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История на опръстеняването
Един от най-простите и достъпни методи за изучаване на птиците е 
опръстеняването, изразяващ се в поставяне върху краката на птицата 
на лек метален и/или пластмасов пръстен с надпис и номер. Опръсте-
нените птици се пускат впоследствие отново на свобода. Повторното 
улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е незаменим 
източник на информация за птиците.
Хората опръстеняват птици от векове. Първите данни за метален пръс-
тен, поставен на крак на птица са от 1595 г., когато един от опръсте-
нените соколи скитници на Хенри V е бил изгубен в преследване на 
дропла във Франция. Той се появил 24 часа по-късно в Малта, на около 
1350 мили, което показва че се е движил със средна скорост от 56 мили 
в час. Около 1669 г. Херцог Фердинанд поставил сребърен пръстен на 
сива чапла. Птицата била открита от внука му през 1728 г., което показ-
ва, че е живяла поне 60 години. През 1710 г. в Германия, соколар хваща 
сива чапла с няколко пръстена по единия ú крак. Опръстенителят не 
е бил известен, но единият от пръстените е бил поставен на чаплата в 
Турция, на разстояние повече от 1200 мили. 
Системата за опръстеняване на птици не е била развита до 1899 г., ко-
гато датският учител Ханс Мортенсен, започнал да слага алуминиеви 
пръстени по краката на патици, бели щъркели, скорци и ястреби. Той 
надписвал пръстените с името и адреса си, с надеждата, че ще бъдат 
върнати при него, ако бъдат намерени. Опитът му се оказал успешен 
– от опръстенените от него 102 патици бърнета още на следващата го-
дина се получили 21 възврата от Англия, Франция, Холандия, Испания 
и Италия. Неговата система на опръстеняване бързо завоювала нови 
привърженици и станала модел на днешните ни опити.

Българска орнитологична централа /БОЦ/
В България опръстенителната дейност се ръководи и координира от 
Българската орнитологична централа към БАН /БОЦ/. Тя е създадена 
през 1928 г. като част от Царските природонаучни институти Тогава 
от Унгария са получени 100 алуминиеви пръстена, и са маркирани 17 
птици, с което се поставя началото на опръсте-
нителната дейност в страната. Първите опръс-
тенени птици са от някои ловни видове, като 
постепенно се развива мрежата от сътрудни-
ци на БАН, увеличава се броят на маркирани-
те птици и получените възврати. Понастоящем 
към Българската орнитологическа централа има 
създадени 3 полеви станции, на които ежегодно 
се опръстеняват около 10 000 птици.
БОЦ е член  на ЕУРИНГ – Европейски съюз за 
опръстеняване на птиците.

Цели на опръстеняването 
Опръстеняването на птици е от изключително значение за проучване 
на миграционните им пътища. То дава възможност да се определят мес-
тата, които са от съществено значение за птиците по време на размно-
жителния период, или като места за концентрирането им по време на 
миграция или зимуване. Това от своя страна е от решаващо значение за 
опазване на конкретните видове и техните местообитания. 

от Унгария са получени 100 алуминиеви пръстена, и са маркирани 17 
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За редица видове птици, които трудно се наблюдават и водят скрит 
начин на живот, опръстеняването е един от методите, които дават 
възможност да се регистрира присъствието и числеността им в даден 
район. Опръстеняването е източник на данни за продължителността на 
живота и важни биометрични показатели на птиците като тегло, раз-
мери, и т.н. Индивидуалното маркиране на птиците дава възможност 
да се изследват социалната структура на популациите, поведението, 
размножителния успех, териториалното поведение, гнездовия консер-
ватизъм и пр. Опръстеняването може да се използва за провеждането 
на различни епидемологични и паразитологични изследвания върху 
мигриращи птици, отделни популации и пр.

Други методи за индивидуално маркиране 
Съществуват и други методи за индивидуално маркиране на птиците, 
като поставянето на цветни крилометки /при хищни птици например/, 
пръстенни огърлици /при лебеди, гъски и др./, оцветяване на отделни 
пера на птиците и пр. Изключително полезно е поставянето на радио-
предаватели на отделни индивиди и използването на радиолокацията 
за проследяване движенията на птиците. Това дава възможност да се 
натрупат редица данни, свързани със скоростта на прелета, неговата 
посока, височина и пр.

Кой може да стане опръстенител?
Опръстенител може да стане всеки желаещ. За целта е необходимо да 
разполагате с удостоверение, че сте редовен сътрудник на Българската 
орнитологична централа към БАН. То се издава от Директора на Орни-
тоцентралата след предварително обучение и проверка на знанията за 
определянето на птиците.
Всички желаещи да опръстеняват, които са на възраст под 17 години 
могат да работят само ако за тях отговаря възрастен и опитен опръсте-
нител. Те могат да опръстеняват само в негово присъствие и под негово 
ръководство, като ползват негови пръстени и мрежи.
За провеждането на опръстенителни акции е необходимо и издва-
нето на специални разрешителни от МОСВ и съгласуване с РИОСВ 
/Виж Приложение № 1– Процедура за издаване на разрешителни от 
МОСВ за изключение от забраните, посочени в Закона за биологичното 
разнообразие/.

!!! Законът за биологичното разнообразие на България е поставил под 
защита редица видове птици, а също така предвижда специални мер-
ки за опазване на всички видове птици, естествено срещащи се в диво 
състояние в България. Единствените изключения от закона се допускат 
например за целите на научните изследвания или за опазване на съот-
ветните видове, като за това е необходимо разрешение от Министерст-
вото на околната среда и водите.
Въпреки това, често дивите птици се улавят от бракониери с цел да 
бъдат продадени или отглеждани като „домашни любимци“. Съгласно 
Закона за биологичното разнообразие това е незаконно и се наказва с 
глоба от 100 до 10000 лв.
Ако станете свидетел на бракониерски улов или продажба на диви ви-
дове птици, можете да сигнализирате на Федерация „Зелени Балкани“ 
или на съответната Регионална инспекция по околна среда и води.
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фиг. 1

Пръстени:
Опръстеняването в България се извършва със стандартни метални 
пръстени, специално произведени за Българската орнитоцентрала 
/Виж фиг. 1/. Всеки от тях е с индивидуален код, съставен от:

• Надпис (BULGARIA, BAN-SOFIA)

• Серия. Серията отговаря на 
   големината на пръстена 
   и се означава с букви или цифри 
   (V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K, N, P).

