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 ВЪВЕДЕНИЕ

 Започнатият от БДЗП през 2004 г. Мониторинг 
на обикновените видове птици (МОВП) е първата за 
България мониторингова схема с национално покритие, 
основаваща се изцяло на доброволното участие на 
десетки професионални орнитолози и природолюбители. 
МОВП има за цел да подпомогне опазването на дивата 
природа, като събира информация за ежегодните и 
дългосрочните промени в числеността на голям брой 
гнездящи видове птици и ги използва като индикатор 
за състоянието на различните местообитания на 
територията на страната. 
 В настоящото издание са представени официалните 
резултати за периода 2005–2007 г., включващи първите 
за България тенденции в числеността на 38 от най-
многобройните и трудни за оценяване видове птици, 
както и Индексът на птиците от селскостопанските 
местообитания – важен индикатор за устойчивостта 
в управлението на земеделските земи. Представени са 
и обхватът на местообитанията, попадащи в пробните 
площадки от мониторинга, а също така и процентната 
срещаемост на включените в анализа видове.
 МОВП е част от Националната система за монито-
ринг на биологичното разнообразие, която се админист-
рира от Изпълнителната агенция по околна среда към 
Министерството на околната среда и водите. 
 Схемата за Мониторинг на обикновените птици 
в България и схемите на повече от 20 други държави 
в Европа формират Общоевропейската схема за 
мониторинг на обикновените видове птици, която 
обобщава информацията за състоянието на гнездящите 
популации на голям брой видове от целия континент. 
Основен резултат от Общоевропейската схема за 
МОВП са индикаторите за състоянието на околната 
среда в Европа, базирани на промените в числеността 
на дивите птици. Най-важният от тях е Индексът за 
състоянието на птиците от селскостопанските земи 
(Farmland Bird Index), който Европейският съюз прие 
като един от структурните индикатори за оценка на 
напредъка на страните членки на съюза.

SUMMARY

The Common Bird Monitoring (CBM) 
scheme in Bulgaria started in 2004, 
following closely the methodology of 
Breeding Bird Survey in UK. It is the first 
nationwide program for assessing the 
condition of biodiversity in main habitat 
types across the country. The scheme is 
based on a broad network of volunteers 
organized by the Bulgarian Society 
for the Protection of Birds (BSPB), 
the partner of BirdLife International in 
Bulgaria.

This report presents the first ever 
national population trends of 38 
common and widespread bird species 
in Bulgaria. The farmland bird index 
for Bulgaria, compiled by population 
trends of 17 farmland bird species, is 
also included in the report. 
The results given in the report are for 
the period 2005–2007. 

The CBM scheme is part of the 
National System for Monitoring of 
Biodiversity, managed by the Executive 
Environmental Agency, Ministry of 
Environment and Water of Bulgaria. 

The CBM scheme in Bulgaria is funded 
by the Royal Society for the Protection 
of Birds (RSPB) and is part of the Pan-
European Common Bird Monitoring 
Scheme (PECBMS).

Градска лястовица (Derlichon urbica) © С. Спасов
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 МОНИТОРИНГ НА
 ОБИКНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ 
 ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ (МОВП)

 През 2004 г. БДЗП започна осъществяването 
на първата по рода си в България схема за мо-
ниторинг на обикновените видове птици (МОВП). 
Основна цел на тази схема е използването на про-
мените в числеността на широко разпростране-
ните видове птици като индикатор за общото 
състояние на околната среда, позовавайки се на 
данни от пробни площадки от цяла България. 
 Особено внимание се отделя на състоянието 
на птиците, обитаващи селскостопанските мес-
тообитания. Причината за това е, че тези видове 
птици са индикатор за това дали земеделските 
практики щадят околната среда и дали биологич-
ното разнообразие и здравето на хората от сел-
скостопанските райони не са застрашени. 
 Българската схема е част от Общоевропейс-
ката схема за мониторинг на обикновените видо-
ве птици, която цели да определи континентални-
те индекси за птиците, като използва данни от 
възможно най-голям брой държави. Създаването и 
използването на индекси за състоянието на евро-
пейските птици ще покаже тенденциите в изме-
нението на техните популации* на територията 
на целия континент.

 Какво представлява 
Мониторингът на обикновените 
видове птици?

 МОВП представлява изследване, което има за 
задача да покаже какви са тенденциите в промя-
ната на числеността на широко разпространени-
те видове птици. В основата на този мониторинг 
стои доброволното участие на голям брой изсле-
дователи – не само професионалисти орнитолози, 
но и много любители на природата, които имат 
достатъчно добри познания и опит в полевото оп-
ределяне на диви птици в естествената им сре-
да. МОВП е замислен по начин, който позволява 
бързо и лесно осъществяване, без да се изискват 
значителни материални ресурси. Благодарение на 
големия брой участници и отделеното от всеки 
от тях време за изследване на пробните площад-
ки (от 4 до 6 часа годишно) е възможно опреде-
лянето на популационните тенденции на редица 
широко разпространени видове птици. Познавай-
ки връзките на тези птици с други елементи на 
био логичното разнообразие като насекоми, дребни 
бозайници, растения и т.н., ще бъде възможно из-
готвянето на една по-пълна оценка за състояние-
то на средата, която те обитават.

