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I. Увод
Глобалните климатични промени представляват една от най-големите заплахи за
природата и човечеството през ХХІ в. В отговор на това предизвикателство, приоритетна цел
пред страните членки на Европейския съюз е да увеличат дела на енергията, произведена от
възобновяеми енергийни източници, в това число и енергията от вятъра. България, като
страна членка на съюза, е задължена да работи по тези стратегически цели в енергийния
сектор. В същото време, запазването на биоразнообразието също играе ключова роля за
намаляване на климатичните промени. Факт е, че много човешки дейности водят до загуба на
биоразнообразие и това се случва с прекалено бързи темпове. Европейският съюз разработва
политики и има различни механизми, с които да овладее и дори да спре загубата на
биологично разнообразие в рамките на съюза. Един от ключовите инструменти за постигане
на тази цел е ефективното опазване на европейската природа чрез създаването на
екологичната мрежа Натура 2000. Други инструменти са свързани с въвеждане на механизми
за опазване на биологичното разнообразие във всички политики и сектори, които биха
могли да окажат въздействие върху природата, в частност и енергийния сектор.
В страната ни, в някои случаи, изграждането на ветроенергийни съоръжения е
свързано с усвояване на територии от изключителна важност за зимуващите, мигриращите и
гнездящите птици в България. Районът на Приморска Добруджа има ключово значение за
опазването на мигриращите птици от Централна, Северна и Източна Европа, тъй като
географското му разположение съвпада със Западно-черноморския прелетен път на птиците
(Via Pontica). Важността на района се допълва и от факта, че на територията на Приморска
Добруджа зимуват редица световно застрашени видове, включени в Световния червен списък
на Световния Съвет за Защита на Природата (ССЗП, IUCN), като червеногуша гъска, малка
белочела гъска, къдроглав пеликан, ловен сокол и др.
През последното десетилетие у нас и в частност в Приморска Добруджа, вятърната
енергетика се развива с бързи темпове, но невинаги изграждането на ветроенергийни
съоръжения е съобразено с биологията и екологията на птиците, срещащи се в района.
Липсата на стратегически насоки и информационна и методическа база води до изграждане
на съоръжения по миграционните коридори на прелетните птици, както и на територии, за
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които е известно, че се използват от зимуващи видове с неблагоприятен в световен мащаб
природозащитен статус. Съоръженията могат да повлияят съществено на ползването на тези
територии от птиците и да доведат до негативни последствия за отделни индивиди или части
от прелетни популации. Досега създадените инструменти за управление на процеса на
планиране на развитието на вятърната енергетика, щадяща биологичното разнообразие , не
са достатъчни и не се прилагат ефективно, за да се постигне интеграция между секторните
цели на енергетиката и опазването на биологичното разнообразие в региона.
В тази връзка, събирането на данни, които да се използват за оценка на влиянието на
ветроенергийните съоръжения върху локалните придвижвания на зимуващите в Приморска
Добруджа птици, може да послужи за по-добра оценка на въздействието на изградените
съоражения и адекватно планиране на изграждането на такива в бъдеще, които да са в
синхрон със стратегиите за опазване на биоразнообразието.
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II. Литературен обзор

1. Зимуващи птици в Приморска Добруджа
В България зимуват редовно над 200 вида птици. От зимуващите птици най-добре
проучени са водолюбивите птици, тъй като те често се струпват във влажните зони и по този
начин позволяват по-лесно наблюдение и преброяване. По време на среднозимни
преброявания са отчитани до 730 000 водолюбиви птици от над 150 вида. Най-многобройни
са зимуващите гъски, чиято численост в определени години превишава 350 000 индивида
(Kostadinova and Dereliev, 2001), (Michev and Profirov, 2003) и (Матеева, 2013).
Сред редовно зимуващите в Приморска Добруджа световно застрашени видове са
червеногушата гъска (Branta ruficollis), малката белочела гъска (Anser erythropus) и ловният сокол
(Falco cherrug)), а понякога и къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) (Приложение 1- Табл. № 1).
В района редовно зимуват още над 50 вида водолюбиви птици, като с най-голяма численост
от тях са гъските (Anser spp. и Branta spp.), патиците (Anas spp.) и лебедите (Cygnus spp.).
През последните няколко години се регистрира тенденция за зимуване на световно
застрашения къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в района на Приморска Добруджа (Матеева,
2013). Тази тенденция най-вероятно се обуславя от по-меките зими и незамръзването на
езерата през по-голяма част от студеното полугодие. Сред другите консервационно значими
видове в този район следва да се отбележи малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus), който може
да достигне численост до 2-3 % от прелетната популация на вида. Районът на Приморска
Добруджа е едно от малкото места по Черноморското крайбрежие на България, където гнезди
и зимува средния корморан (Phalacrocorax aristotelis). Видът се придържа основно към
скалистото морско крайбрежие в района от Каварна до Шабла, като на практика почти цялата
национална популация на вида се среща именно тук (Петков, 2012).
От грабливите птици, зимуващи в България, в Приморска Добруджа се срещат
видовете, представени в Табл. №1. Рядко, но в тази част на България има и наблюдения на
зимуващи големи кресливи орли (Aquila clanga)(Матеева, 2013).
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В Приморска Добруджа най-големи струпвания на водолюбиви птици са отчетени
около Шабленския езерен комплекс и Дуранкулашкото езеро. България, и най-вече
Приморска Добруджа, е от глобално значение за зимуването на почти цялата световна
популация на червеногушата гъска, както и едно от основните европейски зимовища на
голямата белочела гъска (Матеева, 2013). Гъските, зимуващи в Приморска Добруджа, са тясно
свързани с ятата от Южна Румъния (района на Северна Добруджа и р. Дунав), както и
зимуващите птици около Бургаския езерен комплекс (Петков, 2012).

1.1. Зимуващи гъски (Anser spp./Branta spp.) в Приморска Добруджа
Тъй като червеногушата гъска (Branta ruficollis) e най-застрашения вид гъска в Евразия
(Burfield and van Bommel, 2004) към настоящия момент, вниманието на природозащитните
организации е насочено главно към нея.
Видът е класифициран като световно застрашен в категория EN (застрашен) в
Световния Червен списък на IUCN (http://www.iucnredlist.org/details/22679954/0). Според
системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC 1 (видове със световно
природозащитно значение, поради статута им на световно застрашени, почти застрашени
или недостатъчно проучени съгласно критериите на Червения списък на Международния
съюз за защита на природата (IUCN)) (Burfield and van Bommel, 2004).
Понастоящем, световната ѝ популация е оценена на около 50 – 55 000 екземпляра
(Фиг. № 1) (Rozenfeld, 2011) и (Cranswick, 2012).

9

Фиг. № 1. Световна популация на червеногушата гъска (Branta ruficollis), 1956-2009 г.
(Cranswick, 2012) (До началото на 80-те години на 20 век, проучванията, свързани с популацията на
червеногушата гъска, са били откъслечни, нерегулярни и недългосрочни. Тази е причината за
отчитане на години с ниска и нулева численост през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век.).

Червеногушата гъска не се размножава в България. Единични птици могат да бъдат
наблюдавани през размножителния сезон в някои влажни зони, предимно по Северното
Черноморие (Дерeлиев и Георгиев, 2002). Вероятно, това са птици, които поради
неблагоприятно физическо състояние, не предприемат миграция на север след края на
зимуването.
Проучванията сочат, че България може да се счита за най-южната част от ареала на
червеногушата гъска и тук популацията на вида долита, за да презимува. Първите птици се
появяват в края на октомври и началото на ноември. Последните екземпляри напускат
страната към края на март (Дерeлиев и Георгиев, 2002). Пиковите числености на
червеногушите гъски в Приморска Добруджа (Дуранкулашкото и Шабленските езера) се
отчитат в края на януари, началото на февруари (14 987 гъски – максимален брой за 2012
г.)(Petkov, 2012)(Фиг. № 2). Понастоящем, почти цялата световна популация на вида (през
отделни години до 100 %) зимува на територията на България и Румъния (Cranswick, 2012).
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Фиг. № 2. Динамика на числеността на вида червеногуша гъска (Branta ruficollis),
зимуващ край Дуранкулашкото и Шабленското езеро (БДЗП – НБОИ, 2014).

Най-масовият и многоброен вид гъска, зимуващ в Приморска Добруджа, е голямата
белочела гъска (Anser albifrons)(Фиг. № 3)(Петков, 2012). Видът е класифициран като
незастрашен

(LC)

в

Световния

Червен

списък

на

IUCN

(http://www.iucnredlist.org/details/22679954/0) и е ловен обект в България.
Другите видове гъски, зимуващи в Приморска Добруджа, са малката белочела гъска
(Anser erythropus) (VU – „уязвим“ (IUCN); SPEC 1; CR – „критично застрашен“ (Червена книга
на България)) , сивата гъска (Anser anser) (LC – „незастрашен“ (IUCN) EN – застрашен
(Червена книга на България)) и посевната гъска (Anser serrirostris) (LC – „незастрашен“ (IUCN)).
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Фиг. № 3. Разпространение и концентрация на голямата белочела гъска (Anser

albifrons) в България през зимата на 2011 – 2012 г. (Петков, 2012).

