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МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЕЩИТЕ СЕ МИГРИРАЩИ ПТИЦИ 

 

 

1. Цел и задачи на мониторингът на мигриращите реещи птици. Очаквани резултати.  

Цел: 

Да се установят динамиката и тенденциите в числеността на популациите на мигриращите 

птици основните миграционни трасета (местата с най-интензивно и редовно присъствие на 

птици при сезонните миграции) на територията на страната с оглед тяхното опазване и с 

цел докладване по чл. 12 на Директивата за птиците на Европейския съюз за 

прилагането й в България.  

 

Задачи: 

 Установяване на динамиката и тенденциите в числеността на прелитащите 

популации на мигриращите реещи се птици, обект на опазване от Директивата 

за птиците. 

 Установяване на характера на дневната и миграция на реещите се птици в 

районите с интензивна миграция в страната (видов състав, сезонна и дневна 

динамика, височина, направления, места с тесен фронт на миграция). 

 

Очаквани резултати:  

 Установена динамиката и числеността на популациите на мигриращите птици в  

районите с  интензивна на миграцията на реещите се птици през Северна и 

Южна България, като индикатор на състоянието на прелитащите популации на 

мигриращите видове реещи се птици; 

 Проследено състоянието на  местата с тесен фронт на миграция; 

 За района около всяка наблюдателна точка за проучване е установен характерът 

на миграцията: за дневната миграция -  видов състав и количество на 

прелитащите птици; преобладаваща посока на прелета, височина на прелета, 

сезонна и дневна динамика на прелета, зависимост на прелета от 

метеорологичните условия; за нощната миграция – височина, посока и 

интензитет на прелета, вероятен видов състав и динамика; 

 

 

2. Обхват на полевото проучване 

2.1 Географски обхват 

Полевото проучване обхваща територията на Република България, т.е. то се определя като 

проучване на миграцията на птиците в национален мащаб. Този тип проучване принципно 

може да се прилага и за отделен район, и за отделна територия, като се следва описаната 

по-долу методика.  

По време на своите сезонни прелети птиците мигрират през цялата територия на България, 

а така също и над акваторията на Черно море. Полевото проучване обхваща само 

сухоземната територия на страната, без прилежащите морски води. Предвид на 

обстоятелството, че редица видове птици (буревестници, корморани, някои видове патици 
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и потапници, други морски птици, чаплови, пойни птици и птици от други разреди, 

включително сови, щъркели в крайбрежната зона и др.) прелитат и над морето при твърде 

специфични условия, при необходимост от проучвания на миграция над морската 

акватория, следва да се разработи отделна методика. 

Поради размерите на страната и мащабността на прелета, полевите проучвания (есенна и 

пролетна миграция) могат да бъдат съсредоточени на цялата територия на Северна 

България, като с цел обхващане фронта на миграция над страната, проучването следва да 

се осъществява паралелно от наблюдателни точки, разположени сравнително равномерно, 

перпендикулярно на основното направление на миграционния път, както това е направено 

при целенасочени проучвания на миграцията през 2011 г. (Карта 1). За установяване на 

фронта на миграция през Южна България проучването следва да се извършва паралелно от 

наблюдателни точки, така както е провеждано целенасочено проучване на миграцията през 

2012 г. (Карта 2). В резултат на проучванията, проведени през 2011 и 2012 г., както и други 

проучвания на миграцията от 1980 г. насам, е доказано, че интензивния прелетен път на 

птиците     Виа Понтика е съсредоточен източната част на страната до 200 км от морския 

бряг, където прелитат над 80% от реещите се птици. За целите на установяване на 

динамиката и състоянието на прелитащите популации на реещите се птици е достатъчно 

да се проследява прелета в най-интензивната част от прелетния път, където е 

съсредоточена основната част от прелитащите популации. В Южна България, в района на 

Бургас е установено най-тясното място на миграционния фронт. По тази причина за целите 

на мониторинга е необходимо да се осъществява проучване на миграцията на следните 

наблюдателни точки – Суходол, Равнец, Ветрен, Атанасовско езеро и Равадиново (таблица 

1). 

 

Карта 1. Географски обхват на национално проучване, както е проведено през 2011 г.  
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Карта 2. Географски обхват на национално проучване, както е проведено през 2012 г. 

 
 

 

Таблица 1. Наблюдателни точки за целите а мониторинга на националните прелитащи 

популации на реещите се птици през България 

 

Точка на 

миграция - 

име Координати Бележки 

Суходол 

N42.44236 

E27.09633 

Край пътя източно от село Суходол. На около 11,5 км 

северозападно от град Средец; Добра видимост във 

всички посоки.  

Равнец S 

N  42°30'17.59" 

E 27°15'45.56" 

На хълма южно от село Равнец, за наблюдение на 

есенна и пролетна миграция.  

Ветрен 

N 42°34'6.02"    

E 27°23'34.46" 

На могила около 4 км южно от село Ветрен и на около 

5,5 км северозападно от  град Бургас, край асфалтов 

път. Добра видимост във всички посоки; стига се с 

кола. Пряка видимост към ЗЗ „Атанасовско езеро” 

Атанасовско 

езеро 

N 42°33'32.63"  

E 27°29'18.12" 

Стандартната наблюдателна точка в буферната зона на 

Атанасовско езеро. 

Равадиново 

N42,39604     

E27,653281 В северната част на село Равадиново 
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За целите на докладване по чл. 12 на Директивата за птиците един път на 6 (12) години е 

удачно да се осъществява един пълен цикъл на проучване на  миграцията в следните 

защитени зони от Натура 2000:  

 

Защитена 

зона 

Точка на 

миграция - 

име Координати Бележки 

Чаиря Чаиря N43.65983 

E27.95443 

Изоставено заведение с паркинг край пътя 

Добрич – Генерал Тошево, източно от 

гарата при село Генерал Колево и север-

северозападно от селото. Видимостта  на 

юг, изток и североизток е добра. На север и 

северозапад е ограничена от полезащитни 

и крайпътни пояси. Добра видимост към 

цялата ЗЗ „Чаиря”;  

Батова Рогачево N 43,390642 

E 28,025227 

Точката се намира в населено място – с. 

Рогачево, на терасата на къща 

Калиакра Каварна NE N 43,42589 

E 28,365245 

Точката се намира върху могила между с. 

Българево и  гр. Каварна 

Балчик Балчик N43,3916694 

E 28,101925 

 

Суха река Суха река N 43,842883 

E 27,633257 

 

Провадийско-

Роякско 

плато 

Провадия N 43,196159 

E 27,442047 

 

Емине Баня N 42,768433 

E 27,835742 

 

 Паницово N 42,842857 

E 27,686386 

 

Котленска 

планина 

Котленска 

планина 

N 42,855277 

E 26,429404 

 

Странджа Малко 

Търново 

N 41,988532 

E 27,561934 
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2.2 Обхват на видовете 

Обект на полеви проучвания на миграцията ще бъдат реещите се птици – грабливи птици, 

щъркели, пеликани и жерави. Списък на видовете, обект на проучването е даден по-долу, а 

кратко описание на видовете е дадено в приложение 3. 

 

Списък на приоритетните видове, обект на проучване:

Реещи се мигриращи птици 

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus 

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 

Черен щъркел Ciconia nigra 

Бял щъркел Ciconia ciconia 

Осояд Pernis apivorus 

Черна каня Milvus migrans 

Червена каня Milvus milvus 

Морски орел Haliaeetus albicilla 

Египетски лешояд Neophron percnopterus 

Белоглав лешояд Gyps fulvus 

Орел змияр Circaetus gallicus 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 

Полски блатар Circus cyaneus 

Степен блатар Circus macrourus 

Ливаден блатар Circus pygargus 

Голям ястреб Accipiter gentilis 

Малък ястреб Accipiter nisus 

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 

Обикновен мишелов Buteo buteo 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus 

Северен мишелов Buteo lagopus 

 

Малък креслив орел Aquila pomarina 

Голям креслив орел Aquila clanga 

Степен орел Aquila nipalensis 

Царски орел Aquila heliaca 

Скален орел Aquila chrysaetos 

Малък орел Hieraaetus pennatus 

Речен орел Pandion haliaetus 

Белошипа ветрушка Falco naumanni 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 

Вечерна ветрушка Falco vespertinus 

Малък сокол Falco columbarius 

Орко Falco subbuteo 

Средиземноморски сокол Falco eleonorae 

Ловен сокол Falco cherrug 

Сокол скитник Falco peregrinus 

Сив жерав Grus grus 

 

 

 

 

 

 

2.3 Период на проучването 

Един пълен цикъл на полево проучване на миграцията съдържа един сезон есенна 

миграция и един сезон пролетна миграция. За целите на орнитологични проучвания се 

препоръчва да се осъществяват 3 цикъла. За целите на мониторинг и докладване по чл. 12 

на Директивата за птиците е достатъчно един пълен цикъл на проучване да се осъществява 

Проучването на миграцията  в един пълен цикъл включва сезон на есенна миграция -  92 

дни (1 август – 31 октомври), както и сезон пролетна миграция - 62 дни (15 март – 15 май). 

