
Миграцията на 
птиците 

Или Пролет на живо - кампания на Българското 
дружество за защита на птиците и BirdLife 

International 



ЩО Е ТО 

МИГРАЦИЯ? 



 

 

  

 

Миграцията e 

преместванe от едно 

място на друго, поради 

промени в средата на 

живот, липсата на 

храна или промени в 

климата 



Преди началото на миграцията птиците 

преминават през пълна промяна – под 

кожата им се натрупват мазнини, а 

старите и повредени през лятото пера 

падат и на тяхно място израстват нови. 

Процесът на смяна на перата се нарича 

„линеене“ 



Преди да отлетят птиците се 

събират на големи ята. Когато летят 

заедно, те са по-силни и по-бързи. 



По-едрите птици се подреждат в ято с 

формата на латинската буква „V“ 



Птиците мигрират по различен начин: 

• Чрез летене; 

• Чрез плуване 

(пингвините); 

• Чрез ходене 

(Фазановите 

птици и птицата 

ему); 



Над България има 2 основни 

миграционни пътя – Виа Понтика и Виа 

Аристотелис.  



Виа Понтика от 

латински означава 

„Черноморски път“ и е 

наречен на древен 

римски път покрай 

Черно море 

 

Другият голям 

миграционен път се 

нарича Виа 

Аристотелис и 

преминава през 

долината на р. Струма, 

Софийското поле и 

Искърското дефиле  



Заплахите за птиците по 

време на миграция 
• Необезопасени ел. стълбове 

• Вятърни перки 

• Пресушаване 

• Липса на храна 

• Ловци 



Българското дружество за защита на 

птиците е организацията в България, която 

се грижи за птиците и се бори със 

заплахите, които ги застрашават. 



 Кампанията на БДЗП 

„Пролет на живо“ 

 

 

 

  



Кампанията се провежда в 50 страни по 

света и цели да запознае хората с чудото 

на миграцията. Хора от Европа, 

Централна Азия и Африка, наблюдават и 

регистрират в сайта на кампанията 

SpringAlive.net пристигащите от юг птици 



  Познавате ли тези птици? 



Единственото, което трябва да направите, 

е да въведете на сайта своите първи 

наблюдения на някоя от петте птици 

Бял щъркел 

Обикновена кукувица 

Селска лястовица 

Черен бързолет 

Пчелояд  



Ето ги и птиците: 

БЯЛ ЩЪРКЕЛ 



ОБИКНОВЕНА 

КУКУВИЦА 



ПЧЕЛОЯД 



ЧЕРЕН 

БЪРЗОЛЕТ 



СЕЛСКА 

ЛЯСТОВИЦА 



Всяка година птиците пристигат от юг по 

различно време. Това се дължи на 

различни фактори - глобалното затопляне 

или промените в климата 



Инициативата 

 „Птиците ни свързват“ 



Свържете се с ваши връсници от 

училище в Европа, Азия или 

Африка и си пишете в интернет, 

обменяйте информация, филми, 

презентации 



Тук 

 можете 

 да се  

включите 

 и вие! 



Възможност да станете 

част от една от най-

големите 

природозащитни 

инициативи, която се 

провежда в над 50 

страни по света 



Всяка малка 

птичка е от 

изключително 

значение за 

природата! 

Помогнете ни да 

я опазим! 



 

Благодаря  

за вниманието! 
 