Числеността на зимуващите им популации е значително по-ниска от тази на голямата
белочела гъска (Петков, 2012). Максималната численост на зимуващите сиви гъски в
България е до 7 % от прелетната им популация (зимата на 2002-2003 г.) (БДЗП – НБОИ,
2012), а числеността на малките белочели гъски в Приморска Добруджа достига до 100
екземпляра от вида (Petkov, 1999).
Важна особеност е, че гъските формират смесени ята и се придвижват заедно през
зимните месеци. Това се отнася както за местата за нощуване, така и за местата за хранене,
както и за извършваните ежедневни хранителни прелети. Обикновено, в рамките на
зимовището, голямата белочела гъска е значително по многобройна от червеногушата (както
световната, така и понтийско-анадолската ѝ популация превишават значително тази на
червеногушата гъска, но е отбелязвано и обратното съотношение (Дерeлиев и Георгиев,
2002).
През целия зимен период гъските са доста мобилни и често извършват непериодични
миграции, които до голяма степен са предопределени от метеорологичните условия и/или от
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състоянието на хранителния ресурс. Основно птиците мигрират от Румъния към България и
обратно. На територията на страната миграции могат да бъдат наблюдавани най-често при
лоши климатични условия, като птиците се придвижват от района на северните крайбрежни
езера Шабла и Дуранкулак на юг по крайбрежието (Янков, 2002).
Ключови в зимовището са местата за нощуване и местата за хранене (Фиг. № 4).
Предпочитани места за нощуване на гъските са сладководните езера на морския бряг, а при
безпокойство на местата за нощувка в сладки води, гъските могат да пренощуват и в морето,
но там микроклиматичните условия са значително по-неблагоприятни (Янков, 2002).

Фиг. 4. Карта с GPS координати на местата за нощуване и хранене на възрастна
мъжка червеногуша гъска (Branta ruficollis), локализирани чрез сигнал от GPS предавател
през януари 2011 г. (жълтите площи отбелязват предполагаемите места за нощувка, а
червените линии – директните маршрути между две последователни точки на локализация,
които не е задължително да визуализират точните летателни маршрути) (Petkov, 2012).

Гъските са растителноядни. У нас основен хранителен ресурс за тях се явяват листата
на посевите от пшеница. Те се хранят и с по-калорични храни, като царевични зърна, но
това е най-често в края на есента и началото на зимата, когато все още има останали малки
количества от тях след прибирането на реколтата. По-рядко птиците разчитат на различни
треви като хранителен ресурс. Наблюдавано е червеногуши гъски да се хранят в края на
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зимата с листа на глухарче (Taraxacum officinale) и ежова главица (Dactylis glomerata) (Dereliev,
2000).
В значителна степен пригодността на хранителните местообитания зависи както от
състоянието на самите житни култури, така и от наличието, дебелината и трайността на
снежната покривка. Районът около Шабленското и Дуранкулашкото езера, както и
крайбрежието от границата ни с Румъния на юг до Каварна и Балчик, е основно зимовище за
гъските в Приморска Добруджа, поради съчетаването на всички основни изисквания на
местообитанието на едно място – големи водоеми, рядко замръзващи, поради близостта на
морето, значителни площи житни култури, обикновено без снежна покривка (поради
морското влияние) (Янков, 2002).

2. Развитие на ветроенергийния сектор в България
В България развитието на ветроенергийния сектор стартира от 2003 г. (МИЕТ, 2010).
През 2005 г. в България има 7,5 MW инсталирани вятърни мощности. До края на 2012 г. има
изградени около 657 MW ветроенергийни мощности (Фиг. № 5) (Матеева, 2013). През 2010 г.
е разработен Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници
(НПДЕВИ) за периода 2010 - 2020 г., спазвайки стандартите на Европейската комисия,
заложени в Директива 2009/28/ЕО. Планът поставя цели и приоритети в добива на
енергията от възобновяеми източници до 2020 г. Националната цел включва делът от
възобновяеми източници да възлиза на 16% от брутното крайно потребление на енергия
през 2020 г., като се разчита на диверсификация на източниците – вода, слънце, вятър,
геотермална енергия, биомаса. От посочените възобновяеми източници, през следващия
период се залага най-голям процент в развитието на енергията от биомаса. По отношение на
вятъра, националната цел е да се достигне 12% от брутното вътрешно потребление до 2020 г.,
като до 2011 г. то е 7 % (МИЕТ, 2011).
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Фиг. 5. Инсталирани ветроенергийни мощности в България от 2005 г. до 2012 г.
(МИЕТ, 2010) и (EWEA, 2012).

Голяма част от изградените или одобрени за изграждане ветрогенератори в България
се разполагат в територии с потенциално висок риск за птиците, като някои от тях са
изградени дори в защитени зони от Натура 2000, където предмет на опазване са мигриращи,
зимуващи водолюбиви или гнездящи грабливи птици (Матеева, 2013). Такива са и
ветрогенераторите, функциониращи през 2013 г. на проучваната от нас територия, която е
част от ОВМ „Калиакра“ (Орнитологично важно място „Калиакра“), ключово място по пътя
на мигриращите през пролетта и есента птици (Via Pontica) (Костадинова и Граматиков, 2007).
В Добруджа до 2013 г. има издадени решения от РИОСВ или протичащи процедури
по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за изграждане на над 2900 броя
ветрогенератори с обща мощност над 4000 MW (Матеева, 2013). Постъпилите заявления за
присъединяване на ветрогенератори към електропреносната система до средата 2010 г. са за
ветрогенератори с обща мощност около 10 000 MW. За сравнение в България националното
потребление на електроенергия е между 3500 и 7500 MW (Матеева, 2013).
Въпреки че през 2004 г. с решение на Министъра на околната среда и водите е
постановено да се извърши екологична оценка на Националната програма за възобновяеми
енергийни източници, такава оценка никога не е направена, което е причина и за липсата на
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стратегически подход за минимизиране на рисковете за дивите птици при развитието на
ветроенергийния сектор (Матеева, 2013).

3. Въведение в рисковете и въздействията за птиците от
изграждане на ветроенергийни съоръжения
Според редица проучвания някои птици са особено чувствителни към въздействия от
ветрогенератори (Brown, 1992) и (Drewitt, 2006). Видът и степента на въздействията много
зависи от отделните видове, техните екологични особености, както и от местоположението,
големината и дизайна на ветроенергийния парк (Матеева, 2013). Значителни отрицателни
въздействия, предизвикани върху птиците от ветроенергийни паркове, са доказани за всички
периоди от жизнения им цикъл – гнездене, миграция и зимуване (Rydell, 2012). Независимо,
че степента на въздействие варира много между отделните видове, всички видове птици се
влияят от ветрогенератори (Матеева, 2013). Най-силно отрицателно въздействие е установено
върху грабливите птици и някои други видове през гнездовия период, реещи птици
(щъркели, пеликани, грабливи птици и жерави) по време на миграция, както и струпванията
на водолюбиви птици, независимо от сезона (Матеева, 2013). Световно застрашените видове
птици, които имат малки популации или дълъг репродуктивен цикъл, са особено застрашени
от вятърни генератори, тъй като дори отделни индивиди да бъдат засегнати, това има
значими негативни последствия за цялата популация (Матеева, 2013). Въздействията на
ветрогенераторите върху птиците не заменят нито едно от известните отрицателни
въздействия върху птиците (напр. лов, трафик, електропреносна система). По тази причина
те се явяват като допълнителна заплаха за птиците и следва да се разглеждат като кумулативно
въздействие (Матеева, 2013).
Основните типове въздействия са следните (Drewitt, 2006):
1. Смъртност, вследствие на сблъсък;
2. Бариерен ефект;
3. Безпокойство, водещо до изместване или изоставяне на подходящи местообитания;
4. Промяна или загуба на местообитания;
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3.1. Смъртност от преки сблъсъци с ветрогенератори
Директна смърт или смъртоносно нараняване на птиците може да се причини не само
от директни сблъсъци с ротори, но също така и с ветрогенераторните стълбове, както и със
свързаните с тях структури (поддържащи кабели, метеорологични мачти). Съществуват и
данни за птици, свалени на земята от вихъра, създаден от движещите се перки (Winkelman,
1992b).
Смъртността се изчислява на базата на броя мъртви птици на турбина за една година
(Rydell, 2012).
Рискът от сблъсък на птиците с ветроенергийните съоръжения зависи от редица
фактори, свързани с вида на птиците, броя и поведението им, метеорологичните условия,
топографията на месността, където са разположени турбините. Рискът е по-голям в или
близо до райони, редовно използвани от голям брой нощуващи, хранещи се или мигриращи
птици (Drewitt, 2006). Големите видове птици с лоша маневреност като лебеди и гъски са
подложени на значително по-висок риск от сблъсък със съоръженията (Brown, 1992), както и
видове, летящи при изгрев и залез, или през нощта (Larsen, 2002).
Данни за смъртност на птици от директен сблъсък с ветрогенератори са представени в
различни държави, за гнездящи, мигриращи и зимуващи птици. Най-висока смъртност е
установена при грабливите птици, щъркелите и пеликаните, но също така и при редица
пойни видове (Матеева, 2013) (Фиг. № 6). Всички проучвания досега подценяват значително
броя на жертвите от такива сблъсъци, защото основно се базират на точния брой намерени
мъртви птици. Както самите методики обясняват, обаче, малка част от убитите птици биват
намирани на практика, основно поради факта, че труповете биват отнасяни от хищници и
скитащи кучета, както и поради факта, че някои от ранените птици умират дори на 2 км след
сблъсъка с турбините (Heijnis, 1980) и (Langston, 2003).
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Фиг. № 6. Убит от сблъсък с ветрогенератор обикновен мишелов (Buteo buteo) до гр.
Каварна през януари месец 2013 г. (сн. Н. Петков).

