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 Видовото разнообразие на птиците е 
сравнително богато. Те са и най-многобройните и 
повсеместно разпространени гръбначни животни. 
През последните години птиците се радват на 
голям интерес, както в България, така и в чуж-
бина. Много любители орнитолози от чужбина се 
насочват към наблюдение на птиците в тяхната 
естествена среда и взимат участие в специално 
организирани турове в различни краища от стра-
ната ни за наблюдение на птици. България е една 
от страните в Европа с най-богата орнитофау-
на, което я прави предпочитано място за орни-
толозите. Според най-новото издание на Collins 
Bird Guide (Svensson, 2009) за Европа, Северна Аф-
рика и Близкия изток са описани 713 вида птици. 
От тях 406 вида са установени на територията 
на България (BUNARCO, 2009). В определителя са 
описани 122 вида птици на територията на ПП 
„Златни пясъци”. Видовият състав е според при-
етия през 2010 г. план за управление на парка и 
вероятно има пропуски, които при провеждане на 
дейностите по плана ще бъдат отстранени при 
следващи подобни издания. Като гнездящи в парка 
са установени 86 вида от 12 разреда.

 Определителят има за цел да подпомогне 
природолюбителите, орнитолозите и туристи-
те при посещението в парк „Златни пясъци” за 
разпознаване на птиците в техните естествени 
местообитания. Може да бъде използван и като 
справочник или при изучаване на птиците и в дру-
ги части от страната, особено по Черноморско-
то крайбрежие.

УВОД
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 За всеки вид птица в определителя са да-
дени латинското и българското име. Текстът 
описва размери на птицата, особени белези и раз-
познаване в природата, разпространение и ста-
тус. Размерите включват дължина на тялото 
(ДТ) (измерена от върха на клюна до края на най-
дългите опашни пера при изпъната шия и опашка) 
и размах на крилата (РК) (при максимално разтво-
рени крила). В описателната част са отбелязани 
най-основните белези на вида, по които да бъде 
разпознат в природата, както и наличието на 
полов, сезонен или възрастов диморфизъм. Някои 
видове птици са добри летци и прекарват голя-
ма част от живота си в полет (грабливи птици, 
бързолети и др.), поради което се определят и 
наблюдават предимно във въздуха. Поради това 
е важно да се познават добре отличителните им 
белези и особеностите на техния полет, поведе-
ние и екологични изисквания. 

 Като приложение към определителя са 
представени основните местообитания в грани-
ците на парка и видовият състав на птиците ко-
ито могат да се наблюдават там. Те не включват 
само гнездови местообитания, а ловни и трофич-
ни местообитания, места за почивка и хранене 
по време на миграция и зимуване, т.е. навсякъде 
където видът може да се наблюдава през различни 
етапи от неговия годишен жизнен цикъл. В от-
делни таблици са представени птиците по техни 
предпочитани местообитания, разпределени по 
птици на: горите, окрайнини на горите, влажни-
те зони, откритите пространства, населените 
места и скалните комплекси.

УВОД



8

 Природен парк Златни пясъци е най-малки-
ят (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в стра-
ната. Намира се на 17 км североизточно от гр. 
Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и 
обгражда едноименния курортен комплекс. Дължи-
ната на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. 
Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а сред-
ната надморска височина е 110 м. На север парка 
граничи със с. Кранево, на запад със селскостопанс-
ки земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на 
юг със земи от горския и селскостопански фонд. 
В границите на парка са включени преобладавщо 
отдели от ДЛ “Варна” и няколко отдела от ДЛ 
“Балчик”.
 Идеята за създаване на парк е документи-
рана още през 1915 г. Но тя се превръща в ре-
алност на 3 февруари 1943 година, когато с пос-
тановление на Министерство на земеделието и 
държавните имоти част от Държавната гора 
“Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за На-
роден парк Златни пясъци – вторият обявен в 
страната след Народен парк (днес природен парк) 
Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка 
е запазване и защита на ценни растителни и жи-
вотински съобщества и характерни ландшафти.
Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, 
никой не е предполагал, че именно там след 13 г. 
ще започне изграждането на един от най-големи-
те ни морски курорти. Курортен комплекс Злат-
ни пясъци не само се разполага върху тогавашния 
народен парк, но и взема името му.
 Природен парк “Златни пясъци” обхваща 
североизточната част на Франгенското пла-
то, над курортните комплекси “Златни пясъци” 

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
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и “Чайка”. През парка преминават доловете Ми-
ризливата вода, Гюргенлъка и Бати бунар, които 
през по-голямата част от годината са безводни. 
В парка преобладаващо участие имат територии-
те с надморска височина 100-200 м. Средната над-
морска височина е 110 м. Най-високата точка в ра-
йона на парка е 269.3 м. Наклонените терени заемат 
55% от територията на парка, а полегатите – 
23%, което прави всички части на парка достъпни. 
Въпреки неголямата си площ от 13.2 км2, паркът 
има изключително разнообразен релеф – хълмист 
и пресечен, свлачищен и труднопроходим, с ти-
пични микроландшафти и стръмни била, които 
се спускат към морето. В геоложко отношение 
ПП “Златни пясъци”, разположен върху Франген-
ското плато, се разглежда като част от струк-
турата на Дунавската равнина. През кватернера, 
многократните ритмични издигания в обсега на 
Франгенското плато, са съпроводени с потъва-
ния в пределите на Черноморската котловина. 
Варовици формират повърхността и скалния 
венец на Франгенското плато. Целият хоризон-
тален пласторед, се отличава със слаба глинес-
та спойка, което е причина за неговата незна-
чителна устойчивост. В резултат на това са 
се създали условия за образуването на разседи, 
пропуквания и плъзгания на земните пластове. 
Редуването на водопропускливи окарстени варо-
вици и пясъчници, с водонепропускливи глини и 
мергели, обуславя няколко водоносни хоризонта 
и активната проява на свлачищата по източния 
склон на Франгенското плато. Водите и на два-
та хоризонта се дренират в свлачищните терени, 
като главните находища на подпочвени води са 

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
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съсредоточени между коти 50 и 125 м. На съв-
ременните активни свлачищни процеси влияние 
оказва нивото на подпочвените води на дълбочина 
до 10 м. Това ниво е в зависимост от климатич-
ния фактор – най-високо през пролетта и най-
ниско през есента.

 На територията на парка са разработени 
туристически и специализирани маршрути, кои-
то представят биологичното и ландшафтно раз-
нообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, 
природо – познавателен туризъм, велотуризъм, 
детски туризъм, фототуризъм, хора със специ-
ални нужди. По протежение на маршрутите са 
разположени кътове за отдих – навеси и беседки с 
пейки, маси и огнища в близост до старинни чеш-
ми. Погледни места разкриват панорамни гледки 
морето, парка и курортния комплекс.
 Аладжа манастир е най-известният и по-
сещаван културно-исторически обект. Намира 
се в югозападната част на парка и представлява 
средновековен скален манастир от 13-14 век, па-
метник на културата от национално значение, 
който с намиращите се в непосредствена близост 
раннохристиянски Катакомби образува истори-
чески комплекс.

ЗА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
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 Местоположението и територията на 
Природен парк „Златни пясъци” съчетава успешно 
горски растителни формации, открити прост-
ранства, влажни зони, скални местообитания и 
населени места. Видовете птици, които могат да 
се открият в тях са описани като приложение в 
края на определителя. 

 В основната част на определителя са 
описани 122 вида птици на територията на ПП 
„Златни пясъци” от 16 разреда. Най-многобройни 
са видовете от разр. Врабчоподобни (Passeriformes). 
Всички видове са представени с цветни илюстра-
ции, автор на които е орнитологът Виктор Ва-
силев, и са подготвени специално за това издание. 
В някои от рисунките са посочени различията 
между двата пола, а също възрастови и сезонни 
различия.

 В текстовата част подробно са описани 
различията между двата пола, ако има такива, бе-
лезите по които младите се различават от въз-
растните и различията в оперението през гнездо-
вия и извънгнездовия период при видовете, където 
тези различия са съществени. Описани са основ-
ните и характерни местообитания, където пти-
цата може да бъде наблюдавана, а също и местоо-
битанията в границите на парка, където може да 
се срещне и през кой период от годината.

 Отделните части на птицата и тяхното 
оперение (напр. юздичка, теме, надопашка, „мус-
так”, гърло и др.) е по приложената по-долу схема 
на частите на тялото на птиците, където са 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ
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илюстрирани специализираните термини, които 
е важно да се познават при определяне на птица-
та.

Разпознаването на отделните части на крило-
то (първостепенни, второстепенни махови пера, 
подкрилия, покривки и др.) е от първостепенно 
значение при определянето особено на грабливите 
птици, които се определят основно в полет и 
тези белези са добре забележими.

 Някои от видовете грабливи птици са да-
дени с характерен техен профил при полет, който 
е видово специфичен и дори при лошо осветление 
и недобра видимост може да ориентира наблюда-
теля за вида на птицата.

 При някои видове са посочени особености 
в биологията и поведението им (характер на по-
лета, форма на ятото, характерни гнездови мес-
тообитания, денонощна активност и др.), които 
допълнително могат да насочат наблюдателя към 
правилното определяне на вида и да му предоста-
вят допълнителна полезна информация. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ
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 Птиците са навсякъде около нас, дори и в 
големите населени места, индустриалните зони и 
жилищни квартали. В центъра на големите гра-
дове или дори на места където има движение на 
много хора и автомобили, могат да се наблюдават 
птици – врабчета, гълъби, лястовици, гугутки, 
бързолети, чайки, дори хищни птици – ястреби и 
соколи. 
 Определянето на птиците обаче не е тол-
кова лесна и проста работа. Без подходящ зрите-
лен уред, добър бинокъл или тръба, не могат да се 
открият видово специфичните белези в оперени-
ето, особено ако птицата не е в непосредствена 
близост до нас. С натрупването на полеви опит 
орнитолозите се научават да обръщат внимание 
на съвкупността от признаци за отличаването на 
даден вид или род птици и да насочат внимание-
то си към специфични белези по които видът се 
различава от своите близки родственици. Именно 
на тези белези е обърнато внимание и в настоя-
щия определител.
 Често обаче дори и при наличието на доб-
ри оптични уреди определянето на птиците е 
затруднено от недобра видимост, положението 
в което е птицата спрямо наблюдаващия, гъс-
тата растителност, постоянното и движение, 
трепкане и подхвъркване. При продължително 
наблюдение на птици, орнитолозите се научават 
да ги разпознават дори и само по техния хабитус 
(външен изглед на птицата), форма на тялото, 
профил, поведение и др. Това е особено полезно 
когато птицата е срещу слънцето и не се виж-
дат цветовете в оперението, нямаме в момента 
бинокъл или пък я наблюдаваме отзад и виждаме 
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само профила й (особено често се случва при граб-
ливите птици).
 Освен цветът, външният вид и поведени-
ето, птиците могат да се разпознаят и по видът 
на полета и брачната им песен. Полетът е три 
основни вида: реещ, планиращ и активен (махов). 
Реещия полет се използва главно от едрите граб-
ливи и реещи птици – щъркели, пеликани, за наби-
ране на височина чрез възходящите въздушни те-
чения, без птиците да движат крилете си. Реещия 
полет се редува с планиращ, при който птиците 
постепенно губят височина при движението си, 
изминавайки големи растояния планирайки, без да 
движат крилете си. При маховия полет се израз-
ходва най-много енергия и птиците активно се 
предвижват махайки  с двете крила. Активния 
полет бива няколко категории: вълнообразен (ха-
рактерен за чучулиги, стърчиопашки, врабчета); 
гмуркащ (кълвачи); праволинеен (гъски, гълъби, вра-
ни, чапли, лебеди и др.); стремителен (лястовици, 
бързолети и др.); маневрен (дъждосвирци – бекаси, 
водобегачи, брегобегачии др.).
 Брачните песни при птиците са видово 
специфични и се чуват на голямо растояние, дори 
и когато птицата е скрита сред гъста расти-
телност. По песен могат да се разграничат дори 
и трудни видове за определяне, като шаварчета, 
певци, цвъркачи и др.

СЪВЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ
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 Спазването на определени правила за по-
ведение в природата е от съществено значение за 
безпокойството на птиците, особено в критични 
периоди от техния жизнен цикъл, напр. размножа-
ване. Повечето птици (без синантропните видо-
ве) са чувствителни към човешкото присъствие 
и последствията от човешката дейност. Без да 
съзнаваме по някой път рискуваме сериозно да им 
навредим. Дори свободно движейки се в природата 
или разхождайки домашния любимец може неволно 
да прогоним някоя птица от гнездото и или да 
унищожим яйцата и малките. При много видове 
гнездата са разположени на земята или ниско в 
храстите, така че човек може дори неволно да ги 
разруши. Затова е важно при движение в природа-
та и наблюдаване на птиците да се спазват оп-
ределени правила. Основните от тях са: да не се 
вдига шум и да не се приближаваме прекалено бли-
зо до гнезда, мътещи или токуващи птици, осо-
бено при по-едрите видове птици, напр. хищните 
птици. Резки движения, силен говор, викове, силна 
музика, водят до безпокойство и силна тревога 
при птиците. Да не се оставят отпадъци при 
излети ли престой в природата. Освен визуално 
замърсяване, някои отпадъци могат да се окажат 
фатални за живота на птиците. Колкото и сил-
но желание да имаме да открием или наблюдава-
ме някой вид, по-добре да се откажем навреме, 
ако сериозно застрашаваме неговата сигурност и 
спокойствие. Това може да изплаши птицата и да 
доведе до нейното прогонване от района. 
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 Прилагането на тези правила и норми са 
валидни за всички видове птици, а и не само пти-
ци, а за всички диви животни, но особено заст-
рашени са някои редки или чувствителни видове, 
които имат твърде ограничени местообитания и 
прогонването им от дадена територия може да 
бъде фатално за тях. Птиците са особено уяз-
вими през гнездовия период и периода на мъте-
не, отглеждане и хранене на малките. Близостта 
ни до гнездото може да провали размножаването. 
Дори едно приближаване до гнездо, взимане на яйце 
или малко е в състояние да прогони възрастната 
птица и тя да напусне гнездото, а с това да за-
гинат яйцата и малките. По-дълго отсъствие на 
възрастната птица в студено и дъждовно време 
от гнездото и малките, може да доведе до изм-
ръзване и смърт.

