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Въведение 
 

Устойчивото използване на природните ресурси и опазването на биологичното 
разнообразие е от ключово значение за стабилността на световната икономика, както и за 
човешкото благоденствие и здраве. През последните десетилетия сме свидетели на 
безпрецедентен антропогенен натиск върху екосистемите на нашата планета. Необходими 
са спешни консервационни мерки за спиране на необратимата загуба на биологични 
видове и техните местообитания. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 
2030г. е амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и обръщане на процеса 
на влошаване на състоянието на екосистемите. Тя има за цел до 2030 г. биологичното 
разнообразие в Европа да се изведе на пътя към възстановяване и съдържа конкретни 
действия и ангажименти. 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е формата, която Европейския съюз 
е избрал дългосрочно да запази биоразнообразието и природата за бъдещите поколения, 
като се гарантира устойчивото им ползване. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се 
определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на 
Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 
2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 
Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР).  

Създаването на мрежата е и в изпълнение на т.нар. “Цел 2010” – инициатива, в  
която десетки страни са обединили усилията си за спиране загубата на биологично 
разнообразие до 2010 година. НАТУРА 2000 е основният инструмент за опазване на 
природата в Европейския съюз, като поставя под законова защита повече от 27 000 
защитени зони в 28-те страни членки на Съюза. В тези зони се допуска извършването на 
човешки дейности и се насърчава  устойчивото социално-икономическо развитие, стига 
това да не застрашава опазваните местообитания и видове. Според Европейската 
комисия, ползите от такъв тип стопанисване на защитените зони се оценяват на 200-300 
милиарда евро годишно и около 4400 милиона работни места. 

Биоразнообразието e все по-често един от мотивиращите фактори за пътуване, тъй 
като разнообразието от природни ландшафти и добре запазени екосистеми действа като 
основна притегателна сила на туристическите дестинации. След създаването на 
защитените зони от мрежата Натура 2000 тези дестинации придобиха допълнителна 
привлекателност. Хиляди европейски туристи-бърдуочъри, предимно от Западна и 
Северна Европа, пътуват всяка година до  определени Натура 2000 места, за да наблюдават 
птиците и техните местообитания. По този начин създават нова ниша на туристическия 
пазар - бърдуочинг  туризъм. Този вид пътувания насърчават опознаването на птиците, 
както и икономическото и социалното развитие на тези места и така се постигат двете 
цели, посочени в мрежата Натура 2000 (6). 

* Бърдуочър - човек, чието хоби е наблюдението на птици за удоволствие. В настоящето 
ръководство като бърдуочъри са определени туристите, пътуващи и пребиваващи на 
определени места с цел наблюдение на птици.  
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Раздел I 

ОСНОВИ НА БЪРДУОЧИНГ ТУРИЗМА 
 

 

В тази раздел ще бъдат разгледани някои понятия, свързани с бърдуочинг 

туризъм, от определението за този вид туризъм до бърдуочинг търсене и 

предлагане, орнитологичните и бърдуочинг ресурси на европейско равнище, 

законодателството и регулаторните органи, както и анализа и обработката на 

информация, свързана с орнитофауната, туристическите проекти и активните 

асоциации в областта на бърдуочинга. 
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1.1. Концепция за бърдуочинг туризъм 

През последните десетилетия, в световен мащаб, се отчита безпрецедентно 

висок темп на развитие на туризма (преди пандемията причинена от КОВИД-19). 

Това е сектор от икономиката, който е важен фактор за осигуряване на заетост и 

социална стабилност. През 2019 г. туризма формира 8,9% от световния брутен 

вътрешен продукт. На фигура 1.1. са показани някои видове туризъм, практикувани 

в Европа. 

 

Фигура 1.1 Схема на основни видове туризъм в Европа 

Испанското дружество за защита на птиците - BirdLife Испания (SEO), един 

от партньорите в проекта, определя бърдуочинг туризма като форма на екологичен 

туризъм, основана на удоволствието от наблюдението на птиците и опознаването 

на техните местообитания. Всяка година броят на бърдуочърите и дестинациите за 

бърдуочинг туризъм се увеличават. Това е тенденция, която може да допринесе за 

 
Модул 1 

Понятия и дефиниции 
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опазването на орнитологичното разнообразие за бъдещите поколения, тъй като 

една от основните предпоставки на този вид туризъм е устойчивостта.  

Основни ресурси за бърдуочинг 

Основният ресурс за бърдуочинг туризма са дивите птици в тяхната 

естествена среда и по-конкретно - многообразието им, наличието на 

привлекателни за наблюдаване видове (такива с пъстроцветно оперение, редки и 

застрашени от изчезване, видове-пришълци от далечни за дадения район части на 

земята или такива, които могат да се видят в строго определени места).  

В зависимост от мотива за туристическо пътуване, бърдуочърите са две 

основни групи. Първата група са туристи, при които единственият мотив за 

пътуване е наблюдението на птици. Туристите от втората група, освен 

наблюдението на птици имат и други интереси, които вземат предвид при избора 

на туристически услуги и дестинация.  

Наблюдението на птици като основна туристическа дейност  

 При пътуване с водещ мотив наблюдение на птици, от първостепенно 

значение е богатството на ортнитофауната и 

наличието на редки видове в дадената дестинация. За 

да може обаче да се ползват тези ресурси и да водят 

до високо ниво на удовлетвореност е необходим 

качествен туристически продукт. От една страна 

инфраструктура (укрития, пътеки и др.), а от друга 

туристически агенции с опитен персонал и 

компетентни екскурзоводи. 

 

Наблюдението на птици като допълнителна активност  

  Туристът планира престоя си, мотивиран от културните, природни, 

гастрономически възможности, а орнитологичният продукт е допълнение към 

пътуването. Много често в мотивацията на бърдуочинг туриста на второ място са 
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други природни елементи - растения, пеперуди, водни кончета или едри 

бозайници. 

1.2. Принципи и развитие на бърдуочинг туризма 

Още в най-дълбока древност птиците са привличали вниманието на човека, 

който се е възползвал от тях както пряко, така и за предсказване на времето или 

други събития. Макар да се смята, че бърдуочингът е попадал в списъка на 

кралските занимания още през Средновековието, някои автори поставят началото 

на този вид туризма в края на XIX в. в Англия с основаването на Кралското 

дружество за защита на птиците (RSPB ), като тази дейност се развива напълно през 

XX в., благодарение и на популяризирането на термина "birdwatching", въведен 

през 1901 г. от Едмънд Селус. 

През вековете е имало многобройни събития, свързани с орнитологията, 

някои от които са илюстрирани по-долу:  

 
Фигура 1.2. Основни етапи в историята на орнитологията 

В някои страни, където повишеният интерес към птиците и природата е част от 

националния манталитет и където социално-икономическата обстановка е била 

благоприятна, бърдуочингът постепенно става хоби на много хора, с което се 

заражда най-важната предпоставка за развитието на бърдуочинга като форма на 

туризъм, особено след Втората световна война, когато броят на пътуванията с цел 

развлечение рязко нараства. 
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През последните години ръстът на бърдуочинг туризма се повлиява от следните 

фактори:  

• Повишено благосъстояние на хората в развитите страни; 

• Увеличено свободно време на хората; 

• Отдалечаване на хората в развитите страни от дивата природа, водещо до 

растящо желание за контакт с естествени места; 

• Застоял начин на живот и работа, нуждаещ се от компенсиране с активни 

форми на използване на свободното време 

• Все по-застаряващо, но обезпечено население в развитите страни, 

нуждаещо се от смислено прекарване на времето си и поддържане на 

социалните контакти; 

• Огромни възможности за информираност относно бърдуочинг ресурсите и 

офертите за бърдуочинг туризъм. 

Подобно на класификацията на птиците, на фигура 1.3 е илюстрирана  примерна 

класификация на туристите според техните познания и вида на пътуването. 

Сравнението е на база цвета на оперение на обикновения кос (Turdus merula), при 

който преобладава черния цвят. Възможно е обаче да възникне мутация, при която 

да се появят сиви или петнисти екземпляри и изцяло бели такива (албиноси). 

 
Фигура 1.3. Примерна класификация на туристите  
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1.3. Потребителско търсене при бърдуочинг туризма, видове и 
фактори 

 Както вече беше споменато, бърдуочинг туризмът е в процес на бързо 

разрастване и всяка година се обхватът му се увеличава. Джоунс и Бъкли посочват, 

че някои фактори правят дейността привлекателна за широк кръг хора, както е 

показано на фигура 1.4. 

Фигура 1.4. Фактори, които насърчават развитието на бърдуочинг туризма 

 

Какво прави бърдуочинга привлекателен за хората? 

• Птиците са впечатляващи създания с удивително поведение. 

• Птиците са навсякъде. 

• Определянето на птиците не е особено трудно. 

• Не е необходимо да си професионалист орнитолог, за да им се 

наслаждаваш. 

• Не е нужна извънредно скъпа или труднодостъпна апаратура за 

наблюдението им. 
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• И най-важното - в наблюдаването на птици има удивителна форма на 

“положителен хазартен ефект“: никога не знаеш какво ще излети иззад 

следващия храст! 

Какви са основните параметри на едно средностатистично бърдуочинг пътуване? 

 Едно пътуване за наблюдаване на птици може да бъде от няколко (или дори 

един) часа до понякога и цял месец. Всичко зависи от нагласата на бърдуочъра - 

дали ще пътува сам или с приятели, дали ще се включи в организиран бърдуочинг 

тур с туроператорска компания, и най-вече - каква точно е целта на бърдуочинга 

му и в коя част на света ще прави бърдуочинг. В настоящото ръководство се 

базираме на условията и практиката в България. 

 Ако целта на бърдуочинга е да се наблюдават най-много видове птици, 

параметрите ще са едни и те ще са различни от случаите, когато целта е да се 

наблюдава колкото може повече време определен вид или видове птици. 

 В първия случай дългогодишната практика на Българско дружество за 

защита на птиците(БДЗП) в организирането на бърдуочинг турове с чуждестранни 

бърдуочъри (от Великобритания, Холандия, Германия, Швейцария, Белгия, 

Франция, Италия и други страни) показва, че оптималната продължителност на 

пътуването е 12-14 дни (при пролетно-летен и есенен тур) и 8-10 дни (при зимен 

тур). В първия случай се пребивава в два основни района - Черноморското 

крайбрежие и Родопите (Източни и Западни), а при втория - само Черноморското 

крайбрежие, главно в районите на Дуранкулак-Шабла-Калиакра и на Бургаските 

влажни зони. Туровете включват и наблюдение на определени места при 

трансферите от един основен район до друг.  

Някои автори посочват, че този вид туризъм се характеризира със следните 

елементи: 

• Продължителността на пътуването обикновено е седем дни; 

• Настаняването е на база пълен пансион;  

• Бюджетът за пътуване е между 700 и 2000 Евро; 



Ръководство за бърдуочинг туризъм  

11 
 

• Орнитологичният турист, класифициран в първата група, проявява слаб 

интерес към други дейности, предлагани в посещавания район; 

• Най-често срещаният профил на европейския турист обикновено е: над 60 

години, високи доходи, средно високо културно ниво и много свободно 

време. 

 

 

 

 

1.4. Предлагане при орнитологичния туризъм, елементи  

Елементите, които характеризират орнитологичното туристическо 

предлагане, са от една страна туристическите ресурси на района, който ще бъде 

посетен, а от друга страна - туристическите фирми, които предоставят услугите и 

наличната инфраструктурата (фиг. 1.5.). Всеки един от тези елементи е необходим, 

за да бъде наблюдението на птици успешно и туристът, освен че ще препоръча на 

други, ще иска да се връща всяка година. 

 
Фигура 1.5. Основни елементи на туристическото предлагане при орнитологичен туризъм. 

 

 

 

 

 
Едно пътуване за наблюдаване на птици може  
да бъде от няколко (или дори един) часа  
до понякога и цял месец. 
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1.5. Основна инфраструктура: достъп, екипировка, доставки, 
транспорт и други 

Предлаганият туристически продукт, в този случай наблюдението на птици, 

трябва да отговаря на очакванията на целевата група, така че е важно да се 

отговори на нуждите на клиентите в тази пазарна ниша. Затова е важно да се 

вземат предвид следните фактори: 

• Разглеждането като едно цяло на "видове 

и местообитанията им" определят, както 

вида на инфраструктурата на 

туристическата зона (пътеки, погледни 

точки), така и от видовете птици и 

местообитанията, които се срещат в нея; 

• Определяне на подходящите периоди и 

маршрути за наблюдение на птици: 

откриване, определяне и наблюдение на видовете; 

• Включване на местни и регионални власти в популяризирането на 

туристическия продукт; 

• Осигуряване на подходящо теоретично и практическо обучение по 

орнитологичен туризъм на екскурзоводите; 

• Екипировка, подходяща за туристите: полеви пътеводители, бинокъл и/или 

зрителна тръба, тефтер и молив, мобилно приложение; 

Транспортът е съществен елемент от всяка туристическа дейност, тъй като 

позволява на туристите да пътуват от мястото на произход до избраната 

дестинация. Движенията в рамките на пътуването се класифицират в три 

категории: 
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• Придвижване от дома до мястото, където 

ще вземете транспорта, който ще закара 

туриста до дестинацията; 

• Придвижване от мястото на пристигане до 

мястото за настаняване; 

• Вътрешно придвижване в мястото на 

настаняване, за да може да се изпълняват 

планираните дейности.  

1.6. Туристическа инфраструктура: настаняване, изхранване, 
допълнителни услуги и други  

Както беше споменато в предходната точка, от съществено значение е да се 

създаде основна инфраструктура, която да привлича туристите. Паралелно с това е 

важно да се обърне внимание върху атрактивността на допълнителното 

туристическо предлагане, което да насърчи туристите да изберат вашия 

туристически продукт. Аспектите, които трябва да се вземат под внимание при 

изграждането на нашата туристическа инфраструктура са следните:  

• Ангажиране на собственици на хотели и ресторанти в предлагането на 

продукти и услуги в близост до местата за наблюдение на птици; 

• Създаване на връзки с транспортните компании, както и с местните власти, 

за да се улесни процеса на приемственост към новата туристическа дейност; 

• Предлагане на допълнителни развлекателни услуги за посетителите: друг 

вид туристически и маршрути, музеи и други;  
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2.1. Орнитологични ресурси в Европа 

Повече от 530 вида птици гнездят на територията на Европа. 10 % от тях са 

включени в Червения списък на Международния 

съюз за защита на природата (IUCN), по-специално в 

групите "уязвими (VU)" и "почти застрашени (NT)" . 

