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УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ 
 
 
Разбирате и се съгласявате, че информацията, съдържаща се в този  документ или 
извлечена от него не може да бъде копирана, публикувана, препращана, 
разпространявана,  променяна, редактирана, употребявана или използвана  по какъвто 
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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 и Ей И Ес не се 
ангажира  или гарантира точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в 
този документ или който и да е друг документ или уебсайт, рефериран 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 не носи отговорност  за никакви  преки, косвени, 
специални или други вреди, последвали ползването на настоящия документ, 
включително, без ограничение, за всяко нарушение на закона, пропуснати ползи, 
прекъсване на дейност, загуба на програми или други данни от Вашата система за 
обработка на информация или друго, дори и ако ние сме били изрично уведомени за 
възможността от такива щети. 
Цялата  информация е предоставена от Ей И Ес единствено на принципа „каквато е”. 
Ей И Ес не поема ангажименти, нито гаранции,  предявени или косвени,  включително 
неофициални  гаранции за пригодност за конкретни цели, търгуемо качество и липса на 
нарушения. 
Освен ако изрично  не е упоменато  друго, всякакви уведомления за спорове във връзка с 
настоящите Условия на ползване или с настоящия документ трябва да бъдат 
изпращани  по пощата до „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД, 32А бул. „Черни връх”, София, 
България. Всички спорове, възникнали от ползването на настоящия документ ще се 
уреждат във всяко отношение от българското законодателство. 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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РЕЗЮМЕ  

 

1. Настоящият доклад представя резултатите от 90 последователни дни на 

мониторинг и мерки за намаляване на риска във Ветроенергиен парк 

„Свети Никола” (ВПСН) през 2014 г., - неговата 5-та година на 

експлоатация. Целта продължава да бъде изследване на възможните 

въздействия върху мигриращите птици.  

2. Представена е пространствената и времевата динамика в броя на видовете и 

тяхната численост, преминаващи през територията на ветроенергийния 

парк по време на есенната миграция 2014 (от 15 август до 31 октомври). 

Данните от есенния мониторинг през годините от 2008 до 2014 са 

използвани за изследване на потенциалната промяна в състава на видовете, 

броя, височината или посоката на полета на наблюдаваните през тези седем 

години във ВПСН птици.  

3. Промените в броя на видовете, абсолютния брой на птиците, основната 

височина на полета и посоката на миграция на птиците, които са най-

чувствителни към вятърните турбини не показват неблагоприятен  ефект  

на ветроенергийния парк върху мигриращите през деня птици. 

4. Системата за спиране на турбините през всички години на експлоатация 

вероятно е допринесла за намаляване на риска от сблъсък в редките 

периоди на интензивна миграция на реещите се птици  и осигурява 

ефективна защита за намаляване на риска от сблъсък, както за единични 

птици, така и за ята от застрашени видове.  

5. Резултатите от изследванията през есента на 2014 за ефективността при 

търсене на жертви от сблъсък и коефициента на откриване на трупове са 

твърде сходни с тези от предходните есенни сезони (2009 и 2010) и 

продължават да утвърждават предположението, че при седемдневен 

интервал на търсене под турбините се намират приблизително 50% от 

жертвите на сблъсък от целевите видове. 

6. По време на 777 търсения под всичките 52 турбини в интервал от 7 дни или 

по-малко бяха открити 11 жертви на сблъсък, включително два вида птици 

с консервационно значение. Освен това е докладвано за намирането на 

един стар скелет на пеликан както и ранен бял щъркел, който е спасен от 
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полевите орнитолози, като обстоятелствата при тези случаи не позволяват 

да бъдат свързани със сблъсък с витлата на турбина.  

7. Прогнозните нива на смъртност по видове, основани на данните за броя на 

мигриращите птици преди изграждането  на  ВПСН не съвпадат със    

смъртността, установена по време на всяка от 5те години експлоатация. 

Нивата на смъртност, прогнозирани преди строителството не са 

регистрирани по време на експлоатацията. Това до голяма степен е така, 

защото „най-лошите” прогнози са основани на данни на БДЗП, които 

съществено преувеличават броя на мигриращите птици, преминаващи през 

ВПСН. Резултатите към днешна дата показват, че ВПСН не представлява 

значително препятствие или заплаха, било то физическа или демографска, 

за която и да е от популациите на мигриращите птици, установени в това 

изследване.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Ей И Ес Гео Енерджи ООД изгради ветроенергиен парк, състоящ се от 52 турбини: 

Ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН). През есента на 2008 г., ВПСН не 

съществуваше; през есента на 2009 г. съоръжението е построено, но не е 

действащо (т.е. витлата на турбините са неподвижни), а през есента за периода  

2010 - 2014 ВПСН вече работи. През последните години са правени систематични 

полеви проучвания за изследване на пространственото и времевото разпределение 

на мигриращите и гнездящи птици в изследваната територия, свързано с 

развитието на ВПСН. 

  

Основните резултати от есенния мониторинг на миграцията на птиците в близост 

до ВПСН през предходните години са публикувани на: 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. Тези проучвания установяват 

пренебрежимо ниска смъртност от сблъсък на мигриращи птици, което е 

показател за висока степен на избягване на сблъсъка с турбините от страна на 

видовете мигриращи птици.  

 

Проучванията във ВПСН показват, че силните колебания в числеността на 

различните видове са в корелация предимно с  посоката на вятъра, така че 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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периодичните и редките западни ветрове съвпадат с пиковете в миграционната 

дейност на реещите се птици. Преброените птици, описани  в предишните доклади 

за ВПСН по време на ежедневните проучвания в 6 наблюдателни точки ясно и 

показват, че ветроенергийния парк не е разположен на основния маршрут на 

видовете реещи се птици в България. Основния миграционен  маршрут очевидно 

минава западно от ВПСН и се простира на 80 до 300 км от брега (показано на фиг. 

1).  

 

Това заключение от проучванията във ВПСН, публикувано на интернет 

страницата на aesgeoenergy.com е потвърдено независимо от Мичев и колектив 

(2012) и от картите на чувствителните зони за птици – базирани на данни от НПО 

– за реещите се птици, мигриращи през България 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276299/2762

99_Birds_120.pdf ). Стр. 151-171 от този документ показват, че ВПСН лежи на 

маршрута на много малка част от миграционния трафик на ключови видове. 
 

 
Фигура 1. Схематично представяне на основния есенен миграционен маршрут (със 
сини стрелки) и разположението на ВПСН в червено.  
 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276299/276299_Birds_120.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276299/276299_Birds_120.pdf
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Ветроенергиен парк „Свети Никола” (ВПСН) е разположен в Североизточна 

България, във вътрешността на Черноморското крайбрежие, в района на село 

Българево и Каварна. Територията на обекта обхваща предимно  обработваема 

земя с различни посеви (пшеница, слънчоглед, рапица, лен), прорязана от пътища 

и полезащитни пояси. На територията на ВПСН няма водни басейни или влажни 

зони, които могат да бъдат свързани с местообитания или места за нощувка на 

мигриращите реещи се птици, известни като причини за събиране на значителен 

брой птици по време на миграция. 

 

В предишните есенни доклади за ВПСН основен акцент се постави върху оценката 

на потенциалния бариерен ефект върху птиците, мигриращи през територията и 

нивото на смъртност вследствие на сблъсък на птиците. Анализът на досегашните 

данни не показа промени в миграционните навици на птиците.  

 

Настоящият доклад актуализира информацията за пространственото 

разпределение и времевото присъствие на птиците във ВПСН през есента на 2014 

г. и както в предишните доклади, специално внимание се обръща върху реещите 

се видове, като най-чувствителни към вятърните турбини. 

 

МЕТОДИ 

 

Изследвана зона  

 
ВПСН се намира в Североизточна България, около три до седем километра във 

вътрешността на Черноморското крайбрежие и нос Калиакра. Ветроенергийният 

парк е разположен между пътя за с. Българево към Свети Никола (община 

Каварна) и първокласен път E 87 Каварна – Шабла.  

 

Продължителност на изследването и оборудване  

 

Изследването е проведено в периода 15 август - 31 октомври 2014 г. от шест 

полеви орнитолози. Проучванията са извършени през деня, в стандартни 

интервали от време между 8 сутринта и 6 вечерта астрономическо време. През 

сезон есен 2008 – 2012 периодът на проучване в по-къс, включващ 45 дни (15 
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август – 30 септември); периодът на най-интензивна миграция. Увеличаването на 

срока на наблюдение през 2013 и 2014 г имаше за цел да се постигне по-високо 

ниво на сигурност при намаляване на риска от сблъсък по отношение на 

потенциално чувствителните видове птици, които могат да се появят във ВПСН до 

края на м. октомври. През м. октомври, поради значително намален интензитет на 

миграция, броят на полевите орнитолози е намален от шест на три. 

 

Радарът беше в действие през целия миграционен период. През 2014 г. 

сканиращата програма беше еднаква с предходните години и не се описва 

повторно в доклада. Програмата е представена подробно в Плана за собствен 

мониторинг  и в предходните доклади за есенната миграция, които са публикувани 

на уебстраницата на Ей И Ес. 

 

Основен протокол за визуални наблюдения 

Есенното проучване за 2014 г. включва директни визуални наблюдения на всички 

преминаващи птици от няколко точки за наблюдение (фигура 2). 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 коригирани с GPS. 

Проучванията са направени посредством  оптика, като всеки наблюдател има 

бинокъл с увеличение х10 и всички  точки за наблюдение са  оборудвани с 

телескопи с увеличение 20 – 60х, компас, GPS и цифрова камера.  
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Фигура 2. Карта на зоната на проучване на "ВПСН" (червен участък), и „основна 
зона на проучване” (кафява зона),  включени в наблюденията за   мониторинг есен 
2014 и местоположение на точките за наблюдение.  
 

Периода на наблюдения не е променян през периода 2008 – 2014 (освен 

удължаването на времето през 2013 и 2014), за да има възможност за съпоставяне 

на данните между годините. Както е отбелязано в предишните доклади, 2009 г. 

беше изключение  по отношение на протокола за териториално проучване, тъй 

като точките за наблюдение бяха изместени на север, за да се тества системата за 

ранно предупреждение (ССТ) при приближаващи птичи ята. Изместването на 

север на точките за наблюдение през 2009 г. е отчетено при сравнението на 

данните от предходните и следващите години. През 2009 г. ВПСН беше изграден, 

но не беше въведен в експлоатация.    

 

Наблюденията са проведени ритмично с пълно покритие на обема мигриращи 

птици, като наблюдателите не са били „претоварени“ от броя регистрирани птици 

и свързаните с това обстоятелства, изложени от Madders and Whitfield (2006). 

