
ВЕП „Свети Никола” 2013 г. обобщение (ГПО и НЕО) 

1 

 

Годишен доклад за дейностите и резултатите от 

мониторинговите проучвания на птиците и прилепите 

през 2013 г. 

 

 

 

Д-р Павел Зехтинджиев 

Главен полеви орнитолог (ГПО) 

Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания  - Българска 

академия на науките 

Д-р Д. Филип Уидфийлд 

Независим орнитологичен експерт (НОЕ)   

Natural Research Projects Ltd, Banchory, UK 

 



ВЕП „Свети Никола” 2013 г. обобщение (ГПО и НЕО) 

2 

 

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. 
 

  



ВЕП „Свети Никола” 2013 г. обобщение (ГПО и НЕО) 

3 

 

Съдържание 

Въведение ................................................................................................................................. 4 

Резултати от мониторинга през 2013 г ............................................................................... 9 

Изследване на зимуващите птици .................................................................................. 9 

Изследване на есенната миграция ................................................................................ 12 
Мониторинг на жертвите на сблъсък .......................................................................... 13 
Прилепи .............................................................................................................................. 18 

Списък на орнитолозите, участвали в мониторинга .................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕП „Свети Никола” 2013 г. обобщение (ГПО и НЕО) 

4 

 

Въведение  

 

Планираните мониторингови дейности във Ветроенергиен парк Свети Никола (ВПСН) 

през 2013 г следваха главните насоки и указанията дадени в Плана за управление и 

наблюдение на околната среда (EMMP 2008). EMMP представя екологични изисквания 

на МОСВ (Министерство на околната среда и водите) и финансовите институции. 

Приложените методи са подробно описани в Собствен план за орнитологичен 

мониторинг (СПОМ 2010) съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и 

водите – Варна при въвеждането на ветроенергийния парк в експолатация през март 

2010 г.  

 

В съответствие с плана бе решено резултатите от мониторинга от четвъртата, от 

пускане в експлоатация на парка, година през 2013 г да бъдат представени в: 

• Сезонните доклади след зимното и есенното проучване  

• Месечните доклади за смъртността от сблъсък с турбините на територията на 

ветроенергийния парк  

• Годишния доклад за 2013 г  

 

Сезонните доклади за всяка година са публикувани на интернет страницата на Ей И Ес 

Гео Енерджи ООД: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. Съответните 

резултати за 2013 г могат да бъдат намерени на същата интернет страница.  

 

Месечните доклади са представени на Ей И Ес Гео Енерджи и резултати от тях са 

обобщени в настоящия годишен доклад за 2013 г.  

 

Настоящият доклад изпълнява третото изискване, като обобщава мониторинговите 

дейности и резултатите от тях за цялата 2013 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). 

лимонено зелено – пшеница, бяло – слънчоглед и царевица, жълто – рапица; зелено-

каки - лозя. 

 

 

План за орнитологичен мониторинг през 2013 г 

 

Планът за дейностите през 2013 г отразява основните изисквания на Плана за 

управление и наблюдение на околната среда (EMMP), извършени през четвъртата 

оперативна година на ВПСН. Трябва да се отбележи, че за 2013 г EMMP не изисква 

провеждането на изследвания върху използването на територията извън миграционните 

и зимен периоди . През 2013 г EMMP бе изпълнен в пълния му обхват по отношение на 

вложените усилия и методология по време на зимните и есенните периоди на миграция, 
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както и през предходните години, за да се осигури сравнимост на резултатите през 

годините на експлоатация.  

 

За петата година (2014), всички дейности , изискващи наблюдение на зимуващите 

птици и есенната миграция стават задължителни. Мониторингът на жертвите от 

сблъсък е задължителен през целия период на експлоатация на ветроенергийния парк. 

За справка, виж документите от EMMP и OMP на: 

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

 

Независимият експерт орнитолог (НЕО) продължи и през 2013 г да оказва съдействие 

при орнитологичните изследвания и мониторинга за смекчаване на риска за птиците 

чрез проверка на окончателните доклади, в съответствие с изискванията на EMMP. 

Дейността на главния полеви орнитолог (ГПО) включваше: 

 

1. Координиране на полевите проучвания и събиране на данни и притежаване на 

пълномощия да задейства системата за спиране на турбините (ССТ). 

2. Анализиране и изготвяне на доклад за резултатите от всяко полево проучване 

(резултати от зимен и есенен мониторинг). 

3. Организиране на анализ на акумулираните данни от радара.  