3.1.1. Фактори, влияещи на риска от пряк сблъсък с ветроенергийни
съоръжения
При изследване нивото на риска от сблъсък на птици с вятърни генератори в зоната
на съоръженията са установени няколко ключови фактора на влияние (Матеева, 2013):
1) Метеорологични условия: Рискът от сблъсък с ветрогенератори е най-голям при
лоши условия за летене, като например силни ветрове, които не позволяват на птиците да
маневрират, или при дъжд и мъгла, както и в тъмни нощи, когато видимостта е ограничена. В
такива условия птиците летят на значително по-малка височина от обикновено (Winkelman,
1992b) и (Richardson, 2000). Рискът от сблъсък е най-голям при ветрогенератори, снабдени
със светлини, особено през нощта и при лоши метеорологични условия, тъй като привличат
птиците (Hill, 1990) и (Erickson, 2001);
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2) Топография: Релефът и топографията на района имат важна роля при определяне
на риска от сблъсък на птици с ветрогенератори (Drewitt, 2006). Рискът е най-голям по
ръбовете на плата и в близост до влажни зони (Hötker, 2006), включително морските
крайбрежия; планинските проходи и билните части на хълмовете, които са предпочитано
място за преминаване на реещите се птици (Howell, 1991);
3) Видов състав и количество на прелитащите видове;
4) Честота на прелитане на птиците над територията;
5) Височина на полета: Рискът от сблъсък с ветрогенератори е най-голям при
излитане на мигриращите птици от земята, където са нощували или кацнали за почивка,
както и при кацане. Местата за почивка по време на миграция могат да привлекат повече
птици в зоната на турбините, когато птиците набират височина или достигат сушата, след
като са летели над воден басейн. Това се отнася с още по-голяма сила за видове, които
периодично набират и губят височина (напр. лебедите) (Матеева, 2013);
6) Наличие на хранителна база;
7) Поведение на птиците;
8) Брой на турбините;
9) Начин на подреждане на турбините (в редица или в блок);
10) Ъглова скорост;
11) Размери на витлата;
12) Конструкция на мачтите;

3.2. Бариерен ефект
Бариерният ефект е форма на безпокойство, водеща до промяна в траекторията на
полета във вертикална или хоризонтална посока, при която птиците са принудени да
изразходват допълнително количество енергия за прелет в района на ветроенергийните
съоръжения (Drewitt, 2006). Ветроенергийните паркове се явяват като бариера за
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мигриращите и негнездящите птици. Подобно на въздействието на други фактори,
въздействието на бариерния ефект е силно променливо и зависи от вида на птиците, сезона,
вида и структурата на съоръженията, местните ветрови параметри и други локални
променливи (Goodale, 2009). Изместването на траекторията на движение на птиците е
свързано с повишаване разхода им на енергия (Masden, 2009). Големи ята от мигриращи
птици избягват да пресичат линии от вятърни генератори. По тази причина се разпръскват
на по-малки групи, в близост до перките се оказват дезориентирани птици, които не са
способни да следват първоначалната посока на движението и, в някои случаи, се сблъскват с
турбините. Това изисква изразходването на по-голямо количество енергия от тези индивиди,
които трябва да летят настрани, далеч от нормалния си курс, за да избегнат турбините или да
се вдигнат на по-голяма височина, за да преминат над тях (Lekuona, 2001). При увеличаване
броя на турбините се получава значителна по мащабите си бариера на пътя на прелетите на
птиците и невъзможността им да ги избегнат. В тези случаи птиците летят между турбините,
където съществува висок риск от смъртност (Матеева, 2013).

3.3. Безпокойство, водещо до изместване или изоставяне на подходящи
местообитания
Строежът на вятърни турбини в близост до местата за почивка, хранене и гнездене на
птиците е причина за безпокойство на популациите в тези райони. Безпокойството води до
промяна на частите за ефективно ползване на територията от птиците, т.е. променят се
частите, откъдето птиците прелитат през дадена територия или се променят частите, където
кацат на нея (Матеева, 2013).

В резултат от „прогонването” на птиците се получава

ефективна загуба на местообитанията за тях (Матеева, 2013). Извън гнездовия период
водолюбиви птици като поен лебед, гъски, патици и др. избягват да ползват териториите за
хранене и почивка (макар и в подходящи местообитания - напр. житни култури) в радиус до
600 м от вятърни турбини (Pedersen, 1991) и (Kruckenberg, 1999) и (Drewitt, 2006). При
увеличаване броя на турбините се получава значителна загуба на местообитания на принципа
на кумулативния ефект (Матеева, 2013). Също така е доказано, че гъските не ползват
териториите между вятърни турбини, разположени в групи (мозайки), независимо дали са
подредени в редове или разпръснато (Larsen, 2000). Степента на този тип негативно
въздействие може да се увеличи от липсата на подходящи или достатъчно добри
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местообитания за вида на други места в околността. Гнездящи водолюбиви птици
обикновено не ползват местообитанията в радиус до 300 м от вятърни генератори, а
зимуващите – до 800 м (Percival, 2003). В крайбрежните зони посоченото по-горе въздействие
е по-силно изразено (Keil, 2005). Доказано е, че безпокойството от ветрогенератори води до
намаляване на гнездовия успех, както и до изоставяне на гнездовите находища за някои
грабливи птици, като морския орел (Follestad, 2007) и (Dahl, 2012). Не са налице достатъчно
проучвания, на базата на които да се твърди, че по-малко на брой, но по-високи и по-мощни
ветрогенератори са с по-малък риск за птиците (Матеева, 2013).

3.4. Загуба и фрагментация на местообитания
Загуба на местообитания за хранене, гнездене и почивка се наблюдава вследствие на
пряко унищожаване на тревни и горски хабитати (Матеева, 2013). Степента на въздействие,
свързана с промени, водещи до загуба или нарушаване на местообитанията от изграждане на
ветрогенератори и прилежащата им инфраструктура, зависи от мащабите на отделния
проект. Някои от въздейстията върху птиците не се проявяват при наличието на единични
ветрогенератори в даден район, но с увеличаване броя на турбините, картината се променя
(кумулативен ефект) (Матеева, 2013).
Фрагментация на местообитанията на птици се предизвиква от изграждане на
фундаментите и инфраструктурата, настаняване на инвазивни видове в местообитанията,
поради промяната на начина на трайно ползване на земята (Матеева, 2013).
Пример за ефекта на трансформацията на местообитанията върху птици е
концентрирането на гризачи в района на ветрогенераторите (в сравнение с времето преди
изграждането им), които привличат грабливите птици, хранещи се с тях, като по този начин
се увеличава риска от смъртност, поради възможен сблъсък с турбините (Thelander, 2003).
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III. Цел и задачи

Целта на настоящата дипломна работа е да оцени влиянието на
ветроенергийните съоръжения в Приморска Добруджа върху
интензитета и ориентацията на локалните придвижвания на зимуващите
в района птици.

За постигане на тази цел бяха набелязани следните задачи:
1. Да се определи видовия състав и числеността на локално
придвижващите се зимуващи птици през територията на избрани моделни
наблюдателни точки (наблюдателна точка „Българево“ и наблюдателна точка
„Тюленово“).
2. Да се оцени риска от смъртност, вследствие на сблъсък, на територията
на наблюдателна точка „Българево“.
3. Да се оцени влиянието на ветроенергийните съоръжения върху
интензитета на прелет на зимуващите птици през територията на наблюдателна
точка „Българево“.
4. Да се оцени влиянието на ветроенергийните съоръжения върху
височината на полета на зимуващите птици през територията на наблюдателна
точка „Българево“.
5. Да се направи пространствен анализ на интензитета на прелет през
територията на наблюдателна точка „Българево“ преди и след изграждането на
ветроенергийни съоръжения.
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IV. Материали и методи
1. Материали
1.1. Времеви и териториален обхват на проучването
1.1.1. Времеви обхват на проучването
Материалите за проучването са събрани в два последователни зимни полеви сезона,
съответно през 2012 г. и 2013 г. В проучването са включени данни, събирани в периода
04.01.2012 – 28.02.2012 г. и 07.01.2013 – 28.02.2013 г.
През полевия сезон на 2012 г. са направени по 7 целодневни посещения (8 часа на
ден) на всяка от избраните наблюдателни точки, равномерно разпределени в рамките на
горепосочените периоди. През 2013 г. наблюдателна точка „Българево“ се посети 7 дни за по
8 часа на ден, а поради отчетена през 2012 г. ниска дневна и следобедна летателна активност
на контролната точка „Тюленово“, през 2013 г. на тази точка се проведоха 7 сутрешни
наблюдения от по 3 часа. Отново, както и през 2012 г., дните за наблюдение и за двете точки
бяха равномерно разпределени в рамките на горепосочените периоди.

