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Орнитофауната на НП „Пирин”, от обобщените литературни данни към 
момента, наброява 166 вида, което е около 40,59% от орнитофауната на 
България (BUNARCO, 2009). 
 
Основни източници на информация са: 
- План за управление на парка 2004 г 
- Научни публикации в периода 1964 – 2014 г 
- Данни по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, свързани с 
развитие на зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България. 
- „Атлас на гнездящите птици в България” (Янков 2007) 
- „Червена книга на Република България, т. 2” (Големански и др. (ред.) 
2011). 
- Теренни наблюдения върху орнитофауната в отделни паркови райони 
проведени в периода 15 май – 22 септември 2014 г. 
 



Основните методи, които са 
използвани при установяване 
видовият състав на птиците и 
орнитоценозите в отделни 
биотопи и растителни формации 
са маршрутния или трансектен 
метод (Line transects) и методът 
на точковото броене (Point 
counts) (Bibby et al., 1992).  
Всеки от тях има определени 
предимства и изборът на метод 
зависи от поставените цели и 
характера на местността. 
 

Използвана методика при теренните наблюдения  



      При определяне видовият състав на орнитоценозите в гъстообрасли и 
труднодостъпни части от проучваната защитена територия е ползван методът 
на точковото броене (Point counts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С трансектния метод са регистрирани видовете птици и в извънгнездовия период. 



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

Парк Пирин обхваща следните 10 UTM квадрати:  
FM83, FM91, FM92, FM93, GM00, GM01, GM02, GM03, GM11, GM12 

 



Използвана методика при 
теренните наблюдения  

Основните маршрути (трансекти) при теренните проучвания 

 

Основни трансекти (в зелено) в ПР Каменица 
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Основни трансекти в ПР Баюви дупки 
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Основни трансекти в ПР Вихрен 



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

Видов състав и богатство на таксоните 
Към момента, според различни литературни източници, 
теренни наблюдения и дейностите по изпълнение на план 
2004, са установени 166 вида птици в границите на НП 
Пирин. Те принадлежат към 16 разреда и 40 семейства. 
 
Орнитофауната на парка съставлява 40,59% от установените 
в България 409 вида птици и 61,54% от установените на 
територията на страната семейства (BUNARCO, 2009). От 
установените за парка видове 119 са гнездящи, което е 
41,61% от гнездовата орнитофауна в България (Янков, 2007). 
 



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

Разред Семейство брой видове 
Разред Podicipediformes Сем. Гмурецови (Podicipedidae) 1 
Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes) Сем. Корморанови (Phalacrocoracidae) 1 
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) Сем. Чаплови (Ardeidae) 3 
  Сем. Щъркелови (Ciconiidae) 2 
Разред Гъскоподобни (Anseriformes) Сем. Патицови (Anatidae) 2 
Разред Соколоподобни (Falconiformes) Сем. Ястребови (Accipitridae) 18 
  Сем. Орли рибари (Pandionidae) 1 
  Сем. Соколови (Falconidae) 6 
Разред Кокошоподобни (Galliformes) Сем. Фазанови (Phasianidae) 5 
Разред Жеравоподобни (Gruiformes) Сем. Дърдавцови (Rallidae) 2 
Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) Сем. Дъждосвирцови (Charadriidae) 1 
  Сем. Бекасови (Scolopacidae) 2 
  Сем. Чайкови (Laridae) 1 
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes) Сем. Гълъбови (Columbidae) 4 
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes) Сем. Кукувицови (Cuculidae) 1 
Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes) Сем. Козодоеви (Caprimulgidae) 1 
Разред Совоподобни (Strigiformes) Сем. Сови (Strigidae) 7 
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes) Сем. Бързолетови (Apodidae) 3 
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes) Сем. Пчелоядови (Meropidae) 1 
  Сем. Папунякови (Upupidae) 1 
Разред Кълвачоподобни (Piciformes) Сем. Кълвачови (Picidae) 10 
Разред Врабчоподобни (Passeriformes) Сем. Чучулигови (Alaudidae) 3 
  Сем. Лястовици (Hirundinidae) 4 
  Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae) 7 
  Сем. Сврачкови (Liniidae) 4 
  Сем. Водни косове (Cinclidae) 1 
  Сем. Орехчета (Troglodytidae) 1 
  Сем. Завирушкови (Prunellidae) 2 
  Сем. Копринаркови (Bombycillidae) 1 
  Сем. Мухоловки (Muscicapidae) 27 
  Сем. Дългоопашати синигери (Aegithalidae) 1 
  Сем. Синигерови (Paridae) 7 
  Сем. Зидаркови (Sittidae) 3 
  Сем. Дърволазкови (Certhidae) 2 
  Сем. Овесаркови (Emberizidae) 5 
  Сем. Чинкови (Fringillidae) 12 
  Сем. Скорецови (Sturnidae) 2 
  Сем. Авлигови (Ariolidae) 1 
  Сем. Тъкачови (Ploceidae) 4 
  Сем. Вранови (Corvidae) 6 



