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УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ   

 
 
Разбирате и се съгласявате, че информацията съдържаща се в настоящия 
документ, или извлечена от него, не може да бъде копирана, публикувана 
повторно, преразпределяна, изпращана, променяна, редактирана, използвана 
или експлоатирана по какъвто и да е начин за каквато и да е цел, без 
изричното съгласие в писмен вид на „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД („Ей И Ес"). 
Съгласявате се също, че Ей И Ес, както и доставчиците им на данни не 
носят никаква отговорност за каквито и да са грешки в съдържанието, или за 
каквито и да са действия предприети от Вас или от която и да е трета 
страна в тази връзка. Факти и друга информация  обсъждани в настоящия 
документ са получени от източници, считани за надеждни, но не 
гарантирани, като Ей И Ес не поема никакви ангажименти или гаранция по 
отношение на точността и цялостта на информацията, съдържаща се в 
настоящия документ или който и да е друг документ или уебсайт, споменат 
в него или достигнат чрез хипервръзка от уебсайта на Ей И Ес. Вие 
признавате, че когато посетите уебсайт, който не принадлежи на Ей И Ес, 
той е независим от Ей И Ес и че Ей И Ес няма контрол върху съдържанието 
на такъв уебсайт. В допълнение към това, съществуването на връзка към 
уебсайт, който не принадлежи на Ей И Ес не означава, че Ей И Ес поема или 
приема да понесе каквато и да е отговорност за съдържанието, или 
ползването на такъв уебсайт. 
 
При никакви обстоятелства Ей И Ес няма да бъде отговорно за каквито и да 
били преки, косвени, специални или други вреди, последвали всякакво ползване 
на настоящия документ, включително, без ограничение, за всякакво 
нарушение на закона, пропуснати ползи, прекъсване на търговската дейност, 
загуба на програми или други данни от Вашата система за обработка на 
информация или другояче, дори и ако ние сме били изрично уведомени за 
възможността от такива щети. 
 
Всичката информация се предоставя от Ей И Ес единствено на принципа 
„такава каквато е”. Ей И Ес не предоставя никакви сведения или гаранции, 
изрично заявени или подразбиращи се, включително подразбиращи се гаранции 
за годност за конкретни цели, търгуемо качество и липса на нарушения. 
 
Освен ако е изрично посочено другояче, всякакви уведомления за спорове във 
връзка с настоящите Условия на ползване или с настоящия документ трябва 
да бъдат връчени по пощата на „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД, ул. „Любен 
Каравелов” 72, София 1142, България. Всякакви спорове, възникнали от 
Вашето ползване на настоящия документ ще се уреждат във всяко 
отношение от законите на България. И двете страни се подчиняват на 
юрисдикцията на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена 
палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни 
споразумения. 
  
 
Авторско право © „Ей И Ес Гео Енерджи” 2009. Всички права запазени. 
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Въведение 

 

Планираните мониторингови дейности във Ветроенергиен парк Свети Никола (ВПСН)  

през 2012 г. следваха главните насоки и указанията, дадени в Плана за управление и 

наблюдение на околната среда (EMMP 2008) и Стратегическия план за орнитологичен 

мониторинг, разработен в началото на 2011 г. Тези планове бяха също така съгласувани 

с Регионалния инспекторат на Министерство на околната среда и водите във Варна 

(РИОСВ Варна) при въвеждането на ветроенергийния парк в експлоатация през март 

2010 г. 

 

Като ключова част от тези планове е решението резултатите от мониторинговите 

програми да бъдат представени като:  

 Сезонни доклади след зимното и есенното проучване 

 Месечни доклади за смъртността от сблъсък с турбиите на територията на 

ветроенергийния парк 

 Годишен доклад за 2012 г.  

 

Сезонните доклади са публикувани на интернет страницата на Ей И Ес Гео Енерджи 

ООД: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html .   

Настоящият доклад изпълнява третото изискване, като обобщава мониторинговите 

дейности и резултатите от тях за 2012 г. 

 

    

 

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Фигура 1. Карта на основните земеделски култури на територията на ВПСН в 

околностите на зоната на проучването (означена с червена прекъсната линия). Зелено – 

пшеница, бяло – слънчоглед и царевица, жълто – рапица.   