Гургулица (Streptopelia turtur) © Е. Енчев

* Тук и навсякъде в текста под „популация“ се разбира не строго екологичният смисъл на понятието, а броят двойки на съответния вид, 
обитаващи дадена територия (район, страна, континент и т.н.) (бел. авт.).
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 Защо е необходимо да се 
осъществява мониторинг на 
обикновените видове птици?

 •Птиците са добър индикатор за 
общото състояние на околната сре-
да. 

 •Обикновените птици вече не са 
толкова обикновени. Все повече ши-
роко разпространени и доскоро много-
бройни видове като полската чучулига 
и пъдпъдъка са с намаляваща числе-
ност и райони на разпространение.  

 •Осъществяването на МОВП се 
изисква от множество документи на 
международното законодателство. 
Индексът за състоянието на дивите 
птици в селскостопанските земи е 
един от структурните индикатори 
на Европейския съюз за напредъка в 
развитието на страните членки.

 •Индикаторите, основаващи се 
на данните, събрани чрез МОВП, ще 
спомогнат за оценка на напредъка 
на страните от Европейския съюз за 
постигане на поставената цел – спи-
ране на загубата на биологично раз-
нообразие до 2010 г. 

 •МОВП заедно с мониторинга на 
редките и застрашени видове птици 
и мониторинга на местата от мре-
жата НАТУРА 2000 е част от Наци-
оналната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие, която се 
администрира от Изпълнителната 
агенция по околна среда към МОСВ. 

 Допълнителна информация за Схемата за 
мониторинг на обикновените видове птици 
можете да намерите в интернет на адрес: 
www.bspb.org/moni tor ing

Керкенез (Falco tinnunculus) © Д. Градинаров

Поен дрозд (Turdus philomelos) © Д. Добринов

Авлига (Oriolus oriolus) © E. Енчев
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 МЕТОДИКА НА СЪБИРАНЕ 
 НА ДАННИТЕ

 Методиката на мониторинга на обикновените 
видове птици в България се основава на прилага-
ната след 1994 г. във Великобритания методика 
на Breeding Bird Survey (BBS). В Европа BBS се при-
лага още в Ирландия и Полша. 
 Участниците в МОВП избират удобен за тях 
регион, в рамките на който имат възможност да 
посещават една пробна площадка. Този регион се 
разделя на квадрати с площ един кв. км и на случа-
ен принцип се избира един от тях, независимо от 
типа на местообитанието, попадащо в квадрата. 
Този избор на пробни площадки гарантира нацио-
нална представителност на изследваните место-
обитания. 
 Избраната пробна площадка се изследва от 
наблюдателя ежегодно и не се сменя, освен ако 
няма основателни причини за това. 
 Регионалният или националният координатор 
на МОВП предоставя на участниците в монито-
ринга карта на района, в който се намира проб-
ната площадка, с означени върху нея UTM квадра-
ти, ръководство с методиката, един формуляр за 
описване на местообитанията, два полеви форму-
ляра за наблюденията на птици, два сборни форму-
ляра за наблюденията за всяка пробна площадка.
 Всеки наблюдател посещава пробната си пло-
щадка три пъти през годината в периода 15 ап-
рил–15 юни. При първото посещение се определя 
трансектът и се описват местообитанията. При 
второто и третото посещение се отчитат пти-
ците в пробната площадка.
 Трансектът пресича пробната площадка в две 
успоредни линии: север–юг или изток–запад, всяка 
с дължина един км. Двете половини на трансекта 
са на 500 м една от друга и на 250 м навътре в 
квадрата. Всяка от двете половини на трансекта 
е разделена на пет еднакви участъка с дължина 
от 200 м, или общо десет участъка (2х5). 
 Местообитанията в изследваните пробни 
площадки се описват чрез система от кодове в 
специални формуляри, които се попълват всяка 
година. Данните за местообитанието се запис-
ват поотделно за всеки от десетте 200-метрови 
участъка на трансекта. 
 Преброяването на птиците в пробните пло-
щадки се осъществява сутрин между 6 и 11 часа 
(астрономическо време). 
 По време на двете отчитания на птиците в 
пробните площадки в полевите формуляри се за-
писват данни за метеорологичните условия – об-
лачност, валежи, скорост на вятъра и видимост. 
 При обхождането на всеки от десетте 200-
метрови участъка на трансекта се записват всич-
ки регистрирани птици в три отделни категории 
според отдалечеността на всеки индивид от оста 
на трансекта (<25 м, 25–100 м и >100 м). Птиците 
в полет се записват в отделна категория „F“. 

