
РЪКОВОДСТВО ЗА ФЕРМЕРИ: 
РАЗПОЗНАВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ  
НА КЛЮЧОВИ ВИДОВЕ ПТИЦИ В ПАСИЩА И ЛИВАДИ

Настоящата публикация е издадена в рамките на проект „За Балкана и хората“ , който се подкрепя 
финансово от правителството на Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с участието на 
гражданското общество.

ЗАЩО ДА НАБЛЮДАВАМЕ ПТИЦИТЕ В НАШИТЕ ЗЕМИ?
Всеки от нас съзнателно или не помни, че в миналото е имало много животни в пасищата и ливадите. Колко обаче са били те в 
сравнение с днес? Ако човек води записки на видените или чутите птици, докато е сред природата, той би могъл да направи 
сравнение и да има точни наблюдения с цифри и доказателства, че природата около нас се променя. 
Промените, които настъпват в природата се усещат първо от птиците, тъй като те са подвижни и тяхното присъствие или отсъствие 
може да ни каже много. 
Знаейки с какво се хранят птиците и какви са местата, където те живеят, можем да разберем дали стопанисваме земите си по 
природосъобразен начин. 
Това ръководство има за цел да ви подпомогне да се научите да разпознавате, наблюдавате и броите най-често срещаните птици в 
пасищата и ливадите. Когато започнете да записвате вашите наблюдения всяка година, самите вие ще се ориентирате какво се 
случва с птиците във вашето стопанство и как вашата селскостопанска дейност им влияе.

КАК ДА БРОИМ ПТИЦИ?
Изберете маршрут или пътека, по които минавате най-често, когато сте със животните или на път към ваш имот.
Записвайте птиците, които успеете да разпознаете по този маршрут или точка два пъти през годината. Това се прави, когато птиците 
гнездят - веднъж в началото на май и веднъж в началото на юни. Препоръчваме да не променяте маршрута и неговата дължина, 
когато записвате вашите наблюдения. Така те ще са най-точни и сравними.
Ако ви е по-удобно да броите през деня, може да изберете определени точки където спирате често и да си запишете птиците на тези 
места (напр. старо дърво, където спирате за почивка; чешма или езеро, където водите животните на водопой и други).

КАК ДА СМЕ СИГУРНИ, ЧЕ НЕ БРОИМ ЕДНА ПТИЦА ДВА ПЪТИ?
През гнездовия сезон, птиците огласяват своите територии и се придържат само към тях, така че когато преминете по избрания от 
вас маршрут, вие преминавате през техните територии. Възможно е някоя птица да излети от своето място, но тя няма да кацне в 
територията на друга птица. Така, когато се движите, вие ще избегнете записването на една и съща птица два пъти.
Само по-едрите птици като ястреби и мишелови имат големи територии. Затова в една територия обикновено има 1-2 двойки. Ако 
видите една или две птици няколко пъти, вероятно става въпрос за едни и същи птици. За да сте сигурни в тяхната численост, 
следете за максималния брой птици, които виждате в един момент.
Птици като кукувиците например, често се придвижват без да бъдат видени. Опитайте се да чуете тяхното характерно „ку-ку“ по 
едно и също време, за да сте сигурни, че става въпрос за няколко птици, а не за една, която се е преместила.

ЧЕРВЕНОГЪРБА  СВРАЧКА
Народни имена: живодерче, магарешник, конска сврачка, месоядец, сврачуга, 
чукче, брескач, ваклуша, шипчак*, шипарка, мухар, тифек, главанак.

Големина: малко по-големи от врабче.
Разпознаване: Мъжките имат сива глава с черна ивица през очите и ръждив гръб, 
а женските са кафеникави със светъл корем и дълга опашка.
Подобни видове: Не може да се обърка. Мъжките са много характерни.
Къде се среща? Храсти и ниски дървета в покрайнините на пасища и ливади. 
Често каца на върха на храстите или огради.
С какво се храни?Насекоми (бръмбари, скакалци и щурци), дребни гризачи и гущери.
Какво означава присъствието й? Наличие на храсти и синори около пасищата и земи богати на насекоми.
Помощ за човека и роля в природата: Контролира броя на насекомите и гризачите.

ЗАПЛАХИ
• Премахването на храсти;  
• Пръскането с препарати против насекоми. За периода 2005-2015 г., видът е намалял с 16%.

