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Преглед и оценка на наличните данни от литературни и други източници, свързани с 
мониторинга на гнездящите видове птици и методики за оценка на състоянието на 

видовете в групата 
 

1. УВОД 

Основен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие 

на Република България в дългосрочен план, в т.ч. и на орнитофауната, е Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Един от компонентите в рамките на НСМРБ е 

мониторингът на различните видове птици в страната в дългосрочен план. Това включва целенасочени 

и дългосрочни наблюдения на видовото разнообразие на птиците в страната, съпроводено със 

събиране, обработка, съхранение и пренос на данни за тях. Дейностите по реализиране на мониторинга 

се осъществяват от определени организации, водеща сред които е Българското дружество за защита на 

птиците (БДЗП), основано през 1988г. Една от основните задачи на дружеството, произтичаща от 

неговата мисия, е осъществяване на мониторинг на птиците в страната, който да позволява тяхното 

опазване на фона на процесите, произтичащи от икономическото развитие на обществото. През 1996 г. 

БДЗП започва мащабно картиране на гнездящите птици в България, което води до съставяне на първия 

национален Атлас на гнездящите птици (Атлас на гнездящите птици в България, 2007). След 

последователната и активна работа на БДЗП през годините в посока опазване на националната 

орнитофауна, през 2004 г. в България за пръв път се въвежда общоевропейската схема за мониторинг на 

обикновените видове птици (МОВП). В съответствие с нея се провеждат поредица от проучвания, 

довели от една страна до богатата информация за гнездящите птици в страната, отразена в 

публикувания през 2007 г. национален Атлас на гнездящите птици, както и до редица мерки в защита 

на различни застрашени видове на територията на нашата страна. Наред с проведеното национално 

картиране на гнездящата орнитофауна, с подкрепата на БДЗП и други неправителствени организации, 

както и с все по-силната подкрепа на държавните органи (МОСВ, ИАОС и други) в страната се 

провеждат регулярно (обикновено ежегодно) различни обследвания на птиците – мониторинг на 

Орнитологично важните места (ОВМ), мониторинг на обикновените видове птици (МОПВ), средно-

зимно преброяване на водолюбивите птици както и различни видово ориентирани национални и 

местни мониторингови действия.  

Събраните данни за различни видове птици, които са били обект на мониторингови проучвания 

на национално и регионално ниво, са представени в поредица от публикации и монографии, по-

значими от които са националния Атлас на гнездящите птици в България (Янков и кол., 2007), 

Орнитологично важни места в България (Костадинова, 1997), Резултати от Средно-зимното преброяване 

на водолюбивите птици в България за периода 1997-2001 година (Костадинова и кол., 2001), Наръчник за 

НАТУРА 2000 в България (Костадинова и кол., 2002), Орнитологично важни места в България и 

НАТУРА 2000 (Костадинова и Граматиков, 2007), Фауна на България (Нанкинов и кол., 1997), Численост 

на националните популации на гнездящите в България птици (Нанкинов и кол., 2004), Състояние на 

широко разпространените птици в България (Спасов, 2008), Птиците на природен парк Витоша 

(Шурулинков и кол., 2001), Птиците на Национален парк Пирин – В:План за управление на 

Национален парк Пирин 2004-2013 (Шурулинков, 2003), Птиците на Средна Дунавска равнина 

(Шурулинков, 2005), Световно застрашени видове птици в България. Национални планове за действие 

за опазването им (Янков (съст.), 2002), Мониторинг на видове. Фауна. Птици (Янков, 2004) и други.  

 

2. МОНИТОРИНГ НА ГНЕЗДЯЩИТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ  

За наблюдение и оценка на гнездящите птици в рамките на европейските държави съществуват 

добре развити и хармонизирани в значителна степен мониторингови схеми, които се прилагат успешно в  
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последните години и в нашата страна. Това се осъществява с основната подкрепа  и участие на 

природозащитните НПО като БДЗП, Зелени Балкани и други, както и БАН. В резултат на това  след 2004 

г. у нас се прилагат стандартизирани европейски методики за мониторинг на гнездящите птици, които 

постоянно се усъвършенстват въз основа на опита на участващите европейски страни. Едно от важните 

предимства на този тип мониторинг е прилагането на единни стандарти за обследване и оценка 

състоянието на орнитофауната, вкл. на гнездящите птици, на национално и европейско ниво. 

2.1. Особености на мониторинга на гнездящите птици в България  

Мониторингът на птиците на ниво видове се отличава с ясно изразена специфика, утвърдена в 

международната орнитологична практика, а в голяма степен и по отношение на отделни 

мониторингови дейности в България. Тази специфика се изразява в следното (Янков, 2004): 

 В редица случаи мониторингът на птиците се прави чрез единни комплексни програми, за 

които е характерно, че с еднократното си осъществяване предоставят данни за значителен брой 

видове (понякога – до над 60 – 70 вида). 

 За застрашени в международен и национален мащаб видове или за такива с индикаторна роля 

се прилага мониторинг, специално насочен към дадения вид. Към тази група следва да се 

отнесат и случаите, когато се касае за видове, за които е възникнала спешна необходимост от 

проследяване на състоянието им (поради внезапно влошен природозащитен статус, поради 

необходимост от проследяване на резултата от реинтродукция или друга природозащитна 

мярка и т.н.). 

 Основните мониторингови практики са се утвърдили чрез процес на усъвършенстване в 

различни страни и повечето от тях са възприети в практиката както от изпълнителните органи, 

така и на управленско ниво, при което резултатите от мониторинга се използват за вземане на 

решения. Това е в сила и за България, макар и не в еднаква степен за всички общоевропейски 

схеми на мониторинг. Например, докато мониторингът на зимуващите водолюбиви птици, 

осъществяван чрез т.н. Средно-зимно преброяване (Mid-Winter Waterfowl Census) има вече над 

25-годишна традиция, то Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове 

птици (Pan-European Common Birds Monitoring Scheme) бе внедрена у нас едва през 2004 г. 

 Понастоящем е в ход процес на хармонизиране на съществуващите мониторингови дейности за 

птиците на общоевропейско ниво и на привеждането им в съответствие с изискванията на 

Европейската комисия и с нуждите на правителствата на отделните страни по изпълнение на 

поетите от тях ангажименти в тази насока. Очаква се това да стане чрез разработената от Bird 

Life International Общоевропейска стратегия за мониторинг на птиците (Pan-European Bird 

Monitoring Strategy) (Bennun and Nagy, 2003). 

