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У В О Д

През 2022 г. бележим 19 години от началото на ини-
циативата Мониторинг на обикновените видове 
птици, която стартира през 2004 г. България е 
страната с най-добре представената схема за 
мониторинг на Балканския полуостров, с най-голям 
брой квадрати за изследване и най-дългосрочно 
и системно функционираща инициатива. Нацио-
налната схема за мониторинг на обикновените 
видове птици в страната ни е част от Общоев-
ропейската схема за мониторинг и е включена в 
Националната система за мониторинг на биоло-
гичното разнообразие (НСМБР). Резултатите от 
националната инициатива се предоставят еже-
годно на Общоевропейската схема за мониторинг 
за включване на данните в регионални и общоевро-
пейски индекси за състоянието на птиците. На-
блюденията от България служат и за множество 
проучвания, свързани с опазването на птиците и 
техните местообитания в цяла Европа.
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 О С Н О В Н И  А К Ц Е Н Т И

1       . През 2022 г. са мониторирани ре-
корден брой квадрати за послед-
ните девет години – 122 квадрата, 
като 28 от тях се броят за първи 
път.

2  . През 2022 г. са регистрирани общо 
192 вида птици, което е най-висо-
кият брой до момента.

3.  Оценката на състоянието на ви-
довете през 2022 г. се основава на 
245 квадрата, разпределени в цяла-
та страна.

4. Подобрява се представител-
ността на слабо проучените ра-
йони – нови над 20 квадрата.

5 . Подобрен е методът за анализ.

6. Оценено е състоянието на 80 вида 
птици.

7. Намаляващите видове са със 7% 
повече спрямо миналата година и 
съставляват 26% от всички оцене-
ни видове, докато нарастващите 
са 19%, а тези със стабилни тен-
денции – 18%.

8 . Сред най-уязвимите са насеко-
моядните видове птици, които 
намаляват с по-бързи темпове от 
зърноядните.

9 . Птиците от земеделските земи 
продължават да намаляват с 
най-бързи темпове от всички ос-
танали – с до –37% от 2005 г. до-
сега, спрямо –25% до миналата го-
дина.

10 . Сред най-силно намаляващите 
видове са: селска и градска ляс-

товица, дебелоклюна чучулига, пъд-
пъдък, червеногърба сврачка.

11.  Видовете с най-голямо увеличе-
ние са: гривяк, фазан и голямо бе-

логушо коприварче.

1
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 Случайно избрани 
места (т. нар. ‚„ква-
драти“ или „‚пробни 
площадки“) с големина 
1 км2 от предварител-
но направена селекция, 
видима в SmartBirds.org. 
Всеки любител на пти-
ците може да си избере 
един или повече квадра-
ти за мониторинг oт 
менюто „‚Площадки“ в 
SmartBirds.org като се-
лектира най-близкото 
населено място в жела-
ния район.

  Две посещения на 
избраното мястото 
през гнездовия сезон на 
птиците. Препоръчва-
ме първото (ранното) 
посещение да е в нача-
лото на май, а второто 
(късното), да е в нача-
лото на юни.

 Записване на наблю-
денията в мобилното 
приложение SmartBirds 
Pro или на хартиен но-
сител.

  Записване на всички 
видени и чути птици 
според разстоянието 
до тях в категории:

› 1: (0–25 м)

› 2: (25–100 м)

› 3: (над 100 м)

› F (в полет)

К А Л Е Н Д А Р

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ: 15 АПРИЛ – 15 МАЙ

ВТОРО ПОСЕЩЕНИЕ: 15 МАЙ – 15 ЮНИ

НАПОМНЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Важно е да посещавате избрания от вас квадрат два пъти 
всяка година!
Изпращайте данните веднага след приключване на всеки 
мониторинг!

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

2
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М Е Т О Д И К А

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

  Избира се вид, раз-
стояние и брой.

  Препоръка: ползвай-
те бързите бутони, 
за да изберете видо-
ве, които се срещат 
най-често в местооби-
танието, в което се 
намирате.

  ВАЖНО НАПОМНЯНЕ :  За какво да внимаваме по време на преброяване:

  Да не се брои една птица два пъти! Това е особено важно за пойни и грабливи видове птици, 
които се придвижват, без да бъдат видени (вкл. кукувици, мишелови, авлиги).

