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 ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ

 • Индексът за състоянието на 38 
широкоразпространени вида птици намалява с 
12%, което показва негативната тенденция в 
състоянието на обикновените видове птици.
 • Намаляващите видове (32%) са повече от 
увеличаващите се (6%).
 • Птиците на земеделските земи продължават 
да намаляват със значителни темпове.
 • Сред видовете с най-неблагоприятна 
тенденция са пъдпъдъкът (–51%), червеноглавата 
сврачка (–56%), посевната врана (–62%), сирийският 
пъстър кълвач (–50%), червеногърбата сврачка 
(–41%), селската лястовица (–34%), домашното 
врабче (–32%).
 • Птиците, обитаващи земеделските земи, 
намаляват с 14% спрямо 2005 г.
 • Сред основните заплахи за състоянието 
на птиците в земеделските земи е премахването 
на храстите, разораването на пасищата и 
прекомерната употреба на пестициди.
 • С най-значително увеличение е голямото 
белогушо коприварче (126%).
 • През 2011 г. са преброени птиците в 117 
площадки.
 • Индексът на обикновените видове птици 
придобива все по-широка общественост сред 
учени и политици като показател за състоянието 
на природната среда в България.
 •  МОВП е постоянно разрастваща се схема 
за мониторинг, достъпна и отворена за нови 
участници

KEY MESSAGES

• The Common Birds State Index (38 species) 
displays a 12% decline which indicates a negative trend 
in the state of common birds.
• Species in decline (32%) are considerably more 
than those in increase (6%).
• Farmland Bird Index is still decreasing at a high 
rate.
• Species with the most unfavorable status include: 
Common Quail (–51%), Woodchat Shrike (–56%), Rook 
(–62%), Syrian Woodpecker (–50%), Red-backed Shrike 
(–41%), Barn Swallow (–34%), House Sparrow (–32%).
• Farmland Birds Index declines with 14% compared 
to 2005.
• The main threats to farmland birds include scrub 
removal, pasture ploughing and the excessive use of 
pesticides.
• The most significant increasing trend is observed 
with the Common Whitethroat (126%).
• In 2011 the monitoring was carried out in 117 survey 
plots.
• The Common Birds State Index has a growing 
popularity among scientists and political figures as 
an indicator of the state of the natural environment in 
Bulgaria.
• The CBM scheme is constantly growing; it is 
accessible and open for new participants. 

Ръждивогушо ливадарче / Whinchat (Saxicola rubetra)
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 УВОД

 България е единствената страна на Балканс-
кия полуостров, която предоставя данни за състо-
янието на широкоразпространените видове птици. 
Това е възможно благодарение на стартиралата 
през 2004 г. схема за мониторинг на обикновените 
видове птици (МОВП) в България. В Европа индек-
сът на птиците, обитаващи земеделските земи, 
показва, че те намаляват със значителни темпове 
както на национално, така и на регионално ниво. 
За района на Балканския полуостров основните 
данни идват от националната схема в България.
 Тенденциите в състоянието на птиците в 
България са оценявани четири пъти: през 2008 
г. (Спасов 2008), 2009 г. (Христов 2009), 2010 г. 
(Христов 2011) и 2011 г. (Христов, 2012). Настоя-
щата оценка покрива резултатите за седемгоди-
шен период – от 2005 до 2011 г. Докладът включва 
описание на ползваната методика, покритието на 
местообитанията и тенденциите на видовете. 
 Основна цел на МОВП е да се установят тен-
денциите в състоянието на широкоразпростране-
ните видове птици, които да послужат като инди-
катор за промените в биологичното разнообразие, 
както и за оформянето на оценка на устойчивост-
та на политиките и земеделските практики в Бъл-
гария.

 Конкретните задачи на МОВП са:
 1. Да събере информация за промените в чис-
леността на популациите на гнездящите видове 
птици в различни местообитания на територията 
на България.
 2. Да допринесе за повишаване на познание-
то за биологията на гнездовите популации на пти-
ците в страната и за причините за промените в 
тях.
 3. Да допринесе за опазването на птиците и 
биоразнообразието чрез популяризирането на из-
следването и включването в него на широк кръг 
доброволци от цяла България.
 4. Да осигури необходимата информация и 
данни за формирането на общоевропейския инди-
катор за биологичното разнообразие, базиран на 
популационните тенденции на обикновените видо-
ве птици.

INTRODUCTION

Bulgaria is the only country on the Balkans to provide 
data for the state of the common birds on its territory. 
This is possible thanks to the Common Bird Monitoring 
scheme (CBM) which was launched in Bulgaria in 2004. 
The Farmland Bird Index in Europe shows that there is 
a decline at a high rate on both national, as well as 
on regional level. For the Balkan Peninsula the main 
collection of data comes from the national scheme in 
Bulgaria.

This is the fourth official assessment of the trends in the 
state of common birds in Bulgaria; previous assessments 
are dated 2008 (Spassov 2008); 2009 (Hristov 2009); 
2010 (Hristov 2011). The current assessment covers a 
seven-year period (2005–2011). The report describes 
the applied methods, the habitat coverage and the 
species trends.

The main goal of CBM is to assess the trends in the 
state of common birds and to use them as an indicator 
for the state of biodiversity. In addition it aims at the 
assessment of the sustainability of policies and practices 
in land management and agriculture in Bulgaria.

