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Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП) е природозащитна граж-
данска организация, която от 1988 г.  
работи за опазването на дивите птици и 
българската природа. 
Ние опазваме птиците чрез преки при-
родозащитни дейности, например ох-
рана на гнезда на световно застрашени 
видове като царския орел и подхранва-
не на последните останали лешояди в 
България.
Ние опазваме най-ценните места за пти-
ците — орнитологично важни места и за-
щитени зони от мрежата Натура 2000, —  
за да могат те да оцелеят, когато гнез-
дят, мигрират, зимуват или почиват по 
време на дългите си прелети.
Ние помагаме на малките и средните 
предприятия и земеделските произво-
дители да въвеждат и прилагат еколо-

гично устойчиви практики за производ-
ство и дейности с положителен ефект 
върху биологичното разнообразие. 
Всяка година над 30 000 души посеща-
ват нашите природозащитни центрове 
„Пода” край Бургас и „Източни Родопи” 
в Маджарово.
Над 9000 ученици, студенти и граждани 
участват в утвърдили се вече инициа-
тиви на БДЗП, като Европейски дни на 
птиците, Жива пролет, По следите на 
птиците.
БДЗП е партньорът за България на 
BirdLife International — най-старата све-
товна организация за защита на птици-
те.
БДЗП е членска организация с центра-
лен офис в София, шест регионални 
офиса в страната, два природозащитни 
центъра и три клона в чужбина.
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УВОД
Вярваме, че малцина ще се изненадат от факта, че природозащитна 

организация като Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) 
подава ръка на ловците с това помагало, което държите в ръцете си. Съ-
трудничеството между природозащитници и ловци има далечни корени. 
Още в края на ХIХ в., когато стават очевидни сериозните заплахи за бъл-
гарската природа, първи в нейна защита заедно застават биолози, ловци 
и лесовъди. Днес е още по-очевидно, че и природозащитници, и ловци 
желаят природата на България не само да бъде запазена, но и да оста-
не все така богата на диви животни. Целта ни е обща и това личи и по 
еднаквото ни желание бракониерството да бъде сведено до минимум.

И все пак защо е нужно подобно помагало? В България има много 
добри учебници и други издания за ловци, а и с интернет възможнос-
тите за получаване на информация практически стават неограничени. 
Но всяко време има своите особености и отражения върху различните 
човешки дейности. Проблемите и трудностите, които трябва да прео-
долява днешният ловец, са много по-различни от онези, с които се е 
сблъсквал неговият събрат преди години. Като национална организация 
БДЗП познава в значителна степен тези трудности, а като българския 
представител в международната организация BirdLife International сле-
ди отблизо и развитието по проблемите в световен мащаб. Съвременна-
та епоха поставя много по-сериозни предизвикателства пред опазване-
то на биологичното разнообразие и дивеча, които може да се решават 
единствено с обединени усилия. Именно от тази насока на действие е 
продиктувано желанието на БДЗП да подпомогне ловците по пътя към 
общата ни цел - една по-богата и по-запазена природа.

От самото си създаване БДЗП работи с ловците, като първоначалното 
ни сътрудничество на индивидуално ниво постепенно прерасна във взаи-
модействие на ниво организации. Само година след като беше сключено 
споразумение за сътрудничество между FACE (Federation of Associations 
for Hunting and Conservation of the EU) и BirdLife International, такова 
споразумение беше подписано през 2006 г. и между БДЗП и Сдружение 
„Съюз на ловците и риболовците в България“. С това България стана 
първата страна в Европа с подобно споразумение между национална 
ловна и национална природозащитна организация и даде пример за 
модерно мислене и отношение към природата. Настоящото помагало е 
един от изразите на това сътрудничество.

Д-р Петър Янков
Председател на БДЗП
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Заплахи за птиците 
и основни природозащитни подходи

Все повече хора осъзнават, че тревожното състояние на птиците и 
природата се дължи не на отделни фактори, а на комплексни причи-
ни, действащи на големи територии или през продължителни периоди. 
Сред най-значимите от тях са мащабните промени в земеползването, во-
дещи до изчезване на ключови за оцеляването на дивите животни мес-
та. Уедряването на обработваемите земи премахва синорите и напълно 
закономерно птици като яребицата рязко намаляват. Обезлюдяването на 
големи райони в планините води до изчезване на малките нивички, а те 
са източникът на храна за планинския кеклик, който също изчезва. Из-
сичането на горите, особено в равнините, не дава никакъв шанс за оце-
ляване на голям брой свързани помежду си видове животни. Все по-ма-
совото използване на все по-ефективни препарати премахва плевелите 
и насекомите и не е чудно, че нивите стават „зелена пустиня“ без пти-
ците, които иначе са се хранели в тях. И ако от единични фактори, като 
хищник например, животното има шанс да избяга, при химикалите този 
вариант е изключен. Особено тревожна е тенденцията на развитие – 
към все повече заемани от човека територии, все повече изсечени гори 
и все по-ефективни химикали, на все по-големи и по-големи площи – 
и това е цялото ни бъдеще занапред...

За да има полза от природозащитните дейности, те трябва да отчи-
тат тези реалности. Малко смисъл имат мерки, насочени да поправят 
едно-единствено „зло“. Още по-неразумно е да стоварваме вината само 
върху един фактор. Наистина голямо изкушение е да набедим хищници-
те за основна причина да няма яребици, пък и лесно и приятно можем 
да се опитаме да решим проблема – една хайка и готово! Но яребиците 
няма да станат повече, ако ги няма ивиците дървета, храсти и треви 
край междуселските пътища и ако трактори и самолети сипят тонове 
химикали в земите им! Както няма да станат повече и кеклиците, ако ще 
да пускаме стотици хиляди по места, където няма да могат да намерят 
укрития и храна!

Още от древността по българските земи са вземани мерки за опаз-
ване на дивите животни. От поверията, че зло чака този, който убие 
египетски лешояд или лястовица, забраните за лов и бранищата (праоб-
разите на днешните резервати), през първия Закон за лова от 1897 г., 
изпреварил със своята напредничавост с повече от десетилетие другите 
европейски държави, до съвременните закони и Натура 2000 – това са 
все опити на обществото и държавата да защити природата като най-
ценната част от националното богатство. Защото злато, пари и акции 
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може да се купят, изработят или вземат назаем, но въздух, вода и про-
хлада – няма откъде и как.

С появата си през 1988 г. и благодарение на тясната си връзка с 
BirdLife International БДЗП въведе в България най-модерните природо-
защитни практики, основани на професионалния, комплексен и научен 
подход в опазването на биологичното разнообразие. Сега вече са нещо 
съвсем естествено плановете за действие за видове, орнитологично 
важ ните места като основа на мрежата Натура 2000 (и едните, и другите 
са залегнали в Закона за биологичното разнообразие), природозащит-
ните приоритети и стратегии, за които в края на 80-те години на ХХ в. 
никой в България не беше чувал. Нещо повече – на БДЗП бяха нужни 
дълги години усилия, за да ги утвърди и те да бъдат възприети като 
природозащитна практика на самата държава.

Разработените от BirdLife International и прилагани в международен 
мащаб принципи за модерно опазване на биологичното разнообразие 
са прости. Те включват предварително определяне на приоритетите, 
целите и стратегията за постигането им, последвани от действия за кон-
кретния вид, дейности за опазване на важните за видовете природни 
места, на мерки за природосъобразно стопанисване на природните мес-
тообитания и на привличане и въвличане на нови и нови хора в опазва-
нето на природата.

Определянето на приоритетите, целите и стратегията означава въз 
основа на научни данни да се установят най-нуждаещите се природни 
обекти и най-правилните начини за опазването им. То задължително 
включва и преценка за разумността на използваните средства, т.е. с 
наличното да се постигне най-значим резултат за природата.

Действията за конкретен вид са най-разбираеми, най-лесни и най-
често прилагани. Ако видът страда от липса на храна – прави се под-
хранване, ако има недостиг на места за гнездене – поставят се изкуствени 
гнездилки и т.н. Разбира се, има и „невидими“ мерки на ниво вид – 
поставя се под защитата на закона, специално за него се разработват 
план за действие, срокове на ловуване, норми на отстрел и т.н.

Само мерките в помощ на вида не могат да му осигурят оцеляване в 
дългосрочен план. Ясно е, че колкото и да е защитен със закон и да не 
го преследва никой, ако няма къде да намери храна, къде да отгледа 
малките си или да пренощува по време на миграция, с него е свърше-
но. Затова се появи подходът за опазване на местата от значение за 
птиците. Най-често това опазване става, като териториите се обявяват 
за защитени (по Закона за защитените територии) или защитени зони 
(по Закона за биологичното разнообразие – това са защитените зони 
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от мрежата Натура 2000), на чиято територия се налагат ограничения и 
забрани, които да позволят тези места наистина да предоставят необхо-
димото на птиците за тяхното оцеляване. Характерно е, че по правило 
този подход облагодетелства и много други организми – растения и жи-
вотни, както и самия човек (например чрез опазването на водни ресур-
си, гори и т.н., както и чрез възможности за приходи от туризъм). Със 
своите над 30% от територията на страната зоните от мрежата Натура 
2000 не само предоставят жизненоважни за дивите животни места, но и 
осигуряват изключително важната връзка между тези места.

Най-труден за разбиране и за прилагане е подходът за опазване на 
местообитанията. Когато трябва да се опази една колония чапли, това 
става лесно – мястото се обявява за защитено. Не е възможно обаче да 
се обявят за защитена територия няколкостотин декара ниви, за да се 
опазят гнездящите в тях яребици. В такава ситуация се прилага подхо-
дът на определяне на такива форми на обичайна стопанска дейност (за 
нивите – срокове на агротехническите мероприятия, видове и количе-
ства химикали и др.), които да дадат максимален шанс на яребиците 
успешно да отгледат потомството си. Мерките са едни и същи за всички 
други подобни ниви с яребици, т.е. за цялото местообитание „ниви“ на 
цялата територия на страната. Тъй като в подобни случаи са наложи-
телни известни ограничения, се прилагат и схеми на изплащане на ком-
пенсации за пропуснатите ползи – практики, които станаха възможни за 
нашата страна след влизането и  в Европейския съюз.

Дори и да са възможно най-добре организирани, посочените три 
подхода ще са без особен резултат, ако липсва нагласа и подкрепа от 
колкото може повече хора за тяхното прилагане. Някои ще го правят по 
волята на сърцето си, други – по повика на разума си, но най-много ще 
са тези, които имат пряка изгода от опазването. Затова държавата чрез 
различните схеми за компенсации, субсидии и други плащания прави 
изгодно за хората да обработват земите си природосъобразно, да имат 
земи в зони от Натура 2000. От своя страна природозащитните организа-
ции като БДЗП полагат огромни усилия хората да научат какви възмож-
ности имат за получаване на средства от природосъобразно управление 
на земите си, както и да им помогнат да печелят от това, от екотуризъм 
и от чиста продукция.

Един особено болезнен както за ловците, така и за природозащит-
ниците въпрос е добиването на „зелена“ енергия от ветрогенератори 
и соларни паркове. По принцип възобновяемите източници на енергия 
са нужни. Но дори да загърбим факта, че ветровите и соларните парко-
ве неминуемо ще доведат до покачване цените на електроенергията за 
обикновените хора (защото изкупуваната на по-високи цени енергия ще 
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трябва „да се избие“ отнякъде), тези съоръжения може да се разглеж-
дат като приемливи само ако са на правилните места. Издигането на 
поредица от стени от 120-метрови съоръжения на мястото с най-интен-
зивен поток на прелет на пъдпъдъка в цяла Източна Европа, на мястото 
в България с най-големи струпвания на тези нощни мигранти и лоши 
летци може да има само един резултат – източноевропейската попу-
лация на пъдпъдъка ще бъде смляна за по-малко от 2-3 десетилетия. А 
точно такъв е районът с най-гъстите ветрови паркове между Каварна, 
Шабла и нос Калиакра! 

Затова и ловци, и природозащитници заедно застанаха зад искането 
за забрана на строителството на ветрогенератори в зоните от Натура 
2000, затова и в бъдеще трябва заедно да отстояваме това искане. На 
фона на разрастващото се застрояване и унищожаването на природни 
места мрежата Натура 2000 се очертава като единствената възможност 
да бъде запазена поне част от най-ценното от националното богатство 
на България – страната, която доскоро всички свързваха най-вече със 
запазената и  природа. Натура 2000 е единствената надежда за опазва-
нето и възстановяването на ценни природни ресурси, не само на такива 
със стратегическа важност като водата, но и на дивеча и рибата. И за 
да могат те да бъдат използвани, природозащитната общност прие зо-
ните от мрежата Натура 2000 да не включват забрана за лова, освен 
в местата, където от години такава е наложена със закон (резервати, 
национални паркове и т.н.).
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Защитени и ловни видове птици
По богатство на орнитофауната си България се нарежда на второ 

място в Европа след Испания. У нас се срещат 409 вида птици, или общо 
78% от европейската орнитофауна. Като гнездящи са регистрирани 288 
вида (Янков, 2007). В страната обитават значителна част от европейски-
те гнездови популации на царския орел (Aquila heliaca), полубеловрата-
та мухоловка (Fucedula semitorquata), големия маслинов присмехулник 
(Hippolais olivetorum) и черногърбото каменарче (Oenanthe pleshanka). 

