
Добри примери за 
обезопасяване

на рискови за 
птиците елементи

от електро- 
разпределителната  
мрежа 
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Необезопасените надземни 
електроразпределителни 
мрежи са значителна заплаха 
за популациите на различни 
видове птици. 

Основните причини за 
инцидентите, при които 
птиците стават жертва на 
електроразпределителните 
мрежи са – токов 
удар и сблъсък с 
електропроводниците.

Сблъсък с 
електропроводниците

При този тип заплаха причината за 
смъртта е директен сблъсък на птици-
те с проводниците от електроразпре-
делителната мрежа. При тези случаи е 
възможно птицата да оцелее след сблъ-
съка, но да има фрактури по крайници-
те или тялото и смъртта да настъпи 
в последствие. Особено уязвими на този 
тип заплахи са птиците, които използ-
ват бърз и устремен летеж при ловуване 
или придвижване. 

Токов удар

При тези случаи птиците загиват 
в резултат от контакт на птицата 
с електрически проводник и провежда-
не на електричество между птицата и 
проводника при образувалата се „волто-
ва дъга“. Едрите птици, с голям размах 
на крилeтe, са особено уязвими и ста-
ват честа жертва на необезопасените 
електроразпределителни мрежи, когато 
кацат на електрическите стълбове и ги 
използват като места за хранене, по-
чивка, оглеждане на ловната територия 
или дори гнездене.

При белите щъркели, например, за-
плахата е изключително висока при 
гнезденето на този вид, върху необез-
опасени електрически стълбове. При по-
добни случаи, дори части от гнездовия 
материал могат да провеждат елек-
тричество и да умъртвят млади или 
възрастни птици в гнездото.

Обикновено при токов удар летални-
ят изход настъпва моментално. Не са 
редки примерите, при които, в резул-
тат на токов удар биват откъснати 
или обгорени някои от крайниците на 
птиците.
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Лошите метеорологични условия – намалена видимост, снеговалеж, мъгла и 
др., повишават степента на заплахата, като правят електрическите провод-
ници трудно различими и слабо видими за птиците.

Тези негативни фактори се отразяват както на местните популации пти-
ци, така и на мигриращите индивиди. Рискът е особено висок при мигриращите 
видове, които дори и да обитават райони с обезопасена мрежа, по време на 
миграция или зимуване могат да станат жертва на опасни електрически мрежи 
разположени в други държави или дори континенти.

От функциониращите в страната надземни съоръжения за пренос на елек-
троенергия, според провежданото напрежение от тях, най-опасни и рискови за 
живота на птиците се оказват елементите от електроразпределителната 
мрежа средно напрежение (20 kV), които са основната причина за смъртност-
та от токов удар. В България се използват няколко основни типа електри-
чески стълбове, според конфигурацията и прикрепените към тях проводници.

Предвид доказаната заплаха, която 20 киловолтовата електроразпредели-
телна мрежа представлява за птиците, значителни усилия за обезопасяване 
са насочени точно към този тип мрежа. Полевите проучвания определят като 
най-голяма заплаха няколко типа стълбове част от 20 kV електроразпредели-
телна мрежа. В случаите, когато птиците са жертва на токов удар, най-голям 

процент от тях са причинени 
от стълбове, чиято конструк-
ция наподобява схемата на тип 
1, тип 5 и тип 6 посочени в при-
ложената графика.

ТИП: 1

ТИПОВЕ СТЪЛБОВЕ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

ТИП: 2

ТИП: 4ТИП: 3 ТИП: 5

ТИП: 6 ТИП: 7

ТИП: 8 ТИП: 9 ТИП: 10
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Според начина на обезопасяване на елементите от електроразпреде-
лителната мрежа се използват няколко различни съоръжения: 

Изолации тип накладки

Този тип изолации обезопасяват проводниците на мястото където те са 
захванати към изолаторите на електрическите стълбове. Изолацията покри-
ва както проводника, така и изолатора, чрез който е прикрепен към стълба. 
По този начин се ограничава възможността за контакт между птиците, про-
водниците и електрическите стълбове, като така се избягват случаите на 
„токов удар“. Тези изолации масово се използват при стълбове от тип 2 или 
други със сходна конструкция и конфигурация на проводниците и начина на 
прикрепване към стълба.

