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I. УВОД
Врановите птици Corvidae са представители на семейство от разред Врабчоподобни Passerformes с твърде
характерен външен вид. Отличават се с по-едрите си размери от повечето от останалите семейства на разреда,
грубия си клюн и сравнително немелодични звуци, които издават. Много от видовете са с черно, сиво или
черно-бяло оперение, често с метален блясък. Почти космополитни. Обитават
всички сухоземни
местообитания. Представителите на семейството са различни размери. Гарванът Corvus corax е най-голям, с
около 70 см дължина и почти 2000 г тегло, докато Cyanolyca nаnа е най-малката, с 20-23 см дължина и с маса
около 40 ` 42 грама (Madge 2010). Известни са синантропните тенденции на врановите птици. Те се проявяват
по различен начин при различните видове и в различните ареали. На сегашния етап са приети 24 рода, 123 вида,
357 таксона. От тях са застрашени 12 вида, а 1 е изчезнал в дивата природа от 1600 г. (del Hoyo, Elliott, et.al.
2009). Интерес при изучаването на групата представляват процесите на урбанизация, които протичат през
последните 50 години. Отчетено е положителното въздействие на урбанизацията върху популацията на
врановите птици. Положителните явления, които благоприятстват разпространението им са: повишаване на
хранителната база в сметищата и селищата особено през зимния период, развитие на рудерална растителност,
по-нисък температурен режим, появата на незамръзващи през зимата водоеми, липса на лов и безпокойство
(Vuorisalo et al. 2003, Дончев и др. 1989). Тенденциите в числеността на част от врановите птици за период от
1966 – 2002 г са за увеличение на свраката – 22,1 %, нарастване за чавката – 12,8 % и сивата врана (заедно с
черната врана) – 19,4 %, сойката – 1,9 %, (Vorisek et al. 2008). Като цяло, семейство Corvidae има стабилни и
големи популации по целия свят (del Hoyo, Elliott, et.al. 2009).
Интересът към семейство Вранови е засилен в Европа през последните 50 години. Необходимостта от научни
познания се обуславя от динамичните промени свързани с промяната на разпространението, динамиката на
числеността и промените, настъпващи в поведението и гнездовата биология на голяма част от видовете,
свързани с урбанизацията. През 1984 г е създадена група по изучаване на врановите птици (Москва), която
прераства в международна такава. На Х-та международна конференция по изучаване екологията на врановите
птици в Северна Евразия, се поставят актуалните тенденции в изследователските направления. Отбелязани са
недостатъчните познания в раздели на екологията и биологията на тези птици. Отчетен е предвес на
проучванията, свързани с разпространението на врановите в антропогенните ландшафти и екологията на
видовете в селищата, а с по-слаб интерес е стопанското значение на семейството (Родимцев и др. 2012).
Направен е анализ на изучените видове (за периода 1984-2012), като широко разпространените и достъпни
(посевна врана, сива врана, сврака) са много по-обхватно изследвани от видове като гарван, сойка, сокерица.
С настоящата работа се надяваме да допринесем за попълване на информацията за семейството, необходима,
особено в тази част на страната, където конфликтите граждани-птици са твърде обострени, а развитието на
селското стопанство в района е динамично.
II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
При направената литературна справка се установи, че видовете не са проучени равномерно в Европа.
Задълбочените проучвания в страни като Великобритания, Швеция, Германия, Русия, Украйна и Полша
превъзхождат като обхват и количество тези от Южна Европа. Около 1/3 от източниците са посветени на
свраката, 1/4 на посевната врана, а най-малко информация има за сокерицата и сойката (6 % от достъпните
материали).
В България липсват данни за подробно картиране на тези птици, както през размножителния така и през
зимния сезон. Част от информацията за нарастването на малките (Петров П. 1964), разпространението (Мичев
и др.1980, Дончев 1958), заплахите (Нанкинов, 2010) и храненето (Тулешков и др. 1960) е нужно да се
осъвремени. Информацията за тенденциите в числеността е откъслечна. Не са правени модели на
разпространението във връзка с факторите на околната среда. Няма данни за нарастването на малките в
гнездото при повечето видове на семейството. Има непълна информация за плътността в различни части на
страната и в различни местообитания.
III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящото изследване е характеризиране на съвременното разпространение и гнездовата биология
на представителите на сем. Corvidae в Североизточна България.
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За постигането на тази цел са поставени следните задачи.
-Установяване на гнездовото разпространение на всички видове от семейството, срещащи се на изследваната
територия.
-Установяване на екологичните изисквания на различните видове към околната среда.
-Оценка на плътността и динамика на числеността през последните години на определени видове.
-Установяване на основните места за зимуване и нощувка на част от видовете.
-Изясняване сроковете на гнездене, яйцеснасяне, големина на люпилото, нарастване на малките, оживяемост
при определени видове.
-Сравнителен анализ на основни характеристики на яйцата и нарастването на малките на избрани видове.
-Установяване на видовете грабливи птици заемащи гнезда на вранови и техния дял на пре дпочитаемост.
IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
IV. 1.1. Теренна работа
При проучването на разпространението на видовете от семейството са приложени основни методи за работа
на терен (Gregory, R. еt al. 2004). Те са свързани с визуалното регистриране на птици, двойки, колонии. Спрямо
различните видове е приложен различен подход. За колониалните видове, привързани към селищата, които се
регистрират относително лесно, (посевна врана Corvus frugilegus, чавка C. monedula) бе приложен маршрутен
метод на цялата територия. По този метод са установени и част от двойките на гарвана C. corax и сивата врана
C. cornix. Видове, чието разпространение е дисперсно, свързано с няколко типа местообитания – гора,
полезащитен пояс, храстови съобщества, селища и т.н. (сврака Pica pica, сойка Garrulus glandarius, сива врана
C.cornix, отчасти чавка C. monedula) бяха изследвани в пробни площадки чрез картиране в представените
местообитания. При скално гнездящите видове – гарван и отчасти чавка, както и в местата за нощувка през
зимните месеци, бе приложен метода наблюдение от точка.
Маршрутен (трансектен) метод.
Избрани са и обходени маршрути на територията на областите Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна,
Добрич и Силистра. Тези избрани маршрути са преминати в гнездовия период (март-април), като са
отбелязвани всички установени колонии на посевната врана, двойки на гарвана, гнездящи чавки. Изминати са
над 15 000 км за целия период. При тази метод точно и сигурно се регистрират гнездящите двойки (и степента
на вероятност на гнездене) (Yeatman, 1976).
Картиране в пробни площадки.
На случаен принцип бяха избрани работни площадки с размерери 10х10 км (100 км 2) и номерирани по UTM
мрежа (равнинната координатна система WGS84, в чиято зона N35 попада цялата площ на настоящото