1.1.2. Район на провеждане на проучването
В рамките на поставените задачи, в Приморска Добруджа за две последователни
години се проведоха проучвания на територия, където през полевия сезон на 2012 г. бе
предвиден за реализация, а през полевия сезон на 2013 г. вече бе реализиран, проект за
строеж на ветроенергийни съоръжения в землището на село Българево, община Каварна и
територия край село Тюленово, община Шабла, на която през двете години на проучванията
не бяха реализирани инвестиционни проекти и ландшафта на територията остана
непроменен.
На тези територии бяха предварително установени т.нар. „фиксирани точки за
наблюдение”(ФТН) с работен обхват на видимото поле от 2 км, разположени между важните
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нощувки и местата за хранене на гъските (ФТН „Българево“ и контролната ѝ ФТН
„Тюленово“) (Фиг. № 7).
Координатите на ФТН „Българево“ са: 43°24'42.29"СШ и 28°23'8.80"ИД (надморска
височина – 101 м). Координатите на ФТН „Тюленово“ са: 43°29'29.07"СШ и 28°34'1.06"ИД (
надморска височина - 27 м).

Фиг. № 7. Карта на местоположението на фиксираните точки за наблюдение (ФТН) и
разположението на работещите ветроенергийни турбини в близост до тях.

1.2. Целеви за проучването видове зимуващи птици
В рамките на проучването приоритетен вид е червеногушата гъска (Branta ruficollis) като
световно застрашен вид. Целевите видове, изброени по-долу във видовия списък, са също
обект на това проучване. Те са избрани чрез прилагане на следните критерии за сходство в
екологичните изисквания на видовете с тези на червеногушата гъска:
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1.

Редовно използват откритите пространства на Приморска Добруджа за

хранене, като птиците се хранят изцяло на земята – гъски, лебеди и патици. Терминът
“Редовно” е свързан с периода, през който птиците се срещат в района и се използва, както е
дефиниран в насоките на Рамсарската Конвенция (МОСВ, 2010);
2.

Редовно използват откритите пространства на Крайморска Добруджа за

хранене, като птиците прекарват значително време в района в търсене на храна, летейки
ниско, но също така кацат често на земята – грабливите птици през зимата.
3.

Редовно ползват откритите места за кацане за значителен период от време през

деня или нощта, където птиците се хранят или нощуват – гъски, лебеди, патици и грабливи
птици.
4.

Видове с неблагоприятен природозащитен статус, които се нуждаят от

специални мерки за защита според чл. 4.1 и 4.2 на Директивата за опазване на птиците
(ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО, 2009).
5.

Видове, за които е известно, че са уязвими или потенциално уязвими към

изграждане на ветрогенератори, с фокус върху по-малко проучените видове.
Видов списък:
1.

Branta ruficollis – основен целеви вид;

2.

Anser albifrons ;

3.

Anser erythropus (при идентификация);

4.

Anser anser;

5.

Други видове гъски, редовно наблюдавани в ятата на видовете гъски,

описани в Приложение 1 (Табл. №1);
6.

Cygnus cygnus;

7.

Cygnus columbianus;

8.

Cygnus olor;

9.

Anatinae spp. (всички видове патици и потапници);

10.

Pelecanus crispus;

11.

Buteo rufinus;

12.

Buteo buteo;

13.

Buteo lagopus;

14.

Circus aeruginosus;

15.

Circus cyaneus;

16.

Falco cherrug;
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17.

Aquila clanga;

18.

Haliaeetus albicilla;

1.3. Екип за полевото проучване
На всяка една ФТН, за всяко едно посещение, работи екип от по двама наблюдатели с
опит в полевите наблюдения на птици. Наблюдателите са преминали тридневен инструктаж
по прилагане на методиката, който включва запознаване с района на проучването,
запознаване с методиката и уточняване на начина за събиране и попълване на данни във
формулярите и картите.

1.4. Използвана техника и екипировка
За целите на проучването на всяка ФТН бяха осигурени автомобил, бинокли 10х50
(Pentax ED), зрителна тръба (Swarovski 25-50x W), GPS приемник (Garmin eTrex Vista),
хронометър, термометър, фотоапарат (Panasonic FZ50), ръчен анемометър.
За всяка ФТН бяха отпечатани съответните карти и полеви формуляри, на които се
описваха траекториите на прелитащите птици и местата им за кацане, както и събираните
полеви данни (Приложение 1 ). Заради участието и на чужденци в проучването, полевите
формуляри бяха на английски език.

2. Методи
2.1. Полеви методи

2.1.1. Избор на моделните фиксирани точки за наблюдение (ФТН)
ФТН бяха предварително избрани, като се спазваха следните изисквания, съгласно
подхода на (Band, 2000) и (Band, 2007):
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А) ФТН са разположени в или по периферията на съществуващи/планирани за
строеж ветроенергийни паркове, като в обсега на 2 км от тях се включва целият или
представителна част от наблюдавания ветропарк (или самостоятелни турбини), както
и територии отстоящи на до 200 м от вятърните турбини;
Б) ФТН са избрани така, че да се осигурява максимална видимост при минимален
брой наблюдателни точки.
В) ФТН са разположени на известни прелетни коридори на зимуващите гъски между
местата за нощувка и местата за хранене.
През 2012 г. ФТН „Българево“ бе подбрана така, че да се разположи в центъра на
планираните за строеж турбини, а през 2013 г. се оказа, че се намира в периферията на вече
изградените ветрогенератори (Фиг. № 6).
По време на наблюденията през януари и февруари на 2013 г., на ФТН „Българево“
оперираха 9 новоизградени вятърни турбини с разпръснато разположение, височина от 120
м (с ротора) и 0,85 MW мощност.
ФТН „Тюленово“ бе подбрана така, че на ръба на 2 км обхват на периметъра за
наблюдение от точката, попадна вече построена единична турбина, която е част от малка
група разпръснати ветрогенератори ( височина 160 м (с ротора) и 3 MW мощност) на съседна
територия, но ефектът от действието ѝ се приема за нищожен (Фиг. № 6).

2.1.2. Дефиниране на видимото поле, хоризонталните и вертикалните
разстояния
Преди началото на полевите проучвания бе маркирана реално видимата част от
територията, като се определи на терен и се нанесе на карта с мащаб 1:25000. Найотдалечените видими точки се заснеха с GPS, като единият от наблюдателите бе на
наблюдателната точка, а другият сне координатите. Определиха се разстоянията до всички
видими, открояващи се и постоянни елементи на ландшафта и посоката им спрямо
наблюдателната точка и се записаха и отбелязаха на отделна карта, наречена „референтна
карта”. Отбелязоха се разстоянията между наблюдателната точка и всяка видима вятърна
турбина в обсега на ефективно видимата площ.
Установи се с възможно най-добра точност височината на видимите елементи на
ланшафта, които могат да служат като ориентир за височина при различни отстояния от
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точката – сгради, електропреносни стълбове, ретранслаторни и други кули, полезащитни
пояси, ветрогенератори и др.
Точното местоположение на наблюдателната точка се маркира трайно на терена
(например с наредени камъни), както и посоките на света.

2.1.3. Времеви период на проучванията в рамките на деня
През 2012 г. на ФТН „Българево“ и ФТН „Тюленово“, в деня на наблюдение,
проучването се извърши от двама наблюдатели за период от 8 часа. Те бяха разделени на
сесии от по 2 часа: от 7:00 до 9:00 ч, от 10:00 до 12:00 ч, от 13:00 до 15:00 ч и от 16:00 до 18:00
ч, независимо от метеорологичните условия, които бяха подробно описани (адаптирано към
спецификата на проучването от методиката на Банд (Band, 2009)).
През 2013-та година същата времева периодика беше използвана за

ФТН

„Българево“. Поради отчетена ниска летателна активност през 2012-та година през деня и в
следобедните часове на ФТН „Тюленово“, през 2013-та година на тази точка се проведоха
само сутрешни наблюдения (от 7:00 до 10:00 ч).