По-голямата част от птиците у нас са прелетни. През Източна Бъл-
гария преминава Западночерноморският миграционен път Via Ponticа, 
по който ежегодно прелитат стотици хиляди водолюбиви, грабливи и 
пойни птици от над 110 вида. Повече от половината от европейската по-
пулация на белия щъркел (Ciconia ciconia), розовия пеликан (Pelecanus 
onocrotalus) и малкия креслив орел (Aquila pomarina) преминават по 
този път. От зимуващите видове водолюбиви птици без съмнение Бъл-
гария – и по-специално езерата до Шабла и Дуранкулак – са от изклю-
чителна важност за опазването на критично застрашената червеногуша 
гъска (Branta ruficollis) и малката белочела гъска (Anser erythropus). 
Днес 41% от срещащите се в България птици имат неблагоприятен при-
родозащитен статус – 154 вида са включени в Червената книга, а кри-
тично застрашени от изчезване са 31 вида. 

Ловен вид по смисъла на закона са всички бозайници и птици – обект 
на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъж-
дат в заградени територии с ловностопанска цел. Всички ловни видове са 
посочени в Приложение № 1 към чл.5, ал.2, т.1 и ал.5 от Закона за лова и 
опазване на дивеча. От птиците най-често обект на лов са голямата бело-
чела гъска, зеленоглавата патица, зимното и лятното бърне, качулатата 
потапница, фазанът, яребицата, пъдпъдъкът, средната бекасина и гургу-
лицата. В същото време значителна част от защитените птици се срещат 
във и около влажните зони и земеделските земи, които често съвпадат 
с ловните полета. Защитени видове като червеногушата и малката бе-
лочела гъска, белооката, кафявоглавата и тръноопашатата потапница са 
само част от видовете, които нерядко попадат в полезрението на ловците 
поради факта, че правят смесени ята заедно с видовете птици, обект на 
лов. Така например големите белочели гъски, които са ловен вид, правят 
смесени ята заедно със застрашената червеногуша гъска и вероятността 
за нейния отстрел често е твърде голяма. Защитеният ливаден дърдавец 
може да бъде объркан със сходния на пръв поглед пъдпъдък, освен ако 
не бъдат забелязани навреме неговите ръждивокафяви крила и висящи 
крака при излитане. 

Познаването, правилното определяне и разграничаването в природата 
на ловните и защитените видове е в основата на провеждането на разу-
мен лов и опазването на популациите на защитените видове птици. 
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За помагалото и ползването му

В ръцете ви е пособие, предназначено да улесни решаването на 
основен проблем пред ловеца, излязъл на лов за птици – бързото и 
сигурно разпознаване на дивеча. Затова акцентираме не само върху 
важността птицата да се разгледа внимателно преди вдигането на пуш-
ката, но и как определянето на вида да стане най-бързо. Ето защо 
описанията включват преди всичко тези белези, които ще ви позволят 
сигурно определяне за секунди – особено когато вече имате известен 
опит и сте си направили труда предварително да прегледате тексто-
вете и илюстрациите или да ги „приложите“ върху снимки или други 
илюстрации.

В пособието са включени общо 63 вида птици в четири основни 
групи, маркирани за улеснение с различни цветове: ловни видове, 
защитени видове, сходни по външен вид с някои ловни, дневни граб-
ливи птици и видове с регулирано ползване. Последните две групи, 
макар и твърде характерни и защитени със закон, нерядко стават жерт-
ва на противозаконен отстрел, което налага специалното им представя-
не тук. Подредбата и имената на птиците са по най-новата класифика-
ция, възприета от Българския национален комитет по редките видове 
птици (BUNARCO, 2009). За улеснение са дадени и най-честите синоними 
на българските имена. Тъй като ловците добре познават големината на 
основните видове птици, както и техните местообитания, подробна ин-
формация за тях не е представена. Не разглеждаме и разпространение-
то и храната на различните видове, за които има съвременни и по-точни 
справочници (Симеонов и кол., 1990; Нанкинов и кол., 1997; Михайлов, 
Стоянов, 2001; Янков, 2007 и др.). Заплахите и природозащитните мерки 
са разгледани най-общо в отделна глава.

Всеки от видовете е представен с кратко описание с акценти на 
ключовите за различаване белези, които са показани и на рисунки на 
кацнала и на летяща птица, на мъжки и женски, на възрастен и млад 
индивид, както и когато има разлика в оперението на половете и на 
птиците от различна възраст. Под всеки вид са представени с ключови-
те отличителни белези и по-дребни рисунки сродните видове, с които 
той може да бъде сгрешен. Това не се отнася за грабливите и рибояд-
ните птици, които по закон са забранени за отстрел. В тези групи са 
представени видовете, които най-често биват незаконно отстрелвани, 
включително и някои от най-застрашените в България видове, при които 
отстрелът продължава да бъде сериозен проблем.

В редица случаи още преди да е възможно да се определят птиците 
по вид, информация за тях може да се получи от формата или начина на 
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полет на ятото. Ако сред клиновидните ята на големите белочели гъски 
например забележите бързо летящо компактно ято от по-дребни гъски, 
наподобяващо по полет на ято скорци, можете да бъдете сигурни, че 
това са защитените червеногуши гъски. Силуетът и начинът на махане 
при полет също носят много информация за тренираното око още от раз-
стояние. „Класически“ в това отношение са два вида, обитаващи сходни 
местообитания и често мигриращи заедно – пъдпъдъкът и ливадният 
дърдавец (защитен вид). Аналогично е положението с лиската и зелено-
ножката (защитен вид), които при внимателно вглеждане може за части 
от секундата да бъдат различени само по силует.

Много често и ловци, и други хора задават въпроса как се броят 
птици. Разбира се, не може да има еднозначен отговор, защото всяка 
група се брои по определен начин; дори един и същ вид през различни-
те сезони се брои различно. По принцип повечето птици може да бъдат 
преброени най-точно там, където образуват струпвания. 

За дивите гъски и патици това са водоемите, в които презимуват, 
за реещите се мигриращи птици – на местата с т.нар. тесен фронт на 
миграция и пр. През зимата дивите гъски може да бъдат преброени 
най-точно призори, като наблюдателите се разполагат около водоема, 
където са пренощували птиците, по такъв начин, че да могат да об-
хванат всички разлитащи се в различни посоки ята. Ако излитането е 
нормално (не е залпово поради изстрел или друго безпокойство), ятата 
се изнасят постепенно към местата за хранене и позволяват да бъдат 
броени отначало всяка гъска индивидуално, после с увеличаването на 
броя излитащи птици – на „петици“, „десетици“ или „стотици“, като 
при големи ята „площта“ на 100-тината гъски например се нанася вър-
ху останалата площ на летящото ято. Естествено, че в такива случаи 
става въпрос за оценка, а не за точно броене, но това е засега прие-
тата методика навсякъде по света. 

Все по-често обаче започват да се използват съвременни средства – 
фото- и видеозаснемане, които могат да дадат още по-точни оценки на 
числеността. Далеч по-лесно е броенето на зимуващите диви патици, 
тъй като през деня те прекарват времето си във водоемите. Тогава с 
далекогледна тръба се сканира („отчита“) целият водоем и се записва 
броят на индивидите от всеки вид. 

В орнитологичната литература има утвърдени методики за броене на 
птици (Bibby et all, 1992), някои от които са преведени и на руски (Бибби 
и кол., 2000). БДЗП има разработени и адаптирани за България редица 
подробни методики за преброяване на птиците, повечето от които са 
одобрени от МОСВ (Министерство на околната среда и водите) и може 
да се използват от всеки заинтересован.
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ЧАСТИ нА ТяЛоТо нА пТИцА 
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бекасина гълъб
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гъска патица
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Ловни видове

Глухар (Tetrao urogallus)
Див петел, глушец

Разпознаване в природата:

Мъжките са с блестящо синьочерно оперение, червена веж-
да и бяло петно в предната част на кафявото крило. Женски-
те са значително по-дребни, с по-семпло кафеникаво опере-
ние и ръждиви гърди. Видът е в Червената книга, категория 
„застрашен“.

период за размно-
жаване и миграция: 
(март) април-юни, 
постоянен вид

Срокове за ловуване: 
от 15 април до 15 май

квота за отстрел: 
определена от ИАГ 
(Изпълнителната  
агенция по горите)  
въз основа на  
таксация на вида

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма

♂

♀
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Ловни видове

Фазан (Phasianus colchicus) 

Разпознаване в природата: 

Мъжките са с черна глава, често с бял 
пръстен на шията, червена „маска“ око-
ло очите и дълги кафяви опашни пера 
с напречни тъмни ивици. Женските 
са с изцяло светлокафяво опере-
ние, с по-тъмни петна и по-
къса опашка.

♂
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Ловни видове

период за размножаване и миграция: март-май, 
постоянен вид 

Срокове за ловуване: от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 2 броя/на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма

♀
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Ловни видове

период за размножаване и 
миграция: април-юни, 
постоянен вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 30 ноември 

квота за отстрел: 4 броя/
на човек за ловен излет

Яребица (Perdix perdix)
Арембица, ярабица, кокошарка, кукирица

Разпознаване в природата:

Оперение сивокафяво. Челото, бузите и гърлото 
канеленокафяви. На гърдите с голямо тъмнока-
фяво петно при мъжките,  
по-малко или почти липсва 
при женските. Среща се пре-
димно в земеделски земи, 
често на ята, особено през 
зимата. 

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Ливаден дърдавец
•  по-дребен 
•  в полет краката се подават  

иззад опашката 
•  крилата отгоре са ръждивокафяви
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Ловни видове

Пъдпъдък (Coturnix coturnix)
Перперица, ферферица, пудпудалкя, ждрапалец

Разпознаване в природата:

Оперението е бежовокафяво с надлъжни щрихи и 
петна по тялото. Мъжкият е с черно гърло. При 
женската то е светло. По-често може да се 
чуе, отколкото да се види. Брачната 
песен е характерна: пъд-пъдък, 
пъд-пъдък. В полет може да се 
сгреши с ливадния дърдавец. 

период за размножаване и 
миграция: април-август; 
гнездящ, прелетен,  
частично зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 30 ноември 

квота за отстрел: 15 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Ливаден дърдавец
• по-дребен 
•  в полет краката се подават  

иззад опашката 
•  крилата отгоре са ръждивокафяви
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Ловни видове

Тракийски кеклик (Alectoris chukar)
Харманлийски кеклик, тиклица

Разпознаване в природата:

Прилича на планинския кеклик, но 
е малко по-дребен. Подбрадието 
и гърлото са кремави. Ограж-
дащата ги черна огърлица за-
вършва остро върху гуша-
та. Зад окото има петно 
от кафяви перца. Води 
по-скрит начин на жи-
вот. Излита по-тихо, лети 
по-бързо и стремително. 
Категория „застрашен“ в 
Червената книга на България.

период за размножаване  
и миграция: март-юни, 
постоянен вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 30 ноември 

квота за отстрел: 4 броя/на 
човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма
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Ловни видове

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма

Планински кеклик (Alectoris graeca)
Кеклик, скална яребица, тиклица

Разпознаване в природата:

Вид с характерна комбинация от си-
ньосиво и кафяво в оперението, 
черна огърлица и белезникави 
гърло и шия. Тяло с тъмни 
напречни препаски отстра-
ни. Клюн и крака червени. 
Може да се сгреши единствено 
с тракийския кеклик, който е с 
по-голямо кафяво петно зад око-
то, кремава шия и по-ясно изразе-
на бяла вежда. Категория „застрашен“  
в Червената книга на България.

период за размножаване и 
миграция: март-юни, 
постоянен вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 30 ноември 

квота за отстрел: 4 броя/на 
човек за ловен излет
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Ловни видове

Гривяк (Columba palumbus)
Гриваш, гривеч, татъл, тафта

Разпознаване в природата: 

Видимо по-едър от домашните гълъби. Опе-
рението е синьосиво с характерно бяло 
петно отстрани на врата. В полет 
ясно се вижда широка бяла на-
пречна ивица по средата на 
крилото.