Обезопасяване чрез монтиране на кацалки 

Обезопасяването на електрическите стълбове чрез тези изолации, осигурява 
на птиците подходящи места за кацане върху самите стълбове, но на доста-
тъчно голямо разстояние от тоководещите части, така че да се избегне въз-
можността за контакт между птиците и проводниците, или провеждането на 
волтова дъга. Те са приложими за обезопасяване на стълбове от тип 6, за които, 
понастоящем, липсват други подходящи решения в страната. Обезопасяването 
на тези стълбове е особено важно в открити и обезлесени територии, където 
дърветата и другите естествени места за кацане и почивка на птиците липс-
ват. В случаите, когато през тези територии преминават надземни електрораз-
пределителни съоръжения, те са единствените места за кацане, а понякога дори 
и за гнездене, които могат да се използват от птиците в тези райони.

Без кацалка

С изнесена във 
височина кацалка 
за птици

Изолирани желязо-решетъчни стълбове от електропреносната мрежаОсвен накладки в тези случаи се 
използват и т. нар. дистанционери, 
които също възпрепятстват допира 
на птиците или техните крила до 
рискови части от електрическите 
проводници по стълбовете. Подходя-
щи са за обезопасяване на стълбове 
от тип 1.
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 Монтиране на гнездови платформи върху електрически 
стълбове

Този метод за обезопасяване е изключително важен за видовете птици кои-
то използват за гнездене различни електрически стълбове – бял щъркел, орел 
рибар и други. В нашата страна основното място за гнездене на белия щъркел 
са именно електрическите стълбове от мрежа ниско напрежение (<  1 kV). По-
вече от половината от размножаващите се у нас птици от този вид, свиват 
гнездата си върху подобни стълбове, разположени предимно в населени места. 
Това е основно място за гнездене на тези птици, и често една двойка постро-
ява няколко гнезда върху близки и съседни стълбове, които използва през раз-
лични години. При натрупване на гнездови материал, донасяне в гнездото на 
различни изкуствени материали, които могат да играят роля на проводник на 
електричество, или особено в дъждовно и влажно време, когато електропрово-
димостта е повишена, гнездата и птиците в тях са изключително уязвими. 
Не са редки примерите, когато в резултат на причинено „късо съединение“, 
загива цялото семейство, а гнездото изгаря. В тези случаи настъпват пора-
жения и върху електроразпределителната мрежа, а това води до прекъсване на 
електрозахранването. Обикновено, през следващи години, гнездото се използва 
отново от същите птици (ако възрастните са оцелели), или от друга двойка, 
а понякога птиците построяват ново гнездо на съседен стълб. Така, дори и при 
разрушаване на дадено гнездо, проблемът не се решава трайно и възникване-
то на подобни инциденти е възможно дори още през същата или следващата 
година. 

Обезопасяване чрез монтиране на репеленти

Този тип изолации (бодливки) целят да отблъснат птиците от рискове елек-
трически стълбове, като ги направят неудобни за кацане и почивка. Поради 
тази причина птиците отбягват тези стълбове и си търсят други подходящи 
места за кацане. В подобни случай се препоръчва да бъдат обезопасени и всички 
съседни стълбове, за да се намали максимално рискът от токов удар. Приложи-
ми са за обезопасяване на стълбове от тип 1, тип 3 и др.
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Най-трайното и устойчиво 
решения за обезопасяването 
на електрическите 
стълбове с построени върху 
тях щъркелови гнезда е 
монтирането на гнездови 
платформи. 

Чрез тези конструкции, от 
една страна се осигурява 
безопасно и подходящо 
място за гнездене на 
птиците, а от друга се 
ограничават авариите по 
електрическата мрежа. 

Монтирането и изборът на типа на гнездовите платформи трябва да е съ-
образено с конструкцията и типа на електрическия стълб, но най-общо казано, 
е необходимо основата за построяване на гнездото да е на разстояние на около 
1 метър над проводниците на стълба. 

Важно е да се отбележи, че гнездовите платформи са приложими единствено 
при обезопасяване на мрежа ниско напрежение (<1 kV), тъй като при мрежи-
те средно напрежение (20 kV) волтовата дъга е много по-дълга и гнездовите 
платформи трябва да се издигнат на значително по-голямо разстояние от 
проводниците, което застрашава както самото гнездо, така и конструкцията 
на носещия го стълб.