 Да не се записват птици, които само преминават през квадрата ни за броене и не гнездят 
в него (напр. пчелояди, лястовици, чайки, врани) вкл. и мигриращи видове (напр. пчелояди, ръж-
дивогушо ливадарче, ако не гнезди в избрания квадрат).

 Да не се записват млади индивиди (особено валидно за скорци).

 Ята от птици (посевни врани, лястовици, пчелояди) да се записват само ако гнездят в квадрата.

 Ползвайте категорията „‚F-летящи“ само за прелитащите птици. Ако подплашите някоя 
птица, я запишете на мястото, където е била кацнала.

 Чучулигите се записват винаги в категорията разстояние (1–3, а не в F), дори и да са наблю-
давани в полет, тъй като те демонстрират своята заета територия пеейки от въздуха.
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SmartBirds Pro е предпочитаният инструмент за записване на наблюденията при мониторинг заради 
няколко основни предимства:

ГАРАНТИРАНЕ НА ТОЧНОСТ: 

 По време на мониторинг ясно виждате очерта-
нията на избрания район за броене и вашата по-
зиция върху сателитна карта.

 Възможност за отбелязване на точното мес-
тоположение на всяка наблюдавана птица. Това 
позволява пресмятане на плътности на попула-
циите.

 Спестяване на време: Наблюденията се запис-
ват на момента, а изпращането на записите 
става само с натискане на един бутон.

  КАК ДА ПОЛЗВАТЕ SMARTBIRDS

1. Направете си регистрация в страницата 
SmartBirds.org.

2. Изтеглете си мобилното приложение 
SmartBirds Pro и влезте еднократно с потреби-
телското си име и парола.

3. При стартиран мониторинг изберете „Пъ-
лен списък“, а при въвеждане на първия запис 
изберете „МОВП“. Това ще ви позволи да използ-
вате специализираната форма за записване на 
наблюдения.

4. Записвайте местоположението на всички 
видени птици.

SMARTB IRDS  PRO 

4
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АНАЛИЗ  НА  ДАННИТЕ

 Използват се данни само от квадрати, броени поне три години.

 Подготовката на данните и оценяването на тенденциите в популациите на 
видовете се прави чрез програмата R с пакета rTRIM.

 Критерии за избор на тенденции: от получените стойности избираме само 
тези за видове, броени в поне 20 квадрата за мониторинг и с максимална ста-
тистическа грешка на наклона от 0.5.

 Индексите за оценяване на състоянието на съответен тип местообитание 
(птиците на земеделски земи, горските видове и птиците, обитаващи повече 
от едно местообитание) се изготвят чрез ползване на геометрична прогресия.
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Фигура 1 Брой площадки за 
мониторинг от началото на 

инициативата за МОВП

Р Е З У Л Т А Т И  И 
О Б С Ъ Ж Д А Н Е

УЧАСТНИЦИ И  КВАДРАТИ

ОБЩ БРОЙ  КВАДРАТИ

През 2022 г. имаме рекорден брой мониторирани 
квадрати за последните 9 години – 122 квадрата 
(Фигура 1). Това се дължи основно на полученото 
финансиране през 2020 г. от Предприятието за 
управление на дейности по опазване на околната 
среда (ПУДООС). Това финансиране позволи да бъ-
дат проучени квадрати в слабо изследвани райони, 
в които попадат ключови местообитания на ре-
дица видове птици. Финансовата помощ е за три 
години, което ще позволи мониторирането (про-
учването) на минимум 30 допълнителни квадрата.

За 2022 г. са добавени нови 28 квадрата за мони-
торинг, които са броени за първи път от добро-
волци. Това стана възможно в резултат на про-
вежданите обучения за разпознаване на птици, 
организирани от БДЗП, и целенасоченото усилие 
за набиране на участници от преките ръководи-
тели на обученията. Също така, през 2022 г. успях-
ме да добавим данни от допълнителни 23 квадра-
та, които са броени три години. С това общият 
брой квадрати, ползвани за анализи, достигна 245, 
броени поне три години в периода 2005–2022 г. 
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Фигура 2 Разпределение 
по области на броя на 

квадратите, участващи в 
анализа (N=221)

УЧАСТНИЦИ И  КВАДРАТИ

волците за разпознаване на птици.