 

При изпълнението на мониторинга през  , през различните периоди на 2013 дейностите 

на полевите експерти се изпълняваха от различни експерти чиито списък е даден в края 

на документа.Задачите, възложени на полевите орнитолози бяха следните:  

 

Мониторинг на жертвите от сблъсък 

Методиката за мониторинг на жертвите от сблъсък следва разработената в САЩ 

методика за мониторинг на жертвите от сблъсък във ветроенергийни паркове (Morrison 

1998). Търсенето на жертви от сблъсък се провеждат систематично през цялата година, 

а честотата им се увеличава по време на двата периода, когато има потенциален риск от 

сблъсък на повече птици; по време на есенната миграция и през зимата.  

 

Изследване на гнездящите птици (април –юни)  

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/index.html
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EMMP определя три годишен период на мониторинг на гнездящите птици. 

Заключенията и резултатите след третата година са публикувани в Доклада за 

гнездящите птици за 2012 г, достъпен на адрес 

http://www.aesgeoenergy.com/site/index.html. Те могат да бъдат обобщени както следва:  

1. Проучването на гнездящите птици през 2012 г. установи сходен видов състав и 

плътност на гнездящите 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. и 2010 г.  

2. През 2012 г броят на видовете както и тяхното изобилие остава сходен с първите две 

години от експлоатацията на ветроенергийния парк, както е било и преди пускането му 

в експлоатация. 

3. На територията на ветроенергийния парк не са установени значителен брой гнездящи 

видове с висок консервационен статус, нито концентрации на защитени видове птици. 

Районът на ВПСН е незначителен по отношение на гнездовите съобщества от птици, 

които тази територия поддържа.  

4. В светлината на тези констатации, през 2013 г както и през следващите години на 

експлоатация на ВПСН не се счита за необходимо полагането на по-нататъшни усилия 

за изследване на гнездовата орнитофауна.    

 

Изследване на местообитанията / земеделските култури  

През 2013 г бе извършено картиране на местообитанията и различните култури в 

зоните на проучване съгласно изискванията заложени в EMMP. Целта е да се изследват 

предпочитанията на птиците към местообитанията и да се вземат предвид промените в 

сеитбооборота, ако се наблюдават промени при птиците или тяхното поведение.  

 

Изследване на зимуващите птици  

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. 

През сезон 2012/2013 г. беше проведено изследване на зимуващите птици с цел да се 

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

територията от гъските; по-специално от червеногушите гъски. Резултатите от 

изследванията ще бъдат използвани за разработването на подходящи смекчаващи 

мерки, ако е необходимо, с цел потенциалните въздействия на ветроенергийния парк да 

се сведат до минимум. 

http://www.aesgeoenergy.com/site/index.html
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Изследване на есенната миграция (Проучване от наблюдателни точки) 

То включва използването на екип от полеви орнитолози по време на есенната миграция 

(основен период от 15 август до 30 септември), които записват полетите на всички 

птици от точките за наблюдение.  

През 2013 г, с цел да се провери потенциалния бариерен ефект и дългосрочните 

промени в състава на видовете и поведението на птиците, мигриращи през ВПСН, бяха 

събрани данни, сравними с тези от предходни есенни периоди. Тези наблюдения се 

използваха при задействане на Системата за спиране на турбините с цел намаляване на 

риска от сблъсък. 

 

Мониторинг на движенията на птиците и системата за спиране на турбините  

Съгласно EMMP, програмата за спиране на турбините (Система за спиране на 

турбините: ССТ) изисква непрекъснато наблюдение на мигриращите птици през есента 

и на птиците, летящи към района на ветроенергийния парк през цялата година. Данните 

се записват като се използват проучванията от наблюдателните точки. Тази работа ще 

продължи ежегодно през периода на експлоатация на парка и ще се осъществява от 

екип орнитолози през есенния период на миграция и периода на зимуване на гъските 

както и извън тези периоди на активност, в случай на спорадично наблюдаване на  

редки или застрашени видове птици чувствителни към ветрогенератори.  

През 2013 г задължителните периоди, през които се активира системата за спиране на 

турбините бяха: 

 Есенна миграция (от 15 август до 30 септември) 

 Зимуване (от 1 декември до 15 март) 

 По време на други периоди през годината, в случай че в района на ветроенергийния 

парк се появят птици от консервационна значимост. 

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

роторите на работеща вятърна турбина, особено на такива с висок консервационен 

статус.  

