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Районът на проучване включва територията на НП 
„Пирин“. Проучени са участъците с планирани нови 
туристически зони, както и някои райони включе-
ни в нови зони за устойчиво ползване на горските 
ресурси. Основните проучени райони са в и около 
ски зоните Банско, Добринище и Кулиното и пред-
видените по новия неприет План за управление на 
парка техни разширения, а също така районите око-
ло и под х. Яворов, х. Пирин, х. Голямата Мочара, х. 
Беговица, м.  „Плавилото“, Бански Суходол, района 
на „Маклиища“, Конаревски рид, района на парка 
над с. Брезница и някои участъци от НП „Пирин“ 
попадащи на територията на община Симитли и об-
щина Кресна – съответно западно под вр. Пирин и 
западно под х. Синаница. 

Целеви видове на проучването бяха видове с ви-
сок консервационен статус – включени в Червена-
та книга или в Приложение 1 на Директивата за 
птиците на ЕС (приложения 2 и 3 на ЗБР). Това са 
следните видове: врабчова кукумявка, пернатонога 
кукумявка, трипръст кълвач и глухар. Допълнител-
ни данни бяха събирани и за някои други консер-
вационно значими видове, които можеха да бъдат 
намерени в същите местообитания и със сходни 
методи. Такива са видовете белогръб кълвач, черен 

кълвач, сив кълвач, лещарка и горски бекас. За всеки от целевите видове бяха 
приложени специфични целево подбрани методи. За совите и кълвачите бяха 
приложени дневни и нощни трансекти с точки за слушане и акустична имита-
ция на всеки 500 м (в отделни случаи до 700 м). Акустичната имитация беше 
провеждана с mp3 плейъри и смартфони и включваше имитации на брачен зов 
или позиви на съответния вид за най-малко 5 минути в подходящи местообита-
ния. Дневните трансекти бяха за кълвачите и врабчовата кукумявка, а нощните 
(главно вечерни и ранноутринни) – за пернатоногата и врабчовата кукумявки. 
Глухарите и лещарките бяха регистрирани визуално или по следи от тях – сле-
ди в снега, екскременти или пера. За всяка регистрация беше попълван фор-
муляр включващ описание на основните характеристики на местообитанието, 
както и данни за метео обстановката. 

Общо бяха проведени 100 теренни човекодни с участието на 8 експерти-орни-
толози в периодите 20 април-31 май 2019 г. и 10 септември – 4 ноември 2019 г.
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ЧАСТ 1. Район на изследване. Методи. Събран материал.

част 1. район на изследване.  
Методи. събран Материал.

Банско

Разлог

Сандански

Добринище

Попина лъка

Граница Национален парк Пирин

Сгради и съоръжения

Специална буферна зона (нарушени екосистеми)

Зона за туризъм

Зона за опазване на гори

Зона ограничено човешко въздействие

Зона резервати0 2 4 6 81
km
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1. пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
Установени бяха 34 пеещи или отговарящи с позиви на акустичната имитация 
пернатоноги кукумявки, в общо 29 територии (Таблица 1). Може да се приеме че 
установените двойки са 29. От тях 13 са нови находища, а 16 са в близост или съв-
падат с известни вече находища, установени в предишни години. Потвърдените 
находища са в района на х. Яворов, в района на периферията на ски зона Банско, 
едно в района на ски зона Добринище и едно до х. Голямата Мочара. Не бяха по-
твърдени известни досега находища в районите на х. Пирин (4) и х. Беговица (1). 
Нови находища са установени в горите на парка над с. Брезница (1), в района на 
Кулиното –север (1), в района под х. Яворов (3), в резерват „Юлен“ в басейна на р. 
Демяница (1), в района на Маклиища (4), в участъка над с. Влахи към х. Синани-
ца (2) и в горите под циркус Бански Суходол (1). В района на изследванията през 
2001-2002 г. са картирани общо 23 територии, а сега в същия район са установени 
20, т.е. налице е намаление с 13.0%.

ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане

част 2. резултати и обсъЖдане

В  районите на ски зона Банско, х. Пирин, х. Беговица и ски-зона Добринище 
(вкл. в предвиденото и разширение) в миналото видът е намиран през пролетта, 
а също и през есента (Shurulinkov et al.2003). Находките са в периода 2001-2002 
г., а също през 2014-2015 г. В района на Бъндеришка поляна и цялата ски зона 
Банско в миналото са установени  9 заети територии, а при настоящото проуч-
ване – също 9, само през есенния период. Териториите в ски зона Банско не са 
обаче в близост до Бъндеришка поляна (център на зоната), а са отдалечени от 
нея в периферията на зоната, на по-големи или по-малки надморски височини. 
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ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане
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Средното разстояние от установените локалитети на пернатоногите кукумявки 
до Бъндеришка поляна през 2001-2002 г. е било 520 m (n=9), а през 2019  е било 
949 m. (n=9).

С оглед на събраните понастоящем данни и на делът на проучените оптимални 
местообитания на вида спрямо всички такива може да определим гнездовата по-
пулация на пернатоногата кукумявка на територията на НП „Пирин“ в рамките 
на 100-130 гнездещи двойки. Тази оценка е по-ниска от оценката публикувана 
през 2003 г. от 180-200 двойки (Shurulinkov et al.2003), което се дължи както на 
установеното реално намаление в числеността така и на по-точното прецизиране 
с помощта на ГИС анализ на делът на проучените местообитания на вида спрямо 
всички такива в проучената територия.

Общата тенденция в числеността на вида е на слабо намаление. Разбира се числе-
ността на гнездещите двойки при този вид силно варира от година на година в за-
висимост от обилието на храна (главно дребни мишевидни гризачи), но въпреки 
това считаме, че в сравнение с предните проучвания е налице действително на-
маление в числеността. В най-силна степен то се дължи на изчезването на заети 
територии в южните, югоизточни части на парка. Възможно обяснение на при-
чините за това са климатичните промени –затопляне и засушаване на климата 
за изминалите почти 20 години между двете проучвания, което прави условията 
по-неблагоприятни за този бореален вид сова. Освен това засушаването през топ-
лата част от годината е предпоставка за пожари, каквито действително е имало в 
изминалия период и установихме някои значими пожарища – например над х. 
Пирин, в м. Яловарника. Немалко от находищата в южните части на НП „Пирин“ 
са били в мурови и бялборови гори, тъй като там в много случаи изложенията на 
склона са с южна компонента и най-предпочитаните от пернатоногата кукумяв-
ка смърчови гори са по-слабо застъпени. Тоест и в миналото този район е бил 
субоптимален за вида, но все пак е бил населен от него. Санитарните сечи също 
са застъпени в редица участъци на парка и също могат да бъдат посочени като ве-
роятно причина за изчезването на пернатоногата кукумявка от някои нейни на-
ходища. Например в участъците около х. Беговица има изведени на места сани-
тарни сечи. Тези сечи водят до намаление на хранителната база и достъпните за 
дълбаене на дупки дървета за черния кълвач, който е основния производител на 
хралупи за пернатоногата кукумявка. Туризмът, вкл. ски зоните, също имат не-
гативно въздействие, тъй като се наблюдава напускане на две находища в райо-
на на ски зона Добринище и сериозно изместване към периферията на ски зона 
Банско на птиците обитавали преди Бъндеришка поляна – в близост до горски 
участъци, които са заети от други пернатоноги кукумявки. Това би изострило в 
бъдеще вътревидовата конкуренция за хранителни ресурси и гнездови субстрат, 
което би могло да влоши популационната динамика на вида. Предвидените раз-
ширения на ски зоните Банско, Кулиното и Добринище ще доведат до увреждане 
на местообитанията в нови територии, заети от пернатоноги кукумявки. Застра-
шени са всичките 9 територии около ски зона Банско, 4-те в района на Маклиища 
и 2-те налични територии в близост до ски зона Добринище, както и 3 територия 
в обхвата на туристическата зона Кулиното (север), т.е. общо 18 територии. Тези 
18 застрашени територии са 62% от всичките установени при настоящото проуч-
ване. Трябва да се има предвид също така, че повечето от останалите находища 
са в зоната за устойчиво ползване на горските ресурси и също са застрашени от 
горскостопански сечи. В тази зона има предвидена забрана за дейности в горите 
единствено в горите на възраст над 160 г., като дори липсва карта на тези гори. 
Освен това нормите на Поддържащите и възстановителни дейности разрешават 
изнасяне на почти цялата мъртва дървесина от насаждението – 85%, което би 
лишило горите от един от основните компоненти за опазване на тяхното биораз-
нообразие. 

