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Въведение

Вие държите в ръцете си книга, чиято цел е да 
събуди интереса на децата и младите хора към 
природата. 
Нашето желание е да съхраним природното 
наследство на България. Ние искаме орлите 
и соколите, мечките и дивите кози, вековните 
гори и пасищата с овцете да ги има и да 
останат след нас, за нашите деца. Убедени 
сме, че без тях родината ни няма да е същата. 
Не сме съгласни царският орел да изчезне 
като брадатия лешояд. Искаме целият жив 
свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че 
запазената природа означава по-добра среда и 
за хората. 
Тези идеи се споделят от много хора и 
организации по целия свят. Те са част от 
концепцията за устойчиво развитие, споделяна 
и от много правителства. Без образование 
обаче опазването на природата би било 
краткосрочна дейност, инициатива и идея на 
едно поколение, която ще си замине с хората, 
които я поддържат. Без усилия за формиране 
на природозащитно мислене, съзнание  и 
ценности сред децата опазването на природата 
ще си остане неустойчиво. Необходимо е да се 
работи с децата днес, за да могат те, хората на 
утрешния ден, да почувстват и заобичат това, 
което обичаме ние. Защото хората пазят това, 
което обичат. 
Нашето поколение имаше кръжоците по 
биология и опазване на природата. Заниманията 
в класната стая, излетите и експедициите, 
организирани от нашите учители, направиха 
така, че природата да стане важна част от 
нашия живот. За щастие и днес има хора, 
които работят, за да въведат децата в света на 
природата и да ги направят природолюбители. 
Тази книга е най-вече за тях – ръководителите 
на екоклубове, учителите по биология и 
екология, доброволците от неправителствени 
организации, организаторите на екологични 
лагери и всички работещи в областта на 
екологичното образование.  
Водещ елемент в книгата са две забележителни 
птици – царският орел и ловният сокол, едни от 
най-ярките символи на българската природа. 
Тук увлекателно е разказано за начина им на 

живот и заплахите за тях – от бракониерството 
до разораването на пасищата. Представени са 
зоните от мрежата Натура 2000, където тези 
птици се срeщат. Това са едни от най-богатите 
на биологично разнообразие места в България 
– Централен Балкан, Врачански Балкан, Сакар, 
Западна Странджа, Сините камъни.
Особено полезна за преподавателите е третата 
глава, включваща практически дейности 
и игри, запознаващи децата с природните 
процеси и природозащитните проблеми. 
Някои от игрите са подходящи за работа в 
клас, а други може да се провеждат на открито. 
По забавен начин, с демонстрация, надпревара 
или работа по групи игрите въвеждат децата 
в живота на орела и лалугера, на совата и 
мишката или пък помагат да се разберат някои 
заплахи за тях като използването на пестициди 
и унищожаването на местообитанията.  
Четвъртата глава е малък илюстрован 
справочник за 171 забележителни птици от 
орнитофауната на България. Тя дава най-
важните факти за местообитанията, храненето 
и размножаването на тези видове. Тази част 
може да служи като отлично помагало за 
подготовка на участниците в природозащитни 
и екологични състезания и олимпиади като 
Олимпиадата по орнитология и състезанието 
„Природа под закрила”. 
Вярваме, че книгата „Господарите на небето” 
e инвестиция, която може да привлече нови 
последователи на природозащитната кауза. Но 
за да има значим ефект, сама по себе си една книга 
не е достатъчна. Необходими са хора, които 
да работят. Необходимо е природозащитното 
образование да бъде приоритет за обществото. 
Затова ние използваме възможността да ви 
благодарим за това, че ще извлечете полза от 
тази книга, и да ви насърчим, защото вие сте 
хората, благодарение на които промяната се 
превръща в реалност. Благодарим ви за вашия 
труд и за това, че превръщате идеите в по-
добро бъдеще! 

От авторите
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Не е било много далеч времето, когато 
хората и дивите животни успешно 
са съжителствали. Всички и всичко 
следвали цикъла на живота, а човекът, 
набеден за най-интелигентното 
същество на планетата, бил запленен 
и възхитен от творенията на 
природата. Очаровани и с неспокойни 
умове, предците ни вплели образите 
от заобикалящия ги свят в ритуали, 
приказки и легенди. Обожествили 
и предали символично значение 
на най-силните, най-смелите, най-
бързите, като така заявили пред 
идните поколения, че сме деца на 
Земята и кръвни братя на зверовете. 
Не било много отдавна и времето, 
когато древният човек се променил. 
Днес здраво стъпил в бетон и желязо, 
зaoбиколен от собствените си 
технологични и механични творения, 
съвременният човек хронично боледува от 
липса на време и щастие. Материалните блага, 
властта, гордостта и собственото му его са 
новите господари на съзнанието. Земята е 
премерена, претеглена и разделена, а за дивите 
образи, будели възхищение в миналото, не 
е останало място. Но паметта е удивително 
нещо…
Северноамериканските индианци от племето 
лакота вярват, че буревестникът е чистото 
превъплъщение на бога дух, обединяващ 
мощ и страхопочитание, като единствен 
пазител на всички свещени истини за Силата, 
владееща Земята. Аборигените от Австралия 
и Микронезия вярват, че само най-чистите 
човешки души се вселяват в телата на делфини 
и така продължават да съществуват. В Индия 
почитат кобрите като символ на плодородието, 
а в Централна Африка тази роля е отредена 
на питоните. В Япония жеравът е символ на 
мира и дълголетието, черешовият цвят – на 
чистото съвършенство. За китайците совата 
олицетворява мъдростта, а за много народи от 
Тихия океан – морската костенурка. Едва ли 
можем да опишем всички примери на почит 
към природата, а и това не ни е цел. Тази част 
на помагалото е само един кратък поглед, 
напомняне на хората за съществуването на 

два живи, на ръба на оцеляването, символа по 
нашите земи. Да научим малко повече за тях 
и да решим струва ли си да бъдат спътници 
на съвременния човек, или да ги оставим да 
потънат в миналото завинаги. За господарите 
на небето. За царя и за принца.  

Царски орел
Царският орел (Aquila heliaca) е един от най-
едрите и красиви орли в България. С размери 
на тялото от 72 до 84 см и размах на крилата 
между 180 и 215 см той отстъпва само с 
няколко сантиметра на скалния орел. Между 
възрастните и младите птици има различия в 
окраската. Възрастните са тъмнокафяви, почти 
черни, с много характерен златист цвят на 
задната част на главата и шията. Обикновено 
имат бели петна на раменете с варираща 
големина и форма, които могат да отсъстват 
напълно при някои индивиди. Основният 
цвят на опашните пера е жълтеникаво-сивкав 
с тъмна плетеница от напречни ивици, по-
гъста и видима на върха. Младите птици са 
с кафяви пера с цвят охра в центъра, което 
им придава специфичната за тях жълто-
светлокафява окраска. Маховите пера при тях 
са равномерно тъмни и завършват със светъл 
заден ръб. Възрастното оперение се достига 
между петата и шестата година.
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Биология

В България местата, които царският орел 
предпочита, са хълмисти райони, където 
гористи зони или отделни групи дървета се 
редуват с открити пространства – пасища, 
селскостопански площи, пустеещи земи. За 
гнездене царският орел обикновено избира 
единични високи дървета, растящи отделно 
или сред ивици растителност покрай реки, в 
плитки долове, или групи от дървета в края на 
гората, близо до поляни, често в непосредствена 
близост до селища, пътища и обработваеми 
площи. В миналото е гнездил дори в овощни 
градини! Всички известни сигурни гнездови 
находища са разположени между 25 и 1230 м 
надморска височина.
Царският орел е моногамен вид. Това означава, 
че двойката остава заедно за цял живот или 
поне докато не се случи нещо с едната птица. 
Орлите са силно привързани към гнездовата 
територия и понякога избраните от тях места 
се заемат в продължение на много години. 
Брачните игри започват през февруари и са най-
интензивни през март. Състоят се в издигане 
на птиците във въздуха и рязко пикиране със 
свити крила до определена точка и отново 

бързо издигане. По този начин партньорите 
се преценяват взаимно и същевременно 
недвусмислено заявяват на потенциални 
натрапници, че са еднолични господари на 
избраното от тях място.
Гнездото се строи от двете птици и е 
разположено на дървета на височина най-често 
от 7 до 26 м от земята. То е изградено от сухи 
клони с размери от 120 до 220 см, а дебелината 
му варира от 30 до 90 см. Двойките често имат 
повече от едно гнездо на не повече от 5 км 
едно от друго, но обикновено използват едно и 
също в продължение на няколко години. След 
втората половина на март и началото на април 
женската снася две, рядко едно или три яйца. 
Те са овални, бели, изпъстрени с редки жълто-
кафяви петна. Мътят и двете птици, а и по-
късно продължават да си поделят грижите за 
новото поколение. Инкубационният* период 
продължава 43 дни и малките се излюпват 
през май. В началото родителите не изпускат 
от поглед люпилото си и винаги са наблизо, за 
да защитят безпомощните орлета от хищници 
или от лошото време. Когато достигнат 
почти пълните си размери, малките напускат 
гнездото. Обикновено това става след втората 
половина на юли и началото на август. Известно 
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време те се връщат за нощуване в него или 
остават наоколо, като родителите продължават 
да ги хранят. Птиците остават в гнездовия си 
район до втората половина на септември–края 
на октомври. Възрастните птици са постоянни, 
а младежите извършват скитания, които не 
са напълно проучени. Данните, получени от 
сателитни предаватели, показват, че млади 
птици, излюпени в нашата страна, зимуват 
в Турция, Израел и Сирия. Установено е, че 
България се посещава от полово незрели* 
птици от Централна Европа.
Храната на царския орел е много разнообразна. 
Той не е специализиран хищник и менюто 
му включва над 100 различни вида животни. 
В България най-често се храни с таралежи, 
лалугери, зайци, полевки и различни птици. 
През зимата се засилва делът на врановите 
птици и мършата. Царският орел ловува по 
открити терени – пасища, ниви, голи хълмове. 
Най-често той оглежда в продължение на 
часове ловната територия от предпочитана 
наблюдателна точка и като забележи жертва, я 
атакува със стремителен нисък полет. Поради 
големината и силата си понякога царският орел 
отнема плячката от други грабливи птици. Това 
поведение се нарича клептопаразитизъм* и е 
особено характерно за младите царски орли, 
нямащи достатъчно опит в ловуването. В места 
с изобилие на лалугери орлите периодично се 
спускат с бръснещ полет на сантиметри над 
участъците с най-голяма гъстота на гризачите. 
В някои случаи царски орли могат да бъдат 
наблюдавани да дебнат жертвите си кацнали 
непосредствено до входовете на укритията им.

Разпространение

Царският орел е разпространен от Централна и 
Югоизточна Европа до Централна Азия. През 
зимата мигрира в Близкия изток и Източна 
Африка, Арабския полуостров, Индийския 
субконтинент, както и в Южна и Източна Азия.

   Червеният цвят показва разпространението 
на негнездещи птици, а зеленият-гнездещи.
Синият-постоянни.

Заплахи

Безпокойството от страна на човека е 
основна причина за гнездови неуспех*. В 
България много от дърветата с гнезда са 
разположени в открити пространства и близо 
до обработваеми площи. Орлите са свикнали 
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с традиционните селскостопански дейности 
като пашата и оранта. Появата, обаче, на 
непознати за тях машини или хора с различно 
поведение причинява напускане на гнездото. В 
Сакар можем да видим как овчар със стадото 
си преминава под гнездото, без да обезпокои 
мътещия орел.  
Примери за неприемливо безпокойство, 
обаче, са появяването на камион с работници, 
туристи, провеждането на сеч в близост до 
гнездото. Напускането на гнездото може 
да доведе до загиване на люпилото поради 
изстиване, прегряване или от нападение на 
вранови птици, които не се притесняват от 
близостта на човека.
Намаляването на числеността на лалугера като 
важна част от хранителния 
спектър* на царския орел 
в Централна и Югоизточна 
Европа също представлява 
проблем. Макар че орлите 
могат да „превключват” и 
на други жертви, липсата на 
плячка с висока плътност 
може да е причина за нисък 
гнездови успех.
Социално-икономическите 
промени – обезлюдяването на 
селата, намаляването на броя 
на овцете и другите домашни 
животни, водят до обрастване 
на пасищата. Определени 
видове треви и храсти се 

развиват бурно, израстват високо и потискат 
растежа на останалите растения. Условията за 
живот стават неблагоприятни за лалугерите. Те 
се нуждаят от разнообразни видове растения 
за храна и ниска трева, която да не им пречи 
да тичат и да виждат неприятелите си. В 
обрасналите пасища лалугерите изчезват. А 
те са основна храна на царските орли. Овцете 
опасват равномерно тревите и не позволяват 
прекомерното обрастване на пасищата.
Интензивното селско стопанство, свързано 
с използването на много пестициди* 
и въвеждането на големи блокове от 
монокултури*,  променя  ловните 
местообитания и води до намаляване на 
основните видове жертви. По време на 
окрупняването на земята са изсечени и много 
от старите дървета между нивите, където 
орлите гнездят. По време на кампания срещу 
полевките през 1989 г. бяха изтровени хиляди 
грабливи птици в цялата страна. 
Промяна на местообитанията от интензивното 
горско стопанство. Изсичането на старите 
гори, избирателното изсичане на зрелите 
дървета и залесяването на пасища води до 
разрушаването на местообитанията за гнездене 
и търсене на храна. През последните десетина 
години сериозна заплаха е масовото изсичане 
на тополите. В България гнездата на царските 
орли са основно на тополи, тъй като те 
обикновено са единствените високи дървета, 
оцелели в ниските части на страната. От 20 
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известни понастоящем в България гнезда 16 са 
на тополи. Липсата на достатъчно подходящи 
за гнездене дървета принуждава орлите да 
гнездят в места, където биват обезпокоявани, 
и често води до проваляне на люпилата.
Електропреносната мрежа представлява 
опасност за много видове птици. Те загиват 
най-често от токов удар, когато докоснат 
два проводника или проводник и заземена 
част от съоръжението. При намалена 
видимост сблъскване на летящи птици 
с електропроводниците по правило има 
фатален край. Смъртността често зависи от 
конструкцията на стълбовете. В България 
голям процент от електропроводите са опасни, 
а  някои от тях представляват истински 
смъртоносни капани, убиващи десетки птици. 
През 2009 г. екип на БДЗП се убеди в това, 
когато откри  под опасен електрически стълб 
загинал млад царски орел, успешно излетял 
от гнездото през същата година. Когато 
известните двойки в България са само 20, 
загубата на всяка птица е неизмерима. 

Пожарите могат пряко да разрушат обитаваните 
гнезда. В България броят и мащабът на 
пожарите се увеличиха драстично след 2000 г. 
и те представляват сериозна заплаха за много 
защитени видове растения и животни. 
Прякото унищожаване през първата половина 
на 20 век е било част от масова кампания 
срещу грабливите птици. Обявени за вредни, 
те били избивани. Елементарната логика била, 
че ако се изтребят хищниците, ще има повече 
дивеч за хората. Ловците дори са били длъжни 
да представят всяка година отрязани крака 
на убити грабливи птици за подновяване на 
ловните билети. Разбира се, след време науката 
екология разкрила, че повечето от грабливите 
птици се хранят с гризачи и дори са полезни за 
нас, хората. А малкото, които се хранят с дивеч, 
също имат изключително важно място на 
санитари в природата, отстраняващи болните 
и непълноценни животни. Това изпитали на 
гърба си ловците в Норвегия, които успели да 
унищожат почти напълно грабливите птици, 
мислейки, че така ще се увеличи броят на 
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белите яребици. Станало точно обратното – 
броят на яребиците намалял многократно в 
сравнение с времето преди кампанията срещу 
грабливите птици. Оказало се, че яребиците 
страдат от заразна болест, която не успявала 
да вземе големи размери, понеже болните 
птици били бързо изяждани от хищниците. 
След избиването на грабливите птици болните 
яребици заразявали много от здравите и 
заболяването взело катастрофални размери. 
В историята на всеки континент има подобни 
примери. 
Заплаха за орлите представляват също капаните, 
поставени край труп на умряло животно за 
лов на вълци. Орлите кацат край трупа и могат 
да бъдат убити или осакатени от капаните. В 
България има няколко регистрирани случая на 
пострадали по този начин скални орли.
Днес всички грабливи птици са защитени 
със закон. За много от видовете, обаче, е 
късно. Някои, като брадатия лешояд, вече са 
изчезнали напълно от природата на България. 
Други, като царския орел и ловния сокол, са на 
границата на изчезването. Модата да се излагат 

препарирани птици в гостни и заведения взема 
най-много жертви. Наистина е жалко и проява 
на много лош вкус птиците, символ на величие 
и почитани от нашите деди, да се превръщат в 
закачени по стените чучела.
Масовото използване на отровни примамки 
срещу вълците докъм средата на миналия век 
е друга причина за изчезването на царските 
орли. Отровата се е поставяла в труп на умряло 
животно, за да се привлекат вълците да ядат от 
месото. Орлите, както и много други по-малки 
хищници също понякога се хранят с мърша. 
Те бързо откриват труповете на умрелите 
животни и неизбежно загиват от отровата. 
Сега използването на отрова е строго 
забранено, защото представлява заплаха не 
само за домашните животни и дивеча, а и за 
хората. 
Ограбване на гнезда. Неправилно насочен 
интерес към природата у някои хора е причина 
за ограбването на гнездата на грабливи птици, 
включително и на царски орли. Взетите орлета 
обикновено умират, тъй като отглеждането 
им в домашни условия не е лесна задача. Но 
дори и да оцелеят, те са обречени да прекарат 
живота си в плен и са завинаги загубени за 
природата. Ако пък бъдат пуснати на свобода, 
бързо загиват от глад поради неумението си 
да ловуват или биват убити от бракониери, 
защото са загубили страха си от хората.
Природни бедствия. Силният вятър и бурите 
могат да бъдат причина за падането на гнездата 
и смъртта на малките орлета. 
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Ловен сокол

Ловният сокол е най-едрия вид сокол в 
България и втори по големина в света след 
северния сокол, с когото имат близко родство. 
Голям е колкото обикновения мишелов, но има 
по-елегантно тяло и осанка. Дължината му 
варира от 45 до 55 см, а размахът на крилата 
му е от 105 до 130 см. Женските птици са 
по-едри от мъжките, но тази разлика не е 
толкова голяма както при някои други видове 
соколи. Възрастните са с кафяв цвят, главата 
е светла, понякога дори бяла. Бакенбардите са 
доста тесни и понякога трудно различими, а 
гърдите са светли с капковидно напетняване. 
Восковицата* и краката са жълти. Като цяло 
по-старите  птици са по-светли от младите. 
Младите ловни соколи също са кафяви, 
но петната на гърдите и на корема са по-
гъсти. Бакенбардите са по-тъмни и добре 
различими, главата също е по-тъмна. Краката 
и восковицата са светлосинкави и започват да 
пожълтяват през втората година.
Ако разгледаме ловния сокол в полет, той 
наподобява донякъде сокола скитник, но 
върховете на крилата при ловния са в по-
малка степен заострени и подкрилията* са 
по-тъмни, създавайки добре видим контраст с 
първостепенните махови пера*. 
  

Биология 

Ловният сокол предпочита степи и лесостепи, 
както и райони с обширни пасища с лалугери, 
полевки и други видове гризачи. Интересна 
особеност при него е, че не строи самостоятелно 
гнезда, а заема тези на други видове птици 
– гарван, сива врана, обикновен мишелов, 
а понякога на царския орел, морския орел, 
сивата чапла и големия корморан. На скали 
обикновено гнезди в ниши и на хоризонтални 
корнизи, но може да заема и гнезда на други 
скални видове. В някои страни гнезди и на 
високоволтови електрически стълбове, като 
използва естествени гнезда на гарван и сива 
врана, както и поставени от хората изкуствени 
гнездилки. Тази стратегия позволява на вида 
да заема нови територии, недостъпни преди 
това за него, поради липса на подходящи места 
за размножаване. Ловният сокол предпочита 
труднодостъпни и рядко посещавани от хора 
места за гнездене с добра видимост към 
ловната територия. 
Размножителният период започва много рано 
през пролетта, като птиците се появяват около 
гнездото още в края на февруари или началото 
на март в зависимост от времето. Малко по-
късно те изпълняват красиви брачни полети, 
кръжейки високо във въздуха. Обикновено 
двойката е изключително агресивна около 
гнездото и напада всички други видове 
грабливи птици, дори и едрите орли. 
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След като се установят на дадено място те могат 
да бъдат много толерантни към останалите 
хищни птици. Наблюдавани са сокол скитник 
и ловен сокол да гнездят едновременно през 
500 м на една и съща скала. Женската снася 
обикновено 3–5 яйца около средата или края 
на март. Мътенето продължава около 30 дни. 
Младите птици напускат гнездото след около 
шест седмици, като няколко седмици след 
това остават около него. Женските могат да 
се размножават още на следващата година, а 
мъжките стават полово зрели след втората 
година. Двойките при ловния сокол се запазват 
за цял живот.
Любимата храна на ловния сокол в миналото е 
бил лалугерът. Разбира се, птиците използват 
за храна и други видове дребни гризачи 
(особено полевки), както и средни и дребни 
по размер птици. През ранната пролет, когато 
лалугерите още не са активени, мигриращите 
видове птици могат да формират голяма част 
от хранителната диета на сокола. Понякога 
двойката ловува заедно, което повишава 
успеваемостта на лова. Често ловният сокол 
отмъква плячката на други видове грабливи 
птици.

Разпространение

Ловният сокол е птица на откритите 
пространства. Той е типичен за степите от 
Централна Европа до Монголия. В Европа 
негово характерно местообитание са 
лесостепите в низините и предпланините, а 
на някои места и откритите планински била 
и плата. В някои райони на Азия той гнезди 
до 4000 м н.в. В малка или голяма степен 
разпространението му се припокрива с това на 
лалугера и близките до него видове гризачи. В 
Европа младите птици обикновено извършват 
далечни скитания, основно в южна посока, 
където повечето от тях зимуват.

    Червеният цвят показва разпространението 
на негнездещи птици, а зеленият-гнездещи.
Синият-постоянни.
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Заплахи

До голяма степен заплахите за ловния сокол 
са сходни с тези на царския орел, затова ще 
споменем само част от най-характерните.
Унищожаването и деградирането на 
подходящите места за гнездене и ловуване 
са сред най-сериозните заплахи за вида. На 
много от местата в България, където видът 
се е срещал в миналото, има значителни 
отрицателни промени. Пресушени са повечето 
от блатата край Дунав, основното място, 
където видът се е срещал в края на 19 и 
началото на 20 век. Както и при царския орел, 
проблем представлява сведеното до минимум 
или напълно изчезналото животновъдството, 
като следствие от това много пасища са 
занемарени и неподходящи за лалугера, който 

е важен вид в хранителния спектър на ловния 
сокол. Окрупняването на обработваемите земи 
и масовата употреба на химикали в Добруджа 
също са довели до изчезването му от този важен 
район за  гнездовото му разпространение в 
миналото в България. Проблем в по-ново време 
е разораването на пасищата, превръщането им 
в лозя или засаждането им с други земеделски 
култури.
Бракониерското ограбване на гнездата, особено 
през последните десетилетия на 20 век, е една 
от основните причини за бързото намаляване 
на броя на ловния сокол, както в световен 
мащаб, така и в България. Изземването на 
малки и яйца за нуждите на соколарството в 
съчетание с другите застрашаващи фактори 
е довело вида до прага на изчезването му от 
фауната на страната.
Безпокойството, причинено от иманяри, 
алпинисти, парапланеристи и други  почитатели 
на екстремни спортове в неподходящото време 
на места, обитавани от вида, може да имат 
сериозен негативен ефект върху гнездовия 
успех. В началото на размножителния период 
птиците са много чувствителни към всякакво 
човешко присъствие в района на гнездене. 
Тогава и най-незначителното безпокойство 
може да се окаже фатално за люпилото. 
Двойката може да напусне района, а дори 
това да не стане, изоставените яйца могат да 
прегреят или изстинат в зависимост от времето 
или пък да бъдат изядени от вранови птици.
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Как БДЗП помага за опазването на  
редките видове и българската природа 
като цяло?