проучване). Общия брой на площадките в изследваната територия бе 24 (2400 км 2), което е малко над 1/10 от
площта проучваната територия (22 км2). В работните площадки се посетиха всички характерни местообитания,
попадащи в квадрата. Картираха се директно установените гнезда или двойки (с поведение на вероятно
гнездящи (Yeatman, 1976 ) на свраката и сивата врана. За отчета на сойка в квадрата, се посещаваше
характерното местообитание на вида (гори), като се отбелязват двойките (гнездата). В градска (застроена зона)
попадаща в квадрата също се правеше трансект и се отбелязваха регистрираните птици) изчислената плътност
също е само за тази част, която бе посетена. По този начин се събра информация за свраката и в редки случай за
чавката. При избиране на трансект в дадено местообитание попадащо в квадрата, се предвиждаше той да не е
по-къс от 1000 м. Посетените квадрати са следните: MH46, MH56, MH59, MH86, MH98, MJ03, MJ56, MJ61,
MJ83, NH29, NH58, NH76, NH89, NJ05, NJ23, NJ26, NJ30, NJ34, NJ53, NJ65, NJ84, PJ01, PJ05, PJ21
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Фиг. 1. Карта на изследвания район с разположение на UTM квадрати за събиране на данни
През зимата се събираха данни за местата с концентрация на зимуващи птици (нощувки) и последващото им
наблюдение за отчет на видовете, броя, посоката на прелет, час на излитане (долитане). В две основни нощувки
– Разград и Шумен се проведоха няколкогодишни последователни отчитания на количество и състава на
птиците. На другите места с традиционни нощувки (Добрич, Търговище, островите по р. Дунав) посещенията
бяха веднъж на сезон (обикновено в средата на януари).
Наблюдение от точка
Основен метод за събиране на информация за числеността на нощуващите вранови птици. В зависимост от
метеорологичните условия и видимостта, наблюдението се извършва вечер при долитане за нощувка или
сутрин – при отлитане. Отчетите се правят на 15 мин, при което освен броя и вида се следи за посоката на
полет. Записват се и метеорологичните условия.
По този начин са отчитани и нощувките на свраката в тези градове (Разград, Шумен) винаги вечер.
Координатите на точките за наблюдение са следните – Разград N43.527197° E 26.537873° и N43.527422°
E26.523351°; Шумен N43.275858° E 26.934787° и N 43.271125° E 26.942941°.
По време на гнезденето – избор на места за гнездене, гнездостроеж, мътене, хранене на малките,
наблюдения са провеждани при всички удобни случаи над двойки, които имат добра видимост. Избраните
места за продължително наблюдение се посещават на 3-4 дневен интервал от време. Събирана е информация за
хранене на
Гнездата и люпилата на чавката бяха посещавани, измервани в таванските помещения на сгради в Шумен (N
43.280322°E 26.944719°) и Разград (N 43.524098° E 26.540594°).
Гнезда и малки при посевната врана бяха измервани в колонии в гр. Разград (N 43.525319° E 26.522582°; N
43.522688° E 26.537334°) и колония в Нови Пазар (N 43.338144° E 27.200654°).
IV. 1.2. Измервания
С помощта на линийка (бяла с черни оразмерявания), шублер – с механичен кръгъл циферблат, пружинна
везна Pessola (0,1 гр) и електронна везна (0,1 гр) се замерваха:
- Размери от малките пиленца - дължина на стъпалото, дължина на клюна, дължина на крилото, а след
образуването и прорастването на перата – дължина на първостепенните и кормилни пера. Замерваше се и
масата на малките, за да се отчетат темповете на нарастване.
- Размери на гнезда – вътрешен диаметър, външен диаметър, дълбочина, височина на гнездото. Там където
имаше възможност се измерваше диаметъра и дължината на клонките от най-вътрешния слой на гнездото.
- Размери на яйца –замерват се с шублер диаметъра на яйцето (в най-широката част) и дължината на яйцето.
Вземат се мерки, които позволяват изчисляване на променливи като обем, площ и други при запазване на
целостта на яйцето (Narushin 1997). Въпреки, че бяха събирани данни за масата на измерваните яйца (с
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мобилна електронна везна), данните не са включени в последващ анализ. Причината е загубата на маса по
време на периода на мътене. По-голяма част от замерените яйца, вече бяха в някаква степен на замътеност,
съответно в различен стадии на загуба на маса (Бакаев 1984).
IV. 2. Използвани материали.
При установяване разпространението на видовете, бе използван картен материал (М 1: 50 000 и 1: 25 000).
След 2005 г. всички данни по маршрутите и регистрирането на птици бе извършвано с GPS приемник Garmin.
Данни за вида на горите, възрастта и площите на отделите е от WWF (http://gis.wwf.bg/forests/). МТО данни са
използувани от автоматичните станции Исперих и Шумен (http://www.stringmeteo.com/stations/).
За визуалното наблюдение на птици и гнезда, бяха използвани оптични уреди – бинокъл 7Х50 (БПЦ), покъсно заменен с 10Х50 (Minolta), 8Х42 (Opticron и Celestron) 30Х75 (Opticron). През зимния период, редовно се
използваха механични и електронни броячи .
IV. 3. Обработка на резултатите
Събраните теренни данни бяха прехвърлени за последваща обработка в Microsoft Excel – изготвяне на
работни таблици, групиране по белези и свойства, изработка на основни диаграми. Част от данните бяха
обработени и в Past 3, за изчисляване на статистически средните стойности на дадени параметри, както и
изработване на бар диаграмите, дендрограмите и ординационните диаграми.
Отчета на гнездовия успех е проведен по традиционен способ – изчисляване на дела (%) на пиленцата и
излетелите малки спрямо количеството на снесените яйца и метод на Mayfield - при сврака и чавка.
Обема на открити гнезда (чавка, сойка, посевна врана), e изчислен по формулата Vv = 1/3π* H*2*(1,5D-H),
където D-външен диаметър, H- височина (Soler et al. 1998) За сферични гнезда (на сврака) бе ползвана
формулата за обем на сфера – 3/4πDH.
Направените замервания на яйца бяха следните – дължина и ширина. Обемът на яйцата бе изчислен по
формулата V=0,51*L*B2 (L-максимална дължина, В-максимална ширина). Предложения коефицент е
приложим за повечето стандартни на елипса яйца. Това уравнение е приложимо за приблизително симетрични
яйца (Hoyt 1979). Площта на яйцата бе изчислена по формулата S=4,940*V667 където V е обема на яйцето. За
охарактеризиране на яйцата и сравняването на резултатите с други подобни получени при изследвания на
видовете, бяха изчислени индекс на удълженост (Il = L/B) и индекс на заобленост (Is = B/L) (Preston 1968; Horak
et al. 1995). Според стойностите на тези индекси, измерваните яйца попадат в категориите с овална форма.
Всички данни, свързани с разпространението на видовете, са пригодени и прикачени (с координатите от
терен) като атрибутивни такива, за представянето им и анализирането им в ГИС. Ползвана е свободната версия
на софтуер за ГИС – QGIS (http://www.qgis.org/en/site/). В последващата обработка са изработени карти
представящи визуално точното местоположение, големината, динамиката през годините, плътността (на някои
видове) и др. За визуализиране и анализиране е използвана информация за граници на области, релеф, реки и
води, селища и пътища, земно покритие
от Проект "Корине земно покритие“ CORINE 2000
(http://gis.mrrb.government.bg/). За анализ са включени съответно: 1.1. Населени места, 1.2. Индустриални,
