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РЕЗЮМЕ  
  
През лятото на 2008 г. фирма „AES Geo Energy” ООД (наричана по-долу за краткост 
„AGE”), предприемач на предложения проект за Ветроенергиен парк „Св. Никола” 
край Каварна (наричан по-долу за краткост „Проект”), бе известена относно това, че 
проведени през 2007/2008 г. проучвания на зимуващите птици в региона са показали, 
че съществува потенциално значима активност на зимуващи в района на 
предложения проект птици. От особен интерес в тези данни бе регистрираното 
присъствие на червеногуши гъски. Вземайки предвид важността и значението 
конкретно на червеногушата гъска, като част от текущите дейности и поетите 
ангажименти в областта на околната среда във връзка с Проекта, AGE се ангажира 
да извърши проучвания на зимуващите в района птици през периода 2008-2009 г. 
преди началото на експлоатация на Проекта. Целта на проучването се изразява в 
следното: 

1. да се регистрира видовия състав и количеството гъски в района на 
площадката на Проекта (тъй като предварителните данни от 2007-2008 г. 
акцентиращи върху потенциалната активност в региона не бяха достатъчни 
за оценка на пространственото и времево разпределение на гъските в 
територията на Проекта); 

2. да се установи дали съществува потенциална заплаха от страна на Проекта за 
значимо негативно въздействие върху числеността на зимуващите гъски (с 
особено внимание към червеногушата гъска);  

3. в случай на установен негативен ефект разработване на мерки за 
предотвратяване или намаляване на въздействието до приемливи нива. 

По тази причина, както това е посочено в Плана за екологично управление и 
мониторинг на проекта (ПЕУМП), през зимния сезон на 2008/09 г. бяха направени 
проучвания на активността на гъските, в това число и червеногушата гъска призната 
от  Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) за 
застрашен вид. 

Основният фокус на проучванията бе активността на гъските в района на 
площадката на Проекта, но изследвания бяха извършени и в основните места за 
нощуване на гъските при Дуранкулашкото и Шабленско езера. 

Установена е положителна зависимост между броя на гъските и близостта до двете 
използвани като места за нощувка сладководни езера. Тези езера са единствените 
големи сладководни зони в изследвания район.Наличието на прясна вода 
представлява основен лимитиращ фактор за  зимуващите популации от гъски. 

Регистрирано е придвижване до и от тези езера основно през светлата част на 
денонощието. Птиците напускат езерата сутрин, за да се придвижат до местата за 
хранене, и се връщат вечер, за да пият вода и преди всичко, за да прекарат там 
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нощта в безопасност. Незначителна част от ргистрираните гъски в района на езерата 
използват за хранене  полята в района на Придвижването на гъските през 
площадката на Проекта бе отчитано ежедневно през целия зимен период; най висока 
численост е регистрирана в течение на 10-дневен период (11-20 януари 2009 г.). 
Преброяването на гъските бе извършвано в постоянни точки за наблюдение и чрез 
ежедневни обиколки на  района на Проекта. Бяха събрани стандартни данни за всяка 
една регистрирана птица., Тези данни на по-късен етап са използвани в Модела на 
риска от сблъсък. Поради някои наложени ограничения, за целите на проучването 
бяха направени определени предположения с оглед на това да се даде възможност за 
изготвяне на обстойна оценка на риска от сблъсък при възможно „най-лошия 
сценарий”. 

На базата на събраната информация и направените предположения за допълнителни 
параметри, Моделът на риска от сблъсък предвижда, при липса на мерки за 
предотвратяване на въздействието, че общо 22 броя червеногуши гъски биха могли 
да се сблъскат с турбините по време на зимните периоди. Това би се равнило на 
увеличение от 0.7% над базисната норма на смъртност. Такъв процент би попаднал 
точно под прага на броя сблъсъци, които е необходимо да възникнат, за да се 
класифицира въздействието като значително (т.е. за да се надвиши пренебрежимата 
степен на въздействие, определена като 1% увеличение над съществуващата базисна 
норма на смъртност според методологията за оценяване на организацията 
Шотландско природно богатство/Британската асоциация за вятърна енергия 
(SNH/BWEA), 2002 г.). 

Следователно, за зимния период се препоръчва пакет от мерки за предотвратяване 
на въздействието, сходен с пакета от мерки, който следва да бъде използван по 
време на есенната миграция. Такъв пакет от мерки ще бъде изготвен през първата 
година след изграждането на проекта, като същият ще бъде последван от повторно 
изготвяне на Модел на риска от сблъсък (МРС), при което стратегията за 
предотвратяване на въздействието ще бъде актуализирана съобразно получените 
резултати. 

Предстоящият за изготвяне пакет от мерки за предотвратяване на въздействието 
включва наблюдатели за визуално наблюдение и радарна система. Цялата записана 
информация ще се използва за известяване на системата за спиране на турбините, в 
случай че бъде регистриран полет на птици по посока на площадката на Проекта. 
Степента на спиране на работа (на единична турбина, на група турбини или на 
целия ветроенергиен парк) ще се определя от независимия експерт-орнитолог по 
проекта (НЕО) или от старшия полеви орнитолог (СПО) (както такива експерти са 
дефинирани в ПЕУМП) в зависимост от числеността и активността на 
наблюдаваните ята гъски. 

Този пакет от мерки за предотвратяване на въздействието бе определен, за да се 
редуцира потенциалното въздействие на ветроенергийния парк върху миграцията на 
птиците с коефициент 10. Приемайки същите параметри, въздействието на 
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ветроенергийния парк при предложените мерки за предотвратяване на 
въздействието върху зимуващите червеногуши гъски показва увеличение от 0.07% 
над базисната норма на смъртност или 3.5 прогнозни сблъсъка годишно. Това не 
превишава възприетия като праг брой сблъсъци, които би било необходимо да 
възникнат, за да доведе това до оказване на значително въздействие (т.е. да се 
превиши пренебрежимата степен на въздействие, определена на 1% увеличение над 
съществуващата базисна норма на смъртност съгласно методологията за изготвяне 
на оценки на организацията Шотландско природно богатство (SNH)/Британската 
асоциация за вятърна енергия (BWEA), 2002). 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Основна информация 
„AES Гео Енерджи” ООД (наричана по-долу „AGE”) понастоящем изгражда 
Ветроенергиен парк „Свети Никола” край Каварна (наричан по-долу за краткост 
„Проект”), състоящ се от 52 турбини (с височина на главината 105 м. и обща 
височина до върха на перката 150 м.) в североизточна България, приблизително на 
3-5 км. навътре в сушата от черноморското крайбрежие. Площадката на Проекта се 
намира в близост до двете основни места за пренощуване на четири вида гъски по 
време на зимния период (декември – февруари). Настоящият доклад представя 
резултатите от проведения през първата година мониторинг на активността на 
зимните птици (гъски), както същата е подробно описана в Плана на  AGE за 
екологично управление и мониторинг на проекта (ПЕУМП). Целта на протокола за 
проучването е да бъде събрана количествена и качествена информация относно 
активността на зимуващите гъски в района на Проекта, както и в по-обширните 
прилежащи територии. Получената информация предостави точни, ясни и 
обективни данни за Оценка на риска от сблъсък и преценка за възможните 
въздействия на ветроенергийния парк върху зимуващите видове гъски. Там, където 
това бе счетено за необходимо, бяха препоръчани мерки за предотвратяване на 
въздействието, за да се противодейства на всички регистрирани значими 
въздействия. 

Район на провеждане на проучването 
Районът на провеждане на проучването се намира в североизточна България, в 
близост до черноморското крайбрежие и в близост до нос Калиакра. Разположен е 
между пътя от с. Българево до с. Свети Никола (община Каварна) и първокласен път 
Е87 Каварна-Шабла. 

Територията на Проекта се състои предимно от обработваема земя за отглеждане на 
различни видове култури, пресича се от пътища и защитни поясни зони. Районът се 
намира извън природозащитената зона „НАТУРА 2000” при Калиакра. 

С оглед събирането на информация за широкомащабните придвижвания на 
зимуващите гъски и за техните навици в рамките на територията на Проекта, 
мониторингът по време на проучването бе уреден така, че да покрива район 
(наричан по-долу „район на проучване”), който да е с територия по-обширна от тази 
на площадката на Проекта, но въпреки това да включва самата площадка 
(предназначената за ветроенергийния парк площ) и съседните селскостопански ниви 
(виж Фигура 1). 
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Фигура 1. Район на проучването, мониторинг (обозначен с червена пунктирна 
линия) и местоположение на основните зимовища на гъските: Дуранкулашко езеро, 
Шабленско езеро и Шабленска Тузла. Площадката на Проекта е обозначена в син 
цвят. 
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Информация за птичите видове 
Червеногушата гъска е един от птичите видове, за които е в сила Споразумението 
за опазване на афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици (AEWA). Този вид 
птици е определен като уязвим от Международния съюз за защита на природата и 
природните ресурси (IUCN). Над 80% от популациите пребивават само на 5 места 
по цял свят по време на зимния сезон, където обичайно разположените в близост 
места за хранене са застрашени от промени в земеползването. През последните 
няколко десетилетия се наблюдава силен спад в числеността. Тъй като не е ясно до 
каква степен варира числеността на вече известната популация на този вид – както 
при други арктически гъски – и като се има предвид влошаващата се перспектива за 
видовете птици като цяло, то природозащитният статус на червеногушата гъска е 
променен от „Слабо засегнат” на „Застрашен” вид в Червения списък от 2007 г. на 
Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). 

В средата на 20 век е регистрирана драматична промяна в зимното разпространение 
и миграционните навици на птичите видове. Червеногушата гъска е регистрирана за 
пръв път на 08 декември 1961 г. в Южна Добружда в природен резерват „Сребърна” 
(Мичев, 1968 г.), а в района на Шабленското езеро – на 6-8 февруари 1964 г. (Дончев, 
1967 г.). През 50-те години на 20 век българската част на Добруджа е била обстойно 
проучена от Петров и Златанов (1955 г.), но те не са представили информация за 
този птичи вид. При все това, двамата автори са забелязали, че голямата белочела 
гъска, която обикновено се открива заедно с червеногушата гъска, често зимува в 
Добруджа. На по-късен етап, Иванов и Помаков (1983 г.) предоставят пространна 
информация относно 20 зимовища на червеногушата гъска за периода 1950-1980 г. 
От 1977 г. насам (с изключение на 1986 г.) българските орнитолози провеждат 
регулярни среднозимни преброявания на водолюбивите птици в най-значимите 
влажни региони на България. Резултатите от периода 1977-1989 г. (в това число и за 
червеногушата гъска) са публикувани от Мичев и авторски колектив (1981 г.), 
Иванов, Помаков (1983 г.), Мичев и авторски колектив (1983 г.), Мичев и авторски 
колектив (1991 г.). 