 

2.2. Методика за национален мониторинг на птиците в България в рамките на НСМБР 

Въз основа на отчетените особености на мониторинга на птиците в нашата страна и в 

съответствие с утвърдените и прилагани общоевропейски мониторингови схеми на видовете, в рамките 

на НСМБР е разработена методика за мониторинг на орнитофауната в страната (Янков, 2004). В нея са 

взети под внимание посочените обстоятелства и основните принципи на съвременната рамка на 

общоевропейския мониторинг на птиците. Разгледани са основни въпроси, свързани с мониторинга на 

птиците, отнасящи се до необходимостите на национално ниво. Към тях са отнесени и някои основни  

елементи на мониторинга на птиците в защитените територии, за които има разработени планове за 

управление, независимо че въпросите са залегнали много по-обстойно в тези планове или в специални 

мониторингови програми за по-големите по площ защитени територии.  

По същество разработената методика обхваща определени от автора критерии за избор на 

видовете за мониторинг, препоръчителни видове птици и места за мониторинг, в съответствие с 

различните мониторингови схеми, както и техники за тяхното прилагане. В основата на предлагания 

мониторинг на птиците е залегнал базовия мониторинг (basic monitoring), като предлаганите методики  
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ще позволят получаване на данни за състоянието (status) на обследваните видове, за неблагоприятните 

въздействия (pressure) върху тях и за отговора (response) на съответните орнитологични обекти.  

В методиката се предлагат 8 основни критерии за избор на видове от всички биологични групи 

птици, а именно: консервационна значимост; индикативна значимост за други видове и за хабитати; 

използване в мониторингови схеми; ключова екологична значимост; вид, типичен за местообитания, в които се 

очакват най-драстични промени; стопанска значимост; вид, удобен за мониторинг; инвазионна значимост. На 

база на тези критерии е разработен мониторингов ранг на видовете, с помощта на който те се 

класифицират в три групи по приоритетност за обследване. 

В съответствие с Общоевропейската стратегия за мониторинг на птиците в методиката на 

НСМБР се предлагат три типа орнитологични обекти за мониторинг (Янков, 2004). 

 Значими за птиците места – към тях се отнасят Орнитологично важните места (ОВМ) - 

Important Bird Areas (IBA) и Специално защитените зони (СЗЗ) по Директивата за птиците 

(Special Protected Areas - SPA). Те съставят орнитологичната част на Националната 

екологична мрежа по Закона за биологичното разнообразие (мрежата НАТУРА2000). 

 Застрашени видове – в тази група са включени световно и приоритетни европейски и 

национално застрашени видове. При мониторинга на тази група птици се очаква да бъде 

извършена оценка на риска от изчезване на съответния вид и на резултатите от прилагане 

на плановете за действие относно неговото опазване. 

 Обикновени видове – към тази група се отнасят широко разпространените видове птици, 

които във всички страни, вкл. и в България, се използват като индикатори за общото 

състояние на местообитанията и средата като цяло. 

 

3. ВИДОВЕ ПТИЦИ И МЕСТА НА МОНИТОРИНГ  

В методиката на НСМБР са предложени 315 вида от общо 417 вида от орнитофауната на 

България. Пълният списък с точните наименования на птиците предложени за мониторинг е 

представен в табл.1. - Птици на Приложение 1 към основния документ на НСМБР 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/nsmbr). В предложения списък не са включени видовете, 

които нямат постоянно присъствие в орнитофауната на страната, т.е. тяхното присъствие е установено 

в миналото само с единични находки, както и тези, които не съответстват на нито един от 

предложените в методиката за мониторинг критерии или отговарят само на критерия “вид, удобен за 

мониторинг”. 

Значителна част от предлаганите видове птици могат да бъдат обхванати от няколко утвърдени 

мониторингови схеми и техники, всяка от които може да се прилага едновременно за голям брой 

видове. Тези техники са утвърдени и стандартни за Европа и се прилагат и в България. Те са в 

достатъчна степен отработени в научно, организационно и изпълнителско ниво от БДЗП и други 

български неправителствени природозащитни организации и научни институти /Федерация „Зелени 

Балкани“,СДП“Балкани“, ИБЕИ-БАН и др./. 

В методиката за мониторинг на орнитофауната в България на НСМБР са представени най-

ефективните по отношение обхвата на видовете птици и значимите за тях места мониторингови  

дейности и техники, прилагани вече и в нашата страна (Янков, 2004). Основните схеми обхващат: 

картиране на гнездящата орнитофауна; мониторинг на обикновените видове птици; средно-зимно 

преброяване на водолюбивите птици; мониторинг на Орнитологично важните места и защитените 

зони от мрежата НАТУРА2000. Тези мониторингови дейности са прилагани в страната и съществува 

методологична и организационна база за бъдещото им осъществяване. В същото време обаче при 

тяхното бъдещо прилагане е необходимо да бъдат актуализирани методиките в съответствие с новите 

условия на средата, както и с наличния човешки ресурс и технически средства. 

Настоящата методика на НСМБР за мониторинг на орнитофауната предвижда Картирането на 

гнездовата орнитофауна да обхваща всички гнездящи видове (273 вида препоръчани в методиката) по 

цялата територия на страната. Конкретните видове могат да се видят в Приложение 1 – Птици на 

НСМБР.  
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При Мониторинг на обикновените видове птици през 2004 г. са обхванати над 120 гнездящи видове, 

а през периода 2005-2007 г. – 191 вида. Схемата се осъществява ежегодно на повече от 100 квадрата с 

площ по 1 кв. км на различни места от цялата територия на страната (Спасов, 2004, 2008).  

Средно-зимното преброяване на водолюбивите птици обхваща общо над 112 зимуващи вида (от които 

над 50 вида водолюбиви птици) и около 206 влажни зони на различни места по цялата територия на 

страната (Костадинова, Дерелиев, 2001). В 84 от влажните зони зимуват около 75% от водолюбивите 

птици в страната, поради което те съставляват т.нар. Постоянен списък на задължителните за мониторинг 

обекти. Конкретните влажни зони от този списък са представени от Костадинова и Дерелиев (2001). 

Мониторингът на Орнитологично важните места (включително Специално защитените зони) обхаща 

251 гнездящи, мигриращи и зимуващи вида в 140 обекта (с обща площ над 17 500 кв. км ) на цялата 

територия на страната (Янков, 2004). Немалка част от тези места са съществуващи защитени територии, 

включително национални и природни паркове. Досега обаче мониторингът на ОВМ и СЗЗ за птиците у 

нас е провеждан локално и непериодично, без ясна система, като са обхванати повече или по-малко 

регулярни мониторингови изследвания, едва около 10% от всичките ОВМ в страната.  

 

4. МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ГНЕЗДЯЩИТЕ ПТИЦИ ПРИЛАГАНИ В БЪЛГАРИЯ. 

