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ОВМ  Калиакра  (IBA  BG051)    оценка  на  териториятя  на  ОВМ 
спрямо  територията  на  ЗЗ  „Калиакра”;  зночимост  на 
идключените територии 

 
Цел на анализа: Анализът по‐долу е изготвен с цел да се оцени значението за птиците 
на изключената от Натура 2000  територия на ОВМ Калиакра и нейната функционална 
взаимоствързаност със ЗЗ „Калиакра” (карта 1). Министерството на околната среда към 
момента не подкрепя включването на въпросната територия в Натура 2000 с основния 
аргумент, изтъкнат от БАН, че въпросната територия не е от международна значимост 
за птиците и с нищо не се отличава от околните земеделски земи.  
 
Карта 1. 

 
 
 
Природозащитно  значение  на  ОВМ  Калиакра:  ОВМ  Калиакра  е  единствената 
територия  в  България,  която  опазва малкото  оставащи Източно Добруджански  степи, 
както  и  най‐големите  клифове  по  протежението  на  Българското  Черноморско 
крайбрежие. На територията на Калиакра са установени общо 237 вида птици, за 96 от 
които се изискват специални мерки за опазване на техните местообитания по ЗБР. От 
значение  за  Европейския  съюз  са  79  вида,  включени  в  приложение  1  на  Директива 
79/409/ЕИО, както и голям брой мигриращи видове птици. От срещащите се видове 102 
са  от  европейско  природозащитно  значение  (SPEC)  (BirdLife  International,  2004),  8  от 
които  са  включени  в  категория  SPEC1  като  световно  застрашени  видове,  30  ‐  в 
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категория SPEC2 и 64 ‐ в SPEC3 като видове с неблагоприятен природозащитен статус в 
Европа.  ОВМ  се  обитава  от  типични  за  степите  видове,  които  тук  имат  значителни 
числености  –  турилик  Burhinus  oedicnemus,  късопръста  Calandrella  brachydactyla  и 
дебелоклюна  чучулига  Sturnus  roseus,  четири  вида  каменарчета,  розов  скорец.  Почти 
цялата  национална  популация  на  черногърбото  каменарче  Oenanthe  pleshanka  е 
концентрирана  в  района.  Туриликът,  късопръстата  и  дебелоклюната  чучулига 
присъстват тук с най‐големи числености на популациите в цялата страна. Крайбрежните 
скали  са  обитавани  от  единствената  в  България  колония  на  качулатия  корморан 
Phalacrocorax  aristotelis.  Откритите  местообитания  поддържат  редица  видове  хищни 
птици като: белоопашат мишелов Buteo  rufinus,  черношипа ветрушка  (керкенез) Falco 
tinnunculus,  сокол Орко Falco subbuteo, късопръст ястреб Accipiter brevipes, бухал Bubo 
bubo  и  др.  В  морската  акватория  на  Калиакра  са  регистрирани  най‐големите  ята  от 
обикновен  буревестник  Puffinus  yelkouan.  Районът  има  изключително  значение  по 
време на миграция и представлява  типичен “тесен фронт”,  тъй като е разположен на 
Via  Pontica    –  един  от  двата  най‐големи  миграционни  пътища  в  Европа.  Всяка  есен 
значителни  количества  реещи  се  птици  –  повече  от  200  000  щъркели,  пеликани  и 
жерави,  и  над  10  000  хищни  птици,  включително  световно  застрашени  видове  като 
степния  блатар  Circus  macrourus,  ловния  сокол  Falco  cherrug,  вечерната  ветрушка 
Falco vespertinus, големият креслив орел Aquila clanga и царския орел Aquila heliaca – 
минават  през  Калиакра.  Значителна  част  от  мигриращите  популации  на  следните 
видове  се  знае  са  установени  в  ОВМ  Калиакра:  късопръст  ястреб  Accipiter  brevipes 
(54%),  малък  орел  Hieraaetus  pennatus  (30%),  ливаден  блатар  Circus  pygargus  (31%), 
степен блатар Circus macrourus  (28%),  вечерна ветрушка Falco vespertinus  (21%),  черна 
каня Milvus migrans (15%), обикновен мишелов Buteo buteo (12%), осояд Pernis apivorus 
(10%), розов пеликан Pelecanus onocrotalus (8%).  
Калиакра е най‐вдадената в морето част от сухоземната територия на България. Поради 
тази  специфична  особеност,  както  и  поради  постоянните  ветрове,  при  срещата  на 
птиците  с  морето  по  пътя  им  на  юг,  те  се  задържат  дълго  време  в  района  с  цел  да 
преодолеят въздушните течения, да избягнат морето и да се върнат над сушата, както и 
за да набират височина. 20% (над 42000 индивида) от всички реещи се птици летят не 
по‐високо  от  150  м  над  земята,  като  с  това  им  грози  опасност  от  пряк  сблъсък  с 
инфраструктури  като  електрически  проводници  и  вятърни  турбини.  43%  (над  90000 
индивида)  летят между 150  и 500 м  височина,  като по  този начин попадат  във висок 
риск от сблък с електропроводници и вятърни турбини, ако метеорологичните условия 
са различни. 
Поради силните ветрове често мигриращите птици (основно щъркели и блатари) кацат 
и през деня,  а  грабливите птици се задържат,  за да ловуват. Щъркелови ята редовно 
нощуват в земите между Каварна и Тюленово. На територията на ОВМ Калиакра спират 
за почивка и хранене и многобройни ята прелетни пойни птици, пъдпъдъци и световно 
застрашения  ливаден  дърдавец  /Crex  crex/.  Тези  птици  са  основно  нощни  мигранти. 
Над  50  000  пойни  птици  са  регистрирани  по  време  на  есенна  миграция  само  през 
светлата част на деня.  
Значителен брой  водолюбиви птици  зимуват  в  района на  Калиакра,  предимно  гъски, 
които  остават  тук  от  декември  до  март.  Те  нощуват  в  морето  и  всеки  ден  летят  над 
Калиакра, за да се хранят в обработваемите земи във вътрешността. Редовно те кацат, 
за да се хранят и в обработваемите площи в границите на защитената зона. Макар и в 
по‐малки  количества,  сравнено  с Шабла  и Дуранкулак,  редовно  се  среща и  световно 
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застрашената  червеногуша  гъска  /Branta  ruficollis/.  В  нивите  на  територията  на  ОВМ 
Калиакра са регистрирани да се хранят до 25 000 червеногуши гъски. 
 
Критерии и методология на определяне на границите на ОВМ Рила: При определяне 
на значимите територии, обхванати от ОВМ „Калиакра” водещ принцип бе постигането 
на  адекватно  покритие  на  популациите  на  застрашените  видове  птици  на  ниво 
Европейски съюз (чл. 4.1. на Директивата за птиците), както и адекватно обхващане на 
най‐важните територии за мигриращите и зимуващи птици в тази част на Via Pontica с 
цел  прилагане  на  подходящи  за  тяхното  опазване  природозащитни  мерки.  За 
постигането  на  тази  цел  са  приложени  изцяло  критериите  за  Орнитологично  важни 
места  на  БърдЛайф  Интернешънъл,  следвайки  инструкциите  за  прилагането  им, 
определени от международната организация. Самите критерии и инструкции са приети 
от Националния съвет по биологично разнообразие на свое заседание през 2005 г.  

През  1989  г.  районът  на  нос  Калиакра  е  бил  определен  като  Орнитологично  важно 
място от Международния съюз за  защита на птиците  (днес BirdLife  International). При 
прилагането на приетите през 1994 г. нови критерии на международната организация, 
валидни  за  целия  свят  (Grimet,  Jones,  1989),  не  е  било  намерено  основание  за 
запазване на категорията на тази територия като международно значима (Костадинова, 
1996). От една страна това се дължи на факта, че към периода на оценката е лепсвала 
достатячно  информация  ичислени  орнитологични  данни,  които  да  позволят 
прилагането  на  критериите,  а  от  друга  страна  –  критериите  валидни  за  Европейския 
съюз не са били приложими у нас към 1996 г.).  

Когато през 2003 г. стартира процеса по осъвременяване на мрежата от ОВМ, с цел да 
се  подпомогне  изграждането  на  Натура  2000  в  страната,  районът  на  Калиакра,  най‐
общо  между  Каварна,  Камен  бряг  и  Калиакра  (без  да  са  дефинирани  конкретни 
граници)  бе  подложен  на  първоначална  оценка,  за  да  се  установи,  каква  чест  от 
територията  всъщност  може  да  се  дефинира  като  потенциално  значима,  тъй  като  в 
резултат от проучванията в този периода 1995‐2003 г. бе недвусмислено установено, че 
важният  за  птиците  район  е  много  по‐обширен  от  известния  резерват  Калиакра, 
цитиран като ОВМ през 1989  г. За тази цел в в периода 2003‐2006  г. бяха предприети 
следните стъпки: 

1. Проучване на литературните източници 

2. Събиране  и  обобщаване  на  наличните  непубикувани  орнитологични  данни  в 
БДЗП и членове на БДЗП 

3. Осъществявяне  на  целенасочени  орнитологични  проучвания  за  попълване  на 
пропуските в наличната информация. 

 

1. Проучване на литературните източници 

В  периода  октомври  2003‐март  2004  г.  бяха  проучени  и  анализирани  над  100 
научни  и  консервационни  публикации  в  България,  като  общо  23  от  тях  бяха 
оценени като предоставящи информация за района на Калиакра, която може да 
послужи  за  определяне  на  значимостта  на  мястото  и  неговия  обхват. 
Публикациите са изброени по‐долу.  
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Mountain Sanctuary (BirdLife Conservation Series No.9). p.214 

 

При анализа на публикуваната информация бе установено, че целият район на 
Приморска Добруджа се дефинира като изключително важен за мигриращите и 
струпващите се водолюбиви птици (Michev,  Iankov, 1998.   Този район е един от 
двата района в цяла България заедно с района на Бургаските езера, определен 
като  най‐значим  в  страната  за  мигриращите  и  струпващите  се  водолюбиви 
птици.  Значителна  част  на  публикациите  са  свързани  с  гнездящите  птици, 
основно в  степните района на Калиакра.  Към цитирания период е имало  само 
две публикации, свързани с миграцията на птиците  ‐ ZALLES, J.I. AND BILDSTEIN, 
K.L., eds, 2000, като самият нос Калиакра е идентифициран като важно място за 
грабливите  птици;  и  СИМЕОНОВ,  С.,  Т.  МИЧЕВ,  Д.  НАНКИНОВ  1990,  където  са 
публикувани радарните проучвания на миграцията на белия щъркел. През 2005 
г. БДЗП пубикува доклад от проведените проучвания на миграцията през 2004г.1 
(виж по‐долу). По отношение на зимуващите птици в този период има няколко 
публикации,  една  от  които  обобщава  резултатите  от  среднозимните 
преброявания  в  района  за  периода  1997‐2001г.,  а  останалите  са  свързани  с 
проучванията  на  зимуващата  червеногуша  гъска  в  района  на  Приморска 
Добруджа  за  периода  1995  ‐2000  г.  В  резултат  от  анализа  на  публикуваната 
информация  се  установи,  че  има  пропуски  в  познанията  основно  за 
мигриращите  птици,  както  и  някои  от  гнездящите  видове,  които  са  в 
приложение  1  на  Директивата  за  птиците.  Затова  се  наложи  да  бъде  събрана 
допълнително  непубликуваната  налична  информация,  както  и  да  бъдат 
проведени целенасочени полеви проучвания. 
 

                                                       
1 BSPB. 2005. Observation of autumn migration of soaring birds in Bulgaria in 2004 in terms of identification of 
bottleneck IBAs to be included in the European Ecological Network NATURA 2000. BSPB, Sofia, 14pp. 
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Публикации,  имащи  отношение  към  територията  на  ОВМ  „Калиакра”, 
изключена от ЗЗ „Калиакра”: 

Michev, T., P. Iankov. 1998. The Bulgarian ornitofauna (приложение 1). Авторите, 
изготвили  публикацията,  са  научни  работници  в  БАН  към  1993  г.,  когато 
материалът е бил подготвян. В тази публикация се извършва цялостна оценка на 
състоянието  на  орнитофауната  в  България  в  рамките  на  изготвянето  на 
национална  стратегия  за  опазване  на  биологичното  разнообразие.  Районът  на 
Приморска добруджа е посочен като изключително важен за птиците. Карта 24 
от  картния  материал  на  публикацията  (стр.  835),  указваща  важните  райони  за 
мигриращите и струпващите се водолюбиви птици, ясно показва, че районът на 
ОВМ  „Калиакра”,  който  е  изключен  от  Натура  2000  е  с  най‐висока  значимост 
(като част от Приморска Добруджа) в България,  заедно с района на Бургаските 
езера  за  мигриращите  и  струпващите  се  водолюбиви  птици.  Тази  карта  е 
публикувана  в  документ  изготвен  съвместно  с  МОСВ  и  пубикуван  от  МОСВ. 
МОСВ  използва  тази  карта  като  референтен  източник  за  известните 
миграционни пътища на птиците (приложение 2). 

ДЕРЕЛИЕВ, С., Д. ГЕОРГИЕВ. 2002. Национален план за действие за опазване на 
червеногушата  гъска  Branta  ruficollis    в  България.  Националния  план  е 
публикуван със съдействието на МОСВ. До днешна дата не е официално приет, 
поради смяна нормативната уредба относно формата на плановете за действие 
след 2002  г. Публикацията дефинира района на ОВМ „Калиакра”,  изключен от 
Натура  2000,  като  част  от  най‐предпочитаните  места  за  хранене  на 
червеногушата  гъска  в  10‐километровата  зона  около  местата  им  за  нощувка 
(приложение 3). 