 Колониално гнездящите видове птици не мо-
гат да бъдат адекватно оценени чрез преброява-
не по трансекти и затова, ако в пробната пло-
щадка има колония на такъв вид, се отчита броят 
на гнездата в колонията.

 МЕТОДИКА НА ОБРАБОТКА
 И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 Събраната от пробните площадки информа-
ция се въвежда в база данни (MS Access), като 
при въвеждането се прави проверка на записите 
както в сборните, така и в полевите формуляри.
От базата с данни се експортират записите за 
всеки вид по години и се прави селекция на данни-
те, които ще бъдат използвани за определяне на 
популационната тенденция. При селекцията на за-
писите са взети под внимание периодите на миг-
рация на съответния вид, дата и час на отчитане 
на всяка от пробните площадки, метеорологични-
те условия, датите на отчитане през различните 
години и др. Записите, които не са събрани по ус-
тановената методика или по някаква друга причи-
на будят съмнения относно достоверността си, 
са изключени от последващия анализ. 
 За определяне на промените в числеността 
на популациите на видовете е ползван по-големи-
ят брой възрастни индивиди от даден вид, който е 

Щиглец (Carduelis carduelis) © С. Спасов
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бил отчетен при едно от двете ежегодни преброявания 
на пробните площадки. Като цяло за видовете птици, 
които са постоянно пребиваващи у нас или се връщат 
по-рано в местата за размножаване, са ползвани дан-
ните от първите отчитания на пробните площадки. За  
т.нар. късни мигранти или видове, които се връщат по-
късно от местата за зимуване, са ползвани данните от 
вторите отчитания на пробните площадки. 
 Популационните тенденции се определят с помощ-
та на специален софтуер, наречен TRIM (TRends and 
Indices for Monitoring data) (Pannekoek & van Strien 2001), 
който е разработен от Статистическия институт на 
Нидерландия специално за определяне на тенденциите в 
числеността на диви популации. TRIM използва Поасоно-
ва регресия и данни от предни години, като по този на-
чин могат да се изчисляват тенденции и индекси дори 
и при липсващи данни за отделни години и площадки. За 
настоящия анализ е използван TRIM версия 3,53.
 Долната и горната граница на доверителния ин-
тервал (95%) се определя, като стойността на стан-
дартната грешка се умножава по коефициент 1,96, а 
резултатът се добавя и изважда от получения за съот-
ветната година индекс.

METHODS

The CBM scheme in Bulgaria follows 
closely the British Breeding Bird Survey 
(BBS) methodology. It uses a line-
transect method of surveying birds in 
randomly selected 1-km squares. Each 
breeding season, the BBS observer 
makes two visits to count all the birds 
seen and heard along two 1-km transects 
across their square. Birds are recorded 
in one of three distance bands, or in 
flight, the former to enable detectability 
to be assessed and species density 
calculated. A separate visit is required 
to record the habitat. Through its careful 
design, the BBS is able to provide precise 
population trends for a large proportion 
of our breeding species.

Population trends are estimated with the 
computer package TRIM (TRends and 
Indices for Monitoring data) (Pannekoek 
& van Strien 2001), which allows for 
missing counts by estimation and yields 
yearly indices and standard errors using 
Poisson regression.

Голям пъстър кълвач (Driocopos major) © Е. Енчев
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 ПЕРИОД НА
 ИЗСЛЕДВАНЕТО

 Проучванията са осъществе-
ни в продължение на четири годи-
ни през периода 2004–2007 г. По 
редица причини (недостатъчен 
обхват на страната, нееднакъв 
опит в прилагането на методи-
ката от различните доброволци 
и др.) данните от пилотната 
2004 г. не са взети под внима-
ние при анализа.

 ТЕРИТОРИАЛНО
 ПОКРИТИЕ

 Разпределението на проб-
ните площадки от мониторинга 
на обикновените видове птици 
до голяма степен съвпада с ра-
йоните, където БДЗП има кло-
нове, офиси или групи от актив-
ни доброволци. 
 През пилотната за МОВП 
2004 г. бяха изследвани общо 
75 пробни площадки, което бе 
повече от очакваните 30 пло-
щадки. Въпреки това в големи 
райони от страната като нап-
ример Северозападна България 
и Горнотракийската низина ня-
маше пробни площадки и събра-
ните през тази пилотна година 
данни не бяха представителни 
за страната като цяло. 
 През следващите три годи-
ни броят на пробните площадки 
надхвърли 100 и те са значител-
но по-равномерно разпределени 
на територията на страната. 
 Броят им по години е, както 
следва: 2005 – 129, 2006 – 155, и 
2007 – 119.

2005 г.

2006 г.