Обстоен анализ на зимния статус на този птичи вид е направен от Vangeluwe и 
Stassin (1991 г.).  Проведено е изследване върху екологията на зимуването и 
динамиката на популациите на този вид (българо-швейцарска програма за опазване 
на биологияното разнообразие), но резултатите от това изследване не са 
публикувани. Между 1995 и 1999 година се провежда преброяване на 
червеногушите гъски в техните зимовища в България и Румъния (Дерелиев и 
авторски колектив, 2000 г.). В тези изследвания е отбелязано, че птиците пристигат 
в Румъния през втората половина на м. октомври, докато в България те започват да 
пристигат през втората половина на м. ноември. Върхова численост от 40,000 и 
55,000 птици обичайно е регистрирана в Румъния през ноември и декември. При все 
това, почти цялата популация се придвижва към България през периода януари-
февруари, когато са били преброени до 62,600 птици. Обратната миграция е 
започвала през февруари и до края на март почти всички птици напускат региона. 
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През последните три години са организирани едновременни преброявания от 
партньори на BirdLife в България, Украйна и Румъния в основните зимовища на 
червеногушата гъска; такива преброявания се планират да продължават и в бъдеще. 
В България преброяванията се извършват веднъж седмично по време на зимния 
сезон около Шабленското и Дуранкулашко езеро. Предварителните резултати от 
тези преброявания сочат методологични пропуски в прилаганите схеми за 
извършване на мониторинг и те все още не са публикувани в специализирани 
научни списания. Някои данни, обаче, са на разположение от интернет сайтове на 
местните партньори на BirdLife: www.brantaruficollis.org 

Малката белочела гъска (Anser erythropus) е тясно свързана с по-голямата по 
размер голяма белочела гъска. Тя се размножава основно в най-северната част на 
Азия, като малка пополация от вида гнезди и в Европа, обект на  програма  за 
реинтродукция във Феноскандинавия в момента. Малката белочела гъска зимува в 
по-южните части на Европа. Тези два вида гъски имат малко отлики помежду си, с 
изключение на разликите в техния размер (малката белочела гъска е с дължина 53-
66 см. и ширина на размаха на крилете 120-135 см., което я прави малко по-голяма 
от дивата патица (Anas platyrhynchos)), но и двата вида гъски ярко се отличават от 
сивата гъска по техните яркооранжеви крака и оцветените в сиво-кафяв цвят пера в 
предната горна част  на крилете. Сивата гъска има клюн и крака в телесен цвят, а 
перата в предната горна част на крилете са оцветени в синьо-сив цвят. И двата 
белочели вида имат силно изразена бяла челна част и широки черни препаски през 
коремната част. Възрастните екземпляри на малката белочела гъска, освен че са по-
малки по размер от големите белочели гъски, имат ясно изразен жълт кръг около 
очите, а бялото челно оперение отива чак до върху на главата. 

Малката белочела гъска се счита за застрашен от изчезване вид.Съществуват 
програми за реинтродукция на птиците в дивата природа с цел укрепване на 
популацията. Споразумението за опазване на афро-евразийските мигриращи 
водолюбиви птици (AEWA) е в сила и за този вид. Няма информация относно 
числеността на вида в България. Такъв вид многократно е бил спорадично 
регистриран в смесени ята в североизточна България. Съществуват няколко 
проучвания посочващи феноскандинавския и сибирски произход на регистрираните 
в България птици през зимния сезон. Числеността на зимуващите малки белочели 
гъски в България е ниска. Обикновено се наблюдава в смесени ята от 50 птици, 
заедно с белочели гъски (Мичев и авторски колектив, 1983). 

Сивата гъска /Greylag Goose/ (чието наименование в Съединените щати се изписва 
като Graylag) е широко срещаща се птица в Стария свят. Това е вид птица от рода 
Anser. В епохата преди Линеус е била известна като дива гъска ("Anser ferus"). Този 
вид е прародителят на опитомените гъски в Европа и Северна Америка. В дивата 
природа се разпознава по големия клюн с дълбока основа, розов или оранжев на 
цвят и  и розовите крака. По цвета на краката прилича на късоклюната гъска (Anser 
brachyrhynchus). Сивите гъски също са и по-големи, по-обемисти и с по-светъл цвят 
от останалите сиви гъски. Главата, шията, гърдите, коремната част, горната част на 
крилата, долната част на крилата и задната част могат да имат ясно изразено 
светлосиво оперение, което прави идентифицирането на ятото сравнително лесно. 
Споразумението за опазване на афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици 
(AEWA) е в сила и за този вид. В България този вид гъска се числи към вписаните в 

http://www.brantaruficollis.org
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Червената книга видове, а популация му през размножителния сезон е застрашена. 
През зимата този вид често се появява в смесени ята от гъски на територията на 
Шабленското и Дуранкулашко езеро. 

Голямата белочела гъска е тясно свързана с малката белочела гъска (A. erythropus). 
В Европа тя е станала известна просто като „белочела гъска”. Големите белочели 
гъски са с дължина 65-78 см. и с размах на крилата от 130-165 см. Имат ярко 
оранжеви крака и сиво-кафяво оперение на горната предна част на крилата. Те са 
по-малки от Сивата гъска. Освен, че е по-голяма от малката белочела гъска, 
голямата белочела гъска няма характерния за малката белочела гъска жълт кръг 
около очите, а бялото челно оперение не отива толкова нагоре по главата както при 
малката белочела гъска. 

Голямата белочела гъска се подразделя на пет подвида. Наименуваният като A. a. 
albifrons подвид се размножава в крайните северни райони на Европа и Азия, а 
зимува в южните и западни части на Европа. Подвид A. a. albifrons е измежду 
таксоните, към които е в сила Споразумението за опазване на афро-евразийските 
мигриращи водолюбиви птици (AEWA). 

В България този вид птици се среща като обичайно зимуващ. Това е дивечов вид и 
представлява предпочитана мишена за ловците. Концентрациите на вида около 
Шабленското и Дуранкулашкото езеро в определени години достига до  над 250,000 
екземпляра. Този птичи вид формира смесени ята с изброените видове и използва 
същите хранителни ресурси по време на зимния период. 

Поведенчески характеристики на гъските 
Образуването на ята по време на търсенето на храна е поведенческата особеност,  
присъща за всички зимуващи в България гъски, включително и за тези в региона на 
северното черноморско крайбрежие. Обикновено гъските образуват големи ята, в 
които над 90% от отделните екземпляри са регистрирани под формата на групи 
състоящи се от повече от 500 птици. Много проучвания показват, че оптималният 
брой индивиди в ятото е няколко стотин, осигуряващи оптимална защита от 
хищници. Едно възможно обяснение на наблюдаваното поведение за формиране на 
ята би могло да бъде, че повечето отделни екземпляри в популацията следват 
единна опортюнистична стратегия при търсенето на храна. Те се присъединяват към 
търсещи храна птици вместо сами да търсят места с храна. Размерът на ятото се 
ограничава както от размера на популацията, така и от размера на 
селскостопанската площ, а плътността на птиците заедно с размера на 
селскостопанските площи очевидно са основните фактори, определящи и налагащи 
ограничения върху големината на ятото в земеделските ниви (Екхард и авторски 
колектив, 1999). 

Цел на проучването 
Гъските са зависими от източниците на прясна вода и това е причина за 
ограниченията в разпространението на тези птици през зимата. Зависимостта от 
прясна вода е свързано с физиологията на водолюбивите видове. Гъските, проявяват 
въпреки екологичната си пластичност, остават зависими от наличието на прясна 
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вода в процеса на хранене, за да усвояват храната и да поддържат нормален 
метаболизъм. Наличните в литературата данни и резултатите от извършения от 
BirdLife мониторинг сочат езерата в региона като основни места за нощуване. 
Определящ фактор са сладководните езера при Дуранкулак и Шабла, където гъските 
трябва да прекарват нощите, за да функционират нормално по време на зимния 
период. 

При ниски температури гъските променят режима си на хранене и не летят на 
големи разстояния, тъй като това налага изразходването на допълнителна енергия. 
Червеногушата гъска,  както и всички видове зимуващи в региона гъски (голяма 
белочела гъска, малка белочела гъска, сива гъска и дори канадската гъска (Branta 
canadensis) (избягали от зоопаркове), трябва да пренастроят целия свой циркаден 
ритъм към намалената през зимата продължителност на деня. Отстоянието от 
местата за хранене е функция от времето за летене до тези места и от 
изразходването на енергия. Енергийният баланс е от решаващо значение по 
отношение на решението къде да се търси храна и какъв вид храна да се използва. 
При по-студени метеорологични условия гъските започват да се хранят с останалата 
по полята царевица и търсят такава царевица в близост до езерата, което води до 
скъсяване на разстоянията по време на ежедневните придвижвания в търсене на 
храна. Това е една твърде успешна стратегия, при условие, че няма допълнителни 
възпрепятстващи фактори. 

Поради по-голямата численост на гъски около езерата, ловците биват естествено 
привличани там, като техният брой постоянно нараства. През последните години се 
отчита все по-голямо присъствие на ловци около основните места за нощуване. 
Гъските се стремят  да прекарват нощта в езерата. Ако достъпът до езерото е 
възпрепятстван, някои от тях могат да прекарат нощта в краибрезните морски води, 
а някои гъски прелитат дори още по-навътре в морето в зависимост от вятъра. 

В продължение на една седмица при подобни условия, определен брой от по-
слабите птици започват да се затрудняват и стават лесна плячка за хищници и ловци. 
В резултат на това, през този период в региона се увеличава числеността на 
хищниците. От екологична гледна точка, ситуацията става дисбалансирана, а 
външни екологични фактори започват да придобиват потенциално ограничаващо и 
решаващо значение за оцеляването на птиците. 

Всички изследвания сочат промяна на зимовищата на червеногушата гъска през 
миналия век от Казахстан по посока на черноморското крайбрежие, а също и 
протичаща в момента експанзия на запад и юг през зимния период. Тази смяна на 
зимовищата може да стане причина за значителни промени в числеността на 
зимуващите птици и в пространствено-времевото разпределение на червеногушата 
гъска в съществуващите към момента райони за зимуване. 
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Отчитайки тази потенциална промяна в поведенческия модел и в отговор на 
предоставените на AGE предварителни данни през лятото на 2008 г., целите на 
настоящето проучване се определят както следва: 

1. да се регистрира видовия състав и количеството гъски в района на 
площадката на Проекта (тъй като предварителните данни от 2007-2008 г. 
акцентиращи върху потенциалната активност в региона не бяха достатъчни 
за оценка на пространственото и времево разпределение на гъските в 
територията на Проекта); 

2. да се установи дали съществува потенциална заплаха от страна на Проекта за 
значимо негативно въздействие върху числеността на зимуващите гъски (с 
особено внимание към червеногушата гъска);  

3. в случай на установен негативен ефект разработване на мерки за 
предотвратяване или намаляване на въздействието до приемливи нива. 

При постигането на тези цели ще бъде проверена валидността на изложените по-
долу хипотези, за да се установи дали наблюдаваната активност потвърждава 
наблюденията върху описаните по-горе тенденции. 

Хипотеза 1: 

Червеногушата гъска може да достигне Калиакра с висока  численост. Появата на 
гъските е спорадична и не може да бъде извлечен някакъв модел относно 
числеността и разпределението на гъските в района на площадката на Проекта. 

Хипотеза 2: 

Числеността на наблюдаваните гъски в района на площадката на Проекта е функция 
от плътността на гъските в основните места за нощуване в Дуранкулашкото и 
Шабленско езеро. Времевите динамики на числеността представляват нормално 
разпределение. Пространственото разпределение е на случаен принцип или се 
основава на поведенческата особеност за сформиране на ята. По време на сезона не 
се регистрира значително увеличение на числеността на зимуващите гъски. 
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МЕТОДИ  
 

Продължителност, методи и оборудване 
Проучването е проведено от 10 декември 2008 г. до 28 февруари 2009 г., при което 
неговата обща продължителност възлиза на 78 дни. Тази времева рамка включва 
периода на най-интензивно придвижване на зимуващите гъски в региона на 
северното българско черноморско крайбрежие (Дерелиев и авторски колектив, 2000). 