При наличие на достатъчно финансов и човешки ресурс (при мащабни проучвания на 

големи райони), периодът на пролетна миграция може да започне от 1 март.  
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3. Методи на полевото проучване 

Представените по-долу методи на полево проучване на миграцията на реещите се птици са 

базирани на разработените и прилагани през последните години методи (БДЗП, 2008; 

Зехтинджиев, 2009; Мичев, Профиров, 2010 и 2011), съответно подобрени и 

усъвършенствани на базата на натрупания практически опит, както в България, така и в 

други страни (Desholm et al. 2006;  Dirksen et al. 2007; Krijgsveld et al. 2009; Liechti, 2001; 

Liechti et al. 1995; Madders et al. 2006; Liechti F., 2001; Schmaljohann et al. 2008; SNH  2009; 

Zehtindjiev et al. 2003). 

Полевото проучване на миграцията за целите на мониторинга включва проучване на реещи 

се птици. За всички реещи се птици основният метод е визуално проучване на миграцията. 

 

 

3.1 Визуално проучване на миграцията на реещи се птици  

3.1.1 Описание на метода  

При осъществяването на проучванията върху миграцията се възприема акцента върху 

представянето по унифициран начин на качествения и количествен състав на мигрантите и 

основните параметри на прелета им (БДЗП, 2008; Мичев, Профиров, 2010). 

Визуалното проучване на миграцията на реещи се птици се провежда чрез преки 

наблюдения от предварително определени постоянни стационарни точки (наблюдателни 

точки – НП), ежедневно през целия период на миграция, през светлата част на 

денонощието (7:00 – 18:00 ч. астрономическо време). В периода 15 март – 15 март 

проучването се осъществява до 17:00 ч. астрономическо време, а в периода 1-31 октомври 

проучването се осъществява до 16:00 ч. астрономическо време, поради намалената 

продължителност на деня.  

По време на проучването се контролира въздушното пространство в радиус до 4000 м 

около НП (до 7000 м за големи ята щъркели или пеликани) и се описват всички мигриращи 

птици, преминаващи през това пространство. Контролът на въздушното пространство и 

начинът на описване на всички птици са представени подробно по-долу.  

Когато в рамките на проведените проучвания през деня се наблюдават ята от щъркели или 

пеликани, или пък струпвания на грабливи птици, спиращи за нощувка или кацащи през 

деня, местата, където са наблюдавани птиците се посещават в края на деня, с цел точното 

им локализиране и нанасяне на карта. 

По време на полевите проучвания ще бъдат регистрирани всички констатирани случаи на 

човешки дейности, които представляват някакъв вид заплаха за целевите видове и/или за 

техните местообитания. 
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3.1.2 Стратегия на прилагането му и връзка с други паралелни полеви проучвания 

 

3.1.2.1 Предварителни данни и анализи, необходими за осъществяване на полевото 

проучване (вкл. налична информация) 

 

Преди стартирането на полевите проучвания се анализира наличната орнитологична 

информация от района или проведени полеви проучвания в съседни райони, за да се 

определят вероятното основно направление на миграцията, вероятните видове, които е 

възможно да бъдат наблюдавани, както и вероятната очаквана численост на птиците, 

дневната и сезонната им динамика. Прави се връзка дори с по-отдалечени полеви 

проучвания, ако се намират на пътя на основното направление на миграцията, което се 

очаква да преминава през НП. 

Анализират се и физико-географските особености на територията, за да се прецени 

вероятния характер на миграцията и връзката с други определени точки за наблюдение на 

миграцията.  

При провеждане на паралелни проучвания се определя разстоянието между различните 

НП, възможността за припокриване на информацията и необходимостта от оперативна 

връзка между двете НП. Когато наблюдателните точки са разположени на разстояние по-

малко от 14 км и перпендикулярно на основното направление на прелета, както и в 

случаите, когато наблюдателните точки са разположени на миграционното трасе и е 

възможно отчитане на едни и същи птици на повече от една наблюдателна точка, 

задължително се поддържа връзка между екипите по време на наблюдение през деня. 

Връзката се поддържа чрез мобилни телефони или радиостанции. За всяка прелитаща 

птица или ято, която е възможно да бъде засечена и на друга наблюдателна точка, се 

информира съответния екип в момента на наблюдение. Информираният екип потвърждава 

или не потвърждава преминаването на птицата / ятото през съответната наблюдателна 

точка. При регистриране на ято или птица през две наблюдателни точки, това се отбелязва 

в полевите формуляри.  

 

 

3.1.3 Избор на наблюдателни точки 

 

Изборът на наблюдателни точки (НП) за миграция се ръководи от следните критерии: 

1. Отлична видимост в дефинирания периметър (минимум 4000 метра, до 7000 м в 

слой с височина до около 500 м височина над линията на хоризонта) около 

наблюдателната точка; това означава че: 

a. НП трябва да е разположена на открито място; 

b. да е издигната спрямо околните територии; 

c. да не е в съседство (на по-малко от 1000 м) с гори, полезащитни горски 

пояси или скали, високи сгради, които да препятстват видимостта, особено към 

посоката, от която се очаква да се появяват мигрантите. 

Високи сгради в селища, с подходяща видимост на всички страни (разположени във 

високи части на селото, с тераси) също могат да се ползват при липса на други 

алтернативи в района. 
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2. Подходящо географско разположение. Разполагането на НП на хълмове, ръбове на 

плата или речни долини е подходящо за наблюдение на миграцията, защото се съчетава с 

добра видимост и географски структури, които птиците вероятно следват или над които 

летят ниско. В този смисъл наблюдателни точки могат да се разполагат и в подножието на 

планини, или в преходните им части, но в този случай за препоръчване е високите части на 

планините да са в посока, обратна на посоката от която птиците идват. 

3. Подходящо логистично разположение. Тъй като миграцията се следи ежедневно в 

рамките на 2 до 3 месеца, включително при лоши метеорологични условия (МТО), е важно 

при избора на наблюдателна точка тя да бъде сравнително лесно достъпна и свързана с 

базата, където наблюдателите отсядат. Необходимо е хората да могат да си набавят храна 

и вода и да имат хигиенни условия на живот, съчетано с икономични транспортни разходи. 

В този смисъл наблюдателната точка трябва да бъде достъпна за автомобил дори при 

неблагоприятни условия (дъжд), да не е отдалечена на повече от 1 – 1,5 км от базата, 

където са наблюдателите, особено ако не се придвижват ежедневно с автомобил или ако 

базата не е каравана, разположена на самата точка. 

4. Цялостно / представително обхващане на територията на проучването. Когато 

проучването се осъществява на значителна по площ територия, която не може да бъде 

обхваната от 1 НП (разстояние между границите й 8 000 м), тогава се избират по-голям 

брой точки, съответстващ на целите на полевото проучване. При избора на повече от една 

наблюдателни точки се обръща внимание на следните аспекти: 

a. Наблюдателните точки трябва да обхващат изцяло проучваната територия, 

без да се припокриват периметрите на видимост; минималното разстояние между 

две наблюдателни точки, когато липсва визуална преграда между тях, е 8 000 м; 

b. Когато проучваната територия е твърде голяма (например за национални 

проучвания) и финансовите / човешки ресурси са недостатъчни, изборът на 

наблюдателни точки да е такъв, че да позволява максимално пълно обхващане на 

територията. Когато територията е непроучена или неравномерно проучена, 

наблюдателните точки се разполагат равномерно, съобразявайки се с целите на 

полевото проучване (линейно или на групи). Когато характерът на миграцията е 

добре известен (за целите на мониторинг), НП се разполагат в местата с интензивен 

прелет, като за всяка такава точка трябва да се избере и контролна територия в 

съседство, където не се счита, че преминава интензивен прелет. При проучвания на 

национално ниво се допуска обхващане на най-малко 20% от предполагаемия 

фронт на миграцията. Този процент расте с намаляване на площта на изследваната 

територия. 

5. Разположение в близост до защитени зони за птици. Там където е възможно, 

наблюдателните точки следва да се изберат в или в близост до защитени зони за птици, 

доколкото не се нарушава относително равномерното разположение на наблюдателните 

точки. 

6. Възможност за провеждане на комбинирани радарни проучвания. При избора на 

наблюдателни точки се прилагат и изискванията за избор на наблюдателни точки за 

радарни проучвания с цел комбинирането на двата метода. 