КАК ДА ЗАПИША ПТИЦИТЕ, КОИТО ВИЖДАМ И ЧУВАМ?
Ползвайте следната форма:

Моля изпратете ни тези записи по пощата на адрес: София 1111, П.К. 50.
За въпроси, пишете на monitoring@bspb.org или се обадете на тел.: +359 878 599 358.

ТРИ ИМЕНА:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:

РАЙОН НА БРОЕНЕ

Най-близко населено място:

Вид птица

Например: 

Пъдпъдък

Начин на броене:
Маршрут 

Точка

Дата (ден.месец.година) 
Препоръчваме нач. на м.Май
05.05.2017 г.

Брой птици: 

1+1+1

Местност:

Дата (ден.месец.година) 
Препоръчваме нач. на м.Юни
05.06.2017 г.

Брой птици: 

1+2+1



ПОЛСКА ЧУЧУЛИГА
Народни имена: пеяк, чевърлига, нивенска чучулига, полянска чучулига, 
овчарско врабче, цуцул, чочка, дедекмен, дудумен, чокърлие.

Големина: малко по-голяма от врабче, но по-малка от кос.
Разпознаване: На вид са на сиво-кафяви ивици, опашката е с бели краища. Ако са кацнали, отблизо 
се вижда бяла вежда. Най-сигурният начин за разпознаване е по песента. Пее безспирно като лети 
високо в небето без човек да може да я види.
Подобни видове: Горска чучулига, но тя не пее така постоянно както полската чучулига и задължително 
трябва да има храсти или дървета в местата, където се среща.
Къде се среща? Открити места с ниска трева до 30-40 см. Често в пасища, ливади и обработваеми земи, 
но поради израстването на културите и тревите над 40см, птицата неможе да гнезди за втори път през годината. 
Рядко в изорани земи, които са бедни на насекоми.
С какво се храни?Насекоми през пролетта и лятото и семена през зимата.
Какво означава присъствието й? Поддържани пасища и обработваеми земи с ниски треви, богати на насекоми . 
Помощ за човека и роля в природата: Контролира броя на насекомите (предимно бръмбари ).

ЗАПЛАХИ
• Разораването на пасищата и затревените площи; 
• Засаждането на култури с високи стъбла над 40 см (рапица, слънчоглед); 
• Ползването на препарати против насекоми. За периода 2005-2015 г., видът е намалял с 29%.

ЛИВАДЕН ДЪРДАВЕЦ
Народни имена: царски пъдпъдък,  дердер, жътвар,ортокман, пъдпъдък бей, 
драч, боллук кушлар.

Разпознаване: Рядко се вижда поради високите треви, в които живее, но лесно се регистрира 
по стържещото му и ритмично обаждане наподобяващо стърженето на гребен с малка пауза 
между две обаждания „крекс – крекс“, пауза, „крекс-крекс“. Обажданията се чуват най-вече 
късно вечер или рано сутрин.
Подобни видове: Яребица и пъдпъдък. Яребицата има ръждиво лица и при излитане има ясно 
видима червена опашка. Пъдпъдъкът има добре разпознаваема песен „пъд-пъдък“  и рядко излита.
Къде се среща? Основно в ливади с треви високи над 30 см и богати на насекоми.
С какво се храни? Насекоми и семена.
Какво означава присъствието й? Богат на биоразнообразие район с малко безпокойство и разнообразие от растения и насекоми.
Помощ за човека и роля в природата: Индикатор за екологично чист район и ливади с висока природна стойност.

ЗАПЛАХИ
• Разораване на ливадите; 
• Ползването на бързоподвижна техника за косене. Препоръчва се косенето да става от вътре навън на ливадата само с бавно подвижна техника и 
след размножителния период на птиците.

ПЪДПЪДЪК
Народни имена: Балдърджин, Препелица, подполошка, ферферица, 
ждрапалец.

Разпознаване: Дребна птица с големина на гълъб, но с по-къса опашка, кафяв гръб на ивици 
и светъл кафеникав корем. Рядко се вижда, но лесно се разпознава по характерната си песен 
„пъд-пъдък“, „пъд-пъдък“.
Подобни видове: Яребица и ливаден дърдавец. Яребицата често излита изпод краката на човек 
и има ясно видима червена опашка. Ливадният дърдавец (царски пъдпъдък) се разпознава по 
характерната песен „крекс-крекс“, пауза, „Крекс-крекс“.
Къде се среща? Земеделски земи и ливади с високи треви включително ниви засети с жито или люцерна. 
Избягва гористи райони и много високи и влажни треви над 50 см.
С какво се храни? Насекоми и семена включително и на плевели.
Какво означава присъствието й? Земи, богати на насекоми с ниско ползване на препарати и качествена храна.
Помощ за човека и роля в природата: Освобождава нивите от насекоми и плевели.