период за размножаване  
и миграция: април-юли; 
постоянен и скитащ,  
зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 28 февруари 

квота за отстрел: 10 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 
Хралупар
•  по-дребен
•  липсват белите ивици по крилата, 

както и петното на шията
•  краят на опашката и външният ръб 

на крилото са черни
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Ловни видове

Гургулица (Streptopelia turtur)
Гургурушка, гърлица, гугушурка, тургурка

Разпознаване в природата:

Почти с размерите на гугутка. С канеленокафя-
ви криле, сиви тяло и глава и бяло петно с 
черни ивици отстрани на врата. Опашката 
е тъмна с бели краища, а коремът и стра-
ните на тялото – бели. Характерен бърз, 
стремителен полет. 

период за размножаване  
и миграция: април-юли; 
прелетен: пролетен прелет 
март-април, есенен  
август-октомври

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 30 ноември 

квота за отстрел: 10 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове:
Хралупар
•  по-едър
•  върхът на опашката и  

външният ръб на крилото  
са черни
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Ловни видове

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма

период за размножаване  
и миграция: март-септември; 
постоянен

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 31 декември 

квота за отстрел: 10 броя/
на човек за ловен излет

Гугутка (Streptopelia decaocto)
Гугушка, гугусун, гургутка,  
гугувшина, гугушчук 

Разпознаване в природата:

Често срещана птица в населените  
места. Оперението и е изцяло сиво с 
характерна черна ивица отстрани 
на врата. В полет се виждат 
черните върхове на кри-
лете и белите окраища 
на опашката.
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Ловни видове

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: няма

Лопатарка (Anas clypeata)
Клопач, лопатар, кепча гага, кипча

Разпознаване в природата:

Мъжкият е със зелена глава, бяла гуша и кестеняви гърди. 
Горната предна част на крилете е светлосиня, крилното 
огледало зелено, граничещо отпред с бяла  
ивица. Женската прилича на зеленоглавката, 
с изключение на големия лопатовиден клюн 
(и при двата пола) и 
кафявата долна стра-
на, контрастираща 
в полет с бели-
те подкрилия. 

период за размножаване и миграция: 
май-юли, гнездящ, мигриращ и зимуващ вид 

Срокове за ловуване: от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/на човек за ловен излет

♂

♀
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Ловни видове

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)
Лълъчка, каракас

Разпознаване в природата:

Оперението е сивокафяво, по-тъмно по гърба и 
крилете. Отдолу тялото е белезникаво, с тъмно-
кафяви напречни препаски с неправилна 
форма. На челото има бяло петно, което 
започва от основата на клюна 
и на темето не достига до ни-
вото на очите. Краката са 
жълтооранжеви. Младите 
птици са без бяло петно на 
челото. Тялото им отдолу е 
без напречни препаски.

млада птица
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Ловни видове

период за размножаване и миграция: 
не се размножава в България, мигриращ и зимуващ вид

Срокове за ловуване: от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 3 броя/на човек за ловен излет

Малка белочела гъска
•  по-дребна
•  с по-къси шия  

и клюн
•  бялото петно на 

челото е по-голямо 
и достига назад 

 зад линията  
на очите

Сива гъска
•  в полет крилата 

отгоре видимо са 
по-светлосиви

•  опашката е с широк 
бял кант по края

Двата вида формират 
смесени ята с голяма-
та белочела гъска.

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 
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Ловни видове

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)
Зеленоглавка, ешилбаш, ишил, юрдек

Разпознаване в природата:

Мъжките са с металнозелена глава, бял пръстен на шията и 
кафяви гърди. Останалата част на тялото е светлосива. Жен-
ските са с кафяво оперение с по-тъмни петна. И при двата 
пола крилното огледало е синьо, ясно видимо при излитане 
и в полет. 

♂
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Ловни видове

период за размножаване 
и миграция: 
февруари-юни,  
гнездящ, постоянен,  
мигриращ и зимуващ.

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 
5 броя/на човек за ловен 
излет

Сива патица
•  малко по-дребна
•  мъжкият е с изцяло тъмносиво оперение,  

черен клюн и подопашие
•  женската прилича на зеленоглавата патица
•  и двата пола са с характерно бяло огледало 
 в крилото, добре видимо в кацнало положение 
 и при излитане

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

♀
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Ловни видове

Лятно бърне (Anas querquedula)
Чекръкчийка, кречитал, къкърдак, гач

Разпознаване в природата:

Значително по-дребно от зеленоглавката. За мъжкия са ха-
рактерни голямата бяла извита назад вежда и сивокафявото 
оперение. Женската е със светла надочна ивица, белезни-
каво гърло и светло петно в основата на клюна, който и при 
двата пола е сив. В полет мъжкият е със сивобели крила и 
кафяви гуша и гърди. Женската е с изцяло кафеникаво опе-
рение. Червена книга, категория „Уязвим“.

♂
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Ловни видове

период за размножаване 
и миграция: май-юли, 
гнездящ и прелетен вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

Белоока потапница
•  с изцяло шоколадово-

кафяво оперение
• открояващо се бяло 

подопашие

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

♀



32

Ловни видове

Зимно бърне (Anas crecca)
Примкар, пелюмчия, тривчи, варе

Разпознаване в природата:

Мъжкият в брачно оперение има кестенява глава със зелени 
страни, като зеленото е оградено с тясна жълта ивица. Страни-
те на подопашието са светложълти, рамкирани с черно. Жен-
ската е изцяло кафеникава с надлъжни тъмни резки и петна. И 
при двата пола крилното огледало е зелено, ясно видимо при 
излитане и в полет. 

♂
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Ловни видове

период за размножаване 
и миграция: 
май-юли, рядко гнездящ, 
мигриращ и зимуващ вид. 

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Белоока потапница
•  малко по-едра
•  с изцяло шоколадовокафяво  

оперение и открояващо се  
бяло подопашие 

♀
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Ловни видове

Фиш (Anas penelope)
Патица свирачка, свирач, фиовец, аламбаш

Разпознаване в природата:

Главата и шията на мъжкия са кестеняви, челото и темето 
кремавожълти, гърдите виненорозови, останалата част от 
тялото е сива, с черно подопашие и бяла ивица пред него. В 
полет прави впечатление голямото бяло петно на надкрили-
ята. Крилното огледало е зелено. Женската е матово ръжди-
вокафява до сивкава, напръскана с вариращи по брой петна 
и шарки. Клюнът е светлосив с черен връх.

♂
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Ловни видове

период за размножаване 
и миграция: 
май-юли, мигриращ и 
зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

♀

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Белоока потапница
•  малко по-едра
•  с изцяло шоколадовокафяво  

оперение
• открояващо се бяло подопашие

Кафявоглава потапница
•  мъжкият е с ръждивочервена  

глава, черни гърди и подопашие,  
сивобял корем и крила
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Ловни видове

Качулата потапница (Aythya fuligula)
Качулато бърне, черна потапница

Разпознаване в природата:

Мъжките са с черно оперение и качулка от по-дълги пера на 
главата. Страните на тялото са бели. Окото е жълто. Жен-
ските са кафявочерни, с по-светли страни на тялото, изпъс-
трени при повечето с неясни тъмни петна. Около основата на 
клюна имат неголямо бяло петно. В полет и двата пола са с 
ясно забележими бели ивици в крилете и бял корем. 

♂
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Ловни видове

период за размножаване  
и миграция: 
не се размножава в България, 
мигриращ и зимуващ вид 

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Белоока потапница
•  с изцяло шоколадовокафяво  

оперение
• открояващо се бяло подопашие

Кафявоглава потапница
•  мъжкият с ръждивокафява  

глава, черни гърди и подопашие,  
сивобели корем, страни  
на тялото и крила

♀
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Ловни видове

Шилоопашата патица (Anas acuta)
шилоопашата плувка, дългоопашата патица, 
кълкуйрук, кукуруц

Разпознаване в природата:

Мъжкият е със силно удължени средни опашни пера. Глава-
та и вратът са кафяви, гърдите и шията отпред са бели, като 
отстрани белият цвят продължава нагоре с тънки бели кли-
новидни ивици. Крилното огледало е тъмнозелено, оградено 
отзад с бяла, а отпред със светлоръждива ивица. Женската 
прилича на зеленоглавката, но е с по-тънка шия и стройно, 
изпъстрено с кафяво тяло, тъмносив клюн и почти едноцвет-
на кафява глава. 

♂
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Ловни видове

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Сива патица
•  мъжкият с преобладаващо тъмносиво  

оперение, черен клюн и подопашие
•  и при двата пола бяло огледало в 

крилото

период за размножаване 
и миграция: май-юли, 
рядко гнездящ, мигриращ 
и зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

♀
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Ловни видове

Лиска (Fulica atra)
Черна лиска, водно пиле, курнида, куклика

Разпознаване в природата:

С големина на бърне. Оперението е изцяло черно, 
а клюнът къс и снежнобял. Възрастните имат 
характерна бяла рогова пластинка 
на челото, сливаща се с 
клюна. Младите са 
със сивкаво опе-
рение и белезни-
кава шия.

период за размножаване 
и миграция: април-юли, 
гнездящ, прелетен, преми-
наващ и зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 1 октомври до 31 януари 

квота за отстрел: 5 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Зеленоножка
•  по-дребна, с тъмно оперение и маслиновокафяв гръб
•  с червена рогова пластинка на челото  

и червен клюн с жълт връх
•  с характерна бяла ивица отстрани  

на тялото и бяло подопашие
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Ловни видове

Горски бекас (Scolopax rusticola)
Куконос, бекаса, кантакуз, гагоноска

Разпознаване в природата:

Челото и предната част на темето са кафявосиви.  
Горната страна на главата е с широки тъмнока-
фяви напречни ивици. От основата на клюна 
до окото има тясна черна 
ивица. Общият тон на 
останалото оперение е 
пъстрокафяв. Крилата 
са широки. Краката са 
къси, а клюнът – дълъг.

Включен е в Червената 
книга на България, катего-
рия „застрашен“. 

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Голяма бекасина
•  по-дребна; коремът раиран
•  отстрани на опашката две широки бели полета
•  обикновено излита без звук 

Малка бекасина
•  значително по-дребна, с по-къс клюн и по-къси крила

период за размножаване  
и миграция: май-юли, 
гнездящ, прелетен и  
зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 28 февруари 

квота за отстрел: 10 броя/
за човек на ловен излет
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Ловни видове

Средна бекасина (Gallinago gallinago)
Бекасин, кръшкач, бекасче

Разпознаване в природата:

Подобна на голямата бекасина 
по окраската на главата и 
горната част на тялото; 
гърлото е белезникаво, 
а гушата жълтеникава с 
дребни кафяви щрихи; 
останалото оперение 
отдолу е бяло с тъмно-
кафяви препаски само 
по страните на тялото. 
Опашката отстрани е без широки бели полета. Излита стре-
мително с хрипливи звуци и веднага започва да „кръшка“ 
рязко, като завива ту наляво, ту надясно. Червена книга, 
категория „критично застрашен“. 

период за размножаване  
и миграция: 
рядко гнезди в България, 
прелетен и зимуващ вид

Срокове за ловуване: 
от 15 август до 28 февруари 

квота за отстрел: 10 броя/
на човек за ловен излет

Сходни ЗАЩИТЕнИ видове: 

Голяма бекасина
•  по-дребна; коремът раиран
•  отстрани на опашката две широки бели полета
•  обикновено излита без звук

Малка бекасина
•  значително по-дребна, с по-къс клюн и по-къси крила
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Малка белочела гъска (Anser erythropus)
Гъляк, цигла, цигънка

Разпознаване в природата:

Подобна на голямата белочела гъска. Различава се 
по чувствително по-малките си размери,  
по-къси шия и клюн, жълтия пръстен 
около очите и по-голямото бяло 
петно на челото, което достига 
до средата на темето. 

период за размножаване  
и миграция: зимуващ

природозащитен статус  
и санкции: 
Червена книга — категория 
„критично застрашен“,  
глоба 500 лв. за убит  
или ранен екземпляр и 
санкции по Наказателния 
кодекс

Сходни ловни видове:

Голяма белочела гъска
•  по-едра; крилата отгоре са тъмни
•  възрастните имат бяло петно на челото, което не достига до 

средата на темето, както и по-едри черни петна по гърдите
•  oбикновено се среща на големи ята, често заедно с други 

видове гъски
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сива гъска (Anser anser)
обикновена гъска, каракаска, дели гааз

Разпознаване в природата:

Оперението е сивокафяво. В полет крилата отго-
ре  са светлосиви. Широко бяло окраище на 
опашката и светъл кръст. Обикновено 
се среща по двойки или на малки 
ята, понякога заедно с други ви-
дове гъски. 