7. Синхронизиране с други полеви проучвания на миграцията, които се провеждат 

паралелно по същата методика. Разположението на наблюдателните точки следва да се 

съобрази с местоположението на други, вече определени, наблюдателни точки за миграция 
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(в рамките на други проекти), където ще се осъществяват паралелни проучвания по същата 

методика и данните от които се очаква да бъдат ползвани за целите на цялостното полево 

проучване. При това тези наблюдателни точки трябва да се включат по подходящ начин в 

редицата от равномерно разпределени точки и да се гарантира, че няма припокриване във 

визуалния обхват на точките. 

За целите на национално полево проучване на миграцията територията на страната може 

да бъде обхваната в два района – Северна и Южна България. За да се обхване фронтът на 

миграция  (есенна и пролетна миграция) през Северна България са определени 14 

наблюдателни точки, разположени сравнително равномерно в направление запад - изток на 

разстояние около 36 км една от друга (Карта 1). Така се обхваща близо 23% от 

предполагаемия фронт на миграция над страната. Между всеки 2 наблюдателни точки има 

пространство от около 22 км, в което няма обхват на наблюдението на миграцията.  За да 

се обхване фронтът на миграция през Южна България са определени общо 11 

наблюдателни точки (Карта 2).  

За целите на дългосрочен мониторинг всички посочени поименно наблюдателни точки в 

раздел 2.1 са наблюдателни точки, където се отчитат представителни данни за 

националните прелитащи популации на мигриращите видове птици, както и 

представителни данни за отделните защитени зони от Натура 2000,  които са места с тесен 

фронт на миграция. За оценка на тенденциите в националните прелитащи популации са 

подбрани наблюдателните точки, където фронтът на миграция е най-стеснен, а именно в 

Бургаския регион. Отделно са посочени защитените зони от Натура 2000 извън този 

регион, където е необходимо да се осъществява редовен мониторинг на прелитащите 

популации на мигриращите видове птици. 

 

 

3.1.4 Дефиниране на видимото поле, хоризонталните и вертикалните разстояния 

 

НП са избрани така, че да се разполагат централно на проучваната територия, като 

активната площ за наблюдение обхваща представителна част от територията. Преди 

началото на полевите проучвания се маркира реално видимата част от територията, като 

се определя на терен и се нанася на карта с мащаб 1:25000. Най-отдалечените видими 

точки се заснемат с GPS, като единият от наблюдателите стои на наблюдателната точка, а 

другият заснема координатите. Определят се разстоянията до всички видими, открояващи 

се и постоянни елементи на ландшафта и посоката им спрямо наблюдателната точка и се 

записват и отбелязват на отделна карта, наречена „референтна карта”. Задължително се 

отбелязват разстоянията между наблюдателната точка и всяка видима вятърна турбина в 

обсега на ефективно видимата площ, ако в района на наблюденията има изградени вятърни 

турбини. 

Установява се с възможно най-добра точност височината на видимите елементи на 

ландшафта, които могат да служат като ориентир за височина при различни отстояния от 

точката – сгради, електропреносни стълбове, ретранслаторни и други кули, полезащитни 

пояси, ветрогенератори и др. и се описват. Основните от тях могат да се отбележат на 

референтната карта. 
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Друг метод за калибриране и уточняване на височината е чрез поставен GPS предавател на 

хвърчило, като се засичат различни височини (Зехтинджиев, 2009). GPS  предавателят се 

поставя на хвърчилото и то се пуска на различни височини и разстояния. При всяко 

пускане на хвърчилото, наблюдателят е абсолютно независим от човека, управляващ 

хвърчилото, когато определя височината и разстоянието до  хвърчилото. Измерените от 

наблюдателя разстояние и височини се записват и се сравняват с тези, отчетени от GPS 

предавателя, закачен за хвърчилото. Разликата между стойностите отчетени от 

наблюдателя (окомерно) и  реалните (отчетени чрез GPS предавателя) се ползват за 

калибриране на  съответните стойности на разстояния и височини за избягване на грешки 

при наблюденията по време на миграция. 

Точното местоположение на наблюдателната точка се маркира трайно на терена (например 

с вкопани или наредени камъни, по подобен начин се маркират на място и основните и 

второстепенни посоки на света). 

За контролните наблюдателни точки се правят аналогични предварителни замервания. 

За всяка от териториите се определят височинни пояси, които се ползват, когато 

височината не може точно да бъде определена: 0-30 м; 31-50 м; 51 – 100 м; 101 – 150 м; 

150 – 200 м; 201 – 500 м и >500 м. 

 

3.1.5 Времеви период на проучванията в рамките на деня 

 

Проучванията се осъществяват през светлата част на денонощието (7:00 – 18:00 ч. 

астрономическо време). В периода 15 март – 25 март проучването се осъществява до 17:00 

ч. астрономическо време, а в периода 1-31 октомври проучването се осъществява до 16:00 

ч. астрономическо време, поради намалената продължителност на деня. 

 

 

3.1.6 Типове данни, които се събират на терен 

 

1. Метеорологични условия (МТО): температура на въздуха (t
о
С), посока на вятъра, 

сила на вятъра (по скáлата на Бофорт, а при възможност – в m/s); видимост (m); наличие 

на мъгла/мараня/друга причина за намалена видимост; валежи (сняг/дъжд и тяхната 

интензивност); облаци (вид облачност и % на покритие); наличие на снежна 

покривка/заледявания (МТО се отчитат на всеки кръгъл час, а между часовете – само ако е 

настъпила рязка промяна във времето). Начинът на събиране и записване на тези данни е 

представен подробно по-долу, а стандартите за отделните физични величини – в 

Приложение 2.  
2. Период на всяко едно отделно наблюдение – начало (час:минути) и край 

(час:минути) 

3. Видов състав на мигриращите реещи се птици (Вид). Определяне до вид 

(родово + видово име, например Circus pygargus), а ако не е възможно – до възможно 

най-точната таксономична единица: два сходни вида (родово име и видовите имена на 

сходните видове, разделени с наклонена черта), например Circus pygargus/macrourus; 

род, например Circus spp.  или по-голяма таксономична група – „неопределена 
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граблива птица” (НГП). В допълнение се отразяват пола, възрастта и морфологичните 

различия (напр. светла или тъмна фаза), ако подлежат на визуално определяне. 

Възрастта се определя в следните категории: juvenes (juv.), immaturus (imm.), adultus 

(ad.) и senecio (sen.). При възможност се отразяват и по-точни възрастови категории 

(напр. „второ лято”), което обаче изисква значителен опит. 

4. Количествен състав на мигриращите реещи се птици (Брой). Числеността на 

мигриращите птици се отчита индивидуално за всеки вид в индивиди, като отделно се 

отчита броя на женските/мъжките индивиди или младите/възрастните индивиди. 

5. Височина на полета. Вертикалните разстояния се измерват спрямо земната 

повърхност, над която птиците летят. В случаите, когато птиците прелитат под нивото 

на НП и не е възможно да се прецени височината спрямо повърхността, тогава се 

записва вертикалното разстояние спрямо равнината в която лежи НП, с отрицателен 

знак. 

6. Хоризонтално отстояние на траекториите на прелитащите ята или единични 

птици спрямо точката за наблюдение. Отстоянията от НП, независимо дали са 

хоризонтални или вертикални се записват в метри. Хоризонталните разстояния се 

измерват спрямо НП, като се определя и посоката спрямо НП.  

7. Посока на полета; траектория на полета; вид на полета. Отразяват се посоката, 

от която идва и посоката, в която отлита наблюдавания екземпляр, евентуални 

промени в траекторията на полета, като и дали полетът е активен (АП), директен 

планиращ (ДПП), реещ (РП) или комбинация от тях. Траекторията на всеки отделно 

летящ индивид или на отделно ято се изчертава върху работната карта, а номерът на 

траекторията се записва в полевия формуляр. 

8. Друго поведение на мигриращите птици – ловуване, кацане/излитане през 

деня или на нощувка (отразяват се часовете и евентуални други особености). 

9. Други наблюдения. 

При възможност се отразява всяка допълнителна информация за поведението на 

мигрантите, взаимоотношения между видове, реакции на промени в средата или на 

застрашаващи фактори и т.н. 

 

 

3.1.7 Начин на събиране и записване на данните при стандартните проучвания на 

миграцията 

 

Стандартни наблюдения на миграцията 

Въздушното пространство трябва да се контролира ефективно най-малкото в полукръг от 

180
о
 и радиус 7000 м, като посоката на полукръга е насочена срещу основната посока на 

миграцията (например през есента – посоката на наблюдение е към север / североизток / 

северозапад). Когато е предварително известно, че поради географски особености птиците 

не се придържат към „стандартните” миграционни посоки, или когато не е известна 

основната посока на миграцията, е необходимо да се контролира цялото въздушно 

пространство около НП.  