Преброяванията на гъските са извършвани рано сутрин по време на излитането от 
местата за нощуване. Екипите бяха разделени по двойки в предварително 
определени точки за наблюдение, като така се дава възможност за цялостно 
покритие на площадката на Проекта и околните селскостопански площи. 

Отделни целеви преброявания са извършени около Шабленско, Дуранкулашко и 
Тузленско езеро,  с оглед регистриране на общия брой зимуващи в региона гъски 
(виж Фигура 1 и 2). Проучванията в тези места са проведени сутрин, като 
наблюдателите бяха на терена преди първите птици да са напуснали местата за 
нощуване, както и по време на вечерното завръщане на птиците към езерата. 

Гъските са наблюдавани по време на излитането им от местата за нощуване по 
посока на местата за хранене, тъй като този начин е най-ефективен и обективен за 
определяне точния брой на зимуващите в региона гъски. Тяхното разпространение, 
хранене и полетни особености са регистрирани по време на върховия период на 
активност през зимния сезон. По същия начин са събирани допълнителни данни 
вечер, когато гъските се завръщат към местата за нощуване. Установените посоки на 
полетите от сутрешните и вечерни наблюдения са използвани за локализиране на 
местата за хранене в селскостопанските площи. 

Дневни преброявания са извършвани през целия зимен период в основните места за 
хранене на цялата територия на площадката на Проекта. Направени са подробни 
записи на траекториите на полетите при преминаването на птиците през или в 
близост с площадката на Проекта. Преброявания по маршрутите са извършвани 
веднъж седмично за нуждите на количествените оценки на птиците, хранещи се в 
района площадката на Проекта. 

За целите на настоящето проучване гъските са групирани по видове. Това условно 
разделение е направено, за да бъде възможно провеждането на целенасочено 
проучване на видовете с висока консервационна знаяимост, като например 
червеногушата гъска и малката белочела гъска. Данни относно голямата белочела 
гъска са събирани като втори по важност. 
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Фигура 2. Местоположение на площадката на Проекта спрямо фиксираните точки 
за наблюдение (червените и зелени точки). 

Проучването включва преки визуални наблюдения на всички преминаващи птици в 
9 точки (червените точки – Фигура 2), като фокус на тези визуални проучвания е 
площадката на Проекта (обозначена с маркираната като „AES Гео Енерджи” площ 
на Фигура 2) и точката за наблюдение при Дуранкулашкото езеро (зелената точка – 
Фигура 2). 
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Преброявания от наблюдателни точки са използвани и преди както в тропическите, 
така и в умерените райони за наблюдение на зимуващите прелетни птици (Хуто и 
други, 1986; Блейк, 1992). Въпреки, че са ефективни от гледна точка на резултатите, 
визуалните проучвания във всяка отделна точка за преброяване взета сама за себе си 
не могат да обхванат целия регион. Ето защо, резултатите от визуалните проучвания 
са придружени от преброявания по маршрутите през цялата територия на 
площадката на Проекта, както и в околните селскостопански площи. Преброявания 
по маршрутите са извършени в местата за хранене посредством преброяване на 
птиците кацнали на земята. Това е направено, за да се установи числеността на 
зимуващите гъски както в района площадката на Проекта, така и в цялостния район 
на Проучването. Общият брой на птиците по видове е получен чрез обобщаване на 
преброяванията едновременно в не по-малко от три наблюдателни точки. Броят 
птици от всеки вид, преброени през всеки отделен ден, както и преброени през 
допълнителните периоди от време, са използвани при по-нататъшния анализ. 

Полевите наблюдения следват техниките за преброяване на птици съгласно Лата и 
авторски колектив (2005). Преброяванията в отделните точки са извършвани 
посредством наблюдение на във всички посоки, като най-вече то е фокусирано 
върху района площадката на Проекта. 

Преценките за височината и отстоянията от птиците са потвърдени след сравняване 
на разстоянията до близкостоящи ориентирни точки, чието местоположение е 
измерено и градуирано с помощта на GPS. 

Всички наблюдатели са квалифицирани специалисти, провеждали проучвания върху 
миграцията на птиците в течение на много години. Те всички са действащи членове 
на Българското дружество за защита на птиците (BirdLife България). Участие в 
наблюденията взе и Тристан Еванс, консултант и представител на компания „RSK 
Картър Еколоджикал” ООД, Великобритания. 

 
Участници в проучването 
 

Димитър Владимиров Димитров   
Докторант в Института по зоология,  БАН,   
Член на Българското дружество за защита на птиците от 2000 г. 
 
Виктор Методиев Василев  
Старши асистент към факултета по биология  
Шуменски университет, България  
Член на Българското дружество за защита на птиците от 1992 г. 
 
д-р Михаела Николова Илиева   
Младши научен сътрудник в Института по зоология, БАН  
Член на Българското дружество за защита на птиците от 1999 г. 
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Ивайло Антонов Райков  
Природонаучен музей, Варна  
Докторант,  
Член на Българското дружество за защита на птиците от 1999 г. 
 
Веселина Иванова Райкова  
Природонаучен музей, Варна  
Научен сътрудник 
Член на Българското дружество за защита на птиците от 1999 г. 
 
Нурел Метинов Нуриев  
Член на Българското дружество за защита на птиците от 2000 г. 
 
Тристан Еванс 
„RSK Картър Еколоджикал” ООД 

С оглед постигането на висока степен на прецизност на отчетените и записани 
данни от селскостопанските площи е проведен тридневен семинар преди началото 
на наблюденията с цел дискутиране и съгласуване на стандартната методология на 
записване; това включваше преброяване и оценка на височината на полетите, на 
разстоянията и посоката. 

Проучванията са извършвани с помощта на оптични средства, като всеки участник в 
проучването имаше на разположение бинокъл с увеличение 10 пъти. 
Наблюдателните точки са постоянно оборудвани със стандартни телескопи 
„Адмирал” с увеличение 20 – 60 пъти, с компас, GPS и цифрова камера. 

Всички предварителни условия, местоположението на наблюдателните точки, 
методите и опитът на наблюдателите са инспектирани в течение на проучването от 
експертното лице на „RSK Картър Еколоджикал” ООД - Тристан Еванс. 

Специфика на събираните данни 
По време на проучванията бяха отчитани и записвани следните данни: 

• Вид на птиците 
• Брой на птиците 
• Отстояние на летящите птици от наблюдателя  
• Височина на полета  
• Посока на полета 
• Поведение на птиците по отношение на други съществуващи ветроенергийни 

паркове в региона  
• Други наблюдения върху поведението 
• Фактори на околната среда, оказващи влияние върху обективността на 

проучването  
 

Видове 
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Всички летящи в зрителния обхват на наблюдателя гъски са идентифицирани до вид, 
доколкото това е възможно, и регистрирани. 

Поради затрудненато определяне на сходни видове при влошени условия (напр. 
лоша видимост, големи разстояния и др.), когато точната идентификация е 
невъзможна, са записвани и двата възможни вида. При възможност дори на една 
единствена червеногуша гъска да присъствав смесено ято от големи белочели гъски, 
ятото е отчетено и като Anser/Brantа. Съотношението на числеността на 
червеногушите гъски в такива ята е калкулирано чрез използването на прецизни 
преброявания на кацнали на земята смесени ята. 

 

Брой на гъските 

Участниците в проучването са преброили всички гъски, прелитащи в техния 
зрителен обхват, без оглед на това дали е възможно да се направи разграничение 
между тяхната видова принадлежност или тяхната по-висока таксономична 
категория (както това бе описано в предходния параграф). При записа на данните са 
отчитани отделни птици (или двойки), сформирани ята и техния размер (брой на 
птиците) и видов състав. В случаи на по-многочислени ята, когато преброяването на 
отделните екземпляри не е възможно, се извършва преброяване на групи от по 10 
птици, прилагано към по-голямата част от ятото. 

Отстояние (хоризонтално и вертикално) на летящите ята и траектории на 
отделните птици  

Едновременно с установяването броя на зимуващите гъски, определянето на 
относителното отстояние на летящите единични птици или на траекториите на ятата 
е сред важните задачи на проучването. 

Предварително избрани полеви ориентири са използвани за идентифициране на 
относителното хоризонтално отстояние на летящите птици от точката за 
наблюдение. Разстоянията до полевите ориентири са предварително замерени в 
селскостопанската площ или такова замерване е извършвано с използването на 
топографска карта. Отстоянието от наблюдателната точка е отчитано отделно за 
всяка птица или ято. 

Височината на полета на всяка отделна птица или ято е определяна във височинни 
диапазони. Такива диапазони са използвани с оглед даването на възможност за 
извършване на по-прецизно отчитане на височините на полетите, за редуциране на 
субективния фактор от страна на наблюдателите и за осигуряване на данни, които 
биха могли да бъдат от полза за извършването на анализ за целите на изготвяне на 
оценка. 
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Посока на полета 

Посоката на наблюдаваните полети е определенаа чрез отчитане на географската 
посока, към която са били насочени птиците, спрямо местоположението на 
наблюдателната точка. При определяне на географската посока бяха използвани 16 
възможни обозначения на съответните географски посоки (всяко обозначение бе 
ограничено до 22.5 градуса). Възприетите 16 обозначения бяха както следва: N 
(север), NNE (север – североизток), NE (североизток), ENE (изток – североизток), E 
(изток), NSE (изток – югоизток), SE (югоизток), SSE (юг – югоизток), S (юг), SSW 
(юг – югозапад), SW (югозапад), WSW (запад – югозапад), W (запад), WNW (запад – 
северозапад), NW (северозапад), NNW (север – северозапад). Посока на полета е 
отчетена за всяка отделна птица или ято. При все това, с оглед нуждите на анализа, в 
базата данни посоката на птиците е регистрирана в градуси. 

  

 

Фигура 3. Изглед на една от наблюдателните точки и използвания като отправна 
точка ориентир при определянето височината на полета на птиците. 

 

Физични фактори на околната среда, оказващи влияние върху обективността 

Физичните фактори, влияещи на поведението на гъските и в резултат на това 
оказващи потенциално въздействие върху обективността на проучванията, бяха 
взети предвид, а именно: 

• Посока на вятъра  
• Сила на вятъра  
• Температура на въздуха  
• Валежи 
• Видимост 

 

Посоката и силата на вятъра, както и температурата, са точно измерени от AGE и 
учтиво предоставени за анализа на данните. 
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Видимостта е дефинирана като максималното разстояние, на което постоянни 
географски ориентири биха могли да бъдат видени. Видимостта е определяна и 
отчитана в метри. Данните са записвани в началото на проучванията, както и по 
всяко време, когато е настъпвала съществена промяна на видимостта. Природни 
явления като: мъгла, лека мъгла и други, водещи до влошаване на видимостта, също 
са вземани предвид. 

Поведение на птиците по отношение на други съществуващи в региона 
ветроенергийни паркове и други наблюдения на поведенчески модели 

В допълнение към проучванията в района на Проекта и в местата за нощуване и 
хранене  са извършени и допълнителни полеви наблюдения, , във връзка с 
поведението на птиците в съществуващи ветроенергийни паркове/турбини, като 
например наблюдения на гъски, чието поведение демонстрира тенденция на 
избягване на непосредствените околности около турбини. Такива поведенчески 
модели са подробно отчитани,  и описвани. Описани саи допълнителни  наблюдения 
отнасящи се до дейностите свързани с храненето и почивката на птиците. 