Българско дружество за защита на птиците е 
неправителствена организация, която работи 
за опазването на дивата природа. Тя обединява 
хора с различно образование, интереси и възраст 
около общата идея за разумно използване 
на богатствата на българската природа и 
изконното право на всеки човек на чиста и 
здравословна среда за живеене. Експерти и 
доброволци полагат усилия за опазването 
на едни от най-уязвимите представители на 
българската флора и фауна. Ето и част от по-
важните направления на нашата работа, при 
които сме постигнали успехи за царския орел 
и ловния сокол. 

Научните изследвания са обективна основа 
за оценяването на състоянието на видовете, 
заплахите за оцеляването и необходимите 
природозащитни действия. Изучаването на 
храненето, размножаването и други аспекти 
от биологията на хищните птици е особено 
ценно от природозащитна гледна точка. В 
резултат на интензивните изследвания за 
осем години бяха открити 10 гнезда на царски 
орел. Сега известните гнезда в България са 
20. Използването на нова сателитна ГПС 

технология през последните две години разкри 
къде пребивават младите орли през първата 
година от живота си, след напускането на 
гнездото. 

Постоянната охрана на някои от най-
застрашените гнезда на ловния сокол и 
египетския лешояд повиши гнездовия успех на 
редките птици. Доброволци, главно студенти 
или току-що дипломирани биолози, еколози 
и лесовъди, наблюдават гнездата от снасянето 
на яйцата до излитането на малките. Младите 
природозащитници многократно са спасявали 
гнездата и малките на царските орли от гибел. 

Залесяването с тополи, построяването на 
изкуствени гнезда и гнездилки подобряват 
„легловата база” на редките хищници. 
Специалистите и доброволците от БДЗП 
отлично познават в тънкости „технологията”, 
както на масивните изкуствени гнезда от 
клечки за царски орли, така и на специалните 
метални, дървени и „скални” гнездилки за 
ловни соколи, около 200 от които вече очакват 
обитателите си в различни части на България.
Опазването на местообитанията на лалугера 
е изключително важно за съхраняването на 
много видове хищни птици, включително 
ловния сокол и царския орел. За целта БДЗП 
подпомага животновъдите в ключови за тези 

14        За царя и принца. Господарите на небето        



видове места, за да може увеличената паша 
да допринесе за подобряване на условията за 
изхранване на тези птици.

Осигуряването на допълнителна храна през 
размножителния период може да помогне на 
орлите да отгледат повече малки. 

Борбата с бракониерството, в която БДЗП 
участва заедно с държавните институции, 
общините, другите природозащитни 
организации и ловните организации, е много 
трудна, но изключително важна дейност за 
спасяването на ловния сокол и на царския 
орел. 

Екотуризъмът, когато е добре организиран, 
за да не се безпокоят птиците, съдейства за 
постъпване на приходи в местната икономика 
и създава икономически мотиви за опазването 
на природата. Опазването на орлите е много 
по-лесно, когато местните хора имат интерес, 
защото получават доходи от туристите, които 
идват да гледат птиците. 
Групи от Великобритания, Холандия, 
Германия и Швейцария редовно посещават 
България, за да могат хората да изпитат 
удоволствие от красивата ни природа и 
особено от наблюдаването на царския орел и 

ловния сокол.  

Организацията ни разработи Национален 
план за действие за опазване на царския орел, 
който е в съответствие с Националния план 
за действие за опазване на биологичното 
разнообразие и изпълнява изискванията 
на Бернската конвенция за опазване на 
европейската флора и фауна. Той е основа 
за дейностите по опазване на царския орел в 
България. Съвместно с други природозащитни 
организации изготвяме и национален план за 
ловния сокол.  

Създаването на защитени територии е 
от огромно значение за опазването на 
местообитанията на царските орли и на 
ловните соколи. Тези територии подпомагат 
опазването и на много други редки видове 
растения и животни. 
Доброто взаимодействие с държавните органи 
на национално и местно ниво е  изключително 
важно за опазването на природата. 
Като гражданска организация БДЗП не може 
да санкционира нарушения на законите и 
затова разчита на държавните и местните 
институции. 

Участието в международни работни групи 
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по опазването на хищните птици подпомага 
значително координирането и подобряването 
на ефективността на природозащитните 
дейности. Благодарение на международното 
сътрудничество работата по опазване 
на хищните птици надхвърля границите 
на България. Обединените усилия на 
националните и чуждестранните специалисти 
дават надежда за по-добро бъдеще на редките 
птици. За опазването на ловния сокол работим 
заедно с най-добрите специалисти от BirdLife 
–  Унгария, а природозащитните дейности за 
царския орел вече са успешно „изнесени” и 
в съседна Турция, където специалистите на 
БДЗП откриха нови гнезда и важни за вида 
места.

Голямо значение имат и образователните 
дейности като лекции, походи, екскурзии, 
прожектиране на филми с екологична тематика, 

разпространяване на информационни 
материали, кампании сред местните хора, 
ловци, пастири и земеделци, преподаватели, 
ученици и студенти. Oт тях БДЗП получава 
широка подкрепа за опазването на птиците и 
на природата като цяло. Без тези хора работата 
на природозащитника е безсмислена. 

Затова, ако виждате мястото си в някое 
от начинанията ни, искате да подкрепите 
идеите, които отстояваме, или просто обичате 
природата – присъединете се към нас! 
Приемете нашата покана да станете част от 
спасяването на царския орел и ловния сокол! 

www.bspb.org 
www.saveraptors.org 
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(Още) 10 причини да 
обичам страната си

©Илия Илиев



Натура 2000 е общоевропейска мрежа, 
съставена от защитени зони, с основна цел да 
се осигури дългосрочното оцеляване на най-
ценните и застрашени видове и местообитания 
в Европа. Зоните, попадащи в екологичната 
мрежа, се определят в съответствие с две 
основни за опазването на околната среда 
директиви* (равносилни на закон) на 
Европейския съюз – Директива 79/409/ЕЕС 
за опазване на дивите птици (Директива за 
птиците) и Директива 92/43/ЕЕС за запазване 
на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна (Директива за хабитатите). Съгласно  
Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) 

мрежата Натура 2000 в България е съставена 
от два типа защитени зони – за птиците и за 
местообитанията.
В тази част на помагалото разглеждаме 
накратко 10 от най-ценните Натура 2000 зони 
за запазването на дивите птици в България. 
Представяме кратко описание на животинския 
и растителния свят с по-подробна информация 
за птиците, защитените територии според 
националното законодателство, както и някои 
от по-сериозните заплахи за съществуването 
им.



Защитена зона „Сакар”

Кратко описание

Защитената зона „Сакар” представлява 
нископланински район със заоблени хълмове 
и сравнително отворени долини на малки 
реки, притоци на  Марица и Тунджа, в близост 
до държавната граница с Турция. Терените 
са с надморска височина от 50 до 856 м. 
Обхваща части от общините Свиленград и 
Тополовград. Ниските части на Сакар са заети 
със селскостопански площи, създадени на 
мястото на дъбови гори. Сред тях на около 15 
% от общата площ са разпръснати сухолюбиви 
тревни съобщества с преобладаване на 
белизма, луковична ливадина, черна садина 
и др. Храсталаците от драка, примесени със 
смин и сухолюбивите тревни формации са 
добра предпоставка за сравнително високата 
численост на дивия заек, лалугера и чакала. 
Билото на планината и склоновете над 500 м 
надморска височина са покрити със смесени 
дъбови гори. В района се срещат също 
широколистни гори от островен тип от космат 

и виргилиев  дъб.  Край много от доловете и 
реките в Сакар все още растат стари дървета 
от бяла и хибридна топола, върби и др., 
които представляват добра  гнездова база за 
грабливите птици. От характерните за района 
животни може да споменем: балканската 
чесновница, южния гребенест тритон, 
змиегущера, турската боа, вдлъбнаточелия 
смок, горския сънливец, благородния елен, 
сърната, чакала, застрашените в световен 
мащаб шипобедрена и шипоопашата 
костенурка, пъстър пор и др.

Птиците в зоната

В района на Сакар досега са установени 221 
вида птици, от които 59 са включени в Червената 
книга на България. От срещащите се видове 96 
са от европейско природозащитно значение. 
Сакар осигурява подходящи местообитания 
за 76 вида, за които ЗБР изисква специални 
мерки за защита.
Сакар е най-важната територия в България 
за царския орел, тъй като тук се намира по-
голямата част от известните днес гнездовища 
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на този световно застрашен вид. Районът 
поддържа най-многочислените популации 
в страната и на малкия креслив орел, 
белоопашатия мишелов, малкия орел и 
черната каня, поради богатата хранителна 
база и запазването на традиционното ползване 
на земите. Пасищата със сухолюбиви храсти 
и слабо интензивните земеделски земи са 
причината в Сакар да се запазят и едни от най-
представителните популации за Европейския 
съюз на полската бъбрица, дебелоклюната 
чучулига, късопръстата чучулига, белочелата 
сврачка, совоокия дъждосвирец, ливадния 
блатар, сирийския пъстър кълвач и големия 
маслинов присмехулник. Макар и с малка 
численост, освен царския орел в Сакар гнезди 
още един световно застрашен вид от Световния 
Червен списък – ливадният дърдавец. По 
време на миграция в района се срещат още 
осем вида, включени в Световния Червен 
списък – ловният сокол, малкият корморан, 
къдроглавият пеликан, белооката потапница, 

степният блатар, големият креслив орел, 
белошипата ветрушка и голямата бекасина.

Природозащитен статут

Само 0,1 % от територията на Сакар е 
защитена по Закона за Защитените Територии 
(ЗЗТ). На територията има седем природни 
забележителности (“Хайдушката дупка”, 
“Света Троица”, “Каракольовата дупка”, 
‘”Долмени”, “Бръснарският стол”, “Находище 
на див божур”, “Дервишка могила”), обявени 
за опазване на ландшафти, скални образувания 
или редки растителни видове. През 1998 
г. около 18 % от територията са обявени за 
КОРИНЕ* място поради европейското си 
значение за опазването на редки и застрашени 
местообитания, растения и животни, 
включително птици. През 1997 г. територията 
е обявена от BirdLife Inter¬national за 
Орнитологично важно място.

(Още) 10 причини да обичам страната си        21
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Заплахи

Районът на защитена зона „Сакар” се използва 
от местните хора екстензивно (по традиционен 
и щадящ природата начин, с минимална 
употреба на химикали, тежки машини и 
прекомерно експлоатиране на почвата) основно 
за животновъдство и в по-малка степен за 
земеделие и горскостопански дейности. 
Разораването и изоставянето на пасищата водят 
до загуба на тревни местообитания за птиците 
(дебелоклюна чучулига, късопръста чучулига, 
сива овесарка) и за лалугера, който е основен 
хранителен компонент за царския орел и за 
други грабливи птици. Много от използваните 
пестициди в района са опасни за птиците. 
Сухите пасища и ливади са особено уязвими от 
пожари – както естествени, така и причинени 
от човека. През сухи години големи територии 
биват опожарявани, което неминуемо води 
до унищожаване на редки и застрашени 
видове като двата вида сухоземни костенурки, 
до ерозия на почвата, особено на места с 
изкуствено залесени нетипични за местността 
дървесни видове (най-вече иглолистни). 
Съществуващите електропреносни мрежи са 
опасни за грабливите птици и за щъркелите. 
Горскостопанските дейности, свързани с 
изсичането на стари дървета, влияят  пряко 

върху царския орел, тъй като видът строи 
гнездата си на големи стари дървета. 
Бракониерската сеч и залесяването с неприсъщи 
за района видове влошават качеството на 
горските местообитания. Инвестиционен 
проект, свързан с изграждането на голям 
язовир на река Тунджа в югоизточната част на 
Сакар ще унищожи гнездовите местообитания 
на поне две двойки царски орли, както и 
местообитанията на група от други ценни 
видове животни, защитени по Закона за 
биологичното разнообразие. Потенциална 
заплаха, както за местообитанията, така 
и за птиците в района е изграждането на 
ветроенергийни и соларни паркове на места с 
висока природозащитна стойност.
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Защитена зона „Мост Арда”

Кратка описание

Защитена зона „Мост Арда” се намира в 
Югоизточна България в Източните Родопи. 
Обхваща поречието на река Арда от село 
Рабово до град Маджарово и северните 
части на Иранов рид. На север граничи със 
селата Маджари, Войводенец, Долно поле, 
Румелия и Горно поле. На запад  с  Пчелари, 
Голобрадово, Рабово, Поточница и Стари чал. 
Южната граница преминава през Красино и 
Сбор, а източната е между Бубино, Черничино 
и град Маджарово. Мястото е част от долината 
на река Арда между язовирите „Студен 
кладенец” и „Ивайловград”, заобиколена 
от гористи планински склонове и скални 

масиви. Най-голяма площ от територията 
заемат широколистните сухолюбиви гори 
и земеделските земи. На   места се стещат 
смесени широколистни гори от цер, благун 
и космат дъб, с типични средиземноморски 
растения като червена хвойна, дървовиден 
плюскач и др. Отделни райони са покрити с 
храсти глог и жасмин. Значителен е процентът 
на откритите тревни пространства, както и 
на храстовите съобщества, примесени със  
средиземноморски елементи. Земеделските 
земи са около самото долинно разширение 

и по склоновете и заравнените била. От 
гръбначните животни могат да се наблюдават: 
южен гребенест тритон, горска дългокрака 
жаба, жълтокоремна бумка, ивичест 
гущер, македонски гущер, голям стрелец, 
щипобедрена и шипоопашата костенурка, 
сърна, белка, горски сънливец, дива свиня, 
дива котка, лисица, прилепи.

(Още) 10 причини да обичам страната си        23

©Георги Попгеоргиев

©Жълтокоремна бумка/Георги Попгеоргиев

©Черен щъркел/Торстен Прохл 



Птиците в зоната

На територията на защитена зона „Мост Арда” 
са установени 142 вида птици, от които 31 са 
включени в Червената книга на България, 65 
са от европейско природозащитно значение, 
световно застрашени са пет вида, застрашени 
в Европа са 19 вида. Зоната осигурява 
подходящи местообитания за 49 вида, за които 
се изискват специални мерки за защита според 
националното ни законодателство. “Мост 
Арда” е място важно за опазването на южни 
и топлолюбиви видове.  Тук се срещат седем 
вида, от характерните за Средиземноморието  
птици: испанското каменарче, големият 
маслинов присмехулник, белочелата 
сврачка, червеногушото коприварче, малкото 
черноглаво коприварче, скалната зидарка и 
черноглавата овесарка. 

Тази защитена зона е едно от малкото места 
в България, които са от световно значение 
за опазването на черния лешояд, тъй като 
този вид редовно се среща в района, както и 
за опазването на гнездящия тук царски орел. 
Мястото е едно от най-важните в страната 

и в Европейския съюз за опазването на 
царския орел, сивоокия дъждосвирец, черния 
щъркел и египетския лешояд. На европейско 
равнище районът е важен за опазването на 
чухала  и синия скален дрозд. Други видове 
с представителни популации в района са 
големият маслинов присмехулник, градинската 
овесарка, ястребогушото коприварче и др.
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Природозащитен статут

Понастоящем 11 % от територията са 
поставени под законова защита съгласно 
Закона за защитените територии. В границите 
на мястото се включват три защитени 
местности („Момина скала”, „Черната скала”, 
„Орешари”) и две природни забележителности 
(„Кованкая” и „Пещери в местността 
Моста”), повечето от които са обявени с цел 
опазване на скални образувания и характерен 
ландшафт. Половината от територията се 
припокрива с КОРИНЕ място Долината на 
река Арда, определена през 1998 г. поради 
европейското й значение за опазването на 
редки и застрашени местообитания, растения 
и животни, включително птици. През 2005 г. 
територията е обявена от BirdLife International 
за Орнитологично важно място.

Заплахи

Защитена зона „Мост Арда” е район, който се 
влияе от човешки дейности, свързани основно с 
традиционното животновъдство. Намаляването 
на отглежданите домашни животни, както и на 
дивите едри копитни животни    ограничава    
значително възможностите на лешоядите да 
намират естествена храна. Бракониерството 

и използването на отрови против вълци 
оказват пряко отрицателно влияние върху 
грабливите птици, особено върху лешоядите, 
и водят до тяхната гибел. Съществуващите 

електропреносни мрежи са 
опасни за грабливите птици 
и за щъркелите. Горските 
местообитаиня са застрашени 
от естествени или причинени от 
човека горски пожари, залесяване 
с неприсъщи на района дървесни 
видове, както и незаконната 
сеч, особено покрай реките. 
Намаляването на пашата, както 
и разораването на пасищата 
водят до загуба на ценни тревни 
местообитания за птиците. 
Инвестиционни проекти, 
свързани с добив на злато, са 
сериозна заплаха за мястото, 
която може да предизвика 
разрушаване и фрагментация на 
местообитанията на значителна 
територия, безпокойство на 

птиците, а също и замърсяване на водите. 
Заплаха, както за местообитанията, така 
и за птиците в района е изграждането на 
ветроенергийни паркове. През последното 
десетилетие туризмът в района се развива, 
което може да доведе до отрицателни 
последици за птиците, ако процесът не е 
регулиран по подходящ начин.

(Още) 10 причини да обичам страната си        25
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Защитена зона „Каменски баир”

Кратка описание

Защитена зона „Каменски баир” се намира в 
Южна България югозападно от град Сливен в 
землището на едноименното село. Територията 
й е затворена между пътя София–Бургас на 
север, жп линия Сливен–Бургас на североизток 
и изток, пътя Сливен–Ямбол от запад и село 
Камен от юг. Южно от мястото е коритото 
на река Тунджа, а през територията протича 
река Арка, приток на Тунджа. Каменски баир 
представлява невисок безлесен хълм. Основно 
местообитание тук са откритите пространства 
– земеделски площи (обработваеми и 
пустеещи), пасища и храстови съобщества. От 
гръбначните животни могат да се наблюдават: 
пъстър смок, голям стрелец, ивичест гущер, 
лисица, заек, сляпо куче, язовец и световно 
застрашените шипобедрена и шипоопашата 
костенурка, лалугер, пъстър пор. 

Птиците в зоната

Макар територията да е малка,  в Каменски 
баир са установени 142 вида птици, от които 33 
са включени в Червената книга на България, а 
61 са от европейско природозащитно значение. 
Като световно застрашени са включени четири 
вида, а като застрашени в Европа – 17 вида. 
Мястото осигурява подходящи местообитания 
за  40 вида, за които се изискват специални мерки 
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за защита съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Каменски баир е от световно 
значение и една от най-ценните територии в 
България, използвани за хранене от световно 
застрашените царски орел и ловен сокол. Тази 
малка територия предоставя хранителна база 
и за други застрашени видове грабливи птици 
като черната каня и световно застрашения 
египетския лешояд през гнездовия период, 
а по време на миграция – за степния блатар, 
тръстиковия блатар, ливадния блатар, малкия 
креслив орел и малкия орел. Каменски баир е 
едно от най-важните места у нас за Европейския 
съюз за опазването на късопръстата чучулига. 
Синявицата и совоокият дъждовирец също 
имат представителни гнездови популации в 
района.

Природозащитен статут

Каменски баир няма законова защита по ЗЗТ, 
но е обявен за защитена зона за опазване 
на птиците по ЗБР.  През 2005 г. е обявен от 
BirdLife International за Орнитологично важно 
място.

Заплахи

Зоната „Каменски баир” обхваща малка 
територия, разположена в гъсто населен район 
с добре развита инфраструктура, в близост 
до голям град – Сливен и до международния 

път София–Бургас. По тези причини цялата 
територия е лесно достъпна и е силно уязвима 
от всички човешки дейности, осъществявани 
в границите на мястото и около него. Най-
сериозната заплаха за тревните местообитания 
е превръщането на пасищата в обработваеми 
земи и овощни градини, както и обрастването 
им в резултат на намаляване на животните, 
които пасат. Унищожаването на пасищата 
води до изчезване на хранителната база 
за грабливите птици, както и до загуба на 
гнездови местообитания за късопръстата 
чучулига. Потенциална заплаха е изграждането 
на ветроенергийни паркове в района, които ще 
ограничат достъпа на грабливите птици до 
ловните им територии. Паленето на стърнищата 
предизвиква пожари и в пасищата и води до 
разрушаването на ценни местообитания. 
Други заплахи, водещи до влошаване и дори 
до загубата на местоообитания, са добивът 
на инертни материали за строеж на пътища 
и застрояването на територията поради 
непрекъснатата урбанизация. Съществуващите 
електропреносни мрежи са опасни за 
грабливите птици и най-вече за младите, 
които са излетели наскоро. Бракониерството 
и използването на отрови оказват пряко 
отрицателно влияние и причиняват гибел на 
грабливите птици.

(Още) 10 причини да обичам страната си        27
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Защитена зона „Централен Балкан”

Кратко описание

Защитена зона за птиците „Централен Балкан” 
е разположена в сърцето на България, в 
централните и най-високи части на Стара 
планина. Тук се опазват се екосистеми, 
притежаващи изключително биологично 
разнообразие, съобщества и местообитания 
на редки и застрашени видове, исторически 

паметници със световно значение за науката и 
културата.
Зоната обхваща северните и южните склонове 
на най-високата част на Старопланинската 
верига (Златишко-Тетевенската и Троянско-
Калоферската) от 500 до 2376 м надморска 
височина. По-голямата част от територията е 
покрита със смесени широколистни гори от 
мизийски бук, обикновен габър, горун, воден 
габър и др. Над тях се простират иглолистни 
масиви, а над горната граница на гората ‒ 
планински храсталаци от сибирска хвойна, 
боровинки и алпийски ливади. Зоната обхваща  
просторни билни поляни, верига от сурови 
върхове, от които 20 с височина над 2000 м, 
скални стени, пропасти, пещери, дълбоки 
каньони и високи водопади. Естествените 
гори от обикновен бук са на възраст от 100 до 
250 години. Централен Балкан е едно от най-
предпочитаните в България места от туристи, 
природолюбители и естествоизпитатели.
Установените в зоната видове висши растения 
са повече от половината флора на България. 
От тях 10 вида и два подвида се срещат само в 
Централен Балкан и никъде другаде по света. 
Голямото организмово разнообразие допълват 
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повече от 160 вида лечебни растения, 220 вида 
мъхове, 180 вида водорасли, 250 вида гъби. 
Тази част на Стара планина обитават 70 % от 
безгръбначните и 62 % от гръбначните животни 
в България. Тук могат да бъдат наблюдавани 
дъждовник, жълтокоремна бумка, планинска 
водна жаба, живороден гущер, ливаден гущер, 
усойница, диви кози, благородни елени, 
мечки, вълци, а птичият свят е представен от 
151 гнездящи вида птици, от които 56 имат 
общоевропейско природозащитно значение. 
Над 130 вида висши растения и животни, 
срещани в Централен Балкан, са вписани в 
Червената книга на България.

Птиците в зоната

Централен Балкан е богат на редки и застрашени 
от изчезване видове птици и балкански 
ендемични* подвидове*, които са привързани 
основно към старите гори и алпийските 

ливади. Тук се поддържа най-многочислената 
в страната популация* на белогърбия 
кълвач. Видът е представен от глациалния 
реликтен* подвид южен белогръб кълвач, 
който е застрашен от изчезване в ареала* си. 
Централен Балкан има международно значение 
за опазването на включените в Световния 
Червен списък ловен сокол, царски орел, 
ливаден дърдавец, полубеловрата мухловка. 
Централен Балкан е едно от най-важните 
места у нас от значение за Европейския съюз 
за опазването на комплекс от 14 застрашени 

вида, сред които са посочените световно 
застрашени видове и белогърбият кълвач. 
Основната част от националните популации 
на уралската улулица и на червеновратата 
мухоловка се намират в зоната. Още два вида 
сови със силно ограничено разпространение 
в страната ‒ пернатоногата и врабчовата 
кукумявка, се срещат основно в старите 
гори тук. Тук се срещат три от общо четири 
установени за страната ни високопланински 
вида ‒ пъстрогуша завирушка, скалолазка и 
жълтоклюна гарга. Балканският подвид на 
алпийската чичулига има  запазена популация 
тук. Централен Балкан е най-важното място 
в страната за голям брой видове, които не 
се смятат за застрашени, но опазването им в 
Европа е важно, защото те се срещат почти само 
на нашия континент. Сред тях са черношипата 
ветрушка (керкенез), червеногръдката, 
пъстрият скален дрозд, белогушият дрозд и 
жълтоглавото кралче.