160 ха
вековни гори

бяха изсечени
заради строеЖа на 

ски зоната, което 
доведе до наМаление 
на хранителната база 

и унищоЖаване на   
Местообитания.
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ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане

Установените находища на пернатоноги кукумявки са главно в зрели, стари смър-
чови, елови и беломурови гори (Фиг.1). Често находищата са в смесени иглолист-
ни гори с по 2 -3 дървесни вида. При 43% от находищата гората е била смърчова 
или с преобладаване на този дървесен вид. Интерес представлява намирането на 
едно находище в чиста черноборова гора на 1232 м. в м.Тевницкото/м.Църнако. 
По принцип намирането на пернатонога кукумявка в черноборова гора е изклю-
чително рядко у нас и има приносен характер. В някои случаи местообитанията 
на пернатоногите кукумявки са с участие на малък процент други видове, които 
не са отбелязани в диаграмата – бук, клек, офика. В 24 от находищата (82.8%) е 
установена стояща и паднала дървесна суха маса. Склопеността на местообитани-
ята е умерена до висока /5-8/, със средна стойност 7.2 (n=14).

Надморската височина на находищата варира от 1085 м. до 2020 м. Средна над-
морска височина на находищата на вида е 1648 м.

Парков район 2001-2002 2019

Х. Пирин 4 0

Х. Беговица 1 0

Ски зона Добринище и х.Гол.Мочара 4 2

Кулиното /север и юг/ 2 3

Х. Яворов и горите под нея до Бетоловото 3 6

Ски зона Банско и х.Бъндерица 9 9

Общо в проучените райони и в двата периода 23 20

Новопроучени райони 2001-2002 2019

Влахи- х. Синаница Няма данни 2

Района на вр. Пирин /северозападно/ Няма данни 0

Резерват „Юлен“, откъм долината на р. Дамяница Няма данни 1

Горите над с. Брезница в НП Пирин Няма данни 1

Маклиища Няма данни 4

Бански Суходол Няма данни 1

М. Плавилото Няма данни 0

Общо в новопроучените райони 9

Общ брой установени територии на 
пернатоноги кукумявки в НП „Пирин“

23 29

Таблица 1.
Установени заети 
територии на 
пернатоногата 
кукумявка в НП 
„Пирин“ през 2001-
2002 г. и през 2019 г. – 
сравнение.

Фиг. 1 
Местообитания на 
всички установени 
пернатоноги 
кукумявки (всички 
точки с регистрация 
на вида).