търговски и транспортни обекти, 2. Земеделски земи (2.1. Обработваема земя, 2.2. Трайни насаждения, 2.3.
Пасища, и т.н), 3.1. Гори (3.1.1. Широколистни гори, 3.1.2. Иглолистни гори, 3.1.3. Смесени гори), 3.2.
Храстови и/или тревни растителни съобщества (http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/osn-inform).
За три вида (гарван Corvus corax, посевна врана C. frugilegus, чавка C.monedula) бяха изработени модели на
вероятност на срещаемост на базата на ортофотозаснемане на земната повърхност (http://earthexplorer.usgs.gov/).
Използавни са снимки от периода на проучването (1999 – 2000 г) на Landsat. Спектралните стойности за
различните групи са свързани с характеристики на ландшафта. Изчислените е представени модели са чрез
MaxEnt, като е анализирано към кои променливи на околната среда, зависи разпространението на даден вид. За
да се характеризира земното покритие са ползвани спектралните канали ` Mapper Plus (ETM+), TM1 (Blue),
TM2 (Green), TM3 (Red), TM4 (near-IR), TM5 (mid-IR) и TM7 (mid-IR), с разделителна стойност на пикселите от
0 до 255 (Popov 2015). Обсъдени са само тези местообитания, които имат най-висока степен на влияние.
Моделите са базирани на анализ на взаимовръзката между известни места с установени конкретните видове и
състоянието на променливите на околната среда, които са важни за съществуването в това място. Използвани са
стандартни настройки (автоматичен избор на функция) (Popov 2015).
За оценка дела на видовете към вътрегруповото сходство и несходство, бе приложен алгоритъма на Roger
Bray и John Curtis (Bray & Curtis 1957, Clarke 1993). представя се матрица за изчисляване на "разстояние“, като
се използват нормализирани и неотрицателни данни при сравнението. Когато данните са положителни,
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стойностите на Брей-Къртис се менят в диапазона от 0 до 1.
За представяне на неметрично многомерно скалиране е използван и ординационен анализ, като изходна
точка на анализа е матрицата на несходство по Bray-Curtis между всички двойки станции, а крайният резултат е
ординация на пробите, които са разположени така, че разстоянието между тях да съответства максимално. Този
неметричен метод разполага пробите на “карта” по такъв начин, че степенният ред на разстояние между
пробите точно съответства на степенния ред на съответните различия или подобия (Beals 1984). Измерва се
“коефициентът на стреса”, отразяващ степента, до която двете класификации не си съвпадат. Подреждането
дава достоверно визуално представяне на “близостта” на видовата композиция за всеки две проби на
несходството. Пробите разположени на най-малко разстояние са най-сходни (Anderson, et al. 2003).
IV. 4. Характеристика на района на изследване.
Настоящото проучване обхваща територията на Североизточна България. Границите на района са
определени от границите на административните области тук – Русенска, Разградска, Силистренска, Добричка,
Варненска, Шуменска и Търговищка. Площта на територията е 22910 км 2 и е близо 1/5 от територията на
България. Надморската височина е от 0 м до 980 м. Доминиращо място има равнинно ` хълмистият релеф.
Проучваната територия попада в две климатични области – умерено-континенталната и черноморската
(Александров 2006). Реките, които извират от високите плата и възвишения, текат в различна посока ` на
северозапад, север, североизток и изток и образуват ветрилообразна речна мрежа. За голяма част от
територията е характерна липсата на постоянно течащи повърхностни води (Георгиев 1991, 2002). Най `
разпространени са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, липа, акация, черен бор и ясен. Важно
място заемат и полезащитните горски пояси, разположени най-вече на територията на област Добрич (Бондев
2002). Най-характерната стопанска дейност е отглеждането на разнообразни земеделски култури. Населението
на областите е 2 667 576 (2009 г) жители, разпределени в 3-4 големи, в около 20 малки градски селища и в
редица села (http://www.nsi.bg/bg/content).
V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
V.1 Резултати по видове
V.1.1. Сойка Garrulus glandarius L. 1758
V.1.1.1. Сойка. Разпространение през гнездовия сезон.
В работните площадки са установени 84 двойки. В три квадрата не бе установена нито една двойка Общата
плътност на вида (изчислена в квадратите, в които е установен вида) е 0, 04 дв/км2, а максималната 0,13 дв/км2.
С относително висока плътност са разредените гори в близост до населени места (благун) – 6, 6 дв/км2. Найвисоки стойности са отчетени в смесени гори (габър-черен бор), в близост до населени места (градове) – 13, 3
дв/км2. Най-ниски стойности на плътността е в полезащитните пояси в Южна Добруджа
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Фиг. 2. Карта на разпространението на сойката G. glandarius в Североизточна България през гнездовия
сезон.
(полски ясен, гледичия, цер и др.) – 0, 15 дв/км2. В широколистни гори в изследвания район плътността е
средно – 0, 7 дв/км2 (цер и сребролиста липа – 1, 1 -1, 5 ; цер – 1, 2; акация – 0, 18; топола – 0, 11; габър – 0, 6).
По отношение на местообитанията предпочитанията са към гори (предимно широколистни, но са отчитани и
в иглолистни и смесени – над 16 %.) – 79 % от всички установени двойки. Втори по дял на заемане са ивиците
дървета и поясите – 10% от установените двойки и парковете – 7% По отношение на местообитанията
предпочитанията са към гори (предимно широколистни, но и в иглолистни и смесени – над 16 %.) – 79 % от
всички установени двойки. Втори по дял на заемане са ивиците дървета и поясите – 10% от установените
двойки и парковете – 7%. По отношение на дървесните видове дъбовете Quercus sp. имат най`висок дял – 43 %
общо. Съотношението е спрямо разпространените видове в горите на Североизточна България - цер Q. cerris –
33% и благун Q. frainetto -10 %. С близо два пъти по-нисък дял има габъра Carpinus betulus – 13%. Акацията
Robinia pseudoacacia е представена с 7%. Останалите видове имат малък процент на представяне (4-1%). Не са
установени различия в избора на дървета в ниските и високи части на местообитанията. В парковете в
градовете, в които са установени, гнездата в 2 случая бяха в короните на софора Sophora japonica. От
иглолистните предпочитано дърво е черния бор Pinus nigra – 16 %. Във всички установени случай, черния бор
не бе представен в обширни гори, а в окрайнини на гори, предимно изкуствено засяти площи и смесени
насаждения. По отношение на възрастта на горите, се наблюдава по-високо присъствие средни по възраст и
стари гори (средно 50 години). Срещата на двойки в стари гори (над 100 г) е по-скоро изключение. Въпреки, че
е по-горско ориентиран вид, срещите в средни по площ участъци (5-22 ха) е по-високо. В гори с площи над 50
ха, наблюденията са редки.
V.1.1.2. Сойка. Зимуване
Не са установени конкретни места на концентрация на зимуващи птици. Обединяването на птици през
зимата е поради наличието на по-голямо количество и по-достъпна храна. Ятата, които бяха отчетени не са с
висока плътност и численост, както и с продължителност на съвместно пребиваване – средно 10, 6 бр (макс 31,
мин 4). В зависимост от големината на горския парцел, в който пребиваваха птиците, плътността в тях бе
средно 0, 2 бр/км2.