Всички подробности за специфичния протокол за наблюдение са представени в  

предходните есенни доклади и в Плана за собствен мониторинг  (ПСМ) и няма да 

бъдат повтаряни тук: http://www.aesgeoenergy.com/site/images/21.pdf (страница на 

проучването). 

Всички наблюдатели са квалифицирани специалисти, които извършват 

проучвания на миграцията на птиците от много години, включително и 

http://www.aesgeoenergy.com/site/images/21.pdf
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предходните есенни проучвания във ВПСН. Някои наблюдатели са активни 

членове на БДЗП (BirdLife Bulgaria).  

 
Списък на участниците в наблюденията, есен 2014 г 

 
Д-р Павел Зехтинджиев 

Главен полеви орнитолог  

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания  

Българска академия на науките 

 

Виктор Методиев Василев  

Полеви орнитолог 

Старши научен сътрудник към Факултета по Биология 

Шуменски университет, България 

Член на БДЗП от 1992 г. 

 

Ивайло Антонов Райков 

Полеви орнитолог 

Природонаучен музей, Варна  

Член на БДЗП от 1999 г 

 

Веселина Иванова Райкова 

Полеви орнитолог 

Природонаучен музей, Варна 

Член на БДЗП от 1999 г 

 

Страхил Георгиев Пеев  

Полеви орнитолог 

Квалифициран изследовател на трупове 

Докторант, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 
 

Кирил Иванов Бедев 

Биолог 

Полеви орнитолог 

Квалифициран изследовател на трупове 
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Янко Събев Янков  

Студент по биология 

Полеви орнитолог 

Квалифициран изследовател на трупове 

 

Мартин Петров Маринов 

Докторант, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките 

 

Карина Ивайлова Иванова 

Полеви орнитолог 

Докторант, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките 

 

Метод на наблюдение за жертви от сблъсък  
 

Методологията за наблюдение за жертви от сблъсък следва тази, разработена в 

САЩ за наблюдение за сблъсък с птици във ветроенергийните паркове (Morrison 

1998). Подробно описание на протокола е дадено в параграф 1.6 и 2.4 от Плана за 

собствен мониторинг (ПСМ http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html.). Не е 

възможно да бъде установен действителният брой на загиналите птици при 

системни проверки, защото търсачите не успяват да намерят всички мъртви птици. 

Двата основни фактора са ефективността на търсача (търсачите не успяват да 

намерят всички мъртви птици) и отстраняването/изчезването на мъртвите птици 

преди да бъдат намерени от търсачите. Като се отчитат тези два възможни фактора 

значително се подобрява оценката на смъртността, причинена от сблъсък в 

работещи ветроенергийни паркове, направена от търсачите в следствие на 

откритите в основата на турбините трупове. През 2014 г. бяха проведени 

експерименти, за да се предвиди такава корекция. Тези експерименти се сравняват 

с подобни, предприети през 2009 и 2010 г. 

 

Статистически методи 

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Броят на наблюдаваните видове, на индивидите, както и средната височина на 

полета (по видове и по години) са представени в таблици за пряко сравнение със 

сезони есен 2008 - 2014. 

 

Височината при миграция през различните есенни сезони е статистически оценена 

чрез средната стойност, стандартната грешка и стандартното отклонение в 

програма за анализ на данни STATISTICA (StatSoft, Inc. (2004, version 7. 

http://www.statsoft.com/). Средната посока на полета както и статистическата 

значимост при всеки вид и група видове е изчислена съгласно стандартната 

кръгова статистика (Batschelet 1981). Кръговата статистика е направена с Oriana 

(Oriana - Copyright © 1994-2009 Kovach Computing Services). Тази програма 

сравнява две или повече извадки от сезонни посоки, за да определи дали се 

различават. Тестовете бяха извършени по двойки, така че всяка двойка сезони се 

сравнява поотделно. 

 

Много от основните статистически параметри на кръговите разпределения 

(посоки) са основани върху концепцията за средния вектор (посока). Група 

наблюдения (или отделни посоки на птици) имат среден вектор, който може да 

бъде изчислен с комбиниране на всеки от отделните вектори (изчисленията са 

обяснени в повечето книги за кръгова статистика). Средният вектор има две 

свойства: посока (средния ъгъл, µ) и дължина (често обозначавана с r). Дължината 

варира от 0 до 1; по-високата стойност на r показва, че наблюденията са групирани 

по-близо до средната стойност, отколкото до по-ниската. Подробности за 

софтуера Oriana можете да намерите на : http://www.kovcomp.com/  

 

Система за спиране на турбините (ССТ) 

  

Принципите за спиране на отделни турбините или на целия ветроенергиен парк с 

цел намаляване на риска от сблъсък са описани в параграф 1.5 от Плана за 

собствен мониторинг (ПСМ). 

 

За да се намали риска от сблъсък протоколът ССТ бе следван и по време на 

удължения период на проучване през сезон есен 2014, между 15 август и 31 

октомври. Спирането на турбините се разпорежда от Главния полеви орнитолог 

http://www.statsoft.com/
http://www.kovcomp.com/
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или – когато им е възложено – от полевите орнитолози, в случай на очакван риск, 

като този риск се определя по преценка на орнитолога. 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Видов състав и брой на птиците, преминаващи през ВПСН  

 
Както е отбелязано в раздел Методи, през 2014 г. периодът на наблюдение 

беше удължен извън този на най-интензивна миграция - м. август и м. септември. 

За да се осигури съпоставимост между 2014 г. и предходните години и за да се 

избегнат разликите, свързани с удължения период на наблюдение през 2014 г., 

представените по-долу данни се основават на съпоставим период от време (от 15 

август до 30 септември).  

Появата на видовете през всички години е представена в таблица 1. 

Наблюдавани общо 122 вида птици през есента последователно от 2008 до 2014 на 

територията на ветроенергийния парк. Броят на видовете варира от 48 до 80 през 

различните години. Най-много видове (80) са наблюдавани през 2014 г., която е 

шеста година след изграждането. Няма статистически значима разлика в броя на 

видовете, наблюдавани през 2008 г. (преди изграждането на ветроенергийния 

парк) и през следващия период, когато парка е изграден и работи (2009 – 2014).  

 

Таблица 1.  Списък на видовете, наблюдавани във ВПСН в периодите 15 август - 
30 септември преди изграждането (2008) и след изграждането (2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 и 2014 в сиво) на ВПСН. Защрихованите клетки представят годините, 
през които видът е регистриран във ВПСН. 
 

N Species 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 A. apus        
2 A. arvensis        
3 A. brevipes        
4 A. campestris        
5 A. cervinus        
6 A. chrysaetos        
7 A. cinerea        
8 A. gentilis        
9 A. heliaca        

10 A. melba        
11 A. nisus        
12 A. pennata        
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N Species 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

13 A. pomarina        
14 A. pratensis        
15 A. purpurea        
16 A. trivialis        
17 B. buteo        
18 B. oedicnemus        
19 B. rufinus        
20 B. vulpinus        
21 C. aeruginosus        
22 C. cannabina        
23 C. canorus        
24 C. carduelis        
25 C. chloris        
26 C. ciconia        
27 C. coccothraustes        
28 C. corax        
29 C. cornix        
30 C. coturnix        
31 C. cyaneus        
32 C. frugilegus        
33 C. gallicus        
34 C. garrulus        
35 C. livia domestica        
36 C. macrourus        
37 C. monedula        
38 C. nigra        
39 C. olor        
40 C. palumbus        
41 C. oenans        
42 C. pygargus        
43 D. major        
44 D.syriacus        
45 D. urbica        
46 E. alba        
47 E. calandra        
48 E. garzetta        
49 E. hortulana        
50 E. melanocephala        
51 F. cherrug        
52 F. coelebs        
53 F. eleonorae        
54 F. naumanni        
55 F. parva        
56 F. peregrinus        
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N Species 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

57 F. subbuteo        
58 F. tinnunculus        
59 F. vespertinus        
60 G. fulvus        
61 G. glandarius        
62 G. grus        
63 G. cristata        
64 H. daurica        
65 H. icterina        
66 H. pallida        
67 H. rustica        
68 J. torquila        
69 L. cachinnans        
70 L. collurio        
71 L. megarhynchos        
72 L. melanocephalus        
73 L. minor        
74 L. ridibundus        
75 M. alba        
76 M. apiaster        
77 M. calandra        
78 M. cinerea        
79 M. flava        
80 M. migrans        
81 M. milvus        
82 M. striata        
83 N. percnopterus        
84 O. hispanica        
85 O. isabellina        
86 O. oenanthe        
87 O. oriolus        
88 O. pleschanka        
89 P. apivorus        
90 P. caeruleus        
91 P. crispus        
92 P. haliaetus        
93 P. leucorodia        
94 P. major        
95 P. montanus        
96 P. onocrotalus        
97 P. perdix        
98 P. pica        
99 P. viridis        

100 Ph. carbo         
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N Species 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

101 Ph. collybita        
102 Ph. trochilus        
103 Pl. falcinellus         
104 R. riparia        
105 S. borin         
106 S. communis        
107 S. curruca        
108 S. rubetra        
109 S. vulgaris        
110 St. hirundo        
111 Str. decaocto        
112 Str. turtur        
113 T. nebularia        
114 T. glareola        
115 T. tadorna        
116 T. ochropus        
117 T. merula        
118 T.viscivorus         
119 U. epops        
120 V. vanellus        
121 Ph. ochrurus        
122 Ph. phoenicurus        
  Number of species 76 79 48 71 79 77 80 

 

Примери за редки видове реещи се птици, наблюдавани спорадично през 

някои есенни сезони са сив жерав, белоглав лешояд, египетски лешояд, царски 

орел, скален орел, червена каня, ловен сокол, белошипа ветрушка и 

средиземноморски сокол. 

36 вида са наблюдавани всяка есен за периода 2008-2014 г. Редовните 

мигранти през територията включват розов пеликан, бял щъркел, късопръст 

ястреб, обикновен мишелов, осояд и малък креслив орел. Царският орел, 

къдроглавия пеликан, и белошипата ветрушка са редки като цяло и тези 

спорадични наблюдения вероятно не са свързани с периодите преди и след 

изграждането на ВПСН. За разлика от това, 27 вида птици не са били 

регистрирани през 2008 г., но са наблюдавани в периода след изграждането (шест 

години, до днес). Сред тези видове бяха, например, много грабливи птици като 

скален орел, ловен сокол, черна каня; блатни птици като обикновена калугерица, 

голям горски водобегач, голям зеленокрак водобегач, турилик; чапли като 

ръждива чапла, голяма бяла чапла, малка бяла чапла; и много малки птици от вид 
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врабчоподобни. Появата на тези видове след изграждането не би трябвало да се 

отдава на някакъв благоприятен ефект от съществуването на ВПСН, а по-скоро на 

тяхната рядкост в природата или други ограничения.  