 Конкретните задачи на МОВП са:
1. Collection of information on changes in the 
population numbers of breeding bird species in different 
habitats in Bulgaria.
2. Deepening of our knowledge about the population 
biology of breeding birds, as well as about the reasons 
for changes in them.
3. Improvement of the conservation process for bird 
species and biodiversity in general by popularizing 
the CBM scheme and by including a large number of 
volunteers from the whole country in the survey.
4. Providing information and data for the Pan-European 
Biodiversity Index based on population trends of the 
common bird species.



 ПРИЛОЖЕНИЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА 
НА ОБИКНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ 
ПТИЦИ

 МОВП е най-широко мащабната мониторингова 
схема, насочена към гнездящите видове птици в 
България. Данните, събрани в рамките на схемата, 
стоят в основата на различни научни разработки, 
стратегически и политически документи и реше-
ния. В международен план данните допринасят за 
изработката на екологични модели на основата на 
разпространението и числеността на различни ви-
дове птици: климатични модели, прогнози за раз-
пространението на видовете и др. Всяка година 
данните за България се предоставят за:
 • Общоевропейската инициатива за оценя-
ване състоянието на птиците на европейско ниво: 
всяка година БДЗП предоставя информация за 
тенденциите на 45 вида птици в България. Данни-
те служат за изработването на оценки на състо-
янието на птиците в определени части от Европа, 
както и за континента в цялост. 
 • ИАОС. 2012. Национален доклад за 
състоянието на околната среда през 2010 г. В 
доклада са използвани данни за състоянието на 
широкоразпространените видове птици за периода 
2005–2010 г.
 Ползването на данните от МОВП е доказател-
ство за качеството на резултатите от проекта 
и ефективността на предприетите дейности.

APPLICATION OF CBM RESULTS

CBM is the largest monitoring scheme aimed at the 
breeding species of birds in Bulgaria. The data collected 
through the scheme is used as a basis for various 
scientific surveys, as well as for strategic and political 
planning and documentation. At the international level 
the data contributes to the development of ecological 
models – such as climatic models, species distribution 
pattern prognoses etc. – based on the distribution and 
the number of particular bird species. Every year the 
data from Bulgaria is used in:
• The Pan-European Common Bird Monitoring 
Scheme: BSPB provides annual information on the 
trends of 45 bird species in Bulgaria. The data is used 
for assessing the state of common birds in Europe as a 
whole, as well as in certain regions of the continent.
• Executive Environment Agency, 2012. National report 
on the state of the environment in 2010. The report 
uses data on the state of the common bird species for 
the period 2005–2010.

This use of data serves as recognition on the national 
and the international levels of the quality of the CBM 
project results and the efficiency of the implemented 
activities.

4



5

 МЕТОДИКА

 Прилаганата методика в България е адаптира-
на от схемата за мониторинг на гнездящи видове, 
използвана във Великобритания (Risely et al. 2009). 
Броенето се осъществява от доброволци в т. нар. 
„площадки“ с размер 1х1 км, избрани на полуслуча-
ен принцип. Площадките са разположени из цялата 
страна (виж Карта 1). На картата са отбелязани 
площадките, посещавани поне три отделни години.
 Посещението на площадките и броенето на 
птиците се осъществява чрез трансектен метод 
(Bibby et al. 1998), като се използват два линейни 
трансекта с три пояса на разстояние – съответно 
0–25, 25–100, 100–250 м от наблюдателя. Трансект-
ният метод се ползва и във Финландия, Ирландия, 
Латвия, Полша, Словения и др. Всяка площадка се 
посещава два пъти годишно през периода 15 април – 
15 юни, с един месец интервал между посещенията. 
Информацията се събира в три типа стандартизи-
рани бланки както следва: 1) бланка за описание на 
местообитанията чрез стандартизирани кодове; 2) 
бланка за вписване на видовете по време на всяко 
от двете преброявания; 3) бланка за обобщаване на 
данните за всяко преброяване. Събраната информа-
ция се въвежда и съхранява в база данни, на чиято 
база с помощта на софтуера TRIM 3.53 (TRends and 
Indices for Monitoring data) се генерират изходните 
данни за извеждане на тенденциите.

METHODS

The methodology of CBM in Bulgaria is adapted from 
the Breeding Birds Survey carried out in the United 
Kingdom (Risely et al. 2009). In Bulgaria the count is 
done by volunteers on individual 1x1 km survey plots 
stratified on a random basis. The plots are located 
throughout the country (see Map 1). The map displays 
survey plots with at least three separate visits in different 
years for the period 2005–2010.

The plots are surveyed using a transect method (Bibby 
et al. 1998); two linear transects are established, with 
three distance belts: 0–25, 25–100, 100–250 m from 
the surveyor. The transect methodology is also used 
in Finland, Ireland, Latvia, Poland, Slovenia et al. Every 
plot has to be visited twice per year in the period April 
15 – June 15 with a month interval between visits. The 
gathered information is filled in on three standardized 
data forms: 1) habitat recording form with standardized 
codes; 2) field recording sheet; 3) count summary sheet. 
The information is stored in an Access database and it 
is used for data preparation for generating trends with 
TRIM 3.53 software (TRends and Indices for Monitoring 
data).