2007 г.
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 ИЗСЛЕДВАНИ МЕСТООБИТАНИЯ

 При МОВП е прието използването на класификация 
на местообитанията, разработени в проекта CORINE 
Biotopes, към която класификация се придържаме и при 
осъществяването на изследванията в България.
 В пробните площадки от МОВП за периода 2005–
2007 г. най-голяма площ (над 60%) заемат местообита-
нията, които се ползват за целите на селското сто-
панство (графика 1, таблица 1). Орната земя с посеви 
и други тревни култури съставлява 37% от общата 
площ на изследваните местообитания, а тревните съ-
общества, използвани за паша на домашни животни или 
косене, са около 10%. Значителна част от пробните 
площадки (около 25%) попада в райони с дървесна и храс-
това растителност, като широколистните гори зае-
мат най-голям дял – около 8%, следвани от храсталаци 
на местата с умерен климат – около 6%. Урбанизирани-
те територии заемат около 14%, а водоемите – едва 
около 1%.

COVERAGE 
AND HABITAT TYPES
Despite the fact that the CBM scheme 
started in 2004, the population trends 
cover the period 2005–2007 due to 
the small number of samples in the 
pilot 2004 – just 75 plots. There were 
129 sample plots in 2005 (base year), 
155 in 2006 and 119 in 2007. About 
60% of the sample plots are farm land 
(crops and pastures). In addition, broad-
leaved forests and scrubs also cover a 
significant part of the surveyed transect 
routes – about 25% (graph 1, table 1).

SPECIES
For the period 2005–2007 191 bird 
species were recorded, which is about 
67% of the total number of Bulgarian 
breeding bird species. Barn Swallow 
and Common Starling have been found 
in over 75% of the sample plots. Those 
two species, together with Cuckoo, 
Skylark, Nightingale and Corn Bunting, 
recorded in about 70% of the squares, are 
abundant and are the most widespread 
bird species in Bulgaria (table 3).

POPULATION TRENDS
In the course of three years, 44 bird 
species have been recorded in more 
than 20 sample plots. It was possible 
to estimate the population trends for 
38 birds by using TRIM (table 4, 5 and 
6). Five farmland bird species, out of 
17 included in the analyses, show a 
significant decline over the period 
(table 4). Their number has decreased 
significantly at a rate of over 5% a year 
(see trend classification). These species 
are Common Quail, Hoopoe, Crested Lark 
and Corn Bunting. Skylark, Red-backed 
Shrike and Common Starling show a 
moderate decline. Common Whitethroat 
is the only farmland bird whose number 
has increased significantly in the past 
three years. The Farmland Bird Index 
for Bulgaria is strongly influenced by the 
population trends of 
these species 
(graph 2).

ГРАФИКА 1
Процентно съотношение на местообитанията в 
пробните площадки според начина им на ползване

GRAPH 1 Percentage differences in land use

Обикновен мишелов (Buteo buteo) © Н. Стайков
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Код на 
местообитанието 

Habitat Code 

Тип на местообитанието

Habitat type 
%

С2
Селскостопански площи – посеви и други тревни култури 

Agricultural lands (crops)
37%

A1 Широколистни гори                                              Broadleaved forest 8%

В1 Храсталаци на местата с умерен климат                 Temperate scrubs 6%

D1 Градове                                                                             Cities 5,5%

С3
Овощни градини, дървесни и храстови плантации

Orchards, vineyards, tree plantations 
5%

С1 Подобрени тревни площи                                     Improved grassland 4%

D2 Села                                                                             Villages 4%

D6 Пустеещи земи                                                     Abandoned land 4%

А3 Смесени гори                                                             Mixed forest 3%

В2 Сухолюбиви храсталаци                                      Sclerophyllus scrubs 3%

В5
Алпийски и субалпийски тревни съобщества

Alpine and subalpaine grassland 
3%

В7 Мезофилни тревни съобщества                           Mesophile grasslands 3%

С4
Ивици дървета, храсти и мозайки от тях

Mosaic landscape (tree and scrubs lines)
3%

В3
Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени

Steppe grassland
2%

В6 Тревни съобщества по влажни терени                          Wet meadows 2%

D3 Индустриални зони                                                  Industrial zones 2%

D4 Градски паркове и градини                             Urban parks and gardens 2%

А2 Иглолистни гори                                                   Coniferous forest 1%

А4 Алувиални и много влажни гори и храсталаци              Wet alluvial forest 0,5%

G4 Течащи води                                                                     Rivers 0,5%

В4
Тревни съобщества по сухи силикатни терени

  Grasslands on dry siliceous terrain
< 0,5%

D5 Индустриални водоеми                                     Industrial water bodies <0,5%

E2 Скали и скални стени                                              Rocks and cliffs <0,5%

F2 Растителност по периферията на водоемите              Water vegetation <0,5%

F3 Крайречни и приизворни мочурища                                          Bogs <0,5%

G2 Стоящи пресни води                                              Freshwater lakes <0,5%

G3 Стоящи бракични води                                               Brakish Lakes <0,5%

ТАБЛИЦА 1
Процентно съотношение на местообитанията в изследваните пробни площадки за периода 2005–2007 г. 
(усреднени стойности в %). Взети са под внимание само първостепенните местообитания във всички 
200-метрови участъци на трансектите.

