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СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ

Помагало
за доброволци и
доброволни сътрудници
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ:
Идеята за създаване на специализирана клиника за пострадали диви животни
възниква в периода 1990–1993 г. от симпатизанти и основатели на „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“. По-късно, в периода 1994–1995 г., Центърът е вече факт и се развива като специализирано звено от дейността на „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, свързано с рехабилитация,
лечение, възстановяване и връщане в природата на бедстващи, редки, и застрашени
от изчезване диви животни.
На този етап, на площ от 6300 м2, са изградени повече от 50 съоръжения за
рехабилитация, лечение, размножаване и отглеждане на редки видове – 1100 м2 волиери, ветеринарна амбулатория, обслужващи помещения, помещения за разлитане и
възстановителна терапия.
Базата и първоначалните съоръжения са предоставени от Техникума по Ветеринарна медицина – гр. Стара Загора и Тракийски университет. В изграждането и развитието на Центъра са включени повече от 250 доброволни сътрудници на „ЗЕЛЕНИ
БАЛКАНИ“ от цялата страна.

ч аст
ас т п ъ р в
ва
а
Опознай птиците
на
България

ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОИТО РАБОТИ ЦЕНТЪРА СА:

•Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от българската фауна, обект на незаконна търговия;
•Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени или изтощени) редки видове,
и връщането им в природата;
•Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да
бъдат върнати в природата;
•Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популацията на
следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд и белошипа ветрушка;
•Образователни екологични младежки програми.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
Средно годишно в Центъра постъпват повече от 1300 нуждаещи се от помощ
диви животни. Повече от 30–40% от тях се връщат успешно обратно – в дивата
природа.
Между тях са и видове с висок природозащитен статус като: орли, лешояди,
соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.

Стара Загора
2013 г.
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Поен лебед (Cygnus cygnus)
Тундров лебед (Cygnus columbianus)
Голяма белочела гъска (Anser albifrons)
Малка белочела гъска (Anser erythropus)
Сива гъска (Anser anser)
Червеногуша гъска (Branta ruficollis)
Бял ангъч (Tadorna tadorna)
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Кафявоглава потапница (Aythya ferina)
Планински кеклик (Alectoris graeca)
Тракийски кеклик (Alectoris chukar)
Яребица (Perdix perdix)
Пъдпъдък (Coturnix coturnix)
Колхидски фазан (Phasianus colchicus)
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)
Голям гмурец (Podiceps cristatus)
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)
Голям корморан (Phalacrocorax carbo)
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)
Голям воден бик (Botaurus stellaris)
Малък воден бик (Ixobrychus minutus)
Гривеста чапла (Ardeola ralloides)
Малка бяла чапла (Ergetta garzetta)
Голяма бяла чапла (Ardea alba)
Сива чапла (Ardea cinerea)
Бял щъркел (Ciconia ciconia)
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)
Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
Черен лешояд (Aegypius monachus)
Морски орел (Haliaeetus albicilla)
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Царски орел (Aquila heliaca)
Малък креслив орел (Aquila pomarina)
Орел змияр (Circaetus gallicus)
Малък орел (Hieraaetus pennatus)
Черна каня (Milvus migrans)
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)
Ливаден блатар (Circus pygargus)
Осояд (Pernis apivorus)
Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
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Малък ястреб (Accipiter nisus)
Голям ястреб (Accipiter gentilis)
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)
Белошипа ветрушка (Falco naumanni)
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)
Сокол орко (Falco subbuteo)
Сокол скитник (Falco peregrinus)
Ловен сокол (Falco cherrug)
Лиска (Fulica atra)
Зеленоножка (Gallinula chloropus)
Ливаден дърдавец (Crex crex)
Гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis)
Речна рибарка (Sterna hirundo)
Див скален гълъб (Columba livia)
Гривяк (Columba palumbus)
Гугутка (Streptopelia decaocto)
Гургулица (Streptopelia turtur)
Забулена сова (Tyto alba)
Горска ушата сова (Asio otus)
Блатна сова (Asio flammeus)
Чухал (Otus scops)
Бухал (Bubo Bubo)
Горска улулица (Strix aluco)
Обикновена кукумявка (Athene noctua)
Козодой (Caprimulgus europaeus)
Черен бързолет (Apus apus)
Блед бързолет (Apus pallidus)
Алпийски бързолет (Apus melba)
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Обикновен пчелояд (Merops apiaster)
Синявица (Coracias garrulus)
Папуняк (Upupa epops)
Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major)
Селска лястовица (Hirundo rustica)
Градска лястовица (Delichon urbica)
Кос (Turdus merula)
Поен дрозд (Turdus philomelos)
Европейска сврака (Pica pica)
Сойка (Garrulus glandarius)
Чавка (Corvus monedula)
Посевна врана (Corvus frugilegus)
Сива врана (Corvus cornix)
Гарван (Corvus corax)
Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)
Домашно врабче (Passer domesticus)
Полско врабче (Passer montanus)
Щиглец (Carduelis carduelis)
Зеленика (Carduelis chloris)
Черешарка (Coccothraustes coccothraustes)
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Cygnus columbianus

Cygnus olor

Поен лебед

Дължина на тялото: 150–170 см
Размах на крилете: 220–240 см

Anser albifrons

Дължина на тялото: 120 см
Размах на крилете: 195 см

Дължина на тялото: 65–78 см
Размах на крилете: 130–165 см

Cygnus cygnus
Дължина на тялото: 150 см
Размах на крилете: 200 см

Разпространение: гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди по р. Дунав и
Черноморието. Изолирани находища има
във вътрешността на страната.
Сходни видове: поен лебед (Cygnus
cygnus); тундров лебед (Cygnus columbianus).
Характеристика: тегло 7–15 кг.
Има възрастов диморфизъм и слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: постоянни сладководни, бракични или солени езера, блата и
водоеми, крайбрежни сладководни, бракични или солени лагуни, шелфовата зона на
Черноморието.
Миграция: прелетна птица, зимува
в Африка и Азия.
Храна: водни растения, семена и
попадащи с тях дребни безгръбначни животни. През зимата се храни и в посеви.
Размножаване: загнездва в средата
на март. Гнезди на отделни двойки. Гнездото е върху плаващо островче или полегнала стара тръстика. Снася 4 до 8 яйца,
мъти 35–41 дни . Около 4 месеца след излюпването малките вече летят. Половата зрялост настъпва на 3–4 години.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Поставяне под защита на всички ключови находища. Активно прилагане на Плановете за управление
и изготвяне на такива за други значими
места. Възстановяване на пресушени и рехабилитиране на деградирали влажни зони.

Разпространение: Азия, Канада и
САЩ. У нас преминаващ и зимуващ основно около големите водоеми по Черноморското крайбрежие.
Сходни видове: тундров лебед
(Cygnus columbianus); ням лебед (Cygnus olor).
Характеристика: тегло 5–12 кг.
Няма изразен полов диморфизъм.
Местообитание: крайбрежни бракични или солени езера, морски плитчини,
орни земи, пасища.
Храна: в България се храни предимно в зимни посеви, които са в съседство
с големи незамръзващи водоеми, където
нощува.
Размножаване: моногамни птици,
като двойките често остават заедно за
цял живот. Мътенето е продължително,
най-често над месец. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат да
се придвижват и хранят самостоятелно,
започват да летят на възраст 3–5 месеца. Родителите защитават много активно и успешно гнездото и малките от нападения на хищници.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Проведени са задълбочени изследвания върху миграцията и зимуването му.
Изготвяне на Национален план за опазването му. Повишаване на екологичната
култура на населението.
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Разпространение: широко разпространен е в Азия и Европа.
Сходни видове: поен лебед (Cygnus
cygnus); ням лебед (Cygnus olor).
Характеристика: тегло 4,5–8,2 кг.
Няма изразен полов диморфизъм. Наблюдава се възрастов диморфизъм.
Местообитание: среща се в разнообразни водоеми, предимно около морски
крайбрежия.
Миграция: зимува основно в Северозападна Европа.
Храна: храни се с водна и наземна
растителност, трева. Понякога яде и
животинска храна, дребни рибки, които
търси на дълбочина до метър, метър и
половина.
Размножаване: моногамна птица,
гнезди на земята, в близост до вода. Снася 1–7 бели яйца. Мътят и двамата родители, в продължение на 30–32 дни. Малките се излюпват във втората половина на
юли. Двамата родители се грижат заедно
за малките.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Определени са основните гнездовища, някои са обявени за
защитени обекти,а за някои се прилагат
Планове за управление. Поставяне под защита на всички ключови находища. Активно прилагане на Плановете за управление
и изготвяне на такива, за други значими
места. Възстановяване на пресушени и рехабилитиране на деградирали влажни зони.

Разпространение: широко разпространена и с висока численост в Европа,
Азия и Северна Америка, както и в България. Типична прелетна птица. У нас зимува
главно в езерата Шабла и Дуранкулак, язовир „Овчарица”, резервата „Сребърна”, язовир „Малко Шарково” и Бургаските езера.
Сходни видове: малка белочела гъска (Anser erythropus); сива гъска (Anser anser).
Характеристика: тегло 1,4–3,3 кг.
Няма изразен полов диморфизъм.
Местообитание: гнезди в открити местности в тундрата, в близост до
морски бряг или влажна зона. По време на
зимуване се храни в обработваеми земи
и други тревни площи, а нощува в блата,
езера, язовири, по-рядко в реки и крайбрежни морски води.
Миграция: у нас ежегодно зимуват
200–500 хил. птици – обект на интензивен
лов. Есенният прелет започва най-рано в
началото на октомври. Зимуващите гъски долитат масово от средата до края
на декември. Пролетният прелет започва
в средата на февруари, но зависи от характера на времето в края на зимата.
Храна: приема предимно растителна храна, зърнени култури.
Размножаване: началото на гнезденето е обикновено през втората половина на юни. Гнездото си построява директно на земята. Снася от 3 до 6 яйца. Мъти
27–28 дни.
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Голяма
белочела гъска

Тундров лебед

Ням лебед
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Бял ангъч

Anser erythropus

Tadorna tadorna

Дължина на тялото: 60 см
Размах на крилете: 127 см

Сива гъска

Разпространение: монотипен палеарктичен вид, с гнездови ареал от Скандинавския полуостров до полуостровите
Ямал, Таймир и Чукотка. У нас много рядък зимен гост.
Сходни видове: голяма белочела гъска (Anser albifrons).
Характеристика: тегло 1,6–2,5 кг.
Няма изразен полов диморфизъм.
Местообитание: крайбрежни водоеми с различна соленост и морската
акватория до брега, сладководни езера и
язовири, зимни посеви и др.
Миграция: прелетна птица, едно от
местата за зимуване е Балканският полуостров.
Храна: през зимата се храни заедно
с другите видове гъски, най-вече в посеви
от зимна пшеница и с остатъчни царевични зърна, след прибиране на реколтата.
Размножаване: моногамна птица.
Гнездото си строи директно на земята,
често скрито под някой храст. Снася 4–5
бледокремави яйца, с размери 76 х 49 mm и
средна маса от 100 g. Мъти само женската в продължение на 25–28 дни. Малките
се излюпват достатъчно развити.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР, включена в ЧКБ. Основните места за нощуване са защитени територии
с готови Планове за управление. Определени са важните места за хранене, част
от които са закупени от природозащитни организации. Провеждат се акции за
намаляване на безпокойството от лова
около езерата Шабленско и Дуранкулашко.

Anser anser

Червеногуша гъска

Дължина на тялото: 83–98 см
Размах на крилете: 150–165 см

Branta ruficollis

Разпространение: широко, но с ниска плътност на полулацията в Европа и
Азия. Гнезди и у нас – в резервата Сребърна и Дурнакулашкото езеро.
Сходни видове: посевна гъска
(Anser serrirostris); голяма белочела гъска
(Anser albifrons); малка белочела гъска (Anser
erythropus).
Характеристика: тегло 2,5–6 кг.
Няма изразен полов диморфизъм.
Местообитание: езера и блата с
обширни тръстикови масиви и добра хранителна база.
Миграция: при миграции и зимуване
образува ята, понякога с други гъски.
Храна: включва различни ливадни
растения. През зимата птиците се хранят по блоковете със зимници, заедно с
голямата белочела гъска.
Размножаване: двойките заемат
гнездова територия през февруари. Гнезди единично на островче, сред тръстиката или на повалено старо дърво. Снасянето на яйцата е през март. Мътилото
съдържа 4–7 бели яйца, а първите малки се
появяват в средата на април; започват да
летят след около 50–60 дни. Семейството
се запазва през есента и зимата.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР, включена в ЧКБ. Всички съвременни находища са в защитени територии.
Подобряване и стабилизиране на състоянието на влажните зони, в които гнезди.
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Дължина на тялото: 56–63 см
Размах на крилете: 100–115 см
Разпространение: Европа и Азия. У
нас гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Гнезди основно по Черноморското и Дунавското крайбрежия.
Сходни видове: червен ангъч (Tadorna
ferruginea).
Характеристика: тегло 0,9–1,7 кг.
Има слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: крайбрежни водоеми, морски плитчини, каменисти брегове, отвесни брегове на каменни и пясъчни
кариери, солници, утайници.
Миграция: при миграция и зимуване
се концентрира основно по Черноморското крайбрежие. Най-големите зимни
струпвания са в Атанасовското и Поморийското езеро.
Храна: предимно ракообразни, насекоми, мекотели и други видове дребни
безгръбначни. През зимата преминава на
растителна храна.
Размножаване: гнезди в стари дупки на лисици, язовци, зайци подземници. Порядко гнезди в хралупи на дървета или в
тръстикови масиви. Снася 5–12 бели яйца.
Мътенето продължава 29–31 дни и люпилото се състои средно от 9 малки. Те започват да летят на 45–50 дни, а половата
им зрялост настъпва на втората година.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Основните биотопи по Черноморското крайбрежие са
обявени за защитени територии и Рамсарски места. В Атанасовското и Поморийско езеро са изградени съоръжения за
предпазване от хищници.

Дължина на тялото: 55 см
Размах на крилете: 122 см
Разпространение: в северните части на Европа и Азия. У нас този уникален
вид се среща зиме в природната забележителност Дуранкулашко езеро. Обитава
тундрата и лесотундрата. Преминаващ
и зимуващ в Приморска Добруджа. Зимува
също и в язовири във вътрешността на
страната и поречието на р. Дунав.
Сходни видове: няма.
Характеристика: тегло 1,0 и 1,5 кг.
Местообитание: крайбрежни лагуни, сладководни езера, морска акватория
в крайбрежната зона, зимни посеви от
зърненo-пшенични култури и под.
Миграция: прелетна птица, основното зимовище е в Приморска Добруджа.
Храна: храни се със смесена, но найчесто предимно растителна храна.
Размножаване: моногамна птица.
Гнезди на земята, на малки колонии от 4–5
гнезда. Снася 4–6 яйца, които мъти само
женската. Годишно отглежда едно люпило.
Мерки за опазване: видът и местообитанията му са защитени по ЗБР.
Световно застрашен от изчезване,
включен в ЧКБ.
Необходими мерки за опазване:
разширяване на вече съществуващите и
обявяване на нови защитени територии.
Намаляване на безпокойството от лова.
Допълнителни изследвания и мониторинг.
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Малка белочела гъска

мъжка
мъжка

мъжка
мъжка

женска

Зеленоглава патица

Червен ангъч

Anas platyrhynchos

Tadorna ferruginea

Дължина на тялото: 56–65 см
Размах на крилете: 80–95 см

Дължина на тялото: 64 см
Размах на крилете: 130 см

Разпространение: широко разпространена и с висока численост в Европа,
Азия и Северна Америка. Зеленоглавката
е най-многобройният вид патица в България – обект е на лов.
Сходни видове: сива патица (Anas
strepera); клопач (Anas clypeata); шилоопашата патица (Anas acuta).
Характеристика: тегло 0,9–1,7 kg.
Има силно изразен полов и сезонен диморфизъм.
Местообитание: населява всички
типове речни басейни, езера, реки, среща
се в гористи равнинни местности.
Миграция: у нас е постоянен и прелетен ловен вид. През лятото остава да
гнезди в малки количества, но през зимата масово идва от север и се задържа
дълго. В края на февруари – началото на
март започва пролетния прелет.
Храна: храни се поравно с растителна и животинска храна, като търси
храната в плитчините на дълбочини не
по-големи от 35 cm.
Размножаване: бива както полигамна, така и моногамна. Често се образуват
устойчиви двойки още през зимата. Гнездото е добре маскирано сред гъсто обраслите крайбрежни участъци, често под
някой храст. Женската снася ежедневно
по едно яйце, докато не се съберат от 6
до 14. Мъти 26 дни. Малките се излюпват
достатъчно развити и могат да тичат,
плуват, гмуркат и хранят самостоятелно
след броени часове.