 Спазването на тези елементарни правила 
и внимателното и предпазливо отношение към 
заобикалящата ни среда и птиците в частност, 
ще направи наблюдението ни и престоя сред при-
родата пълноценен и в хармония с живота на ди-
вите обитатели. Това ще спомогне и за опазване-
то и съхранението на богатият птичи свят на 
страната ни и биологично разнообразие. 

ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИТЕ В ПРИРОДАТА
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 Птиците са най-многобройният клас су-
хоземни гръбначни животни, наброяващ над 9 800 
вида (Clements, 2007). Птиците са гръбначни жи-
вотни със сравнително постоянна телесна темпе-
ратура. При отделните видове тя варира между 
37,8 и 45,5º С. Друг отличителен белег е наличие-
то на пера, човка, криле, които са видоизменени 
предни крайници и кухи кости. Някои белези при 
птиците са твърде сходни с тези при влечугите, 
напр. снасянето на яйца, липса на жлези по тяло-
то (единствената жлеза при птиците е трътко-
вата жлеза) и др, коети ги обединява в една група 
– Гущероподобни (Sauropsida).
 Размерите при отделните видове птици 
са твърде разнообразни. Най-малките птици ко-
либрите тежат едва 2 g и имат дължина на тя-
лото 2,8 cm и размах на крилете 6 cm, а щрауса 
тежи до 200 kg и е с дължина на тялото 2,6 m. 
Странстващият албатрос е с размах на крилете 
до 3,6 m.
 Перата са видоизменени люспи, какви-
то всички птици имат по краката си, и биват 
няколко вида: покривни, пухови и нишковидни. 
Покривните пера в зависимост от местоположе-
нието са три вида: контурни, които покриват 
тялото, махови – покриват крилата и кормил-
ни – образуват опашката. Пуховите пера имат 
термоизолационна функция, а нишковидните пера 
приличат на косъмчета имат осезателна функция 
(намират се около очите, клюна, ушите).
 Птиците са широко разпространени във 
всички краища на планетата, срещат се във всич-
ки биоми и основни местообитания, като заемат 
най-разнообразни екологични ниши. Практически 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАС ПТИЦИ (AVES)
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те обитават всичките седем континента и всич-
ки острови. Приспособени са към изключително 
ектремни условия, гнездят дори в приполярните 
пустини.
 Способността за полет е основно и ти-
пично качество на птиците (с малки изключения 
на вторично загубена способност за полет), поз-
волило им да се разпространят по цял свят. Ско-
ростта, с която летят птиците много варира. 
Най-бързите летци са бързолета, която скорост 
на летене е над 180 km/h при хоризонтален полет, 
и сокола скитник — близо 300 km/h при пикира-
не. Някои птици могат неподвижно да стоят във 
въздуха (керкенез, орел змияр, колибри). Способ-
ността им да летят продължително също варира 
— от буревестниците, които често прекарват 
няколко години от живота си без да кацнат, или 
бързолетите, които спират да летят единствено 
когато мътят, до нелетящите или способни само 
да подхвръкнат няколко метра видове. За осъщес-
твяването на полет от съществено значение е 
специфичното анатомично устройство на пове-
чето органи и системи, което води до намаляване 
на общата маса на тялото. Белите дробове са 
също леки и са свързани с въздушни торби, които 
излизат извън тях. Костите на скелета са изк-
лючително леки. Те притежават кухини, в които 
влизат разклонения от въздушните торби. 
 Птиците, подобно на представителите 
на всички класове гръбначни животни са раздел-
нополови. Полът при тях се определя от чифт 
полови хромозоми обозначени като Z и W (при 
бозайниците X и Y). За разлика от бозайниците, 
хромозомата определяща пола, носят женските, 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАС ПТИЦИ (AVES)
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което ще рече, че мъжките имат еднообразен на-
бор от половата хромозома. Мъжките притежа-
ват еднакъв набор от Z хромозоми (ZZ), а женски-
те носят по една W и Z хромозома (WZ).
 При всички видове птици полът на по-
колението се определя в момента на оплождане-
то. Единственото изключение от това правило 
се наблюдава при вида австралийска пуйка. При 
този вид подобно на влечугите полът на малките 
се определя от температурата на инкубация. При 
температура около 33-34°C се излюпват повече 
мъжки пиленца. Над тази температура съотно-
шението се променя в полза на женските
 По начина си на хранене птиците се делят 
на хищни - Соколоподобните и Совоподобните, 
растителноядни - Гъски и всеядни - Врани, Чайки. 
Някои птици могат да менят храктера на сво-
ите хранителни навици в зависимост от сезона 
и възможността да си набавят нужната храна. 
Така например растителноядните или зърноядни 
птици, каквито са врабчетата, изхранват свои-
те малки изключително с насекоми.
 Болшинството от птиците са моногам-
ни (около 95%). Семейните двойки се формират 
за един сезон, а в много от случаите за няколко 
години или до момента на смъртта на единия от 
двойката. Това осигурява поделянето на родител-
ските грижи както при мътене така и при отг-
леждането на потомството. По-рядко при пти-
ците могат да се наблюдават и полигамни (около 
2%), полиандрия (по-малко от 1%) и други форми.
Много от видовете имат изразен полов диморфи-
зъм, като най-често мъжките са по-едри и ярко 
оцветени (Кокошоподобни, Гъскоподобни), но се 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАС ПТИЦИ (AVES)
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среща и обратният случай, когато женската е 
по-едра и силна (Соколоподобни).
 Много птици извършват ежегодни мигра-
ции на дълги разстояния. Миграцията на птиците 
е адаптация, свързана с напускането на определена 
област, в която поне през част от годината при-
родните условия не са подходящи за определени 
видове. Сезонната миграция на птиците е адап-
тация на видовете към променящата се среда. 
По този начин птиците са усвоили територии, 
които са неблагоприятна за целогодишно обита-
ние. Подвижността на птиците и възможността 
има да летят им позволява да изминават големи 
растояния (понякога десетки хиляди километра, 
напр. полярната рибарка, която мигрира ежегод-
но между южната и северната полярни области) 
от местата за размножаване, към местата за зи-
муване. Всички тези адаптации и приспособления 
през периода на еволюция на птиците са им поз-
волили да се съхранят до наши дни и да оцелеят 
при глобални климатични промени. 
 Нека и ние хората със своите ежедневни 
дейности не допускаме нарушаването на равнове-
сието създадено в природата от милиони години, 
за да се радваме не само на птиците, но и на всич-
ки заобикалящи ни живи същества. 
      

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАС ПТИЦИ (AVES)
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№ ВИД

българско име латинско име

 разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)

1 малък гмурец Tachybaptus ruficollis

 разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)

2 розов пеликан Pelecanus onocrotalus

3 къдроглав пеликан Pelecanus crispus

 разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

4 бял щъркел Ciconia ciconia

5 сива чапла Ardea cinerea

 разред Гъскоподобни (Anseriformes)

6 голяма белочела гъска Anser albifrons

7 зеленоглава патица Anas platyrhynchos

 разред Соколоподобни (Falconiformes)

8 малък лешояд Neophron percnopterus

9 черна каня Milvus migrans

10 късопръст ястреб Accipiter brevipes

11 голям ястреб Accipiter gentilis

12 малък ястреб Accipiter nisus

13 осояд Pernis apivorus

14 обикновен мишелов Buteo buteo

15 малък креслив орел Aquila pomarina

16 царски орел Aquila heliaca

17 ястребов орел Heraaetus fasciatus

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ

 Систематичната подредба на видовете 
е по Voous (1977), а латинските наименования по 
Svensson (2009).
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18 малък орел Heraaetus pennatus

19 орел змияр Circaetus gallicus

20 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

21 вечерна ветрушка Falco vespertinus

22 сокол орко Falco subbuteo

23 ловен сокол Falco cherrug

 разред Кокошоподобни (Galliformes)

24 пъдпъдък Coturnix coturnix

25 фазан Phasianus colchicus

26 яребица Perdix perdix

 разред Жеравоподобни (Gruiformes)

27 зеленоножка Gallinula chloropus

28 лиска Fulica atra

 разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

29 речен дъждосвирец Charadrius dubius 

30 късокрил кюкавец Actitis hypoleucos

31 горски бекас Scolopax rusticola 

32 сребриста чайка Larus cachinnans

 разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

33 домашен гълъб Columba livia f. domestica

34 гривяк Columba palumbus

35 гугутка Streptopelia decaocto

36 обикновена гургулица Streptopelia turtur

 разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)

37 кукувица Cuculus canorus

 разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)

38 козодой Caprimulgus europaeus

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ
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 разред Совоподобни (Strigiformes)

39 бухал Bubo bubo

40 чухал Otus scops

41 домашна кукумявка Athene noctua

42 горска улулица Strix aluco

 разред Бързолетоподобни (Apodiformes)

43 черен бързолет Apus apus

 разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

44 синявица Coracias garrulus

45 пчелояд Merops apiaster

46 папуняк Upupa epops

 разред Кълвачоподобни (Piciformes)

47 въртошийка Jynx torquilla

48 черен кълвач Dryocopus martius

49 зелен кълвач Picus viridis

50 сив кълвач Picus canus

51 голям пъстър кълвач Dendrocopos major 

52 сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

53 малък пъстър кълвач Dendrocopos minor

54 среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

 разред Врабчоподобни (Passeriformes)

55 дебелоклюна чучулига Melanocorhypha calandra

56 късопръста чучулига Calandrella brachydactyla

57 сива чучулига Calandrella rufescens

58 качулата чучулига Galerida cristata

59 горска чучулига Lullula arborea

60 полска чучулига Alauda arvensis

61 селска лястовица Hirundo rustica

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ
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62 градска лястовица Delichon urbicum

63 жълта стърчиопашка Motacilla flava feldegg

64 бяла стърчиопашка Motacilla alba

65 полска бъбрица Anthus campestris

66 орехче Troglodytes troglodytes

67 червеногръдка Erithcus rubecula

68 южен славей Luscinia megarhynchos

69 домашна червеноопашка Phoenicurus ochruros

70 градинска червеноопашка Phoenicurus phoenicurus

71 черногушо ливадарче Saxicola torquata

72 сиво каменарче Oenanthe oenanthe

73 черногърбо каменарче Oenante pleschanka

74 кос Turdus merula

75 хвойнов дрозд Turdus pilaris

76 поен дрозд Turdus philomelos

77 имелов дрозд Turdus viscivorus

78 речен цвъркач Locustella fluviatilis

79 градински присмехулник Hippolais icterina

80 малък маслинов присмехул-
ник

Hippolais pallida

81 голям маслинов присмехул-
ник

Hippolais olivetorum

82 черноглаво коприварче Sylvia atricapilla

83 голямо белогушо коприварче Sylvia communis

84 малко белогушо коприварче Sylvia curruca

85 ястребогушо коприварче Sylvia nisoria

86 жълтоглаво кралче Regulus regulus

87 елов певец Phylloscopus collybita

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ
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88 буков певец Phylloscopus sibilatrix

89 брезов певец Phylloscopus trochilus

90 полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata

91 жалобен синигер Poecile lugubris

92 син синигер Cyanistes caeruleus

93 голям синигер Parus major

94 черен снинигер Periparus ater

95 дългоопашат синигер Aegithalos caudatus

96 горска зидарка Sitta europaea

97 градинска дърволазка Certhia brachydactyla 

98 червеногърба сврачка Lanius collurio

99 обикновен скорец Sturnus vulgaris

100 розов скорец Pastor roseus

101 авлига Oriolus oriolus

102 сойка Garrulus glandarius

103 сокерица Nucifraga caryocatactes

104 сврака Pica pica

105 сива врана Corvus corone cornix

106 чавка Corvus monedula

107 гарван Corvus corax

108 домашно врабче Passer domesticus

109 испанско врабче Passer hispaniolensis

110 полско врабче Passer montanus

111 чинка Fringilla coelebs

112 планинска чинка Fringilla montifringilla

113 черешарка Coccothraustes coccothraustes

114 зеленика Chloris chloris

115 елхова скатия Carduelis spinus

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ
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116 обикновено конопарче Carduelis cannabina

117 щиглец Carduelis carduelis

118 сива овесарка Emberiza calandra

119 жълта овесарка Emberiza citrinella

120 градинска овесарка Emberiza hortulana

121 черноглава овесарка Emberiza melanocephala

122 зеленогуша овесарка Emberiza cirlus

СИСТЕМАТИЧЕН СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ
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Възрастов диморфизъм – младите птици се от-
личават от възрастните по оперението и/или 
оцветяването на отделните части на тялото 
(клюн, крака и др.)
ДТ – дължина на тялото от върха на клюна до 
края на опашните пера, в сантиметри.
Зимуващ вид – вид който се среща само през зи-
мата на територията на парка, а се размножава в 
по-северни географски ширини.
Колониално гнездещ вид – вид който гнезди на 
групи, в непосредствена близост с гнезда на птици 
от същия вид или други близко родствени видове.
Кормилни пера – пера на опашката, опашни 
пера.
Лицев диск – различно по цвят оцветяване на 
главата, около очите, ясно видимо при нощните 
грабливи птици.
Петрофилен вид – вид тясно свързан със скални 
местообитания.
Покровителствена окраска – защитна окраска, 
сливаща се с околната среда.
Полов диморфизъм – различие между мъжките и 
женските индивиди от един и същи вид по окрас-
ка, големина, оцветяване на отделните части на 
тялото (клюн, крака и др.).
Реещ полет – полет при който птиците наби-
рат височина под формата на спирала, без актив-
ни махови движения на крилата, използвайки въз-
ходящите въздушни течения.
РК – размах на крилата, растояние между най-
дългите махови пера, при опънато състояние на 
крилата, в сантиметри.
Сезонен диморфизъм – различия в окраската и/
или оцветяване на отделните части на тялото 
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на възрастните птици през гнездовия и извън 
гнездовия период, проявено повече при мъжките, 
като оцветяването през размножителния период 
е по-ярко и пъстро, възможна е поява на допълни-
телни пера или ярко оцветяване на голите части 
на тялото.
Синантропен вид – вид тясно свързан с човека, 
неговите жилища и постройки.
Скитащ вид – вид който може да се срещне слу-
чайно, в периода на скитане на млади птици преди 
да са достигнали полова зрялост или възрастни 
птици между два размножителни сезона. 
Ad. (adultus) – полово зряла птица във възрастно 
оперение
Juv. (juvenes) – млада птица, летяща, в младежко 
оперение
Imm. (immaturus) – млада птица, летяща, първа 
година след излюпването, която още не е полово 
зряла.
Pull. (pullus) – млада птица, нелетяща, в пухово 
оперение
(♂) - мъжки
(♀) - женска

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ
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1. Малък гмурец  – Tachybaptus ruficollis –ДТ 23-29 
см; РК 42 см. Най-дребният гмурец, с топчесто 
тяло и къса шия. Има сезонен и възрастов димор-
физъм. При възрастните през размножителния 
период горната част на тялото, шията и глава-
та са тъмнокафяви до черни, а гушата отпред е 
шоколадово кафява. Кожата в основата на клю-
на е жълтозеленикава, клюнът е тъмно оцветен, 
гърдите и коремът са сиво-кафяви. През другите 
сезони главата и шията са черно-кафяви, гърбът е 
сиво-кафяв, а тялото отдолу е лъскавобяло. Мла-
дите наподобяват възрастните в зимно оперение, 
но са със светли петна по бузите. Обитава раз-
лични по големина блата, обрасли с тръстика и 
друга водна растителност. При миграции и зиму-
ване се среща на групи по крайбрежни водоеми.
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Малък гмурец
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Малък гмурец
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1. Розов пеликан – Pelecanus onocrotalus – ДТ 160 
см; РК 310 см. Има възрастов диморфизъм и малки 
сезонни различия в оцветяването на голите части 
на тялото. През размножителния период възраст-
ните са бели с розов отенък и черни махови пера. 
Кожната торба е жълта, краката са червени, а 
през другите сезони – кафеникави. Младите са 
тъмнокафяви. При полет възрастните се отлича-
ват от къдроглавия пеликан по черно-бялата дол-
на страна на крилата и по-голамото неоперено 
пространство около очите.  Обитава обширни 
блата и езера с тръстика. Мигрира на големи ята 
с дъговидна форма. Наблюдава се основно по време 
на миграция.

ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
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Розов пеликан

ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
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2. Къдроглав пеликан – Pelecanus crispus – ДТ 170 
см; РК 330 см. Възрастните през размножителния 
период отгоре са бели с черни махови пера. Отдо-
лу са сивкави. Темето е с удължени накъдрени пера, 
краката са оловносиви, кожната торба е ярко 
червена през размножителния период, а през ос-
таналите сезони - жълта. Младите са кафеникави 
с по-тъмни петна около очите. Обитава блата и 
езера, обрасли с тръстика. Може да се наблюдава 
през време на миграция, но е значително по-малоб-
роен от розовия пеликан.

ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
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Къдроглав пеликан

ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
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1. Бял щъркел – Ciconia ciconia – ДТ 95-110 см; 
РК 160-218 см. Оперението е бяло с черни махови 
пера, клюнът и краката са ярко червени. Шията е 
дълга и при полет – винаги изпъната. При млади-
те маховите пера имат кафяв отенък, клюнът и 
краката са кафеникавочервени. Обитава населени 
места без централните части на градовете, раз-
нообразни влажни зони, ливади, оризища и обра-
ботваеми площи. При миграции образува големи 
хаотични ята до около 20000 индивида, които 
летят с реещ полет. Най-многобройният реещи 
вид птица през време на миграция.

ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
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Бял щъркел

ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
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2.  Сива чапла – Ardea cinerea – ДТ 84-102 см; РК 
155-185 см. Възрастните през размножителния пе-
риод отгоре са сиви с черни плещи и украсяващи 
пера на главата, отдолу са белезникави. Главата и 
шията са бели с черни ивици зад очите и по пред-
ната част на шията. При младите горната част 
на главата и шията отстрани са сиви. Обитава 
блата и езера с гъсти тръстикови масиви, долни 
и средни течения на големи реки, богати на риба, 
равнинни дъбови и влажни гори.  Мигрира на мал-
ки ята, понякога с други видове чапли.

ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
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Сива чапла

ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
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1. Голяма белочела гъска – Anser albifrons - ДТ 64-78 
см; РК 127-160 см. Възрастните са сиво-кафяви с 
бяло петно на челото и тъмнокафяви напречни 
ивици по гърдите. Клюнът е розов. При младите 
петното и препаските липсват. Извън размножи-
телния период образува големи ята в посеви и 
незамръзнали водоеми. Зимуващ вид в района на 
парка.

2. Зеленоглава патица – Anas platyrhynchos - ДТ 50-
60см; РК 57-95 см. Има полов диморфизъм, сезонни 
и възрастови различия. Не се гмурка. Мъжкият (♂) 
има зелена глава с метален блясък, кафяви гърди 
и сиво тяло. Клюнът е жълт. Женската (♀) се 
отличава от женските на другите видове патици 
по тъмносиньото крилно огледало и относител-
но големи размери. Шията й е по-къса и дебела в 
сравнение с шията на шилоопашатата женска па-
тица. Обитава разнообразни водоеми. Гнезди във 
водоемите на територията на парка. При мигра-
ции и зимуване образува големи ята.

ГЪСКОПОДОБНИ
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Голяма белочела гъска

Млада

Зеленоглава патица

ГЪСКОПОДОБНИ
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1. Малък (египтски) лешояд –Neophron percnopterus 
–  ДТ 55-65 см; РК 155-170 см. Възрастните са с ха-
рактерно бяло оперение, крилата и опашката са 
с черно-бели ивици. Главата е с жълта гола кожа. 
Младите през първата година са с черна глава и 
черно-кафяв гръб, а отдолу са сиво-кафяви. През 
втората година стават по-светли с единични 
бели пера по гърба и шията; през третата година 
са светлоохристокафяви, след което наподобяват 
възрастните. Обитава скални масиви с отвесни 
стени, пропасти и урви с широки скални площад-
ки. През зимата скита и в равнини.

СОКОЛОПОДОБНИ
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Египтски лешояд

Млада



46

2.  Черна каня – Milvus migrans – ДТ 48-58 см; РК 
130-175 см. Възрастните са тъмнокафяви с по-
светла глава. Опашката е слабо врязана, когато 
е силно разперена, това врязване не се забелязва. 
Младите имат оперение с по-светло кафяви пет-
на и сиви ръбове на раменните пера. Крилата от-
долу са с белезникави петна. Обитава различни по 
характер гори край естествени и изкуствени во-
доеми. При миграция се среща по-често по морски 
крайбрежия на разредени ята. От другите грабли-
ви птици се отличава по врязаната опашка.

СОКОЛОПОДОБНИ



47СОКОЛОПОДОБНИ

Черна каня
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3. Късопръст ястреб – Accipiter brevipes – ДТ 30-37 
см; РК 63-76 см. Има полов и възрастов диморфи-
зъм. Мъжкият отгоре е сив, а отдолу - белезникав 
с ръждивокафяви препаски на гушата, гърдите и 
корема. Гърлото е бяло с нежни сиво-кофяви над-
лъжни ивици и рядко с по-плътна ръждивокафя-
ва средна ивица. Опашката е с 6-7 черни ивици, 
които липсват от горната страна на средните 
кормилни пера. Женските са сиво-кафяви отгоре, 
а отдолу – белезникави с тъмнокафяви препаски. 
Ирисът на окото е червено-кафяв. При младите 
оперението отгоре е тъмнокафяво, а от долу 
– белезникаво, с ясно очертана надлъжна ивица 
на гърлото и големи кафяви петно по гърдите и 
корема. При всички възрасти върховете на пър-
востепенните махови пера са черни. Обитава 
широколистни гори, залесени речни долини, групи 
дървета. При миграции може да образува рехави 
ята.

СОКОЛОПОДОБНИ
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Късопръст ястреб

Млада

♂

♀

♂
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4. Голям ястреб – Accipiter gentilis – ДТ при мъжки-
те 49-56 см, при женските 58-64 см; РК при мъж-
ките 90-105см, при женските 120-150 см. Мъжкият 
е по-дребен от женската. Възрастните отгоре са 
тъмносиво-кафяви със светли вежди и по-светло 
петно на тила. Отдолу са белезникави с тъмни 
напречни препаски. При младите гърбът е кафяв 
с белезникави ръбове на перата. Оперението от-
долу е белезникаво или кремаво до ръждиво с над-
лъжни по-тъмни петна. Обитава гори с поляни в 
близост до открити пространства, предимно в 
планини и предпланини. През есента и зимата се 
среща и по открити места в равнини, паркове, 
покрайнини на селища.

СОКОЛОПОДОБНИ
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Голям ястреб

Млада

Голям ястреб

Млада



52

5. Малък ястреб – Accipiter nisus – ДТ при мъжките 
29-34см, при женските 35-40 см; РК при мъжки-
те 58-65 см, при женските 67-80 см. Има полов 
и възрастов диморфизъм. ♂ е по-дребен, отгоре 
е тъмносив, а отдолу – белезникав с ръждивока-
фяви препаски. Бузите са светлокафяви, вежди-
те са сиви, а опашката е с 4-5 черни ивици. При 
♀ веждите са бели, а препаските отдолу са чер-
но-кафяви. Ирисът на окото и при двата пола е 
жълт. Младите отгоре и по бузите са кафяви, 
веждите са слабо очертани, а гърдите са с кафя-
ви препаски. Обитава предпланински и планински 
гори. Гнезди в горските формации на парка. При 
миграции и зимуване се среща поединично в рав-
нини и селища.

СОКОЛОПОДОБНИ
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6. Осояд – Pernis apivorus – ДТ 55-60 см; РК 113 -
142 см. При възрастните тялото отгоре е кафяво 
до шоколадовокафяво, а отдолу варира от едноц-
ветнокафява до бяла с кафяви препаски. Главата 
е сивопепелява до тъмнокафява,малка и удълже-
на напред, за разлика от мишелова. При младите 
тялото отгоре, особена главата и надкрилията 
са изпъстрени с охристобелезникави неясни пет-
на. Оперението от долната страна на тялото е 
както при възрастните. Клюнът е малък, черен. 
Ирисът жълто-оранжев. При реещ полет профи-
лът на крилата е равен. Обитава гори в равнини и 
планини, а при миграции често срещан и многоб-
роен по Черноморието и парк «Златни пясъци».

СОКОЛОПОДОБНИ
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Осояд
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7. Обикновен мишелов – Buteo buteo - ДТ 48-58 см; 
РК 110-130 см. Възрастните са с полиморфна окрас-
ка, силно варираща от ръждивокафява до тъмно-
кафява, а отдолу – от белезникава до тъмнокафя-
ва с дребни тъмни петна. Коремът и слабините 
с напречни петна и ивици Опашката е с някол-
ко светли препаски. При младите тялото е по-
светло от възрастните - отгоре е светлокафяво, 
а отдолу е охристо. При реещи полет профилът 
на крилата е V – образен. Обитава гори и отк-
рити пространства. Често срещан вид от граб-
ливите птици. Гнезди на територията на парка. 
Мигрира на разредени ята, зимува в равнини и по 
Черноморието.

СОКОЛОПОДОБНИ



57

Обикновен мишелов

СОКОЛОПОДОБНИ
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8. Малък креслив орел –Aquila pomarina –  ДТ 55-65 
см; РК 143-168 см. Възрастните са изцяло кафяви, 
опашката е къса. В полет маховите пера отдолу 
са черни, а подкрилията са кафяви, с две свет-
ли петна в основата на първостепенните махови 
пера. Отгоре има белезникави петна по сгъвките 
на крилата и надопашката. Профилът в полет е 
«увиснал», с увиснали надолу крила. Младите са 
шоколадовокафяви с добре оформено жълто пет-
но на тила, надкрилията са с два реда бели петна. 
Обитава широколистни и смесени гори с поляни 
до речни долини, пасища и ливади. Най-многочис-
лен от орлите по времена миграция в района на 
парка. При миграции образува разредени ята. 

СОКОЛОПОДОБНИ
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Малък креслив орел

Млада

СОКОЛОПОДОБНИ

Млада
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9. Царски (Кръстат) орел – Aquila heliaca - ДТ 70-
83 см; РК 175-205 см. При възрастните оперението 
е черно-кафяво с бели петна на плещите. Главата 
и тилът са светли до бледожълти, опашката е 
сивокафява, понякога почти белезникава с широка 
черно-кафява ивица на върха. Младите са свет-
ли, жълтеникави, с тъмна опашка и махови пера. 
Профилът в полет е хоризонтален. Обитава ши-
роколистни листопадни гори и единични дървета 
(предпочита тополи, в близост до дерета) в хъл-
мисти и предпланински райони. 

СОКОЛОПОДОБНИ
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Царски орел

Млада

СОКОЛОПОДОБНИ
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10. Ястребов орел – Aquila fasciatа – ДТ 60-70 см; 
РК 145-165 см. При възрастните окраската отгоре 
е кафява с черни резки по плещите и надопашката. 
Понякога с белезникаво петно в горната част на 
гърба, близо до тила. Отдолу е светъл до кремав с 
тъмни надлъжни петна. Опашката е дълга с черен 
кант на върха. Младите отгоре са тъмнокафяви, 
а отдолу – охристочервени или кафяви. Лети с 
бързи махове подобно на ястреб. При миграции 
и зимуване се среща в открити пространства с 
групи дървета.

СОКОЛОПОДОБНИ
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11. Малък орел – Aquila pennatа – ДТ 42-51 см; РК 
110-135см. Има две фази на окраска – светла и 
тъмна. При светлата фаза отгоре е светлокафяв 
с тъмни петна по средата на перата и светли 
окраища. Отдолу почти бял до сивожълт едноц-
ветен или с надлъжни петна по гърдите, крилата 
са чернобели. Птиците от тъмната фаза са изця-
ло тъмнокафяви отдолу, по-светли по раменете, 
отстрани на врата и подопашката. Маховите 
пера черно-кафяви. Крилата отгоре и при двете 
фази са с по-светли надкрилия и по-тъмни махови 
пера. Профилът в полет е хоризонтален. Обитава 
стари широколистни гори, по-рядко смесени гори 
и алувиални, влажни гори с храсти. При миграции 
се среща поединично в откритите пространства 
и по морското крайбрежие.

СОКОЛОПОДОБНИ
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12. Орел змияр – Circaetus gallicus – ДТ 62-69 см; РК 
162-190 см. Има две фази на оперението светла и 
тъмна. Отгоре е светлокафяв с тъмни надлъжни 
резки и светли окраища на перата. На опашка-
та има три черни препаски. Отдолу е белезникав 
с различни по брой и наситеност кафяви петна. 
Главата при тъмната фаза е черна или кафява, 
гушата и предната част на гърдите също са от 
кафяви до черни. При светлата фаза главата и 
гушата по-светли - светлокафяви. Обитава ши-
роколистни и смесени гори в близост до сухи и 
пустеещи ерозирани райони. При миграции се сре-
ща поединично в обработваеми площи и откри-
ти пространства, включително и по морското 
крайбрежие. При ловуване често «увисва» на едно 
място, насочен срещу вятъра.