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБРАНИ ПРИ МОНИТОРИНГОВИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В рамките на общоевропейския мониторинг на видовете, вкл. на гнездящите птици, в България 

се прилагат няколко национални мониторингови схеми съобразно спецификата на нашата национална 

орнитофауна. Те са общоприети в европейските страни и предоставят важна информация съгласно 

изискванията на Директивата за птиците (79/409/ЕЕС). Получената информация съответства на 

предложените от Европейската агенция по околната среда базови индикатори на ЕС за 

биоразнообразието (EU headline biodiversity indicators) (Anonymous, 2004а). 

 

4.1. Картиране на гнездовата орнитофауна на страната 

Тази мониторингова схема се осъществява по стандартна методика на Комитета за Европейския 

орнитологичен атлас (European Ornithological Atlas Committee) (Hagemeijer and Blair, 1997). Провежда се 

в повечето от страните от Западна и Централна Европа, обикновено на 10-годишен период.  

В България на територията на цялата страна тази мониторингова схема е осъществена 

еднократно под ръководството и с участието на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) 

през периода 1995-2005 г. Получените данни съставляват основната част от информацията в съставения 

национален Атлас на гнездящите птици в България (Янков и кол., 2007). Картирането обхваща цялата  

територия на страната, която е разграфена на 1240 стандартни квадрата със страна 10 км (100 кв. км 

площ при цял квадрат) чрез Универсалната Меркаторна мрежа (UTM Grid). Във всеки от посочените 

квадрати са установявани всички гнездящи видове птици и са вписвани в специален формуляр, като се 

отбелязват степента на достоверност на гнездене и броя гнездящи двойки в квадрата за всеки вид. 

Данните от формулярите са въвеждани в специално разработена база данни, която автоматично 

генерира няколко картови изображения на разпространението на отделния вид, които отразяват: 

 достоверност на гнездене;  

 численост (брой двойки във всеки от квадратите –в числови интервали); 

 сумарни данни за общия брой двойки в страната или в зададени квадрати; 

 броя или кодовете на квадратите, в които се среща даден вид; 

 и някои други характеристики. 

На основата на събраните данни са получени сведения за размера на националната популация 

на всеки вид птица, за хоризонталното и вертикалното й разпространение и размер на 

националния ареал, както и за неговия характер (разкъсан, локализиран в определена част от страната 

и т.н.). При повтаряне на картирането (препоръчва се то да се извършва през десетилетие, но все още  
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няма такова) може да се получи ценна информация както за гнездящите птици, така и за общото 

състояние на околната среда в различните части на страната. 

Наред с проведеното национално изследване чрез картирането,  мониторингови схеми свързани 

с картиране на гнездящите птици са прилагани и при проучвания в регионален мащаб,като са 

направени и регионални атласи  – например на Странджа, Врачански Балкан, Понор планина (Milchev 

1994, Georgiev, Milchev 2000, Nikolov,Vassilev 2004). Има и редица други регионални 

орнитофаунистични проучвания от последните години, които не са свързани с картиране, но дават 

много конкретни данни, които ще бъдат използвани за картирането при настоящия проект –например 

проучванията на Средна Дунавска равнина, Сакар, Славянка планина, крайморска Добруджа и др. 

(Шурулинков и др.2005, Стойчев и др. 2008, Stoyanov, Shurulinkov 2009, Зехтинджиев 2009) 

Мониторинговата схема основана на картирането на орнитофауната е предпоставка за 

получаване на информация с голяма степен на пълнота и достоверност. В същото време обаче, нейното 

прилагане на територията на цялата страна, включващо всичките 1240 UTM квадрата (10х10км), изисква 

организирането на прекомерно голям финансов и човешки ресурс, като едновременно с това ще отнеме 

доста дълго време, което е възможно да направи част от данните, получени в началото на кампанията, 

не достатъчно актуални. Поради това е уместно да се потърси възможност за приложение на тази схема 

на мониторинг въз основа на представителна извадка от UTM квадрата (10х10км), в които да се 

използват утвърдените техники за наблюдение на орнитологичните обекти в тях. Необходимият брой и 

разположението на квадратите трябва да бъде съобразено с изискванията за получаване на достоверни 

оценки на наблюдаваните характеристики на обектите по отношение на цялата площ на техните 

обитания. Един от ефективните методи за получаване на оценки на интересуващите ни 

характеристики е т.н. Мултиплайър метод. При него се прилага екстраполиране на резултатите от 

извадката въз основа на подходящи за целта отправни множители.  

 

4.2. Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) 

Тази схема е част от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, 

координирана понастоящем от BirdLife International и се осъществява по правило от националните 

партньори на тази организация в различните европейски страни по стандартна методика. Тя се 

провежда ежегодно в повечето европейски страни и дава възможност да се обобщава информацията за 

състоянието на гнездящите популации на голям брой видове от целия континент. 

В България МОВП е въведен през 2004 г. от БДЗП (Спасов, 2004). Тя е част от Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие, която се администрира от Изпълнителната 

агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите.  

Основните задачи на МОВП могат да бъдат структурирани по следния начин (Спасов, 2008): 

 Да събере информация за ежегодните и дългосрочните промени в числеността на 

популациите на голям брой гнездящи видове птици в различните местообитания на 

територията на България. 

 Да спомогне за по-доброто разбиране на популационната биология на птиците и особено 

на причините за тяхното намаляване. 

 Да допринесе за опазването на птиците чрез включване в изследването на голям брой 

доброволци от цяла България. 

 Да допринесе за формирането на общоевропейския индикатор за биологичното 

разнообразие базиран на популационните тенденции на обикновените видове птици. 

 

Схемата на МОВП обхваща квадрати със страна 1 км (1 кв. км площ), случайно подбрани и 

разположени в различни части на цялата територия на страната. Всеки квадрат се посещава от 

наблюдателя 4 пъти през гнездовия сезон, като при всяко посещение всички регистрирани птици се 

отбелязват в специални формуляри. След обработване на данните се получава информация за  
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относителната численост на съответните видове в страната във формат, сравним с този на останалите 

европейски страни. При ежегодна повторяемост на схемата получената информация може да бъде 

използвана за представяне на тенденциите в числеността на отделните видове на национално ниво. 

Поради унифицираната методика на мониторинга, получаваната информация може да послужи също 

за сравнителни анализи по отношение динамиката на видовете в международен мащаб. През 2004 г. 