(Още) 10 причини да обичам страната си        29
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Природозащитен статут

Около 57% от територията на Централен 
Балкан са защитени съгласно националното 
природозащитно законодателство. Тук се 
намира един от трите национални парка в 
България – Централен Балкан, а втората по 
големина защитена територия в зоната с 
цел опазване и поддържане на характерни 
букови гори е природният парк „Българка”. 
В националния парк има девет строги 
резервата: „Стенето”, „Боатин”, „Царичина”, 
„Джендема” „Бяла река”, „Стара река”, „Козя 
стена”, „Северен Джендем”, „Соколна”, 
„Пеещи скали”, а в природния парк „Българка” 
– „Лешница”, „Еленова гора” и 
„Каменщица”.  Първите четири 
са обявени от ЮНЕСКО* за 
биосферни резервати*. В зоната 
се намира още един поддържан 
резерват – „Чамджа”, една 
природна забележителност 
– „Евкая – каменната къща”, 
и пет защитени местности 
(„Десеткар”, „Черният рът”, 
„Въртопа”, „Соколски манастир”, 
„Костина”). Националният парк е 
част от международната система 
Пан Паркс*. През 1997 г. цялата 
територия на националния парк 
„Централен Балкан” е обявена за 
ОВМ*. През 1998 г. територията 
на Централен Балкан е определена 
и за КОРИНЕ* място поради 

европейското му значение за опазването на 
редки и застрашени местообитания, растения 
и животни, включително птици.

Заплахи

Близостта до населени места, интензивното 
ползване на старите широколистни гори извън 
националния парк, заплахата от пожари, 
иманярската дейност, както и мащабните 
инвестиционни проекти са сред главните 
заплахи за местообитанията в защитената 
територия. Естественото обрастване на 
високопланинските ливади със сибирска 
хвойна оказва отрицателно влияние върху 
популациите на лалугера, който е основна 
хранителна база на грабливите птици. Преки 
заплахи за птиците са бракониерството, 
вземането на малки и на яйца от гнездата на 
грабливите птици, отстрелването на дневни и 
нощни грабливи птици за трофеи или поради 
това че са „вредители”, компроментирането 
на гнезденето при обезпокояване на птиците 
вследствие на неконтролиран алпинизъм, 
делтапланеризъм, движение извън 
разрешените пътеки на резерватите, движение 
с моторни превозни средства (включително 
т.нар. off-road) и др.
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Защитена зона „Бесапарски ридове”

Кратко описание

Защитена зона „Бесапарски ридове” е 
разположена в югозападната част на 
Тракийската низина в близост до Пазарджик. 
Мястото обхваща ниски варовити безлесни 
хълмове и съседните открити пространства 
– пасища и обработваеми земи, част от 
поречието на река Марица и рибарници “Три 
водици”. Северната граница е река Марица, а 
южната преминава през землищата на селата 
Радилово, Бяга и Козарско и достига до град 
Кричим. Бесапарските ридове са с надморска 
височина между 350 и 536 м. Малка част от 
територията е заета от храсти и ниски дървета 
и отделни петна широколистни и смесени 
гори, а по-голямата е с тревни съобщества от 
белизма и обработваеми площи. Белизмата 
е много издръжлива на паша, утъпкване и 
така спомага за намаляването на ерозията. 
Варовитите хълмове се характеризират 
със специфична растителност, определяща 
значението им като убежище на редки, 
ендемични и реликтни видове. На хълмовете 
расте един ендемичен растителен вид, 

който се среща само тук и никъде другаде – 
текирската мишорка, а световно застрашен вид 
е родопската мерендера. Защитени животни 
по Закона за биологичното разнообразие са 
зелената и кафявата крастава жаба, жабата 
дървесница, балканският гекон, пъстрият смок, 
пясъчната боа, шипобедрата и шипоопашатата 
костенурка, лалугерът, пъстрият пор и др. 
Плътните колонии на лалугера тук са основен 
хранителен ресурс за ловуващите дневни 
грабливи птици, някои от които са редки и 
застрашени. 
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Птиците в зоната

В защитената зона са установени 86 гнездящи 
вида птици, 15 са включени в Червената 
книга на България, а 44 са от европейско 
природозащитно значение. Като световно 
застрашени са включени два вида, като 
застрашени  в Европа – 12 вида, а 25  вида 
изискват специални мерки за защита съгласно 
Закона за биологичното разнообразие  на 
страната  ни. Бесапарските ридове са от световно 
значение за опазването на застрашения от 
изчезване в света царски орел и е едно от най-
важните места в България за гнездящите тук 
полска бъбрица и дебелоклюна чучулига. Тъй 
като мястото предоставя богата хранителна 
база, то поддържа значителен брой гнездящи 
двойки грабливи птици като малкия креслив 
орел, орела змияр, скалния орел, белоопашатия 

мишелов, сокола скитник, ловния сокол и 
др. Видове, характерни за откритите тревни 
местобитания, като совоокия дъждосвирец, 
късопръстата чучулига също гнездят в района 
в значителна численост.
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Природозащитен статут

По-малко от  1%  от територията на 
Бесапарските ридове е поставена под законова 
защита по ЗЗТ. В зоната има само една 

защитена местност – „Огняново – Синитевски 
рид”. През 1998 г. около 1/3 от територията 
на Натура 2000 в зоната „Бесапарски ридове” 
е определена за КОРИНЕ място поради 
европейското му значение за опазването на 

редки и застрашени местообитания, 
растения и животни. През 2005 г. 
територията е обявена от BirdLife 
International за Орнитологично 
важно място.

Заплахи

Мястото е гъсто населено и с 
добре развита инфраструктура,  
лесно достъпно и в него се 
извършват разнообразни човешки 
дейности. Бесапарските ридове 
се характеризират с добро 
съчетание между запазена природа 
и традиционно земеделие. Най-
сериозният проблем, водещ до 
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загуба на ценни местообитания, е постепенното 
превръщане на пасищата и ливадите в лозови 
масиви. Откриването и експлоатацията 
на кариери за инертни материали води до 
унищожаване на тревни местообитания, 
важни за голям брой видове птици. Подобни 

човешки дейности застрашават 
съдбата и на малкия корморан 
- вид от Световния Червен 
списък. Употребата на 
пестициди в обработваемите 
земи, както и опожаряването 
на стърнищата влияят 
отрицателно върху качеството на 
местообитанията. Потенциална 
заплаха, както за птиците, така 
и за местообитанията им е 
изграждането на ветроенергийни 
паркове. Прякото избиване на 
лалугера и унищожаването на 
местообитанията му намалява 
количеството на храната за 
грабливите птици. Преки заплахи 
за птиците са бракониерството 
(вземането на малки и на яйца 
от гнездата на грабливите 

птици, отстрелване на грабливи птици), 
горскостопански дейности през гнездовия 
период, движение на моторни превозни 
средства (включително т.нар. off-road) и др.
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Защитена зона 
„Сините камъни–Гребенец”

Кратко описание

Защитена зона „Сините камъни–Гребенец” 
се намира в Сливенската планина, част от 
Главната Старопланинска верига, сред южните 
склонове на Източна Стара планина – Удвой 
планина – Чатал Балкан, Стидовска планина и 
рида Гребенец. На запад и югозапад границата 
на мястото се определя от язовир „Асеновец” 
и река Асеновска. На север тя преминава по 
вододелно било, което е най-високата част на 
мястото – над 1000 м надморска височина. 
Северните склонове са стръмни, обрасли 
с букови гори. На юг границата преминава 
по южните склонове на планината от град 
Сливен до землищата на селата Калояново и 
Глушник. В границите на мястото попадат 

цялата територия на природен парк „Сините 
камъни”, Стидовска планина и ридът 
Гребенец. Значителна част от нея е заета от 
широколистни гори. Преобладават смесените 
дъбови гори, смесени гори от мизийски бук, 
обикновен габър, както и гори от сребролистна 
липа и от келяв габър. Храстовите и тревните 
местообитания са се формирали на мястото 
на унищожени в миналото гори и имат по-
беден флористичен състав от горските, но са 
по-богати на редки видове. В зоната се срещат 
над 820 вида пеперуди, както и защитените 
по ЗБР еленов рогач и алпийска розалия. От 
гръбначните животни може да се наблюдават 
смок мишкар, пепелянка, вълк, пъстър 
пор, видра, заек, сърна, златка, невестулка, 
дива котка, благороден елен и др. Скалните 
образувания, на които се дължи името на 
мястото заемат значителна площ. 
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Птиците в зоната

На територията на „Сините камъни – Гребенец” 
са установени 170 вида птици, от които 41 са 
включени в Червената книга на България, 69 
са от европейско природозащитно значение. 
Световно застрашени са пет вида, а  застрашени 
в Европа – 22 вида. Мястото осигурява 
подходящи местообитания за 51 вида, за 
които се изискват специални мерки за защита 
съгласно Закона за биологичното разнообразие. 
Тук се намират едни от най-ценните гнездови 
и хранителни местообитания на много редки 

и застрашени видове дневни грабливи птици, 
сред които царският орел, скалният орел, 
египетският лешояд, ловният сокол и др. 
Пасищата край Тополчане с многобройни 
лалугерови колонии са от ключово значение за 
изхранването на тези видове. Сините камъни–
Гребенец е от световно значение за царския 
орел като място за гнездене и като място, 
където младите птици се концентрират, за да 
се хранят след гнездовия сезон. Мястото е 
едно от най-важните за Европейския съюз у 
нас за ловния сокол, сирийския пъстър кълвач, 
средния пъстър кълвач, късопръстата чучулига 
и полубеловратата мухоловка. Тук е едно 
от малкото места в страната, където гнезди 
червеновратата мухоловка. Територията 
представлява своеобразен въздушен проход в 
релефа на Източна Стара планина и място за 
нощувка и хранене на мигриращите грабливи 
птици по пътя им на юг. По време на миграция 

тук редовно се среща включеният в Световния 
Червен списък степен блатар. В района зимува 
световно застрашеният голем креслив орел. 
Могат да се наблюдават и скитащи степни 
орли. 
 
Природозащитен статут

Около 70 % от територията на Сините камъни–
Гребенец са поставени под законова защита 
с обявяването на природен парк „Сините 
камъни” през 1980 г. и разширяването му 
по предложение на БДЗП през 2002 г. Той е 
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създаден с цел да се опази забележителната 
природа в района, както и редки и застрашени 
растителни и животински видове. Природният 
парк включва и резервата „Кутелка”, обявен 
за опазване на скални местообитания и 
гнездови находища на застрашени видове 
грабливи птици. Има още шест малки по площ 
защитени територии: две защитени местности 
(„Хайдут дере” и „Агликина поляна”) и четири 
природни забележителности („Халката”, 
„Трите пещери”, „Кушбунар” и „Змееви 
дупки”), обявени главно за опазване на 
пещери, скални забележителности и др. Около 

половината от територията се припокрива с 
КОРИНЕ място “Сините камъни”.  През 2005 
г. територията е обявена от BirdLife Interna-
tional за Орнитологично важно място.

Заплахи

Защитена зона „Сините камъни–Гребенец” е 
разположена в гъсто населен район с добре 

развита инфраструктура, в близост до голям 
град – Сливен и до международния път София–
Бургас. По тези причини цялата територия, 
разположена по южните склонове на планината 
и в равнинните части, е лесно достъпна и 
е силно уязвима от осъществяваните там 
човешки дейности. Най-сериозната заплаха за 
тревните местообитания са превръщането на 
пасищата в обработваеми земи и изграждането 
на ветроенергийни паркове. Унищожаването 
на пасищата води до изчезване на хранителната 
база за грабливите птици – лалугерите, както 
и до загуба на гнездови местообитания за 
дебелоклюната чучулига. Намаляването на 
отглежданите селскостопански животни 
ограничава значително хранителния ресурс 
на лешоядите. Горите са застрашени от 
интензивното им използване, от пожарите 
– естествени и причинени от човека, и от 
залесяване с нетипични за района видове. 
Бракониерството и използването на отровни 
примамки против вълци са гибелни за 
грабливите птици, особено за лешоядите. 
Премахването на старите умиращи дървета и 
на дърветата с хралупи ограничава значително 
възможностите на кълвачите и мухоловките 
да намират подходящи места за гнездене. 
Туристическите пътеки може да пренасочат 
потока от туристи към гнездовите находища 
на грабливите птици и така да им причинят 
значително безпокойство. Преки заплахи 
за птиците предизвикват и нeрегулираното 
скално катерене, делта- и парапланеризмът, 
както и вземането на малки от гнездата.
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Защитена зона „Средна гора”

Кратка описание

Защитена зона „Средна гора” е разположена 
на юг от Стара планина и обхваща Същинска 
Средна гора – от долината на река Тополница 
на запад до землищата на селата Богдан, 
Каравелово и Климент на изток. На север 
мястото граничи с южните склонове 
на Стара планина и Пирдопското поле. 
Южната граница преминава над селищата 
Панагюрище, Стрелча, Старосел и Мътеница. 
Планината има обширни плоски била със 
слабо открояващите се върхове. Около 
65 % от територията й са покрити с гори. 
Преобладават широколистните – бук и дъб, 
а иглолистните са предимно насаждения от 
черен бор. Откритите тревни пространства, 
пасищата и храстовите съобщества също 
заемат голям процент от територията. 
Средна гора е представителен комплекс от 
мозаечни местообитания, преходни между 

високопланинските (в Централен Балкан) и 
равнинните (в Тракийската низина), които 
определят и разнообразието на фауната. От 
рибите се срещат балканската и американската 
(дъгова) пъстърва, речният кефал, от 
земноводните – дъждовникът, от влечугите – 
късокракият гущер, медянката, обикновената 
блатна костенурка. Типични представители 
на бозайниците са заекът, лисицата, сърната, 
видрата, горският сънливец, таралежът.
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Птиците в зоната

В Средна гора са установени 144 вида птици, 
от които 56 са от европейско природозащитно 
значение, 24 са включени в Червената книга 
на България. Световно застрашените видове 
са три, а застрашените в Европа – 20. Мястото 
осигурява подходящи местообитания за 40 
вида, за които се изискват специални мерки 
за защита съгласно Закона за биологичното 
разнообразие на България. Тук гнезди световно 
застрашеният царски орел, а в близкото минало 
се е срещала белошипата ветрушка. Доскоро 
в района се е намирало и едно от гнездовите 
находища на ловния сокол, който през 2004 
г. също е включен в списъка на световно 
застрашените видове. Средна гора е едно 

от малкото места в България, където гнезди 
уралската улулица. Тя е едно от най-важните 
места за Европейския съюз у нас за опазването 
на този вид, както и за малкия креслив 
орел, лещарката, белоопашатия мишелов, 
белогърбия кълвач, градинската овесарка, 
черночелата сврачка, горската чучулига и 
червеногушата мухоловка. Червеногръдката, 
обикновената чинка, въртошийката, зеленият 
кълвач, пойният дрозд и косът гнездят в 
Средна гора в значителни числености, което 
прави мястото едно от най-значимите за тези 
видове в Европа.

Природозащитен статут

Само 2% от територията на защитена 
зона „Средна гора” са поставени под 
законова защита съгласно ЗЗТ. Зоната 
обхваща 15 защитени местности („Венеца”, 
„Върлищница”, „Дабите–Конска поляна”, 
„Средногорец”, „Барикадите”, „Чивира”, „Бич”, 
„Душков пчелин”, „Конското дере”, „Манзул”, 
„Оборище”, „Средната поляна”, „Хайдушки 
кладенец”, „Вран камък”, „Сивата грамада”) и 
11 природни забележителности („Габровица”, 
„Сакараджа”, „Гораница”, „Киселицата”, 
„Гарванов камък”, „Арабушка”, „Турчанов 
камък”, „Донкина гора”, „Смиловене”, 
„Братия”, „Герекински гьол”), обявени основно 
за опазването на характерни ландшафти. 
Единственият поддържан резерват в района – 
„Богдан”, е обявен за опазване на стари букови 
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гори. Около 1/5 от територията е обхваната 
от КОРИНЕ място „Средна гора” поради 
европейското му значение за опазването на 
редки и застрашени местообитания, растения 
и животни, включително птици. През 2005 г. 
територията е обявена от BirdLife International 
за Орнитологично важно място.

Заплахи

Голяма част от защитена зона „Средна гора” е 
лесно достъпна за посетители поради ниската 
надморска височина, наличието на селища 
и поддържащата ги инфраструктура, както и 
добре развитата система от горски пътища. 

Местообитанията са уязвими 
от дейностите, свързани 
с  горското стопанство и 
земеделието, а също и от 
туризма и ползването на 
водите. Част от ливадите и 
пасищата са изоставени, което 
води до ускорено влошаване и 
загуба на ключови за птиците 
местообитания. Пожарите, 
изсичането на гори по 
поречията на планинските 
реки, както и изграждането 
на малки ВЕЦ нарушава 
цялостния воден баланс и 
има отрицателно въздействие 
върху обширни територии в 
Средна гора. Общите заплахи 
за птиците са намаляването 
на хранителните ресурси, 

както и разпокъсването и промяната на 
местообитанията. Преки заплахи за птиците са 
бракониерството (вземането на малки и на яйца 
от гнездата на грабливите птици, отстрелване 
на дневни и нощни грабливи птици за трофеи 
или защото ги смятат за „вреден дивеч”, 
използване на капани и примки), движението 
с моторни превозни средства извън пътищата 
(включително т.нар. off-road) и др.
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Защитена зона „Врачански Балкан”

Кратко описание

Защитена зона „Врачански Балкан” заема 
междинно място между Предбалкана и 
Главната старопланинска верига и се издига 
южно от град Враца и Врачанското поле. 
Голяма част от територията й е заета от 
повърхностни карстови форми, разположени 
сред вторични ливади и обширни букови гори. 
Характерната геологична и морфологична 
структура с наличието на големи площи, 
заети от отвесни скали и сипеи, определя и 
широкото разпространение на скалнолюбива 
растителност.
Врачанският Балкан е с изключително 
интересни форми, ясно открояващи се от 
останалите дялове на Западна Стара планина 
и Предбалкана. Многообразието от скални 
венци, заоблени върхове, долини, седловини, 

въртопи, понори и други форми, както и 
сравнително голямата разлика в надморската 
височина и разнообразната дървесна 
растителност обуславят наличието на богата 
фауна. От земноводните и влечугите често се 
наблюдават дъждовникът, малкият гребенест 
тритон, северният гребенест тритон, кафявата 
крастава жаба, зеленият гущер, пепелянката, 
големият стрелец. Бозайниците са представени 
от горския сънливец, таралежа, язовеца, 
видрата, дивата котка, сърната. Типични 
обитатели на зоната са и 22 вида прилепи. 

Птиците в зоната

Установени са 139 гнездящи вида птици, от 
които 58 са от европейско природозащитно 
значение. В Червената книга на България са 
включени 27 вида. Световно застрашени са три 
вида, а застрашени в Европа – 17 вида. Мястото 
осигурява подходящи местообитания за много 
видове, за които се изискват специални мерки 
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за защита според Закона за биологичното 
разнообразие. Врачански Балкан е едно от 
най-важните места в България от значение за 
Европейския съюз за пет вида гнездящи тук 
птици – осояд, белоопашат мишелов, ловeн 
сокол, сокол скитник и бухал. Скалният орел, 
черният щъркел, червеногърбата сврачка 
и керкенезът също имат представителни 
популации* в района.

Природозащитен статут

Вторият по големина природен парк в 
България – „Врачански Балкан”  обхваща почти 
цялата площ на защитената зона. „Врачански 
Балкан” e признат за парк с международно 
значение. Цели се опазването на биологичното 
разнообразие и красотата на природата, на 
културното и историческото наследство 
и осигуряването на условия за отдих на 
туристите и местното население. В границите 
на парка попада строгият резерват „Врачански 
карст”, създаден с цел опазване на карстов 
район с много интересни скални формации 

и най-високите варовикови скали (над 400 
м) в Европа на ниска надморска височина 
(местността Вратцата). Районът е най-богатия 
на пещери в България – тук се намират над 500 
пещери. Те са уникални не само поради своята 
красота, но и поради наличието на редки 
пещерни организми. Няколко от пещерите 
и характерните скални образувания са 
поставени под защита съгласно националното 
природозащитно законодателство. На 
територията на зоната се намират още четири 
защитени местности („Веждата”, „Вола”, 
„Лакатнишки скали”, „Боров камък”) и пет 
природни забележителности („Темната дупка”, 
„Вратцата”, „Леденика”, „Ритлите”, „Новата 
пещера”). 
През 1998 г. Врачански Балкан е определен 
за КОРИНЕ място поради европейското му 
значение за опазването на редки и застрашени 
местообитания, растения и животни, 
включително птици.
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Защитена зона „Западна Странджа”

Кратко описание

Защитена зона „Западна Странджа” се намира 
в Югоизточна България и обхваща западните 
части на Странджа. Северната граница минава 
до селата Деница и Богданово. На запад 
границата достига до язовир „Малко Шарково” 
и селата Стефан Караджово, Ружица и Воден. 
На юг границата на зоната съвпада с държавната 
граница. От Богданово на изток границата 
преминава през землищата на селата Варовник, 
Кирово и Белеврен. Територията обхваща 
няколко типа местообитания, като най-голяма 
площ заемат земеделските земи, пасищата и 
обраслите с храстова растителност открити 
пространства. Широколистните гори имат 
предимно мозаично разположение, редуват се с 
открити обработваеми площи, пасища, тревни 
формации, лозя и овощни градини. На север 
преобладават два вида дъб – цер и благун, а на 

юг – главно източен горун и източен бук. От 
гръбначните животни могат да се видят малък 
гребенест тритон, южен гребенест тритон, 
горска дългокрака жаба, жълтокоремна 
бумка, двата вида сухоземни (шипобедрена и 
шипоопашата костенурки), обикновена блатна 
костенурка, змиегущер, късокрак гущер, смок 
мишкар, змия червейница, пъстър смок, чакал, 
дива свиня, пъстър пор, вълк, някои видове 
прилепи. В Западна Странджа е намиран и 
световно застрашеният мишевиден сънливец.

Птиците в зоната

В зона „Западна Странджа” са установени 
112 вида птици, от които 25 са включени в 
Червената книга на България. От срещащите 
се видове 53 са от европейско природозащитно 
значение. Световно застрашени са четири 
вида, а застрашени в Европа – 16 вида. 
Мястото осигурява подходящи местообитания 
за 37 вида, включени в Закона за биологичното 
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разнообразие, за които се 
изискват специални мерки за 
защита. Западна Странджа е от 
световно значение за опазването 
на застрашения от изчезване в 
света царски орел, който гнезди 
тук. Мястото е едно от най-
ценните в страната от значение 
за Европейския съюз за този вид, 
както и за опазването на още осем 
вида птици – ловен сокол, черна 
каня, ливаден блатар, дебелоклюна 
чучулига, белочела сврачка, голям 
маслинов присмехулник и среден 
пъстър кълвач. Западна Странджа 
поддържа значителни на европейско равнище 
гнездови популации на сирийския пъстър 
кълвач, домашната кукумявка и качулатата 
чучулига. Черният щъркел, совоокият 

дъждосвирец, късопръстата чучулига и 
големият маслинов присмехулник също са 
представени със стабилни гнездови популации.
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Природозащитен статут

По-малко от 1% от територията на зоната е 
поставена под защита съгласно ЗЗТ. Шест 
защитени територии попадат в границите 
на Западна Странджа, като четири от тях са 
природни забележителности („Долмените 
Влахов дол”, „Долмен Паша дере”, „Долмен 
Лозенски дол”, „Големия камък”) и две са 
защитени местности („Невестин град” и „Белия 
камък”). Защитената местност „Невестин 
град” е обявена за опазване на естествени 
местообитания на защитени и редки видове 

птици. През 2005 г. територията е обявена от 
BirdLife International за Орнитологично важно 
място.

