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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. 
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Въведение 

Този доклад представя резултатите от орнитологичното проучване и мониторинг 
във  ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН) за периода 01 декември 2014 г. 
до 15 март 2015 г., и е  продължение на  предходните проучвания  през зимните 
сезони преди и след изграждането на ВПСН. Основната цел на проучванията на 
зимуващите птици във ВПСН е да се изследва възможното  въздействие на 
ветроенергийния парк върху популацията на гъските и главно върху 
червеногушата гъска Branta ruficollis (ЧГГ), поради статуса и на световно 
застрашен от изчезване вид. Проучванията на зимуването във ВПСН от предишни 
години са  докладвани и представени на  уеб сайта на Ей И Ес - ВПСН.  

До сега, както е отразено и в предишните доклади, няма индикации, че ВПСН 
оказва  някакво отрицателно въздействие върху зимуващите гъски, включително 
ЧГГ и по-многочислената голяма белочела гъска (Anser albifrons) (ГБЧГ). Този 
доклад представя най-новите данни от зима 2014/15 г. и продължава да анализира 
вероятността за неблагоприятно въздействие върху зимуващите гъски при 
експлоатацията на ВПСН. 

Методи 

Методите са същите, както и през предходните зимни проучвания. Данните се 
събират от периметър, който е  "основния район на проучване" и обхваща  
територията на ВПСН, но с допълнителни буферни площи, простиращи се  най-
малко на 2 км от вятърния парк (Фиг. 1). Това е с цел да се направи разграничение 
между тази област на последователен зимен мониторинг от много по-широк 
район, където също са предприемани наблюдения на периодична основа, и който 
се простира  на север по брега на сладководното езеро Дуранкулак (виж доклада за 
зимата на 2010/11 г.). Зоната на наблюдение във ВПСН, описана от периметъра 
около най-отдалечените турбини, е наречена "територия на ВПСН" (също и 
„район на проекта” в някои предишни доклади) (Фиг. 1).  
 

 
Фиг. 1. Карта на района на проучване на "ВПСН" (червено и зелено) с  "основния район на 
проучване" (кафяво) и наблюдателните пунктове, обхванати от мониторинга през зимния сезон 
на 2014 – 2015 г. Със зелен цвят са обозначени полета със жито, потенциално подходящи за 
храненето на гъските. 
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75 дни на проучването обхващат целия период, през който в основния район на 
проучването, включващ  ВПСН, са регистрирани гъски през 2014/15 г. Подробни 
наблюдения са провеждани ежедневно, доколкото е имало подходящи 
метеорологични условия, не поставящи ограничения, по отношение на 
местоположението и броя (включително състава на видовете) на птиците от ятата, 
осъществяващи прелетна дейност и хранене във ветроенергийния парк и 
околностите му. Наблюдателните пунктове и покритието на радара BirdScan са 
еднакви с тези от предходните зими (за подробности виж докладите от зимния 
мониторинг на 2008 – 2014 г. на: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html). 

Съответно, през зимния сезон на 2014/15 г. са постоянно поддържани няколко 
наблюдателни пункта, а други по-рядко и са използвани адаптивно според 
ограниченията на метеорологичните условия и текущото поведение на гъските. 
Тези, които са в близост до турбините на ВПСН, са използвани само за 
регистрирането на хранещи се гъски след приключването на главния летателен 
период в ранната сутрин. Правени са от време на време наблюдения и от 
подходящи точки в близост до Черно море, за да се проверява периодично дали 
гъските използват морето като площадка за кацане. Тези пунктове са посещавани 
по-често, когато въз основа на регистрираните от пунктовете данни, време и 
посока на летателните траектории стане ясно, че има редовно поведение. 
Регистрирани са също житните култури в границите на основния район на 
проучването. 

Търсене под турбините за жертви на сблъсък се предприема, както и през 
предишните зими, съгласно протокол за основен седемдневен интервал на 
търсене, започващо след първото забелязване на гъски в района на проучването и 
водено според присъствието на гъски, потенциално имащо за резултат сблъсък. На 
практика, за 2014/15 г. този протокол води до средно 10 търсения за турбина, 
разпределени в рамките на мониторинговия период, както е представено в 
Таблица 1. 
 
Таблица 1. Брой търсения за турбина в зимния мониторингов период (01 декември 2014 – 15 март 
2015 г.). 
 