Това налага да им се осигури специална защита, за да 

се предотврати изчезването им. В Европа се срещат и 

ендемични видове птици. Те са с ограничен ареал на 

разпространение. Някои от тях са изброения в 

таблица 2.1.) и фигура (Фиг. 2.1.). 

Таблица 2.1. Ендемични птици в Европа. 

Научно название Популярно име Местообитания 
Червен 

списък,класи
фикация 

Ръст на 
популацията 

1 Alectoris rufa Червен кеклик 
Франция, 
Италия, 

Португалия 
LC Стабилна 

2 Alectoris graeca Планински 
кеклик 

Балкански п-в 
Италия NT Намаляваща 

3 Aquila adalberti Испански царски 
орел 

Испания и 
Португалия VU Нарастваща 

4 Carduelis citrinella Алпийско 
канарче 

Северна 
Испания, Южна 

Франция, 
Корсика и 
Сардиния 

LC Стабилна 

5 Lophophanes 
cristatus Качулат синигер Европа LC Намаляваща 

6 Loxia 
pytyopsittacu 

Дебелоклюна 
кръсточовка 

Шотландия и 
Скандинавия LC Стабилна 

7 Loxia scotica Шотландска 
кръсточовка Шотландия LC Стабилна 

8 Sitta whiteheadi Корсиканска 
зидарка Корсика VU Намаляваща 

9 Sylvia sarda Сардинско 
коприварче 

Корсика и 
Сардиния - Липсва 

информация 

10 Tetraogallus 
caucasicus Кавказки улар Азербайджан, 

Грузия, Русия LC Стабилна 

*VU: уязвим/ NT: почти застрашен/ LC:  незастрашен 

 

Модул 2 

Бърдуочинг туризъм в Европа 
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Фигура 2.1. Някои от ендемични птици в Европа. 

Птиците могат да бъдат класифицирани, според характера им на пребиваване, в 

следните групи(фиг. 2.2.): 

• Постоянни - те се размножават и се срещат през цялата година в една и 

съща страна.Принципно може да има две категории според статуса им на 

размножаване - гнездови и извънгнездови. В извънгнездовата категория да 

има постоянни, мигриращи през страната, зимуващи.  

• Сезонни - идват, за да се възпроизвеждат, като са чести в два периода: 

пролет-лято и есен-зима. 

• Прелетни птици - можем да ги наблюдаваме само по време на 

миграционните им прелети. 

• Случайни посетители - епизодични наблюдения само в една или няколко 

европейски държави. 

• Интродуцирани - видове привнесени случайно или умишлено от човека на 

територия, която те обикновено не обитават. Тези птици създават и 

поддържат популации на новонаселената територия. 
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Над Българското черноморско крайбрежие минава една един от основните 

миграционни маршрути Европа - Via Pontica.  

 

Фигура 2.2. Примери за птици в Испания според вида на миграцията  

2.1. Анализ на предлагането и особености на европейското 
търсене: съответни дестинации и свързани продукти 

Орнитологичният туризъм е най-силно развит в Испания и Португалия, 
поради голямото разнообразие от птици и разположението им на другия важен за 
европейските птици миграционен път - този минаващ над Гибралтар. През 
последните 25 години, в България също се отчита ръст на чуждестранните туристи 
пристигащи в страната с цел наблюдение на птици. Причините за този ръст са както 
запазената природа, богатото биоразнообразие и миграционния път Via Pontica, 
така и развитието на туристическата инфраструктура.  

 

 

 
 

По данни на Световната организация по туризъм (СОТ), миграционните 
маршрути насърчават създаването на мрежа на устойчиви дестинации и 
развитието на местните общности.  

Delichon urbicum  
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Някои проучвания сочат, че след пандемията от Covid-19 природният 

туризъм и следователно орнитологичния ще бъдат една от най-бързо 

възстановяващите се 

туристически форми 

след мрачната 

панорама, оставена от 

болестта, както е 

показано на фигура 2.3. 

Фигура 2.3. Възстановяване на някои туристически сектори след пандемията Covid-19. 

В страните от Южна Европа основните форми на туризъм са морския и културния 

туризъм. Поради това се планира разширяване на туристическото предлагане 

спрямо орнитологичния туризъм, като се цели и удължаване на туристическия 

сезон. При анализ на туристите, които избират този вид туризъм се вижда, че 53% 

от тях живеят в Испания, а 47% са чужденци. Основните страни, от които идват 

туристите, са: Великобритания, САЩ, Франция, Холандия и Германия, като на 

първо място е Обединеното кралство с почти 47 % от общия брой чуждестранни 

туристи в Испания. Трябва да се спомене, че Съединените щати са на второ място 

в списъка със 17%, което подчертава разстоянието между двете страни, за справка 

вижте графика по-долу (фиг. 2.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.4. Пазар на орнитологичния туризъм по страна на произход 

 

Spain
UK

France
Holland

Germany
USA

España Reino Unido Francia Holanda Alemania EEUU
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2.2. Основни орнитологични туристически дестинации в 

Европа 

Стратегическото местоположение на Испания спрямо 

основните миграционни пътища на птиците поставят страна 

на първо място в списъка на основните дестинации за 

орнитологичен туризъм. По същият начин туристите, които 

избират наблюдението на птици като допълнение към 

основната туристическа дейност, намират тази възможност в Испания. Уебсайтът 

„Birding Places EU“ е фантастичен ресурс, който посредством интерактивна карта 

прави лесно за откриване интересните места за „наблюдение на птици“. Основните 

зони за наблюдение на птици в Европа, както и най-емблематичната птица за 

съответното място са показани по-долу (фиг. 2.5.) 

 

 

 

Ключът към осигуряването на качествен орнитологичен продукт е да се обърне  
специално внимание както на птиците, така и на техните местообитания, като се  
подчертае голямото значение на опазването на природните резервати и по този начин се 
подобри позиционирането на ресурса на туристическия пазар. 

Panurus biarmicus 
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Фигура 2.5. Някои основни места за наблюдение на птици в Европа. 

2.3. Защитени природни зони и други природни ресурси в 
Европа за наблюдение на птици: Директива за птиците, 
специални защитени зони,  Рамсарска конвеция  

Мрежата "Натура 2000" е екологична мрежа, чиято основна цел е да опазва 

биологичното разнообразие в Европейския съюз, като гарантира дългосрочното 

оцеляване на видовете и техните местообитания. Тя е организирана в специални 

защитени зони (СЗЗ) и специални защитени зони за птиците (СЗЗ), създадени 

съответно по силата на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците 

(фиг. 2.6.). (Законодателните аспекти на защитените елементи, посочени в този 

раздел, ще бъдат разгледани подробно в раздел 2.5. Законодателство и основни 

регулаторни органи.) 

Основната цел на Директивата за птиците е да защити всички птици на 

територията на Европейския съюз. Всяка държава трябва да определи особено 

значителните за птиците територии и да създаде за тях създадени Специални 

защитени зони (СЗЗ). Така на територията на ЕС се изгражда мрежа от защитени 

територии, свързани по между си. В България има 114 защитени зони за опазване 

на дивите птици, покриващи 20,4 % от територията на страната. От друга страна, 

Рамсарската конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение, 

особено като местообитание на водолюбиви птици) представя концепцията за 

разумно използване, като се стреми да запази екологичния характер на влажните 

зони в рамките на концепцията за устойчиво използване. Понастоящем списъкът 



Ръководство за бърдуочинг туризъм  

20 
 

включва повече от 1900 влажни зони, разположени по целия свят. В България те са 

11 на брой, например Ропотамо, Атанасовско езеро, езерото Сребърна и др.  

 

 

 

Фигура 2.6. Видове защитени зони 

според Натура 2000. 

Тъй като СЗЗ позволяват наличието на човешки дейности, стига те да не 

противоречат на установените ценности, хиляди туристи ги избират като 

дестинации за наблюдение на птици. При сканиране на QR кода, показан на фигура 

2.6, можете да получите достъп до карта на Европа, на която са показани 

различните защитени зони и тяхното местоположение. Освен това във всяка зона 

има технически лист, в който можете да се запознаете с кода на защитената зона, 

кой отговаря за нейното управление, географските координати, площта, която 

обхваща, както и видовете, защитени от двете директиви. На фигура 2.7. е показан 

броя на съществуващите в момента СЗЗ във всяка от страните партньори по 

проекта. 

 
Фигура 2.7. Брой Специални защитени зони в страните партньори.   
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2.4.  Законодателство и основни регулаторни органи 

Директива за местообитанията (92/43/CEE) 

Основната цел на Директивата за местообитанията е да защити природните 

местообитания, както и популациите на дивите животни и техните местообитания 

(с изключение на птиците) в Европейския съюз, като създаде правна рамка в 

подкрепа на тази защита. Повече от 120 растителни и животински вида и 90 типа 

местообитания от списъците на директивата се опазват в България в 228 защитени 

зони. Това ни поставя на едно от първите места в Европа - свидетелство за 

изключително богатото и все още добре запазено биоразнообразие в нашата 

страна. За тези видове и местообитания се предприемат мерки за тяхното 

възстановяване или поддържане в зависимост от тяхното състояние.  

Директива за птиците (2009/147/CE) 

Птиците са обект на първия европейски закон за природата - Директивата за 

птиците, първоначално приета още през 1979 г. Нейната цел е да се опазят всички 

диви птици на територията на Европейския съюз. Директивата уточнява правила за 

тяхната защита, управление и контрол, включително както на самите екземпляри, 

така и на техните яйца, гнезда и местообитания. Съгласно директивата дивите 

птици се защитават чрез:  

• Създаване на защитни зони. 

• Поддържане на защитените зони и техните граници. 

• Възстановяване на увредени биотопи1* и създаване на нови.  

Директивата въвежда забрани по отношение на птиците, например: 

• Умишлено унищожаване или улавяне на диви птици, техните гнезда и 

яйца. 

• Умишлено безпокойство на птиците, което застрашава тяхното опазване. 

 
1 Географска област със специфични природни условия за развитието на някои животински и 
растителни видове. 
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• Улов на видове, чийто лов е забранен. 

Следва да се отбележи, че няма забрана за фотографски лов, стига индивидите да 

не са прекомерно обезпокоявани.  

В рамките на Директивата за птиците 

намиращите се на европейска 

територия птици се разглеждат като 

общо наследство, което трябва да 

бъде защитено и съхранено. Затова са  

създадени специални защитени зони 

за птиците (СЗЗ) като защитени 

територии, определени от 

държавите-членки на Европейския 

съюз, които са от особено значение за 

опазването на застрашените птици. В 

България тези зони са 114 на брой и 

покриват повече от 20% от 

територията на страната. В тях се 

опазват 120 вида птици и 70 вида 

мигриращи птици и техните местообитания по време на размножаване, хранене, 

зимуване или почивка. Ограниченията, наложени в тези насоки, са показани на 

фигура 2.9.  

Фигура 2.8. Забранени дейности, 
свързани с Директивата за птиците 

Фигура 2.9. Ограниченията в СЗЗ.  
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Европейските СЗЗ се идентифицират с 9-цифрен буквено-цифров код, в който 

първите две букви се отнасят до държавата. Например Атанасовско езеро 

(България) е с код BG0000270, а СЗЗ Кастро Верде (Португалия) е идентифицирана 

с код PTZPE0046 (фиг. 2.10). 

Фигура 2.10. Примери за СЗЗ в Испания 
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3.1. Първични и вторични източници на туризъм и природни 
ресурси: идентифициране, разграничение, разлики и 
селекция. 

В днешно време е важно да присъствате в интернет пространството, за да 

достигнете до по-широка аудитория, както и да поддържате отношения с 

предишни клиенти. Залагането на  дигитални платформи за насърчаване на 

разпространението на туристически продукти ще увеличи шансовете за успех на 

промотирания продукт. Представянето на клиентите на голямо разнообразие от 

туристически дейности ще даде възможност за удовлетворяване на нуждите на по-

голяма група. В зависимост от източника, от който е получена информацията, тя 

може да бъде първична или вторична. Новата информация, получена в резултат на 

изследвания, се съдържа в първичните източници, докато вторичните източници 

са тези, които синтезират и организират информацията, получена от първичните 

източници (фиг. 3.1.). 

 

Фигура 3.1. Обобщение на източниците на информация 

 

Модул 3 

Ресурси и нужди 
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В зависимост от знанията и туристическата дейност, която възнамерява да 

извърши, туристът ще избере първични или вторични източници, като най-често се 

консултира с вторите, тъй като те са насочени към развитието на туристическите 

дейности. 

3.2. Информационни носители и средства за достъп до 
информация за природните пространства и ресурси: 
организация, обработка и актуализиране на информацията 

Значителният ръст на природния туризъм и най-вече на орнитологичния в 

страни като Испания насърчи както публичните, така и частни организации да 

посветят част от усилията си, за да запознаят обществото с биоразнообразието на 

своя район по лесен и интересен начин.  