   смърч – 6
   бяла мура – 4
   бял бор – 1
   черен бор – 1
    ела (понякога с участие на бук  

или смърч) – 5
    смесена иглолистна с преобладаване  

на черен бор – 1
   бял бор/смърч – 3
   ела/бял бор – 1
    смесена иглолистна с преобладаване  

на смърч –9 
    смесена иглолистна с преобладаване  

на черна мура – 2
   бяла мура/смърч – 1

17%

12%

1%
1%

15%
3%

9%

3%

26%

6% 3%
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ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане

2. врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) 
Сведенията за намирането на врабчовата кукумявка в НП „Пирин“ преди на-
стоящото проучване са твърде оскъдни и непотвърдени. Още през 2002 г. има 
данни за чута една врабчова кукумявка в района на Бъндеришка поляна (наблю-
дение на Румен Колчагов). По-късно, на 28.10.2014 г. две териториални мъжки 
са чути в района на х. Беговица – едната СЗ от хижата , а другата в м. Големия 
раздел, на границата на националния парк (наблюдения на Силвия Дюлгерова). 
В Южен Пирин видът е намерен от нас още през 2005 г. – 2 пеещи мъжки около 
вр. Ушите. По време на изследванията през 2001-2002 г. не беше прилагана ме-
тодиката за дневни трансекти съчетани с постоянна имитация на гласа на вида 
(Shurulinkov et al.2007, Shurulinkov et al. 2013), която при настоящото проучване 
беше прилагана във всички теренни дни.

С прилагането на специализираната методика за търсене на врабчовата куку-
мявка при настоящото проучване се постигна значителен напредък в познава-
нето на състоянието на този вид в НП „Пирин“. Установени бяха общо 13 си-
гурни находища на врабчови кукумявки (Таблица 2) – две през пролетта – в 
района на очакваното разширение на ски зона Добринище и в района на Ка-
менишко дере, в басейна на Ощавска река, западно под вр. Пирин  и 11 през 
есента. Старите три находища от 2002 и 2014 г. не бяха потвърдени, макар че в 
съседни територии до две от тях бяха намерени врабчови кукумявки. На 920 м. 
от старото находище на Бъндеришка поляна сега бeшe установено ново. На 830 
м. от старото находище в м. Големия раздел (район на х. Беговица) сега беше 
установено ново находище.

Парков район Брой 
установени 
територии 
на врабчови 
кукумявки

Общ брой 
установени 
птици

Х. Пирин 1 1

Х. Беговица 0 0

М.“Плавилото“,вр.Елен и вр.Чуката 3 4

Ски зона Добринище и х.Гол.Мочара 3 5

Кулиното/север и юг/ 0 0

Х. Яворов и горите между нея и Беталовото 1 2

Ски зона Банско и х.Бъндерица 2 3

С. Влахи – х. Синаница 0 0

СЗ от вр.Пирин 1 1

Конаревски рид 1 2

Горите в парка над с.Брезница 0 0

Маклиища 0 0

Бански Суходол 1 1

Общо 13 19

Таблица 2.
Установени 
находища на врабчови 
кукумявки (Glaucidium 
passerinum) в НП 
„Пирин“
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Поради изтъкнатите по-горе методически причини е много трудно да се преце-
ни доколко има някаква промяна в числеността и разпространението на враб-
човата кукумявка в НП „Пирин“. С оглед на събраните понастоящем данни и на 
дялът на проучените оптимални местообитания на вида спрямо всички такива 
може да определим гнездовата популация на врабчовата кукумявка на терито-
рията на НП „Пирин“ в рамките на 40-60 гнездещи двойки.

Шест от находищата на този консервационно значим вид (46.2% от всички ус-
тановени) са в предвидените разширения на две съществуващи туристически 
зони или в нови туристически зони. Три находища са в и в близост до предви-
деното разширение на ски зона Добринище, две в предвиденото разширение на 
ски зона Банско и едно находище – в новопредвидената туристическа зона СЗ 
от вр.Пирин, в басейна на Ощавска река. Това са важни аргументи за отпада-
нето на тези разширения на туристическата зона от Плана за управление, тъй 
като реализацията им със сигурност ще бъде пагубна за врабчовите кукумявки 
в тези райони. Трябва да се има предвид също така че повечето от останалите 7 
находища на вида са в зоната за устойчиво ползване на горските ресурси и също 
са застрашени от горскостопански сечи.