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

С най-много видове е представен разр. Врабчоподобни 
(Passeriformes) – 93 вида от 19 семейства, или пойните птици 
съставляват 56% от орнитофауната на НП Пирин и 47,5% от 
установените семейства. 

Разпределение на видовете по разреди

Разред Podicipediformes
Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)
Разред Соколоподобни (Falconiformes)
Разред Кокошоподобни (Galliformes)
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)
Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)
Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)
Разред Совоподобни (Strigiformes)
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)
Разред Кълвачоподобни (Piciformes)
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

Добре представени от останалите разреди са Разред 
Соколоподобни (Falconiformes) – 25 вида, Разред Совоподобни 
(Strigiformes) – 7 вида, Разред Кълвачоподобни (Piciformes) – 10 
вида. 
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Консервационна значимост 
Реликти 

Досега известните глациални реликти са:  
пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus),  
 
 
 
 
 
 
 
 
белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) 
 
                                        и трипръстия кълвач (Dendrocopos tridactylus).  



Ендемити 
Балкански ендемити са пет подвида птици: 
- белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi),  
- балканската чучулига (Eremophila alapestris balcanica), 
- алпийската завирушка (Prunella modularis meinertzhageni),  
- качулатия синигер (Parus cristatus bureschi)  
- скалната зидарка (Sitta neumayer neumayer). 
 



Използвана методика при теренните 
наблюдения  

 
Защитени видове: 

 
ЗБР – 150 вида 
 
Директива 2009/147 за опазване на дивите птици – 42 
вида 
 
Червена книга на България – 57 вида,  
от тях 28 са със статус „Уязвим”; 
„Застрашени” са 17 вида; 
„Критично застрашени” са 7 вида  
„Регионално изчезнали” са 2 вида; 
“Слабо засегнати” - 2 вида и 
“Почти застрашен” – 1 вид. 



Видове предмет на специални мерки 
 

     Това са редки, застрашени и уязвими видове птици, за които парка е от 
изключително важно значение през целия период или част от 
жизнения им цикъл. 

 
• Голяма част от дневните грабливи птици; 
• Кокошеви птици – глухар (Tetrao urogallus), лещарка (Bonasa bonasia), 

планински кеклик (Alectoris graeca); 
• Някои сови от разред Совоподобни (Strigiformes); 
• Някои кълвачи от разред Кълвачоподобни (Piciformes) и др. 



     При изпълнение на дейности от проект „Устойчиво управление 
на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, към момента 
се ряботи по проекти свързани с 5 вида птици нуждаещи се от 
специални мерки: 

- Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря 
(Tetrao urogallus)”,  

- Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка 
(Bonasa bonasia)”,  

- Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст 
кълвач (Picoides tridactylos)”,  

- Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб 
кълвач (Dendrocopus leucotus)”,  

- Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога 
кукумявка (Aegolius funereus)” 
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