8

V.1.1.3. Сойка. Гнездова биология
Ухажване е наблюдавано на от 16 февруари до 12 март. На всички места, наблюденията бяха при меко време
(t - над 10оС ). Установените гнезда са на височина от 4 до 14 метра (средно 6,7 м). При замерени 6 гнезда,
диаметъра им бе 28, 11 см (22-30 см), височина 15 см (14-17 см ), диаметър на чашката 13, 1 см (12-16 см),
дълбочина 6, 6 (5-12 см). Обем на гнездата – 0, 55 – 1 л (средно 0, 85 л). Малки пред излитане са наблюдавани
най-рано на 10 май, най-късно на 10 юни.
V.1.2. Сврака Pica pica L. 1758
V.1.2.1. Сврака. Разпространение през гнездовия сезон
Само в два пробни квадрата (MH46 и NJ84) не бе установена нито една двойка. Най-много двойки
регистрирани в един квадрат са 30 (3, 33 дв/км2). Анализа на данните разкрива концентрация на гнездящите
двойки в районите около селищата, в самите селища, промишлените зони, по поречията на канали, реки,
брегове на стоящи водоеми, по протежението на пътища (фиг. 3). Общата плътност на гнездящите двойки е от
0, 42 до 3, 5 дв/км2.

Фиг. 3. Карта на разпространението на свраката P.pica в Североизточна България през гнездовия
период.
различни

Табл. 1. Средни, максимални и минимални стойности на плътността на свраката P. pica в
местообитания.
крайградска
зона
N

промишлена
зона

в селища

край пътища

Общо
(дв/км2)

10

6

26

6

48

Min

2, 054

1, 098

0, 418

0, 847

0, 418

Max

5, 128

4, 545

5, 357

6, 956

6, 956

Sum

34, 49

14 ,63

46, 583

18, 733

118, 449

Mean

3, 449

2, 439

1, 791

3, 122

2, 417

Според предпочитаните местообитания, три се отличават с голям процент на заемане: дворове – 29%, ивици
дървета и изкуствено създадени пояси – 22%; крайпътни дървета (в почти всички случаи изкуствено
засадени).
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V.1.2.2 Сврака. Зимуване.
Установените и отчетени нощувки са в района на Разград, Шумен, Варна, езерата Шабла и Дуранкулак и
района на Нисово. Максималните количества на птиците са – 220 индивида – Ваклинска опашка на
Дуранкулашко езеро (20 февруари 2000 г), гр. Шумен – 81 бр. 28 януари 2001 г, Разград – 39 бр. 15 януари
2002 г. Най-високи стойности са отчетени през първата половина на февруари (Разград) и втората половина
на януари (Шумен) (фиг. 4).
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Фиг. 4. Динамика на числеността на свраката P. pica през зимните месеци в Разград и Шумен
V.1.2.3 Сврака. Гнездова биология
Установени са над 18 вида дървета и храсти предпочитани за гнездене от свраката в този район. Тополата
Populus sp. заедно с плодните дървета заемат най-голям дял от предпочитаните за гнездене растения. От
плодните, най-висок процент участие имат джанката Prunus cerasifera – 52% и сливата P. domestica – 13 %
От всички избрани растения, делът на храстите е 10%, като 10% от тези храсти са шипка Rosa canina.
Височината на дърветата има средни стойности от 13, 28 м (3 – 30 м), като гнездата са разположени на
височина от 11, 80 м (от 2 до 26 м) (фиг. 5). Гнездата се разполагат в горната четвърт на короната на
избраното дърво (средно на 1, 5 м от върха).

Фиг. 5. Височина на строеж
на гнездата на свраката P. pica
извън селища (1) и в селища (2)
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Размера на гнездото е D = 47,7 см (n = 46 , мин 34 см, макс 60 см). Височина H = 55 (45 - 70) см, Средната
дълбочината на чашката е h=12, 5 см (мин 7, макс 15 см), а широчината d = 11,5 см (мин – 8, макс – 14 см).
Тези данни са много сходни до проучените гнезда в други части на страната (Дончев, 1958; Даракчиев, 1982)
Изчисленият среден външен обем е 6, 321 литра (3, 60 – 9, 56) литра. От проверени 109 гнезда се установи, че
мътилото е от 4 до 8 яйца. Най-често са намирани мътила с 5 (36 бр) и 7 яйца (39 бр), а най-малко с 8 яйца – 2
бр. Средната стойност на мътилото бе 5,84. Това е в рамките на други данни за вида (4,0—6,8 бр) (Antonov
et.al. 2003, Даракчиев и др. 1982, Быструхина и др. 2002, Евдокишин, 2001; Романцова др. 2002; Ponz, 2004,
Микляева, 2007; Бакаев, 1984).
Яйцата са с овално-елипсовидна форма и средни размери широчина 23, 9 мм (макс 24,6 мин 23,09 мм), и
дължина 32, 9 мм (max 31мм min 34, 8 мм). Тези стойности попадат в границите на установените до сега и не
са отчетени големи отклонения (Даракчиев и др. 1982; Дончев, 1958; Простов, 1964 цит. по Иванов, 2011).
Индексът на закръгленост (Is) е 0, 72.
Табл. 2. Основни ооморфологични параметри при яйца на сврака P. pica.
2

обем V

I sph

I el

mm3

закръгленост

удълженост

51

51

51

51

Min

11.84

0.67

1.29

25.69

Max

14.82

0.77

1.49

29.84

Sum

673.6

36.95

70.51

1408.15

Mean

13.20

0.72

1.38

27.61

Std. error

0.123

0.003

0.007

0.172

N

площ см

Нарастване на малките
Измерванията на стъпалото показва нарастване от 5, 9 - 6, 48 мм на ден. Клюнът нараства от средно 2, 34
до 2, 61 мм на ден, а крилото (без перо) от 5, 37 до 5, 81 мм на ден. Нарастването на малките са средно по
8,25 гр/ден (7, 58 - 8, 64 гр.). През първите десет дни на замерването нарастването е средно с 9, 88 гр/ден (9,
6 - 10, 1 гр) (фиг. 6). Най-слабо нараства клюна. Темпа на нарастване на масата са най-интензивни в първите
дни (до 6-8), след което спада. През 20-21 ден спада и става отрицателен, след което отново се увеличава
(фиг. 6).
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Фиг. 6. Темпове на
нарастване на масата на
малките при сврака P.pica
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При проследяването на гнездовия успех в гнезда, изчислената средна вероятност за оцеляване 0.376, при
средно време за мътене 16 дена (Дончев, 1958) и напускане на гнездото от малките на 26 ден (Иванов, 2011).
Тези стойности са по-ниски от другите известни (Быструхина, 2002; Евдокишин, 2001; Ponz, 2004; Бакаев,
1984).
V.1.3. Сокерица Nucifraga caryocatactes L.1758
V.1.3.1. Сокерица. Разпространение.
В периода на проучване на врановите птици на територията на Североизточна България бяха
регистрирани на два пъти птици от този вид, през есенния сезон (фиг.7). Вероятно това са скитащи птици, от
северните популации (Хохлов, 2009, 2014 ).

Фиг. 7. Карта на местата
и броя на установените
сокерици N. caryocatactes
V.1.4. Чавка Corvus monedula L. 1758
V.1.4.1. Чавка. Разпространение през гнездовия сезон.
С по-голямата концентрация в по-големите градове. В селищата с малко жители, птиците не са постоянни
обитатели на тези селища и не са редовно гнездящи в тях. Над 500 м.н.в не са наблюдавани птици. При
моделиране на вероятността на разпространениe, най-висок дял, с определящото значение имат селищата със
съответно 39, 5 % и 23, 5 %. Фактори на околната среда, като близост до влажни зони и склоп на релефа,
нямат определящо значение за разпространението (съответно с 2 % и 1, 6 % ). Резкия спад на
разпространението при отдалечаване от границите е почти идентичен при градовете и при малките селища
(под вероятност 0, 05 след 2500 м за градовете и под 0, 05 след 1500 м за селата). Също така в централните
части на селата вероятността е малко по-висока от тази в централните части на градовете. (фиг. 8).
Основните местообитания на вида тук са – скали и скални венци, хралупи в дървета, високи сгради в
селища – 59% (предимно големи), тавански помещения в селища – 13% (предимно от малък и среден тип),
складове и хангари ` 24 % . Разпределението показва, че с най-нисък дял са хралупите по дърветата, другите
съоръженията и скалите – общо 5 %
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Фиг. 8. Модел на максималната вероятност за разпространение на чавката C. monedula в Североизточна
България.
V.1.4.2. Чавка. Зимуване
В периода 15-20 октомври навлизат мигриращи птици (често в смесени ята с посевната врана) от север и
на контролираните места за нощувка количеството се увеличава. Тези количества за гр. Разград са средно
788 птици (максимални 1000 бр), а за Шумен 1313 (максимални 2100 бр). Последващо нарастване и
задържане на високи стойности се отчита до края на месец декември (стойности до 5000). (фиг. 9).
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Фиг. 9. Динамика на нощуващите C. monedula спрямо средната температура през зимата (1997-2001,
2010-2012 г).
V.1.4.3. Чавка. Гнездова биология
Средните показатели на размерите са диаметър 47, 0 см (високи данни с близо 12 см от, вътрешен
диаметър – 21, 2см; височина на гнездото – 15, 3; дълбочина – 16, 5 см. Средният обем на гнездо е 1, 76 л. За
същата колония гнездата бяха изградени от основа с клони с диаметър 0, 5-0, 8 см, примесени с множество
сухи буци и парчета от бетон (до 5 см). Люпилата на 27 двойки са съответно: 2 яйца – 2 дв.; 3 – 2 дв.; 4 – 5
дв.; 5 – 11 дв.; 6 – 6 дв.; 7 – 2 дв. (средно 4, 75 яйца, n = 27). В едно гнездо бяха установени 12 яйца, но може
да се предположи, че са снасяли две женски птици в него.
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Средната дължината на яйцата (n = 44) е 32.99 мм (27, 8 – 36, 8 мм) при средна дължина от други части на
Европа – 34, 75 мм (Soler, 1988). Максималната дължина на яйце измерена от нас (36,8 мм) е под средната
максимална, изчислена от данните за други части – 38, 31 мм (34, 4 – 41, 7 мм (Zimmermann,1951;
Спиридонов, 2015). Средният обем на яйцата бе изчислен на 9, 59 см3. Масата на проучените яйца бе от 9,
15-11, 30 гр. Средно 10, 80 гр (n-22). Индексът на закръгленост – 0, 722 (0, 620 – 0, 966) не се различава
съществено от средно изчисления за другите места – 0, 704 (0, 646 – 0, 795) (Soler, 1988, 1998).
При проследяването на гнездовия успех в гнезда, изчислената средна вероятност за оцеляване 0,714, при
средно време за мътене 18 дена и 32 дена преди да напуснат гнездото (Иванов, 2011).
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Фиг. 10. Нарастване на масата
(гр) на малки на
чавка C. monedula