• Номер – всеки пръстен има 
   индивидуален номер, 
   по който птицата се идентифицира.

Българската орнитологическа централа изпраща пръстени само на 
регистрираните си опръстенители от страната, по тяхна заявка. Опръс-
тенителят отговаря за получените пръстени. Без разрешение на Орни-
тоцентралата той няма право да ги предоставя на друг човек.
В определени случаи се допуска и предоставяне на пръстени на учени 
от чужбина за опръстеняване в България, но само след предварително 
координиране с Орнитоцентралата, наличие на разрешително от съот-
ветната национална схема за опръстеняване и придружаване от бъл-
гарски специалист на територията на страната.
Опръстеняването на птици в България с чужди пръстени не се раз-
решава, тъй като това би внесло объркване в изградената система за 
събиране и обмен на информация между орнитоцентралите.
В рамките на специализирани изследвания Българската орнитологи-
ческа централа използва и други средства за индивидуално маркиране 
на птиците – цветни пластмасови пръстени, нашийници, крилометки 
и др.

Цветни пръстени – обикновено се използват в комбинация със 
стандартните метални пръстени. Използването на комбинации от 

1



ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

5

цветни пръстени, поставени на единия или двата крака на птиците дава 
възможност за индивидуално разпознаване и провеждането на незаме-
ними наблюдения за биологията на птиците. Така например при наблю-
дение от разстояние и без да се налага повторното улавяне на птицата 
могат да се проследят различни етапи от жизнения ú цикъл, нейни по-
веденчески прояви и пр. 
Ако откриете /наблюдавате/ птица, маркирана с цветен пръстен трябва 
подробно да се запише информация, както за нейния вид и мястото 
на наблюдение, така и за точните цветове на пръстена /пръстените/ 
тяхната комбинация, на кой точно крак са поставени. При цветните 
пръстени и други цветни маркировки като крилометки, нашийници и 
пр. са изключително важни и други означения – букви и цифри, хори-
зонтални или вертикални линии и пр. Именно комбинацията от тези 
елементи позволява индивидуалното маркиране на птиците, което е и 
основна цел на този метод за маркиране на птиците.

Орнитологични мрежи
Съществуват различни видове капани и мрежи за улавяне на птиците. 
Най-често използвани за масов улов на птици са така наречените пая-
жинни мрежи. Те са изработени от тънка изкуствена нишка и имат раз-
лична дължина и ширина. Черният цвят на нишките е най-подходящ за 
изработването на такива мрежи тъй като не отразява слънчевите лъчи 
и мрежите изглеждат незабелижими, дори на фона на снега. В същото 
време мрежите не хвърлят сянка и остават незабелязани от птиците. 
Най-често използваните мрежи имат дължина около 6 метра и висо-
чина 2,5-3 метра. Използват се и мрежи с дължина от 9-15 метра, като 
по-голямата дължина обикновенно не е удобна за работа. Мрежата е 
разделена от надлъжни по-дебели нишки /т. нар. „филета“/ на отделни 
„етажи“ /обикновенно 4-5 на брой/. При опъване на мрежата те се раз-
полагат на такова растояние, че да се образуват така наречените „джо-
бове“. Попадайки в джобовете птиците лежат като в хамак и се оплитат, 
което не им позволява да се освободят. 
Мрежите се различават и по големината на отворите, формирани при 
сплитане нишките на мрежата /т.нар. „око на мрежата“/. Така напри-
мер, мрежите за улов на пойни птици имат „око“ с големина около 1,5 
см, а мрежите предназначени за улов на дъждосвирцови птици – около 
4 см.

Други инструменти, използвани при 
опръстеняването на птици
Опръстенителни клещи – има 2 вида клещи, които позволяват лесно-
то и прецизно поставяне на пръстена, и съответно отварянето на вече 
поставен пръстен. Въпреки че са изключително полезни при опръсте-
няването, в момента в страната не се произвеждат и не могат да бъдат 
закупени такива инструменти.
Най-лесният начин да се сдобиете с тях е да бъдат поръчани по интер-
нет.
За повече информация:
www.bto.otg – интернет страница на Британския тръст по орнитоло-
гия (British Trust for Ornitology)
http://www.spidertech.fi/sisus.htm – SpiderTech Bird Nets
http://www.ecotone.pl/
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Линия – за измерване на различни части от тялото на птицата могат да 
се използват различни линии с милиметрово разграфяване, като най-
подходящи са такива, които имат „стопер“ /перпендикулярна пластин-
ка в края на линията/, която улеснява точното измерване. 
Шублер – използва се за прецизното снемане размерите на различни 
части от тялото на птиците.
Теглилка
Опръстенителни торбички за пренасяне на птиците – изработват 
се от меки материи. Торбичките са много подходящи за пренасяне на 
птиците тъй като се изработват и почистват лесно, предпазват птици-
те от стрес и т.н. Могат да се направят различни размери, за различно 
големи птици. Най-често използваните са с размери съответно 25 см 
дължина и 18 см ширина. През канал в горната част на торбичката, се 
прокарва въженце, така че при издърпването му торбичката се затваря. 
То улеснява и нейното пренасяне, тъй като може да се закачи на колана, 
на врата и т.н. 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПРЪСТЕНИТЕЛНИ АКЦИИ

Подготовка за опръстеняването:
Всяка връзка с пръстени се проверява предварително – дали е спазен 
поредният номер на пръстените, дали не липсват пръстени от връзката, 
дали няма дефектни или деформирани пръстени. Това улеснява изклю-
чително много провеждането на опръстенителната акция и намалява 
вероятността от грешки при отчитане на данните. Ако във връзката 
има дефектни пръстени те се връщат в Орнитоцентралата.
Препоръчително е облеклото на опръстенителите да е в убити тонове 
/зелено, кафяво и пр./.
Когато опръстеняването не се прави в стационар, пръстените, опре-
делителите, дневникът със записките и инструментите за измерване 
стоят на определено за целта място, разположено на достатъчно раз-
стояние от мрежите, за да не се безпокоят птиците. 