 

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 тези проучвания имат за цел както да информират лицата отговорни за 
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мониторинга в района на парка, така и да предоставят цени данни за бъдещи оценки на 

въздействието на вятърните турбини върху прилепите в подобни местообитания. 

Данните се събирани от април до октомври. 

 

Изискуемата по EMMP тригодишна програма за мониторинг на прилепите приключи 

през 2012 г и не бе продължена през 2013 г след препоръка за прекратяването й от 

експерти по прилепите към RSK Carter и съгласието на НЕО; въпреки, че проверките за 

трупове на прилепи продължават с цел мониторинг на смъртността в резултат на 

сблъсък с турбините.   

Резултати от мониторинга през 2013 г 

 

Изследване на зимуващите птици  

Използваните методи бяха същите като тези през предходните години. Данните бяха 

събрани в рамките на основната зона обхващаща територията на ВПСН (Фигура 1), но с 

допълнителни площи в буфер в околностите на ветроенергийния парк с цел 

разграничаване на тази област на постоянни усилия през зимата от много по-широкия 

район, които се простират на север до бреговете на сладководното езеро Дуранкулак 

(вж. доклада за зима 2010/11)и в който също бяха предприети наблюдения през 

предишни зими, . В този доклад територията на ВПСН, определена от периметъра 

около всички турбини, се нарича „територия на ВПСН” (в някои предишни доклади 

наричана и Площ на проекта). 75-те дни на проучването обхващат целия период на 

потенциално присъствие на гъските в основния район на проучване, включително и на 

територията на ВПСН, през 2012/13. Ежедневно, доколкото е било възможно в рамките 

на ограниченията на подходящите метеорологични условия са извършвани детайлни 

наблюдения на местоположението и числеността (включително и на видовия състав) на 

птиците, участващи в полетите, както и на поведението на хранене на ятата в рамките 

на ветроенергийния парк и околностите му. Регистрирани са и видовете култури в 

основната зона на проучване (Фигура 1) и в по-широкия район, простиращ се до пътя 

между брега и град Шабла. 

Методите, приложени през 2012/13 г бяха същите като използваните през зимите на 

2008/2009 г, 2009/2010 г, 2010/2011 г и 2011/2012 г. Сравнителният подход осигури 
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важна информация относно видовия състав на гъските и тяхното пространствено и 

времево разпределение на територията на парка през пет последователни зимни сезона.  

 

Не се наблюдаваха разлики в началото и края на зимните периоди през всичките пет 

зимни сезона. Времевата динамика на присъствието на хранещи се гъски отразява 

метеорологичните условия в региона и корелира позитивно с най-студения зимен 

период. Въпреки това, има определен „пиков” период на хранещи се гъски в ВПСН с 

концентрация на ЧГГ от над 90%, наблюдавани в рамките на 20-30 дни; тази 

концентрация съответства на най-студения период на зимата през всичките пет 

изследвани сезона. Това е периода, когато гъските нощуващи при езерата на 20-30 км 

северно от ветроенергийния парк ежедневно прелитат до няколко зони за хранене на 

юг, за храна, включително и района на ВПСН.  

 

Броят полети на гъските в рамките на ветроенергийния парк варира през зимите на 

проучването. Това зависи отчасти от продължителността на времевия период, през 

който гъските са представени в района на Североизточна България. Броят полети 

варира в зависимост от броя на хранещите се в района гъски. Броят на хранещи се 

гъски варира през зимите, както  преди изграждането на ВПСН така и след пускането 

на парка в действие.     

 

Височината на полет на гъските от всички видове, наблюдавани да пресичат района на 

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

при всичките четири зимни сезона. През последната зима (2012/13) се наблюдаваше 

леко намаляване на средната височина на полетите, което може да е индикация за 

процес на привикване към наличието на турбини в периода след изграждането на 

ВПСН или за това, че през 2012/13 г, ВПСН е бил особено привлекателна зона за 

хранещите се гъски (и поради това се наблюдават полети на по-ниски височини при 

прелитането на гъските в и извън зоните за хранене в рамките на ветроенергийния 

парк).  

 

Наблюденията през зима 2012/13 потвърдиха предходните резултати, че дневната 

активност на гъските обикновено показва два периода на интензивни полети: сутрин (7 

- 9 ч) и привечер, макар и по-слаба (16 - 18 ч). Проучването през 2012/13 не регистрира 
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полети на гъски през нощта, както вече бе установено през предходните две зимни 

проучвания. 

