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1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Цел: 

Целта на конкретната задача e определяне на среднозимните числености на популациите на 
водолюбивите птици в България. 
 
Очаквани резултати: 
Определени са численостите на популациите на водолюбивите птици, зимуващи на територията на 
България, както на територията на цялата страна, така и в отделните влажни зони, обект на 
проучването; състоянието и тенденциите в числеността на зимуващите популации са определени; 
състоянието  на основните места за струпване на водолюбивите птици са определени.  
 
2. ОБХВАТ НА ПОЛЕВОТО ПРОУЧВАНЕ 
Проучването се осъществява ежегодно в средата на януари. По същността си то е национално. 

2.1 Географски обхват 
Среднозимното преброяване се осъществява във водоемите на територията на цялата страна, 
посочени в Приложение 1 към методиката 
 
2.2 Обхват на видовете 
Обект на проучване са всички видове водолюбиви птици, зимуващи в България.  
 
2.3 Период на проучването 
В рамките на 3-4 дни в средата на януари всяка година, като датите се определят на международно 
ниво от Wetlands International. 
 
3. Методи на полевото проучване 
 
3.1 Средно-зимно преброяване на водолюбиви птици  
 
3.1.1 Описание на метода;  
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се осъществява по стандартна методика, описана 
като част от националната схема за мониторинг на биологичното разнообразие. Тя включва броене на 
птиците само във влажните зони, поради което гъските се броят сутрин рано на излитане към местата 
за хранене например, но не се търсят точно къде се хранят през деня.  

Среднозимното преброяване се провежда като част от международното преброяване на водолюбиви 
птици – International Waterbird Census, координирано на международно ниво от Wetlands International. В 
България то се провежда в рамките на три дни, като се посещават и преброяват едновременно влажните 
зони в страната, което цели да ограничи до минимум, припокриването на данни за числеността на 
водолюбивите птици и да повиши достоверността на данните. При посещение, водоемите се обикалят 
пеш или с автомобили, ако водоемът е по-голям. Броенето се извършва със зрителни тръби и бинокли, 
като се използват постоянни наблюдателни точки с фиксирани географски координати. Гъските и 
кормораните се броят сутрин рано при излитане от местата за нощуване координирано в общоприетите 
дати, а малкият корморан по река Марица  и Бургаските езера се брои вечер на установените места за 
нощувка. Останалите водолюбиви птици се броят през деня. Страната се разделя на региони, които се 
покриват от отделни екипи. Всеки екип има определен маршрут и влажни зони, които покрива всяка 
година. Във всеки екип участва поне по един орнитолог-професионалист или орнитолог с дългогодишна 
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практика в теренно определяне на водолюбиви птици. Данните се попълват по стандартен начин в 
полеви формуляри. Данните се изпращат в съответната институция (РИОСВ, НПО, ДНП), като в 
последствие се предоставят на ИАОС, където се обработват на национално ниво.  

Численостите на зимуващите водолюбиви птици се отчитат по метода на пълното броене от 
стандартни, предварително определени наблюдателно точки. Методиката изисква едно посещение на 
всяко място всяка зима през средата на месец януари. Един от най-важните принципи в методологията 
на средно зимното преброяване е стандартизацията, така че едни и същи обекти да са включени по 
един и същи начин всяка зима, увеличавайки достоверността при сравнения на числеността в 
зависимост от мястото и от година на година. Стандартизацията е гарантирана чрез използването на 
строго определени форми на запис, и с помощта на мрежа от ръководители на екипи и национален 
координатор за да се гарантира поддържането на оптималното покритие. На национално равнище, 
отговорността често се разделя между броя на местните организатори. Проблеми на несъответствие в 
данните, може да възникне при използване на различни граници на влажните зони при отчитане 
числеността на птиците  едни и същи места през различните години. 
Преброяването обхваща всички основни влажни зони в страна, поречията на големите реки, 
включително и река Дунав и Черноморското крайбрежие. Черноморското крайбрежие, река Дунав, 
река. Тунджа, река Марица поради значителната им дължина се разделят на под обекти с различна 
линейна дължина, които се поемат от отделни полеви екипи на преброяването. Списък на районите ме 
маршрутите са представени в приложение 3. 