 

Стратегически план за орнитологичен мониторинг през 2012 

г. 
 

Планът на дейностите отразява настоящия етап на изискванията на Плана за 

управление и наблюдение на околната среда (EMMP) и изискванията на българското 

министерство на околната среда и водите. Подробно описание на методите е 

представено в Приложение I (Собствен план за орнитологичен мониторинг). 

 

Главен полеви орнитолог 

 

Независимият експерт орнитолог (НЕО) делегира всички отговорности в тази област на 

главния полеви орнитолог (ГПО). Главният полеви орнитолог анализира данните и 
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докладва резултатите на Ей И Ес Гео Енерджи ООД в съответствие с настоящия план и 

договора за 2012 г. ГПО координира полевите проучвания и събирането на данни и ще 

има пълномощия да задейства или делегира на полевите орнитолози системата за 

спиране на турбините. Главният полеви орнитолог и в повечето случаи полевите 

орнитолози оценяват потенциалния риск от сблъсък – основно на базата на визуални 

наблдения и задействат системата за спиране на отделна турбина, на група или на 

всички турбини. 

За изпълнението на програмата се използват до шест различни полеви експерти за 

проучвания и ГПО за координация на дейностите. В мониторинга на есенната миграция 

и зимуването на гъските участва целият екип орнитолози, чийто списък е даден в края 

на документа. 

 

I. Дейности, които трябва да се реализират от полевите експерти 

 

Използване на територията и околностите на ветроенергийния парк от птиците 

Целта на тези изследвания е да се измери доколко птиците използват територията на 

парка и прилежащия  район, за да се установят въздействията върху птиците 

(включително на гнездящите птици). Те се извършват в продължение на цяла година и 

се комбинират с останалите дейности, изброени в този  план. 

 

Изследване на гнездящите птици (април - юни) 

Всички видове гнездящи птици в България са защитени по силата на член 45 от Закона 

за биологичното разнообразие, като някои видове, включени в приложенията, 

получават допълнителна защита. Всички гнездящи птици, техните гнезда, яйца и 

зависими малки са защитени, като някои редки или застрашени видове са включени в 

различни приложения на Закона и получават по-високи нива на защита. 

 

Периодът на гнездене беше обхванат от проучванията в частта Използване на района и 

околностите на ветроенергийния парк от птиците. Проучването на гнездящите птици 

през 2012 г. установи подобен видов състав и плътност на гнездене на обичайните 

видове птици, обитаващи обработваемите земи, каквито се наблюдават и на други 

места в България и в проучванията на гнездящите птици, проведени на територията на 

ВПСН през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Не са установен гнездящи видове, с висок 

консервационен статут, нито концентрации на защитени видове видове птици. 



ВЕП „Свети Никола” 2012 г.  обобщение (ГПО и НЕО)  

7 

 

Проучванията от 2012 г. потвърдиха, че ВПСН е територия с обикновени масови 

видове гнездящи птици, които са характерни за региона и земеделските полета в 

страната.   

 

Изследване на местообитанията / земеделските култури 

В началото на дейностите беше извършено картиране на местообитанията и различните 

култури, което се актуализира веднъж на сезон (пролетни, летни и зимни месеци). Това 

позволява да се изследват предпочитанията на птиците към местоообитанията и да се 

вземат предвид местообитанията, ако се наблюдават промени при птиците или тяхното 

поведение.  

 

Мониторинг на жертвите на сблъсък 

Предложената методика за мониторинг на жертвите на сблъсък следва разработената в 

САЩ методика за мониторинг на жертвите на сблъсък във ветроенергийни паркове 

(Morrison 1998). Тя беше осъществена през 2012 г., както е посочено в EMMP (годините 

1, 2, 3, 5, 10 и 15 след изграждането на парка; 2012 г. е третата година). Всеки месец се 

изготвя доклад, базиран на резултатите от мониторинга. 