Запис на данните 
Всички данни са вписвани в дневник. Същите са обработвани ежедневно и 
въвеждани в база данни разработена във формат Excel. Възприетият протокол за 
целите на първичната обработка на данните представлява модифицирана версия на 
Протокола за риск и смъртност при птиците, използван от Националната 
лаборатория по възобновяеми енергийни източници на САЩ (Морисън, 1998). 

Дневникът е попълван по следния начин: 

1. В началото на всяко проучване са вписвани датата и точният час (данните са 
вписвани по време на целия период на проучването по астрономичния час, 
който е 1 час назад от лятната часова схема), метеорологичната обстановка 
(както е описано по-горе) и имената на провеждащите проучването лица.  

2. При наблюдението на птица или ято най-напред са вписвани точният час и 
минути, след това видът на птиците, латинското наименование, броят, 
вертикалното и хоризонтално отстояние от наблюдателната точка и посоката 
на полета. След вписването на тези задължителни данни се записва 
допълнителна информация като: състав на ятата, кацащи птици с точно 
обозначение на мястото на  кацане и т. н. В случай на настъпване на промяна 
в стойностите на физичните фактори на околната среда или при наблюдаване 
на други интересни и/или важни явления, то такива промени или явления 
също са вписвани в дневника при посочване на точния час. 

3. При приключване на проучванията за деня отново са вписвани точното време, 
стойностите на физичните фактори на околната среда и имената на провелите 
проучването лица. 
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РЕЗУЛТАТИ  
78-те дни на проучването обхващат целия период на зимуване на гъските в региона, , 
от 15 декември 2008 г. до 28 февруари 2009 г. както това е описано и в литературата 
по въпроса. Проучването започва преди гъските да се появят и приключва след като 
е регистрирана и последната гъска в региона. Проучването обхваща 640 
астрономически часа наблюдение, проведено в 10 наблюдателни точки. 

 Таблица 1. График и местоположение на наблюденията по време на (виж долу) 

мониторинговия период 

Общ брой на видовете наблюдавани гъски и численост  
По време на проучването са отчетени над един милион наблюдения на отделни 
птици (Таблица 2). 228,571 от регистрираните гъски са идентифицирани до ниво вид. 
Общо три вида гъски са наблюдавани: червеногуша гъска; голяма белочела гъска и 
сива гъска. Освен това, като част от проучването са събрани и анализирани данни 
отнасящи се до два вида лебеди. 

Гъските използващи площадката на Проекта са значително по-малко от упомената 
по-горе цифра, при все това, данните от основните места за нощуване при 
Дуранкулак и Шабла са включени, за да се провери дали колебанията в броя на 
хранещите се в района на площадката на Проекта гъски се съотнася към общия брой 
птици в региона или дали отделни модели са налице в времевата динамика на 
проучваните видове. 

Таблица 2. Брой наблюдавани гъски от различните видове  

Вид гъски Общо 
 

Процент 

A. albifrons 191,206 
 

18% 

A. anser 152 
 

0.1% 

Anser sp. 718 
 

0.6% 

 Наблюдателни точки 
Дати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17.12.2008 - 21.12.2008 X X X  X X X  X X 
22.12.2008 - 26.12.2008        X   
27.12.2008 - 31.12.2008 X X X X X X X X X X 
06.1.2009 - 10.1.2009 X X   X X  X   
11.1.2009 - 15.1.2009 X X X X X X X X X  
16.1.2009 - 20.1.2009 X X X X X  X    
21.1.2009 - 25.1.2009 X X  X  X   X X 
26.1.2009 - 30.1.2009 X       X X X 
01.2.2009-05.2.2009  X        X 
06.2.2009-11.2.2009        X X  
12.2.2009-17.2.2009  X        X 
18.2.2009-23.2.2009        X X  
24.2.2009-28.2.2009  X        X 
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Anser/Branta 823,874 
 

78% 

B. ruficollis 37,213 
 

3.4% 

ВСИЧКО: 1,053,163 
 

100% 
 

Таблица 3.  Средно процентно съотношение и стандартно отклонение на двата най-
многобройни вида гъски регистрирани по време на проучването. 

Дата A. albifrons B. ruficollis 

17.12.2008 - 21.12.2008 100% 0% 

22.12.2008 - 26.12.2008 100% 0% 

27.12.2008 - 31.12.2008 89% 11% 

06.1.2009 - 10.1.2009 90% 10% 

11.1.2009 - 15.1.2009 82% 18% 

16.1.2009 - 20.1.2009 74% 26% 

21.1.2009 - 25.1.2009 90% 10% 

26.1.2009 - 30.1.2009 91% 9% 

31.01.2009 – 05.02.2009 88% 12% 

06.02.2009 -11.02.2009 97% 3% 

12.02.2009-17.02.2009 87% 13% 

18.02.2009-28.02.2009 87% 13% 

Средно процентно съотношение  
(STDEV /стандартно отклонение/ = 7%) 

89% 11% 

 
Съотношението между двата най-многобройни вида, голяма белочела гъска и 
червеногуша гъска, варира в течение на проучването. В Таблица 3 по-горе, 
съотношението между тези два вида е представено на 5-дневни периоди. Сивата 
гъска е със сравнително ниска численост (152 птици), което са равнява на 
съотношение от 0 до 0.3% (средна стойност от 0.09%) спрямо всички наблюдавани 
гъски. 

Пространствено разпределение на гъските спрямо площадката на Проекта 
 
През 18 от общо 78 дни на проведени наблюдения, в района на площадката на 
Проекта бяха регистрирани гъски. При все това, съотношението на регистрираните 
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гъски на  площадката на Проекта, в сравнение с общия брой гъски в основните 
места за нощуване в Дуранкулашкото и Шабленско езеро, бе между 0 и 1% по време 
на зимния сезон. Силно изразена положителна корелация съществува между 
северната ширина и числеността на червеногушата гъска и голямата белочела гъска 
(Фигури 3, 4, 5). Тази корелация са отразени в пространственото разпределение на 
гъските в рамките на по-обширната територия на проучването. 

 

Фигура 4. Корелация между числеността на наблюдаваните големи белочели гъски 
(A. albifrons) и компонента северна ширина 

 

Фигура 5. Корелация между наблюдаваните гъски в смесени ята (A. albifrons/ B. 
ruficollis) и компонента северна ширина. 
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Фигура 6. Корелация между наблюдаваните червеногуши гъски (B. ruficollis) и 
компонента северна ширина. 

 

Въпреки тази отнасяща се до географската ширина корелация, в района на 
площадката на Проекта бяха регистрирани два вида активност на гъските: хранене и 
прелитане през обекта. Обобщение на пространственото разпределение на гъските и 
лебедите на територията на Проекта, както и в по-обширния регион на проучването, 
е представено във Фигури 7 и 8. 
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Фигура 7. Разпространение на хранещите се гъски в смесени ята (червеногуши и 
белочели) спрямо площадката на Проекта. Селскостопанските площи са обозначени 
в червено ако дори едно единствено ято гъски е било регистрирано в периода 
ноември 2008 – март 2009. 

 

Зелено – проучвани 
площи 

Червено – площи с 
регистрирани хранещи 
се гъски 
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Фигура 8. Разпространение на хранещите се гъски в смесени ята (червеногуши и 
белочели) спрямо площадката на Проекта. Селскостопанските площи са обозначени 
в червено ако дори едно единствено ято гъски е регистрирано през периода ноември 
2008 – март 2009. 

Височинно разпределение на летящите гъски 

298,938 индивидуални наблюдения бяха включени в анализа на височините на 
полетите. Болшинството от птиците бяха наблюдавани да летят при височина между 

Гъски 

Лебеди 
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100 и 300 метра над нивото на земята (Фигура 9). Вариациите във видовете по 
отношение на височините не са съществени от статистическа гледна точка. 
Вземайки предвид всички регистрирани гъски, то 91% от тях са наблюдавани да 
летят на височина между 100 и 300 метра над нивото на земята (Фигура 10). Това 
разпределение включва птици наблюдавани през всички часове на деня. 
Следователно, височините на полетите на птиците всички видове функционални 
полети и представят целия спектър от наблюдавани през зимния сезон 
пространствени тенденции. 

Средните височини, измерени във връзка с активността в рамките на площадката на 
Проекта, съответстват на идентифицираните територии за хранене в района на 
проучването (Фигури 11 и 7). Полети на по-малки височини бяха по-често отчитани 
около селскостопанските площи, където са били регистрирани гъски по време на 
хранене. Останалата част от района на проучването бе използвана от гъските по 
време на техните транзитни полети към местата за хранене. 

 

Фигура 9. Сравнително разпределение на височините на полетите на всички видове 
гъски  
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Фигура 10. Височини на полетите на регистрираните по време на мониторинга 
гъски 
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Фигура 11.  Средни стойности на височините на полетите на гъските, измерени в 5 
наблюдателни точки на границата на площадката на Проекта. 

Посоки на полетите на гъските 

Основната посока на летене на гъските от всички три вида е анализирана с оглед 
получаване на пространственото и времево разпределение на полетите на птиците 
спрямо площадката на Проекта. Главната посока на полет на отделен вид и нейната 
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статистическа значимост (тест на Reylegh, Batchelet, 1981) са отразени в Таблица 4 и 
Таблица 5. 

Таблица 4. Средни показатели на посоките на полетите на различните видове гъски 
сутрин (6:30 – 8:30). * - статистически достоверни 

Вид R Брой птици Средни 
показатели на 
посоката 

A. albifrons 0,59 42558 222* 

B. ruficollis 0,55 4670 214* 

Anser/Branta 0,42 469441 217 

 

Таблица 5. Средни показатели на посоките на полетите на различнте видове гъски, 
вечер (16:00 – 18:00). * - статистическа достоверни данни 

Вид R Брой птици Средни 
показатели на 
посоката 

A. albifrons 0,55 8357 53* 

B. ruficollis 0,88 2545 70** 

Anser/Branta 0,40 151168 97 

В три от дните, през които са наблюдавани най-голям брой гъски по време на зимата, 
ятата са проследени посредством едновременни наблюдения в не по-малко от 3 
наблюдателни точки, с оглед локализиране точното придвижване през територията 
на Проекта и заобикалящите го земи. Резултатите от проследяването са посочени 
във Фигури 16, 17 и 18. Нужно е да се отбележи, че дните, през които е извършено 
проследяване на придвижването, съвпадат с ловните дни, като по този начин се 
предоставя възможност за опознаване поведението на гъските по време на такива 
дни. 
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Фигура 12. Кръгово разпределение на регистрираните посоки на полети през 
сутрешните часове (обозначени със синя линия) и на преброяванията вечерно време 
(обозначени с червена линия) в наблюдателните точки в близост с Шабленското и 

  

N 
  

B.ruficollis   

A. albifrons   

Смесени ята    
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Тузленско езеро. Средните показатели на посоката на полетите, нейната важност и 
включената в анализа численост на птиците са изложени в Таблица 4 и 5. 

 

 

Фигура 13. Сутрешни (синя линия) и вечерни (червена линия) посоки на полетите 
на смесени ята, наблюдавани в близост с Шабленското и Тузленското езеро по 
време на мониторинга. Средните показатели на посоката на полетите, тяхната 
важност и включената в анализа численост на птиците са изложени в Таблици 4 и 5. 
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Фигура 14. Сутрешни (синя линия) и вечерни (червена линия) посоки на полетите 
на червеногушите гъски, наблюдавани в близост с Шабленското и Тузленското 
езеро по време на мониторинга. Средните показатели на посоката на полетите, 
тяхната важност и включената в анализа численост на птиците са изложени в 
Таблици 4 и 5. 