период за размножаване  
и миграция: 
размножаващ се (март-
юли), мигриращ (февруари- 
март, август-октомври),  
по-рядко зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: Червената книга - 
категория „застрашен“,  
глоба 100 лв. за убит или 
ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 

Голяма белочела гъска

• по-дребна; крилата отгоре са тъмни 
• опашката е с тесен бял кант по края
• възрастните имат бяло чело и по-големи  

черни петна по гърдите
• oбикновено се среща на големи ята
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Червеногуша гъска (Branta ruficollis) 
ръждивогушеста гъска, червеногушеста гъска, 
казарка, сибирка

Разпознаване в природата:

Дребна гъска с характерен силует  
поради дебелия и къс врат. Клю-
нът е къс. Оперението чер-
но-бяло с ръждиви гърди, 
гуша и бузи. Обикновено 
в ята, често заедно с други 
видове гъски.
За разлика от другите видове  
гъски формира хаотични ята.

период за размножаване и миграция: зимуващ

природозащитен статус и санкции: 
Червена книга — категория „уязвим“, глоба 600 лв. за убит 
или ранен екземпляр и санкция по Наказателния кодекс

Сходни ловни видове: 

Най-често се смесва с голямата белочела гъска, което я прави 
изключително уязвима и лесна за отстрел.
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Бял ангъч (Tadorna tadorna)
Бял килифар, бяла пещерна гъска

Разпознаване в природата:

По-едър от патиците. Оперението е предимно бяло с 
ръждивокафяв пръстен около гърдите. Главата е 
металнозелена с яркочервен клюн, при мъжкия 
с характерна подутина 
в основата му. В полет: 
крилата са черно-бели 
със зелено крилно ог-
ледало.

период за размножаване 
и миграция: размножаващ 
се (април-юли), мигриращ 
(февруари-март, октомври-
ноември), зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: Червена книга — 
категория „уязвим“, глоба 
100 лв. за убит или ранен 
екземпляр

♂

♀

Сходни ловни видове: няма
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове: няма

Малък нирец (Mergellus albellus)
бял нирец, бял потапник, резач, трионджийка

Разпознаване в природата:

Дребен нирец. Мъжките са с черно-бяло оперение. Женски-
те и младите птици са светлосиви с кафява глава 
с бели бузи и гърло. Клюнът и при двата пола 
е черен и къс. В полет правят впечатле-
ние по-късата шия и бе-
лият корем при женската 
и контрастното черно-бяло 
оперение на мъжкия.

период за размножаване и миграция: зимуващ

природозащитен статус и санкции: глоба 50 лв. за убит 
или ранен екземпляр

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Среден нирец (Mergus serrator)
Среден потапник, резач, трионджийка

Разпознаване в природата:

Мъжките птици са с много пъстро оперение. Главата е черна 
със зелен метален блясък и добре изразена качулка. Гър-
дите са жълтеникави, изпъстрени с черни точки. Гърбът е 
черен с бели шарки, а страните на тялото са сиви. Женските 
птици са светлосивокафяви и с добре видима качулка. Гла-
вата им е кафява, като цветът прелива плавно 
в този на шията. В полет впечатление правят 
дългата изпъната шия, светлият корем и 
белите две до три ивици във въ-
трешната половина на кри-
лото.

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

период за размножаване и миграция: зимуващ

природозащитен статус и санкции: 
глоба 50 лв. за убит или ранен екземпляр

Сходни ловни видове:

Зеленоглава патица

• металнозелена глава при 
мъжките

• женските са  
еднообразно кафяви

• клюнът е от друг тип
• синьо крилно огледало  

и при двата пола

Фиш

• главата и шията на мъжкия  
са кестеняви

• гърдите са виненорозови, 
останалата част от тялото е 
сива, с черно подопашие

• в полет прави впечатление 
бялата ивица на 
надкрилията  
и зеленото крилно  
огледало    

• женската е матово 
ръждивокафява 
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Голям нирец (Mergus menganser)
Голям потапник, резач, трионджийка

Разпознаване в природата:

Мъжките птици са с преобладаващо бяло оперение и черни 
глава и гръб. Женските и младите са  основно светлосиви с 
кафява глава със слабо изразена качулка и рязко очертано 
бяло гърло. Клюнът и при двата пола е червен, издължен, 
със закривен надолу връх. В полет правят впечатление свет-
лото тяло, дългата изпъната шия и контрастно по-тъмната 
глава, както и голямото бяло поле във въ-
трешната задна част на крилото.

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

период за размножаване и миграция: зимуващ

природозащитен статус и санкции: 
глоба 50 лв. за убит или ранен екземпляр

Сходни ловни видове:

Зеленоглава патица

• металнозелена глава при 
мъжките

• женските са  
еднообразно кафяви

• клюнът е от друг тип
• синьо крилно огледало  

и при двата пола

Фиш

• главата и шията на мъжкия  
са кестеняви

• гърдите са виненорозови, 
останалата част от тялото е 
сива, с черно подопашие

• в полет прави впечатление 
бялата ивица на 
надкрилията  
и зеленото крилно  
огледало

• женската е матово 
ръждивокафява
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сива патица (Anas strepera)
Сива плувка, мак

Разпознаване в природата:

Мъжкият е с преобладаващо сиво оперение и черно подопа-
шие. Главата е сивокафява с черен клюн. Женската е пъс-
трокафява с по-светла глава. Клюнът е с тъмен кил и жълт 
външен ръб. Крилното огледало и при двата пола е бяло.

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове:

Зеленоглава патица

• металнозелена глава  
при мъжките

• женските са  
еднообразно охрово-ка-
фяви с изцяло жълт клюн

• крилното огледало  
е синьо и при двата пола

шилоопашата патица

• мъжкият е със силно 
удължени средни опашни 
пера

• гърдите и шията отпред 
са бели

• крилното огледало  
е тъмнозелено

• женската е с по-тънка 
шия, стройно тяло и  
сив клюн 

период за размножаване и миграция: размножаващ се 
(април-юни), мигриращ (февруари-март, септември-ноем-
ври), зимуващ
природозащитен статус и санкции: Червена книга - 
категория „изчезнал“, глоба 50 лв. за убит или ранен 
екземпляр
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Червеноклюна потапница (Netta rufina)
Мерджан юрдек, северняк

Разпознаване в природата:

Едра потапница. Мъжката птица е със златистокафява с ярко 
червен клюн глава. Гърбът е кафяв, гърдите и подопашието 
черни, а страните на тялото - бели. Женската птица е ед-
нообразно сивокафява. Клюнът и  е тъмен и леко розовеещ. 
Оперението около очите и на темето е по-тъмно и контрасти-
ра с белезникавите страни на главата. В по-
лет се вижда бялото петно отстрани на тя-
лото при мъжкия и широката бяла ивица в 
крилото, рамкирана с черно.

♂
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове:
Фиш
• главата и шията на мъжкия са кестеняви
• гърдите виненорозови, останалата част  

от тялото сива, с черно подопашие
• в полет прави впечатление бялата ивица на надкрилията 
• има зелено крилно огледало
• женската е матово ръждивокафява

♀

период за размножаване и миграция: изчезнал като гнездящ 
(май-август), мигриращ (февруари-март, септември-ноември), 
зимуващ
природозащитен статус и санкции: Червена книга - катего-
рия „рядък“, глоба 100 лв. за убит или ранен екземпляр 
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)
Червеноглава потапница, алмабаш, будук

Разпознаване в природата:

Мъжкият е с червеникавокафява глава. Тялото е бледосиво. 
Гърдите и подопашието са черни. Женската е 
монотонно кафява, с по-светли бузи. В полет 
се забелязват светлият корем и 
подкрилия и контрастно 
по-тъмните глава и 
шия.

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове: 

Зеленоглава патица

• по-едра
• металнозелена глава  

при мъжките 
• женските са  

еднообразно кафяви 
• синьо крилно огледало  

и при двата пола

Фиш 

• главата и шията на мъжкия  
са кестеняви

• гърдите виненорозови,  
останалата част от тялото 
сива, с черно подопашие

• в полет прави впечатление 
бялата ивица  
на надкрилията

• има зелено крилно  
огледало

• женската е матово 
 ръждивокафява

период за размножаване и миграция: размножаващ се 
(май-август), мигриращ (февруари-март, септември-ноем-
ври), зимуващ

природозащитен статус и санкции: Червена книга - 
категория „уязвим“, глоба 50 лв. за убит или ранен  
екземпляр
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Белоока потапница (Aythya nyroca) 
Белоочка, биволе, караваре

Разпознаване в природата:

Тъмнокафява патица с открояващо се бяло подопашие. Гър-
бът е по-тъмен от страните на тялото. Мъжкият е с бял, а 
женската и младите - с тъмен ирис на окото. В полет се 
виждат добре белите гърди, оградени от по-тъмна ивица. В 
крилото ясно се разграничава широка бяла ивица.

♂

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове: 

Качулата потапница

• по-едра
• с черни глава, гуша  

и врат и бял корем

Фиш

• главата и шията на мъжкия 
са кестеняви

• останалата част  
от тялото е сива 

• подопашието е черно
• в полет прави  

впечатление  
бялата ивица  
на надкрилията 

• има зелено крилно  
огледало

• женската е матово  
ръждивокафява

период за размножаване и миграция: размножаващ се 
(април–юли), мигриращ (февруари-март, септември-ноем-
ври) и рядко зимуващ

природозащитен статус и санкции: Червена книга — кате-
гория „уязвим“, глоба 500 лв. за убит или ранен екземпляр
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Звънарка (Bucephala clangula)
Потапница звънарка

Разпознаване в природата:

Мъжката птица е с преобладаващо черно-бяло оперение. 
Главата е със зелен метален блясък, черен клюн и бяло 
овално петно под окото. Женската птица е с кафява глава 
без бяло петно под окото и сивокафяво тяло. И при двата 
пола крилното огледало е бяло. В полет върхът на крилото 
черен, а вътрешната му част е бяла или с бели ивици.

♂
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Сходни ловни видове:

Качулата потапница

• сходна по-размер
• мъжките са с черно оперение и  

качулка от по-дълги пера на главата  
и бели страни на тялото

• женските са кафявочерни, с бяло петно 
около основата на клюна

• в полет ясно се забелязва бяла ивица  
по цялата дължина на крилото

период за размножаване  
и миграция: зимуващ

природозащитен статус 
и санкции: глоба 50 лв. за 
убит или ранен екземпляр 

♀
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Тръноопашата потапница  
(Oxyura leucocephala)
Белоглава потапница, белоглава патица

Разпознаване в природата:

Дребна потапница с късо, закръглено, еднообразно кафяво 
тяло. Мъжкият е с контрастно бяла едра глава със син клюн. 
При женската и при младите птици главата е по-мръсно бяла 
с преминаващи черни ивици през нея. Опашката и при двата 
пола е заострена и стрърчи почти вертикално нагоре.

♂

♀

Сходни ловни видове: няма

период за размножаване 
и миграция: зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: Червена книга - 
категория „застрашен“, 
глоба 500 лв. за убит или 
ранен екземпляр и санкция 
по Наказателния кодекс
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis)
Качулат корморан, средна дяволица, 
морски карабатак

Разпознаване в природата:

Подобен на корморана, но с по-тънък врат и 
без подбрадие от жълта гола кожа. Цялото 
оперение е черно със зелен метален блясък. 
Клюнът е по-фин, черен с жълт ъгъл на ус-
тата. През размножителния период с едва 
забележим кичур от удължени пера на гла-
вата.

период за размножаване  
и миграция: размножаващ се 
(април-юни), постоянен

природозащитен статус и  
санкции: Червена книга - 
категория „уязвим“, глоба 150 лв. 
за убит или ранен екземпляр 

Сходни  видове: 

Голям корморан*

• по-едър
• с по-груба глава, по-дебел врат и  

жълта препаска през гърлото
• през брачния период с бяло петно отстрани на тялото

* Вид с регулирано  
ползване.
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)
Малка дяволица, гяволица

Разпознаване в природата:

Значително по-дребен от големия корморан. 
Опашката е относително дълга, клюнът и  ши-
ята са къси. Оперението е тъмнокафяво до 
черно с метален  блясък, през размножи-
телния период с фини бели петънца по 
главата, шията и тялото, които липсват 
през останалите сезони. 