Турбина декември 2014 януари 2015 февруари 2015 март 2015 Всичко 
8 1 3 4 2 10 
9 1 3 4 2 10 
10 1 5 3 2 11 
11 1 5 3 2 11 
12  4 4 2 10 
13  4 4 2 10 
14 1 3 4 2 10 
15 1 4 4 2 11 
16 1 5 3 2 11 
17 1 5 4 2 12 
18 1 5 4 2 12 
19  4 4 2 10 
20 1 4 5 2 12 
21 1 5 3 2 11 
22  5 3 2 10 
23  5 3 2 10 
24 1 5 5 2 13 
25  5 5 2 12 
26  5 3 2 10 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Турбина декември 2014 януари 2015 февруари 2015 март 2015 Всичко 
27  4 3 2 9 
28  4 3 2 9 
29 1 5 4 1 11 
31  4 4 2 10 
32  4 3 2 9 
33  4 4 1 9 
34  4 4 1 9 
35  4 4 1 9 
36 1 3 3 2 9 
37  4 4 2 10 
38 1 3 6 2 12 
39 1 3 5 2 11 
40 1 5 5 2 13 
41 1 5 4 1 11 
42 1 5 4 1 11 
43 1 5 4 1 11 
44 1 5 4 1 11 
45  5 3 2 10 
46  5 4 2 11 
47  5 3 2 10 
48  5 4 2 11 
49  5 4 2 11 
50  4 3 1 8 
51  3 5 1 9 
52 1 4 4 1 10 
53 1 3 4 1 9 
54  4 3 2 9 
55  4 3 3 10 
56  4 3 3 10 
57  4 2 3 9 
58  4 2 3 9 
59 1 4 2 2 9 
60  4 4 2 10 

Всичко 24 222 193 96 535 

Процедурата на търсене включва използването на GPS устройства, за да бъде 
възможно  проследяването и регистрирането на коридорите на търсене, когато 
наблюдателите търсят жертви на сблъсък под турбините, както и през 
предходните зими (Фиг. 2). 

Подробно описание на методите, залегнали в основата на решенията и 
процедурите за спиране на турбините (Система за спиране на турбините: ССТ) при 
риск от сблъсъци на птици, се дава в редица предходни доклади и в Плана за 
орнитологичен мониторинг на собственика. Идентифицираните при зимните 
проучвания места на хранене в границите на територията на ветроенергийния парк 
се изследват ежедневно, като броя на хранещите се гъски в тези места и 
метеорологичните условия (т.е. голяма мъгла) са в основата за решение по 
отношение на ССТ за намаляването на риска от сблъсък, както и в предходните 
зими. 
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Фиг. 2. Примери на участъци, претърсвани ежедневно за жертви на сблъсък (горна карта) и на 
единичен участък (долна карта). Зеленият цвят показва полета с пшеница, потенциално 
подходящи за хранене на гъските.  

Списък на участниците в мониторинга 

д-р Павел Зехтинджиев 
главен полеви орнитолог 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на 
науките 

Виктор Методиев Василев 
полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 
главен асистент във Факултета по биология, Шуменски университет, България 
член на БДЗП от 1992 г. 

Ивайло Антонов Райков 
полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 
Природонаучен музей, Варна 
член на БДЗП от 1999 г. 
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Страхил Георгиев Пеев 
полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 
студент в Биологически факултет, Софийски университет 

Карина Ивайлова Иванова 
полеви орнитолог 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на 
науките 

Кирил Иванов Бедев 
биолог 
полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

Янко Събев Янков 
студент по биология 
полеви орнитолог; квалифициран търсач на трупове 

Резултати 

Гъските са наблюдавани в основния район на проучване между 16 декември 2014 
г. и 07 февруари 2015 г. Както е отбелязано в доклади от предходни години (за 
подробности виж доклада за зимния сезон на 2012/13 г.), гъските от няколко ята не 
може да се идентифицират по вид поради разстоянието, размера на ятото и 
бързината на полета. В такива случаи, птиците са класифицирани като 
Anser/Branta (т.е. ГБЧГ /ЧГГ) в ята от смесени видове. В Таблица 2 е представен 
броя на гъските, наблюдаван в основния район на проучване за всеки ден. 
 
Таблица 2. Брой гъски по вид и ден на мониторинг в основния район на проучването. 
 

