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

 

Планираните мониторингови дейности във Ветроенергиен парк Свети Никола (ВПСН) 

през 2011 г. следваха главните насоки и указания, дадени в Плана за управление и 

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

мониторинг, разработен в началото на 2011 г. При въвеждането на вятърния парк в 

експлоатация тези документи (планове) бяха също така съгласувани с Регионалния 

инспекторат на Министерство на околната среда и водите във Варна (РИОСВ Варна).  

 

Ключова част от тези документи (планове) е решението резултатите от 

мониторинговите програми да бъдат представени като:  

1. Месечни доклади, изисквани от Министерство на околната среда и водите – РИОСВ 

Варна (до март 2011); 

2. Сезонни доклади - след зимното и есенно мониторингово проучване, в съответствие 

с одобрените годишни хронологични изисквания за такива сезонни дейности, 

описани в  Плана за управление и наблюдение на околната среда EMMP (2008);  

3. Годишен обобщаващ доклад за 2011 г. 

 

Следователно, през 2011 г. имаше изискване за внасяне на месечни доклади в РИОСВ 

Варна за първите три месеца на годината, за да бъдат изпълнени задълженията според 

задължителната мониторингова програма през първата година на експлоатация. Това 

изискване беше изпълнено и съответно резултатите бяха представени.  

 

Съгласно второто изискване, сезонните доклади са публикувани на интернет 

страницата на AES Geo Energy: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html.   

 

Настоящият доклад изпълнява третото изискване, като обобщава мониторинговите 

дейности и резултатите от тях за 2011 г.  

 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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Фигура 1. Карта на зоната на мониторинговото проучване и местоположение на 

вятърните турбини. Наблюдателните точки са представени като черни точки с номера. 

 

Стратегически план за орнитологичен мониторинг през 2011г. 
 

Настоящото резюме на дейностите отразява изискванията на Плана за управление и 

наблюдение на околната среда (EMMP 2008) за сегашния етап, както и изискванията на 

РИОСВ Варна. Детайлно описание на методиката е представено в Приложение I 

(Собствен план за орнитологичен мониторинг), но кратък преглед е представен и по-

долу. 

 

Екип 

 

Кредиторите назначиха Независим експерт орнитолог (НЕО) от шотландска 

консултантска компания да контролира мониторинговите дейности във ВПСН.  

Главният полеви орнитолог (ГПО) координира на място изследванията и събирането на 

данните и е упълномощен да задейства системата за спиране на турбините (ССТ).  
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Ролята на ГПО също така е да изготвя и изпраща на НЕО резултатите от всяко полево 

изследване за съгласуване и одобрение на окончателните доклади. В периодите на 

есенна миграция и зимуване на гъските работи целият екип орнитолози (списъкът е  

посочен по-долу). Главният полеви орнитолог съвместно с другите орнитолози 

провеждат полевите дейности, наблюденията от точки, обслужват радара и задействат 

системата за спиране на турбините.  

 

Полеви орнитологични дейности 

 

Изследване на гнездящите птици (април - юни) 

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

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

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

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

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

Сравнителните анализи на резултатите от изследванията на гнездовите сезони през 

2009 и 2010 г. позволяват пълен анализ и контрол на въздействието на парка преди и 

след изграждането му (BACI) и резултатите не показват каквото и да е неблагоприятно 

въздействие на вятърния парк върху разпространението и числеността на гнездящите 

птици (виж докланите на  http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html).  Поради това, 

детайлно изследване на гнездящите птици, сравнимо с тези от 2009 и 2010 г., беше 

счетено за ненужно да бъде проведено през 2011 г. През 2011 г. проучването на 

гнездовия сезон е проведено като част от общите дейности според изискванията на 

РИОСВ Варна, в съответствие с съгласуваният план за орнитологичен мониторинг. 

След края на задължителния едногодишен период (март 2011 г.), годишен обобщаващ 

доклад също е внесен в РИОСВ Варна. Тази тема не е засегната по-нататък в този 

доклад поради липса на каквото и да е въздействие на ВПСН, установено от 

сравнителното изследване преди и след изграждането на парка и предходните доклади 

внесени в РИОСВ Варна, като обобщени резултати от мониторинга на жертвите на 

сблъсък през гнездовия сезон са представени по-долу.  