Избор на място за опръстеняване
При подбора на пункта за опръсте-
няване е добре да има видимост към 
мрежите или на подходите към тях, 
за да се предотврати разкъсването им 
от пашуващи животни или кражбата 
им. Не забравяйте – орнитологични-
те мрежи са скъпи и набавянето им 
е трудна задача. Наличието на види-
мост към мрежата дава възможност 
да се следи за всяка хваната птица 
и при необходимост /напр. ако се 
уловят повече птици от колкото оп-
ръстенителите могат да се справят/ 
– мрежите да бъдат събрани. 
Внимателно се подбира времето 
и мястото за улов, така че да не се 
безпокоят други обитатели на ра-
йона или да се допускат други, дори 2
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незначителни нарушения на природозащитното законодателство.
Обикновенно вертикалните паяжинни мрежи се разпъват до дървета, 
храсти, тръстика или папур по-ниски или равни на височината им. По 
преценка на опръстенителя мрежата може да се разпъне в гора, на мяс-
то за водопой, да пресича полезащитен пояс, разположен сред открити 
терени, да прекосява река и т.н. 
При опръстеняване сред папур, тръстика или шавар се прави просека с 
дължина равна на тази на мрежите и ширина около 2 метра, като мре-
жата се разполага по средата на просеката. /Виж снимка 2/
Лесно се опръстеняват колониално гнездещи птици като бреговите 
лястовици, като мрежата се поставя пред самата колония. При това 
е изключително важно опръстеняването да се извършва с повишено 
внимание, за да не се застраши по някакъв начин измътването на яй-
цата или изхранването на малките в гнездовите камери. Това важи и за 
всяка друга опръстенителна акция осъществявана по време на гнездо-
вия период на птиците. 
По правило най-подходящия период за опръстеняване е периода на 
миграция или следгнездово скитане, когато птиците често се придвиж-
ват на ята и се улавят най-много птици. По време на миграционния 
период много подходящи за провеждане на опръстенителни акции са 
различни влажни зони, които са важни места за хранене и почивка на 
птиците /микроязовири, рибовъдни стопанства, естествени водоеми 
обрасли с блатна растителност и пр./. Поречията на реките също са ко-
ридори, които се използват от птиците по време на тяхната миграция.

Поставяне на мрежите
!!! Посочените указания се отнасят за поставянето на 
вертикални орнитологични мрежи
Мрежата трябва да е с много добре обтегнати въженца на джобовете 
/филета/, което се постига чрез опъване на страничните колове, а при 
необходимост – чрез връзването на крайните въженцата на джобовете 
нанизани на страничните колове.
Важно е мрежата да бъде разпъната по такъв начин, че да се образува 
достатъчно голям джоб, което не позволява на птиците да се освободят 
от мрежата. В противен случай птиците се удрят в мрежата и отскачат 
от нея без да се оплитат.
При забиването на коловете в земята се внимава да не се деформират, 
което впоследствие ще попречи на сглобяването им.
Коловете трябва да бъдат фиксирани с помощта на въженца така че да 
не се събират един към друг под опъна на мрежата. Това става като се 
привържат към дърво, камък или се обтегнат за малки колчета, забити 
в земята.
Обикновенно страничните колове се обтягат с по две въжета за всеки, 
като се връзват на ниво приблизително след втората третина на кола 
откъм земята. Другият край на всяко въже се връзва за колче, което 
се забива в земята, така че въжетата да образуват триъгълник. Целта 
е мрежата да стане устойчива, да не пада, коловете да не наклоняват 
или събират един към друг. Коловете трябва да са перпендикулярни на 
земята и погледнати странично да попадат в една плоскост. При после-
дователно разпънати мрежи това е много важно и позволява мрежите 
да бъдат обтегнати само в двата края, без да се обтягат при всеки кол с 
допълнителни въженца.
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Когато мрежата се опъва над вода последният джоб трябва да е доста-
тъчно високо, за да не се намокри или удави хванатата птица. Това може 
да се провери чрез леко опъване с ръка или предмет пуснат в най-дол-
ния джоб /фенерче и др./.

Проверяване на мрежите
Мрежите се проверяват по преценка, обикновено на интервали от 30 
минути до 1 час в зависимост от метеорологичните условия, количест-
вото и вида на птиците, които се улавят.
Мрежите трябва да се проверяват по-често при студено, дъждовно или 
горещо време. В такъв случаи дори е препоръчително опръстенителя 
да наблюдава мрежата /от разстояние, за да не безпокои птиците/ и да 
вади веднага всяка новоуловена птица. 
В крайна сметка при промяна на времето /много горещо, много студе-
но, дъжд/ е най-добре мрежите веднага да бъдат събрани /както са си 
разпънати на самите колове/ и ако времето не се подобри въобще, да 
се прекрати уловът. По преценка на опръстенителя при преваляване на 
слаб дъжд мрежите могат да се оставят, като се проверяват по-често. 
Ако птицата е извадена от мрежата мокра, тя се прибира в платнена 
торбичка докато изсъхне и времето се подобри, след което се пуска на 
свобода. Ако има признаци, че дъждът се усилва мрежите трябва да 
бъдат своевременно събрани. При рязка промяна в посоката на вятъра 
мрежите се проверяват веднага. Ако в района на ловене се виждат или 
чуват мустакати, торбогнездни или дългоопашати синигери, мрежите 
се проверяват на всеки 15-30 минути.
При проверяването и разпъването на мрежите се пази тишина, не се 
хвърлят предмети във въздуха /за сплашване и „вкарване“ на птиците 
в мрежата/, присъстват възможно най-малко хора и се стараят да свър-
шат работата максимално организирано и бързо.
По правило мрежите се проверяват като се обхождат от край до край, 
което изключва възможността в тях да останат незабелязани птици.
Дори в случаите когато имате възможност да наблюдавате мрежите от 
разстояние, те периодично се проверяват, за да не бъдат пропуснати 
дребни птици, които трудно се забелязват. Често птица попаднала в 
долния джоб на мрежата остава незабелязана ако под тежестта и мре-
жата увисва и остава скрита зад тревната растителност.