 

Зимата на 2012/13 потвърди за пореден път, че вероятно ловната преса е принудила 

гъските да променят местата си за нощуване от традиционните две сладководни езера 

към морската повърхност в обширен район по протежение на Черноморското 

крайбрежие. През последните 10 години, натискът от отстрелването на гъски около 

двете основни сладководни места за нощуване – езерата Дуранкулак и Шабла – 

нараства. Това вероятно ще има далеч по-голям неблагоприятен ефект върху 

зимуващите гъски от всяко въздействие на ВПСН, тъй като е очевидно, че ВПСН не е 

попречил на гъските да използват местата за хранене използвани в миналото, нито е 

повишил съществено риска от загиване на гъските в следствие на сблъсък с перките на 

турбините. 

 

През трите зимни проучвания след изграждането на ветроенергийния парк по време на 

няколкото стотин проверки на турбини за сезон не бяха открити цели трупове или 

останки на гъски под работещи турбини, които да могат да бъдат обяснени със сблъсък 

на птиците с перките на турбините. И двата вида гъски явно имат почти перфектна 

способност да избягват сблъсък с въртящите се перки на турбините в територията 

обхваната от този мониторинг.Фактът, че тази способност има високастатистическа 

сигурност показва, че гъските не се страхуват да летят през или да се хранят в рамките 

на ветроенергийния парк.   

 

Няма доказателства за неблагоприятни последици от ВПСН върху популациите на 

зимуващите в района видове гъски: наличието на ветроенергйния парк очевидно не е 

променило използването на обработваемите земи от страна на хранещите се гъски и 

ВПСН не създава съществен риск от смъртност поради сблъсък. 

 Да обобщим: към днешна дата няма гъски загинали в резултат на ВПСН както и 

такива, които да са били явно възпрепятствани да използват потенциалните места за 

хранене в рамките на ВПСН. 

 

Подробен доклад за изследването на зимуващите птици през сезон 2012 – 2013 г е 

публикуван на страницата на Ей И Ес Гео Енерджи: 

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

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Изследване на есенната миграция  

 

Изследването е проведено през периода от 15 август до 31 октомври, 2013 г. 

Изследванията бяха проведени през деня, в стандартен интервал от време между 8 

сутринта и 6 следобед астрономическо време. През есента на 2008 – 2012 периодът на 

изследване беше по-кратък, обхващащ общо 45 дни (от 15 август до 30 септември); 

периодът на най-интензивна миграция. Удължаването на периода на наблюдение през 

2013 г имаше за цел, заедно с едновременното разширяване на ССТ, да постигне още 

по-високо ниво на сигурност за намаляване на риска от сблъсък по отношение на 

всички потенциално чувствителни видове птици, които могат да се появят във ВПСН 

до края на м. октомври. Данните, събрани през октомври 2013 г, по време на удължения 

период, не са били използвани за сравнителен анализ през предходните години на 

есенен мониторинг във ВПСН, 2008 – 2012. . С други думи, документирането на 

птиците от октомври 2013 г не е включено в годишното сравнение в настоящия доклад, 

за да се постигне сравнимост на данните   през по-дългия период на изследване 

(въпреки че по време на наблюденията през октомври 2013 г са регистрирани много 

малко птици поради което не биха повлияли на резултатите). 

 

Данните от есента на 2013 г потвърждават резултатите от предходните години и 

позволяват оценка на дълготрайния ефект на ВПСН върху миграцията на птиците. 

Дългосрочния мониторинг в същата територия позволи да се направят следните 

заключения: 

 

1. Броят на видовете, преминаващи през територията на ВПСН през есента варира през 

отделните години без тенденция към намаляване след изграждането на ВПСН и 

пускането му в експлоатация  

2. Абсолютният брой на наблюдаваните птици варира през годините в съответствие с 

естествените закономерности 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. Най-общо птиците не демонстрират 
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значително избягване на турбините, каквото би могло да се счита за промяна на 

миграционната посока и респективно 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. По време на експлоатационния период на ветроенергийния парк, при проверките за 

жертви от сблъсък през есенните периоди са намерени общо 11 жертви, които могат да 

бъдат свързани със сблъсък с турбините. 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.  

Значителното количество данни, събрани през шестте есенни сезона, показват, че 

експлоатацията на ВПСН не представлява съществено физическо или демографско 

препятствие или опасност за популациите на мигрантите, преминаващи през неговата 

територия.  