Заплахи 

Районът на Западна Странджа се използва 
от местните хора екстензивно, основно за 
животновъдство и в по-малка степен за 
земеделие и горскостопански дейности. 
Намаляването на пашата, последвано от 
развитието на храсталаци и дървета, както и 
разораването на пасищата водят до загуба на 
тревни местообитания за птиците и останалите 
животни. Използваните в района пестициди 
също представляват опасност. Сухите пасища 
и ливади са силно уязвими от пожари, както 
естествени, така и причинени от човека. Горите 

в Западна Странджа са разпложени главно 
около държавната граница. Изсичането на стари 
дървета влияе отрицателно на гнездовата база 
на много птици. Незаконната сеч, събирането 
на дърва за огрев и залесяването с неприсъщи 
за района видове влошават качеството на 
горските местообитания. Заплаха, както за 
местообитанията, така и за птиците в района 
е изграждането на ветроенергийни и соларни 
паркове на места с голямо биологично 
разнобразие. Неконтролируемият лов, риболов 
и събирането на животни също представляват 
проблем.
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Защитена зона „Понор”

Кратко описание

Защитена зона „Понор” е разположена на около 
50 км западно от София и обхваща билните 
платовидни територии на едноименната 
планина. Тя е част от главната Старопланинска 
верига. На север граничи с рида Козница, на 
юг – с долините на реките Искрецка и Козле, 
на изток – с пролома на река Искър от Церово 
до гара Лакатник, а на запад следва държавната 
граница от землището на с. Бърля до Връдловци 

и Пепърлинци. Планината е формирана от 
варовици и доломити и представлява един от 
най-големите карстови райони в България. 
Водата се просмуква във варовиковите скали и 
образува значителни по размерите си карстови 
форми – въртопи, понори и затворени долини. 
В района са открити повече от 70 пещери, 
което го прави особено ценен за прилепната 
фауна. В по-голямата си част планината Понор 
е покрита с уникална мозайка от планински 
пасища, ливади, варовикови скални масиви и 
малки разпръснати стопанства. Преобладават 
широколистните гори от мизийски бук,  
обикновен габър и дъб. На по-голяма   надморска 
височина (от 600 до 1000 м) се среща келявият 
габър. Тази мозайка от местообитания заедно 
с традиционното ползване на земята осигурява 
условия за гнездене на голям брой редки и 
застрашени видове птици. От земноводните 
тук се срещат южният гребенест тритон, 
жълтокоремната бумка, планинска водна жаба. 
От влечугите: живородният гущер, ливадният 
гущер, стенният гущер, усойницата, медянката, 
от бозайниците от особено природозащитно 
значение са лалугерът, вълкът, някои дребни 
хищници и др. 
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Птиците в зоната

Установени са общо 140 вида птици, от които 
50 с европейско природозащитно значение. 
Районът е едно от най-важните места в 
страната от значение за Европейския съюз за 
гнездящите ливаден дърдавец, белоопашат 
мишелов, скален орел, бухал, сив кълвач, 
горска чучулига, ястребогушо коприварче 
и червеногърба сврачка. Освен ливадния 
дърдавец още два вида включени в Световния 
Червен списък, все още се срещат в района 
– царският орел и ловният сокол. Понор е 
от общоевропейско значение за планинския 
кеклик, пъдпъдъка, въртошийката, пъстрия 
скален дрозд и зеления кълвач. По време на 
миграция мястото е от значение основно за 
грабливите птици.
       
Природозащитен статут

Територията на защитена зона „Понор” се 
припокрива в значителна степен с КОРИНЕ 

място „Понор”, обявено през 1998 г. Петте 
защитени територии („Скакля”, „Синия вир”, 
„Заского”, „Елата”, „Джуглата”) са с категория 
„природна забележителност” и обхващат 
едва 0,3% от площта. Териториите, защитени 
по националното законодателство (ЗЗТ), са 
обявени за опазване на пещери и водопади.  
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Заплахи

Една от основните заплахи в зона „Понор” е 
изоставянето на ливадите и пасищата, което 
води до постепенното им обрастване с храсти 
и дървета и до влошаването на ключови 

местообитания на ливадния дърдавец и на 
други застрашени видове. Тези процеси оказват 
отрицателно влияние и върху колониите на 
лалугера, който е основната храна на царския 
и скалния орел, ловния сокол и белоопашатия 
мишелов. Промяната в нивото на подземните 
води в по-ниските части на планината, както 
и водохващането за ВЕЦ „Петрохан” води до 
засушаването на района и до влошаването 
на качеството на влажните ливади. Други 
дейности с отрицателно въздействие върху 
местообитанията са  неприродосъобразното 
стопанисване на горите, практикуването 
на несъобразени с биологичната стойност 
на района форми на туризъм и спортно-
развлекателни дейоности, както и 
инвестиционни намерения за изграждане на 
ветроенергийни паркове. Пряко отрицателно 
влияние върху популациите на птиците оказват 
ловът, бракониерството и вземането на яйца и 
малки от гнездата на грабливите птици.

48        (Още) 10 причини да обичам страната си        

©Димитър Градинаров

©Европейски лалугер Спасов/ www.natureimages.eu



©Ливаден дърдавец/С.Харванчик



За царя и принца. Господарите на небето    7

Екология в игри
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Каква птица съм аз?

Въведение
Тази игра увеличава знанията на групата и 
познанията й за птиците.

Природозащитно послание
Ако един вид се е приспособил за живот в 
дадено местообитание, промените в него го 
излагат на риск.

Усвоени знания
Да научат за адаптирането, местообитанията и 
храната на различните видове птици.

Размер на групата
Повече от пет души.

Подготовка
1. Изберете снимки на птици, които сте 
изучавали или живеят наблизо.
2. Поставете снимките на картони и ги 
закрепете на гърбовете на участниците.

Инструкция за игра
1. Изберете доброволец и поставете снимката 
на гърба му, без да му давате да я види. 
Доброволецът се обръща с гръб към групата, 
така че участниците да видят картинката.
2. Доброволецът задава въпроси на групата, 

за да натрупа достатъчно информация и да 
предположи какъв вид е птицата.
3. Въпросите трябва да са затворени, за да 
може групата да отговаря с  „да”, „не” или 
„може би”. Също така трябва да са свързани с 
храна, местообитание, поведение на птицата, 
размер и цвят.

Пример: Ям ли насекоми? По дърветата ли 
живея? Мигрирам ли?

4. Може да се даде ограничение на задаваните 
въпроси -  около 10-20. Ако искате играта да има 
състезателен характер, може да присъждате 
точки на брой зададени въпроси.
5. Тази игра може да се играе по два начина. 
Другият начин е доброволецът да види 
картинката и да задава въпроси на групата.

Дискусия
Обсъдете защо птиците са се адаптирали 
различно.
Кое е най-характерното нещо за птицата?
Кой е бил ключовият белег, който е разкрил 
коя е птицата?
Накарайте доброволците да опишат 
въображаема птица, която да може да преживее 
в дадено местообитание.
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Намери си партньора

Въведение
Тази игра изисква от участниците да 
пресъздадат определено животно. Да се играе 
на нея е приятно и участниците много се 
забавляват.

Усвоени знания 
Да се разбере, че различните създания имат 
различно поведение и адаптация.

Размер на групата 
Минимум 12 участници.

Подготовка 
Направете два комплекта от карти А5, всяка 
с картинка на животно: например орел, 
фламинго, патица, пингвин, жаба и т.н. или 
друг вид със специфично поведение или 
характеристика.

Инструкция за игра
1. Участниците застават в кръг.
2. Дайте по една карта на всички и ги помолете 
да я погледнат, без да я показват или да я 
оповестяват на другите.
3. Съберете картите.
4. Кажете на участниците, че някой друг 

има същата карта като тяхната и те трябва 
да намерят своя партньор. Упътете ги да 
мислят за специфичните характеристики на 
животното и ги накарайте да ги пресъздадат, 
като използват звуци, движения и характер. 
Докато правят това, те трябва да наблюдават 
останалите участници, за да намерят своя 
партньор. Когато решат, че са го открили, 
трябва да отидат до него и да покажат своите 
умения (поведение, характерно за животното 
им). Ако са познали, двойката се отдалечава 
от групата. Играта продължава, докато всеки 
намери своя партньор. Добре е участниците 
да са четен брой, за да не остане играч без 
партньр.
5. Накарайте всяка двойка да представи своите 
специфични характеристики пред цялата 
група, за да могат да отгатнат другите какво 
животно е тя.

Дискусия 
Обсъдете как поведението и адаптивните 
способности са важна част от живота на 
животните.
Дайте няколко примера за специфично 
поведение на птици или други животни. 
Как отделните индивиди припознават 
себеподобните си в големи групи? 
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Къде изчезнаха всички дървета?

Въведение
Дърветата са дом на много птици и на някои 
видове животни. Те са основен производител 
на кислород, който поддържа живота на Земята. 
По целия свят дърветата биват изсичани. 
Тази игра е добър начин да се демонстрира 
влиянието, което оказва намаляването на броя 
на дърветата.

Природозащитно послание
Унищожаването на дървета и гори води до 
загуба на видове и намалява производството 
на кислород. Унищожаването на горите и 
дърветата намалява количеството на усвоения 
въглероден диоксид от атмосферата – важен 
фактор за климатичните промени.

Усвоени знания
1. Да разберат, че дърветата произвеждат 
кислород.
2. Да разберат, че изсичането на дърветата 
убива животните, които живеят в тях.

Размер на групата
Повече от 10 участници.

Подготовка
Четири снимки на дървета се прикрепват към 
четири листа формат А4. Ако е възможно, да 
се изработят и карти с картинки, представящи 
разнообразието от организми, които живеят 
по дърветата, например птици, насекоми, 
прилепи и др.

Инструкция за игра
1. Изберете четирима доброволци, които 
ще бъдат дърветата и ще стоят в четирите 
края на квадрат (приблизително на 10–15 м 
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един от друг). Дайте на всеки доброволец по 
една снимка на дърво. Ако сте изработили 
карти с картинки, може да ги раздадете на 
другите участници, за да може всеки да бъде 
определено животно.
2.Когато извикате „Лети”, участниците 
започват да тичат от едно до друго дърво. 
Те трябва да задържат дъха си, докато тичат 
(летят) между дърветата. Могат да дишат само 
когато са до някое дърво.
3. Повтаря се три пъти. Следващият път, когато 
извикате „Лети” „отсечете” едно от дърветата 
и оставете само три. Повторете описаните 
действия, докато остане само едно дърво. 
Напомняйте на участниците, че могат да 
дишат само когато са до някое дърво. Кажете 
им да „отлетят” и от последното дърво и тогава 
„отсечете” и него. Всички „умират”, защото не 
могат да дишат.
4.Попитайте ги: „Защо се нуждаем от 
дървета?” Те трябва да отговорят: „За да 
можем да дишаме”.

Дискусия
Обсъдете какво може да се направи, за да се 
спре унищожаването на дърветата и горите по 
света.
Посадете местен вид дърво в двора на 
училището.

Защо се нуждаем от пасища и ливади?

Въведение
Тази игра показва значението на пасищата и 
нуждата от опазването им. Може да се разиграва 
за всякакви местообитания – например гора, 
влажна зона, море.
Често пасищата се разрушават, за да се 
превърнат в лозя и ниви, както и за лов и 
екстремни спортове, за строеж на фабрики, 
туристически комплекси или увеселителни 
приспособления, летища, алтернативни 
източници на енергия (вятърни генератори, 
слънчеви колектори) или за сметища. 
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Природозащитно послание
Ако местообитанието бъде разрушено, всички 
диви животни, които зависят от него, загиват.

Усвоени знания
1.Да разберат, че унищожаването на 
местообитание води до измирането на диви 
животни.
2. Организмите, които са адаптирани за живот 
в дадено местообитание, се нуждаят от него, 
за да оцелеят.

Размер на групата
Повече от 10 участници.

Подготовка
Вземете четири или пет постелки, всяка по 2 
кв. м, може да използвате също пластмасови 
обръчи или въже. Ако използвате плат, може 
да нарисувате ливада или пасище на всяко 
парче плат. Тази игра може да бъде разигравана 
за ливади и пасища или за други видове 
местообитания, но използвайте само по едно 
местообитание за всяка игра.
Ако желаете, направете карти, изобразяващи 
птици и други животни, които обитават 
избраното местообитание (ловен сокол, 
царски орел, лалугер, овца). Използвайте по 
една снимка за всяка карта. Всеки участник 
трябва да получи карта. Използвайте интернет 
(например на страницата на БДЗП в Интернет 
- www.bspb.org), справочници или научна 
литература, за да откриете кои птици обитават 
избраното местообитание.

Инструкция за игра
1.Поставете постелките най-малко на 5 м една 
от друга.
2.Кажете на участниците, че всяка постелка 
представлява местообитание (тук ще 
използваме ливади и пасища). Ако картите са 
изработени, дайте на всеки участник карта и 
му обяснете, че е птица или животно, което 
обитава съответната зона.
3.Когато кажете „Движи се” те трябва да се 
придвижат до другата отбелязана с въже или 
постелка зона (пресъздава се миграционен 
процес).
4.Повторете три пъти. Следващия път, преди 

да кажете „Движи се”, махнете една постелка. 
Кажете им, че пасището или ливадата е 
унищожено/a. Повторете. Всеки участник, 
който не успее да застане върху постелка, 
отпада от играта. При пасищата и ливадите има 
максимална вместимост (достатъчно храна 
само за определен брой птици или животни). 
Повтаряйте упражнението, докато остане 
само една постелка/въжена зона (ливада или 
пасище). Когато унищожите и него, всички 
„умират”.
5.Подчертайте необходимостта от защита на 
ливадите и пасищата, необезпокояването на 
птиците и другите диви животни в тях, както 
и опазването на чистотата им. Те са важни 
също и за домашните животни и пасящите на 
тях стада. Обяснете, че когато ги разрушаваме, 
ние убиваме или вредим на птиците и другите 
животни, които разчитат на тях.
6.Може да играете тази игра за всяко 
местообитание. Например, морето може 
да бъде засегнато от замърсяване или 
повишаване на температурата като последица 
от климатичните промени, влажните зони 
може да бъдат засегнати от замърсяване или 
унищожаване.

Дискусия
Участниците са се запознали с последствията 
от унищожаването на местообитанията. 
Попитайте ги дали знаят за разрушени 
местообитания в района, в който живеят.
Какви диви животни живеят или посещават 
тези места? 
Какво може да бъде направено, за да се спре 
унищожаването на местообитанията?

Екология в игри        55



Забулена сова и мишка

Въведение
Тази игра представя хранителната верига и 
взаимоотношенията между забулена сова и 
мишка.

Природозащитно послание
Взаимоотношението между хищника и 
жертвата влияе върху поведението на 
животните. В здрава екосистема трябва да има 
и хищници, и жертви.

Усвоени знания
Да разберат хранителната верига и 
взаимоотношението между хищника и 
неговата жертва.

Размер на групата
Повече от 12 участници.

Подготовка
Нуждаете се от:
- две кърпи за закриване на очите;
- няколко малки звънчета, завързани за конец;
- три торбички със семена/ядки.

Инструкция за игра
1.Подредете участниците в кръг и изберете 
двама доброволци.
2.Завържете очите им с кърпите и кажете на 
единия, че е мишката и трябва да застане 
на колене на земята. Завържете звънчетата 
около глезена на мишката. Кажете на другия 
доброволец, че ще бъде совата.
3.Обяснете на останалите, че те ще бъдат 
високи треви или храсти, а техният кръг 
е ливада или пасище. Нощ е. Поставете 
торбичките със семена в основите на три 
храста. Кажете им, че мишката ще търси 
семената из ливадата. Совата ще се опитва да 
улови мишката. Обяснете им, че совата има 
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много чувствителен слух, така че може да чуе 
и най-лекия шум на ливадата или пасището. 
Затова, ако мишката не иска да бъде уловена, 
трябва да бъде много тиха, докато търси 
семената в шумата. Нощта е спокойна, така че 
храстите трябва да бъдат тихи.
4.Започнете играта. Напомнете на храстите 
да бъдат тихи и да наблюдават поведението 
на хищника и на жертвата. Мишката трябва 
да открие трите торбички със семена, преди 
совата да я улови. Интелигентната сова трябва 
бързо да улови пъргавата мишка. Хитрата 
мишка ще замръзне веднага щом усети, че 
совата е близо.
5.Изберете други двама доброволци. 
Кажете на групата, че тъй като нощта е била 
безветрена и спокойна, совата лесно е можела 
да чуе и най-тихия шум. Този път нощта ще 
бъде бурна с много силен вятър, разпиляващ 
листата и проливен дъжд. За целта храстите 
и тревите трябва да бъдат възможно най-
шумни. Те ще установят, че совата изпитва 
големи затруднения да чуе мишката. В този 
случай мишката може да спечели. Обяснете на 
участниците, че в бурни нощи като тази совата 
може да не успее да улови мишка и ще трябва 
да се нахрани с червеи и други безгръбначни.

Дискусия
Проучете в Интернет или други справочници 
с какво още може да се храни забулената сова.
Какви ще са последствията за хищниците, 
които не са ловки и не могат да ловуват 
успешно?

Орел и лалугер 

Въведение
Хищниците като ловния сокол и царския орел 
често хващат малки животни като лалугерите. 
Жертвата трябва да адаптира своето поведение, 
за да успее да се спаси. Тази игра демонстрира 
взаимоотношенията между хищника и 
неговата жертва.

Природозащитно послание
Взаимоотношението между хищника и 
жертвата влияе върху поведението на 
животните. В една пълноценна и жизнена 
екосистема трябва да има и хищници, и жертви.
Унищожаването на местообитанията има 
пагубен ефект върху растенията и животните, 
зависещи от тях. 
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Усвоени знания
Участниците да разберат ползата да бъдеш 
в голяма група, за да избегнеш атаката на 
хищника.

Размер на групата
Препоръчително е да участват минимум девет 
участници.

Подготовка
Необходими са въже, дълго 4-5 м, обръчи, 
постелка или парче плат.

Инструкции за игра
1.Направете форми на земята с помощта 
на въжето или на парчето плат. Това ще 
представлява домовете (дупките) на 
лалугерите. Те са защитено място. Заградете 
още една територия, която да представлява 
мястото с най-добра храна. Започнете с по-
голяма територия и четири защитени места 
(дупки), за да насърчите лалугерите да се 
движат спокойно.
2.Изберете доброволец, който ще бъде 
царският орел или ловният сокол. Останалите 
участници ще бъдат лалугери, които се 
движат наоколо и се хранят в полето. Те ще 
са застрашени от хищниците само когато са 
извън дупките. Кажете на лалугерите, че са 
гладни и трябва да си намерят храна.
3. Когато извикате „Сокол” или „Орел”, всички 
лалугери трябва да се приберат в дупките, 
за да се спасят. Хищниците могат да хванат 
плячката само извън домовете. Всяка жертва, 
докосната от ловеца, е вън от играта. Когато 
соколът или орелът премине, лалугерите могат  
отново да се хранят свободно в полето.
4.Направете играта още по-интересна, като 
кажете на лалугерите, че земеделецът е 
изорал част от пасището или полето е било 
застроено с вили, което означава, че те 
ще трябва да се отдалечават на по-голямо 
разстояние. Използвайте въображението си и 
пресъздавайте различни условия. Очевидно 
колкото по-далеч от „сигурните” места са 
лалугерите, толкова по-голям е шансът да 
станат плячка на хищника. Същото важи и ако 
загубят дома си.

5.Всеки път, когато лалугерите напуснат 
дупките си, за да се хранят, ограничавайте 
тяхната безопасна територия, като намалявате 
броя на дупките и размера на мястото за 
хранене. Постепенно намалете съвсем 
пасището и премахнете всички домове.

Дискусия
Обсъдете какви са предимствата на пасищата 
и ливадите за хищниците (царският орел 
и ловният сокол) и жертвите (лалугерът). 
Какви са последствията, ако хищникът не 
ловува успешно? Какво се случва, когато няма 
безопасни скривалища за лалугерите?

Поток на енергията

Въведение
Тази игра показва преминаването на енергията 
през хранителната верига. Тя включва бягане 
с пълни с вода чаши, за което е необходимо 
голямо открито място.

Природозащитно послание
Когато дадено местообитание бъде разрушено, 
всички зависими от него хранителни вериги се 
нарушават.

Усвоени знания
Да се разбере, че енергията преминава през 
хранителните вериги.
Да   се  разберат  последствията от 
унищожаването на растенията в 
местообитанието за хранителните вериги, 
които са свързани с тях.
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Размер на групата
Поне осем участници, за да могат да се 
сформират два отбора от по четирима 
участници. Може отборите да не са от равен 
брой участници.

Подготовка
Необходими са ви:
–   две кофи с вода, едната от които е наполовина 
пълна, а другата – празна;
–   пластмасова чаша с малка дупка (диаметър 
около 8 мм) в основата за всеки участник. 
Ако желаете, може да изработите индивидуални 
карти за всеки участник. Всяка карта трябва 
да има снимка и/или име на компонент от 
хранителната верига. Препоръчителни са 
хранителни вериги с по три, четири или повече 
компонента. 

Инструкция за игра
1.Разделете участниците на отбори, за да 
пресъздадете всяко звено на хранителната 
верига. В случая на рисунката четиримата 
участници представляват хранителна верига в 
типична европейска гора:
     листо – гъсеница – син синигер – малък 
ястреб. 
Може да пресъздадете типична хранителна 
верига в открито тревно местообитание, 
например: 

      
детелина (трева) - лалугер - царски орел (или 
ловен сокол); 
или 
       детелина – скакалец – земеровка – змия – 
таралеж - царски орел
 
Дайте на всеки отбор по две кофи, едната 
наполовина пълна, а другата празна, и по една 
пластмасова чашка. По възможност раздайте 
на всеки участник снимка или рисунка на 
различен компонент от хранителната верига. 
Обяснете им, че не бива да запушват дупките в 
чашките, защото това е измама.
2.Това прилича на истинско състезание!
3.Поставете двете кофи възможно по-
далеч една от друга, а отборите - на еднакво 
разстояние от тях. Детелината стои най-близо 
до ведрото, скакалецът - след него, следват 
змията, таралежът и накрая царският орел, 
които е най-близо до празната кофа.
4.Обяснете им, че кофите с вода са енергия. 
Нека състезанието да започне! Детелината 
бяга до кофата с вода и пълни своята чаша с 
енергия, след това се връща на мястото си, 
където пристига скакалецът, за да я посрещне 
и да пресипе водата/енергията в своята чашка. 
Скакалецът се връща обратно на мястото си, 
а земеровката идва, за да пресипе енергията в 
своята чашка. И така, докато водата/енергията 
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стигне от чаша в чаша до царския орел, който 
я изсипва в празната кофа (енергийната банка).
5.Когато всички се позабавляват, обяснете им 
как енергията преминава през хранителната 
верига. Покажете им дупките в чашките и 
обяснете, че не цялата енергия преминава 
пряко в следващото звено на хранителната 
верига. Ако състезаващите се хранителни 
вериги са с различен брой участници, обяснете 
защо при по-кратките вериги във втората 
кофа се събира повече вода – колкото повече 
звена има веригата, толкова повече енергия 
е необходима за изхранването им и обратно. 
Енергията се разпилява в пространството при 
предаването си по хранителната верига. 
6.За да подчертаете природозащитното 
послание, задавайте въпроси на участниците. 
Например: „Какво ще се случи, ако унищожим 
пасищата, ливадите или дърветата?” 
или „Какво ще се случи, ако пръскаме с 
пестициди?” Въпросът трябва да е съобразен 
с елементите от хранителната верига и с типа 
местообитание, за което се отнася играта. 
Тази игра може да бъде разигравана за всяко 
местообитание или хранителна верига. Не 

забравяйте да подчертавате природозащитното 
послание от нея.

Дискусия
Животните, които стоят високо в хранителната 
верига, са зависими от тези под тях. Например,  
царският орел е зависим от таралежите, те - от 
змиите, които са зависими от земеровките, те 
- от скакалците, които се хранят с детелина 
от пасището. Ако тревистите растения бъдат 
унищожени, всички елементи на хранителната 
верига ще пострадат. Играйте играта с 
различни хранителни вериги, например:
листо – гъсеница – син синигер – малък ястреб 
(за да пресъздадете горско местообитание);
водно растение – попова лъжичка – ларва на 
водно конче – риба – чапла (за да пресъздадете 
хранителната верига във влажна зона, каквато 
е блатото).

Игра за хранителната верига

Въведение 
Това е игра, която затвърдява и надгражда 
наученото за хранителната верига.
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Послание 
Когато някое местообитание бива унищожено, 
всички хранителни вериги в него се разпадат.

Усвоени знания
1. Да се разберат хранителните вериги.
2.  Да  се  разберат  последствията от унищожаване 
на растителността (местообитанието) за 
хранителната верига, която зависи от него.

Размер на групата 
Минимум четирима души.

Подготовка 
Направете рисунки А4 или А5 и ги закрепете 
на гърбовете на участниците. Осигурете 
снимки на всяка част от хранителната верига 
и ги поставете на картите. Може да направите 
неограничен брой хранителни вериги.