СОКОЛОПОДОБНИ
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13. Обикновена ветрушка (Керкенез) – Falco 
tinnunculus – ДТ 31-37 см; РК 68-78 см. Дребен сокол 
с дълги заострени крила и дълга опашка. Често 
«трепти» във въздуха на едно място. Има полов 
диморфизъм. Мъжките (♂) са със сиво-сини глава 
и опашка и червенокафяв гръб, изпъстрен с черни 
щрихи. Женските (♀) отгоре са кафяви, включи-
телно главата и опашката, с черни петна и някол-
ко препаски на опашката. Цветът на ноктите е 
черен. Младите наподобяват женската. През раз-
множителния период е повсеместно разпростра-
нен, вкл. и в селищата. Гнезди на територията на 
парка. Обитава скали и скални корнизи, стълбове, 
високи постройки и др. През зимата се среща в 
равнини и предпланини, мигрира поединично. 

СОКОЛОПОДОБНИ
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14. Вечерна ветрушка – Falco vespertinus – ДТ 28-34 
см; РК 65-76 см. Дребен сокол с големина колкото 
обикновената ветрушка. Има полов и възрастов 
диморфизъм. При възрастните краката са оранже-
ви или оранжево-червени. Мъжките (♂) са тъмно-
сиви до черни. Задна част на корема, подопашката 
и гащите са червени. Клюнът сив, восковицата 
оранжево-червена. Женските (♀) отгоре са сиво-
пепеляви с тъмни петна, отдолу е канелено-ръжди-
ва, с ръждивокафява глава и тъмна презочна ивица. 
Младите отгоре са сивокафяви, а отдолу са силно 
надлъжно напетнени. Обитава гори до открити 
пространства и полезащитни пояси. Понякога об-
разува колонии. Мигрира на ята, често смесени с 
други соколи, предимно по морски крайбрежия.

СОКОЛОПОДОБНИ
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15. Сокол орко – Falco subbuteo – ДТ 29-35 см; РК 
70-87 см. Има възрастов диморфизъм. При възрас-
тните оперението отгоре е тъмно-сиво до чер-
но-сиво, с добре забележими раздвоени бакенбарди 
(пред и зад очите). Главата отстрани и гърло-
то са белезникави, гърдите и коремът са светли 
- светлоръждиви с широки стрелковидни петна. 
Подопашката и гащите са яркочервени при ♂ или 
охристи при ♀. При младите окраската е по-
светла с белезникави краища на перата, а отдолу 
много светлоръждив до кремав, вкл. и подопаш-
ката. Полетът е бърз и стремителен. Обитава 
предпланински и планински гори в близост до от-
крити пространства. Мигрира поединично и на 
смесени ята с други соколи.

СОКОЛОПОДОБНИ
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16. Ловен сокол – Falco cherrug – ДТ 47-55 см; РК 105-
129 см. Едър сокол с широки крила и дълга опашка. 
При възрастните главата е белезникава до крема-
ва с бели вежди и тъмни надлъжни резки. Гърбът и 
плещите са тъмнокафяви, средните опашни пера 
са кафяви, а крайните – с белезникави ивици. Ма-
ховите пера отгоре са по-тъмни от плещите, а 
отдолу по-светли от подкрилията. Оперението 
отдолу е белезникаво с тъмни надлъжни щрихи. 
Младите наподобяват възрастните, но темето 
и тилът са по-тъмни. Тялото отдолу е по-гъсто 
изпъстрено с по-едри петна. Обитава равннини 
гори в близост до влажни зони, както и скални 
масиви и стени до пасища и открити терени. 
Скитащ и преминаващ вид в района на парка.

СОКОЛОПОДОБНИ
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1. Пъдпъдък – Coturnix coturnix – ДТ 16-18 см; РК 33 
см. Има полом дипорфизъм и малки възрастови 
различия. Възрастните са ръждивокафяви с черни 
и белезникави пъстрини. Крилата са къси и за-
облени. При ♂ подбрадието и гърлото са черно-
кафяви, а при ♀ са бели до жълтеникави. Мла-
дите наподобяват женската, но са с по-светло 
оперение. Лети бързо и стремително. Обитава 
разнообразни открити пространства в равнини и 
планини. При миграции образува големи ята.

КОКОШОПОДОБНИ
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2. Колхидски фазан – Phasianus colchicus – ДТ 70-90 
см; РК 80 см. Има ясно изразен полов диморфизъм. 
♂ има синьо-зелена глава с пурпурен блясък, два 
удължени кичура от пера зад ушите и червена гола 
кожа около очите; гърлото и шията са тъмно зе-
лени с метален блясък, а гушата, гърдите и коре-
мът са медночервени; опашката е дълга, червено 
кафява с черни препаски по средните пера.  Има 
бял пръстен около шията (при група torquatus). 
♀ е светло кафява с черни пъстрини. Младите 
наподобяват женската, но са с по-къса опашка. 
Обитава крайречни гори с богат подлес, сечища, 
тръстикови масиви. Бяга бързо, излита рязко и 
шумно косо нагоре и лети с планиращ полет на 
къси разстояния. През есента и зимата образува 
малки ята.

КОКОШОПОДОБНИ
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3. Яребица – Perdix perdix – ДТ 28-32 см; РК 47 см. 
Възрастните са сиво кафяви, на гърдите с подко-
вообразно тъмнокафяво петно. Опашните пера са 
ръждивочервени. Гърлото, бузите и гърдите също 
са ръждиви. При ♂ перата по нодкрилиятаса с 
надлъжна белезникава ивици, а при ♀ тя е пресече-
на от охристи препаски. Младите имат белезни-
кав корем. Обитава открити терени, предимно в 
равнини. През зимата образува ята. 

КОКОШОПОДОБНИ
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1. Зеленоножка – Gallinula chloropus – ДТ 21-34 см; 
РК 52 см. При възрастните главата, шията и гър-
дите са с черно-сиво оперение, горната част на 
тялото е маслинено кафява, коремът е тъмносив, 
а подопашката е бяла; челото е с яркочервена ро-
гова пластинка. Краката са зелени с много дълги 
пръсти. Младите са светло кафяви с жълтокафяв 
клюн и без рогова пластинка на челото. Обитава 
разнообразни влажни зони както в равнини, така 
и в предпланини. При миграции се среща поеди-
нично в равнинни водоеми.

ЖЕРАВОПОДОБНИ
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2. Лиска – Fulica atra – ДТ 36-42 см; РК 75 см. При 
възрастните главата и шията са черни, а оста-
налото оперение е сиво-черно, по-светло отдо-
лу; челото е с бяла рогова пластинка, краката са 
зеленикавожълти с широки листовидни кожести 
израстъци около пръстите. Младите са сиво-ка-
фяви с белезникави гърди и корем. Обитава влаж-
ни зони, обрасли с гъста растителност. Излита, 
като бяга продължително по водната повърхност 
и често излиза на брега. Гнезди поединично. При 
миграции и зимуване образува големи самостоя-
телни ята по морските крайбрежия и прилежа-
щите им водоеми. 

ЖЕРАВОПОДОБНИ
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1. Речен дъждосвирец – Charadrius dubius - ДТ 14-18 
см; РК 32-46 см. Крилата са без ясно изразена бяла 
ивица в основата на маховите пера. Около окото 
има жълт пръстен. На гъздите има черна огърли-
ца, която при младите е прекъсната в средата. 
Клюнът е тъмен.  Обитава чакълести и песъчливи 
крайбрежия.

2. Късокрил кюкавец – Actitis hypoleucos - ДТ 18-
20 см; РК 32-40 см. Възрастните през размножи-
телния период отгоре са тъмнокафяви; гърдите и 
шията отстрани са светлокафяви, а останалата 
долна част на тялото е бяла. Клюнът и краката 
са относително къси. Има бели ивици по махо-
вите пера, което се вижда добре в полет. През 
другите сезони оперението е маслиненокафяво, а 
при младите има тъмножълти ръбове на перата. 
Обитава крайбрежия на сладководни водоеми в 
равнини и планини.

ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ
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3. Горски бекас – Scolopax rusticola - ДТ 33-38 см; 
РК 55-65 см. Възрастните и младите отгоре са 
ръждивокафяви с черно кафяви препаски, а от-
долу са белезникави с многобройни тесни ивици. 
За ралика от бекасините има по-големи размери 
и масивна глава, пропорционално по-къс клюн и 
закръглени крила. Обитава равнини и планински 
гори, заблатени места. През зимата се среща и в 
топлиците.

4. Сребриста чайка (Гларус) – Larus cachinnans - ДТ 
52-58 см; РК 120-140 см. Едра чайка  със светло 
сиви гръб и горна страна на крилата. Краката и 
клюнът са жълти. Има червено петно на клюна. 
Първостепенните махови пера имат черни ръбове 
с бели петна. Младите са сивокафяви, с множес-
тво пъстрини. 

ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ
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1. Домашен гълъб – Columba livia f. domestica - ДТ 
30-35 см; РК 62-68 см. Възрастните и младите 
през цялата година са със сива глава и светлопе-
пеляв гръб, плещи и надкрилия. Кръстът винаги 
е бял, а надопашката е сива. Отгоре на крилата 
по второстепенните махови пера имат две черни 
ивици. Краят на опашката е черен.  

2.  Гривяк – Columba palumbus – ДТ 38-43 см; РК 
68-77 см. Най-едрият гълъб у нас. Възрастните са 
сиви с бяло петно отскрани на шията; крилото 
отгоре е със широка бяла имица. Младите са без 
петна по шията. Обитава разнообразни гори. 
През зимата образува ята.

ГЪЛЪБОПОДОБНИ
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3.  Гугутка – Streptopelia decaocto – ДТ 31-34 см;  48-
56 см. Възрастните са пепеляво сиви с по-тъмни 
махови пера; шията е с прекъсната отпред тясна 
черна огърлица. Крилата отдолу са светли, почти 
бели. Опашката е тъмна, с бял кант на върха. 
Младите са по-светли и без огърлица. Обитава 
различни по характер селища в равнини и хълмис-
ти райони. Гнезди поединично или на малки гру-
пи.

4.  Обикновена гургулица – Streptopelia turtur - ДТ 
25-27 см; РК 49-55 см. Възрастните отгоре са 
ръждивокафяви с черни шарки; главата, шията 
и опашката са сиви; отстрани на шията имат 
петна с черни и светли ивици. Гърдите са розови, 
а останалата долна част на тялото е белезника-
ва. При младите главата е кафява, а петната по 
шията са слабо изразени. Обитава гори, паркове, 
крайречни насаждения и единични дървета в рав-
нини и хълмисти райони. През есента образува 
големи ята.

ГЪЛЪБОПОДОБНИ
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1. Обикновена кукувица – Cuculus canorus – ДТ 32-
36 см; РК 54-60 см. Има полов и възрастов ди-
морфизъм. ♂ отгоре е сив с по-тъмни крила и 
опашка; гърлото и гушата са сиви, а коремът и 
гърдите са белезникави с черни препаски. ♀ има 
две фази на оперение – сива и ръждивокафява, има 
многобройни препаски отдолу. Обитава разнооб-
разни гори в равнини и планини. Гнездови паразит 
по дребни пойни птици.

КУКУВИЦОПОДОБНИ
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1. Козодой -  Caprimulgus europaeus – ДТ 24-28 см; 
РК 52-60 см. Окраската е покровителствена, с 
преобладаващо сиви и кафяви тонове. Опашката 
и крилата са тесни и дълги, клюнът е съвсем къс. 
Мъжкият се отличава от женската по паличие на 
бели петна на опашката и на крилата. Активен е 
нощем. Обитава гори, предимно равнини и предп-
ланински райони.

1. Бухал – Bubo bubo – ДТ 59-73 см; РК 138-174 см. 
Възрастните отгоре са ръждивокафяви с черни и 
сиви пъстрини. Има добре изразени “уши” от пера 
на главата; подбрадието и гърлото са бели, а ос-
таналата долна част на тялото е ръждивокафява 
с черни надлъжни ивици. Ирисът е жълт до оран-
жев. Младите са по-светли и с рехаво оперение. 
Обитава проломи, дефилета, карстови и вулка-
нични скали.

КОЗОДОЕВОПОДОБНИ, СОВОПОДОБНИ
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2. Чухал – Otus scops – ДТ 19-21 см; РК 47-58 см. 
възрастните отгоре са сиви до сивокафяви с чер-
ни щрихи, светли петна и добре забележими вън-
шни уши от пера на главата. Отдолу са с черни 
стволове на перата и белезникави щрихи. Млади-
те са по-светли. Обитава гори, градини, паркове, 
крайречни насаждения в равнини и предпланини.

3. Домашна кукумявка – Athene noctua - ДТ 22-27,5 
см; РК 56 см. Дребна сова без уши от пера на 
главата. Възрастните отгоре са жълтеникави до 
тъмнокафяви със светли петна – дребни и удълже-
ни по главата и едри по гърба и крилата. Булото 
на лицето е белезникаво; отдолу са белезникави до 
сивожълти с петна. Ирисът е жълт.  Младите са 
с пухкаво оперение и слабо изразени петна. Оби-
тава скали, отвесни брегове, селища, стари гори, 
единични дървета сред полета.

СОВОПОДОБНИ
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4. Горска улулица – Strix aluco - ДТ 37-43 см; РК 
81-99 см. Едра сова, с добре очертан кръгъл лицев 
диск и тъмнокафяви очи. Среща се в две цветови 
форми – сива и кафява, като на гърба е с препаски 
и различни по големина петна. Булото на лицето 
е сивкаво, до клюна е почти бяло; тялото отдолу 
е по-светл, а коремът и гърдите са изпъстрени 
с надлъжни и напречни резки и петна. Младите 
са светлосиви до светлоохристи с тънки кафяви 
препаски и белезникави върхове на перата. Оби-
тава стари широколистни гори, паркове, градини, 
единични хралупести дървета край реки и в отк-
рити полета.

1. Черен бързолет – Apus apus – ДТ 16-18,5 см; РК 
40-45 смэ Възрастните са черни с белезникаво 
петно на гърлото; опашката е сравнително дълга 
и дълбоко врязана. Младите са кафяви, с по-го-
лямо светло петно на гърлото. Обитава скали и 
сгради в и около селища. 