Дати A. albifrons A.anser Anser/Branta B.ruficollis Всичко 
16.12.2014 43    43 
22.12.2014 1    1 
29.12.2014 180    180 
30.12.2014 520  60  580 
05.01.2015 615 7 475 44 1141 
06.01.2015 84  2110 40 2234 
07.01.2015 1696 5 5627 6 7334 
08.01.2015 484  7611 10 8105 
09.01.2015 434  10331 215 10980 
10.01.2015 325  1242 250 1817 
11.01.2015 1544  17109 172 18825 
12.01.2015   415 80 495 
13.01.2015 1213 9 21158 290 22670 
14.01.2015 500  10006 78 10584 
15.01.2015 520  2630 12 3162 
16.01.2015 55  1864  1919 
17.01.2015 36  370 2 408 
18.01.2015 59 17 380  456 
20.01.2015 74  443 103 620 
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22.01.2015 23  25  48 
23.01.2015  3  1 4 
26.01.2015 55 7 237 1 300 
27.01.2015 194 9 46 4 253 
28.01.2015 38 6  31 75 
29.01.2015 28 2 45  75 
30.01.2015 2    2 
03.02.2015   22  22 
07.02.2015 8 9   17 

Всичко 8731 74 82206 1339 92350 

 

Всички видове гъски са представени в основния район на проучване в периода от 
края на декември 2014 г. до края на януари 2015 г., с изключение на малък брой, 
наблюдаван през първата седмица на февруари (Таблица 2 и Фиг. 3). 
 
 

 
 
Фиг. 3. Времево разпределение на гъските (всички видове), наблюдавани в основния район на 
проучването през зимния сезон на 2014-2015 г. 
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декември 
 

 
януари 

 
февруари 
 
Фиг. 4. Динамика на дневните температури (червена линия) (според www.stringmeteo.com) и гъски 
(зелена линия: като ежедневен процент от общото за месеца) пред декември, януари и февруари. 

Като цяло се наблюдават сравнително малко гъски  в течение на продължителен 
период от време в основния район на проучването през зимния сезон на 2014 – 
2015 г., като броят е по-нисък отколкото в повечето от предходните зими; меката 
зима на 2013 – 2014 г. е изключение, при което броят е дори още по-нисък (за 
подробности виж докладите на адрес: 
http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html). Както зимата на 2013 – 2014 г., така 
и зимата на 2014 – 2015 г. е относително мека. 

Динамиката на наблюдаваните брой гъски и околни температури през зимния 
сезон на 2014 – 2015 г. са илюстрирани на Фиг. 4.  През януари, когато са 

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


11 

наблюдавани повечето от гъските (Таблица 2), периодът от минусови температури 
в дните преди 9 януари, включително температури между –6oC и –9oC, включва 
относително стабилен брой гъски, използващи района на проучването и връщащи 
се в него (Фиг. 4). Неочакваното повишение на температурите след 9 януари води 
до спад в броя на наблюдаваните  гъски, последван от отклонения в течение на 
няколко дни поради вълните от птици, преминаващи през наблюдавания район и 
заминаващи на север. През последвалия продължителен топъл период за 
останалата част от януари се наблюдават сравнителна малко птици (Фиг. 4). 
Изчислената корелация по Спирмън между дневния брой гъски и дневната околна 
температура за януари предполага силна тенденция за наличието на повече гъски 
при по-ниски температури, но е почти несъществено значима (rs = - 0.326, p = 0.07, 
n = 31). Вероятно корелацията би била значима, ако бъде отчетен замъгляващият 
фактор, представляващ гъски, които само се предвижват на север през района на 
проучването. 

Броят на птиците по видове, с изключение на видовете гъски, е представен в 
Таблица 3. 

Вероятно поради меката зима (средна околна температура 4,8ºC съгласно 
http://www.stringmeteo.com/synop/temp_month.php) числеността на наблюдаваните 
видове е по-висока, отколкото при всички други предходни години (Таблица 3). За 
отбелязване е необичайното наблюдаване на няколко ята пеликани (Pelecanus 
crispus и P. onocrotalus), вероятно също в резултат на меките температури през 
зимния сезон на 2014-2015 г.  (Таблица 3).  
 
Таблица 3. Общ брой на наблюдаваните птици от различните видове (с изключение на гъските – за 
гъските виж Таблица 2) в основния район на проучването (Фиг. 1), регистриран през зимния сезон 
на 2014 – 2015 г. 
 