Също така е добре да се има предвид, че дори и при монтирането на из-
куствени гнездови платформи, много често при използването на тези гнезда и 
конструкции в продължение на няколко години, части от гнездовия материал 
(клонки, сухи треви, изкуствени материи и др.) увисват извън платформата. По 
този начин, отново се създава предпоставка за контакт между гнездовия ма-
териал и проводниците на стълба и последващ токово удар. За да се избегнат 
тези негативни последици е добре да се извършва и периодично почистване на 
гнездовия материал висящ под основата на гнездото. Тези дейности могат да 
се прилагат веднъж на 5-10 години, в съчетание с други поддържащи и профи-
лактични дейности извършвани от компаниите, които стопанисват мрежите 
в тези райони. 

Обезопасяване на електрически проводници 

Използват се рефлектори (дивертори) с различна форма и цвят. Обикновено 
тези рефлектори са изработени от материал отразяващ слънчевата и лунна-
та светлина. Те се поставят директно върху проводниците, на няколко места 
между два съседни стълба. По този начин отблясъците на рефлектора, правят 
проводниците по-видими за птиците, като така снижават риска от сблъсък на 
летящи птици с електрическите проводници. Тези устройства могат да бъдат 
от полза и при други дейности, извършвани от човека, в районите с обезопа-
сени проводници – полети на селскостопанска авиация, делта- и парапланери, 
парашутни скокове и др., като правят проводниците видими и лесно различими 
от големи разстояния.

Други форми за обезопасяване на електроразпределителната мрежа, които 
вече се използват и у нас, са т.нар. кабелиране (вкопаване на проводниците под 
земята) и ПАС система (използване на изолирани проводници, обвити с изола-
ционен материал по цялата си дължина). Това са скъпи и мащабни инвестиции, 
предлагащи дългосрочни решения на проблемите с обезопасяването. Подобен 
тип обезопасявания са приложени на територията на защитена зона „Сакар“ 
(BG0002021), част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, от EVN България Елек-
троразпределение, като част от проект “Life 12/NAT/BG/000572 Life for safe grid“ 
по Програма LIFE на Европейския Съюз. 
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Обезопасяване на 
щъркелови гнезда - 
съвместни дейности 
на Зелени Балкани 
и EVN България 
Електроразпределение

Зелени Балкани, активно сътруд-
ничи с компанията за обезопасяване 
на части от електроразпределител-
ната мрежа в продължение на дълги 
години. До днес, двете организации, 
са осъществили различни съвмест-
ни инициативи – изолиране на елек-
трически стълбове и проводници, 
обезопасяване на щъркелови гнезда, 
спасяване на бедстващи щъркели, ор-
ганизиране и провеждане на обучения 
за повишаване на капацитета на екс-
пертите, и др. В резултат на парт-
ньорството, някои от описаните ме-
тоди за обезопасяване са приложени 
за първи път за страната ни. Още 
през 1998-1999  г. от Зелени Балкани 
и Електроснабдяване Стара Загора 
(днес част от EVN България Електро-
разпределение) започнаха съвместна 
дейност по обезопасяване на щърке-
лови гнезда, чрез постояването на 
гнездови платформи. Съвместната 
инициатива е удостоена и със специ-
ална награда от германската фонда-
ция EURONATUR. 

През последните години парт-
ньорството между Зелени Балкани и 
EVN България Електроразпределение е 
още по-активно: за периода от 2009– 
2016  г. са монтирани 2132 метални 
платформи за щъркелови гнезда.
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Проектът на Зелени Балкани по-голям шанс за белошипата 
ветрушка (Falco naumanni) в България:

Цели и подцели на проекта
Цел: Подпомагане на популациите на световно застрашената белошипа ветрушка 

(Falco naumanni) в България чрез преки консервационни мерки и широко обществено 
участие. 
Подцели:
• Поддържане и подобряване на местообитанията на белошипата ветрушка;
• Идентифициране и популяризиране на най-ефективните практики на земеползване, 

благоприятстващи белошипата ветрушка;
• Възстановяване на белошипата ветрушка, чрез размножаване в неволя и трансло-

кация на малки от Испания;
• Създаване и поддържане на колония от белошипи ветрушки в ЗЗ „Сакар“ и оси-