Отплитане на птиците
От първостепенно значение за опръстенителя е да не навреди на птица-
та. Много важно в това отношение е отплитането на птицата, пренася-
нето ú до пункта за опръстеняване и маркирането да станат по начин, 
който няма да я нарани.
Изваждането на птицата от мрежата е един от най-трудните етапи 
от опръстеняването. Разбира се уменията за отплитане на птиците се 
придобиват с времето и натрупването на опит, така че затрудненията в 
началото не бива да ви обезкуражават. Каквито и указания да бъдат да-
дени за начина на отплитане на птиците, това не може да бъде научено 
на теория. Практиката в случая е най-добрия метод за обучение. Всяка 
птица попаднала в мрежата е оплетена по различен начин, което не по-
зволява да се опише универсален подход за нейното отплитане. Това е и 
главната причина всеки кандидат-опръстенител да премине определен 
период на обучение. 



ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“

9

Може да следвате следните указания:
• Уловената птица се отплита от страната, в която се е уловила в мре-
жата. Как да се отплете птицата преценява опръстенителя, на базата на 
своя опит, но обикновено това става най-лесно като първо се освобож-
дават краката на птицата, след това крилете, тялото и главата.
• Когато мрежата е увита около шията, езика, крака или крилото на пти-
цата тя не трябва рязко да се опъва, което би наранило птицата.
• Внимавайте в опитите си да отплетете една птица, да не опъвате мре-
жата оплетена около птиците, намиращи се край нея, което би ги нара-
нило.
• Ако нишките на мрежата преминава зад езика на птицата и не можете 
да ги премахнете можете да си помогнете със затворена безопасна игла, 
която да прокарате под нишките на мрежата, което ще ви позволи да 
освободите езика на птицата.
• В краен случай когато птицата е зле оплетена, мрежата се изрязва 
внимателно с ножичка (не с нож), само толкова колкото да се освободи 
птицата. Не забравяйте, както че орнитологичните мрежи са ценни, 
така и че от първостепенно значение е да се запази живота на птицата.
• Зле оплетените птици се отплитат от хора с опит. Не се притеснявайте 
да се обърнете за помощ към по-опитен опръстенител. Не бъдете само-
надеяни. Това понякога може да коства живота на птицата.
• Обикновено птиците в най-долния джоб се вадят първи, особено в 
случаите когато мрежите са разпънати над вода и съществува опаст-
ност под тежестта на птиците да увиснат и да се потопят във водата.
• Когато в мрежата едновременно са уловени по-едри и дребни птици, 
обикновенно първо се вадят по-едрите, тъй като те по-трудно се заплитат 
в мрежата и вероятността да избягат е по-голяма.
• Когато птиците са уловени на високо първо свалете джобовете на до-
стъпна за работа височина. В противен случай ръцете бързо се уморя-
ват и отплитането става по-бавно.
• Уловените чапла, воден бик или щъркел се отплитат изключително 
внимателно и се държат далече от лицето, защото атакуват с клюна си 
очите и лицето на човека.
• Когато в мрежата са уловени агресивни видове /сврачки, черешарки 
и пр./ трябва да се държат на разстояние от другите птици. Трябва да 
бъдете подготвени за болезнено 
кълване, което може да ви нака-
ра да изпуснете птицата.

Веднага след като е възможно 
хванете птицата по начина пока-
зан на фиг. 2. Уловената птица се 
държи с едната ръка, като вратът 
ú се намира между показалеца и 
средния пръст, а гърбът ú „лежи“ 
на дланта. При това обикновено 
ръката, с която си служите по-
добре, трябва да остане свобод-
на /така например ако пишете и 
работите с дясна ръка, трябва да 
държите птицата в лявата/. 

фиг. 2



Наръчник за опръстеняване на птици

10

Това е най-подходщият начин за държане на птицата, вероятността тя 
да избяга е малка, птицата не се наранява, а пръстите са свободни, кое-
то прави лесно използването на различни инструменти и поставянето 
на пръстена.
Обикновено начинаещите в опръстеняването притискат птицата твър-
де силно, в страха си да не я изпуснат. Прекомерното притискане на 
птицата възпрепятства дишането й, може да увреди яйцата в тялото на 
женската и т.н. При този начин на хващане на птицата притискането й 
не е необходимо.
Птицата не бива да се задържа твърде дълго със запотени ръце, тъй 
като това разрошва перата и затруднява определянето на крилната 
формула. 
При едри птици които не могат да бъдат държани по този начин, е най-
добре да бъдат опръстенявани от двама души, като единия държи пти-
цата, а другият поставя пръстена. При грабливите птици трябва да се 
има в предвид, че те атакуват с ноктите си и ако им позволите да се 
вкопчат е много трудно да се освободите. Най-добре е при опръстеня-
ване на такива видове да се покрие главата им /например с опръстени-
телна торбичка/, при което те се успокояват.

Пренасяне на птиците
• За пренасяне на птиците трябва да се използват опръстенителни тор-
бички. 
• По възможност всяка отплетена птица се пренася в отделна торбич-
ка.
• Ако това е невъзможно птиците трябва да са най-много по 3-5 в тор-
бичка /в зависимост от размерите им/. Не забравяйте – това е изключе-
ние и най-добре е всяка птица да е в отделна торбичка.
• Не се поставят в една торбичка едновременно едри и дребни птици, а 
по възможност само птици от един и същи вид. 
• Агресивни видове (грабливи птици, вранови птици, сврачки, чере-
шарки, синигери) задължително се пренасят самостоятелно /по една 
в торбичка/. 
• Ако се налага птиците да престоят в торбичката известно време и 
торбичката да се остави, то тя не се закача да виси /тъй като птиците 
се скупчват на дъното ú и се задушават/, а се „разстила“ на земята. При 
това трябва да сте сигурни, че не съществува опасност да бъде настъпе-
на, някой да седне върху нея или да бъде забравена.