От ключово значение е да се повиши броят на 
проучваните квадрати в най-слабо проучените 
райони – областите Видин, Враца, Силистра, Ям-
бол, Сливен, Добрич, Плевен и Благоевград. Това са 
райони, в които се срещат видове с висок приро-
дозащитен статус, което налага адекватното 
следене на тенденциите в разпространението 
и плътността на тези видове и състоянието на 
местообитанията, които те обитават.

БРОЙ КВАДРАТИ ПО РЕГИОНИ

Областите с най-много квадрати, участващи 
в анализа на данните, са тези, в които БДЗП 
има изградени местни структури. Благодаре-
ние на активната работа на хора по места от 
София, Пловдив, Хасково, Бургас, Добрич, Свищов 
и Шумен, се повиши броят на участниците от 
съответните райони. През следващата годи-
на ще продължи работата за набиране на нови 
участници и повишаване на уменията на добро-

3 – 6 (169 площадки)

ГОДИНИ НА БРОЕНЕ

7 – 10 (39 площадки)

10 – 13 (21 площадки)

13 – 16 (16 площадки)
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ВИДОВЕ

Настоящата оценка включва анализ на тенденци-
ите в числеността на 80 вида птици за 18-годи-
шен период – от 2005 г. до 2022 г., и е базирана 
на данни от 245 пробни площадки (квадрати за 
мониторинг). През този период са регистрирани 
общо 247 вида птици, което съставлява 93% от 
всички видове, гнездящи в България. Промените са 
отчетени посредством индекси, които показват 
изменението в количествените характеристики 
в популациите на видовете за мониторираните 
площадки.

За да бъде включен един вид в оценката, е необ-
ходимо неговата тенденция да отговаря на съ-
ответните критерии: видът да е регистриран в 
поне 20 квадрата и статистическата грешка на 
тенденцията да е по-малка от 0.05
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2022  г .  В  ЦИФРИ

 Общ брой записи – 13 000.

 Общ брой видове зa 2022 г. – 192, 
най-високият до момента за един 
сезон.

НАЙ-ЧЕСТО 
РЕГИСТРИРАНИ ВИДОВЕ 
ПРЕЗ 2022 г.:

КВАДРАТИ С НАЙ-ГОЛЯМ 
БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ 
ВИДОВЕ ЗА 2022 г.:

КВАДРАТИ С ПО-МАЛКО 
ОТ 10 ВИДА:

 Южен славей – 103 
квадрата (84%)

  MG0832 – 48 вида; 
Тракийска низина – Николай 
Колев

   FP8396 и KJ6344 – 6 и 7 
вида; Дунавска равнина – 
Йордан Христов

  Сива овесарка – 94 
квадрата (77%)

  FN7439 – 46 вида; Софийско 
поле – Герасим Герасимов

  FN8244 – 11 вида; 
област София

  Обикновена кукувица – 
93 (76%)

  LH1032 – 44 вида; Тракийска 
низина – Павел Павлов

Установени редки видове: 
царски орел, червена чинка 
и белошипа ветрушка.

 Средният брой видове за квадрат 
през 2022 г. е 26.7, което съвпада 
със стойността за последните пет 
години, но е над средното за периода 
на изследването от 2005 г. досега.
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КАТЕГОРИИ  НА  ТЕНДЕНЦИИТЕ

В сравнение с предходните две оценки за състоя-
нието на птиците от 2020 и 2021 г. наблюдаваме 
значимо подобрение на качеството на данните 
чрез включването на допълнителни 23 квадрата 
в анализите. В същото време сравнението с ре-
зултатите за 2020 и 2021 г. показва увеличаване 
на броя на намаляващите видове и намаляване на 
тези с положителна тенденция. Видовете със 
стабилни категории на тенденциите също нама-
ляват (Фигура 5).
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Фигура 3 Категории на 
тенденциите на оценените 

видове птици

Фигура 4 Сравнение на кате-
гориите в тенденциите на 
видовете за 2020 г. и 2021 г.

НАМАЛЯВАЩИ

2020  (N=74) 2021  (N=79) 2022  (N=80)

НАМАЛЯВАЩИ СТАБИЛНИ НАРАСТВАЩИ НЕОПРЕДЕЛЕНИ

26%

СТАБИЛНИ19%

НАРАСТВАЩИ20%

НЕОПРЕДЕЛЕНИ35%

35%
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19%

20%

КАТЕГОРИИ НА  ТЕНДЕНЦИИТЕ  ЗА  2022  Г.  (N=80)

СРАВНЕНИЕ  НА  ТЕНДЕНЦИИТЕ  2020–2022
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Видовете са предста-
вени в четири различни 
категории на тенден-
циите: нарастваща, на-
маляваща, стабилна или 
неопределена. 