Разпространение: гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение – зимуващ вид. Днес той е изчезнал като гнездяща птица в повечето места. Среща
се главно в малки водоеми във вътрешността на Добруджа и по Черноморието.
Около половината от гнездящите двойки
обитават откритите терени на Североизточна България.
Сходни видове: бял ангъч (Tadorna
tadorna).
Характеристика: тегло 1,2–1,6 кг.
Местообитание: езера, рибарници
и язовири с открита водна площ, в открити степни и селскостопански площи. Често се храни по полето, далеч от водата.
Храна: насекоми, мърша, семена.
Размножаване: ухажването и заемането на територии започва в края на февруари и продължава през март. Начало на
снасяне е регистрирано най-рано около 10
март, но обикновено е между 1 и 15 април.
В редки случаи снасянето започва значително по-късно – около 15 май. Мътенето
на яйцата продължава 28–30 дни. Броят
им варира между 6 и 13.
Мерки за опазване: защитен от
1962 г., включен в ЧКБ като застрашен. Изучаване на числеността и плътността на популациите и заплахите за
тях. Провеждане на мониторинг и определяне на нови защитени територии, както
и реинтродукция на изкуствено размножени млади птици.
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Клопач
Anas clypeata
Дължина на тялото: 43–50 см
Размах на крилете: 70–80 см

Фиш

Разпространение: повсеместно в
Европа, Азия, Северна Америка и Микронезия. Среща се и в Северна Африка през
зимния период. В България е сравнително
често срещан ловен вид.
Сходни видове: зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos); шилоопашата патица
(Anas acuta).
Характеристика: тегло 0,4–1,1 кг.
Има силно изразен полов и сезонен диморфизъм.
Местообитание: предпочита открити местности и делтите на големи
реки. У нас зиме се концентрира в езерото Вая край Бургас.
Миграция: среща се и в Северна Африка през зимния период.
Храна: предимно зоопланктон: дребни ракообразни, мекотели, които улавя на
повърхността на водата, прецеждайки я
през добре развития си филтриращ апарат на човката.
Размножаване: гнезди в близост до
водата, под прикритието на храсти или
висока трева. Снася между 7 и 13 светло
жълтеникави яйца, с размери 55 х 37 mm и
маса 40 g. Мъти само женската, в продължение на 23–27 дни. Малките се излюпват
достатъчно развити, за да могат да се
придвижват и хранят самостоятелно.

Anas penelope
Дължина на тялото: 44–50 см
Размах на крилете: 82 см
Разпространение: широко разпространена в Европа и Азия. У нас е ловен
вид.
Сходни видове: лятно бърне (Anas
querquedula); зимно бърне (Anas crecca).
Характеристика: тегло 0,5–1 кг.
Има силно изразен полов и сезонен диморфизъм.
Местообитание: Придържа се към
гористи местности, изпъстрени с езера
и големи реки.
Миграция: този вид патица мигрира през зимата, далеч от периметъра на
областта, в която се размножава. Във Великобритания и Ирландия фишът е често
срещан зимен посетител.
Храна: приема храна от смесен произход – животинска и растителна. Храни
се и по полето.
Размножаване: гнездото представлява плитка ямка, покрита с малко растителност и пух. Снася 4–11 чисто бели
яйца, които мъти само женската, в продължение на 22–28 дни. През това време
мъжкият е в близост.
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Планински
кеклик
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Зимно бърне
Anas crecca
Дължина на тялото: 30–38 см
Размах на крилете: 50–58 см
Разпространение: гнезди практически в цяла Европа и Азия. Зимува в Африка, южните части на Азия и Южна Америка. У нас е често срещан през зимния
период ловен вид.
Сходни видове: фиш (Anas penelope);
лятно бърне (Anas querquedula).
Характеристика: тегло 0,2–0,45 кг.
Има силно изразен полов и сезонен диморфизъм.
Местообитание: обитава гъсто
обрасли крайбрежни участъци на реки и
водоеми.
Миграция: извършва сезонни премествания. При миграции и зимуване
образува ята. У нас зимуват значителни
количества от северните популации на
контитента.
Храна: храни се със смесена храна,
която търси, както във водата, така и на
брега.
Размножаване: снася от 5 до 15
яйца, които мъти само женската около 23
дни. За малките се грижи само женската.
Подобно на другите патици, и тези се
излюпват достатъчно развити, за да се
придвижват и хранят сами.
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Лятно бърне

Кафявоглава потапница

Anas querquedula

Aythya ferina

Дължина на тялото: 37–40 см
Размах на крилете: 63 см

Дължина на тялото: 48–55 см
Размах на крилете: 65–75 см

Разпространение: сравнително широко разпространен в Европа, Западна и
Югоизточна Азия. Случаен посетител в
Северна Америка. Среща се и в България,
като ловните запаси са по-малобройни в
сравнение с тези на зимното бърне.
Сходни видове: зимно бърне (Anas
crecca).
Характеристика: тегло 0,35–0,5 кг.
Има силно изразен полов и сезонен диморфизъм.
Местообитание: обитава гъсто
обрасли, с водна растителност и тръстика водоеми, избягва гористи местности.
Миграция: у нас се среща главно по
време на миграции, в разливи на реки и изкуствени водоеми. В България долита от
юг в края на март – началото на април.
Храна: приема предимно животинска храна, като главен дял в менюто и
имат различните видове мекотели.
Размножаване: строи гнездото си
на сухо място, под прикритието на храст
или висока трева. Снася от 7–12 мръсно
бели до жълтеникаво кафяви яйца. Мъти
23 дни – само женската. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат
да се придвижват и хранят самостоятелно.
Мерки за опазване: включен в ЧКБ,
но засега остава със статут на ловен
обект.

Разпространение:
палеарктичен
вид. Гнезди от Исландия и Великобритания
до ез. Байкал. Изолирани популации има в
Испания, Тунис, Гърция и Турция. Среща се
повсеместно по време на миграцията.
Сходни видове: монотипен вид.
Характеристика: тежи между 0,7
и 1,1 кг. Изразен полов диморфизъм. Има
сезонен и възрастов диморфизъм.
Местообитание: обитава сладководни езера, блата или бавно течащи
реки, гъсто обрасли, с водна растителност. Рядко, но се среща и в полусолени
води, и по морски крайбрежия.
Миграция: при миграция и зимуване
обитава разнообразни влажни зони, включително големи езера и язовири.
Храна: храната е от водни безгръбначни (ларви на насекоми) и семена, включва и части на водни и водолюбиви растения. Търси храната си с гмуркане.
Размножаване: строи гнездото си
винаги в непосредствена близост до водата, често пъти на малки островчета или
купчини стара тръстика. Снася от 6 до 15
едри зеленикави яйца с маса 66 гр. Мъти
само женската, около 24–28 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. У нас основните
гнездови находища по Черноморието и по
р. Дунав са защитени. Разработване на
Планове за управление на влажните зони,
в които видът гнезди.

Дължина на тялото: 35 см
Размах на крилете: 52 см
Разпространение: Източносредиземноморски вид. Разпространението му
обхваща планините на о-в Сицилия, Апенинския полуостров, Северна Италия южните
части на Швейцария, Германия, Австрия и
значителна част от Балканския полуостров. Унас се среща много рядко почти във
всички планини, с изключение на Странджа, Сакар и Източните Родопи.
Сходни видове: яребица (Perdix
perdix); тракийски кеклик (Alectoris chukar).
Характеристика: тегло 0,5–0,86 кг.
Много слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: населява скалисти хълмове и карстови терени в планините – от 800 m н.в. до горната граница
на гората. Обитава припечни склонове,
обрасли със закелавяла храстова растителност, скалисти дефилета и др.
Миграция: постоянен вид, със сезонни, регионални вертикални миграции.
Храна: храната е главно растителна
– семена, плодове, зелени части на растения. Яде и дребни безгръбначни, най-вече
възрастни и ларви на насекоми. Животинската храна преобладава в менюто на
женските през пролетта.
Размножаване: моногамна птица.
Брачните двойки се сформират април–
май. Гнезди на земята: по перваза на каменни сипеи, върху обрасли с трева и с бурени скални тераси и др. Женската снася
12-15 яйца, които мъти 21 дни. За малките
се грижат двамата родители.
Мерки за опазване: включен в
ЧКБ. Много рядък вид със статут на ловен обект у нас.
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Тракийски
кеклик

Пъдпъдък

Колхидски фазан

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

Phasianus colchicus

Дължина на тялото: 33 см
Размах на крилете: 50 см

Дължина на тялото: 18–20 см
Размах на крилете: 32–35 см

Дължина на тялото: 75–89 см
Размах на крилете: 70–90 см

Разпространение: в Евразия е разпространен от о-в Крит и югоизточната
част на Балканите до Китай – главно в горите на умерените области. У нас нативната популация се среща в Югоизточна
България и на север – до южните склонове
на Средна гора. Разселен е изкуствено по
ловните полета в ниските части на страната като обект на интензивен лов.
Сходни видове: планински кеклик
(Alectoris graeca).
Характеристика: тегло 0,45–0,8 кг.
Слабо изразен полов диморфизъм. Мъжките, за разлика от женските, имат шпора
на стъпалото.
Местообитание: обитава сухи хълмисти райони, ерозирали скалисти терени с храсталаци от драка, в съседство с
ниви, основно между 150 и 900 m н.в.
Храна: главно семена на треви и плевели на селскостопански култури, както и
плодове на храстови и дървесни видове,
насекоми и мекотели.
Размножаване: гнездовият период
е през април–май. Женската снася 8–18
яйца. Мъти 21 дни. Гнездото е добре прикрито в близост до някой храст в гората
или сред селкостопанските блокове. При
добри грижи продължителността на живота достига 20 години.
Мерки за опазване: опазване местообитанията на вида и насърчаване на
дребното зърнопроизводство. Разселване
само в естествените находища на малък
брой птици, отгледани полусвободно от
истински или приемни родители.

Разпространение: Европа, Азия,
Северна и Южна Америка. Прелетен вид.
Преди отлитането, гнездящите у нас
пъдпъдъци се концентрират в сравнително постоянни райони, заемани по-късно
от долитащите от север „пасажни пъдпъдъци“ – обект на лов.
Сходни видове: ливаден дърдавец
(Crex crex).
Характеристика: тегло 0,1–0,15 кг.
Слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: ниви, засети със
зърнени и други култури – люцерна, картофи, лен и др., ливади, зеленчукови градини,
затревени склонове. През лятото предпочита планинските пасища и тогава
мигрира в райони с по-голяма надморска
височина.
Миграция: зимува в северните области на Африка, Индия, Япония, Южен
Китай. У нас долита през април и отлита
през септември–октомври.
Храна: яде семена на треви, плевели, житни растения. Лови и безгръбначни
животни, които търси главно по земята.
Размножаване: полигамна птица
– не образува брачни двойки. През май и
юни женската прави гнездо в трапчинка
сред тревата или посевите, която застила със сухи треви и перца. Снася от 8–20
светлокафяви крушовидни яйца. Мъти ги
между 15–20 дни.
Мерки за опазване: ловен обект в
България и Европа, поради което числеността му вече е намаляла наполовина. В
някои страни е обявен за защитен вид.

Разпространение: Азиатски вид
заселен в Европа. Среща се в България.
Изкуствено развъдени интродуцирани
подвидове, са разселени повсеместно в
ниските части на страната, с цел поддържане на ловните запаси.
Сходни
видове: Зелен фазан
(Phasianus versicolor).
Характеристика: тегло 0,9–1,3 кг.
Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: нативната популация на номинантния подвид е обитавала гъсто обраслите места около теченията на реките и водоемите, заливните и
лонгозните гори, тръстиките и краищата на горите, обрасли с гъста храстова
растителност.
Храна: много разнообразна и зависи
от сезона, и наличието Ӝ в природата.
През есента и зимата се храни основно
със семена на културни и диви растения,
луковици, зелени части на растения и др.
През пролетта и лятото яде ягодови плодове и насекоми.
Размножаване: в диво състояние
при малка гъстота колхидският фазан
образува двойки, но е склонен и към полигамия. Сватбуването е през март–април.
Снася 8–12 яйца с масленозелен цвят. Малките са гнездобегълци.
Мерки за опазване: включен е в
ЧКБ като застрашен от изчезване у нас
вид, макар че в глобален аспект не е застрашен. Отглеждане на затворено, след което да се пуска на свобода, първоначално
в равнинни горски резервати – край реки.

женска

Яребица
Perdix perdix
Дължина на тялото: 31–34 см
Размах на крилете: 45–47 см
Разпространение: среща се в по-голямата част на Европа и Азия. Обитава
открити местности, и обработваеми
земи с монокултури.
Сходни видове: тракийски кеклик (Alectoris chukar); планински кеклик
(Alectoris graeca); колхидски фазан (Phasianus
colchicus).
Характеристика: тегло 0,33–0,45
кг. Има възрастов и слабо изразен полов
диморфизъм.
Местообитание: обитава открити
местности, често засети със земеделски
култури и люцерна.
Храна: зърнени култури и различни
растения, насекоми, включително и колорадски бръмбар.
Размножаване: моногамна птица. В
края на зимата ятата се разпадат и птиците образуват двойки. Женската снася
от 12 до 20–22 зеленикаво-кафяви яйца,
със средна големина 35 х 27 mm. Мътенето продължава 23–25 дни. При яребиците
мъти само женската.
Мерки за опазване: ловен обект в
България и Европа. Числеността на вида
намалява повсеместно в зоните на интензивен лов. В някои страни вече е обявена за защитен вид.
12
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зиме

лете

Розов пеликан
Pelecanus onocrotalus

Малък гмурец

Голям гмурец

Tachybaptus ruficollis

Podiceps cristatus

Дължина на тялото: 23–29 см
Размах на крилете: 42 см

Дължина на тялото: 46–51 см
Размах на крилете: 59–73 см

Разпространение: гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. Повсеместно разпространен край блата, реки и
вирове в Северозападна България, край р.
Дунав и Черноморието. През зимата основните концентрации са в незамръзващите големи водоеми на Южна България.
Сходни видове: черноврат гмурец
(Podiceps nigricollis); зеленоножка (Gallinula
chloropus).
Характеристика: тегло 0,1–0,25 кг.
Има сезонен и възрастов диморфизъм.
Местообитание: Сладководни рибовъдни стопанства, езера и микроязовири
с открита водна повърхност и крайбрежна растителност.
Храна: дребни рибки, земноводни,
водни насекоми и техните ларви.
Размножаване: гнезди в обраствания с папур с гъстота 30–40 стъбла на
квадратен метър. Яйцата снася през втората и третата десетдневка на май, и
първата на юни. Смъртността при малките е доста голяма и често е свързана с
числеността на водния плъх.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Съществена част от хабитатите
са включени в защитени зони по НАТУРА
2000. Мерки срещу избиване и безпокойство на гнездящите птици.