тази схема пилотно е приложена в България от БДЗП в 74 квадрата. Според методиката квадратите с 

площ един кв. км, които подлежат на обследване се избират на случаен принцип в рамките на 

предварително определен регион. Този избор на пробни площадки гарантира представителност на 

изследваните местообитания в рамките на региона. В същото време обаче, регионите се определят на 

принципа на удобството. В резултат от това при първото пилотно изследване в големи райони от 

страната като Северозападна България и Горнотракийската низина не са обследвани пробни площадки 

и събраните през тази пилотна година данни не са представителни за страната като цяло. През 

следващите три години броят на пробните площадки надхвърля 100 и те са значително по-равномерно 

разпределени на територията на страната. Броят им по години е, както следва: 2005 г. – 129, 2006 г. – 155 

и 2007 г. – 119. За периода 2005–2007 г. в пробните площадки от МОВП са регистрирани общо 191 вида 

птици, което е около 67% от гнездовата орнитофауна на страната (Спасов, 2008).  

Особено внимание по време на мониторинга се отделя на състоянието на птиците, обитаващи 

селскостопанските местообитания. Причината за това е, че тези видове птици са индикатор за това дали 

земеделските практики щадят околната среда и дали биологичното разнообразие и здравето на хората 

от селскостопанските райони не са застрашени. 

Информацията, получавана от МОВП, се въвежда в база данни, чийто дизайн е подготвен с 

помощта на специалисти от Royal Society for the Protection of Birds (Великобритания). Като начало тази 

база данни е на MS Access, а в бъдеще се предвижда да бъде конвертирана в географска 

информационна система (ГИС база данни), която да позволи по-детайлни анализи на информацията, 

събрана от пробните площадки.  

От базата с данни се експортират записите за всеки вид по години и се прави селекция на 

данните, които се използват за определяне на популационната тенденция. При селекцията на записите 

са взети под внимание периодите на миграция на съответния вид, дата и час на отчитане на всяка от 

пробните площадки, метеорологичните условия, датите на отчитане през различните години и др. 

Записите, които не са събрани по установената методика или по някаква друга причина будят 

съмнения относно достоверността си, са изключени от последващия анализ. 

Данните, събрани от мониторинга в периода 2005-2007 г. са обработени със специализиран 

софтуер TRIM в резултат, на което са получени тенденциите в динамиката на група видове гнездящи 

птици (Спасов, 2008). 

Основните приноси от осъществяването на МОВП в България могат да бъдат обобщени в 

следното: 

 чрез схемата се набира актуална информация за статуса на биологичното разнообразие в 

страната; 

 МОВП спомага да се установят заплахите за птиците и биоразнообразието, както и да се 

определят природозащитните приоритети; 

 МОВП спомага за оценка на ефективността от природозащитните дейности; 

 резултатите от МОВП са добър аргумент в подкрепа на предложенията за промяна на 

секторните политики, увреждащи природата. 

Недостатък на тази мониторингова схема у нас е, че за изпълнението и се разчита основно на 

неопитни и зле обучени доброволци, което поставя под съмнение достоверността на получените данни. 

4.3. Мониторинг на Орнитологично важните места (включително Специално защитените 

зони за птици от Националната екологична мрежа)  

Мониторингът на Орнитологично важните места (ОВМ) се организира в международен план от 

BirdLife International и се осъществява ежегодно по единна методика от националните партньори на  
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организацията във всички европейски страни.В рамките на този мониторинг се извършват редовни 

наблюдения и събиране на данни за гнездовата орнитофауна на определени орнитологично важни 

места в страната.  

У нас този мониторинг се провежда от 1989 г. насам, като основен изпълнител и отговорен за 

актуализиране на методологията на схемата е БДЗП. Подробна информация по схемата може да бъде 

намерена в Костадинова (1997). Предвид изграждането на Националната екологична мрежа и 

значителното сходство на ОВМ със защитените зони от мрежата НАТУРА2000, последните също са 

включени в мониторинговата схема. 

По отношение на птиците, тази схема в нашата страна включва събиране на данни в 3 основни 

аспекта: 

 численост на птиците (или на определени видове) в дадената консервационно значима 

територия; 

 отрицателни въздействия; 

 резултати от природозащитни мерки в пределите на мястото. 

 

По схемата се събира информация през всички сезони на годината, макар това да става основно 

през размножителния сезон и сезона на миграцията. Данните се отразяват в стандартни формуляри и 

се въвеждат в Базата данни за ОВМ, която е интегрирана част от World Bird Database на BirdLife 

International за всяка от държавите, провеждащи мониторинга. 

Редовен мониторинг на ОВМ се провежда само в малък брой от тези места – например в зоните 

„Атанасовско езеро“, „Комплекс Мандра-Пода“, “ез. Сребърна“, “Комплекс Беленски острови“, “ез. 

Дуранкулак“, „Шабленски езерен комплекс“, „Драгоман-Раяновци“  и др. Данните не се публикуват 

редовно. Единствените две публикации са обзорни (Костадинова,ред., 1997, 

Костадинова,Граматиков,ред. 2007) и предоставят обобщаващи данни за числеността на част от 

гнездещите птици във всяко ОВМ в България. Дадени са данни само за редките и застрашени видове - 

главно тези включени в Приложение 1 на Директивата за птиците.  Представените данни за числеността 

и статуса на птиците не са обвързани с определена година или дори период от години, за който са 

референтни. Също така тези данни не са географски обвързани, т.е няма картиране в рамките на 

територията на всяко ОВМ, нито са дадени някакви координати. От тази гледна точка тези данни са 

неизползваеми за целите на настоящия проект. Численостите на гнездовите популации в много от 

местата са с извънредно голям интервал между долната и горна граница, други пък са с изключителна 

точност без никакво вариране, за трудни видове, за които не е ясно как това е постигнато. Като цяло 

повечето данни са объркващи и ненадеждни. Същите данни с малки корекции и добавки бяха 

включени и в стандартните формуляри на Натура-2000 местата за птиците, които у нас вече съвпадат 

като територия с орнитологично важните места.  

Информация за пространственото разпределение на видовете вътре в рамките на ОВМ беше 

събрана за някои от ОВМ у нас по проект “Минимизиране на рисковете за дивите птици от сблъсъци с 

ветрогенератори” изпълняван от БДЗП в периода 2011-2012 г., но резултатите от него още не са ни 

предоставени и не са публикувани.  

 

4.4. Видово ориентирани национални мониторингови дейности свързани с гнездящите 

птици в България.  

Методиките за видово ориентиран мониторинг на повечето от европейските видове птици са 

описани подробно от Gilbert, Gibbons & Evans (2000). Допълнителна информация по въпроса е 

представена също от Bibby, Jones & Marsden (1998). При този мониторинг обикновено се събират един и 

същи тип данни, включващи сведения за разпространението, числеността и основни елементи от 

биологията на вида (размножаване, прелет, зимуване и т.н.), както и застрашаващите го фактори. По-

детайлна информация по отношение размножаване, хранене, взаимоотношения с други видове и друго 

се събира само доколкото има значение за опазването на вида. Методиката на този тип мониторинг е  
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сравнително еднотипна дори за много различни видове, обитаващи съвършено различни 

местообитания. По-съществени различия има, когато се отнася за мониторинг на видове през различни 

сезони (видове с различен сезонен статус). 