ВИДОВИ  ТЕНДЕНЦИИ

Сред видовете с нара-
стваща тенденция са: 
гривяк, фазан, голямо 
белогушо коприварче, 
елов певец, поен дрозд, 
син синигер и други. 

Сред най-силно намаля-
ващите видове са: сел-
ска и градска лястови-
ца, синявица, пъдпъдък 
и дебелоклюна чучули-
га. Домашното врабче 
преминава в категори-
ята на намаляващите 
видове, след като ня-
колко години беше със 
стабилна тенденция.

Със стабилна попула-
ция са сойка, кос и обик-
новена чинка. 

С неопределена кате-
гория на тенденцията 
са видове като сивото 
каменарче, черночела-
та сврачка, червено-
главата сврачка и др. 
Важно е да се отбеле-
жи, че тенденциите 
при тези видове са с 
негативни стойности 
и е въпрос на време те 
да бъдат категоризи-
рани като намаляващи 
(виж Таблица 1). 
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Положително изменение спрямо 2021 г. наблюда-
ваме в категоризирането на 9 вида, които пре-
минават от „‚неопределени“ към определени. Това 
са бледият бързолет и средният пъстър кълвач, 
които са с нарастваща тенденция. Обикновеният 
пчелояд, зеленият кълвач, черешарката и жълта-
та овесарка преминават от „неопределена“ към 
„стабилна“ категория. От друга страна, синявица-
та, тръстиковото шаварче и черногушото лива-

дарче преминават от „‚неопределена“ към „намаля-
ваща“ категория на тенденцията.

Негативно изменение на категорията наблюда-
ваме при градската лястовица, домашното враб-
че, обикновения скорец и черноглавата овесарка, 
които от „стабилна“ преминават в „‚намаляваща“ 
категория. Обикновената гугутка преминава от 
„‚нарастваща“ към „стабилна“.

ПРОМЕНИТЕ
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ТАБЛИЦА 1  СПИСЪК С  ВИДОВИ ТЕНДЕНЦИИ ПО  КАТЕГОРИИ

НАМАЛЯВАЩИ ВИДОВЕ БР. КВАДРАТИ ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЕ

Градска лястовица 171 Намаляваща (p<0.01) -73.2077

Черноглава овесарка 138 Намаляваща (p<0.01) -65.8883

Сива овесарка 204 Намаляваща (p<0.01) -61.358

Селска лястовица 207 Намаляваща (p<0.01) -60.9817

Червеногърба сврачка 206 Намаляваща (p<0.01) -57.0876

Щиглец 164 Намаляваща (p<0.01) -48.2879

Полска чучулига 197 Намаляваща (p<0.01) -41.5728

Синявица 61 Намаляваща (p<0.05) -85.1869

Пъдпъдък 143 Намаляваща (p<0.05) -71.4174

Дебелоклюна чучулига 33 Намаляваща (p<0.05) -71.2798

Черногушо ливадарче 58 Намаляваща (p<0.05) -63.7558

Сива врана 144 Намаляваща (p<0.05) -53.9889

Домашно врабче 158 Намаляваща (p<0.05) -50.6434

Обикновен скорец 217 Намаляваща (p<0.05) -50.3676

Ръждивогушо ливадарче 82 Намаляваща (p<0.05) -50.1004

Обикновена кукувица 223 Намаляваща (p<0.05) -48.9692

Тръстиково шаварче 53 Намаляваща (p<0.05) -42.7528

Чавка 70 Намаляваща (p<0.05) -26.8266

Жълта стърчиопашка 149 Намаляваща (p<0.05) -18.1276

Горска бъбрица 37 Намаляваща (p<0.05) -13.3398

НАРАСТВАЩИ ВИДОВЕ БР. КВАДРАТИ ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЕ

Полско врабче 157 Нарастваща (p<0.01) 14.47

Голям синигер 184 Нарастваща (p<0.01) 22.5

Южен славей 199 Нарастваща (p<0.01) 30.161

14



НЕОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ БР. КВАДРАТИ ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЕ

Полска бъбрица 50 Неопределена -94.0183

Брегова лястовица 28 Неопределена -89.9779

Сокол орко 55 Неопределена -73.7618

Сиво каменарче 51 Неопределена -72.4795

Бяла стърчиопашка 82 Неопределена -67.4381

Полудив гълъб 105 Неопределена -56.5366

Сирийски пъстър кълвач 80 Неопределена -54.2967

Черночела сврачка 98 Неопределена -50.3706

Червеноглава сврачка 68 Неопределена -47.7488

Малък ястреб 58 Неопределена -43.5459

Качулата чучулига 115 Неопределена -41.6735

Мочурно шаварче 57 Неопределена -34.9698

Жълтокрака чайка 49 Неопределена -32.6838

Малко белогушо коприварче 101 Нарастваща (p<0.01) 120.6

Поен дрозд 122 Нарастваща (p<0.01) 180.71

Елов певец 91 Нарастваща (p<0.01) 204.512

Фазан 79 Нарастваща (p<0.01) 242.64

Голямо белогушо коприварче 156 Нарастваща (p<0.01) 253.671

Блед присмехулник 41 Нарастваща (p<0.05) 22.266

Черен бързолет 123 Нарастваща (p<0.05) 31.828

Голям пъстър кълвач 142 Нарастваща (p<0.05) 39.62

Червенокръста лястовица 82 Нарастваща (p<0.05) 65.894

Ливаден блатар 36 Нарастваща (p<0.05) 191.361

Ястребогушо коприварче 68 Нарастваща (p<0.05) 239.761

Гривяк 135 Нарастваща (p<0.05) 388.81

Яребица 73 Нарастваща (p<0.05) 639.318
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СТАБИЛНИ ВИДОВЕ БР. КВАДРАТИ ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЕ

Авлига 191 Стабилна -43.0544

Зелен кълвач 107 Стабилна -34.6793

Черешарка 102 Стабилна -25.5336

Гургулица 154 Стабилна -25.2286

Обикновена чинка 154 Стабилна -23.4606

Папуняк 135 Стабилна -23.3654

Кос 196 Стабилна -10.7622

Гугутка 119 Стабилна -1.9741

Обикновен пчелояд 153 Стабилна 0.123

Сойка 172 Стабилна 1.398

Градинска овесарка 112 Стабилна 5.783

Сврака 184 Стабилна 16.666

Голямо черноглаво коприварче 144 Стабилна 21.132

Жълта овесарка 80 Стабилна 22.619

Зеленика 147 Стабилна 54.822

Жалобен синигер 37 Неопределена -29.1903

Горска зидарка 61 Неопределена -8.6796

Червеногръдка 96 Неопределена -5.4423

Син синигер 93 Неопределена 21.589

Черношипа ветрушка 143 Неопределена 24.321

Дългоопашат синигер 82 Неопределена 31.017

Сива мухоловка 65 Неопределена 52.951

Обикновена калугерица 44 Неопределена 57.044

Имелов дрозд Неопределена 63.856

Домашна червеноопашка 72 Неопределена 71.981

Зеленоглава патица 55 Неопределена 72.8

Тръстиков блатар 108 Неопределена 106.418

Гарван 57 Неопределена 114.314

Горска чучулига 37 Неопределена 115.147

Зеленогуша овесарка 76 Неопределена 195.583
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Фигура 5 Индекс за 
състоянието на сврачките

Фигура 6 Индекс за 
състоянието на чучулигите в 

България

Сврачките са сред най-силно намаляващите ви-
дове. Индексът, включващ видовите тенденции 
на червеноглавата, черночелата и червеногър-
бата сврачка, показва, че те намаляват с 52% 
от началото на периода на отчитане. Важно 
е да се отбележи, че и трите вида сврачки са 
мигриращи. В този смисъл, причините за проме-
ните в състоянието на тези три вида птици 
може да са свързани, както с местата за гнез-
дене и хранене, така и с местата за зимуване 
или по миграционния път. Основните причини за 
намаляването на видовете в местата за гнез-
дене у нас са премахването на храстите от па-
сища, които са основни местообитания за тях.

Тенденцията в числеността на чучулигите също 
показва значителен спад от 54% спрямо изходна-
та позиция от 2005 г. Изменението в индекса по-
казва състоянието на гнездовото местообита-
ние и хранителната база на чучулигите. 