 

Изследване на местообитанията / земеделските култури  

Първоначалното картиране на местообитанията и различните посеви в изследвания 

район беше извършено в началото на мониторинговата програма и редовно се 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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актуализира всяка година, включително и през 2011 г. Така получените карти на 

земеделските посеви са използвани при анализа на зимуващите и гнездящи птичи 

съобщества и също така спомагат оценката на ефективността на търсенето на жертви на 

сблъсък на територията на ветроенергийния парк и съответно на потенциалното му 

въздействие върху смъртността на птиците от сблъсък с витлата на турбините. 

Подробните резултати от тези изследвания не са изложени в този доклад, но са 

представени в докладите за сезонните проучвания, където спомагат интерпретацията на 

потенциалната роля на различните посеви за разпределението на птиците или за 

откриването на жертви на сблъсък: виж  http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html.  

 

Мониторинг на жертвите на сблъсък  

Методиката на мониторинга на жертвите на сблъсък следва тази, разработена в САЩ, 

адаптирана е към спецификите на местните условия и е съобразена с проведените 

предходни проучвания за откриване на жертви на сблъсък, като са отчетени 

потенциалните местни особености (виж предходните сезонни доклади, които са 

публикувани на http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html). Мониторингът беше 

проведен през 2011 г., както е посочено в Плана за управление и наблюдение на 

околната среда EMMP (години след изграждането на парка – 1, 2, 3, 5, 10 и 15; 2011 

беше 2-ра година) и по изискването на РИОСВ Варна (до март 2011). Беше изготвен 

годишен доклад базиран на целогодишен мониторинг на жертвите на сблъсък  - той е 

внесен в РИОСВ Варна след приключване на задължителния едногодишен мониторинг 

през март 2011 г.  Резултатите са обобщени по-долу в този доклад, както и в сезонните 

доклади, публикувани на http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html.   

 

Визуални наблюдения 

Включва полевите наблюдатели, регистрацията на летателната активност на всички 

птици по време на есенната миграция и летателната активност на гъските през зимния 

сезон. Местоположението на наблюдателните точки е представено на Фигура 1. Целият 

екип от орнитолози е ангажиран и в двата мониторингови периода – на есенната 

миграция и на зимуването на гъските. Списък на участниците в екипа от полеви 

орнитолози и техните специалности е представен по-долу в този доклад.  

 

 

 

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

Системата за радарни изследвания е изискване на Министерството на околната среда и 

водите и беше включена в действие през цялата 2011 г. Радарната система за 

проследяване на  птиците беше разположена на подходящо място, така че максимално 

да обхване активността на полетите над територията на парка (Фиг.2). Изборът на 

подходящо място, което осигурява най-добра видимост за радара, беше осъществен 

чрез предварително проучване. Радарната система беше обслужвана през светлата част 

от денонощието от оператор и един наблюдател, за целия период на изследването.  

Различни протоколи на работа бяха приложени за дневните и за нощните радарни 

проучвания, и те са:  

 

Протокол за радарните наблюдения през деня: 

 

1. Четири минути на 30 мила или възможно най-ниско, така че да не се влияе от 

смущенията от земната повърхност (еквивалентно на приблизително 25-275 м 

елевация на разстояние от 5 км);                         

2. Четири минути на 80 мила (еквивалентно на 275-525 м на разстояние от 5 км); 

3. Четири минути на 130 мила (еквивалентно на 525-775 м на разстояние от 5 км);  

4. Четири минути на 180 мила (еквивалентно на 775-1025 м на разстояние от 5 км);  

5. След това магнетронът почива за една минута и после цикълът започва отново.                             

 

Протокол за радарните наблюдения през нощта: 

 

1. Четири минути на 30 мила (еквивалентно на приблизително 25-275 м елевация 

на разстояние от 5 км);                         

2. Четири минути на 150 мила (еквивалентно на 675-825 м на разстояние от 5 км);                

3. Четири минути на 700 мила (еквивалентно на 3375-3625 м на разстояние от 5 

км);    

4.  След това магнетронът почива 48 минути, след което цикълът започва отново;       

 

За повече подробности виж  “План за собствен орнитологичен мониторинг". 
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Всички данни от радара се съхраняват и са използвани за проверка на достоверността 

на визуалните наблюдения през всички мониторингови програми през 2011 г. Данните 

от радарните наблюдения са включени в редица доклади, които са публикувани на 

интернет страницата на AES Geo Energy: 

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

 

 

 

 

Фигура 2. Местоположение на наблюдателните точки (в черно) и на радара (в червено) 

по време на орнитологичния мониторинг през 2011 г. Стрелката показва покритието на 

радарния лъч по време на докладвания период.  