 



 
 

34 

 

Фигура 15. Сутрешни (синя линия) и вечерни (червена линия) посоки на полетите 
на големите белочели гъски, наблюдавани в близост с Шабленското и Тузленското 
езеро по време на мониторинга. Средните показатели на посоката на полетите, 
тяхната важност и включената в анализа численост на птиците са изложени в 
Таблици 4 и 5. 
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Фигура 16. Придвижвания на смесени ята, регистрирани на 10 януари 2009 г. 
едновременно в няколко наблюдателни точки. Сини стрелки – сутрешни часове (6-
8:30), червени стрелки – вечерни часове (16-18). 
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Фигура 17.  Придвижвания на смесени ята, регистрирани на 11 януари 2009 г. 
едновременно в няколко наблюдателни точки. Сини стрелки – сутрешни часове (6-
8:30), червени стрелки – вечерни часове (16-18). 
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Фигура 18. Придвижвания на смесени ята, регистрирани на 12 януари 2009 г. 
едновременно в няколко наблюдателни точки. Сини стрелки – сутрешни часове (6-
8:30), червени стрелки – вечерни часове (16-18). 
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Темпорално разпределение на регистрираните птици 
 

Динамика на видовете по време на зимния сезон 

Първите наблюдения на гъските в основните места за нощуване в региона на 
Дуранкулашкото и Шабленско езеро са от средата на м. декември (19.12.2008 г.), 
когато за пръв път са регистрирани отделни екземпляри и малки ята. Тъй като 
болшинството от наблюдаваните гъски са в смесени ята, потвърждаването на 
разликите във времето на поява на отделните видове в района на проучването е 
трудно. Получените данни предполагат едновременна поява на всички 3 
регистрирани вида. Въпреки това е забелязано, че първата потвърдена регистрация 
на червеногуши гъски в близост до площадката на Проекта (29 декември) бе 10 дни 
след като в региона е забелязана (18 декември) първата голяма белочела гъска и ята 
от неидентифицирани и вероятно смесени видове гъски. 

Динамика на числеността на гъските в рамките на площадката на Проекта 

За нуждите на анализа на времевото разпределение на гъските в района на 
площадката на Проекта бяха включени данните от точки за наблюдение, 
разположени в района площадката на Проекта (1 до 7). Допълнителни данни от 
преброяванията по маршрутите през територията на Проекта също бяха включени. 

Числеността на трите вида гъски, използващи площадката на Проекта като място за 
хранене или просто преминаващи през територията й по време на транзитното 
придвижване, е концентрирана в 10-дневен период от време (между 11 и 20 януари) 
(Фигура 19). 

Най-голямата активност в района на площадката на Проекта съвпада с най-голямата 
численост на гъските, наблюдавани в по-обширния район на проучването, 
включващ и Дуранкулашкото и Шабленско езеро (Фигура 20). 
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Фигура 19. Времева динамика на числеността на гъските в района на площадката на 
Проекта 

 

Фигура 20. Времева динамика на числеността на гъските в района на проучването 

 

Денонощна динамика 

Анализирани са данните отнасящи се до всички прелети на гъски, регистрирани от 
точки за наблюдение около площадката на Проекта. Забелязано е, че дневната 
активност на гъските в района на площадката на Проекта включва два пикови 
периода, един през сутрешните часове и един привечер (Фигура 21). Резултатите от 
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този анализ са сходни с данните за циркадната динамика на всички видове в целия 
район на проучването. 

 

Фигура 21. Денонощна динамика на прелитащите през територията на Проекта 
гъски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОЛЕВИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗ 
 

Приложените по време на това проучване методи осигуряват важна информация за 
видовия състав на гъските и тяхното пространствено и времево разпределение в 
района на площадката на Проекта, както и в по-обширния район на проучването. 
Освен това, броят на наблюдателните точки и броят на направените наблюдения са 
представителни за цялата популация на зимуващи гъски в района на площадката на 
Проекта и в по-обширния район на проучването. 

Периодът на зимуване на гъските, наблюдавани по време на проучването, започва в 
средата на м. декември и приключва в края на м. февруари. От анализа на данните 
може да се види, че съществува силна положителна корелация между броя 
наблюдавани гъски и географската ширина, при което числеността на гъските се 
увеличава отивайки все по на север в района на проучването. В допълнение към 
това е потвърдено, че основните места за хранене на червеногушите и големи 
белочели гъски се намират извън района на площадката на Проекта и  са 
концентрирани по на север. Потвърдено е, че пространственото разпределение на 
наблюдаваните гъски сочи силна зависимост от сладководните водоизточници в 
Дуранкулашкото и Шабленско езеро. Налице е намаляване на регистрираната 
плътност на гъските с увеличаване на разстоянието от тези две основни места за 
нощуване. 

Три вида гъски бяха регистрирани на площадката на Проекта и в заобикалящите го 
територии: червеногуша гъска, голяма белочела гъска и сива гъска. Съотношението 
между червеногушите и големите белочели гъски в района на Проекта възлиза на 
1:10. Сивата гъска бе регистрирана спорадично и при малка численост, поради което 
не бе счетено, че за нея Проектът ще представлява рисков фактор. 

Продължителността на зимния престой в представляващия предмет на проучването 
район е отчетена като сходна както за червеногушите, така и за големите белочели 
гъски. Определен е „пиков” период в числеността на гъските с концентрация на 
птиците от над 90% в продължение на 10 дни (11-20 януари), съвпадащ с най-
студения период от зимата. 

Средната височинаи на полетна гъските от всички наблюдавани видове, 
преминаващи през площадката на Проекта, варира между 110 и 236 метра над 
нивото на замята. Посоките на полетите на наблюдаваните червеногуши и големи 
белочели гъски са сходни по своята  насоченост. Като цяло, главните посоки на 
полетите до и от площадката на Проекта, наблюдавани съответно сутрин и вечер са 
силно обусловени от сладководните езера при Дуранкулак и Шабла, като по този 
начин се индикира важността на тези локации като най-значими места за нощуване 
в района на проучването (и в целия регион като цяло). 

По време на проучванията бе отбелязано, че локалните придвижвания на птици се 
увеличават по време на ловните дни, като в резултат на това разпръскването на 
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птиците в различни посоки се увеличава в района на площадката на Проекта. 
Въпреки наличието на такива принудителни фактори, дневната активност на 
гъските като цяло бележи два периода на интензивни придвижвания: сутрин (7-9 ч.) 
и вечер (16-18 ч.). 

Във връзка с наблюдаваните тенденции в по-обширния район на проучването, 
значително увеличение на зимуващите гъски на територията на Проекта не бе 
наблюдавано по време на зимния сезон. Броят на наблюдаваните гъски в района на 
Проекта представлява функция от плътността на гъските в основните места за 
нощуване при Дуранкулашкото и Шабленско езеро. Времевите тенденции също са 
отчетени като нормални по отношение на разпределението, докато 
пространственото разпределение е на случаен принцип или на база поведенчески 
модел за формиране на ята. Забелязано , че безпокойството в резултат на лова оказва 
силно влияние върху поведението на всички видове гъски, в резултат на което като 
цяло се увеличават случайните придвижвания през площадката на Проекта и през 
по-обширния район на проучването. 

Резултатите от проучването доказват верността на Хипотеза 2 (виж „Цел на 
проучването” на стр. 11) дотолкова, доколкото наблюдаваните придвижвания на 
гъски в рамките на площадката на Проекта са в корелация с придвижванията в по-
обширния район на проучването. Въпреки това, насочвайки вниманието си към 
основните цели на проучването, броят на наблюдаваните гъски, най-вече на 
червеногушата гъска (65,000 полета през обекта по време на зимния сезон), води до 
предположението, че Проектът разполага с потенциал да оказва въздействие върху 
популациите на гъските. Поради тази причина е направена Оценка на риска от 
сблъсък на база събраните данни за червеногушата гъска в района на площадката на 
Проекта, за да бъде установен мащабът на въздействията, които биха могли да 
възникнат в резултат на изграждането на Проекта, както и за да бъде оповестено 
изискването за разработване на мерки за предотвратяване на въздействието. 
Резултатите от Оценката на риска от сблъсък са представени по-долу. 

Трябва да се отбележи, че противно на предоставените на AGE предварителни 
данни от наблюдения проведени през 2007/2008 година, настоящето изследване не 
регистрира редовни полети над територията на Проекта в посока към Каварненския 
залив , считан като  основно място за нощуване на гъските. Въпреки че получените 
от нас резултати на базата на обективни наблюдения през 2008/2009 г. не 
потвърждават тази информация, потенциалната възможност това да се случва 
понякога (например при екстремни метеорологични условия или ловно 
безпокойство) е взета предвид. Следователно, такива тенденции трябва да бъдат 
вземани предвид при изготвянето на всички предлагани за Проекта мерки за 
предотвратяване на въздействието, както такива тенденции са дискутирани във 
връзка с изложената по-долу Оценка на риска от сблъсък. 
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ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СБЛЪСЪК 
 

Въведение 
Този раздел на доклада за зимуващите птици обобщава резултатите от изготвената 
за проекта Оценка на риска от сблъсък. В раздела най-напред е дадено описание на 
входните данни, предоставили базата за изготвяне на оценката, като след това се 
преминава към общо описание на предположенията направени по време 
изграждането на модела. На последно място се описват резултатите от оценката, 
като се правят заключения и препоръки. Приложение 2 на Доклада съдържа 
подробно описание на предписаните мерки за предотвратяване на въздействието с 
оглед на тяхното бъдещо ползване. 

Входни технически данни 
Параметрите на риска от сблъсък, включени при изготвянето на Модела на риска от 
сблъсък за червеногушите гъски, обхващат: 

- Размери на птиците и скорост на полета 

Данните за размерите на птиците бяха взети от Крамп (1998) – размах на крилата 
1.26 м., дължина на тялото 0.55 м., данните за скорост на полета са взети от Кембъл 
и Лак (1985) – 19 м/с. 

- Параметри на ветроенергийния парк 

Към настоящия момент Проектът  представлява система от 52 турбини, всяка от 
които ще бъде с диаметър на ротора 90 м. и до 105 м. височина на кулата (150 м. 
обща височина до върха на перката). За представената в настоящия доклад оценка е 
използвана вятърна турбина Vestas V90 в качеството турбина с типични размери за 
3MW-ите турбини, които се планира да бъдат използвани за обекта (Таблица 6). 

Таблица 6 Модел и входни параметри на вятърна турбина  

Променливи входни 
данни за Модела 

Входяща 
стойност 

Коментари 

Брой турбини 52 Посочен е валидният към момент брой 
турбини: представеното тук 
моделиране на сблъсъка е на база тази 
цифра. 

Диаметър на ротора (м) 90 Спецификации на вятърни турбини на 
база типична вятърна турбина с 
капацитет 3MW (Vestas V90). 

Скорост на въртене (об./м.) 16.1 Променлива скорост на въртене, в 
зависимост от скоростта на вятъра. 
Показателят 16.1 оборота в минута 
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Променливи входни 
данни за Модела 

Входяща 
стойност 

Коментари 

представлява номиналната скорост.  