В нашата страна се провежда национален видово ориентиран мониторинг за определен брой 

главно световно застрашени или други много редки видове птици. В прилагането на повечето от 

схемите в страната има дългогодишен опит. Част от тези видово ориентирани мониторингови 

проучвания са следните:  

 Преброяване на белия щъркел. Тази мониторингова схема има най-дългогодишна история в 

страната и се осъществява в рамките на Международното преброяване на белия щъркел 

(International White Stork Census). Тя се провежда от 1954 г. насам на всеки 10 години във 

всички страни от ареала на вида. В България преброяване е извършено през 1984 (частично по 

анкетен метод/, 1994 и 2004 г. Национален координатор на последните две преброявания е 

БДЗП (Петров, 1997).  

 Мониторинг на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). Този мониторинг се провежда от 

доста години у нас. Първоначално програмата е осъществявана от БАН, а в последните 

години – от БДЗП и БАН. При обследванията се обхваща числеността на гнездящата 

популация в резервата Сребърна, гнездовия й успех и някои допълнителни показатели.  

 Мониторинг на белоглавия лешояд (Gyps fulvus). Мониторингът е национален и стартира у 

нас през 1984 г. Той се осъществява от БДЗП, Федерация „Зелени Балкани“, Фонда за дивата 

флора и фауна/ФДФФ/ и Дружеството за защита на хищните птици /ДЗХП/ и дава 

информация за разпространението и броя на гнездящите двойки, гнездовия успех и някои от 

заплахите за вида.  

 Мониторинг на черния лешояд (Aegypius monachus). Този мониторинг се провежда в нашата 

страна от БДЗП и от Федерация „Зелени Балкани“ от 1990 г. насам. Обследва се броя на 

обитаващите в България индивиди, както и местата им за концентрация и пътищата на 

миграция на тези птици между България и Гърция. 

 Мониторинг на популацията на египетския лешояд (Neophron percnopterus). Този национален 

мониторинг стартира през 2003 г. в нашата страна. Включва постоянно издирване и 

картиране на гнездещите двойки, ежегодно определяне на броя им, на гнездовия успех и 

заплахите за вида в национален мащаб. Осъществява се от БДЗП. 

 Мониторинг на популацията на царския орел (Aquila heliaca) Провежда се у нас от 1991-1993 г. 

насам. Включва ежегодно преброяване на всички известни двойки на вида, търсене на нови, 

определяне на гнездовия успех и заплахите за вида. Извършва се от БДЗП и Федерация 

„Зелени Балкани“. 

 Мониторинг върху състоянието на чапловите и корморанови колонии по р.Дунав Включва 

определяне на числеността на гнездящите колониално чапли и корморани в целия българо-

румънски участък на р.Дунав. Провежда се от 2006 г. насам от Световния Фонд за защита на 

природата –Дунавско –Карпатска програма в сътрудничество с ПП “Персина“ и БДЗП. Само 

част от данните са публикувани досега (Shurulinkov et al.2007). 

 

При мониторинг на гнездящи видове се посещават всички възможни гнездови места на дадения 

вид и на място попълват предварително разработени формуляри. При обследването се отразяват данни 

за местоположението и основните характеристики на мястото, основни данни за гнездото, броя малки, 

установени заплахи. Тази информация се въвежда в база данни, която след обработване предоставя 

сведения за разпространението, размера и популационната плътност на националната популация на 

вида, гнездовия успех и други основни показатели за състоянието на гнездовата популация на дадения 

вид. Методиката и конкретните показатели за мониторинга на белия щъркел са представени подробно 

от Петров (1997). Тази методика с незначителни адаптации може да бъде приложена към значителен 

брой от останалите гнездящи видове, посочени за видово ориентиран мониторинг в методиката на 

НСМБР (Янков, 2004). За други гнездящи видове тя трябва да бъде модифицирана допълнително по  
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отношение на техниката за намирането на гнездата, определянето на броя размножаващи се двойки, 

времето от денонощието, в която да се изследва вида (вж. Таблица 2 в методика на НСМБР – Янков, 

2004). При отделни видове мониторингът може да е свързан с екстензивно издирване на възможните 

места за гнездене (вж. Таблици 2 и 3 в методика на НСМБР – Янков, 2004). Във всички случаи на 

модификация обаче, техниките не трябва да излизат извън обичайните и/или рутинни методики в 

орнитологията. 

Конкретните данни от мониторинга на гнездовите популации на световно застрашените видове 

гнездящи птици у нас не се публикуват редовно и в много случаи са недостъпни. Географски 

привързани данни за тези видове почти не се предоставят публично. Съобщават се откъслечни 

сведения, най-често за по-интересни събития предимно в сайтовете на БДЗП и Зелени Балкани. 

Изключение правят някои по-нови публикации главно за състоянието на гнездовата популация, 

храненето и следгнездовите миграции на царския орел у нас (Petrov et al.1996,Stoychev at al.2004, 

Demerdzhiev et al.2011), както и за разпространението и числеността на белооката потапница (Petkov 

2000). За редица други видове от орнитофауната на страната също има публикувани актуални данни за 

гнездовото им разпространение в национален или регионален мащаб  - например за сокола скитник 

(Ragyov et al.2009), черния лешояд (Hristov et al.2012), морския орел (Shurulinkov, Daskalova 2007), 

врабчовата кукумявка (Pacenovsky, Shurulinkov, 2008; Shurulinkov et al.2012), пернатоногата кукумявка 

(Shurulinkov et al.2003, Shurulinkov,Stoyanov 2005), забулената сова (Miltschev et al. 2002), горския бекас 

(Stoyanov et al.2003), дъждосвирцоподобните птици (Nankinov, Dalakchieva 2001, Nankinov et al.2002,  

Dalakchieva 2003, Dalakchieva 2004, Shurulinkov et al.2013), ливадния дърдавец и пъструшките (Delov 

1999),  сврачките (Nikolov B. 2005; Nikolov B. 2006), хайдушката чавка (Stoyanov et al. 2008),  големия 

корморан (Nikolov I. et al. 2005; Nikolov I. et al. 2013), орфеевото коприварче (Milchev,Kovachev 2000), 

ориенталското каменарче (Shurulinkov et al.2007c), розовия скорец (Nankinov et.al 2001) и др. В някои от 

тези публикации  има и конкретни географски привързани данни, които са използвани при 

изработката на картите за гнездово разпространение на видовете по настоящия проект.  