През есента на 2014 г на територията на ВПСН са наблюдавани три нови 

вида: горски водобегач (Tringa glareola), кос (Turdus merula) и имелов дрозд 

(Turdus viscivorus). Важно е да се отбележи, че всички тези видове са били 

наблюдавани през период, сравним с предходните проучвания, 15 август – 30 

септември. Вероятната причина тези видове да не са наблюдавани във ВПСН през 

предходни години е сравнително малкия брой подходящи местообитания за тези 

видове в близост до изследвана зона. Трите вида са често срещани на други места 

в България.  

Само два вида лешояди са били регистрирани след изграждането на ВПСН. 

Двата вида не се споменават в съществуващите проучвания за региона, 

включително в стандартните формуляри на близките зони от НАТУРА 2000. 

Белоглавият лешояд е наблюдаван през есента на 2010 и 2012, 2013 и 2014 г. През 

2014 г. на 13 септември е забелязан един белоглав лешояд на 900 метра височина, 

пресичащ територията на ВПСН. Египетски лешояди не са били наблюдавани във 

ВПСН през 2014 г. 

Абсолютният брой на реещите се видове, които са най-многобройни и 

някои допълнителни видове, подлежащи на опазване, е представен в Таблица 2. 

  

Таблица 2. Брой птици, регистрирани да преминават през територията на ВПСН 
(основно реещи се водни птици и хищни птици) по време на седемте есенни 
сезона преди изграждането (2008) и след изграждането (2009 – 2014). 
 

Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A. brevipes 95 210 976 290 94 650 138 

A. chrysaetos   2 2 1 1 2 
A. cinerea 120 259 26 40 56 70 113 
A. gentilis 10 6 5 11 22 38 9 
A. heliaca 2       
A. nisus 44 44 70 73 44 206 101 

A. pennata   5 1 9 13 7 
A. pomarina 44 9 80 76 31 1966 509 
A. purpurea  59 11 1 7 3  

B. buteo 146 390 180 459 238 2345 1073 
B. oedicnemus  1  1    

B. rufinus 163 151 34 30 33 28 41 
C. aeruginosus 327 268 341 271 179 473 298 
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Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
C. ciconia 2998 87 24980 620 2525 11230 4639 
C. cyaneus 5 1  1  3 18 
C. gallicus 29 19 18 25 60 88 26 

C. macrourus 8 27 18 4 7 7 15 
C. nigra 8 8 8 1 13 488 48 
C. olor  1 3    2 

C. palumbus 10  1    26 
C. pygargus 32 17 111 151 55 82 102 

E. alba   1 1 5   
E. garzetta  7    11 1 
F. cherrug  7  2 1  1 

F. eleonorae 7   1 1  7 
F. naumanni 1       
F. peregrinus  2 4 1  5 5 
F. subbuteo 48 125 120 96 66 88 89 

F. tinnunculus 138 357 45 120 67 103 89 
F. vespertinus 11 180 1773 63 793 167 426 

G. fulvus   1  1 2 1 
H. pennatus 4 3 17 4 1 9 7 
M. migrans 18 6 32 17 21 34 32 
M. milvus   1 1  2 1 

N.percnopterus     1   
P. apivorus 58 76 1549 152 115 4284 113 
P. crispus 4      5 

P. haliaetus 15 13 14 12 7 13 5 
P. leucorodia 117 83 56 48  59  
P. onocrotalus 120 1190 252 277 1700 3285 1679 

Ph. carbo 267 354 494 75 131  866 
Ph.pygmaeus  19      
Pl. falcinellus 5 738      

St. hirundo  71      
T. tadorna  94   3   

Tr. ochropus  8   1   
Tr. glareola       3 
T. merula       80 

T. viscivorus       17 
V. vanellus   1   7  
Общ брой 

 

4855 4890 31229 2927 6585 25760 10594 
Брой видове 30 35 33 33 30 31 36 

 

Очевидно броят на видовете, както и абсолютният брой на птиците, 

пресичащи територията на ветроенергийния парк не е намалял след изграждането 

на турбините. Най-многобройните видове реещи се мигранти; розов пеликан, бял 

щъркел, късопръст ястреб, обикновен мишелов, осояд и малък креслив орел 

доминират в есенната миграция през всички години на мониторинг. Абсолютният 
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брой на тези видове значително варира през годините (фигура 3). Само когато 

непреобладаващите силни западни ветрове съвпаднат с преминаването на реещи 

се птици на географската ширина на ветроенергийния парк, мигриращите птици 

биват изтласквани към брега и по този начин броят на птиците, наблюдавани в 

зоната на ветроенергийния парк е по-голям. Броят на всички реещи се птици 

варира по години без тенденция към намаляване след изграждането на 

ветроенергийния парк и неговото пускане в експлоатация (фигури 3 и 4). 

Например, годините с най-голяма есенна миграция на реещи се птици над 

територията на парка са 2010, 2013 и 2014, т.е. годините след изграждането на 

турбините. Всяка есен най-многобройните мигранти са белите щъркели; също 

значителен брой осояди, розови пеликани, обикновени мишелови, малки кресливи 

орли, късопръсти ястреби, малки ястреби и черни щъркели  редовно преминават 

през или над ветроенергийния парк през всички години по време на есенния 

мониторинг (Таблица 2). 

 

 
Фигура 3. Колебания в общия брой на най-многобройните реещи се птици, 
наблюдавани във ВПСН през периода на есенната миграция за седем години 
(преди и след изграждането). 
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Фигура 4. Пропорционално съотношение на определени видове (шест 
регистрираните най-многобройните вида реещи се птици), преминали през и над 
ВПСН през есента 2008 – 2014.  
 

Както е описано в предходните доклади, пчелоядите, бързолетите и 

лястовиците са останалите видове, които се появяват в сравнително голям брой 

през седемте години на мониторинг във ВПСН. Регистрирането на тези видове 

силно зависи от разстоянието до наблюдателя (и в двете визуални равнини, 

вертикална и хоризонтална) поради малкия размер на птиците (за подробности 

виж есенния доклад за 2013 г). Поради това визуалните наблюдения върху тези 

видове се ограничават до няколко стотин метра и не могат да се считат за 

абсолютна стойност за района при всички височини.  

Като се има предвид, че не се засичат всички пчелояди, бързолети и 

лястовици, пресичащи ВПСН, резултатите за броя на тези видове, регистрирани 

през периода 2008 – 2014 са представени в Таблица 3. 

 

Таблица 3. Брой на пчелояди, бързолети и лястовици във ВПСН през седемте 

есенни сезона, наблюдавани  в периода15 август - 30 септември. 

 

Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A. apus 79 10 6 8 17 12 52 
A. melba 515 16 536 234 47 127 58 
D. urbica 1007 697  180 3 170 109 
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Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
H. daurica 2 8  4 1   
H. rustica 2979 4234 1735 164 5994 815 550 
M. apiaster 4625 3355 5024 2107 2733 5906 1828 

 

 

Височина на прелет през есенната миграция 

Височинното разпределение на регистрираните птици по време на есенната 

миграция във ВПСН е посочено в докладите за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 

г достъпни на: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. През  есента на 2014 

са изследвани същите видове, за да се запази стандартния подход на сравнение. 

За да проверим има ли промяна във височинното разпределение на птиците 

преди изграждането и в периода на експлоатация, изчислихме средната височина 

на мигриращите птици за съответната есен за всички видове, редовно 

преминаващи през територията на ветроенергийния парк през есента. В този 

доклад в Таблица 4 сме добавили данни за средната височина на полета на 

видовете за сезон есен 2014 г.   

 

Таблица 4. Средна височина на полета, по видове, на дневните мигранти, 
наблюдавани на територията на ВПСН през седемте есенни сезона, 2008-2014: 
годините на функциониране на ветроенергийния парк са дадени в сиво. 
 

Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A. brevipes 132 171 171 160 142 263 188 
A. cinerea 201 239 263 386 190 344 341 
A. gentilis 181 176 230 199 151 267 232 
A. nisus 150 135 162 141 119 204 124 

A. pennata 150 283 251 213 295 261 368 
A. pomarina 244 273 234 234 241 353 279 

B. buteo 165 199 206 197 158 278 215 
B. rufinus 109 200 230 183 147 211 177 

C. aeruginosus 158 139 235 150 128 222 201 
C. ciconia 199 174 434 347 358 390 279 
C. cyaneus 136 100  10  267 70 
C. gallicus 256 144 258 242 218 229 269 

C. macrourus 251 90 240 195 86 188 150 
C. nigra 462 325 375 350 388 382 330 

C. pygargus 196 115 285 106 79 209 144 
F. subbuteo 97 119 161 161 127 131 181 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
F. tinnunculus 49 96 109 70 79 67 85 
F. vespertinus 106 106 224 289 121 139 156 

M. migrans 175 183 166 152 233 243 179 
P. apivorus 320 175 268 283 204 342 290 
P. haliaetus 314 208 224 433  400 133 

P. leucorodia 433 285 667 317  317  
P. onocrotalus 100 159 417 400 265 263 271 

Ph. carbo 180 179 277 271 254 265 285 
 

След седем години мониторинг на есенната миграция във ВПСН, 

включително един сезон преди изграждането и шест сезона след изграждането, не 

се регистрира тенденция в динамиката на средната височина на най-

многобройните видове реещи се птици. Сравнителният анализ показва, че няма 

съществена промяна в средната височина на полета за 24-те най-многобройни 

вида птици, редовно мигриращи през ВПСН (Фигура 5).   

 

Flight altetudes of soaring birds in SNWF in seven autumn seasons

 Median 
 25%-75% 
 Non-Outlier Range 
 Outliers
 Extremes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Фигура 5.  Средна височина на миграцията на реещите се птици през есента от 
2008 до 2014, със стойност на вариациите. Видовете, включени в изчисленията са 
представени в Таблица 4.  
 

Наблюдаваните височини на полета на пчелояди и лястовици са 

анализирани въпреки ограниченията за надеждност, наложени от метода за 
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визуални наблюдения, споменати по-рано в доклада. Независимо от това, средната 

височина на полета на пчелоядите и лястовиците варира силно през годините, без 

тенденция, която да може да бъде свързана със съществуването на ВПСН 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5. Средна височина на полета на пчелояди и лястовици, наблюдавани във 
ВПСН през есенната миграция за периода 2008 – 2014 г. 
 

Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

H. rustica 28 51 66 19 37 32 35 

M. apiaster 73 68 128 71 83 66 85 

Средно на година 56 61 121 65 71 63 67 

 

Тези резултати показват, че промените във височината на полета на 

пчелоядите и лястовиците нямат постоянен характер през годините и няма 

индикации за въздействие от ВПСН. Най-вероятната причина за колебанията в 

средната височина на есенната миграция през този седем годишен период на 

мониторинг са климатичните фактори. Установените закономерности показват че 

избягването на турбините, когато се налага,  няма последици за мигриращите 

птици, като установените вариации във височините и посоките на миграция, са  

несъществени за цялостните миграционни стратегии на тези видове по отношение 

на енергийните им бюджети (Madsen et al. 2009, 2010). Така че няма данни, че 

ВПСН е причина за   промени в поведението на мигриращите птици що се отнася 

до височината на полета. 

 
Посока на есенната миграция на птиците 
 
Средната регистрирана посока на 24 вида е представена в Таблица 7. В 

предишните доклади вече бе обяснено, защо 2009 г очевидно представлява 

изключение поради преместването на север на точките за наблюдение, с цел да се 

изпита системата за ранно предупреждение при приближаване на птичи ята. 

Преобладаващите посоки на есенна миграция, наблюдавани през всичките седем 

есенни сезона не показват промени в миграционната посока като отговор на 

ВПСН през годините, когато имаше по-голяма съгласуваност в разположението на 

точките за наблюдение (т.е. с изключение на 2009 г: виж по-долу). Основната 
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посока през всички години показва насочващото действие на бреговата линия 

(виж Фигура 1 и Таблица 7). 

 

Таблица 7. Средна наблюдавана посока на полета на есенната миграция по видове 
през различните години. Посоките са дадени в градуси, като се започва от 0 
(север).  
 
Видове 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
A. brevipes 172 151 185 175 179 191 156 
A. cinerea 248 178 146 138 203 167 176 
A. gentilis 195 162 171 180 149 181 163 
A. nisus 218 155 186 193 174 185 164 
A. pennata 180 150 182 165 216 184 212 
A. pomarina 225 173 204 183 193 214 180 
B. buteo 195 150 177 179 179 198 172 
B. rufinus 150 158 227 186 188 158 119 
C. aeruginosus 197 150 191 188 175 199 166 
C. ciconia 207 154 209 210 209 216 181 
C. cyaneus 90 180  225  188 180 
C. gallicus 203 150 144 151 129 159 142 
C. macrourus 141 154 180 231 109 210 144 
C. nigra 270 191 225 180 231 205 163 
C. pygargus 237 148 182 183 174 194 154 
F. subbuteo 186 148 174 196 196 188 157 
F. tinnunculus 144 148 177 161 191 156 153 
F. vespertinus 180 159 177 204 218 206 169 
M. migrans 241 153 211 207 189 192 210 
P. apivorus 227 187 201 200 208 204 174 
P. haliaetus 161 190 168 198 169 199 152 
P. leucorodia 180 173 195 180  180  
P. onocrotalus   146 195 257 232 214 180 
Ph. carbo  178 162 192 160 121 177 155 
 
Таблица 8. Основни статистически параметри на емпиричните посоки на полета, 
получени от визуалните наблюдения през пет есенни сезона на територията на 
ВПСН за 24 „основни” вида реещи се птици.  
 
Променлива 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Брой видове 23 24 23 24 22 24 23 

Среден вектор 
(µ) 193° 161° 186° 188° 184° 190° 166° 

Дължина на 
средния 
вектор (r) 

0,8 0,96 0,93 0,90 0,85 0,95 0,94 
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Концентрация 2,7 16,6 8,4 5,5 3,7 11,8 8,8 
Кръгова 
вариация  0,21 0,03 0,06 0,09 0,14 0,95 0,05 

Кръгово 
стандартно 
отклонение  

39,3° 14,2° 20,2° 25,5° 32,3° 17,1° 19,8° 

 
Кръговите (по компас) разпределения на посоките на полета на реещите се птици 

за всяка година са представени на графиките по-долу (фигура 6).  

 

 2008
N

E

S

W
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 2009
N

E

S

W

 

 2010
N

E

S

W
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 2011
N

E

S

W

 
 

 2012
N

E

S

W
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 2013
N

E

S

W

 
 

 
Фигура 6. Графично представяне на средните посоки на полета на 24 „основни” 
видове реещи се птици по години: всеки запис = 1 вид (виж Таблица 8). 
 
Посоките на миграция на 24 най-често срещани и многобройни реещи се птици, 

наблюдавани във ВПСН през последните седем години не показват отклонение от 

сезонната посока на миграция след изграждането на ВПСН. Както и очаквахме 

поради изместване на точките за наблюдение на север през 2009 г, посоките на 
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полета през 2009 се различават и следват брегората линия в тои участък. През 

2014 г средната посока на същите 24 най-многобройни вида реещи се птици 

показва, че не само местоположението на точките за наблюдение, но и други 

фактори (биологични особености на видовете и вероятно специфичните посоки на 

вятъра по време на сезона) могат да обяснят сезонните отклонения от основната 

посока на миграцията на реещите се птици през ВПСН през последните седем 

години. По-долу в настоящия доклад са представени още статистически анализи и 

тестове на тези различия. Резултатите не сочат, избягване натериторията на ВПСН 

с отклонение от сезонната миграционна посока. 

 

Като имаме предвид ограниченията на метода за визуални наблюдения, описани 

по-рано по отношение на по-малките птици като лястовици и пчелояди, анализът 

на данните за тези птици все пак може да хвърли светлина върху тяхното 

поведение във ВПСН. С цел да се намали субективната грешка при оценката на 

посоката на полета на видове като лястовица и пчелояд, които обикновено летят в 

разпръснати ята, данните бяха групирани в 16 (22.5 градусови) сектора. Средните 

резултати за селската лястовица и пчелояда (най-многобройните видове) са 

представени в Таблица 9. 

 
Таблица 9. Средна посока на полета на селска лястовица H. rustica и пчелояд M. 
apiaster, наблюдавани на територията на ВПСН през седем есенни сезона. 
 
Видове 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 

H. rustica 158 144 204 169 172 150 101 

M. apiaster 191 142 192 186 187 189 177 

 

По-нататъшен анализ на посоката на полета на мигриращите пчелояди през 

седемте години на есенен мониторинг във ВПСН е представен по-долу 

посредством дескриптивна статистика (Таблица 10) и графично (Фигура 7). 

 
Таблица 10. Основни статистически параметри на посоките на полета, получени от 
визуалните наблюдения през седемте есенни сезона на територията на ВПСН за 
пчелояди (M. apiaster). 
 

Променлива 2008 2009 2010 2011 2112 2013 2014 
Брой 

наблюдения 
461 213 159 100 108 176 104 
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Групирани 
данни? 

Да Да Да Да Да Да Да 

Ширина на 
групата (и брой 

на групите) 

22,5° 
(16) 

22,5° 
(16) 

22,5° 
(16) 

22,5° 
(16) 

22,5° 
(16) 

22,5° 
(16) 

45° 
(8) 

Среден вектор 
(µ) 

201° 162° 199° 192° 199° 192° 190° 

Дължина на 
средния вектор 

(r) 
0,5 0,3 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 

Концентрация  1,1 0,6 2,5 2,1 1,6 2,8 1,5 
Кръгова 
вариация 0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

Кръгово 
стандартно 
отклонение 

69,8° 89,1° 41,6° 47,5° 54,8° 38,6° 56,1° 

 

 2008
N

E

S

W

 = 5 observations  
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 2009
N

E

S

W

 = 4 observations  

 2010
N

E

S

W

 = 3 observations  
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 2011
N

E

S

W

 = 3 observations  
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 2013
N

E

S

W

 = 6 observations  
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Фигура 7. Графично изображение на посоките на полета на пчелоядите по години. 
 

Като цяло, всички данни, които имаме от наблюденията на селската лястовица за 
сезони 2008 – 2014 показват активност на хранене вместо активен миграционен 
полет през ВПСН по време на есенния период на мониторинг. Повече 
подробности за тези движения за хранене са представени като дескриптивна 
статистика (Таблица 11) и графично (Фигура 8).  
 

Таблица 11. Основни статистически параметри на емпиричните посоки на полета 
на селската лястовица, получени от визуалните наблюдения през седемте есенни 
сезона на територията на ВПСН (за допълнителна информация, виж раздел 
„Методи”).  
 

Променлива 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брой наблюдения 433 132 19 8 48 34 8 
Ширина на групата (и 

брой на групите) 
22,5° (16) 22,5° 

(16) 
45° (8) 45° (8) 22,5° (16) 22,5° 

(16) 
 

No 
Среден вектор (µ) 167° 191° 207° 173° 174° 200° 70° 

Дължина на средния 
вектор (r) 

0,147 0,233 0,822 0,624 0,37 0,6 0,4 

Концентрация  0,297 0,479 3,155 1,455 0,797 1,511 0,6 
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Променлива 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кръгова вариация 0,853 0,767 0,178 0,376 0,63 0,4 0,5 
Кръгово стандартно 

отклонение 112,186° 
97,80

2° 
35,9° 55,655° 80,764° 57,875° 76° 

 2008
N

E

S

W

 = 5 observations  

 2009
N

E

S

W

 = 3 observations  
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 2010
N

E

S

W

 
 

 2011
N

E

S

W
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 2012
N

E

S

W

 
 

 2013
N

E

S

W
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Фигура 8. Графично изображение на посоките на полета на селската лястовица по 
години. 
 

Кръгова статистика на наблюдаваните посоки на разпределение на пчелоядите, 

сравнена с тази на реещите се птици за същите периоди. Посоката на полетите на 

селската лястовица са сравнително по-малко концентрирани, което отразява 

поведението на хранене на вида по време на миграция, когато активността на 

хранене около точките за наблюдение водят до регистриране в много посоки, 

които не винаги съответстват на основната миграционна посока през есента.  

 
Общата посока на есенната миграция за всички видове в петте години на 

постоянни наблюдателни пунктове в периода след пускане в експлоатация на 

ВПСН не се отклонява статистически значимо от южното есенно миграционни 

направление и е в съответствие с насочващото действие на бреговата ивица, както 

се очаква при липсата на ветроенергойния парк и местоположението на 

изследвания регион (Фигура 9).  
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Фигура 9. Обща картина на посоката на есенната миграция на всички видове през 
петте години на експлоатация (2010 – 2014) на ВПСН според наблюденията по 
време на мониторинга. 
 