Максимална хорда (м) 3.5  

Ъгъл на атака 15º От брошурата за вятърни турбини 
Vestas V90. 

Ширина на коридора (км) 6.9 Средно разстояние през територията 
на ветроенергийния парк плюс 200 м. 
буферна зона. 

 

- Степен на избягване 

Важен етап от изготвянето на модел на риска от сблъсък е включването на степента 
на избягване, която да отчита факта, че птиците предприемат в известна степен 
действия за избягване приближаването към конструкции от рода на вятърните 
турбини. Въпреки, че Проектът е под юрисдикцията на България, за целите на 
оценяване на въздействията и  на разработването на подходящи мерки за 
предотвратяване на въздействието, AGE е предпочела да отдели дължимото 
внимание на съблюдаваните във Великобритания указания. За тази цел, 
действащите към момента препоръчителни указания на организацията Шотландско 
природно богатство [SNH] препоръчват да се прилага 95% степен на избягване като 
една предохранителна величина (Банд и авторски колектив, 2007) в случаите, когато 
не съществуват конкретни данни от проучвания на съществуващи ветроенергийни 
паркове. При все това, що се касае до гъските, организацията Шотландско природно 
богатство е счела, че това е една крайно предпазлива норма и понастоящем 
препоръчва да се прилага 99% степен на избягване (Шотландско природно 
богатство [SNH], 2008). Измерените в съществуващи ветроенергийни паркове 
степени на избягване за водолюбивите птици са много високи и обичайно доста 
надвишават 99% (напр. Desholm и Kahlert, 2005; Fernley и авторски колектив, 2006). 
В последната публикация се казва, че действителната степен на избягване за гъските 
всъщност е от порядъка на 99.93%. При основния тук направен анализ са 
използвани предпазни величини на степента на избягване от 99%, но също така е 
взета предвид и възможността и от по-високи стойности на степента на избягване. 

Входни данни от полевите проучвания през зимен сезон 2008-2009 
Двата ключови входни параметъра за изготвянето на модел на риска от сблъсък са 
получени от полевите проучвания и те са: (1) брой на прелитащите през площадката 
на Проекта птици, и (2) процентно съотношение на онези птици, които са на 
височината на ротора (и поради това възниква риск от сблъсък). 

Извличането на тези параметри от наличните данни налага правенето на 
предположения (както това е пояснено по-долу), но въпреки това дава възможност 
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за извършване на по-солидна оценка на риска от сблъсък, чието извършване е било 
възможно преди това. 

Предположения 
- Брой на полетите през площадката на Проекта 

Извършени са дневни наблюдения през основната част от сезона, но при все това, не 
във всички наблюдателни точки е възможно извършването на проучвания всеки ден. 
Вместо това, всяка от наблюдателните точки включва проучване в течение на доста 
повече от минимално препоръчваните „часове за наблюдение” през периода на 
проучването. Така или иначе, наблюдателите имат присъствие в района на 
проучването до края на м. февруари, но при все това точките за наблюдение в 
района на площадката на Проекта не са обезпечени с наблюдатели непрекъснато; 
по-скоро са правени проучвания от точки за наблюдение в североизточната част на 
площадката на Проекта, където е забелязана концентрирана активност на птиците на 
по-късен етап от сезона. Всяко значимо придвижване на гъски от Дуранкулашкото и 
Шабленското са отчетени и записани от тези наблюдателни точки. Ако е 
регистрирана активност на червеногушите гъски в района на площадката на Проекта 
по време на този период, то наблюденията в наблюдателните точки на територията 
на Проекта са рестартирани. 

Някои оценки по отношение броя на полетите са направени на база броя на 
наблюдаваните полети във всяка точка за наблюдение, броя на дните за наблюдение 
във всяка наблюдателна точка, средния процент на полетите отчетен във всички 
наблюдателни точки с изглед към площадката на Проекта и процентното 
съотношение на всички гъски идентифицирани като червеногуши (12%). Тези данни 
са използвани при изготвянето на Модел на риска от сблъсък. 

Посоките на полетите са записвани и тази информация разкрива кои ята са 
„рискови”, т. е. кои ята летят през площадката на Проекта. Всички тези данни за 
полетите са използвани, като не са вземани предвид полети, които категорично са 
били извън района на площадката на Проекта. Такива полети извън територията на 
Проекта са установявани от наблюдателя в най-близката до тях наблюдателна точка, 
съобразно посоката на всяко ято (такива посоки бяха записвани и вкарвани в 
основната база данни). 

На база тези данни е направена прогнозна оценка за около 90,000 полета на 
червеногуши гъски през площадката на Проекта за един зимен сезон, по време на 
полетите призори от и привечер към местата за нощуване (периодът, който е бил 
обект на наблюдение по време на проучванията през 2008-09 г.). Бе направено 
допустимо отклонение от нормата в случай на най-лош сценарий по отношение на 
дневните придвижвания на гъски, който би могъл да възникне по време, когато 
наблюдателите нямат присъствие в своите наблюдателни точки в средата на деня. 
Такова отклонение бе оценено да възлиза на допълнителни 15%, добавени към 
онези придвижвания, които са отчетени и записани призори и привечер. 
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- Процентно съотношение на прелитащите на височината на роторите птици 

Данните от района на площадката на Проекта за височината на полетите по време на 
проучването през 2008-09 година са използвани, за да се направи преценка за 
процентното съотношение на птиците летящи на височината на роторите, но и по-
големи диапазони от височини на полетите бяха включени като потенциални полети 
на нивото на роторите, с оглед отчитането на потенциална грешка в преценките на 
височината (това е обичайна практика във Великобритания). Тъй като данните са 
предимно записвани под формата на широки височинни диапазони на полети и сам 
по себе си този факт води до известна степен на неточност в определянето на 
височината на полетите (особено над 50 м.), то записаните птици във височинния 
диапазон между 20-30 м. и 150-200 м. са включени като потенциално намиращи се 
на височината на роторите. Това доведе до изготвяне на обща прогнозна оценка за 
76% полети на червеногуши гъски, които потенциално се намират на височината на 
роторите. 

Резултати от моделирането на риска от сблъсък 
Оценката на риска от сблъсък прогнозира годишен брой сблъсъци на червеногуши 
гъски, при отчитане на 99% степен на избягване, възлизащи на 22 сблъсъка 
годишно. Това би се равнявало на увеличение от приблизително 0.7% над 
съществуващата базисна норма на смъртност. Такъв резултат попада точно под 
прага на броя сблъсъци, които би било необходимо да възникнат, за да доведе това 
до оказване на значително въздействие (т.е. да се превиши пренебрежимата степен 
на въздействие, определяна като 1% увеличение над съществуващата базисна норма 
на смъртност съгласно методологията за изготвяне на оценки на организацията 
Шотландско природно богатство/Британската асоциация за вятърна енергия, 2002). 

Основната констатация от моделирането бе, че прогнозираният риск от сблъсък, 
използвайки стандартния подход на предпазливост, бе точно под степента на риск, 
който би бил счетен като съществен. Моделирането наведе на мисълта, че степента 
на риска от сблъсък за всички видове би била пренебрежимо малка в контекста на 
популацията. При все това, тази степен се приближава твърде много до степента, 
която би могла да бъде счетена като съществена, а този вид гъски са категоризирани 
като застрашен вид по категоризацията на Международния съюз за защита на 
природата и природните ресурси (IUCN). Докато този анализ вероятно е прекалено 
песимистичен предвид поведението на гъските в съществуващите ветроенергийни 
паркове, то основното заключение е че остава потенциалната възможност за 
оказване на значимо въздействие върху видовете и в резултат на това се налага 
нуждата от прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на въздействието, за 
да се гарантира, че рискът от сблъсък няма да достигне такива големи нива. 
Полевите изследвания през 2008-09 година потвърдиха нуждата от предприемането 
на такива мерки. 
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Заключения 
 

Ясно е, че червеногушите гъски използват района на площадката на Проекта по 
време на зимата, макар и за сравнително кратък период от време. Броят им в 
територията на Проекта е достатъчен, за да бъде считан като численост от 
международно значение на този вид гъски (приблизително 10% от световната 
популация, въпреки че точният преброен брой в района площадката на Проекта не 
става известен по един категоричен начин от данните събрани до този момент за 
обекта). Съществуващата към настоящия момент най-добра оценка на общата 
популация на вида възлиза на приблизително едва 34,000 гъски (източник: 
www.brantaruficollis.org). 

Използвайки стандартния подход на моделиране въз основа на най-лошия възможен 
сценарий и на полевите данни от 2008-2009 година се прави заключението, че е 
налице въздействие върху червеногушата гъска, което въздействие попада точно 
под прага, който би бил класифициран като значителен. Опитът с гъски в 
съществуващи ветроенергийни паркове, обаче, предполага, че най-лошият възможен 
сценарий може да е нереалистичен и че в действителност ще е налице висока степен 
на избягване. Въпреки това, в светлината на редкостта на вида и популацията, за 
които става въпрос (а от там и голямата вероятност за въздействие върху 
популацията дори и при сравнително малки нива на допълнителната смъртност), то 
настоящият статус на тази популация (която е в упадък) и липсата на налична 
информация за това какво е поведението на червеногушата гъска в съществуващи 
ветроенергийни паркове, налага отнасянето с особено внимание към предвиждането 
на мерки за предотвратяване на въздействието. 

Важно е също да се отбележи, че през 2008-09 година не са забелязани червеногуши 
гъски да прекарват нощта в залив Каварна, както такова пренощуване е било 
наблюдавано преди това при численост до 10,300 екземпляра (Георгиев и авторски 
колектив, 2008). Подобно поведение би довело до увеличаване числеността на 
хранещите се и прелитащи през площадката на Проекта гъски, а в резултат на това и 
до увеличаване на риска от сблъсък. При все това, честотата, с която птиците правят 
това, както и степента, в която подобна активност би възникнала в района на 
Проекта, не са известни. Ако така се развият нещата, то рискът от сблъсък би бил 
значително по-висок от тук калкулирания риск на база данните от 2008-09 г., като 
това допълнително ще доведе до налагане на изискване за предприемане на 
ефективни мерки за предотвратяване на въздействието, за да е възможно да бъде 
предприето необходимото при такова развитие на нещата. 

От резултатите става ясно, че предприемането на подходящи мерки за 
предотвратяване на въздействието е наложително с оглед гарантиране на това, че 
степента на въздействията ще бъде редуцирана до нива, които няма да бъдат 
считани като значителни. Предложените по Проекта мерки за предотвратяване на 
въздействието са описани по-долу в раздел „Препоръки”. 

http://www.brantaruficollis.org)
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Препоръки 
Моделирането на риска от сблъсък сочи, че при липса на по-нататъшни мерки за 
противодействие на въздействието, прогнозният годишен брой сблъсъци на 
червеногуши гъски с турбините в територията на Проекта в условията на най-лошия 
възможен сценарий би имал съществено отрицателно въздействие върху вида. 
Прогнозният брой сблъсъци от 22 сблъсъка годишно би бил равностоен на 
увеличение от приблизително 0.7% над съществуващата базисна смъртност. Тази 
цифра не е от такава значимост, когато се вземе предвид големият брой птици, 
които пряко или непряко биват ежегодно убивани в резултат на ловуването в района 
на проучването, но при все това, това не освобождава AGE от тяхното задължение 
да направят така, че Проектът да не оказва неблагоприятно въздействие върху този 
птичи вид. 