2.1.4. Данни, събирани при наблюденията
1. Метеорологични условия: температура на въздуха (оС), посока на вятъра, сила на
вятъра (м/с) (по скалата на Бюфорт); видимост (км) – определя се като максималното
разстояние, на което могат да бъдат видени обекти с големината на гъска (Vis); наличие на
мъгла/мараня/друга причина за намалена видимост; валежи - сняг (Snow)/дъжд (Rain) и
тяхната интензивност (None, Light, Med, Heavy);
2. Период на всеки един ден на наблюдение – начало (hh:mm) и край (hh:mm);
3. Начално време на всяко едно отделно наблюдение (Time –hh:mm);
4. Вид на птиците – в полевите формуляри има подготвени графи за двата основни и
най-често прелитащи вида гъски – червеногушата гъска (RbG) и голямата белочела гъска
(GWfG), а за всички останали видове се попълва родовото и видовото име на птицата (Other
species);
5. Брой на птиците – точният брой на прелитащите птици се записва в съответната
графа (No.);
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6. Траектория на полета – описва се с непрекъсната линия върху картата;
7. Височина на полета - с цифра от 0 до 3 се означава височината на полета на всяка
птица или ято от птици (0 – кацнали птици; 1 – птици, летящи на височина от 0 до 40 м; 2 птици, летящи на височина от 41 до 120 м; 3 - птици, летящи на височина над 121 м);
8. Посока на полета – записва се с латински букви една от 16-те посоки на света: N
(север), NNE (север-североизток), NE (североизток), ENE (изток-североизток), E (изток), ESE
(изток-югоизток), SE (югоизток), SSE (юг-югоизток), S (юг), SSW (юг-югозапад), SW
(югозапад), WSW (запад-югозапад), W (запад), WNW (запад-северозапад), NW (северозапад),
NNW (север-северозапад). За всяка прелетяла единична птица или ято, индивидуално се
записва посоката на траекторията;

2.1.5. Записване на данните
За всеки наблюдателен ден бяха осигурени карта на района с буферен обхват от 2 км
от наблюдателната точка и полеви формуляр, изисквани по модела. По време на
наблюденията се използва т.нар метод на „фокусираните извадки“ за записване на данните,
т.е. направиха се детайлни проучвания на поведението за целевите видове, както следва:
А) Фокусирани извадки - територията се сканира, докато се регистрира целевия
вид, от която точка той се проследява, докато кацне или се изгуби от поглед. Ако е
регистрирано ято, то освен вида на птиците се записва и броят на индивидите от всеки
вид в ятото (оценка на броя). Записва се часът, в който птицата/ятото е регистрирано.
Траекторията на полета се нанася върху топографската карта с мащаб 1:25 000.
Височината на полета на пицата се оценява в точката, където тя е първоначално
регистрирана, след което се засича на всеки 15 секунди с помощта на хронометър.
Височините на полета се класифицират, както следва: 0-40 м (в полевия формуляр се
записва 1-ца); 41-120 м (в полевия формуляр се записва 2-ка); >121 м (в полевия
формуляр се записва 3-ка). Кацналите птици/ята се означават с 0. В точката на
първоначално регистриране на птицата/ятото се отчита посоката на движение. При
кацане на наблюдаваните птици се отбелязва във формуляра и се нанася на картата
местоположението на кацане, като се записва часът на кацане. При излитане на
птицата/ятото се записва часът на излитане и се описва като ново наблюдение на вече
регистрирания вид по начина, описан по-горе, докато кацне отново или се загуби от
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поглед. Птиците се описват независимо от тяхната отдалеченост от ФТН. При по-големи
разстояния може да възникне грешка, която е в полза на едрите целеви видове (гъски,
лебеди и едри грабливи птици), в сравнение с по-дребните видове, като дъждосвирцови,
соколи и др., които по-трудно се забелязват.
За всяка ФТН при всяко посещение ние описвахме метеорологичната обстановка,
независимо дали имаше регистрирани целеви видове или не. За отделните наблюдения
(наблюдателни дни) се използваха различни форми (не се комбинираха данни от различни
наблюдения в една форма или върху една карта). Ползваните форми представяха в сбит вид
наблюденията и, разбира се, началното и крайно време на наблюденията, името на
наблюдателя, метеорологичните условия и местоположението на ФТН (отбелязано и на
самата карта).
Записването на данните следваше следните изисквания:


За записване на видовете се използват латинските имена, като родовото име се

съкращава на първа буква, а видовото се изписва изцяло. За улеснение на наблюдателите, във
формулярите предварително бяха подготвени графи за червеногушите и белочелите гъски
(RbG и GWfG). При невъзможност за определяне на птицата/птиците до вид, се изписва
само родовото наименование на латински;


Записва се времето, в което птицата е регистрирана за пръв път, с приближение до

минута (Пример: 07:45);


За всеки сегмент на полета, започвайки от точката на първото регистриране на

птицата/ятото, върху картата се отбелязва съответната височина на полета за всеки 15секунден интервал;


Отбелязва се края на наблюдението за всеки летящ обект. Като край на съответния

запис се отбелязва кацането на индивида в обсега на зрителното поле или напускането на
зрителното поле;


На картата се отбелязват траекториите на полета на птиците от целевите видове;



Ползват се допълнителни карти, ако записите на данните са много и може да се стигне

до объркване в първоначалната карта;
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2.1.6. Въвеждане и обработка на данните
Всички типове полеви данни бяха въведени в електронен вид. За целта бяха
използвани програмите Microsoft EXCEL 2013 и Microsoft Access 2013. Пространствената
информация беше обработена с помощта на географските информационни системи (ГИС) и
програмите ArcGIS (10.1) и QGIS 2.4.0 – Chugiak. За пространственото трансформиране на
данните се използваха основно Google Earth и MapSourse Version 6.16.2.

2.1.7. Принцип на предварителния и последващ контрол на въздействието
за проучване на територии
Според принципа на предварителния и последващ контрол (Before-Аfter ControlImpact (BACI)), на терен се събират данни за състояния преди и след въздействието на даден
фактор. След това данните се съпоставят, като е допустимо и включването на контрола за
сравнение (McDonald, 2000).
При нашето проучване променливият фактор на средата, който изследвахме, бяха
ветроенергийните съоръжения и тяхното въздействие върху интензитета на полета и
промяната на поведението на зимуващите птици. Данните от двете години на проучване на
ФТН „Българево“ бяха сравнени помежду им и съпоставени с тези от ФТН „Тюленово“,
събирани при сравними условия.

2.2. Статистически методи
2.2.1. χ² тест за независимост
Тестът се използва за сравняване стойностите на две категорийни променливи.
Според нулевата хипотеза за независимост на теста, ако стойностите на едната променлива не
се различават от тези на другата променлива, то те са независими. Ако нулевата хипотеза бъде
отхвърлена, се приема алтернативната хипотеза, според която стойностите на двете
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променливи се различават, което би могло да означава наличие на зависимост между
променливите (Fowler, 1995).
Ние използвахме теста, за да покажем дали броят птици, летящи през ФТН
„Българево” в трите височинни класа (0-40 м, 41-120 м, над 121 м), се различава в двете
години на проучването. Основно допускане е, че ако тестът изведе различие между годините,
това би показало връзка между височината на полета и фактор в годината на проучване
(наличие или отсъствие на влияние на ветроенергийните съоръжения).
За

изчислението

на

теста

беше

използван

интернет-базиран

калкулатор:

http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm.

2.2.2. Кернел плътност
За да анализираме пространствено интензивността на полета на зимуващите птици на
територията на ФТН „Българево”, използвахме метода за оценка на кернел плътност (Börger,
2006). Това е един от най-широко използваните

методи за оценка интензивността на

използване на дадена територия от различни животни. Кернел плътността показва
вероятността дадена част от територията да бъде използвана по някакъв начин (хранене,
размножаване, миграция и др.).
За анализа бяха използвани дигитализирани данни за траекториите на полетите на
зимуващите птици. Траекториите бяха преобразувани в точки, чиято плътност беше
използвана за изчислението на Кернел функцията. Резултатът от изчисленията представлява
карта, показваща пространственото използване на територията за прелет, разположена в
обсега на наблюдателната точка.
За изчислението на Кернел плътността беше използвана програмата QGIS 2.4.0 Chugiak (Plug-in “Heat map”).

32

V. Резултати и обсъждане
1. Определяне на видовия състав и числеността на локално
придвижващите се зимуващи птици през избраните
наблюдателни точки
По време на наблюденията ни на двете избрани точки през януари и февруари 2012
година, установихме общо 20 вида зимуващи птици от двете целеви групи – водолюбиви (11
вида) и грабливи птици (9 вида) (Табл. № 2 и Табл. № 3). През ФНТ „Българево“ преминаха
екземпляри от 6 различни вида водолюбиви птици и 6 вида грабливи птици - общо 12 вида
зимуващи птици (Табл. № 2), а през ФНТ „Тюленово“ преминаха екземпляри от 11 вида
водолюбиви и 9 вида грабливи птици – общо 20 вида зимуващи птици (Табл. № 3).
През същите месеци на 2013-та година, на двете точки бяха отчетени представители
на 4 вида водолюбиви и 7 вида грабливи птици – общо 11 вида зимуващи птици (Табл. № 2
и Табл. № 3). На ФНТ „Българево“ бяха установени екземпляри на 2 вида зимуващи
водолюбиви птици и 7 вида зимуващи грабливи птици – общо 9 вида от целевите групи
(Табл. № 2), а на ФНТ „Тюленово“ бяха установени екземпляри на общо 5 вида зимуващи
птици – 4 вида водолюбиви птици и 1 вид от групата на грабливите птици (Табл. № 3).
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Видов състав на наблюдаваните зимуващи птици по групи
ФНТ „Българево“
2012 година