ДЕРЕЛИЕВ,  С.  2000.  Динамика  на  числеността  и  разпространение  на 
червеногушата  гъска  (Branta  ruficollis)  в  основното  й  зимовище  в  района  на 
езерата Шабла и Дуранкулак. и ДЕРЕЛИЕВ, С. 2000. Резултати от мониторинга 
на  зимуващите  гъски  в  района  на  Дуранкулашкото  и Шабленското  езера  за 
периода  1995‐2000  (приложение  4).  Тези  две  публикации  са  свързани  с 
оповестяване на резултатите от едно и също проучване, осъществено в рамките 
на Българо‐швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие, 
което  дава  най‐подробната  до  сега  публикувана  картина  за  зимуването  на 
червеногушата  гъска  и  другите  видове  гъски  в  Добруджа.  Проучванет  ое 
осъществено в пеиода 1995‐2000 г. от ноември до март включително. Във всеки 
полеви  сезон  са  се  осъществявали  посещения  на  терен  два  пъти  месечно  от 
екипи орнитолози (общ брой полеви дни на проучването – 50, с участието най‐
малко  на  10  орнитолози  при  всяко  посещение).  Около  езерата  Шабла  и 
Дуранкулак,  както и по брега на морето северно от нос Калиакра са  заставали 
наблюдатели, които да отчитат числеността на нощуващите в езерата и морето 
гъски,  както  и  посоката  в  която  излитат.  През  деня  екипи  с  автомобили  са 
обикаляли района на Добруджа и са картирали намерените от тях ята от гъски 
хранещи  се  в  посевите.  Публикацията  е  съпътствана  с  картен материал,  който 
предоставя  с  голяма  точност  за  всяка  една  от  годините  къде  са  се  хранели 
откритите ята гъски в Добруджа. Според тази публикация  до 25000 червеногуши 
гъски са се хранели в полетата на ОВМ „Калиакра” в периода на изследването. 
Най‐големите числености са установявани в района на село Камен бряг (25000) и 



7 
 

в  района  на  Българево  (15000)  в  един  и  същ  ден  –  на  8  февруари  1998  г.  В 
района  южно  от  с.  Хаджи  Димитър  са  установявани  между  1000  и  6850 
червеногуши гъски през 1996 г. (на 14 и 13 януари) (карта 3, стр. 21). Местата с 
най‐големи  концентрации  на  червеногуши  гъски  в  района  на  Калиакра  са 
включени  в  ОВМ,  като  три  от  тези  места  остават  на  територията  на  ОВМ, 
изключена от Натура 2000. 

 

 

Dereliev,  S.  1998. Monitoring  of  Red‐breasted Geese  in  Bulgaria  in  the  1990s.  и 
Dereliev, S., Hulea, D., Ivanov, B., Sutherland W.J.Summers R.W. 2000  The number 
and  distribution  of  Red‐breasted  geese  Branta  ruficollis    at  winter  roosts  in 
Romania  and  Bulgaria  (приложение  5).  Тези  две  публикации  представят 
обобщена  информация  от  проучването,  описано  по‐горе.  Те  са  ориентирани 
основно към нощувките на гъските но, потвърждават изводите също, че района 
на  Приморска  Добруджа  е  ключов  за  хранене  на  гъските,  включително 
територията в района на Калиакра. В една от публикациите един от съавторите е 
научен работник в Института по зоология на БАН. 

BSPB. 2005. Observation of autumn migration of soaring birds in Bulgaria in 2004 in 
terms of identification of bottleneck IBAs to be included in the European Ecological 
Network NATURA 2000  (приложение 6).  Този  доклад  е  изготвен  през 2005  г.  с 
цел  да  представи  резултатите  от  целеносочени  проучвания  на  миграцията  на 
реещите се птици по северното черноморско крайбрежие, проведени в рамките 
на  проект,  финансиран  от  холандския  фонд  ПИН‐Матра  чрез  Бърдлайф 
Интернешънъл. В рамките на този проект са проведени проучвания на есенната 
миграция през 2004  г.  за период от 73  дни  (от 10  август до 31  октомври). При 
проучванията  е  използвана  стандартан  методика  на  броене  на  мигриращите 
реещи се птици, която се прилага на Атанасовско езеро, Босфора и Гибралтар2. 
Когато  са  наблюдавани  ята  птици  да  кацат  за  нощувка,  са  били  проследявани 
след  края  на  полевия  ден  за  установяване  на  точното  местоположение  на 
нощувката.  Докладът  дава  обобщена  представа  за  миграцията  на  реещите  се 
птици  в  района  на  Българево,  т.е.  от  ОВМ  „Калиакра”  –  както  сегашната 
защитена  зона,  така  и  от  изключената  от  Натура  2000  територия.  Детайлни 
данни от проучването не са публикувани, но са взети предвид при определяне 
гарниците на ОВМ „Калиакра” и предложената от БДЗП защитена зона. 

 

2. Събиране и обобщаване на наличните непубикувани орнитологични данни в 
БДЗП и членове на БДЗП 

В  края  на  2003  г.  БДЗП  проведе  кампания  сред  членовете  си  за  събиране  на 
наличната  орнитологична  информация  за ОВМ  (тогава 50  на  брой),  както  и  за 
нови  територии,  които  имат  потенциала  да  отговорят  на  критериите  за 
международна значимост и да бъдат определени като ОВМ. В рамките на тази 

                                                       
2 Постоянни наблюдателни пунктове за проследяване на миграцията по двата най‐интензивин прелетни 
пътя в Европа. 
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кампания бе получено предложение от Димитър Георгиев и Сергей Дерелиев3 
за възстановяване на ОВМ „Калиакра” в значително разширени граници от тези 
на територията от 1989  г., основно на базата на техни лични данни за периода 
1990‐2003 г.  
Допълнително  в  Националната  банка  за  орнитологична  информация  (НБОИ) 
бяха предоставени данни от д‐р Петър Янков от негови ежегодни посещения и 
наблюдения на птици в района от 1990 до 2003 г. през гнездовия период, през 
зимата  и  по  време  на  есенна  миграция.  В  периода  2004  и  април  2005  г.  д‐р 
Янков е предоставил допълнително данни от орнитологичните си проучвания в 
района. 
От  НБОИ  допълнително  са  анализирани  първичните  данни  от  средно‐зимните 
преброявания  на  водолюбивите  птици,  както  и  други  данни  за  гнездящи, 
мигриращи и зимуващи птици, различни от посочените по‐горе. 
 
 

Данни, имащи отношение към територията на ОВМ „Калиакра”, изключена от 
ЗЗ  „Калиакра”:  От  наличните  в  НБОИ  орнитологични  данни,  данни  за 
територията на ОВМ, изключена от Натура 2000 е предоставил Д‐р Янков. Устни 
сведения  за  същата  територия  са  постъпили  от  д‐р  Божидар  Иванов,  Сергей 
Дерелиев,  Димитър  Георгиев.  Единични  данни  са  предоставяни  от  Любомир 
Профиров.  Основно наблюденията на  въпросната  територия  са осъществявани 
край пътя Каварна –  Хаджи Димитър,  Каварна –  Българево,  Българево –  Свети 
Никола‐Камен бряг. 

 

3. Осъществявяне  на  целенасочени  орнитологични  проучвания  за  попълване 
на пропуските в наличната информация. 

В допълнение към източниците на информация, описани по‐горе са проведени 
целенасочени  проучвания  на  миграцията  на  реещите  се  птици  през  есента  на 
2004 (73 дни), 2005 (58 дни) и 2006  г. (72 дни, както и през пролетта на 2006  г. 
(52 дни). Проучванията са инициирани с цел да се идентифицарт местата с тесен 
фронт  на  миграция  и  местата  където  птиците  в  района  нощуват,  тъй  като  от 
събраните до 2003 г. данни бяха налице ясни индикации, че районът е ключов за 
мигриращите птици. В същото време двете публикации, свързани с миграцията 
и цитирани по‐горе,  не дават достатъчно информация,  за да бъдат приложени 
орнитологичните критерии. Например според картата на радарните проучвания 
на  белия  щъркел  големи  ята  щъркели  идват  от  направление  нос  Калиакра  и 
Балчик‐Каварна,  но  не  могат  да  се  преценят  количеството,  височината  на 
прелета  и  динамиката,  за  да  се  приложи  критерият  за места  с  тесен фронт  на 
миграция. 

Проучванията  са  осъществявани  по  стандартна  методика,  както  е  описано  по‐
горе от общи 3 стационарни точки на наблюдение в ОВМ Калиакра – Българево, 

                                                       
3Цитираните  експерти  са  работили  в  рамките  на  Българо‐швейцарската  програма  за  опазване  на 
биологичното  разнообразие  в  района  на  Приморска  Добруджа  и  са  събрали  значително  повече 
орнитологични  данни  в  сравнение  с  цитираните  по‐горе  пубикации;  Те  не  са  предоставяли  първични 
орнитологични данни а обобщени формуляри за територията на предложеното от тях ОВМ. 
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Каварна североизток и Хаджи Димитър (таблица 1). Информацията е записвана в 
дневници  (приложение  7).  Записвани  са  както  преминаващите  птици,  така  и 
нощуващите  и  ловуващите  в  района  птици.  Осъществяваните  проучвания  на 
миграцията в съседни места (Балчик, Шабла, Селце, Могилище, Горичане) през 
същия период,  са  ползвани  също,  за  да  се  изясни  характерът  на миграцията  в 
района  на  Калиакра.  Проучванията  през  2004  г.  са  осъществени  в  рамките  на 
целенасочен  проект  за  проучване  на  миграцията  по  Черноморското 
крайбрежие, финансиран от холандския фонд Пин‐Матра. Резултатите от него са 
публикувани  през  2005  г.  (виж  по‐горе).  Проучванията  през  2005  г.  са 
осъществени в рамките на обществена поръчка на МОСВ. Междинен доклад е 
пердоставен на МОСВ, но проектът е прекратен и проучванията не са завършени 
до  край.  През  2006  г.  проучванията  са  осъществявани  от  средства  извън 
проектни  финансирания  във  връзка  с  нарастващия  интерес  от  развитие  на 
ветроенергетиката в района. Изместването на стационарните точки през 2006 г. 
се  наложи  поради  факта,  че  в  района  на  Каварна  е  отчетена  значително 
интензивна  миграция,  както  и  редовни  нощувки  на  белия  щъркел  и  бе 
необходимо да се получат по‐прецизни данни за този район. 

 

Таблица 1 Стационарни точки за проучвания на маграцията, в ОВМ „Калиакра” 

Наблюдателна точка  Миграция 2004  Миграция 2005  Миграция 2006  Местоположение в 
ОВМ „Калиакра”4 

Българево  есен  есен    В ЗЗ „Калиакра” 

Каварна североизток      есен  В  ЗЗ  „Калиакра”,  на 
границата  с 
изключената 
територия 

Хаджи Димитър      пролет 

есен 

Изключената  от  ЗЗ 
територия 

 

 

 

Проучвания  осъществени  в  рамките  на  картирането  на  гнездящите  птици  в 
България (1995‐2005), резултатите от които по‐късно (2007 г.) бяха публикувани, 
също са ползвани при определяне на границите на ОВМ „Калиакра”. 

 

Проучвания,  имащи  отношение  към  територията  на  ОВМ  „Калиакра”, 
изключена  от  ЗЗ  „Калиакра”:  Точката  за  наблюдение  на  миграцията  при  с. 
Хаджи  Димитър  е  разположена  изцяло  в  територията,  изключена  от  Натура 
2000. Стационарната точка за наблюдение Каварна Североизток е разположета в 
границите  на  ЗЗ  „Калиакра”,  но  на  границата  с  изключената  от  Натура  2000 
територия.  Стационарната  точка  при  село  Българево  е  в  границата  на  ЗЗ 

                                                       
4 На 1 септември 2006 г. Националния съвет по биоразнообразие приема предложението за Калиакра в 
пълните  му  граници.  Към  дадения  момент  всички  наблюдателни  точки  са  били  в  проектозащитената 
зона.  
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„Калиакра”. Данните от стационарните точки  Българево и Каварна Североизток5 
са  използвани  за  определяне  занечинието  на  изключената  територия 
посредством  анализ  на  посоките,  височината  на  полета  и  поведението  на 
мигриращите  птици,  отчетени  на  тези  точки,  както  и  чрез  картиране  на 
нощуващите ята щъркели. Данните от проучванията на миграцията през 2006 г. 
са  ползвани  пряко  за  потвърждаване  на  значението  на  територията  за 
мигриращите птици. 

 

По  време  на  общите  експертни  дискусии  проведени  през  март  2005  г.  в  рамките  на 
проект „Изграждане на функционално единна мрежа от защитени зони за птици като 
част  от  европейската  екологична  мрежа  „Натура  2000”  интерес  към  предложената 
защитена зона „Калиакра” (= ОВМ „Калиакра”) проявиха двама експерти от БАН – Стоян 
Николов  (ЦЛОЕ)  и  Николай  Караиванов  (Институт  по  Зоология)  и  на  тях  им  бе 
предоставена подробна информация, но те не коментираха и не внесоха допълнително 
забележки по отношение на тази територия. Не бе проявен интерес сред експертите за 
специални  дискусии  по  границите  или  данните  за  предложената  защитена  зона 
„Калиакра”. 

 

На  практика  стойността  на  ОВМ  „Калиакра”  за  видовете  птици  от  приложение  1  на 
Директивата  за  птиците  и  за  мигриращите  незастрашени  видове  птици  в  границите 
предложени от БДЗП е определена на базата на: 

‐ 24  публикации  с  орнитологична насоченост,  имащ иотношение  към района  на 
Калиакра; 

‐ Орнитологични  данни  от  различни  експерти  орнитолози,  от  които  в  НБОИ  за 
тази територия се съхраняват 3650 отделни наблюдения на птици6 за периода от 
1990 до 2005 г. От тях само 402 наблюдения са в периода преди 1995 г. 