Разпространение: в умерените и
в южните части на Европа, Азия, Африка,
Австралия и Нова Зеландия. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид.
Сходни видове: червеноврат гмурец (Podiceps grisegena).
Характеристика: тегло 0,8–1,6 кг.
Има сезонен и възрастов диморфизъм.
Местообитание: сладководни водоеми, рибарници и микроязовири. Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с
широка, но не много гъста ивица от папур или тръстика; през зимата – големи
сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи.
Храна: риба, жаби, ракообразни, мешести, водни насекоми и ларвите им, водни растения.
Размножаване: периодът на снасяне
на яйцата е разтеглен от края на април
до края на август. Големината на люпилото е 2–6 яйца. Гнездото е плаващо – представлява купчина от мъртва блатна растителност и водорасли.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Съществена част от хабитатите
са включени в защитените зони по НАТУРА 2000. Мерки срещу избиване и безпокойство на гнездящите птици от арендатори на рибовъдни стопанства.
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Къдроглав пеликан

Дължина на тялото: 120–180 см
Размах на крилете: 270 см

Pelecanus crispus
Дължина на тялото: 160–180 см
Размах на крилете: 270–330 см

Разпространение: преминаващ и
отчасти зимуващ. В България единственото място за гнездене е резерватът
„Сребърна“.
Сходни видове: къдроглав пеликан
(Pelecanus crispus).
Характеристика: тегло 4,5–7,7 кг.
Има полов и добре изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: сладководни езера
и блата с обширни тръстикови масиви,
язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. През зимата – предимно водоеми по морското крайбрежие.
Миграция: езерата около Бургас са
важна спирка по време на миграцията
към местата за зимуване на вида в Африка. Реещ се вид. Мигрира на големи ята.
В този езерен комплекс се концентрира и
през лятото, като се предполага, че това
са зимуващи у нас популации от южното
полукълбо.
Храна: предимно риба и по-рядко
земноводни.
Размножаване: гнездата и колониите са сред тръстиките в езера, блата
и делти на реки. Гнездото е голямо и се
намира върху туфи тръстика или малки островчета, често в близост до гнездата
на други видове. Снася 2–3 яйца.
Мерки за опазване: защитен от
1962 г., включен в ЧКБ като изчезнал
гнездещ вид за България.

Разпространение: рядка за Европа
рееща се птица. У нас гнездещо-прелетен,
преминаващ и отчасти зимуващ вид.
Сходни видове: розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus).
Характеристика: тегло 9–16 кг.
Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия в оцветяването на голите
части на тялото.
Местообитание: сладководни езера
и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства; по време на
миграции и зимуване – предимно крайморски бракични водоеми и незамръзващи язовири, във вътрешността на страната.
Храна: основно риба — каракуда, шаран, бабушка, червеноперка.
Размножаване: женската снася 2–3
бледосини яйца, които родителите мътят две седмици. Перата на малките поникват за 10 дни. Гнездото на къдроглавите пеликани е построено от тръстикови
стъбла и листа. Отвътре е застлано с
меки пера и листа. Колониален вид.
Мерки за опазване: защитен вид,
включен в ЧКБ. Изготвен е международен план за опазването му, има добра осведоменост на населението, провеждат
се мониторинг и изследвания върху биологията и екологията му. Изготвен е План
за управление на резервата „Сребърна“.
15

Опознай птиците на България

зиме

Опознай птиците на България

Малък
корморан

мъжка

Phalacrocorax
pygmeus
Дължина на тялото: 50 см
Размах на крилете: 85 см
Разпространение: гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови
находища по Дунав, Марица, Тунджа и Черноморското крайбрежие.
Сходни видове: голям корморан
(Phalacrocorax carbo).
Характеристика: тегло 0,6–0,7 кг.
Слабо изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: предпочита обраснали места – тръстики, затлачени с
растителност речни участъци, паднали
клони, дървета край водата. Гнезди и в
смесени колонии с чаплови птици.
Миграция: зимува из влажните зони
на Южна Европа. Близо 20 % от европейската популация на вида зимува у нас. Тогава сформира т.нар. “нощувки” – главно по
поречията на реките Марица и Тунджа.
Храна: дребни рибки, по-рядко лови
ракообразни, малки водни бозайници и др.
Ловува през деня, с гмуркане по единично
или по двойки, по-рядко в групи.
Размножаване: гнезди високо на
дърветата или сред тръстиките. Гнездата са с полусферична структура от клони,
трева и тръстика. Женската снася от
края на април до началото на юли 4–6 яйца.
Мътенето продължава 27–30 дни, като
мътят и двамата родители.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Сигурността на
нощувките и спокойствието на птиците
е от огромно значение за тяхното оцеляване. Поради незнание или преднамерено,
бива отстрелван от бракониери. Унищожаването на естествените крайречни
гори е друга голяма заплаха за вида.

Голям кормoран
Phalacrocorax carbo
Дължина на тялото: 90 см
Размах на крилете: 150 см
Разпространение: гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови
находища по Дунав, Марица, Тунджа и Черноморското крайбрежие.
Сходни видове: малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus); качулат корморан
(Phalacrocorax aristotelis).
Характеристика: тегло 1,5–3,6 кг.
Има възрастов и слабо изразен сезонен
диморфизъм.
Местообитание: обитава морски
крайбрежия, реки и водоеми във вътрешността.
Миграция: при миграции и зимуване се среща в разнообразни влажни зони.
Ятата летят във V-образна формация.
Храна: основно с дребна риба (главно попчета) и ракообразни. Ловува под водата, често и на групи.
Размножаване: оформянето на гнездовите колонии започва в края на февруари, когато започват и брачните игри.
Малки пред излитане се наблюдават в
средата на юни. В едно люпило може да
отгледа 3–5 малки.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Част от гнездовата популация се намира на територията на резервати. Подетайлни проучвания върху популацията
на вида.
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Малък воден бик
Ixobrychus minutus

Голям воден бик

Дължина на тялото: 33–38 см
Размах на крилете: 52–58 см

Botaurus stellaris
Дължина на тялото: 69–81 см
Размах на крилете: 100–130 см

Разпространение: гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна, главно под 600 m н.в.
Сходни видове: далекоизточен малък воден бик (Ixobrychus eurythmus).
Характеристика: тегло 0,06–0,15
кг. Има полов и възрастов диморфизъм.
Местообитание: предимно сладководни водоеми в ниските части на страната. Предпочита обширни тръстикови
масиви и храсти в сладководни блата и
разливи, както и долните течения на големите реки. Извън гнездовия сезон се среща и в нетипични за вида местообитания, като пустеещи терени и окрайнини
на гори в ниските части на планините.
Миграция: прелетна птица. Долита
през март–април и отлита през септември–октомври.
Храна: малки рибки, жаби, пиявици,
водни насекоми, миди, охлюви и червеи.
Рядко напада гнездата на дребни блатни птици и унищожава яйцата и малките
им.
Размножаване: гнезди на земята по
бреговете, между купчина суха тръстика
във водата или на подходящо ниско място
– в храсти или дървета. Женската строи
гнездото сама. Обитава обрасли водоеми.
Снася 2–9 яйца, мъти 16–21 дни. Има от
1–3 поколения годишно.
Мерки за опазване: включен в ЧКБ.
Включване в защитени природни територии на незащитените му находища.

Разпространение:
Палеарктичен
вид, който гнезди в Европа, Азия и Северозападна Африка. Зимува в Гърция и Турция.
Сходни видове: малък воден бик
(Ixobrychus minutus).
Характеристика: тегло 0,87–2 кг.
Няма полов диморфизъм.
Местообитание: обширни водоеми с тръстика – блата и езера. Гнезди в
тръстикови масиви, дълбоки до 30 cm.
Миграция: долита през март и отлита през септември–октомври. остават да зимува у нас по Черноморието.
Храна: риба, жаби, попови лъжички,
охлюви и ракообразни. Понякога използва за храна мишки, особено малките на
водни плъхове. Напада и недобре летящи
блатни птици.
Размножаване:
размножителния
период започва през април. Токуващият
мъжки издава звуци, наподобяващи мучене
на бик. Гнездото си прави върху изсъхнала
тръстика или шавар сред водата. Отвътре го застила с листа. Снася 5–6 зеленикавокафяви яйца, които женската мъти
21–23 дни. При изхранването на малките
участва и мъжкият. След отглеждане на
малките, семейството се разпада.
Мерки за опазване: включен в ЧКБ.
Включване на постоянните, традиционни
гнездови находища в защитени природни
територии.
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Гривеста
чапла
Ardeola ralloides

Малка бяла чапла

Дължина на тялото: 45 см
Размах на крилете: 86 см

Egretta garzetta
Дължина на тялото: 55–65 см
Размах на крилете: 88–106 см

Разпространение: гнездещо-прелетен вид. Среща се в близост до влажни
зони, гнезди в тръстикови масиви, заливни гори, дъбови кории, върбалаци. Предпочита смесени колонии с други видове
чапли.
Сходни видове: малък воден бик
(Ixobrychus minutus); нощна чапла (Nycticorax
nycticorax); биволска чапла (Bubulcus ibis).
Характеристика: тегло 0,23–0,37
кг. Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: сладководни езера
и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, заливни гори.
По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали
за напояване.
Миграция: зимува в Персийския залив и Африка. Мигрира на малки ята.
Храна: дребни рибки, жаби, водни насекоми.
Размножаване: мъти само в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са
разположени в тръстика или по върби и
тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят в началото на юли.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР, включена в ЧКБ. Основните гнездови находища са в защитени територии.
Изготвяне на Национален план за опазването на вида и неговото прилагане.

Разпространение: гнездещо-прелетен, преминаващ, и по изключение, зимуващ вид.
Сходни видове: биволска чапла
(Bubulcus ibis); голяма бяла чапла (Ardea alba).
Характеристика: тегло 0,35–0,55
кг. Слабо изразен сезонен диморфизъм.
Местообитание: сладководни езера
и блата, заливни и дъбови гори, язовири
и микроязовири, рибарници и рибовъдни
стопанства. По време на миграции и през
зимата, се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване.
Храна: насекоми, земноводни, ракообразни и влечуги. Улавя плячката си
в плитки води, често с разперени крила
и пристъпвайки с крака, за да подплаши
малките рибки. Стои и неподвижно, изчаквайки в засада.
Размножаване: гнезди в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби, акации и
тополи. Отглежда 4–6 малки, които започват да летят в началото на юли.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР, включена в ЧКБ. Повечето традиционни гнездови находища са включени в
границите на защитени територии. Изготвяне на Национален план за опазването на вида и неговото прилагане.
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Ardea alba

Сива чапла

Дължина на тялото:
90–100 см
Размах на крилете:
140–190 см

Ardea cinerea
Дължина на тялото:
90–100 см
Размах на крилете:
165–170 см

Разпространение: рядък за Европа.
У нас гнездещо-прелетен, преминаващ и
зимуващ вид.
Сходни видове: малка бяла чапла
(Egretta garzetta).
Характеристика: тегло 0,7–1,6 кг.
Слабо изразен сезонен диморфизъм.
Местообитание: сладководни езера
и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. При миграции и зимуване – крайбрежни бракични
водоеми, незамръзващи язовири, канали за
напояване, обработваеми площи.
Миграция: по време на миграцията
и през зимата се среща по Черноморското и Дунавското крайбрежия, и по-рядко
във вътрешността на страната.
Храна: предимно риба, змии, мишки,
водни насекоми, земноводни, яйца, останки от мъртви животни. При ловуване се
движи бавно и често замръзва, дебнейки
плячката си. Може да се отдалечи до 15
км от гнездото в търсене на храна. При
изобилие на храна от сухоземни животни,
се заселва и далеч от водата.
Размножаване: Гнезди единично, в
малки самостоятелни колонии или по периферията на смесени колонии от други
чаплови. Освен в езера и блата с обширни
тръстикови масиви прави и самостоятелни гнезда на дървета. Отглежда 2–3 малки, които започват да летят в началото
на юли.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР, включена в ЧКБ.

Разпространение: гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид.
Сходни видове: ръждива чапла (Ardea
purpurea).
Характеристика: тегло 1–2,1 кг.
Слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: сладководни езера
и блата, заливни и дъбови гори, язовири
и микроязовири, рибарници и рибовъдни
стопанства.
Миграция: тогава се среща и в
крайбрежни бракични водоеми, както и в
язовири, люцернови ниви, оризища, канали
за напояване, главно в ниските части на
страната. Мигрира на малки ята, понякога с други видове чапли.
Храна: при търсене на храна е активна денонощно. Дневно изяжда около
500 гр храна. Храни се предимно с риба,
по-рядко с насекоми, мишки, змии, малките на други птици, понякога и възрастни
гмурци от дребните видове.
Размножаване: гнезди в самостоятелни или в смесени колонии с други чаплови. Гнездата са разположени в тръстикови масиви, по дървета (бяла върба, бяла
и хибридна топола, дъб, ясен, липа, бук) и
рядко на скали. Отглежда 4–5 малки, които
започват да летят към средата на юни.
Мерки за опазване: защитена по
ЗБР. Повечето традиционни гнездови находища са включени в границите на защитени
територии. Изготвяне на програма за опазването на вида и нейното прилагане.
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Голяма
бяла чапла

Опознай птиците на България

Бял щъркел
Ciconia ciconia

Черен щъркел

Дължина на тялото:
100–115 см
Размах на крилете:
195–215 см

Ciconia nigra
Дължина на тялото:
95–100 см
Размах на крилете:
185–205 см

Разпространение:
палеарктичен
вид, който гнезди и в България. Гнездещопрелетен и преминаващ. Широко разпространен. През последните години у нас
остават отделни зимуващи птици.
Сходни видове: черен щъркел (Ciconia
nigra).
Характеристика: тегло 2,3–4,5 кг.
Местообитание: предимно населени места в ниските части на страната
и в близост до реки, оризища, влажни ливади, язовири и др.
Миграция: типичен мигрант от групата на реещите се птици. Европейския
подвид извършва ежегодни миграции към
Африка и обратно.
Храна: насекоми, земни червеи, влечуги, земноводни (особено жаби), дребни
бозайници (полевки, къртици и земеровки).
По-рядко яде птичи яйца, млади птици,
риба, мекотели, ракообразни и скорпиони.
Размножаване: размножителният
период е от края на март до началото
на август. В миналото е гнездил основно
на дървета, понастоящем ползва електрически стълбове и сгради. В райони с
обилна хранителна база има и колониално
гнездещи птици.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Мониторинг на популацията като
част от международни преброявания.
В Спасителния център ежегодно постъпват за лечение 150–180 бели щъркела,
като 80% от тях се връщат в природата.
Спасяване на рисковите гнезда чрез монтиране на изкуствени платформи.

Разпространение: рядък палеарктичен вид. Гнезди рядко в почти всички Южноевропейски страни. Гнездещо-прелетен,
преминаващ и отчасти зимуващ вид.
Сходни видове: бял щъркел (Ciconia
ciconia).
Характеристика: тегло 3 кг. Слабо
изразен възрастов диморфизъм
Местообитание: равнинни и планински широколистни гори, скални комплекси,
проломи на реки, язовири, микроязовири,
рибарници, оризища и др. Най-много гнезда са отбелязани от 600 до 800 m н.в., а
най-малко – от 1200 до 1300 m н.в.
Миграция: реещ се вид. Мигрира на
ята до 250–300 индивида, рядко в смесени групи с бели щъркели, пеликани и едри
грабливи птици. Отлита масово през септември и се завръща да гнезди в България
през март.
Храна: основно риби, бозайници, влечуги, мекотели, насекоми и др. Ловува с
газене из плитчините, където улавя плячката с дългия си клюн.
Размножаване: моногамен вид. Размножителният период започва през май.
Гнездото е голямо – достига диаметър
1,5 м и дълбочина 1 м. Снася от 2 до 6 яйца
през интервал от 2 дни. Отглежда едно
люпило на година. Мътенето продължава
35–38 дни с участието на двамата родители.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Мониторинг на популацията през пет години.
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Neophron
percnopterus

Брадат
лешояд

Дължина на тялото:
60–70 см
Размах на крилете: 150–170 см

Gypaetus
barbatus

Разпространение: гнездещо-прелетен вид у нас. Все по-рядък. Понастоящем
европейската популация е в рецесия.
Сходни видове: в полет отдалеч:
малък орел светла фаза (Hieraaetus pennatus);
бял щъркел (Ciconia ciconia).
Характеристика: тегло 1,6–2,5 кг.
Добре изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: обитава скалисти
райони, проломи и ждрела.
Миграция: зимува в Африка. У нас
долита през март и отлита през септември. Рееш се вид.
Храна: мършояден, но лови костенурки, охлюви, понякога дребни птици или бозайници. Посещава сметища. Яде и прегазени дребни животни. Използва сечива.
Размножаване: гнезди в скални ниши.
Прави 4–5 различни гнезда. Снася от 1 до
3 яйца, които мътят и двамата родители
около 42 дни. Малките напускат гнездото
на възраст от около 70–90 дни.
Отрицателно действащи фактори: отровни примамки, бракониерство,
загуба на хабитати, намаляване на хранителната база, безпокойство, електропроводи, ветрогенератори. Периодът на миграцията е особено критичен за младите.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Национални и международни правни мерки. Национален план
за опазване. Охрана на гнезда, изкуствени
подхранвания, маркиране и мониторинг.
Необходими мерки за опазване:
спешно освобождаване и разселване на
птици, излюпени в неволя. Пасищно животновъдство, компенсиране на щетите
от хищници. Спиране на отровите.