TABLE 1 
Average percentage of habitat types in survey plots for the period 2005–2007 (only primary habitat types in all 200 m sections)
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 РЕГИСТРИРАНИ ВИДОВЕ

 За периода 2005–2007 г. в пробните площадки 
от МОВП са регистрирани общо 191 вида птици 
(таблица 3), което е около 67% от гнездовата 
орнитофауна на страната. Два вида, селската 
лястовица (Hirundo rustica) и обикновеният скорец 
(Sturnus vulgaris), са наблюдавани в над 75% от

пробните площадки. Те, заедно с обикновената ку-
кувица (Cuculus canorus), полската чучулига (Alauda 
arvensis), южния славей (Luscinia megarhynchos) и 
сивата овесарка (Miliaria calandra), които са наб-
людавани в около 70% от пробните площадки, са 
най-широко разпространените видове птици в 
България.

2005 2006 2007

Брой видове
Number of species 

152 164 160

Брой на отделните записи
Numbers of records

17 405 17 318 13 091

Брой регистрирани индивиди от всички видове 
при двете отчитания

Number of individuals from all species and counts
34 990 47 493 44 441

ТАБЛИЦА 2
Брой регистрирани видове птици, брой записи и брой индивиди от всички видове 
в пробните площадки по години

TABLE 2 Number of registered species, number of records and number of individuals from all species and counts

Селска лястовица (Hirundo rustica) © Д. Добринов
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ТАБЛИЦА 3
Брой на пробните площадки и процентно съотношение от общия брой пробни площадки, 
в които са регистрирани 38-те най-широко разпространени вида птици в България по години. 
Брой на изследваните площадки по години: 2005 – 129; 2006 – 155; 2007 – 119
№ – брой на пробните площадки, в които е регистриран видът 
% – процент от общия брой пробни площадки, в които е регистриран видът

TABLE 3 
Number of survey plots and percentage of the total number of survey plots where species has been found by years. 
Number of surveyed plots by years 2005 – 129; 2006 – 155; 2007 – 119
№ – number of plots with species
% – percentage of plots where species has been found

ВИД
SPECIES

Научно наименование
Scientific name

2005 2006 2007

№ % № % № %

Бял щъркел 
White Stork

Ciconia ciconia 38 29% 45 29% 51 43%

Обикновен мишелов 
Common Buzzard

Buteo buteo 62 48% 66 43% 60 50%

Керкенез 
Common Kestrel

Falco tinnunculus 39 30% 44 28% 30 25%

Пъдпъдък 
Common Quail

Coturnix coturnix 51 40% 48 31% 29 24%

Гривяк 
Common Wood-pigeon

Columba palumbus 21 16% 31 20% 19 16%

Гугутка 
Eurasian Collared-dove

Streptopelia decaocto 41 32% 42 27% 36 30%

Гургулица 
European Turtle-dove

Streptopelia turtur 52 40% 51 33% 39 33%

Обикновена кукувица 
Common Cuckoo

Cuculus canorus 92 71% 105 68% 81 68%

Черен бързолет 
Common Swift

Apus apus 40 31% 39 25% 40 34%

Папуняк 
Eurasian Hoopoe

Upupa epops 55 43% 55 35% 26 22%

Голям пъстър кълвач 
Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major 39 30% 36 23% 33 28%

Сирийски кълвач 
Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus 23 18% 34 22% 24 20%

Качулата чучулига 
Crested Lark

Galerida cristata 46 36% 42 27% 30 25%

Полска чучулига 
Eurasian Skylark

Alauda arvensis 93 72% 108 70% 81 68%

Селска лястовица 
Barn Swallow

Hirundo rustica 110 85% 124 80% 93 78%

Градска лястовица 
Northern House-martin

Delichon urbica 73 57% 80 52% 53 45%

Жълта стърчиопашка 
Yellow Wagtail

Motacilla flava 45 35% 59 38% 46 39%
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ВИД
SPECIES

Научно наименование 
Scientific name

2005 2006 2007

№ % № % № %

Червеногръдка 
European Robin

Erithacus rubecula 23 18% 28 18% 29 24%

Южен славей 
Common Nightingale

Luscinia megarhynchos 94 73% 104 67% 78 66%

Кос 
Eurasian Blackbird

Turdus merula 72 56% 91 59% 71 60%

Поен дрозд 
Song Thrush

Turdus philomelos 23 18% 26 17% 25 21%

Голямо белогушо коприварче 
Common Whitethroat

Sylvia communis 36 28% 39 25% 31 26%

Голямо черноглаво коприварче 
Blackcap

Sylvia atricapilla 40 31% 41 26% 22 18%

Голям синигер 
Great Tit

Parus major 67 52% 82 53% 72 61%

Авлига 
Eurasian Golden-oriole

Oriolus oriolus 77 60% 80 52% 63 53%

Червеногърба сврачка 
Red-backed Shrike

Lanius collurio 85 66% 102 66% 69 58%

Сойка 
Eurasian Jay

Garrulus glandarius 57 44% 64 41% 53 45%

Сврака 
Black-billed Magpie

Pica pica 82 64% 99 64% 70 59%

Сива врана 
Hooded Crow

Corvus corone 52 40% 62 40% 44 37%

Обикновен скорец 
Common Starling

Sturnus vulgaris 103 80% 112 72% 89 75%

Домашно врабче 
House Sparrow

Passer domesticus 68 53% 83 54% 58 49%

Полско врабче 
Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus 66 51% 79 51% 52 44%