 

Изследване на зимуващите птици 

От 2009 г. Ей И Ес Гео Енерджи ООД управлява ВПСН. Изследванията на зимуващите 

гъски в региона през сезоните на 2008/2009 и 2009/2010 г. докладват присъствието на  

червеногуши гъски (Branta ruficollis), световно застрашен вид, за който едно от 

основните зимовища е на територията на България. Изследванията дадоха оценка на  

броя на гъските прелитащи през територията на парка и позволиха изчисляването на 

Модел на риска от сблъсък, прогнозиращ потенциалната смъртност от сблъсък с 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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витлата на турбините за червеногушите гъски (виж доклад за 2009/10 г.) В резултат на 

това ЕЙ И ЕС Гео Енерджи предложи редовни зимни проучвания за времето на 

експлоатация на вятърния парк с визуални наблюдения от подходящи точки и 

прилагане на радарни методи, в съответствие с разпоредбите на Плана за управление и 

наблюдение на околната среда (EMMP) и изискванията на РИОСВ Варна. Методите 

приложени в изследването през 2010/11 г. бяха подобни на тези през зимните сезони на 

2008/09 и 2009/10 г. Сравнителният подход предостави информация за видовия състав 

на гъските, тяхното пространствено и времево разпределение в района на парка в три 

последователни зимни сезона. Включването на радар в протокола на изследването 

увеличи точността на количествената преценка на резултатите.    

 

Следните основни цели бяха поставени пред изследването за 2010/2011 г.:  

1. Регистриране на специфичната активност на зимуващите птици в района на 

ВПСН и оценка на активността през трите зимни сезона;  

2. Установяване на потенциалното неблагоприятно въздействие на работещия 

ветроенергиен парк върху зимуващите птици (със специално внимание към 

червеногушата гъска);   

3. Прилагане на мерки за намаляване на смъртността, прогнозирана от модела за 

риск от сблъсък;   

 

Изследване на есенната миграция 

Изследването беше проведено от 15 август до 30 септември, покривайки периода от 

45дни на най-интензивна миграция и беше проведено  на същата територия и от същите 

наблюдателни точки, както през есенните сезони на 2008, 2009 и 2010 г. Проучването 

се извършваше през деня в стандартен интервал от време – от 8:00 до 18:00 часа 

астрономическо време. Радарните проучвания се провеждаха постоянно през деня и по 

15 минути на всеки час през нощта (20:00 – 05:00), за целия период на изследването, 

съгласно с целевите програми описани по-горе. Подробности за използваните методи 

по време есенната миграция са дадени в докладите за есенните сезони на: 

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

 

Основна цел на изследването през есента на 2011 г. беше, използвайки събраната 

информацията от 2008 г. (преди изграждането на парка), 2009 г. (след изграждането, но 

преди пускане в експлоатация) и 2010 и 2011 г. (работещ парк), да се обследва дали 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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ВПСН възпрепятства миграционното поведение на птиците, като причинява „бариерен 

ефект”, т. е. дали миграционният път е блокиран или в по някакъв начин 

възпрепятстван, отклонявайки птиците далеч от турбините.  Анализите са фокусирани 

върху всяка възможна промяна във видовия състав, числеността, височината и посоката 

на полет на преминаващите през есента птици за четирите години на съществуване на 

парка.  

 

Мониторинг на движенията на птиците и системата за спиране на турбините  

Системата за спиране на турбините (ССТ) изисква постоянно наблюдение на 

мигриращите птици, които прелитат в зоната на вятърния парк, като регистрирането на 

летящите птици става от наблюдателни точки и от радара. Тази система ще продължи 

да функционира всяка година и за целия период на експлоатация на парка, като се 

осъществява от екип орнитолози (виж „Екип” по-долу).  Съгласуваните задължителни 

периоди, през които Системата за спиране на турбините може да бъде задействана са: 

 Пролетна миграция (1 април – 30 май) 

 Есенна миграция (15 август – 30 септември) 

 Зимуване (1 декември – 15 февруари) 

 През останалото време ССТ може да бъде задействана винаги, когато биват 

наблюдавани изложени на опасност птици в зоната на вятърния парк.  