3 4
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• При първа възможност птиците се опръстеняват или прехвърлят на 
по-подходящо място.
• След като всички птици бъдат опръстенени, торбичката се обръща, за 
да се уверите, че в нея не е останала птица и да се изтърсят различни 
боклуци останали в нея. 

Определяне на птиците
Птиците се определят преди да бъдат опръстенени, тъй като ако не-
волно изпуснете птицата, няма да можете да запишeте в отчета от кой 
вид е. 
Опръстеняват се само птици, които могат категорично да бъдат опре-
делени. Неправилното определяне на маркираната птица може да стане 
причина за неправилни изводи за миграцията на вида, ако бъде по-
вторно уловена. Така се губи и смисълът на самото опръстеняване. В 
този случай е по-добре птицата да бъде пусната без да и бъде поставен 
пръстен.

Измерване на различни части от тялото 
на птицата
Едни от най-важните систематични белези при птиците са размерите 
на различни части от тялото, за което е изключително важно правил-
ното им измерване. Съпоставянето на размерите на отделни части от 
тялото може да служи и за различаване на отделни подвидове, птици 
от двата пола, съпоставяне темповете на растеж на младите птици, ин-
дивидуалните различия в размерите и пр.
Обща дължина на тялото: измерва се от върха на клюна до върха на 
най-дългото кормилно перо на опашката. Най-лесно се измерва като 
птицата се постави по гръб върху линията, като опашката се придържа 
към линията с палец. С другата ръка се хваща главата или човката на 
птицата и се изпъва внимателно, като темето ú трябва да е прилепено 
към линията.
Дължина на крилото: из-
мерва се при сгънато крило, 
от сгъвката му /ставата на 
китката/ до върха на най-
дългото първостепенно ма-
хово перо /Виж фиг. 3/.
Крилна формула 
/Виж фиг. 5/. Определянето 
по крилна формула е най-
използваният метод при ня-
кои видове, които са твърде 
сходни по външен вид /нап-
ример някои дребни пойни 
птици/.
При него се съпоставя дъл-
жина на първостепенните махови пера, наличие или дълбочина на из-
резка на ветрилото на перото и пр. 
Маховите пера се номерират възходящо от външната част от крилото 
към тялото. При определяне по крилна формула трябва да се провери 
дали маховите пера, формиращи върха на крилото не линеят, тъй като 
при това те не са достигнали пълната си дължина. 

фиг. 3
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Когато перата все още растат в основата им може да се видят лъскавите, 
сиви или сивкавобели обвивки в основата на перата /или празните мес-
та, където перата са паднали/. Ако по време на определянето държим 
продължително птицата със запотени ръце това разрошва перата, кое-
то затруднява до известна степен процеса на определяне.
Всички европейски видове от Разред Врабчоподобни (Passeriformes) 
имат по 10 първостепенни махови пера. При представителите на семейс-
тва Лястовицови (Hirundinidae), Чучулигови (Alaudidae), Стърчиопаш-
кови (Motacillidae), Копринаркови (Bombicillidae), Чинкови (Fringillidae), 
Овесаркови (Embericidae), най-външното първостепенно махово перо е 
много малко и трудно се открива. Това често става източник на грешки 
при определянето на крилна формула /най-външното първостепенно 
махово перо всъщност е второ, а първото остава скрито/. 
Второстепенните махови пера са номерирани възходящо и са обикно-
вено девет. 7-то до 9-то от тях, които са най-близко до тялото са т.нар. 
третостепенни, които са по-различни по форма и цвят. Върховете на 
третостепенните махови пера обикновено стоят навън от външните 
шест махови пера. 10-те второстепенни махови пера /съответно 4 тре-
тостепенни/ се срещат напр. при представителите на сем. Чучулигови 
(Alaudidae).

При врабчоподобните трудно се различа-
ват и вътрешното – десето първостепенно 
махово перо, от първото второстепенно, 
с което са почти идентични по дължина и 
форма.
Едно от важните измервания е дълбочина-
та на изрезката на перото. Изрезка могат да 
имат както външното, така и вътрешното 
ветрило на перото. Изрезката се отчита от 
върха на перото да мястото, където то за-
почва да се разширява. /Виж фиг. 4/.

Размах на крилата – измерва се разстоянието между върховете на 
най-дългите махови пера при разперени криле.
Дължина на опашката: измерва се от основата на най-дългото кор-
милно перо до върха му /Виж фиг. 6/. Измерването става при естестве-
но положение на опашката.
Дължина на стъпалото: измерва се от сгъвката на ставата между пищя-
ла и стъпалото /означени с 1/ до сновата на средния пръст /означени с 2/.

стъбло

външно 
ветрило

вътрешно 
ветрило

дълбочина 
на 

изрезката

третостепенни
махови пера

второстепенни махови пера
първостепенни махови пера

първо
първостепенно 

махово

фиг. 4

фиг. 5
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!!! При птиците често по погрешка „стъпало“ се нарича китката и фа-
лангите на пръстите, но за стъпало се 
приема и се измерва дължината на ти-
био-тарзалната кост по начина показан 
на фиг. 7!
Дължина на клюна: измерва се най-лес-
но и точно с помощта на шублер. Измер-
ва се от границата на челното оперение 
до върха на клюна /Виж фиг. 8/. 
Съществуват и други методи като из-
мерване от основата на черепа /Виж фиг. 
9/ или от ноздрите да върха на клюна.

Дължина на нокътя: варира в замисимост 
от средата, в която е живяла птицата и по-
ведението ú, тъй като за разлика от перата 
ноктите растат непрекъснато. Измерванията 
могат да се различават дори при една и съща 
птица през различните сезони /Виж фиг. 10/.
Охраненост на птиците: промените в коли-
чеството на мастните натрупвания и точното 
им разположение /т.нар. „охраненост на пти-
ците“/ е източник на интересна информация 
за тяхното общо физическо състояние през отделните етапи от жизне-
ния им цикъл. Така например прелетните видове натрупват резервни 
вещества под формата на мастни отлагания, които са им необходими за 
тежкия период на миграцията.
Съществуват различни методики за отчитане на охранеността на пти-
ците, като в различните страни с популярност се ползват различни 
системи. Така например на стационара на БОЦ на Атанасовско езеро, 
охранеността и натрупването на мазнини в различните части на тялото 
се отчита по 4-степенна скала, като с цифрата 1 се означава най-слабо-
то натрупване на мазнини, а с 4 най-изразеното. Със символите – и + се 
означават вариациите в четирите степени.
На фиг. 11 е показан т.нар. метод на Kaiser за определяне на охране-
ността.