Примери: 
Европейска гора: дъбово листо – гъсеница – 
голям синигер – ястреб;
Влажна зона: водно растение - попова 
лъжичка - ларва на водно конче – риба – чапла;
Пасище: детелина – скакалец – земеровка – 
змия – таралеж – царски орел.

Инструкция за играта
1.Ако хранителната верига има четири 
компонента, изберете четирима участници. 
Сложете карта на гърба на всеки, без да им 
давате да ги видят.
2.Кажете им, че трябва да видят картите 
на всички, без тяхната, и да се подредят в 
правилна хранителна верига. Не трябва да 
говорят, но могат да се местят.
3.Изберете повече участници в различни 
хранителни вериги.

Дискусия 
Всяка част на хранителната верига зависи от 
тези под нея, например чаплата  зависи от 
рибата, която зависи от ларвата, която зависи от 
поповата лъжичка, и т.н. Ако един компонент 
липсва, и другите ще пострадат.
Играйте играта с различни хранителни вериги 
за различни местообитания (хабитати).

Игра за пестицидите

Въведение
Ние използваме химикали, за да премахваме 
плевели, насекоми и други фактори, които 
намаляват добивите от културните растения. 
Някои от тези химикали са отровни и за 
гръбначните животни, които се хранят с 
обработените с тях растения. Хищникът, който 
се храни с това животно, също е изложен на 
риск. Тази игра показва как отровите може да не 
засегнат веднага животните, които са ги поели. 
След като отровите преминат по хранителната 
верига, те се натрупват в хищниците, които 
са на върха на веригата. Например, ако гълъб 
изяде обработено с химикал зърно, отровният 
химикал се усвоява от организма на птицата. 
Ако хищник улови и изяде гълъба, химикалът 
преминава в неговия организъм. Тъй като 
ловният сокол е на върха на хранителната 
верига, когато изяде няколко такива гълъба, 
натрупването на отрови в организма му може 
да го убие или да погуби зародишите в яйцата 
му и двойката да не отгледа малки.

Природозащитно послание
През 60-те години на 20 век популацията на 
грабливите птици като ловния сокол например 
претърпя големи загуби и този сокол дори 
изчезна в някои страни в света.
Изследванията доказаха, че това се дължи и на 
токсични пестициди като ДДТ. Проучванията 
показаха още, че тези химикали повишават 
риска от рак при човека. Затова под натиска на 
природозащитниците употребата на ДДТ беше 
забранена навсякъде по света. Това е пример 
как птиците могат да служат като индикатор за 
заплаха за хората и за състоянието на околната 
среда. Причините, довели до намаляването на 
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определен вид птици, може да са същите, които 
причиняват влошаване на здравето на човека – 
ние също сме на върха на хранителната верига. 
Тогава колко безопасна е храната, която 
използваме?

Усвоени знания
Да разберат, че химикалите преминават през 
хранителната верига и причиняват смъртта на 
птиците.
Да се направи обсъждане за това, как може да 
се отглежда чиста от вредни химикали храна.

Размер на групата 
Препоръчително е участниците да бъдат 
минимум 10.

Подготовка
Нуждаете се от:
- два комплекта номерирани карти 
(приблизително 5 на 3 см), броят им зависи 
от броя на участниците. Например ако има 12 

участници, нуждаете се от два комплекта 
карти, номерирани от 1 до 12;
- три съда, всеки пълен с различни на цвят 
зърна - например боб, леблебия, леща и др.;
- чанта с мостра от всеки тип зърна – „зърнена 
чанта”;
- плик с карта, озаглавена „Съдбата на ловния 
сокол”. На картата трябва да бъде написано 
следното:
8 или по-малко отровни зърна – 0 неизмътени 
яйца, 4 отгледани малки;
9 отровни зърна – 1 неизмътено яйце, 3 
отгледани малки;
10 отровни зърна – 2 неизмътени яйца, 2 
отгледани малки;
11 отровни зърна – 3 неизмътени яйца, 1 
отгледано малко;
13 или повече отровни зърна – твърде много 
отрова – „ТИ УМИРАШ”;
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Инструкция за игра
1.Изберете доброволец, който да бъде ловният 
сокол. Останалите участници ще бъдат гълъби. 
Всеки от тях има карта с номер.
2.Поставете трите съда със зърна в центъра на 
групата. Кажете им, че всеки съд представлява 
поле с посеви, където се хранят гълъбите.
3.Гълъбите може да се хранят със зърната. 
Всеки участник взема по шест зърна в 
произволна комбинация.
4.Тогава соколът избира четири номера, зад 
всеки номер стои гълъб. Гълъбите излизат 
отпред и му дават семената.
5.Кажете на участниците, че едно от полетата с 
посеви е пръскано с пестициди. За съжаление 
химикалите ще окажат отрицателно 
въздействие върху сокола, ако той е приел 
прекалено голямо количество от тях.
6.За да определите кое от зърната да бъде 
отровно, без да гледате, изберете едно от 
мострите от „зърнената чанта”.
7.Пребройте отровните зърна, които соколът е 

погълнал. Пликът с надпис „Съдбата на ловния 
сокол” вече е отворен пред доброволеца сокол.
8.Каква е съдбата на сокола?

Дискусия
Как можем да намалим използването на 
химикали в селското стопанство? Може 
би чрез използване само на оборски тор в 
растениевъдството или чрез отглеждането на 
по-малко, но по-чисти храни вместо големи 
добиви, но замърсени с химикали, както става 
при интензивните култури. Чиста ли е храната, 
която консумираме, или е замърсена?

Игра за прелета на лястовиците

Въведение
Лястовиците, както и много други видове 
птици, мигрират на дълги разстояния. 
Лястовиците напускат своите гнездовища в 
Европа, тъй като през зимата няма достатъчно 
летящи насекоми, които са основната им храна. 
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Лястовиците от България обикновено мигрират 
до Централна и Южна Африка. Прелетните 
птици се сблъскват с много опасности по 
време на своето пътуване. Тези опасности 
могат да бъдат естествени или предизвикани 
от човека. Голяма част от мигриращите птици 
няма да завършат своето пътуване. Подобно на 
много прелетници, лястовиците се завръщат 
по местата, в които са гнездили предходната 
година – невероятно!

Природозащитно послание
Трябва да спрем заплахите за прелетните птици, 
причинени от човека – основно ловуването и 
унищожаването на местообитанията. Ловците 
избиват милиони птици всяка година. Загубата 
на местообитания унищожава важните  влажни 
зони и други места, използвани от лястовиците 
за почивка и търсене на храна.

Усвоени знания
Да разберат проблемите, пред които се 
изправят птиците при своето пътуване.
Да разберат колко е важно ограничаването 
на отрицателно влияние на човека – лов и 
разрушаване на местообитанията.

Размер на групата
Ако тази игра се играе с много хора, влиянието 
на опасностите е огромно. Желателно е в 
играта да участват минимум 15 участници.

Подготовка
1.Изгответе комплект от листове А3 или А4, 
на които са изобразени различни опасности. 
Повече информация ще откриете в описанието 
на играта.
2.бИзгответе два комплекта с номерирани 
карти – нуждаете се от достатъчно карти за 
всички в групата. Например, ако участниците 
са 25, ще са ви необходими два комплекта 
карти, номерирани от 1 до 25. Всяка карта 
трябва да е с размери приблизително 5 на 3 см.
3.Ако е възможно, използвайте голяма карта, 
за да покажете пътя на миграцията.

Инструкция за игра
1.Раздайте номерираните карти на всички 
участници. Поставете картите със същите 

номера в чанта или в кутия. Ако участниците 
имат номера от 1 до 20, същите номера трябва 
да бъдат поставени и в чантата.
2.Помолете всички да се изправят. Кажете на 
участниците, че е септември и че сега те ще 
станат част от вълнуващото пътешествие на 
лястовиците към зимните им квартири. Ще 
се изправят пред много трудности по време 
на пътуването и ако нямат късмет, ще загинат. 
Изберете един, който да бъде „екзекутор” 
– ще изважда номерата от чантата. Когато 
се появи нова опасност, покажете картата с 
рисунката. За всяка опасност изберете номер 
на картата. Съобщавайте номерата на картите, 
които са били изтеглени – участниците със 
същите номера са „убити” и трябва да седнат. 
Поддържайте бърз темп на играта, за да не 
скучаят „умрелите лястовици”.

Опасности
1.Събиране на яйца. Всички птици започват 
живота си като яйце. Кажете на участниците да 
поставят ръце над главата си, наподобявайки 
яйце. Първата опасност за живота на птиците 
е вземането на яйцата от гнездото. Крадците 
може да са хора, бозайници като порове и 
катерици, змии, както  и птици - например 
врани, свраки и др. За да оживеят участници 
в началото, кажете им, че тази година са 
щастливци, защото никой не е посегнал на 
яйцата. Те вече може да напуснат черупката, 
бавно проправяйки си път към новия свят. 
Малките лястовички разпъват и свиват своите 
крила (ръце) и крака. Превърнете това в 
забавно театрално начало на играта.
2.Липса на храна. Те вече са млади птици в 
гнездото и се нуждаят от храна. Кажете на 
всички да поискат храна от родителите си, 
като отворят широко човките си. Лястовиците 
се хранят с летящи насекоми. Когато времето 
е хубаво, има изобилие от насекоми и 
достатъчно храна за малките. Ако е много 
студено, влажно и ветровито и няма много 
насекоми, младите птици трябва да гладуват. 
Кажете на групата, че са късметлии, защото 
времето е топло и родителите им са намерили 
достатъчно насекоми, за да ги изхранят. Сега 
вече може да напуснат гнездото. Кажете им да 
летят наоколо и да хващат насекоми, махайки 
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с крила и отваряйки човка. За да се подготвят 
за миграцията, трябва да намерят достатъчно 
храна и да натрупат мазнини.
3.Ловци. Лястовиците започват своето 
пътуване. За съжаление в някои 
средиземноморски страни ловуването на 
мигриращи птици все още е често срещано. 
Това е основната опасност за мигриращите 
птици. Някои от тях биват убити.
4. Прекосяване на море. Следващата трудност, 
пред която са изправени нашите млади 
лястовици, е прекосяването на Средиземно 
море. Лястовиците се нуждаят от достатъчно 
енергия, за да прекосят морето. Ако нямат 
достатъчно енергия, те падат във водата и се 
давят. Кажете на групата, че всички са здрави 
и успяват да прелетят през морето.
5.Хищници. По време на своето пътуване 
мигриращите птици се сблъскват с някои 
хищници. Средиземноморският сокол се 
размножава късно и изхранва малките си 
главно с мигриращи птици. Ако някой бъде 
убит от този хищник, е помогнал на друга 
птица да живее.
6.Пустиня. Лястовиците достигат 
Северна Африка и са изправени пред 
предизвикателството да прекосят пустинята. 
Поради малкото количество насекоми и липсата 
на вода пустинята е голямо препятствие по 
пътя на лястовиците. Слабите лястовици ще 
загинат в пустинята.
7.Засушаване. След като прекосят пустинята, 
лястовиците достигат Сахел. В тази част 
на Африка по време на влажния сезон има 
водоеми и растителност, но времето тук е 
непредвидимо. По телевизията сме виждали 
гладуващи хора по време на неочакваните 
засушавания. Ако има засушаване, насекомите 
намаляват. Уморените и гладни лястовици ще 
загинат.
8.Лошо време. Тропичните бури също могат да 
бъдат причина за смъртност. Когато времето 
е лошо, лястовиците не успяват да намерят 
храна и слабите умират.
9.Опасни химикали. Отровни химикали, които 
са забранени в Европа, все още се използват 
в Африка. Те преминават по звената на 
хранителната верига и оказват влияние върху 
хората, птиците и други животни.

10.Разрушаване на местообитания. Оцелелите 
лястовици са към края на своето пътешествие. 
Сега те трябва да намерят място, където да 
прекарат зимата. Влажните зони са идеални, 
защото в тях има много насекоми и подходящи 
места за нощуване. За съжаление в повечето 
части на света влажните зони са подложени 
на разрушаване. Ако няма достатъчно влажни 
зони, някои птици ще умрат от глад.
Ако лястовиците преживеят  зимата, те 
мигрират отново към Европа. Всички 
опасности, с които са се сблъскали по 
време на есенното си пътуване, трябва да 
бъдат преодолени отново, за да се завърнат 
благополучно в Европа. Следователно играта 
може да бъде продължена. Тъй като това 
изисква повече време, обикновено се разиграва 
само есенното пътуване.

Дискусия
–   Обсъдете проблемите на прелетните птици. 
Каква част от опасностите за мигриращите 
птици са в резултат на човешката дейност? 
Групата може да помисли и за други 
потенциални опасности за птиците. Например 
жици, прозрачни стени, вятърни турбини и 
други съоръжения, в които прелетниците се 
сблъскват. Как могат да бъдат ограничени 
заплахите за мигриращите птици?
–  Запишете датите на първите си за годината 
наблюдения на лястовици и други прелетни 
птици (щъркели, бързолети, кукувица       – 
вижте повече информация за тях на www.
springalive.net/bg-bg/springalive/springalive), 
за да разберете кога се връщат по нашите земи.
–  Опитайте се да установите датите, на 
които лястовиците и други мигриращи птици 
(щъркели, бързолети) за последно са били 
наблюдавани, преди да отлетят на юг.
Изиграйте играта, като смените лястовичките 
с мигриращи царски орли, лешояди и други. За 
целта потърсете повече информация за тях на  
www.saveraptors.org, www.bspb.org и в други 
източници. Разбира се, ще са необходими 
някои промени като например – царският 
орел и лешоядите не могат да бъдат жертви 
на средиземноморския сокол. Използвайте 
въображението си. 
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Характеристики на птиците

Въведение
Тази игра показва приликите и разликите 
между птиците.

Природозащитно послание
Ако един вид е приспособен да живее в дадено 
местообитание и да се храни с определена 
храна, всяка промяна в местообитанието и в 
състоянието на храната оказва отрицателно 
въздействие.

Усвоени знания
Да научат повече за адаптацията, 
местообитанията и храната на различните 
видове.
  
Размер на групата
Повече от осем участници.

Подготовка
Направете карти със снимки на максимум 10 
вида птици. Може да включите керкенез, син 

синигер, сива чапла, корморан, кос, лястовица, 
чинка, мишелов, царски орел, ловен сокол. 
Можете да изберете видове птици, които са 
характерни за вашия район. Всеки участник 
трябва да получи по една карта с птица. 

Инструкция за игра
1.Всички сядат в кръг.
2.Дайте на всеки участник карта с името и/или 
снимката на птицата.
3.Кажете някоя характеристика на птици 
(вижте примерите). Всеки, чиято птица 
притежава тази характеристика, трябва да 
обиколи кръга и да се върне отново на своето 
място.

Примери
Всички, които са с ципи на краката – корморан;
Всички, които са хищници – керкенез, 
мишелов, царски орел, ловен сокол;
Всички, които се хранят с риба - чапла, 
корморан;
Всички, които не могат да летят – пингвин, 
щраус; 
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Всички, които се хранят със семена – син 
синигер, кос, чинка;
Всички, които могат да гнездят в гора – син 
синигер, кос, чинка, мишелов.
Завършете с често срещана характеристика – 
например всички, които имат пера.

Дискусия
Обсъдете защо птици имат различни 
приспособления.
Нека всеки да нарисува своя въображаема 
птица, чиито характерни черти да отговарят на 
начина на живот в дадено местообитание.

Колкото повече, толкова по-добре

Въведение
Хищниците като ястреба и ловния сокол 
ловуват други птици. Жертвите трябва да 
имат определено поведение, за да успеят 
да запазят живота си. Тази игра представя 
взаимоотношенията между хищника и 
жертвата.

Природозащитно послание
Взаимоотношението между хищника и 
жертвата влияе върху поведението на 
животните. В една здрава екосистема трябва 
да има и хищници, и жертви.

Усвоени знания
Да разберат ползата да бъдеш в голяма група, 
за да избегнеш атаката на хищника.

Размер на групата
Препоръчва се участниците да са минимум 
девет.

Подготовка
Необходими са ви четири топки за тенис или 
хек, които ще служат за жертва. Може също 
да изработите птица от плат, като използвате 
модела в приложение 2.

Инструкции
В този пример хищникът е ловен сокол, а 
жертвата – врана или скорец.
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1.Нека участниците да станат прави и да 
оформят кръг с диаметър поне 5 м. Те ще 
бъдат дървета, които ограждат голямо открито 
пространство.
2.Поставете врана (топка) в едно от дърветата.
3.Обяснете им, че враната трябва да прелети 
през откритото пространство, за да стигне до 
друго дърво. Следователно дървото трябва 
да я хвърли през кръга. Въведете простото 
правило, че птицата трябва винаги да се 
хвърля на нивото на гърдите. След като кацне 
на едното дърво, враната се премества на 
друго. Оставете я да прелита от дърво на дърво 
около минута. Коментирайте поведението на 
враната: тя може да лети, където поиска без 
проблеми – ако имаше сокол, нямаше да е така.
4.Изберете доброволец, който да бъде сокол 
– той трябва да улови враните (топките). Те 
трябва да прелитат отново през откритото 
пространство, но този път се стремят да 
избягват атаките на сокола. Кажете на групата 
да наблюдава поведението на враната. 
Тя започва да лети по-бързо и на по-къси 
разстояния, за да не бъде уловен от хищника.
5.Поставете останалите врани на дърветата. 
Обяснете на групата, че вече има ято врани и 
трябва да наблюдават поведението на сокола. 
Когато всички врани летят, хищникът е 
объркан. След като свърши играта, попитайте 
групата какво влияние е оказало ятото врани 
върху сокола.
6. Може да направите играта още по-интересна, 
като включите и пета врана с различен цвят. 

Повторете играта с ятото, за да проверите дали 
соколът ще успее да улови враната. В истинския 
живот, когато хищникът иска да улови плячка 
от голяма група, той се концентрира върху 
индивид, който се различава по някакъв начин 
от останалите. Избраната жертва може да е 
с различен цвят, да е болна или ранена. Ако 
хищникът се концентрира върху една жертва, 
ловът му може да бъде по-успешен.

Дискусия
Обсъдете какви са предимствата да живееш в 
ято. Хищникът има по-голям брой потенциални 
жертви, но за него може да се окаже много 
трудно да улови някоя.
Какви са последствията за хищника, ако той 
често се проваля в ловуването?

върха на главата

страна на главата
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страна на главата

крило (отрежи четири)

зашийте заедно върха на 
тялото с нагънатия плат

зашийте главата върху 
тялото тук
не режете дупка

върха на тялото (отрежи)
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под тялото (отрежи)

връх клюн (отрежи)

под клюн (отрежи)

вмъкни опашка в тялото
нагоре тук

отрежи шест от тези 
две за опашката 
четири за краката

позиция на окото

страна глава (отрежи две)
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Приложение 2
Как да направим птица от плат

Нуждаете се от: 
- плат – филц или друга подобна материя, ако 
е възможно в два цвята (повече - ако искате 
да направите крилата и опашката в различни 
цветове) – едно парче за тялото и едно за 
клюна и краката;
- мек материал (памук) – служи за запълване 
на главата;
- боб, леща – служат за запълване на тялото;
- копчета – служат за очи.

Какво да направим (следвайте диаграмите 
на стр. 38-39)?
1.Изрежете плата във формите, показани на 
схемата.
2.Прикрепете горната част на главата към 
страничната между А и В (виж схемата долу). 
Оставете малък отвор от В до В.
3.Прикрепете очите.
4.Зашийте долната част на тялото към горната, 

като свързвате точки G, H и I, оставяйки малък 
отвор от G до H, за да може да се напълни.
5.Напълнете главата с памук и зашийте от B 
до В.
6.Зашийте двете части на опашката заедно 
(оставете другите четири части, за да 
изработите краката).
7.Поставете опашката в тялото, както е 
показано на схемата на стр. 39. Сгънете 
излишните части от плата от двете страни на 
тялото и зашийте здраво.
8.За да изработите крилата, зашийте две по две 
формите.
9.Зашийте крилата към тялото, както е 
показано на стр. 40.
10. Зашийте заедно двата слоя на клюна от С 
до Е до D, оставяйки незашит участък от С 
до D (виж стр. 39). Напълнете, за да получите 
формата, показана долу. Зашийте главата 
отпред между С и D.
11.Направете два крака, зашивайки заедно по 
две от формите за всеки. Зашийте ги здраво 
към тялото.
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Открий гъсеницата

Въведение
Тази игра е добър начин да се демонстрират 
предимствата на маскировката.

Природозащитно послание
Ако едно животно живее в определено 
местообитание, това местообитание трябва да 
бъде опазено.

Усвоени знания
Да разберат, че маскировката е важна част от 
стратегията за оцеляване на много животни, 
например гъсениците.

Размер на групата
Повече от петима участници.

Подготовка
Нуждаете се от кълба прежда в различни 
цветове, нарязани връвчици от 10-15 см, които 
ще служат за гъсеници. Най-подходящите 
цветове са зелен, кафяв, жълт, червен и син. 
Завържете връвчиците за клони на дървета или 
други предмети около пътеката. Използвайте 
еднакъв брой връвчици от всички цветове.

Инструкции
1.Кажете на участниците, че те са птици, които 
търсят гъсеници. Те може да събират гъсеници 
от всеки цвят.
2.Ако желаете на придадете състезателен 
характер на играта, кажете им, че играта 
свършва, когато участник събере пет гъсеници.
3.Гъсениците, чийто цвят съвпада с цвета на 
фона, са по-трудни за откриване. Победителят 
е събрал повече гъсеници с ярки цветове, 
отколкото с маскировъчни.

Дискусия
Обсъдете ползите и значението на 
маскировката.
Участниците може да не успеят да открият 
зелените и кафявите гъсеници. Обсъдете какви 
са предимствата на тези цветове в природата. 
Посочете примери с други животни - зелен 
гущер, голям стрелец, чучулига, пъдпъдък, 
полска мишка, полевка, богомолка и др.
  

Кой къде живее?

Въведение
Тази лесна игра е добър начин за припомняне 
на наученото за птиците, другите животни и 
местообитанията им.
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Кълвач!

Природозащитно послание
Ако даден вид обитава определено 
местообитание, всяка промяна в него може да 
има пагубен ефект за вида.
  
Усвоени знания
Да разберат, че птиците и другите животни 
обитават специфични местообитания.

Размер на групата.
Повече от осем участници.

Подготовка
Изгответе комплект карти с формат А4, 
изобразяващи пет или шест местообитания – 
горско местообитание, морски бряг, влажна 
зона, степи, равнинни и високопланински 
ливади и пасища. 

Инструкция за игра
Поставете картите с различните местообитания 
в различните краища на стаята или навън. 
Прочетете името на някоя птица или друго 
животно. Участниците трябва да тичат до 
местообитанието, което смятат, че тази птица 
обитава. Използвайте различни птици или 
други животни, така че да включите всички 
местообитания поне по веднъж.

Някои птици може да обитават повече от 
едно местообитание. Например, царският 
орел обитава равнинни ливади и пасища, 
степи и горски местообитания. За птица като 
тази участниците трябва да тичат до няколко 
различни местообитания – добра тема за 
дискусия.
Продължението на играта може да включва 
премахване едно по едно на местообитанията. 
Ако местообитанието на дадената птица или 
животно е премахнато, то няма къде да живее.

Тази игра може да бъде проведена по два 
начина:
1.Ако участниците са посещавали защитена 
територия, може да използвате характерните 
за нея местообитания и видове. Това е добър 
начин да си припомнят какво са научили за 
мястото.
2.Може да бъдат използвани различни 
елементи на дива градина (градски парк) – 
езерца, тревисти растения, дървета. Подберете 
животни, които живеят в съответните части на 
градината (паркът).

Дискусия
Обсъдете как птиците са приспособени за 
живот в определени местообитания. Какви 
са последствията от унищожаването на 
местообитанията?
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Някои по-интересни видове 
птици в България
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Всеки българин знае, че имаме красива 
природа с море, планини, равнини и голямо 
богатство от растителни и животински видове. 
В тази глава ще разгледаме част от най-
впечатляващате и привличащи вниманието 
на хората животни – птиците, наследниците 
на динозаврите. В България може да се видят 
повече от 415 вида птици, почти половината от 
срещащите се в цяла Европа. От тях избрахме 
171 вида. Ще разкажем накратко за местата, 
които обитават, за хранителните им навици и 
природозащитения им статут – полезно четиво 
за всички запалени млади орнитолози.