СОВОПОДОБНИ, БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ
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1. Синявица – Coracias garrulus – ДТ 29-32 см; РК 
52-69 см. Оперението е много ярко и пъстро. Въз-
растните през лятото са с кафяв гръб и черни 
махови пера; надкрилията, долната страна на тя-
лото и главата са сини. През другите сезони ок-
раската не е така ярка. Младите са с по-светла 
глава и слабо контрастно оперение. Обитава ши-
роколистни гори и открити сухи места. Гнезди в 
хралупи, по-рядко в отвесни земни брегове.

СИНЯВИЦОПОДОБНИ
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2. Пчелояд – Merops apiaster – ДТ 25-29 см; РК 36-
46 см. Възрастните са с характерна ярка окраска 
– отгоре са кестеняви до златисти, опашката 
е зелена със слабо удължени и заострени средни 
пера, а гърлото е жълто с тясна черна огърлица. 
При младите оперението не е така ярко, липсва 
огърлица и удължени пера по опашката. Обитава 
льосови и земни отвесни брегове, открити места 
и пасища в равнини.

СИНЯВИЦОПОДОБНИ
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3. Папуняк –Upupa epops –  ДТ 25-29 см; РК 44-48 
см. Възрастните и младите са с кестеняви гла-
ва, шия и долна част на тялото и с белезникава 
подопашка. По останалото оперение има широки 
черни и бели препаски; опашката е черна с бяла 
препаска по средата. На главата имат характер-
на качулка от удължени пера. Клюнът е тънък, 
дълъг и леко закривен надолу. Обитава равнинни 
гори и открити пространства. Гнезди поединично 
в хралупи на дървета и в дупки в льосови и отвес-
ни земни брегове.

1. Въртошийка – Jynx torquilla – 16-18 см; РК 26 см. 
Възрастните и младите са сиво-кафяви с белезни-
кави и черни пъстрини, които по главата и гър-
ба образуват ивици. Отдолу са охристоръждиви 
с кафяви напречни пъстрини; опашните пера са 
меки и заоблени. През окото минава тъмнокафява 
ивица. Клюнът е относително къс. Обитава ши-
роколистни и смесени гори, паркове и градини с 
хралупести дървета.

СИНЯВИЦОПОДОБНИ, КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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 2. Черен кълвач – Dryocopus martius - ДТ 40-51 см; 
РК 66-73 см. Най-едрият кълвач у нас. Има полов 
и възрастов диморфизъм. Оперението е черно. ♂ 
има червени чело, теме и тил;   при ♀ има само 
червено петно на тила. Клюнът е дълъг и мощен; 
ирисът е бял. Младите са с кафяв оттенък, а гла-
вата е червена и изпъстрена с малки черни перца. 
Обитава стари широколистни, смесени и иглолис-
тни гори, предимно в планините.

3. Зелен кълвач – Picus viridis - ДТ 30-36 см; РК 41-51 
см. ♂ отгоре е зелен с жълто-зелена надопашка; 
главата отгоре е червена, а около окото има чер-
ни петна, които продължават в черен бакенбард с 
червени перца по средата. Тялото отдолу е сиво-
зелено с напречни пъстрини по слабините. При ♀ 
бакенбардите са изцяло черни. Младите отгоре 
са кафяво-зелени с многобройни светли и тъмни 
петна, а отдолу имат напречни кафеникави петна 
и ивици; темето е изпъстрено с черни и червени 
перца. Обетава гори в равнини и планини.

КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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4. Сив кълвач – Picus canus - ДТ 26-30 см; РК 39 см. 
Главата е сива, с червено чело при мъжкия. Опе-
рението но гърба и крилата е зелено, кръстът и 
надопашката са зеленикавожълти. Младите при-
личат на възрастните, но са със слабо изразени 
пъстрини отдолу. Обитава гори, предимно в рав-
нините.

5. Голям пъстър кълвач – Dendrocopos major - ДТ 
22-26 см; РК 36-44 см. Има добре изразени бели 
раменни петна. При ♂ гърбът и надопашката са 
черни, челото е бяло, темето е черно, а тилът 
– червен, бузите са бели, изцяло отделени с черна 
ивица от белите страни на шията; отдолу е ох-
рист с червена подопашка; крайните опашни пера 
са бели с черни препаски. ♀ наподобява мъжкия, 
но има черен тил. Младите отдолу са по-тъмни 
и с петна по слабините. Обитава гори в равнини 
и планини.

КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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6. Сирийски пъстър кълвач – Dendrocopos syriacus - 
ДТ 22-25 см; РК 36 см. Има добре изразени бели ра-
менни петна. Бузата отдолу не е изцяло заградена 
с черна ивица. Крайните опашни пера са черни с 
малки бели петна. Обитава гори в равнини.

КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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7. Малък пъстър кълвач – Dendrocopos minor - ДТ 
14-16,5 см; РК 24-29 см. Най-дребният кълвач у нас. 
Гърбът е черен, с бели напречни ивици. Коремът 
е мръснобял, с черни надръжни пъстрини. При ♂ 
темето е червено, а пре ♀ темето е черно. Мла-
дите отдолу са охристи с многобройни петна. 
Обитава гори, паркове и градини. За разлика от 
другите кълвачи често търси храна по крайните 
тънки клонки на дърветата.

8. Среден пъстър кълвач – Dendrocopos medius - ДТ 
19,5-22 см; 33 см. Възрастните са с черни гръб и 
надопашка, бели плещи и бели ивици по крила-
та. Челото е белезникаво, а темето и тилът са 
червени; гърдите и коремът са белезникави с над-
лъжни черни ивици, а подопашката е червена. При 
младите главата и тялото отдолу са по-пъстри. 
Обитава гори в равнини и предпланини.

КЪЛВАЧОПОДОБНИ
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1. Дебелоклюна чучулига - Melanocorypha calandra  
– ДТ 17,5-20 см. Едра чучулига с характерни голе-
ми черни петна отстрани на гърдите. Възраст-
ните и младите отгоре са сиво-кафяви изпъст-
рени с черни петна. Крилата отдолу са черни с 
бял кант по задния ръб. Клюнът е конусовиден и 
здрав. Обитава степи и открити пространства, 
песъчливи и тревисти пустеещи земи. Навлиза и 
в обработваеми площи. В извънгнездовия период 
и през зимата образува ята. Гнезди в откритите 
територии по границите на природния парк.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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Дебелоклюна чучулига

ВРАБЧОПОДОБНИ
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2. Късопръста чучулига – Calandrella brachydactyla 
– ДТ 14-16 см. По-дребна от дебелоклюната чу-
чулига с по-дребни черни петна отстрани на гър-
дите. Отгоре светлокафява до пясъчно-кафява с 
по-тъмни петна. Отдолу е светлосива. Главата 
отгоре е ръждиво-кафеникава с черни надлъжни 
щрихи. Обитава пасища, степи и целини. Среща 
се и по границите на обработваемите площи.

3. Сива чучулига – Calandrella rufescens – ДТ 13-14 
см. Дребна чучулига. Изцяло отгоре е сиво-кафя-
ва с петна, а отдолу е бяла с щрихи по гърдите. 
Няма черни петна отстрани на гърдите. Главата 
отгоре също е сиво-кафява. Среща се по сухи мес-
та, степи, пустеещи земи и в полета, обрасли с 
рядка растителност.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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4. Качулата чучулига – Galerida cristata – ДТ 15-19 
см. Отгоре е сиво-кафява с надлъжни пъстрини, а 
отдолу белезникава с тъмни резки по гърдите. На 
темето има ясно изразена качулка, която поняко-
га поляга назад. Няма бял кант по края на махо-
вите пера. Подкрилията са светлоръждиви. Оби-
тава открити пространства в равнини. Често 
се среща покрай пътищата. Гнезди в открити-
те местообитания на парка и покрай населените 
места и вилни зони. Обикновено тича по земята, 
а качулката е добре забележима.

5. Горска чучулига – Lullula arborea – ДТ 13,5-15 см. 
Отгоре са кафяви с черни резки. Веждите са свет-
ли и се съединяват на тила в бял триъгълник. В 
основата на първите първостепенни махови пера 
има черно петно, оградено с бял кант, което се 
вижда добре и в полет. Тялото отдолу е белез-
никаво, по гърдите с черни щрихи. Има бял кант 
накрая на опашните пера. Обитава изредени гори, 
по-често иглолистни, храсталаци и горски поля-
ни. Среща се и в окрити сухолюбиви тревни мес-
тообитания.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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ВРАБЧОПОДОБНИ
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6. Alauda arvensis - Полска чучулига – ДТ 16-18 см. 
Възрастните отгоре са кафяви с черни резки, а 
отдолу са белезникави, по гърдите изпъстрена с 
щрихи. Темето е с къса качулка. Крилата отдолу 
са сивкави с бял кант по върховете на маховите 
пера. Крайните кормилни пера също са бели. В 
полет изпълнява брачната си песен. Обитава от-
крити обработваеми площи, пасища, сухи тревни 
съобщества и поляни в равнини и планини. Гнезди 
в откритите територии на парка.

7. Hirundo rustica - Селска лястовица – ДТ 17-21 
см. Отгоре са черни с метален блясък при мъжки-
те. Челото и гърлото са силно ръждивочервени, 
на гушата има лъскава черна огърлица. Коремът е 
бял до кремав. Опашката е вилообразна със сил-
но удължени крайни пера. Младите са без блясък, 
челото и гърлото са светло червеникаво-кафяви, 
а опашката значително по-къса. Обитава селища, 
единични постройки и индустриални зони. Синан-
тропен вид. Гнезди и в селскоспопански построй-
ки. Гнездата са чашковидни, открити отгоре.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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8. Градска лястовица – Delichon urbicum -  ДТ 13-15 
см. Оперение отгоре е черно с лек синкав мета-
лен блясък. Кръстът и тялото отдолу са чисто 
бели. Опашката е слабо врязана. Младите са без 
метален блясък и с кафеникав оттенък. Обитава 
села, градове и индустриални зони. Синантропен 
вид. Гнезди и по скали и скални кухини. Гнездото 
отгоре е закрито, с малък отвор отстрани.

9. Полска бъбрица –Anthus campestris -  ДТ 15,5-
18 см; Възрастните отгоре са пясъчнокафеникави, 
светли с неясни пъстрини и по-тъмни напетня-
вания по крилата. Отдолу са светли, почти без 
напетнявания. Краката са жълтеникави. Млади-
те са по-тъмни по гърба, със светли ръбове по 
края на перата. По гушата и гърдите са по-сил-
но напетнени. Обитава пасища, ливади, степни и 
сухолюбиви тревни съобщества. Среща и покрай 
обработваеми площи, ниви.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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10. Жълта стърчиопашка – Motacilla f lava feldegg 
-  ДТ 15-17 см. Този подвид на жълтата стърчи-
опашка гнезди у нас, както и на територията 
на парка. Отделните подвидове се различават по 
окраската на главата. Мъжките на подвида feldegg 
отдолу са изцяло жълти, с масленозелен гръб и 
изцяло черна глава. Женските и младите отдолу 
са белезникави, а гърбът им е сивокафяв. Краката 
са черни. Обитава открити пространства, бре-
гове на водоеми в равнини и предпланини. Гнез-
ди в мочурливи места, влажни ливади и посеви. В 
Добруджа е един от доминиращите видове, които 
гнездят в обработваемине площи с монокултури.

11. Бяла стърчиопашка – Motacilla alba -  ДТ 16,5-19 
см. Има сезонен и възрастов диморфизъм. Опере-
нието изцяло е в сиво-черни тонове. Възрастните 
през лятото са с тъмносив гръб и черни крила и 
опашка. Челото, бузите и коремът са бели. Те-
мето, тилът, гърлото и гърдите са черни. През 
зимата гърлото е бяло, а темето и гърдите са 
напетнени. Младите са сиво-кафяви, челото е 
тъмно. Краката са черни. Обитава брегове на во-
доеми, стоящи и течащи в равнини и планини до 
2200 м.н.в. Гнезди и в населени места и вилни зони, 
както и по морския бряг.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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12. Орехче – Troglodytes troglodytes – ДТ 9-10,5 см. 
Една от най-дребните птици у нас. Възрастни-
те и младите отгоре са ръждиво-кафяви с тъм-
ни напречни щрихи, а отдолу са светло сиви с 
напречни шарки. Опашката обикновено е къса и 
стърчи нагоре. Обитава крайречни гори, гъсти 
храсталаци, паркове и градини с гъста растител-
ност. Придържа се близо да земята в основата на 
храстите. 

13. Червеногръдка (Червеношийка) – Erithcus rubecula 
–  ДТ 12,5-14 см; Възрастните отгоре са тъмно-
кафяви до масленокафяви, коремът е белезникав, 
опашката е кафеникава. Гърдите, гушата и „лице-
то” са оранжевокафяви, образуващи ясно изразен 
„лигавник” отпред. Младите са охристокафяви, с 
множество пъстрини. Обитава гори с подлес, пар-
кове и градини. 

ВРАБЧОПОДОБНИ
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14. Южен славей – Luscinia megarhynchos -  ДТ 15-
17 см. Оперението отгоре е ръждивокафяво, с по-
червеникава опашка. Долната страна на тялото 
е светла, със слабо изразен сив оттенък на гърди-
те и без пъстрини. Обитава гори с богат подлес, 
храсталаци, мозайки от храсти и дървета, дво-
рове и градини. Брачната песен е мелодична. Пее 
предимно вечер и през нощта.

15. Домашна червеноопашка – Phoenicurus ochruros 
-  ДТ 13-14,5 см. Има полов диморфизъм. Мъжките 
(♂) отгоре са тъмносиви, почти черни на челото, 
гърдите и гърлото. Крилата също са тъмносиви 
с бял панел.  Опашката е ръждивочервена. Жен-
ските (♀) са изцяло сиви, без контраст между 
горната и долната страна на тялото. Обита-
ва каменисти места, скали, проломи и алпийски 
терени до 2900 м.н.в. Гнезди и в населени места, 
често в изоставени строителни обекти.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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16. Градинска червеноопашка – Phoenicurus phoenicurus 
-  ДТ 13-14,5 см; Има полов диморфизъм.  Мъжкият 
(♂) отгоре е сив с оранжевочервено оцветяване на 
гърдите и корема. Опашката е раждивочервена. 
Челото е бяло, а бузите и гърлото черни. Женска-
та (♀) отгоре е сивокафява, а отдолу е по-светла 
- жълтеникавокафява, с ръждивочервена опашка. 
Гнезди в широколистни гори, градове, села, по ска-
ли и скални стени.