Основна цел на ССТ е максимално да намали възможността от сблъсък на птици във 

въртящите се витла на работещите турбини.  

 

 

Прилепи 

Главният полеви орнитолог подготви програма за мониторинг на прилепите, базирана 

на Плана за управление и наблюдение на околната среда (EMMP 2008) и на резултатите 

от проучванията през 2010 г. Резултатите от това изследване ще спомогнат за добиване 

на важна информация за оценка на въздействието в територията на ВПСН и други 

вятърни паркове в сходни местообитания.  
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Резултати от мониторинга през 2011 г. 

 

Изследване на зимуващите птици 

Периодът на зимуване на гъските в по-широк регион започна в средата на декември (на 

територията на парка в началото на януари) и завърши в края на февруари и за трите 

зимни сезона, включително 2010/2011 г. Голямата белочела гъска беше регистрирана 

като най-разпространен вид, като процентът на червеногушите гъски в смесените ята 

беше около 7 %. Сивата гъска беше регистрирана спорадично и в малка численост и 

поради това за този вид се счита, че не е в риск от присъствието на ветроенергийния 

парк. Малката белочела гъска не беше регистрирана на територията на вятърния парк и 

през трите зимни сезона. Продължителността на престоя на червеногушите гъски и 

големите белочели гъски в изследваната територия беше подобна за двата вида, като 

концентрация  от повече от 90% червеногуши гъски беше наблюдавани в период от 20 

дни (10 дни от януари и 10 дни от февруари), съответстващи на най-студения период на 

зимата. Тези резултати бяха сходни с резултатите от зимите на 2008/2009 и 2009/2010 г. 

 

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

вятърния парк беше предимно между 50 и 100 м над земната повърхност. Активността 

на летене на гъските беше най-висока сутрин (7 – 9 ч) и привечер, макар и по-слаба (16 

– 18 ч). Тези данни също са подобни на тези от зимните сезони на 2008/2009 и 

2009/2010 г.  

 

Броят полети на гъските варира през отделните зимни сезони на нашето изследване. 

Това отчасти зависи от времевия период, през който гъските присъстват в региона. 

Също така имаше тенденция на намаляване на броя гъски от всички видове, 

регистрирани през последните три зимни сезона. Разликата между резултатите от 

зимите на 2008/09 и 2009/10 г. е вероятно поради подобрението на използваните методи 

през 2009/10 г., докато намалението на броя на гъските през зимите на 2009/10 и 

2010/11 г. е вероятно поради по-суровата зима на 2009/10 г. Основната концентрация на 

гъски в околностите на ВПСН през трите зими на проучването не се е променила 

съществено, като резултат от изграждането и пускането в експлоатация на вятърния 

парк. Съществува предположение, че разпределението на гъските на територията на 

вятърния парк не се обяснява от присъствието на предпочитаните при храненето видове 
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посеви, а именно полетата засети с пшеница. По-вероятно обяснение, макар и по-

субективно (от гледна точка на наличните данни), е че гъските са по-привлечени от 

полета, където е налична питейна вода на повърхността,  което се определя от 

водопропускливостта на почвите и топенето на снеговете в близост до морския бряг.  

 

Промяната в поведението на гъските по отношение на местата за нощувка беше 

несъмнена за трите години на изследването. През зимата на 2010/11 г. болшинството 

гъски от всички видове промениха месата си за нощуване от двете сладководни езера 

Дуранкулак и Шабла, към морската повърхност в широка зона по протежение на 

Черноморското крайбрежие. Тази промяна очевидно не увеличи риска за гъските от 

смъртност от сблъсък с турбините във вятърния парк. Използването на Черно море за 

нощувки най-вероятно е показателно за увеличената ловна преса в традиционните 

места за нощувка – сладководните езера, като така птиците биват изместени от 

жизненоважни ресурси. Следователно, разпръснатите временни наземни източници на 

прясна вода, създадени от слаба пропускливост на земята при топене на снеговете, 

стават все по-важни (като тези в околностите на ВПСН) и заедно с подходящите места 

за хранене обясняват разпределението и движенията на гъските.  Невъзможността да се 

използват сладководните езера, поради безпокойство от лова, ще има вредно  

въздействие върху популацията на зимуващите гъски, далеч по-голямо от каквото и да 

е въздействие на ВПСН.  