V.1.5. Посевна врана Corvus frugilegus L. 1758
V.1.5.1 Посевна врана. Разпространение през гнездовия сезон.
Настоящото проучване на вида започна през 1986 г. и продължи до 2012 г. За този период бяха
установени и проследени 108 колонии.
Съотношение на брой колонии по
дървета
паркови/
смесен
10%
дъб
3%

Разпределение на колониите на посевната
врана по местообитания

паркове
23%

върба
1%

орех
2%

редица
дървета
47%

изкуств.
насажден
ия
10%

акация
3%
чинар
5%

топола
76%

група
дървета
19%

окрайнин
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1%

Фиг. 11. Съотношение на колониите на посевната врана C. frugilegus спрямо вида на дърветата и
спрямо местообитанията.
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При изработването на модел на разпространение на вида в Североизточна България, трите фактора с найголямо отношение към разпространението на вида (при запазване на средни стойности при останалите
променливи) в Североизточна България са селата – 34,1%, пътищата – 22,2% и градовете -11,6%. С
отдалечаване от тези фактори, рязко намалява вероятността за разпространение на вида (фиг. 12).
Ясно са изразени ниските стойности на вероятност в северозападните части на района, високите планини и
плата в южната част, както и Черноморското крайбрежие.

Фиг. 12. Основни фактори на околната среда с отношение към разпределението на посевната врана
(села - пътища - градове).
Промените в разпространението и числеността са представени на фиг. 13 и фиг. 14.

Фиг. 13. Разпространение и численост
на посевната врана C. frugilegus
в Североизточна България 1990 г.

Фиг. 14. Разпространение и численост
на посевната врана C. frugilegus
в Североизточна България 2010 г.

15

За периода на наблюдение числеността на колониите и на гнездящите двойки в обследвания район
намалява с над 4, 5 пъти, от 4975 бр. до 1307 бр. (фиг. 14). Плътността на гнездящите двойки в градовете на
Североизточна България бе между 9 и 19 дв/км 2 (средно 12, 1 дв/км2). Броя гнезда на една дърво е средно 4,
65 бр. Най-високата стойност бе до 11 гнезда на едно дърво.
V.1.5.2. Посевна врана. Зимуване
Видът се концентрира за нощувка през зимата в по-големи селища и дунавски острови. Нощуващите през
този период птици в контролните точки (гр. Разград, гр. Шумен) повишават числеността си средно до 5000
бр. (гр. Шумен) и до 1500 бр. за Разград. Максималните стойности са между 6 000 и над 15 000 птици, което
е под отчетените максимални стойности в някои Европейски градове и Южна България (Dobrev et al. 2014,
Нанкинов 2010, Караваев и др. 2007). Най-висока численост е отчетена през края на януари-началото на
февруари (фиг.15).
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Фиг. 15. Динамика на числеността на посевната врана C. frugilegus спрямо промяната на температурата
(средни стойности)
V.1.5.3 Посевна врана. Гнездова биология
Височината, на която са построени гнездата зависи от височината на короните на избраните дървета. 1,6%
са на височина до 10 м, 52,5% са установени на височина от 10-20 м, 45,7% - височина 20-30 м и 0,2 % на
височина над 30 м. Гнездото е с външен диаметър -30-46 см (средно 38, 9 см). Височина -35-50 см (средно 44,
6). Вътрешен диаметър 14-20 см (средно 16, 4), а дълбочината на гнездото 15-20 (средно 17, 6 см). Средния
обем на гнездо е 2, 84 л (0, 84 – 4, 97 л).
Формата на яйцата е предимно скъсено яйцевидна и яйцевидна. По-малка част от яйцата са с удължена
крушовидна форма. Замерените яйца са със средни размери са 26, 71 Х 36, 22 мм (табл. 3). Тези стойности са
близки до други изследвания.
За 19 дена на замерване, нарастването на малките бе средно с 9, 14 гр на ден (7 – 12 гр). Нарастването на
стъпалото и клюна имат съпоставими стойности—(3,26 мм за клюн и 2, 23 мм за стъпало), но нарастването
на крилото е с по-големи темпове на ден (5, 53 +/-1, 12 мм).
Табл. 3. Измервания на яйца на посевна врана C. frugilegus
Дължина
мм

Ширина
мм

Обем
3
см

Площ
2
мм

индекс
удълженост
%

индекс
закръгленост
%

26

26

26

26

26

26

Min

32.18

25

10.63

23.91

1.16

0.57

Max

45.15

28.7

15.88

31.24

1.75

0.86

Mean

36.22

26.71

13.19

27.57

1.36

0.74

N
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V.1.6. Сива врана Corvus cornix L. 1758
V.1.6.1. Сива врана. Разпространение през гнездовия сезон.
Видът не е равномерно разпределен на територията. Най-предпочитаните места за гнездене са ивиците
дървета (включително пояси, крайречни и крайпътни редица от дървета), парковете, окрайнини на гори, а
най-слабо предпочитаните - единичните дървета. В големи горски масиви вида не е регистриран. Нараства
градската популация. В курортната част на гр. Варна (Златни пясъци) плътността достига до 1 дв/км2, а в
морска градина Варна – 3, 5 дв/км2. По поречията на реките и бреговете на стоящите водоеми плътността е
относително висока – от 0, 53 дв – до 0, 66 дв/км2. Най-ниската плътност е отчетена в полезащитните пояси
на Добруджа и обширните гори в Лудогорието – 0, 038 дв/км2. В Добруджа присъства в поясите от дъбове и
акация, но предвид огромните открити обработваеми площи, плътността е най-ниска (фиг. 16). найпредпочитано дърво е тополата Populus sp., Populus nigra – 63% от избраните дървета (включително и
хибридни сортове, с които се засяват редица ивици и пояси по Дунавското крайбрежие и вътрешността на
територията), останалите видове отстъпват от предпочитанията – дъбове (цер Quercus cerris, благун Q.
frainetto и др.) – 10 % иглолистни (чер бор Pinus nigra, бял бор P. sylvestris, др.) – 7%, акация Acacia sp.,
Robinia pseudoacacia и гледичия Gleditschia sp. – 6%, ясен (полски Fraxinus angustifolia и планински F.
excelsior) – 4%, върби Salix sp. – 3%, други видове (орех, мъждрян, софора, липа) – под 2% .
Средно нарастването е от 5 до 10 пъти за 10 годишен период в големите градове. Според други данни от
България (МОВП) видът намалява с 55% за периода 2005-2011 г в разнообразни местообитания (Христов и
др. 2013). Косвени данни, за ръста на популацията показват и зимните отчети в традиционните места за
нощувка. В тях общото нарастване е от близо пет пъти за период от 20 години (фиг. 17).