 

Подробен доклад за мониторинга на есенната миграция през 2013 г. е публикуван на 

интернет страницата на Ей И Ес Гео Енерджи: 

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

 

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. Представените резултати от мониторинга на смъртността 

са съобразени с множество потенциални причини за смърт включително сблъсък – или 

с перките, или с кулите на турбините; директно хищничество от един или няколко 

грабливи птици или хищни бозайници; глад; лов; отравяне; „естествена” смяна на пера; 

и вторично разпръскване на останки. Върху тези съображения за причините за 

смъртността се основават и много индикативни белези, които съпътстват всеки отделен 

запис в базата данни от проверките. Тези белези включват: травматични наранявания 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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при „непокътнати трупове” (напр. тъпи, като от голяма перка на турбина или фини като 

белези от нокти или зъби), наличие и очертания на животински следи в калта или 

почвата около останките, следи от човешко присъствие (включително отпечатъци от 

стъпки, гилзи, следи от човешка дейност), признаци за отравяне (включително 

откриване на примамки в близост), „разпръскване” на останките (и на разстояние от 

основата на турбината), останки от друго естество (отскубнати или откъснати пера; 

пресни отскубнати пера и остатъци от плът); и всякакви други местни случайни записи 

или наблюдения, които биха могли да помогнат за определяне на причината за смъртта.   

 

Сравнителен анализ на всички налични до 2013 г данни е представен в Таблици 1 и 2. 

През четиригодишния период на мониторинг бе наблюдавана изненадващо ниска 

смъртност (Таблица 1). Всички предполагаеми сблъсъци бяха докладвани на РИОСВ 

Варна.  

 

Таблица 1. Цели трупове на различни видове, открити през периода 2010 – 2013 г., и 

природозащитен статус на птиците съгласно дигиталното издание на българската 

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

 

Година 2010  2011 2012  2013   Общо 

Статус  Застрашен Не е в 

списъка 

Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Уязвим  

Ястреб 

врабчар 

(Accipiter 

nisus) 

1        1 

Мочурно 

шаварче 

(Acrocephalus 

palusris) 

 1       1 

Полска 

чучулига 

(Alauda 

arvensis ) 

 1   2  1  4 

Черен 

бързолет 

(Apus apus ) 

      1  1 

Домашен 

гълъб 

 1       1 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/e-editorial.html
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Година 2010  2011 2012  2013   Общо 

Статус  Застрашен Не е в 

списъка 

Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Уязвим  

(Columba livia 

domestica) 

Сива врана   

(Corvus cornix) 

      1  1 

Градска 

лястовица 

(Delichon 

urbicum) 

 3       3 

Лиска 

(Fulica atra) 

      1  1 

Белоглав 

лешояд 

(Gyps fulvus) 

1         

Селска 

лястовица  

(Hirundo 

rustica) 

      1  1 

Червеногръба 

сврачка 

(Lanius 

collurio) 

  1  1    2 

Черночела 

сврачка  

(Lanius minor) 

  1      1 

Речна чайка 

(Larus 

ridibundus) 

     1   1 

Дебелоклюна 

чучулига  

(Melanocorypha 

calandra)  

3   1     4 

Бяла 

стърчиопашка 

(Motacilla alba) 

 1       1 

Авлига 

(Oriolus 

oriolus) 

      1  1 
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Година 2010  2011 2012  2013   Общо 

Статус  Застрашен Не е в 

списъка 

Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Застрашен Не е в 

списъка 

Уязвим  

Голям гмурец 

(Podiceps 

cristatus) 

       1 1 

Обикновен 

скорец  

(Sturnus 

vulgaris) 

    1    1 

Поен дрозд 

(Turdus 

philomelos) 

  1      1 

Всичко 5 7 3 1 4 1 6 1 27 

 

Само един уязвим вид птици (според Червената книга на България – Таблица 1) е 

регистриран като жертва на сблъсък през 2013 г – Голям гмурец (Podiceps cristatus). 