Интересен е примерът на проекта TRINO (линк от исп. Вътрешен селски туризъм и 

орнитология), чиято основна цел е да насърчи орнитологичния туризъм в 

областите Кастилия и Леон (Испания) чрез присъединяване на места за 

настаняване в селски туризъм. Тези места се ангажират да предоставят 

възможностите за практикуване на орнитологичен туризъм . TRINO предлага 

пътеводител, който включва основните видове птици, които могат да се видят в 

района, както и набор от места за настаняване за нощувка. Всичко това е 

придружено от допълнителни туристически дейности, като например 

фотоконкурси или наличие на мултимедийни материали, свързани с птиците, както 

можете да проверите, като сканирате кодовете. 
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От съществено значение е участието на туристически изложения, за да се 

представят пред обществеността, институциите и бизнеса, възможностите за 

практикуване на орнитологичен туризъм и за да се популяризират проекти и 

туристически продукти, така и на допълнителни дейности като настаняване и 

транспорт. В международен план Британското изложение за наблюдение на птици 

(Великобритания) е най-голямото изложение за орнитологичен туризъм. Голям 

интерес предизвика и Международното изложение за орнитологичен туризъм в 

Екстремадура (Испания), организирано през февруари 2019 г., където  рекордно 

присъстваха около 16 000 посетители.  

3.3. Адаптиране на информацията за бъруочинг туризъм 
според целевите туристически групи 

В зависимост от орнитологичните си познания, туристите проверяват 

информацията за бъруочинг туризъм предварително от специализирани 

източници като пътеводители, уебсайтове или други. Когато познанията им за 

птиците са напреднали, те се информират предварително за осъществяването на 

пътуването. Освен това, когато наблюдението на птици е допълнителна дейност, 

туристът може да бъде информиран в туристическите бюра в района или в мястото 

за настаняване. Те търсят къси маршрути, чиито пътеки са маркирани и има 

информационни табла (фиг. 3.2.). 

 

Фигура 3.2. Орнитологичната информация зависи от целевата група. 
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3.4. Комуникация според получателите  

С цел популяризиране на 

туристическият продукт, е 

необходимо туристите да се 

информират за всички предимства, 

които се предлагат. В зависимост от 

това дали наблюдението на птици, 

както беше казано от самото начало, е 

основната дейност или е допълнение 

към пътуването, интензивността на 

комуникацията може да е различна. 

Например, един "турист-бърдуочър" 

не се стреми да бъде убеден в допълнителните дейности, предлагани в 

дестинацията, а във видовете птици, които се намират в района, който 

възнамерява да посети. Успоредно с това, един пешеходен турист ще бъде 

изкушен от останалата част от програмата, така че е необходимо да го убеждаваме 

и да го информираме за предимствата на дестинацията (фиг. 3.3.).  

Орнитологичните познания на туристите ще бъдат отправна точка на общуване с 

тях. Когато компетентността им е висока, могат да се използват по-технически и 

специфични понятия, а когато познанията им за птиците са ограничени, ще се 

използва по-опростен речник. Тогава е уместно да се предлагат други дейности, 

така че туристът да научи за бърдуочинга по приятен начин. 

3.5. Национални и международни проекти в областта на 
бърдуочинг туризма 

Например Испанското дружество по орнитология (SEO) участва в множество 

проекти в областта на бърдуочинг туризма, сред които: 

• Проект “Iberaves”. Разработване на курс за обучение по бърдуочинг 

туризъм в защитени зони, включени в мрежата Натура 2000. 

• “Средиземноморски проект” за укрепване на сектора бърдуочинг туризъм. 

 

Фигура 3.3. Горска ушата сова (Asio otus) (SEO) 
2018. 
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• Проект "Можем да подобрим предлагането на бърдуочинг туризъм в 

Испания: обучение и добри екологични практики за професионалисти". 

Добри екологични практики, прилагани при нарастващото предлагане на 

бърдуочинг туризъм. 

Освен това някои автономни общности като Кастилия и Леон в Испания, 

благодарение на европейските фондове се опитват да насърчат бърдуочинг 

туризма в региона чрез европейски проекти. В Андалусия проектът 

“Орнитотуризъм” /Orniturismo/ се стреми да запознае младите хора със света на 

птиците чрез семинари и маршрути в стил сафари. Чешкото орнитологично 

дружество (Czech Society for Ornithology (CSO) участва в европейски проекти, като 

проектът “MATRA” е тясно свързан с бърдуочинг туризъм, тъй като има за цел да 

повиши осведомеността за необходимостта от защита на птиците, както и на 

техните местообитания, в координация с Нидерландското дружество за защита на 

птиците (Vogelbescherming Nederland). 

От своя страна Португалското дружество за изследване на птиците (Portuguese 

Society for the Study of Birds (SPEA) и Българското дружество за защита на птиците 

(БДЗП) работят по проекти за насърчаване на дейностите по наблюдение на птици, 

както и за повишаване на осведомеността за околната среда. Проектът 

“LuMinAves”, в който участват Испанското орнитологично дружество (Spanish 

Ornithological Society - SEO), Португалското дружество за изследване на птиците 

(SPEA) и др. има за цел да се подобрят знанията за популациите на застрашените 

морски птици от Макаронезийските о-ви, които са застрашени както от 

светлинното замърсяване, така и от хищничеството на внесените бозайници, и от 

промяната и унищожаването на техните местообитания.  

3.6. НПО, асоциации и фирми за бърдуочинг туризъм  

В раздела се спомена за забележителният ръст на бърдуочинг туризма през 

последните десетилетия, пряко свързано и с повишаване информираността на 

населението по въпросите на околната среда. Поради стратегическото си 

положение, в цяла Испания има огромно разнообразие от видове птици. Основен 

дял при входящия туризъм заема екотуризма, който представлява между 20 и 25% 
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от националното търсене. Това е и причината за появата на множество компании 

и асоциации, които се установят в тази нова пазарна ниша - бърдуочинг туризъм. В 

резултат на развитието на този нов вид туризъм са облагодетелствани различни 

сектори, включително: 

• Компании, които предлагат услуги за създаване, подобряване и 

поддържане на инфраструктури в защитени природни зони. 

• Компании, които организират наблюдения на птици 

• Кампании, които предлагат настаняване и изхранване в местата за 

наблюдение на птици. 

• Разширяване предлагането фирми от ловния сектор, в посока различни 

оптични продукти за наблюдение - бинокли, оптични тръби и др.  

По-долу е представено малко резюме на някои неправителствени организации, 

асоциации и кратък преглед на дружествата, включени в испанския сектор на 

орнитологичния туризъм (фиг. 3.4.). 

Фигура 3.4. Примери за НПО, асоциации и фирми в бърдуочинг сектора в Испания 
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РАЗДЕЛ II 
Мрежа защитени зони  

НАТУРА 2000

 

 
 

  

В този раздел ще бъдат разгледани концепции, свързани с бърдуочинг туризма от 

създаването на мрежата Натура 2000 и други подобни , свързани със защитата на 

птиците. 
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4.1. Предистория 

Европейският съюз (ЕС) има едни от най-строгите екологични стандарти в света. 

Понастоящем приоритети са 

борбата с изменението на 

климата, поддържането на 

биологичното разнообразие, 

намаляването на 

замърсяването и отговорното 

използване на природните 

ресурси (фиг. 4.1.).  

От началото на 70-те години на 

миналия век Европа има 

ангажимент към околната 

среда или чрез корективни 

мерки, свързани с конкретни  

екологични проблеми, или чрез интегрирани в други политики и разпоредби. 

ЕС се беше ангажирал да спре 

изчезването на 

местообитанията и застрашените видове до 2010 г. Въпреки това до тази година, 

целите далеч не бяха изпълнени и през януари 2010 г. тези ангажименти бяха 

изместени до 2020 г., впоследствие до 2030 и 2050 г. 

 

 

 Модул 4 

 Защитени зони  

НАТУРА 2000 

Фиг. 4.1. Приоритети на Европейския съюз Фигура 4.1. Приоритети на Европейския съюз 
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4.2. Откъде идва мрежата Натура 2000?  

Мрежата Натура 2000 е създадена през 1992 г. и включва места, определени по 

силата на два основни европейски закона: 

Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. (по-

късно изменена с Директива 2009/147/ЕО) 

за опазване на дивите птици (наричана по-

долу "Директива за птиците") и Директива 

92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на 

естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна (наричана по-долу 

"Директива за местообитанията").  

Страните членки на ЕС имат задължението да обявяват защитени зони в 

зависимост от наличието и значението в тяхната територия на различни 

местообитания, флора и фауна. 

По този начин мрежата Натура 2000 включва две различни групи защитени зони, 

които произтичат от всяка от директивите: 

• Специални защитени зони за птиците (СЗЗ (за опазване на дивите птици)) 

са места, където се срещат видове диви птици, които трябва да се опазват в 

Европейския съюз, определени съгласно Директивата за птиците. 

• Зони от значение за общността (ЗЗО (за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, одобрени от ЕК)) са места, в 

които се намират типове природни местообитания или видове с уникална 

стойност на ниво Европейски съюз, и които са определени, съгласно 

Директивата за местообитанията. Те са междинна стъпка към обявяването 

на Специални консервационни зони – СКЗ (за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна с издадена заповед за обявяване 

от министъра на околната среда и водите).  

 

 

 

 
Мрежата "Натура 2000" е 
екологична мрежа от 
защитени зони, обявена, 
за да гарантира 
оцеляването на най-
ценните видове и 
местообитания в Европа. 
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4.3. Какво представлява мрежа Натура 2000 

Натура 2000 е най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света 

и представлява мрежа от ключови места за размножаване и почивка на редки и 

застрашени видове, както и някои редки типове природни местообитания, които 

са защитени сами по себе си. Тя предлага убежище на най-ценните и застрашени 

видове и местообитания в Европа и се простира на територията на всички 27 

държави от ЕС, както на сушата, така и в морето. 

Натура 2000 не е система от строго защитени природни територии, от които да 

бъдат изключени всички човешки дейности, и макар да включва строго защитени 

природни резервати. Подходът към опазването и устойчивото използване на 

зоните от "Натура 2000" е много по-широк и до голяма степен е насочен към 

хората, които работят с природата, а не срещу нея. Мрежата Натура 2000 предлага 

нови възможности за развитие на традиционни производствени, развлекателни 

и туристически дейности. Понастоящем повече от 27 000 природни територии с 

площ от над един милион кв. км с висока екологична стойност в цяла Европа са част 

от мрежата. Простира се на 18% от сухоземната територия на ЕС и на повече от 8% 

от акваторията му.  

Европейската комисия е разработила публичен електронен регистър на 

Натура 2000, който дава възможност лесно да бъдат разгледат обектите във всяка 

част на ЕС. По този начин се предоставя ключова информация за видовете и 

местообитания, данни за размера на популациите и информация за 

природозащитния им статус. Инструментът има за цел да спомогне за повишаване 

на осведомеността на широката общественост, относно позитивите на Натура 2000, 

както и да предостави полезен инструмент за предприемачи, земеделци, 

държавни органи, НПО-та, изследователи, преподаватели и др.  

  

Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на най-
ценните и застрашени видове и местообитания в Европа, 
включени в Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията. 
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4.4.Мрежата Натура 2000 в България  

Повече информация за мрежата Натура 2000 в България, може да се намери на 

сайта: http://natura2000.moew.government.bg 

 

Към момента мрежата от защитени зони в България включва 120 Специално 

Защитени зони (СЗЗ) за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от 

територията на България. 

4.5. Натура 2000 отвътре 

4.5.1. Предизвикателства пред Натура 2000 

Основният недостатък, с който се сблъсква тази европейска система за 

защита на територии, е голямата липса на познания за нейното внедряване и за 

последиците, както положителни, така и отрицателни, които тя може да породи. 

Липса на познания се забелязва както сред гражданите, така и в компетентните 

администрации при проведени проучвания по този въпрос в някои страни като 

Испания и Франция. 

http://natura2000.moew.government.bg/
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В този смисъл, макар и все по-рядко, 

съществува обстоятелството, дори някои 

местни администрации да не знаят, че в 

тяхната община има зони от Натура 2000. Ето 

защо е важно администрациите и други 

структури да информират жителите на общините, които са част от Натура 2000, за 

природните ценности, заради които са включени в мрежата. Те трябва също така 

да докладват за съществуващата нормативна уредба в тези зони, както и за плана 

за управление, който ги регулира, за мерките за управление, предложени в плана, 

за системата за оценка на въздействието върху мрежата Натура 2000. Въпреки 

важната техническа и научна работа, част от обществото смята, че всички тези 

усилия са били положени, без да се вземат под внимание гражданите, които не са 

имали достъп до подходяща обществена информация. 

Третото голямо предизвикателство пред мрежата "Натура 2000" е нейното 

финансиране. Без ясно финансиране не е възможно да се изпълняват 

предвидените в плановете за управление мерки за опазване на местообитанията 

и видовете в тях. Необходимо е също така да се обмислят компенсации за хората, 

чиято икономическа дейност може да бъде засегната в полза на опазването на тези 

територии.  

4.5.2. Управление и финансиране на мрежата Натура 2000 

Както бе обяснено по-горе, всяка държава-членка отговаря за управлението 

на собствените си защитени зони от мрежа Натура 2000. Също така те са отговорни 

за постигане на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и 

видовете, които са мотивирали обявяването им, чрез прилагане на мерки, 

включени в плана за управление на всяка зона. Както обявяването, така и 

управлението на пространствата трябва да бъдат публични и прозрачни, а 

населението трябва да бъде информирано за напредъка на процеса и неговите 

последици. 

Европейската комисия изиска от държавите членки да разработят многогодишно 

планиране, в което да определят приоритетите за опазване на околната среда във 

Много от тези пространства 
съществуват само като линия на 

картата, което ги прави 
невидими на реалните им 

места. 
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връзка с управлението на мрежа Натура 2000, за да се включат подходящи мерки 

в най-подходящите европейски фондове за периода след 2021г. 

4.5.3.Предимства и възможности 

 Освен че играят решаваща роля в опазването на биоразнообразието в 

Европа, зоните от Натура 2000 осигуряват широк спектър от екологични ползи и 

услуги за обществото. Те допринасят за пречистването на водата, съхраняването на 

въглерод,  защитата от наводнения и ерозия (фиг. 4. 2).  

В тях се срещат и популации на 

икономически важни видове, 

като опрашващи насекоми, 

контролиращи вредителите, 

дивечови видове и диви сортове 

култури. По същият начин 

следва да се отчитат и ползите 

за ландшафта, отдиха, 

естетиката, науката, 

образованието и културата, 

произтичащи от доброто 

опазване на екосистемите. 