КАРТА 1. Разпределение на площадките за периода 2005–2011 г.
MAP 1. Survey plot location for the 2005-2011 period.
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 Покритие на местообитания

 Покритието на различните типове местооби-
тания, представени в броените площадки, се изчис-
лява като процент от първостепенните и второс-
тепенните типове местообитания в площадките 
(Таблица 1). Първостепенно е онова местообита-
ние, което покрива 50% или повече от площта на 
броената площадка. Второстепенно е местооби-
танието с най-висок процент след първостепен-
ното. Местообитанията с по-нисък процент не се 
вземат предвид при анализа, но могат да бъдат 
отбелязани от наблюдателите в стандартните 
бланки.
 Списък на местообитанията и процентното 
съотношение между тях в изследваните пробни 
площадки са представени в таблицата на с.7.

Habitat coverage

The habitat coverage is calculated as a percentage of 
the primary and secondary habitat types in the survey 
plots (Table 1). A primary habitat is one covering 
50% or more of the survey plot area. A secondary 
habitat covers the second largest area in the survey 
plot. Habitat types with lower coverage are not taken 
into consideration for this particular analysis but still the 
surveyor can include them too in the habitat recording 
forms.

Habitat types and their average percentage in the survey 
plots are described in the following table (see p.7).
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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)
32,15%

С4
Ивици дървета, храсти и мозайки от тях

Mosaic landscape (tree and scrubs lines)
13,94%

A1 Широколистни гори                                              Broadleaved forest 6,05%

С3
Овощни градини, дървесни и храстови плантации

Orchards, vineyards, tree plantations
9,2%

В1 Храсталаци на местата с умерен климат                 Temperate scrubs 4,28%

D2 Села                                                                             Villages 4,06%

В2 Сухолюбиви храсталаци                                      Sclerophyllus scrubs 3,54%

С1 Подобрени тревни площи                                     Improved grassland 4%

А3 Смесени гори                                                             Mixed forest 3,32%

В3
Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени

Steppe grassland
2,51%

D4 Градски паркове и градини                             Urban parks and gardens 2,43%

G4 Реки                                                                               Rivers 2,43%

D6 Пустеещи земи                                                     Abandoned land 2,06%

D1 Градове                                                                             Cities 1,62%

В6 Тревни съобщества по влажни терени                          Wet meadows 1,47%

В5
Алпийски и субалпийски тревни съобщества

Alpine and subalpaine grassland 
1,11%

В4
Тревни съобщества по сухи силикатни терени

  Grasslands on dry siliceous terrain
1,03%

D3 Индустриални зони                                                  Industrial zones 1,03%

А4 Алувиални и много влажни гори и храсталаци              Wet alluvial forest 0,81%

В7 Мезофилни тревни съобщества                           Mesophile grasslands 0,74%

E2 Скали и скални стени                                              Rocks and cliffs 0,74%

А2 Иглолистни гори                                                   Coniferous forest 0,66%

E4 Пещери                                                                            Caves 0,59%

F2 Растителност по периферията на водоемите              Water vegetation 0,52%

F3 Крайречни и приизворни мочурища                                          Bogs <0,5%

D5 Индустриални водоеми                                     Industrial water bodies <0,5%

G1 Лагуни                                                                         Lagoons <0,5%

G2 Стоящи пресни води                                              Freshwater lakes <0,5%

Е1 Сипеи                                                                              Scree <0,5%

F1 Мочурища и блата                                        Peat bogs and marshes <0,5%

ТАБЛИЦА 1 Процентно съотношение на местообитанията в изследваните 
пробни площадки за периода 2005–2011 г.

TABLE 1 Average percentage of habitat types in survey plots for the period 2005–2011 
(both primary and secondary habitat types were considered).
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ФИГУРА 1. Среден брой записи за всички площадки по години

FIGURE 1. Average number of records registered per year per survey plot

Year

 РЕЗУЛТАТИ

 Тенденции в популациите на 
широкоразпространените видове 
птици
 От началото на периода на провеждане на 
мониторинга (2005–2011 г.) са регистрирани 204 
вида, или 49% от установените в България видо-
ве птици. Всяка година участниците регистрират 
между 152 и 164 вида. Средният брой на записите 
е намалял през изследвания период, като през пос-
ледните 2–3 години се наблюдава сходност в него-
вите стойности (Фигура 1). През последните две 
години има тенденция за нарастване броя на пло-
щадките, което подобрява покритието на схема-
та (Фигура 2). Същевременно това не допринася 
съществено за увеличаване на броя на записите, 
което се явява като допълнителен показател за 
негативните тенденциите в популациите на пти-
ците в страната.

RESULTS

Population trends for common 
bird species

For the period 2005–2011 a total of 204 species were 
registered during CBM, which comprises almost half of 
all the species recorded in Bulgaria (49%). Every year 
the participants register between 152 and 164 species. 
The average number of records has a decreasing trend 
over the survey period, with a stable rate in the last two-
three years (Fig. 1). However, in the last two years the 
number of survey plots has increased, which improves 
the coverage of the scheme (Fig. 2). At the same time 
this does not contribute substantially for an increase in 
the number of records which can serve as an additional 
indication of the negative trends in the bird populations 
in the country.