2013 година

Водолюбиви птици

Грабливи птици

Поен лебед Cygnus cygnus

Полски блатар Circus

Ням лебед Cygnus olor

Тръстиков блатар Circus

Голяма белочела гъска

cyaneus

Голяма белочела гъска

aeruginosus

Anser albifrons

Малък ястреб Accipiter

Anser albifrons

Полски блатар Circus

Сива гъска Anser anser

nisus

cyaneus

Червеногуша гъска

Обикновен мишелов

Голям ястреб Accipiter

Branta ruficollis

Buteo buteo

gentilis

Голям корморан

Северен мишелов Buteo

Обикновен мишелов

Phalacrocorax carbo

lagopus

Buteo buteo

Каспийска чайка Larus

Малък сокол Falco
columbarius

Белоопашат мишелов

Черношипа ветрушка
Falco tinnunculus

Северен мишелов Buteo

cachinnans

Водолюбиви птици

Грабливи птици

Buteo rufinus
lagopus
Черношипа ветрушка
Falco tinnunculus

Легенда: ▬ Световно застрашен вид (IUCN);
▬ Вид с неблагоприятен природозащитен статус в България (Червена книга на България);

Табл. № 2. Видове локално придвижващите се зимуващи птици през ФНТ „Българево“.
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Видов състав на наблюдаваните зимуващи птици по групи
ФНТ „Тюленово“
2012 година
Водолюбиви птици

Грабливи птици

2013 година
Водолюбиви птици

Грабливи птици

Ням лебед Cygnus olor

Морски орел Haliaeetus

Ням лебед Cygnus olor

Обикновен мишелов

Поен лебед Cygnus cygnus

albicilla

Голяма белочела гъска

Buteo buteo

Голяма белочела гъска

Малък ястреб Accipiter nisus

Anser albifrons

Anser albifrons

Голям ястреб Accipiter

Червеногуша гъска

Сива гъска Anser anser

gentilis

Branta ruficollis

Червеногуша гъска Branta

Полски блатар Circus

Червен ангъч Tadorna

ruficollis

cyaneus

ferruginea

Зеленоглава патица Anas

Обикновен мишелов Buteo

platyrhynchos

buteo

Червеноклюна потапница

Белоопашат мишелов

Netta rufina

Buteo rufinus

Голям корморан

Северен мишелов Buteo

Phalacrocorax carbo

lagopus

Чайка буревестница Larus

Черношипа ветрушка

canus

Falco tinnunculus

Сребриста чайка Larus

Малък сокол Falco

argentatus

columbarius

Каспийска чайка Larus
cachinnans

Легенда: ▬ Световно застрашен вид (IUCN);
▬ Вид с неблагоприятен природозащитен статус в България (Червена книга на България);

Табл. № 3. Видове локално придвижващите се зимуващи птици през ФНТ „Тюленово“.

От гледна точка на числеността, групата на водолюбивите птици представлява почти
100% от прелитащите птици и за двете наблюдателни точки. Общият брой на прелетелите
птици през ФНТ „Българево“ в дните на наблюдение за двете години е 2131 птици. От тях
водолюбивите птици са 92,5 %, а 7,5 % се падат на грабливите птици. Гъските са 79 % от
общия брой наблюдавани от точката птици (Фиг. № 8).
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Фиг. № 8. Динамика на числеността на локално придвижващите се зимуващи птици
през наблюдателните точки.

През ФНТ „Тюленово“ за двете години са прелетели общо 23 369 птици. На тази
точка прелетът на птици от групата на грабливите е изключително нисък (0,2 %) на фона на
този от групата на водолюбивите (99,8 %). Гъските съставляват 89,6 % от общия брой
прелетели през точката птици (Фиг. № 8).
Този резултат потвърждава очакванията, придобити на база предходни данни (Петков,
2012), че именно водолюбивите птици и в частност гъските, са най-многобройните зимуващи
локални мигранти в района на Приморска Добруджа. По тази причина, оценките за общото
влияние на ветрогенераторите върху зимуващите птици, които ще бъдат изложени в
настоящата разработка, се отнасят основно за зимуващите гъски.
Използването на територията, на която е разположена ФНТ „Българево“, от
червеногушата гъска за придвижване от местата за нощуване към хранителните
местообитания през 2012 г., я определя като значима на пътя на локалните хранителни
миграции на вида в Приморска Добруджа. Резултатите от наблюденията през 2013 г. показват
отсъствие на вида на същата територия (Табл. № 2).
Резултатите

от

наблюденията

показват

по-голямо

видово

разнообразие

на

прелитащите през зимата на 2012 г. птици в сравнение с това на 2013 г., както през
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територията на ФНТ „Българево“, така и през тази на контролната точка (ФНТ „Тюленово“)
(Табл. № 2 и 3).
Причините за значителните разлики в броя видове, наблюдавани през двете години,
имат комплексен характер. Тъй като в района на Приморска Добруджа зимуват птици,
долитащи от север, числеността и видовото разнообразие на зимуващите в различните
години мигранти, зависи до голяма степен от метеорологичната обстановка, и в частност, от
температурата в страните на север от България (Матеева, 2013).

2. Оценка на риска от смъртност, вследствие на сблъсък с
ветроенергийни съоръжения
По време на нашите наблюдения през 2013 г., когато турбините вече бяха построени
на територията на ФНТ „Българево“, не беше наблюдаван пряк сблъсък на птици с елементи
на ветроенергийните съоръжения, както не бяха открити и мъртви птици или техни останки
в района на точката. Необходимо е да се отбележи, че целенасочени проучвания за останки
не бяха правени.
Липсата на останки може да се дължи и на факта, че само част от убитите птици биват
намирани на практика, основно заради това, че труповете биват отнасяни от хищници и
скитащи кучета или, че някои от ранените птици умират дори на 2 км след сблъсъка с
турбините (Heijnis, 1980) и (Langston, 2003).
Въпреки липсата на преки доказателства за летален ефект върху прелитащите птици
(Reichenbach, 2012) и (Зехтинджиев, 2011), допускаме съществуването на потенциална заплаха
от контакт с ветрогенераторите на ФНТ „Българево“, тъй като други изследвания показват, че
разположението на турбини в или близо до територии, използвани от птиците за нощувка
или хранене, повишава значително риска от смъртност в резултат на сблъсък (Exo, 2003). В
подкрепа на тези изследвания са и намерените останки на убити от турбини птици в района
на Приморска Добруджа: един розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) (наблюдението е направено
през октомври 2008 г. край н. Калиакра от екип на БДЗП), един белоглав лешояд (Gyps fulvus)
(наблюдението е направено от орнитолога Мартин Маринов на 28.10.2012 г. край с. Горун,
община Шабла) и два обикновени мишелова (Buteo buteo) (наблюдението е направено от екип
на БДЗП през януари 2013 г. край гр. Каварна) (Фиг. № 6).
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Изследваната от нас територия се явява преходна за локално придвижващите се от
местата за нощуване (на юг в морето от линията гр. Каварна – с. Свети Никола), към местата
за хранене (на север в полетата на Приморска Добруджа) гъски. Данни от предходни
проучвания сочат, че едно от основните места за нощувка на големи белочели гъски се
намира в залива на юг от Каварна (Петков, 2012) (Фиг. № 9). Това превръща територията в
потенциално рискова за преминаване, особено при неблагоприятни метеорологични
условия, като намалена видимост и силен вятър, когато птиците летят ниско и не са добре
ориентирани за точното си местоположение спрямо перките. Самият релеф на територията
(отвесен бряг/ръб на плато) я превръща във високо рискова, в подкрепа на което са резултати
от подобни проучвания на сходни терени в Германия, където се доказва, че рискът от
сблъсък е най-голям по ръбовете на плата и в близост до влажни зони (Hötker, 2006).

Фиг. № 9. Карта на основните места за нощувка на зимуващите в Приморска
Добруджа гъски (Petkov, 2012).
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3. Влияние на ветроенергийните съоръжения върху интензитета
на прелет
Базирайки се на т.нар. Before-Аfter Control-Impact (BACI) принцип (McDonald, 2000),
ние направихме оценка на влиянието на новоизградените ветроенергийни съоръжения върху
локалните придвижвания на зимуващите птици.
За да направим тази оценка, ние сравнихме данните за интензивността на прелет през
ФТН „Българево“ за периодите на наблюдение преди и след изграждането на
ветроенергийните съоръжения, т.е. данните от 2012 г. и 2013 г. Допълнително ги сравнихме с
данните от прелета на контролната територия (ФТН „Тюленово“) със сходни хабитатни,
ландшафтни и функционални характеристики, където през двете години на провеждане на
наблюденията не са настъпвали промени.
Въз основа на данните за наблюдавани от точката птици за 2012 г. (1400 птици) и 2013
г. (731 птици), ние установихме, че интензитетът на прелет през територията на ФТН
„Българево“ е намалял почти два пъти (25 екземпляра/час за 2012 г. към 13 екземпляра/час за
2013 г.) след построяването на ветроенергийните съоръжения (Фиг. № 10).

Фиг. № 10. Интензитет на прелета на зимуващите птици през ФТН „Българево“.

Анализът показа, различен интензитет на прелет на ФТН „Тюленово“ (Фиг. № 11).
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Фиг. № 11. Интензитет на прелета на зимуващите птици през ФТН „Тюленово“.