Видове Декември Януари Февруари Март Всичко 
A. arvensis   22 35 57 
A. cinerea  2   2 
A. nisus 1 2 2 1 6 
A. gentilis   1  1 
A. penelope 24    24 
A.arvensis   9 10 19 
Anas platyrhynchos 1 12   13 
B. buteo 93 45 27 3 168 
B.rufinus 1    1 
C. aeruginosus 2 3 1  6 
C. albus  25 1  26 
C. cannabina   9 5 15 
C. corax   1 2 3 
C. olor  96 107  203 
C.carduelis   33  33 
C.cornix 12  35 35 82 
C.cyaneus 9 33 15 3 60 
C.cygnus 4 129 293  426 
Cygnus sp.  905 111  1016 
C.monedula   3  3 
C.spinus 26    26 
D. major   1  1 
E.rubecula   1  1 
F. columbarius  2 2  4 
F. peregrinus    1 1 
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Видове Декември Януари Февруари Март Всичко 
F. tinunnculus 1 10 15  26 
F.columbarius 1 4 3  8 
Falco sp.   1  1 
G.glandarius 1  1  2 
H. albicilla  3 1  4 
L. canus  7   7 
L. michahellis 238 86 27 9 360 
L.canus  2   2 
P. apricaria 38 7 115  160 
P. crispus 35  7  42 
P. onocrotalus 42  1  43 
P. perdix 6 26 21  53 
P. pica 9  130 9 148 
P.caeruleus   5  5 
P.carbo 208 138 918 220 1484 
P.major   3  3 
P.viridis   1  1 
Sc.apricaria 1    1 
St.vulgaris 576  2091 433 3100 
T.pilaris   27  27 
T.tadorna 2    2 
Tachibabtus ruficollis 1    1 
Turdus pilaris 2    2 
Turdus sp.   1  1 
Turdus viscivorus 1    1 
M. calandra  47 135 2 184 
Motacilla sp.    3 3 
Всичко видове 1335 1584 4177 772 7868 

 

Общ брой на наблюдаваните видове гъски и тяхното 
местоположение 

Общият брой от трите вида гъски – ЧГГ (Branta ruficollis), ГБЧГ (Anser albifrons) и  
сива гъска (Anser anser), наблюдавани през зимния сезон на 2014/2015 г.  в 
основния район на проучването, е даден в Таблица 4.  

Таблица 4. Брой на гъските от различните видове, регистрирани в основния район на проучването 
(данни от визуални наблюдения през зимния сезон на 2014/2015 г.). 
 

Видове Декември Януари Февруари Всичко 
A. albifrons 744 7979 8 8731 
A.anser  65 9 74 
Anser/Branta 60 82124 22 82206 
B.ruficollis  1339  1339 
Всичко видове 804 91507 39 92350 

Регистрираният брой хранещи се ята от ГБЧГ, ЧГГ и смесени видове (ГБЧГ / ЧГГ) 
в основния район на проучването и във ВПСН, е даден съответно на Фиг. 5, 6 и 7. 
В основния район на проучването са наблюдавани шестнадесет хранещи се ята 
ГБЧГ. Нито едно от ятата, приземило се на посочените на Фиг. 5 места, не е 
наблюдавано да се храни във ВПСН. 
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Фиг. 5. Местоположение и относителен размер на хранещите се ята ГБЧГ, наблюдавани в 
основния район на проучването и на север. 

Седем ята от единичен вид – ЧГГ, са наблюдавани да използват полетата в 
основния район на проучването (Фиг. 6). Нито едно от тези ята не е регистрирано 
във ВПСН през зимния сезон на 2014-2015 г. 

 
 

 
 
Фиг. 6. Местоположение и относителен размер на хранещите се ята ЧГГ, наблюдавани в 
основния район на проучването и на север. 
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Максималният брой хранещи се ЧГГ във ВПСН се наблюдава при смесени ята 
гъски на 8, 9 и 11 януари, когато се хранят ята от съответно  1958, 1020 и 1000 
гъски (Фиг. 7). Съотношението на ЧГГ не може да се оцени точно, но и при трите 
ята е приблизително между 10% и 50%. 

 
 
Фиг. 7 Местоположение и относителен размер на смесени ята ЧГГ и ГБЧГ, наблюдавани да се 
хранят в  основния район на проучването и ВПСН. 

При случаите, когато е възможно идентифицирането и преброяването на видовете, 
преброени са всичко около 944 летящи ЧГГ в границите на ВПСН за целия зимен 
сезон на 2014/2015 г. Приблизителният общ брой на всички тези гъски (ЧГГ и 
ГБЧГ), наблюдавани да летят и да се хранят в границите на ВПСН, е съответно 
5000 и 9000 (Таблица 3).  
 
Таблица 3. Дневен брой летящи гъски и хранещи се на земята гъски (ята видове ЧГГ, ГБЧГ и 
смесени) в границите на ВПСН и основния район на проучването (“извън ВПСН”), наблюдавани 
през зимния сезон на 2014-2015 г. 
 