ФИГУРА 2. Брой на изследваните площадки за периода 2005–2011 г.

FIGURE 2. Number of survey plots per year 2005–2011
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Бял щъркел / White Stork (Ciconia ciconia)

 Следвайки класификацията на Общоевропейска-
та схема за мониторинг на дивите птици, оценени-
те видове са разделени на три групи според мес-
тобитанията, които обитават: земеделски земи; 
гори; и „други“ типове – за видовете, които не са 
тясно свързани с определен тип местообитание. 
 Индексът за състоянието на популациите на 
широкоразпространените видове птици в България 
за периода 2005–2011 г. показва негативна тенден-
ция с намаляване от 12% (Фигура 3).

Following the classification of the Pan-European 
Common Bird Scheme the species assessed are 
divided into three groups depending on their typical 
habitats: farmland; forest; and other types of habitats 
(for species that do not specialize in a particular type 
of habitat). 

The Common Bird Index for the period 2005-2011 
displays a negative trend with a decline of 12% (Fig. 
3).

ФИГУРА 3. Индекс за състоянието на популациите на всички оценени широкоразпространени 
видове птици (38 вида) в България за периода 2005–2011 г.

FIGURE 3. Common Birds Index for the period 2005–2011 (38 species)
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 Данните сочат, че повечето оценени видове 
са с т.нар. „неопределена тенденция“ (61%), което 
се дължи основно на недостатъчното покритие на 
тези видове в настоящите пробни площадки (Фиг. 
4). Това от своя страна води до недостатъчна по 
обем събрана информация за тях. Въпреки това при 
настоящата оценка видовете с определена тен-
денция са с два повече (23 вида) в сравнение с 
предходната (21 вида).
 Сред видовете с ясно определена тенденция 
най-голям дял заемат намаляващите, като общо 
намаляващите (слабо и силно намаляваща тенден-
ция) съставляват 34% от всички видове. Спрямо 
предходната оценка за периода 2005–2009 г. бро-
ят на слабо намаляващите видове е нараснал от 
шест на осем; увеличаващите се видове в момен-
та са около 5%, докато при предходната оценка 
те бяха 10% (общо за слабо и силно нарастваща 
тенденция). При тази оценка стабилна тенден-
ция има само при един вид, южния славей (Luscinia 
megarhynchos), докато при предходната такава 
тенденция се наблюдаваше при два вида. Нараст-
ването на броя видове с определена категория на 
тенденцията говори за подобряване на извадката 
от данни. Въпреки това много видове все още са с 
неопределена категория на тенденцията. 

According to the data the trends of most of the 
assessed species remain uncertain (61%), mainly due to 
insufficient species coverage for the particular species 
in the survey plots (Fig. 5). In turn, this results in 
insufficient data volume for these species. Nonetheless, 
the current assessment reveals a classified trend for 
two species more (23 species) than in the previous 
assessment (21 species). 

From the classified trend categories the ‘decreasing’ 
trend has the highest percentage of birds; the species 
in moderate and steep decline together comprise a total 
of 34% of all the assessed species. In comparison to 
the previous assessment (for 2005–2009), the number 
of species showing a moderate decline has gone up 
from 6 to 8. The species in increase – moderate and 
strong increase together – comprise a total of 5%; in 
the previous assessment they were 10%. In the current 
assessment only one species has a stable trend – the 
Common Nightingale (Luscinia megarhynchos), whereas 
in the previous one there were two stable species. 
The increase in the number of species with classified 
trends suggests an improvement of the data sample; 
nevertheless, the trend category of many species still 
remains unclassified.

ФИГУРА 4. Разпределение на видовете според категориите тенденции 
в числеността на популациите им (57 вида)

FIGURE 4. Distribution of the species in different trend categories

Steep decline

Moderate decline

Stable

Uncertain

Strong increase

Moderate increase
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Голям пъстър кълвач / Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) 
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Горска зидарка / European Nuthatch (Sitta europaea) 
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 Индекс за състоянието 
на популациите на птиците, 
обитаващи земеделски земи
 В тази група преобладаващи са намаляващи-
те видове, както и тези с неопределена категория 
на тенденцията на популацията. При предходната 
оценка птиците на земеделските земи отбелязва-
ха спад с –9% (Христов 2011); при настоящата те 
продължават да намаляват до –14% спрямо 2005 г. 
(Фигура 5). Въпреки че има известно забавяне в 
негативната тенденция, това може да се дължи на 
годишни различия.
 Видовете, включени в индекса, както и тен-
денциите в техните популации, са представени в 
таблицата на с.13.

Farmland Bird Index

The majority of species here are concentrated in two 
main groups: species in decline and species with 
unclassified trend category. The previous assessment 
registered a decline of –9% in farmland birds (Hristov 
2011); the current study confirms a continuing decline: 
at present it is –14% compared to 2005 (Fig. 5). There 
is a certain slowdown in the negative trend but that 
could be due to differences in the separate years.

The species included in the index, as well as the trends 
in their populations are described in the table below 
(see p.13).