Дължина на тялото:
95–105 см
Размах на крилете: 280 см
Разпространение: рядък за Евразия.
У нас случаен посетител.
Сходни
видове: младите на
египeтския лешояд (Neophron percnopterus).
Характеристика: тегло 4,5–7 кг. Изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: скални масиви в
планините и зони с голяма денивелация.
Предпочита алпийския пояс.
Храна: включва до 85% кости на едри
бозайници, на едри птици, понякога зайци
и костенурки. Храни се и с трупове.
Размножаване: гнезди поединично,
като строи до пет алтернативни гнезда.
В периода декември–февруари женската
снася едно, най-често две яйца. Мътенето
отнема 52–56 дни и малките се излюпват
асинхронно. Те напускат гнездото през
юни, на възраст 112–119 дни. Дотогава
обикновено оцелява само едното малко.
Отрицателно действащи фактори: загуба на хабитати, намаляване на
хранителната база, отравяне, бракониерство, необезопасени електропроводи, сблъсък с ветрогенератори.
Мерки за опазване:включен в ЧКБ
– категория изчезнал. Национален план за
опазване. Пасищно животновъдство, компенсиране на щетите от хищници. Изкуствено подхранване и спиране залагането
на отровни примамки.
Необходими мерки за опазване: освобождаване и разселване на птици, излюпени в неволя.
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Египетски
лешояд
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Белоглав лешояд
Gyps fulvus

Aegypius
monachus

Дължина на тялото: 95–110 см
Размах на крилете: 240–280 см

Дължина на тялото: 110–120 см
Размах на крилете: 265–300 см

Разпространение: у нас постоянен,
в миналото многоброен вид по скалисти
места. Оцелели до днес естествени колонии има в Източни Родопи.
Сходни видове: черен лешояд
(Aegypius monachus).
Характеристика: тегло 6–11 кг.
Слабо изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: скалисти райони в
планините и долините на големи реки.
Миграция: реещ се вид. Неразмножаващите се птици предприемат дълги
скитания.
Храна: мършояден, зависим от свободно пасящ дивеч и домашни животни.
Храни се с вътрешностите и меките тъкани на мъртви бозайници.
Размножаване: гнезди поединично
или колониално, в големи скални комплекси.
Снася през декември–януари едно яйце,
което и двамата родители мътят около
52 дни. Малкото напуска гнездото на възраст от около 110-115 дни.
Отрицателно действащи фактори: загуба на хабитати, намаляване на
хранителната база, безпокойство, отровни примамки, бракониерство, необезопасени електропроводи, ветрогенератори.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Балкански план за
опазване на лешоядите (BVAP). Гнездовите находища са обявени за защитени
територии. Изкуствено подхранване.
Реинтродукция в Стара планина и Пирин,
чрез освобождаване на птици отгледани
в неволя.

Разпространение:
Монголско-тибетски вид. В Европа гнезди в изолирани
малочислени находища на Пиринейския и
Балканския полуостров. Постоянен и скитащ вид. Птиците, посещаващи България,
гнездят в Северна Гърция.
Сходни видове: белоглав лешояд
(Gyps fulvus).
Характеристика: тегло 14 кг.
Местообитание: долини на големи
реки или язовири, с храстови или тревни
съобщества и единични големи дървета.
Храна: останки на едри и средно едри
бозайници (дори на зайци).
Размножаване: гнезди в рехави колонии или поединично. Строи гнездата си
предимно на дървета, рядко върху скали.
Достига полова зрялост чак на 5–6 година. Снася едно яйце в началото на февруари, което и двамата родители мътят на
смени 50–54 дни . Малкото излита на 3–3,5
месечна възраст.
Отрицателно действащи фактори: отровни примамки, бракониерство,
загуба на хабитати, намаляване на хранителната база, безпокойство, електропроводи, ветрогенератори.
Мерки за опазване: защитен вид
от 1962 г., включен в ЧКБ – изчезнал
гнездящ вид. Балкански план за опазване
на лешоядите (BVAP) и предстояща реинтродукция. Изкуствени подхранвания, телеметрични проследявания, поставяне на
изкуствени гнезда, обезопасяване на ел.
стълбове, кампании за спиране на отровните примамки.
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Скален орел

Морски орел

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Дължина на тялото: 80–95 см
Размах на крилете: 195–220 см

Дължина на тялото: 80–100 см
Размах на крилете: 210–265 см

Разпространение: постоянен вид
у нас. Освен в Европа е разпространен в
Северна Африка и Азия.
Сходни видове: царски орел (Aquila
heliaca).
Характеристика: тегло 3,8–6,5 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: Труднодостъпни
скални комплекси и широколистни гори.
Храна: отличен ловец. Предпочитана храна са сухоземните костенурки, но с
лекота лови лалугери, лисици, зайци, птици, змии и гущери.
Размножаване: размножителният
период започва през първата половина
на март. Женската снася 1–2 яйца през
април. Малките се излюпват към края на
май, а излитат от гнездото около 15 август. То е внушително – достига 3 м в диаметър и до 2 м дълбочина.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Включен в ЧКБ. Значителна част
от популацията гнезди в националните
паркове „Централен Балкан“, „Пирин“ и
„Рила“.
Необходими мерки за опазване: целенасочено проучване на гнездовото разпространение на вида у нас и изготвяне
на Национален план за опазването му.

Разпространение: постоянен вид у
нас, със зимуващи, предимно млади птици
от по-северни райони на континента.
Сходни видове: скален орел (Aquila
chrysaetos); царски орел (Aquila heliaca).
Характеристика: тегло 3,6–6,8 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: крайбрежия на
морета, реки и езера, богати на риба и
водоплаващи птици. Зиме обитава и изкуствени водоеми – язовири, рибарници.
Храна: риба, водоплаващи птици,
дребни бозайници. Яде и мърша.
Размножаване: ползва няколко гнезда, построени главно на бяла топола, които сменя през отделните години. През
март женската снася от 1–3 яйца. Мътенето продължава 38–42 дни. Малките остават в гнездото около 80–90 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Включен в ЧКБ. Част от гнездовите находища са в резерватите „Камчия“ и
„Ропотамо“, и ПП „Белене“.
Необходими мерки за опазване:
промяна в горскостопанската практика
по поречието на р. Дунав, където изсичането на големите дървета от бяла топола е фатално за вида.
23

Опознай птиците на България

Черен
лешояд
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светла
морфа

Царски орел
Aquila heliaca

Малък орел

Дължина на тялото: 72–84 см
Размах на крилете: 180–215 см

Hieraaetus pennatus

Разпространение: от Централна и
Югоизточна Европа до Централна Азия.
През зимата мигрира в Близкия Изток и
Източна Африка. У нас е много рядък.
Сходни видове: скален орел (Aquila
chrysaetos).
Характеристика: тегло 2,5–3 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: хълмисти райони
с ивици, или групи дървета, редуващи се
с открити пространства. Не избягва близостта с човека. Освен в периферията на
гората, често гнезди на самотни дървета в непосредствена близост до селища,
пътища и обработваеми площи.
Храна: ловува по открити терени
като се концентрира върху най-многобройната плячка в района. Предпочита
таралежи, лалугери, мишевидни, костенурки и влечуги, по-рядко птици.
Размножаване: моногамен вид. Гнездото е на височина най-често от 7 до 26
m. Гнездата на една двойка са на разстояние до 5 km. След втората половина на
март и началото на април женската снася
обикновено 2, по-рядко 1–3 яйца. Мътят и
двамата партньори. Инкубационният период продължава 43 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Включен в ЧКБ. Включен е в Червен
списък на световно застрашените видове, Директива за птиците на ЕС. Днес
всички видове грабливи птици са защитени от закона.
24

Малък креслив орел

Орел змияр

Aquila pomarina

Circaetus gallicus

Дължина на тялото: 61–66 см
Размах на крилете: 145 см

Дължина на тялото: 64–70 см
Размах на крилете: 160–180 см

Разпространение:
Палеарктичен
вид. Гнездещо-прелетен, преминаващ и
отчасти зимуващ у нас.
Сходни видове: голям креслив орел
(Aquila clanga); царски орел (Aquila heliaca).
Характеристика: тегло 1,6 кг. Слабо изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: запазени горски
масиви от бук, дъб или смесени насаждения. Гнезди и в стари полезащитни пояси
и други горски площи, в близост до просторни затревени зони и обработваеми
земи, където ловува.
Миграция: реещ си вид. Зимува в Африка. През България преминава значителна част от Европейската популация.
Храна: предимно дребни бозайници. В
хранителния спектър попадат обикновена
полевка, лалугер, гущер, водна жаба.
Размножаване: моногамна птица.
Гнезди основно на широколистни дървета,
на височина 6–25 m. Снася в началото на
май, най-често 2 яйца, които мъти 38–41
дни. Малките напускат гнездата на около
55–дневна възраст.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
Необходими мерки за опазване: Национален план за опазването на вида, индивидуална охрана на застрашени гнезда.

Разпространение:
относително
чест за Южна и Централна Европа. Гнездещо-прелетен и преминаващ за България.
Гнезди в хълмистите и нископланински
части на страната.
Сходни видове: малък орел светла фаза (Hieraaetus pennatus); орел рибар
(Pandion haliaetus); ястребов орел (Hieraaetus
fasciatus).
Характеристика: тегло 1,5–2 кг.
Местообитание: разредени широколистни и рядко иглолистни гори в близост
до открити терени, пасища и ливади.
Миграция: рееш се вид – типичен
мигрант. Не зимува в България.
Храна: предимно змии, гущери и жаби,
по-рядко лови дребни бозайници и насекоми.
Размножаване: гнезди по дървета,
основно широколистни. Загнездва към
края на април–началото на май. Снася
едно яйце. Малкото полита в края на юли и
началото на август.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
Необходими мерки за опазване: целенасочени проучвания върху числеността, биологията, екологията и заплахите
за вида. Изготвяне на Планове за управление на защитените територии, в които
се среща.

Дължина на тялото: 47–50 см
Размах на крилете: 120–127 см
Разпространение: Европа, Африка и
Азия. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид – по-често в Източна България.
Сходни видове: ястребов орел
(Hieraaetus fasciatus); египетски лешояд
(Neophron percnopterus).
Характеристика: тегло 0,7–1 кг.
Местообитание: стари широколистни гори в планинските и хълмисти райони до около 2000 m н.в.
Миграция: рееш се вид, почти не зимува у нас.
Храна: лалугери и други гризачи, птици (гълъби, дроздове, чучулиги, синигери),
влечуги и др. Ловува в гори и открити пространства.
Размножаване: моногамен вид.
Двойката заема гнездовата територия в
края на март, началото на април. Гнездото е разположено в стари широколистни
или смесени гори, рядко на скали. Снася 2
яйца. Мътенето продължава 36–39 дена.
Отглежда едно люпило годишно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Част от двойките
гнездят в защитени територии – националните паркове „Централен Балкан“,
„Рила“, „Пирин“ и природен парк „Русенски
Лом“.
Необходими мерки за опазване:
прекратяване на масовото изсичане на
старите гори. Санкции за недобросъвестните ловци и препаратори.
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тъмна
морфа

женска

мъжка

женска

Осояд

Черна каня
Milvus migrans

Ливаден блатар

Дължина на тялото: 48–58 см
Размах на крилете: 130–175 см

Circus pygargus

Тръстиков блатар
Circus aeruginosus

Разпространение: обичаен за Европа, Африка и Азия. Гнездещо-прелетнен,
преминаващ и отчасти зимуващ вид.
Сравнително често срещан около реките
Дунав, Марица, Тунджа и др.
Сходни
видове: червена каня
(Milvus milvus); тръстиков блатар (Circus
aeruginosus); малък орел тъмна фаза
(Hieraaetus pennatus).
Характеристика: тегло 0,9–1,1 кг.
Местообитание: равнинни и хълмисти райони до 1000 m н.в. Предпочита
места в близост до влажни зони, дори при
засилен антропогенен натиск.
Миграция: рееш се вид. При скитания и миграции се среща повсеместно.
По-значима е миграцията по Черноморското крайбрежие.
Храна: полифаг, но предпочита мърша. Често отнема плячката на други птици. Лови насекоми и дребни гръбначни.
Размножаване: гнезди поединично
или в разредени колонии до 30 двойки. Социален вид. Групира се по време на хранене, скитане, почивка и миграция.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
Необходими мерки за опазване:
активно опазване и управление на местообитанията, най-вече влажните зони.
Забрана на отровните примамки и ограничаване използването на химикали в селското стопанство.

Дължина на тялото: 52 см
Размах на крилете: 122 см
Разпространение:
Палеарктичен
вид. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ у нас. В миналото по-чест, но след
пресушаването на блатата намалява.
Сходни видове: черна каня (Milvus
migrans); малък орел тъмна фаза (Hieraaetus
pennatus).
Характеристика: тегло 0,54–0,67
кг. Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: блата, езера и устия на реки, с обраствания от тръстика
и папур. При миграция и зимуване се среща в разнообразни влажни зони в ниските
части на страната.
Храна: яйца и малки на наземно гнездящи птици, гризачи, малки зайци, гущери,
едри насекоми.
Размножаване: гнезди по-често поединично, но сформира и малки гнездови
колонии. Гнездото е трудно достъпно, разположено на земята сред гъста блатна
растителност. Отглежда 4–5 малки, които го напускат през юли.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
Необходими мерки за опазване:
актуализиране на Националния план за
опазване на влажните зони в страната.
Преки мерки за спасяване на засегнатите
водоеми, където гнезди.
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Pernis apivorus

Дължина на тялото: 42–46 см
Размах на крилете: 115–125 см

Дължина на тялото:
56 см
Размах на крилете:
142 см

Разпространение: гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Териториите с най-висока гнездова плътност са
в низините на Югоизточна България.
Сходни видове: полски блатар (Circus
cyaneus); степен блатар (Circus macrourus).
Характеристика: тегло 0,33–0,42
кг. Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: открити пространства в зоните с малка надморска височина. У нас гнезди в обработваеми площи, най-често засети с житни култури.
Миграция: реещ се вид, който мигрира поединично или на малки групи, като
тогава се среща повсеместно.
Храна: яйца и малки на наземно гнездящи птици, дребни бозайници, гущери и
едри насекоми.
Размножаване: гнезди поединично
или в разредени колонии. Гнездото е разположено на земята. Малките са потенциални жертви по време на жътва.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Кампании срещу
бракониерството и използването на пестициди. Включване на гнездовищата към
НАТУРА 2000. Грижи за пострадалите при
жътва малки в Спасителния център.
Необходими мерки за опазване:
ежегодно картиране на гнездовищата.
Отлагане на жътвата в зоните с големи
колонии и компенсация на фермерите.