Мониторингът на жертвите на сблъсък през зимата на 2010/11 г. показа нулева 

смъртност за голямата белочела гъска и червеногушата гъска.  През този период не са 

намерени трупове или останки от нито един вид гъски (честотата на проверките беше 

на 4 дни за всичките 52 турбини). Резултатите категорично показват, че предишните 

модели на риска от сблъсък, базирани на предпазните мерки, са нереалистични, и  че 

способността на гъските да избягват сблъсък с турбините е много близо до 100%. В 

периода 11 – 18 януари системата за спиране на турбините бе задействана редица пъти 

(199 отделни спирания, които се равняват на 205 часа загуба на производство на 

енергия). Системата за спиране на турбините е задействана главно при наличие на 

мъгла, когато наблюдателите и радарът нямат видимост и поради това има неяснота по 

отношение поведението на гъските. Това вероятно е предотвратило сблъсък на гъски с 

турбините и е спомогнало за нулевите нива на смъртност.  
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Няма доказателства за каквото и да е вредно въздействие на вятърния парк върху 

популацията на трите вида гъски, които използват територията на парка през зимния 

сезон. Подробен доклад за изследването на зимуващите птици през сезон 2010/11 г. е 

публикуван на интернет страницата на AES Geo Energy: 

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

 

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

Отчетена е пространствената и времева динамика на числеността на различните видове 

птици, преминали през територията на вятърния парк по време на есенната миграция. 

Данните от есенните мониторинги през 2008, 2009, 2010 и 2011 г. бяха използвани за 

проверка за наличието на статистически достоверни промени на видовия състав, 

числеността, височината и посоката на полет на преминаващите птици през есента.  

 

Бяха направени следните заключения по отношение на есенната миграция:  

 

1. Няма доказателства за значим бариерен ефект на изградения вятърен парк върху 

сезонната есенна миграция през територията. 

2. Броят видове варира през отделните години без тенденция към намаляване, след 

изграждането на парка и пускането му в експлоатация.  

3. Абсолютният брой на наблюдаваните птици варира през годините, като не 

показва тенденция на намаляване след изграждането на парка и пускането му в 

експлоатация. 

4. Височината на полет варира през годините, без тенденция към повишаване след 

изграждането на парка и пускането му в експлоатация. 

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

район), свързана с територията на вятърния парк. Поне преминаващите птици, 

наблюдавани на територията на парка, не демонстрират избягване на турбините, 

каквото избягване би могло да бъде разглеждано като промяна на 

миграционната посока, и респективно като промяна на миграционния път.   

6. През 2011 г. появата на есенните мигранти беше съсредоточено в много кратък 

период - един ден, когато имаше силни западни ветрове.   

7. Вземайки предвид цялата налична информация, системата за спиране на 

турбините за намаляване на риска от сблъсък беше прилагана успешно в 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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периода на интензивна миграция на реещите птици през територията на 

вятърния парк.  

8. Не бяха регистрирани жертви на сблъсък за периода на есенна миграция през 

2011 г.  

9. Данните до този момент показват, че ВПСН не представлява значително 

препятствие или опасност, било то физическо или демографско, за популациите 

на дневните есенни мигранти, преминаващи през територията.   

 

Подробен доклад за мониторинга на есенната миграция през 2011 г. е публикуван на 

интернет страницата на AES Geo Energy: http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html. 

 

Мониторинг на жертвите на сблъсък 

Предложената методика за мониторинг на жертвите на сблъсък е развита в САЩ за 

нуждите на ветроенергийните паркове (Morrison 1998). Детайлно описание на 

протокола е дадено в Плана за собствен орнитологичен мониторинг. Резултатите от 

мониторинга са докладвани на РИОСВ Варна през 2010 г. и до месец март 2011 г. Тук е 

представен сравнителен анализ на всички налични данни до момента (две години от 

пускането на парка в експлоатация).  

 

Добре известно е, че търсенето на жертви на сблъсък под работещите вятърни турбини 

не дава резултат при намирането на всички мъртви птици поради няколко причини, 

като две са основни -  първо, търсещият не винаги успява да открие труповете и второ, 

тези трупове могат да бъдат преместени или да изчезнат, преди да бъдат открити. 

Вземайки под внимание тези две потенциални отклонения, проверките в основата на 

вятърните турбини може значително да подобри оценката на смъртността от сблъсък в 

работещите вятърни паркове. Поетапни проверки обикновено се предприемат за да се 

предвиди такава корекция.   