ФИГУРА 5. Индекс на популацията на птиците, обитаващи земеделските земи (17 вида)

FIGURE 5. Farmland Bird Index (17 species)

Червеногърба сврачка / Red-backed Shrike (Lanius collurio)
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Вид

Species name

Научно име

Scientific name

Тенденция на 
популацията

Population 
trend 

2005–2011 (%)

Класификация на
тенденцията*

Trend 
classification*

Полска чучулига Skylark Alauda arvensis -29% �

Щиглец Goldfinch Carduelis carduelis -7% ?

Бял щъркел White Stork Ciconia ciconia -14% �

Пъдпъдък Quail Coturnix coturnix - 51% �

Градинска овесарка Ortolan Bunting Emberiza hortulana 34% ?

Черноглава овесарка Black-headed Bunting Emberiza melanocephala -12% ?

Керкенез Common Kestrel Falco tinnunculus -30% ?

Качулата чучулига Crested Lark Galerida cristata 9% ?

Селска лястовица Barn Swallow Hirundo rustica -34 % �

Червеногърба сврачка Red-backed Shrike Lanius collurio -41% �

Сива овесарка Corn Bunting Miliaria calandra -35% �

Жълта стърчиопашка Yellow Wagtail Motacilla flava -5% ?

Полско врабче Tree Sparrow Passer montanus 22% ?

Голямо белогушо коприварче Common Whitethroat Sylvia communis 126% ��

Гургулица Turtle Dove Streptopelia turtur -30% ?

Обикновен скорец Common Starling Sturnus vulgaris -12% ?

Папуняк  Hoopoe Upupa epops -26% ?

Фазан Common Pheasant Phasianus colchicus -15% ?

Обикновен пчелояд European Bee-eater Merops apiaster 37% �

Ръждивогушо ливадарче Whinchat Saxicola rubetra -19% ?

Черногушо ливадарче  Stonechat Saxicola torquata -52% ?

Малък маслинов присмехулник Olivaceous Warbler Hippolais pallida -49% ?

Черночела сврачка  Lesser Grey Shrike Lanius minor -66% �

Червеноглава сврачка Woodchat Shrike Lanius senator -56% �

Посевна врана Rook Corvus frugilegus -62% �

ТАБЛИЦА 2 Тенденции в популациите на видовете, обитаващи земеделски земи, 
за периода 2005–2011 г. (в червено са отбелязани видовете, чието състояние 
е оценено за първи път и не са включени в изготвянето на индекса) 

TABLE 2 Trends of common farmland birds in Bulgaria 2005–2011 
(in red are marked the species with population trends assessed 

for a first time and not included in the index calculation)

�� силно нараства: нараства значително с повече от 5% годишно. Критерий: долната граница на доверителния интервал е > 1,05
� слабо нараства: нараства значително, но с много малко над 5% годишно. Критерий: 1,00 < долна граница на доверителния интервал < 1,05
– стабилна: нараства или намалява незначително; промяната със сигурност е с по-малко от 5% годишно. 
 Критерий: доверителният интервал е около 1,00, но долната му граница е > 0,95, а горната е < 1,05.

? неопределена: нараства или намалява незначително, но не е сигурно дали промяната е с по-малко от 5% годишно. 
 Критерий: доверителният интервал е около 1,00, но долната му граница е < 0,95, а горната е > 1,05
� слабо намалява: намалява значително, но с не повече от 5% годишно. Критерий: 0,95 < горна граница на доверителния интервал < 1,00
�� силно намалява: намалява със значително повече от 5% годишно. Критерий: горната граница на доверителния интервал е < 0,95

ЛЕГЕНДА

�� Strong increase: increases significantly with more than 5% per year. Criterion: lower limit of confidence interval > 1.05
� Moderate increase: increases considerably but with insignificantly more than 5% per year. Criterion: 1.00 < lower limit of confidence interval < 1.05 

? Unclassified: no significant increase or decline but it is not certain if the trend is less than 5% per year. 
         Criterion: confidence interval encloses 1.00 but lower limit < 0.95 and upper limit > 1.05
� Moderate decline: considerable decline but insignificantly more than 5% per year. Criterion: 0.95 < upper limit of confidence interval < 1.00
�� Steep decline: declines significantly with more than 5% per year. Criterion: upper limit of confidence interval < 0.95

LEGEND



 За първи път се включват и няколко нови вида; 
макар някои от тях също да са с неопределена 
тенденция, нараства възможността за оценка на 
по-голям брой видове. Сред тези видове с негатив-
на тенденция са ръждивогушото и черногушото 
ливадарчета. Макар че и при тях тенденцията е 
неопределена, има достатъчно данни за негативни 
промени, които вероятно са свързани с промените 
в естествените тревни местообитания, които са 
основно местообитание на двата вида. В послед-
ните години именно затревените площи са силно 
повлияни от директните плащания в рамките на 
Общата селскостопанска политика (ОСП). Едно 
по-активно и по-широко прилагане на агро-еколо-
гичните мерки, свързани с опазването и/или въз-
становяването на естествените пасища и ливади, 
може да допринесе съществено за запазването и 
подобряването на популацията на тези два вида. 
 Обезпокоителен е и фактът, че обикновен и 
стопански значим вид като фазанът показва нега-
тивна тенденция, макар и все още не ясно опреде-
лена. Вероятно промените в неговото състояние 
са в резултат на промени в земеделските земи и 
разораването на синорите, което лишава този вид 
– както и други видове като яребицата и пъдпъдъ-
ка – от подходящи укрития и намалява и хранител-
ната им база.
 Съществен спад се наблюдава в популациите 
на черночелата и червеноглавата сврачки. Двата 
вида обитават относително разнообразни место-
обитания от мозаечен тип, обхващащи земеделски 
земи и пасища с дървета и храсти. В някои райони 
на страната в този тип местообитания се наб-
людават съществени промени, но за формирането 
на категорична позиция за причините за тази не-
гативна тенденция са необходими допълнителни 
изследвания.