През 2013 година средната стойност за преминали птици на час е около три пъти повисока, отколкото през 2012 г. ( 194 екземпляра/час за 2012-та година към 596 екземпляра/час
за 2013-та година). С тези данни категорично се отхвърля предположението, че по-ниските
стойност от 2013 г. на точка Българево се дължат на като цяло по-малкото количество птици
в Приморска Добруджа за съответната година. Както ясно се вижда, на контролната ФТН
„Тюленово“ наблюдаваните птици за час през 2013 са значително по-многобройни, нещо
повече – стойността за час е в пъти по-висока (Фиг. № 11). Това дава основания да се изкаже
обосновано предположение, че твърде вероятно по-ниският брой птици на ФТН
„Българево“ е повлиян от настъпилите промени в ландшафта, вследствие на изградените
ветрогенератори, а не поради по-ниска численост на зимуващите птици.

4. Влияние на ветроенергийните съоръжения върху височината
на полет
През 2012 г. прелета на птиците през територията на ФТН „Българево“ е разпределен
сравнително равностойно в границите на възприетите три височинни класа (44,4 % - 0-40 м;
29,6 % - 41-120 м; 26 % - над 121 м), като най–много птици (44,4 %) са прелетели в най-
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ниския височинен клас (Фиг. № 11). На същата територия през 2013 г., птиците са летели
основно на височината на най-високия височинен клас - над 121 м (80, 2 %).
Разликата между височинните класове през 2012 г. и 2013 г. е статистически
достоверна (χ² тест за независимост: χ² =570.37, df=2, p<0,001). Достоверността показва, че
годината на проучването има връзка с промяната на броя птици в различните височинни
класове на ФТН „Българево“.
За сравнение, на територията на ФТН „Тюленово“ делът на птиците, летящи от 1 до
120 м, остава относително еднакъв и висок (98,9 % за 2012 г. и 92,7 % за 2013 г.) и през двете
години на провеждане на проучването, на фона на дела на птиците, летящи над 121 м (1,1 %
за 2012 г. и 7,3 % за 2013 г.), който е нисък и за двете години (Фиг. № 12).
Предполагаме, че малкият брой птици, наблюдавани в полет над 121 м, се дължи и на
липсата на ветроенергийни съоръжения, които да представляват бариера по пътя на
прелитащите на територията на ФТН „Тюленово“ птици.

Фиг. № 12. Динамика на прелета през наблюдателните точки във височина.

Както се вижда от данните, при липса на препядствия между местата за нощувка и
хранене, птиците (основно гъски) летят сравнително ниско. Това се наблюдава на ФТН
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„Тюленово“ и през двете години на проучване и в резултатите от първата година на
проучването на ФТН „Българево“ (преди изграждане на ветрогенераторите).
На база на резултатите може да заключим, че ветроенергийните съоръжения оказват
своеобразен бариерен ефект и повлияват в значителна степен естественото поведение на
прелитащите птици на тези територии, тяхната численост и пространствено разпределение.
Продължаване на това пилотно изследване с провеждане на допълнителни проучвания за подълъг период в съответния район, биха дали възможност за добиване на по-пълна представа
за връзката между ветроенергийните съоръжения и промените във височината на полета на
птиците и, съответно, по-категорични заключения за влиянието на ветрогенераторите върху
прелета и разпространението на зимуващите в района целеви видове с консервационно
значение.
Наскоро направени проучвания върху полета на скални орли (Aquila chrysaetos) в САЩ
показват, че една от реакциите в поведението на птиците, при наличие на бариерен ефект от
ветроенергийни съоръжения по пътя им, е промяната във височината на полета (Johnston,
2014). Резултатите от тези проучвания ни карат да предположим, че птиците през
територията на ФТН „Българево“ неслучайно летят основно на височина над 121 м, с цел,
вероятно, намаляване на риска от сблъсък с вятърните турбини.
Продължаване на това изследване с провеждане на допълнителни проучвания във
времето в съответния район, биха дали възможност за добиване на по-пълна представа за
връзката между ветроенергийните съоръжения и промените във височината на полета на
птиците и, съответно, по-категорични заключения за влиянието на ветрогенераторите върху
прелета.

5. Пространствен анализ на интензитета на прелет през ФТН
„Българево”
Основно допускане на подхода, който използваме (BACI), е, че пространственият
интензитета на полета би се променил, ако построяването на ветрогенераторите има някакво
влияние върху полета на птиците. Резултатите от анализа на Кернел плътността показват, че
на ФТН „Българево” се наблюдава пространствено изместване на интензивността на полета
за двете години на проучването. През 2012 г. локалните придвижвания на птиците са
концентрирани североизточно от наблюдателната точка (Фиг. № 13). Тази територия съвпада
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до голяма степен с територията, където през 2013 година вече работят 9 ветрогенератора. В
присъствие на опериращи ветрогенератори, интензивността на полета се измества южно от
наблюдателната точка (Фиг. № 14).

Фиг. № 13. Пространствена интензивност на прелета през ФТН „Българево“ за 2012 г.

Фиг. № 14. Пространствена интензивност на прелета през ФТН „Българево“ за 2013 г.
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С оглед на това, че единствената съществена промяна на ландшафта в района на
наблюдателната точка са изградените ветрогенератори, при сходни други условия, считаме,
че изместването се дължи на факта, че зимуващите птици (основно гъски – 81,7 %)
възприемат ветрогенераторите като определен вид бариера и избягват прелитане в близост до
тях. Подобно изместване на траекторията на полета се наблюдава и в други изслeдвания
(Masden, 2009). Екипът на Масден използва радарно засичане на летящите ята в близост до
ветроенергиен парк от 72 перки, разположен в Балтийски море. Подобно на нашите
резултати, екипът на Масден показва пространствено изместване на полета на птиците,
допускайки, че птиците избягват близостта на перките, повлияни от бариерния ефект.
Възоснова на резултатите може да предположим, че основна причина за изместването
на прелитащите птици в района са построените ветрогенератори, които създават своеобразен
бариерен ефект и нарушават ежедневно естествения прелет на птиците (най-вече зимуващите
гъски) от местата на нощувка към местата за хранене и обратно и нарушава естествените
пътища на придвижванията.
Важно е да се уточни, че параметрите на метеорологичните условия (скорост на
вятъра и видимост) в дните на наблюдение през 2013 г., са били благоприятни и не са
възпрепятствали визуалното ориентиране на птиците (МТО 2013 г. – средна скорост на
вятъра 1,6 – 3,3 м/с (по скалата на Бюфорт); ясно време с видимост над 3 км).
Тъй като анализираните данни са едва от два полеви сезона, са необходими бъдещи
по-продължителни проучвания, за да може с категоричност да се потвърди тенденция към
„избягване“ на зоните около ветрогенераторите и да се проследи евентуарната възможност за
привикване на птиците към тях.
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VI. Изводи
1. През двете години на проучване на изследваните територии са установени общо 20 вида
зимуващи птици. От тях 11 вида са водолюбиви, а 9 вида - грабливи птици. На ФТН
„Българево“ са установени 6 вида водолюбиви и 6 вида грабливи птици. На ФТН
„Тюленово“ са установени 11 вида водолюбиви и 9 вида грабливи птици.
2. През 2012 г. на ФТН „Българево“ се наблюдава един световнозастрашен вид - червеногуша
гъска (Branta ruficollis) (EN – IUCN; SPEC 1w; VU – Червена книга на България), както и два
вида с неблагoприятен природозащитен статус в България - полски блатар (Circus cyaneus) и
поен лебед (Cygnus cygnus). През 2013 г., след изграждането на ветроенергийни съоръжения, се
наблюдават два вида с неблагоприятен природозащитен статус в България - полски блатар
(Circus cyaneus) и тръстиков блатар (Circus aeruginosus). На ФТН „Тюленово“ и през двете години
на проучване се наблюдава световнозастрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis). На тази
точка се наблюдават и следните видове с неблагоприятен природозащитен статус: морски
орел (Haliaeetus albicilla), полски блатар (Circus cyaneus), червен ангъч (Tadorna ferruginea), сива гъска
(Anser anser) и поен лебед (Cygnus cygnus), които са включени в Червената книга на България.
3. През 2013 г., след изграждането на вятърните турбини, интензитетът на прелет през
територията на ФТН „Българево“ намалява почти два пъти (от 25 екземпляра/час за 2012 г.
на 13 екземпляра/час за 2013 г.). На контролната ФНТ „Тюленово“ (без ветрогенератори)
интензитетът на прелет нараства три пъти ( 194 екземпляра/час за 2012 г. към 596
екземпляра/час за 2013 г.). На основата на събраните данни може да се изкаже
предположение, че изграждането на ветрогенераторите в района на ФТН „Българево“ е
повлияло негативно на интензитета на локалните придвижвания на зимуващите птици.
Числеността на общия брой птици, зимуващи в Приморска Добруджа не е определящ за пониския интензитет на прелет през ФТН „Българево“.
4. През 2013 г., след изграждането на ветроенергийните съоръжения, е отчетена промяна на
височината на полет на птиците през територията на ФТН „Българево“ ( през 2012 г. 74 % от
птиците летят на височина до 120 м, а през 2013 г. 80,2 % от птиците летят на височина над
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121 м). Вероятно, издигането във височина при преминаване в района на ветроенергийните
съоръжения, е реакция на птиците, в резултат на техния бариерен ефект. На контролната
ФТН „Тюленово“ височината на полет и за двете години е основно в зоната до 120 м ( 98,9 %
за 2012 г. и 92,7 % за 2013 г.).
5. Резултатите от Кернел анализа показват, че след изграждането на вятърните турбини, през
2013 г. на ФТН „Българево“ се наблюдава пространствено изменение на интензивността на
полетите, поради наличието на ветроенергийни съоръжения, които вероятно оказват
своеобразен бариерен ефект върху локалните придвижвания на зимуващите птици.
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VII. Заключение
Въз основа на проведените полеви проучвания, на базата на сравними моделни точки
за наблюдение и наличие на възможност за сравнение чрез предварителен и последващ
контрол на въздействието на изградените ветрогенератори, резултатите ни ясно показват, че в
близост до вятърни турбини, установените зимуващи птици променят височината на полета
си и пространственото си движение. Може да се предположи, че при липса на други
съществени промени в средата и сравними по численост зимуващи птици, тази промяна в
поведението, е резултат от вероятен бариерен ефект на ветрогенераторите. Променяйки
височината на полета и пространственото си движение, птиците проявяват адаптивно
поведение, за да избегнат потенциален сблъсък с ветроенергийните съоръжения. Допускаме,
че именно тази промяна в поведението на птиците е една от причините да не бъдат
наблюдавани сблъсъци на зимуващи птици с ветрогенераторите на ФТН „Българево” през
2013 година. Същевременно, това води до промяна в естествените маршрути на прелет между
нощувките и местата за хранене, които са свързани с повишени енергийни разходи и,
вероятно, други последствия, които трудно биха могли директно да се оценят. Безспорно,
резултатите показват наличие на негативно въздействие по отношение на пространственото
разпределние и промяна в характеристиките на локалните придвижвания на птиците.
Необходимо е да отбележим, че полевото проучване беше извършено при оптимални
метеорологични условия, което благоприятства визуалната ориентация на птиците при нужда
от промяна на посоката или височината на полета им, с цел избягване на близостта на
ветрогенераторите.
Важно е проучването на територията да продължи и през следващите няколко години,
за да се съберат допълнителни данни за по-обстоен анализ, като се провери и тенденцията за
промяна във височината и посоката на полета на зимуващите птици при неблагоприятни
метеорологични условия (силен вятър и намалена видимост).
Подходът при провеждането на настоящото проучване дава адекватни и коректни
резултати и би следвало да залегне като подход и методика при оценката на въздействието на
инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни съоръжения.
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IX. Приложение
Приложение 1
Табл. № 1 Видове зимуващи птици в района на Приморска Добруджа (БДЗП –НБОИ, 2014) и
техния консервационен статус.