 

На база на подробно проучване на икономическата стойност на ползите от 

мрежата Натура 2000 в Европа от Института за европейска политика в областта на 

околната среда (IEEP), териториите от мрежата Натура 2000 предоставят на 

европейските граждани жизненоважни услуги (като съхранение на въглерод, 

регулиране на водата или защита от наводнения и суши) на стойност между 200 

000 и 300 000 милиона евро годишно.  

Мрежа Натура 2000 предоставя възможности за: 

• Опазване на природното наследство. 

• Поддържане и съживяване на традиционни дейности.  

Фигура 4.2. Екологични ползи на Натура 2000 зоните  



 Ръководство за бърдуочинг туризъм  

37 
 
 

• Насърчаване развитието на селските райони и спиране на тяхното 

обезлюдяване. 

• Усъвършенстване на по-устойчиви практики и модели в областта на 

животновъдството, риболова, селското стопанство и управлението на 

горите. 

• Насърчаване на устойчиви селскостопански дейности и отглеждане на 

местни породи като генератори на биоразнообразие. 

• Подобряване на качеството на живот на хората, които живеят в тези 

територии и които от години опазват съответните ландшафти. 

• Популяризиране на етикет за качество на продуктите и услугите, 

произведени в тези области (храни, занаяти, туризъм, свободно време 

и др. ). 

• Насърчаване на природния туризъм. 

• Генериране на нови икономически дейности. 

• Получаване на национално и европейско финансиране за опазване и 

устойчиво развитие. 

4.5.4. Бъдещето на мрежа Натура 2000 

Мрежата Натура 2000 има за цел да прилага модели на управление и 

използване на природните ресурси, които да подобряват социално-

икономическото развитие, без това да е заплаха за местообитанията и видовете, 

като се насърчават и поощряват частни дейности, които благоприятстват тяхното 

опазване чрез системи за заплащане на екологични услуги. Устойчивото развитие, 

наред с ползите за околната среда, се основава както на икономически, така и на 

социални ползи. Икономическите ползи, които се извличат пряко от Натура 2000, 

могат да идват от дейности, извършвани в рамките или във връзка с обекта, като 

например туризъм, обучение и образование, или от пряката продажба на продукти 

(основни или преработени), произхождащи от Натура 2000 зони. Тези 

възможности могат да представляват допълнителен източник на доходи и заетост 

на местно ниво и други допълнителни ресурси за по-широко регионално развитие. 
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Европа е дом на повече от 540 вида редовно 

срещащи се диви птици, от 69 семейства, а общата им 

гнездова популация се оценява на около два милиарда 

двойки. Милиони други мигрират през континента на път 

за Африка, а а още толкова от Арктика или Русия прекарват 

зимата в Европа.  

Подробният анализ на резултатите в зависимост от типовете местообитания на 

европейските видове птици показва някои интересни тенденции. Птиците, 

свързани с морските местообитания, имат сравнително висок дял на застрашени 

видове (20%). Това подчертава въздействието, което някои дейности оказват върху 

тези птици, а именно хищничеството и безпокойството в колониите, риболовът и 

замърсяването на морето. Между видовете, свързани със сухоземните екосистеми 

има много различия. Птиците, свързани с ливади и земеделски местообитания 

(23%) и с високопланински блатисти местообитания (18%), имат най-висок дял на 

застрашени видове, докато птиците, свързани с гори - имат най-нисък дял (3%). 

 

 

  

 

Модул 5  

Заплахи за птиците 
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6.1. Интерес към птиците: Птиците като туристически ресурс 

Вероятно няма друга група животни, която да е предизвикала толкова голям 

интерес у хората, колкото птиците. В продължение на векове те са били използвани 

като символ, художествен модел или обект на изследване. Освен това те са 

допринесли за осигуряването на храна и материали, с които да се топлим, 

обличаме и украсяваме.  

Птиците винаги са привличали човешкото внимание, но едва преди няколко 

години те станаха обект на туристически пътувания. Техническите подобрения в 

оптичните уреди (бинокли, телескопи, цифрови фотоапарати) и появата на 

многобройни ръководства и курсове за разпознаване и наблюдение на птици, 

записи на песни и специализирани уеб страници, позволиха на все повече хора да 

се приближат до света на птиците. 

В този смисъл, както "обикновеният" турист пътува, за да открие нови места, 

пейзажи, усещания и култури, така и бърдуочъра търси птиците, които са типични 

за региона, който посещава и които със сигурност ще се различават в голяма степен 

от птиците на родното му място. Понастоящем хиляди бърдуочъри пътуват по света 

в търсене на видовете, които им липсват в личния списък или за да снимат дадена 

птица в естествената ѝ среда, или просто за радостта от наблюдението. България, 

Португалия и Испания се превръща в желана дестинация за много бърдуочъри. 

 Модул 6 

Птиците като туристически ресурс 

 
 

Кулминационният момент за бърдуочъри, независимо дали е 

любител или експерт, е наблюдението на самата птица и 

последващото ѝ идентифициране.  
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Раздел III 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 

ОРНИТОЛОГИЧНОТО НАСЛЕДСТВО

 

 

 

Този раздел има за цел да представи процеса на интерпретативно планиране, 

техническите и интерпретативните средства, необходими за този процес, както и 

основите на маркетинга на орнитологични туристически услуги, включително 

създаването на рекламни материали. Осигуряването на умения за интерпретация 

на орнитологичното наследство е от особено значение за проекта EUROBIRD. 

Интерпретацията е изключителен метод, който може да се използва от 

екскурзоводите, за да провокират у посетителите отговорно отношение към 

природата. Ефективният устен превод трябва да бъде научен и практикуван в среда 

на обучение. 
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Концепции и дефиниции 

В контекста на неформалното учене "да интерпретираш" означава да 

предадеш идеи по начин, който привлича вниманието на аудиторията и вълнува ума. 

Интерпретацията е вид провокация за "разкриване на по-голяма истина" (Tilden & 

Bruce 2007). 

Националната асоциация за интерпретация на САЩ, която има над 7000 

членове в 32 държави, определя интерпретацията като "комуникационен процес, 

който създава емоционални и интелектуални връзки между интересите на 

аудиторията и значенията, присъщи на интерпретирания обект/субект". 

В областта на интерпретацията на природните ресурси процесът подпомага 

посетителите да развият знания, разбиране и информираност за видовете, 

местообитанията, екосистемите и услугите, които те предоставят. Тази осведоменост 

допринася значително за разбирането на необходимостта от взаимни усилия за 

опазване и управление на защитените територии. 

За да привлече и задържи вниманието на посетителите, интерпретацията използва 

неформални техники за обучение, като интерактивни дисплеи и изложби. 

Информацията е поднесена по жив, игрови и приятен начин. Интерпретацията може 

да бъде лична (водени преживявания или интерпретационни програми, напр. 

орнитологични обиколки с екскурзовод) или нелична (изложби, пана, етикети). 
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 Интерпретативното планиране е процеса на създаване на интерпретативни 

планове - онези документи, които спомагат за разработването на разбираемо, 

подходящо и приятно преживяване за посетителите на даден обект на природното 

или културното наследство. Те обикновено се базират на изследвания на 

съществуващото природно или културно наследството и изследвания на видовете 

комуникация. 

Интерпретативните планове са организирани около основното послание, 

което тура или програмата цели да предаде. Въпреки че интерпретативното 

планиране трябва да доведе до създаването на документ или медийни носители, най-

важната част от плана е процесът на неговото създаване. 

Истинският продукт на интерпретативното планиране е успешното 

преживяване на посетителите, което в крайна сметка води до цялостния успех на 

обекта и организацията (Brochu 2013). В случаят с орнитологичното наследство, това 

е успеха на тура с водача, програмата за наблюдение на птици или самия 

орнитологичния обект. 

7.1. Кратка история на интерпретацията 

Първите интерпретатори често ограничават работата си до изучаване на 

районите, в които са водили хора или до опити да получат подкрепа за опазването на 

тези райони. През първата половина на 20-ти век много различни видове 

интерпретативни средства стават популярни сред посетителите на исторически 

обекти и природни зони. През 50-те години на миналия век широко са се използвали 

вечерни беседи, разходки с екскурзовод и интерпретативни табели. През 60-те и 70-

те години на миналия век историческите обекти и свързаните с тях асоциации 

 

Модул 7 

Планиране на интерпретацията 
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осъзнават икономическата стойност на добре планираната интерпретация. 

Асоциации като Дружеството за интерпретация на британското наследство, 

Интерпретация - Канада, Асоциацията на интерпретативните естествоизпитатели 

(AIN) и Асоциацията на западните интерпретатори (WIA), се разрастват бързо и 

включват в редиците си много хора, които смятат, че могат да планират 

интерпретацията. В техните списания започват да се появяват статии за 

интерпретативното планиране. Професионалните срещи на тези и други асоциации 

включват презентации за планирането. Към средата на 70-те години на миналия век, 

някои университетски учебни програми по интерпретация включват интерпретативно 

планиране на бакалавърско и магистърско ниво. През следващите двадесет години са 

написани няколко книги за интерпретация. 

Фрийман Тилден установява шест принципа на интерпретацията още през 1957г. Те 

са:  

• Провокация (любопитство, 

внимание и интерес); 

• Свързване (с всекидневния 

живот на посетителите); 

• Разкриване (неочаквана, 

нова гледна точка); 

• Обръщане към цялото 

(цялата интерпретация 

трябва да води към 

основната идея на темата);  

• Стремеж към единство на 

посланието (всички 

използвани медии 

подкрепят посланието). 

(Фиг. 7.1.). 

Тед Кейбъл и Лари Бек добавят 

други принципи през 1998 г. 

 

Фигура 7.1. Принципи на интерпретацията според 
Фрийман Тилден,  1957 
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7.2. Модели на интерпретативното планиране 

Съществуват различни модели, очертаващи процеса на планиране. Като цяло 

те следват основните принципи на интерпретацията, с някои корекции. За този модул 

е избран моделът 5-M2 за успешно интерпретативно планиране на проектите от Лиза 

Борчу (2012г.) като най-подходящ, заради лесната и адаптивна към всяка 

интерпретативна скала за планиране. Той може да бъдат използван за различни 

видове планове: общ план за целия обект или план за програмата, пътеката или 

изложбата.  

Моделът използва рамка за планиране на пет основни аспекта, които трябва 

да бъдат взети под внимание - послание, пазар, физически характеристики на обекта 

(механика), медия и мениджмънт (фиг. 7.2.). 

 

 

 

Фигура 7.2. Моделът 5-M 

 

 
2 Бел. прев.: Моделът 5М следва първите букви от английски език - message, market, mechanics, 
media, management. 
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7.3. Основни елементи/стъпки на процеса по интерпретативно 

планиране и изпълнение  

Не винаги е лесно да бъдат следвани линейни 

стъпки в процеса на интерпретативно планиране. 

Добре обмислете как могат да бъдат адаптирани 

отделните елементи и стъпки едни към други. Стъпките 

от 1-6 представляват етапите на разработване на 

концепцията и на процеса по планиране (фиг. 7.5), 

докато стъпки 7 и 8 дават представа за разглеждането 

на действителното изпълнение на плана. 

• Стъпка 1 - Изграждане на екип за планиране 

Независимо дали работите като независим водач или като част от по-голяма 

организация, винаги е по-добре да бъдете част от управлението или да се 

консултирате с хората от управителния орган /организацията за управление на 

близкия защитен обект и/или с местните власти. Те могат да ви предоставят важни 

данни, както за природните ресурси, така и за очакванията и най-често срещаните 

поведенчески характеристики на посетителите. Процесът на планиране ще се нуждае 

също и от експерти с опит в управлението на проекти, маркетинг, в писане и 

редактиране на текст, както и в графичен дизайн. Въпреки това, всички в екипа трябва 

да бъдат наясно кой отговаря за координацията на планирането и по какъв начин се 

вземат решенията.  

• Стъпка 2 - Събиране на данни, анализ и синтез 

Добрият план за интерпретация следва да бъде базиран върху събиране и анализ на 

информацията за всички 5 аспекта от “Модела 5-М”, който разгледахме по-горе 

(послание, пазар, механика, медия и мениджмънт). Необходима е подробна 

информация за видове птици, които се наблюдават и техните местообитания, върху 

която да се развиват вашите основни послания, относно мениджмънта на мястото, 

както и специфичните му физически характеристики (достъп, пътеки, съоръжения и 

достъпна инфраструктура). Също така е необходима информация и за хората, които 

Основните елементи на 
процеса на 

интерпретативно 
планиране ще бъдат 

представени като пример 
за интерпретативен план 
на пътека за наблюдение 

на птици. 
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вече са посетили мястото, за потенциалните нови посетители, както и за предлагането 

на подобни преживявания в контекста на работа (пазарите), както и за 

съществуващите и потенциално възможните медийни средства за мястото. 

• Примерни данни за природните ресурси: брой двойки или брой индивиди, 

редки и застрашени видове, видове, обект на опазване, видове с интересно 

поведение; 

• Примерна информация за посетителите: възраст, образование, интереси, 

националност. 

По време на интерпретацията, вие бихте искали да предадете знания, разбиране и 

ценностно отношение чрез вашия собствен. За да можете да направите това, ще 

трябва сами да разбирате данните за видовете и местообитанията, които ще бъдат 

интерпретирани по конкретната пътека/ в програмата. Цялата информация за района 

(топография, климат, растителност, дива природа, история на човешките дейности) 

може да бъде полезна за интерпретацията. Но е възможно да се наложи да се 

задълбочите в екологията или историята, за да разберете някои от причинно-

следствените връзки на мястото. Например, по какъв начин извършените човешки 

дейности или проектите за възстановяване на местообитанията са променили водния 

режим на мястото; по какъв начин промените във водния режим са повлияли на 

химичните характеристики на водата; по какъв начин това е променило видовия 

състав на бентосната фауна; как огромното изобилие от бентосни организми се е 

превърнало в основно меню на повечето видове птици, които могат да се 

наблюдавани. Интерес може да представлява и информацията за съществуващите 

методи за мениджмънт (фиг.7.3.). 