През 2008 година, в резултат на оценката на риска от сблъсък по Проекта изготвена 
въз основа на данните за есенната миграция, бе изготвен пакет от мерки за 
предотвратяване на въздействието с оглед намаляване на въздействията. В този 
случай бе отчетен и докладван риск от сблъсък считан като по-малък от значителен, 
но при все това, съблюдавайки добрите практики, AGE изрази желание да намали 
броя потенциални сблъсъци до практическия възможен минимум. В рамките на 
оценката на риска от сблъсък по време на есенната миграция бе счетено, че пакетът 
от мерки за предотвратяване на въздействието би намалил риска от сблъсък с 
коефициент равен на 10 и в резултат на това бе направено предложение за изготвяне 
на подобен пакет по време на зимния период с оглед редуциране на потенциалните 
въздействия на Проекта до ниво, което няма да се счита като значимо. Всъщност, 
вземайки предвид горното, рискът от сблъсък би бил редуциран от прогнозираната 
годишна смъртност на 22 птици до 2.2 птици, което би се равнявало на увеличение 
на базисната смъртност от 0.07%. По този начин, следователно, значително ще бъде 
намален броят сблъсъци, които биха могли да възникнат и да доведат до резултат 
считан като оказване на съществено въздействие. 

Приложение 2 на този доклад предоставя подробно описание на мерките за 
предотвратяване на въздействието, които се отправят като препоръка към Проекта 
по време на зимния сезон. По-конкретно, необходимо е да бъде изготвен и 
приложен на практика подробен протокол за спиране на турбините през периодите 
на активност на червеногушата гъска в района, като също следва да се маркират 
всички нови надземни електропроводи с дефлектори за птици във всички участъци, 
където значителен брой гъски биха могли да се хранят/да прелитат отгоре. Като 
допълнителна мярка ще бъде изграден наблюдателен пункт, който да осигурява 
достатъчно покритие на залива Каварна, за да се гарантира, че такива евентуални 
събития като пренощуване на птици в залива ще бъдат отчитани като част от 
протокола за спиране на турбините. 
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Приложение 1 – Полева фотография 
 

 

 

 

 

 

Червеногушите гъски бяха основната цел на 
настоящия мониторинг  

Поведенческият модел на сформиране на ята е 
характерен за гъските 
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Червеногушите и белочели гъски често образуват смесени ята 
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Сутрешните и вечерни полети на гъските сочат Дуранкулашкото и Шабленско 
езеро като основни места за прекарване на нощта. 
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Ятата обикновено демонстрират адаптивно поведение по 
отношение на вече съществуващи вятърни турбини 

Големината на ятата се променя 
през ловния сезон  
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Пойните лебеди са крайно консервативни по 
отношение на местата за хранене 

Немите лебеди са вторият вид лебеди на територията 
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Приложение 2 – Стратегия за предотвратяване на въздействието 
 

Предотвратяване на въздействието – наблюдение, радарна система и спиране на 
турбините 

По време фазата на експлоатация на проекта, най-голямото известно потенциално 
въздействие е спрямо местните и прелетни птичи популации. По тази причина ще бъде 
инсталирана Система за спиране на турбините, както същата е описана по-долу, като 
оперирането на тази система ще се извършва съвместно с извършването на дългосрочен 
мониторинг (описан в процедурите за извършване на мониторинг). 

Принципът на действие на Системата за спиране на турбините се състои в спиране на 
отделни турбини, на групи турбини или на целия ветроенергиен парк в случай, че бъде 
забелязано значително „рисково” (в обхвата на перките на турбините) придвижване на 
зимуващи птици (в този случай на гъски), така че да се минимизират потенциалните 
възможности от сблъсък. Мащабът на спирането ще зависи от големината на 
„застрашеното” ято, от посоката на полета и от преобладаващите метеорологични условия. 
Решение за необходимостта и мащаба на спирането ще се взема от независимия експерт-
орнитолог (НЕО). Както НЕО, така и старшият полеви орнитолог (СПО) ще имат 
правомощия да нареждат спиране на турбини, при все това, СПО ще може да инициира 
спиране единствено в случаите, когато за това са му делегирани права от НЕО (обичайно 
това се извършва в случаи на отсъствие на НЕО от обекта). 

Системата за спиране ще включва комбинация от хора-наблюдатели и радарни системи, 
които да дават навременно предупреждение за приближаващи ята от прелетни птици. 
Използването на наблюдатели и радарни системи ще бъде от важно значение, за да бъде 
възможно извършването на цялостна оценка на предстоящия риск и за да се гарантира 
бързото предприемане на необходимите действия. Основните периоди от годината 
представляващи предмет на загриженост са есенните, зимните и пролетните сезони на 
миграционна активност на птиците. Системата за спиране на турбини, а в резултат на това и 
мониторингът за предотвратяване на въздействието, следователно ще функционират през 
периода декември – февруари за първата година от експлоатацията. 

След първата година на извършване на мониторинг на зимната миграция, Моделът на риска 
от сблъсък ще бъде повторно изготвен, като при това ще бъде определена степента на 
всички бъдещи мерки за предотвратяване на въздействието. Така или иначе, голяма е 
вероятността, при липса на значителна промяна в наблюдаваното придвижване и поведение 
на гъските, системата за спиране на турбини да бъде експлоатирана през целия жизнен 
цикъл на Проекта по време на зимния сезон. 

Хора-наблюдатели 

Фигура 2 показва местоположението на точките за наблюдение, използвани през 2008/09 
година за събиране на данни за настоящия Модел на риска от сблъсък, като тези 
наблюдателни точки ще бъдат използвани през първата година след завършване 
изграждането на Проекта, за да бъдат отчитани и записвани зимните придвижвания на 
гъските. Провежданият през зимата мониторинг на гъските ще бъде извършван само един 
час преди здрачаване до един час след залез слънце, за да се гарантира, че всички пикови 
придвижвания са били отчетени и записани. Ако големи ята бъдат регистрирани, че се 
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хранят в близост до площадката на Проекта, то такива ята ще бъдат постоянно 
наблюдавани, за да се гарантира, че ако бъдат обезпокоени или те сами се преместят към 
други места за хранене, то тези ята няма да влязат в контакт с турбините. В края на всеки 
ден наблюдателите ще проверяват залива Калиакра, за да се гарантира, че на това място 
няма прекарващи нощта гъски. Ако там бъде регистрирано присъствие на птици, то  един 
наблюдател ще присъства на мястото преди изгрев слънце, за да наблюдава в каква посока 
се отправят птиците към техните места за хранене за съответния ден. Ако посоката на 
техния полет преминава през площадката на Проекта, то съответно системата за спиране ще 
бъде незабавно задействана. 

Избраните точки за наблюдение бяха проучени и съгласувани след посещения на място през 
зимата на 2008 г. Наблюдателните точки осигуряват пълно покритие на основните коридори 
на полетите от местата за нощуване през площадката на Проекта и същите позволяват 
достатъчно време за извършване на наблюдения и за активиране на системата за спиране на 
турбините. Пет от 8-те наблюдателни точки ще бъдат обезпечени с постоянен персонал по 
време на зимния сезон, като тяхното местоположение е така подбрано, че да осигурява 
всеобхватно покритие на площадката на Проекта. Наблюденията ще бъдат ориентирани към 
североизточния край на площадката на Проекта, тъй като това е мястото, регистрирано като 
пиково по отношение на активността по време на хранене. В допълнение към това, 
мониторингът по протежение на северните граници на територията на Проекта е също 
толкова важен, тъй като това е участъкът с най-голяма регистрирана степен на полетна 
активност. В допълнение към петте постоянни наблюдателни точки, най-малко един 
мобилен наблюдател ще бъде ангажиран с проследяването на птиците от постоянната 
наблюдателна точка в посока на ветроенергийния парк. Мобилният наблюдател ще има 
радио или мобилна телефонна връзка с радарната станция. СПО ще изпълнява функциите на 
мобилен наблюдател, така че те да имат възможност да пътуват до постоянните точки за 
оказване на помощ при извършване на наблюденията, да удостоверяват локацията и 
посоката на полетите на мобилните ята и да могат да потвърждават спирането, както и да 
документират всяко спиране (процедурата за спиране е описана по-долу в раздел „Спиране 
на турбините”). 

Местоположението на наблюдателите в постоянните точки също ще дава възможност да 
бъдат извършвани годишни записвания на всички придвижващи се през площадката на 
Проекта птици, като по този начин ще поддържат и подпомагат набора от данни, събирани с 
оглед изготвянето на настоящия Модел на риска от сблъсък. Наблюдателите във всяка една 
локация ще вписват същата информация каквато бе вписвана през 2008/09 година. 

Радарна система 

Проследяваща птиците радарна система ще бъда инсталирана на подходящо за това място, 
което да позволява на радара изглед към площадката на Проекта и отвъд нея. 
Окончателният избор на място за инсталиране на радарната система ще бъде направен след 
извършването на пробни тестове за определяне на най-добрата радарна видимост. Радарната 
система ще включва хоризонтално-монтиран радар за наблюдение с цел проследяване 
пътеките на полетите на птиците и вертикално-монтиран радар за измерване височината на 
полетите. 

Радарната станция ще се обслужва от един наблюдател и един помощник-наблюдател по 
време на светлата част на деня през зимния сезон. Освен това, помощник-наблюдателят ще 
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бъде така разположен, че да осигурява допълнителни данни от наблюдението на полетите и 
да докладва до радарната станция чрез радио или мобилна телефонна връзка. Наблюдателят 
в радарната станция, посредством осъществяване на контакт със СПО, ще взема решение 
относно това кога да се свърже с базата за управление на ветроенергийния парк, за да 
препоръча спиране на турбините. НЕО също ще познава радарната система, която ще бъде 
използвана, и ще присъства по време на първоначалното обучение и инсталиране на това 
съоръжение. Обучението ще бъде разширено към съответните местни регулаторни органи, 
когато това бъде счетено за уместно. 

 

Спиране на турбини 

За да се гарантира бърза ответна реакция, процедурата за спиране ще бъде включена към 
процедурите за експлоатация на обекта. Правомощия за спиране на турбини ще бъдат 
дадени на НЕО, въпреки че на СПО ще бъдат делегирани права в случаите, когато НЕО даде 
указания за това. Орнитоложките наблюдатели в постоянните точки ще имат контакт един с 
друг и с НЕО посредством телекомуникационна връзка в случаите, когато бъде забелязано 
голямо ято от „изправени пред риск” птици. Такова ято ще бъде проследявано от 
наблюдателите в постоянните точки, а един мобилен наблюдател(и) (предимно СПО) ще 
бъде разположен така, че да се намира между ятото и ветроенергийния парк. На оператора 
на радара също ще бъде подаден сигнал от страна на НЕО относно местоположението на 
„застрашеното рисково” ято и същият ще го наблюдава с помощта на радара. НЕО ще 
остане на полето като продължава да наблюдава поведението на ятото, но при възникване 
на необходимост, същият може да отиде до радарната станция за оказване на съдействие 
при полевия анализ.  НЕО ще провери при наблюдателите в постоянните точки, при 
мобилния наблюдател и оператора на радара дали птиците все още са „изправени пред 
риск” и ще вземе решение относно степента на спиране, необходима за минимизиране на 
риска от сблъсък. Решението за спиране основно ще се основава на професионалната 
преценка на НЕО, като се вземе предвид представената информация от полевите 
орнитолози, от радара, от собствените наблюдения на НЕО и от преобладаващите 
метеорологични условия. Освен това, основните принципи, както същите са изброени в 
Приложение Б, също ще бъдат вземани предвид (които ще бъдат съблюдавани също и от 
СПО, когато на последния бъдат делегирани правомощия за изпълнение на такива 
задължения). 