Обикновена чинка 
Chaffinch

Fringilla coelebs 49 38% 51 33% 42 35%

Зеленика 
European Greenfinch

Carduelis chloris 48 37% 42 27% 33 28%

Щиглец 
European Goldfinch

Carduelis carduelis 63 49% 68 44% 65 55%

Градинска овесарка 
Ortolan Bunting

Emberiza hortulana 29 22% 34 22% 21 18%

Черноглава овесарка 
Black-headed Bunting 

Emberiza melanocephala 44 34% 56 36% 40 34%

Сива овесарка 
Corn Bunting

Miliaria calandra 95 74% 104 67% 74 62%
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 ТЕНДЕНЦИИ В ЧИСЛЕНОСТТА
 НА ПОПУЛАЦИИТЕ 

 От общо регистрираните в пробните площадки 
191 вида птици 44 вида са наблюдавани в повече 
от 20 пробни площадки. Данните за 38 от тях 
бяха достатъчни по количество и качество, за да 
може чрез TRIM да се определи тенденцията в 
числеността на популациите им за периода 2005–
2007 г. (таблици 4, 5 и 6). 
 Освен че определя промяната в числеността 
за 2007 спрямо 2005 г., TRIM класифицира видовете 
и според тяхната средногодишна (дългосрочна) 
промяна в тенденцията (виж класификация на 
тенденцията). Според тази класификация, четири 
от тези 38 вида са силно намаляващи, шест 
вида – умерено намаляващи, а един вид – силно 

нарастващ. Останалите 27 вида са класифицирани 
като неопределени, тъй като имат по-широки 
граници на доверителния интервал и за тях не 
е сигурно дали средната годишна промяната в 
числеността е повече или по-малко от 5%.
 С добавянето на данните от всяка следваща 
година и нарастването на броя на пробните 
площадки прецизността в резултатите за 
видовете ще бъде подобрявана, а също така ще 
бъде възможно определянето на тенденциите и 
на нови видове, за които в момента не достига 
информация. 
 Поради спецификата на статистическия 
анализ, който TRIM извършва, добавянето на данни 
за нови видове и площадки е възможно да повлияе 
и на резултатите от предни години, в това число 
и на представените в таблици 4, 5 и 6 тенденции 
на числеността (Pannekoek & van Strien 2001).

Сойка (Garrulus glandarius) © Д. Добринов
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 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕНДЕНЦИЯТА 

 TRIM класифицира тенденцията според комплексна-
та крива и нейния 95% доверителен интервал (=индекс 
+/– 1,96 пъти от неговата стандартна грешка).

 ⬆⬆ Силно нарастваща – нарастваща значително 
повече от 5% годишно. Критерий: долната граница на 
доверителния интервал е > 1,05.

 ⬆ Умерено нарастваща – значително нарастване, 
но с много малко повече от 5% годишно. Критерий: 1,00 
< долна граница на доверителния интервал < 1,05.

 – Стабилна – незначително нарастване или 
намаляване; сигурно е, че промяната е по-малка от 5% 
годишно. Критерий: доверителният интервал е около 
1,00, но долната му граница е > 0,95, а горната е  < 
1,05.

 * Неопределена – незначително нарастване или 
намаляване, но не е сигурно дали промяната е по-малко 
от 5% годишно. Критерий: доверителният интервал  е 
около 1,00, но долната му граница е < 0,95, а горната е  
> 1,05.

 ⬇ Умерено намаляваща – значително намаляване, 
но не повече от 5% годишно. Критерий: 0,95 < горна 
граница на доверителния интервал < 1,00.

 ⬇⬇ Силно намаляваща – намаляваща със значително 
повече от 5% годишно. Критерий: горната граница на 
доверителния интервал е < 0,95.

TREND CLASSIFICATION
The multiplicative overall slope estimate 
in TRIM is converted into one of the 
following categories). The category 
depends on the overall slope as well 
as its 95% confidence interval (= slope 
+/- 1.96 times the standard error of the 
slope).