Няма доказателства, съгласно резултатите от направения  анализ, за статистически 

значима промяна в направлението на полета на мигриращите птици (макро-

избягване), причинено от функционирането на ветроенергийния парк. По 

отношение на, птиците, наблюдавани да навлизат в близост във ветроенергийния 

парк не са установени поведенчески особености на макро-избягване на турбините, 

което да може да бъде отчетено като промяна на посоката на миграция, и оттам, да 

допринесе за значима промяна в миграционния маршрут или за неблагоприятен 

ефект върху енергийните бюджети на мигриращите птици. 

 
Пространствено и времево разпределение на установените „основни” ята от 

реещи се птици при които е използвана системата за спиране на турбините 

 
През есента на 2014 г, интензивна миграция на реещи се птици бе наблюдавана 

осносно през стандартния период на мониторинг 15 август – 30 септември 

определени в предишните доклади с пиков период през м. август (фиг. 10). 

Преобладаващите посоки на  вятъра през есента на  2014 бяха Север – 

Североизток (N – NE); същите като през всички останали минали есенни 

изследвания (фиг.11). Както през предходните години, западните ветрове, които 
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водят до увеличение на броя на птиците, изталскани на изток от основния 

миграционен коридор Виа Понтика (фиг. 1) са наблюадвани рядко (фиг. 11, 12). 

 
Фигура 10. Разпределение на всички регистрираниптици през сезон есен 2014: м. 
август (синьо), м. септември (червено) и м. октомври (зелено). 
 

 
Фигура 11. Разпределение на посоките на вятъра в периода от 12 август до 31 
октомври измерено на интервали от 10 минути  
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Фигура 12. Средни за деня посоки на вятъра, измерени във ВПСН в периода от 12 
август до 31 октомври 2014 г  
 

Западните ветрове през определени периоди на есента на 2014 г доведоха до 

сравнително по-голям брой на реещи се мигранти наблюдавани в ята, на дати: 12, 

13, 17, 18, 22, 28 август и 28 септември (Таблица 12 и фиг. 13). 

 

Таблица 12.  Дневна посока на вятъра и брой на птиците, преминаващи през 
ВПСН в същия ден. 
Дата Средна посока 

на вятъра  

Процент от всички установени птици  

12. авг. 199 6 

13. авг. 190 4 

14. авг. 106 0 

15. авг. 172 5 

16. авг. 194 2 

17. авг. 285 6 

18. авг. 233 14 

19. авг. 196 0 

20. авг. 156 0 

  Дневни посоки на вятъра 
N 

E 

S 

W 
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Дата Средна посока 

на вятъра  

Процент от всички установени птици  

21. авг. 178 0 

22. авг. 129 0 

23. авг. 81 0 

24. авг. 192 4 

25. авг. 142 3 

26. авг. 114 0 

27. авг. 201 0 

28. авг. 198 33 

29. авг. 50 0 

30. авг. 58 0 

31. авг. 59 0 

1. септ. 51 0 

2. септ. 56 0 

3. септ. 65 0 

4. септ. 42 1 

5.септ. 39 1 

6.септ. 53 0 

7.септ. 135 0 

8.септ. 286 1 

9.септ. 257 0 

10.септ. 216 0 

11.септ. 156 0 

12.септ. 90 0 

13.септ. 45 0 

14.септ. 58 0 

15.септ. 51 0 

16.септ. 42 0 

17.септ. 82 0 

18.септ. 150 1 

19.септ. 163 0 

20.септ. 210 0 
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Дата Средна посока 

на вятъра  

Процент от всички установени птици  

21.септ. 198 0 

22.септ. 203 0 

23.септ. 297 0 

24.септ. 247 1 

25.септ. 128 0 

26.септ. 297 0 

27.септ. 342 0 

28.септ. 344 1 

29.септ. 376 1 

30.септ. 240 0 

1.окт. 160 0 

2.окт. 71 0 

3.окт. 69 0 

4.окт. 97 0 

5.окт. 40 0 

6.окт. 79 0 

7.окт. 117 0 

8.окт. 56 0 

9.окт. 66 0 

10.окт. 56 0 

11.окт. 68 0 

12.окт. 68 0 

13.окт. 167 0 

14.окт. 196 0 

15.окт. 198 1 

16.окт. 265 0 

17.окт. 266 0 

18.окт. 292 0 

19.окт. 132 0 

20.окт. 216 0 

21.окт. 240 0 
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Дата Средна посока 

на вятъра  

Процент от всички установени птици  

22.окт. 229 0 

23.окт. 161 0 

24.окт. 261 1 

25.окт. 40 0 

26.окт. 339 0 

27.окт. 340 5 

28.окт. 336 0 

29.окт. 345 0 

30.окт. 330 1 

31.окт. 346 0 

 

 Wind direction & Proportion of birds
0

90

180

270 36 36

36

36

25 25

25

25

16 16

16

16

9 9

9

9

4 4

4

4

1 1

1

1

Ф
игура 13. Корелация на наблюдаваните процентни съотношения на мигриращите 
птици при едновременно измерени посоки на вятъра. КРЪГОВО-ЛИНЕЙНА 
КОРЕЛАЦИЯ  
Посока на вятъра & брой на птиците:  r = 0,259, p= 0,006  
 

Системата за спиране на турбините (ССТ) вероятно е допринесла за намаляване на 

риска от сблъсък по време на всички години на експлоатация в рамките на редките 
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периоди на интензивна миграция на реещи се птици и е осигурила безопасен 

механизъм за намаляване на риска от сблъсък за единични птици и ята от 

застрашени видове. Данните за броя на спиране на турбините чрез ССТ през сезон 

есен 2014 във връзка с наблюдавани големи ята и единични птици с 

консервационно значение са представени в Таблица 13. 

 

Таблица 13. Списък на наблюдаваните големи ята на реещи се птици през есента 
на 2014 в или над ВПСН. Виж фигура 14 за местоположението на групите вятърни 
турбини. 

Дата Спиране Пускане  Вид 
 

Брой Групи 
вятърни 
турбини  

12.08.2014 15:30 15:50 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

850 F 

12.08.2014 15:30 20:15 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

550 T44,T43, 
T29 

12.08.2014 16:15 18:30 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

610 F 

12.08.2014 16:15 20:15 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

550 T42 

13.08.2014 10:05 11:30 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

550 T43, T44 

13.08.2014 10:08 11:30 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

930 F 

13.08.2014 10:16 11:30 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

930 E 

13.08.2014 11:58 12:08 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

90 F 

17.08.2014 14:05 14:30 Pelecanus 
onocrothalus 

Розов 
пеликан 

350 A 

17.08.2014 14:07 14:30 Pelecanus 
onocrothalus 

Розов 
пеликан 

350 A,B,C,D,E,F 

17.08.2014. 17:44 18:16 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

1000 F 

18.08.2014 08:10 08:18 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

30 C 

18.08.2014 09:45 10:20 Pelecanus 
onocrothalus 

Розов 
пеликан 

200 A,B 

18.08.2014 10:18 10:32 Pelecanus 
onocrothalus 

Розов 
пеликан 

7 C 
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Дата Спиране Пускане  Вид 
 

Брой Групи 
вятърни 
турбини  

18.08.2014 08:02 08:12 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

100 F 

18.08.2014 08:17 08:24 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

400 F 

18.08.2014 09:14 09:25 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

77 F 

18.08.2014 06:11 06:17 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

80 D 

18.08.2014 07:08 07:20 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

140 D,E 

18.08.2014 08:19 08:36 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

78 F 

18.08.2014 08:46 08:51 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

15 F 

18.08.2014 10:04 10:11 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

80 F,E 

22.8.2014 10:44 11:00 H. albicilla Морски 
орел 

1 D, E 

22.8.2014 10:44 10:50 H. albicilla Морски 
орел 

1 F 

28.8.2014 08:48 08:58 C. ciconia Бял 
щъркел 

1300 A 

28.8.2014 10:15 10:20 C. ciconia Бял 
щъркел 

2000 A 

28.8.2014 09:10 09:20 C. ciconia Бял 
щъркел 

1300 34, 35, 33 

28.8.2014 08:48 08:58 C. ciconia Бял 
щъркел 

1300 A 

28.8.2014 09:50 09:52 C. ciconia Бял 
щъркел 

300 B 

13.09.2014 12:50 12:55 Ciconia 
ciconia 

Бял 
щъркел 

18 A 

24.09.2014 09:20 09:25 Ciconia 
nigra 

Черен 
щъркел 

4 B 

28.9.2014 08:35 08:41 P. 
onocrotalus 

Розов 
пеликан 

58 E 

28.09.2014 08:20 08:35 Ciconia 
nigra 

Черен 
щъркел 

5 B, D 
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Фигура 14. Групите турбини, свързани със спиранията на турбините по време на 
сезон есен 2004 г както са описани в Таблица 12, колона ‘Групи вятърни турбини’. 
 

Най-голямото ято наблюдавано през есента на 2014 г бе ято от 2000 бели щъркели 

във ВПСН (в сектор A) на 28 август. Последните ята мигранти са регистрирани на 

28 септември, когато ВПСН пресичат 58 розови пеликана и 5 черни щъркела. 

 

Повечето ята реещи се мигранти както и единични птици от целеви видове 

свързани с условията на ССТ бяха наблюдавани при западен вятър. Това 

потвърждава предишните анализи на данни от други години, представени в 

предходните доклади (http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html), посочващи, 

че ВПСН е разположен на изток от основния миграционен коридор и поради това 

се пресича от голям брой мигранти, само когато  редките за района западни 

ветрове изтласкват птиците от коридора. Както се описва по-нататък в настоящия 

доклад, този брой птици е по-нисък от посочения от БДЗП преди одобряването и 

пускането в експлоатация на ВПСН.  

 
Мониторинг за жертви от сблъсък 
 
Добре известно е, че при търсенето на жертви от сблъсък с работещи вятърни 

турбини не се откриват всички мъртви птици, поради няколко причини. Двата 

основни фактора за това са ефективността на проверяващия (търсачите не успяват 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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да намерят всички мъртви птици) и отстраняването/изчезването на мъртвите 

птици преди да могат евентуално да бъдат открити от търсачите. Отчитането на 

тези два потенциални параметъра може значително да подобри оценката на 

смъртността вследствие на сблъсък в работещи ветроенергийни паркове. За да се 

предвидят такива корекции са предприети поетапни експерименти. 