Повечето находки на врабчови кукумявки са в гори с преобладаване на смърч. 
Само в две находища видът е установен в гори без участието на този дървесен 
вид – на Окаденски рид – в бяломурова гора и в Бански Суходол – в черномуро-
ва гора. Досега в чиста черномурова гора видът е намиран у нас само в планина-
та Славянка (Shurulinkov & Stoyanov 2005). Останалите 11 находища са в чисти 
смърчови гори (3 находища) или в смесени гори от смърч с участие на различен 
процент бяла мура и бял бор (7 находища), а в един случай – в смесена гора от 
смърч, бук и ела (до х. Пирин). В някои от случаите със смесена иглолистна гора 
белият бор или бялата мура леко преобладават над смърча. В почти всички на-
ходища гората е разновъзрастова, с естествена структура. В две от установените 
находища са били налице следи от стари изведени санитарни сечи. Склопеност-
та на гората в находищата варира от 5 до 9. Надморската височина на находи-
щата варира от 1612 м (находище в близост до Бъндеришка поляна) до 1870 м 
(находище в района на вр. Чуката,над м. Плавилото, парков район Беговица). 
Средна надморска височина на намиране на вида – 1753 м.
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3. трипръст кълвач (Picoides tridactylus)
Този изключително рядък и критично за-
страшен у нас вид беше установен в две 
находища. Първото – в разширението на 
ски – зона Добринище където 1 екз. беше 
наблюдаван на 4.05.2019 г. надвечер в 90-
100 год. бяломурово-смърчова гора, на 1800 
м.нв.,  а вторият –  в района на вр. Маклии-
ща, чут и видян, на 2.05.2019 г., в смърчова 
гора с участие на бяла ела, на 1601 м н.в.

В миналото трипръстият кълвач е бил срав-
нително чест на Пирин, вкл. в територията 
на сегашния национален парк (Симеонов 
1971, 1975). През последните 20 години оба-
че срещите с него в НП „Пирин“ са голяма 
рядкост, числеността му е много ниска (20 
двойки според стандартния формуляр на 

Натура-2000 зона „Пирин“) и е пряко застрашен от изчезване. От този период са из-
вестни три находки в резервата Баюви-Дупки – Джинджирица (Шурулинков, Стоянов 
2003, Шурулинков П. и др., 2016)– в горската зона под циркус Каменитица през 2002 
г., между Хайдушката чешма и Погледец и на Окаденски рид (последните две находки 
от 2014 г.). Намерен и до х. Пирин и х. Беговица през 2014 г. (Шурулинков П. и др., 
2016).

През 2013-2016 г. по проекта за план за действие за трипръстия кълвач, белогръбия 
кълвач и глухаря са картирани 18-20 находища на вида в НП „Пирин“, но без конкрет-
ни данни как са установени (следи на жизнена дейност, видяни или чути) и съответно 
няма информация доколко са достоверни тези данни. Тези данни биха отговаряли на 
една много по-висока численост на вида в парка, която няма как да бъде обяснена и 
приета на фона на всички останали налични данни. Повечето от тези находки са съ-
средоточени в два района – на долината на р. Дамяница и в района между х. Безбог и х. 
Гоце Делчев и е възможно да се отнасят до едни и същи двойки, регистрирани некол-
кократно. Според наличните към момента данни числеността на трипръстия кълвач 
на територията на НП „Пирин“ е в рамките на 10-20 двойки.

Присъствието на трипръстия кълвач в района на ски зона Добринище е известно 
още от 1995 г. когато е намерено гнездо край х. Гоце Делчев, на територията на парка 
(Nankinov 2002). Новата локация е на около 1- 1.5 км. оттам. В района на вр. Маклища 
също находището е ново.