 

II. Дейности, които се реализират от целия екип орнитолози 

 

Изследване на зимуващите птици 

През сезон 2011/2012 г. беше проведено изследване на зимуващите птици с цел да се 

направи оценка на броя полети  през територията на парка и използването на 

ториторията от гъските; по-специално от червеногушите гъски (Branta ruficollis), както 

вече е правено през предишните години.  Червеногушата гъска е класифицирана като 

застрашен вид от Международния съюз за защита на природата (IUCN) и България е 

едно от основните зимовища за този вид. Системата за спиране на турбините (ССТ) се 

прилага по време на проучването в най-критичните моменти съгласно правилата, 

описани подробно в Собствения орнитологичен план. 

 

Честота на срещаемост и брои полети (проучвания от наблюдателни пунктове) 

Екипът от орнитолози проведе есенния мониторинг на миграцията на птиците и 

мониторига на зимуващите гъски. Това включва полеви наблюдения по време на 

есенната миграция и когато гъските присъстват през зимата. Списъкът на екипа от 
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орнитолози, провели  есенния мониторинг на миграцията на птиците и мониторинга 

през периода на зимуване на гъските е даден в края на документа. 

 

Мониторинг на движенията на птиците и системата за спиране на турбините 

Програмата за спиране на турбините изисква непрекъснато наблюдение на 

мигриращите птици, летящи към района на ветроенергийния парк от август до 

октомври. Данните са записани по същия начин, както и проучванията от 

наблюдателни точки. Тази работа ще продължи ежегодно през периода на експлоатация 

на парка и ще се осъществява от екип орнитолози. Задължителните периоди, през които 

се активира системата за спиране на турбини, са: 

 Есенна миграция (от 15 август до 30 септември) 

 Зимуване (от 1 декември до 15 февруари) 

През останалите периоди на годината системата може дабъде активирана всеки път, 

когато застрашена(и) птица(и) попадне(попаднат) в зоната на ветроенергийния парк. 

Основната цел на системата е да минимизира възможността от сблъсък на птици с 

роторите на работеща вятърна турбина. 

 

 

Прилепи 

ГПО изпълни програма за мониторинг на прилепите, базирана на EMMP (2008), доклад 

на RSK Carter Ecological през 2009 г. и резултатите от проучванията през 2011 г. 

Резултатите от такова проучване определят отговорностите за мониторинг на района на 

парка и осигуряват ценни данни за бъдещи оценки на въздействието на вятърните 

турбини върху прилепитев подобни местообитания. Данните се събирани от април до 

октомври. 

 

Резултати от мониторинга през 2012 г. 

 

Изследване на зимуващите птици 

Методите, използвани в това проучване, бяха подобни на използваните през зимните 

сезони на 2008/2009 г., 2009/2010 г. и 2010/2011 г. Сравнителният подход осигури 

важна информация относно видовия състав на гъските и тяхното разпределение в 

пространството и времето на територията на парка през четири последователни зимни 
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сезона. Периодът на зимуване на гъските започва в средата на декември и завършва в 

края на февруари, както бе наблюдавано през всичките четири зимни сезона. Голямата 

белочела гъска беше регистрирана като най-разпространен вид, като процентът на 

червеногушите гъски (ЧГГ) варираше между 0 % и 40 % в течеие на зимата, средно 

около 10 % в течение на всички зимни сезони. Сивата гъска беше регистрирана 

спорадично и в малка численост и поради това за този вид се счита, че не е в риск от 

присъствието на ветроенергийния парк. През 2011/2012 г. беше наблюдавана и 

единичен индивид белобуза гъска. Продължителността на престоя на червеногушите 

гъски и големите белочели гъски в изследваната територия през зимата беше подобна 

за двата вида. Отбелязан е „пиков“ период на активност с концентрация на ЧГГ повече 

от 90% от птиците, наблюдавана в рамките на 20 дни.Тази концентрация съответства на 

най-студения период на зимата през четирите изследвани сезона. 

 

Височината на полет на всички видове гъски, наблюдавани да пресичат района на 

ветроенергийния парк, беше най-интензивна между 50 и 100 м над земната повърхност. 

Дневната активност на гъските обикновено показва два периода на интензивни полети: 

сутрин (7 - 9 ч) и привечер, макар и по-слаба (16 - 18 ч). Не са регистрирани 

систематични полети на гъскипрез нощта по време на зимните проучвания. 