В тази група се включват полска, качулата и де-
белоклюна чучулига. И трите вида са постоянни у 
нас и обитават открити земеделски земи, паси-
ща и ливади. Горската чучулига обитава мозаечен 
тип местообитания с открити пространства и 
единични дървета. Тъй като това е различен тип 
местообитание от този на останалите, тя не 
е включена в графиката за представяне състоя-
нието на съответното местообитание.

СВРАЧКИ

ЧУЧУЛИГИ
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Фигура 7 Индекси за 
състоянието на чинковите 

видове птици у нас в 
периода 2005–2022 г.

Фигура 8 Индекси 
за състоянието на 

овесарковите видове птици у 
нас в периода 2005–2022 г.
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Чинковите птици и овесарките намаляват съот-
ветно с 41% и 13%. И двете групи птици са зърно-
ядни, но разчитат и на насекоми и техните ларви 
през гнездовия сезон за изхранване на малките си.

В индекса на чинковите птици са включени тен-
денциите на щиглеца, зелениката, обикновеното 
конопарче, черешарката и обикновената чинка. В 
индекса на овесарките участват черноглавата, 
зеленогушата, градинската, жълтата и сивата 
овесарка. Макар тези видове да не са стриктно 
свързани само със земеделски земи, групирането 

им е основано на общите хранителни източници. 
В трофично отношение сврачките и чучулигите 
са свързани с насекоми, докато чинковите и ове-
сарковите са свързани главно със семена, макар 
че изхранват малките си и с насекоми. Графиките 
показват, че насекомоядните видове намаляват с 
по-бързи темпове от зърноядните. Вероятната 
причина за това е намаляването на насекомите в 
откритите пространства, свързано с ползване-
то на пестициди, премахването на храсти и раз-
ораването на пасища и ливади.

ЧИНКОВИ

ОВЕСАРКИ
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ПТИЦИТЕ  НА  ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ  ЗЕМИ

Птиците на земеделските земи намаляват с 37% 
спрямо първата година на отчитането, 2005 г. 
(Фигура 9). По този начин се запазва дългосроч-
ната негативна тенденция в състоянието на 
птиците, обитаващи този тип местообитания. 
Сред основните причини за спада е интензифика-

Индексът на птиците в земеделските земи се 
основава на данните за 19 вида птици: сива вра-
на, обикновено конопарче, яребица, черношипа 
ветрушка, пъдпъдък, обикновена гургулица, па-
пуняк, качулата чучулига, полска чучулига, селска 

ИНДЕКС НА ПТИЦИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 2005-2022 (19 ВИДА)

лястовица, жълта стърчиопашка, голямо белогу-
шо коприварче, червеногърба сврачка, обикновен 
скорец, полско врабче, щиглец, градинска овесарка, 
черноглава овесарка, сива овесарка.

цията в земеделските стопанства чрез ползване 
на пестициди и окрупняване на земи, включващо 
премахване на синорите и храстите по грани-
ците на земеделските парцели. Разораването на 
затревени площи също има значимо влияние върху 
състоянието на птиците.

Фигура 9 Индекс на птиците 
в земеделските земи
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ПТИЦИТЕ  НА  ГОРИТЕ

Индексът, характеризиращ птиците на горите, 
от друга страна, продължава да нараства, като 
бележи ръст от 32% спрямо 2005 г. (Фигура 10). Ва-
жно е да се отбележи, че видовете, съставляващи 
този индекс, са тясно специализирани към стари 

Индексът на птиците в горите включва 12 вида: 
гривяк, голям пъстър кълвач, червеногръдка, обик-
новена чинка, сойка, голямо черноглаво коприварче, 

ИНДЕКС НА ПТИЦИТЕ ОБИТАВАЩИ ГОРИ 2005-2021 (12 ВИДА)

кос, горска зидарка, черешарка, елов певец, горска 
бъбрица и поен дрозд.

гори и графиката не отразява тяхното състоя-
ние. В тази връзка, индексът за състоянието на 
птиците в горите следва да се ползва критично 
при взимане на решения за управление на старите 
гори.