Разпространение: цяла Европа и
Западна Азия. У нас гнездещо-прелетен и
преминаващ вид.
Сходни видове: обикновен мишелов (Buteo buteo); северен мишелов (Buteo
lagopus).
Характеристика: тегло 0,6–0,9 кг.
Местообитание: високостъблени
широколистни гори, но гнезди и в смесени
и иглолистни гори до 1600–1700 m н.в.
Миграция: реещ се вид, типичен
мигрант. Значителен е есенният прелет
по Черноморското крайбрежие в края на
август и началото на септември.
Храна: осоядът е високо специализиран ентомофаг. Лете се храни предимно с
ларвите на оси, но при недостиг лови жаби,
змии, млади птици и мишки.
Размножаване: заема гнездовата
територия през април. Гнезди само по дървета, на височина 10–22 m. Често използва стари гнезда на други грабливи. През
април–май снася 2, много рядко 1, 3 или 4
яйца. Мъти ги 28–35 дни, а малките остават в гнездото към 40–45 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Около 15% от двойките гнездят в защитени територии.
Необходими мерки за опазване: ограничаване на сечите в старите гори и
мораториум на ползването им в затворените горски басейни.
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женска

Обикновен
мишелов

Белоопашат
мишелов

Голям ястреб

Buteo buteo

Buteo rufinus

Дължина на тялото: 46–58 см
Размах на крилете: 110–132 см

Дължина на тялото: 59–60 см
Размах на крилете: 135–145 см

Дължина на тялото: 53–66 см
Размах на крилете: 100–120 см

Разпространение: Европа и Азия и
Северна Африка. Най-често срещаната
граблива птица у нас. През размножителния период не е установен да гнезди само
в обширни безлесни райони с монокултури. По-чест в полупланинските райони.
Сходни видове: осояд (Pernis apivorus);
белоопашат мишелов (Buteo rufinus); северен мишелов (Buteo lagopus).
Характеристика: тегло 0,65–0,9 кг.
В полет има V-образен профил на крилата
при реене. Оперението му може да варира от бледокремаво до тъмнокафяво.
Местообитание: гори в близост до
открити пространства, мозаечни местообитания от ливади, пасища, орна земя
с ивици от дървета и крайречни гори.
Миграция: реещ се вид. През България преминава значителна част от северните му популации, част от които зимуват у нас.
Храна: основно полевки и други дребни гризачи. Лови насекоми, земни червеи,
влечуги, земноводни и дребни пойни. Зиме
яде и мърша.
Размножаване: гнездото е разположено в короната на дървета, най-често
в покрайнини на гора, по-рядко в по-малки
групи дървета сред открити пространства. Снася 2–4 яйца, има едно поколение
годишно през периода март–юни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Разпространение: Азиатски вид с
екстензия на ареала на северозапад. У нас
постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Относително рядък.
Сходни видове: обикновен (Buteo
buteo) и северен мишелов (Buteo lagopus).
Характеристика: тегло 1,2–1,6 кг.
Местообитание: скали в проломи и
ждрела на реки, отделни скални комплекси, каменни кариери с открити пространства около тях.
Миграция: реещ се вид. Прелита поединично или с други ястребови. Част от
популацията зимува в Южна България.
Храна: дребни бозайници, също влечуги и дребни птици.
Размножаване: Гнезди на скални площадки, по-рядко на дървета. Яйцеснасянето е от първата десетдневка на март до
средата на април, а мътенето – при снасянето на последното яйце. В благоприятни
години броят на яйцата и на отгледаните малки достига 4–5. Младите напускат
гнездото на около 50-дневна възраст.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Някои гнездовища
попадат в границите на защитени територии.
Необходими мерки за опазване:
Планове за управление на защитените
територии, в които се среща. Отчитане
на хабитатните изисквания на хищните
птици в лесоустройствените проекти.
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Accipiter gentilis

Малък
ястреб

Разпространение: Европа, Азия и
Северна Америка. У нас относително рядък гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид.
Сходни видове: късопръст (Accipiter
brevipes) и малък ястреб (Accipiter nisus).
Характеристика: тегло 0,15–0,3 кг.
Има полов диморфизъм.
Местообитание: високостъблени
гори в планините и равнините, крайречни
гори; стари паркове в селищата. Гнезди и
в иглолистни култури – едно от типичните местообитания на вида у нас.
Храна: типичен орнитофаг. Ловува
дребни и средно големи птици (диви и домашни), както и дребни бозайници. Зиме
яде и мърша.
Размножаване: строи големи гнезда,
но заема и стари гнезда на други хищни
или вранови птици. Обикновено има по 2–3
гнезда, които използва през различните
години. През април снася 2–5 яйца. Мъти
35–38 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Много от гнездовите находища се намират в защитени
природни територии.
Необходими мерки за опазване:
засилен контрол над бракониерството и
санкции за лицата, които изземват яйца
и малки. Компенсационни програми при
щети върху домашни птици. Забрана на
отглеждането на хищни птици от частни лица.

Accipiter nisus
Дължина на тялото: 30–40 см
Размах на крилете: 60–80 см
Разпространение: обичаен за Европа. У нас постоянен и преминаващ вид.
Сходни видове: късопръст (Accipiter
brevipes) и голям ястреб (Accipiter gentilis).
Характеристика: тегло 0,15–0,3 кг.
Има полов диморфизъм.
Местообитание: гори и покрайнините им в равнините, предпланините и
планините до алпийския пояс. През гнездовия период по-чест в планините и в широколистните гори.
Миграция: реещ се вид. Прелита поединично на широк фронт.
Храна: типичен орнитофаг. Отличен
ловец, способен да преследва жертвите си
с голяма скорост дори между клоните. Ловува дребни птици до 120 g.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди по единични, високи дървета в открити места или в покрайнини на гори. Снася
2–6 яйца, които мъти само женската в
продължение на 32–34 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Около 1/3 от гнездовите находища се намират в защитени
природни територии.
Необходими мерки за опазване: засилен контрол над бракониерството.
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Черношипа
ветрушка
Falco tinnunculus
Дължина на тялото:
30–35 см
Размах на крилете:
70–78 см

Късопръст ястреб

Разпространение: широко разпространен в Европа, Азия и Африка, но
с ниска плътност на популацията. У нас
постоянен и преминаващ и зимуващ вид.
Най-често срещаният сокол в България.
Сходни видове: белошипа ветрушка
(Falco naumanni).
Характеристика: тегло 0,16–0,22
кг. Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: открити пространства с единични или групи високи дървета, скални проломи и ждрела, льосови
брегове, окрайнини на гори. Среща се в
обработваеми земи със синори и единични дървета, както и линии на далекопроводи, по които гнезди. Обитава и сгради в
населените места.
Храна: различни гризачи и дребни
бозайници – предимно полевки, мишки, земеровки, дребни птици и много насекоми
(попови прасета, скакалци).
Размножаване: Гнезди поединично
или в рехави групи. Гнездото е разположено в скални ниши, пукнатини, тавански
помещения на сгради, в стари гнезда на
вранови птици по дървета и ел. стълбове.
Гнездовият сезон започва през април. Женската снася 4–6 яйца. В Спасителен център от 2011 г. успешно се размножават
двойки черношипи ветрушки.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Accipiter brevipes
Дължина на тялото: 30–38 см
Размах на крилете: 63–80 см
Разпространение: Европа, Азия и
Африка. На територията на България е
гнездящ и прелетен вид. Относително
рядък у нас. В Европа освен на Балканите
има отделни находища в Южните части
на контитента.
Сходни видове: голям (Accipiter
gentilis) и малък ястреб (Accipiter nisus).
Характеристика: тегло 0,15–0,27
кг. Има полов диморфизъм.
Местообитание: гористи местности в околностите на езера и реки, в
предпланините и основно в равнините.
Миграция: реещ се вид. По време на
миграция сформира големи ята.
Храна: дребни животни, птици, гущери, насекоми. Най-често ловува следобед и
привечер, като лети ниско над земята.
Размножаване: гнезди по дърветата. Снася 3–5 яйца. Мъти 30–35 дни.
Годишно отглежда едно люпило. Малките
напускат гнездото след месец и половина. През 2012 г в Спасителния център от
двойка късопръсти ястреби успешно е излюпено едно малко.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
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Вечерна ветрушка

Белошипа
ветрушка

Falco vespertinus
Дължина на тялото: 32 см
Размах на крилете: 75 см

Falco naumanni
Дължина на тялото: 27–33 см
Размах на крилете: 62–65 см

Разпространение: Източна Европа
и някои части на Азия. У нас гнездещопрелетен и преминаващ вид. В България
гнезди нередевно в Дунавската равнина и
Приморска Добруджа.
Сходни видове: сокол орко (Falco
subbuteo).
Характеристика: тегло 0,13–0,2 кг.
Изразен полов и възрастов диморфизъм.
Местообитание: открити пространства край селскостопански площи, с
полезащитни пояси и други горски насаждения.
Миграция: реещ се вид – типичен
мигрант. Есенният прелет започва през
втората половина на септември. Тогава
прелита на големи ята.
Храна: основно попови прасета, водни кончета, скакалци, бръмбари, гущери,
дребни бозайници.
Размножаване: колониален вид. Загнездва в средата на май в полезащитни
пояси от акация, ясен и др. Използва стари гнезда на свраки и посевни врани. Пълното мътило е от 3–4 яйца.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Проведени са дългогодишни изследвания върху есенната
миграция в района на Бургаския залив.
Необходими мерки за опазване:
проучване на факторите за срива на гнездовата популация в страната. Спешно изготвяне на Национален план за опазване,
охрана на гнездата, поставяне на гнездилки, екологично земеделие.

Разпространение: Южна Европа,
Азия и Северна Африка. Рядък гнездещопрелетен вид, понастоящем изчезнал от
България.
Сходни видове: черношипа ветрушка (Falco tinnunculus).
Характеристика: тегло 0,12–0,13 кг.
Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: скали и земни стени, изоставени постройки в населени места и крайречни стари дървета.
Миграция: реещ се вид. Долита В
Южна Европа през март–април, отлита
през август.
Храна: ловува както на земята така
и във въздуха. Диетата включва основно
попови прасета, водни кончета, скакалци, бръмбари, гущери, по-рядко полевки и
мишки.
Размножаване: колониален вид. Гнезди в ниши, площадки или кухини в сгради,
или дървета. През май снася 4–5 яйца. Малките излитат през юли.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ като изчезнал вид.
Международен план за действие, включващ България. Размножаване на затворено и реинтродукция в подходящите райони на страната.
Необходими мерки за опазване:
прилагане на Националния план за опазване. Спешни мерки за вида във всички защитени територии, където се е срещал.
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Falco subbuteo

Falco
peregrinus

Дължина на тялото: 28–31 см
Размах на крилете: 75–80 см

Дължина на тялото:
38–50 см
Размах на крилете:
83–113 см

Разпространение: Европа, Азия и
Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид.
Сходни видове: малък сокол (Falco
columbarius);
средиземноморски
сокол
(Falco eleonorae); вечерна ветрушка (Falco
vespertinus).
Характеристика: тегло 0,18–0,35 кг.
Местообитание: крайречни хабитати, в близост до колонии на бреговата
лястовица. Често се придържа към населени места, където ловува синантропни
видове птици. Присъства в равнинните
части в просветлени гори.
Миграция: прелетна птица. Зимува
в Централна Африка.
Храна: дребни птици и едри насекоми, които улавя във въздуха. По-рядко прилепи, дребни бозайници и влечуги.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди в стари гнезда на врани по дърветата.
Снася през май 2–4 яйца, които се излюпват на 28-мия ден. Малките напускат гнездото на едномесечна възраст.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Част от гнездовищата попадат в защитени територии. В
Спасителния център редовно се лекуват
бедстващи птици, които биват освобождавани. От 2010 година тук са сформирани двойки за размножаване ex situ.
Необходими мерки за опазване:
проучване на биологията, числеността и
съвременното разпространение на вида.
Национален план за действие.

Разпространение: космополитно. У
нас гнездящ, преминаващ и зимуващ. Рядък вид.
Сходни видове: ловен сокол (Falco
cherrug); сокол орко (Falco subbuteo).
Характеристика: тегло 0,58–1 кг.
Има възрастов и слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: скалисти райони
– проломи, единични отвесни скали до
горната граница на гората в планините;
по-рядко селища с високи здания.
Миграция: гнездeщите в планините
птици извършват вертикални миграции.
Храна: основно птици, които лови
във въздуха с пикиращ полет.
Размножаване: гнезди по скални
корнизи, ниши и площадки на отвесни скали, по-рядко на високи сгради. Брачният
период започва през март–април. Тогава
женската снася 3–4 яйца. Мътенето продължава 29–30 дни. Малките остават в
гнездото около 45 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Около 30% от гнездовите находища попадат в защитени
територии.
Необходими мерки за опазване:
пълна забрана за отглеждане на хищни
птици от частни лица. Компенсационна
програма при нанасяне на щети на гълъбари.
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Лиска

Ловен сокол

Fulica atra

Falco cherrug

Дължина на тялото: 36–42 см
Размах на крилете: 70–80 см

Дължина на тялото: 45–55 см
Размах на крилете: 105–130 см

Разпространение: повсеместно във
влажните зони на Европа, Азия и Северна
Африка. В северните части на ареала е
прелетен, а в южните – зимуващ и постоянен вид. У нас е постоянен вид – обект
на интензивен лов.
Сходни видове: зеленоножка (Gallinula
chloropus).
Характеристика: тегло 0,6–1,2 кг.
Местообитание: сладководни и полусолени влажни зони. За разлика от Западна Европа, където гнезди и в селищата, у
нас води потаен начин на живот.
Миграция: при миграция и зимуване
образува големи самостоятелни ята. Зимува в Западна и Южна Европа, Северна
Африка и Южна Азия. У нас се среща целогодишно.
Храна: части на растения, семена,
охлюви, водни насекоми, червеи, рядко –
дребни рибки. Търси храната си по повърхността или под водата, като се гмурка
до 3–4 метра дълбочина. Излиза да пасе и
по брега.
Размножаване: моногамна птица с
две люпила годишно. През размножителния период е подчертано териториална.
Женската прави гнездо на брегa. Изгражда го от листа на водни растения. Снася
между 5 и 10 жълтеникави яйца на тъмни
петна и точки. Двете птици ги мътят на
смени около 21–24 дни. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат да
тичат и плуват самостоятелно.

Разпространение: степите от Централна Европа до Централна Азия. У нас
преминаващ и зимуващ.
Сходни видове: далматински сокол
(Falco biarmicus).
Характеристика: тегло 0,8–1,2 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: в България има
два типа – заливни гори и скални комплекси в равнинни и планински райони в близост до открити пространства. С пресушаването на влажните зони се оттегля в
планините. В Европа постепенно заселва
райони с интензивно земеделие.
Миграция: младите скитат на значителни разстояния.
Храна: лалугери и други гризачи, гълъбови, вранови, чучулиги, кокошеви и други птици. Универсален ловец.
Размножаване: гнезди по скали и
дървета, в гнезда на други видове или в
ниши без постелка. Снася 2–6 яйца в края
на март, началото на април. Мътенето е
33 дни, а малките напускат гнездото на
около 40–45 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ като изчезнал гнездещ вид. Поетапна реинтродукция от поколения на птици отгледани в неволя.
Необходими мерки за опазване:
проучване миграцията и зимуването на
вида. Опазване и възстановяване на популацията на лалугера.
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Ливаден дърдавец
Crex crex

Зеленоножка

Дължина на тялото: 25–29 см
Размах на крилете: 42–53 см

Gallinula chloropus
Дължина на тялото: 32–35 см
Размах на крилете: 50–55 см

Разпространение: Европа до Централна Азия. У нас гнездящ и мигриращ,
относително рядък вид.
Сходни видове: пъдпъдък (Coturnix
coturnix).
Характеристика: тегло 0,13–0,19 кг.
Местообитание: влажни и мезофитни тревни съобщества, между 500 и
1800 m н.в. Обитава предимно обработваеми площи, но се среща и по влажни
ливади, предпланински плата и хълмисти
райони с тревна растителност. Под натиска на човека постепенно се оттегля
в планините.
Миграция: прелетен вид – долита
през април и отлита през септември.
Прелита нощем, а денем се крие в тревата. Не образува ята. Зимува в Африка и на
остров Мадагаскар.
Храна: семена и дребни насекоми.
Размножаване: брачните игри започват през май, като токува дори по
време на миграцията. Гнезди в гъстата
трева. Люпилото се състои от 8–12 яйца
и е потенциална жертва при косене на
ливадите. Тогава прави второ люпило ако
първото бъде унищожено.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Световно застрашен вид!
Необходими мерки за опазване: Защита и ежегоден мониторинг на по-значимите находища. Специален режим на
косене в местообитанията, от центъра
към периферията на блока.