Като цяло според наличните литературни източници и непубликувани данни, как-
то и според резултатите от настоящото проучване, считаме че е налице тенденция 
на дългосрочно намаление на числеността на трипръстия кълвач в НП „Пирин“. 
Най-вероятните причини са свързани с малобройността и изолацията на тази субпо-
пулация и последващото близкородствено кръстосване. Дори да приемем, че в цяла-
та Рило – Родопска популация на вида (в България и Гърция) свързаността на отдел-
ните субпопулации е налице, пак не можем да изключим гореспоменатия негативен 
фактор, тъй като общата численост не надхвърля 200 двойки. За съжаление изглежда 
тази популация е напълно изолирана от западнобалканската популация на трипръс-
тия кълвач, обитаваща Югозападна Сърбия, Западна Македония, Черна гора, Босна и 
вероятно – Албания. Друг вероятен негативен фактор е извеждането на санитарни и 
други сечи в парка, вкл. и тези за строителство на ски писти. При толкова малоброен 
вид дори загубата на потенциални или заети местообитания за няколко двойки е от 
изключително значение за прогнозата за оцеляването му в дългосрочен план. 
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4. глухар (Tetrao urogallus)
Проверени са повечето от старите известни находища (токовища) на вида в тери-
ториалния обхват на настоящото изследване. Установени са общо 23 конкретни 
локации на глухари групирани в 16 находища/токовища. Повечето регистрации 
са по следи и екскременти. Основните райони, в които е установено актуалното 
присъствие на глухари са в предвиденото разширение на ски зона Кулиното (8 
находища, потвърдени стари), района на вр. Маклиища (3 находища, нови), ра-
йона на Каменишки връх (ново), района на Голяма Злата (ново), района на вр.То-
дорка (потвърдено старо, но следи от токуване не са установени, а само 1 мъжки и 
1 женски глухари), над х. Пирин (потвърдено старо, но с много намален брой на 
установените птици) и до х. Яворов (потвърдено старо). В почти всички  потвър-
дени стари находища е налице тенденция на намаление на числеността. Освен 
това, в някои от проверените стари находища видът въобще не беше установен – 
в района под х. Безбог (до лифта) и в повечето известни локалитети в рамките на 
ски зона Банско. В периода 2001-2002 г. са установени на територията на парка 
16 токовища, като само в 3 от тях са били регистрирани над 70 глухара. През 2013-
2014 г. е проведено още по-подробно изследване на глухаря в Пирин по проект 
изпълняван от фирма Биорисърч, с участието на повечето експерти от екипа на 
настоящото проучване. Тогава са установени 17 токовища и още 8 единични на-
ходки, като при това са потвърдени 9 от токовищата известни от 2001-2002 г., 2 
не са потвърдени (изчезнали) и 5 не са проверени. Осем находища са новоустано-
вени през 2013-2014 г. (Вълчев К. 2014). Към тогавашния момент е бил регистри-
ран рязък спад на числеността на вида в парка за периода 2009-2011 г. – от 154 
на 92 екз. (по данни от таксацията провеждана от ДНП „Пирин“), без да са ясни 
причините за това.

Сега числеността е още по-ниска, по най-нови данни – 46-84 мъжки и то за цяла-
та планина, не само за парка (Plachiyski et al.2018).
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Причините за намалението на глухаря не могат да се свържат само с наличието 
и разширението на ски зоните, тъй като то е осезаемо и в райони без никак-
ви значими негативни въздействия от антропогенен характер. Вероятно въз-
действие през изминалите 17 години са оказали и пожари, ветровали, снеголо-
ми, безпокойство от страна на туристи, бракониерски отстрел и др. Безспорно 
влиянието на ски зоните е видно, тъй като именно на тяхната територия са слу-
чаите на напълно изчезнали токовища. В тези случаи роля играят постоянно-
то човешкото присъствие, наличието на инфраструктура – лифтове, влекове и 
пътища, сгради, които са потенциална опасност за глухарите от директни сблъ-
съци и смъртност, шум, промяната, деградацията и фрагментацията на мес-
тообитанията и др. През последните години наличието на скиори в Пирин се 
променя поради късните снеговалежи – ски сезонът в Пирин започва по-късно, 
но и приключва по-късно през март и даже април, което съвпада с периода на 
токуване на глухарите.  