 

Такива проверки, включващи протокол за ефективността на търсещия и процента на 

изчезналите трупове, бяха осъществени през есента на 2009 г., като труповете на 15 

домашни кокошки и 10 гълъба бяха разпръснати на пет площадки под турбините на 

ВПСН. Експериментът целеше да изготви предварителна оценка на най-ефективното 

търсене и честотата му по отношение мониторинга на смъртността от сблъсък във 

ВПСН.  Ефективността на търсещия, както и процентът на изчезналите трупове варира 

http://www.aesgeoenergy.com/site/Studies.html
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във времето, така че такива опити са осъществени и през есента на 2010 и зимата на 

2010/11 г..  

 

Важна цел на тези опити беше да се установи подходящата честота на проверките, за да 

бъдат откривани жертвите на сблъсък, да се калибрира методиката по отношение на 

процента на изчезващите трупове, като за подходяща се прие проверката под всяка 

турбина през 7 дни (План за управление и наблюдение на околната среда EMMP). 

Проучванията през есента на 2009 и 2010 г. дадоха сходни резултати и потвърдиха, че 

приетият протокол за търсене през седем дни би открил около половината от всички 

жертви от средните по размер и едрите видове (т.е. видовете, които са с висока 

консервационна стойност за ВПСН, като грабливи птици, щъркели и пеликани). 

Опитите през зимата на 2009/2010 г. установиха, че проверки на всеки 4 дни биха били 

по-подходящи през зимния сезон, като така  ще бъдат откривани около половината 

гъски, евентуални жертви на сблъсък. Всички проучвания показват, че увеличаването 

на усилията при търсенето няма да доведат до пропорционално по-висока достоверност 

на документиране на смъртността. 

Трябва да се подчертае, че протоколът за търсене на жертви на сблъсък по време на 

есенната миграция е различен от този за зимния сезон и че експерименти в тази посока 

бяха планирани за зимния сезон на 2010/2011 г.  За съжаление през зимата на 2010/2011 

г. не беше възможно да се повторят опитите, поради завишените ветеринарни 

изисквания във връзка с риска от разпространение на различни патогени, пренасяни от 

птиците. Беше невъзможно да се осигурят правни условия за провеждане на 

експерименти с мъртви птици на територията на ВПСН.  

 

През целия двугодишен период на проучване беше установена изненадващо ниска 

смъртност във ветроенергийния парк (Табл.1). Резултатите от проверките за смъртност 

бяха представени в месечни доклади и предадени на РИОСВ Варна през 2010 г. Според 

тези доклади в периода март – декември 2010 г. са открити следните птичи трупове и 

останки под турбините (T#): април – една бяла стърчиопашка (Motacilla alba) (T41), 

една дебелоклюна чучулига (Melanocoripha calandra) (T41) и един домашен гълъб 

(Columba livia domestica) (T18); юли – две дебелоклюни чучулиги  (T36, T30), една 

градска лястовица (Delichon urbicum) (T14) и една полска чучулига (Alauda arvensis) 

(T56); през есенния миграционен период (август - септември) – две градски лястовици 
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(T42); октомври – един белоглав лешояд (Gyps fulvus) (T59) (Табл.1).  През 2010 г. цели 

трупове на птици, които биха могли да се определят като жертви на сблъсък, не бяха 

открити през месеците март, май, юни и през зимния период - ноември и декември.  

 

Таблица 1. Цели трупове на различни видове, открити през 2010 и 2011 г. и 

природозащитния статус на птиците по критериите на Международния съюз за защита 

на природата ( IUSN Red List categories and Criteria. Version 3.1) 

Година Вид брой 

 

Разред 

Природозащитен 

статус според IUCN 

2010 Accipiter nisus  1 Falconiformes Слабо засегнат 

  Acrocephalus palustris 1 Passeriformes Слабо засегнат 

  Alauda arvensis 1 Passeriformes Слабо засегнат 

  Delichon urbicum 3 Passeriformes Слабо засегнат 

  Gyps fulvus 1 Falconiformes Слабо засегнат 

  Melanocoripha calandra 3 Passeriformes Слабо засегнат 

  Motacilla alba 1 Passeriformes Слабо засегнат 

  

Sylvidae sp.(неопределено 

до вид коприварче) 1 

Passeriformes  

2010 Общо   12  Слабо засегнат 

2011 Lanius collurio 1 Passeriformes Слабо засегнат 

  Lanius minor 1 Passeriformes Слабо засегнат 

  Turdus philomelos 1 Passeriformes Слабо засегнат 

2011 Общо   3  Слабо засегнат 

ОБЩО   15  Слабо засегнат 

 

* Least Concern (LC)  - слабо засегнат вид, когато е оценен по критериите и не отговаря на тях 

за Критично застрашен, Застрашен или Уязвим т.е. широко разпространен и обилен по 

численост вид.  