Фиг. 16. Разпространение
и плътност на сивата
врана C. cornix в
Североизточна България.
V.1.6.2. Сива врана. Зимуване.
Като цяло не са отчитани високи количества на зимуващи сиви врани на територията. Основните
наблюдавани ята са предимно хомогенни, смесени такива са отчитани твърде рядко. Количеството е между
10-100 птици най-често, а по дунавските острови и до над 200 птици в едно ято. Тенденцията е към
постепенно увеличаване на числеността.
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Численост на сивата врана C. cornix през зимните месеци
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Фиг. 17. Динамика на числеността на
сивата врана в Североизточна България
през зимните месеци

години

V.1.6.3. Сива врана. Гнездова биология.
Височината на гнездото, спрямо земята и върха на дървото, е изчислена при 22 бр. гнезда. Най-ниската
височина бе отчетена 5 м, най-високата – 22 м, средната височина на разположение на гнездата е 10, 6 м а
височината на дърветата – от 8 до 24 м (средно 17, 15 м). Установи се положителна корелация (r = 0.617) на
височината на строеж на гнездото и височината на дървото (фиг. 18).

Фиг. 18. Положителна корелация
между височината на дърветата
и височината на гнездата
при сивата врана
(r = 0.617, p = 0.00013)
в Североизточна България
Данните на замерените три гнезда са: височина – 18 см, диаметър външен – 32 см, диаметър вътрешен –
18 см, дълбочина – 8 см. Тези данни са твърде малко (с вероятност гнездата да не са били ползвани през
дадения сезон, а само построени), за представяне на средни стойности или други коментари.
V.1.7. Гарван Corvus corax L.1758
V.1.7. 1. Гарван . Разпространение през гнездовия сезон.
В България има петнисто или разпокъсано разпространение в цялата страна. До настоящото проучване
(1994 г) информацията бе твърде оскъдна - за поречието на Ломовете, Роякско плато, Шуменско,
Лудогорието (Мичев и др. 1986; Дончев 1958); Унджиян (л.с.). В резултат на проучването на вида в района,
бяха направени общо 43 записа на гарвани. Общия брой на птиците е 167, като от тях 82 (около 50%) са
есенни струпвания на ята (22-60 бр). За периода 1995-2005 г са отчетени 57 птици от тях 24 двойки. За
периода 2005-2010 г са отчетени 12 двойки. Най-често наблюденията са били в периода февруари – март и
през месец май.
По отношение на надморската височина на наблюдаваните птици се установи, че най-ниската такава е 55
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метра. Най-високата част, където са наблюдавани птици е 450 m. Това е и диапазона на надморската
височина в Източна Дунавска равнина (1-503 м.). По по-високите части (600-800 м на Преславска и
Котленска планина) не са регистрирани птици. По време на размножителния сезон птиците се придържат
предимно към два типа характерни местообитания – скали, скални венци, единични скали и стари
широколистни гори (фиг. 19).

Фиг. 19. Карта на
разпространение
на гарвана C. corax
в зависимост
от местообитанието.
В изследвания район всички скали са с варовиков произход, с характерни корнизи, дупки, ниши и
различни по размер пещери. Най-малките единични скали са високи само 8 -10 метра – с. Крепча обл.
Търговище (старо гнездо). Най-големите скални венци и комплекси достигат височина 80-120 метра и
дължина около 150 м (Комунари, Мадарски скали, Ломовете). Двойките които не гнездят по скали се срещат
в основните видове гори тук - от цер Quercus cerris, зимен дъб Q. petraea, обикновен габър Carpinus betulus,
източен бук Fagus orientalis (предимно в по-високите части). Наблюдаваните двойки, с вероятност на
гнездене в горските масиви, както и едната доказана гнездяща двойка в гора, са предимно в гори с висок
дървостой 20-25 метра. Процентно най`викок имат двойките в дъбовите гори – общо 47% (благун Q. frainetto
само 5%). В млади гори птици не бяха наблюдавани. Най-често те бяха отчетени в гори от 40 до 70 години.
Средната възраст на горите в района обитавани от двойки гарвани през размножителния период е средно 60
години .
Условно територията може да се раздели на три зони. Зона на най-голяма концентрация на на двойки (1)
където спрямо цялата територия са концентрирани повече от 10 % от всички птици с плътност 0, 013
птици/км2 .
Зона със средна концентрация на двойки (2) и зона с ниска концентрация (3) – в нея на голяма площ
(повече от половината от цялата територия) са разположени 1/3 от всички регистрирани птици (фиг.19).

Фиг. 20. Плътност на
разпространение на
гарвана C. corax и
вероятни посоки на
разселване в
Североизточна България
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Бе изработен модел на разпространение на вида тук. При изчисляване на разпределението на вида в
Североизточна България с няколко променливи, модела показва, че има зависимост с наклона на терена (фиг
19), включително и в Приморска Добруджа – 49,8%. Положителните резултати, които се получават спрямо
главните пътища, най-вероятно се дължи на факта, че част от наблюденията са извършени именно при
наблюдения от тях. Ясно се забелязва отбягването на големите селища и все още ниската степен на
синантропизация и концентрацията на удобни места южната част на района – източните склонове на
Предбалкана (фиг.21).

Фиг. 21. Зависимост на разпространението на C. corax спрямо големината на наклона

Фиг. 22. Модел на разпространението на гарвана C. corax Североизточна България.
Въпреки малко установените птици и ниската плътност за района като цяло, продължителното
наблюдение и установяване на нови птици в места посещавани неколкократно, може да се проследи
динамиката на числеността. Тенденцията е към постоянно нарастване за периода 1997-2013 г. със средно с
2,7 двойки на година (фиг. 23).

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

50
40
30
20
10
0

1994

брой

Динамика на числеността на C.corax
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V.1.7. 2. Гарван. Зимуване.
Все още са изключително рядко установените ята от зимуващи птици – 22 - 60 бр. Такива струпвания са
характерни за места където вида присъства във висока плътност и голяма част от не размножаващите се
птици се обединяват. Двата случая на отчетени зимни струпвания (ноември 2010 и януари 2013 г) са на
неголямо разстояние едно от друго – 4000 м. и отстоят на 25 - 30 км от най-високата плътност на гнездящи
птици от този вид тук – южните части на Провадийско-Роякското плато
V.1.7. 3. Гарван. Гнездова биология.
От наблюдаваните 15 гнезда, на скали с източно изложение са 2 гнезда, с южно 7 гн, с югозападно – 3 гн,
югоизточно – 1 гн и западно – 2 гнезда. Най-високият дял е на скалите с изложение юг – югоизток (66,6%).
По отношение на височината повечето гнезда са в ниши на горната третина на скалата средно на 42,3 м от
земята (11-70 m). Височината на скалите с гнезда са от 12 до 120 m (средно 55,5 m).Наблюдава се връзка
между височината на скалите и височината на заеманите гнезда (r2 - 0.79264, p = 0.0002). Положителна е
корелацията между тези две величини (фиг. 24).