Находищата на глухари са в разнообразни горски хабитати – буково-елови, 
бялборови, смърчови, смърчово-бялборови, беломурови и черномурови гори. 
Най-много находища има в черномурови и беломурови гори. Склопеността на 
горите е средна (5-6). В повечето находища е налице суха стояща и паднала дър-
весна маса. Много от находищата са около горната граница на гората, в ред-
колесието от стари мури и бели борове, сред клека. Надморската височина на 
находищата варира от 1475 м. (над Брезница) до 2121 м.н.в, като повечето от тях 
са над 2000 м.н.в.

По време на есенните проучвания е регистриран само един женски глухар, в 
обхвата на разширението на ски зона Кулиното.

ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане
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5. други видове, за които паралелно са събирани данни
5.1. Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Много рядък вид в НП „Пирин“. Установен при настоящото изследване едно-
кратно извън парка, на 800 м. от границите му, в черноборова гора с участие на 
бук. Находката е в горната част на водосбора на Влахинска река, в м.“Върбите“. 
В същия район –горния водосбор на Влахина река видът е намиран и през 2013-
2014 г. от Петко Цветков.

В миналото е намиран в м. Предела“. При картирането на гнездовата орнитофа-
уна в избрани УТМ квадрати във връзка с националния мониторинг на гнезде-
щите птици през 2013-2014 г. не е намерен на територията на НП Пирин. При 
проучванията във връзка с Плана за действие за вида е намерен само в един лока-
литет, в резерват Баюви дупки –Джинджирица близо до долните му граници над 
м.“Круше“ от Румен Колчагов (Шурулинков и др. 2015). Пак в същият резерват е 
намиран два пъти и по-рано, в периода 2000 -2014 г.

Като цяло трябва да заключим, че този вид кълвач е на границата на пълно из-
чезване от територията на НП „Пирин“. Най-оптималните местообитания на 
белогръбия кълвач в Пирин са извън парка – по-стари букови гори в Южен Пи-
рин и под границите на НП „Пирин“. По принцип повечето находища на вида у 
нас са на надморски височини в пределите на 800- 1200 м.н.в. (с изключение на 
Странджа където се среща често и по-ниско). Все пак в парка съществуват немал-
ко участъци с близки до оптималните условия за вида – в района на Кулиното 
(север и юг), горите около х. Пирин и др., но търсенията на вида през последните 
5-6 години в тях, вкл. и настоящото проучване не показват наличието на жизне-
на популация. В сравнение с наличните сведения в по-старата литература явно 
е налице дългосрочна тенденция за намаляване на белогръбия кълвач в парка.
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5.3. Сив кълвач (Picus canus) 

Малоброен вид. Установен в 10 находища. Те са разпределени по вид на горското 
местообитание както следва: смърчова гора – 4, черноборова гора – 2, бялобровa 
гора – 2, гора от бял бор и смърч – 1,букова гора – 1. Находищата са в районите 
на ски-зона Добринище, х. Беговица,над Беталовото, в м.“Плавилото“, под х. Яво-
ров, под х. Пирин,  в горната част на водосбора на Ощавска река и в горната част 
на водосбора на Влахинска река. Според наличните данни общата численост на 
този вид в НП „Пирин“ е около 30-40 гнездещи двойки.