 

Шест други останки от птици бяха открити през 2010 г., но причината за смъртта не е 

установена и може да е причинена от хищници, естествена смърт или друг инцидент, 

несвързан с турбините. Тези извлечения не отчитат неоткритите мъртви птици, но това 

не прави резултатите подчертано различни по отношение на видовете с 

консервационно значение.  

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Conservation_Union
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Мониторингът за 2011 г. не показа никакви значителни разлики. Значително по-малко 

жертви бяха събрани при същите стандарти и усилия, каквито бяха приложени и за 

2010 г. Само три цели трупа бяха открити през 2011 г. (Табл.1). Всичките три са от 

категорията Слабо засегнат вид т.е. широко разпространен и обилен по численост вид ( 

Least Concern category of IUCN red list). Птиците са открити под турбини номера 20, 50 

и 11. През 2011 г. бяха намерени други осем находки (останки от пера), които биха 

могли да са на вероятни жертви от неидентифицирани видове.  Останките и целите 

трупове бяха открити през пролетта – април и май и през есента – септември, октомври 

и ноември. Не бяха открити цели трупове или части от птици през декември, януари, 

февруари, март, както и през юни, юли и август на 2011 г.  

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

размножителния сезон (турбините бяха спирани в периода на интензивна поява на 

мигрантите през есента на 2010 г. и 2011 г.) (Фиг. 3 и 4).  

 

 

Фиг. 3. Честота и разпределение на всички находки (цели трупове,части от тела и пера) 

по месеци през двугодишния период на мониторинга. 
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Фиг. 4. Честота и разпределение на всички находки по месеци през двугодишния 

период на мониторинга. 

 

Поради малкия размер на извадката, статистическата разлика в нивото на смъртност, 

регистрирано от мониторинга на жертвите на сблъсък, не е значителна за отделните 

години, но се наблюдава намаление на броя на откритите цели трупове и останки през 

втората година на мониторинга. Този резултат може да отразява адаптираното 

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

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

сблъсък, според резултатите от двугодишния мониторинг, са дребни врабчоподобни 

птици (разред Passeriformes). Тази група птици представлява над 80% от всички видове 

птици. Популациите на тези видове са многочислени и обикновено се определят като 

„фонови видове”. Те имат висок репродуктивен потенциал и числеността им варира. 

 

Няма корелация между сблъсъците на птици и числеността на видовете във вятърния 

парк. Например, най-многочислените видове, като белият щъркел и белочелата гъска, 

от които има регистрирани хиляди индивиди преминаващи през територията на парка, 

не са в списъка на жертви на сблъсък.   

 

Прилепи 

Старшият полеви орнитолог изготви програма за мониторинг на прилепите, подобна на 

тази от 2010 г. Тя включи мониторингови изследвания на активността на прилепите в 

прилежащите горски/полезащитни пояси на територията на парка (в близост до 
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турбините) и сравнение с подобни местообитания извън територията на парка. В 

периода април – октомври 2011 г., когато прилепите са активни, бяха проведени 

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

управление и наблюдение на околната среда (EMMP). Програмата включи изследване 

по четири трансекта всеки месец до края на октомври: три трансекта покриващи 

приблизително 30км на територията на парка и един контролен трансект дълъг 7км в 

близост до морския бряг, извън територията на парка.  

 

След оценката на всички резултати и техническите ограничения (високо ниво на 

грешки) на автоматичните Anabat SD1 детектори, монтирани на турбините, не бяха 

използвани през 2011 г.  Програмата за мониторинг на прилепите също така включи 

проверки за жертви на сблъсък, (организирани и осъществени  под ръководството на 

външен експерт по прилепите (Великобритания), като търсенията са били под пет 

турбини, обследвани всеки седем дни. Внимателните проверки през 2011 г. не откриха 

трупове на прилепи.  
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