 

За да се повторят предишните проучвания за времето през което труповете се 

задържат в изследваната зона и ефективността на проверките (през 2009г и 2010г), 

през есента на 2014 г се проведе допълнителен експеримент. На 19 август 2014 г 

под пет турбини: T25 (6), T43 (5), T47 (6), T51 (4), T54 (4), бяха разположени 

произволно 25 пресни кокоши трупове. Всички трупове бяха прегледани от 

ветеринар и бе потвърдено, че не са носители на заболявания. Петте турбини бяха 

избрани като представители на местообитанията на състава на местообитанията в 

целия ветроенергиен парк. Тестовете за ефективност на търсачите и вероятността 

труповете да се задържат в изследваната зона бяха комбинирани така, че 

експериментът за ефективност на търсачите да се проведе в деня на поставяне на 

труповете (преди някой от тях да изчезне или да бъде отстранен) и труповете бяха 

наблюдавани за наличие или остатъчни следи (след първоначална проверка на 

следващия ден) на интервали от 2-3 дни докато не останаха никакви следи от 

трупове.  

 

Експеримент за ефективност на търсачите: резултати за 2014 г 

 

В експериментите за ефективност на търсачите участваха трима орнитолози, които 

извършват систематичните търсения на трупове във ВПСН. Търсачите нямаха 

информация за точното местоположение на труповете или броят на труповете, 

оставени около всяка турбина, но бяха уведомени, че са подложени на тест, както 

и че околностите на петте турбини представляват зоната за изпитване. 

Протоколите за търсенето бяха същите онези, използвани за проверка на 

турбините; така че бяха обходени трансекти на 20 м интервали върху площ от 200 

x 200 м около всяка турбина по време на всяко търсене от всеки един търсач. В 

деня на поставяне на труповете всички 25 кокошки бяха налични. Резултатите са 

представени в Таблица 14. 
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Таблица 14. Обобщение на резултатите от експеримента за ефективност на 
търсачите. 
 
  Брой открит от търсача  

Турбина Поставен 
брой 

Ивайло 
Райков 

Кирил 
Бедев 

Виктор 
Василев 

Общ % открит до 
турбина 

51 4 3 4 4 91.7% 
54 4 4 4 4 100% 
47 6 5 5 6 88.9% 
25 6 5 6 4 83.3% 
43 5 1 3 1 33.3% 
     Средно  

Ефективност 
на търсача 

 
 

 
72.0% 

 
88.0% 

 
76.0% 

 
78.7% 

 
Ефективността на тримата проверяващи варира индивидуално от 72 – 88 %, като 

средно достига 79 %. Беше очевидно, че всички трима търсачи са изпитали най-

голяма трудност при откриването на труповете около турбина T43, поради 

относително по-високата и по-гъста растителност около нея (Таблица 13). Като 

изключим тази турбина, средната ефективност на тримата търсача би била 90%. 

 

Експеримент за ефективност на търсачите: съпоставка с предходни 

експерименти във ВПСН  

 

Предходните подобни експерименти бяха проведени във ВПСН през 2009 (при 

турбини T20, T21, T27, T51, T54) и през 2010 (при турбини T25, T43, T49, T51, 

T54), на 6 септември 2009 г и на 20 август 2010 г. През 2009 за ефективност бе 

изпитан един проверяващ. Бяха използвани трупове на кокошки и на гълъби. 

Установена е  обща ефективност от 83.3% (11 кокошки и 7 гълъби „налични за 

откриване“). Само при кокошките ефективността бе 72.7%. През 2010 г бяха 

използвани 19 кокошки и един проверяващ, който показа ефективност в 

намирането от 89.5%.  

 

Като цяло, резултатите от 2014 г не се различаваха значително от тези през 

предходните години, като по същество бяха в диапазона на резултатите от 

предходните експерименти за ефективност на проверките. Ако всички тестове 

(включително за гълъбите през 2009 г) се комбинират, средната ефективност е 

била 81.8% (в диапазона от 72.0% до 89.5%, n = 5). Предвид потенциалните 
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фактори влияещи върху ефективността (например опита/уменията на търсача – 

най-вече местообитанието, което се претърсва) както и че тези показатели 

неизбежно са по-ниски по размера на извадката в подобни упражнения, е трудно 

да се направи обосновка и по-нататъшен анализ. Тези експерименти имат за цел да 

се калибрират установените нива на смъртност като се отчетат субективните 

особености на  проверяващите. Еднаквите  резултати от експериментите през 

годините сочат обективност на изследването. Съществуват обаче ограничения в 

проучването. Всички проверяващи  трябва да бъдат информирани, че са 

изпитвани, както и че всички трупове са току-що поставени и налични. 

Информираността на търсачите, че са тествани може да доведе до повишеното им 

внимание и да повлияе на ефективността им в сравнение с рутинните търсения на 

истински жертви на сблъсък.          

 

Експеримент за отстраняване на труповете: 2014 

 

През първите три дни след поставянето им всички 25 кокоши трупове бяха все 

още налице и започнаха да изчезват вероятно поради хищници) едва след третия 

ден (Таблица 15). Времето на изчезване на труповете варира в зависимост от 

местоположението на турбините, като тези около турбина T47 изчезнаха след 

третия ден от поставянето им (в тази част на ветроенергийния парк е установена 

група от бездомни кучета). Както в един от предходните експерименти във ВПСН 

(2009), под турбина T25 труповете изчезнаха поради селскостопанска дейност 

(оран). На шестият ден след поставянето бяха останали седем трупа, 48% от 

труповете, а на 17 ден – 6 трупа, 24% от труповете. Всички следи от труповете 

бяха изчезнали на 28 ден. 

 

Таблица 15. Задържане на поставените кокоши трупове в парцела на турбината и 
дата в експеримента за отстраняване на трупове за 2014 г. 

Дата Ден T51 T54 T47 T25 T43 Общо % налични 

19/08/2014 0 4 4 6 6 5 25 100 
20/08/2014 1 4 4 6 6 5 25 100 
22/08/2014 3 4 4 6 6 5 25 100 
25/08/2014 6 4 2 2 2 2 12 48 
27/08/2014 8 4 2 0 1 1 8 32 
29/08/2014 10 4 2 0 1 1 8 32 
01/09/2014 13 4 2 0 1 1 8 32 
03/09/2014 15 3 2 0 1 0 6 24 
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Дата Ден T51 T54 T47 T25 T43 Общо % налични 

05/09/2014 17 3 2 0 1 0 6 24 
08/09/2014 20 0 2 0 0 0 2 8 
10/09/2014 22 0 2 0 0 0 2 8 
12/09/2014 24 0 2 0 0 0 2 8 
15/09/2014 27 0 1 0 0 0 1 4 
 

Експеримент за времето на изчезване на труповете: и съпоставка с предходни 

експерименти във ВПСН 

 

В сравнение с предходните експерименти във ВПСН през 2009г и 2010г, 

експериментът от 2014 г показа, че кокошите трупове не изчезват бавно в дните 

непосредствено след поставянето им, а няколко дори се задържат 10 – 14 дни (фиг. 

15). Общата функция на задържане на труповете от всички три експеримента във 

ВПСН не е различна от представената от Смолууд (Smallwood) (2007), базирана на 

много по-малка извадка (n = 14, cf n = 65 от експериментите във ВПСН) от 

проучвания в САЩ (фиг. 16).     

 
Фигура 15. Темп на изчезване на кокошите трупове в експерименти за във ВПСН 
(2009, 2010, 2014) сравнен с теоретично очаквания предвиден от Смолууд 
(Smallwood) (2007).   
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Фигура 16. Комбинирани резултати от трите години на експерименти във ВПСН 
за темповете на изчезване на кокоши трупове, включващи 65 трупа (без 
разпределение по години – независимо, че през 2009 някои трупове изчезнаха по-
бързо) сравнени с теоретично очаквания модел на Смолууд (Smallwood) (2007) от 
проучвания в САЩ.  
 
Комбинираните резултати от всичките три експеримента във ВПСН са сходни с 

теоретично очакваните и представени от Смолууд (Smallwood) (2007) в  САЩ за 

по-малка извадка. 

 
Резултатите от проведените в ВПСН експерименти съответстват на  получените от  

на Смолууд (2007). В случая е важно да се отбележи, че труповете на пилета 

(кокошки) вероятно  изчезват по-бързо в сравнение с други групи птици. Това се 

съобщава и от Urquhart et al. (под печат)  при директно сравняване на задържането 

на трупове на домашни птици и на големи хищни птици (Buteo buteo). Вероятно 

причина за това са техните вкусови качества или атрактивния им аромат за 

мършоядите.  

 
Изводите и от проучванията в ВПСН са, че повечето трупове на жертви от сблъсък 

се задържат (и могат да бъдат открити) за по-дълъг период, сравнено с труповете 

на кокошки, използвани в експеримента. Това отхвърля вероятността 

ефективността на търсачите да е била по-висока в експеримента отколкото при 

типични полеви условия на търсене на жертви от сблъсък (виж по-горе: 
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Експеримент за ефективност на проверките: съпоставка с предходни 

експерименти във ВПСН).   

 
Коригирана смъртност и интервала на търсене  
 
Теоретичната разработка на Смолууд (Smallwood) (2007) представя уравнение, 

което може да се използва за коригиране на получените  оценки на смъртността в 

следствие от сблъсък чрез отчитане на ефективността на търсача, изчезването на 

труповете и интервала между отделните проверки. Коефициентът на коригираната 

смъртност (Ma), е както следва: 

 
Ma = c / (t x p / I) (eI/t – 1 / eI/t – 1 + p)   ................... (уравнение 1) 
 
Където c е средният брой на труповете, наблюдавани на година (т.е. наблюдавани 

или суров процент на смъртност), t е средния брой дни за изчезване на труповете, 

p е ефективността на наблюдателя, а I р интервала на търсене в дни.  

 
Смолууд (Smallwood) (2007) дава и втора статистическа оценка, но както през 

2009 г и 2010 г, получените резултати бяха много подобни на резултатите от 

уравнение 1 за 2014, така че за нашите изчисления сме използвали уравнение 1. За 

2014 г, при хипотетично наблюдавана смъртност от 10 птици убити годишно, при 

интервал на търсене 7 d, уравнение 1 дава коригирана смъртност (Ma) от 16.0, 

което води до заключението, че при интервал на търсене от 7 d ще бъдат открити 

повече от половината жертви на сблъсък. При хипотетично наблюдавана 

смъртност от 10 птици убити годишно, при интервал на търсене 7 d, вземайки 

само кокошките, през трите години средната коригирана смъртност (Ma) е 19.1, а с 

гълъби (2009) е 19.3. 