 

Фигура 7.3. Общ процес за изготвяне на петте аспекта - съобщения, пазари, механики, медии и 

управление  
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• Стъпка 3 - Избор на темата или темите за интерпретиране и на 

посланията, които ще бъдат разработени 

Същината на интерпретацията е посланието, което посетителите отнасят със себе си 

след края на преживяването. Избирането на правилно послание винаги представлява 

баланс между ценностите на природния ресурс, интересите на посетителите и целите 

на управлението на обекта. Вашето място може да бъде в центъра на вниманието на 

специализирани бърдуочърски групи. Ако случаят е такъв, можете да помислите за 

послания и интерпретативни теми около специализирани бърдуочърски интереси. 

Ако все пак по-често има групи, които се интересуват от природата като цяло, ние 

можем да помислим за цялостното ѝ преживяване и посланията около важността за 

нейното опазване. 

Винаги е добра идея да бъдат развивани посланията, които бихте искали да 

предадете на вашата публика, посредством интерпретация. Проучване показва, че за 

повечето хора е трудно да запомнят факти, но придобиват общата представа. 

Добър начин за брейнсторминг и организиране на посланията е подхода “тема-

подтема-сюжет”. Основната тема трябва да подчертава всички останали компоненти 

на интерпретацията. Тя може да не бъде включена дума по дума в 

интерпретативните материали или да не бъде спомената пред посетителите, но 

трябва да бъде формулирана в интерпретативния план, за да бъдат съобразени с нея 

всички останали части на интерпретацията. 

o Пример за същинската тема на интерпретацията на орнитологично важно 

място. Соленото езеро е уникален и уязвим дом за огромен брой видове 

птици, които могат да се наблюдават в него в резултат на съвместното 

съществуване на природата и традиционното производство на сол. 

o  Пример за подтеми на централната тема; 

• Разнообразието на видовете птици зависи от специфичните 

характеристики на езерото. Редки видове, които могат да бъдат 

наблюдавани, кога и защо тук; 

• Опазването на езерото означава разбиране и поддържане на баланса 

между човека и природата в екосистемата; 
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• Традиционното производство на сол благоприятства мигриращите 

видове  птици; 

• Необходимо е институциите и обществото да се включат в опазването 

на езерото и птиците; 

Сюжетите са детайли от съдържанието, което трябва да бъде интерпретирано 

в различни подтеми. В концептуалната разработка (документа за планиране) те могат 

да бъдат записани като прости изречения, съобразени с основната тема и подтемите. 

По-късно, по време на процеса по планиране, сюжетите ще бъдат доразвити в 

конкретни елементи (образи, звуци, карти, преживявания) и текстовите компоненти 

ще бъдат разпределени в различни интерпретационни медии. Те могат да бъдат 

изразени чрез експонати, брошури, програми, табели, аудио и видео файлове или 

други медии. Сюжетите и специфичните елементи от интерпретацията могат да бъдат 

събрани от планиращия екип по време на брейнсторминг сесиите. Брейнстормингът 

позволява на членовете на екипа да изразяват различни идеи, които могат да бъдат 

проверени за съответствие с подтемата и основната тема и да бъдат организирани 

около тях. Ако се появят прекалено много идеи, темата може да определи кои са 

приоритетни, използвайки процедура по гласуване. Всеки участник получава само пет 

точки (напр. стикери) и трябва да ги разпредели в общия списък с идеи. Идеите, които 

получат най-много точки, остават в интерпретативния план.  

• Стъпка 4 - Приспособяване на посланието към различните групи 

посетители 

Едно орнитологично място може да има групи посетители, ако вече е известно. 

Отговорът на въпросите “Кой вече посещава мястото” и “Кой искаме да го посещава 

в бъдеще”? ще помогне различните групи да бъдат сегментирани. Какво е нивото на 

познанията им и уменията за наблюдаване на птици, възрастта и националността на 

всяка група? 

Според този анализ, трябва да приспособите посланията и подтемите на 

интерпретацията.  
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• Стъпка 5 - Избор на медия 

В процеса на интерпретация, медиите са всичко това, което оказва помощ в 

предаването на посланието към целевите пазарни сегменти (групите посетители). 

Интерпретативните средства могат да включват информационни табла по маршрута, 

аудио гидове, линкове към образователни видеа в интернет, принтирани брошури, 

групови игри на терен, интерактивни модули и настолни игри в центъра за 

посетители. По време на фазата на планиране, палитрата от идеи за интерпретативни 

средства изглежда неограничена, но във фазата на изпълнение на проекта, тя зависи 

много от бюджета за изработка и поддръжка, както и от наличното пространство. 

Важно е да се опитате да включите комбинация от медии, за да отговорите на 

специфичните нужди на групите посетители. 

• Стъпка 6 - Определяне на целите на интерпретативния план/ 

програма 

Поставянето на измерими цели е важно. Това позволява да бъде оценена 

ефективността на интерпретативния план и неговите продукти. Целите поставят на 

изпитание усилията ви. 

o Целите на управлението са измерване на очакваната полза за органа 

на управление на орнитологичния обект (пътека, програма) или 

природния ресурс. Тези цели могат да бъдат използвани за оценка на 

цялостния успех на проекта по интерпретация; 

o  Интерпретативните цели измерват успеха на новосъздадената връзка 

между ресурса и посетителя. Той може да се фокусира върху промените 

в отношението (поведението) или новопридобитите знания. По-трудно 

е да се поставят и измерят интерпретативните цели, защото често 

ефектът от интерпретацията е емоционален; 

o Целите за действие описват планираните стъпки за изпълнение. Те 

могат да бъдат част от план за действие/ годишен или бизнес план. 

Примери 

o  Цели на управлението 
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o Приходите от туризъм в орнитологичния обект ще нараснат с 5% през 

първите три сезона от прилагането на новата интерпретативна 

програма. Количеството на отпадъците от случайни туристически 

посещения ще се понижи по начин, който ще намали усилията за 

тяхното премахване наполовина, в сравнение с времето преди 

предлагането на организирани пътувания. 

o  Интерпретативни цели 

o Повече от половината от всяка група могат да отговорят неофициално 

или официално (писмена обратна връзка) на проучвателни въпроси в 

края на маршрута.  

o Повече от половината от групата е изразила емоционално впечатление 

на висок глас.  

o  Цели на действието 

o Разработване на интерпретативни програми за повече целеви групи 

посетители (напр. деца от началното училище). 

o Разработване на допълнителни изложби за отделни редки или 

застрашени видове. 

• Стъпка 7 - Подготовка, приложение и тестване 

В края на процеса по планиране на интерпретацията, трябва да бъде 

разработен план за действие с времева рамка, която да позволи правилното му 

изпълнение. Той трябва да включва списък с източници, необходими за изпълнението 

на всяка стъпка. 

Стъпките на плана за действие ще включват проектиране, изработка, 

изграждане (монтиране) на интерпретативните средства и не на последно място 

действия по тяхната поддръжка, когато са поставени на терен.  

Проектирането на отделни елементи може да включва подготовка на скици, 

проучване и писане на текстове и сценарии за видеоклипове, оформление на 

графични и текстови панели, конструктивни чертежи от инженери. Текстовете следва 
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да бъдат прегледани и проверени от експерти. Разработването на проекта следва да 

осигурява всичко необходимо за етапа на производство. 

При положение, че целият проект не може да бъде изработен наведнъж поради 

ограничения в бюджета, винаги е добра идея да бъде завършено проектирането му и 

след това да се отделят относително последователни части, които да бъдат 

извършени на различни етапи. Може да помислите за сглобяване на всички елементи 

в нескъп прототип. Поканете тестова група от ваши колеги или любители-бърдуочъри. 

Включете обратната връзка от тях в окончателния вариант на плана или в начина, по 

който изпълнявате интерпретацията. 

• Стъпка 8 - Разработване на средства за оценка и обратна връзка от 

посетителите 

Важно е да се извършва оценка на всички интерпретативни услуги поне веднъж на 

3-5 години, за да бъде проверено дали още са подходящи и функционират правилно. 

Постигането на целите и лесната поддръжка също трябва да бъдат част от оценката. Винаги 

е много практично да се разработи система за събиране на обратна връзка от посетителите - 

онлайн въпросници или на хартиен носител на място. Примерни формуляри за обратна 

връзка могат да бъдат намерени в учебното ръководство за оценка на образци на Hercultour. 

 
Фигура 7.5. Образец на съдържанието на интерпретативен план за експозиция или пътека (Източник: 
Borchu 2012).  
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Често срещан недостатък за ефективно планиране 

Избор на медиен носител - Събирането на информация относно управлението, 

посланието, пазарите и механиката, осигурява добра основа за избора на медия. Ако 

анализът на останалите “4-М” не бъде включен, интерпретативният проект не може 

да бъде завършен успешно.   
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 Техническите и интерпретативните медии са най-ефективният метод(и) за 

комуникация на посланията към целевите пазарни сегменти (Brochu 2013). В 

интерпретативен смисъл, медиите са всичко това, което помага за комуникацията 

на посланията. Примери са - публикации, табели, изложби, лични презентации, аудио 

и видео програми, произведения на изкуството, музика, материали за самостоятелни 

обиколки, характеристики на пейзажа, подкрепящи основната тема и проектиране на 

съоръжението (Venerka 2018). Интерпретативният план трябва ясно да посочва 

комбинацията от средства, необходими за предаване на посланието на конкретните 

аудитории (NAI 2009). За да бъде постигнато това ефективно, в плана е включено 

описание на средствата: 

• Предложение на местоположение и описание на планираните медийните 

средства; 

• Предоставяне на подходящи подробности, които проектантите да следват 

при създаването на конструкцията; 

• Авторите да бъдат напътствани при подготовката на чернови и изображения; 

• Да са съобразени със специфичните цели и задачи на интерпретативния план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модул 8 

Технически и интерпретативни 
медии 
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8.1. Важни аспекти, които трябва да бъдат съобразени при 

избирането на медийни средства 

Според много различни автори има два вида интерпретативни средства: 

персонални и неперсонални. Основната разлика е, че във втория случай, публиката 

взаимодейства директно с медията. Що се отнася до личните средства, 

интерпретаторът оказва влияние и насочва комуникацията на своята публика с 

медиите.  

Фигура 8.1. Персонални и неперсонални медийни средства 

Знаците, маркировките, пътеводителите, картите, листовките, аудио гидовете и други 

обикновено се отнасят към неличните средства, но към такива класификации трябва 

 

 

При избора на медия за интерпретиране на дадено събитие или 

място трябва да се направи анализ, за да се оценят силните и 

слабите страни на всяка медия, трайността ѝ, разходите 

(включително за поддръжката ѝ), достъпността, личните умения на 

посетителите, пригодността за аудиторията и мястото. 
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да се подхожда с повишено внимание (фиг. 8.1). Интерпретаторът може да използва 

карта, за да илюстрира разказ, като в такъв случай тя трябва да се причислява към 

личните средства, а не към неличните. 

Изборът на средства трябва да се определя от всички фактори, разгледани в процеса 

на планиране. Мислете в широк смисъл и не разглеждайте само едно медийно 

средство, а подходяща комбинация от различни такива. Най-доброто средство за 

интерпретация е това, с чиято помощ се предава посланието с неговата централна 

подтема и сюжетни линии на пазарите, към които се стремим по възможно най-

добрия начин. За съжаление, той често зависи от наличните бюджет, пространство, 

лични умения и възможности за поддръжка.  

За да бъде представен примерен набор от възможни медийни решения, в тази глава 

ще бъде посочен примерен въображаем сценарий. 

Обектът, където ще се извършва орнитологичната интерпретация, е Соленото езеро 

(прототип на това езеро е Специално Защитената зона Атанасовско езеро - 

BG0000270). Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите - гр. Бургас е 

отговорна за менажирането на защитената територия, според План за управление на 

поддържан резерват Атанасовско езеро.  

Основната цел на опазването на територията е защитата и поддържането на неговата 

богата орнитофауна, състояща се от редки видове птици като къдроглав пеликан, 

розово фламинго, саблеклюн, кокилобегач, гривести рибарки и други водолюбиви 

птици, които използват Соленото езеро като място за гнездене, почивка, нощувка. 

Мястото се състои от над 170 плитки водни басейна, разделени с диги, минидиги и 

валове. 

На Вас като независим участник, но с опит в наблюдаването на птици и 

воденето на бърдуочърски групи, се предлага договор за разработване на 

интерпретативен план за района. Както е описано в предходната глава, вие вече сте 

съставили своя екип за планиране и сте развили основното послание на 

интерпретацията. 
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Централна тема за интерпретацията на орнитологичен обект: 

Salt Lake  

Създадено с помощта на човека място за производство на сол, което с времето 

се оказва и важно място за огромен брой мигриращи и гнездящи редки видове 

птици. 

Подтеми на централната тема: 

● Различните басейни на Соленото езеро предлагат различни условия за 

птиците като по този начин привличат голямо разнообразие от птици през 

различните сезони. 

● За мигриращите птици е от изключително значение да имат “хотел”- място, 

където да почиват по време на есенното си пътуване на юг, както и през 

пролетната си миграция. 

● Производството на сол е важно, както за хората, така и за птиците. 

Направено е пазарно сегментиране и са определени следните съществуващи и 

потенциални целеви групи: 

● Групи от  ученици (7-11 години) от местната общност. Наименува се Г-1. 

● Местни жители на средна възраст, любители на природата и начинаещи 

бъруочури, които пътуват сами или в малки групи. Групата се наименува Г-2. 

● Напреднали бърдуочъри от други европейски страни. Групата се наименува  

Г-3. 