17. Черногушо ливадарче – Saxicola torquatus -  ДТ 
11,5-13 см. Има полов димърфизъм. Мъжките в 
брачно оперение са с черни глава и гърло. Гърбът 
също е тъмен, почти черен с две бели надлъжни 
ивици. Гърдите и коремът са ръждивокафяви, а 
надопашката – светла, почти до бяла или на-
петнена. Има бяла полуогърлица. При женската и 
мъжкият в извънбрачно оперение основният цвят 
на гърба и главата е кафяв. Обитава открити 
места с храсталаци, а също и поляни, пустеещи 
земи с храстова растителност.
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18. Сиво каменарче – Oenanthe oenanthe -  ДТ 14-
16,5 см. Има полов диморфизъм. При мъжкият (♂) 
през гнездовия период темето, шията и гърбът са 
сиви; челото, веждите, кръстът и опашката са 
бели. Бузите, крилата и задната 1/3 на опашката 
са черни. Гърдите и гърлото са с кремав отте-
нък. При женските (♀) няма черно по крилата, но 
въпреки това са по-тъмни и се отличават от ок-
раската на гърба. Презочната ивица липсва. През 
есента и зимата при двата пола сивият цвят в 
оперението се заменя със сивокафяв. Обитава сухи 
каменисти места в равнини и планини.

19. Черногърбо каменарче – Oenanthe pleschanka -  
ДТ 13-16 см. Има полов и възрастов диморфизъм, 
както и сезонни различия, особено при мъжките. 
През лятото мъжките (♂) са с характерно черно-
бяло оперение. Кръстът, надопашката и опашка-
та са бели, главата отгоре и коремът са мръсно 
бели. Гърбът, крилата, гушата и бузите са чисто 
черни. На гърдите е със светло охристо оцветя-
ване. През есента и зимата оперението им е в 
различини тонове на кафявото. Младите и женс-
ките (♀) са сиво-кафяви, по-тъмни отгоре, като 
младите са изпъстрени със светли окраища на пе-
рата. Обитава открити каменисти и скалисти 
места главно по северното Черноморие. Варовити 
терени и тревни съобщества със степна расти-
телност.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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20. Кос – Turdus merula –  ДТ 23-29 см. Има полов 
и възрастов диморфизъм. Мъжките през брачния 
период са чисто черни с жълтооранжев клюн и 
жълт пръстен около окото. Женските са тъмно 
кафяви с по-светло гърло. Младите наподобяват 
женските, но са по-светли и с повече петна и 
шарки. Често срещана и широко разпространена 
птица в горите, парковете и населените места. 
Гнезди в разнообразни местообитания, храстала-
ци, гори, овощни градини и паркове в равнини и 
планини.

21. Хвойнов дрозд – Turdus pilaris -  ДТ 22-27 см. 
Главата, кръстът и надопашката са сиви. Гърбът 
и плещите са кестеняви, а крилата и опашката 
са тъмнокафяви. Гърлото и гърдите са кафяви с 
черни петна, а коремът и подкрилията са бели. 
Маховите пера са по-тъмни. Клюнът е жълтоо-
ранжев с черен връх. Краката са черни. Среща се 
основно през зимните месеци в окрайнини на гори, 
групи дървета и храсти, открити пространства.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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22. Поен дрозд – Turdus philomelos -  ДТ 20-23 см. 
Няма полов диморфизъм. Птиците отгоре са 
маслиненокафяви, а отдолу белезникави с тъмни 
стреловидни петна. Подкрилията са охристоръж-
диви. Отличава се от имеловия дрозд в полет по 
цвета на подкрилията. Често срещан вид главно 
в широколистните гори. Обитава също смесени и 
иглолистни гори в равнини и планини, паркове и 
градини.

23. Имелов дрозд – Turdus viscivorus -  ДТ 26-29 см. 
Едър дрозд, по-едър от пойния дрозд. Оперението 
отгоре е кафяво, а отдолу е по-светло, изпъстре-
но с големи овални петна. Подкрилията отдолу са 
бели. Крайните няколко опашни пера са с бели вър-
хове. Клюнът е тъмен, а краката са жълтеника-
ви. Постоянна птица, като през зимата образува 
ята. Гнезди главно в широколистни, листопадни 
гори, но също и в иглолистни и смесени гори.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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24. Речен цвъркач – Locustella f luviatilis -  ДТ 13-16 см. 
Общият тон на оперението е кафеникаво, като 
отгоре гърбът е тъмно маслинено сивокафяв, а 
коремът е светлосив. Има тъмни пъстрини по 
гушата и гърдите и светли петънца на подопаш-
ката. Обитава влажни зони, блата и крайбрежна 
растителност, алувиални и влажни гори и храс-
талаци в близост до блата и езера.

25. Градински присмехулник – Hippolais icterina -  ДТ 
12-13,5 см. Птиците отгоре са маслиненозелени с 
по-светли, жълтеникави вежди. Гърдите и коре-
мът са светло жълти, но понякога почти бели. 
Краката са сиви. Често имат светъл панел на 
крилото. Младите имат кафяв оттенък отгоре 
и са по-светли отдолу. Обитава паркове, градини 
и широколистни листопадни гори с богат подлес 
и изобилна растителност.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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26. Малък маслинов присмехулник –Hippolais pallida 
-  ДТ 12-14 см. Оперението отгоре е изцяло сиво, 
а отдолу е белезникаво, сивкаво бяло, без зелени и 
жълти тонове. Веждите са белезникави, по-свет-
ли. Гнезди в храсталаци и групи дървета, често по 
брегове на реки и морски крайбрежия, обрасли с 
гъсти храсти, а също и паркове и живи плетове.

27. Голям маслинов присмехулник – Hippolais 
olivetorum -  ДТ 16-18 см. Отгоре е сиво-кафяв с 
белезникави вежди и ръбове на маховите пера. 
Отдолу тялото е белезникаво. Като цяло е по-
тъмен от малкия маслинов присмехулник, като 
маховите пера са по-тъмни от гърба. Обитава 
окрайнини на гори, храсталаци и паркове с южна 
растителност, предимно храсти от драка. Гнезди 
и в овощни градини и ивици от дървета, полеза-
щитни пояси.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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28. Черноглаво коприварче – Sylvia atricapilla –  ДТ 
13,5-15 см. Има полов диморфизъм. При мъжкия те-
мето е черно, а при женската е ръждивокафяво. 
Останалата част на оперението на птиците е 
предимно сива, като горната част на тялото е 
сиво-зеленикаво кафява, коремът и гърдите са по-
светли до белезникави, а страните на главата и 
тила са сиви. Младите мъжки са с кафяво теме, 
което постепенно става черно в края на лятото 
и есента. Обитава главно гори с по-богат подлес 
в планини и равнини.

29. Голямо белогушо коприварче – Sylvia communis 
-  ДТ 13-15 см. Има слаби полови и възрастови раз-
личия. Мъжкият има синкаво сива глава за разлика 
от женската и младите, които са с кафеникави 
глави. Гърбът и крилата са кафяви, плещите са 
кестеняви, гърлото е бяло, а гърдите и коремът 
са със слаб розов оттенък. Отличава се от мал-
кото белогушо коприварче по светлите крака и 
контраста между крилото и гърба. Обитава отк-
рити места с храсти, групи дървета, полезащит-
ни пояси в Добруджа, овощни градини, пустеещи 
земи, лозя и др.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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Черноглаво коприварче
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30. Малко белогушо коприварче – Sylvia curruca -  
ДТ 11,5-14 см. Без полов диморфизъм и със съвсем 
слаби възрастови различия. Гърбът, плещите е кри-
лата са кафяво сиви. Главата и шията са изцяло 
сиви, като бузите са по-тъмни. Гърлото е бяло. 
Краката са тъмно сиви. Крилото не се отличава 
по цвят от гърба. Младите имат слабо изразена 
бяла вежда. Обитава храсти, сечища, окрайнини 
на гори, а също и градски паркове и градини. 

31. Ястребогушо коприварче – Sylvia nisoria -  ДТ 
15-17 см. Има слабо изразен полов диморфизъм и 
възрастови различия. Най-едрото коприварче у 
нас, с преобладавощо сив цвят на оперението. 
Гърдите и коремът са бели с кафяви напречни пре-
паски, по-добре изразени при мъжките. Ирисът е 
ярко жълт при мъжките и по-тъмен при женски-
те. Окраищата на маховите и кормилни пера са 
с бял кант. Младите са сиво-кафяви, отдолу са 
белезникави без препаски. Гнезди по сухи припечни 
места с храсти от драка, шипка, хвойна. 

ВРАБЧОПОДОБНИ
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32. Жълтоглаво кралче – Regulus regulus -  ДТ 8,5-9,5 
см. Има слабо изразен полов и възрастов димор-
физъм. Една от най-дребните птици у нас. Цяло-
то тяло е маслинено зелено, по-светло отдолу със 
зеленикав оттенък. При възрастните на темето 
има надлъжна ивици, която е оцветена в оранже-
во-червено при мъжките и в жълто при женските. 
Има ясно изразена черна надочна ивица. Младите 
са с едноцветна сивкава глава. Обитава предимно 
планински иглолистни гори, а  през зимата се сре-
ща и в равнини. 

33. Елов певец – Phylloscopus collybita -  ДТ 10-12 
см. Отгоре е сиво-кафяв с масленозелен оттенък, 
а коремът и гърдите са белезникави. Понякога 
с жълтеникав оттенък отстрани на тялото и 
по хълбоците. Главата е с жълтеникави вежди, а 
краката винаги са тъмнокафяви до черни. Обита-
ва основно иглолистни, смесени и широколистни 
гори.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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34. Буков певец – Phylloscopus sibilatrix -  ДТ 11-12,5 
см. По-едър е от другите певци. Гърбът и крилата 
са сивозелени до масленозелени с по-тъмни махови 
пера със светли окраища. Коремът е чисто бял, 
гърлото, гърдите и веждите са лимоненожълти. 
Краката са светложълто-оранжеви. Обитава пре-
димно широколистни планински гори от обикно-
вен бук, а в по-ниските части от страната стари 
дъбови или липови гори. 

35. Брезов певец – Phylloscopus trochilus -  ДТ 11-12,5 
см. Оперението отгоре е маслиненозеленикаво, 
а отдолу – по-светло. Главата е с жълтеникави 
вежди, краката са светли, което го отличава от 
еловия певец. Гърдите през есенно-зимния период 
са с жълтеникав оттенък. Среща се в равнинни 
широколистни гори, храсталаци, градини, полеза-
щитни пояси с гъста растителност, основно по 
време на миграция.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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36. Полубеловрата мухоловка – Ficedula semitorquata 
-  ДТ 12-13,5 см. Има полов диморфизъм. Мъжки-
ят е с черно-бяло оперение, като отгоре е черен 
със сивкав кръст, голяма бяло петно на челото и 
бяло в основата на маховите пера по външната 
част на крилата, което прави характерно врязва-
не. Има допълнително бяло петно и в основата 
на първостепенните махови пера. Вратът е бял 
отстрани, но тъмен отзад. Женските са кафени-
каво-сиви, с добре изразено бяло петно в основата 
на външните първостепенни махови пера и втора 
бяла ивица в горната част на крилото. Младите 
и мъжките през есента наподобяват женските. 
Гнезди на територията на парка, главно в широ-
колистни листопадни гори.

37. Жалобен синигер – Poecile lugubris -  ДТ 13-14 см. 
Горната част на тялото е сиво-кафява, а отдо-
лу е белезникав. Главата му отгоре е матовочер-
на, а бузите са бели. На гърлото и горната част 
на гърдите има голямо черно петно. Белите бузи 
контрастират, като образуват островърх три-
ъгълник. Няма бял панел в крилото. Обитава ши-
роколистни и смесени гори, крайречни насаждения, 
храсталаци, градини и паркове.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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38. Син синигер – Cyanistes caeruleus -  ДТ 10,5-12 см. 
Има слабо изразени полови и възрастови различия. 
Преобладават синьо-жълтите тонове в оперени-
ето. Гърбът е жълтозелен, крилата и опашката 
са сини, а гърдите и коремът са лимоненожълти. 
Челото и бузите са бели, а темето е синьо. Бузи-
те са оградени с черна ивица, съединена с черното 
гърло. При мъжките сините и жълти тонове са 
по-наситени, а младите са с жълти бузи и чело. 
Гнезди предимно в просветлени широколистни 
гори, но също в градски паркове, градини, окрайни-
ни на гори. През зимата се среща често в селища 
на ята с други видове синигери.

39. Голям синигер – Parus major -  ДТ 13,5-15 см. 
Има слабо изразени полови и възрастови различия. 
Гърбът е маслиненозелен, а гърдите са лимонено 
жълти. Бузите са бели, а останалата част от 
главата и гърлото черни. Мъжкият (♂) е с ши-
рока черна ивица през гърдите и корема, а глава-
та е лъскавочерна. При женските (♀) ивицата на 
корема е по-тънка. Често срещан вид. Обитава 
паркове, градини, гори, градове и населени места 
в равнини и планини. През зимата образува ята, 
смесени с други видове синигери.
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40. Черен (Боров) снинигер – Periparus ater -  ДТ 
10-11,5 см. Гърлото и главата са лъскавочерни, а 
бузите и тилът са бели, което го отличава от 
останалите видове синигери. Гърбът е пепеляво-
сив, а отдолу е по-светъл към мръснобял. Оби-
тава предимно иглолистни планински гори. През 
зимата слиза в по-ниските части, около населени 
места и изкуствени иглолистни насаждения.

41. Дългоопашат синигер – Aegithalos caudatus -  ДТ 
13-15 см. Има характерна форма на тялото, кое-
то го отличава от другите синигери. Тялото е 
топчесто, а опашката е много дълга. Главата и 
гърдите са бели, има широки черни вежди, които 
ограждат отзад и бузите. Тялото отдолу е свет-
ло с розовокафяв оттенък, както и по плещите. 
Гърбът, кръстът, крилата и опашката са черни, с 
бели окраища на маховите и кормилни пера. Клю-
нът е съвсем къс и черен. Обитава храсталаци, 
широколистни и смесени гори. Често срещан в 
горската част на парка и окрайнините на гори-
те.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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42. Горска зидарка – Sitta europaea -  ДТ 12-14,5 см. 
Отгоре тялото е изцяло сиво, а отдолу варира, 
като най-често е кестеняво до ръждиво по сла-
бините. Гърлото е бяло. Има черна презочна иви-
ца достигаща до врата, а върховете на крайните 
опашни пера са бели. Често срещан вид в гори, 
паркове, градини. Гнезди в парка в широколистни-
те гори и окрайнините им.  

