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ЗЛАТНИ ПяСЪцИ
природен парк

ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
водолюбИвИ птИцИ

Сива чапла  
Ardea cinerea

Зеленоглава патица  
Anas platyrhynchos

Зеленоножка  
Gallinula chloropus

Лиска  
Fulica atra

Малък гмурец  
Tachybaptus ruficollis

1
табло

Бекас  
Scolopax rusticola
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Бухал 
Bubo bubo

Малък креслив орел  
Aquila pomarina

Чухал  
Otus scops

Мишелов  
Buteo buteo

Обикновена 
ветрушка
Falco tinnunculus

Mалък ястреб 
Accipiter nisus

ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
граблИвИ птИцИ 2

табло
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Гривяк  
Columba palumbus

Кукувица  
Cuculus canorus

Кос  
Turdus merula

Сойка  
Garrulus glandarius

Зелен кълвач  
Picus viridis

Папуняк  
Upupa epops

3
табло
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Червеношийка  
Erithcus rubecula

Авлига  
Oriolus oriolus

Голям 
синигер 
Parus major

Чинка  
Fringilla coelebs

Червеногърба 
сврачка 

Lanius collurio

4
табло

Черешарка  
Coccothraustes coccothraustes
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Scolopax rusticola
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ЗастрашенИ вИдове птИцИ

Голям ястреб  
Accipiter gentilis

Бухал 
Bubo bubo

Полубеловрата 
мухоловка  

Ficedula semitorquata

Козодой  
Caprimulgus europaeus

Горска чучулига  
Lullula arborea

5
табло
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ИнтерпретИвна програма 

птИцИте в прИроден парк “ЗлатнИ пясъцИ”
топографИя 8

табло
венечна

ивица

странична
теменна

ивица
централна

теменна
ивица

юздичка

горен
полуклюн

долен
полуклюн

подбрадие
подбрадна

ивица

плещи
гръб

страни на
врата

врат тил

теме
чело

клюн

гърло

гуша

страни на
гърдите

страни на
тялото

крилце

пръсти

стъпало
второстепенни

махови пера

първостепенни
махови пера

подопашие

опашка

надопашие

кръст

раменни
пера

подмустачна
ивица

мустак

ушни
покривки

презочна
ивица

околоочен
пръстен

надочна ивица
(вежда)