‐ Орнитологични данни от проведени целенасочени проучвания на миграцията в 
района  на  Калиакра  за  периода  2004  –  2006  г.  –  общо  8964  отделни 
наблюдения. 

 

Поради големия обем от данни, тене могат да бъдат разпечатани и приложени в 
цялост  към  този  доклад.  По‐долу  са  приложени  отделни  извадки  от  данните, 
илюстриращи значимостта на изключената от Натура 2000 територия на ОВМ. В 
момента  се  осъществява  процес  на  интегриране  на  тези  данни  в  новата 
информационна система на БДЗП,  която се предвижда да е достъпна за МОСВ 
чрез Изпълнителна агенция по околна среда и води. 

 

 

                                                       
5 Данните от  тази точка са ползвани на по‐късен етап за да се потвърди значението на територията за 
мигриращите птици). 
6 Всеки вид,  независимо от неговата численост, регистриран в определена  точка и в определен час  се 
води като отделно набюдение. 
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При  окончателното  определяне  на  границите  на  ОВМ  /  проектозащитена  зона 
„Калиакра” бяха приложени следните принципи (без да са подредени по приоритет):  

‐ да  бъдат  обхванати  гнездовите  находища  и  важните  местообитания, 
включително  места  за  хранене,  на  видовете  птици  от  приложение  1  на 
Директивата  за  птиците,  характерни  основно  за  този  район  –  черногърбо 
каменарче,  среден  корморан,  дебелоклюна  чучулига,  късопръста  чучулига, 
турилик. Поради факта, че значителна част (или цялата) национална популация 
на  тези  видове  е  концентрирана  в  район  на  Калиакра,  е  счетено  за  важен 
природозащитен  приоритет  да  се  опазят  именно  тези  най‐важни  райони  за 
изброените видове. Средният корморан се придържа към крайбрежните скали 
и морската  акватория на ОВМ,  останалите  видове  са  привързани основно  към 
степните местообитания. Двата вида чучулиги обаче се концентрират за хранене 
в обработваемите земи в съседство със степите. Тези територии за хранене на 
чучулигите са взети в предивд при определяне на границите на ОВМ, без да са 
били водещи. 

‐ да бъдат обхванати гнездовите находища и ключовите ловни територии около 
тях  на  грабливите  птици  –  късопръст  ястреб,  вечерна  ветрушка,  белоопашат 
мишелов,  бухал.  Известните  гнезда  на  грабливите  птици  са  установени  в  в 
горските  и  степни местообитания  в  обявената  защитена  зона.  Ловните  райони 
на  тези  видове  обаче  обхващат  и  обработваемите  земи,  тези  видове  с 
анаблюдавани  да  ловуват  на  цялата  територия  на  ОВМ.  Към  момента 
значителна  част  от  ключови  ловни  територии  на  тези  видове  остават  извън 
Натура 2000 и не могат да бъдат ефективно защитени; 

‐ да се обхванат в цялост местата, където мигриращите птици са най‐уязвими в 
района на Калиакра, като се осигури функционална цялост на миграционните 
коридори по Via Pontica, а именно:  

o бреговата ивица и прилежащите и  територии в участъка,  където брега 
променя  географската  си посока и по  тази причина  става  своеобразно 
препятствие за прелета на птиците; 

o местата където белия щъркел нощува или ползва за кацане през деня 
при силни ветрове; 

o местата,  където  грабливите  птици  предпочитат  да  се  хранят  или  да 
кацат при неблагоприятни услоия, като се обхванат известните места на 
пребиваване  на  световно  застрашените  видове –  царски  ловен  сокол, 
вечерна ветрушка, степен блатар, червена каня; 

o местата където птиците набират височина или летят ниско в опитите си 
да  намерят  термали  или  да  се  върнат  на  сушата  (основно щъркели  и 
пеликани, но също и грабливи птици); 

o местата, къдет опреминават най‐интензивните потоци от мигранти. 

Тъй като цялата територия на ОВМ е определена като място с тесен фрон 
на миграция (около 30000 щъркели и пеликани през 2004 г. и над 200000 – 
през  2006  г,  както  и  над  3000  грабливи  птици  през  2004  г.    и  над  10000 
грабливи  птици  през  2006  г.,  и  тъй  като  по  време  на  проучванията  е 
установено че миграцията в района е много специфична, горните параметри 
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бяха  водещи  при  определяне  на  границите  на  ОВМ.  При  определяне  на 
границите  на  ОВМ  „Калиакра”  по  отношение  на  мигриращите  птици  са 
използвани  резултатите  от  проучванията  през  2004  г.,  като  корекции  в 
границите  не  са  се  налагали  в  резултат  от  проучванията  през  2005  г. 
Проучванията  през  есента  на  2006  г.  установиха  много  по‐прецизно 
територията,  значима  за  мигриращите  птици  в  района  Хаджи  Димитър  – 
Каварна и Раковски,  като  е  установено  че  част  от  предпочитаните места  за 
нощуване  остават  извън  предложената  територия,  но  тогава  вече  беше 
невъзвожно  коригирането  на  границите,  поради  факта,  че  границите  на 
бъдещата  защитена  зона  са  вече  гласувани  от  Националния  съвет  по 
биоразнообразие. При ревизиране на териториите от БАН през 2007 г. такава 
корекция  също  бе  невъзможно  да  бъде  направена,  тъй  като  нямаше 
дискусия  с  БДЗП  по  границите  на  тогавашната  проектозона  „Калиакра”. 
Тогава,  вместо да се коригира  границита,  за да се включат всички места за 
нощувка на белия щъркел (карта 7, стр 29), цялата територия на защитената 
зона  е  драстично  намалена,  поради  което  сега  е  обект  на  наказателна 
процедура.  В  следствие  значителна  част  от  важните  за мигриращите птици 
територии в района остават изван Натура 2000. 

‐ да се осигури функционалната връзка между местата за нощувка и местата за 
хранене на гъските в района на Калиакра, като в ОВМ са включат най‐важните 
полета,  за  хранене  на  гъските,  нощуващи  в  морето.  При  определянето  на 
полетата  за  хранене  на  гъските,  са  включени  онези  територии,  които  са  в 
близост  до  беговата  ивица,  които  са  поддържали  най‐големи  числености  от 
хранещи се гъски и които са основни за храненеон анощуващите в залива на нос 
Калиакра гъски. 

‐ да  се  обхванат  местообитанията  на  останалите  видове  птици  застрашени  на 
ниво  Европейски  съюз  възможно  по  най‐добрия  начин  в  дефинираната  на 
база  горните  принципи  територия.  Това  означава,  че  при  определянето  на 
границите са взимани под внимание и местообитанията на останалите видове, 
така че да се обхване най‐плътната им популация. 

Границите на ОВМ са подробно очертани в края на 2004 г. след анализ на данните от 
проучването  на  есенната  миграция.  При  съпоставката  на  важните  територии  за 
мигриращите птици и  зимуващите  гъски,  се  взе  крайно решение кои  са  териториите, 
коит  ода  останат  в  ОВМ,  макар  в  съседство  с  него  също  да  имаше  подходящи 
територии.  На  практика  изключената  от  натура  2000  територия  е  от  първостепенно 
значение  именно  за  мигриращите  птици  и  зимуващите  гъски,  както  и  хранителна 
територия  з аграбливите птици и дибилоклюната чучулига. Предложената  граница на 
ОВМ „Калиакра”  бе  за пръв път буликувана и разпространена с официално писмо до 
институциите  в  началото  на  февруари  2005  г.,  заедно  с  останалите  потенциални 
защитени  зони.    По  време  на  отворените  дискусии  на  експертите  през  март  2005  г., 
макар да  бе  проявен интерес  към  територията  от  страна  на  някои експерти  (виж по‐
горе),  не  постъпиха  предложения  за  корекции  или  коментари  по  отоншение  на 
данните или границите на ОВМ „Калиакра”. 
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Състояние на данните за защитена зона „Калиакра”  след валидиране на данните за 
защитената зона от работната група в началото на 2009 г. 

В  процеса  на  работа  на  работната  група,  отговорна  за  валидиране  на  данните  за 
защитените  зони  за  птици,  не  постъпиха  наво  данни  за  ЗЗ  „Калиакра”,  тъй  като  по 
същество  новите  данни,  налични  в  БДЗП  се  отнасят  за  територията,  изключена  от 
Натура 2000. 

 

Нови данни за ОВМ „Калиакра” 

Както бе посочено по‐горе данните от проучването на есенната миграция на реещите 
се  птици  в  район  ана  Хаджи  Димитър  през  2006  г.  не  са  взети  в  предвид  при 
определянето на границите на ОВМ „Калиакра”. Те на практика потвърждават тезата за 
интензивен миграционен коридор, както и наличието на редовни места за нощувка на 
щъркели  в  тази  част  на  ОВМ.  В  резултат  от  тези  данни  се  идентифицира  още  еидн 
район,  важен  за  нощуване  на  щъркелите,  западно  от  село  Раковски,  в  съседство  с 
границата  на  ОВМ.  Този  район  е  частично  застроен  сега  с  ветроенератори,  като  се 
очаква там да бъдат издигнати още такива. 

През зимата на 2009/2010 г. бе осъществено ново проучване на местата за хранене на 
гъските в района на Приморска Добруджа. Данните от това проучване, показват че част 
от  бработваемите  земи  включени  заради  гъски  в  изключената  територия  на  ОВМ  са 
ползвани и през този зимен сезон (виж по‐долу). 

 

Територии и местообитания, понастоящем изключени от защитена зона „Калиакра”: 
В резултат на редуцирането на защитена зона Калиакра, към момента извън мрежата 
от защитени зони за птици и възможност за прилагане на специални мерки за защита 
са земите между Свети Никола, Българево, Каварна, Хаджи Димитър и Раковски. Тези 
земи  включват  основно  обработваеми  земеделски  земи  с  островно  разположени 
травни местообитания и полезащитни горски пояси. Тези територии са основно място 
за  хранене  на  зимуващите  в  ОВМ  „Калиакра”  гъски,  основно  място  за  нощувка  на 
мигриращите  бели  щъркели,  както  и  ловна  територия  на  гнездящите  в  ОВМ  и  на 
мигриащите  грабливи  птици  място  за  хранене  при  следгнездовите  скитания  на 
дебелоклюната  чучулига. Макар  тези  земи  да  не  изглеждат  на  пръв  поглед  коренно 
различни  по  местообитания  от  околните  земеделски  земи,  те  притежават  някои 
характеристики,  които  ясно  ги  разграничават  във  функционално  отношение  от 
околните територии: 

1. Територията е разположена в  географски вдадената в морето част на сушата 
между  град  Каварна  и  село  Камен  бряг.  Това  е  единствената  част  от 
черноморското крайбрежие, където бреговата ивица сменя рязко посоката си от 
север  ‐>  юг  на  изток‐югоизток  ‐>  запад‐северозапад.  Тази  географска 
характеристика е от ключово значение за поведението на мигриращите птици. 
Те се задържат в района, както в близост до брега, така и над цялата изключено 
от Натура 2000  територия на ОВМ в търсене на възможноста преодоляване на 
географската  преграда.  Птиците  променят  посоката  на  полета  си,  стигайки  до 
брега, като в повечето случаи държат посока запад и северозапад. По време на 
есенната  миграция  са  наблядавани  ято  черни  щъркели,  които  три  пъти  се 
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връщаха  на  североизток  докато  намерят  възможност  да  се  отправят  на 
северозапад следвайки мигриращи блатари. Поради географската специфика на 
брега и поради външни фактори (възможности за пренощуване извън България 
на  север  по  миграционния  път)  белият  щъркел  редовно  нощува  в    северните 
части  на  изключената  от  Натура  2000  територия  и  я  ползва  като  място  за 
набиране  на  височина  сутрин  при  излитане  (виж  по‐долу).  На  практика 
изключената  територия  дава  необходимосто  пространство  на  мигриращите 
птици да променят посоката на полета си и да продължат миграционния си път 
на юг. Това е една от причините есенната миграция в района да е по‐интензивна 
и  специфична  в  района,  отколкото  пролетната миграция,  която  по  принцип  се 
осъществява  по‐навътре  в  сушата.  Сред  мигриращите  птици  има  значителен 
брой видове,  които са  световно застрашени    ‐ царският орел,  степният блатар, 
чеврената  каня,  големият  креслив  орел,  дърдавецът,  къдроглавият  пеликан, 
вечерната ветрушка и ловният сокол. Всички тези видове пряко или косвено са 
регистрирани  че  преминават,  а  някои  от  тях  се  задържат  в  изключената  от 
Натура 2000 територия. 

2. Територията  се  характеризира  със  специфична  мозайка  от  местообитания  – 
редуване на земеделски земи с полезащитни пояси, където има разположени 
и  три  надземни  електропровода.  През  есенния  период  обработваемите 
земеделски земи изобилстват с храна, включително мигриращи насекоми, които 
привличат  голям  брой  птици.  Надземните  електропреносни  линии  от  една 
страна  са  рискови  за  щъркелите  и  за  пеликаните  (в  района  на  Раковски  са 
регистрирани  смъртни  случаи  на  щъркели  в  жиците),  но  от  друга  страна 
предоставят   възможност на някои видове птици като ветрушките и синявиците 
да  оглеждат  района  за  храна,  поради  което  тези  видове  се  концентрират  по 
протежение  на  електропроводите  и  се  хранят  в  околните  територии.  И  двата 
вида са застрашени от изчезване в световен мащаб. 