Видът е често гнездящ в България. Основните му местообитания са всички видове 

изкуствени и естествени водни басейни. Индивидът, който бе намерен мъртъв във 

ВПСН бе изследван от РИОСВ – Варна и бе заключено, че причината за смъртта не е 

сблъсък с турбина, а хищник (граблива птица). Световната популация на вида е 

многобройна и няма доказателства за намаляване на числеността. Още една птица, 

Речна чайка (Larus ridibundus), застрашен вид според Червената книга на България, е 

открита по време на мониторинга на жертвите на сблъсък през 2013 г. Речната чайка е 

транс-палеарктически вид, чиито гнездови ареал обхваща Нюфаундленд, Гренландия, 

Исландия, Фарьорските острови и Британските острови, Скандинавския полуостров, 

Западна и Централна Европа, Испания, Италия, бивша Югославия, България, Румъния, 

Русия, Монголия и Китай. Южната граница на размножителният ареал на вида минава 

през България и е причината за рядкото му наблюдение и високия му природозащитен 

статус България. От 1987 г, видът се размножава и в Северна Гърция. Той зимува в 

северната част на Атлантическия океан, около Средиземно и Черно море, южните и 

източните брегове на Азия, Африка и Америка и е един от най-многочислените видове 

в Палеарктика. Всички видове, открити във ВПСН досега са класифицирани като 

незастрашени (Least Concern) от IUCN.  Least Concern (LC) (незастрашен) е категория 

на IUCN, която се дава на съществуващ вид, които са оценени, но не отговарят на друга 

категория. Като такива те не отговарят на категориите застрашен, потенциално 
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застрашен или (преди 2001 г.) зависим от опазване вид. Много често срещани видове се 

класифицират в категория незастрашен вид.  

 

Таблица 2. Брой на останките открити при мониторинга на жертвите на сблъсък през 

2013 г и идентифицирани като принадлежащи към най-ниското възможно 

таксономично ниво. 

 

През 2013 г бяха открити 29 други останки от птици от 161 общо, които могат да бъдат 

свързани с различните видове птици (Таблица 2). Останалите (132; над 80%) останки се 

състоят от единични или малък брой пера и отделни части от тела и крила, които не 

позволяват видова идентификация и могат да са резултат от хищничество/естествена 

смърт или други инциденти, несвързани с турбините. Тези данни отчитат 

ограничението на метода да открие всички  мъртви птици, но дори и преизчисляването 

на тези ограничения не би довело до забележимо различни резултати по отношение на 

видовете с природозащитно значение. Поради факта , че не всички потенциални жертви 

от сблъсък с турбините ще бъдат открити по време на търсенията, ефективността на 

проверките е тествана чрез тестове за времето през което останките изчезват и 

наименование  Брой 

сврака  1  

селска лястовица  2 

обикновен мишелов  2 

златиста булка 1 

яребица 1 

голяма белочела гъска 1 

чайка 10 

папуняк 1 

ветрушка 1 

чучулига 3 

чучулига/ чайка 1 

врабчоподобни  2 

червеногуша гъска  2 

жълтокрака чайка  1 

Общо 29 
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ефективността на търсене. Тези тестове са показали, че броят на неоткритите птици е 

равен на  този на откритите (т.е. по време на търсенията вероятно се откриват 

половината от всички жертви). Големият брой единични пера, регистрирани по време 

на търсенията, макар и малко вероятно да бъдат свързани с жертви на сблъсък, добавят 

допълнителна увереност относно ефективността на методологията за търсене и 

усърдието при на полевите орнитолози, лежащи в основата на документацията.  

 

Червеногушата гъска (ЧГГ) е световно застрашен вид. Перата от ЧГГ, открити през 

зимния период на наблюдение 2012/2013 не предоставят доказателства за сблъсък с 

турбини като потенциална причина за смъртност при този вид. И двете открития на 

пера от ЧГГ очевидно са резултат от нападение от хищни птици (най-вероятно морски 

орел Haliaaetus albicilla, присъствието на който съвпада с това ЧГГ през зимата).  

 

Броят на жертвите на сблъсък според мониторинга  през четирите години предполага 

сравнително сходна смъртност от 12, 4, 5 и 8 птици годишно, съответно през 2010, 

2011, 2012 и 2013. 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, поради това 

наблюдаваната във ВПСН смъртност не може да се счита за значителна за този вид по 

отношение на естествената численост на популацията. 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 жертвите на сблъсък. 

Откритите „останки” от голяма белочела гъска включват само единични пера и 

вероятно са били естествено отделени или са резултат от опита на птиците да избягат 

от хищници или ловци.   

 

Прилепи 

Програмата за мониторинг на прилепите се основаваше на  проверките за трупове на 

прилепи, извършван едновременно с мониторинга за птици – жертви на сблъсък. През 

2013 г при внимателните проверки бяха открити 6 трупа на прилепи. Четири прилепа 

бяха идентифицирани като принадлежащи към вида Кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus) и два като Ръждив вечерник (Nyctalus noctula). И двата вида са често 
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срещани и многочислени в района. И двата вида не са включени в Червената книга на 

България. 
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