фиг. 6

1

2фиг. 7

фиг. 8 фиг. 9

фиг. 10
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Опръстеняване
• Непознат вид птица, когато не може да бъде определен със сигурност, 
не се опръстенява.
• Не се опръстеняват ранени, болни или държани повече от няколко 
часа в клетки птици. Ако птицата не е в добро състояние е по-добре да 
не се задържа, докато ú се постави пръстен, а трябва да бъдe незабавно 
пусната.
• Ако се улови птица, за която няма подходящ по големина пръстен, то 
тя се пуска и не се опръстенява.
• Всички пойни птици се опръстеняват с пръстени серия 1, с изключе-
ние на: 
 - врановите птици;
 - певците, кралчета и дребните шаварчета, които се 
   опръстеняват с пръстени серия V;
 - скорците и различните видове дроздове, които се 
   опръстеняват със серия 2.
• Земеродното рибарче се опръстенява със серия 1, но пръстенът се 
слага над тибио-тарзалната става.
• Пчелоядът се опръстенява със серия 2, като пръстенът се слага над 
тибио-тарзалната става.
• На водолюбиви и водоплаващи птици (дъждосвирци, чапли, ибиси, 
лопатарки, щъркели, патици, чайки, рибарки и др.) пръстенът се сла-
га над тибио-тарзалната става. Тези видове газят във водата и тинята, 
което уврежда пръстена, около него постепенно се натрува кал, която 
пречи на птицата. От друга страна така не може да се наблюдава пръс-
тенът /при маркирането с цветни пръстени напримeр/. 
• При малкият ястреб женската се опръстенява със серия 4, а мъжкият 
със серия 3.
• Опръстеняването се извършва максимално бързо и при пазене на ти-
шина. По възможност главата на птицата се покрива с плат, за да се 
предотврати стресирането ú.

2

1

3

4

6

5

7

8

0

фиг. 11
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• Птиците се определят и опръстеняват по реда, по който са попаднали 
в мрежата, така че да бъдат задържани минимално време и да се намали 
стресът им.
• В случай на голям улов на птици в мрежата /например при брегови 
лястовици и др./ и когато опръстенителите нямат възможност до-
статъчно бързо да отплитат, опръстеняват и пускат птиците се прави 
следното:
 - реагира се спешно за прекратяване на улова – мрежите или се 
   изваждат с коловете и се отместват от „горещото“ място
   или се свиват; 
 - за да се запази живота на птиците, те се отплитат и пускат
   без да са опръстенени.
• Опръстеняване може да се направи, както на уловени възрастни пти-
ци, така и на техните млади в гнездата. Във втория случай птиците 
трябва да се опръстеняват само от хора с опит, когато младите птици 
са вече поотраснали и са пред напускане на гнездата. При врабчовите 
птици това трябва да стане 1-3 дни преди да напуснат гнездото. Трябва 
да имате в предвид, че при закритогнездещи птици е труден достъпът 
до малките в гнездото. Много удобно е опръстеняването на малките в 
изкуствени къщички и гнездилки.
• Използването на едни и същи пръстени повече от един път не се раз-
решава. Сваленият пръстен от намерена мъртва или ранена птица се 
връща в Българската орнитологическа централа.
• Не се разрешава опръстеняването на домашни гълъби и други домаш-
ни птици с пръстени на Орнитоцентралата.

Поставяне на пръстена
Пръстенът се поставя на единия крак, с надписа отгоре, така че в изпра-
вено положение на птица-
та да може да се прочете.
Пръстенът трябва да се 
движи свободно около 
крака, но краищата му да 
са добре срещнати, без 
разстояние помежду им . 
Той не трябва да минава 
над ставите на крака и да 
възпрепятства сгъването 
им, което може да оса-
кати птицата, нито да се 
измушва през стъпалото. 
Ръбовете на пръстена не 
бива да се разминават и 
да остават стърчащи, което може да попречи на птицата. Можете да 
използвате клещи за опръстеняване ако разполагате с такива. 
Номерът на пръстена се записва преди да бъде поставен, а всички дан-
ни за вид, пол, възраст, стандартни измервания на птицата, място, дата 
и др. се записват преди тя да бъде пусната.

Освобождаване на птиците
При пускането птиците не се хвърлят във въздуха. Оставете птицата 
на дланта си, на земята или на клонче, докато тя се отърси от стреса и

5
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излети сама. Изключение правят бързолетите, които трудно излитат и 
трябва да бъдат подхвърлени във въздуха или оставени на високо мяс-
то, от което могат да се спуснат.
Уловените привечер птици не се пускат веднага, тъй като повечето 
видове не виждат в тъмното, често не могат да намерят подходящо и 
сигурно за пренощуване място, което може да стане причина за гибелта 
им. В тези случаи птиците пренощуват в приемници и се пускат на сут-
ринта. За целта могат да се използват приспособени кашони, пробити 
с достатъчно дупки за вентилация, различни помещения и др. Могат 
да се използват и платнени торбички /по възможност всяка птица в 
отделна торбичка закачени да висят на сухо, топло и безопасно за тях 
място/. Птиците се освобождават на сутринта. Изключение са напри-
мер нощните грабливи птици, дъждосвирците, славеят, които могат да 
се пускат привечер или нощем.
Ако в мрежата се уловят семейство синигери (независимо от кой вид) 
или друг вид врабчова птица, птиците се опръстеняват и се пускат 
всичките заедно.
Така е и при видовете, мигриращи на ята (лястовици, испански враб-
чета, бяла и жълта стърчиопашка), които след опръстеняване се пускат 
всички заедно или поне по няколко в група, за да се съхранят връзките 
и комуникацията, изградени по време на миграцията.