⬆⬆  Strong increase – increase 
significantly more than 5% per year.
Criterion: lower limit of confidence 
interval > 1.05

⬆  Moderate increase – significant 
increase, but not significantly more than 
5% per year. 
Criterion: 1.00 < lower limit of confidence 
interval < 1.05

– Stable – no significant increase 
or decline, and it is certain that trends 
are less  than 5% per year. 
Criterion: confidence interval encloses 
1.00 but lower limit > 0.95 and upper 
limit < 1.05

* Uncertain – no significant 
increase or decline, but not certain if 
trends are less than 5% per year. 
Criterion: confidence interval encloses 
1.00 but lower limit < 0.95 or upper limit 
> 1.05

⬇ Moderate decline – significant 
decline, but not significantly more than 
5% per year.
Criterion: 0.95 < upper limit of confidence 
interval < 1.00

⬇⬇ Steep decline – decline 
significantly more than 5% per year.
Criterion: upper limit of confidence 
interval < 0.95

Жълта стърчиопашка (Motacilla flava) © И. Зафиров
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ТАБЛИЦА 4
Тенденции в числеността на 17 широко разпространени вида птици, представителни 
за селскостопанските земи в България
По-подробна информация за резултатите от TRIM можете да намерите в секцията „Резултати“ 
на интернет страницата на МОВП на адрес: http://bspb.org/monitoring

TABLE 4 The trends of common farmland birds in Bulgaria

#

ВИД

SPECIES

Научно 
наименование

Scientific name

Тенденция на 
числеността              
2005–2007 в %

Population 
trend 

2005–2007 (%)

Средна годи
    промяна в

 на числе

Average

шна 
тенденцията
ността
 
 trend change
      per year

Класифика-
ция на тен-
денцията

Trend 
Classification 

Промяна (%)

Change (%)

Стандартна 
грешка
Standard error

1 Бял щъркел 
White Stork

Ciconia ciconia 7 1,03 0,11 *
2 Керкенез 

Common Kestrel
Falco tinnunculus -12 -7 0,1 *

3 Пъдпъдък
Common Quail

Coturnix coturnix -43 -25 0,07 ⬇⬇
4 Гургулица 

European Turtle-dove
Streptopelia turtur -7 -3 0,08 *

5 Папуняк 
Eurasian Hoopoe

Upupa epops -36 -20 0,07 ⬇⬇
6 Качулата чучулига

Crested Lark
Galerida cristata -46 -27 0,08 ⬇⬇

7 Полска чучулига
Eurasian Skylark

Alauda arvensis -14 -7 0,03 ⬇
8 Селска лястовица

Barn Swallow
Hirundo rustica 14 7 0,05 *

9 Жълта стърчиопашка
Yellow Wagtail

Motacilla flava -20 -11 0,06 *
10 Голямо белогушо 

коприварче 
Common Whitethroat

Sylvia communis 59 26 0,1 ⬆⬆ 

11 Червеногърба сврачка
Red-backed Shrike

Lanius collurio -20 -10 0,04 ⬇
12 Обикновен скорец

Common Starling
Sturnus vulgaris -20 -10 0,05 ⬇

13 Полско врабче
Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus -11 -6 0,08 *
14 Щиглец 

European Goldfinch
Carduelis 
carduelis

10 5 0,06 *
15 Градинска овесарка

Ortolan Bunting
Emberiza 
hortulana

24 11 0,1 *
16 Черноглава овесарка

Black-headed Bunting 
Emberiza 

melanocephala
-6 -3 0,06 *

17 Сива овесарка 
Corn Bunting

Miliaria calandra -25 -13 0,03 ⬇⬇
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Обикновен скорец (Sturnus vulgaris) © Д. Добринов
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ТАБЛИЦА 5
Тенденции в числеността на 10 широко разпространени горски вида птици

TABLE 5 The trends of common forest birds in Bulgaria

#

ВИД

SPECIES

Научно 
наименование

Scientific name

Тенденция на 
числеността              
2005–2007 в %

Population 
trend 

2005–2007 (%)

Средна годи
    промяна в

 на числе

Average

шна 
тенденцията
ността
 
 trend change
      per year

Класифика-
ция на тен-
денцията

Trend 
Classification 

Промяна (%)

Change (%)

Стандартна 
грешка
Standard error

1 Гривяк
Common Wood-pigeon

Columba 
palumbus

-31 -17 0,08 ⬇
2 Голям пъстър кълвач

Great Spotted 
Woodpecker

Dendrocopos 
major

17 8 0,11 *
3 Червеногръдка

European Robin
Erithacus 
rubecula

43 19 0,13 *
4 Кос

Eurasian Blackbird
Turdus merula -10 -5 0,05 *

5 Поен дрозд 
Song Thrush

Turdus philomelos 50 22 0,15 *
6 Голямо черноглаво 

коприварче
Blackcap

Sylvia atricapilla -7 -4 0,08 *
7 Голям синигер

Great Tit
Parus major -6 -3 0,05 *

8 Авлига
Eurasian Golden-oriole

Oriolus oriolus -17 -9 0,05 *
9 Сойка

Eurasian Jay
Garrulus 

glandarius
-30 -16 0,06 ⬇

10 Обикновена чинка
Chaffinch

Fringilla coelebs 0 0 0,06 * 

Кос (Turdus merula) © С. Панайотов



19

ТАБЛИЦА 6
Тенденции в числеността на други 11 широко разпространени вида птици, които не са характерни нито за 
селскостопанските земи, нито за горите или се срещат в повече от едно местообитание.