5.4. Лещарка (Bonasa bonasia) 

Видът е намерен само в три находища – две през пролетта и едно през есен-
та. През гнездовия период е намерен в предвиденото разширение на ски зона 
„Кулиното“ и в района над х. Беговица. И в двата случая – само по намерени 
екскременти. В района на Кулиното находката е в м. „Малка Джинджирица“, в 
80-год. елово-букова гора, с наличие на около 5% суха стояща дървесна маса. В 
района на х. Беговица видът е регистриран в 70-80 год. смърчово-бялоборова 
гора, на 1820 м.н.в. И двете находища са нови, в райони които са посещавани 

5.2. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Широко разпространен вид, среща се в най-разнообразни горски местообита-
ния. Среща се сравнително често в старите гори на НП „Пирин“. Установен в 29 
находища. Разпределението на находищата по вид гора е представено на Фиг.2 
.Най-голям брой находища са в елово-букови и смърчови гори. Общо в тези  две 
горски местообитания са регистрирани 52% от териториите на черни кълвачи. 
Всички находища са в зрели гори, на възраст над 70-80 год., обикновено с нали-
чие на суха стояща и паднала дървесна маса. В някои находища са налице стари 
или сравнително нови сечи, засягащи до 10-15% от дърветата. Склопеността на 
горите в териториите на черния кълвач варира от 5 до 8.

Няма достатъчно адекватни и геореферирани стари данни (от 2001-2002 г.) за 
сравнение на състоянието на този вид със сегашното и числови данни, на които 
да се базира едно точно заключение в тази насока. Според нас той е запазил ста-
билна своята численост и разпространение в НП „Пирин“. Общата численост на 
вида в НП „Пирин „ можем да определим на около 110-140 двойки.

Фиг. 2 
Местообитания на 
всички установени 
пернатоноги 
кукумявки (всички 
точки с регистрация 
на вида).

   бук/ела – 7
   смърч – 6
   бял бор – 4
   черен бор – 2
    бяла мура – 2
   ела/бял бор/смърч – 1
    смърч/бял бор–1 
    бяла мура/бял бор– 1
   бук – 1

28%

24%16%

8%

8%

4%
4%

4% 4%



Финален отчет за състоянието на редки и застрашени горски видове птици в НП „Пирин”  13

ЧАСТ 2. Резултати и обсъждане
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от нас в миналото и видът не е регистриран. През есента видът беше намерен в 
района до вр. Градишка Тумба, на 1731  м.н.в., в бяломурово-бялборова гора. В 
това находище беше чута брачна песен на вида, която той изпълнява понякога 
и през есента.

Получените данни не са достатъчни за категорични изводи за тенденциите в със-
тоянието на вида в НП „Пирин“. Трябва да се има предвид че видът не е търсен 
специално с акустични имитации на гласа му, тъй като твърде трудно се чува, 
особено при наличие на птичи хор от пеещи пойни птици през пролетта.

5.5. Горски бекас (Scolopax rusticola)

Установен в 6 находища по време на гнездовия период, във всички случаи – 
единични токуващи мъжки са наблюдавани и чути на свечеряване. Две нахо-
дища са в близост или в предвиденото разширение на ски зона Добринище. 
Останалите 4 находища са в м.Яворова поляна (резерват Баюви дупки-Джин-
джирица), в местността „Мочурите“ северно от х. Беговица, в района между м.  
„Горна Злата“ и Каменишки връх и в м. „Пещерата-Черната вода“ в горната част 
на водосбора на Влахина река. Находищата са в различни по възраст иглолист-
ни гори – смърчови, бялборови, бялборово-смърчови и беломурови с влажни 
поляни сред тях.

Полученият резултат е много добър с оглед на факта, че досега ни бяха извест-
ни не повече от 4 гнездови находища на горския бекас в НП „Пирин“ – както 
въз основа на наши, така и по литературни данни. Получените данни ни дават 
право да предположим, че е налице възможно увеличение на популацията на 
този вид в НП „Пирин“. Според нас на територията на НП „Пирин“ са налице не 
по-малко от 25- 40 токуващи мъжки горски бекаси.

Видът беше установен еднократно и през есенните проучвания, но намирани-
ята му през есента няма как да се отнесат към гнездовото разпространение на 
вида, тъй като над България преминава интензивна есенна миграция на този 
вид и няма как местните птици да бъдат отличени от мигрантите.
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Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.
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