 
3.1.2 Стратегия на прилагането му и връзка с други паралелни полеви проучвания 
Предварителни данни и анализи необходими за осъществяване на полевото проучване (вкл. налична 
информация) 

 
3.1.3 Избор на райони на провеждане на полевото проучване 
Районите са предварително дефинирани (Приложение 3). 

3.1.4 Типове данни, които се събират на терен  
Данните, които се събират се попълват в полеви дневник и стандартни бланки.  

В полевия дневник се записват дата, имената на участниците, характеристиките на използваната оптика 
и автомобили. Метеорологичните условия (МТО) се записват в началото на наблюденията и включват: 
температура на въздуха (ТоС), посока на вятъра, сила на вятъра (скала на Бофорт); 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 допълнително само ако е настъпила рязка промяна във времето). За отделните места се 
записва следната информация: 

 Час на наблюдението - записва се астрономическото време 

 Вид – записва се латинското име на вида – Anas strepera; ако е невъзможно да се определи видът 
поради лоши условия или значително разстояние се записва само до род – напр. Anas sp.  

 Численост на отделните видове. При смесените ята от водоплаващи птици се записва числеността 
на отделните видове или като минимум се записва процентът на отделните видове. 

 При птици в полет се отбелязва основната посока на полета и неговата траектория на придвижване 
– използват се основните посоки –север, юг, изток, запад, североизток, северозапад, югоизток, 
югозапад, като се записват със латинските съкращения. 
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Данните от полевия дневник се обработват и нанасят н стандартни бланки съдържащи следната 
информация: 

 Географски район; 

 Име на мястото, от което е събрана информацията, 

 Дата; 

 Състояние на водоема – нормално/замръзнал; 

 Наличие на безпокойство/ловуване; 

 Метеорологични условия – температура на въздуха (ТоС), наличие на снежна покривка, снеговалеж, 
дъжд и др.; 

 Вид – записва се латинското име на вида – Anas strepera; ако е невъзможно да се определи видът 
поради лоши условия или значително разстояние се записва само до род – напр. Anas sp.;  

 Брой индивиди от всеки вид; 

 Допълнителни бележки; 

 Имената на ръководителя на екипа; 

 Имената на участниците и организацията, която представляват 

3.1.5 Начин на събиране и записване на данните  

 Координатите на местата, от които се събира информация се снемат с помощта на предварително 
калибриран за нуждите GPS приемник в десетични градуси.;  

 Часът на наблюденията се записва по астрономическо часово време; 

 Видът се записва с латинското му наименование изцяло изписано – напр. Anas strepera. Ако 
условията на наблюдението не позволяват определянето на вида се записва до род – напр. Cygnus 
sp.  

 Записва се точната численост на всеки вид, ако това не е възможно се записва оценка на 
числеността като това се отбелязва в полевия дневник. При възможност се записва и възрастовата и 
половата структура на ятата. 

 Поведението на птиците се категоризира в следните типове – хранене, почивка, безпокойство, 
комфортно поведение (чистене на перата, къпане при наличие на вода в нивата, други). Записва се 
какво е поведението на основната част от птиците. При наличие на безпокойство се записва 
източника му, ако той е определим; 

 Ловната преса се изразява в брой ловци и брой изстрели видени и чути по време на наблюдението; 
 
3.1.6 Необходима екипировка и техника за провеждане на проучването  

 Полеви дневници за попълване на данни;  

 Картен материал – с отбелязани местата, от които да се провежда преброяването;. 

 Оптична техника – всеки от участниците в екипа трябва да е снабден с бинокъл с поне 8 кратно 
увеличение, а общо за екипа трябва да има оптична тръба с поне 20 кратно увеличение. 