Контролът на въздушното пространство се извършва последователно с: 

А) Невъоръжено око – за търсене на прелетни птици чрез бавно оглеждане на небето от 

ляво надясно и обратно през интервали от 5 мин или по-често, докато не бъде установен 
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обект. Използването на качествени слънчеви очила и шапка с козирка, улеснява 

значително откриването на птиците, особено когато са в контражур. 

Б) Бинокъл – за търсене на мигранти чрез оглеждане на въздушното пространство 

зигзагообразно нагоре – надолу и от ляво надясно; за определяне на видовата 

принадлежност на вече открити мигранти; за определяне на видова принадлежност на 

птици в смесени ята и за броене индивиди в прелитащите ята; за улесняване на търсенето с 

бинокъл може да се използва стойка за бинокъла (къса пръчка, на върха на която се 

прикрепва бинокъла, а основата й се опира в тялото/дрехата на наблюдателя). По този 

начин ръцете са разположени на височината на гърдите и се уморяват по-малко. 

В) Зрителна тръба – за търсене на мигранти в отдалечената част от въздушното 

пространство около НП (основно в хоризонталната равнина), чрез оглеждане на 

пространството от ляво надясно и обратно леко постъпателно от долу нагоре; зрителната 

тръба не се използва за откриване на мигранти в близост до НП; използва се за откриване 

на мигранти на далечни разстояния и за определяне на видовата принадлежност на 

откритите с невъоръжено око или бинокъл мигранти;  

При осъществяване на наблюденията от един наблюдател оглеждането на въздушното 

пространство с невъоръжено око и с бинокъл се редуват, като в зависимост от характера на 

прелета в дадения район се препоръчва и оглеждане на хоризонта с тръба на всеки 10-15 

мин. При осъществяване на наблюденията от двама или повече наблюдатели задачите се 

разпределят, като винаги има поне едни човек, който наблюдава въздушното пространство 

с невъоръжено око, докато другият / другите оглеждат небето с бинокъл или зрителна 

тръба.  

Видимото въздушно пространство около наблюдателната точка се оглежда систематично, 

както е описано по-горе, до регистрирането на индивид или ято птици, които са обект на 

проучване. Всеки индивид или ято, навлезли в зрителното поле наблюдават докато се 

изгубят от поглед и се описват независимо от първоначалното отстоянието от НП, където 

са установени. При наблюдението и записването на данните се прилагат следните стъпки: 

 

Регистриране на началото на наблюдението (час:минути) и времето на наблюдение.  

А. Реещи птици. За всяко наблюдение във формуляр М1 се записва точния начален час на 

регистриране на птиците (час:мин). Когато преминават големи ята щъркели или грабливи 

птици, както и когато птиците се задържат в района, търсейки термали за набиране на 

височина, набират височина или кацат поради лоши метеорологични условия, освен 

началния час на наблюдение се отбелязва и крайния час. При регистрирането на повече от 

един вид летящи птици едновременно в смесено ято, те се отбелязват във формуляр М1 с 

„+” между отделните редове. Когато в едно и също време летят индивиди на различни 

места спрямо наблюдателната точка, те се привързват към едно и също време на 

наблюдение, но на отделни редове. В случай, че се регистрират ята от грабливи птици, т.е. 

т.нар. „пътеки”,  установените числености могат да се прибавят към същия стартов час, но 

в края се посочва крайния час на наблюдението. 

Б. Нереещи се птици. На визуални наблюдения през деня подлежат и всички видове 

нереещи се птици, които мигрират през деня. Водолюбивите нереещи се птици (чапли, 

патици, дъждосвирцови, чайки), както и пчелояда се отбелязват по аналогичен начин както 

реещите се птици във формуляр М1.  



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

14 

 

Определяне на видовата принадлежност, пола и възрастта 

 

А. Реещи птици. Броят на реещите се видове птици в България е 5 вида водолюбиви птици 

от разредите, Pelecaniformes, Ciconiiformes и Gruiformes) и 37 вида дневни грабливи птици 

от разред Accipitriformes. За тяхното определяне може да се използват полеви 

определители за птици и специализирани публикации за отделни групи или видове птици 

(Forsman, 1999; Porter et al., 1986; Beaman, Madge, 1998; Svensson & Grant, 1999, 2001; 

Симеонов и др., 1990; Симеонов & Мичев, 1991; Нанкинов и др., 1997 и др.). Както вече 

беше споменато, откритите птици се определят в зависимост от условията и 

възможностите до вид, до двойка видове, до род или до разред. Прието е да се използват 

следните „тандеми” от видове, които при влошени условия за наблюдение или поради 

други причини не може да бъдат определени до вид:  

Accipiter nisus и Accipiter brevipes - Accipiter nis./brev.  

Circus pygargus и Circus macrourus - Circus pyg./mac.  

Aquila pomarina и Aquila clanga – Aquila pom./clanga  

Aquila heliaca и Aquila nipalensis – Aquila hel./nip.  

Falco tinnunculus и Falco naumanni - Falco tin./naum. 

В някои случаи е възможно определяне само до род: Accipiter sp., Circus sp., Falco sp. При 

последния род е необходимо при възможност да се отбележи изрично, дали става въпрос 

за едри или за дребни соколи. Може да бъде използван и „тандем” от Buteo/Pernis. За 

правилното определяне на видовата принадлежност на грабливите птици съществено 

значение има профилът им в полет, който е важен диагностичен белег.  

След определяне на видовата принадлежност при мигрантите се пристъпва към определяне 

на техния пол. Това обаче може да бъде извършено само при определени видове, при 

които половият диморфизъм е ясно изразен: четирите вида блатари, черношипата и 

вечерната ветрушка.  

Следващата дейност е определяне на възрастта. Това също може да бъде извършено само 

при определени видове като розовия и къдроглавия пеликан, четирите вида блатари (но не 

винаги и сигурно), царския орел, степния орел, вечерната ветрушка. Възрастта се определя 

в следните категории: juvenes (juv.), immaturus (imm.), adultus (ad.) и senecio (sen.). 

Б. Нереещи се птици. Определянето нереещите се мигриращи птици се осъществява по 

аналогичен начин както при реещите се.  

 

 

Определяне на числеността  

 

А. Реещи птици. Броят на реещите се птици се записва във формуляр М1. Индивидуални 

мигранти се изброяват точно, едновременно с определянето на вида, пола и възрастта. При 

установяване на ята от рехав тип („пътеки”) птиците се броят точно, като се прилагат една 

от следните две техники: 

а) броене едновременно с определянето на видовете (при един наблюдател); 

б) общо броене на ятото и отделно изброяване на видовете, които са по-малобройни (не се 

брои масовия вид). В този случай числеността на най-масовия вид в ятото се определя при 

изваждане на численостите на по-малобройните видове от общата численост на ятото 

(прилага се когато има повече от един наблюдател на НП). 
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При откриване на ято се извършва моментна приблизителна оценка на числеността на 

ятото и се определя неговата хомогенност. Те са необходими в случай, че то бъде изгубено 

от зрителното поле и не може да бъде открито отново. Ако ятото лети с планиращ полет, 

се пристъпва веднага към броенето. В зависимост от големината му се използват различни 

техники. Малките ята (от десетки птици) се броят поединично или по двойки (ако няма 

достатъчно време). Средните ята (от стотици птици) се броят по петици или десетки, а 

големите (от хиляди птици) – по петдесетици, стотици и хиляди. В последните два случая 

числеността се отчита, като се преброява първоначално малка част от ятото – 10, 50 или 

100 птици, според размера на ятото и се наслагва по дължината на ятото, както е показано 

на фигура 1. 
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Фигура 1 Отчитане на броя на летящи птици в ято по метода на наслагването. 

 

 

 
За предпочитане е да не се ползват по-големи отрязъци за наслагване от 100 птици, освен 

ако преминаващото ято не е няколко хиляди птици и използването на по-голям отрязък за 

наслагване са налага, за да не се загуби цялото ято. Ако плътността на птиците в ятото е 

твърде различна, както това се случва при ятата на белия щъркел, където челната част на 

ятото е по-плътна, се правят корекции в получените резултати. При по-плътните части 

първоначално отброената дължина на стотицата се скъсява, а при-по-рехавите – се 

удължава. При ята с различна плътност, там където е възможно (птиците летят в по-

рехави ята) се прилага по-точно преброяване (десетици, петици, двойки, единици). При 

клиновидни ята (основно жерави, но също така корморани и чапли), както и при линейни 

ята (напр. пеликани), те се броят по единици, двойки, петици или десетици, нанасяни по 

дължината на съответната редица. При наличие на преброявания от двама или повече 

наблюдатели, които броят едновременно и независимо, от получените варианти се взема 

средно аритметичната стойност. При наличието на повече наблюдатели на една НП и 

регистриране на големи ята птици, задачите могат да се разпределят като един наблюдател 

само записва численостите, а друг (или двама) само броят птиците. Ако при откриването 

му ятото се рее, наблюдателят изчаква момента, когато първите птици преминават към 

планиращ полет. Птиците се броят в момента, когато започват да напускат реещото ято. В 

някои случаи големи ята от бели щъркели периодично започват да се реят в различни 

точки от полезрението на наблюдателната точка. В този случай наблюдателят избира само 

едно място, където птиците преминават от реещ в планиращ полет и брои птиците в ятото 

на това място, независимо колко „комина”, където птиците се реят, е формирало едно ято. 