период за размножаване 
и миграция: размножаващ 
се (април-юли), мигриращ 
(март-април, септември-но-
ември) и зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: Червена книга - 
категория „застрашен“, 
глоба 150 лв. за убит или 
ранен екземпляр

Сходни видове: 

Голям корморан*

• по-едър
• с по-груба глава, по-дебел врат и  

жълта препаска през гърлото
• през брачния период с бяло петно отстрани на тялото

* Вид с регулира-
но ползване.
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Ливаден дърдавец (Crex crex)
цар на пъдпъдъците, дердер, крещел, жътвар 

Разпознаване в природата:

Наподобява пъдпъдъка, 
но е с по-дълги шия и 
крака. Оперението е 
жълтокафяво, шията 
и веждата са сиви. В 
полет крилата отгоре 
са ръждивокафяви. 
Най-често се регистрира 
по обаждането, предимно 
нощем и рано сутрин.

период за размножаване и 
миграция: размножаващ се 
(април–юни), мигриращ (март-
април, септември- 
октомври)

природозащитен статус и 
санкции: Червена книга - 
категория „уязвим“, глоба  
300 лв. за убит или ранен 
екземпляр 

Сходни ловни видове: 

Яребица
• значително по-едра; опашката е ръждива; крилата са  

по-къси, заоблени и без голямо ръждивокафяво поле в тях

Пъдпъдък
• по-дребен; в полет краката не стърчат зад опашката 
• крилата по-заострени и без обширно ръждивокафяво поле в тях
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Зеленоножка (Gallinula chloropus)
Зеленокрак, водно пиле

Разпознаване в природата:

Възрастните са с тъмно 
оперение, сивочерно 
отдолу и на гърдите и 
маслиновокафяво на 
гърба. С червена 
рогова пластинка 
на челото и червен 
клюн с жълт връх. Имат характерна бяла ивица отстрани 
на тялото и бяло подопашие. Младите са зеленокафяви с 
мръснобяла гуша и без рогова пластинка на челото. 

период за размножаване и 
миграция: размножаващ се 
(април-август), мигриращ  
(март-април, септември- 
октомври), зимуващ

природозащитен статус и  
санкции: глоба 75 лв. за убит 
или ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 
Лиска
• изцяло сивочерна, а клюнът  

къс и снежнобял
• възрастните имат характерна  

бяла рогова пластина на челото,  
сливаща се с клюна
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  Защитени видове сходни по външен вид с някои ловни

Бойник (Philomachus pygnax)
Пъстър бойник, разноцветен бойник

Разпознаване в природата:

Мъжките са с много силно вариращо и 
пъстро оперение, а женските 
и младите са по-едно-
цветни: бежовокафяви с 
люспест рисунък отгоре 
и сивобели отдолу. Клюнът 
е относително къс, двуцве-
тен, оранжев в основата, с тъ-
мен връх. Краката са оран-
жевожълти.

Сходни ловни видове: няма

вариации брачно оперение на мъжкия

период за размножаване и миграция: мигриращ 
(февруари-май, септември-ноември), зимуващ

природозащитен статус и санкции: глоба 75 лв. за убит 
или ранен екземпляр
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Малка бекасина (Lymnocryptes minimus)
Глухарче, глуха бекасина, малко бекасче

Разпознаване в природата:

Най-малката бекасина. Тялото е пъстро-
кафяво с контрастнобял корем. Главата 
отгоре е тъмна, без жълти линии. В срав-
нение с останалите бекасини клюнът е види-
мо по-къс. През гърба преминават няколко конт-
растни жълти ивици. В полет се виждат белият 
корем и по-късият клюн.

период за размножаване 
и миграция: мигриращ 
(март-април, август-ок-
томври), зимуващ

природозащитен статус 
и санкции: глоба 50 лв. за 
убит или ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 

Средна бекасина
• опашката кафеникава,  

без бели ивици  
от външната страна

• излита много стремително и  
веднага започва да „кръшка“ рязко,  
като при това издава хрипливи звуци 

Пъдпъдък
• сходен по-размер
• еднообразно кафеникавобежов  

с малка глава и къс клюн
• има характерно обаждане - пъд-пъдък
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Голяма бекасина (Gallinago media) 
Дубла, дубла бекасина, дубел

Разпознаване в природата:

Едра бекасина с еднообразна пъстро-
кафява окраска. В сравнение с ос-
таналите бекасини клюнът е тънък 
и средно дълъг. На главата добре 
отличими теменна и надочна жълти 
ивици. В крилото с 2-3 добре види-
ми белезникави препаски. С две широки бели полета отстрани 
на опашката. Обикновено излита без звук. За разлика от горския 
бекас крилата са тесни и остри, а маховете много бързи.

период за размножаване и мигра-
ция: мигриращ (април-май, септем-
ври-ноември), рядко зимуващ

природозащитен статус и санк-
ции: глоба 100 лв. за убит или 
ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 

Горски бекас
• по-едър
• общият тон на оперението  

също е пъстрокафяв; крилата са  
широки и закръглени на върха

• краката са къси, а клюнът – по-дълъг

Средна бекасина
• опашката кафеникава, без бели  

ивици от външната страна
• излита много стремително и веднага  

започва да „кръшка“ рязко, като при  
това издава хрипливи звуци
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Черноопашат крайбрежен бекас  
(Limosa limosa)
Викалец, обикновен кукунос

Разпознаване в природата:

Възрастните птици в 
брачно оперение 
са с ръждиво-
червени шия и гуша 
и светъл корем. Клюнът е 
дълъг, оранжев, с тъмен връх. 
В зимно оперение е еднообраз-
но сив. В полет кръстът е бял, 
а опашката чисто черна. В 
крилата има по една широка 
бяла напречна ивица.

период за размножава-
не и миграция: мигри-
ращ (септември-ноем-
ври), рядко зимуващ 

природозащитен ста-
тус и санкции: глоба 
200 лв. за убит или 
ранен екземпляр

Сходни ловни видове: няма
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Сходни ловни видове: няма

Голям червеноног водобегач  
(Tringa erythropus)
Червенокрак кюкавец, голям червеноног пийвик

Разпознаване в природата:

Възрастните птици в брачно оперение са черни 
с бели петънца по гърба, крилата и страните 
на тялото. Птиците в зимно оперение са 
светлосиви с бели гърди и корем. 
Клюнът е дълъг и прав, че-
рен с червена основа. 
Краката са червени. В 
полет има бяло овално петно 
на гърба, а задната част на кри-
лата е черно-бяло раирана.

период за размножаване и 
миграция: мигриращ (март-
май, септември-ноември), 
зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: глоба 75 лв. за убит 
или ранен екземпляр 
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Голям свирец (Numenius arquata)
навяк, навлек, курла

Разпознаване в природата:

Най-едрият представител на семейство 
Бекасови. Оперението е еднообразно си-
вокафяво. Клюнът е много дълъг и 
силно закривен надолу. В по-
лет се виждат контрастно 
белите кръст и гръб. 
Коремът и подкрилия-
та са светли.

период за размножаване и 
миграция: мигриращ (март-
май, август-декември), 
зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: глоба 100 лв. за 
убит или ранен екземпляр 

Сходни ловни видове: няма
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Сходни ловни видове: няма

Малък свирец (Numenius phaeopus)

Разпознаване в природата:

По-дребен от големия 
свирец. Клюнът също 
е дълъг и закривен 
надолу. С контрастни 
светли надочни и 
теменна ивица.  
В полет се 
виждат контраст-
но белите кръст и 
гръб. Коремът и под-
крилията са светли.

период за размножаване и 
миграция: мигриращ (март-
май, септември-ноември), 
рядко зимуващ 

природозащитен статус и 
санкции: глоба 100 лв. за 
убит или ранен екземпляр
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Гълъб хралупар (Columba oenas)
Гутал, голдуп, дупляк

Разпознаване в природата:

Прилича на домашните гълъби. Оперението е сивосиньо с 
черна ивица по задния край на крилата и черна ивица на вър-
ха на опашката. За разлика от домашните гълъби 
кръстът е сив без бяло петно, подкрилията са 
също сиви и контрастират с черния вън-
шен ръб на крилото, ирисът на окото 
е тъмен.

период за размножаване и миг-
рация: размножаващ се (април – 
август); постоянен, зимуващ

природозащитен статус и санк-
ции: Червена книга - категория 
„застрашен“, глоба 75 лв. за убит 
или ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 

Гривяк

• по-едър
• крилата с бели напречни полета
• бяло петно отстрани на врата
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* Вид с регулирано ползване.

Гарван (Corvus corax)
Гробар, мършар, гузгун, гробник

Разпознаване в природата:

Най-едрата вранова птица в Европа. Опе-
рението изцяло черно с метален бля-
сък. Характерна е дългата кли-
новидна опашка. Може да се 
сгреши с младите посевни 
врани, но е значително по-
едър и с по-голям 
масивен клюн.

период за размножаване 
и миграция: размножаващ 
се (март-юни), постоянен, 
зимуващ

природозащитен статус и 
санкции: глоба 150 лв. за убит 
или ранен екземпляр

Сходни ловни видове: 
Сива врана*
• по-дребна
• гърбът, коремът и подкрилията са сиви
• главата, гушата, гърдите, опашката и 

крилата са черни 

Посевна врана*
• по-дребна
• изцяло черна птица със светла гола 

кожа около основата на клюна; клю-
нът постепенно се стеснява към върха 
(удължено коничен)
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Полска чучулига (Alauda arvensis)
Пеяк, чумпил, чучурлига, челюшка

Разпознаване в природата:

Най-често срещаната чучулига у нас. Опе-
рението е сивокафяво, крилете отдолу 
са сивкави с тесен бял външен ръб. 
Опашката е с бели най-външни 
пера. Едва загатната качулка 
на главата. Гърдите 
напетнени, ко ре  мът 
бял. Пее, изди-
гайки се високо в 
небето, като при това 
опашката е винаги 
широко разперена.

период за размножаване 
и миграция: размножаващ 
се (април–юли); мигриращ 
(февруари-март, август-ок-
томври), зимуващ

природозащитен статус 
и санкции: глоба 30 лв. за 
убит или ранен екземпляр

Сходни ловни видове: няма
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Сходни ловни видове: няма

Дебелоклюна чучулига  
(Melanocorypha calandra)
Чучулига каландра

Разпознаване в природата:

По-едра е от полската чучулига. Най-харак-
терните белези са: масивни глава и клюн, 
черно петно отстрани на шията, черна 
долна страна на крилете с конт-
растна бяла ивица по края на 
маховите пера.

период за размножаване 
и миграция: размножаващ 
се (април–юли); мигриращ 
(февруари-март, август-
октомври), зимуващ в 
неголяма численост

природозащитен статус и 
санкции: Червена книга - 
категория „застрашен“, 
глоба 60 лв. за убит или 
ранен екземпляр
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Дневни грабливи птици

Открай време дневните грабливи птици не са сред любимци-
те на ловците. Независимо обаче в каква светлина са представяни 
причините за това от различните хора или през различните времена, 
истината е една и е съвсем тривиална – те просто ползват същите 
ресурси, към които се насочват и ловците. Но толкова ли е проста 
всъщност истината? Еднакво ли влияят на дивите популации крила-
тият хищник и ловът? 

Обективните наблюдатели, в това число и немалко ловци, призна-
ват, че грабливата птица може да атакува многократно без успех пре-
ди да улови жертвата си. Това означава, че от десетината атакувани 
птици жертви повечето ще се измъкнат. Близо е до ума кои ще са те – 
във всеки случай не болнавите, недъгавите или непълноценни по 
друга причина. Изземвайки ги от природата, всъщност грабливата 
птица допринася за една по-здрава и пълноценна популация на вида 
на жертвата. Отдавна известен е фактът, че никой хищник в естест-
вени условия не може да изтреби до крак потенциалните си жертви 
- по простата причина, че когато те станат достатъчно редки, той 
губи повече енергия да ги открие и улови, отколкото получава, като 
ги изяде. Затова при намаляване на жертвите хищната птица или оти-
ва в друг район, или преминава на друг вид храна, а през това време 
числеността на вида на жертвата отново нараства. 

А и природата няма да допусне ситуация, в която самият привър-
шил жертвите си хищник да загине от глад. Разбира се, мнозина ще 
са готови горещо да спорят, че не е така, че ако се изтребят хищни-
ците, дивечът ще стане повече. Това вече е пробвано нееднократно 
в различни страни и е доказано, че не работи като вариант. А и всеки 
наблюдателен, разсъдлив и непредубеден човек ще види, че наис-
тина в природата няма излишни неща. Ако хищните птици бяха не-
нужни, отдавна щяхме да ги гледаме само във вид на вкаменелости! 