3. Изключената от Натура 2000 територия се намира в 10‐километровата зона от 
брега на морето в която се хранят нощуващите в Каварненския залив гъски. На 
практика повече от 80% от хранителните местообитания в ОВМ на зимуващите 
гъски  са  разположени  в  изклюмчената  територия.  На  практика  местата  за 
хранене  на  нощуващите  в  залива  гъски  са  неразделна  част  от  един 
функционален  комплекс  (виж  по‐долу).  На  практика  тази  територия  е  една  от 
малкото територии, които са определени за опазване специално на хранителни 
полета  за  гъски.  Такива  територии  има  определени  около  езерата  Шабла  и 
Дуранкулак, една територия във вътрешността на Добруджа и две територии по 
поречието на река Дунав. Тази територия е от особено значение  (както идруги 
подобни  в Приморска Добруджа)  за  чевреногушата  гъска,  която  е  определена 
като силно застрашена от изчезване в света и чиято световна популация зимува 
само в Приморска Добруджа (българската и румънската част). 

4. Изключената  територия  предоставя  гнездови  местообитания  на  част  от 
популациите  на  гнездящите  в  ОВМ  „Калиакра”  видове,  характерни  за 
откритите пространства –  дебелоклюната и  късопръстата  чучулига,  турилика и  
полската  бъбрица,  именно  поради  мозеечния  си  характер  и  близостта  на 
обширни  степни  местообитания,  ограждащи  територията  от  южна  и  източна 
страна. В допълнение тя е и ловна територия за гнездящите в ОВМ „Калиакра” 
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грабливи птици –  късопръст ястреб, белоопашат мишелов, вечерна ветрушка и 
бухал. 

Изключването на територията от защитена зона „Калиакра” води до нарушаване на 
функционална цялост на ОВМ по отношение на изброените по‐горе видове птици. 
По  подобен  начин  се  нарушава  функционалната  цялост  и  за  другите  видове 
мигриращи  птици  и  зимуващи  водолюбиви  птици  (патици,  лебеди).  Подробен 
анализ е направен по‐долу.  

 

Анализ  на  обхвата  на  популациите  и  покритието  на  местообитанията  на  видовете 
птици от приложение  І на Директивата за птиците и на мигриращите незастрашени 
видове птици на сегашната ЗЗ „Калиакра” е на изключената територия спрямо ОВМ 
„Калиакра” и спрямо националната мрежа от ОВМ.  

При анализа по‐долу са ползвани следните критерии за определяне достатъчността за 
постигане  на  природозащитните  цели  за  опазване  на    видовете  в  резултат  на 
намаляване ОВМ „Калиакра” при определяне на защитени зони за птици: 

1. Значение  на  ОВМ  „Калиакра”  на  ниво  национална  мрежа  за  опазване  на 
отделните видове 

2. Степен на застрашеност на отделните видове 

3. Степен на засегнатост на видовете: 

a. Степен  на  засягане  на  популациите  (брой  гнездящи  двойки,  оставащи 
извън Натура 2000) 

b. Степен  на  засягане  на  териториалната  и  функционалната  цялост  на 
местообитанията на видовете 

 

1. Значение  на  ОВМ  „Калиакра”  на  ниво  национална  мрежа  за  опазване  на 
отделните видове 

ОВМ  „Калиакра”  е  първо  по  значимост  място  в  страната  за:  средния  корморан, 
турилика, дебелоклюната чучулига, късопръстата чучулига и черногърбото каменарче, 
както и на четвърто място по значимост за вечерната ветрушка. ОВМ е определено като 
едно от най‐важните места в страната от световно значение за червеногушата гъска и 
вечерна ветрушка. ОВМ е определено кат омясто с тесен фронт на миграция за реещи 
се птици – пеликани, щъркели и грабливи птици. Сред мигриращите видове мястото е 
особено  значимо  за  белия  щъркел,  розовия  пеликан,  сивия  жерав  и  за  следните 
световно застрашени видове – къдроглав пеликан, степен блатар, царски орел, вечерна 
ветрушка, ловен сокол, червена каня, ливаден дърдавеци и синявица. С изключение на 
средния  корморан  и  черногърбото  каменарче,  всички  останали  видове  изброени  по‐
горе са засегнати от намаляването на територията на защитената зона. 

 

2. Степен  на  застрашеност  на  отделните  видове,  предмет  на  опазване  в  ОВМ 
„Калиакра” 
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Засегнатите видове птици, обект на опазване в ОВМ „Калиакра”, които са застрашени 
на  ниво  Европейски  съюз  и  са  включени  в  приложение  І  на  Директивата  за  птиците 
имат различно ниво на застрашеност на световно, общоевропейско и национално ниво 
(таблица  2),  поради  което  някои  от  тези  видове,  могат  да  се  определят  като 
сравнително  по‐силно  застрашени  от  други.  Като  най‐застрашени  сред  силно 
засегнатите  видове    могат  да  се  определят  червеногушата  гъска,  белият  щъркел, 
вечерната  ветрушка,  дебелоклюната  чучулига,  късопръстата  чучулига,  турилика, 
полската  бъбрица  и мигриращите  световно  застрашени  видове  птици –  ловен  сокол, 
царски орел, степен блатар, синявица и ливаден дърдавец.. 

 

Таблица  2.  Природозащитен  статус  на  видовете  птици  от  приложение  І  на  Директивата  за  птиците, 
кито се опазват в ОВМ „Калиакра” 

Вид  ЗБР 

ЧК
 

SP
EC

 

ET
S 

IU
CN

 

79/409/EEC 

BE
RN

 

RE
S 
6 

CE
 A
P 

CI
TE
S 

BO
N
N
 

   II  III  IV  VI              I  II1  II2  III1  III2              I  II 

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus  +  +        RE  3  R     +             II  +        +  + 

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus  +  +        CR  1  R  VU  +             II  +  +  I  +  + 

Черен щъркел Ciconia nigra  +  +        VU 2  R     +             II  +     II     + 

Бял щъркел Ciconia ciconia  +  +        VU 2  H     +             II  +           + 

Голяма белочела гъска Anser albifrons  +     +  +        S           +        III              + 

Сива гъска Anser anser  +  +        EN     S        +        +  III              + 

Червеногуша гъска Branta ruficollis  +  +        VU 1w  VU  VU  +             II  +  +  II  +  + 

Осояд Pernis apivorus  +  +        LC  E  (S)     +             II  +     II     + 

Черна каня Milvus migrans  +  +        VU 3  (VU)    +             II  +     II     + 

Червена каня  Milvus milvus  +  +        CR  2  D  NT  +             II  +     II     + 

Орел змияр Circaetus gallicus  +  +        VU 3  (R     +             II  +     II     + 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus  +  +        EN     S     +             II  +     II     + 

Полски блатар Circus cyaneus  +  +        CR  3  H     +             II  +     II     + 

Степен блатар Circus macrourus  +  +        RE  1  EN  NT  +             II  +     II     + 

Ливаден блатар Circus pygargus  +  +        VU E  S     +             II  +     II     + 

Голям ястреб Accipiter gentilis     +        EN     S                    II        II     + 

Малък ястреб Accipiter nisus     +        EN     S                    II        II     + 

Късопръст ястреб Accipiter brevipes  +  +        VU 2  (S)     +             II  +     II     + 

Обикновен мишелов Buteo buteo     +              S                    II        II     + 

Белоопашат мишелов Buteo rufinus  +  +        NT  3  (VU)    +             II  +     II     + 

Северен мишелов Buteo lagopus     +              (S)                    II        II     + 

Малък креслив орел Aquila pomarina  +  +        VU 2  (D)     +             II  +  +  II     + 

Голям креслив орел Aquila clanga  +  +        CR  1  EN  VU  +             II  +  +  II  +  + 

Царски орел Aquila heliaca  +  +        CR  1  R  VU  +             II  +  +  I  +  + 

Малък орел Hieraaetus pennatus  +  +        VU 3  (R     +             II  +     II     + 

Речен орел Pandion haliaetus  +  +        CR  3  R     +             II  +     II     + 

Белошипа ветрушка Falco naumanni  +  +        CR  1  H  VU  +             II  +  +  II  +  + 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus     +           3  D                    II        II     + 

Вечерна ветрушка Falco vespertinus  +  +        NT  3  (VU) NT  +             II  +     II     + 

Малък сокол Falco columbarius  +  +              (S)     +             II  +     II     + 
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Орко Falco subbuteo     +        VU    (S)                    II        II     + 

Ловен сокол Falco cherrug  +  +        CR  1  EN  EN  +             II        II     + 

Сокол скитник Falco peregrinus  +  +        EN     S     +             II  +     I     + 

Ливаден дърдавец Crex crex  +  +        VU 1  H  NT  +             II  +  +        + 

Сив жерав Grus grus  +  +        RE  2  (H)     +             II  +     II     + 

Турилик Burhinus oedicnemus  +  +        VU 3  (VU)    +             II  +           + 

Бухал Bubo bubo  +  +        VU 3  (H)     +             II  +     II       

Земеродно рибарче Alcedo atthis  +  +           3  H     +             II  +             

Синявица Coracias garrulus  +  +           2  VU  NT  +             II  +           + 
Дебелоклюна чучулига Melanocorypha 
calandra  +  +        EN  3  (D)     +             II  +             
Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla  +  +        VU 3  D     +             II  +             

Полска бъбрица Anthus campestris  +  +           3  (D)     +             II  +             

Червеногуша мухоловка Ficedula parva  +  +        EN     (S)     +             II  +           + 

Червеногърба сврачка Lanius collurio  +  +           3  (H)     +             II  +             

Черночела сврачка Lanius minor  +  +           2  (D)     +             II  +             
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3. Степен  на  засягане  на  отделните  видове,  предмет  на  опазване  в  ОВМ 
„Калиакра” 

 

А. Анализ на покритието на популациите на гнездящите видове 

В  резултат  на  намаляването  на  площта  на  защитена  зона  „Калиакра”,  е  допуснато 
изключването  на  значителна  част  от  гнездовите  популации  на  4  вида  птици  от 
националната  мрежа  от  защитени  зони  за  птици    ‐  дебелоклюната  чучулига, 
късопръстата чучулига, турилика и полската бъбрица (таблица 3), както следва: 

• Значителна част (11,7%) от националната гнездова популация на дебелоклюната 
чучулига. Покритието на националната популация от мрежата от защитени зони 
за  птици  (ЗЗП)  е  намалено  на  90%  единствено  чрез  изключването  на 
обработваемите площи от ЗЗ „Калиакра”. 

• Съществена  част  (11,2%)  от  националната  гнездова  популация  на  турилика. 
Покритието на националната популация от мрежата от ЗЗП е намалено на 60% 
единствено чрез изключването на обработваемите площи от ЗЗ „Калиакра”. 

• Съществена  част  (2,9%)  от  националната  гнездова  популация  на  късопръстата 
чучулига. Покритието на националната популация от мрежата от ЗЗП е намалено 
на  73%  единствено  чрез  изключването  на  обработваемите  площи  от  ЗЗ 
„Калиакра”.  

• Съществена  част  (1,1%)  от  националната  гнездова  популация  на  полската 
бъбрица. Покритието на националната популация от мрежата от ЗЗП е намалено 
на  46%  единствено  чрез  изключването  на  обработваемите  площи  от  ЗЗ 
„Калиакра”. Този вид има общо ниско покритие в мрежата от ЗЗП и намаление 
дори от 1% е неприемливо от гледна точка на адекватното опазване на вида на 
национално ниво. 

По  тази  причина  за  тях  не  е  възможно  да  се  приложат  специални  природозащитни 
мерки, изисквани съгласно чл. 4.1  на Директивата за птиците.  

 
Таблица 3. Видове птици, засегнати от намаляването площта на ЗЗ „Калиакра”, оценени въз основа на 
популациите, разгледани от Работната група (РГ) 

Вид  Коригирана 
средна 

национална 
популация/ 
двойки< 

Коригирана 
средна 

популация в 
ОВМ 

мрежата / 
двойки 

Коригирана 
средна 

популация в 
ОВМ / 
двойки 

Средни 
популации в 

ЗЗ, 
съгласувани 

от РГ 

Брой двойки, 
изключени 
поради 

съкращение 
на ЗЗ 

Изключена 
част от 

популацията 
в ОВМ‐

мрежата (%) 

Изключена 
част от 

националната 
популация (%) 

Accipiter brevipes  270  83  2  1  1  50  0.4 

Falco peregrinus  150  96  1  1  1  100  0.7 

Burhinus oedicnemus  260  166  46  17  29  63  11.2 

Alcedo atthis  1500  508  2  1  1  50  0.1 

Melanocorypha calandra  4650  4580  1642  1100  542  33  11.7 
Calandrella 
brachydactyla  2150  1725  481  418  63  13  2.9 

Anthus campestris  2350  1524  127  103  25  20  1.1 

 
 
Б. Анализ на покритието на популациите на мигриращите и зимуващите видове 
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За  мигриращите  птици  не  може  да  се  говори  пряко  за  покритието  на  прелтащата 
популация  през  защтената  зона  и  през  ОВМ.  Тъй  като  всички  мигриращи  реещи  се 
птици,  отчетени  през  2004  г.,  които  прелитат  над  изключената  от  Натура  2000 
територия, прелитат и над защитената зона  (около 30000 щъркели и пеликани и 3000 
граблв птици), то формално на тази база не може да се отчете намаляване покритието 
на прелитащата популация. Ако обаче се съпоставят и резултатите от проучванията на 
мграцията през 2006 г. (над 200000 щъркели и пеликани и над 10000 грабливи птици в 
района  на  Хаджи  Димитър  и  западните  части  на  защитената  зона),  се  отчита,  че 
всъщност над изключената територия (без да достига защитената зона) преминава по‐
голямата част от (близо 2/3 от мигриращите през ОВМ птици). С други думи, извън ЗЗ 
„Калакра” остава по‐интензивната част от прелетния коридор на мястото с тесен фронт 
на миграция „Калиакра” (карта 2).  
 