По този начин се избягва тяхното повторно броене. При хетерогенните ята броенето се 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

17 

 

осъществява отделно не само по вид, но и по възраст и по пол, ако се налага. В тези 

случаи всеки вид и всяка възраст се броят поотделно. За улеснение на наблюдателите, 

особено когато няма достатъчно хора на НП, се препоръчва да се ползва диктофон, с 

който да се записват всички данни на наблюдението, като след приключването на самото 

наблюдение те се нанасят във формуляра. 

Наблюдателите изброяват всички мигриращи реещи се птици, които прелитат в 

полезрението им, независимо дали е било възможно определянето им до вид.  

Броят на реещите се птици се записва във формуляр М1. 

Б. Нереещи се птици. Отчитането на броя на нереещите се мигриращи птици се 

осъществява едновременно с определянето на вида, единично прелитащите птици, като 

тези, прелитащи на малки ята се броят с точност до един индивид. При регистриране на 

прелитащи пчелояди по звук, небето се оглежда, за да се установят и преброят 

прелитащите птици. Броят им се записва във формуляр М1. Във формуляр М1 се записва 

и броят на всички нереещи се водолюбиви птици. Големите ята от лястовици, бързолети и 

пойни птици, прелитащи на широк фронт се броят по метода на наслагването, описан по-

горе. При отчитане на броя на птиците в смесени ята от други пойни птици, се оценява 

първо кой е преобладаващия вид в ятото, след това се изброява цялото ято, като 

едновременно се отчита числеността на по-малобройните видове. След това тяхната 

численост се изважда от общия брой птиците в  ятото и се установява и числеността на 

масовия вид. Когато част от лястовиците летят ловувайки над НП или се придвижват в 

обратна на миграцията посока, същите не се отчитат във формуляра. При наличие на 

повече от двама наблюдатели в такива случаи, един от тях може да проследява по-

продължително характера на придвижване на лястовиците и да установи дали 

„постоянното” ято от ловуващи индивиди всъщност не е такова от постепенно отлитащи 

на юг и „попълвани” от север сходни количества птици. В такива случаи се определя 

средното време на престой на един индивид (focal animal sampling) в района на НП, 

откъдето може да се определи интензивността на прелет на лястовиците над НП. Така се 

постъпва при възможност и с прелитащи по подобен начин пасажи от стърчиопашки или 

други видове пойни птици. 

 

Определяне на височината на полета  

 

Височината на полета се определя в метри (с точност до метър) окомерно спрямо земната 

повърхност над която птиците летят. В случаите, когато птиците прелитат под нивото на 

НП (ако тя е разположена на хълм, а птиците летят над долината под хълма) и не е 

възможно да се прецени височината спрямо повърхността, тогава се преценява 

вертикалното разстояние спрямо равнината в която лежи НП и се сравнява с височината 

на НП спрямо околния терен над която е регистрирана птицата и се ползва натрупания 

опит. При комбинирано проучване с радар на НП се прави калибрация между 

установената височина на прелитащите птици, засечена от радара и засечена окомерно 

при различни разстояния от наблюдателната точка. За калибриране на индивидуалните 

умения предварително се прилага  определяне на височини по метода на хвърчилото 

(Зехтинджиев, 2009). 

Някои нови модификации бинокли с устройство за отчитане на разстоянието позволяват 

директно определяне на височината на полета, в случай, че прелитащата птици е 

вертикално над наблюдателя и е в обсега на измерващото устройство. При използване на 

оптика със скáла (както е при оптическите прицели и военните бинокли) разстоянието се 
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определя по съотношението на размера на обекта (птицата) спрямо деленията на скáлата. 

За целта уреда се калибрира еднократно с обект с определен размер. Например пръчка от 1 

m закрепена на стълб от ограда или електропровод, за които се знае разстоянието между 

стълбовете. Така, при определено разстояние (по броя на стълбовете) се отчитат деленията 

от скáлата, които заема обекта със стандартната дължина 1 m. Съставя се таблица от типа: 

Съответствие на разстоянието до обекта в [m] и деленията на скáлата заети от обекта. 

 

Метри  25 50  100  250  500  1000  

Деления 40  20  10  5  2  1  

 

С помощта на тази таблица се решава обратната задача – а именно определяне на 

разстоянието до обекта, когато знаем размера на обекта и броя на заетите от него деления 

в скáлата. Добре е скáлата да се калибрира за няколко вида птици, които са 

представителни за отделните размерни групи – врабче, кос, гълъб, сива врана, мишелов, 

скален орел. С постоянна практика сравнителните таблици се заучават и при определяне 

на вида на птицата и заетите деления от скáлата наблюдателят веднага може да определи 

разстоянието със съответната точност.  

Определя се и се записва височината, на която птицата или ятото са установени 

първоначално в зрителното поле на наблюдателната точка, както и тази, на която птицата 

е изгубена от полезрение. Когато птицата или ятото напуснат зрителното поле на една и 

съща височина, то като начална и крайна височина се посочва една и съща цифра. Когато 

птицата или ятото променят значително височината си поради това, че се реят и набират 

височина или се снижават, като преминават в друг височинен пояс се записва времето на 

промяната на височината, местоположението на птицата и променената височина. 

В случаите, когато височината не може да бъде точно определена (основно при далечно 

преминаващи мигранти), както и в случаите, когато се променя височината на полета в 

границите на зрителното поле, се ползва следното деление на височинни пояси: 0-30 м; 

31-50 м; 51 – 100 м; 101 – 150 м; 151 – 200 м; 201 – 500 м и >500 м. 

 

 

 

 

Хоризонтално отстояние  на траекториите на прелитащите ята или единични птици 

спрямо точката за наблюдение 

 

Местоположение на мигранта/ятото (Фиг. 2). Това не е точката, в която за първи път е 

открит обекта (A, B, C или D), а точката при най-късото хоризонтално разстояние от НП 

до направлението на съответния полет (траекторията), или така наречения курсов 

параметър (A1, В1, С1, А1). Курсовият параметър е съчетание между цифрата, изразяваща 

разстоянието в метри (m) и посоката спрямо наблюдателната точка, изразена с посоките 

на света (напр. 800 WSW за обект А-А1, 900 SE за B-B1, 1900 NE за C-C1 и 2600 ЕSE за D-

D1).  
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Фиг. 2. Определяне на хоризонталното разстояние (пунктираните линии) от НП до 

даден мигрант или ято (плътните дебели линии) (по Мичев, Профиров, 2010) 

 

За целта се използват предварително набелязани ориентири на терена, за които са 

известни разстоянията от/до тях, като се използва референтната топографска карта,  

изготвена на база замерванията на място. За всяка прелетяла единична птица или ято 

индивидуално се записва отстоянието от НП. В дневника то се отбелязва в метри заедно с 

посоката на света (примерно 300 NW).  

 

Посока на полета; траектория на полета; вид на полета 

 

Ориентираната линия (траекторията) на полета на мигранта/ятото се означава с 

географската посока, от която долитат, и посоката, в която отлитат птиците спрямо 

точката за наблюдение, напр. NE -> SW, което означава, че птиците са долетели от 

североизточна посока и са отлетели в югозападна. При определянето на географската 

посока няма да се изисква инструментална точност (измерване в градуси), в замяна ще се 

използват 16 възможни означения на географските посоки за относителното им 

определяне (на всяко означение се падат по 22,5 градуса). Възприетите 16 означения са 

както следва: N (север), NNE (север-североизток), NE (североизток), ENE (изток- 

североизток), E (изток), ESE (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) (Фиг. 3).. За всяка прелетяла 

единична птица или ято, индивидуално се записва посоката на траекторията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

20 

 

Фиг. 3 Основни и допълнителни посоки на света, използвани за определяне 

направлението на полета при мигрантите (в отсечката за посоката N е отбелязано 

разстоянието в km до максималния предел за визуални наблюдения от 4 km (по 

Мичев, Профиров, 2010) 

 

 
 

В случаите, когато птиците променят направлението на полета си при преминаването през 

зрителното поле, траекторията се отбелязва и с междинните посоки, напр. NE->SW 300W-

>S. Това означава, че полетът е бил от североизток към югозапад, но на 300 западно от НП 

птиците са завили и са отправили на юг.  