№

Вид

Българско име

Световен червен
списък на IUCN

SPEC

Червена книга
на България

1.

Cygnus olor

Ням лебед

Е

LC

VU

2.

Cygnus columbianus

Тундров лебед

3w

LC

CR

3.

Cygnus cygnus

Поен лебед

Ew

LC

EN

4.

Anser serrirostris

Посевна гъска

Ew

LC

-

5.

Anser albifrons

Голяма белочела гъска

-

LC

-

6.

Anser erythropus

Малка белочела гъска

1

VU

CR

7.

Anser anser

Сива гъска

-

LC

EN

8.

Branta ruficollis

Червеногуша гъска

1w

EN*

VU

9.

Tadorna ferruginea

Червен ангъч

3

-

CR

10.

Tadorna tadorna

Бял ангъч

-

-

VU

11.

Anas penelope

Фиш

-

-

-

12.

Anas strepera

Сива патица

Ew

-

CR

13.

Anas crecca

Зимно бърне

-

-

-

14.

Anas platyrhynchos

Зеленоглава патица

-

-

-
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15.

Anas clypeata

16.
Netta rufina

Клопач

3

-

-

Червеноклюна

3

LC

NE

2

-

VU

3

-

-

E

-

-

потапница
Кафявоглава

17.
Aythya ferina

потапница

18.

Aythya fuligula

Качулата потапница

19.

Somateria
mollissima

Обикновена гага

20.

Clangula hyemalis

Ледена потапница

-

VU

-

21.

Melanitta nigra

Траурна потапница

3

-

-

22.

Bucephala clangula

Звънарка

-

-

-

23.

Mergellus albellus

Малък нирец

3

-

-

24.

Mergus serrator

Среден нирец

-

-

-

25.

Mergus merganser

Голям нирец

-

-

-

26.

Gavia stellata

Червеногуш гмуркач

3

-

-

27.

Gavia arctica

Черногуш гмуркач

3

-

-

28.

Tachybaptus

-

-

VU

ruficollis

Малък гмурец

29.

Podiceps cristatus

Голям гмурец

-

LC

VU

30.

Podiceps nigricollis

Черноврат гмурец

-

LC

CR

31.

Phalacrocorax carbo

Голям корморан

-

-

-

32.

Phalacrocorax

E

-

VU

1

-

EN

1

VU

CR

aristotelis

33.

34.

Качулат корморан

Phalacrocorax
pygmeus

Mалък корморан

Pelecanus crispus

Къдроглав пеликан
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35.

Egretta garzetta

Малка бяла чапла

-

-

NT

36.

Egretta alba

Голяма бяла чапла

-

-

CR

37.

Ardea cinerea

Сива чапла

-

-

VU

38.

Rallus aquaticus

Крещалец

-

-

NT

39.

Gallinula chloropus

Зеленоножка

-

-

-

40.

Fulica atra

Лиска

-

-

-

41.

Pluvialis apricaria

Златиста булка

E

-

-

Обикновена

2

-

LC

42.
Vanellus vanellus

калугерица

43.

Calidris alpina

Тъмногръд брегобегач

3

-

-

44.

Philomachus pugnax

Бойник

2

-

-

2

-

CR

E

-

EN

3

-

-

Малък

45.
Tringa totanus

46.

48.

водобегач

Chroicocephalus
ridibundus

47.

червеноног

Речна чайка

Hydrocoloeus
minutus

Малка чайка

Larus canus

Чайка буревестница

2

-

-

Малка

E

-

-

-

-

-

49.
Larus fuscus

черногърба

чайка
Средиземноморска

50.
Larus mihahellis

чайка

51.

Larus cachinnans

Каспийска чайка

E

-

-

52.

Alcedo atthis

Земеродно рибарче

3

-

-

53.

Haliaeetus albicilla

Морски орел

1

-

VU

54.

Accipiter nisus

Малък ястреб

-

-

EN

54

55.

Accipiter gentilis

Голям ястреб

-

-

EN

56.

Circus cyaneus

Полски блатар

3

-

CR

57.

Circus aeruginosus

Тръстиков блатар

-

-

EN

58.

Buteo buteo

Обикновен мишелов

-

-

-

59.

Buteo rufinus

Белоопашат мишелов

3

-

NT

60.

Buteo lagopus

Северен мишелов

-

-

-

61.

Falco tinnunculus

Черношипа ветрушка

3

-

-

62.

Falco columbarius

Малък сокол

-

-

-

63.

Falco cherrug

Ловен сокол

1

EN

CR

64.

Falco peregrinus

Сокол скитник

-

-

EN

Легенда: SPEC – Видове с европейско природозащитно значение, определени на базата на критерии в
съответствие с техния световен и европейски статус и пропорционално с размерите на тази част от ареала им,
която е разположена в Европа (Burfield and van Bommel, 2004)
1 - Видове със световно природозащитно значение, поради статута им на световно застрашени, почти
застрашени или недостатъчно проучени съгласно критериите на Червения списък на Международния съюз за
защита на природата (IUCN);
2 – Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и имат неблагоприятен природозащитен
статус в Европа;
3 - Видове, чиято световна популация не е концентрирана в Европа, но имат неблагоприятен
природозащитен статус в Европа;
Е – Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и имат благоприятен природозащитен
статус
w – Видове, зимуващи в България;
Световен Червен списък на IUCN (Международен съюз за защита на природата) (Костадинова &
Граматиков, 2007) – Вид включен в списъка в една от съответните категории:
EX – изчезнал, EW – изчезнал в природата, CR (PE) – критично застрашен (вероятно изчезнал), CR –
критично застрашен, EN – застрашен, VU – уязвим, NT – полузастрашен, LC – незастрашен, DD – недостатъчно
проучен, NE – неоценяван, NR – непризнат вид (EN* -червеногушата гъска е със статут на „застрашен“ вид по
данни от on-line IUCN Red List 2014 - http://www.iucnredlist.org/details/22679954/0);
Червена книга на Р България (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/) – категориите са идентични с тези,
които се използват в Световния Червен списък на IUCN
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Приложение 2
Полеви карти на ФТН „Българево“ и ФТН „Тюленово“ и съответните им полеви
формуляри:

56

57

58
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Приложение 3

Снимка на ветрогенератори в района на ФТН „Българево“.

Снимка на част от проучваната територията на ФТН „Тюленово“.
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Снимка на ято гъски, прелитащо през територията на ФТН „Тюленово“.

Снимка на кацнало смесено ято червеногуши и големи белочели гъски в района на
проучванията.
Снимките са от личен архив.
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