43. Градинска дърволазка – Certhia brachydactyla -  
ДТ 12-13,5 см. Отгоре е кафява с по-тъмни щрихи 
и пъстрини по главата, гърба и крилата, а отдолу 
– белезникава със сиво-кафяви слабини и корем. 
Няма светла вежда, а клюнът е дълъг, тънък и 
извит надолу. Има характерно поведение, като 
«лази» спираловидно по ствола на дърветата. 
Обитава влажни гори и храсталаци, овощни гра-
дини.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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44. Червеногърба сврачка – Lanius collurio -  ДТ 16-18 
см. Има полов и възрастов диморфизъм. Мъжките 
са с ръждивокафяв гръб, а тилът, темето и на-
допашката са сиви. Опашката е с широка черна 
ивица, а средните кормилни пера са изцяло черни. 
През очите минава черна препаска. Тялото отдо-
лу е кремаво. Женските са с тъмнокафяв гръб, а 
гърдите и коремът са бели с тъмни напречни пре-
паски. Младите наподобяват женската, но имат 
пъстрини и по гърба и главата. Често срещан вид 
в открити пространства с храсти, сечища, пар-
кове, окрайнини на гори.

45. Обикновен скорец - Sturnus vulgaris -   ДТ 19-22 
см. Има сезонен и възрастов диморфизъм. Възрас-
тните през лятото са черни с метален зелени-
кав блясък и малки стреловидни светли петънца. 
Клюнът е светложълт. През другите сезони са 
кафяви с многобройни бели петна по тялото и 
без блясък. Клюнът е тъмен. Младите са изцяло 
сиво-кафяви. Повсевместно разпространен в пар-
ка, в окрайнини на гори, паркове, градини, населени 
места и вилни зони. В извън размножителния пе-
риод образува големи ята.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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46. Розов скорец – Pastor roseus -  ДТ 19-22 см. Има 
възрастов и сезонен диморфизъм. Възрастните са 
с розово-черно оперение и малка качулка. Тялото 
е изцяло розово, а главата, крилата и опашката 
– черни. Клюнът е жълт, краката са с жълто-
оранжев оттенък. Младите са кафеникаво-сиви. 
Обитава каменисти, скалисти, морски брегове, 
където гнезди на колонии в скалните кухини.  
Среща се и по сипеи, скални стени и изоставени 
кариери.

47. Авлига – Oriolus oriolus –  ДТ 22-25 см. Има по-
лов диморфизъм. Мъжкият е ярко жълт с черни 
крила и опашка. Женската е зеленикава отгоре, 
а отдолу е белезникава с черни щрихи. Младите 
приличат на женската. Обитава широколистни 
гори, паркове, полезащитни пояси, градини, отк-
рити места с храсти и единични дървета.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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48. Сойка – Garrulus glandarius –  ДТ 32-35 см. Опе-
рението е светло сиво-кафяво с червеникав от-
тенък. Има тъмни крила със сини и бели петна и 
бяла надопашка. Главата отгоре е светла с тъмни 
щрихи има малка качулчица, а отстрани – черни 
мустаци. Обитава широколистни и смесени гори 
и окрайнините им, паркове, градини.

49. Сокерица – Nucifraga caryocatactes –  ДТ 32-35 
см. Възрастните са тъмно кафяви с многобройни 
едри бели капковидни петна, само главата, крила-
та и опашката са тъмни, без петна. Подопашка-
та е бяла, както и окрайщата на опашните пера. 
Клюнът е масивен и доста дълъг. Обитава игло-
листни гори във високите части на планините, 
по-рядко се среща в смесени гори. В извън гнездо-
вия период може да се наблюдава и в равнини и по 
Черноморието.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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50. Сврака – Pica pica –  ДТ 40-51 см. Оперението 
е черно-бяло със зелен метален блясък на опаш-
ката, която е дълга, и синкав метален блясък на 
крилата. Повсевместно разпространена в окрай-
нини на гори, храсталаци, паркове и градини, пок-
рай пътищата и населените места.

51. Сива врана  - Corvus cornix -  ДТ 44-51 см. Тяло-
то е изцяло сиво-черно, като главата, гърлото, 
крилата и опашката са черни, а коремът, гърба 
и подопашката са сиви. На гърдите има голямо 
черно петно. Едра птица с масивен и черен клюн. 
Обитава разнообразни местообитания, но пред-
почита открити места с единични дървета, се-
лища, паркове и овощни градини. През зимата се 
среща на ята по обработваеми площи и угари.

ВРАБЧОПОДОБНИ



167

Сврака

Сива врана

ВРАБЧОПОДОБНИ



168

52. Чавка – Corvus monedula –  ДТ 30-34 см. Дреб-
на вранова птица с изцяло черно тяло. Главата и 
тилът са сиви, а челото също е черно. Крилата са 
със зелен до пурпурен метален отблясък Ирисът 
на очите е бял. Клюнът и краката са черни. Оби-
тава  предимно населени места. В миналото пет-
рофилен вид, гнездящ по варовикови и вулканични 
скали, скални стени и морски брегове. В населени-
те места гнезди по покриви и тавани, а също и в 
електрични стълбове. 

53. Гарван – Corvus corax –  ДТ 54-67 см. Най-едра-
та врабчоподобна (пойна) птица. Има слаби въз-
растови различия. Възрастните са чисто черни с 
виолетов, син или пурпурен метален блясък. На 
гърлото често има множество щръкнали перца, 
които образуват брада. Клюнът е масивен, черен 
на цвят. Опашката е дълга и клиновидна. Млади-
те са матовочерни, почти без блясък и със слабо 
изразена брада. Гнезди основно по скали и скал-
ни стени, проломи, ждрела, но все по-често и по 
дървета в широколистни, смесени и иглолистни 
гори. 

ВРАБЧОПОДОБНИ
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54. Домашно врабче – Passer domesticus -  ДТ 14-16 
см. Има полов диморфизъм. Темето на мъжкия е 
сиво и без черно петно на бузите, които са белез-
никави. По това се отличава от полското врабче. 
Останалата част на тялото отгоре е ръждиво-
кафява с черни петна. Гърлото и гушата са черни, 
а гърдите и коремът са сиво-бели. Женската е 
сивкава, с тъмни надлъжни щрихи по гърба. Си-
нантроперн вид, който гнезди предимно по сгра-
ди, стълбове и др. съоръжения или изоставени пос-
тройки. Заема и гнезда и на други видове, напр. 
градската лястовица. 

55. Испанско врабче – Passer hispaniolensis -  ДТ 14-
16 см. Има полов диморфизъм. При мъжкия те-
мето е шоколадовокафяво, а гърдите, коремът, 
плещите и слабините са изпъстрени с едри черни 
щрихи. Бузите са бели, има бяла вежда. Женски-
те са сиво-кафеникави до пясъчни на цвят. Имат 
тъмни щрихи по гърба. Някои женски имат слабо 
изразени щрихи по слабините. Гнезди колониално 
по дървета около пътища и в горски пояси и под 
гнезда на щъркели и други едри птици. 

ВРАБЧОПОДОБНИ
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56. Полско врабче – Passer montanus -  ДТ 12,5-14 см. 
При него няма полов диморфизъм. При възрастни-
те птици темето е ръждивокафяво, бузите са бе-
лезникави с тъмно петно. Гърлото и юздичката са 
черни, а коремът и гърдите са мръснобели. Гнезди 
в разнообразни местообитания, градски паркове 
и градини, окрайнини на гори, брегове на реки със 
стари дървета, земни отвесни брегове, скали, бе-
тонни стълбове и др.

57. Чинка – Fringilla coelebs –  ДТ 14-16 см. Има по-
лов диморфизъм. Мъжкият е с оловно сиво теме 
и тил, кафяв гръб и зеленикав кръст. Крилата са 
черни с две успоредни бели ивици. Бузите и тяло-
то отдолу са керемидени на цвят. Женската от-
горе е сиво-кафява с маслиненозеленикав оттенък. 
Отдолу са тъмносиви. Крилата са като при мъж-
кия. Гнезди предимно в гори, но също и в паркове 
и градини. През зимата образува ята смесени с 
други пойни птици.  

ВРАБЧОПОДОБНИ
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58. Планинска чинка – Fringilla montifringilla -  ДТ 14-
16 см. Има полов и сезонен диморфизъм. В брачно 
оперение главата при мъжкия (♂) е черна, а при 
женските (♀) е сивокафява. През зимата мъжки-
ят има пъстра черно-кафява глава, по-светла до 
сива по бузите. Клюнът му през лятото е черен, 
а през зимата жълт. Гърбът е тъмнокафяв с чер-
ни петна, кръстът е бял. Гърлото и гърдите са 
ръждивокафяви, а коремът е бял. Среща се през 
зимните месеци в открити пространства и храс-
талаци на ята.

59. Черешарка – Coccothraustes coccothraustes –  ДТ 
16,5-18 см. Има възрастов и полов диморфизъм. 
Пъстра, сравнително едра пойна птица. Мъжки-
ят (♂) е кестенявокафяв с черна предочна ивица, 
черно гърло и бели петна по крилата и на върха 
на опашката. Клюнът е много масивен, сиво-син 
през лятото и жълт през зимата. Женската (♀) 
е с по-убити тонове, главата е със значително 
по-светла окраска и по-малко бяло на опашката. 
Младите са жълто-кафяви с пъстрини, без чер-
но на гърлото. Обитава предимно широколистни 
гори и паркове. 
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60. Зеленика – Chloris chloris –  ДТ 14-16 см. Има 
слабо изразен възрастов и полов диморфизъм. Въз-
растните са зеленикаво кафяви с жълт оттенък, 
сиви тонове по крилата, бузите и отстрани на 
шията. Кръстът е жълтозеленикав. В основата 
си първостепенните махови и кормилни пера са 
жълти. Женските са с по-убити тонове. Млади-
те са сивкави, по-светли отдолу с тъмни над-
лъжни щрихи по тялото. Обитава  разнообразни 
местообитания с дървесна растителност - гори, 
паркове и градини.

61. Елхова скатия – Carduelis spinus -  ДТ 11-12,5 см. 
Има възрастов и полов диморфизъм. При мъжкия 
главата отгоре и подбрадието са черни, а тилът 
и гърбът са маслиненозелени. Опашката е жълта 
с широка черна ивица на върха. Гърдите и кръстът 
са жълти, а коремът е бял с черни щрихи по сла-
бините. Има жълт панел и в крилото. Женската 
и младите нямат черно на главата, като младите 
са с по-ясно изразени щрихи по гърба и главата. 
Обитава предимно иглолистни гори, а през зима-
та се среща и в равнини.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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62. Обикновено конопарче – Carduelis cannabina 
-  ДТ 12,5-14 см. Има полов и сезонен диморфи-
зъм. Мъжкият (♂) през гнездовия период има ро-
зово-червени гърди и чело. Останалата част на 
главата е сива, гърбът е кафяв, а кръстът и на-
допашката са бели. През зимата мъжките са с по-
убити тонове, без червено на челото. Женската 
(♀) е светлокафява с тъмни надлъжни щрихи по 
цялото тяло, охрист оттенък на гърдите и без 
червено на челото. Обитава групи от дървета, 
храсталаци, овощни градини. 

63. Щиглец – Carduelis carduelis –  ДТ 12-13,5 см. Има 
възрастови различия. Възрастните са ярко оцве-
тени. При тях темето, тилът, крилата и опаш-
ката са черни. Главата около основата на клюна 
е ярко червена. Отгоре са шоколадовокафяви. На 
крилата има едри жълти петна. Тялото отдолу е 
бяло със светлокафяви гърди. Надопашката също 
е бяла. Младите са кафяви с множество тъмни 
надлъжни резки по цялото тяло. Гнезди в разнооб-
разни местообитания, градини, паркове и дворове 
в населени места, просветлени гори, окрайнини на 
гори и храсталаци.

ВРАБЧОПОДОБНИ
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64. Сива овесарка – Emberiza calandra -  ДТ 16-19 см. 
Оперението изцяло е сиво-кафяво с черни щрихи и 
петна, отдолу е белезникава с тъмни резки. Клю-
нът е масивен. Широко разпространена в откри-
ти пространства, храсталаци, окрайнини на гори 
в равнини и планини. Гнезди и в овощни градини, 
пустеещи земи, населени места.

65. Жълта овесарка – Emberiza citrinella -  ДТ 15,5-
17 см. Има полов диморфизъм. Мъжките (♂) са с 
кестеняво-кафяви гръб и крила изпъстрени с тъм-
ни щрихи. Кръстът и надопашката са ръждиво-
кафяви. Главата, шията и оперението отдолу са 
жълти. Гърдите и слабините са ръждиви с тъмни 
щрихи. Женската (♀) е със сивкавожълтеникави 
гърди и корем, с множество надлъжни резки. Гнез-
ди предимно в гори с различен състав, като пред-
почита окрайнините им.  

ВРАБЧОПОДОБНИ
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♂

♀

Жълта овесарка

Сива овесарка

ВРАБЧОПОДОБНИ
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66. Градинска овесарка – Emberiza hortulana -  ДТ 
15-16,5 см. Има полов диморфизъм. Мъжкият (♂) е 
със сива глава, шия и гърди. Гърбът е кафяв с черни 
резки. Гърлото и “мустакът” са жълти, а коре-
мът е оранжевокафяв. Женската (♀) е по-светла 
с черни резки по гушата и слабините. Клюнът 
и краката са розовочервени. Обитава предимно 
места с храсти, овощни градини, окрайнини на 
гори, ивици от дървета и др.

70. Черноглава овесарка – Emberiza melanocephala -  
ДТ 15,5-17,5 см. Има полов диморфизъм. Мъжкият 
(♂) е ярко оцветен с черна глава, ръждиво-кафяв 
гръб, а отдолу е лимоненожълт. Женската (♀) от-
горе е маслиненокафява със сивкава глава, а отдолу 
е жълтокафява. Гнезди предимно на сухи места с 
храсти и единични дървета.