 

Няма информация, че районът  е предпочитан от зимуващите гъски, както преди, така и 

след изграждането на ВПСН. Този модел се запазва през зимните сезони в периода на 

експлоатация на ВПСН. Присъствието на гъски и тяхната численост на територията и в 

околностите на ВПСН през трите зимни сезона на експлоатацията му не се е променило 

забележимо в резултат на изграждането и експлоатацията на ветроенергийния парк: 

гъските продължават да използват района, с променлива численост, и се хранят на 

територията на ветроенергийния парк, въпреки работещите турбини. Сезонните 

промени  в броя на полетите на гъските варира през отделните зими на нашето 

проучване. Това зависи отчасти и от времевия период през който гъските присъстват в 

по-обширен район, и съответно има по-голяма вероятност да бъдат наблюдавани в 

околностите на ВПСН. Няма данни за промяна в поведението, които да показват, че 

хранещите се гъски са уплашени или прогонени от територията на ветроенергийния 

парк. 
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През последните 10 години голяма част от гъските от всички видове са променили 

местата си за нощуване от двете сладководни езера - Дуранкулак и Шабла към 

морската повърхност в обширен район по Черноморското крайбрежие.  

Очевидно построяването и работата на ВПСН не е повишило риска от загиване на 

гъските в резултат на сблъсък с турбините. докато , Със загриженост беше отбелязано 

нарастващото безпокоиство  от лова около двете основни места за нощуване в района. 

Това вероятно ще има неблагоприятен ефект върху тези популации на зимуващите 

гъски далеч над установените въздействия от ветроенергийни паркове в района.  

 

По време на системните търсения под работещите турбини не бяха открити цели 

трупове или останки, които да свидетелстват за сблъсък на гъски през зимния период 

на трите зимни проучвания след изграждането на ветроенергийния парк..  

Сравнението на моделите за прогноза на риска от сблъсък и резултатите от търсенето 

на жертви от сблъсък, показват, че гъските имат почти перфектна способност да 

избягват слбъсък с вятърните турбини. Няма доказателства за неблагоприятен ефект на 

ветроенергийния парк върху популациите на видовете гъски, които използват тази 

територия през зимния сезон. 

Подробен доклад за изследването на зимуващите птици през сезон 2011 – 2012 г. е 

публикуван на интернет страницата на Ей И Ес Гео Енерджи ООД:  

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html 

 

 

Изследване на есенната миграция (от 15 август до 30 септември) 

Установена е пространствената и времева динамика на числеността на различните 

видове птици, преминали през територията на ветроенергийния парк по време на 

есенната миграция. Данните от есенните мониторингови изследвания през 2008, 2009, 

2010, 2011 и 2012 г. бяха използвани за проверка за наличието на статистически 

значими промени на видовия състав, числеността, височината и посоката на полет на 

преминаващите птици през есента в период предиизграждане на ветроенергииния парк 

и неговата експлоатаия. 

 

Бяха направени следните заключения по отношение на есенната миграция: 

 

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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1. Числеността на видовете варира през отделните години без тенденция към 

намаляване, след изграждането на ВПСН и пускането му в експлоатация. 

2. Абсолютният брой на наблюдаваните птици варира в съответствие с 

естествените закономернсти през годините, като не показва тенденция на 

намаляване след изграждането на ВПСН и пускането му в експлоатация. 

3. Височината на полет също варира през годините без обща тенденция към 

повишаване след изграждането на ВПСН и пускането му в експлоатация. 

4. Няма доказателства за промяна на миграционната посока (избягване на целия 

район), свързана с територията на ветроенергийния парк. Записите от 2009 г. 

бяха изключение и това вероятно се дължи на основна промяна в 

местоположението на точките за наблюдение през тази година. Най-общо 

птиците не демонстрират значително избягване на турбините, каквото би могло 

да се счита за промяна на миграционната посока и следователно за промяна на 

миграционния маршрут.  

5. Появата на есенните мигранти през всички есенни сезони беше тясно свързана с 

традиционно много кратки периоди от няколко дни, когато имаше силни 

западни ветрове 

6. Броят на жертвите на сблъсък, отчетен по време на експлоатационния период на 

ветроенергийния парк през периодите на есенна миграция беше изключително 

нисък предвид броя на птиците, преминаващи през него. Установената 

смъртност в резултат на сблъсък не показва неблагоприятно въздействие на 

ВПСН върху популацията на които и да е видове птици преминаващи през тази 

територия. 