Карта 2. 

 
 
Разбира  се  това  делене  е  условно,  защото  за  мигриращите  птици  цялата  тертория  е 
едно функционално цяло и те я изполват по този начин, което е разгледано по‐долу в 
аналза. Поради изключването на обработваемите  земи от ОВМ „Калиакра”  от Натура 
2000,  не  е  осигурено  запазването  на  сигурни  миграционни  коридори  и  места  за 
почивка  за:  42%  от  мигриращата  популация  на  белия  щъркел  по  българското 
черноморие,  както  и  значителна  част  от  мигриращите  популации  на  следнте  вдове: 
късопръст  ястреб  Accipiter  brevipes  (54%),  малък  орел  Hieraaetus  pennatus  (30%), 
ливаден  блатар  Circus  pygargus  (31%),  степен  блатар  Circus macrourus  (28%),  вечерна 
ветрушка Falco vespertinus (21%), черна каня Milvus migrans (15%), обикновен мишелов 
Buteo buteo (12%), осояд Pernis apivorus (10%), розов пеликан Pelecanus onocrotalus (8%). 
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В. Анализ на обхвата и функционалната цялост на местообитанията 
Изключената  от  Натура  2000  територия  на  ОВМ  се  използва  от  мигриращите  бели 
щъркели и хищни птици като място за нощувка и хранене, включително от онези, които 
минават през обявената защитена зона. Територията също така представлява място за 
хранене  за  гъските,  които  нощуват  в  морето,  в  в  гранците  на  защтената  зона.  След 
гнездовия сезон, както и през зимата големи ята от дебелоклюни чучулиги се хранят в 
обработваемите  площи,  включително  в  онези  изключени  от  защитената  зона.  С 
намаляването площта на  защитена  зона „Калиакра”  от мрежата  се изключва не  само 
част  от  гнездовата  популация  на  птиците,  но  и  територии  от  ключово  значение  за 
оцеляването на гнездящите, мигриращите и зимуващите видове птици, които са обект 
на  защита  в  обявената  защитена  зона.  Това  намаляване  на  предложената  защитена 
зона „Калиакра” значително нарушава функционалната цялост на зоната. 
 
При  пространствения  анализ  на  разпространението  на  популациите  на  засегнатите 
видове  птици,  описани  по‐горе  е  на  техните  местообитания  е  установено,  че 
определени видове са изключително силно засегнати от намаляване на важните за тях 
местообитания,  поставени  под  защита  в  Натура  2000  (таблица  4).  Най‐засегнати  са 
белият  щъркел  и  червеногушата  гъска,  чиито  ключови  местообитания  остават  в 
основната си част извън защитената зона. Силно‐засегнатите видове са разгледани по‐
долу  в  по‐големи  подробности  по  отношение  степента  на  засегнатост  на 
функционалната цялост на техните местообитания. 
 
Таблица 4 Площ на местообитанията на най‐засегнатитет видове в ЗЗ „Калиакра” и в изключената от 
Натура 2000 територия на ОВМ 

Species  площ на основното 
местообитание в 

ОВМ Калиакра / ha

площ на основното 
местообитание в 
ЗЗ Калиакра  / ha 

площ на основното 
местообтание в 

изключената от Натура 
2000 територия / ha 

част от 
местообтанието, 
зключено от 

Натура 2000 / %   

Ciconia ciconia ‐ места за 
нощувка и почивка 

2859  280  2579  90 

Branta ruficollis ‐ подходящо 
местообитание 

6263  1366  4897  78 

Branta ruficollis – редовни 
места за хранене 

2947  823  2124  72 

Falco cherrug   8650  4029  4621  53 

Crex crex  7409  3669  3740  50 

Coracias garrulus  6474  3337  3137  48 

Falco  vespertinus  6059  3548  2511  41 

Melanocorypha calandra ‐ 
основни местообитания 

2074  1868  205  10 

Melanocorypha calandra ‐ 
други местообитания 

7306  2167  5139  70 

Burchinus oedicnemus ‐ 
основни местообитания 

2074  1868  205  10 

Burchinus oedicnemus ‐ 
други местообитания 

235  234  0  0 
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Червеногуша гъска Branta ruficollis 
Видът е установен като редовно зимуващ в ОВМ „Калиакра” от декември до февруари 
включително. Птиците нощуват в Каварненския залив в акваторията на ОВМ  се хранят 
в  обработваемите  земеделски  земи  северно  и  северозападно  от  залива  (карта  3). 
Голяма  част  от  птиците  предпочитат  да  се  храняв  близките  до  крайбрежието 
земеделски земи (на не повече от 10 км). Най‐големите числености в ОВМ „Калиакра” 
са установявани в района на село Камен бряг (25000) и в района на Българево (15000) в 
един  и  същ  ден  –  на  8  февруари  1998  г.  В  района  южно  от  с.  Хаджи  Димитър  са 
установявани между 1000 и 6850  червеногуши гъски през 1996  г.  (на 14 и 13 януари). 
Три от тези места остават на територията на ОВМ, изключена от Натура 2000 (карта 3). В 
таблица 5 са представени данните за зимуващите гъски в изключената от Натура 2000 
територия  на  ОВМ  „Калиакра”,  включително  червеногуши,  на  базатана  които  са 
определени границита на ОВМ. В таблицата са посочени и по‐късни данни от 2008  г., 
потвърждаващи че терториите продължават да се ползват от гъските  след 2005 г. 
На  изключената  от  Натура  2000  територия  на  ОВМ  се  хранят  изключително  гъските, 
нощуващи в морето около нос Калакра, но не и тези нощуващи в езерата и морето при 
Шабла  и  Дуранкулак.  В  резултат  от  провеждан  редовен  зимен  мониторинг  (2  пъти 
месечно)  в  района  на  езерата  е  установено,  че  там  птиците  летят  основно  в  западна 
посока,  когато не  се  задържат,  за да  се  хранят  около  самте  езера  (карта 5).  Птиците, 
нощуващи в Каварненския залив също не се прдвжват далеч на север, за да се хранят в 
земите  около  езерата,  тъй  като  търсят  подходящи  места  за  хранене  по‐близо  до 
местата  за  нощувка.  Обработваемите  земи  в  ОВМ  „Калиакра”  са  най‐подходящите 
места за хранене на тези птици, но 78% от тези местообитания, както и 72% от редовно 
ползваните от гъските полета се намират в територията на ОВМ, която е изключена от 
Натура 2000. 
 
Карта 3. 
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Таблица 5 Наблюдения на зимуващи гъски на изключената от ЗЗ „Калиакра”  територия на ОВМ Калиакра, през 
периода 1994 – 2008 г. по данни от специализирани проучвания и отделни наблюдения 

Вид  Брой  Година Дата на 
наблюдение 

Земеделска 
култура 

Землище  Наблюдатели  източник 

Anser 
albifrons     1994

29.1.1994 
   Българево  Петър Янков  личен дневник 

Anser 
albifrons  7900  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  6850  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  7900  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  6850  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  7900  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  6850  1996

13.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  1000  1996

14.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  1000  1996

14.1.1996 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  250  1997

01.12.1997 
пшеница  Каварна 

Сергей Дерелиев, Ростислав 
Траянов, Христо Христов  Среднозимно преброяване 

Anser anser  4  1997
01.12.1997 

пшеница  Каварна 
Сергей Дерелиев, Ростислав 
Траянов, Христо Христов  Среднозимно преброяване 

Anser 
albifrons  18000  1998

09.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  2000  1998

09.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  18000  1998

09.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  2000  1998

09.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Branta 
ruficollis  15000  1998

08.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  10000  1998

08.2.1998 
пшеница  Българево  Сергей Дерелиев  Доклад за червеногушата гъска 

Anser 
albifrons  400  2003

13.2.2003 
   Раковски  Димитър Георгиев  личен дневник 

Branta 
ruficollis  25  2003

13.2.2003 
   Раковски  Димитър Георгиев  личен дневник 

Anser 
albifrons  400  2003

13.2.2003 
   Раковски  Димитър Георгиев  личен дневник 

Branta 
ruficollis  25  2003

13.2.2003 
   Раковски  Димитър Георгиев  личен дневник 

Anser 
albifrons  200  2003

13.2.2003 
   Каварна  Димитър Георгиев  личен дневник 

Branta 
ruficollis  1200  2003

13.2.2003 
   Каварна  Димитър Георгиев  личен дневник 

Anser anser  3  2004 02.6.2004  пшеница  Каварна  Димитър Георгиев  личен дневник 

Anser fabalis  1  2004 02.6.2004  пшеница  Каварна  Димитър Георгиев  личен дневник 
Anser 
albifrons  840  2008

15.1.2008 
  

Хаджи 
Димитър  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 

Branta 
ruficollis  1260  2008

15.1.2008 
  

Хаджи 
Димитър  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 

Anser 
albifrons  2400  2008

20.1.2008 
<Null>  Каварна  Ивайло Иванов  личен дневник 

Branta 
ruficollis  600  2008

20.1.2008 
<Null>  Каварна  Ивайло Иванов  личен дневник 

Anser 
albifrons     2008

15.1.2008 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 

Branta 
ruficollis  50  2008

15.1.2008 
пшеница 

Хаджи 
Димитър  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 

Anser 
albifrons  508  2008

15.1.2008 
пшеница  Каварна  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 

Branta 
ruficollis     2008

15.1.2008 
пшеница  Каварна  Ирина Матеева  Среднозимно преброяване 
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При  проучванията  на  местата  за  хранене  на  червеногушата  гъска  през  зимата  на 
2009/2010  г.,  значителни  количества  зимуващи  гъски,  включително  малки  ята 
червеногуши  гъски,  са установявани в обработваемите  земи в изключената от Натура 
2000  територия  (таблица  6).  Все  пак  големите  ята    от  червеногуши  гъски  (над  1000 
екземпляра)  са  регстрирани  в  защитената  зона  „Калиакра”  и  извън  нея,  но  не  и  в 
терториите с изградени и работещи ветрогенератори (карта 4).  
 
 
Таблица  6  Наблюдения  на  зимуващи  гъски  на  изключената  от  ЗЗ  „Калиакра”  територия  на  ОВМ 
Калиакра, през зимата на 2009/2010 г. по време на целенасочени проучвания на местата за хранене в 
Приморска Добруджа 

Вид  Брой 
Дата на 

наблюдение 
Земеделска 
култура  Землище  Наблюдатели 

Anser albifrons  10  09.2.2010  пшеница  Раковски  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser anser  3  09.2.2010  пшеница  Раковски  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  14  30.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  118  30.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  17  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  164  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser anser  7  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Branta ruficollis  8  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  1714  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser anser  46  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Branta ruficollis  370  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  30  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  30  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  104  28.1.2010  пшеница  Хаджи Димитър Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  384  28.1.2010  пшеница  Хаджи Димитър Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser anser  4  28.1.2010  пшеница  Хаджи Димитър Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  27  09.2.2010  пшеница  Хаджи Димитър Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  27  09.2.2010  пшеница  Хаджи Димитър Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  560  03.2.2010  пшеница  Българево  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Anser anser  14  03.2.2010  пшеница  Българево  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Branta ruficollis  86  03.2.2010  пшеница  Българево  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Anser albifrons  100  04.2.2010  пшеница  Българево  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Anser albifrons  100  04.2.2010  пшеница  Българево  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Branta ruficollis  24  26.1.2010  пшеница  Раковски  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  10  26.1.2010  пшеница  Раковски  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser anser  9  26.1.2010  пшеница  Раковски  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  188  28.1.2010  пшеница  Раковски  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  188  28.1.2010  пшеница  Раковски  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  384  09.2.2010  пшеница  Раковски  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser anser  17  09.2.2010  пшеница  Раковски  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Branta ruficollis  51  09.2.2010  пшеница  Раковски  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  10  26.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser anser  2  26.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  122  26.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  181  26.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  7  28.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser anser  7  28.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  200  30.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  186  30.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser anser  22  30.1.2010  пшеница  Каварна  Симеон Гигов, Валентин Катранджиев 

Anser albifrons  141  02.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Anser anser  18  02.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Branta ruficollis  2  02.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Самуил Добрев 

Anser albifrons  400  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 
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Вид  Брой 
Дата на 

наблюдение 
Земеделска 
култура  Землище  Наблюдатели 

Anser anser  1  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Branta ruficollis  800  09.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев, Айдън Хатибов 

Anser albifrons  615  12.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев 

Anser anser  101  12.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев 

Branta ruficollis  8  12.2.2010  пшеница  Каварна  Валентин Катранджиев 

 
 
 
Карта 4. 