За улесняване на определянето на направлението на траекториите, използвайки компас 

или GPS устройство, предварително се набелязват ясно видими ориентири на терена 

(изразително дърво, стълб, път и др.), които съвпадат с основните и второстепенни 

посоки. Препоръчително е и в непосредствена близост до точката за наблюдение, на 

земята да се изгради маркер с географските посоки, като освен четирите основни (N, E, S и 

W) се означат и четирите междинни (NE, SE, SW и NW) посоки. За изграждането на 

маркера може да се използват камъни или други подръчни материали. 

При всяка смяна на траекторията на мигрантите се записва часът на промяната. 

Траекториите на ята и единични птици, преминаващи през зрителното поле на 

наблюдателната точка се нанасят на полевата карта към формуляра за деня, като всяка 

траектория се номерира. Линията на траекторията завършва със стрелка, означаваща 

посоката на полета. Птици и ята преминаващи по една и съща траектория, се отбелязват 

във формуляра с един и същ номер на траекторията за деня. При ползване на една и съща 

траектория, но в обратната посока, във формуляра се нанася същия номер на траекторията, 

но с отрицателен знак. Като „обратна” се приема посоката срещу основното направление 

на миграцията. За всеки отделен полеви ден се ползва отделна карта. При интензивна 

миграция могат да се ползват по-голям брой карти, така че да не се застъпват прекалено 

много отделните траектории. 

Тип (характер) на полета. Различават се няколко типа полет (по Симеонов, Мичев, 

1991):  

 Активен полет (АП)  
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o Праволинеен - врани, патици, гълъби и др.;  

o Вълнообразен - овесарки, мухоловки;  

o Гмуркащ - кълвачи, пчелояди;  

o Маневрен - бекасини, бързолети;  

o Трептящ  - ветрушки, мишелови, орел змияр, орел рибар и др.;  

 Пасивен полет  

o Планиращ (ПП) – всички реещи се птици;  

o Пикиращ – орли, соколи, ястреби;  

o Падащ – щъркели, чучулиги и др. 

 Реещ полет (РП) – грабливи птици, щъркели, пеликани, жерави.  

Реещите се птици мигрират предимно с планиращ полет, който е най-икономичен от 

енергетична гледна точка. За набиране на височина използват реещия се полет, а в много 

редки, критични случаи – падащ (напр. за да избягнат сблъсък с летящ самолет) и активен 

полет (за да се доберат до термика или до суша след като са били отнесени от вятъра в 

морето). 

За всяка наблюдавана птица или ято се описва характера на полета като се ползват 

абревиатури, съставени от първите букви на характера на полета (най-често АП – активен 

полет; ДПП или ПП – директен планиращ или планиращ полет; РП – реещ полет). Местата 

където птиците се реят се означават на картата за деня с точки и се номерират. При 

използване на едни и същи места за набиране на височина се ползват едни и същи 

номерации на точките.  

 

Друго поведение на мигриращите птици – ловуване, кацане/излитане през деня или 

на нощувка 

 

Всяко друго поведение на мигриращите птици – ловуване, кацане през деня или за 

нощувка, което не е описано по-горе, се описва отделно в текстови вид. При наблюдаване 

на ловуване на грабливи птици по време на миграция се описва продължителността и 

особеностите на това поведение. Ако това е свързано с кацане се отбелязва колко пъти и 

къде птицата каца и за колко време в рамките на наблюдението. Когато ята птици кацат 

през деня или надвечер за нощувка времето на кацане/ излитане се отбелязва, както и 

местоположението на кацналите птици. За всички нощуващи птици се попълва форма М3. 

При технологична и финансова възможност в периода на интензивна миграция на белия 

щъркел, районът може да се обследва от въздуха със селскостопански самолет, моторен 

делтаплан или мобилно летателно устройство  в късните следобедни часове (след 18 ч), с 

цел да се установят нощувки на бели щъркели. В този случай се заснемат местата с 

нощуващи щъркели, вземат се точните координати на мястото и се прави оценка на ятото; 

в последствие на база на снимката се определя по-точно числеността. Прилагането на този 

подход е предмет на предварително експериментално прилагане преди по-широко 

въвеждане. 

Други характерни особености на поведението също се отбелязват, като например опити да 

се избягнат прегради на пътя на мигриращите птици, полет над или сред ниски облаци и 

т.н. 

За пойните птици се отчита времето на престой на един индивид от даден вид в района на 

наблюдателната точка. 
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Други наблюдения. 

При възможност се отразява всяка допълнителна информация за поведението на 

мигрантите, взаимоотношения между видове, реакции на промени в средата или на 

застрашаващи фактори и т.н. 

 

Метеорологични условия (МТО): температура на въздуха (t
о
С), посока на вятъра, сила 

на вятъра (по скáлата на Бофорд и при възможност - m/s); видимост (m); наличие на 

мъгла/мараня/друга причина за намалена видимост; валежи (сняг/дъжд и тяхната 

интензивност); облаци (вид облачност и % на покритие) наличие на снежна 

покривка/заледявания (МТО се отчитат на всеки кръгъл час, а между часовете – само ако е 

настъпила рязка промяна във времето). 

От физичните фактори на околната среда се отчитат тези, за които се приема, че имат 

определящо значение за миграцията на реещите се птици (а един от тях – и за 

обективността на наблюденията), както следва:  

 Посока на вятъра;  

 Сила на вятъра;  

 Температура на въздуха;  

 Облачност  

 Валежи;  

 Видимост.  

Посоката, както и силата на вятъра, се определят по относителни категории. Посоката на 

вятъра се определя по географската посока към която духа вятърът. Силата на вятъра се 

определя по скáлата на Бофорд (Приложение 2). При възможност (наличие на подходяща 

техника или МТО станция, се измерва в m/s). 

Температурата се измерва с помощта на обикновен термометър за измерване на външна 

температура, инсталиран на сянка.  

Облачността се отчита като относителна част (в %) от видимата част на небосвода, като се 

записва и типа облачност според стандартна категоризация на НИХМ (Приложение 2). 

При наличието на валежи типът и интензивността на валежите се описват според 

стандартна категоризация на НИХМ (Приложение 2). 

Видимостта се определя окомерно като максималното разстояние до обекти, намиращи се 

на предела на видимостта. Тя се определя и записва в метри (m). При намалена видимост 

се използва стандартна скала на видимостта (Приложение 2). В тази категория фактори се 

отчитат и записват също наличието на мъгли, мараня, прах, дим и други влошаващи 

видимостта явления. 

Отчитането на МТО става сутрин при откриването на наблюденията, на всеки кръгъл час, 

вечер при закриване на наблюденията, както и всеки път при настъпването на по-

съществена промяна във видимостта и останалите условия. 

Всички данни от провежданите наблюдения се вписват подробно в прилежно воден 

дневник, съставен от полеви формуляри (Приложение 1).  

Дневникът се води, като за всеки отделен ден се попълва полеви формуляр, в следния ред:  

1) Сутрин, при откриването на наблюдения, се вписват датата, точния час (наблюденията 

се водят по астрономическо часово време, което е с 1 час назад от лятното часово време), 

отчетените стойности на физичните фактори на околната среда (както са описани по-горе), 

имената на наблюдателите, наличната оптика.  

2) При установяване на прелитаща мигрираща птица или ято първо се записва часът с 

точност до минута, видовата принадлежност изписана с латинското име на вида, или рода 
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или семейството (също и пола и възрастта, ако е възможно да се определи визуално), след 

това числеността, вертикалното и хоризонталното отстояние от точката за наблюдение, 

посоката на траекторията (ползвайки възприетите географски посоки). След тези 

задължителни данни се вписват допълнителни наблюдавани особености, напр. формирани 

“комини”, кацащи птици с точното място на кацане, и др. Междувременно, ако са 

установени промени в стойностите на някои от физичните фактори на средата, 

наблюдавани са прелитащи други (не реещи се) птици (отчитат се същите категории 

данни както при реещите се птици) или други интересни и/или важни явления, те също се 

записват в дневника, като се отбелязва точния час. Траекториите на полета на 

прелитащите птици и местата, където те се реят се нанасят на работната карта за деня, 

както е описано по-горе. 

3) На всеки кръгъл час на страница 1 от във форма М1 се записват точният час, отчетените 

стойности на физичните фактори на средата (МТО), имената на наблюдателите, след което 

записите на наблюденията на птиците се водят по същия начин.  

4)Вечер, при закриване на наблюденията, отново се записват точния час, стойностите на 

физичните фактори на средата (МТО), причината за закриване на точката (напр. “Реещите 

се птици преустановиха прелета и не се наблюдават птици.”), имената на наблюдателите.  