Разпространение: Южна Америка,
Европа и някои части на Азия и Африка.
Среща се и в Западната и Източната
част на САЩ, и Канада. У нас е широко
распространен, постоянен вид, във водоеми с тръстика.
Сходни видове: лиска (Fulica atra); крещалец (Rallus aquaticus).
Характеристика: тегло 0,2–0,5 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание:
разнообразни
влажни зони, както в равнини, така и в
предпланини. При миграции се среща поединично в равнинни водоеми.
Миграция: наесен мигрира към Западна и Южна Европа от северните части на континента. Мигрира обратно през
март–април.
Храна: с животински и растителен
произход. Събира семена и други части
от растения, по водната повърхностт.
Яде водорасли, дребни риби, попови лъжички, плодове, охлюви, насекоми и червеи. Излиза на брега, за да скубе трева.
Размножаване: строи гнездото си в
гъста растителност. Снасят от 5 до 8
яйца. Гнездата могат да бъдат повторно
използвани от различни патици. Инкубацията продължава около три седмици. И
двамата родители участват в мътенето
на яйцата и отглеждането на малките.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Thalasseus
sandvicensis

Речна рибарка

Дължина на тялото:
37–43 см
Размах на крилете: 85–97 см

Sterna hirundo
Дължина на тялото: 33 см
Размах на крилете: 88 см

Разпространение:
космополитен
вид с петнист гнездови ареал. Гнездящо-прелетен в Северна Европа, зимува в
Южна Европа и Африка. У нас се среща
само по Черноморското крайбрежие.
Сходни видове: дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica).
Характеристика: тегло 0,25 кг. Има
възрастов диморфизъм.
Местообитание: у нас – солените
езера по Черноморието с пясъчни коси и
диги по които гнезди.
Миграция: прелита по двойки или
на ята до около 50 птици. Долита през
април. Есенната миграция е разтеглена
чак до декември. Птиците от Черно море
зимуват в Средиземноморието, Близкия
Изток и Западна Африка.
Храна: дребни, плуващи близо до повърхността риби, които улавя с пикиране
от 5–10 м височина. Ловува основно в морето.
Размножаване: размножителният
сезон е в края на май, когато снася найчесто две кремави яйца изпъстрени с
черни петънца. Формира шумни колонии.
Малките се групират в своебразни детски градини, докато се научат да летят.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Ежегодно изграждане и поддръжка
на изкуствени острови за гнездене на
вида. Редовен мониторинг и образователни кампании. Регулиране числеността на
наземните хищници в местата с колонии.

Разпространение: гнездовият ареал обхваща Европа, Азия, Сибир и Северна
Америка. У нас е гнездещо-прелетен и преминаващ вид, с предпочитание към влажни зони по Черноморското и Дунавското
крайбрежия.
Сходни видове: полярна рибарка
(Sterna paradisaea).
Характеристика: тегло 0,11–0,15
кг. Има възрастов диморфизъм.
Местообитание:
разнообразни
сладководни, бракични и свръхсолени естествени, и изкуствени влажни зони.
Миграция: тогава се среща предимно по морски крайбрежия.
Храна: риба, скариди, насекоми.
Размножаване: гнезди в самостоятелни или в смесени колонии с малката белочела рибарка, саблеклюна, черноглавата
и речната чайка. Гнездото е на пясъка и
представлява плитка ямка покрита с мидички. Яростно брани гнездовата си територия, като в прогонването на натрапника взимат участие птиците от цялата
колония.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Основните гнездовища са в защитени територии. Регулиране на числеността на наземните хищници. Изграждане на
гнездови платформи и насипни острови
в Атанасовското и Поморийското езеро. Забрана ремонт на диги в солниците,
през размножителния сезон.
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Гривеста
рибарка
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Гургулица

Гривяк

Див скален гълъб

Streptopelia turtur

Columba palumbus

Columba livia

Дължина на тялото: 41–43 см
Размах на крилете: 68–77 см

Дължина на тялото: 30–35 см
Размах на крилете: 62–68 см

Разпространение: цяла Европа и
по-голямата част от Азия. Широко разпространен е в България. Постоянен вид
у нас със статут на ловен обект. Обитава гористите местности до 1800 м н.в.
В някои от Западноевропейски държави
ловът му е забранен и там гнезди в селищата.
Сходни видове: див скален гълъб
(Columba livia); гълъб хралупар (Columba
oenas).
Характеристика: тегло 0,3–0,65 кг.
Има възрастов диморфизъм.
Местообитание: с малка плътност
гнезди в гористите местности до 1800
м н.в. По-значителна концентрация се
наблюдава през есента, когато от север
започват да долитат ята – обект на интензивен лов. Зимуват и в студени зими,
когато има обилно плодоносене на бука.
Храна: семена на културните растения, бурените, иглолистните дървесни
и храстови видове, дъбов и буков жълъд,
къпини, ягоди, боровинки и други плодове,
пъпки, зелени части и др. Редовно поемат
гастролити. Хранят се предимно на земята, но може да кълват буков и дъбов
жълъд, и някои плодове по дърветата.
Размножаване: образуват трайни
двойки. Гнездото си правят от тънки
клонки на различни височини по дърветата. В края на април женската снася две
бели, сравнително едри яйца. Отглежда до
две поколения годишно.

Разпространение:
повсеместно
разпространен в Европа и Азия. У нас се
среща предимно в скалистите предпланински и планински райони на страната.
Синантропната форма Columba livia forma
domestica e доминиращ вид в селищата.
Сходни видове: гълъб хралупар
(Columba oenas); гривяк (Columba palumbus).
Характеристика: тегло 0,3 кг. Домашната форма е с богато разнообразие
от разцветки на оперението.
Местообитание: скалният гълъб се
среща в отделни скалисти местности в
цялата страна. Води уседнал живот, но
в някои райони е скитаща птица. Живее
като полудив в населените места.
Храна: всякакви зърнени и житни
култури, семена от диви растения, пъпки,
кълнове, треви, листа, плодове и др.
Размножаване: гнездовият период
е силно разтеглен като в селищата обхваща и есенно-зимния период. Строи гнездото обикновено на скала, а в селищата в
кухини на сгради. То представлява рехава
конструкция от вейки, почти без постелка, в която женската снася 2 бели яйца.
Мътят двамата родители, в продължение
на 17 дни като женската се задържа подълго време в гнездото. Отглежда две
или три поколения годишно.
Мерки за опазване: дивата форма е
влючена в ЧКБ – категория застрашен
от изчезване вид.
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Дължина на тялото: 27–29 см
Размах на крилете: 48–53 см

Гугутка

Разпространение: гнезди в Европа,
Мала Азия, Иран, северен Афганистан,
северна Индия и Северна Африка. У нас е
гнездещо-прелетен и преминаващ вид със
статут на ловен обект.
Сходни видове: гугутка (Streptopelia
decaocto).
Характеристика: тегло 0,15 кг. Има
слабо изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: повсеместно до
около 1200 м н.в. Типичните летни местообитания са широколистни гори, овощни
градини, паркове, залесителни пояси, единични дървета сред полето. Предпочита
периферията на горите, в съседство с
открити площи и вода. Не гнезди в населени мeста.
Миграция: пролетният прелет е
през април, а основната част от птиците отлитат на юг до средата на септември. През август вече се групира на ята в
обработваемите площи от семенни култури в низините, където е обект на лов.
Храна: основно семена. Предпочита семената на маслодайните растения
като слънчоглед, коноп и др., от които
птиците бързо наддават преди отлитането на юг.
Размножаване: гнезди по дървета и
храсти на височина 1,5–2 м, рядко повече.
Гнездото е плоско, изградено от тънки
клонки. Постлано е със суха трева, корени
и листа. Гнездовият период е от втората
половина на април до края на юли. У нас
отглежда до две поколения годишно.

Streptopelia decaocto
Дължина на тялото: 31–34 см
Размах на крилете: 48–56 см
Разпространение: Азиатски вид с
екстензия на ареала на северозапад. Понастоящем са среща в страните с топъл
климат от Централна и Югоизточна Европа до Япония. У нас е постоянен синантропен вид – ловен обект.
Сходни видове: гургулица (Streptopelia
turtur).
Характеристика: тегло 0,2 кг.
Местообитание: гнезди и зимува
по паркове, градини и селскостопански
дворове. Гугутката е птица на културния
ландшафт и разпространението Ӝ е свързано с човека. Напоследък се наблюдават
отделни двойки, които през лятото се
заселват и гнездят извън селищата.
Храна: предимно растителна. През
зимата видът се концентрира там, където има хранителни запаси от зърно – фуражни силози и селскостопански дворове.
Обича царевица и пшеница, както и хранителни отпадъци. Лете яде и насекоми.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди по дървета, високи храсти и човешки
постройки, като прави рехави гнезда от
тънки клонки. Размножителният период е
от февруари до октомври. Отглежда от 1
до 6 поколения годишно, като двамата родители мътят двете яйца, в продължение
на 20–21 дни.
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млада

Горска
ушата
сова

Чухал
Otus scops
Дължина на тялото: 19–21 см
Размах на крилете: 47–54 см

Asio otus

Забулена сова

Дължина на тялото: 31–37 см
Размах на крилете: 86–98 см

Tyto alba
Дължина на тялото: 33–39 см
Размах на крилете: 80–95 см

Разпространение:
палеарктичен
вид с широко разпространение в голям
височинен диапазон. У нас е постоянен
вид в почти всички планини в България.
Гнезди и в градовете по паркове и дворове. Зиме образува т.нар. „денувки“, като
се струпва и в селищата.
Сходни видове: блатна сова (Asio
flammeus).
Характеристика: тегло 0,22–0,65 кг.
Местообитание: всякакви типове
гори в равнини, низини и планини. Заселва
и паркове. Предпочита иглолистите гори.
По време на миграция е установена и над
2000 м. н.в. Зуващите птици се групират
в полезащитни пояси, покрайнини на гори
в низините, както и в селища.
Храна: предимно дребни гризачи,
като мишки и полевки. При липса на достатъчно гризачи лови и дребни птици, порядко и едри насекоми (скакалци и бръмбари). Жертвите си обикновено, поглъща
цели. Отделя несмлените остатъци под
формата на погадки.
Размножаване: моногамен вид. Размножителния период започва март-април,
мътенето – април-май. Снася 4–6 яйца,
които мъти в продължение на 25–30 дни.
През май младите птици започват да напускат гнездото. Малките остават с родителите си до есента.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. В Спасителния Център постъпват
средно по 150 бедстващи млади горски
ушати сови на година. 90% от тях се връщат успешно в природата.

Разпространение: космополитно,
но със сравнително ниска плътност на
популацията. У нас е постоянен вид, основно в селищата.
Сходни видове: обикновена кукумявка (Athene noctua).
Характеристика: тегло 0,35–0,42
кг. В България се срещат два подвида:
Tyto alba alba и Tyto alba guttata.
Местообитание: открити ландшафти, покрайнини на малки селища и запустели постройки около градове.
Храна: месояден вид. Високоспециализиран нощен ловец – усъвършенстван
да открива плячката в пълен мрак, както
и под снежна или листна покривка. Храни
се с дребни гризачи, влечуги, земноводни,
птици, насекоми и други безгръбначни.
Размножаване: гнезди в широки хралупи на дървета в покрайнините на гори,
в и около населени места, в тъмни, непосещавани от човек тавански помещения.
Заема успешно и изкуствени гнездилки.
Пълното мътило е от 3 до 8 яйца, като
в неблагоприятни години отглежда само
1 до 2 малки. Понякога успява да отгледа
две поколения годишно. В Спасителния
център от 2010 г. се размножават ежегодно забулени сови като техните поколения се освобождават в природата.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Проучване разпространението и биологията на вида в страната. Поставяне на гнездилки.
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Разпространение: Централна, Източна и Южна Европа, Северна Африка
и Мала Азия. В България се среща повсеместно до около 1400 метра надморска
височина. У нас е гнездещо-прелетен и
преминаващ вид.
Сходни видове: обикновена кукумявка (Athene noctua); врабчова кукумявка
(Glaucidium passerinum).
Характеристика: тегло 0,075–0,085
кг. Една от най-дребните сови.
Местообитание: разредени широколистни гори с високи дървета, стари
крайречни гори, единични дървета в открити пространства, залесителни пояси,
градини и паркове в населени места.
Миграция: прелетен вид. До местата за размножаване долита през април.
Миграцията зависи от състоянието на
времето. При студено време почива и се
задържа по трасето като закъснява за
размножителния перод. Отлита през септември и октомври.
Храна: най-голям е делът на насекомите: бръмбари, водни кончета, пеперуди,
гъсеници. От птиците най-често ловува
домашни и полски врабчета, по-рядко синигери, белогуши коприварчета, полски чучулиги. Яде и дребни влечуги и бозайници.
Размножаване: образува постоянни двойки. Потомството се отглежда в
закрити гнезда: хралупи, стари гнезда на
свраки. През май снася 3–6 яйца, които
мъти само женската, в продължение на
24–25 дни. Малките напускат гнездото
след 21–25 дни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Блатна сова
Asio flammeus
Дължина на тялото: 36–40 см
Размах на крилете: 95–105 см
Разпространение: на стария континент гнезди предимно в Северна и Централна, а зимува в Южна Европа. У нас се
среща само зиме и по време на миграция.
Сходни видове: ушата сова (Asio
otus); обикновена кукумявка (Athene noctua);
Характеристика: тегло 0,32–0,47 кг.
Местообитание: открити пространства в хълмисти, влажни и блатисти
местности.
Миграция: у нас по време на миграция и зиме е най-често срещана около
водоемите по Черноморското и Дунавското крайбрежия. Наблюдавана е да прелита наесен и през светлата част на денонощието, като вечер каца за почивка в
подходящи влажни зони.
Храна: основно полевки, които ловува най-активно привечер. Яде и други
дребни гризачи и птици.
Размножаване: не гнезди в България. Гнездото представлява плитка ямка
в земята. Периода на гнездене обикновено
е от март до юни. Снася 4–10 бели яйца,
които мъти около 26–30 дни. Малките започват да летят след 5 седмици. Половата зрялост настъпва на първата година.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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млада
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ръждива
морфа

Бухал
Bubo bubo

Горска улулица

Козодой

Дължина на тялото: 60–73 см
Размах на крилете: 140–200 см

Strix aluco

Caprimulgus europaeus

Дължина на тялото: 26–31 см
Размах на крилете: 94–104 см

Дължина на тялото: 26 см
Размах на крилете: 58 см

Разпространение: обширни територии от Европа и Азия. У нас постоянен
вид. Води потаен начин на живот.
Сходни видове: горска ушата сова
(Asio otus).
Характеристика: тегло 3 кг. Найедрата сова в България.
Местообитание: най-разнообразни
местообитания до около 1700 м. Любими
са му районите с вулканични и карстови
скали, дефилета, ерозирани терени. Привързан е и към старите гори.
Храна: широкоспектърен нощен
ловец. Негова плячка са плъхове, мишки,
зайци. Особено обича таралежи и змии,
като не се страхува от отровата на пепелянката. Напада черни и степни порове, както и прилепи, които улавя, докато
почиват кацнали. Ловува почти всички
птици, които са в ловния му участък. Яде
и мърша.
Размножаване: брачният период започва през януари–февруари. Гнезди в скални пукнатини и навеси, по-рядко в хралупи
на дървета. В края на март снася от 2 до
4 яйца на интервал от 2 до 4 дни. Младите
бухали стават полово зрели на втората
година.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ – категория застрашен.