 
 
 
Едногодшните проучвания не са достатъчни,  за да се оцени степента на прогонващия 
ефект на вятърните генератори върху червеногушата гъска, но явно този ефект е налице 
още от първата зма на опериране на ветрогенераторите в  технте места за хранене. В 
резултат  от  инсталирането  на  мащабен  ветроенергиен  парк  „Свети  Никола”  в 
обработваемите земи на ОВМ „Калиакра”,  в местата на хранене на  гъските се очаква 
пълна загуба на местообитания на вида в изключената от ОВМ територия, т.е. на 78% от 
местообитанието в ОВМ, както и частична загуба на местообитания в самата защитена 
зона,  поради  ефекта  на  прогонване  (карта  6).  Общо  над  80%  от  най‐ценните 
местообитания за хранене на гъските в ОВМ ще бъдат загубени, ако ветрогенераторите 
продължат да работят.  
В  този  случай  ще  се  наложи  гъските  да  предприемат  два  пъти  дневно  всеки  ден 
значтелно  по‐дълги  полети  навътре  в  Добруджа,  за  да  намират  храна.  По  време  на 
среднозимните преброявания през 2008 и 2009 г.  района на Българево‐нас Калиакра е 
установено,  че  опериращият  ветропарк  „Калиакра”  играе  ролята  на  бариера  за 
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червеногушите  гъски  при  придвижването  от  местата  за  нощувка  към  местата  за 
хранене.  Наблюдаваните  ята  гъски  неколкократно  се  връщаха  към  морето,  зокато 
намерят начин да заобиколят ветровите генератори. По тази причина считаме, че освен 
прогонващият ефект, бариерният ефект също ще пречи на птиците да намират места за 
хранене. 
Теоретично  се  предполага,  че  гъските ще  се  преместят  да  се  хранят  на  друго  място, 
поради което могат да се приложат компенсаторни мерки в смисъл обявяване на други 
територии  като  защитени  зони  за  птици  с  цел  опазване  на  червеногушата  гъска  и 
останалите  видове  гъски,  нощуващи  в  Каварненския  залив.  Тази  теза  се  лансира  от 
МОСВ  и  БАН,  като  начин  за  компенсиране  на  значителните  загуби,  както  и  за 
премахване на необходимостта от обяваване на цялата територия на ОВМ „Калиакра” 
като защтена зона. По тази причина са предложени две нови защитени зони, едната от 
които обхваща пасща и степни местообтания, обявени като защитена зона за хабитати, 
южно от град Шабла, а другата обхваща земеделски земи западно от село Дуранкулак. 
Степните местообитаня не са място за хранене на червеногушата гъска, поради което 
защитената  зона  по  хабитатите  не  може  да  се  счита  като  компенсираща  загубата  на 
местообитанията.  Другата  територия,  напечена  „Било”  обхваща  места  за  хранене  на 
гъските, нощуващи в Дуранкулашкото езеро и прилежащата морска акватория.  
 
Теоретично са възможни следните сценарии за преместване на гъските: 1. преместване 
на  гъските  в  места  за  хранене  в  съседните  на  защтената  зона  обработваем  земи;  2. 
преместване на гъските в територията „Било”, предвидена като компенисраща загубата 
на  местообитания;  3.  преместването  на  гъските  в  други  обработваеми  земи  в 
Добруджа; 4. преместване на нощувката на гъските и съответно местата за хранене. 
 
На  карта  6  е  илюстриран  модел  на  общата  загуба  на  местообитания  за  хранене  на 
Червеногушата  гъска  в  Добруджа,  поради  развитието  на  ветроенергийния  сектор. 
Моделът  е  разработен  на  базата  на  изградените,  одобрени  и  планирани 
ветроенергийни мощности в Добруджа. В модела е отразено и основното направлене 
наполета на гъските от местата за нощуване към местата за хранене. Предложената за 
компенсиране  зона  „Било”е  представена,  както    предложена  от  БАН  през  есента  на 
2007 г. Моделът е ползван за оценка на всеки един от сценарите, изброени по‐горе. 
 
Сценарий  1.  Преместване  на  гъските  в  места  за  хранене  в  съседните  на 
защтената зона обработваем земи 
Заради  работещите,  одобрени  и  планирани  ветрогенератори  на  територията  на 
община Каварна в съседство с ОВМ „Калиакра”, съседните обработваеми земи, където 
гъските  евентуално да  се  преместят,  също ще бъдат  загубени  като места  за  хранене. 
Незасегнати  остават  територии  между  Тюленово  и Шабла,  където  се  хранят  основно 
птици, нощуващи в Шабленското езеро и в морето между Тюленово и нос Шабла. Тези 
територии  отстоят  на  20‐22  км  от  Каварненския  залив.  За  да  стигнат  до  тях  птиците 
трябва  да  преминат  през  или  да  заобколят  ветпопарковете  „Калиакра”  и  „Свети 
Никола”, както   много други ветрогенератори одобрени и планирани в район дължна 
около 9,5 км и с ширина от 12 км между брега на Каваренския залив и обработваемите 
земи  севено  от  Тюленово.  Така  се  формира  значителна  преграда  за  ежедневните 
прелети  на  птиците  към  този  район.  Освен  това  въпросните  места  за  хранене  се 
ползват от голем ята гъски от района на Шабленското езеро, което ще е предпоставке 
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за  натоварване  на  обработваемите  земи  със  значително  по‐голям  брой  птици.  От 
всички разгледани сценарии този изглежда най‐реалистино да се случи, но той също е 
свързан със значителен риск за зимуващите гъски. 
 
 
Карта 6. 

 
 
Сценарий  2.  Преместване  на  гъските  в  територията  „Било”,  предвидена  като 
компенисраща загубата на местообитания 
Тази  територия  е  отделечена  на  около  24  км  от  бреговата  ивица  на  Каварненския 
залив.  Тя  е  от  ключово  значение  за  нощуващите  в  Дуракулашкото  езеро  гъски,  но  е 
прекалено отдалечена.  За да  стигнат до  този район,  гъските  трябва да преминат или 
„заобиколят” целия район между село Топола и  град Шабла,  който е  с ширина 18‐19 
км.  С  други  думи  през  цялото  време  гъските  трябва  да  летят  между  или  над 
ветрогенератори,  без  реална  възможност  да  ги  заобколят.  По  този  начин  гъските 
изразходват  значтелно  количество  енергия  и  са  изложени  на  значителен  риск  от 
сблъсък  с  ветрогенератори.  Също  така  трябва  да  се  отчете  фактът,  че  тертарията  се 
оказва  обградена  от  ветроенергийни  съоръжения,  което  ще  постави  под  въпрос 
възможността на  гъските от Каварненския залив да припознаят точно тази територия, 
като компенсиращо място за хрененето им.   Самата територия Било се предвижда да 
бъде  също  застроена  с  ветрогенератори  в  следстве  на  което  около  70%  от  нея  ще 
остане неизползваема за гъските. Това означава на практика следното: 

1. Територията  „Било”,  както  е  предложена  от  БАН  през  2007  г.,  не  може 
дазпълнява  ролята  на  компенсираща  тертория  за  червеногушите  гъски, 
нощуващи в Каварненския залив, поради това че ще бъденарушена точно както 
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е  нарушена  сега  територията  на  ОВМ  „Калиакра”,  изключена  от  Натура  2000. 
Обявяването само на незасегнатите части (разпокъсани между ветропаркове) от 
тази  територия няма да  компенсира  загубата  на местообитанията  в  района на 
Калиакра. 

2. Ще  бъде  загубена  ценна  територия  за  хранене  на  гъските  от  Дуранкулашкото 
езеро, което от една страна е значим проблем за самата опазването на самата 
защитена  зона „Дуранкулашко езеро”,  а от друга  страна ще накара птиците от 
тази защитена зона също да търсят алтернативни места за хранене. Вследствие 
гъските  нощуващи  в  различните  защитени  зони  в  Прморска  Добруджа  ще 
започнат  да  се  конкурират  за  хранителен  ресурс  по  между  си  и  с  гъските, 
нощуващи в румънските езера до границата. 

Поради  известните  инвестиционни  предложения,  имеме  информаця  че  БАН  ще 
предложи  намалена  площ  на  територията  „Било”  (не  са  ни  известни  подробности), 
което  на  практика  означава,  че  загубите,  причнен  в ОВМ Калиакра  не могат  дабъдат 
компенсиран  чрез  тази  тертория.  Територията  „Било”  е  нужно  да  бъде  включена  в 
Натура  2000,  за  да  се  гарантира  опазването  на  местата  за  хранене  на  гъските  от 
Дуранкулашкото езеро, но тя не може  и не следва да се приема като компенсаторна 
мярка  за  нощуващите  в  Каварненския  залив  гъски,защото  на  практика  няма  да 
изпълнява тази роля. 
 
Сценарий 3. Преместване на гъските в други обработваеми земи в Добруджа 
При  анализа  на  възможната  обща  загуба  на  местообитания  за  хранене  на 
чевреногушата гъска в Добруджа поради прогонващ ефект, се установи че в резултат от 
развитието на ветроенергиня сектор ще настъпи значима загуба на места за хранене в 
целя район на пребиваване на вида (карта 6). В предпочитаната 10‐километрова зона 
около  местата  за  нощуване  на  птиците  незасегнати  на  практик  асе  очаква  да  бъдат 
само  обработваемите  земи  около  (южно  и  северно)  езерата  Шабла  и  Дуранкулак, 
между Шабла и Тюленово и около град Балчик. Това най‐вероятно ще наложи от една 
страна  концентриране  на  зимуващите  гъски  в  тези  райони  (вероятно  свързано  с 
презпасване  на  земеделските  култури  и  с  по‐голямо  безпокойство  поради  ловна 
преса).  От  друга  страна  ще  принуди  гъските  да  летят  далеч  във  вътрешността  на 
Добруджа в търсене на храна. Тъй като птиците са свързани с езерата, не само заради 
нощувката,  а  и  заради  тоа  че  те  са  източник  на  вода  за  пиене,  това  ще  наложи  да 
извършват дълги прелети не само за нощуване но и за водопой.Проблемът е че загуба 
поради изграждане на ветрогенератори се очаква на 20 км навътре в сушата по цялото 
протежение  на  Добруджа  между  Балчик  и  границаат  с  Румъния.  Над  50%  от  всички 
местообитания  на  червеногушата  гъска  в  Добруджа  се  очаква  да  бъдат  загубени 
поради  развитиет  она  ветроенергийния  сектор.  Оставащите  свободни  територии  са 
разпокъсани  и  по‐мащабните  от  тях  са  във  вътрешността  на  Добруджа,  къдет  осе 
насочват  нови  интерес  за  ветрогенератори.  Това  означава,  че  дори  да  няма  нови 
предложения, ако се реалзрат само одобренте и планирените ветрогенератори ще има 
огромен  недостг на места за хранене на вида в целия район. По тази причина не може 
да  се  счита,  че  птиците  нощуващи  в  Каварненския  залив ще  се  насочат  успешно  към 
други места за хранене, без да бъдат изложени на риск от сблъсък с ветрогенератори 
или  да  изразходват  прекалено  много  енергийни  ресурси.  Те  не  могат  да  бъдат 
ефективно  опазени  извън  ОВМ  „Калиакра”,  където  са  най‐важните  им  тертории  за 
хранене. 
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Сценарий  4.  Преместване  на  нощувката  на  гъските  и  съответно  местата  за 
хранене 
Този сценарий не е нереалистичен, както по отношене на нощуващите в Каварненския 
залив гъски,  така и въобще по отношение на гъските в Прморска Добруджа. Трайната 
липса на места за хранене могат да принудят птиците да променят местата за нощувка, 
но  този процес не може да бъде природозащитно насочван и контролиран без да се 
осигурят места за хранене. Теоретично нощуващите в Каварненския залив биха могле 
да  се  преместят  при  Шабленското  и  Дуранкулашкото  езеро,  коет  оте  явно  не 
предпочитат, щом редовно нощуват в  залива. Ако все пак  те се преместят  там,  те ще 
бъдат  подложени  на  силна  ловна  преса  значителна  конкуренция  за  територии  за 
хранене.  Преместването  на  птиците  е  очевидно  в  разрез  с  целите  на  опазване  на 
защитената зона „Калиакра”. 
 
 
 
Бял щъркел  Ciconia ciconia 
Видът  е  установен  като  редовно  мигриращ  през  ОВМ  „Калиакра”,  като  до  42%  от 
мигриращата  по  българското  черноморие  популация  се  концентрира  в  този  район.  В 
НБОИ се съхраняват 437 отделни наблюдения на бял щъркел по време на миграция от 
района на ОВМ „Калиакра”. При проучване на миграцията 2004‐2006 г. се установи, че в 
района  на  село  Българево  са  преминали 26310  бели щъркели,    над  80%  от  които  са 
преминалипрез изключената от Натура 2000 тертория. 60% от тези птици са премнали 
на височина под 150 м.   През 2006 г. в   района на село Хаджи Димитър са преминали 
103814  щъркели,  а  в  района  на  Каварна  –Североизток  –  117721  щъркели,  всчки  от 
които  са  пемнали  над  изключената  тертория.  През 2006  г.  обща  над  изключената  от 
Натура 2000  тертория на ОВМ се преминали 196771 екземпляра, от които 20%  (около 
42000 птици) – на височна под 150 м). Също така е установено че големи ята щъркели – 
до над 5000  птици редовно нощуват  в  района между  град Каварна,  Раковски,  Хаджи 
Димитър и Българево (карта 7). По‐голямата част от тези нощувки (90%) се намират на 
територията  на  ОВМ,  която  е  изключена  от  Натура  2000.  В  таблица  7  е  представена 
извадка от данните от полевите проучваня на миграцията, които показват че в района 
редовно нощуват щъркели. Порад географията на брега  постоянните ветрове птиците 
дълго  се  задържат в района в  търсене на подходящи места  за набиране на височина 
(понягога повече от половин част) или да се върнат на сушата. За набиране на височина 
основно  използват  района  северно  от  село  Българево    до  пътя  Каварна  –  Хаджи 
Димитър, както и степите около Българево. При силни ветрове щъркелите кацат и през 
деня. Това явление е документирано на филм, който може да бъде предоставен. Копие 
от полевия дневник на блюдателна точка Българево, където е описвано движението на 
щъркеловите  ята    местата  за  нощувка,  е  приложен  към  настоящата  документация 
(приложение  7).  През  три‐годшния  период  на  наблюдение  е  установено,  че  птиците 
предпочитат  районите,  които  са  по‐отдалечени  от  брега,  което  много  зависи  и  от 
конкретните  условия.  През  всички  години  обаче  районът  между  Каварна  и  Хаджи 
Димтър е бил основно място за нощувка на щъркелите.  
 