7. Прилагането на ССТ може да е имало значителен смекчаващ ефект върху 

потенциалния риск от сблъсък и пряката смъртност, регистрирана през 

експлоатационния период на ВПСН. 

8. Значителното количество данни, събрани до този момент, показват, че 

експлоатацията на ВПСН не представлява съществено физическо или 

демографско препятствие или опасност за популациите на мигрантите, 

преминаващи през неговата територията. 

 

Подробен доклад за мониторинга на есенната миграция през 2012 г. е публикуван на 

интернет страницата на Ей И Ес Гео Енерджи ООД: 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Мониторинг на жертвите на сблъсък 

Предложената методика за мониторинг на жертвите на сблъсък е развита и приложена 

в САЩ за мониторинг на сблъсъците на птици във ветроенергийните паркове (Morrison 

1998). Подробно описание на протокола е дадено в Собствения план за орнитологичен 

мониторинг. Резултатите от мониторинга на смъртността от сблъсък с турбините са 

докладвани на РИОСВ Варна. Тук е представен сравнителен анализ на всички налични 

данни до 2012 г. (таблица 1, 2, 3). 

 

Изненадващо ниска смъртност беше наблюдавана във ветроенергийния парк през целия 

тригодишен период на мониторинг (таблица 1). Всички сблъсъци бяха докладвани на 

РИОСВ Варна.  

 

Таблица 1 Цели трупове на различни видове, открити през периода 2010 – 2012 г., и 

природозащитен статус на птиците съгласно дигиталното издание на българската 

Червена книга (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/e-editorial.html). 

 

  2010 г.   2011 г. 2012 г.   Общо 

Вид Застрашен Не е в 

списъка 

Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

  

Дебелоклюна 

чучулига 

3     1   4 

Градска лястовица   3      3 

Обикновен скорец        1 1 

Домашен гълъб   1      1 

Полска чучулига   1     2 3 

Черночела сврачка    1    1 

Мочурно шаварче   1      1 

Червеногърба сврачка    1   1 2 

Поен дрозд    1    1 

Ястреб врабчар 1       1 

Бяла стърчиопашка   1      1 

Общо 4 7 3 1 4 19 
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Само при един застрашен вид птици (според Червената книга на България – таблица 1) 

е регистрирана жертва на сблъсък през 2012 г. – Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha 

calandra). Този вид рядко гнезди в България. Основните му местообитания са степите, а 

България се намира в периферията на територията за гнездене на вида. Световната 

популация на вида е многобройна и няма данни за намаляване на нейната численост. 

Видът е класифициран като незастрашен вид от IUCN (таблица 2). 

 

Таблица 2. Цели трупове на различни видове, открити през периода 2010 – 2012 и 

природозащитен статус на птиците според IUCN. 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. Общо 

Вид Незастрашен 

вид 

Незастрашен 

вид 

Незастрашен 

вид 

  

Дебелоклюна чучулига 3   1 4 

Градска лястовица 3     3 

Обикновен скорец     1 1 

Домашен гълъб 1     1 

Полска чучулига 1   2 3 

Черночела сврачка   1   1 

Мочурно шаварче 1     1 

Червеногърба сврачка   1 1 2 

Поен дрозд   1   1 

Ястреб врабчар 1     1 

Бяла стърчиопашка 1     1 

Общо 11 3 5 19 

 

* Least concern (LC) (незастрашен) е категория на IUCN, която се дава на съществуващ таксон 

или по-ниски таксони, които са оценени, но не отговарят на друга категория. Като такива те не 

отговарят на категориите застрашен, потенциално застрашен или (преди 2001 г.) зависим от 

опазване вид. Много често срещани видове като скален гълъб, медоносна пчела, азиатски 

тигров комар, обикновена хвойна, ястреб Rostrhamus sociabilis, свещено рибарче и домашна 

мишка, както и хората се класифицират в категория незастрашен вид. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Union
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Таблица 3. Списък на всички останки от птици, открити на територията на ВПСН по 

време на тригодишния мониторинг на жертви на сблъсък 3. 