 

3.1.8 Необходима екипировка и техника за провеждане на проучването 

 

 Полеви формуляр за попълване на данни 

Полевият формуляр за наблюдение на миграцията (Приложение 1) съдържа 1 работна 

карта и 7 форми, както следва: една форма М0 за общо описание и мониторинг на района 

на проучване; две форми за стандартни проучвания на миграция – М1 - за регистриране на 

реещи се птици, водолюбиви птици и пчелояд и форма М2 за регистриране на лястовици, 

бързолети и други нереещи се птици, 2 форми за регистриране на  активността на полета 

на птиците по модела на Банд Б1 и Б2, и форма за локализиране на нощуващи и почиващи 

мигриращи птици – М3 и форма за проучване миграцията на пъдпъдък и ливаден 

дърдавец  - М4 (тази форма е описана в раздел 3.2). Формулярът включва най-малко 

следната информация:  

 Дата; 

 Име на мястото, където се провежда наблюдението;  

 Начин на ползване на мястото от птиците: миграционно трасе, хранене, 

почивка, постоянно пребиваване (когато по време на полевите проучвания на 

миграция се установят и местни видове) и др.); 

 Географски координати; 

 Начален и краен час на наблюдение; 

 Часови наблюдения срещу всеки наблюдаван вид (за установяване на 

дневната динамика на прелета за всеки вид); 

 Следната специфична информация за всеки вид: 

 -видова принадлежност 

 -пол и възраст (по възможност); 

 -брой наблюдавани птици от всеки вид за часовия период; 

 -посока на полет (включително промени в нея); 

 -височина на полет (включително промени в нея); 

 -вид на полета; 

 -поведение на птиците; 

 -наблюдател; 
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 -данни за метериологичните условия по време на наблюденията. 

 Описание на нощувки или места на кацане на проучваните птици по 

време на миграция; 

 Екип, осъществил наблюденията; 

 Установени заплахи (характер, източник, мащаби и друга необходима 

информация);  

 Описване на приложения снимков и картен материал, както и на 

приложените файлове с взети географски координати и/или записи от радарни 

проучвания. 

Формулярите се попълват само на хартиен носител, след което информацията се въвежда 

в електронен вид, включително и през интернет. 

 Картен материал - описание, изисквания, изходни данни в електронен 

формат 

За целите на полевото проучване е необходимо да има една референтна топографска карта 

с мащаб 1:25000 с нанесени на нея точката на наблюдение, разстояния от точката до 

видими открояващи се елементи на ландшафта, географски посоки и височини на някои 

важни елементи от ландшафта, което да подпомага определянето на разстояния, посоки, 

височини на полета на мигриращите птици. 

Към формуляра за всеки ден наблюдателна миграция има прикрепена топографска карта в 

мащаб 1:25000, но без нанесени разстояния, височини и посоки. Тази карта се нарича 

„работна карта” и върху нея се нанасят данни за полета на птиците в съответния ден. 

Отделно същата карта е прикрепена към формата за летателната активност на птиците, 

която се следи три пъти дневно през деня. 

 Оптична техника – описание, изисквания 

Зрителна тръба – за предпочитане е бинокулярна зрителна тръба с обективи 120 mm, при 

работа с която очите се уморяват значително по-малко. Такива зрителни тръби са твърде 

скъпи, поради което обикновено се работи с монокулярни тръби (Kova, Pentax, Svarowski, 

Praktica, Leica и др.). Препоръчва се увеличението на зрителната тръба да бъде най-малко 

20х. Стативите, на които се поставят зрителните тръби трябва да бъдат специализирани за 

тази цел и да са достатъчно здрави и стабилни, за да издържат наблюдения при силен 

вятър, без оптичната техника да трепери или да бъде повалена на земята. 

Бинокъл – може да бъдат използвани всички бинокли с параметри от 8 х 40 и нагоре, но 

най-подходящи се оказват тези с размери 10 х 50. Много подходящи за изследване на 

миграцията са и биноклите с вграден уред за измерване на разстояние.  

 Друга специализирана техника 

GPS – използва се за определяне географските координати на НП, надморската му 

височина и основните посоки на света. Ползва се и при локализиране на ята нощуващи 

мигриращи птици. 

Фотоапарат 

 Екипировка 

Каравана – дава възможност на наблюдателя да прекарва цялото денонощие на 

наблюдателния пункт (НП). От своя страна това допринася за събирането на ценна 

информация за нощни грабливи птици, за нощни мигранти, за прелитащи прилепи и т.н. 

Караваната може да служи и за защита от слънцето, вятър, дъжд и сняг, когато няма 

условия за това (навес, чадър, дърво).  
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Друга необходима екипировка са: навес за работа, автомобил, велосипед, ветромер, 

термометър. 

 

3.1.9 Полеви експерти. Изисквания към експертите и формиране на полеви екипи 

 

Всеки полеви експерт и участник в полевите проучвания на миграцията е необходимо да 

притежава следните умения: да определя безпогрешно видовете птици и да определя 

тяхната възраст и пол (когато е налице възрастов и полов диморфизъм); да брои птиците в 

ята от различен тип и различна големина; да умее да определя хоризонтални и вертикални 

разстояния; да има опит в полеви проучвания на птици, за предпочитане поне една година 

опит в проучване на миграция на реещи се птици, при ползване на подобни методики. 

Всеки участник в полевите проучвания трябва да е преминал курс на обучение по 

прилагане на методиките. 

Полевия екип на една наблюдателна точка се състои от полеви експерти, които извършват 

наблюденията последователно във времето през целия период на миграцията, както и от 

полеви сътрудници, които участват в наблюденията в периодите с интензивен прелет. 

Предвижда се на наблюдателните точки да има по един полеви експерт, като в периодите 

с интензивна миграция на всяка една от наблюдателните точки ще има и по един полеви 

помощник – доброволец. Един полеви експерт или полеви сътрудник участва в полевите 

проучвания на дадена наблюдателна точка за период не по-малък от 15 календарни дни, а 

при възможност осъществява наблюденията на миграцията през целия миграционен сезон.  

Там, където са разположени мобилните радари, ще има на разположение мобилни екипи, 

които да проследяват и визуално засечените на радарите птици. Всеки участник в 

полевите проучвания на миграцията ще преминава инструктаж преди заминаване на 

теренна работа, независимо дали е обучаван по кратка или по-задълбочена програма.  

При откриване на временните наблюдателни точки се формират временни екипи за 

наблюдение на миграцията от по двама полеви сътрудници, които проследяват миграцията 

по същата методика, както и на постоянните наблюдателни точки, за двата периода в 

които временните наблюдателни точки ще работят. 

Всеки застъпващ на наблюдателна точка участник в проучванията ще бъде информиран от 

предходния участник за характера на прелета на дадения наблюдателен пункт. 

 

3.1.10 Период на полевите проучвания 

 

Проучване на есенна миграция  – от 1 август до 31 октомври 

Проучване на пролетна миграция  – от 15 март до 15 май 

 

3.1.11 Обработка и въвеждане на събраните данни в електронен формат 

 Типове данни 

Всички типове данни които се събират на терен, описани в раздел 3.1.6, се въвеждат в 

електронен вид.  

 Изискване към типа и формата на въведените данни 

Данните е необходимо да са въведени в геореферирани бази данни, като атрибутивната 

информация е привързана към точкови, линейни или полигонови слоеве, в зависимост от 
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типа на данните. Всички данни, свързани с преминаването на индивид или ято са 

привързани към линеен слой, отговарящ на траекторията им на движение през дадената 

наблюдателна точка. Данните, свързани с установени нощувки на мигриращи птици се 

привързват към полигонов слой. Данните, свързани с точното местоположение на 

наблюдателната точка, точно местоположение на кацнали единични птици, както и важни 

точкови обекти (например кули, ветрогенератори и др.) се поддържат в точков слой. 

Елементите на ландшафта, типовете местообитания и засягането им от човешки дейности 

(например застрояване, изграждане на фотоволтаични централи, обезлесяване) се нанасят 

в полигонов слой. Атрибутивната информация се въвежда ръчно, а графичната 

информация – посредством процес на сканиране, георефериране и векторизиране на 

данните. Пространствената и атрибутивната информация ще се свърже посредством 

създадени уникални ключове. Всички пространствени данни се поддържат в координатна 

система WGS84, UTM 35N, което налага евентуалното конвертиране на данните в процеса 

на въвеждането им до тази координатна система. 

Метеорологичните данни, данните за наблюдателя и общото време през деня, прекарано в 

наблюдение, се привързват към всеки отделен запис. Снимковият материал се привързва 

към конкретното наблюдение посредством името на файла, под което се съхранява в 

архива от данни за самата наблюдателна точка. 

 Електронна форма за въвеждане на данни 

Събраните на терен данни се нанасят в специална електронна форма, която може да се 

попълва на компютър извън интернет пространството (XLS формат на файловете), а също 

така и в интернет чрез осигурени права за достъп до електронната база от данни. 