Това  е  ясно  доказателство,  че  районът  между  нос  Калиакра,  Каврна  и  селата  Хаджи 
Димитър и Раковски се формира  типично място с  тесен фронт на миграция,  а  земите 
попадащи в изключената от ОВМ територия са от ключово значение за птиците. 
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Изграждането на ветрогенератори в района на Хаджи Димитър през 2005/2006 г. (9 на 
брой)  не  принуди  птиците  да  променят  посоката  на  прелета  си,  както  и  местата  за 
нощувка. На практика мястото за нощувка в района на Хаджи Димитър е необходимо 
на  птиците,  не  само  поради  спецификата  крайбрежната  ивица  тук,  но  и  от 
предпочитани места  за  нощувка извън България.  Територията  „Било”  предложена да 
компенсира загубата на местообитанията не може да компенсира необходимостта на 
птиците да нощуват в района на  селата Хаджи Димтър,  Българево и Раковски и няма 
механизъм  по  който  птиците  да  бъдат  принуден  да  ползват  избраната  от  хората 
тертория,  вместо загубената  такава в изключената от Натура 2000  територия на ОВМ. 
На  практика  щъркелите  ще  продължават  да  ползват  тази  тертория  и  ще  бъдат 
изложени на постоянен риск от сблъсък с ветрогенератори и електропреносната мрежа 
(такива сблъсъци са документиран през 2006 г.) 
 
 
Карта 7. 
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Таблица 7. Извадка от данните за нощуващи бели щъркели в изключената от Натура 2000 територия на ОВМ „Калиакра”  
Наблюдателна 

точка 
година месец  дата  час  минути брой 

бели 
щъркели 

височина 
от (м) 

височина 
до (м) 

отстояние 
от 

точката 
от (м) 

отстояние 
от 

точката 
до (м) 

посока на 
отстоянието 
от точката 

посока 
от 

която 
идва  

междинни 
посоки на 
движение 

посока в 
която 

заминава 

вид полет  бележки  наблюдател 

Българево  2004  август  10  9  15  864  200  800  470  1900  NW        W  "РП, ПП"  9`35‐10`15 все 
се реят в 
района 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  10  10  20  961  400  400  0  0     ESE     W  "РП, ПП"  време 
прекарано от 
тях тук ‐ '10`55‐

11`20    

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  11  10  12  22  200  400  1000  1000  N        W  РП+ПП  успя да ги 
отнесе на изток 
и в 10`15 се 
озовават над 
точката, реят 

се, но вятъра ги 
отнася;    

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  11  11  0  40  250  250  600  600  S  E     NЕ  ПП+РП  сляха се с ятото 
от 10`55 и 
заедно се 
опитват да 
преодолеят 

вятъра. Изгубих 
ги докато 

гледах морския 
орел; 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  14  8  33  850  0  800  2000  6000  W        W  РП+РПП+АП  задържаха се в 
района  ‐ 8`33‐

9`33 

Ирина 
Костадинова 



31 
 

Наблюдателна 
точка 

година месец  дата  час  минути брой 
бели 

щъркели 

височина 
от (м) 

височина 
до (м) 

отстояние 
от 

точката 
от (м) 

отстояние 
от 

точката 
до (м) 

посока на 
отстоянието 
от точката 

посока 
от 

която 
идва  

междинни 
посоки на 
движение 

посока в 
която 

заминава 

вид полет  бележки  наблюдател 

Българево  2004  август  14  8  33  1380  0  800  0  7000  E        SW  РП+РПП+АП+ПП  задържаха се в 
района  ‐ 8`33‐

9`33 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  15  8  35  1587  0  300  6500  7000  W‐E  NW  SE  SW  РП+РАП+РПП+ПП задържаха се в 
района  ‐8`35‐

9`35 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  15  8  35  85  0  200  6500  500  W‐N  NW  E  W  РП+АП+ПП  задържаха се в 
района  ‐8`35‐

9`35 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  15  8  35  49  0  200  6500  600  W‐S  NW  E  W  РП+АП+ПП  задържаха се в 
района  ‐8`35‐

9`35 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  15  14  45  1  0  0  0  0                 Появи се от NE 
и кацна в 
нивата 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  16  11  55  4  100  0  2000  2000  W  NE           кацат  Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  19  8  5  207  0  100  5000  5000  W        W  АП+ПП+РП  излитат от ниви 
N от Каварна 

Ирина 
Костадинова 

Българево  2004  август  23  13  10  6  15  20  1200  1200  N  NE     SW  АП  кацат 400mW(.)  "Ирина 
Костадинова, 
Петър Матеев, 

Георги 
Костадинов" 

Българево  2004  август  23  13  35  1  2  2  0  0           W  АП  вдигна се от 
нива E(.) 

"Ирина 
Костадинова, 
Петър Матеев, 

Георги 
Костадинов" 
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Наблюдателна 
точка 

година месец  дата  час  минути брой 
бели 

щъркели 

височина 
от (м) 

височина 
до (м) 

отстояние 
от 

точката 
от (м) 

отстояние 
от 

точката 
до (м) 

посока на 
отстоянието 
от точката 

посока 
от 

която 
идва  

междинни 
посоки на 
движение 

посока в 
която 

заминава 

вид полет  бележки  наблюдател 

Българево  2004  август  24  8  15  17  0  0  5000  5000  NNW        WSW  РП+АП  току що се 
вдигат 

"Ирина 
Костадинова, 
Петър Матеев, 

Георги 
Костадинов" 

Българево  2004  август  29  14  8  1  80  0  500  500  N  W     E  ПП  в 14:14 кацна в 
угарта 

"Ирина 
Костадинова, 
Петър Янков" 

Българево  2005  август  12  11     9  0  0  0  0                 след завоя при 
Каварна 

вполето се 
вдгнаха 

Владимир 
Александров 

Каварна NE  2006  август  21  9  30  1  20  20  1000  1000  NW              каца NW(.) 
някаде зад 

индустриалните 
сгради 

Михаил Илиев 

Каварна NE  2006  август  31  16  45  30  150  150  300  300  NE  E     W  РП+АП  кацнали, 6 от 
тях отлитат 

Михаил Илиев 

Каварна NE  2006  септември  4  9  0‐8  1034  100  150  2000  2000  NNW  NE     SW  АП  вероятно са 
нощували зад 

пояса 

Михаил Илиев 

Каварна NE  2006  септември  4  9  13‐18  382  50  50  3000  3000  NNW  NE     SW  АП  вероятно са 
нощували зад 

пояса 

Михаил Илиев 
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Наблюдателна 
точка 

година месец  дата  час  минути брой 
бели 

щъркели 

височина 
от (м) 

височина 
до (м) 

отстояние 
от 

точката 
от (м) 

отстояние 
от 

точката 
до (м) 

посока на 
отстоянието 
от точката 

посока 
от 

която 
идва  

междинни 
посоки на 
движение 

посока в 
която 

заминава 

вид полет  бележки  наблюдател 

Каварна NE  2006  септември  5  7  45‐55  1450  80  120  2500  2500  W  NNE     SSW  РП+АП  тези птици са 
нощували в 
полето и по 
поясите м/у 

селата Селце и 
Могилище 

Михаил Илиев 

Каварна NE  2006  септември  5  7  55‐59  345  150  150  3000  3000  WNW  N     S  АП+ПП  тези птици са 
нощували в 
полето и по 
поясите м/у 

селата Селце и 
Могилище 

Михаил Илиев 

Хаджи 
Димитър 

2006  август  21  17  28  276  200  200  3000  3000  NNE  NE     SW  ПП+АП  Кацат да 
нощуват NW от 
с.Раковски 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  август  29  16  55  1450  350  350  3000  3000  NW  ENE     WSW  ПП+АП  Кацат да 
нощуват NW от 
с.Раковски 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  август  30  6  50  4  0  100  3800  3800  SW              Нощували са в 
нивата 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  август  30  7  48  1450                             нощували NW 
от с.Раковски ‐ 

да не се 
сумират, 

защото вече са 
броени 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 
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Наблюдателна 
точка 

година месец  дата  час  минути брой 
бели 

щъркели 

височина 
от (м) 

височина 
до (м) 

отстояние 
от 

точката 
от (м) 

отстояние 
от 

точката 
до (м) 

посока на 
отстоянието 
от точката 

посока 
от 

която 
идва  

междинни 
посоки на 
движение 

посока в 
която 

заминава 

вид полет  бележки  наблюдател 

Хаджи 
Димитър 

2006  август  31  8  51  680  200  200  3500  3500  NNW  NNE     SSW  РП+АП  Вдигат се 
нощуващи 
щъркели 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  1  7  30  13  180  180  3000  3000  SE           РП  Комин, 
вероятно са 
нощували 
наблизо 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  2  17  05  22  60  60  1200  1200  S              Кацат да 
нощуват 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  4  16  32  57  100  0  200  200  WNW              Кацнаха в 
изгорелите 
стърнища 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  5  7  08  200  0  100  1000  1000  NW              Нощували са в 
полето 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  5  7  08  80  0  100  1000  1000  S              нощували са в 
стърнище и 
люцерна 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  5  8  04  268  0  100  1000  1000  W        SE  ПП  Вдигнаха се от 
нощувка на NW 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  5  8  04  180  0  100  1300  1300  SSW        SE  РП  вдигнаха се от 
нощувка на S 

ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 

Хаджи 
Димитър 

2006  септември  7  15  30  172  100  250  3500  3500  NW           РП  Нощувка  ВАЛЕНТИН 
КАТРАНДЖИЕВ 
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Вечерна ветрушка Falco vespertinus 
Видът е установен като гнездящ и редовно мигриращ през ОВМ „Калиакра”. Гнезди в 
ЗЗ „Калиакра”, като част от ловните му територии се намират в изключената от Натура 
2000  тертория  и  на  практиа  остават  без  възможност  за  прилагане  на  специални 
природозащтни мерки.  
За  този  вид  е  характерно  че  по  прнцип  прелита  ниско,  като  за  разлика  от  другте 
грабливи птици лети на ята. В района на ОВМ „Калиакра” е установен да прелита в най‐
големи количества от цялото северно черноморско крайбрежие, като са наблюдавани 
ята от над 900 птици. Вечерната ветрушка се задържа в района на ОВМ „Калиакра” като 
се  храни  с  гъсенц  и  прелетни  насекоми,  които  изобилстват  в  района  през  есента. 
Основните места на  струпване на птиците  са  в  степните местообитания  в  защитената 
зона,  както  и  в  обработваемте  земи  около  електропроводите  край  пътя  Каварна  – 
Хаджи Димитър и Българево – Свети Никола (карта 8). Тези места са предпочитени от 
вида, поради добрата видимост към местата за хранене. Вечерната ветрушка се нуждае 
от мозаечния  характер  на  обработваемите  земи  в  района,  в  съседство  със  степнните 
местообитания.  Птицте  се  задържат  именно  в  тази  част  поради  географското 
положение на брега, в съчетане с мозаечния характер на местообитанията и наличието 
на богата хранителна база. В НБОИ се съхраняват 299 отделни наблюдения на вечерни 
ветрушки по време на миграция. Наблюденията на вечерни ветрушки, задържащ се по 
време на миграция в територията на ОВМ, изключена от защитена зона „Калиакра” са 
представени в таблица 8.  
 
 
Карта. 8 
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Таблица 8. Наблюдения на вечерни ветрушки задържащи се по време на миграция в територията на 
ОВМ „Калиакра”, изключена от ЗЗ „Калиакра” 
Наблюдателна 

точка 
година  месец  дата  брой 

наблюдавани 
вечерни 
ветрушки 

бележки  наблюдател 

Българево  2004  септември  2  2  ловуват  Петър Янков и Деница Костова 

Българево  2004  септември  2  6  ловуват  Петър Янков и Деница Костова 

Българево  2004  септември  2  1  ловува  Петър Янков и Деница Костова 

Българево  2004  септември  3  2  ловуват  Петър Янков 

Българево  2004  септември  3  4  ловуват  Петър Янков 

Българево  2004  септември  5  5  ловуват  Петър Янков и Христо Гърдов 

Българево  2004  септември  5  2  ловуват  Петър Янков и Христо Гърдов 

Българево  2004  септември  5  6  ветреят се  Петър Янков и Христо Гърдов 

Българево  2005  септември  21  4  ловуват срещу 
вятъра 

Младен Граматиков и 
Десислава Кузманова 

Българево  2005  септември  22  5  кацна на жица  Младен Граматиков и 
Десислава Кузманова 

Българево  2005  септември  29  2  хранят се с 
преминаващи 
водни кончета 

Младен Граматиков и Надя 
Михайлова 

Българево  2005  септември  21  4  ловуват срещу 
вятъра 

Младен Граматиков и 
Десислава Кузманова 

Българево  2005  септември  22  5  кацна на жица  Младен Граматиков и 
Десислава Кузманова 

Българево  2005  септември  29  2  хранят се с 
преминаващи 
водни кончета 

Младен Граматиков и Надя 
Михайлова 

Каварна NE  2006  септември  28  39  към горните 20 
обикалят ниско над 

могилата 

Виктор Василев, Георги Влаев и 
Борис Белчев 

Хаджи Димитър  2006  август  27  1  Ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  септември  28  9  Ловуват на 700 м.SE 
в 15:57 заминават 

Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  октомври  2  6  Накацали по 
дървета и жици 

Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  2  1  ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  2  1  ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  3  3  ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  3  1  ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  3  3  ловува  Валентин Катранджиев 