Дразнещото за някои присъствие на хищните птици може да бъде 
прието с достойнство – в крайна сметка е ясно, че с разума и техни-
ката си човекът не остава посрамен от тях в „добива“ си, а и в крайна 
сметка те също са ловци, при това без да имат избор да бъдат други. 
Нека приемем ролята, която им е отредила Природата, и да не им 
пречим да я изпълняват!
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Морски орел (Haliaeetus albicilla) 
Гнездящ, постоянен вид

Разпознаване в природата:

Много едър орел. Кацнал изглежда като без опашка, с го-
ляма глава и клюн - светли при възрастните. Младите са 
изцяло тъмни. В полет изглежда с много широки крила, къса 
бяла (при възрастните) или тъмна (при младите) опашка и 
издължени напред глава и клюн. При реене профилът му, 
гледан отпред, е равен.

Изключително малоброен вид. Понякога е обект на стрелба, 
особено зиме около водоемите, където често се храни с ра-
нени или умрели птици и друга мърша.

Защитен и приоритетен за опазване вид. Включен в Черве-
ната книга, категория „уязвим“. За нанесени щети на екзем-
пляр от вида се предвижда глоба от 1000 лв.

млад възрастен
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Египетски лешояд (Neophron percnopterus) 
Гнездящ, прелетен вид

Разпознаване в природата:

Средно едър лешояд. Възрастният е с мръс-
нобяло оперение и черни махови пера (отда-
леч наподобява бял щъркел), с голо жълто-
оранжево лице със стърчащи заострени пера 
около него. Младите са изцяло тъмни. В полет 
изглежда с относително тесни крила (черно-
бели при възрастните и кафяви при младите) 
и клиновидна опашка (бяла при възрастните и 
кафява при младите).
Застрашен от изчезване както в България, така 
и в световен мащаб. Незаконният отстрел - 
въпреки пълната липса на смисъл от убиване-
то на такава птица - се оказва една от основ-
ните причини за драстичното намаляване на 
вида у нас.

Защитен и приоритетен за опазване вид. „Застрашен“ в 
Червената книга на България. За нанесени щети на екзем-
пляр от вида се предвижда глоба от 300 лв., както и преслед-
ване по Наказателния кодекс.

млад

възрастен
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Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 
Гнездящ, прелетен, преминаващ при миграция 
и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

Средно едра граблива птица с удължено телосложение и 
силует и характерен бавен и неравномерен полет, най-чес-
то ниско над земята. Мъжките са със сиви глава, опашка и 
криле с черен връх, кафяви гръб, надкрилия и корем. Жен-
ските са изцяло тъмнокафяви с жълтеникава глава и плещи, 
а младите - подобни на женската или изцяло тъмнокафяви.
Сравнително обикновена граблива птица около блатисти во-
доеми и ниви в ниските части на страната. Нерядко отстрел-
вана, въпреки че е под защитата на закона и че обикновено 
се храни с болни, ранени или непълноценни птици или други 
дребни животни по земята.

Защитен и приоритетен за опазване вид. „Застрашен“ в 
Червената книга на България. За нанесени щети на екзем-
пляр от вида се предвижда глоба от 200 лв.

♂♀
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Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
при миграция и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

Средно едра граблива птица с набито телосложение и значи-
телни вариации в цвета на оперението: срещат се от почти 
бели до изцяло тъмни индивиди, но най-често тъмнокафяв 
отгоре, с характерни раирани криле и тъмно петно в област-
та на китката. Долната страна е различно интензивно раира-
на със светъл гердан в областта на гушата. В полет силуетът 
му е с относително широки криле, едра и прибрана към тяло-
то закръглена глава и средно дълга опашка. При реене про-
филът му, гледан отпред, е с формата на широко отворено V.
Една от най-често срещаните грабливи птици през всички се-
зони. Въпреки че се храни изключително с дребни гризачи, 
все още е отстрелван, често поради навика си да стои кацнал 
на огради, ниски дървета или стълбове, което го прави мно-
го лесна мишена.

Защитен вид на територията на цялата страна. За нанесени 
щети на екземпляр от вида се предвижда глоба от 200 лв.
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Царски орел (Aquila heliaca)
Гнездящ, постоянен, скитащ и преминаващ 
при миграция вид

Разпознаване в природата:

Едър орел, възрастните са с общо преобладаващо тъмно до 
почти черно оперение, със сламеножълта горна страна на 
главата и често с бели петна на плещите („еполети“). Мла-
дите са жълтокафяви с кафяво надлъжно напетняване отго-
ре и отдолу, с тъмнокафяви махови пера и опашка. В полет 
изглежда с широки дълги крила и средно дълга опашка, като 
при реене профилът му, гледан отпред, е хоризонтален.
Световно застрашен вид. В България са оцелели по-малко от 
двадесет двойки. Въпреки че е строго защитен, понякога е 
обект на противозаконен отстрел.

Защитен и приоритетен за опазване вид. „Критично застра-
шен“ в Червената книга на България. За нанесени щети на 
екземпляр от вида се предвижда глоба от 1500 лв., както и 
преследване по Наказателния кодекс.

възрастенмлад
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  Дневни грабливи птици

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
при миграция и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

Дребен сокол с дълги и тесни заострени крила, дълга опаш-
ка и издължен силует. Мъжките са със сива глава и опашка 
с черна ивица по края; с ръждив гръб с тъмни капковидни 
петна. Женските и младите са ръждивокафяви, с напетнен 
гръб и опашка с тъмни напречни ивици. Ноктите са черни. 
При ловуване често „увисва“ на едно място във въздуха, 
като трепти с крила.
Една от най-честите грабливи птици у нас през всички се-
зони. Въпреки че се храни изключително с дребни гриза-
чи, гущери и насекоми, все още е обект на противозаконна 
стребла поради обичая си често да стои кацнал по стълбове, 
дървета и други издигнати места, което го прави лесна ми-
шена.

Защитен вид на територията на цялата страна. За нанесе-
ни щети на екземпляр от вида се предвижда глоба от 300 лв.

♂

♀
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  Дневни грабливи птици

♂

Червенонога ветрушка (Falco vespertinus)
Гнездящ, прелетен и преминаващ при миграция вид

Разпознаване в природата:

Дребен сокол с дълги и тесни заострени крила, дълга опаш-
ка и издължен силует. Мъжките са изцяло тъмносивосини с 
ръждивочервено подопашие и по-светлосиви върхове на кри-
лата. Женските са тъмносиво раирани отгоре, с бежоворъж-
дива долна страна на тялото и горна част на главата. Краката 
са червени. Младите донякъде наподобяват женските, но са с 
кафеникави гръб и горна част на главата и ясно напетняване 
на тялото отдолу. При ловуване понякога също „увисва“ във 
въздуха, трептейки с крила.
Една от най-силно застрашените от изчезване гнездящи граб-
ливи птици у нас. По-многобройни са при миграция, когато 
често кацат на групи по жици и стълбове, ловувайки гъсеници 
и насекоми. Именно тогава биват отстрелвани понякога, осо-
бено при есенен лов.

Защитен и приоритетен за опазване вид. „Критично за-
страшен“ в Червената книга на България. За нанесени щети 
на екземпляр от вида се предвижда глоба от 300 лв., както и 
преследване по Наказателния кодекс.

♀
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Ловен сокол (Falco cherrug)
Гнездящ, прелетен, скитащ, преминаващ 
при миграция и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

Едър, тъмнокафяв отгоре сокол с удължено телосложение 
и относително тесни заострени крила и дълга опашка. С ха-
рактерна светла глава и „мустак“, отделен от окото, което е 
най-тъмната част на лицето. С напетнени гърди и долна част 
на тялото и тъмни „гащи“. Младите общо са малко по-тъм-
ни, с по-гъсто надлъжно напетняване. Краката и восковицата 
при възрастните са жълти, при младите - сини. Обикновено 
лети ниско над земята, стремително, с мощни махове. Често 
остава кацнал на земята.
Една от най-силно застрашените от изчезване грабливи пти-
ци в България. Особено уязвим през периода на есенната 
миграция и през зимата, когато често пребивава в стърнища 
или край водоеми, където, макар и рядко, може да стане 
жертва на незаконен отстрел.

Защитен и  
приоритетен  
за опазване вид. 
„Критично застра-
шен“ в Червената 
книга на България. 
За нанесени щети 
на екземпляр от 
вида се предвижда 
глоба от 2500 лв., 
както и преследва-
не по Наказателния 
кодекс.
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 Видове с регулирано ползване!

Видове с регулирано ползване
В списъка на птиците, които са обект на ловуване, в Закона 
за лова и опазване на дивеча са включени и големият кормо-
ран, свраката, чавката, полската (посевната) врана, сивата 
врана и обикновеният скорец. По Закона за биологичното 
разнообразие те заедно с полудивия гълъб са поставени под 
режим на опазване и регулирано ползване, поради което ги 
представяме по-долу като отделна група.

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
при миграция и зимуващ вид
Разпознаване в природата:
Най-едрият от срещащите се у нас корморани, 
възрастните са изцяло лъскаво черни, с бяло 
подбрадие, често и с бели страни на шията, 
а през размножителния период - и с 
кръгли бели петна отстрани на тялото. 
Ясно видима препаска от жълта гола 
кожа в основата на клюна. Младите 
са с бяла долна страна на тялото. В 
полет е със специфична „чупка“ на 
шията. Многоброен и увеличаващ 
числеността и разпространени-
ето си вид. За предотвратяване 
на щети от него в рибовъдните 
стопанства най-добър резултат 
дава покриването на риско-
вите басейни с мрежа, а 
в по-дълбоки водоеми със 
стоящи води – потапяне (със завързан 
за тях камък) на стари коледни елхи на 
дъното за предоставяне на укрития за 
рибата, както и използването на подвиж-
ни светлоотразителни сфери.
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Полудив гълъб (Columba livia)
Гнездящ, постоянен и скитащ вид

Разпознаване в природата:

Това са свободно обитаващите в населени места вторично 
подивели гълъби, размножаващи се по тавани и други по-
мещения. С разнообразно и силно вариращо оцветяване. Не 
бива да се бъркат със специално отглежданите от любите-
ли птици, въпреки че нерядко отличаването на едните от 
другите гълъби в природни условия е невъзможно. Затова 
е необходимо повишено внимание и избягване на прибърза-
ни действия, за да не бъдат нанесени щети на любителите 
гълъбовъди.

Разпространен е в почти всички селища в страната, но е 
най-многоброен в по-големите населени места. За ограни-
чаване на числеността му най-добър ефект дават затваря-
нето на таванските помещения, поставянето на мрежи на 
вентилационните отвори по блоковете и други подобни на-
чини за ограничаване на достъпа до потенциални места за 
гнездене.
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Сврака (Pica pica)
Гнездящ, постоянен и скитащ вид

Разпознаване в природата:

С характерно черно-бяло оперение, дълга опашка и специ-
фично поведение.

Може да нанася щети на гнездящи птици, особено ако бъдат 
демаскирани гнездата им (напр. при селскосто-
пански дейности, фотолов и др.). Затова се 
препоръчва да не се допуска снимане на 
птици в гнезда и всякакви други дейст-
вия, които биха привлекли вниманието 
на свраката към обитавано гнездо на 
други птици.

За ограничаване на числеността 
на вида може да се прилагат 
успешно само предвари-
телно добре обмисле-
ни, съгласувани 
и планирани 
мерки в 
зависи-
мост от 
конкрет-
ната ситуация.
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Чавка (гарга) (Corvus monedula)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
през страната и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

Птица с големина на гълъб, с общо едноцветно черносиво 
оперение и син ирис. Обикновено са на двойки, но през 
есен та и зимата – и в смесени ята с полската и сивата 
врана.

Силно намаляват през последните десетилетия като гнез-
дящ вид, по-многобройни са през есента и зимата, когато 
идват ята от по-северни страни. Щетите от вида се огра-
ничават в шумно присъствие и замърсяване на селищата, 
където се обособяват нощувките. Успех при разрешаване 
на проблема може да се постигне с различните отпъждащи 
средства - пускане на записи с вик на тревога, плашила, 
вкл. качествени пластмасови имитации на бухал или днев-
на хищна птица, звуково или механично прогонване и т.н. 
Най-добре би било да се предприемат мерки след прецен-
ка на конкретната ситуация.
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Полска (посевна) врана (Corvus frugilegus)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
през страната и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

По-едра е от гълъб, с едноцветно лъскавочерно оперение и 
бяло поле в основата на клюна при възрастните. Гнезди ко-
лониално, като през есента и зимата образува големи струп-
вания, включително за нощувки в селищата (обикновено в 
смесени ята със сивата врана и чавката).