Събиране и съхранение на мрежите
При събиране на мрежата 
краят на най-горното въжен-
це се промушва през отвори-
те на останалите и се връзва, 
така че мрежата да не се оп-
лита и да може лесно и бързо 
да бъде разпъвана по-късно.
Обикновено мрежата се сгъва 
на части от по 1 лакът, а после 
се навива на кълбо.
Преди сгъване мрежата 
трябва да е абсолютно:
Суха! Ако при дъжд мрежата 
се събере мокра тя трябва да 
се изсуши /напр. след като се 
приберете у дома/ и едва тогава я оставяйте за съхранение.
Изчистена от тръни и клечки, листа, пера, мъртви насекоми и т. н. Ос-
танали в мрежата те затрудняват изключително много нейното разпли-
тане, причина са за нейното разкъсване и забавят разпъването й. Често 
недоброто почистване на мрежите при предходна акция е причина за 
провалянето на опръстеняването или бракуването на мрежата. 
!!! Влагата и гниенето са най-големият враг на мрежите и драстично 
скъсяват живота им.
Най-подходящи за съхраняване на мрежите са книжни пликове. Не е 
препоръчително съхранението на мрежите в найлонови торбички, тъй 
като те задържат влагата и мрежите изгниват.
Коловете за мрежите се почистват от кал отвън и отвътре. Често кал-
та останала в коловете засъхва и става твърда като камък. Това прави 
невъзможно тяхното почистване. 

6
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Коловете стават тежки и труднопреносими, често е невъзможно да се 
сглобяват и стават неизползваеми.
Мрежите се прибират и съхраняват заедно с пълната им окомплектов-
ка – въженца, колчета и др.
Ако не се спазват тези правила последващото разгъване на мрежите 
става много трудно, бавно, а понякога невъзможно. Ако си спестите 
усилията необходими за прилежното почистване и прибиране на мре-
жите, това може да провали или крайно да затрудни следващата опръс-
тенителна акция.

Отчитане на резултатите от опръстеняването
Опръстеняването дава добри резултати само при строго и бързо от-
читане. За тази цел Българската орнитологическа централа изпраща 
заедно с пръстените, отчетни бланки с посочени за попълване графи. 
Бланките съдържат информация за вида на птицата, нейния пол и въз-
раст, мястото на опръстеняване и името на опръстенителя. 
Таблица № 1
Стандартна бланка на БОЦ за попълване на данните от опръс-
тенителните акции /част от бланката/:

Серия...........   От №.................до №.....................

№ Вид пол дата място Опръстенител

Тези бланки се изпращат поименно и се попълват само от опръстените-
ля, на когото са изпратени. По време на опръстеняването се попълва с 
молив цялата информация, съдържаща се в стандартния формуляр. Не 
се приемат общи названия на птиците, като чайка, лястовица, синигер, 
патица. Трябва са се вписват само конкретните видове – например чай-
ка-смехулка, селска лястовица, син синигер, шилоопашата патица и др.
Ако формуляра се зацапа по време на опръстеняването, в къщи се по-
пълва на чисто преди да се изпрати в Орнитоцентралата. Тези, които 
имат възможност да попълват информацията в цифров вид ще облек-
чат по-нататъшната обработка на данните. 
Веднага след „завършване“ на връзката с пръстени /100 бр./ данните са 
изпращат в БОЦ. Независимо дали връзката с пръстени е завършена, 
най-късно до края на януари попълнените отчетни бланки за цялата 
предходна година се предават в Българската орнитологическа центра-
ла. 
При намиране или хващане на птица с български пръстен данните от 
него се преписват и се изпращат в Българската орнитологическа цен-
трала, заедно с информация за вида на птицата, датата и мястото на 
намиране. Птицата се пуска със същия пръстен.
Свален пръстен от намерена мъртва или ранена птица се връща в Бъл-
гарската орнитологическа централа.
При намиране или хващане на птица с чужд пръстен, последният се 
маха винаги, когато това е възможно и се заменя с български. Чуждият 
пръстен се изпраща в Българската орнитологическа централа с инфор-
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мация за вида на птицата, датата и мястото на намиране. Ако чуждият 
пръстен не може да бъде свален, птицата се пуска без български пръс-
тен при врабчоподобните или се слага български на другия крак при 
останалите видове (ако са достатъчно едри).

Прилепи
Често когато мрежите се оставят разпънати през нощта в тях се улавят 
прилепи. Те бързо прегризват мрежата и на места, където се улавят в 
голямо количество могат напълно да я унищожат. От друга страна при-
лепите са изключително интересни и малко проучени видове с голямо 
природозащитно значение. Определянето на прилепите попаднали в 
мрежата може да даде ценна информация за тяхното разпространение, 
миграция и консервационното значение на дадено местообитание. Ако 
успеете да определите уловените прилепи вашето изследване ще стане 
източник на ценна информация освен за птиците и за тези интересни 
видове.
Прилепите са потенциални преносители на бяс, който може да бъде 
предаден при ухапване. По тази причина изваждането им от мрежата 
трябва да става внимателно като се държат непосредствено зад главата, 
така че да не могат да ви ухапят. Мрежата трябва да се отстрани внима-
телно, без да бъде наранена летателната ципа на крилата, което би било 
фатално за живота на прилепа.
На фиг. 12 е представена обща схема на устройството на прилепите с 
някои означения, които могат да ви бъдат полезни при тяхното опре-
деляне.