Дата 
Полети в границите на 

ВПСН 
Полети извън ВПСН Хранене в границите на 

ВПСН 
Хранене извън ВПСН 

ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени 

16.12  43           

22.12  1           

29.12  180 60          

30.12  520           

05.01 10 100 250 34 515 225    30 330  

06.01  19 110 40 65 2000       

07.01  279 3523 6 1399 2104 6 680 250    

08.01 10 332 4411  152 3200   1958  194  

09.01 135 234 5762 80 200 4569 500 3000 1751    

10.01 250 45 150  280 1092    250 2150  

11.01 32 484 6302 140 1060 10087   1000    
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Дата 
Полети в границите на 

ВПСН 
Полети извън ВПСН Хранене в границите на 

ВПСН 
Хранене извън ВПСН 

ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени ЧГГ ГБЧГ Смесени 

12.01 80  415       180 350  

13.01 290 871 9230  342 11928       

14.01 40 243 6705 38 257 3301     331 380 

15.01 12 376 1035  144 1595   306    

16.01  34 288  21 1576    500 500  

17.01   240  36 130     104  

18.01  11 310  48 70       

20.01 85 21 150 18 53 293      60 

22.01  12   11 25     12  

26.01   18 1 55 219    30 120  

27.01  26 46  168      30  

28.01  35        31   

29.01  28 45          

30.01             

03.02      22       

07.02  8           

Всичко 944 3902 39050 357 4806 42436 506 3680 5265 1021 4121 440 

 

Поради меката зима и ниския брой наблюдавани гъски,  подробният анализ на 
височината на полетите, както и на циркадните колебания в тяхната дейност, не са 
гарантирани и не позволяват полезно сравнение със същите параметри от 
предходните пет зими. 

Резултати от мониторинга на труповете 

Съставена е програма всичките 52 турбини да се претърсват на всеки седми ден 
(когато има достъп до турбините) за трупове през целия зимен период на 
проучването (01 декември 2014 – 15 март 2015 г.). Осъществените честоти на 
търсене са представени в Таблица 1. Условията на околната среда (околна 
температура, дъжд и снежна покривка), които може да имат въздействие върху 
резултатите от търсенето, са обсъждани в редица предходни доклади от зимен 
мониторинг и са на разположение на адрес: 
http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. 

Открити са три трупа през зимата на 2014/2015 г., които може да са в резултат на 
сблъсък с турбина – една водна кокошка (Fulica atra) и една сива яребица (Perdix 
perdix) са открити цели, а третата находка е останки от сврака (Pica pica) (Фиг. 8). 
И трите вида са от малка важност съгласно критериите на Международния съюз за 
защита на природата и не са включени в Червената книга на България. 

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Фиг. 8. Снимки на останки от трупове, намерени през зимния мониторинг  на 2014- 2015 г. 

Другите останки, намерени по време на зимния мониторинг на жертвите на 
сблъсък, включват шест единични неидентифицирани пера и един сноп пера от  
домашна кукумявка (Athene noctua). За нито една от тези останки не се 
установяват данни, че са в резултат на сблъсък с турбина. 

Не са открити части от тяло или цялостни останки, които биха могли да се считат 
за жертви на сблъсък, след общо 535 търсения около различни турбини в периода 
01 декември 2014 г. – 15 март 2015 г. (Таблица 1). Поради това, няма никакви 
доказателства за сблъсък на който й да е вид гъска, включително ЧГГ, намерени 
през зимните сезони на 2010 -2015 г., когато е имало гъски и турбините са 
работили. 

С цел да се намали риска от сблъсък с роторите на вятърните турбини в условията 
на намалена видимост (мъгла и снежна буря), различни групи от турбини, както и 
единични турбини, са спирани през периода на зимното проучване от 2014/15 г., 
както това е ставало и през последните четири зими.  

Заключения 
Методите, приложени за това проучване през 2014/15 г., са същите като тези, 
използвани в предходните шест зими (2008 -2014 г.). 

Относително малко гъски са наблюдавани в по-широкия основен район на 
проучването и на територията на ВПСН, вероятно защото времето е предимно 
меко. Основният район е използван главно през периода на минусови температури 
в началото на януари, когато  гъските напускат и се наблюдава летене на други ята 
в последващите дни след повишаването на температурите.  

Няма открити останки от гъски при големия брой търсения, проведени под 
работещите турбини в зимуващия период на гъските през 2014/15 г., които биха 
могли да бъдат отнесени към сблъсък с турбини на ВПСН. Не са открити гъски, 
жертви на сблъсък, през петте зими, когато ВПСН е в експлоатация.  


	Методи
	Списък на участниците в мониторинга
	Резултати
	Общ брой на наблюдаваните видове гъски и тяхното местоположение
	Резултати от мониторинга на труповете

	Заключения