 
Резултатът сочи, че през 2014 г мониторингът е бил по-ефективен, отколкото през 

годините на предходните два експеримента – 2009 и 2010 (Таблица 16). Това до 

голяма степен се дължи на увеличения период на задържане на труповете (t, 

среден брой дни за отстраняване на труповете) през 2014 г. Като сведем тази 

стойност за 2014 г до стойността за 2010 г се получава коригирана смъртност (Ma) 

от 20.1 при интервал на търсене от 7 d (т.е. два пъти хипотетичната ‘наблюдавана’ 

некоригирана смъртност 10).   
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Таблица 16. Калкулирани стойности на коригираните нива на смъртност при 
използване на резултатите от експериментите за ефективност на търсачите и 
изчезването на труповете във ВПСН през 2009, 2010 и 2014, приложени към 
уравнение 1, с дадена хипотетична некоригирана смъртност от 10 жертви на 
сблъсък и интервал на търсене 7 d. Средният брой дни за изчезване на труповете 
(t) и ефективността на търсача (p) от експериментите също са показани. 
 

Трупове и година  t p Некоригирана 
смъртност Mu 

Коригирана 
смъртност Ma 

кокошки 2009 5.3 0.73 10 22.9 
гълъби 2009 4.45 1.0 10 19.8 

кокошки 2010 6.0 0.895 10 18.3 
кокошки 2014 9.66 0.787 10 16.0 

 
Целта на първоначалните експерименти през 2009 г бе, отчасти, да да обосноват 

избора на времеви интервал между проверките на турбините за жертви на сблъсък 

през есенната миграция във ВПСН. Експериментите от 2009 г показват, че 

интервалът между търсенията от 7 дни е ефективен по отношение на  откриване на 

съществени нивата на смъртност вследствие на сблъсък, както и че половината 

жертви на сблъсък от основните целеви видовебиват намерени. Резултатите от 

2010г и, особено от 2014г, потвърждават тези първоначални индикации от 

експериментите и дават увереност, че през няколкото години на проучване не е 

имало промени в ефективността на проверките, както и че темповете на изчезване 

на труповете позволява да бъдат открити около половината от всички жертви на 

сблъсък от целевите видове.  

 
Търсения на жертви от сблъсък 

 

Броят на проверените турбини всяка есен от експлоатационния период на 

ветроенергийния парк са представени в Таблица 17. Увеличението на общия брой 

на проверките през 2014 се дължи на удължения период на мониторинг, до края на 

м. октомври. 

 

Таблица 17. Брой на проверките за трупове на птици по сезони и турбини в 
периода на експлоатация на ВПСН. 
Турбина 

номер 

Есен 

2010 

Есен 

2011 

Есен 

2012 

Есен 

2013 

Есен 

2014 

Общо 

търсения  

8 6 8 8 10 13 45 
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Турбина 

номер 

Есен 

2010 

Есен 

2011 

Есен 

2012 

Есен 

2013 

Есен 

2014 

Общо 

търсения  

9 6 8 7 10 12 43 

10 6 7 10 10 14 47 

11 6 7 9 11 17 50 

12 6 10 9 11 19 55 

13 6 9 9 9 17 50 

14 6 9 7 10 15 47 

15 6 9 7 10 15 47 

16 6 6 9 10 15 47 

17 6 6 9 12 13 46 

18 6 4 8 12 14 44 

19 6 8 9 12 15 50 

20 6 9 10 12 14 51 

21 1 6 8 10 16 41 

22 6 6 8 13 14 47 

23 6 6 8 10 18 48 

24 6 7 7 10 16 46 

25 6 2 8 9 16 41 

26 6 8 8 13 13 35 

27 6 2 8 11 14 41 

28 6 2 5 12 13 38 

29 6 8 7 10 16 47 

31 1 9 7 11 15 43 

32 6 9 8 11 15 49 

33 6 8 7 9 18 48 

34 6 8 7 10 15 46 

35 7 8 7 10 15 47 

36 6 9 7 10 13 45 

37 6 9 9 13 15 52 

38 6 9 6 10 14 45 

39 6 8 7 10 16 47 

40 6 7 8 9 16 46 



 56 

Турбина 

номер 

Есен 

2010 

Есен 

2011 

Есен 

2012 

Есен 

2013 

Есен 

2014 

Общо 

търсения  

41 6 7 6 11 18 48 

42 7 7 7 10 15 46 

43 11 9 7 10 15 52 

44 11 7 7 10 15 50 

45 6 8 8 10 13 45 

46 6 9 8 10 14 47 

47 6 9 7 10 15 47 

48 6 9 7 10 14 46 

49 6 10 7 13 14 50 

50 6 10 7 11 15 49 

51 6 9 7 9 14 45 

52 6 9 5 9 15 44 

53 6 9 6 10 13 44 

54 6 8 7 8 15 44 

55 6 9 7 10 18 50 

56 6 8 7 9 14 44 

57 6 9 7 8 14 44 

58 6 9 7 9 14 45 

59 7 9 7 9 16 48 

60 6 9 7 11 15 48 

Общо 315 404 389 537 777 2422 

  

 

При този режим на търсене през есенния период на миграция, през 2014 г са 

открити 11 трупа, които могат да бъдат отнесени към жертви на сблъсък с витлата 

на турбините. Броят на птиците, открити мъртви под турбините през 2014 г и 

консервационния статус на видовете съгласно Международния съюз за защита на 

природата (IUCN) са представени в Таблица 14. 

 

Таблица 14. Жертви на сблъсък, регистрирани през есен 2014.  

Българско 
наименование  

Латинско 
наименование N Червена книга IUCN 
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Жълтокрака чайка L. michahellis 5 Не е вписан Незастрашен вид 
Полска чучулига A. arvensis  3 Не е вписан Незастрашен вид 
Черен бързолет A. apus 1 Не е вписан Незастрашен вид 

Вечерна ветрушка F. vesperinus 
1 Почти 

застрашен вид 
Почти застрашен 
вид 

Ливаден дърдавец C. crex 1 Уаязвим вид Незастрашен вид 
 
В полезащитен пояс са открити стари останки на розов пеликан (състоянието им 

говори, че вероятно са от около две години). Върху скелета не са открити следи от 

травма, причинена от сблъсък. След съобщение от посетител на обекта, покрай 

път бе заловен ранен бял щъркел и бе отнесен за лечение в центъра за птици на 

Зелени Балкани в Стара Загора. През същия период Центърът е приел десетки 

пострадали при отминалата наскоро буря и електрически удари щъркели както и  

ударени от превозни средства на друго място по същото време и са били донесени 

за лечение. По експертно мнение както пеликанът, така и щъркелът о не са били 

жертви на сблъсък с витлата на турбините.  

 

Общият брой на жертви на сблъсък през петте години на претърсвания около 

действащи турбини (22), разпределен по видове, е представен в Таблица 15.  

 

Таблица 15. Брой на труповете, открити в периодите на есенна миграция през 
петте години на експлоатация на ВПСН. За повече информация виж „Методи” и 
доклади за п периоди на есенна миграция от предходни години. 
Видове Трупове, които могат да 

бъдат приписани на 

сблъсък  

Консервационен 

статус според IUCN 
(IUCN 3.1) 

Alauda arvensis 3 Незастрашен вид 

Apus apus  2 Незастрашен вид 

Acrocephalus palustris 1 Незастрашен вид 

Crex crex 1 Незастрашен вид 

Delichon urbicum 2 Незастрашен вид 

Gyps fulvus 1 Незастрашен вид  

Falco vespertinus 1 Почти застрашен вид 

Hirundo rustica 2 Незастрашен вид  

Lanius collurio 1 Незастрашен вид  

Larus ridibundus  1 Незастрашен вид  

http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
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Larus michahellis 5 Незастрашен вид  

Oreolus oreolus  1 Незастрашен вид 

Sylvia atricapilla 1 Незастрашен вид 

Общо 22  

 

Поради неизвестния произход на птиците от различни  популации през есента, 

когато движението на мигриращите птици може да може да обхваща различни 

континенти, за оценка на консервационния статус на птиците са използвани 

критериите на Международния съюз за защита на природата и природните 

ресурси (IUCN). Националните критерии за същите видове биха били приложими 

за гнездящите популации на същите видове през периода на гнездене през 

пролетта. Нивата на смъртност на птици във ВПСН за петте есенни сезона при 

търсене под всяка турбина всяка седмица е средно 0,08 птици на турбина за 

миграционен сезон  и не  може да се счита за значимо влияние върху популацията 

на който и да било от установените видове. 

 

Смъртност вследствие на сблъсък: прогнози преди експлоатацията и 
емпирични данни от мониторинга по време на  експлоатацията  
 
Прогнозираното преди изграждането на ВПСН, потенциално съществено 
неблагоприятно въздействие върху мигриращите птици предвижда повишена 
смъртност на птиците в следствие на сблъсък с витлата на турбините. Тъй като 
ВПСН е в експлоатация в продължение на пет есенни сезона, целесъобразно е да 
се съпоставят прогнозните нива на  смъртност вследствие на сблъсък, които са 
направени преди изграждането, с получените емпирични наблюдения, направени 
след влизането на парка в експлоатация. 
 
Числености на ключови видове  

 

Численостите на мигриращите видове птици  сапреди изграждането (RSK 

Environment Ltd 2008, есенен доклад на Ей И Ес за 2008 г) са сравнени с тези, след 

пускането в експлоатация (настоящият доклад за 2014 г и предишните доклади за 

есен 2010 – 2013: виж уебсайт на Ей И Ес). Това дава общи данни от 

преброяването от девет есенни сезона, с четири преди изграждането (2004 – 2006, 

проведено от Българската академия на науките [БАН], плюс 2008, проведено като 

част от проучванията на Ей И Ес във ВПСН) и пет след пускане в експлоатация 

(есенни доклади на Ей И Ес 2010 – 2014) (Таблица 16). Данните на БАН 

http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
http://en.wikipedia.org/wiki/Least_Concern
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представят преброявания през миграционния сезон в територия на ВПСН. Поради 

разположението на точките за наблюдение данните на БАН са пряко сравними с 

по-късните данни на Ей И Ес доколкото се отнасят за същата територия и 

систематичност. 

  

Използвани са и ‘пиковите преброявания’, докладвани от БДЗП преди 

изграждането на ВПСН, тъй като тези данни са съществени за получаването на 

прогнозните нива на смъртност вследствие на сблъсък преди изграждането (RSK 

Environment Ltd 2008) (Таблица 16). Данните за произхода на тези пикови 

преброявания са непълни, освен това те включват предложената територия на 

ВПСН и прилежащите районите. Те вероятно са извършени в момент преди или по 

същото време с онези, проведени от БАН. Тъй като са пикови стойности, при 

равни други условия трябва да очакваме, че ако имаше „систематични ежедневни” 

преброявания тези преброявания на БДЗП би трябвало да са с по-ниски стойности 

от пиковите установени по време на миграция. Следователно това, което ни 

изненадва е, че пиковите преброявания на БДЗП са значително по-високи (често с 

един порядък) от сумарните стойности на всекидневните преброявания на БАН. 