Разпространение: Европа, Северна
Африка и Южна Азия. В България е широко
разпространена в цялата страна, в равнинни и планински райони. Постоянен вид.
Най-многобройна е в пояса 200–600 м н.в.
Сходни видове: горска ушата сова
(Asio otus).
Характеристика: тегло 0,36–0,65
кг. Има две форми на окраската – сива и
ръждива.
Местообитание: по-често в широколистни планински гори и сравнително
рядко в равнините. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове и градини. Напоследък все по-често гнезди в
населени места.
Храна: преобладават дребни мишевидни гризачи, но при недостиг ловува и
гълъби, дроздове, синигери, врабчета, гущери, жаби и твърдокрили насекоми. Нощен ловец.
Размножаване: моногамен вид. Размножителният период започва през февруари или март. Тогава е активна и през
деня. Женската снася 2–5 яйца, които
мъти сама. Мътенето започва след снасянето на първото яйце, а малките се излюпват асинхронно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Обикновена
кукумявка

Разпространение: Европа, Азия, Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Относително широко разпространен.
Сходни видове: няма.
Характеристика: тегло 0,065 кг.
Слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: среща се повсеместно в равнините и планините. Предпочита разредени гористи местности,
сечища, поляни.
Миграция: прелетен вид. Напролет
пристига от Африка в края на април – началото на май. Отлита на юг най-късно до
средата на октомври.
Храна: козодоят е нощна птица с
бърз и безшумен полет, която лови насекоми във въздуха, но понякога се храни и
на земята, разнообразявайки диетата си
с червеи, охлюви, дребни жабчета и др.
Размножаване: моногамен вид. Пролетно време се наблюдават брачни полети на мъжкия, съпроводени с характерен
вик. Гнезди направо на земята в плитка
ямичка. Обикновено снася 2 яйца, които
двамата родители мътят 17–21 дни. Малките напускат гнездото на 16–17 дневна
възраст.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Athene noctua
Дължина на тялото: 22 см
Размах на крилете: 56 см
Разпространение: Европа, Северна
Африка и Азия. В България е постоянен,
относително синантропен вид.
Сходни видове: Чухал (Otus scops)
Характеристика: тегло 0,16–0,2 кг.
Слабо изразен възрастов диморфизъм.
Местообитание: както населените места, така и планинските райони
до 2300 м. н.в. Гнезди по скали, отвесни
брегове, стари гори и единични дървета
сред полето.
Храна: основно гризачи (мишки, полевки), по-рядко насекоми, поради което
е извънредно полезна птица. Ловува и денем.
Размножаване: мъти от април до
юни, най-често в изоставени гнезда от
други птици, а в селищата по тавани,
запустели сгради и кухини на зидове. При
нормални условия снася от 3 до 5 яйца.
Младите могат да се разселят в радиус
от около 50 километра от мястото на излюпване.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Apus melba

Земеродно
рибарче

Дължина на тялото: 16 см
Размах на крилете: 44 см

Alcedo atthis

Черен бързолет
Apus apus
Дължина на тялото: 16 см
Размах на крилете: 38 см

Блед бързолет
Apus pallidus

Разпространение: Европа, Азия, Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид с широко разпространение и
висока численост.
Сходни видове: блед бързолет (Apus
pallidus).
Характеристика: тегло 0,04 кг.
Местообитание: прекарва по-голямата част от живота си във въздуха.
Населява отвесни скални комплекси с голяма денивелация от морския бряг до алпийската зона в планините. Обитава и селищата, където гнезди под керемидите
на покривите и във фуги по стените на
сградите.
Миграция: прелетен вид – дългодистантен мигрант, който прекарва зимата
в Южна Африка. Долита от юг през март.
Наесен отлита през ноември.
Храна: дребни летящи насекоми,
предимно комари и мушици, които улавя,
летейки с широко отворена човка, като в
сакче.
Размножаване: гнезди на колонии.
Снася 2 бели сферични яйца, които мътят
и двамата родители. Малките се излюпват слепи и безпомощни. Годишно отглежда едно, рядко две люпила.

Дължина на тялото: 16–17 см
Размах на крилете: 39–44 см
Разпространение: Европа, Азия, Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ. През миналия век обитаваше планините в Южна България, но напоследък се
наблюдава екстензия на ареала на север.
Сходни видове: черен бързолет
(Apus apus).
Характеристика: тегло 0,04 кг.
Местообитание: скални комплекси
до алпийската зона в планините. Често
по скалисти морски брегове. Гнезди в селищата, а в планините под стрехите на
хижи и почивни станции.
Миграция: прелетен вид – зимува в
Централна Африка. Пристига в България
март–април. Отлита октомври–ноември.
Храна: дребни летящи насекоми,
предимно комари и мушици, които улавя,
във въздуха.
Размножаване: колониален вид. Снася 2 бели сферични яйца, които мътят и
двамата родители. Малките се излюпват
слепи и безпомощни. Годишно отглежда
едно, рядко две люпила.
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Разпространение: Европа, Азия, Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид с широко разпространение и
висока численост.
Сходни видове: блед бързолет (Apus
pallidus); черен бързолет (Apus apus).
Характеристика: тегло 0,1 кг.
Местообитание: отвесни скални
комплекси с голяма денивелация от морския бряг до алпийската зона в планините.
От 80-те години на миналия век у нас обитава и селищата, където гнезди по високите здания. Прекарва основната част
от живота си в полет. Нощем се издига
на около 2 000 m височина и спи летейки,
като леко забавя маховете на крилете
си.
Миграция: прелетен вид който прекарва зимата в Африка. Долита от юг още
в края на февруари – началото на март.
Наесен отлита през ноември.
Храна: дребни летящи насекоми,
предимно комари и мушици, които улавя,
летейки с широко отворена човка.
Размножаване: сформира големи колонии. Гнезди в скалисти местности, входове на пещери, високи сгради. Гнездото е
изградено от слюнка и фина глина. Снася 2,
много рядко 3 бели сферични яйца, които
мътят и двамата родители в продължение на 19 дни. Малките се излюпват слепи
и безпомощни. Напускат гнездото на около 42-дневна възраст. Годишно отглежда
едно люпило.

Дължина на тялото: 16 см
Размах на крилете: 25 см
Разпространение: почти цяла Европа, Южна Азия, Северна Африка. Среща се
и в България около езера, блата и реки. У
нас гнездещ, преминаващ и отчасти зимуващ вид.
Сходни видове: няма.
Характеристика: тегло 0,04 кг.
Местообитание: гнезди в дупки в
земята по брегове на реки, езера, блата.
По време на миграция или зимуване се
среща в най-разнообразни влажни зони,
включително и по морски крайбрежия.
Миграция: обитава Африка в района
на екватора, в рамките на 8° на север и
юг от него. Северните и южните популации извършват миграции в сезони на засушаване.
Храна: малки рибки, които лови по
водната повърхност, водни насекоми и
техните ларви, мекотели и дребни земноводни.
Размножаване: гнездото си дълбае
в дупки по бреговете на реки и езера. Дупката е дълбока от 30 см до 1 м и накрая
завършва с широка гнездова камера, без
постелка. Снася 4–8 кръгли бели яйца, които родителите мътят 21 дни. Малките
напускат гнездото след 18 дни. Отглежда
две поколения годишно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Обикновен пчелояд

Папуняк

Merops apiaster
Дължина на тялото: 25–30 см
Размах на крилете: 35–45 см

Синявица
Coracias garrulus

Разпространение: от Южна Европа
и Северозападна Африка – до Северна Индия, но също и в Южна Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ с мозаечно
разпространение в ниските части на
страната.
Сходни видове: няма
Характеристика: тегло 0,2 кг.
Местообитание: из цялата страна в открити, сухи места, в равнините
и предпланините. Предпочита оголени
откоси с песъчлива почва в която дълбае
дупките си.
Миграция: един от късните пролетни мигранти. Прелита на големи еднородни ята. Долита от Южна Африка в края на
април. Отлита през август–септември.
Храна: ентомофаг, специализиран да
улавя насекомите в полет. Пчелната отрова не му действа и се храни предимно
с ципокрили (пчели, оси, стършели). Лови
водни кончета, пеперуди, бръмбари и др.
Размножаване: гнезди на колонии по
отвесни песъчливи брегове, най-често по
Черноморието и по бреговете на реки.
Женската снася през май и юни между 3 и
8 яйца, които мътят на смени и двамата
родители. Второто люпило се излюпва без
мътене, при топло време и равномерна
температура в гнездовата камера.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Включен в Бернската конвенция за
опазване на дивата европейска флора и
фауна.

Дължина на тялото: 32 см
Размах на крилете: 55–75 см
Разпространение: Африка, Азия и
Европа. У нас гнездещо-прелетен вид.
Обитава покрайнините на сухи гористи
райони или открити местности, с групички дървета в низините и предпланините.
Сходни видове: няма
Характеристика: тегло 0,14–0,2 кг.
Слабо изразен полов диморфизъм.
Местообитание: равнинни и хълмисти терени с единични стари дървета,
оврази, суходолия, земни стени.
Миграция: прелетен вид, който зимува в тропична Африка, на юг до Капска
земя.
Храна: дребни безгръбначни, насекоми, червеи, влечуги, земноводни. Лови при
възможност дори и дребни птици и бозайници. Понякога яде и растителна храна.
Размножаване: хралупогнездещ вид.
Обитава дупки по дърветата, речни брегове, стръмни скалисти склонове. Двете
птици изкопават половинметров тунел,
с гнездова камера в дъното. Женската
снася 4–6 кръгли, блестящи, бели яйца, с
размери 28 х 35мм., които и двамата родители мътят в продължение на 17–20 дни.
Годишно отглеждат едно люпило.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ. Част от местообитанията му са включени в защитени територии.
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Upupa epops
Дължина на тялото: 28–29 см
Размах на крилете: 45–46 см

Голям пъстър кълвач
Dendrocopos major

Разпространение: Европа, Африка и
Азия. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Относително рядък.
Сходни видове: няма
Характеристика: тегло 0,05–0,08 кг.
Местообитание: степи, поляни,
овощни насаждения, осеяни нарядко с дървета области. Сечта и липсата на стари
дървета с хралупи за гнездене, прогонват
постепенно папуняка от традиционните
му местообитания.
Миграция: прелетен вид – зимува
в Африка. Пролетната миграция е през
март–април, а есенната – през август–
септември.
Храна: предимно с дребни безгръбначни и най-вече скакалци, щурци и попови
прасета. По-едрите разкъсва с удари на
човката си. Когато се храни с естествената си храна, може и да не приема вода.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди в дупки, хралупи, покриви на изоставени
селскостопански постройки и други. Сменя мястото си на гнездене всяка година.
Гнездото е застлано много бедно с клонки и други подходящи материали. Снася
между 4–9 яйца, които двамата родители
мътят около 15–18 дни, Женската и малките, отделят силен миризлив секрет от
специални жлези, който служи за отблъскване на неприятелите.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Дължина на тялото: 23–26 см
Размах на крилете: 38–44 см
Разпространение: широко в цяла
Европа и Северна Азия, като обикновено
е постоянна птица. Изключение са популациите, живеещи в най-северните райони.
У нас също е постоянен вид.
Сходни видове: сирийски кълвач
(Dendrocopos syriacus); среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius).
Характеристика: тегло 0,07–0,09
кг. Има полов и възрастов диморфизъм.
Местообитание: повсеместно, с
изключение на безлесни земеделски райони в равнините. Обитава широколистни и
иглолистни гори, паркове и градини в населените места.
Храна: Тясно специализиран дендрофилен вид. Търси ларви на насекоми и
възрастни, намиращи се в кората на дървета, но също така яде семена на дървета и плодове. Често разбива с клюн черупките на орехи и под. като ги заклещва
някъде по дърветата, дори в кухините на
стълбове от електропреносната мрежа.
Размножаване: гнезди в хралупи на
дървета, които сам издълбава. Снася 4–7
яйца, има едно поколение годишно, през периода април–юни.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Селска лястовица

Градска
лястовица

Hirundo rustica

Delichon urbica

Дължина на тялото: 17–23 см
Размах на крилете: 32–35 см

Дължина на тялото: 15 см
Размах на крилете: 30 см

женска

Поен дрозд
Turdus philomelos

Кос

Дължина на тялото: 20–22 см
Размах на крилете: 33–36 см

Turdus merula
Разпространение: Европа, Азия и
Африка. У нас гнездещо-прелетен и преминаващ синантропен вид.
Сходни видове: червенокръста лястовица (Hirundo daurica).
Характеристика: тегло 0,02 кг.
Местообитание: по-често малки
селища, рядко се среща далеч от населени
места. Свързана е с човека, като предпочита постройки в стопански дворове, но
гнезди и под стрехите и предверията на
обитавани къщи.
Миграция: прелетен вид – зимува в
Африка. Долита през март и отлита през
септември.
Храна: дребни насекоми, които лови
във въздуха. За разлика от бързолетите,
активно преследва жертвите си с бърз
и маневрен полет. Ежедневно унищожава голямо количество комари, папатаци,
мухи, молци, пеперуди и др. Годишно една
лястовица изяжда над 1 милион насекоми.
Размножаване: гнездовият период
започва през април. Гнезди под навеси, по
стени на плевници и балкони, по-рядко под
мостове, и в широки входове на пещери.
Гнездото има полукълбовидна форма. Снася 3–6 бели яйца, изпъстрени с кафеникави
точки, които женската мъти около две
седмици. Отглежда две–три поколения годишно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Разпространение: широко в Европа,
Азия, Африка. В България гнезди повсеместно в селища, включително и в планинските райони. По-рядко формира колонии
по скали извън населени места. Гнездещо-прелетен и преминаващ синантропен
вид.
Сходни видове: селска лястовица
(Hirundo rusticа); брегова лястовица (Riparia
riparia).
Характеристика: тегло 0,02 кг.
Местообитание: в близост до хората и човешките поселения. В природата
се придържа към скалисти местности,
където гнезди.
Миграция: прелетен вид. Долита на
местата за гнездене през април. По време на есенната миграция прелета е найинтензивен в средата на септември.
Храна: дребни летящи насекоми, които улавя ловко, по време на полет.
Размножаване: моногамен вид. Гнездото е иззидано от кал и сламки, и е с
полусферична форма, като оставя само
малък отвор за вход. Обикновено е разположено в ъглите под стрехи, прозоречни
ниши и кухини по сгради. Снася от 4 до 6
яйца, които мъти в продължение на 12–14
дни. Малките напускат гнездото след около 20–23 дни. Годишно отглежда до две люпила.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Дължина на тялото: 27–29 см
Размах на крилете: 34–38 см

Разпространение: Европа, Предна
и Западна Азия, и в целия горски пояс на
Русия, до езерото Байкал. У нас е гнездещо-прелетен, зимуващ и постоянен вид,
обитател на различни типове гори.
Сходни видове: имелов дрозд (Turdus
viscivorus); беловежд дрозд (Turdus iliacus).
Характеристика: тегло 0,053–0,08 кг.
Местообитание: в цялата страна,
с изключение на безлесните земеделски
райони. Предпочита широколистни гори,
но се среща и в смесени, и иглолистни
гори, в планините до горната граница на
гората. Среща се и в ивици от дървета
и храсти, както и в паркове, и градини в
населените места.
Миграция: зимува в Западна и Южна
Европа, Средиземноморието, Северна Африка и Мала Азия. В Северна България долита през март и отлита през октомври,
и ноември.
Храна: червеи, охлюви, насекоми и
други безгръбначни животни, както и плодове.
Размножаване: гнездото е изградено от сламки и е измазано отвътре с кал.
Разположено е най-често в ниско разклонение на клони на дърво или храсти. Снася
3–5 яйца, има 2–3 поколения годишно, през
периода март–юли.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Разпространение: широко в Европа,
Южна Азия и Северна Африка. У нас е постоянен, частично синатропизиран вид.
Зиме птиците от високите планини се
спускат в низините и равнините, като се
концентрират в населените места. През
лятото гнезди и над 2000 м. н.в.
Сходни видове: обикновен скорец
(Sturnus vulgaris); белогуш дрозд (Turdus
torquatus).
Характеристика: тегло 0,08–0,12
кг. Има полов диморфизъм.
Местообитание: повсеместно в
цялата страна – из поля, лозя, зърнени насаждения, паркове, градини, гори, храсталаци и др.
Храна: червеи, насекоми и други безгръбначни, които намира по земята, като
шумно разравя опадалите листа. През
есента и зимата яде и плодове.
Размножаване: моногамен вид. Размножаването започва през март. Гнездото е ниско разположено на храсти или
ниски дървета. Снася 3–5 яйца, има 2–3
поколения годишно, през периода март–август. Женската мъти 12–14 дни. Малките
се излюпват напълно безпомощни, голи и
слепи.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.
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Чавка

Pica pica

Corvus monedula

Дължина на тялото: 40–50 см
Размах на крилете: 56–60 см

Дължина на тялото: 34–39 см
Размах на крилете: 64–73 см

Сойка

Разпространение: повсеместно в
Европа, голяма част от Азия и Северозападна Африка. Има няколко подвида, като
в България се среща европейският. У нас
е често срещан постоянен вид с регулирано ползване.
Сходни видове: Няма.
Характеристика: тегло 0,2–0,24 кг.
Местообитание: предимно в равнинни и предпланини. Местообитанията,
варират значително. Това се обуславя от
голямата екологична пластичност на вида
и възможностите му бързо да се адаптира към средата. Най-характерните хабитати са откритите пространства с
ивици дървета и храсти, полезащитни пояси, окрайнини на гори до обработваеми
площи. Напоследък гнезди все по-често и
в селищата.
Храна: всеядна птица. Диетата
включва, както различни семена, орехи и
жълъди, така и насекоми и дребни бозайници. Понякога плячкосва гнезда на други
птици. Яде и мърша. Подобно на другите
вранови птици, търси храната си основно на земята.
Размножаване: моногамен вид. Загнездва още през март. Гнездото е кълбовидно, най-често е разположено на високи
дървета. То може да се използва няколко
сезона, като двойката всяка година го
надгражда и дооформя. Снася между 5 и
8 яйца, като отглежда едно поколение годишно.