Предпазване от инфекции – дивите птици са преносители на за-
болявания, които могат да бъдат опасни за здравето на човека. Такива са 
например орнитозата, причинена от клетъчния паразит Mivagawanella 
ornithosis, лаймската болест и др. За намаляване на риска от инфекции 
следвайте следните правила:
• При наличие на открити рани по ръцете не се извършва опръстеня-
ване.
• Преди хранене ръцете задължително да се измиват добре.
• Да не се пипат очите, лигавици или открити рани с неизмити добре 
ръце.
• Мрежата, торбичките и други предмети влезли в допир с птици, както

метакарпални кости на 2-ри до 5-и пръст

совалка
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и самите птици да не се докосват и да нямат допир с уста, лигавици, очи 
и открити рани.
При спазване на тези правила вероятността да се заразите от инфек-
циозна болест от дива птица е незначителна. Въпреки това при симто-
ми с неизяснен произход като втрисане, повишаване на температурата, 
главоболие, светлобоязън, болки в ставите и мускулите, суха кашлица, 
повръщане и пр. незабавно трябва да посетите лекар, като информира-
те за евентуалните причини, включително че сте имали съприкоснове-
ние с диви птици. Така своевременно може да се отреагира, което е от 
решаващо значение за лечение на инфекциозните болести.
Не забравяйте, че трябва да използвате всяка възможност да обяснява-
те целите на опръстеняването на птици на всички хора, които проявя-
ват интерес към него. Това е особено важно по време на провеждането 
и в района на осъществяване на акции. На места като рибовъдни сто-
панства и др. където се концентрират големи количества птици, веро-
ятността да бъде открита мъртва птица с пръстен е голяма. 
Използвайте всеки случай да разпространите координатите на Българ-
ската орнитологична централа:
Българска орнитологическа централа
Институт по зоология, БАН
Бул. „Цар Освободител“ 1
София 1000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Процедура за издаване на разрешителни от МОСВ 

за опръстеняване на птици
За съжаление Законът за биологичното разнообразие не е съобразен 
с опръстенителната дейност, като един от основните методи за науч-
ни изследвания в орнитологията. Текстове, регламентиращи опръсте-
нителната дейност липсват и в Наредба № 8, уреждаща издаването на 
разрешителни за изключения от забраните посочени в ЗБР. 
По тази причина за осъществяването на опръстенителни акции, трябва 
да се следва сложната процедура за издаване на разрешително от Ми-
нистерството на околната среда и водите, за изключение от забраните, 
посочени в ЗБР.
Необходимостта от издаването на специални разрешителни от МОСВ е 
свързано със следните текстове от ЗБР:
-      чл. 38, ал. 1 от ЗБР /и по-конкретно забраната за улавяне на защи-
тени видове, посочени в приложение 3 на ЗБР/
-      чл. 41, ал. 3, т. 1. от ЗБР /и по-конкретно забраната за улавяне на 
видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване, посо-
чени в приложение 4 на ЗБР/ 
-      чл. 44 за използване на неселективни уреди, средства и методи за 
улавяне, посочени в приложение 5 на ЗБР
-      чл. 46, т.1 и 2 за видовете птици по чл.45 към същия закон /това 
са всички видове птици, естествено срещащи се в диво състояние на 
територията на страната/.
За издаване на резрешителни за изключение от забраните посочени в 
ЗБР можете да се позовете на чл. 3, ал. 1, т. 4 от Нардеба № 8, която гласи 
че то се допуска „за целите на научните изследвания и обучението“. 
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Косвено, в определени случаи издаването на такива разрешителни 
може да се обоснове и въз основа на чл. 3, ал.1, т.1 от Наредбата т.е. „за 
защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни-
те местообитания“ /например, в случаите, когато опръстеняването се 
използва за проучвания, които са от значение за обявяване на защите-
ни територии, места по НАТУРА 2000 и пр./.
Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредбата, заявлението за иска-
не на разрешително, трябва да съдържа трите имена, ЕГН и адрес на ли-
цата, заявители на разрешителните или ако става дума за юридически 
лица - тяхното наименование, адрес, седалище и т.н. /виж чл.7, ал.2, т.1 
от Наредбата/. Трябва да се посочат всички видове, които се предвижда 
да бъдат опръстенявани /на български и латински език/, техния брой, 
обстоятелството поради което се изисква разрешителното /в случая 
обикновенно чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата/, периодът за който се иска 
разрешителното, описание на уредите и методите, по които ще се ула-
вят птиците /например използване на неселективни вертикални орни-
тологични мрежи и пр./. Срокът на исканото разрешително може да е 
до 4 години, ако е за целите на мониторинга за състоянието на видовете 
/чл.11, ал. 3 от Наредбата/.
Съгласно чл. 11 от Наредбата, когато исканото разрешително е за цели-
те на научните изследвания и обучението, към молбата се прилагат и:
     - анотация на темите, целите и очакваните резултати на научната 
разработка или изследването /съгласно чл.11, ал. 1, т.1 от Наредбата/.
      - програма за дългосрочен мониторинг - съгласно чл.11, ал. 1, т.4 от 
Наредбата /разбира се ако изследването е част от дългосрочна програ-
ма за изследване орнитофауната на даден обект – например на защите-
на територия, стационарна опръстенителна станция, места за струпва-
не на птиците по време на  миграция и пр./.
     - обосновка за причините, поради които се иска разрешителното 
/съгласно чл. 11, ал. 8/.
Допълнително е необходимо да се посочат и местата на които се пред-
виждат опръстеняванията и на тертироията на коя Регионална инспек-
ция по околна среда и води са.
Министърът на околната среда и водите издава разрешителните по На-
редбата в 4 екземпляра, като задържат единия от тях, а трите изпращат 
на съответното си регионално звено /в случая на ръководителя на съ-
ответните РИОСВ/. В 10 дневен срок директорът на РИОСВ определя  
длъжностното лице /инспектор от РИОСВ/, което упражнява контрол 
над дейностите в разрешителното и уведомява заявителя на разреши-
телното за условията, посочени в разрешителното. При осъществяване 
на опръстеняване съответният инспектор от РИОСВ трябва да бъде 
уведомен за времето и мястото на провеждане на опръстенителната ак-
ция 5 дни предварително.
В момента се изготвят предложения за промени в Закона за биологич-
ното разнообразие и Наредба № 8, които да регламентират опръстени-
телната дейност. В промените се предвижда разрешителните за опръс-
теняване да се издават от Българската орнитологична централа към 
БАН, която поддържа и документацията, свързана с опръстенителната 
дейност. МОСВ и неговите регионални поделения по места /РИОСВ/ от 
своя страна са органите, осъществяващи контрол на терен върху дей-
ностите, свързани с опръстеняването. 
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