Освен това, относително малко от ежедневните преброявания през 2008 – 2014, 

поръчани от Ей И Ес са дори подобни (Таблица 16).  

 

Таблица 16. Преброявания на ‘ключови видове’ чуствителни към риска от сблъсък 
преди изграждането на ВПСН (съгласно докладваното от RSK Environment Ltd 
(2008), БДЗП и БАН; и данните на Ей И Ес за 2008 г) и след пускането в 
експлоатация на ВПСН (Данни на Ей И Ес за 2010 – 2014: виж този и предходните 
есенни доклади на Ей И Ес; подчертани в сиво). Данните на БДЗП са ‘пикови 
преброявания’, събрани във ВПСН и “в близост”, данните на БАН и Ей И Ес са 
сумарни стойности а сезона през основния миграционен период, събрани във 
ВПСН.  
 

 БДЗП БАН Ей И Ес 

Вид  2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Бял 

щъркел 

196771 555 2999 22196 2998 24980 620 2525 11230 4639 

Розов 

пеликан 

3081 148 79 335 120 252 277 1700 3285 1679 
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Осояд 2209 2 451 395 58 1549 152 115 4284 113 

Малък 

креслив 

орел 

343 1 146 19 44 80 76 31 1966 509 

Степен 

блатар 

260 1 18 4 8 18 4 7 7 15 

Царски 

орел 

6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ловен 

сокол 

10 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

 

Това категорично показва, че ‘пиковите преброявания’ на БДЗП значително 

преувеличават общия брой на есенните мигранти, които обикновено преминават 

годишно през или над ВПСН. От това следва, че използването на тези 

преброявания при модела за риск от сблъсък ще преувеличи прогнозния брой на 

жертви от сблъсък във ВПСН. Това се разглежда по-подробно в следващия раздел.  

 

Прогнозирана и наблюдавана смъртност вследствие на сблъсък  

 

Преди изграждането на ВПСН RSK Environment Ltd (2008) правят прогнози за 

смъртността от сблъсък като използват модела на Band et al. (2007). Според Band 

et al се допуска 95 % степен на избягване на турбините. Моделът на риска от 

сблъсък и резултатите зависят от това дали са използвани данни от преброяването, 

предоставени от БДЗП или събрани от БАН (Таблица 17).  

 

Таблица 17. Прогнози за смъртността от сблъсък, направени преди изграждането 
по модела на Band et al (2007) и допускане на 95 % степен на избягване на 
турбините за няколко ‘ключови’ вида, докладвани от RSK Environment Ltd (2008: 
Таблица 4.7) заедно с наблюдаваната смъртност от сблъсък, получена от 
проверките под работещи турбини във ВПСН. 
  

Вид Прогнозирани годишни 
сблъсъци  

Общо прогнозирани 
сблъсъци 2010 - 2014 

Наблюдавани 
сблъсъци 

2010 - 2014 
 Данни на 

БАН 
Данни на 

БДЗП  
Данни на 

БАН 
Данни на 

БДЗП  
Данни на Ей 
И Ес ВПСН  
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Бял 
щъркел 

14.6 86.1 73 430.5 0 

Розов 
пеликан 

0.26 1.58 1.3 7.9 0 

Осояд 0.27 0.9 1.35 4.5 0 

Малък 
креслив 

орел 

0.09 0.15 0.45 0.75 0 

Степен 
блатар 

0.01 0.13 0.05 0.65 0 

Царски 
орел 

0 0.0029 0 0.0145 0 

Ловен 
сокол 

0 0.0046 0 0.023 0 

 

По всеки от сценариите преди изграждането, моделирани от RSK Environment Ltd 

(2008), вероятността индивид от някой от видовете грабливи птици да бъде убит 

през 2010 – 2014 във ВПСН не е висока, освен за осояда, докато при сценариите, 

базирани върху данни на БДЗП се прогнозира през 2010 – 2014 да бъдат убити 

четири или пет индивида (Таблица 17: не са откривани жертви за последните пет 

години). Контрастът между прогнози и наблюдения е най-голям при белия 

щъркел, когато, използвайки данни на БДЗП, RSK Environment Ltd (2008) 

прогнозира, че през 2010-2014 ВПСН е трябвало да убие 430 щъркела, а не е 

намерен убит нито един (очитайки, че експериментите за ефективност на 

проверките и изчеаването на труповете многократно показаха – виж по-горе в 

доклада – че около 50% от всички жертви биха били открити чрез режимно 

търсене на жертви на сблъсък).     

 

RSK Environment Ltd (2008) смятат, че ССТ, приложена като средство за 

намаляване на риска, може да намали ‘високите нива’ на смъртност от сблъсък 

(т.е. онези, прогнозирани от данните на БДЗП) с един порядък. Като, например, 

след предполагаемото въздействие на ССТ, тяхната прогноза за сблъсък на бял 

щъркел би намаляла на 8.6 удара годишно (или 43 удара за 2010 – 2014): виж RSK 

Environment Ltd (2008: Таблица 4.9). Тези прогнозни нива  на смъртност, дори и 

след въвеждането на ССТ не са били наблюдавани във ВПСН през 2010 – 2014 – 

не са регистрирани доказателства за бели щъркели, сблъскали се с витлата на 

турбини, например (Таблица 17).  
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Функционирането на ВПСН през петте години при строг мониторинг през сезони 

есен 2010 - 2014, очевидно не е довело до нивата на смъртност от сблъсък, 

прогнозирани преди изграждането. Защо? Значителната разлика не може да се 

дължи на проверките за жертви вследствие на сблъсък под турбините на ВПСН, 

според експериментите за калибриране, проведени във ВПСН през 2009, 2010 и 

2014 г. Три фактора подредени по степен влияние (първият е с най-висока степен) 

могат да обяснят защо прогнозите, направени преди изграждането на ВПСН не се 

осъществяват през петте години на мониторинг на смъртност от сблъсък във 

ВПСН: 

1. Използването на завишената прогноза на БДЗП за броя на птиците, която 

дава ВПСН като „най-лош“ сценарий; действителният брой не се 

доближава до тази прогноза; 

2. Използването на 95 % степен на избягване в модела на риска от сблъсък на 

Band et al; степента на избягване вероятно е много по-висока; и 

3. Внедряването на ефективна система за намаляване на риск - ССТ.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Допълнителните данни, събрани през есента на 2014 г чрез стандартни методи, 

съвместими и съпоставими с опита от предишните години, потвърждават 

предходните резултати и позволяват да се направи оценка на дългосрочния ефект 

на ВПСН върху миграцията на птиците. Дългосрочният мониторинг в същия 

район позволи да се направят следните заключения: 

 

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

варира по години без тенденция за намаляване след изграждането и 

пускането в експлоатация на ВПСН (Таблица 1).  

2. Абсолютният брой на наблюдаваните птици естествено варира по години, 

но няма тенденция за намаляване след изграждането и пускането в 

експлоатация на ВПСН (Таблица 2). 

3. Височината на полета варира по години, но няма тенденция към 

увеличаване след изграждането и пускането в експлоатация на ВПСН 

(Таблица 4 и фигура 5).  
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4. Няма доказателства за промяна в миграционната посока (избягване), 

свързана с територията на ветроенергийния парк. Като цяло, птиците не 

демонстрират макро-избягване на турбините, което да може да бъде 

отчетено като промяна на миграционната посока и по този начин, като 

промяна на миграционния маршрут (Таблици 7, 8 9, и фигури 6, 7, 8 и 9). 

5. Появата на мигриращи птици през всички седем есени бе изцяло свързано с 

поява на силни западни ветрове за кратки периоди от по няколко дни. 

6. През 2014 г бяха проведени експерименти за оценка на ефективността на 

проверките и периода на изчезване на труповете с цел проверка на 

резултатите от търсенията на жертви от сблъсък и сравнение с подобни 

експерименти, проведени през 2009 г и 2010 г. Резултатите показаха 

подобни нива на ефективност на проверките, но по-дълъг период на 

задържане на труповете. Резултатите от 2014 г са съвместими с 

предходните експерименти, като  установеният протокол от седем дневни 

интервали между търсенията за жертви на сблъсък под турбините 

позволява да бъдат открити половината от всички жертви на сблъсък от 

целевите видове.  

7. По време на петте години на функциониране на ветроенергийния парк 

проверките за наличие на трупове през есенните периоди разкриха общо 22 

жертви на сблъсък. Прогнозите за нивата на смъртност от сблъсък, 

направени преди изграждането на ВПСН предвиждаха до девет бели 

щъркела убивани от сблъсък с витлата на турбините всяка есен след 

въвеждането на системата за спиране на турбините (ССТ) и с над 86 жертви 

всяка есен без тази система. Въз основа на данни на БДЗП бе прогнозирано 

в периода 2010-2014 г при действаща ССТ да бъдат убити до 43 бели 

щъркела, като в действителност  през този период на наблюдения не бе 

открит нито един убит бял щъркел. Тази прогноза се основаваше на 

преувеличени данни от ‘пиковите преброявания’ на бели щъркели, 

предоставени от БДЗП (нито едно цялостно преброяване през всеки един от 

деветте есенни сезона, дори не се доближи до броя бели щъркели в 

твърденията на БДЗП, прелитащи през тази територия). Тази преувеличена 

оценка на БДЗП за броя на птиците в риск от сблъсък заедно с 

използването на степента на избягване от 95 % (по-вероятна е по-висока 

степен на избягване) вероятно е основната причина, поради която 
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наблюдаваното ниво на смъртност от сблъсък е значително по-ниско от 

прогнозите преди изграждането.  

8. Установените нива на смъртност вследствие на сблъсък не показват 

никаква възможност за неблагоприятно въздействие на ВПСН върху 

популациите на птиците, преминаващи през територията на 

ветроенергийния парк. 

9. Прилагането на системата за спиране на турбините (ССТ) може да е 

допринесла съществено за ниското ниво на пряка смъртност, регистрирано 

през периода на функциониране на ВПСН. Дори при липсата на ССТ, 

обаче, е малко вероятно да бъдат наблюдавани прогнозираните преди 

изграждането нива на смъртност, отчасти защото тези прогнози се 

основават на завишени прогнози за броя на птиците, които прелитат през 

ВПСН.   

10. Данните, събрани през седемте есенни сезона, показват, че 

функционирането на ВПСН не представлява пречка или заплаха, физически 

или демографски, за популациите на мигриращите птици, преминаващи 

през тази територия и околностите.  
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