Оценка на следните медийни средства: 

● ПЕРСОНАЛНИ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СРЕДСТВА 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Това е най-гъвкавото средство за интерпретация. Може да включва обиколки с водач, 

разговори, демонстрации и наблюдения, представяне - възстановки, ролеви и други 

игри, поетични четения, танцуване и музика, специални събития и други програми с 

различни дейности. Тези методи на комуникация са трудоемки и за  
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осъществяването им е необходима голяма координация. Предимствата на тези 

интерпретативни техники са многобройни. Те провокират реакция, темпото може да 

бъде регулирано, персонално и приспособено към различните нужди и интереси, 

гъвкаво, запомнящо се и обикновено автентично. Добре проведения тур дава 

усещането за привилегирован и автентичен “вътрешен поглед”. Добрият 

интерпретатор може също така и да помага на посетителите да разберат сложни 

процеси/ проблеми, които трудно биха могли да бъдат предадени чрез табели или с 

печатни материали. В повечето случаи обаче те са скъпи, с различно качество и могат 

да бъдат непоследователни, като изискват значително управление, за да се 

поддържат надеждността и необходимият капацитет.   

ОБИКОЛКИ С ВОДАЧ 

Идеи за интерпретиране на основните теми и подтемите за група Г-1 при тур с водач. 

Тъй като посетителите на Соленото езеро ще имат усещането, че са на почивка сред 

природата, може да бъде направена аналогия между човешките ваканционни 

курорти и местата за хранене, и почивка на птиците. Постигането на 

интерпретативната цел е възможно, когато основната тема и подтемите са разделени 

от еводача на следните части: 

• Обявете, че Соленото езеро е известен “курорт” сред мигриращите 

птици. Въздушна снимка на езерото. Всеки басейн може да бъде 

оприличен с един квартал. 

• Кой е създал “курорта” Соленото езеро? Въведение в историята на 

производството на сол в Атанасовско езеро. Местен работник от 

солниците може да разкаже своята лична история и да направи 

демонстрация. 

o Когато методът за производство на сол бъде разбран, става ясно, че всяко 

езеро има различни характеристики. 

o Защо птиците мигрират? Може да има кратко обяснение или игра (за 

децата) за миграцията.  
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o Колко е трудно за птиците да мигрират? Примери и игри ще допринесат за 

интерпретиране на темата. 

o Подобно на хората след изморителна работа, птиците се нуждаят от места, 

където да почиват и да се хранят. Наблюдаване на птици с оптична тръба 

и бинокъл. Децата описват своите наблюдения. 

Различните видове птици имат различни изисквания по отношение на 

местата за хранене и почивка - някои загребват и филтрират водата, други са 

с дълги крака и човки, и се хранят с червеи и други безгръбначни. При 

положение, че има много басейни в Соленото езеро, изглежда правилно да 

бъде направено заключение, че целият курорт ще бъде важен за много 

различни видове птици. Разнообразието от условия в резултат от дейността на 

хората, отговорни за производството на сол. Това е добър пример за хармония 

между хората и природата.  

● ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ 

 Общи принципи 

o Писане на текст за информационни табели за пътеките. 

• Проучвания и справки. Задълбочено проучване; проверяване на факти 

чрез надеждни източници и повторна проверка. 

• Писане на тематично заглавие. Повечето хора четат или преглеждат 

заглавия, както четат вестници, т.е. търсят завладяващи заглавия. Ако 

вниманието им не е привлечено, може да не продължават да четат. 

 
 

Миграцията 
 е от решаващо значение за оцеляването на някои видове птици - т.нар. 

мигриращи птици. Ако няма "места", където те да почиват и да се хранят по 

врем на прелета си, тези видове птици може да не успеят да осъществят 

дългите си полети и да изчезнат - тоест да изчезнат завинаги. 
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Уловете същността в заглавието, а не само темата. Запомнете, че 

тематичното заглавие ще се състои от една основна идея и ще разкрива 

цялостното послание. Заглавието може да бъде по формата на въпрос, 

който често бива задаван от посетителите.  

• Структуриране на теста - имайте предвид правилото 3-30-3. Трябва да 

имате основно заглавие и подзаглавие на всеки параграф. Разполагате 

с 3 секунди да накарате читателя да продължи с четенето. “Повечето 

посетители четат табелите с кратък текст с повече внимание, отколкото 

с по-дълъл” Serrell (1992). Наслояването е важен начин да окуражите 

посетителите да започнат и да продължат с четенето на вашия текст. Не 

забравяйте правилото 3-30-3. Текстът не бива да е по-дълъг от 200 думи. 

• Използвайте четливи шрифтове с подходящ размер. 

o Илюстрация 

• Снимката или рисунката се равнява на 1000 думи е поговорка, която е 

необходимо да бъде взета под внимание. Трябва винаги да се обмисля 

как визуално да бъдат презентирани ключовите послания. Използвайте 

всяка възможност за по-малко думи и повече илюстрации, диаграми, 

графики, таблици, карти или снимки. Информационното табло следва 

да бъде семпло с една или няколко илюстрации. Многото табели 

създават объркващ и обезкуражаващ ефект. 

o Поставяне 

• Те трябва да бъдат поставяни на места, където информацията е 

необходима. 

• Посетителите обикновено правят почивки и търсят подслон от 

неприятни метеорологични условия. 

•  Те не бива да се сливат с пейзажа, а да бъдат лесно видими. 

• Не бива да нарушават живописни гледки. 

•  На най-малко вероятното място може да има вандализъм. 
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⇝  Предимства на табелите/ информационни табла като средство за 

информация 

• Те са подходящи за подчертаване на силно значими и интересни точки от  

мястото. 

• Като цяло производството им не е сложно и биха могли лесно да бъдат 

ремонтирани. 

• Сравнително евтини са. 

• Биха могли да се комбинират с други средства за информация, например 

аудио файлове през QR кодове. 

⇝ Недостатъци на табелите като средство за информация 

• Те представят ограничено количество информация, която е трудно да бъде 

обновявана редовно. Това ги прави непривлекателни за постоянните 

посетители. 

• Те не предлагат интерактивни преживявания. 

⇝ Оценка на употребата на табелите за трите целеви групи: 

• Информационните табели не осигуряват достатъчна визуална 

привлекателност за поколението, израстващо с компютърни устройства до 

себе си. Би било добра идея някои отсечки от маршрута да бъдат адаптирани 

за сегмента Г-1 (ученици), като се добави известна интерактивност. Пример: 

Децата могат да измерват размера на ръцете си в сравнение с размаха на 

крилата на голяма рееща се птица. 

• Група Г-2 (начинаещи бърдуочъри) - Информационните табла по пътеката ще 

привличат вниманието на групи, търсещи интересна информация за птиците и 

дивите животни като цяло, които могат да наблюдават на място. 

• Група Г-3 (международни напреднали бърдуочъри) - Интересите им са 

свързани предимно с наблюдаването на възможно най-много птици. 

Информационните панели могат да не са привлекателни за тях.  
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По изключение могат да бъдат поставени покрай пътеката с подробна 

информация за съоръженията за наблюдение и подходящите места, 

където могат да бъдат наблюдавани птиците. 

 

●  ПУБЛИКАЦИИ 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ 

Публикациите могат да бъдат листовки, брошури, пътеводители, карти, както и 

книжки за оцветяване, листове с факти и дейности, инструкции за търсене на 

съкровища (treasure hunts) и др. Всички те дават възможност на посетителите да ги 

използват в удобно за тях време. 

o  Дизайн и отпечатване на листовки и брошури. 

• Листовките и брошурите могат да съдържат повече информация от табелите, но 

трябва да бъдат спазвани същите принципи за писане на текст и илюстриране, както 

при табелите. 

• Обикновено брошурите и листовките се разпространяват на хартиен носител в 

туристическите центрове. Имайте предвид, че ако посетителите изберат твърде много 

различни брошури, значението на всяка една от тях се намалява. 

• Брошурите и листовките могат да достигнат до заинтересованите посетители не само 

на хартиен носител, но и в цифров вид.  

o  Пътеводители 

• Пътеводителите също могат да осигурят информация и да оказват влияние върху 

очакванията на посетителите, дейностите и избора на обекти. Професионалните 

илюстрации, снимки и добре написаните текстове са задължителни. 

• Пътеводителите могат да варират от няколко до стотици страници. Те са скъпи за 

разработване и публикуване. В повечето случаи са написани с рекламни цели. 

• Органите за управление на природните обекти трябва да поддържат връзка с 

авторите на пътеводителя, за да предлагат промени или да добавят материали, 

свързани с техните цели. Промените в трасетата и  районите на дестинациите трябва 

да бъдат отразени във всички нови издания на пътеводителя. 

o Карти 
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• Най-добре е картите на природните обекти да бъдат покривани с найлон, за 

да станат водоустойчиви и да издържат по-дълго. 

• Сгъваемите карти са по-лесни за пренасяне. 

• Степента на подробност трябва да е съобразена с аудиторията. Много 

посетители не могат да разчитат карти. 

• Ако е възможно, включете информация за нормативната уредба, но имайте 

предвид, че повечето посетители се интересуват единствено от пътеките и 

топографската информация, и ще пренебрегнат съобщенията от 

ръководството на обекта. 

• Имайте предвид, че дигиталните карти като Google maps са интерактивни и 

осигуряват детайлна информация, която се обновява редовно. Употребата и 

важността на хартиените карти бързо намаляват. 

• Ефективността на картите за управляване на очакванията, контролиране 

избора на обектите и поведението на посетителите, ще зависи от степента, до 

която тези цели са взети предвид, при разработването им. 

• От друга страна, картите, изобразяващи миграцията на птиците, са много 

ефективни за обяснението ѝ, както и за визуализиране на изминатите 

разстояния. Такива карти могат да бъдат поставени на информационни табели 

или да бъдат част от мултимедийни презентации. 

● ИЗЛОЖБИ 

Посетителските центровете или други подобни информационни центрове, 

подходящи при всякакви метеорологични условия, могат да приемат експозиции, 

включващи плакати, триизмерни модели, аудио-визуални и мултимедийни 

дисплеи и др. Често изложбите представят много повече текст, отколкото може да 

бъде прочетен от посетителите за малък период от време. Да бъдете кратки и да  

представите добре няколко истории е по-ефективен начин за постигане на вашите 

интерпретативни цели. Сложната информация може да бъде интерпретирана и 

предадена с пасивно или активно участие. В повечето случаи цените за изработка 

на изложби са високи, а разходите за поддръжка обикновено са ниски. 

o Триизмерни модели 



Ръководство за бърдуочинг туризъм  

63 
 
 

• Тези модели създават по-добра представа за размера и външните особености 

на обекта (птица, бозайник и т.н.). По този начин те стават по-забавни и по-

онагледяващи от обикновените графики. 

• Те осигуряват предимно пасивно включване. 

• В повечето случаи разходите за създаване на модели са значителни.  

o Плакати 

• Плакатите представляват единични листове с различни размери - от А4 до 

размер на билборд. При подготвянето им, трябва да бъде избран подходящ 

размер според вашите цели. Имайте предвид, че те могат да бъдат 

разпространявани и излагани не само в обекта и неговите съоръжения, но и в 

различни институции, напр. училища. 

• Плакатите могат да предоставят последователна информация в опростен и 

атрактивен формат. Ограничете посланията си до едно или само няколко, за 

да избегнете претрупване. 

o  Реквизит 

• Изберете реквизити, които са лесно разбираеми, бързо ще привлекат 

вниманието и ще провокират реакции. 

o Аудио-визуални и мултимедийни дисплеи. С бързото развитие на 

технологиите, тези възможности се увеличават с всяка изминала година. 

Медийните опции могат да бъдат: видеа, виртуална реалност, анимации, 

холограми, кадри в реално време от обекти на дивата природа и други. При 

проектиране на изложбите, вземете предвид тесните места, които могат да 

бъдат създадени при интерактивните цифрови устройства. Аудио-

визуалните дисплеи са ефективен и запомнящ се начин за представяне на 

последователна информация.    

• Видеоклипове - с последните постижения в областта на технологиите, 

видеоклиповете се превърнаха в ценно и често използвано образователно 

средство. В зависимост от необходимото качество, те могат да бъдат 

изработени на място или от професионална фирма. Видеоклиповете са 
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атрактивни, забавни и познати. Предимство е, че могат да бъдат гледани преди 

пътуването на открито, когато посетителите имат време да възприемат 

посланията и да променят поведението си. 

• Звук - музиката, звуковите ефекти, записите на устна история и озвучаването 

могат да вдъхнат живот на мястото с много по-голямо въздействие, отколкото 

статичната табела или брошурата. Когато планирате аудиозапис, имайте 

предвид: какви истории и послания са подходящи, естеството на обекта и 

основната аудитория и дали записът ще има добавена стойност, различните 

източници на истории и най-подходящите хора, които да ги разкажат, напр. 

герои от местната общност, професионални сценаристи, актьори или медийни 

водещи.   
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Цели 

● Осигуряване на основни познания за принципите на маркетинга и разбиране 

на значението на създаването на маркетингов план и рекламни материали. 

● Запознаване с важните етапи на маркетинговия процес. 

● Запознаване с основните принципи за създаване на рекламни материали. 

9.1. Какво е маркетинг? 

Пазарът е обмен между двама партньори, най-често 

купувач и продавач. Най-важният фактор, определящ 

маркетинга, е обмена на информация. 

Обикновено екскурзоводите могат: 

● Работа в държавно или частно предприятие (туристическа агенция, 

администрация на природен парк и 

др.) с трудов договор. Водачът 

работи в съответствие с 

договорените с него правомощия. 

Маркетингът, включително 

популяризирането на туровете, се 

извършва от предприятието 

(обикновено от маркетинговия му 

отдел). 

● Работа на свободна практика за различни предприятия (туристически 

агенции, администрация на управлявани резервати и др.). От маркетингова 

гледна точка тези предприятия са и клиенти на гида. Водачът трябва да 

познава нуждите и изискванията на предприятията, така че да бъде наеман по-

 
Модул 9 

Реклама и рекламни материали 

 

МАРКЕТИНГЪТ 
изучава пазара 
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често и на по-висока цена. В този случай услугите и тяхното предлагане на 

пазара на крайния клиент се осъществяват от предприятието. 