ЗАПЛАХИ
• Използването на препарати против насекоми; 
• Засаждането на технически култури като рапица и слънчоглед са основните заплахи за вида. За периода 2005-2015 г. видът е намалял с 54%.

СИВА  ОВЕСАРКА
Народни имена: просарка, просянка, ливадна стърналда.

Разпознаване: Дребна птица, малко по-голяма от врабче със сиво-кафяво тяло. Има ивици по гърба 
и кафеникави „пръски“ по корема. Често се вижда да стои на върха на храсти и дървета откъдето пее. 
Песента наподобява изпускането на монета върху ламарина „ц-ц-ц- црррррр“, „ ц-ц-ц-црррр“ . 
При кацане и подлитване, държи краката си спуснати надолу.
Подобни видове: Полска чучулига и домашно врабче. Чучулигата има издължено тяло и не е така 
закръглена както овесарката, а врабчето не е толкова изпъстрено.
Къде се среща? Дървета и високи храсти в равнинните части на страната в покрайнините на екстензивно 
ползвани пасища и покрайнините на ниви.
С какво се храни? Семена през зимата и насекоми през лятото включително скакалци и бръмбари.
Какво означава присъствието й? Наличие на храсти в покрайнините на нивите и екстензивно земеделие предимно в ниските части на страната.
Помощ за човека и роля в природата: Контролира нивото на насекомите в нивите и разселва семена.

ЗАПЛАХИ
• Премахването на храстите; 
• Ползването на химикали против насекоми са най-големите заплахи за вида. За периода 2005-2015 г. видът е намалял с 36%.

СИВО  КАМЕНАРЧЕ 
Народни имена: каменарка, грамудличе, грамудка, грамудник, 
грамадушка, чобанка, каячик, каяджир,питуличе.

Разпознаване: Дребна птица, която се стои основно на земята. Гърбът на мъжките е сив, 
крилете черни, а гърдите – кремави. Има черна маска през очите. Като излети се вижда, 
че има бял кръст и черен връх на опашката на формата „Т“. 
Подобни видове: Ръждивогушо ливадарче, което обаче е по-дребно и е по-скоро кафяво на цвят 
и има добре очертана бяла вежда.
Къде се среща? Сухи каменисти терени и места с ниска растителност. Често се среща в пасища.
С какво се храни? Храни се основно с насекоми.
Какво означава присъствието й? Добре поддържани пасища с ниска трева.
Помощ за човека и роля в природата: Контролира нивото на насекомите в земеделски райони.

ЗАПЛАХИ
• Препарати против насекоми;
• Разораването на земите;
• Премахването на стари зидове и каменни стени в земеделски и полупланински райони.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ НАЙ-ХАРАКТЕРНИТЕ ПТИЦИ В ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ?

ЖЪЛТА  ОВЕСАРКА 
Народни имена: сламарка, жълтурка, овесарка жълтурка, желтуга, желтунка, желтурче, 
жлънатка*, жълтунка, жлътка, жълтурче, жилтушка, сламеница, жълтоперица.

Разпознаване: На големина е малко по-голяма от врабче. Мъжките са несбъркваеми 
с лимонено жълта глава и гърди, кафеникав гръб и ръждив кръст. Често се вижда кацнала на 
върха на храсти и на малки групи особено около домашни животни и обори. 
Подобни видове: Зеленогуша овесарка и градинска овесарка. За разлика от градинската, 
жълтата овесарка няма черно гърло и ивица през очите. Градинската овесарка има подобна 
песен, но има сива глава, видими жълти „мустаци“ и кафеникаво тяло.
Къде се среща? Ниски храсти и дървета в близост до открити пространства, които са 
сравнително запустели. Най-често в покрайнините на екстензивно ползвани пасища и затревени площи 
с дървета и храсти. Често се среща около домашни животни.
С какво се храни? Семена и насекоми, включително скакалци и охлюви.
Какво означава присъствието й? Екстензивно ползвани пасища с много домашни животни.
Помощ за човека и роля в природата: Контролират броя на насекомите и разселват семена на растения.

ЗАПЛАХИ
• Премахването на храстите; 
• Ползването на химикали против насекоми са най-големите заплахи за вида.