ДТ – дължина на тялото
РК – размах на крилата

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis)
ДТ: 30 см; РК: 58 см
Обитава сладководни водоеми с богата водна 
растителност. Отличен плувец и гмурец, той 
преследва плячката си под водата. Храни се 
с риба, ракообразни, насекоми и ларвите им.  
Защитен от закона вид.

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
ДТ: 170 см; РК: 270-320 см
Обитава богати на риба водоеми – блата, реки, 
езера, язовири. Храни се основно с различни 
видове риба, като често птиците от ятото 
ловуват заедно. В България гнезди само в 
резервата „Сребърна”. Включен е в Световния 
Червен списък. 

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)
ДТ: 160 см; РК:  245–295 см
Обитава блата и езера с обширни тръстикови 
масиви. Живее на ята. Изключително рибоядна 
птица. В България е изчезнал като гнездящ, 
среща се по време на прелет и скитане. 
Защитен от закона вид.

Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus)
ДТ: 50 см; РК: 85 см
Обитава блата, реки, микроязовири и други 
водоеми. Гнезди поединично или на малки 
групи в колонии на други водолюбиви птици. 
България е изключително важна за вида, тъй 
като голяма част от популацията зимува по 
течението на река Марица. Храни се основно 
с дребна риба. Включен е в Световния Червен 
списък. 

Голям корморан (Phalocrocorax carbo)
ДТ: 77–94 см; РК: 121–149 см
Най-едрият от трите вида корморани, 
срещащи се в България. Обитава различни по 
характер водоеми както по морския бряг, така 
и във вътрешността. Гнезди на колонии по 
дървета, по-рядко на скали или сред водната 
растителност. Изключително рибояден вид. 
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Червена чапла (Ardea purpurea)
ДТ: 70–90 см; РК: 110–145 см
Обитава блата и обрасли с водна растителност 
други водоеми. Храни се с риба, земноводни, 
насекоми, дребни змии, мишки. Рядък, защитен 
от закона вид.

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)
ДТ: 58–65 см; РК: 90–100 см
Гнезди на колонии по дървета или в тръстикови 
масиви. Храни се с риба, ракообразни, 
насекоми, жаби, гризачи. Защитена със закон.

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)
ДТ: 40–49 см; РК: 71–86 см
Дължи името си на по-дългите пера в тилната 
област на главата си. Обитава водоеми с 
блатна растителност. Храни се с безгръбначни 
животни, дребни рибки, земноводни, влечуги, 
мишевидни бозайници. Защитен от закона вид.  

Бял щъркел (Ciconia ciconia)
ДТ: 95–110 см; РК: 180–218 см
Може би най-известната птица в България. 
Гнезди в населените места, но лови храната си 
по влажни ливади и мочурливи места. Храни 
се със земноводни, влечуги, гризачи. Защитен 
от закона вид.

Черен щъркел (Ciconia nigra)
ДТ: 90–105 см; РК: 173–205 см
Малко по-дребен от белия щъркел. Предпочита 
скалисти и горски местообитания, като 
гнезди и на скали, и на дървета. Менюто му 
е съставено основно от риба, но също така 
влечуги, земноводни и гризачи. Защитен от 
закона вид.

Лопатарка (Platalea leucorodia)
ДТ: 80–93 см; РК: 120–135 см
Обитава блата и езера с обширни тръстикови 
масиви или заливни  гори по дунавските 
острови. Гнезди на колонии по дървета 
или в блатната растителност. Храни се с 
рибки, ракообразни и други безгръбначни, 
земноводни, които улавя благодарение на 
чувствителния връх на клюна си. Рядък, 
защитен от закона вид.
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Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)
ДТ: 60 см; РК: 90 см
Обитава мочурища и заблатени терени. Гнезди 
на колонии по дървета или в тръстиката, 
понякога с някои видове чапли. Храни се с 
дребни водни безгръбначни, насекоми, рибки, 
земноводни. Рядък, защитен от закона вид. 

Ням лебед (Cygnus olor)
ДТ: 140–160 см; РК: 200–240 см
Възрастните са изцяло бели с червено-черна 
човка, младите – сиво-кафяви. Обитава 
крайбрежни участъци на сладководни и 
соленоводни влажни зони. Живее на двойки 
и агресивно пази територията си, особено от 
себеподобни. Храни се предимно с растения, 
които „пасе” от дъното на плитчините. 
Образува двойки за цял живот. Защитен от 
закона вид. 

Поен лебед (Cygnus cygnus)
ДТ: 150 см; РК: 205–235 см
Прилича на немия лебед, но човката му е 
жълто-черна. Среща се у нас само през зимата 
по соленоводни и сладководни басейни, често 
– в нивите около тях. Храни се основно с 
растения. Двойките се запазват за цял живот. 
Защитен от закона вид. 

Сива гъска (Anser anser) 
ДТ: 74–84 см; РК: 149–168 см
Единственият вид гъска, който гнезди у нас. 
Обитава блата с гъста водна растителност. 
Зиме се придържа в ятата на другите видове 
гъски. Отличен летец, който по време на 
прелетите понякога се издига на значителна 
височина от порядъка на километри. Предимно 
растителнояден. Защитен от закона вид. 

Голяма белочела гъска (Anser albifrons) 
ДТ: 65–78 cм; РК: 130–165 cм
Най-многобройният вид гъска, който се среща 
в България. Отличава се от другите гъски 
по по-голямото и забележимо бяло петно на 
челото и черните петна по гърдите и корема. 
Пристига от север през октомври и напуска 
страната през март. Основно растителнояден 
вид. В България е ловен обект.

Малка белочела гъска (Anser erythropus) 
ДТ: 56–66 cм: РК:  115–135 см
Изключително много прилича на голямата 
белочела гъска, различава се отблизо по по-
късата човка и жълтия околоочен пръстен. 
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Рядък прелетен и зимуващ в България вид. 
Храни се с растения, най-често зърнени 
култури. Световно застрашен вид, защитен със 
закон.

Голям гмурец (Podiceps cristatus)
ДТ: 46–51 см; РК: 59–73 см
Най-големият гмурец в Европа. Обитава 
сладководни басейни. Строи гнездата си върху 
водата, понякога край водна растителност. 
Храни се основно с риба, ракообразни и 
земноводни. Защитен от закона вид. 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)
ДТ: 23–29 см
Най-дребният и често срещан наш гмурец. 
Обитава различни по големина сладководни 
блата, язовири и езера. Храни се основно с 
рибки, водни насекоми и земноводни. Защитен 
от закона вид.  

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)
ДТ: 55–65 см; РК: 88–106 см
Среща се край блата и плитки солени и 
сладководни басейни. Гнезди в колонии по 
дърветата или в тръстикови масиви. Храни се 
главно с риба, влечуги, жаби и други дребни 
водни животни. Защитен от закона вид.

Сива чапла (Ardea cinerea)
ДТ: 84–102 см; РК: 155–175 см
Най-разпространената и едра чапла в България. 
Среща се край разнобразни водоеми. Гнезди на 
колонии по дърветата или в тръстикови масиви, 
рядко на скали. Храни се с разнообрази водни 
животни – риба, ракообразни, земноводни, 
влечуги. Защитен от закона вид. 

Голяма бяла чапла (Ardea alba)
ДТ: 85–100 см; РК: 145–170 см
Оперението е изцяло бяло. Обитава блата, 
реки и други влажни зони, често обрасли с 
растителност. Гнезди в самостоятелни или 
смесени колонии с други видове чапли. Храни 
се с риба, безгръбначни, земноводни, влечуги, 
дребни гризачи. Защитен от закона вид.
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Червеногуша гъска (Branta ruficollis)
ДТ: 54–60 см; РК: 110–125 см
Изключително рядък вид, гнездящ на Земята 
единствено в тундрата* и лесотундрата* на 
Русия. Ежегодно зимува в Североизточна 
България (основно Дуранкулашкото и 
Шабленското езеро), като през деня пасе в 
нивите със зимна пшеница, а нощта прекарва 
във водоемите. България е от ключово 
значение за опазването на вида, тъй като 
през най-студените зими у нас зимуват до 70 
% от всички червеногуши гъски на Земята. 
Включена е в Световния Червен списък.

Бял ангъч (Tadorna tadorna)
ДТ: 62 см; РК: 120 см
Едра, контрастно оцветена патица. Обитава 
соленоводни, по-рядко сладководни водоеми, 
като гнезди в дупки под земята. Храненето му 
е смесено – ракообразни, насекоми и други 
безгръбначни, понякога растения. Защитен от 
закона вид.

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)
ДТ: 64 см; РК: 130 см
Ръждивочервена едра патица. Обитава 
предимно сладководни водоеми. Гнезди 
в дупки по отвесни брегове, стари ходове 
на лисици и язовци, по-рядко – в скални 
кухини. Храни се със зелени части на блатни 
и ливадни растения, насекоми и други дребни 
безгръбначни. Защитен от закона вид.

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)
ДТ: 56–65 см; РК: 90 см. 
Има ясно изразен полов диморфизъм*. 
Най-широко разпространената патица в 
България, прародител на домашната патица. 
Обитава всички видове сладководни басейни. 
Храни се с растителни части и семена, дребни 
безгръбначни животни. Ловен обект.

Клопач (Anas clypeata)
ДТ: 48 см; РК: 77 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Средно едра патица с характерно разширена 
към върха човка. Предпочита блатисти 
местности и делти на реки. Храни се с 
различни водни организми – зоопланктон*, 
които прецежда през специално пригодения си 
за това клюн. Ловен обект.
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Шилоопашата патица (Anas acuta)
ДТ: 52-70 см; РК: 85 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Средно голям представител на семейство 
Патицови. Опашката е характерно заострена, 
откъдето носи и името си. Среща се в близост 
до различни по характер водоеми. Храни се с 
дребни безгръбначни и растения. В България е 
ловен обект.

Фиш (Anas penelope) 
ДТ: 44–50 cм; РК: 82 cм. Има изразен полов 
диморфизъм.
Сравнително дребна патица, издаваща 
характерно подсвиркване. Като останалите 
представители на семейството лети бързо 
и леко, излита почти вертикално. Обитава 
предимно пресноводни водоеми. Храни се с 
различни безгръбначни животни и растения. В 
България е ловен обект.

Лятно бърне (Anas querquedula)
ДТ: 37–41 см; РК: 59–67 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Една от най-дребните наши патици – малко 
по-едра е от гугутка. Обикновено се среща в 
обрасли с водна растителност водоеми. Храни 
се предимно с растителни части и дребни 
мекотели. В България е ловен обект.

Зимно бърне (Anas crecca)
ДТ: 36 см; РК: 60 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
На големина е колкото лятното бърне. 
Обитава обрасли с водна растителност блата, 
микроязовири, езера, речни крайбрежия. 
Храни се със смесена храна – растения и 
безгръбначни. Ловен обект.

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)
ДТ: 45 см; РК: 77 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Средно едра патица, чието тяло при плуване 
е почти напълно потопено. Друга разлика от 
същинските патици е, че набавя храната си 
предимно чрез гмуркане, откъдето идва и 
името й. Среща се в сладководни и соленоводни 
водоеми – езера, блата, морски крайбрежия. 
Храни се с водни безгръбначни и растителни 
части. Защитен от закона вид.
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Качулата потапница (Aythya fuligula)
ДТ: 40–47 см; РК: 72 см. Има ясно изразен 
полов диморфизъм.
Подобно на предходния вид плува и се гмурка 
добре, като може да се задържи под водата 
повече от 30 секунди. Обитава разнообразни 
сладководни и соленоводни водоеми, често 
значително обрасли с растителност. Храни се 
с дребни мекотели, ракообразни и растителни 
части. В България е ловен обект.

Белоока потапница (Aythya nyroca)
ДТ: 38–42 см; РК: 60–67 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Изцяло тъмна, с бяло подопашие. Една от най-
широко разпространените патици в миналото, 
която днес е рядка. Обитава сладководни езера, 
блата, бавно течащи реки. Храни се дребни 
мекотели, ракообразни, личинки на насекоми 
и растения. Включена е в Световния Червен 
списък.

Планинска потапница (Aythya marila)
ДТ: 40–51 см; РК: 75 см. Има ясно изразен 
полов диморфизъм.
Много прилича на кафявоглавата потапница. 
Лети стремително и бързо, плува и се гмурка 
добре. У нас се среща главно през зимата, 
най-често в соленоводни и сладководни езера. 
Храни се с дребни мекотели и ракообразни, 
личинки на насекоми, растителни части. 
Защитен вид в България.

Червеноклюна потапница (Netta rufina)
ДТ: 55 см; РК: 86 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Сравнително едра патица с характерно „обемна”  
глава и кораловочервена човка. Гнезди в 
сладководни водоеми с гъста растителност, 
като вероятно вече не се размножава у нас. По-
многобройна през зимата по Черноморското 
крайбрежие. Храни се с водна растителност 
и дребни безгръбначни. Рядък, защитен от 
закона вид.

Тръноопашата потапница (Oxyura leuco-
cephala)
ДТ: 45 см; РК: 66 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Сравнително дребна потапница с характерна 
бяла глава. У нас се среща само през зимата и 
предимно в полусолени или соленоводни езера. 
Храни се предимно с водни безгръбначни, 
които лови на дъното, но и с растителни 
части, семена, водни растения. Включена е в 
Световния Червен списък.
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Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)
ДТ: 110 см; РК: 270 см
Изчезнал като гнездящ вид от фауната на 
България. Една от най-едрите грабливи 
птици, която макар и изключително рядко, 
може да се види у нас по време на скитания. 
Гнезди на скали. Храни се с мърша и особено 
с кости, които пуска от голяма височина, за 
да ги счупи. Защитен със закон, символ на 
природозащитата в България.

Черен лешояд (Aegypius monachus)
ДТ: 105 см; РК: 270 см
Много едър лешояд с преобладаващо черно 
оперение на тялото. У нас е оцелял само в 
Източните Родопи, макар в миналото да се 
е срещал из цялата страна. Гнезди в големи 
до 2 м гнезда по дърветата. Изключително 
мършоядна птица, която през повечето време 
се рее във въздуха и оглежда за трупове на 
животни. Включен е в Световния Червен 
списък. 

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
ДТ: 95–110 см; РК: 230–265 см
На големина е почти колкото черния, но в 
оперението му преобладава земнокафявият 
цвят и има характерна „гола” глава. Профилът 
при реене* е V-образен. Предпочита скалисти 
и по-сухи райони. Последните белоглави 

лешояди у нас са се запазили само по 
долината на река Арда около гр. Маджарово 
и яз. „Студен кладенец”. Гнезди на колонии 
по труднодостъпни скали. Мършоядна птица. 
Рядък и защитен вид.

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
ДТ: 55–65 см; РК: 155–170 см
Най-дребният лешояд в България. С бялото 
си оперение и с черните си пера по крилата 
отдалече прилича на бял щъркел. Прелетен. 
Смята се за една от най-интелигентните птици, 
защото умее да използва сечива (хвърля камъни 
по щраусови яйца в Африка, за да се добере 
до съдържанието им). Гнезди в скални ниши и 
вдлъбнатини. Подобно на белоглавия си събрат 
основната част от българската популация се е 
запазила в Източни Родопи. Храни се с мърша, 
а понякога улавя дребни животни. Световно 
застрашен вид, чиято численост и у нас бързо 
намалява. 

Полски блатар (Circus cyaneus) 
ДТ: 46–50 см.; РК: 110–125 см. Има ясно 
изразен полов диморфизъм.
Средно едра дневна граблива птица, обитател 
на откритите пространства. Умел летец със 
силно V-образен полет при реене. У нас се 
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среща главно през периода на прелета и през 
зимата. Основно се храни с гризачи, по-дребни 
птици и насекоми. Защитен от закона вид.

Степен блатар (Circus macrourus)
ДТ: 43–53 см; РК: 100–120 см. Има ясно 
изразен полов диморфизъм.
Прилича на предходния вид, но е по-дребен 
от него. Среща се основно през периода 
на миграцията, като предпочита открити 
местности. Храни се с гризачи, влечуги, 
насекоми и дребни птици. Световно застрашен 
вид.

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)
ДТ: 43–55 см; РК: 115–140 см. Има ясно 
изразен полов диморфизъм.
Най-често срещаният блатар у нас. 
От разстояние може да бъде сбъркан с 
обикновения мишелов, но за разлика от него 
е с много по-дълга опашка и по-тесни криле, 
лети обикновено ниско и с характерен бавен 
и рязко менящ посоката си полет. Гнезди в 
гъстата водна растителност на блатисти и 
крайбрежни местности. Храни се с водни 
птици, земноводни, влечуги, обикновено 
с ранени или болни индивиди. Защитен от 
закона вид. 

Голям ястреб (Accipiter gentilis)
ДТ: 49–64 см; РК: 93–127 см
Средно едра сива на цвят хищна птица с 
характерна вертикална стойка. Има широки 
крила и дълга опашка, които му дават 
маневреност при ловуване между дървета 
и храсти. Гнезди по дървета. Храни се 
основно със средни по размер птици, по-
рядко бозайници. Най-често нападенията над 
домашни птици в селищата са негово дело. 
Среща се целогодишно. Защитен от закона 
вид.

Малък ястреб (Accipiter nisus)
ДТ:  29–41 см; РК: 58–80 см
Умалено „копие” на големия ястреб, с по-тънки 
и дълги крака, с дълга опашка и широки крила. 
Обитава гористи местности, където подобно 
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на големия си събрат маневрира бързо и ловко 
между дървета и храсти. Гнезди по дървета. 
Храни се предимно с дребни птици. Среща се 
целогодишно. Защитен вид.

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
ДТ: 30–37 см; РК: 63–76 см
Подобен на малкия ястреб, но за разлика от 
него има черни върхове на крилата, които го 
правят лесен за определяне. Обитава гористи 
местности обикновено в близост до водоеми. 
Храни се с дребни животни – птици, гущери, 
насекоми. Прелетен, при миграция се движи 
на ята. Защитен вид в България.

Осояд (Pernis apivorus)
ДТ: 52–59 см; РК: 113–135 см
Средно едра сиво-кафява птица с твърде 
вариращо на цвят оперение. Тясно 
специализиран вид, който се храни предимно 
с личинките на оси и земни пчели, които 
проследява и изравя от земята. Ноктите му не 
са толкова извити и затова са удобни за копаене. 
По-рядко лови жаби, змии, птици и мишки. 
Гнезди в гористи планински и равнинни места. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Обикновен мишелов (Buteo buteo)
ДТ: 46–58 см; РК: 110–132 см
Най-често срещаната средно едра граблива 
птица у нас. Характерен е с тъмнокафявото си 
оперение и с V-образния си профил на крилата 
при реене, късия врат и опашка. Гнезди по 
дървета, но ловува в открити места. Среща 
се в разнообразни местообитания, най-често 
обработваеми земи, изпъстрени с малки 
горички. Храни се предимно с дребни гризачи, 
по-рядко с влечуги, земноводни и по-едри 
насекоми. Защитен от закона вид.

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
ДТ: 50–61 см; РК: 130–150 см
По-едър от обикновения мишелов, със светла 
глава и опашка с ръждив оттенък. Също има 
характерен V-образен профил на летене. 
Гнезди по скали, но и по дървета. Предпочита 
територии с неголяма надморска височина 
и разнообразен релеф. Храни се с гризачи и 
други дребни бозайници, влечуги и птици. 
Защитен от закона вид.
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Голям креслив орел (Aquila clanga)
ДТ: 65 см; РК: 160 см
Едър, изцяло тъмен орел, у нас единични 
индивиди може да бъдат видени главно при 
прелет и понякога през зимата. Храната му е 
разнообразна и обикновено свързана с влажни 
зони – земноводни, мишевидни гризачи, 
влечуги, птици, насекоми. Световно застрашен 
вид. 

Малък креслив орел (Aquila pomarina)
ДТ: 55–65 см; РК: 143–168 см 
На външен вид много трудно различим от 
предходния, макар да е много по-често срещан 
от него. Обитава гористи места обикновено 
на неголяма надморска височина, често близо 
до водоеми. Обикновено при полет профилът 
на крилата му е „увиснал”. Прелетен, като 
над Черноморското крайбрежие прелита 
практически цялата му световна популация. 
Храни се с жаби и други земноводни, дребни 
бозайници и влечуги. Защитен от закона вид.

Морски орел (Haliaeetus albicilla)
ДТ: 76–92 см; РК: 190–240 см
Най-едрият наш орел. С характерно широки 
криле, издадена напред глава и къса бяла 
опашка при възрастните птици. Обитава 
гористи райони в близост до големи реки, 
езера, язовири и морския бряг. Гнезди по 

дърветата, като гнездата му достигат 2 м в 
диаметър. Храни се с риба, птици, гризачи, 
мърша. Защитен от закона вид.

Скален орел (Aquila chrysaetos)
ДТ: 80–93 см; РК: 190–225 см
Много голям тъмен орел. Силен и величествен 
хищник. Профилът при реене, подобно 
на мишеловите и тръстиковия блатар, е 
характерен V-образен. Предпочита планински 
и гористи местности. Строи големи гнезда по 
скални ниши или по високи дървета. Храни се 
със средни по големина бозайници и птици. 
Постоянен. Защитен от закона вид. 

Царски орел (Aquila heliaca)
ДТ: 70–83 см; РК: 175–205 см
Малко по-дребен от скалния орел и в полет 
профилът на крилата му е равен, а не 
V-образен. Обитава открити пространства 
на по-малка надморска височина, често в 
близост до населени места. Гнезди на високи 
дървета, най-често тополи. Има изключително 
разнообразен хранителен спектър: таралежи, 
лалугери, дребни гризачи, вранови и чайкови 
птици, влечуги и др. Една от малкото едри 
хищни птици, живееща в съседство с човека. 
Световно застрашен вид.
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Ястребов орел  (Hieraaetus fasciatus)
ДТ: 68 см; РК: 165 см
Средно едър, бърз и маневрен орел. В България 
е изключително рядък. Обитава скални 
комплекси в гористи и хълмисти местности, 
по-рядко открити пространства. Храни се със 
средни по размер птици, различни гризачи, 
гущери и др. Защитен от закона вид.

Малък орел (Hieraaetus pennatus) 
ДТ: 42–51 см; РК: 110–135 см
Средно едър кафяв отгоре орел. Обитава 
хълмисти и гористи местности. Гнезди 
основно на дървета. Сравнително малоброен 
и разпространен предимно в Южна България. 
Храни се с птици, дребни бозайници, влечуги. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Орел змияр (Circaetus gallicus) 
ДТ: 62–69 см; РК: 162–178 см
Едър светлокафяв отгоре и почти бял отдолу 
орел с широки крила. Гнезди главно по дървета 
в горски местообитания. При ловуване често 
„увисва“* във въздуха. Храната му е предимно 
змии, гущери, по-рядко птици, гризачи. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Речен орел (Pandion haliaetus)
ДТ: 57 см; РК: 157 см
Сравнително едър тъмен отгоре и светъл 
отдолу орел. Високоспециализиран към 
хранене изключително с риба. Пикира от 
въздуха и буквално се забива във водата, за да 
улови плячката си. Гнездото си прави отгоре 
върху короната на някое дърво в близост до 
водоеми с бистра и дълбока вода. Прелетен. 
Защитен от закона вид.

Черношипа ветрушка (керкенез) (Falco tin-
nunculus)
ДТ: 31–37 см; РК: 67–78 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Дребно соколче, една от най-обикновените 
грабливи птици у нас. Често ловува, като 
„увисва” във въздуха. Обитава открити 
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местности, но гнезди по дървета, скални 
пукнатини и високи постройки, включително 
в населените места. Заема гнезда на други 
птици, най-често на свраката и на сивата врана. 
Храни се с гризачи и други дребни бозайници, 
дребни птици, гущери и по-едри насекоми. 
Защитен от закона вид.

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)
ДТ: 30 см; РК: 65 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Прилича на предходния вид, но е малко по-
дребен. Докъм 1960 г. е гнездил на колонии 
на много места в България, но понастоящем 
вероятно е изчезнал като гнездящ от фауната на 
страната. Предпочита открити пространства с 
единични дървета и храсти. Гнезди на колонии 
в дупки или скални пукнатини, нерядко 
по сгради в населени места. Храни се със 
скакалци, попови прасета и други насекоми, 
дребни гущери, птички и др. Прелетен. 
Световно застрашен вид.