Фигура 10 Индекс на 
птиците, обитаващи гори

20

ЧЕ
РЕ

Ш
АР

КА
 ©

 Й
ОР

ДА
Н 

ХР
ИС

ТО
В



ДРУГИ

ДРУГИ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ОБИТАВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО 
МЕСТООБИТАНИЕ.

В тази група се включват 19 вида птици, които 
обитават повече от един тип местообитание.

Видовете, формиращи горепосочения индекс, са: 
черен бързолет, обикновен мишелов, обикновена 

ДРУГИ ВИДОВЕ ПТИЦИ 2005–2022 (19 ВИДА)

кукувица, зеленика, сива врана, сирийски пъстър 
кълвач, градска лястовица, южен славей, домашно 
врабче, обикновена сврака, голям синигер, гугутка, 
авлига, бяла стърчиопашка, чавка, ястребогушо 
коприварче, малко белогушо коприварче, червено-
кръста лястовица, фазан.

Фигура 11 Индекс на „„други“ 
видове птици, обитаващи 

повече от един тип 
местообитание
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 Бележим рекорден 
брой участници за по-
следните 9 години с 
нови включени райони 
за проучване.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 Видовете в земе-
делските земи продъл-
жават да намаляват с 
драстични темпове.

 Сред най-застраше-
ните видове са: град-
ската и селската ляс-
товици, пъдпъдъкът, 
червеногърбата сврач-
ка, полската чучулига и 
още много други.

 Необходими са ни 
още наблюдатели за 
цялата страна, особе-
но в слабо проучени ра-
йони като Югозападна 
България по долината 
на р. Струма, Североза-
падна България, Източ-
ни Родопи, Добруджа и 
Лудогорието.
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 Изберете район, в 
който да наблюдавате 
птици от страницата 
SmartBirds.org.

К А К  Д А  С Е  В К Л Ю Ч А ?

 Изберете желаното 
населено място и раз-
гледайте свободните 
квадрати.

 Изберете желания 
от вас квадрат и на-
тиснете ‚„Заяви“. След 
одобрение ще виждате 
квадрата в профила си 
в страницата и в прило-
жението SmartBirds Pro.

 Обновете мобилното 
си приложение като на-
тиснете „„Качване“ от 
началния екран, за да 
виждате границите на 
квадрата, докато сте 
сред природата.
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СЪС  СВОЕТО  УЧАСТИЕ  ВИЕ

 Допринасяте за по-
вишаване на познание-
то за състоянието на 
птиците и така по-
магате и за прилагане 
на мерки за тяхното 
опазване.

 Заявявате дълго-
срочния  си  интерес 
към опазването на 
птиците.

 Ставате част от 
обединеното усилие на 
стотици хора.
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ЗАЩО ДА  СЕ  ВКЛЮЧИТЕ

  Защото е приятно да се излезе сред природата и да се наблюдават птици.

  С участието си вие допринасяте за отчитането на промените в средата, дължащи се на 
различни фактори.

  Резултатите от инициативата са в основата на оценките за състоянието на биоразноо-
бразието извън защитените територии и Натура 2000.

  Индексът на птиците, обитаващи земеделски земи, е основен инструмент за оценка на 
въздействието на Програмата за развитие на селските райони върху околната среда. 

  Наблюденията се включват за изготвяне на Атлас на гнездящите видове птици в България и 
в множество европейски проучвания за състоянието на видовете и заобикалящата ни среда.
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Изказваме сърдечни благодарности на всички 
участници в мониторинга за отделеното време 
и старание при събирането на данни за птиците! 
Надяваме се да успеете да се включите и следва-
щата година, за да продължим да проследяваме 
състоянието на видовете.

Осъществяването на проекта нямаше да бъде 
възможно без подкрепата на Изпълнителната 
агенция по околна среда и финансовата помощ 
от Предприятието за управление на дейности по 
опазване на околната среда.

Сърдечни благодарности към всички колеги от 
Българско дружество за защита на птиците за 
оказаната подкрепа при изпълнение на дейности-
те на проекта!

БЛАГОДАРНОСТИ
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Б Ъ ДИ  С М А Р Т  С Ъ С

 SmartBirds.org

SmartBirds Pro

ЧЕ
РН

ОГ
ЛА

ВА
 О

ВЕ
СА

РК
А 

©
 Г

ЕО
РГ

И 
ГЕ

РД
Ж

ИК
ОВ



32

w w w.b irds .bg
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