● Работа на свободна практика директно с крайни клиенти. Този обучителен 

модул е въведение в някои основни принципи на маркетинга и може би е най-

добре да се използва от лица на свободна практика, които сами ще извършват 

маркетинга и популяризирането сред крайните клиенти. Имайте предвид, че 

маркетингът е всеобхватна, планираща и изучаваща дейност. 

И отново пазарът е размяна между двама партньори. В зависимост от това кой 

има предимство при преговорите за цената, съществуват два вида пазари - 

пазари на продавача и пазари на купувача. 

● Пазар на продавача: Пазарът на продавача 

се формира, когато търсенето превишава 

предлагането на даден продукт или услуга. 

На пазара на продавача маркетингът е 

насочен към продукта, а не към конкретен 

клиент.  

Прочетете повече, като сканирате този QR 

код.  

o Пример: Органите на природен парк разрешават само разходки с водач на 

територията на парка. Малък брой сертифицирани екскурзоводи са 

лицензирани да правят разходки с водач, докато много туристи се 

интересуват от посещението на обекта. 

o Пример: Природният туризъм е сезонен в Европа. В разгара на сезона 

търсенето на екскурзоводски услуги е по-голямо и екскурзоводите са в 

изгодна позиция за договаряне на цените. 

По-високи приходи, по-ниски разходи, по-голяма печалба. Това е целта на 

пазар, ориентиран към продукта. Растежът може да се дължи на 

разработването на нови продукти или навлизането на нови пазари.  
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На европейския пазар рядко се срещат пазари на продавачите, а повечето 

се считат за пазари на купувачите. 

● Пазар на купувача: Икономическа ситуация, при която стоките или акциите са 

в изобилие и купувачите могат да поддържат ниски цени.  

o Пример: Природният туризъм е сезонен в Европа. В ниския сезон търсенето на 

екскурзоводски услуги намалява и клиентите са в изгодна позиция за 

договаряне на цените.  

Функцията на пазара на купувача е маркетингът, насочен към клиента. 

Маркетинг, ориентиран към клиента, означава да привлечете клиента към 

себе си, като му предоставите по-добра стойност от тази на конкуренцията. 

Трябва да познавате нуждите на клиента и да доставяте продукт, който най-

добре отговаря на неговите нужди. Различните клиенти имат различни нужди. 

Трябва да изберете клиентите, на които ще предоставите продукта или 

услугата си, и да кажете "не" на останалите. Процесът на разделяне на 

потенциалните клиенти на групи по интереси се нарича сегментиране. 

9.2. Принцип на сегментиране, таргетиране и позициониране  

 

Фигура 9.1. Сегментация на пазара  

● СЕГМЕНТИРАНЕ 

Концепцията за сегментиране е разработена за първи път от Смит през 1957 г. 

Сегментирането на пазара е процесът на групиране на нехомогенен пазар в 

разпознаваеми сегменти въз основа на хомогенни характеристики, за да се 

задоволят конкретно индивидуалните нужди и предпочитания и да се осигури по-
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голяма удовлетвореност, повишена лоялност, намален оборот на посетителите (фиг. 

9.1.) (Dolnicar, Grün, and Leisch 2018). Съществуват много различни критерии и начини 

за сегментиране на пазара. Някои критерии са покупателна способност, демографска 

сегментация, националност и други. Сегментирането на пазара е процес, основан на 

данни. Обикновено информация за определен пазар или пазарен сегмент може да 

бъде получена от научни изследвания и статии, данни от проучвания, проведени от 

туристически центрове, местни или национални власти. Темите във форумите и 

групите в социалните медии също могат да дадат информация за това, какви хора се 

интересуват от района или услугите, които планира да предложи даден екскурзовод. 

o Пример 1: Бизнесмен иска да продава чай, но не е направил пазарно 

проучване и не е сегментирал пазара. Логичното предположение е, че той 

трябва да продава хладък чай - нито горещ, нито студен. В действителност 

някои клиенти обичат леден чай, а други - горещ. Никой няма да купи хладък 

чай. 

o Пример 2: Атанасовско езеро е с богато биоразнообразие. Там са 

регистрирани над 333 вида птици. Водачът, който не е направил сегментиране 

на пазара, започва да предлага 4-часова пешеходна обиколка за наблюдение 

на птици, при която се наблюдават много видове. Хората се разделят на два 

сегмента: хора, които се наслаждават на почивка на плажа и идват, за да видят 

фламинго и други видове; напреднали бърдуочъри, които искат да видят 

възможно най-много птици за кратко време. Те знаят местата, където могат да 

разгледат езерото със своите тръби за наблюдение като направят разходка за 

4 часа. 

Любителите на птици представляват значителна част от ползвателите 

на дивата природа, но те не са хомогенна група. Различните автори ги разделят 

на различни групи, например според ангажираност, умения, поведение, 

активност, знания и различни други предпочитания. В съществуващата 

литература се вижда ясна връзка между поведенческата ангажираност на 

любителите на птици и последващата ангажираност. Начинаещият или 

случайният бърдуочър ще се нуждае и ще оцени много повече 

интерпретацията на дивата природа, която ще наблюдава отколкото 
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запаленият бърдуочър, който иска да отбележи нов вид в своя списък с видове 

птици. 

● ТАРГЕТИРАНЕ 

Следващата стъпка, след като са определени променливите на сегмента, е 

изборът на целеви сегмент, който се влияе от три характеристики: техния размер, 

темп на растеж и рентабилност. 

Пример: Напредналите бърдуочъри обикновено харчат повече за екскурзия за 

наблюдение на птици, но техният сегмент в повечето случаи е малък. 

Наличието на определени компетенции и ресурси за посрещане на нуждите на 

избрания сегмент. Конкуренцията, както настоящата, така и потенциалната, е важен 

фактор, който трябва да се вземе предвид. Голям и разрастващ се сегмент може да 

бъде печеливш, но ще привлече голяма конкуренция, което ефективно ще намали 

маржовете на печалба. 

● ПОЗИЦИОНИРАНЕ  

Отнася се до връзката на марката с други марки, насочени към същия сегмент. 

Позиционирането е свързано с мястото, което марката заема в съзнанието на 

потребителите в сравнение с други марки. Формално, това е просто търговска марка, 

но в маркетинга тя означава много повече. Това е обещание за конкретни ползи за 

клиента. Това е, което клиентът очаква от дадена марка. Личното брандиране е от 

жизненоважно значение за водачите на свободна практика. Личният брандинг е 

съзнателното и целенасочено усилие да се повлияе на общественото възприятие за 

даден човек, като се позиционира като авторитет в своя бранш. Така се повишава 

доверието към него и той се разграничава от конкуренцията. Спомага да напредне в 

кариерата си, увеличи кръга си на влияние и да има по-голямо въздействие 

(определение, взето от PersonalBrand.com). Zarkada, Anna (2012 г.) дава различни 

определения на личния брандинг. Еванс, Джоел (2017 г.) подробно обяснява 

концепцията за личния брандинг и маркетинговите предимства, които той може да 

предостави. Проучването на пазара се състои главно в това да се разбере какво 

мислят клиентите за дадена марка. Представата на клиентите за личния бранд на 
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екскурзоводите може да бъде нещо различно от това, което екскурзоводът мисли, че 

означава за тях. Изграждането на силна лична марка е от основно значение.  

Пример: Хулио Санчес, водач в НП Доняна: Придружавам образователни и забавни 

турове за начинаещи бърдуочъри, като използвам иновативни интерпретативни 

методи (фиг. 9.2.). 

Изявлението за позициониране може да се раздели на три отделни части, които не 

противоречат на оценката на твърдението. 

1. Кой е целевият сегмент за Хулио? Начинаещи бърдуочъри. 

2. Каква е разликата, която 

Хулио предлага на целевия си 

сегмент? Водене с помощта на 

иновативни интерпретативни 

методи. Клиентите ще очакват 

от Хулио висококачествени 

интерпретации. 

3. Каква е референтната рамка? 

Хулио е водач, който предлага 

турове. 

Точката на различие се отнася до 

факторите на продуктите или услугите, 

които създават диференциация. Диференциацията е начина, по който стоките или 

услугите на дадена компания се различават от тези на нейните конкуренти. 

Показатели за успеха на точката на различие ще бъдат увеличените ползи за 

клиентите и лоялността към марката. Тя трябва да е изпълнима и разумна, да не е 

свръхобещаваща и да не е услуга, която не е осъществима и устойчива.  

В маркетинга "референтна рамка" е начина, по който целевият пазар възприема нов 

продукт, услуга или концепция. Позиционирането е стратегическа идея, докато 

 

Фигура 9.2. Стъпки на 
позициониране 

  
Точката на диференциация трябва да бъде 

релевантна и отличителна. 
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изявлението и като цяло посланията са тактически. След като се вземе решение за 

позициониране, трябва да се използват елементите на маркетинговия микс: продукт, 

цена, промотиране и място, за да се позиционира продуктът, така че да отговаря на 

нуждите на целевия сегмент. 

 
Терминът "маркетингов микс" е основен модел за бизнеса, който исторически е 

съсредоточен върху продукт, цена, място и промотиране. Маркирането е размяна 

между продавач и купувач. Продавачът внася продукта в борсата, а купувачът плаща 

цената. Начинът, по който продавачът съобщава на купувача за продукта на 

определена цена, се нарича промоция.  

Продукт. От гледна точка на туриста туристическият продукт или услуга обхваща 

цялостното преживяване от момента, в който той се опита да резервира до 

завръщането му в хотела или дори в родната му страна.  

o Пример: Хулио Санчес предлага турове за наблюдение на птици в природен 

парк за начинаещи бърдуочъри. Смята, че е свършил добра работа като е 

придружил млада двойка. Реалността обаче може да е различна. Отзивът на 

двойката в социалните медии може да звучи така: “Нямаше онлайн 

резервация на услугата и тя не можеше да бъде платена с кредитна карта. 

Природният парк е далеч от града, в който бяхме отседнали. Пътят беше с 

много дупки, а на едно място една от гумите ни се спука и трябваше да я 

сменим. На мястото на срещата нямаше паркинг и ние паркирахме на 

километър разстояние. Водачът беше страхотен и се забавлявахме, но Дона се 

спъна на туристическата пътека и падна. Искаше ни се в края на тура да има 
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място, където да се почерпим, за да можем в спокойно настроение да си 

припомним видовете, които сме видели. На връщане към града имаше голям 

трафик. Беше уморителен ден.” 

Туристическият продукт може да се раздели на две части - материална и 

нематериална. Материалната част е туристическата инфраструктура (пътеки, 

информационни табели, качество на местообитанията и ландшафта), а 

нематериалната - услугите. Нематериалната част може да бъде разделена на три 

подкатегории в зависимост от времето и мястото на извършване на услугите. 

9.3. Предварителна резервация и резервация на тур с водач 

В нашия динамичен и бързо развиващ се свят туристите искат да получат 

цялата необходима информация бързо. След като са решили да резервират тур, те 

трябва да бъдат преведени през лесен и удобен за ползване процес на резервация. 

На развитите пазари описанията на туровете трябва да са увлекателни, актуални и с 

предварителни отговори на всички често задавани въпроси. Запитванията трябва да 

се разглеждат любезно и много бързо, защото в противен случай клиентът може да 

се обърне към конкуренцията. В тази връзка разгледайте резултатите от ново 

проучване на Expedia Media Solutions, проведено в сътрудничество с Compete. 

Проучването установи, че пътуващите, които са посетили уебсайт на организация за 

маркетинг на дестинации, като например VisitBritain, в рамките на 45 дни преди да 

резервират ваканционен пакет на сайт на онлайн туристическа агенция, са направили 

38 посещения на уебсайтове за пътувания, преди да закупят ваканционния пакет. Във 

всеки случай времето за реакция трябва да е същото като това на конкуренцията или 

по-кратко. Онлайн резервацията е предпочитана от повечето клиенти, но изисква 

проверка на наличността.  

  

Когато туристическият продукт (услуга или набор от услуги) е 

предназначен за конкретен целеви сегмент, трябва да се вземе предвид 

цялото преживяване, а не само водаческата услуга. 
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Действителната услуга на място трябва да спазва обещанието, дадено по 

време на процеса на резервация или дори да го надхвърля. Спецификата на 

обиколката трябва да се основава на личното позициониране на марката и доброто 

познаване на пазарния сегмент и конкуренцията. 

Няколко часа или дни след края на 

обиколката е добре да се свържете с клиентите, 

за да изразите благодарност и да поискате 

обратна връзка. Този акт допълнително укрепва 

лоялността на клиентите и демонстрира 

оперативно съвършенство. Той създава преход 

между обещание за предоставяне на услуга и 

взаимоотношения. 

9.4. Цена 

Има различни фактори, които трябва да се вземат предвид при определянето 

на цените на услугите. Необходимо е да се разработи стратегия за ценообразуване. 

Ето шест основни стъпки за създаване на стратегия за ценообразуване на услуги 

(фиг. 9.3.). 

● Цели на ценообразуването. Някои от тях са: максимална текуща печалба, 

максимален пазарен дял (навлизане на пазара), оцеляване, максимално 

намаляване на пазара, лидерство по отношение на качеството на продукта и 

други. 

● Определяне на търсенето. Определянето на търсенето е свързано с ценовата 

чувствителност и ценовата еластичност. Ценовата чувствителност е степента, 

в която търсенето се променя при промяна на цената на даден продукт или 

услуга. Някои от основните фактори, които влияят на ценовата чувствителност 

са:  

o Наличност и осведоменост за заместители (пример): Има много местни 

водачи, които могат да провеждат обиколки във влажните зони около гр. 