Garrulus glandarius
Дължина на тялото: 40–50 см
Размах на крилете: 56–60 см
Разпространение: обичаен вид в Европа, Азия и Северозападна Африка. У нас
постоянен вид. Среща се в цялата страна, с изключение на някои безлесни земеделски райони на Дунавската равнина и
Горнотракийската низина.
Сходни видове: Сокерица (Nucifraga
caryocatactes).
Характеристика: тегло 0,17 кг.
Местообитание:
широколистни,
смесени и иглолистни гори, ивици от дървета и храсти, крайречни гори и храсталаци, овощни градини, паркове и градини
в населените места. От морското равнище до горната граница на гората в планините.
Храна: всеядна птица. предпочита
семената, плодовете и жълъдите. През
пролетта и лятото яде и насекоми, гущери, дребни гризачи, яйца и малките на
пойните птици. През есента прави запаси в земята от жълъди, лешници и орехи,
и така спомага възобновяването на горите.
Размножаване: гнездото е изградено от клони и обикновено е разположено в
горната част на короните на дърветата.
Снася 5–7 яйца, има едно поколение годишно, през периода април–юни.
48

Посевна врана
Corvus frugilegus
Дължина на тялото: 45–47 см
Размах на крилете: 90–99 см

Разпространение: от Северозападна Африка до практически цяла Европа.
Живее в залесените степи, в гористите
местности, в обработваемите земи, по
крайбрежните скали, в селищата. У нас
постоянен, отчасти синантропен вид с
регулирано ползване.
Сходни видове: посевна врана
(Corvus frugilegus); сива врана (Corvus cornix).
Характеристика: тегло 0,2 кг.
Местообитание: основно селища и
скалисти местности. Сформира колонии
под стрехите на сгради и по отвесни скали, но може да гнезди и поединично по дървета и стълбове. Зиме се концентрира в
низините, където извършва ежедневни
хранителни миграции. Търси храна заедно
с други вранови по полето, а нощува на
ята в градските паркове.
Храна: всеядна птица. Яде насекоми
и други безгръбначни, зърна и семена на
бурени, хранителни остатъци по сметищата и изхвърлена на брега риба. Търси
храната си основно по земята.
Размножаване: гнезди на шумни колонии в кухините на дърветата, по скали
или порутени сгради, а понякога и в гъсти
иглолистни гори. Снася 4–5 яйца, които
мъти около 17–18 дена, като малките се
оперват напълно месец след излюпването. В случай, че някое малко изпадне от
гнездото, родителите, както и членове на
колонията, продължават да го обгрижват
и бранят.

Разпространение: цяла Европа, пояса на умерения климат в Азия, чак до найизточното крайбрежие. В южната част
на зоните с умерен климат води уседнал
начин на живот, в северната – обикновено само гнезди, като зиме мигрира на юг.
В България е постоянен вид, като страната ни приютява значителни количества зимуващи птици. У нас е със статут
на вид с регулирано ползване и подлежи на
отстрел.
Сходни видове: гарван (Corvus corax);
чавка (Corvus monedula).
Характеристика: тегло 0,45 кг.
Местообитание: открити местности, с редки групички високи дървета,
по които нощува и гнезди почти винаги
на ята, които могат да варират от няколко броя до няколко хиляди птици. Често
срещана е в райони с обширни земеделски
площи.
Храна: предимно с насекоми, безгръбначни, дребни гризачи, понякога с
гущери, земноводни и др. През есента и
зимата съществена част от менюто са
различни плодове, зеленчуци и семена.
Размножаване: гнезди на колонии,
които могат да достигнат до няколко хиляди двойки. Колониите винаги се намират
в близост до водни басейни или реки. Гнездата обикновено са на голяма височина в
короните на дървета. Снася 3–5 яйца.
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Обикновен скорец

мъжка

Sturnus vulgaris

Сива врана

Гарван

Corvus cornix

Corvus corax

Дължина на тялото: 44–51 см
Размах на крилете: 84–100 см

Дължина на тялото: 54–78 см
Размах на крилете: 100–130 см

Разпространение: Централна, Източна и Северна Европа и Азия. Най-северните популации са прелетни. В България
е обичаен и широко разпространен вид с
регулирано ползване. Постоянен, скитащ
и зимуващ у нас.
Сходни видове: гарван (Corvus corax);
посевна врана (Corvus frugilegus).
Характеристика: тегло 0,65 кг.
Местообитание: земеделски земи,
пасища, ливади с ивици от дървета и
храсти или единични дървета, паркове
и градини в населените места, градове,
села, вилни зони. Среща се около влажни
зони и в разредени гори. Заселва се и край
сметищата.
Храна: всеяден вид. През пролетта
и лятото се храни основно с животинска
храна – ларви и възрастни на насекоми,
гущери, дребни птици и бозайници. През
есента и зимата растителната храна
преобладава, това са предимно семена и
плодове. Яде и мърша.
Размножаване: гнездото е от съчки
и обикновено е разположено високо по дърветата. Старите гнезда на вида често
се заемат от дневни и нощни грабливи
птици. Снася 4–6 яйца, има едно поколение
годишно, през периода март–юли.

Разпространение: повсеместно в
Европа, Азия, Северна Америка и Северна
Африка, но никъде не е многоброен. Живее предимно в планините. У нас е постоянен вид с нарастваща численост през
последните години.
Сходни видове: посевна врана
(Corvus frugilegus); сива врана (Corvus cornix).
Характеристика: тегло 1,6 кг.
Местообитание:
широколистни,
иглолистни и смесени гори, скални комплекси в проломи, ждрела и по-рядко на морското равнище. Предпочита планински и
полупланински райони.
Храна: всеяден вид. Храни се предимно с мърша и дребни животни, но
също така яде насекоми и червеи. Ако му
се наложи се храни с плодове.
Размножаване: гнезди в непристъпни скалисти местности, като малките
се задържат сравнително дълго време с
родителите си и образуват малки семейни ята. Когато гнездото е построено на
дърво е на значителна височина. Снася 3–7
светло синьозелени яйца, напръскани с кафеникави петънца. Отглежда едно поколение годишно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР, включен в ЧКБ.
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Дължина на тялото: 21 см
Размах на крилете: 38 см

Домашно врабче

Разпространение:
първоначално
Европа, Азия и Северна Африка, като покъсно е бил интродуциран в САЩ и Австралия. У нас е гнездещо-прелетен, скитащ
и частично зимуващ вид с регулирано ползване.
Сходни видове: кос (Turdus merula).
Характеристика: тегло 0,08 кг. Има
възрастов диморфизъм.
Местообитание: предимно в ниските части на страната – земеделски земи,
пасища и ливади. Градски паркове, села и
др.
Миграция: прелетен вид. У нас се
концентрира по време на есенната миграция в многохилядни ята, предимно по
Черноморието.
Храна: всеяден вид. Диетата включва семена, плодове, насекоми, безгръбначни и др. Често каца върху домашни животни, за да се храни с насекомите по тях.
Лете ятата от неполовозрели индивиди
нанасят щети в селското стопанство.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди с голяма плътност предимно в хралупи
по дърветата, но и в кухини на сгради и
стълбове. Често прогонва предишните
собственици. Яйцата са 4–6 на брой, с
размери 29 x 21 мм, белезникави на цвят,
напръскани с по-тъмни петънца. Мътят и
двамата родители, в продължени на около
2 седмици. Отглежда до три поколения годишно.

Passer domesticus
Дължина на тялото: 14–16 см
Размах на крилете: 20–22 см
Разпространение: повсеместно в
Азия, Европа и Северна Африка. Разселен
е в Северна Америка и Австралия. У нас
е постоянен синантропен вид, обитаващ
селищата в цялата страна, с изключение
на високите части на планините.
Сходни видове: испанско врабче
(Passer hispaniolensis); полско врабче (Passer
montanus).
Характеристика: тегло 0,02–0,04
кг. Има добре изразен полов диморфизъм.
Местообитание: предимно населени места, но се среща и извън тях в
овощни градини, скалисти места, ивици
от дървета и храсти в полето, изоставени сгради и др.
Храна: предимно семена на диви и
културни растения и насекоми, които са
важни за изхранването на малките. В
градска среда яде и остатъци от зърнени
храни и тестени изделия.
Размножаване: гнезди най-често
под керемиди на покриви, кухини по сгради и улични стълбове, но също така и в
хралупи на дървета, гнезда на градска лястовица и др. Снася 3–7 яйца, има между 1
и 4 поколения годишно, през периода априлавгуст.
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Carduelis
carduelis
Дължина на тялото: 13–15 см
Размах на крилете: 21–25 см

Черешарка
Coccothraustes coccothraustes

Разпространение: от Централна
Азия до Западна Европа и Северна Африка.
Широко разпространен постоянен вид в
България. Включен е сред индикаторните
видове за състоянието на земеделските
земи у нас.
Сходни видове: зеленика (Carduelis
chloris).
Характеристика: тегло 0,02 кг. Има
възрастов диморфизъм.
Местообитание: открити пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, овощни градини, дървесни и
храстови плантации, паркове и населени
места. Обработваеми земи със синори и
храсталаци, стари лозя и др.
Миграция: в низините на Източна
и Централна България се концентрират
значителни количества зимуващи птици.
Храна: различни семена, включително на плевелни растения. Името на рода
идва от магарешкия бодил – Carduus, чиито семена птиците използват за храна.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди поединично или в рехави групи. Гнездовият сезон започва у нас през втората половина на април. Женската снася 4–6 яйца,
които мъти сама в продължение на 9–14
дни. Гнездата са разположени на дървета,
изтъкани от мъхове, треви и други материали в добре оформена чашка.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Продажбата и ловът са забранени.

Полско врабче
Passer montanus
Дължина на тялото: 12–14 см
Размах на крилете: 20–22 см
Разпространение: гнездовия ареал
започва от островите в Тихия океан през
Азия, на запад до Европа. У нас е постоянен, многочислен синантропен вид. Среща се в цялата страна, с изключение на
най-високите части на планините.
Сходни видове: испанско врабче (Passer hispaniolensis); домашно врабче
(Passer domesticus).
Характеристика: тегло 0,025–0,04
кг. Няма полов диморфизъм.
Местообитание: разнообразни естествени местообитания (гори, земеделски площи, храсталаци) и населени места.
След масовото провеждане на агроекологични мероприятия през последните години у нас, видът започва да намалява.
Храна: основно семена и насекоми.
В селищата се храни и с остатъците от
тестени изделия.
Размножаване: гнезди в хралупи на
дървета, кухини по сгради, огради и електрически стълбове. Често сформира малки
колонии. Снася 4–6 яйца, има 2–3 поколения
годишно, през периода април–юли.
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Дължина на тялото: 16–18 см
Размах на крилете: 31–33 см
Разпространение: Европа, Северозападна Африка и Азия. В северните области на ареала е прелетен вид, а в южните
– скитащ и постоянен. У нас е постоянен
вид с концентрация на зимуващи индивиди.
Сходни видове: домашно врабче
(Passer domesticus); копринарка (Bombycilla
garrulus);
Характеристика: тегло 0,04–0,065
кг. Има полов и възрастов диморфизъм.
Местообитание: равнинни и хълмисти райони, с широколистни и смесени
гори, както и овощни градини. Предпочита разредени дъбови, габърови и крайречни гори. Макар и рядко, може да се срещне
и в иглолистни гори.
Храна: семена на череша, клен, габър, бряст, магарешки бодил, слънчоглед,
букови ядки. Яде и семената от различни
иглолистни дървета и горски плодове. Порядко лови гъсеници и буболечки.
Размножаване: моногамен вид. Гнезди единично или на групи. Прави гнездото
си ниско по дървета и храсти, на височина
до 6 метра. В периода април–май женската снася 4–6 яйца. Обикновено отглежда
едно поколение годишно.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР.

Зеленика
Carduelis chloris
Дължина на тялото: 14–16 см
Размах на крилете: 25–27 см
Разпространение: от Централна
Азия през Мала Азия до Западна Европа и
Северозападна Африка. Относително често срещан постоянен вид у нас. Отсъства в алпийската зона на планините.
Сходни видове: елшова скатия
(Carduelis spinus); обикновено конопарче (Carduelis cannabina); шиглец (Carduelis
carduelis).
Характеристика: тегло 0,03 кг. Има
възрастов диморфизъм.
Местообитание: покрайнини на
гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.
Храна: семена, листа, пъпки и цветове на растения.
Размножаване: гнездото е разположено на дърво или храст. Снася 4–6 яйца,
има 1–2 поколения годишно, през периода
април–юли.
Мерки за опазване: защитен по
ЗБР. Продажбата и ловът са забранени.
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▶

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

МОСВ – Министерство на околната среда и водите
РИОСВ – Районна инспекция по околната среда и водите
МЗХ – Министeрство на земеделието и храните
ИАГ – Изпълнителна агенция по горите

BIRDLIFE INTERNATIONAL. (2012). “IUCN Red List for birds.”

ДЛ – Държавно лесничейство

▶

КОНТАКТИ

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ
Стара Загора 6006, П.К. 27
Тел./факс: 042 607 741
Мобилен: 0886 570053 – Д-р Христина Клисурова – PR, Връзки с обществеността
Мобилен: 0896 662726 – Д-р Руско Петров – Оперативен управител
Мобилен: 0885 228486 – Д-р Иванка Личева – Ветеринарен лекар
e-mail: wrbc@greenbalkans.org
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“
Централен Офис – Пловдив
Пловдив 4004
ул. „Скопие“ № 1, офис 9 и 10.
Тел.: 032 62 69 77; 0887 887557
Факс: 032 63 59 21
e-mail: office@greenbalkans.org
Офис – Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. „Стара Планина“ № 9
Тел./Факс: 042 607 741
e-mail: officesz@greenbalkans.org
Уеб страници:
Спасителен център за диви животни – www.greenbalkans-wrbc.org
СНЦ „Зелени Балкани“ – www.greenbalkans.org
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Първата част на това издание
предоставя на доброволните
сътрудници, стажантите и
доброволците в Спасителния център
за диви животни на Зелени Балкани
основна информация за най-честите
пернати пациенти на Центъра.
Тук ще научите за естествените
местообитания, храната, поведението
и природозащитния статус на
най-често приеманите птици в
Центъра. Целта на екипа, работил
върху изданието, е да представи по
достъпен начин информация, която
би била полезна по време на стаж,
практика или доброволен труд в
Центъра, както и при намиране на
бедстващо диво животно.

Втората част представлява
„Наръчник за оказване на първа
помощ на бедстващи диви
животни“. В него е обобщен
опитa на Спасителния център
– водещо звено в лечението и
рехабилитацията на бедстващи
диви животни. И тъй като
птиците са най-потърпевши
от човешката дейност, в този
наръчник е отделено специално
внимание на тях. Информацията
в него отново следва да послужи
на стажанти и доброволци
на Спасителния център, но
също така и на служители на
институции, пряко свързани
с дейността по спасяването
на диви животни, като МОСВ,
РИОСВ, ИАГ, ДЛ и други.
Вярваме, че с тези основни
познания помощта към дивите
животни ще бъде по-адекватна и
ефикасна.