Червенонога (Вечерна) ветрушка (Falco ves-
pertinus) 
ДТ: 28–34 см; РК: 65–76 см. Има ясно изразен 
полов диморфизъм.
Мигриращ вид, който предпочита равнинни 
местности с редки групи дървета, 
обработваеми площи. Гнезди на колонии, като 
често заема гнездата на посевни врани. Храни 
се с едри насекоми, гущери, мишки. Световно 
застрашен вид.

Сокол орко  (Falco subbuteo) 
ДТ: 29–35 см; 70–84 см
Дребен сокол с елегантен сърповиден силует и 
бърз и маневрен полет. Обитава гористи места, 
ивици дървета покрай реки, понякога открити 
местообитания с единични дървета. Заема 
гнезда на други птици. Храни се с бръмбари, 
водни кончета и други едри насекоми, 
лястовици и други дребни птици. Защитен от 
закона вид.

Ловен сокол (Falco cherrug)
ДТ: 47–55 см; РК: 105–129 см
Най-едрият сокол у нас. На прага на изчезването 
от България главно поради ограбване на 
гнездата му за нуждите на соколарството. 
Обитава открити пространства, близо до скали 
или до гори с високи дървета. Не строи гнезда, 
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а заема гнездата на други птици. Предпочитана 
храна са дребните гризачи, особено лалугера, 
дребни и средни по размер птици. Световно 
застрашен вид.

Сокол скитник (Falco peregrinus)
ДТ: 38–51 см; РК: 89–113 см
Едър сокол с масивно тяло и широки заострени 
крила. Обитава проломи и други скалисти места 
в планините. Най-бързото живо същество на 
планетата – при пикиращ полет развива над 
360 км/ч. Храни се предимно с птици, които 
лови във въздуха. Защитен от закона вид.

Колхидски фазан (Phasianus colchicus)
ДТ: 71 см; РК: 80 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
В България обитава хибридната форма на 
фазана, а местният див подвид е унищожен 
генетично вследствие разселването из 
страната на чуждоземни подвидове за нуждите 
на ловното стопанство. Обитава храсталаци, 
крайречни гори, тръстикови масиви, сечища. 
Гнезди на земята. При опасност предпочита 
да бяга. Храната му е разнообразна: плодове, 
семена, листа, червеи, насекоми, гущери и др. 
Ловен обект.

Глухар (Tetrao urogallus)
ДТ: 73 см; РК: 106 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Най-едрият представител на семейство 
Кокошеви. По време на токуването*, когато 
мъжката птица „пее”, спира да чува за няколко 
секунди, откъдето произлиза и името й. Друга 
характерна особеност за него е, че обитава 
основно стари иглолистни гори. Когато са 
малки, птиците се хранят с насекоми, по-късно 
минават на растителна диета – пъпки, плодове, 
а през зимата ядат иглиците на иглолистните 
растения. Ловен обект.

Яребица (Perdix perdix)
ДТ: 30 см; РК: 47 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Обитава открити затревени местности, често 
засадени със земеделски култури. Гнезди на 
земята и когато мъти, не излита, освен ако 
опасността не е съвсем близо. Храни се с 
различни растения, семена, насекоми и други 
безгръбначни. Постоянна птица. Ловен обект.
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Пъдпъдък (Coturnix coturnix) 
ДТ: 16–18 см
Дребна прелетна кокошева птица, която по-
често може да се чуе, отколкото да се види. 
Обаждането наподобява името на птицата: 
„пъд-пъдък, пъд-пъдък”. Предпочита открити 
затревени пространства – ливади, земеделски 
масиви. Гнезди на земята. Храни се главно със 
семена и насекоми. Прелетен. Ловен обект.

Сив жерав (Grus grus)
ДТ: 115 см; РК: 232 см
Едра прелетна птица, която предпочита 
откритите пространства – ливади, стърнища, 
разливи на реки. В полет ятата имат V-образна 
форма, подобно на гъските. В миналото 
гнездил в България, понастоящем се среща 

само при миграция и рядко през зимата. Храни 
се с растителна и животинска храна – семена, 
едри насекоми, мекотели, влечуги, гризачи. 
Рядък и защитен от закона вид.

Крещалец (Воден дърдавец) (Rallus aquaticus)
ДТ: 23–26 см
Най-широко разпространеният дърдавец, но с 
потаен начин на живот. Предпочита заблатени 
територии, като гнезди в местата с най-гъста 
растителност. Храни се с насекоми и водни 
безгръбначни, семена, плодове, мишки. 
Защитен от закона вид.

Зеленоножка (Gallinula chloropus)
ДТ: 34 см; РК: 52 см
Сравнително обикновена блатна птица. Среща 
се по богати на водна растителност бавно 
течащи реки, блата, езера, микроязовири и 
рибарници. Придвижва се с лекота по заблатени 
терени благодарение на дългите пръсти на 
краката си. Храни се с дребни безгръбначни, 
но и с растителна храна. Защитен от закона 
вид.

Лиска (Fulica atra)
ДТ: 36–42 см
Лесно се определя по изцяло сиво-черното 
оперение и бялата рогова пластинка на челото. 
Обитава богати на водолюбива растителност 
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сладководни и полусолени влажни зони. Храни 
се с насекоми, други безгръбначни и растения. 
Ловен обект.

Ливаден дърдавец (Crex crex)
ДТ: 22–25 см
Наподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия 
и крака. Най-често може да се регистрира по 
обаждането, предимно нощем и рано сутрин. 
Обитава влажни ливади и други подобни места 
с единични храсти и преобладаваща тревна 
растителност. Храни се с дребни безгръбначни 
и със семена. Прелетен. Включен е в Световния 
Червен списък.

Дропла (Otis tarda)
ДТ: 90 см; РК: 225 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Една от най-едрите летящи птици, типичен 
представител на откритите местообитания тип 
степи*. В миналото е гнездила в Добруджа и на 
други места в страната, но поради унищожаване 
на местообитанието й и избиване е изчезнала. 
Гнезди на земята. Понастоящем се среща 
много рядко, главно при прелет и зимуване. 
Храни се с насекоми и други безгръбначни, 
растения и дребни гръбначни като полевки. 
Защитен от закона, световно застрашен вид.

Стрепет (Tetrax tetrax)
ДТ: 42 см; РК: 110 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Обитава сухи тревисти терени, рядко 
обработваеми площи и ливади. Изчезнал от 
България като гнездящ вид. Има смесено 
хранене – семена, насекоми, дребни влечуги. 
Защитен от закона вид.

 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)
ДТ: 43 см; РК: 78 см
Обитава на колонии солници и други водоеми 
с много висока соленост. Гнезди на земята, 
често в малки групи. С извитата си нагоре 
човка „коси” водния слой и така събира храната 
си – основно ракообразни и водни насекоми. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Кокилобегач (Himantopus himantopus)
ДТ: 37 см; РК: 75 см. Има изразен полов 
диморфизъм.
Обитава соленоводни влажни зони по 
Черноморското крайбрежие, но и утайници 
и други богати на органични вещества 
водоеми във вътрешността на страната. Строи 
гнездото си на земята. Храни се с насекоми, 
техните ларви, мекотели и други безгръбначни 
животни. Прелетен. Защитен от закона вид
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Кафявокрил огърличник (Glareola pratin-
cola)
ДТ: 25 см; РК: 62 см
Обитава околностите на солени и сладководни 
водоеми, пясъчни коси, заблатени участъци. 
Гнезди в импровизирани малки ямки на 
земята. Храни се с насекоми, които лови най-
често във въздуха, но и с наземни твърдокрили. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Калугерица (Vanellus vanellus)
ДТ: 28–31 см
Обитава влажни зони, ливади и влажни или 
залети обработваеми земи, като гнезди на 
земята. Храни се предимно с червеи и други 
безгръбначни. Прелетна. Защитен от закона 
вид.

Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa 
limosa)
ДТ: 42 см; РК: 76 см
При миграция и зимуване се среща по 
крайбрежията на блата и реки. Храни се с 
водни безгръбначни. Защитен от закона вид.

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)
ДТ: 22 см; РК: 59 см
Обитава брегове на различни водоеми. 
Зимува в България и е един от най-често 
срещаните през зимата дъждосвирци. По-
малоброен е като гнездящ, когато обитава 
гористи местообитания. Храни се с дребни 
безгръбначни, които изравя от тинята, газейки 
в плитчините. Защитен от закона вид.

Голяма бекасина (Gallinago media)
ДТ: 28 см; РК: 49 см
Потаен вид. Среща се край сладководни 
водоеми – блата, мочурища, речни разливи. 
Излита с праволинеен полет. Храни се с 
почвени безгръбначни – червеи, насекоми, 

Някои по-интересни видове птици в България        91



които намира с особено чувствителния връх 
на клюна си. Защитен от закона, световно 
застрашен вид.

Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina)
ДТ: 21 см; РК: 36 см
У нас е само по време на прелета, когато се 
среща в по-големи водни басейни, обикновено 
по Черноморското крайбрежие. Храни се с 
червеи, ракообразни, насекоми, мекотели и 
други дребни безгръбначни, които изважда 
с човката си, обикаляйки тинята и плитките 
брегове. Защитен от закона вид.

Жълтокрака чайка (Гларус) (Larus cachin-
nans)
ДТ: 61 см; РК: 146 см
Една от най-често срещаните чайки в 
България. Гнезди предимно по покривите на 
сгради и в много по-малък брой по скали по 
Черноморското крайбрежие. През последните 
десетилетия навлиза за гнездене и в населени 
места във вътрешността на страната, 
обикновено разположени покрай големи 
реки. Храни се с почти всичко – от зърна и 
дребни мекотели до хранителни остатъци по 
сметищата.

Малка чайка (Larus minutus)
ДТ 26 см; РК: 77 см
Най-малката наша чайка. Среща се само при 
миграция и зимуване по морското крайбрежие, 

по-рядко – във вътрешността на страната. 
Храни се с дребни безгръбначни, дребни 
рибки, хранителни остатъци и др. Защитен от 
закона вид.

Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida)
ДТ: 24–28 см; 57–63 см
Гнезди на колонии, като разполага гнездата 
си на водната повърхност. Среща се главно 
по Дунавското крайбрежие, макар при прелет 
да преминава и над други места в страната. 
Храни се с дребни насекоми и малки рибки. 
Малоброен и защитен от закона вид.

Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus)
ДТ: 20–24 см; 50–56 см
Обитава сладководни блата и езера, като у нас 
е най-честа при прелет и много рядка като 
гнездящ вид. Храни се с насекоми и други 
безгръбначни, дребни рибки, които улавя, 
докато лети плавно над водата. Защитен от 
закона вид.
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Белочела рибарка (Sterna albifrons)
ДТ: 24 см; РК: 50 см
Най-дребната наша рибарка, на големина 
малко по-едра от лястовица. Среща се по 
Черноморието и река Дунав. Гнезди на 
земята, като оформя плитка ямка, постлана 
с камъчета и мидени черупки. Улавя дребни 
водни безгръбначни или рибки, като пикира 
от въздуха и се забива във водата. Защитен от 
закона вид.

Гривяк (Columba palumbus)
ДТ: 38–43 см; 68–77 см
Най-едрият гълъб в България. В полет ясно 
се вижда широка бяла ивица по средата на 
крилото. Среща се в гористи райони. Гнезди 
по дърветата. Храни се със семена, мека 
растителност, пъпки и различни дребни 
плодове. Ловен обект.

Див скален гълъб (Columba livia)
ДТ: 30–35 см; РК: 62–68 см
Той е родоначалникът на полудивите гълъби, 
които се срещат в населените места. Гнезди 
на скални корнизи и ниши. Смята се, че 
практически е изчезнал като див вид, тъй като е 
силно замърсен генетично поради кръстосване 
с домашни гълъби. Като всички гълъби има 
отлично чувство за ориентация. В природата 
е предпазлива и плашлива птица. Живее на 
двойки или на малки ята. Храни се със семена 
на житни растения, пъпки, кълнове, треви, 
плодове. Защитен от закона вид.

Гугутка (Streptopelia decaocto)
ДТ: 31–34 см; РК: 48–56 см
Обикновен и типичен обитател на населените 
места. Предимно растителнояден вид, който 
през зимата може да образува големи ята на 
места със зърнени храни (силози, складове 
и др.).  Гугутката е навлязла в Европа през 
Балканите преди няколко стотин години, 
идвайки от Индийския субконтинент. За това 
време по естествен път буквално е „превзела” 
целия континент и понастоящем вече гнезди и 
в скандинавските страни, Великобритания и 
Русия.

Обикновена кукувица (Cuculus canorus)
ДТ: 30–34 см
Широко разпространена в разнообразни 
местообитания, но най-вече в широколистни 
гори. Характерна особеност е, че снася яйцата 
си в гнездата на други птици, които отглеждат 
малките й. Явлението се нарича гнездов 
паразитизъм*. В полет наподобява сокол със 
заострените си криле и дългата си опашка. По 
този начин с появата си предизвиква паника 
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сред пойните птици, за да може по-лесно 
да снесе яйцето си в чуждото гнездо. Храни 
се с насекоми, като предпочита косматите 
гъсеници, които се отбягват от повечето птици. 
Защитен от закона вид. 

Козодой (Caprimulgus europaeus)
ДТ: 24–28 см; РК 52–59 см
Нощно активна птица, която трудно може да се 
наблюдава. В полет прилича на едра лястовица. 
Храни се с насекоми. Особеност при него е, 
че при ниски температури може да изпадне в 
летаргичен сън подобно на някои бозайници. 
Защитен от закона вид.

Бухал (Bubo bubo)
ДТ: 59–73 см; РК: 138–170 см
Най-едрата наша сова. Оперението е черно-
кафяво с характерни „уши“ и оранжев 
ирис.  Обитава скалисти места, по-рядко 
широколистни и иглолистни гори. Гнезди в 
скални ниши или на земята. Както всички сови 
има отличен слух. Храната му е изключително 
разнообразна: дребни бозайници като 
таралежи, плъхове и други гризачи, порове, 
лиски и други птици, понякога по-дребни 
сови или дневни грабливи птици, земноводни, 
влечуги, дори риба. Защитен от закона вид.

Горска ушата сова (Asio otus)
ДТ: 31–37 см; РК: 86–98 см
Има характерни „уши“ и издължено тяло, но 
е много по-дребна от бухала. Среща се във 
всички типове гори, в паркове, ивици дървета 
и други. Гнезди в стари гнезда на други птици 
(най-често на свраки и врани), хралупи и 
изкуствени гнездилки. Храни се предимно 
с дребни гризачи – мишки и полевки. През 
зимата образува струпвания, които могат да 
включват повече от 30 индивида. Защитен вид.

Блатна сова (Asio flammeus)
ДТ: 40 см; РК: 100 см
Подобна на горската ушата сова, но е с по-
къси „уши” и жълт ирис. Среща се главно 
през зимата и при прелет, когато предпочита 
влажни ливади и тревисти местообитания 
в близост до водоеми. Основно се храни с 
дребни бозайници като полевки и малки птици. 
Защитен по закона вид.

Забулена сова (Tyto alba)
ДТ: 34 см; РК: 89 см
Обитава основно населени места, като 
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ловува в обработваеми земи в близост до тях. 
Гнезди в хамбари, църкви, изоставени сгради. 
Храни се главно с дребни гризачи, които 
улавя благодарение на превъзходния си слух. 
Защитен от закона вид.

Домашна кукумявка (Athene noctua)
ДТ: 23–27 см
Най-често срещаната сова в България, гнезди 
в почти всички селища. Обикновено се вижда 
привечер или рано сутрин, кацнала на покриви 
на къщи, комини, улични лампи и др. Храни се 
с насекоми и дребни гризачи, особено мишки. 
Дълги години е била незаслужено избивана 
поради различни суеверия на хората. Защитен 
от закона вид.

Чухал (Otus scops)
ДТ: 19–21 см; РК: 47–54 см
С големина на скорец, но с по-късо тяло и 
със сиво-кафяво петнисто оперение и къси 
„уши“. Среща се предимно в разредени гори и 
градски паркове. Гнезди в хралупи на дървета 

и в кухини на сгради и скали. Храни се с 
едри насекоми, дребни пойни птици, мишки. 
Защитен от закона вид. 

Черен бързолет (Apus apus)
ДТ: 17–18 см
Прилича на лястовица, но не принадлежи 
към разред Пойни, към които се отнасят 
лястовиците. Подобно на другите бързолети 
той е изключителен летец и прекарва почти 
целия си живот във въздуха. Гнезди в скални 
цепнатини и кухини в сгради. Храни се с 
летящи насекоми. Защитен от закона вид.

Обикновено земеродно рибарче (Alcedo at-
this)
ДТ: 16 см; РК: 25 см
Обитава крайбрежията на различни водоеми. 
Издълбава дълбоки около 60 см дупки в 
песъчливи и земни брегове, където гнезди. 
Обикновено има бърз стремителен полет над 
водната повърхност. Храна са му малки рибки, 
водни насекоми и безгръбначни, които улавя, 
след като се гмурка във водата. Защитен от 
закона вид.
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Синявица (Coracias garrulus) 
ДТ: 29–32 см
Ярко оцветена птица с големина на дребен 
гълъб. Предпочита откритите пространства, 
но гнезди в хралупи, а в Северна България – и 
в земни стени. Храни се предимно с бръмбари, 
гущери и други дребни животни, които лови 
по земята. Прелетна. Включена е в Световния 
Червен списък.

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)
ДТ: 25–29 см; РК: 36–40 см
Една от най-пъстроцветните наши птици. 
Предпочита откритите пространства. 
Колониален вид. Гнезди в дупки, които сам 
издълбава на открити песъчливи или льосови 
брегове. Храни се с летящи насекоми – водни 
кончета, пеперуди, оси, пчели и др. Прелетен.

Папуняк (Upupa epops)
ДТ: 27 см; РК: 44 см
С много характерен външен вид заради 
извития си клюн и широкия си пъстър качул. 
Предпочита сухи открити терени с малки групи 
дървета, овощни градини, поляни, паркове, 
лозя. Гнезди в хралупи, дупки в отвесни 
брегове, изоставени сгради. Прелетен вид. 
Храни се основно с попови прасета, скакалци 
и други насекоми, малки гущери и др. Защитен 
от закона вид.

Черен кълвач (Dryocopus martius)
ДТ: 51 см; РК: 66 см
Най-големият кълвач в България. Обитава 
планински и равнинни широколистни и 
смесени гори. Гнезди в хралупи, които след 
като бъдат напуснати, често се използват от 
различни сови и гълъби хралупари. Храни се 
с насекоми, ларви, семена. Защитен от закона 
вид.

Зелен кълвач (Picus viridis)
ДТ: 32 см; РК: 41 см
Характерен обитател на горите и парковете 
в България. Гнезди в хралупи по дърветата, 
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които си изкопава сам. Често се обажда 
със звънко „клю-клю-клю-клю”. Храни се 
с различни насекоми, особено с мравки, 
понякога с плодове и ядки. Защитен от закона 
вид.

Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major)
ДТ: 23–26 см; РК: 38–44 см
Един от най-обикновените „черно-бели” 
кълвачи. Обитава предимно гори и лесопаркове, 
избягва паркове и градини. Гнезди в хралупи, 
които сам издълбава. Храни се с дървесиноядни 
и короядни насекоми и техните ларви. 
Понякога проявява хищничество спрямо по-
малки птици. Защитен от закона вид.

Малък пъстър кълвач (Dendrocopus minor)
ДТ: 14 см; РК: 26 см
Най-дребният наш кълвач – на размер колкото 
врабче. Типичен обитател на крайречни 

дървесни ивици, особено от тополи, както и на 
по-стари гори, където по-лесно копае хралупи 
в гнилата дървесина. Храни се с дървоядни 
видове насекоми и ларвите им. Защитен от 
закона вид.

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syri-
acus)
ДТ: 23–25 см
На външен вид много прилича на големия 
пъстър кълвач, но за разлика от него е типичен 
обитател на населените места – дворове, 
паркове, градини, селищни горички. За храна 
предпочита ларвите на дървоядни насекоми, 
като ги изважда с дългия си език, след като 
е пробил дупка в дървесината. Защитен от 
закона вид.

Полска чучулига (Alauda arvensis)
ДТ: 16–18 см
Най-често срещаната чучулига у нас. Обитава 
обработваеми земи и различни тревни 
местообитания. Гнезди на земята. Храни се с 
насекоми, червеи и други дребни безгръбначни, 
понякога със семена. Чувствителна към 
замърсяване с химически препарати, 
изчезва от земеделските райони с употреба 
на пестициди. Като изключително важен 
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биологичен индикатор във Великобритания 
броят на полските чучулиги официално е приет 
за показател за качеството на живот на хората 
– заедно с броя на училищата, болниците и 
размера на заплатите! Защитен от закона вид.

Горска чучулига (Lullula arborea)
ДТ: 15 см
Обитава гористи планински и хълмисти 
райони. Води наземен начин на живот, като 
при строежа на гнездото си вплита и тънки 
сухи клонки. Храни се със семена и насекоми. 
Има мелодична песен. Защитен от закона вид.

Качулата чучулига (Galerida cristata)
ДТ: 15 см
Широко разпространен вид. Обитава сухи 
тревисти местности, много често около самите 
селища. Гнезди на земята в малки вдлъбнатини. 
Храната си търси на земята – семена, дребни 
безгръбначни като насекоми и червеи. Има 
продължителна мелодична песен. Защитен от 
закона вид.

Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha ca-
landra)
ДТ: 17–20 см
По-едра е от полската чучулига и е с масивен 
клюн. Обитава открити степни пространства, 
песъчливи и каменисти местности. Гнезди на 
земята, а през зимата образува ята. Храни се 
със семена, насекоми и други безгръбначни. 
Защитен от закона вид.

Сива чучулига (Calandrella rufescens)
ДТ: 14 см
Изключително рядък вид. Предпочита открити 
тревни местообитания, изпъстрени с рядка 
храстова растителност. Води наземен начин 
на живот и се храни предимно с насекоми. 
Защитен от закона вид.

Селска лястовица (Hirundo rustica)
ДТ: 17–21 см
Широко разпространена насекомоядна птица, 
която съжителства с човека от незапомнени 
времена. Гнезди обикновено в полузатворени 
пространства – в обори, оставени отворени 
помещения, и само по изключение – по 
фасадите на сгради. Отличен летец и поради 
това улавя храната си в полет. Строи отворени 
гнезда от кал и слама. Прелетен, защитен от 
закона вид.
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Градска лястовица (Delichon urbicum)
ДТ: 13–15 см
Подобно на селската лястовица, съжителства 
с човека. За разлика от нея прави гнездата си 
предимно отвън, по фасадите – особено над 
прозорци и под стрехи. Опашката й не е толкова 
дълга и не е толкова дълбоко врязана като на 
селската лястовица. Строи от кал кълбовидни 
затворени гнезда с малък отвор. Храни се с 
насекоми, които улавя във въздуха. Образува 
големи ята по време на прелет. Защитен от 
закона вид.

Брегова лястовица (Riparia riparia)
ДТ: 12 см
Обитава песъчливи и льосови отвесни брегове 
на реки и блата, където прави дупки, в които 
гнезди. Живее на колонии. Храни се с насекоми 
– мухи, комари и др. Защитен от закона вид.

Червенокръста лястовица (Hirundo daurica)
ДТ: 19 см
Сравнително нов вид за фауната на България. 
Започнала е да навлиза от юг около средата 
на 20. век, като по естествен начин се е 
разпространила в цялата страна – от морския 
бряг до най-високите части на планините. 
Прави характерни бутилковидни гнезда от кал 
по скали, под мостове, по тавани на изоставени 
сгради и други подобни места. Прелетен вид. 
Насекомоядна. Защитен по закона вид.

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)
ДТ: 16–19 см
Живее по открити, на места обрасли с гъста 
растителност терени в близост до вода. Прави 
груби гнезда от тревички, коренчета и клечици 
в кухини под мостове, крайречни стени, сгради. 
Характерно за нея е постоянното поклащане 
на задната й част и опашката и притичване по 
земята. Насекомоядна. Постоянна. Защитен от 
закона вид.