Освен посочените национални мониторингови схеми в България се провеждат и програми за 

мониторинг на някои защитени територии (Янков, 2004). На първо място сред тях може да се изтъкнат 

националните паркове “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”, природните паркове „Русенски Лом“, 

„Персина“ и “Българка” както и някои други големи защитени територии (Шурулинков, 2001, 2003; 

Shurulinkov,Nikolov 2005).  Мониторинг на гнездещите птици се извършва и в редица влажни зони: 

резерватите “Сребърна” (от БАН), “Атанасовско езеро” (от БАН и БДЗП), защитените местности “Пода” 

(от БДЗП), “Шабленско езеро” (от БДЗП и Фондация Le Balkan), “Дуранкулашко езеро” (от БДЗП и 

Фондация Le Balkan ), “Вая” (от БДЗП), Рамсарското място „Драгомански карстов комплекс“ (от 

СДП“Балкани“) и други. Местни мониторингови дейности въз основа на разработената методика на 

НСМБР могат да бъдат извършвани и в други защитени територии. 

 Проследяване числеността по години се извършва и при някои ресурсни видове птици. СЛРБ 

осъществява таксации на отделни ловни видове (полска яребица Perdix perdix, фазан Phasianus colchicus), а 

някои от Държавните дивечовъдни станции – на глухара (Tetrao urogallus) и кеклиците. Тези данни обаче 

в много случаи са ненадеждни.  

 

4.5. Анализ на степента на проученост на гнездовата орнитофауна и на основните пропуски в 

наличните познания за видовете и териториите, в които ще се провежда мониторинга. 

Като цяло гнездовата орнитофауна на България е задоволително проучена, но все още има много 

какво да се желае за да се достигне дори средното  ниво на познание за другите европейски страни. 

Атласът на гнездещите птици е една добра база за развитие на познанията за гнездовата орнитофауна у 

нас, но той има и редица пропуски и съществени методологични неясноти, които затрудняват 

ползването му в сравнителен план. 

По групи птици може да разделим гнездовата орнитофауна на 3 основни групи – добре 

проучени видове и групи видове, задоволително проучени и слабо проучени. Към първата група спадат  
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главно световно застрашените видове и някои от останалите видове посочени по-горе в т.3.4 

(сврачковите птици, ливадния дърдавец, малкия корморан, някои дъждосвирцови птици като 

саблеклюна, кокилобегача, речния и морския дъждосвирци и др.). Това са главно редки и застрашени 

видове, предимно от групите на водолюбивите и грабливите птици. Като най-подробен и редовен 

можем да отличим мониторинга на популациите на царския орел, египетския лешояд, белоглавия 

лешояд, морския орел. 

Сред задоволително проучените групи птици са глухаря, лещарката, дърдавцовите птици, 

патиците,  скалния орел, обикновената и вечерната ветрушка, мишеловите, големия и малкия ястреби, 

чапловите птици, шаварчетата, малкия маслинов присмехулник, червения и белия ангъчи, лиската, 

блатните лястовици, рибарките и чайките, горските сови, повечето кълвачи, бързолетите, планинския 

кеклик, бухала, черния щъркел, забулената сова, полубеловратата мухоловка, чучулигите, лястовиците. 

Слабо проучени, без редовен мониторинг на популациите и без конкретни дори и локални по-

задълбочени проучвания са буревестникоподобните птици, гмурците, зеленоножката, синявицата, 

папуняка, земеродното рибарче, малкия орел, малкия креслив орел, осояда, орела змияр, късопръстия 

ястреб, каните, блатарите, уралската улулица, завирушките, въртошийката, червеногушата мухоловка, 

гълъбовите птици, чухала, козодоя, бъбриците и други групи врабчоподобни птици. 

В географски аспект гнездовата орнитофауна на страната също е неравномерно проучена. Макар 

Атласа да обхваща формално цялата страна непълностите за отделни райони са ясно видими за всеки 

опитен познавач на съответния район. Същото важи и за Червената книга. Сред най-добре проучените 

по отношение на гнездовата орнитофауна райони на страната може да посочим области като Бургаска, 

Софийска, Сливенска, Пловдивска, Старозагорска, Плевенска, Варненска, Добричка както и Източните 

Родопи (Кърджалийска обл.) и Сакар. С немалко проучвания, но все още с редица неизследвани райони 

и видове са областите Благоевградска, Кюстендилска, Врачанска, Монтанска, Ловешка, 

Великотърновска, Русенска, Шуменска, Силистренска, Хасковска, Ямболска, Пазарджишка и Смолянска.  

Най-слабо са изучени гнездещите птици в областите Видинска, Габровска, Разградска,Търговищка и 

Пернишка. При едно бъдещо картиране за нов Атлас е необходимо равномерно покриване на страната 

за да може да бъдат направени сравнения в пространствен аспект. При подбора на квадрати ние сме се 

базирали на съществуващата положителна публикувана информация (главно от Атласа), каквото е 

изискването на техническата спецификация и съответно неизучените райони отново няма как да бъдат 

застъпени добре в извадката от квадрати. 

По отношение на параметрите при проучванията на гнездовата орнитофауна у нас най-често се 

събират данни за гнездовия статус, разпространението, числеността и местообитанията на видовете. В 

далеч по-малко случаи има конкретни числови данни за плътността на популациите, особено по 

отделни местообитания - каквито данни например има в някои скорошни регионални проучвания – на 

птиците в Кресненското дефиле и Пирин (Nikolov S., Spasov 2005; Nikolov S. 2007). Данните за заплахите 

за видовете също са доста непълни и откъслечни. 

 

5. МЕТОДИКИ, ПРИЛАГАНИ В МОНИТОРИНГОВИ СХЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ВИДОВЕТЕ ГНЕЗДЯЩИ ПТИЦИ В СТРАНАТА 

В България досега не са разработени или прилагани разработени в чужбина  методики за оценка 

на състоянието/природозащитното състояние/ на птиците в национален мащаб. Все пак локално за 

определени райони и за срещащите се в тях птици има някои направени оценки, които са базирани на 

таблици за оценка с определени критерии и параметри  – например за защитените зони от Натура - 

2000 Пожарево, Гарванско блато и Малък Преславец (разработени от П. Шурулинков по проект на 

Зелени Балкани), както и за горските видове от Натура - 2000 (по проект на АППБ). Тези таблици ще 

могат да бъдат ползвани като база и за настоящия проект. Но те обхващат само една част от видовете 

птици в страната и са прилагани за определен хабитат или само за определени защитени зони. При тях 

са използвани три категории за  определяне на природозащитния статус – благоприятен, 

неблагоприятен -незадоволителен и неблагоприятен - лош. Използвани са основните параметри  
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залегнали в подобни оценявания и в други европейски страни – членки на ЕС преди България – площ 

на ареала, тенденция в развитието на площа на ареала, численост и плътност на 

популацията,тенденция в числеността, площ и качество на местообитанията, промени в площа на 

местообитанията на вида, заплахи за вида (различни по важност за отделните видове или групи видове).  