Фиг. 24. Корелационна зависимост
между височина на построяване
на гнезда и
височина на скалата.
Гнездото е изградено е от клони с диаметър 10-15 мм и дължина 20-45 мм. Високо е 40-50 см. Гнездовата
ямка е 15 см дълбока и диаметър 20 см, отвътре е изградена от фино преплетени косми без растителни
компоненти. Според други автори от страната диаметъра на гнездата достига 60 м и височина 25-30 см
(Милчев 1990 цит. по Иванов 2011).
Развитието на малките бе проследено през две години - 2001 и 2003 г. в гнездо до с. Троица. През първата
година бяха замерени 2 малки, а през 2003 – три малки. Периодите на замерване бяха от 12.04 – 02.05 (22
дена) и от 22.04 до 29. 04. 2003 – 7 дена. Нарастването средно на ден на едно малко, в гнездо от 4 малки е
12,6 гр (от 4,71 до 16,37 гр). Нарастването средно на ден, на едно малко, в гнездо от 2 малки е 28.33 гр (от
20,00 до 41,5 гр). Средно изчисленото нарастване на ден на едно малко е 22, 69 гр.
V.2. Сравнителен анализ на резултатите
V.2.1. Избор на местообитания
При процентното представяне на количеството на двойките избиращи място на гнездене спрямо селищата
е видно, че почти половината птици от видовете имат предпочитание към гнездене в селища, край селищни
територии (промишлени зони и окрайнини на селища). По отношение на избягването или придържането към
населени места и селища, бе проведено класифициране на тези параметри. Всички птици, които са
регистрирани са отнесени по видове и процентно представяне към следните параметри: Извън населено
място (когато двойката е отчетена на достатъчно разстояние от границите на селището и поведението и по
нищо не подсказва, че е свързана с населено място – хранене, укритие и т.н. В тази група не са включени за
анализ пътищата, включително и не натоварените. Втората група е "в близост до селища“ обединяваща
рудерални области под въздействието на населеното място, сметища, водосбори и микроязовири в
непосредствена близост до границата на населеното място, градини, овчарници и подобни. Третата група е
"промишлена зона“ въпреки че по характеристика на разположението те често съвпадат с това на "край
селищните райони“, структурата, застрояването, шумовото въздействие и присъствието на хора и др.
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фактори са много по-добре представени. Последната зона е "в селище“ – включва всички застроени площи,
както в периферията, така и в централните части. Анализирайки представената дендрограма (фиг. 25) най"близко“ (0, 95) и със сходни изисквания се оказват гарвана и сойката, а сивата врана (0, 82) (от същата група
на сходство) е с по-добро положение с групата на синатропните видове – чавката, посевна врана и сврака.
Най-далечни (0, 22) по сходство спрямо селищата са чавката (почти изцяло представена в тази среда) и
гарвана – непредставен изобщо като вид в населени места или в близост до тях.

Фиг. 25. Дендрограма на
несходството на видовете при
избор на местообитания спрямо
населените места.

По отношение на избираните дървета за гнездене, съотношението е представено на фиг. 26. Най-голямо
различие има чавката спрямо останалите видове от групата. Те от своя страна очертават две групи по
сходство (0, 20). Най-сходни по избора на дървета са сивата врана и посевната врана (0, 84) (въпреки, че по
друг фактор, селищата), те съществено се различават. По отношение на избор на местообитание,
представянето на сходството и различията на групата се наблюдава подобно групиране на видовете, както
спрямо предпочитание към дървесни видове. Изключвайки чавката, която много се различава от останалите
(0, 04) останалите видове са групирани на ясно разграничени групи гарван и сойка (като "горски“ видове) и
сврака, сива врана, посевна врана (птици на по-открити територии). Въпреки това сходството между найблизките (0, 75) е по-малко отколкото при отношението им към видовете дървета (0, 84).

Фиг. 26. Дендрограма на
несходството на видовете
при избор на дървета за гнездене
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По отношение на избор на местообитание, представянето на сходството и различията на групата се
наблюдава подобно групиране на видовете, както спрямо предпочитание към дървесни видове. Изключвайки
чавката, която много се различава от останалите (0, 04) останалите видове са групирани на ясно
разграничени групи гарван и сойка (като "горски“ видове) и сврака, сива врана, посевна врана (птици на пооткрити територии). Въпреки това сходството между най-близките (0, 75) е по-малко отколкото при
отношението им към видовете дървета (0, 84). По-същите фактори бе използван и ординационен анализ чрез
неметрично многомерно скалиране (Kruskal, 1964, Clarke, Warwick, 1994). Изходна точка на анализа е
матрицата на несходство по Bray-Curtis между всички двойки станции, а крайният резултат е ординация на
пробите, които са разположени така, че разстоянието между тях да съответства максимално. Този
неметричен метод разполага пробите на “карта” по такъв начин, че степенният ред на разстояние между
пробите точно съответства на степенния ред на съответните различия или подобия, взети от триъгълната
матрица за подобие / не подобие. Измерва се “коефициентът на стреса”, който отразява степента, до която
двете класификации не си съвпадат, като подреждането дава достоверно визуално представяне на
“близостта” на видовата композиция за всеки две проби на несходството им, т.е пробите разположени на
най-малко разстояние са най-сходни фиг. 27).

Фиг. 27. Ординарна диаграма на сходството и различията в предпочитаните местообитания на Corvidae в
Североизточна България. (X PC3: YPC2)
Имайки в предвид това, "най-отдалечена“ спрямо местообитанията са чавката (- 0, 73 с голямо
предпочитание към сгради, но все пак с определено "изместване“ към скалите и гарванът с "близост“ до
скали но и определено отместване към "горските видове“. Три вида са твърде близки по отношение на
изискванията към местообитание – сврака, сива врана, посевна врана. Техните проекции са разположени
между осите на поясите единичните дървета и групите дървета (паркове). На другия край на диаграмата е
сойката най-ориентирана до оста на гората.
Сравнявайки изчислените обеми на яйцата при трите вида е видно, че с най-малък обем са тези на
чавката. Обемите на свраката и посевната врана са съотносими, въпреки че отклоненията при посевната
врана и към минималните и максималните е по-висок. Тази разлика може да се дължи и на сравнително
малкия броя анализирани яйца на сврака (21). Почти аналогично е и сравнението с площта на яйцата при
трите вида.
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Фиг. 28. Сравнителен анализ на височина на разположение на гнездата при сем. Вранови
Сравнявайки височината на на разположение на гнездата, средните стойности на сойката са най-ниски (6
м). С най-високо разположени гнезда са гарвана– 45 и чавката –18 м. При тези два вида и крайните
стойности са най-големи (фиг. 28).
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Фиг. 29. Сравнение на средните , максималните и минимални стойности
на параметрите на яйцата —обем, площ, закръгленост при чавка (СМ), сврака (РР), посевна врана (CF).
24

При сравняването на средно дневното нарастване на малките, се установи, че при гарвана стойностите са
най-високи — 22, 69 гр/д (16, 37-41, 5) , следван от посевна врана 9, 14 гр/д (7 – 12 гр). Нарастването при помалките представители е почти идентично—чавка 8, 53 гр/д (7, 58 -10, 1гр), сврака 8, 25 гр/д (7, 58 - 8, 64
гр) (фиг. 30).