Жълта стърчиопашка (Motacilla flava)
ДТ: 17 см. Има ясно изразен полов диморфизъм.
В България гнезди подвидът черноглава жълта 
стърчиопашка. Обитава равнинни открити 
места – влажни ливади, ниви, мочурливи 
места. Гнездото си прави на земята, добре 
скрито сред тревите. Насекомоядна. Прелетна. 
Защитен от зaкона вид.
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Гурлю (Cinclus cinclus)
ДТ: 17–20 см
Обитава бързотечащи планински реки. Прави 
голямо топчесто гнездо в кухини между 
камъни или туфи треви по стръмни брегове. 
Храни се с животинска храна – водни насекоми 
и ларвите им, охлюви, дребни ракообразни. 
Лови ги, като се гмурка и се придвижва под 
водата. Постоянна птица. Защитен от закона 
вид.

Орехче (Troglodytes troglodytes)
ДТ: 9–10 см
Една от най-дребните наши птици. Обитава 
подлеса* във влажни планински и равнинни 
гори. Често мъжкият строи по няколко гнезда, 
а женската избира само едно от тях. Храни се 
основно с насекоми. Постоянен. Защитен от 
закона вид.

Южен славей  (Luscinia megarhynchos)
ДТ: 15 см
Известен е с мелодичната си песен и скрития 
си начин на живот. Прелетен вид, който 
се среща почти в цялата страна. Обитава 
влажни равнинни гори, храсталаци, паркове, 
изоставени градини, често в близост до вода. 
Гнезди в ниски храсти или на земята сред 
гъсто преплетени храсталаци. Насекомояден. 
Защитен от закона вид.

Червеногръдка (Erithacus rubecula)
ДТ: 14 см
Широко разпространен горски вид. Среща 
се както в лесопарковете в населените места, 
така и високо в планините. Гнездата си прави 
ниско по земята сред тревни туфи, под почвени 
козирки и под корени. Храни се основно с 
насекоми и семена. Има приятна мелодична 
песен. Защитен от закона вид.

Домашна червеноопашка (Phoenicurus ohru-
rus)
ДТ: 14 см. Има изразен полов диморфизъм.
Скалолюбив вид, типичен обитател на 
планински каменисти терени, понякога и в 
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населени места. Храни се с насекоми, паячета 
и други дребни безгръбначни. Прелетен, 
защитен от закона вид.

Черногушо ливадарче (Saxicola torquata)
ДТ: 13 см. Има ясно изразен полов диморфизъм.
Обитава открити пространства – треви и 
храсти покрай пътища, обработваеми земи, 
пасища. Гнездото си прави на земята. Основно 
се храни с насекоми. Защитен от закона вид.

Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe)
ДТ: 14–16 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Обитава сухи и слънчеви скалисти терени. 
Прави гнездото си в кухини или под камъни. 
Храни се с насекоми, охлюви, понякога 
плодове. Прелетен, защитен от закона вид.

Ориенталско каменарче (Oenanthe isabel-
lina)
ДТ: 17 см
Обитава сухи открити места в равнини и 
предпланини. Интересна особеност е, че 
използва за гнездене изоставени дупки 
от лалугери. Прелетен насекомояден вид. 
Защитен от закона вид.

Син скален дрозд (Moticola solitarius)
ДТ: 21-23 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Предпочита припечни скалисти местооби-
тания. Гнездото си устройва в кухини в скалите 
или между камъни. Храни се с насекоми и 
плодове. Малоброен, защитен от закона вид.

Кос (Turdus merula)
ДТ: 23–29 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Една от най-често срещаните птици в горите 
и в градските паркове. Гнездата си строи 
невисоко от земята по разклонени храсти 
и дървета. Храни се с насекоми, плодове и 
семена. Защитен от закона вид.

Поен дрозд (Turdus philomelos)
ДТ: 20–22 см
Обитава гори, лесопаркове и други 
местообитания от горски тип. Гнездото 
обикновено е добре замаскирано и облепено 
отвътре с кал. Храни се с горски плодове 
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и безгръбначни животни – насекоми, голи 
охлюви и др. Има силна и мелодична песен. 
Защитен от закона вид.

Имелов дрозд (Turdus viscivorus)
ДТ: 19–23 см
Най-едрият дрозд в България. Предпочита 
отворени гористи пространства и места с 
разпръснати дървета и храсти по склонове. 
Често може да се наблюдава да пее от върха 
на високо дърво в лошо време или късно 
вечер. Храни се с насекоми, червеи и плодове. 
Защитен от закона вид.

Мустакато тръстикарче (Мустакат синигер) 
(Panurus biarmicus)
ДТ: 14–15 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Рядък вид, който гнезди в тръстикови масиви 
в блата и други влажни зони. Строи гнездата 
си по стъблата на блатните растения. Храни се 
със семена на тръстика и различни насекоми. 
Защитен от закона вид.

Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundi-
naceus) 
ДТ: 16–20 см
Най-едрото шаварче – почти колкото скорец. 
Типичен обитател на водоеми с блатна 
растителност. Често пее кацнал на върха на 
някоя тръстика. Характерни са голямата му 
глава и дългата и дебела като на дрозд човка. 
Строи гнездото си от тръстикови стъбла. 
Храни се с насекоми. Прелетен. Защитен от 
закона вид.

Блатно шаварче (Acrocephalus scirpaceus)
ДТ: 13 см
С големина на врабче. Обитава влажни зони 
с тръстикови масиви, като строи гнездата си 
между стъблата им. Прелетен вид. Храни се с 
насекоми, рядко с плодове. Защитен от закона 
вид.

Малък маслинов присмехулник (Hippolais 
pallida) 
ДТ: 12–14 см
Сравнително рядък вид, разпространен 
предимно в Южна България. Обитава 
припечни места със сухолюбиви храсталаци 
сред открити площи. Песента му е мелодично 
бърборене. Храни се с насекоми. Прелетен. 
Защитен от закона вид.
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Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atri-
capilla)
ДТ: 13–15 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Често срещан в гори и паркове прелетен вид. 
Гнезди по дървета и храсти. Има мелодична 
песен, наподобяваща тази на славея. Храни се 
с насекоми. Защитен от закона вид.

Голямо белогушо коприварче (Sylvia commu-
nis)
ДТ: 14 см
Обитава открити места с храсти и групи 
дървета, крайречни насаждения, синори 
в равнини и предпланини. Насекомоядна 
прелетна птица. Защитен от закона вид.

Малко белогушо коприварче (Sylvia curruca)
ДТ: 11–13 см
Обитава храсталаци, сечища, покрайнини на 
гори в планински и равнинни терени. Прелетен 

вид. Храни се с насекоми и понякога с меки 
плодове. Защитен от закона вид.

Орфеево коприварче (Sylvia hortensis)
ДТ: 15 см. Има изразен полов диморфизъм.
Обитава открити припечни терени с 
разпръснати храсталаци и сухолюбиви треви. 
Храни се с насекоми. Има мелодична песен. 
Прелетен. Защитен от закона вид.

Червеноглаво кралче (Regulus ignicapillus)
ДТ: 9 см
Заедно с жълтоглавото кралче са едни 
от най-дребните наши птици. Обитава 
високопланински иглолистни гори, но през 
зимата се среща и в равнините в смесени малки 
ята. Насекомояден. Защитен от закона вид.

Елов певец (Phylloscopus collybita) 
ДТ: 10–12 см
Най-често срещаният певец у нас. Обитава 
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предимно иглолистни гори, но не рядко 
смесени и широколистни. Прави топчестото си 
гнездо ниско до земята. Храни се с насекоми, 
дребни плодове и семена. Защитен от закона 
вид.

Планински певец (Phylloscopus bonelli)
ДТ: 11 см
Малка пойна птица, която предпочита 
гористи зони, основно в Южна България. 
Храни се предимно с насекоми, но понякога 
разнообразява менюто си с пъпки на растения 
и семена. Прелетен. Защитен от закона вид.

Голям синигер (Parus major)
ДТ: 13–15 см
Най-често срещаният синигер у нас. Много 
активен. Типичен горски вид, макар да се 
наблюдава повсеместно – паркове, градини, 
планински и равнинни гори. Гнезди в дупки по 
дърветата. Насекомояден. Защитен от закона 
вид.

Син синигер (Parus caeruleus)
ДТ: 12 см
Обитава редки гори, паркове и градини. Гнезди 
в дупки в стволовете на дърветата и е много 
подвижен в клоните, където най-често лови 
насекоми. Защитен от закона вид.

Дългоопашат синигер (Aegithaios caudatus)
ДТ: 13 см
Както личи и от името му, дългата опашка 
е характерен белег за вида. Предпочита 
широколистни гори със значителен подлес. 
Неуморим, непрекъснато е в движение по 
клоните на дърветата. За разлика от другите 
синигери строи топчести гнезда по дървета и 
храсти. Храни се с дребни насекоми. Защитен 
от закона вид.

Черен (Боров) синигер (Parus ater)
ДТ: 10–11 см
Типичен обитател на  иглолистните гори. 
Гнезди в хралупи, кухини в скалите или 
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между камъни, в стени на сгради. Храни 
се с насекоми, като предпочита ларвите на 
дървоядните видове. Често се наблюдава да се 
движи непрекъснато в клоните на дърветата на 
неголеми групи. Защитен от закона вид.

Горска зидарка (Sitta europaea)
ДТ: 12–14 см
Типичен горски вид, широко разпространен 
в България в гори, паркове и градини. Гнезди 
в дупки и кухини по дърветата, като зазижда 
входа им с кал, трева и кора и оставя отвор, 
през който да минава само тя. Най-често се 
вижда да се спуска по стволовете на дърветата 
с главата надолу. Храни се с насекоми и ларвите 
им, с ядки, семена. Постоянна. Защитен от 
закона вид.

Горска дърволазка (Certhia familiaris)
ДТ: 13 см
Типичен горски обитател, отлично пригоден 
за живот по дърветата с маскировъчната си 
окраска и уменията си на катерач. С помощта 
на тънкия си клюн лови паячета и дребни 
насекоми под кората на дърветата. Понякога 
образува смесени ята с други пойни птици. 
Защитен от закона вид.

Авлига (Oriolus oriolus)
ДТ: 22–25 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Обикновена птица, гнездяща в широколистни 
гори, крайречни ивици дървета, паркове, 
градини, включително в населени места. 
Гнезди по дърветата, като гнездото й е висяща 
кошничка, обикновено на вилообразно клонче. 
Издава силно флейтово обаждане или дрезгаво 
„мяучене”. Храни се с плодове и различни 
безгръбначни – насекоми, паяци, космати 
гъсеници. Прелетен вид, защитен от закона.

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)
ДТ: 17 см. Има ясно изразен полов диморфизъм.
Обитава открити, обрасли с храсти местности 
и покрайнини на разредени гори. Обикновено 
стои на висок храст и се оглежда за плячка. 
Характерна особеност за човките на 
всички сврачки е наличието на зъбовиден 
израстък, наподобяващ този при соколите. 
Друга особеност е складирането на храна 
– забождането на насекоми, малки жабки и 
др. на дълги тръни или изкуствени плетове, 
направени от хората. Прелетна. Защитен от 
закона вид.
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Сива сврачка (Lanius excubitor)
ДТ: 24 см
Най-голямата сврачка, която най-често може да 
бъде видяна зимно време в България. Обитава 
открити местности с храсти, разредени гори, 
долини на реки. Храни се с едри насекоми, 
гущери, мишки и др. Защитен вид.

Черночела сврачка (Lanius minor)
ДТ: 20 см
Разпространен предимно в Северна и Източна 
България вид, който предпочита за гнездене 
сухите низини и полета. Устройва гнездото си 
по бодливи храсти. Храни се с насекоми и други 
безгръбначни, дребни гущери, мишевидни 
гризачи. Прелетен вид, защитен от закона.

Сойка (Garrulus glandarius)
ДТ: 34 см
Обикновен обитател на широколистни и 
смесени гори, паркове, градини. Строи грубо 
гнездо от клечки по дърветата. Храни се 
с пъпки, плодове, жълъди и безгръбначни 
животни като насекоми, червеи. Прави 
запаси от жълъди, които често не намира и те 
прорастват, т.е. сойката е естествен залесител. 
Много успешно умее да имитира обаждания 
на други птици. Постоянна.

Сврака (Pica pica)
ДТ: 40–51 см
Масово срещан вид, отсъства само в най-
високите части на планините. Обитава открити 
терени, покрайнини на гори, храсталаци, 
населени места. Гнезди по храсти и дървета, 
като прави голямо топчесто гнездо с покрив – 
за гнездене, и друго, открито – за нощуване. 
Много адаптивен вид. Всеядна птица.

Чавка (Гарга) (Corvus monedula)
ДТ: 30–34 см; РК: 64–73 см
Най-дребната вранова птица, която се среща у 
нас. В миналото разпространена предимно по 
скалисти места, понастоящем гнезди основно 
в селищата. Живее на колонии, като прави 
гнездата си в кухини в скали, в комини и други 
подобни места по сгради, руини, промишлени 
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съоръжения. Както всички вранови птици 
е много адаптивна. Всеядна е – храната й 
включва насекоми и други безгръбначни, 
остатъци от храна, семена. 

Сива врана (Corvus cornix)
ДТ: 44–51 см; РК: 84–100 см
Обикновена и широко разпространена птица. 
Среща се в най-разнообразни местообитания, 
включително и в селищата. Гнездата й са 
открити и разположени високо по дърветата. 
Храната й е изключително разнообразна – 
растителна и животинска, мърша и отпадъци. 

Полска врана (Corvus frugilegus)
ДТ: 46 см
Разпространена е предимно в Северна 
България, но се среща и на юг до Ямболско и 
Благоевградско. Обитава открити пространства 
с редки групички дървета. Колониален вид, 
често в една горичка има стотици от откритите 
й гнезда. Храни се с насекоми, червеи, семена, 
влечуги, земноводни и др. През последните 
години числеността й силно намалява.

Гарван (Corvus corax)
ДТ: 54–67 см; РК: 115–130 см
Най-едрата вранова птица и най-едрият 
представител на разред Пойни в Европа. 
Макар около 1960 г. да е бил на прага на 
изчезването, понастоящем се среща почти 
навсякъде в страната и числеността му расте. 
Големите си гнезда от клечки устройва много 
рано напролет по скали, високи дървета и дори 
по електрически стълбове. Изключително 
интелигентен и адаптивен. Всеяден, като 
значителна част от храната му е мършата. 
Понякога се проявява като активен хищник и 
напада дребни птици, бозайници, влечуги и 
др. Защитен от закона вид.

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)
ДТ: 22 см
Широко разпространен вид. Храната си търси 
по открити места, но гнезди в хралупи в 
селищата, в паркове, покрай реки, по стълбове 
в дивата природа, по земни стени и рядко – в 
скални кухини. Песента му е съставена от 
всевъзможни имитации, включително лай 
на куче, скърцане на врата, подсвирване или 
аларма на кола. Храни се с насекоми и други 
безгръбначни, със семена, плодове, понякога – 
с хранителни отпадъци. Образува големи ята.

Някои по-интересни видове птици в България       107



Домашно врабче (Passer domesticus)
ДТ: 14–16 см. Има ясно изразен полов 
диморфизъм.
Най-обикновената и широко разпространена 
птица у нас, типичен обитател на селищата. 
Гнезди в кухини по постройките. Изхранва 
малките си с насекоми, а възрастните се хранят 
предимно с растителна храна. Постоянен вид. 
В редица страни в Европа намалява заради 
употребата на химикали, като в Лондон и 
Париж е почти напълно изчезнал.

Полско врабче (Passer montanus)
ДТ: 12–14 см
Широко разпространен вид, гнездящ както 
в населените места, така и в дивата природа. 
Размножава се в хралупи по дърветата, 
понякога в кухини в земни стени или скали. 
Храната му е съставена предимно от насекоми 
и семена на плевели. Заради употребата на 
химикали е на прага на изчезването в редица 
страни от Западна Европа. Защитен от закона 
вид.

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)
ДТ: 14–16 см. Има изразен полов диморфизъм.
Широко разпространен типичен горски вид. 
В България се среща от морското равнище 
до границите на високопланинските гори. 
Обитава също паркове и градини. С много 

мелодична песен. Храни се с насекоми, дребни 
семена, листни пъпки и др. Защитен от закона 
вид.

Зеленика (Carduelis chloris)
ДТ: 14–16 см
Обикновена птица, обитател на по-разредени 
гори. Среща се и по места с единични или 
групи дървета, в паркове, градини. Храни се 
със семена и дребни безгръбначни. Защитен от 
закона вид.

Щиглец (Carduelis carduelis)
ДТ: 12–13 см
Една от най-пъстрите наши птици. Предпочита 
за гнездене разредени гори, особено от 
лъжлива акация (салкъм), паркове, градини, 
дворове и особено по кестените от уличните 
насаждения. Храни се основно със семена на 
плевели, магарешки трън, просо, слънчоглед. 
Защитен от закона вид.
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Кръсточовка (Loxia curvirostra)
ДТ: 17 см. Има ясно изразен полов диморфизъм.
На големина малко по-едра от врабче, типичен 
обитател на иглолистните гори високо в 
планините, бореален реликт*. Храни се със 
семена на иглолистни, като умело ги измъква 
от шишарките благодарение на кръстосания си 
клюн. Благодарение на това, че иглолистните 
гори плодоносят целогодишно, може да гнезди 
по всяко време на годината, дори през януари. 
Защитен от закона вид.

Черешарка (Coccothraustes coccothraustes)
ДТ: 16–18 см
С много характерен външен вид с голяма 
глава и къса опашка. Клюнът й е масивен и 
й служи за разчупване на различни костилки, 
за да се храни с вътрешността им. Обитава 
широколистни гори с храсти, като прави 
гнездото си по дърветата. Защитен от закона 
вид.

Тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus)
ДТ: 15 см. Има изразен полов диморфизъм.
Обитава блата с гъста тръстика и друга водна 
растителност. Гнезди в тръстиковите масиви. 
Основната храна на малките са насекомите, 
а по-късно се хранят със семена. Защитен от 
закона вид. 

Черноглава овесарка (Emberiza melanocepha-
la)
ДТ: 17 см. Има ясно изразен полов диморфизъм.
Обитава открити терени с дървесна и храстова 
растителност, овощни градини, лозя. През 
последните десетилетия този южен вид бързо 
се разпространява на северозапад, като заема 
нови и нови територии. Гнезди на ниски 
храсти. Малките се хранят основно с насекоми, 
а възрастните – със семена и зърна. Защитен от 
закона вид.

Сива овесарка (Miliaria calandra)
ДТ: 18 см
Една от най-многобройните овесарки в 
България, обитател на откритите пространства. 
Може да се види около обработваеми площи, 
ливади и поляни с редки храсти. Гнезди 
на земята сред гъста тревна растителност. 
Малките се хранят с насекоми, а възрастните – с 
растителна храна. Силно уязвим от употребата 
на химикали, по тази причина в много страни 
от Западна Европа е на прага на изчезването. 
Постоянна. Защитен от закона вид.
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Термини и понятия

1. Ареал -  територията, населявана от представителите на определен вид или друг 
таксон, като род, семейство и т.н. Например ареал на кафявата мечка, ареал на мечките, 
ареал на носорозите и пр. 
2. Биоразнообразие или биологично разнообразие – многообразието от всички 
организми от всякакъв вид, разнообразието от гени и разнообразието от екосистеми, които 
представляват живота на Земята. Намаляването на биологичното разнообразие се счита за 
един от най-сериозните екологични проблеми на Земята.
3. Бореален реликт - вид, което е бил широко разпространено по време на ледниковия 
период, а сега се е запаил на ограничена територия,  на места наподобяващи климата от това 
време – северни територии, високи планини. Виж реликт.
4. Вид – съвкупност от сходни индивиди с общ произход и наследствени белези, 
населяващи определена територия, свободно размножаващи се и оставящи плодовито 
потомство. Вида съществува чрез вътревидови групировки наречени популации.
5. Восковица - при някои птици: участък удебелена кожа, разположен в основата над 
клюна. При някои птици  там са разположени ноздрите. 
6.  Гнездови паразитизъм – явление, при което някои видове птици снасят яйца в гнездата 
на птици от друг вид, като така прехвърлят грижите за отглеждането на потомството си на 
стопаните на гнездото. Пример за това е кукувицата. 
7. Директиви - разпореждане или указ издаден от централна власт – в случая 
институциите на Европейския съюз.
8. Ендимит - вид или друг таксон (напр. род, семейство) срещащ се само в определен 
географски регион. 
9. Защитена местност  - категория защитена територия със специфични режим на 
защита обявена съгласно националното законодателство (Закона за защитените територии)
10. Зоопланктон - многобройна група от миниатюрни животни (ракообразни, мешести, 
и др.), които се носят свободно в солени или сладки води. Те служат за храна на по-едри 
животни като филтриращите китове, например.
11. Инкубационен период - при птиците: времето на развитието на зародиша от момента 
на оплождането до излюпването му от яйцето.
12. Клептопаразитизъм - отнемане на храна (най-често уловена плячка) на едно животно 
от друго.
13. КОРИНЕ - методология за описание на местообитания създадена в рамките на 
Проекта на Комисията на Европейския съюз CORINE BIOTOPS.
14. Лесотундра - природна зона намираща се между тайгата и тундрата. За разлика от 
тундрата, тук има редки гори, съсредоточени предимно в междуречията.
15. Махови пера - най-дългите крайни пера по крилете на птиците. При летене, подемната 
сила се дължи основно на тях.  
16. Мониторинг – непрекъснато наблюдение, анализ и оценка на дадени събития и 
процеси.
17. Моногамен вид – видове, при които индивидите имат само един брачен партньор.
18. Монокултури – култура само от един вид засят на голяма площ. Например 
селскостопански блокове от пшеница.
19. Национален парк - категория защитена територия със специфични режим на защита 
и режим на човешките дейности, обявена съгласно националното законодателство (Закона 
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за защитените територии). В България има три национални парка – „Централен Балкан”, 
„Рила” и „Пирин”. 
20. Пан Паркс - Европейска мрежа от национални паркове отговарящи на определени 
условия свързани с начина на тяхното управления. Сертификатът на. PAN Parks са знак, че 
защитената територия се управлява устойчиво, като се достига баланс между нуждите за 
развитие на местното население и опазването на околната среда.
21. Парапланер - безмоторно летателно средство, което използва въздушните течения. 
Разработен е на базата на спортните парашути.
22. Пестициди - отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба 
с организмите нанасящи щети в селското стопанство или други сфери.
23. Подвидове - група индивиди в рамките на вида, които са придобили собствени 
характерни особеност и които в близко или далечно еволюционно бъдеще могат да сформират 
отделен вид.
24. Подкрилия - зоната между раменната кост и маховите пера от долната страна на 
крилата на птиците.
25. Подлес - растителността (ниски дървета, храсти и др.), които растът под короните на 
най-високите дървета.
26. Полов диморфизъм - наличието на видими морфологични различия между двата 
пола на един и същи вид.
27. Полово незрели организми - организми, които още не са достигнали възраст за 
размножаване.
28. Популация - съвкупност от индивиди от един вид, които обитават постоянно 
определена територия и се размножават като дават плодовито потомство.
29. Природни забележителности  - категория защитени територии опазващи 
забележителни обекти на неживата природа.
30. Реене - вид полет, без активни махове, описващ кръгообразни или спираловидни 
фигури, най-често при едри хищни птици, пеликани и щъркели.
31. Реликти -  растителни и животински видове, запазили се до днес на ограничена 
територия в сравнение с широкото си разпространение в миналото. В едни случаи реликтът 
е останал да съществува само в едно или няколко местообитания, принадлежащи на бившия 
му широк ареал, поради климатични, геологични или други промени на средата. Например 
бореалните реликти са видове, които са били широко разпространени през ледниковия 
период, а днес са се запазили в места с климат подобен на тогавашния - високите планини.
32. Световен Червен списък – списък на организмите/животните, застрашени от изчезване 
в световен мащаб. Изготвя се от Международния съюз защита на природата (IUCN). Според 
степента на риска от изчезване от дивата природа, видовете се разпределят в определени 
категории: критично застрашен, застрашен, уязвим.
33.  Субконтинент – с този термин се наричат големи полуострови като Арабия, Индия и 
др.
34. Степи – големи открити територии с тревиста растителност.  Имат студени зими и 
горещи лета.
35. Токуване - брачните игри при някои видове птици.
36. Тундра – природна зона разположена в арктичните области. Характерна за нея  са 
студения и сух климат и липсaтa на гори.
37. Хранителен спектър - разнообразието от типове и видове храна. Той може да бъде 
тесен, например при калинките, които се хранят само с листни въшки или широк, например 
при лисицата, която се храни с много и различни по вид растения и животни.
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