В други държави от ЕС са използвани и други категории за оценяване – например 

неблагоприятния статус се разделя на видове с неблагоприятен статус с намаляваща численост и видове 

с неблагоприятен статус  с увеличаваща се численост (Дания).  

Останалите публикации, които правят опит за оценка макар и не на природозащитното 

състояние, а на числеността на националните популации и на тенденциите в тях са Атласа на 

гнездящите птици, Червената книга на България, публикациите на Костадинова и кол. (1997), 

Костадинова и Михайлов (2002) и Костадинова и Граматиков (2007), както и тази на Нанкинов и кол. 

(2004).   Оценките на числеността и тенденциите на птиците у нас в повечето случаи са базирани на 

експертно мнение и по рядко на конкретни преброявания. Във всички горепосочени базови източници 

за национални референтни оценки с изключение на Атласа оценките са базирани на експертно 

мнение. Само в Атласа тези оценки формално се базират на реално преброяване на гнездящите птици 

във всички квадрати. Реално обаче за всеки квадрат числеността е била определяна отново на експертна 

оценка в числови интервали (1-10,10-100,100-1000 дв.) и често е съвсем ориентировъчна. На по-точни 

преброявания се базират само националните оценки на някои видове - царски орел, египетски лешояд, 

белоглав лашояд, чапловите колонии, белия щъркел, скален орел, сокол скитник, голям воден бик и др. 

Отново на експертно мнение, но на база на екстраполация по числови данни за определени региони и 

местообитания се базират оценките на други видове – врабчова кукумявка, пернатонога кукумявка, 

белогръб кълвач, трипръст кълвач, бухал и др.  

Оценки на тенденциите в числеността се съдържат в Атласа, в Червената книга и в някои 

специализирани публикации за видове. Като цяло повечето оценки за тенденциите особено тези в по-

общите монографии като Атласа и Червената книга са умозрителни и не се базират числови данни от 

по-дълъг период на проследяване необходим за установяване на статистически достоверни тенденции. 

Националният Атлас на гнездящите птици в България е първият за страната подробен и 

изготвен по европейските стандарти материал, представящ гнездовото разпространение и възможно 

най-точната оценка на числеността на 297 вида птици, като за всеки вид е отразено историческото му 

развитие от 1859 год. насам (Янков, 2007). Състоянието на гнездовата орнитофауна в страната е 

представено към 2005 год. Богатата и прецизно представена информация осигурява база за бъдещо 

проследяване на промените в популациите и обитанията на видовете с цел провеждането на ефикасни 

мерки за тяхното опазване. Данните в атласа покриват цялата територия на страната и обхващат 

периода 1996-2005 год. Събраната информация в електронен вид се съхранява в Националната банка за 

орнитологична информация към БДЗП. 

Анализът на получените данни от проведените мониторингови дейности, отразени в Атласа, 

позволява да бъдат изчислени следните показатели: 

 общия брой гнездящи двойки от всеки вид в страната; 

 броя на видовете птици, гнездящи във всеки квадрат на цялата територия на страната; 

 плътността на природозащитно значими видове във всеки квадрат на цялата територия на 

страната; 

 степен на достоверност на гнездене; 

 карти на разпространението на всеки от видовете; 

 карти на числеността на всеки от видовете.  

 

Степента на достоверност на гнездене е определена с помощта на стандартната 16-степенна 

скала, приложена в Европейския орнитологичен атлас (Hagemeuer, Blair, 1997). Допълнително, за по 

лесно ориентиране по отношение на показателя, тези степени са структурирани в 3 групи: (1) възможно 

гнездене – от 1 до 2 по скалата; (2) твърде вероятно гнездене – от 3 до 9 по скалата; (3) сигурно гнездене – от 10 

до 16 по скалата. За отразяване броя на гнездящите двойки в един квадрат, когато този брой не е  
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установен точно, е използвана ординална скала с интервални значения: 1-9 дв.; 10-99 дв.; 100-999 дв. и 

т.н. 

В Атласа са включени видове, чието гнездене не е установено със сигурност. Това са видове, които 

не са намерени да гнездят в съседни страни и чийто основен гнездови ареал е отдалечен от страната, но 

за тях има поне няколко наблюдения през гнездовия период в подходящи за гнездене биотопи.  

Атласът на гнездящите видове птици в България наред с информацията за динамиката на 

числеността и разпространението на птиците дава и основни числени критерии за определяне на 

Специално защитените зони от мрежата NATURA2000. 

Като цяло при мониторинговите дейности, които стоят в основата на изготвяне на Атласа, е 

постигнат относително висок обхват на гнездовата орнитофауна. Няма квадрати, в които установените 

видове да са по-малко от 50% от предполагаемите. Същевременно като недостатък на данните, отразени 

в Атласа, може да се посочи различната степен на проученост на отделните квадрати. В някои от 

квадратите при обследванията не са установени видове, за които със сигурност се знае, че ги има. 

Като основа за изграждането на мрежата със специално защитени зони НАТУРА 2000 служат 

публикациите на Костадинова и кол. (1997) и Костадинова и Михайлов (2002). Те обаче, представят 

числеността на популациите в прекалено широки граници, което не позволява да се прави реалистична 

преценка доколко всъщност инвентаризираната потенциална зона от Натура 2000 е представителна и в 

каква степен осигурява съхраняването на даден вид. Занижените стойности на числеността на 

популациите на гнездящите видове в тези публикации води до фалшиво завишаване стойността на 

конкретната зона, като в национален мащаб това води до включване в мрежата Натура 2000 на 

недостатъчна част от популацията на даден вид.  

Във връзка с усъвършенстване на информационната база за определяне на Специално 

защитените зони от мрежата Натура 2000, Нанкинов и колектив публикуват материал за числеността на 

националните популации на гнездящите в България птици (Нанкинов и кол., 2004). Съгласно 

виждането на авторите, представените в публикацията данни имат три важни приложения: 

• да служат при попълване на Стандартните Формуляри на Натура 2000; 

• да служат за определяне на прагови популационни числености при прилагане 

критериите за избор и оценка на специални защитени зони; 

• да служат за правилна преценка доколко изградената мрежа Натура 2000 в България осигурява 

достатъчна защита (% от популацията) на птиците с консервационна стойност за ЕС. 