Намалява през последните десетилетия като гнездящ вид в 
страната, многоброен през есента и зимата, когато идват ята 
от по-северни страни. Щетите от полската врана се ограни-
чават в шумно присъствие и замърсяване на селищата, къде-
то са колониите и нощувките. Проблемът може да бъде раз-
решен при преценка на обстоятелствата във всеки конкретен 
случай, но най-често – чрез различни отпъждащи средства 
(пускане на записи с вик на тревога, плашила, вкл. качестве-
ни пластмасови имитации на бухал или дневна хищна птица, 
звуково или механично прогонване и т.н.).
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Сива врана (Corvus cornix)
Гнездящ, постоянен, скитащ, преминаващ 
през страната и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

На големина е колкото полската врана, но с двуцветно си-
во-черно оперение. Гнезди поединично, но през есента и 
зимата заедно с полската врана и чавката образува големи 
струпвания, включително и за нощувки в селищата.

През последните години се наблюдава намаляване на вида 
на много места в дивата природа, като същевременно се 
среща все по-често в по-големите селища. По-многоброен е 
през есента и зимата, когато идват птици от по-северни стра-
ни. Както и при другите вранови, щетите от вида се свеждат 
основно до шумно присъствие и замърсяване на селищата 
при нощувките. Проблемът може да бъде разрешен при пре-
ценка на обстоятелствата във всеки конкретен случай, но 
най-често – чрез отпъждащи средства (пускане на записи с 
вик на тревога, плашила, вкл. качествени пластмасови ими-
тации на бухал или дневна хищна птица, звуково или меха-
нично прогонване и т.н.). Подобно на свраката, сивата врана 
може да нанася щети и на гнездящи други видове птици, 
така че за нея важат и мерките, препоръчани за свраката.
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Обикновен скорец (косер) (Sturnus vulgaris)
Гнездящ, прелетен, скитащ, преминаващ 
през страната и зимуващ вид

Разпознаване в природата:

По-едър е от врабче, с едноцветно или охристо напетнено 
лъскавочерно оперение. Гнезди в различни кухини, като 
през лятото и есента образува големи ята, които понякога се 
хранят по плодни дървета и в лозя и могат да нанесат щети 
на реколтата. Понякога се струпват и за нощувки в селищата, 
с което причиняват замърсяване и шум на оживени места.

Щетите от скореца може да бъдат ограничени най-резултат-
но чрез използване на мрежи, препятстващи достъпа на пти-
ците до плодните дървета или лозята. По-малко ефективни 
са звукови репеленти (запис на глас на тревога, гърмящи 
устройства и т.н.), плашила (манекен на човек, качествени 
пластмасови имитации на бухал или дневна хищна птица, 
въртящи се лъскави предмети, въртящи се специално разря-
зани пластмасови бутилки и др.). И при обикновения скорец 
следва да се действа с оглед спецификата на всеки конкре-
тен случай.
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Етични норми на поведение спрямо 
дивите птици и природата
Българското дружество за защита на птиците/BirdLife България 

(БДЗП) възприе и препоръчва дванадесет етични норми за любители 
на природата, фотографи, наблюдатели на птици (бърдуочъри), ту-
ристи, опръстенители, обикновени граждани и всички, които влизат 
в пряк и непряк досег с диви птици и места от дивата природа. Тези 
норми са базирани на най-съвременните виждания и международно 
признати принципи на отношение на модерния човек към дивата при-
рода на планетата и придържането към тях е един от признаците за 
нова нравственост и култура. С пълното съзнание, че ловната етика 
може да има по-различни аспекти, все пак ги предлагаме на внима-
нието на ползвателите на това помагало.

1. Благополучието на дивите птици е с приоритет. Да признаем 
правото на дивите птици да обитават заетите от тях места. Тези места 
са от жизнено значение за тях, тъй като обикновено те нямат друг или 
голям избор да ги заменят. Затова тяхното благополучие там е по-
важно от нашите дейности, които не са от жизнено значение за нас. 
Нека се стремим да не нанасяме каквито и да е щети и разрушения в 
местата, където те обитават.

2. Да познаваме и спазваме изискванията на законодателство-
то, отнасящи се до дивите птици и природа. От първостепенна важ-
ност е познаването на Закона за биологичното разнообразие, Закона 
за защитените територии и Закона за лова и опазване на дивеча.

3. Да избягваме в максимална степен причиняването на без-
покойство на дивите птици. Въпреки че тяхната поносимост към чо-
вешко присъствие може да варира, след определени граници то във 
всички случаи става гибелно за тях, техните гнезда или малки, които 
са най-уязвими. Доближаването, престояването или други действия, 
които могат да демаскират или унищожат гнездата с яйца или малки, 
са недопустими. Това важи особено при лошо време, когато те могат 
да загинат за броени минути без грижите на родителите. Същото се 
отнася за действия, които може да прогонят събрали се за нощувка 
или почиващи птици или пък извършващи брачни игри, строящи гнез-
до и т.н. Използването на звукозаписи с гласове на птици за привли-
чането им е забранено със закон и може да нанесе непоправими щети 
като гибел, прогонване на двойки или компрометиране отглеждането 
на малките. Използването на специални укрития, придържането към 
пътища, пътеки и други места, където птиците са свикнали да има 
хора, ще позволи намаляването на безпокойството.
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4. Да имаме особено отговорно поведение спрямо редки видо-
ве птици. Абсолютно недопустимо е подлагането на какъвто и да е 
риск на птица или гнездо на рядък или застрашен от изчезване вид. 
Те може да се окажат последните във фауната на страната! В такива 
случаи най-добре е да съобщите за находката си в съответния регио-
нален офис на БДЗП или в централния офис в София, за да бъдат пред-
приети професионални действия за опазването и. Разпространяването 
на тази информация сред познати или други хора може да доведе до 
унищожаване на находището! Никога не отивайте близо до известни 
находища на редки птици, освен ако те не са под адекватна защита. Не 
забравяйте, че щети върху световно застрашени видове представляват 
престъпления и се преследват по Наказателния кодекс.

5. Да не прибързваме с „оказването на помощ“ на диви птици. 
Не следва да се поддаваме на изкушението да помогнем на всяка пад-
нала на земята птица. Вземането (улавянето) дори на ранена птица е 
забранено със закон, ако не се спази процедурата за това! В много 
случаи е нормално малките на различни видове птици да попаднат 
вън от гнездото доста време преди да могат да летят. Вземането на 
такива „бедстващи“ малки всъщност не е никаква помощ, тъй като 
родителите им пълноценно се грижат за тях и извън гнездото. Освен 
това, вземането на „паднали от гнездото“ малки сови може да е опас-
но за човека, тъй като родителите може да го нападнат и атакувайки 
с нокти очите му, да го ослепят! Най-правилно е в такива случаи да 
се отдалечим по най-бързия начин или най-много - ако малкото не е 
на сова или на птица, чиито малки нормално живеят само на земята, -  
да го оставим на клон или друго високо място, където няма да стане 
жертва на наземни хищници.

6. Да подпомагаме и улесняваме колегите си по дейност. Освен 
да уважаваме правата, интересите, опита и способностите на други-
те хора, осъществяващи дейност като нашата, от особена важност е 
да проявяваме колегиалност към тях и да споделяме нашия опит и 
информация (ако тя няма да засегне интересите на диви птици или 
природни обекти). Особено важно е да бъдат подкрепяни и насочвани 
начинаещите в нашата дейност. Ако сме свидетели на неправилни 
действия или поведение и преценим, че можем да подобрим нещата, 
следва да се намесим внимателно и тактично, уважавайки достойн-
ството и правата на другия човек.

7. Да отчитаме правата на собствениците и стопаните на зе-
мите. Не бива да допускаме навлизането в места, където това може 
да става само със съгласието на стопаните. Със специално внимание 
следва да се отнасяме към рисковете от нанасяне на щети върху ре-
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колтата на селскостопански производители, включително върху лива-
ди, храстови насаждения, овощни градини и други подобни. Не бива 
да пропускаме евентуалната възможност стопанинът или местната 
общност да получат приходи от нашата дейност в земите им – това 
ще стимулира тяхното природозащитно поведение. Добронамереното 
държане и учтивост при общуването с местните хора ще им позволи 
да видят истинското лице на природозащитниците и да се уверят, че 
те работят за интересите на обществото и обикновените хора.

8. Да се съобразяваме с правата на останалите. Ако около нас 
има други хора, извършващи друга, обичайна за тях дейност, не бива 
да се предприема нищо, което би им попречило. Дори просто навли-
зането на колата от черния път в сенокосната ливада край него може 
да попречи на местните хора после да я окосят за животните си. Ако 
се налага извършването на действие, което влиза в конфликт с тех-
ните интереси, то може да стане само след получаване на тяхното 
съгласие. Същевременно при установяване на рисково за птици пове-
дение на незапознат с техните особености човек (напр. ако разхожда 
кучето си до колония наземно гнездящи птици), следва внимателно, 
но твърдо да бъде помолен да не ги подлага на опасност.

9. Да проявяваме гражданска позиция при установени наруше-
ния. При установяване на посегателства срещу диви птици или други 
природни обекти (ловене с мрежи или капани, събаряне на гнезда, 
незаконна сеч, иманярски действия и др.), незабавно позвънете на 
тел. 112 или на телефоните на полицията, регионалните инспекции 
по околната среда и водите/МОСВ, горските служби или съобщете в 
най-близкото кметство.

10. Да записваме наблюденията си. Ефективни природозащит-
ни действия са възможни само на основата на солидна информация. 
Макар и единично, вашето наблюдение може да се окаже сведение 
за много рядък вид, единствено за даден район или от изключителна 
важност за предприемане на природозащитни действия. Чрез офиси-
те и сайтовете на БДЗП вашите данни може да бъдат включени в На-
ционалната банка за орнитологична информация към БДЗП и оттам –  
в Световната база данни за птиците към BirdLife Internatonal и така да 
помогнат за опазването на природата на страната и планетата.

11. Да вземем всички мерки да бъдат сигурни за птиците по-
ставените от нас хранилки, гнездилки, поилки или други подобни 
съоръжения. Те не бива да са достъпни за котки. Къщичките за пти-
ци трябва да са добре уплътнени и да не пропускат вода. Поставената 
храна и вода да са чисти и да не излагат птиците на риск от заболя-
ване. Гнездилките за птици трябва да се почистват и дезинфектират 
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редовно преди започване на гнездовия сезон (обикновено през март).

12. Да пазим природата чиста. Да запазим повишено внимание 
и да не допускаме в природата след нас да остават дори малки пред-
мети или отпадъци от изкуствени и биологично неразграждащи се 
материали.

Ловецът в помощ на природата
Съществува естествена връзка между лова и опазването на дивата 

природа. Добре запазената природна среда е предпоставка за богато 
биоразнообразие и добър лов. Тясното сътрудничество между еколо-
гичните организации и ловците пък неминуемо съдейства за опазване 
на животинския свят и на околната среда. Ловците прекарват много 
време сред дивия свят на природата. Те имат пряк досег с нея и бо-
гатото биоразнообразие в нашата страна. 

Ето няколко начина ловецът да бъде в помощ на опазването 
на птиците:

• като предоставя данни за защитени видове птици, за открити 
гнезда, за различни заплахи за дадено местообитание, за бра-
кониерски набези и др.;

• като се включи в някои от мониторинговите схеми на БДЗП – 
мониторинг на обикновените видове птици, среднозимно пре-
брояване на водолюбивите птици, мониторинг на защитени 
зони и т.н.;

• като стане член на БДЗП.

Прекараното време сред дивата природа предоставя много и ин-
тересни преживявания и наблюдения. Често ловците имат шанса да 
наблюдават защитени видове птици, които са приоритетни за опаз-
ване, или пък да откриват гнезда. В друга ситуация примерно може 
да станат свидетели на заплаха за дадено място, което обаче е при-
оритетно за опазване поради богатото си биоразнообразие. В трети 
случай ловците може да станат свидетели на бракониерство, което е 
заплаха за даден вид животно. Всички тези данни са от изключителна 
важност за опазването на дивите птици и техните местообитания, за-
това е добре да бъдат изпратени в някой от офисите на БДЗП, където 
ще бъдат анализирани и използвани с природозащитна цел.  

 Един от най-достъпните начини за това е пряко участие в една от 
най-мащабните национални дейности на БДЗП – мониторинг на обик-
новените видове птици (МОВП). Тази инициатива позволява оценява-
нето на състоянието на популациите им и показва какво се случва със 
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средата, в която живеят. Всеки участник избира близък до местожи-
веенето си или често посещаван район. В него на случаен принцип 
се избира т.нар. площадка с размери 1 кв.км, която той посещава 
три пъти в годината. При първото посещение в началото на пролетта 
участникът определя най-подходящия маршрут за обхождане и пре-
брояване. В идеалния вариант маршрутът се състои от две успоредни 
пътеки с дължина от по 1 км и на отстояние от около 500 м една от 
друга. В зависимост от релефа и условията на терена са допустими 
изменения в тези изисквания. Единственото условие е този маршрут 
да не се променя в следващите години. След определянето му се 
прави преброяване на птиците по избраните пътеки.