There are several new species registered; some of them 
are with unclassified trends but still their registration 
creates a possibility for assessing a greater number 
of species. From the new species the Whinchat and 
the European Stonechat are with a negative trend. 
At present the trends of these two species are also 
unclassified but there is enough data to suggest a 
negative tendency, most probably related to changes in 
the natural grassland habitats – the main habitat for both 
species. Over the last few years grassland has suffered 
a strong impact by the direct payments of the Common 
Agricultural Policy (CAP). A more active implementation 
on a wider scale of the agri-environmental measures for 
the protection and/or restoration of natural pastures and 
meadows would contribute highly to the protection and 
improvement of the populations of these two species.

Another alarming fact is that a common species 
with economic value like the Common Pheasant 
has a negative trend, even though still not distinctly 
classified. Most probably this change of state is due to 
a change of use in agricultural land and ploughing of 
field boundaries which serve as hiding places for this 
species – and others like the Grey Partridge and the 
Common Quail; these actions also reduce the foraging 
grounds of the species.

A significant decline is registered in the populations of 
the Lesser Grey Shrike and the Woodchat Shrike. These 
two species are distributed in relatively diverse mosaic 
habitats of agricultural land and pastures with trees 
and scrubs. In some regions in Bulgaria this type of 
habitat went through a major transformation; however, a 
definitive statement about the reasons for the negative 
trend call for more research.
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 Индекс на популациите 
на птиците, обитаващи гори
 Горските местообитания все още не са доста-
тъчно добре представени в площадките за МОВП, 
което възпрепятства категоричната оценка за 
състоянието на горските видове птици. Именно 
затова трудно може да се прецени дали промените 
в тенденциите от положителна към отрицателна 
и обратно се дължат на промени в състоянието 
на местообитанието или са резултат от размера 
на извадката. Във формирането на индекса учас-
тват едва 10 вида, което не позволява пълна и 
категорична оценка на тенденциите. Необходимо 
е целенасочено разширяване на покритието на мо-
ниторинга в горски местообитания, за да може да 
се добие по-ясна представа за реалните промени в 
този тип местообитания.
 При настоящата оценка четири от общо де-
сетте вида, включени в изготвянето на индекса 
са с ясно определена тенденция, докато при мина-
лата те бяха два. При един вид се наблюдава слабо 
нарастване и при един то е силно; при два – слабо 
намаляване. Популациите на останалите видове 
нямат ясно определена тенденция. Възможно е уве-
личението на броя видове с определени тенденции 
да се отрази на общия индекс на горските видове 
птици и той да се промени.

Forest Bird Index

Forest habitat types still have an insufficient representation 
in the CBM survey plots; therefore a proper assessment 
of the state of forest birds is not possible at the present 
stage. This also means that it is hard to determine 
whether the trend changes from positive to negative 
and vice versa are due to changes in the habitat state 
or result from the size of the sample. The index is 
based on 10 species only which does cannot provide 
a complete, definite assessment of the trends. In order 
to clearly define the actual changes in this type of 
habitats an expansion of the forest habitat coverage of 
the monitoring is required.

Four of the ten species included in this assessment 
have classified trend categories; in the previous survey 
they were only two. One species displays a moderate 
increase; one has a strong increase; the other two 
species have a moderate decline. The trend categories 
of the other species still remain unclassified. The 
increase in the number of species with classified trend 
categories could affect the overall forest bird index and 
could lead to changes in its indications.

ФИГУРА 6. Индекс на популациите на птиците, обитаващи горски местообитания (10 вида)

FIGURE 6. Forest Bird Index (10 species)

Обикновена чинка
Common Chaffinch

(Fringilla coelebs)

Голям пъстър кълвач 
Great Spotted Woodpecker

(Dendrocopos major)
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ТАБЛИЦА 3 Тенденции в популациите на видовете, обитаващи горски местообитания, 
за периода 2005–2011 г. (в червено са отбелязани видовете, чието състояние 
е оценено за първи път и не са включени в изготвянето на индекса) 

TABLE 3 Population trends of forest birds (in red are marked the species 
with population trends assessed for a first time and not included in the index calculation)

Вид

Species name

Научно име

Scientific name

Тенденция на 
популацията
Population trend 

2005–2011 (%)

Класификация на
тенденцията*

Trend classification*

Гривяк Woodpigeon Columba palumbus -13% ?

Голям пъстър кълвач Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major -10% ?

Червеногръдка Robin Erithacus rubecula 32% ?

Обикновена чинка Chaffinch Fringilla coelebs -10% ?

Сойка Jay Garrulus glandarius 3% ?

Авлига Golden Oriole Oriolus oriolus -34% �

Голям синигер Great Tit Parus major 51% �

Голямо черноглаво коприварче Blackcap Sylvia atricapilla 1% ?