 Година 
2010 г. 
  2011 г. 

2012 г. 
  Общо 

Латинско 
наименование на 
идентифицирания 
таксон 

Част от 
тяло 

Сноп 
пера Крило 

Сноп 
пера 

Единично 
перо 

Сноп 
пера   

Larus sp.   1         1 

Al.arvesis/Mel.calandra   1       1 

Alauda arvensis     1      1 

Alaudidae   6 1      7 

Alaudidae          1 1 

Anser albifrons   2       2 

Anser sp.         1 1 

Branta ruficollis   1       1 

Buteo buteo 1 3    1  5 

Columba palumbus   4       4 

Columba sp.    1      1 2 

Corviidae sp.         1 1 

Cygnus sp. 1        1 

domestic bird         5 5 

Fulica atra    2       2 

Lanius minor   1       1 

Larus sp.         1 1 

Melanocoripha 
calandra   1       1 

Miliaria calandra   1       1 

Motacilla alba   1       1 

Not identified   10  8 2 3 23 

Pica pica   1       1 

Porzana/Crex   1       1 

Passeriformes sp.    1       1 

Streptopelia turtur   2       2 

Upupa epops   1       1 

            

Grand Total 2 41 2 8 3 13 69 

 

16 други останки от птици бяха открити през 2012 г. (единични или малък брой пера), 

но причината за смъртта не може да бъде определена категорично и може да бъде 

резултат от естествена смърт на птиците или смърт от хищник или инциденти, които не 

са свързани с турбините. Поради методически ограничения тези записи не включват 

всички мъртви птици. Въпреки това, не може да се очаква забележимо различаващи се 

резултати по отношение на видовете, предмет на опазване.  

Изглежда сблъсъците на птици с роторите са концентрирани в началото и в края на 

размножителния сезон (при плжение, че турбините бяха спирани в периода на 

интензивна поява на мигрантите през есента на 2010 г., 2011 г. и 2012 г.) (фиг. 3 и 4).  
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Фиг. 2. Честота и разпределение на всички останки (цели трупове, части от тялото и 

пера) по месеци през тригодишния мониторингов период. 
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Фиг. 3. Честота и разпределение на цели трупове по месеци през тригодишния 

мониторингов период. 

 

Има намаление в броя на откритите цели тела, както и в общия брой на останките, 

открити през втората и третата година от мониторинга. Този резултат може да отразява 

адаптивното поведение на птиците по отношение на работещите турбини, както и 

тенденциите на промяна в числеността в естествените популации. Основна част от 

жертвите на сблъсък, според резултатите от тригодишния мониторинг, са дребни 

врабчоподобни птици (разред Passeriformes). Тази група птици представлява над 80% 

от всички видове птици. Популациите на тези видове са многочислени и обикновено се 

определят като „фонови видове“. Те имат висок репродуктивен потенциал и 

числеността им силно варира. 

Най-многочислените видове, като белият щъркел и белочелата гъска, от които има 

наблюдавани хиляди индивиди преминаващи през територията на парка, не са в 

списъка на жертви на сблъсък. 

 

Прилепи 

Програмата за мониторинг на прилепите беше подобна на проведения през 2011 г. 

моиторинг. Това включваше мониторингови изследвания на активността на прилепите 

в прилежащите горски/полезащитни пояси на територията на парка (в близост до 

турбините) и сравнение с подобни местообитания извън територията на парка. В 

периода април - октомври 2012 г., когато прилепите са активни, бяха проведени 

изследвания по наземни трансекти преминавани с кола, както е планирано в Плана за 

Мониторинг и Уравление на Оолната Среда на ВПСН ( EMMP) . Програмата 

включваше изследване по четири трансекта всеки месец до края на октомври: три 

трансекта покриващи приблизително 30 км от територията на парка и един контролен 

трансект дълъг 7км в степите в близост до морския бряг, извън територията на парка. 

Програмата за мониторинг на прилепите също така включваше и проверки за трупове 

на прилепи едновременно с мониторинга за птици жертви на сблъсък. Внимателните 

проверки през 2012 г. не откриха трупове на прилепи. 

 

Списък на орнитолозите, участвали в мониторинга 
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