 

Наличните данни в публикацията са събрани и анализирани по време на серия от срещи на 

авторите в края на 2003г. Направените предположения и експертни оценки са потвърдени по време на 

полевия сезон 2004 на проект Натура 2000. Като референтна информация за типове местообитания на 

гнездящите птици е използвана „Базата данни за Корине земно покритие 1990 – България“ 

(ИАОС/МОСВ), обработена с помощта на Arc GIS 8.2. За нуждите на изследването са изчислени 

площите по класове земно покритие (съгласно номенклатурата на проект КОРИНЕ Ландкавър) 

срещащи се в България. По отношение на зимуващата орнитофауна авторите считат за референтни 

данните за 5 годишния период 1997-2001 от публикацията на Националните делегати на Wetlands 

International – ТАНЮ МИЧЕВ и ЛЮБОМИР ПРОФИРОВ (2003) – „Среднозимна численост на 

водолюбивите птици в България (1977-2001)“. 

Новата Червена книга на България (2011 г.) включва данни за разпространението и числеността 

на 200 вида редки и застрашени видове птици у нас. За всеки от тях има карта на разпространението с 

УТМ грид и актуални находища. Голяма част от тях съвпадат с тези от Атласа и бяха взети директно от 

него. Има обаче и немалко нанесени нови находища. За всеки вид се посочват статуса, числеността и 

разпространението у нас, някои бележки за биологията ,основните лимитиращи фактори, взетите 

мерки за опазване и необходимите мерки за опазване. Данните за числеността в много от видовите 

статии само повтарят вече публикувани по-ранни оценки. 

Всички географски находища по данни от Червената книга ще бъдат използвани и за целите на 

настоящото картиране. 
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През 2008 г. са публикувани резултатите от проведения в страната Мониторинг на обикновените 

видове птици през периода 2005-2007 год. (Спасов, 2008). Проучванията са осъществени в продължение 

на четири години през периода 2004–2007 г., но по редица причини (недостатъчен обхват на страната, 

нееднакъв опит в прилагането на методиката от различните доброволци и др.) данните от пилотната 

2004 г. не са взети под внимание при анализа. За определяне на промените в числеността на 

популациите на видовете е ползван по-големия брой възрастни индивиди от даден вид, който е бил 

отчетен при едно от двете ежегодни преброявания на пробните площадки. Като цяло за видовете 

птици, които са постоянно пребиваващи у нас или се връщат по-рано в местата за размножаване, са 

ползвани данните от първите отчитания на пробните площадки. За т.нар. късни мигранти или видове, 

които се връщат по-късно от местата за зимуване, са ползвани данните от вторите отчитания на 

пробните площадки.  

Популационните тенденции са определени с помощта на специален софтуер, TRIM (TRends and 

Indices for Monitoring data) (Pannekoek & van Strien 2001), който е разработен от Статистическия 

институт на Холандия специално за определяне на тенденциите в числеността на диви популации. 

TRIM използва Поасонова регресия и данни от предни години, като по този начин могат да се 

изчисляват тенденции и индекси дори и при липсващи данни за отделни години и площадки. За 

анализa, представен в публикацията е използван TRIM версия 3,53. Интервалните оценки на индексите 

за отделните години са определени при 95% гаранционна вероятност. Освен че е определена промяната 

в числеността на видовете за 2007 спрямо 2005 г., с помощта на TRIM видовете са класифицирани според 

тяхната средногодишна (дългосрочна) промяна в тенденцията.  

Данните, получени по схемата за МОВП в България, като част от консолидираните данни на 

Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици имат съществена роля за 

получаване на обобщена информация за състоянието на гнездящите популации на голям брой видове 

от целия континент. Резултатите от изпълнение на МОВП в България за периода 2005-2007 год. 

допринасят да бъдат определени континентални индекси за птиците, като се използват данни от 

възможно най-голям брой държави. Създаването и използването на индекси за състоянието на 

европейските птици ще покаже тенденциите в изменението на техните популации на територията на 

целия континент. 

Друг важен резултат от прилагането на Общоевропейската схема за МОВП са индикаторите за 

състоянието на околната среда в Европа, базирани на промените в числеността на дивите птици. Най-

важният от тях е Индексът за състоянието на птиците от селскостопанските земи (Farmland Bird Index), 

който Европейският съюз прие като един от структурните индикатори за оценка на напредъка на 

страните членки на съюза, за изчисляването на който допринасят и резултатите от проведения МОВП в 

страната. За пръв път у нас въз основа на данните от МОВП за периода 2005-2007 год. е изготвен Индекс 

на птиците, обитаващи селскостопанските местообитания в България. Той се формира от тенденции в 

числеността на птиците, чиито популации обитават основно земи, ползвани за целите на селското 

стопанство (орна земя с различни посеви, пасища, сенокосни ливади и др.). 

Индикаторите, основаващи се на данните, събрани чрез МОВП, ще спомогнат за оценка на 

напредъка на страните от Европейския съюз за постигане на една от поставените цели – спиране на 

загубата на биологично разнообразие. 

В заключение може да се каже, че орнитофауната на България е задоволително проучена, макар 

степента на познаването й в различните части на страната да не е еднаква. Видовият състав, основните 

особености на разпространението и биологията на птиците в България са били предмет на редица 

монографични работи, сред най-значимите от които са тези на Симеонов и кол., 1990; Костадинова и 

кол. (1997, 2007) Нанкинов и кол. (1997, 2004), Спасов (2008). Съществен недостатък на голяма част от 

мониторинговите дейности е липсата на изготвени със съвременни методи карти на разпространението 

на отделните видове на територията на България. Изключение прави издадения национален Атлас на 

гнездящите видове птици в България (под ред. на Янков). Като друг недостатък на провежданите досега 

мониторингови дейности може да се изтъкне липсата на оценка на националните гнездови популации 

на птиците при голяма част от тях. Важността на тези оценки произтича от факта, че именно  
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природния ареал (natural range) и размера на популацията (population size) са в основата на 

определянето на природозащитния статус и тенденциите в тях (population trends, population dynamics). 

Те имат важно значение и при прилагането на Закона за биологичното разнообразие по отношение 

както опазването на видовете, така и за изграждането на мрежата НАТУРА2000. Една от последните 

публикации по отношение числеността на националните популации на гнездящите видове птици е на 

Нанкинов, Д. и колектив (2004). Публикувания за първи път в страната национален Атлас на 

гнездящите птици на България (Янков, 2007) отразява точните национални естествени ареали на 273 

вида птици наред с размера на техните национални популации към 2000 г., с което дава възможност за 

използването на тази година като отправна за бъдещия мониторинг на птиците в пълно съответствие с 

изискванията на Европейския съюз. Но от тогава са изминали повече от 10 години, какъвто е 

препоръчителния срок за повторение на мониторинга (Янков, 2004). Крайно време е да бъде 

осъществена нова вълна от мониторингови дейности за оценка на природния ареал и на размера на 

популацията на национално ниво на регистрираните гнездящи птици на територията на страната.  
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