Кос Blackbird Turdus merula -17% �

Поен дрозд Song Thrush Turdus philomelos 19% ?

Син синигер Blue Tit Poecile caeruleus 166% ��

Малък ястреб Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus -49% ?

Зелен кълвач Green Woodpecker Picus viridis -55% ?

Горска бъбрица Tree Pipit Anthus trivialis -39% ?

Орехче Winter Wren T. troglodytes -39% ?

Лъскавоглав синигер Marsh Tit Parus palustris -88% �

Горска зидарка Wood Nuthatch Sitta europaea -20% ?

Черешарка Hawfinch C. coccothraustes -26% ?
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 При проведения анализ на данните впечатле-
ние прави значителната положителна тенденция 
при синия (Cyanistes caeruleus) и големия синигер 
(Parus major), които са сред видовете с определена 
тенденция. Същевременно наблюдаваме негативна 
тенденция в популациите на коса (Turdus merula), 
авлигата (Oriolus oriolus) и лъскавоглавия синигер 
(Parus palustris). Слабото покритие на горските 
местообитания в схемата на МОВП затруднява 
интерпретацията на резултатите от анализите. 
Въпреки това следва да се отбележи, че макар и 
двата вида с нарастваща тенденция да обитават 
гори, те в известна степен са и генералисти т.е. 
те могат да се срещнат често в разнообразни 
местообитания, включващи дори единични или мал-
ка група дървета, стига да са налични подходя-
щи гнездови условия. От друга страна авлигата 
и лъскавоглавият синигер са по-специализирани в 
изискванията към местообитанията си и могат 
да дадат по-ясна представа за състоянието на 
местообитанието. За по-ясното определяне на 
причините за тенденциите на популациите са не-
обходими допълнителни специализирани проучвания 
– не само разширяване покритието на МОВП в гор-
ските местообитания, но и вземане под внимание 
изискванията към местообитанията на конкрет-
ните видове, включени в индекса.

The analysis of the data reveals a considerable positive 
trend for the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) and the 
Great Tit (Parus major); both species have a classified 
trend. At the same time the populations of the Blackbird 
(Turdus merula), the Oriole (Oriolus oriolus) and the 
Marsh Tit (Poecile palustris) are characterized with a 
negative trend. The poor forest habitat coverage within 
the CBM scheme impedes the interpretation of the 
analysis results. Nevertheless it should be pointed out 
that even though both species with an increasing trend 
do live in forests, to an extent they are both generalist 
species, i. e. they are often seen in a diversity of habitats, 
including single trees or small groups of trees, as long as 
there are suitable nesting conditions there. On the other 
hand the Oriole and the Marsh Tit are more specialized 
in their habitat preferences and can be used as a more 
definitive indicator for the habitat state. More specific 
research is needed for the explanation of the population 
trends – not only expanding the CBM coverage of forest 
habitats but also considering the habitat preferences of 
the species included in the index.

Фазан / Common Pheasant (Phasianus colchicus)
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 Птици на „други“ 
типове местообитания
 Видовете, които не са привързани към един 
конкретен тип местообитание и се срещат в раз-
лични такива, без да са тясно свързани с някое от 
тях, са отделени в трета категория, „други“. Тази 
категория съдържа най-високия брой видове с на-
маляваща тенденция на популациите (Таблица 4).
 Подобно на предходния анализ, резултатите 
отново показват, че черният бързолет (Apus apus), 
сивата врана (Corvus cornix) и домашното врабче 
(Passer domesticus) са сред видовете с най-неб-
лагоприятна тенденция от тази група. Част от 
видовете демонстрират значителна привързаност 
към населените места или пък навлизат все по-
вече в тях през последните години – напр. сива-
та врана, свраката, дори посевната врана. Ето 
защо в някои случаи са необходими допълнителни 
конкретни проучвания относно причините за по-
сочените тенденции, както и дали тези промени 
се дължат на обхвата на МОВП или на определени 
екологични промени с възможни последствия и вър-
ху други видове и върху околната среда като цяло. 
Много от тези видове обитават в голяма степен 
населените места и прилежащите им територии. 
Безпокойство буди негативната тенденция в по-
пулациите на кукувицата, градската лястовица и 
домашното врабче – видове, които са широко раз-
пространени, но с различни изисквания към место-
обитанията, които предпочитат.

Trends of ‘other’ bird species

Species that do not specialize in one particular habitat 
type and occur in a diversity of habitats are brought 
together in a third category named ‘other bird species’. 
This category contains the highest number of decreasing 
species (see Table 4).