Фиг. 30. Сравнение на средно дневно нарастване при малки в гнезда, на гарван, посевна врана, чавка, и
сврака.
V. 2.2. Заемане на гнездата на Вранови от други видове.
Гнезда на Вранови се заемат от други видове птици, които не строят самостоятелно гнезда. В процес на
работата се установиха следните видове.
Вечерна ветрушка Falco vesperinus – през няколко последователни години (1998, 1999, 2000, 2001, 2002)
една малка колония обитава колония на посевна врана край Шабленска тузла (32 гн).
Сокол орко F. columbarius – наблюдавани са две двойки да гнездят в стари гнезда на сврака и сива врана в
полезащитните пояси (Добруджа Г. Тошево 2001-2002). Една двойка последователно (2008`2010) гнезди в
гнезда на сива врана в редица дървета до Мараш Шуменско.
Керкенез F. tinnunculus – ежегодно е установявано гнездене в стари гнезда на сврака (включително и на
стълбове), сива врана, чавка (скали Русенско), посевна врана. В колонии на посевна врана гнезди и по време
на размножителния период на враните (Ветрино, Дибич).
Горска ушата сова Asio otus – както в действащи колонии на посевна врана в паркове в градове (Шумен)
така и извън тях. Заема гнезда и на сивата врана и стари такива на сврака.
Общо за Североизточна България разпределението е следното – от заетите гнезда на сивата врана делът
на горската ушата сова е 50%, на сокола орко - 33% и на керкенеза 17%. От заетите гнезда на сврака делът
на вечерна ветрушка е 10%, сокола орко – 5%, горската ушата сова и керкенеза почти по равно – 45`40%. От
заетите гнезда на посевната врана делът на вечерна ветрушка е 62%, горската ушата сова и керкенеза по 19%.
Видовете с най-голямо значение следователно са – за вечерна ветрушка – посевната врана, за сокола орко –
сивата врана, за ушатата сова и керкенеза – свраката.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VI.1 Изводи
1. От представените в България представители на семейство Вранови Corvidae, в Североизточна България са
установени като постоянни 6 вида - Corvus corax, C. frugilegus, C. monedula, C. cornix, Pica pica, Garrulus
glandarius и 1 вид само по време на миграция – Nucifraga caryocatactes.
2. Сокерицата Nucifraga caryocatactes достига тази част на страната само при неравномерни, предизвикани
миграции в северните популации, предимно в периода септември-октомври, задържа се в Добруджа, рядко
презимуват птици.
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3. Гнездовото разпределение на видовете показва най-голяма привързаност към селищата при на чавката 96
% от двойките, при свраката 87 % от двойките, при посевната врана 73 % .
4. В района продължава процеса на урбанизация на видовете от семейството. Нараства делът на гнездене в
големите градове, на сивата врана C. cornix – 30,1% за периода и на посевната врана C. frugilegus – с 26,27 %,
и с много по-бавни темпове при сойката Garrulus glandarius в сравнение с други градове в страната.
5. Тенденцията са за нарастване на гнездовата популация при гарвана Corvus corax е с 6,13 % на година, при
сивата врана C. cornix нарастване с 0,68 % на година. Тези два вида все още не са преминали към гнездене по
стълбове и други съоръжения.
6. Отчетен е силен спад, 3, 75 пъти (28, 57 %), в гнездовата популация на посевната врана – от максимална
0,21 дв/км2 (1990 г) до 0,06 дв/км2. Спадът е идентичен като този в Северна и Североизточна Европа.
7. Разпространението при гарвана, посевната врана и чавката зависи от различни параметри на околната
среда, като се наблюдава сходство между чавката и посевната врана спрямо селищата. Плътността
гнездящите двойки е най-ниска при гарвана – 0, 19 дв/100 км2, а най-висока при свраката - 0, 01 - 3, 33 дв/км2.
8. Гнездата на посевната врана са основен източник за заемане при гнездене на вечерната ветрушка Falco.
vespertinus в района. Гнездата на свраката се заемат предпочитано от горската ушата сова Asio otus и
керкенеза F. tinunnculus, спрямо другите вранови птици.

26

9. Зимуващите масови видове (посевна врана, сива врана, сврака, чавка) в проучвания район са с пониски стойности от други места в страната.
VI. 2. НАУЧНИ ПРИНОСИ
1. Проследена е динамиката на числеността за близо двадесет годишен период в района на гарван, сива
врана, посевна врана.
2. Направен е подробен анализ на разпространението на видовете Вранови в района.
3. Направен е анализ на плътността на повечето широко разпространени видове Вранови в района във
връзка с основните местообитания
4. За първи път са дадени данни от нарастването на малките в гнезда на гарван и посевна врана от
България.
5. Отчетена е динамиката на числеността на видове от семейството през зимните месеци.
6. Представени са за първи път модели на разпространение на основни видове, като е изяснена степента
на влияние на фактори на околната среда.
7. Установена е и описана промяната в разпространението на гарвана и посевната врана, като са описани
над 100 нови места (колонии и гнезда) на гнездене на тези два вида.
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DISTRIBUTION AND BREEDING BIOLOGY OF CROWS (CORVIDAE) IN NORTHEASTERN
BULGARIA

Summary
Crows Corvidae are representatives of a family of the Order Song Birds Passeriformes. Synantropic
trends are observed with most representatives of this order. Urbanization has a positive impact on the population
of Crows. The need for scientific justification is determined by the dynamic changes associated with the
changing distribution and numbers, as well as with the changes occurring in the behavior and breeding biology
of the majority of species, associated with urbanization. The completeness of knowledge about the distribution
and biology of the species represented in Bulgaria is not the same for different regions. Although some regions
and cities have been well studied and there is information about the density and data on the breeding biology, for
for Northeastern Bulgaria the data about the dynamics of the numbers, winter gatherings, environmental
requirements and reproductive peculiarities are incomplete. With this work we hope to contribute to the
clarification of these aspects.
The studies on the Corvidae species were held during a relatively long period – 1986 - 2013, onterritory
covering 22,910 km2 (nearly 1/5 of the territory of Bulgaria). It is characterized by hilly terrain, altitude of 0-980
meters, relatively little standing and flowing waters, large areas of farmland and deciduous forests. Population is
2,667,576 (2009).
As a result of the study invasions of Nucifraga caryocatactes were established in the autumns of 1997 and
2008. The increase of breeding pairs of Corvus corax is up to 41 pairs (10 times more since 1997). The increase
of C. cornix (in large cities and during the winter census) is from 0.8 to 10 times. The dynamics of the number of
C. frugilegus was traced at 108 colonies. The number of colonies has decreased from a maximum of 70 to 15.
Breeding pairs mark a decrease from 4975 to 1307. The population has remained relatively stable in big cities.
Night roosts in winter are formed mostly in big cities and along the Danube, reaching over 15,000 individuals at
one place (between 100 and 200 thousand for the whole territory). C. monedula nesting colonies on rocks have
decreased by over 80%. Winter concentrations reach up to 5000 individuals (35-45 thousand for the region). The
highest breeding density of Pica pica has been reported near roads - up to 7 pairs / km2, in the settlements and
around them - up to 5 pairs / km2, with maximum winter concentrations up to 220 birds at one spot. The study
established the highest overall density of Garrulus glandarius - 0.13 pairs/ km2, in suitable habitats (suburban
deciduous and mixed forests) reaching 6.6 to 13.3 pairs/ km2.
The species of the family prefer respectively: G. glandarius - forests of Quercus cerris -33%; C.
frugilegus - belts of trees of Populus sp. 76%; P.pica - fruit trees and Populus sp. - By 24%; C. cornix - Populus
sp. - 63%. Comparing the height of nesting, the highest average is with the Common Raven - over 48 meters,
and the lowest – with the Eurasian Jay and Hooded Crow (7-10 m).
The roundness ratio of the egg is similar with all three studied species - 0.722 with the Jackdaw, 0.728
with the Magpie and 0.742 with the Rook. The average volume of eggs is the smallest with the Jackdaw - 9.58
cm3.
The growth of chicks is most intensive with the Raven - 22.69 g / day at the average, and least with the
Magpie - 8.25 g / day.
It was established that the nests of Rook are later occupied by F. vespertinus - 62%, those of Hooded
Crow - mostly by F. subbuteo - 50% and those of Magpie - by F. tinnunculus and A.otus - 45-50%.
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