гуряване на благоприятни условия за естественото възстановяване на вида в 
ЗЗ  „Бяла река“ и ЗЗ „Крумовица“;

• Създаване на позитивна нагласа към опазването на белошипата ветрушка чрез 
популяризиране на еко-туризъм, органично земеделие и традиционни практики в 
животновъдството;

• Създаване на мрежа от заинтересовани лица за осигуряване на непрекъснат мони-
торинг на целевите местообитания и видове;

• Подобряване на цялостните познания за вида и създаване на мрежа от експерти за 
обмен на информация, най-добри практики и умения за опазването на белошипата 
ветрушка.

Дейности

• Почистване на пасища и подпомагане на местните практики на пашуване за подобряване 
на местообитанието;

• Изготвяне на предписания за интегриране в Плановете за управление за целевите 
зони от НАТУРА 2000;

• Изготвяне на Национален план за действие за белошипата ветрушка;
• Изготвяне и разпространение на ръководство със строителни практики, подходящи 

за гнезденето на белошипата ветрушка;
• Осигуряване на места за гнездене, с цел стимулиране на естественото възстановява-

не на вида;
• Поддържане на размножаваща се група в размножителния център на DEMA 

(Испания), осигуряваща малки за транслокация и освобождаване в ЗЗ „Сакар“;
• Създаване на размножаваща се група в Спасителния център на Зелени Балкани;
• Създаване на адаптационна клетка и Демонстрационен център за белошипата 

ветрушка в ЗЗ „Сакар“;

Очаквани резултати

• Наличие на новосъздадени пасища като 
хранително местообитание на белоши-
пата ветрушка;

• Идентифицирани и популяризирани под-
ходящи практики на земеползване;

• Изготвен и одобрен Национален план за 
действие за белошипата ветрушка;

• Поставени гнездилки за осигуряване на 
безопасни места за гнездене в целевите ЗЗ;

• Малки белошипи ветрушки транслоцира-
ни от Испания и настанени в ЗЗ  „Сакар“;

• Наличие на размножаваща се група бело-
шипи ветрушки  в Спасителния център 
на Зелени Балкани в Стара Загора;

• Изградени Адаптационна клетка и Демон- 
страционен и информационен център за 
белошипата ветрушка в ЗЗ  „Сакар“;

• Наличие на млади белошипи ветрушки 
освободени в проектната територия;

• Регистрирани първи опити за размножа-
ване на белошипи ветрушки освободени в 
рамките на проекта.

• Повишена обществена осведоменост и 
ангажираност;

• Идентифицирани ключови местообита-
ния за освободените соколчета;

• Наличие на трансгранична мрежа от екс-
перти, работещи за опазването и въз-
становяването на белошипата ветрушка.

• Проучване на най-близките колонии на 
вида в Турция и Гърция;

• Прилагане на съвременни сателитни тех-
нологии за проследяване на миграцията и 
поведението на птиците;

• Провеждане на интерактивна образовател-
на програма и мобилизиране на широка 
обществена подкрепа;

• Изграждане на мрежа от експерти за обмен 
на информация и експертиза.
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Изданието е разработено в рамките на проект „Възстановяване на белошипата 
ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360, който се изпълнява от Зелени Балкани по Програма LIFE 
на Европейския съюз. Целта на изданието е да подобри информираността и повиши 
познанията на заинтересованите страни. Предназначено е да се използва от различни 
неправителствени организации, институции (общинска и държавна администрация, 
Районни инспекции по околна среда, Дирекции на Национални и Природни паркове) 
и компании които са собственици или стопанисват съоръжения за пренос на 
електроенергия, при намирането на подходящи решения за тяхното обезопасяване. 
Авторите не претендират за изчерпателност на всички възможни решения, които се 
прилагат за обезопасяване. Процеса на внедряване в страната ни на нови решения е 
динамичен и е напълно възможна появата на нови технологични решения.

За контакти: 
Зелени Балкани – Централен офис, гр. Пловдив, ул. Скопие 1  

тел. 032/626 977; 0887 887 557
СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стара планина 9,  

тел. 042/622 401
Спасителен център за диви животни – гр.  Стара Загора, тел. 042/607 741; 0896 662 726

www.greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife

в партьорство с:

www.greenbalkans.org