Хаджи Димитър  2006  май  3  2  ловува  Валентин Катранджиев 

край пътя Хаджи 
Димитър ‐ 
Каварна 

2004  септември  21  1  ловува  Петър Янков 

край пътя Хаджи 
Димитър ‐ 
Каварна 

2004  септември  22  1     Петър Янков 

край пътя Хаджи 
Димитър ‐ 
Каварна 

2004  септември  22  1     Петър Янков 

край пътя Хаджи 
Димитър ‐ 
Каварна 

2004  септември  22  7     Петър Янков 
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Наблюдателна 
точка 

година  месец  дата  брой 
наблюдавани 

вечерни 
ветрушки 

бележки  наблюдател 

северно от Свети 
Никола 

2004  септември  22  1     Петър Янков 

край пътя Свети 
Никола ‐ 
Българево 

2004  септември  22  9  на жици  Петър Янков 

край пътя Свети 
Никола ‐ 
Българево 

2004  септември  22  3  ловуват до пътя  Петър Янков 

край пътя 
Българево ‐ 
Каварна 

2004  септември  22  1  ловува  Петър Янков 

край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 
Димитър при 
разклона за 
Раковски 

2004  септември  20  4  кацнали на жици  Петър Янков 

край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2004  септември  20  11  кацнали на жици  Петър Янков 

край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2003  септември  22  4     Петър Янков 

край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 
Димитър при 
разклона за 
Раковски 

2003  септември  22  2     Петър Янков 

източно от с 
Българево 

2004  септември  18  3  кацнали на жици  Петър Янков 

край пътя 
източно от 
Каварна 

2004  септември  18  1     Петър Янков 

край пътя Хаджи 
Димитър ‐ 
Каварна 

2004  октомври  4  1  на жици  Петър Янков 

Край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2002  септември  9  1  улови храна и я 
изяде на стълб 

Петър Янков 

Край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2002  септември  9  11  хранят се с 
обилните поне 3 
вида гъсеници, 
които са 3‐4 см 

дълги 

Петър Янков 

Край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2002  септември  9  8  ловуват  Петър Янков 

Край пътя 
Каварна ‐ Хаджи 

Димитър 

2002  септември  9  13  ловуват  Петър Янков 

 
 
Ловен сокол Falco cherrug 
Има 20 сигурни наблюдения на ловен сокол в ОВМ „Калиакра”, от които 18 – след 1995. 
Установяван  е  както  по  време  на  миграция,  така    през  гнездовя  период  –  на  нос 
Калиакра,  в  района  на  Болата,  Яйлите,  Българево  и  село  Хаджи  Димитър.  В  района 
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между Каварна и Топола по време на мграция има също 4 наблюдения. Въз основа ан 
данните  за  миграцията  и  след‐гнездовите  скитания  на  този  рядък  през  последните 
години световно застрашен вид в Добуджа, са дефнирани  районите, където този вд със 
сигурност  се  среща  редовно.  На  карта  9  са  посочени  районите  на  срещане  в  ОВМ 
Калиакра, определени на базата на наличните данни. Шестте наблюдения на вида по 
време на проучването на миграцята (две при Хаджи Димитър, едно при североизточно 
от Каварна    три при Българево, доказват че вида редовно прелита над  територята на 
ОВМ,  изключена  от  Натура  2000  (таблица  9).  Голяма  част  от  коридорите  му  за 
придвижване в ОВМ на практика остават извън натура 2000. 
 
 
Карта. 9 

 
 
Таблица 9. Наблюденя на ловен сокол, в територията на ОВМ Калиакра, изключена от Натура 2000 
Наблюдателна 

точка 
година  месец  дата  наблюдател 

Българево  2005  август  21  Владимир Александров, Мария Дериджан и Кари Начев 

Българево  2005  септември  7  Свилен Чешмеджиев и Камелия Димитрова 

Българево  2004  октомври  16  Петър Янков 

Каварна NE  2006  септември  24  Михаил Илиев 

Хаджи Димитър  2006  септември  9  ВАЛЕНТИН КАТРАНДЖИЕВ 
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Снявица Coracias garrulus 
Подобно  на  вечерната  ветрушка  синявицата  се  задържа  по  време  на  миграция  на 
терторията  на  ОВМ  Кариакра,  там  където  има  мозаечен  ландшафт,  в  степнте 
местообитания и основно в земите около надземните електропреносни мрежи  (карта 
10). 48%  от местообитанията  за  хранене на вида по време на миграция  се намират в 
изключената  от  Натура  2000  територия  на  ОВМ.  Наличието  на  подобни  характер  и 
значение  тертории  в  района  на  ОВМ  извън  него  са  силно  огранчени  и  не  могат  да 
компенсират изключените тертории. 
 
Карта. 10 

 
 
 
Световно  застрашени  видове  грабливи  птици  –царски  орел Aquila  heliaca,  голям 
креслив  орел  Aquila  clanga,  степен  блатар  Circus macourus,  червена  каня Milvus 
milvus 
Посочениет  световно  застрашени  видове  редовно  се  срещат  в  ОВМ  „Калиакра” 
повреме на миграция. От тях големят креслив орел е наблюдаван само в зключената от 
Натера 2000 територия. От проучванията през 2004 г. бе доказано че степния блатар се 
задържа  в  степите  между  Българево  и  Каварна,  а  при  проучванията  през  2006  г.  бе 
потвърдено че видът е многоброен (като се има предвид природозащитния му статус) 
ив района на Хаджи Димитър  (таблица 10). С изключването на този район от защитена 
зона  „Калиакра”  важн  миграционни  коридори  за  посочените  световно  застрашени 
видове  остават  извън  Натура  2000  и  възможност  за  специална  защита.  Всички  тези 
видове се изложени на висок риск от сблъсък с ветрогенератори. 
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Таблица  10.  Наблюденя  на  световно  застрашени  видове  хищни  птици,  в  територията  на  ОВМ 
Калиакра, изключена от Натура 2000 

вид  брой  Наблюдателна 
точка 

година месец  дата  час  минути  наблюдател 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 август  17 14  44  Чавдар Николов 

Aquila heliaca  1  Каварна NE  2006 август  28 10  35‐45  Михаил Илиев 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 август  29 16  18  Михаил Илиев 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 август  29 17  14  Михаил Илиев 

Aquila heliaca  1  Каварна NE  2006 август  29 10  36‐48  Михаил Илиев 

Circus macrourus  2  Каварна NE  2006 септември  4 9  10  Михаил Илиев 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 септември  6 15  29  Михаил Илиев 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 септември  6 16  56  Михаил Илиев 

Circus macrourus  9  Каварна NE  2006 септември  20 16  03  Михаил Илиев 

Milvus milvus  2  Каварна NE  2006 септември  29 13  15  Борис Белчев 

Circus macrourus  1  Каварна NE  2006 октомври  16 9  21  Виктор Василев  

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 август  17 14  40  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 август  19 12  58  Валентин Катранджиев 

Aquila heliaca  1  Хаджи Димитър  2006 август  28 9  30  ВАЛЕНТИН КАТРАНДЖИЕВ, ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ 
Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 август  29 13  39  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 септември  15 10  24  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 септември  27 8  13  Валентин Катранджиев 

Aquila clanga  1  Хаджи Димитър  2006 септември  29 13  28  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 март  28 10  40  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 март  29 8  44  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 апрлил  7 9  50  Стоян Йорданов 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 апрлил  18 11  10  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 апрлил  18 14  55  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 апрлил  20 14  50  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 апрлил  21 14  45  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 май  5 15  50  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 май  8 13  59  Валентин Катранджиев 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 май  10 9  10  Валентин Катранджиев, Ива Иванова 

Circus macrourus  1  Хаджи Димитър  2006 май  14 9  00  Валентин Катранджиев, Ива Иванова 

 
 
 
 
Ливаден дърдавец Crex crex 
Ливадният  дърдавец  е  нощен  мигрант,  чиято  численост  в  ОВМ  Кариакра  не  е 
специално  проучвана.  Видът  е  установявен  по  време  на  миграция  както  в  степните 
местообитания,  така  и  в  обработваемите  земи,  следвайки  ятата  от  мигриращи 
пъдпъдъци. Поради географската специфика на брега многочислени ята пъдпъдъци и 
дърдавци се спират в степите на Кариакра и съседните на тях обработваеми земи, като 
места  за  почивка  и  коргиране  посоката  на  прелета.  Близо  половината  от  тези 
местообитания в ОВМ остават извън Натура 2000,  порад  значтелно намалената площ 
на ЗЗ „Калиакра” (карта 11). 
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Карта 11. 

 
 
 
 
Дебелоклюна  чучулига Melanocorypha  calandra  и  късопръста  чучулига  Calandrella 
brachydactyla 
Дебелоклюната чучулига и късопръстата чучулига са силно засегнати от намаляването 
на площта на ЗЗ „Калиакра”,  тъй като част от гнездовите им популации остават извън 
защитената  зона.  В прастранствено отношене  тези видове обитават цялата  територия 
на ОВМ (карта 12). По време на следгнездовите скитания чучулигите масово се хранят в 
обраобтваемите земеделски земи,  включително индивидите,  гнездящи в  гранците на 
защитената  зона.  ИЗключването  на  обработваемите  земи  на  ОВМ  Калиакра  от 
защитената  зона  на  пракитка  нарушава  функционалната  цялост  на  най‐важната  в 
страната територия за опазване на дебелоклюната и късопръстата чучулиги. 
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Карта 12. 

 
 
 
 
Турилик Buchinus oedicnemus 
На  карта  13  е  представено  пространственото  разпределение  на  местообитанията  на 
турилика  в  ОВМ  Калиакра,  от  коет  ое  видно  че  макар  и  малка,  все  пак  значима  за 
гнездящата  популация  на  турилика  част  от  местообитанията  му  остава  извън 
защитената зона. 
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Карта 13. 

 
 
 
Гнездящи граблив птици 
Поради ограничение във времето, подробен анализ на последствията от намаляването 
на  територията  на  ЗЗ  „Калиакра”  за  гнездящите  грабливи  птици  –  белоопашат 
мишелов,  бухал,  късопръст  ястреб  и  вечерна  ветрушка  не  е  направен.  Приложена  е 
карта 14,  от която е видно,  че по‐голямата чест от ловнит етеритории на  тези видове 
остават извън защитената зона. 
 
Карта 14. 
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В.  Загуба  на  местообитания  в  изключената  от  Натура  2000  територия  и 
възможност  за  компенсране  на щетите  чрез  обявяване  на  нови  защтени  зони  за 
птици. 
Основната концепция на МОСВ за реаване на проблема със намаляването на площта на 
защитена  зона  „Калиакра”  е  чрез  обявяване  на  две  нови  защитени  зони,  както  бе 
посочено по‐горе. БДЗП не разполага с подробна информация за новите предложени 
зони, но е информирано, че едната зона се припокрива частично със защитена зона за 
хабитати,  а  другата  е  част  от  предложената  през  2007  г.  от  БАН  нова  защитена  зона 
Било. 
При оценка на възможностите за компенсиране могат да се направят следните изводи: 
Защитената зона за хабитати е възможно частично да компенсира загубата на степни 
местообитания  в  изключената  от  Натура  2000  територия  на  двата  вида  чучулиги  и 
турилика.  Тя  няма  пространствена  връзка  с  останалите  степни  местообитания  в  ЗЗ 
Каликара,  така както изключените от Натура 2000 местообитания. По  тази причина е, 
съмнително че ще има желания компенсационен ефект. Тази защитена зона не може 
да  компенсира  изключването  на  места  за  хранене  на  въпросните  видове,  важн  по 
време  на  следгнездовите  скитания.  Защитената  зона  за  хабитати  не  може  да 
компенсира по никакъв начин загубата на местообитания и функционални връзки за 
нито един от описаните по‐горе видове. 
Територия „Било” няма пространствена и функционална връзка с ОВМ „Калиакра” и 
местообитанията  на  видовете,  които  се  опазват  в  него,  по  начин  по  който  тази 
територия да послужи като компенсация за изключените от защитена зона „Калиакра” 
обработваеми  земи.  Конкретно  за  червеногушата  гъска  и  белия  щъркел  това  бе 
обосновано детайлно по‐горе.  Характера  на  пребиваване  и  поведение  на  останалите 
разгледани по‐горе видове птици в ОВМ Калиакра изключва възможността територията 
„Било”  да  бъде  предпочетена  от  тези  видове  вместо  изключените  от  ЗЗ  „Карлиакра” 
територии.  Тази  територия  има  своето  самостоятелно  значение  за  опазване  на 
застрашени видове птици и е необходимо да бъде включена в мрежата Натура 2000, 
но не като компенсация на изключените от защитена зона Калиакра тертории. 
 
Г. Заключение относно приложимостта:  
Осигуряването на адекватна защита на видовете птици,  които са обект на опазване в 
ОВМ  Калиакра  не  може  да  стане    посредством  обявяване  на  други  територии  за 
защитени зони за птици, вместо изкючената от Натура 2000 тертория на ОВМ, поради 
следните съобажения: 

‐ Географското  разположене  на  изключената  територия  спрямо  ЗЗ  „Калиакра”  и 
спрямо географията на морския бряг; 

‐ Поради  силната  функционална  свързаност  на  цялата  територия  на  ОВМ 
„Калиакра” 

‐ Невъзможност да бъдат компенсирани въздушнте коридори ан придвижване на 
мигриращите птици, мястото за нощувка на беля щъркел, както и да се осигурят 
достатъчно по площ и енергетично изгодни места за хранене на червеногушата 
гъска. 

 
Единствената  възможност  за  удовлетворяване на изискването на достатъчна площ от 
местообитания за тези видове е обявяванет он ацелата територия на ОВМ за защитена 
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зона и предприемане на мерки за възстановяване на качествата на местообитанията и 
функционалните връзки в защитената зона.  


	ОВМ Калиакра (IBA BG051) - оценка на териториятя на ОВМ спрямо територията на ЗЗ „Калиакра”; зночимост на идключените територии