В средата на месец януари се провежда друга инициатива на БДЗП –  
среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Тогава се обхож-
дат всички влажни зони в страната с цел да се съберат данни за зи-
муващите водолюбиви птици и техните местообитания.

повече за МоВп и другите мониторингови схеми може  
да научите на http://bspb.org/monitoring/  
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Законови постановки

ЗАкон ЗА ЛоВА И опАЗВАнЕ нА ДИВЕЧА (ЗЛоД)

(последно изменение на ЗЛоД - ДВ бр.39 от 20 май 2011 г.)

(извадки)

…..

Чл. 2. (2) Дивечът се стопанисва по ловностопански райони на 
популационен принцип.

Чл. 3. (2) Опазването на дивеча е основен принцип за организация 
на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване 
на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и процеси, които 
протичат в тях, и упражняване на правото за лов.

…..

Чл. 21. (2) С правото на лов е свързано и задължението за опаз-
ване на дивеча.

…..

Чл. 56. (1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно ог-
нестрелно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може 
да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. 
Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.

…..

Чл. 61. (1) Ловните трофеи се регистрират в държавните горски 
стопанства или в държавните ловни стопанства по място на доби-
ването им в едномесечен срок. Нерегистрираните ловни трофеи се 
отнемат в полза на държавата.

…..

Чл. 64. Забранява се ловуването във:

1. разсадници и ловни развъдници и рибовъдни стопанства;

2. опитни полета и площи за сортово семепроизводство;

3. ливади – до окосяването им;

4. новозасадени лозя;

5. лозя – от резитба до приключване на гроздобера;

6. зеленчукови и овощни градини и бостани – до обирането 
им;



100

7. житни култури – от 1 април до ожънването им;

8. оризища – от 15 март до прибирането им.

Чл. 65. При ловуване се забранява използването на следните 
средства и методи:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) огнестрелни оръжия, неотговарящи 
на изискванията на чл.56, ал.1 и 2 и арбалети;

2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прила-
гат за неизбирателен лов или за убиване;

3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива веще-
ства;

4. (изм. - ДВ, бр.79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвежда-
щи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспо-
собления за осветяване на целта;

5. огледала и други заслепяващи предмети;

6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;

7. (доп. - ДВ, бр.91 от 2008 г.) живи животни, използвани като 
примамка, както и слепи или осакатени;

8. експлозиви, обгазяване или опушване;

9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен пре-
образувател или увеличител на образа;

10. моторни превозни средства;

11. летателни средства;

12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и 
произхода им, както и ловни хрътки;

13. (нова - ДВ, бр.79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които 
се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море - над 18 км/час;

14. (нова - ДВ, бр.91 от 2008 г.) огнестрелни оръжия с монтирани 
заглушители.

 



101

ЗАкон ЗА БИоЛогИЧноТо РАЗнооБРАЗИЕ (ЗБР)

(последно изменение и допълнение на ЗБР ДВ. бр.33 от 26 април 
2011 г.)

(извадки)

…..

Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват 
дивите животински и растителни видове, посочени в приложение №3 
от ЗБР.

Чл. 38. (1) За животинските видове от Приложение № 3 се забра-
няват:

1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри 
с каквито и да е уреди, средства и методи;

2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на раз-
множаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, 
когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване 
на гнезда;

4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почив-
ка и струпване по време на миграция;

5. вземане на намерени мъртви екземпляри;

6. (доп. - ДВ, бр.94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, прена-
сяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за 
продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пре-
насяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за 
продажба или размяна на препарирани екземпляри.

(2) Забраните по ал.1, т.1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени 
стадии от развитието на животните.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр.88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр.64 от 2007 г., 
изм. - ДВ, бр.80 от 2009 г.) Лице, което е намерило екземпляр в без-
помощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или 
убило екземпляр от животински вид от Приложение № 3, е длъжно 
при спазване на разпоредбата на чл. 38, ал.1, т.5 да уведоми за това 
най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда 
и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр.88 от 2005 г.) По преценка на регионалния орган 
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по ал.1 и в зависимост от състоянието му екземплярът:

1. се пуска на свобода в подходящ район;

2. (доп. - ДВ, бр.88 от 2005 г.) се изпраща за лечение или отглеж-
дане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа 
градина;

3. (изм. - ДВ, бр.88 от 2005 г.) се предоставя на научна организа-
ция или училище или природонаучен музей за изследване или попъл-
ване на учебни сбирки;

4. се оставя на мястото, където е намерен или убит.

(3) (Доп. - ДВ, бр.88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр.64 от 2007 г., изм. - 
ДВ, бр.80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр.19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 
г.) За разпореждането с екземпляра по ал.2 се съставя протокол, 
който се изпраща в Министерството на околната среда и водите в 
10-дневен срок от датата на съставянето му, а в случаите, когато е 
съставен от регионалните структури на Изпълнителната агенция по 
горите - и копие, което се изпраща до регионалните инспекции по 
околната среда и водите.

…..

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр.88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл.38, 
чл.39, ал.1, чл.40, чл.41, ал.3, чл.44, 46, чл.47, ал.1, чл.60, ал.2 и 3, 
чл.100, чл.102, ал.1 и чл.111 физическите лица се наказват с глоба 
от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци 
се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

(2) Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 38, чл.41, 
ал.3 и чл.44 по време на лов, се наказва с глоба по ал.1 и се лишава 
от право на ловуване за срок от една до две години.

(3) В случаите по ал.2, когато нарушението е спрямо световно или 
европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за 
срок три години.

(4) За нарушения по чл.38, чл.41, ал.3, чл.44 и 46, извършени в 
защитени територии или засягащи световно застрашени видове жи-
вотни, глобите по ал.1 се налагат в двоен размер.

…..

Чл. 129. (1) (Доп. - ДВ, бр.88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр.94 от 2007 
г.) Вещите, включително живите животни и растения, предмет на на-
рушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в 
полза на държавата, независимо чия собственост са.
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(2) (Изм. - ДВ, бр.105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Продаж-
бата на вещи по ал.1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.

нАкАЗАТЕЛЕн коДЕкС

(извадка)

Чл. 278, д. Който противозаконно унищожи, повреди, държи, при-
добие или отчужди екземпляр от европейски или световно застраше-
ни диви гръбначни животни или екземпляр от вид по Приложение №3 
към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се 
наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет 
хиляди до двадесет хиляди лева.
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Срокове за ловуване и квоти за отстрел 
на дребен (пернат) дивеч

ЛоВнИ ВИДоВЕ - ДРЕБЕн ДИВЕЧ (пЕРнАТИ)

№ наименование Срок за ловуване
Дневна норма 
за отстрел от 
един ловец

1 Глухар (Tetrao 
urogallus) - мъжки 

от 15 април  
до 15 май *

2 Фазан (Phasianus 
colchicus)

от 1 октомври  
до 31 януари до 2 броя

3 Яребица  
(Perdix perdix)

от 1 октомври  
до 30 ноември до 4 броя

4 Планински кеклик 
(Alectoris graeca)

от 1 октомври  
до 30 ноември до 4 броя

5 Тракийски кеклик 
(Alectoris chukar)

от 1 октомври  
до 30 ноември до 4 броя

6 Пъдпъдък  
(Coturnix coturnix)

от 15 август  
до 30 ноември до 15 броя

7
Обикновена  
гургулица  
(Streptopelia turtur)

от 15 август  
до 30 ноември до 10 броя

8 Гугутка  
(Streptopelia decaocto)

от 15 август  
до 31 декември до 10 броя

9 Гривяк  
(Columba palumbus)

от 15 август  
до 28 февруари до 10 броя

10
Голяма  
белочела гъска  
(Anser albifrons)

от 1 октомври  
до 31 януари до 3 броя

11 Зеленоглава патица 
(Anas platyrhynchos)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

12 Лятно бърне  
(Anas querquedula)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

13 Зимно бърне  
(Anas crecca)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя
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№ наименование Срок за ловуване
Дневна норма 
за отстрел от 
един ловец

14 Фиш (Anas penelope) от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

15 Клопач (Anas clypeata) от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

16 Качулата потапница 
(Aythya fuligula)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

17 Шилоопашата  
патица (Anas acuta)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

18 Черна лиска  
(Fulica atra)

от 1 октомври  
до 31 януари до 5 броя

19 Горски бекас  
(Scolopax rusticola)

от 15 август  
до 28 февруари до 10 броя

20 Средна бекасина 
(Gallinago gallinago)

от 15 август  
до 28 февруари до 10 броя

ВИДОВЕ С РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ

21 Скорец  
(Sturnus vulgaris)

от 15 август  
до 30 ноември до 30 броя

22 Сврака (Pica pica) целогодишно **

23 Сива врана  
(Corvus cornix) целогодишно **

24 Посевна врана  
(Corvus frugilegus) целогодишно **

25 Чавка  
(Corvus monedula) целогодишно **

26 Голям корморан 
(Phalacrocorax carbo) целогодишно **

27 Полудив гълъб 
(Columba livia domest.) целогодишно **

* Определя се от ИАГ на база на таксация на вида.

** Режимите на ползване се определят със заповеди на МЗГ и МОСВ.
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Важни телефонни номера

БДЗп Телефон за контакт Електронна поща

Централен офис СОФИЯ +359 2 979 95 00 bspb_hq@bspb.org

Регионален офис БУРГАС +359 878 599 407 bourgas@bspb.org

Регионален офис ВАРНА +359 878 599 355 varna@bspb.org

Регионален офис ПЛОВДИВ +359 879 822 316 plovdiv@bspb.org

Регионален офис Русе +359 878 599 354 russe@bspb.org

Регионален офис СВИЩОВ +359 878 599 383 svishtov@bspb.org

Регионален офис ХАСКОВО +359 878 599 675 haskovo@bspb.org

РДг Телефон за контакт Електронна поща

РДГ Берковица +359 953 80 300 rugberkovitca@iag.bg

РДГ Благоевград +359 73 885 009 rugblagoevgrad@iag.bg

РДГ Бургас +359 56 842 984 rugburgas@iag.bg

РДГ Велико Търново +359 62 620 059 rugvtarnovo@iag.bg

РДГ Варна +359 52 692 930 rugvarna@iag.bg

РДГ Кърджали +359 361 658 30 rugkarjali@iag.bg

РДГ Кюстендил +359 78 550 510 rugkustendil@iag.bg

РДГ Ловеч +359 68 603 823 ruglovech@iag.bg

РДГ Пазарджик +359 34 448 395 rugpazardjik@iag.bg

РДГ Пловдив +359 32 275 070 rugplovdiv@iag.bg

РДГ Русе +359 82 821 706 rugruse@iag.bg

РДГ Сливен +359 44 622 945 rugsliven@iag.bg

РДГ Смолян +359 301 6 75 20 rugsmolian@iag.bg

РДГ София +359 2 987 00 52 rugsofia@iag.bg

РДГ Стара Загора +359 42 639 737 rugstzagora@iag.bg

РДГ Шумен +359 54 800 703 rdgshumen@iag.bg

ИАГ - София +359 985 11 199
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Важни телефонни номера

РИоСВ Зелен телефон Електронна поща

РИОСВ Бургас +359 56 813 212 riosvbs@unacs.bg

РИОСВ Варна +359 52 634 582 riosv-vn@mbox.contact.bg

РИОСВ  
Велико Търново +359 62 620 358 riosvt-vt@riosvt.org

РИОСВ Враца +359 92 629 211 riosv_vr@m-real.net

РИОСВ Монтана +359 96 300 961 riosv_mont@net-surf.net

РИОСВ Пазарджик

+359 34 441 875
+ 359 88 5301 066  

в почивни и  
празнични дни

riewpz@b-trust.org

РИОСВ Перник +359 76 670 203 riew_pernik@abv.bg

РИОСВ Плевен +359 64 800 831 office@riew-pleven.org

РИОСВ Пловдив +359 32 643 245 riosv_plovdiv@dir.bg

РИОСВ Русе +359 82 809 281 riosv@riosv-ruse.org

РИОСВ Стара Загора +359 42 692 200
+359 88 4319 722

riosvsz@stz.bg

РИОСВ Смолян +359 301 60 100 riosv-smolyan@mbox.
contact.bg

РИОСВ София +359 2 856 51 52 riew-sofia@riew-sofia.org

РИОСВ Хасково +359 38 601 628 info@riosv-hs.org

РИОСВ Шумен +359 54 874 913
+359 885 750 275 riosv_shn@icon.bg

РДГ – Регионална дирекция по горите

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води
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