Similarly to the previous assessment results here 
reveal the Common Swift (Apus apus), the Hooded 
Crow (Corvus cornix) and the House Sparrow (Passer 
domesticus) as the species with the most unfavorable 
trends. Some of the species display a clear preference 
for human settlements or in recent years they are moving 
into them at an increasing rate, e. g. the Hooded Crow, 
the Magpie and even the Rook. Therefore more specific 
studies are needed to explain the particular trends and 
to determine whether the changes result from the CBM 
coverage or are due to ecological changes that may 
affect other species and the environment as a whole 
too. Many of these species have a clear preference 
for human settlements and their vicinity. A cause for 
alarm is the negative trend in the populations of the 
Common Cuckoo, the House Martin and the House 
Sparrow – widespread species which each have different 
preferences in terms of the habitats they occur in.
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ТАБЛИЦА 4 Тенденции в популациите на видовете, обитаващи повече от един тип 
местообитания, за периода 2005-2011 г. (в червено са отбелязани видовете, 
чието състояние е оценено за първи път и не са включени в изготвянето на индекса) 

TABLE 4 Population trends for 2005-2011 of bird species that occupy “other” types 
of habitats. (in red are marked the species with population trends assessed 

for a first time and not included in the index calculation)

Вид

Species name

Научно име

Scientific name

Тенденция на 
популацията

Population 
trend 

2005–2011 (%)

Класификация на
тенденцията*

Trend classification*

Черен бързолет Common Swift Apus apus -28% ��

Обикновен мишелов Common Buzzard Buteo buteo 11% ?

Обикновена кукувица Cuckoo Cuculus canorus -31% �

Зеленика Greenfinch Carduelis chloris 35% ?

Сива врана Hooded Crow Corvus cornix -55% ��

Сирийски пъстър кълвач Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus -50% �

Градска лястовица House Martin Delichon urbica -28% �

Южен славей Common Nightingale Luscinia megarhynchos -6% –

Домашно врабче House Sparrow Passer domesticus -32% �

Сврака Magpie Pica pica -10% ?

Гугутка  Collared Dove Streptopelia decaocto 2% ?

Сиво каменарче Northern Wheatear Oenanthe oenanthe -12% ?

Бяла стърчиопашка White Wagtail Motacilla alba 9% ?

Малко белогушо коприварче Lesser Whitethroat Sylvia curruca -11% ?

Чавка Jackdaw Corvus monedula 25% ?
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Индексът за състоянието на популациите на 
птиците, обитаващи земеделски земи, показва 
спад с 14% за периода 2005–2011 г. Наблюдава 
се известно минимално забавяне в негативната 
тенденция, като спадът от последните 2–3 годи-
ни се задържа около 15%. Забавянето в негативна-
та тенденция обаче може да се дължи на включ-
ването на по-обширни данни, което се отразява 
на общата тенденция през годините. Независимо 
от това негативната обща тенденция спрямо из-
ходния период продължава. Възможно е този спад 
да е в резултат от негативното влияние на зе-
меделските практики и политики през изминалия 
оценяван период. Необходимо е да се отдели по-
вече внимание на земеделските практики, за да 
се избегне субсидирането на онези от тях, които 
влияят негативно върху природата. Необходимо е 
по-активно прилагане и широко включване в раз-
личните агро-екологични мерки, за да се постигне 
по-осезаем ефект от тях. Първоначалните анали-
зи на наличните данни от МОВП свидетелстват, 
че като цяло мерките имат положителен ефект 
върху броя и числеността на видовете, но извадки-
те са твърде малки за изготвянето на цялостна 
картина. Широкомащабното прилагане на МОВП и 
разширяването на покритието на схемата трябва 
да бъде значително и да е насочено целево към 
определени типове местообитания и райони, които 
да дадат по-ясна и пълна представа за общите и 
специфични тенденции в популациите на обикнове-
ните видове птици.
 За отразяването на специфичното влияние 
на конкретните мерки върху разнообразието от 
видове и на степента на коректно прилагане на 
предвидените мерки са необходими количествени 
аргументи и допълнителни специфични изследвания 
и анализи. Резултатите в настоящия доклад гово-
рят за продължаваща негативна тенденция. Съ-
бирането на информация трябва да продължи, за 
да се изяснят тенденциите при редица видове с 
неопределено състояние. Това на свой ред ще даде 
по-пълна и ясна представа за протичащите проце-
си в околната среда и в природата на България.

CONCLUSION

The Farmland Bird Index declines with 14% for the period 
2005–2011. There is a certain insignificant slowdown in 
the negative trend – the decline over the last 2–3 years 
stays at about 15%. This slowdown, however, could result 
from the inclusion of more extensive data which affects 
the general trend over the years. Regardless of it the 
general negative trend in comparison to the starting 
year of the scheme remains. This decline could be a 
reflection of the negative impact of farming practices 
and policies during the assessed period. The farming 
practices need to be examined more thoroughly in order 
to identify those of them which have a negative impact 
on nature determine and to avoid subsidizing them. A 
more active implementation of the agri-environmental 
measures on a wider scale would contribute highly to 
the improvement of their results. The primary analysis 
of the collected CBM data shows that in general the 
measures have a positive effect on the number of 
species and their numbers but the samples are too 
insignificant for an overall assessment. There should 
be a determined effort to bring the CBM scheme to a 
significantly larger scale and to expand its coverage 
specifically in some habitat types and in some regions 
in order to acquire a clearer, more complete idea about 
the general and the specific trends in the common bird 
populations.

Quantitative arguments and additional analysis are 
needed to reflect the specific impact of certain measures 
on species diversity and abundance. The results in the 
current report confirm an ongoing negative trend. It is 
important that the process of data collection continues 
in order to classify the trends of the many species 
which at present still have unclassified trends. In turn 
this will result in a clearer, more complete knowledge 
about the ongoing processes in the environment and 
the nature of Bulgaria.
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