ВРАБЧОПОДОБНИ



183

Черноглава овесарка

♂

♀

Градинска овесарка

ВРАБЧОПОДОБНИ
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71. Зеленогуша овесарка – Emberiza cirlus -  ДТ 15-
17 см. Има полов диморфизъм. При мъжкият (♂) 
главата отгоре е тъмна с жълти бузи, черна пре-
зочна ивица и черно гърло. Гърбът и крилата са 
ръждивокафяви с тъмни щрихи. Останалата дол-
на част на тялото е жълта, при гърдите със зе-
леникавосива ивица. Женските (♀) и младите са 
пъстрокафяви с жълти и ръждиви тонове. Гнезди 
по припечени места с редки храсти, единични дър-
вета и богата тревна покривка. 

ВРАБЧОПОДОБНИ



185

Зеленогуша овесарка

♂

♀

ВРАБЧОПОДОБНИ
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 Като приложение към определителя са 
представени основните местообитания в грани-
ците на парка и видовият състав на птиците ко-
ито могат да се наблюдават там. Те не включват 
само гнездови местообитания, а ловни и трофич-
ни местообитания, места за почивка и хранене 
по време на миграция и зимуване, т.е. навсякъде 
където видът може да се наблюдава през различни 
етапи от неговия годишен жизнен цикъл. Разделе-
ни са както следва:

 Птици на:
 Горите – Най-голямо по площ местооби-
тание включващо естествени горски хабитати 
на територията на парка от дървесни видове ха-
рактерни за ниските части на България - дъбове-
те цер, благун и космат дъб, обикновен и келяв 
габър, полски клен, сребролистна липа и др., както 
и иглолистните насаждения.
 Окрайнини на горите – включва изредени 
горски територии и екотонната зона.
Влажните зони - обхващат водните площи и при-
лежащата влаголюбивата растителност на те-
риторията на парка.
 Откритите пространства – включват 
тревни местообитания, обрасли на места с храс-
ти, голини и ливади, земеделски земи, пустеещи 
земи.
 Населените места – обхващат жилищни 
сгради и почивни бази на територията на парка, 
както и вилната зона на Перчемли тепе.
Скалните комплекси - включва карстовия разсед 
на цялата територия на парка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Соколоподобни (Falconiformes)

1 черна каня Milvus migrans

2 късопръст ястреб Accipiter brevipes

3 голям ястреб Accipiter gentilis

4 малък ястреб Accipiter nisus

5 осояд Pernis apivorus

6 обикновен мишелов Buteo buteo

7 малък креслив орел Aquila pomarina

8 малък орел Heraaetus pennatus

9 орел змияр Circaetus gallicus

10 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

11 вечерна ветрушка Falco vespertinus

12 сокол орко Falco subbuteo

ловен сокол Falco cherrug

разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

13 горски бекас Scolopax rusticola 

разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

14 гривяк Columba palumbus

15 обикновена гургулица Streptopelia turtur

разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)

16 кукувица Cuculus canorus

разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)

17 козодой Caprimulgus europaeus

разред Совоподобни (Strigiformes)

18 чухал Otus scops

19 горска улулица Strix aluco

разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)

20 козодой Caprimulgus europaeus

разред Кървачоподобни (Piciformes)

21 въртошийка Jynx torquilla

22 черен кълвач Dryocopus martius

23 зелен кълвач Picus viridis

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПТИЦИ НА ГОРИТЕ
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24 сив кълвач Picus canus

25 голям пъстър кълвач Dendrocopos major 

26 сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

27 малък пъстър кълвач Dendrocopos minor

28 среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

29 горска чучулига Lullula arborea

30 червеногръдка Erithcus rubecula

31 южен славей Luscinia megarhynchos

32
градинска червеноо-
пашка

Phoenicurus phoenicurus

33 кос Turdus merula

34 хвойнов дрозд Turdus pilaris

35 поен дрозд Turdus philomelos

36 имелов дрозд Turdus viscivorus

37 градински присмехулник Hippolais icterina

38 черноглаво коприварче Sylvia atricapilla

39 жълтоглаво кралче Regulus regulus

40 елов певец Phylloscopus collybita

41 буков певец Phylloscopus sibilatrix

42 брезов певец Phylloscopus trochilus

43
полубеловрата мухо-
ловка

Ficedula semitorquata

44 жалобен синигер Poecile lugubris 

45 син синигер Cyanistes caeruleus 

46 голям синигер Parus major

47 черен снинигер Periparus ater 

48 дългоопашат синигер Aegithalos caudatus

49 горска зидарка Sitta europaea

50 градинска дърволазка Certhia brachydactyla 

51 авлига Oriolus oriolus

52 сойка Garrulus glandarius

53 сокерица Nucifraga caryocatactes
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54 гарван Corvus corax

55 чинка Fringilla coelebs

56 черешарка
Coccothraustes 
coccothraustes

57 зеленика Chloris chloris 

58 елхова скатия Carduelis spinus

59 щиглец Carduelis carduelis

60 жълта овесарка Emberiza citrinella
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Соколоподобни (Falconiformes)

1 късопръст ястреб Accipiter brevipes

2 голям ястреб Accipiter gentilis

3 малък ястреб Accipiter nisus

4 осояд Pernis apivorus

5 обикновен мишелов Buteo buteo

6 малък креслив орел Aquila pomarina

7 царски орел Aquila heliaca 

8 ястребов орел Heraaetus fasciatus

9 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

10 вечерна ветрушка Falco vespertinus

11 сокол орко Falco subbuteo

12 ловен сокол Falco cherrug

разред Кокошоподобни (Galliformes)

13 фазан Phasianus colchicus

разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

14 горски бекас Scolopax rusticola 

разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

15 гривяк Columba palumbus

16 обикновена гургулица Streptopelia turtur

разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)

17 кукувица Cuculus canorus

разред Совоподобни (Strigiformes)

18 чухал Otus scops

разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)

19 козодой Caprimulgus europaeus

разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

20 синявица Coracias garrulus

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПТИЦИ В ОКРАЙНИНИ НА ГОРИ
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21 пчелояд Merops apiaster

22 папуняк Upupa epops

разред Кървачоподобни (Piciformes)

23 въртошийка Jynx torquilla

24 черен кълвач Dryocopus martius

25 зелен кълвач Picus viridis

26 сив кълвач Picus canus

27 голям пъстър кълвач Dendrocopos major 

28 сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

29 малък пъстър кълвач Dendrocopos minor

30 среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

31 горска чучулига Lullula arborea

32 орехче Troglodytes troglodytes

33 червеногръдка Erithcus rubecula

34 южен славей Luscinia megarhynchos

35 кос Turdus merula

36 хвойнов дрозд Turdus pilaris

37 поен дрозд Turdus philomelos

38 имелов дрозд Turdus viscivorus

39
малък маслинов присме-
хулник

Hippolais pallida

40
голям маслинов присме-
хулник

Hippolais olivetorum

41 черноглаво коприварче Sylvia atricapilla

42
голямо белогушо коп-
риварче

Sylvia communis

43
малко белогушо копри-
варче

Sylvia curruca
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44 елов певец Phylloscopus collybita

45 буков певец Phylloscopus sibilatrix

46 брезов певец Phylloscopus trochilus

47 жалобен синигер Poecile lugubris 

48 син синигер Cyanistes caeruleus 

49 голям синигер Parus major

50 черен снинигер Periparus ater 

51 дългоопашат синигер Aegithalos caudatus

52 горска зидарка Sitta europaea

53 градинска дърволазка Certhia brachydactyla 

54 червеногърба сврачка Lanius collurio

55 обикновен скорец Sturnus vulgaris

56 авлига Oriolus oriolus

57 сойка Garrulus glandarius

58 сокерица Nucifraga caryocatactes

59 сврака Pica pica

60 испанско врабче Passer hispaniolensis

61 полско врабче Passer montanus

62 чинка Fringilla coelebs

63 черешарка
Coccothraustes 
coccothraustes

64 зеленика Chloris chloris 

65 елхова скатия Carduelis spinus

66 щиглец Carduelis carduelis

67 сива овесарка Emberiza calandra 

68 жълта овесарка Emberiza citrinella

69 градинска овесарка Emberiza hortulana

70 черноглава овесарка Emberiza melanocephala

71 зеленогуша овесарка Emberiza cirlus
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)

1 малък гмурец Tachybaptus ruficollis

разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)

2 розов пеликан Pelecanus onocrotalus

3 къдроглав пеликан Pelecanus crispus

разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

4 бял щъркел Ciconia ciconia

5 сива чапла Ardea cinerea

разред Гъскоподобни (Anseriformes)

6 голяма белочела гъска Anser albifrons

7 зеленоглава патица Anas platyrhynchos

разред Жеравоподобни (Gruiformes)

8 зеленоножка Gallinula chloropus

9 лиска Fulica atra

разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

10 речен дъждосвирец Charadrius dubius 

11 късокрил кюкавец Actitis hypoleucos

12 горски бекас Scolopax rusticola 

13 сребриста чайка Larus cachinnans

разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)

14 кукувица Cuculus canorus

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

15 жълта стърчиопашка Motacilla flava feldegg

16 бяла стърчиопашка Motacilla alba

17 речен цвъркач Locustella fluviatilis

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПТИЦИ ВЪВ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

1 бял щъркел Ciconia ciconia

разред Соколоподобни (Falconiformes)

2 обикновен мишелов Buteo buteo

3 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

4 ловен сокол Falco cherrug

5 царски орел Aquila heliaca 

6 ястребов орел Heraaetus fasciatus

7 малък орел Heraaetus pennatus

8 орел змияр Circaetus gallicus

разред Кокошоподобни (Galliformes)

9 пъдпъдък Coturnix coturnix

10 фазан Phasianus colchicus

11 яребица Perdix perdix

разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)

12 козодой Caprimulgus europaeus

разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

13 синявица Coracias garrulus

14 пчелояд Merops apiaster

15 папуняк Upupa epops

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

16 дебелоклюна чучулига Melanocorhypha calandra

17 късопръста чучулига Calandrella brachydactyla

18 сива чучулига Calandrella rufescens

19 качулата чучулига Galerida cristata

20 горска чучулига Lullula arborea

21 полска чучулига Alauda arvensis

22 полска бъбрица Anthus campestris

23 жълта стърчиопашка Motacilla flava feldegg

24 орехче Troglodytes troglodytes

25 южен славей Luscinia megarhynchos

26 черногушо ливадарче Saxicola torquata

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПТИЦИ В ОТКРИТИ ПЛОЩИ
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27 сиво каменарче Oenanthe oenanthe

28 черногърбо каменарче Oenante pleschanka

29 кос Turdus merula

30 хвойнов дрозд Turdus pilaris

31
малък маслинов присме-
хулник

Hippolais pallida

32
голям маслинов присме-
хулник

Hippolais olivetorum

33
голямо белогушо коп-
риварче

Sylvia communis

34
малко белогушо копри-
варче

Sylvia curruca

35
ястребогушо копри-
варче

Sylvia nisoria

36 червеногърба сврачка Lanius collurio

37 сврака Pica pica

38 сива врана Corvus cornix

39 испанско врабче Passer hispaniolensis

40 полско врабче Passer montanus

41 планинска чинка Fringilla montifringilla

42 обикновено конопарче Carduelis cannabina

43 щиглец Carduelis carduelis

44 сива овесарка Emberiza calandra 

45 градинска овесарка Emberiza hortulana

46 черноглава овесарка Emberiza melanocephala

47 зеленогуша овесарка Emberiza cirlus
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

1 бял щъркел Ciconia ciconia

разред Соколоподобни (Falconiformes)

2 малък ястреб Accipiter nisus

3 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

4 сребриста чайка Larus cachinnans

разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

5 домашен гълъб Columba livia f. domestica

6 гугутка Streptopelia decaocto

разред Совоподобни (Strigiformes)

7 домашна кукумявка Athene noctua

разред Бързолетоподобни (Apodiformes)

8 черен бързолет Apus apus

разред Кълвачоподобни (Piciformes)

9 зелен кълвач Picus viridis

10 сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

11 малък пъстър кълвач Dendrocopos minor

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

12 качулата чучулига Galerida cristata

13 селска лястовица Hirundo rustica

14 градска лястовица Delichon urbicum

15 бяла стърчиопашка Motacilla alba

16 орехче Troglodytes troglodytes

17 червеногръдка Erithcus rubecula

18 южен славей Luscinia megarhynchos

19 домашна червеноопашка Phoenicurus ochruros

20
градинска червеноо-
пашка

Phoenicurus phoenicurus

21 кос Turdus merula

22 поен дрозд Turdus philomelos

23 градински присмехулник Hippolais icterina

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПТИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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24
голямо белогушо коп-
риварче

Sylvia communis

25
малко белогушо копри-
варче

Sylvia curruca

26 син синигер Cyanistes caeruleus 

27 голям синигер Parus major

28 горска зидарка Sitta europaea

29 червеногърба сврачка Lanius collurio

30 обикновен скорец Sturnus vulgaris

31 авлига Oriolus oriolus

32 сойка Garrulus glandarius

33 сврака Pica pica

34 сива врана Corvus cornix

35 чавка Corvus monedula

36 домашно врабче Passer domesticus

37 испанско врабче Passer hispaniolensis

38 полско врабче Passer montanus

39 чинка Fringilla coelebs

40 зеленика Chloris chloris 

41 щиглец Carduelis carduelis

42 сива овесарка Emberiza calandra 
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№ Българско име Латинско име Стр №

разред Соколоподобни (Falconiformes)

1 египетски лешояд Neophron percnopterus 

2 обикновена ветрушка Falco tinnunculus

3 ловен сокол Falco cherrug

разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

4 домашен гълъб Columba livia f. domestica

разред Совоподобни (Strigiformes)

5 бухал Bubo bubo

6 домашна кукумявка Athene noctua

разред Бързолетоподобни (Apodiformes)

7 черен бързолет Apus apus

разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

8 папуняк Upupa epops

9 пчелояд Merops apiaster

разред Врабчоподобни (Passeriformes)

10 селска лястовица Hirundo rustica

11 градска лястовица Delichon urbicum

12 домашна червеноопашка Phoenicurus ochruros

13
градинска червеноо-
пашка

Phoenicurus phoenicurus

14 сиво каменарче Oenanthe oenanthe

15 черногърбо каменарче Oenante pleschanka

16 голям синигер Parus major

17 розов скорец Pastor roseus 

18 чавка Corvus monedula

19 гарван Corvus corax

20 полско врабче Passer montanus

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПТИЦИ В СКАЛНИ КОМПЛЕКСИ
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