Ако бъде постигнато решение за спиране на турбина(и), на база данните от наблюдението и 
радара, НЕО ще се свърже с оператора на обекта посредством телекомуникационна връзка и 
ще направи искане за спиране, като обясни на оператора на обекта кои турбини е 
необходимо да бъдат спрени. Спирането на турбината се извършва под формата на 
флюгиране на лопатките, при което се извърша постепенно намаляване скоростта на 
въртене на лопатките на турбината. Това може да бъде постигнато за по-малко от две 
минути от момента на даване на устни инструкции за спиране. Само при извънредни 
екстремни обстоятелства, когато се налага спиране в рамките на по-малък период от време 
от необходимото за флюгирането време, може да бъде направено незабавно спиране, с оглед 
минимизиране на износването и изхабяването на оборудването по турбината (спирайки 
турбината(те) почти незабавно). В този момент НЕО започва да се придвижва към центъра 
за управление. Веднъж след като бъде започнато спиране, НЕО изготвя и подписва 
официално Предизвестие за спиране като вписва спирането и предава предизвестието на 
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оператора на обекта. Наблюдателите в постоянните полеви точки остават на местата си, но 
ще продължат да наблюдават преминаването на птици над, отвъд или през обекта по време 
на спирането с оглед извършване на наблюдение върху поведението на птиците, като всяка 
промяна в тяхното поведение следва да бъде довеждана до знанието на НЕО и оператора на 
обекта, в случай, че е необходимо предприемането на допълнителни действия. 

След преминаване през ветроенергийния парк на „застрашеното рисково” ято, връзка с 
всички наблюдателни точки, мобилния наблюдател и оператора на радара ще бъде 
осъществена от страна на НЕО, за да бъде потвърдено, че няма други приближаващи 
„застрашени рискови” ята. Ако НЕО счете, че основните рискове значително са намалени, 
то турбината отново бива пускана в действие. Този процес ще бъде документиран от НЕО 
под формата на Предизвестие за пускане в действие, което същият ще попълни, подпише и 
предаде на оператора на обекта. Докато НЕО и СПО разполагат с правомощия да изискват 
спиране на турбина, то самото спиране се извършва от оператора на обекта. 

Обслужващата целия обект Системата за спиране на турбина ще бъде преразглеждана 
ежегодно, във връзка с програмите за мониторинг; това ще позволи системата да бъде 
усъвършенствана на база специфичните за обекта данни. 

Записване на данни и водене на дневник 

Както бе описано по-горе в раздел „Спиране на турбина”, Предизвестия за спиране на 
турбина и Предизвестия за пускане в действие ще бъдат попълвани и подписвани от СПО 
при всяко искане за спиране на турбина. Копия от тези предизвестия ще бъдат предавани на 
оператора на обекта, който от своя страна ще регистрира спиране поради Екологичен 
инцидент, като копия също ще бъдат съхранявани и от СПО. Ще се води Дневник на 
спиранията, съдържащ формуляри за възникнал инцидент и подробна информация за 
времето на спирането, неговата продължителност и за наблюденията на поведението на 
птиците на мястото на обекта по време на такова спиране. За да има съответствие с ролята и 
действията на НЕО, дневникът, съдържащ резултатите от направените регистрации и записи 
по време на миграционния сезон, ще бъде съхраняван в обекта в продължение на 3 години и 
в продължение на период до 10 години в седалището на AES в София. Заедно с резултатите 
от други проведени мониторинги в обекта, напр. на размножителния период на птици и 
мониторинг на сблъсъците (виж по-долу), както и резултатите от анализа на тези данни ще 
бъдат ежегодно предоставяни на разположение на съответните заинтересовани страни, в 
това число, но не единствено, „BirdLife International”, Българското дружество за защита на 
птиците, Българската академия на науките, представителя на страните по 
междукредиторския договор и съответните местни инспектори. 

 

Мониторинг на сблъсъка на птици 

Изложената по-долу методология е съобразена с разработената в САЩ методология за 
мониторинг на сблъсъка на птици в действащи ветроенергийни паркове (Морисън, 1998). 
Централна зона с радиус 100 м. около всяка турбина ще бъде внимателно претърсвана по 
време на пеши обход. 100-метровата дистанция е внимателно определена, тъй като смъртни 
случаи на птици рядко са били документирани на разстояние по-голямо от 70 м. от 
турбините в други паркове (Джонсън и авторски колектив, 2000). Секторите около всяка 
турбина бавно ще бъдат претърсвани, като се отдели особено внимание на претърсването на 
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всички по-високи групи растителност и на отворите на прокопани от животни дупки. Също 
така, ако наземните условия позволяват това, допълнителен участък от 250 м. около всяка 
турбина ще бъде претърсван с помощта на бинокъл с оглед откриване на трупове на големи 
птици. Точното местоположение на всички открити трупове ще бъде регистрирано и 
нанесено върху карта (като с помощта на GPS-рекордер се обозначи отстоянието и посоката 
спрямо най-близкостоящата турбина). Всяка турбина по време на върховия миграционен 
сезон ежеседмично ще подлежи на обстойно проучване за наличие на трупове на птици. 
Извън миграционния сезон такива проверки ще бъдат извършвани веднъж месечно. 
Проверките ще се извършват от обслужващия обекта персонал. Направена е прогнозна 
оценка, че времето за извършване на мониторинг на риска от сблъсък и търсенето на 
трупове на птици би следвало да отнема 30 минути за всяка турбина. Всички трупове на 
птици ще бъдат фотографирани, за да е възможно потвърждаването на вида на птицата от 
страна на НЕО или СПО. Оперените участъци (напр. групи пера прикрепени към кожата) и 
части от тялото също ще бъдат регистрирани и записвани. За всички пострадали птици ще 
се събират и записват следните данни в края на миграционния сезон (или през всеки месец 
извън миграционния сезон): 

 

• Вид 

• Пол и възраст (ако са известни) 

• Дата и час на вземане на трупните останки  

• Местоположение 

• Отстояние и посока (в градуси) от най-близкостоящата турбина  

• Състояние 

• Други коментари отнасящи се до вероятната причина за настъпването на 
смърт, напр. правене на разграничение между смърт настъпила поради 
сблъсък и смърт настъпила по други причини 

По отношение на последната отметка по-горе, докато за някои трупове причината за 
смъртта ще бъде очевидна - дали птиците са умрели при сблъсък с турбини (разчленени 
трупни части и др.), то ще има и категория птичи трупове, при които степента на 
категоричност при определяне причината на смъртта ще бъде доста по-ниска. На тази 
последна категория ще бъде отделено по-голямо внимание по време на намирането 
обяснение за смъртта, като ще се прилага особена осторожност при онези случаи на смърт, 
които не могат да бъдат категоризирани. Така или иначе, последното е по-вероятно за по-
малки птици, отколкото за по-големите основни видове, считани като най-рискови по 
отношение на Проекта, така че погрешното тълкуване на причината на смъртта за 
представляващите интерес видове се счита като малко вероятно. 

Състоянието на всеки труп ще се записва по следния начин: 

• Непокътнат – трупът е изцяло непокътнат, не е в прекалено напреднал 
стадий на разложение и няма признаци да е послужил за храна на хранещи 
се с леш животни или хищници. 
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• Нахапан – цялостен труп с признаци да е послужил за храна на хищник или 
хранещо се с леш животно, или част(и) от труп с едно и също 
местоположение (напр. криле, скелетни останки, крака, парчета кожа и др.). 

• Оперен участък – 10 или повече броя пера на едно и също място, сочещи 
присъствие на хищници или хранещи се с леш животни. 

В допълнение към мониторинга за трупове на диви птици, експериментални образци на 50 
мъртви птици (напр. пилета с оперение) ще бъдат получени с оглед изследване бързината на 
отстраняване на трупни останки и проверка ефикасността на наблюдателите. Тези птици ще 
бъдат разполагани в подлежащите на претърсване участъци през определени интервали по 
време на проучването от някое лице, което да е независимо спрямо претърсващото района 
за трупни останки лице. Тези трупове на птици ще бъдат маркирани по съответния за това 
начин (напр. с цветно тиксо), за да бъдат идентифицирани като експериментални птици. 
Местоположението на такива маркирани трупни останки ще бъде регистрирано от 
наблюдателя по начин, който да е сходен на този за неексперименталните птици. Такива 
експериментални птичи останки ще бъдат разположени в близост до всяка турбина от лице, 
което няма да извършва мониторинг за наличие на трупове на птици (основно от СПО). 
Такива птици ще бъдат оставяни на мястото на обекта докато същите изчезнат. Целта на 
поставянето в обекта на експериментални птичи трупни останки е (i) да се установи 
ефективността на мониторинга за наличие на птичи трупове (т.е. какъв процент от 
известните птичи трупове са пропуснати от конкретното лице), и (ii) да се придобие 
представа относно количеството хищници/хранещи се с леш животни на територията на 
ветроенергийния парк. 

Във връзка с последното, като част от работата по проучването, СПО ще извършва преглед 
на местата и статуса на експерименталните мъртви птици и, вземайки предвид всички онези 
открити от претърсващите лица птици и изчезналите птичи трупове посредством естествен 
процес на разлагане,  ще калкулира броя на експерименталните птици липсващи по други 
причини, като обект за прехрана на други животни и като обект на преместване от 
собственици на земя и други хора. Процентното съотношение на липсващите птици поради 
такива други обстоятелства ще се използва за определяне броя на откритите 
неекспериментали птичи трупове, за да се калкулира действителната смъртност на 
територията на обекта (която в последствие ще бъде използвана за целите на Оценката на 
риска от сблъсък). Ако голям брой от експерименталните птичи трупове бъдат отстранени 
по този начин, то ще е необходимо увеличаване на работата по проучването, за да бъдат 
минимизирани потенциалните възможности от недостатъчно регистриране на 
действителните сблъсъци. 

Мониторингът на сблъсъци на птици ще се провежда в течение на цялата година, за да 
бъдат разследвани реалните случаи на сблъсък и да се даде възможност за актуализиране на 
предприетото по време на екологичния анализ оценяване на риска от сблъсък. Оценка на 
риска от сблъсък ще бъде изготвяна след всеки миграционен сезон на база данните от 
наблюдението и резултата от мониторинга на птичите трупове, като при изготвянето й ще 
бъдат вземани предвид актуализираните данни за популациите на отделните птичи видове. 
Очакванията са този процес да представлява вид тестване на Оценката на риска от сблъсък 
като се прави съпоставка на съотношението между прогнозното и действително въздействие 
на база резултатите от моделирането на риска от предишни години и действително 
регистрираните и наблюдавани данни. 
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Надземни електропроводи 

Следва да бъдат инсталирани дефлектори за птици върху всички новоизградени надземни  
електропроводи в района на площадката на Проекта. Вероятността или потенциалното 
въздействие на съприкосновение на птици с електропроводите на територията на Проекта 
не са включени в този Модел на риска от сблъсък; при все това, въздействията от подобни 
събития са добре документирани и потенциално те биха могли да окажат съществено 
значение върху зимуващите червеногуши гъски. Дефлекторите ще послужат за 
минимизиране на всяко такова потенциално въздействие, което би било резултат от 
монтирането на надземни електропроводи. 

 

 

 

 

 