 Друга специализирана техника - GPS приемник за снемане на географски координати.  

 Екипировка и обща безопасност– всеки участник трябва да има подходящо за работа в зимни 
условия облекло. Преди началото на полевата работа следва да се запознаят и подпишат 
инструкция за безопасност за работа на терена; 

 Придвижването на мобилните екипи се извършва с автомобил, като желателно е да е с висока 
проходимост  

 
3.1.7 Полеви експерти 
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Участниците в полевите екипи включват експерти с теренен и полеви опит в преброяване на 
водолюбивите птици. Във всеки от екипите участва поне един полеви експерт, който гарантира 
качеството на данните. Участниците ще преминат инструктаж преди полевите проучвания. По време на 
инструктажа ще бъдат запознати с начина и изискванията за събиране и попълване на данни в 
полевите дневници и електронните таблици, всеки участник ще бъде запознат и ще подпише 
инструкция за безопасност по време на полевата работа. В полевите екипи се включват и доброволци. 

 
3.1.8 График на полевите проучвания 
Полевите проучвания на зимуващи водолюбиви птици се осъществят в рамките на 2 до 4 дни в средата 
на януари (втората събота и неделя на януари). Целта е да може в максимална степен да се обхванат 
паралелно основните водоеми на страната, за да се избегне повторно отчитане на птици при наличие 
на по-голям интервал от време между преброяването на отделните влажни зони. 

 
3.1.9 Обработка и въвеждане на събраните данни в електронен формат  

 Типове данни 
Обработват се и се въвеждат данни за общата численост на установените водолюбиви птици във 
влажните зони – стоящи и течащи водоеми и крайбрежните морски води, като се посочва числеността 
за всеки един вид по отделно, на всяка от фиксираните наблюдателни точки от които се извършва 
преброяването 
Към всеки запис се привързва информация за датата и часа (час:минути), метеорологичната 
обстановка, състоянието на водоема, установените заплахи и наблюдателите. 

 Електронна форма за въвеждане на данни 
Данните се въвеждат през интернет директно в Информационната Система на ИАОС или базите дани 
на съответната институция (РИОСВ, НПО, ДНП) чрез предоставена парола за достъп. 

 Изисквания към апаратурата и софтуера за обработка и въвеждане на данни 
Компютър с интернет връзка. 

 Връзка с ГИС 
Информационната система на ИАОС или базите дани на съответната институция (РИОСВ, НПО, ДНП)на   
работи в среда на  GIS (ArcGIS, QGIS и др.) 

 Връзка с други паралелни полеви проучвания 
Преди и след среднозимното преброяване ще се осъществява полевото проучване на местата за 
хранене на водолюбиви птици, както и радарните проучвания на локалните придвижвания на 
водолюбивите птици, като предостави допълнителна информация за осъществяване на тези две 
полеви проучвания. 

 
3.1.10 Проверка и потвърждаване на данните по време на полевата работа и по време на 
обработката на данните  
Проверката и потвърждението на данните по време на полевата работа ще бъде резултат от 
първоначалното обучение и инструктаж на полевите експерти. Във всеки от екипите участва поне един 
полеви експерт, който гарантира качеството на данните. Събирането, записа и обработката на данните 
става по добре установена и успешно прилагана методика, което е предпоставка за минимални 
възможности за грешки или пропуски.. Попълнените таблици от екипите на среднозимното 
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преброяване се проверяват от националния координатор, който преценява достоверността и 
надеждността на отделните наблюдения и при необходимост и наличие на съмнения за грешки, 
проверява фактологията при отделни наблюдения включително проверка на полевия дневник. 

Постъпилите данни от полевите екипи ще бъдат преглеждани и верифицирани от ключовия експерт, 
който е водещ за дейността при постъпването им поне веднъж месечно, като ще се преглеждат 
полевите формуляри и попълнените електронни таблици.  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.  