 Изисквания към апаратурата и софтуера за обработка и въвеждане на данни 

За въвеждане на информацията от полевите проучвания е необходимо съответният 

компютър да работи с програми Microsoft EXCEL, Microsoft Access, както и да има 

интернет достъп до  браузъри като Мозила, Гугъл Хроме. Пространствената информация 

се обработва в среда на GIS. За пространствено трансформиране на данните се ползват 

основно програмите Google Earth, MapSource и MapMaker. 

 Връзка с ГИС 

Както е описано по-горе, всички данни ще бъдат въведени и обработени по начин, който 

да гарантира че са пространствено обвързани в ГИС среда. Те представляват базовото 

ниво на информация в информационната система, базирана на ГИС, която ще е 

необходимо да бъде ползвана за целите на проекта. Тази информационна система ще 

позволява анализ на информацията, както на ниво отделна проучвана територия, така и 

определяне на ширината на фронта на миграция и неговата интензивност. Системата е 

разработена по начин, по който е възможно паралелно попълване на постъпила от други 

източници информация и постъпване на информация от модулите, разработени за 

въвеждане на данни от полевите проучвания с възможност за въвеждане на данни от 

няколко станции (компютри) едновременно, включително през интернет.   

 

3.1.12 Проверка и потвърждаване на данните на данните по време на полевата 

работа и по време на обработката на данните  

 

Информацията, събирана в полевите формуляри се обработва своевременно в електронен 

вид и се подава на ръководителя на проекта (за всеки 10 миграционни дни обработена 

информация). При събиране на информацията се установява дали цялата необходима 

информация е попълнена в тях. При непълноти се иска от наблюдателя да предостави 

допълнителни бележки. Ръководителят на проекта разпределя информацията между 
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ключовите експерти, които рамките на 10 дни ги анализира и установява дали 

информацията е достоверна по същество. При откриване на несъответствие в между 

данните и известните екологични особености на видовете, които поставят под съмнение 

достоверността на данните, ключовият експерт провежда уточняваща дискусия с полевите 

експерти. Експертите си водят бележки за въпросите подложени на дискусия и 

разясненията, които са направени. Бележките се съхраняват като част от полевия 

формуляр.  

В срок от 10 дни след приключване на полевия сезон (пролетна/есенна миграция) цялата 

информация се предоставя на ръководителя на проекта за проверка, след което се подлага 

на анализ.  

3.1.13 Анализиране на данните и резултати 

 Очаквани резултати 

 Установена сезонната динамика на прелета на реещите се птици и числеността и 

тенденциите на прелитащите популации на реещите се птици на национално ниво през 

изследвания период; 

 Определени са места с тесен фронт на миграция за реещите се птици; 

 За района около всяка наблюдателна точка за проучване е установен характера на 

миграцията на реещите се птици - видов състав и количество на прелитащите птици; 

преобладаваща посока на прелета, височина на прелета, сезонна и дневна динамика на 

прелета, зависимост на прелета от метеорологичните условия;. 

 Извлечени статистически зависимости от данните за характера на полета на 

мигрантите в различни райони от страната и при различни условия, които да 

позволяват да се моделира степента на евентуален риск от сблъсък с ветрогенератори. 

 Типове анализи на данните (включително параметрите) 

Фронтът на миграция се определя на базата на обобщените резултати от визуалните 

проучвания от постоянните наблюдателни точки и временните наблюдателни точки за 

периодите на пиковите дни, като се анализират пространствените характеристики на 

миграцията на всяка една от наблюдателните точки при отчитане на основното 

направление на миграцията, видимостта и метеорологичните условия. На този етап 

събраната информация ще се съпостави с вече наличната информация от полеви 

проучвания за част от районите. Фронтът на миграцията се представя  в километри спрямо 

географската ширина, на която е изследван. 

Местата с тесен фронт на миграция се дефинират съгласно критериите на БърдЛайф 

Интернешънъл (1994, 2000, 2007) индивидуално за района на всяка наблюдателна точка 

въз основа на пълния брой реещи се мигриращи птици и характера на прелета през 

дадения район, отчитайки и топографията на района.  

Сезонната динамика на прелета ще бъда определена на база съпоставка при сезонната 

динамика, отчетена на постоянните наблюдателни точки и калибрирана спрямо 

резултатите от временните наблюдателни точки в пиковите периоди на миграция. Тя ще 

бъде относителна и характерна за съответния миграционен сезон. 

Характерът на миграцията в районите на наблюдателните точки ще се анализира само за 

постоянните наблюдателни точки, където е извършен пълен миграционен цикъл. Всеки 

един аспект на характера на миграцията се анализира отделно, като се прави отделен 

анализ на зависимостта на височината и посоката на прелета спрямо метеорологичните 

условия. Летателната активност на птиците, установена по метода на Банд се анализира 

пак в съответствие с изискванията на този метод. 
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Интензитета на дневната миграция на пойните птици ще се определи на база числеността 

регистрирана през деня на съответния вид и на средното време, което един индивид от 

дадения вид прекарва в района на една наблюдателна точка. 

 Възможни грешки 

Възможните грешки са свързани с изкривяване на резултатите основно поради субективно 

измерване на разстоянията. Избягването на тези грешки до голяма степен е постигнато 

още с планирането и провеждането на методиката (включващо ползването на подробен 

картен материал, предварително оразмеряване на разстоянията, комбинирани проучвания 

с радар за калибриране на разстоянията, както и обучения), както и чрез процеса на 

проверка и потвърждаване на данните на данните. 

 Софтуер, необходим за анализа на данните (видове, изисквания) 

Няма специфични изисквания към софтуера за анализ на данните. По отношение 

ползването на софтуер за статистически анализи в случая се препоръчват специализирани 

програми за статистика  на биологични данни „Статистика (за Windows)” или „R”. 

 Пространствени анализи 

Пространствените анализи се осъществяват в среда на GIS, като генерираните 

пространствени анализи включват най-малкото: 

 осъвременен слой на миграционните пътища на птиците над територията на България, 

включващ параметрите фронт, интензивност и степен на проученост в отделните 

участъци; 

 слой с местата за нощуване на птиците по време на есенна и пролетна миграция; 

 слой с основните направления на полета в различните райони на страната. 

 Параметри и формат на анализираните данни 

Анализираните данни са във формат на пространствени геобази данни с привързана към 

тях атрибутивна информация, карти, графики, таблици, диаграми и фигури илюстриращи 

анализите. 

 Връзка с други данни от паралелни анализи 

Данните от анализите се съпоставят с получените резултати от радарни проучвания на 

дневната миграция. 

При изготвяне на анализите ще се съпоставят и вземат в предвид анализи от други 

проучвания на миграцията в страната, които са изпълнявани по аналогична на настоящата 

методика и преминали същата процедура на проверка и потвърждаване на първичните 

данни, каквато се прилага при настоящата методика.  

 Ползване за по-нататъшни анализи 

Резултатите от проучване на миграцията на реещите птици се ползват при изготвянето на 

картата на ключовите територии за птици, при определяне на зони за изграждане на 

ветрогенератори с оглед на риска за птиците и евентуално при разработване на системата 

за ранно предупреждение. 

 

3.1.14 Резултати и материали: доклади, карти, бази данни – формат, съдържание 

А. Попълнени и предадени полеви формуляри 

В. Попълнени и предадени електронни таблици с първични данни 

С. Доклади: 

За всеки един от миграционните сезони, като част от общия доклад за миграцията се 

разработва отделна глава, посветена на дневната миграция на реещите птици, в която в 

текстов формат, придружен с подходящи таблици, графики и карти се описва: 



НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

29 

 

 въведение (връзка с проекта, към кои дейности се отнася и т.н); 

 методология на изследването; 

 описание на изследването; 

 основни резултати от изследването, които да бъдат ориентирани към всяка от 

дейностите, имащи връзка с това проучване, включително интензивност на 

миграцията, посока на миграцията, височина на миграцията, дневна и сезонна 

динамика  и видов състав, специфика на миграцията в зависимост от топографията 

и метеорологичните условия  за всяка една от наблюдателните точки и изследвания 

район като цяло); 

 картен материал, илюстриращ ползваната методика и направените анализи и 

резултати; 

 снимков материал; 

 препоръки за провеждане на проучванията през следващата година; 

 заключение и препоръки. 

След приключване на всички проучвания на миграцията, въз основа на изготвените 

отделни доклади се изготвя един обобщен доклад за миграцията. 

 

D. Публикация въз основа на проведените проучвания. 

 

4. Съхраняване и ползване на данните и резултатите  

Първичните данни и всички снимки, пространствени данни, сканирани полеви формуляри 

ще бъдат съхранявани в специална система за съхраняване и оперативно използване на 

събраните и систематизирани данни, при която в отделни масиви ще се съхраняват 

изходните (суровите) данни, систематизираната информация и готовите доклади. 

Достъпът до данните на всяко от нивата ще бъде различен, като систематизираната 

информация и готовите доклади ще бъдат общодостъпни в съответствие с договора с 

възложителя. 
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