TABLE 6 The trends of other common birds in Bulgaria

#

ВИД

SPECIES

Научно 
наименование

Scientific name

Тенденция на 
числеността              
2005–2007 в %

Population 
trend 

2005–2007 (%)

Средна годи
    промяна в

 на числе

Average

шна 
тенденцията
ността
 
 trend change
      per year

Класифика-
ция на тен-
денцията

Trend 
Classification 

Промяна (%)

Change (%)

Стандартна 
грешка
Standard error

1 Обикновен мишелов
Common Buzzard

Buteo buteo 25 12 0,08 *
2 Гугутка

Eurasian Collared-dove
Streptopelia 
decaocto

-7 -3 0,08 *
3 Обикновена кукувица

Common Cuckoo
Cuculus canorus -6 -3 0,04 *

4 Черен бързолет
Common Swift

Apus apus 13 6 0,07 *
5 Сирийски кълвач

Syrian Woodpecker
Dendrocopos 

syriacus
-9 -5 0,12 *

6 Градска лястовица
Northern House-martin

Delichon urbica -15 -8 0,07 *
7 Южен славей

Common Nightingale
Luscinia 

megarhynchos
-8 -4 0,04 *

8 Сврака
Black-billed Magpie

Pica pica 2 1 0,06 *
9 Сива врана

Hooded Crow
Corvus corone -21 -11 0,07 *

10 Домашно врабче
House Sparrow

Passer 
domesticus

-20 -10 0,05 ⬇ 
11 Зеленика

European Greenfinch
Carduelis chloris -19 -10 0,1 *

Обикновена кукувица (Cuculus canorus) © И. ЗафировЗеленика (Carduelis chloris) © Д. Добринов
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Сива овесарка (Miliaria calandra) © Т. Стефанов
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 ИНДЕКС НА ПТИЦИТЕ,
 ОБИТАВАЩИ
 СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
 МЕСТООБИТАНИЯ

 Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР) е една от най-важните програми на 
Европейския съюз. Тя предоставя специфични 
обществени ползи, като развива местната 
икономика, подпомага земеделието и повишава 
качеството на живот на хората от селата. Наред 
с това дейностите и мерките, заложени в ПРСР, 
имат съществено влияние и върху състоянието на 
околната среда. За да се избегне евентуалното 
неблагоприятно въздействие на Програмата 
върху дивата природа, са необходими достоверни 
и приложими индикатори, които да служат като 
ясен показател за състоянието на биологичното 
разнообразие в земеделските земи. Един от тези 
индикатори е индексът на птиците, обитаващи 
селскостопанските местообитания (графика 2). 
Този индекс трябва да се изготвя на национално 
ниво от всички страни членки на съюза и на ниво 
Европейски съюз, като се комбинират индексите 
от отделните държави членки на съюза.
 Ако страните членки на ЕС изпълняват за-
дължения си за мониторинг на ефективността и 
вземат под внимание индикаторите за биологично 
разнообразие, Програмата за развитие на селски-
те райони ще допринесе в много по-голяма степен 
за опазване на дивата природа на Европа.

© С. Спасов

Полско врабче (Passer montanus) © Е. Енчев
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 Индексът на птиците, обитаващи сел-
скостопанските местообитания в България, се 
изготвя за пръв път у нас. Той се формира от 
тенденции в числеността на птиците, чиито по-
пулации обитават основно земи, ползвани за цели-
те на селското стопанство (орна земя с различни 
посеви, пасища, сенокосни ливади и др.). От 38-те 
широко разпространени вида птици, на които са 
определени промените в числеността за периода 
2005–2007 г., 17 вида са класифицирани като пред-
ставителни за селскостопанските местообита-
ния (класификацията на РЕСВМ и Местообитания 
на птиците в Европа (TUCKER AND EVANS, 1997)).

 От тези 17 вида птици четири са с тенденции, 
които TRIM определя като силно намаляващи. Това 
са пъдпъдък (Coturnix coturnix), папуняк (Upupa 
epops), качулата чучулига (Galerida cristata) и сива 
овесарка (Miliaria calandra). Полската чучулига 
(Alauda arvensis), червеногърбата сврачка (Lanius 
collurio) и скорецът (Sturnus vulgaris) са умерено 
намаляващи. Голямото белогушо коприварче (Sylvia 
communis) е единственият вид, който е определен 
като силно нарастващ. Останалите девет вида, 
влизащи в индикатора, засега са класифицирани 
като неопределени, тъй като имат по-широки 
граници на доверителния интервал и за тях не 
е сигурно дали тази тенденция е повече или по-
малко от 5% годишно.

© С. Спасов

ГРАФИКА 2
Индекс на птиците от селскостопанските земи в България (17 вида)

GRAPH 2 Farmland Bird Index for Bulgaria (17 bird species)
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Полска чучулига (Alauda arvensis) © С. Спасов
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