 
3.1.11 Анализиране на данните и резултати 

 Очаквани резултати 
Определена среднозимната численост и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в страната -  
на национално ниво, по региони, дефинирани от Wetlands International, по басейнови дирекции и 
юрисдикции на РИОСВ, по Натура 2000 места и по влажни зони. 

 Типове анализи на данните (включително параметрите) 
Установяване среднозимната численост и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в страната 
-  на национално ниво, по региони, дефинирани от Wetlands International, по басейнови дирекции и 
юрисдикции на РИОСВ, по Натура 2000 места и по влажни зони. Сравнение на получените резултати с 
резултатите от предходния дългогодишен мониторинг. 

 Възможни грешки 
Възможни са грешки при отчитането на птиците ако съседни екипи броят едни и същи птици два пъти 
или пропуснат да преброят даден район. Разчета на маршрутите и планирането на полевите 
проучвания избягва този тип грешки. 

 Софтуер, необходим за анализа на данните (видове, изисквания) 
EXCEL, специализирана база данни, на ИАОС или базите дани на съответната институция (РИОСВ, НПО, 
ДНП) , Arc GIS, QGIS и др. 

 Пространствени анализи 
Изготвят се пространствени анализи на разпределението на зимуващите водолюбиви птици по влажни 
зони – като обща численост на водолюбивите птици и численост на застрашени видове водолюбиви 
птици. 

 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 

Не се налага такава връзка. 

 Ползване за по-нататъшни анализи 
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Резултатите от среднозимното преброяване на водолюбивите птици се ползват при изготвянето на 
картата на чувствителните зони за птици, при определяне на зони за изграждане на ветрогенератори. 
Те ще послужат също при изготвяне на анализите от другите две полеви проучвания на зимуващи 
птици, като дават съпоставка на представителността на конкретната зима по отношение популациите 
на зимуващите птици. 

 
3.1.12 Продукти: доклади, карти, бази данни – формат, съдържание  
Обработени полеви дневници, попълнени и предадени във вид на електронни таблици (стандартни 
формуляри - приложени към заданието) 
снимков материал; заключение и препоръки. 
 
4. ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ ОТ ПОЛЕВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ  

 Изготвени два доклада с резултатите от проучванията през двата полеви сезона, съдържащи 
най-общо следната информация: 

 Определени местата за хранене на зимуващи водолюбиви птици във всеки от изследваните 
региони – териториален обхват, честота на ползване от птиците (сезонна динамика), видов състав на 
птиците ползващи различните места за хранене и численост; коридори на придвижване 

 За всеки вид – общ анализ на предпочитаните места за хранене около основните зимовища на 
вида в страната, както и на установените коридори на придвижване. 

 Установени особености в поведението на зимуващите водолюбиви птици, и специално на 
червеногушата гъска в райони с изградени ветрогенератори 

 Установени промени в местообитанията и заплахи за зимуващите водолюбиви птици в местата 
им за хранене и по протежение на коридорите им на придвижване. 

 Бележки върху приложимостта на методиката за места за хранене на водолюбиви птици и при 
необходимост – препоръки за подобряването й (само в доклада за първия полеви сезон) 

 Резултати от среднозимните преброявания на хищни птици; Установени промени в 
местообитанията и заплахи за зимуващите хищни птици в местата им на срещане 

 Картен и снимков материал 
 
5. СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОДУКТИТЕ 
Ще бъде създадена 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. 
 
6. ПУБЛИЧНОСТ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОДУКТИТЕ 
Максимална част от събраната информация след съответната обработка, систематизиране и анализ 
следва да бъде публикувана под различни форми и по този начин да бъде общодостъпна в 
съответствие с договора с възложителя. 
Текущата работа и резултатите от проекта ще бъдат представени и на широката общественост. 
Съобщения до медиите ще бъдат изготвяни при стартиране на полевите проучвания и постигане на 
интересни или важни резултати- откриване на нови гнезда на редки видове, регистриране на рекордни 
числености и др.  
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