Бургас, България. Жител на града може да познава повечето от тях и ще 

бъде по-чувствителен към цената, докато чужденец, който идва в града, 

 

Обикновено ЕДНОДНЕВНИТЕ 
ПЪТУВАНИЯ се резервират с по-
малко проучване, но в последния 
момент, а МНОГОДНЕВНИТЕ 
ПЪТУВАНИЯ се проучват по-
внимателно и се резервират 
предварително. 
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може да намери информация само за 2 или 3 водача. В този случай той/тя 

в повечето случаи ще бъде по-малко чувствителен/а към цените. 

o Лесен начин за директно сравнение (пример): Да се върнем отново към 

водачите от Бургас. Ако всички те предлагат своите турове с цени на една 

интернет платформа, потенциалният клиент ще може да ги сравни много 

лесно и ще бъде по-взискателен към цената. Ако клиентът трябва да 

извърши задълбочено търсене и няма време за това, той ще провери 

цените само на няколко от гидовете и ще бъде по-малко чувствителен към 

цените. 

o Общи разходи (свързана стойност в пакета) (пример 1): По-големите 

семейства са по-чувствителни към цените на услугите и стоките по време 

на почивката си, тъй като общите им разходи са високи. Предлагането на 

семейни или детски отстъпки увеличава обема на продажбите. (Пример 2): 

Относителната цена на тура за наблюдение на птици спрямо цената на 

целия ваканционен пакет също е фактор за ценовата чувствителност. 

o Извод за съотношението цена/качество. Някои потребители използват 

цената като показател за качество. Цените се използват като сигнал за 

качество, когато няма информация за истинското качество на продукта. 

● Оценка на разходите. За определяне на цената на услугата водачът трябва да 

направи оценка на разходите. Имайте предвид, че обикновено екскурзиите, 

свързани с природата, и по-специално туровете за наблюдение на птици, са 

сезонни и фиксираните годишни разходи трябва да бъдат покрити по време на 

туристическия сезон. Разходите за дистрибуция също трябва да се вземат 

предвид. 

● Анализиране на разходите, цените и офертите на конкурентите. В сегментите 

със силна конкуренция цените обикновено се понижават. 

● Избор метод на ценообразуване. Два от най-лесните за прилагане методи са: 

o Метод на текущите цени на конкуренцията или таксуване като всички 

останали; 
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o Метод на потребителска оценка на цената: възприемането на услугата от 

страна на туристите е от ключово значение. Цената се определя от това 

каква е стойността на продукта за потребителя. 

Ако вашите екскурзии са сезонни, динамичното ценообразуване (по-високи 

цени през активния туристически сезон) ще увеличи приходите и доходите ви. 

● Избор на крайна цена. При определянето на крайната цена трябва да се вземе 

предвид начинът на продажба.  

o Директни продажби – вид продажба, която предполага пряк контакт 

между продавача и потребителя без участието на трети страни. 

o Косвени продажби са продажбата на стока или услуга от трета страна, 

например партньор или филиал. Косвените продажби могат да се 

използват заедно с преките продажби. (Пример): Екскурзовод по природни 

забележителности може да продава услугите си чрез хотел или агенция. 

Цената на продукта трябва да е по-висока, когато се продава непряко, тъй 

като партньорът/ агентът взема комисиона, която в туристическата 

индустрия може да достигне до 30 %. 

 

Фигура 9.3. Основни стъпки на ценообразуването 
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9.5. Промотиране 

Една част от промоцията е комуникационната стратегия. Тя може да включва: 

● Масови или целеви медии (реклама, връзки с обществеността, 

позициониране на продукти). 

● Лични и междуличностни средства за комуникация (търговски връзки, от уста 

на уста (онлайн или офлайн), място на покупка (в магазин или онлайн). 

Съществуват и некомуникационни средства - обикновено чрез ценови отстъпки и 

ваучери. В този модул ще се съсредоточим върху някои средства за популяризиране, 

които най-добре отговарят на професията на екскурзовода. За да се постигнат 

целевите цели на промоцията, трябва да се изготви комуникационен план. 

Комуникационният план има следните седем аспекта (фиг. 9.4.): 

1. Пазарен сегмент (С кого трябва да говоря?). Тази стъпка в комуникационното 

планиране се отнася до сегментирането и позиционирането. 

2. Съдържание на посланията (Какво трябва да кажа на клиентите?). Посланието 

трябва да предава вече обсъдената точка на различие (предимствата на 

услугата или персонализиране на продукта). 

3. Мисия (Какви са постиженията, които трябва да бъдат реализирани? 

Потребителят не преминава към купувач по метода 0-1. Той преминава през 

следните етапи: Внимание -> Интерес -> Желание -> Действие 

4. Медийна стратегия (Как да достигнем до тях?) 

● Избор на медия. Средствата за масова информация са ефективни при 

създаването на внимание и интерес, но не и на по-късните етапи от процеса 

на убеждаване, докато личните и междуличностните средства за 

комуникация са много силни фактори, които влияят върху желанието и 

действието. Гидовете работят (в повечето случаи) в малки пазарни ниши. 

Изборът на целеви медии пред масови медии (национални вестници, 

национални телевизионни канали...) е рационален. Очевидна е 

тенденцията за по-широко използване на цифрови медии, в сравнение с 
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традиционните медии. Започването на работа с Google MyBusiness, 

страница във Facebook и профил в Tripadvisor е рентабилен и лесен начин 

да представите услугите си и техните предимства пред конкуренцията. 

o Фейсбук/ Инстаграм - Страницата във фейсбук може да се свърже с 

инстаграм (последният се използва предимно от хора на възраст между 

18 и 34 години), за да се увеличи въздействието на публикациите. 

Фейсбук като социална медийна платформа, която предлага 

възможности за прецизно таргетиране на определени аудитории, 

изграждане на лична марка и лоялност на клиентите. Алгоритъмът на 

тази социална медия се променя, но от 2021 г. насам видеоклиповете 

на живо или записаните видеоклипове са най-влиятелния начин за 

изпращане на послание. Платформата предоставя възможности за 

препоръки и оценки на услугите. 

o Страница на Google MyBusiness. Не е необходимо да имате уеб 

дизайнер, за да настроите Google MyBusiness, но всички детайли, 

влиятелен текст и снимки трябва да присъстват. Профилите в Google 

MyBusiness се визуализират в Google Maps и са приоритетни при 

локалните търсения в Гугъл /Google/. Клиентите ви могат да оценяват 

услугите на даден водач, а водачът може да отговаря на отзивите. 

Гидовете трябва да насърчават клиентите (особено тези, за които е 

сигурен, че са доволни от предоставените услуги) да оставят отзиви. 

o TripAdvisor. Това е най-големия туристически сайт с милиони отзиви и 

коментари във форума. Високо оцененият профил там дава 

многобройни маркетингови предимства. Viator (платформа за 

продажба на пътувания) и TripAdvisor по същество са една компания. 

Екскурзиите на екскурзовода могат да бъдат включени в списъка на 

Viator на базата на комисиона. 

● Информативен уебсайт. По-голямата част от туристите проучват плановете 

си за пътуване в интернет. Един информативен сайт с атрактивно 

съдържание и интуитивна навигация може да привлече и убеди клиентите 

да направят резервация. Но първо, клиентите трябва да намерят сайта, така 
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че той трябва да бъде оптимизиран за търсачките и да се показва поне на 

първа страница, а най-добре да бъде един от първите 3 резултата, 

показващи предварително определени ключови думи. 

5. Дизайн на посланието (Как да го кажем?) Съществуват два вида призиви: 

рационални и емоционални. Примери за рационални призиви: 

● Демонстрация на продукта. Видеоклип на обиколка за наблюдение на 

птици или клип със снимки на местообитания и пейзажи, свързани с 

дейностите по наблюдение на птици. 

● Отзиви. Те са много ефективни, защото са от редовни потребители, които 

звучат искрено. 

За емоционални призиви по отношение на туристическите продукти винаги 

използвайте положителни емоции - обич, хумор, радост и т.н. 

От друга гледна точка медиите могат да се разделят на: 

● Платени (телевизионни реклами, реклами в търсачките, рекламни банери. 

● Свободни медии 

● Собствени (уебсайт, профил във Facebook, услуга/продукт)  

6. Бюджет (Какъв е бюджетът за реклама?) Съществуват различни подходи за 

определяне на бюджета, например като процент от продажбите, но по-

целесъобразен план ще бъде поставянето на конкретни цели. Всяка онлайн 

кампания трябва да се следи постоянно и да се прилагат промени, когато е 

необходимо. Тъй като екскурзоводите ще прекарват много време в избраните 

медии, това също трябва да се счита за разход. 

7.  Измерване на ползите (Струваше ли си?). Фейсбук  дава възможности да се 

следят различни показатели. “Google MyBusiness” предлага различни 

статистики, но като цяло можете да видите колко хора са видели страницата 

ви в Google и как са реагирали на нея. TripAdvisor се интересува повече от броя 

на отзивите и оценките.  
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Фигура 9.4. Стъпки в комуникационния план.
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Раздел IV 
Бърдуочинг ръководство  

В този раздел ще бъдат разгледани понятия, свързани с бъруочинг туризма, 

от видовете туристи до създаването на бъруочинг маршрути. 
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Бърдуочинг туризмът следва основната концепция на екотуризма и е 

основан на неговите основни принципи. Независимо от това, бърдоучърите са 

туристи със специфични потребности и очаквания. Именно познаването на 

изискванията на бърдоучърите е от съществено значение за създаване и 

маркетиране на подходящи за тях услуги. Доброто комуникиране, изпълнение и 

остойностяване на тези услуги ще доведат до високо ниво на удовлетвореност не 

само на туристите, но и на доставчиците и местното население. 

Въпреки това, бърдоучърите са представители на една независима и много 

специфична група, със своите изисквания и очаквания, които често са уникални за 

този туристически сегмент и понякога могат да варират значително. Познаването 

на тези особености е от съществено значение за разбиране очакванията на 

бърдоучър туристите и последващото подходящо развитие на предоставяните 

услуги и тяхната комуникация, за да бъде постигната удовлетвореност и от двете 

страни, т.е. не само на посетителите, но и на доставчиците на тези услуги и на 

местното население.  

10.1. Позицията на бърдоучъра в рамките на по-широката група 

от екотуристи 

Понятията природен, природосъобразен и еко туризъм често се използват с 

еквивалентно значение. Някои подходи разглеждат природния туризъм като такъв, 

който е основан върху природните забележителности на даден район, състоящ се 

също така от отговорно пътуване, опазване на околната среда и подобряване 

качеството на живот на местните жители. Други пътуват само, за да се насладят на 

 

Модул 10  

Туристът - бърдуочър 
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незастроени природни зони или на дивата природа. От друга страна, в този обхват 

екотуризмът се нарича устойчив като част от природния туризъм. Фокусира се 

върху изучаването на околната среда, свеждане на негативните влияния до 

минимум и допринасяне за нейното опазване. Така че докато природният туризъм 

се използва за описание на широк спектър от дейности, които не са непременно 

устойчиви или свързани с опазването на природните ценности, екотуризмът има 

ясно определение, свързано с образованието и опазването на природата (фиг. 

10.1.). 

 
Фигура 10.1. Мястото на екотуризма сред другите видове туристически дейности, свързани с 

дивата природа и животните.  

 

 

 
 

 

е отговорно пътуване до природни зони, което опазва околната 

среда, поддържа благосъстоянието на местното население и 

създава знания и разбиране чрез интерпретация и обучение на 

всички участници (посетители, персонал и посещавани лица). 

Екотуризъм 
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Когато предоставяме услуги в областта на бърдоучинг туризма трябва винаги да се 

стремим да спазваме принципите на екотуризма: 

● Свеждане влиянието върху растенията и животните до минимум. 

● Осигуряване на преки финансови ползи за опазване на околната среда. 

● Осигуряване на положителни преживявания, както за посетителите, така и 

за домакините. 

● Предоставяне на запомнящи се интерпретативни преживявания на 

посетителите, които помагат за повишаване на чувствителността към 

природата, местното общество и културата. 

● Подкрепа за съоръжения/ инфраструктура със слабо въздействие. 

● Генериране на финансови ползи, както за местното население, така и за 

бизнеса. 

● Признаване правата и духовните вярвания на местното население и 

работа в екип за тяхното овластяване. 

Много различни дейности могат да бъдат 

включени в природосъобразния туризъм или да 

бъдат обозначени като екотуризъм. Не всички от 

тях имат същите цели като екотуризма, някои 

просто се възползват от природата или се случват в 

естествена среда, без да се запознават с 

природните ценности или да се грижат за околната 

среда, а някои дори могат да безпокоят животните 

и да вредят на природата. Много различни 

дейности могат да бъдат включени в природосъобразния туризъм или да 

бъдат обозначени като екотуризъм. Такива дейности могат да бъдат: 

● Усилен приключенски туризъм с акцент върху екшъна и представянето 

(спортове, колоездене, каяк, каньонинг, хелиски, четириколки), който може 

да бъде предизвикателен и дори рискован 

 

 
 

 

ТУРИЗЪМ 
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БЪРДУОЧИНГ 

 ТУРИЗЪМ 

За да разгърне потенциала 
си, бърдоучинг туризма 

винаги трябва да се стреми 
да бъде пълноценна част от 

екотуризма. 
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●  Лов и риболов 

● Конна езда или кучешки впряг 

● Агротуризъм 

● Ферми за диви животни и други подобни съоръжения, където те са държани 

в плен само за туристически цели 

Въпреки това, някои от гореизброените дейности могат да бъдат използвани като 

подкрепа за постигане целите на екотуризма (например използване на конна езда 

вместо моторни превозни средства за транспорт или настаняване, или продукти от 

местни ферми) или дори като екологично чиста дейност, когато се извършват 

внимателно (каране на каяк или гребане на подходящо място с допълнителна 

информация за природните ценности), докато други никога не могат да бъдат 

считани за екотуризъм, като например “развлекателен” лов. 

Бърдоучинг туризмът принадлежи към групата на нишовите видове туризъм. Те 

представляват специфичен пазарен сегмент, обикновено с добре дефиниран 

продукт, който може да бъде адаптиран, за да отговори на нуждите на конкретна 

аудитория. Нишовите видове туризъм са подходящи за диверсификация на 

продукта, свеждане на ефекта от сезонността до минимум и намаляване натиска 

върху най-посещаваните райони чрез насочване на туристите към по-слабо 

посещавани места. Туристическите ниши представят разнообразието и начините за 

постигане на различие. Примери за нишов туризъм, освен този на дивата природа, 

са: гастрономия, фестивали, изкуства, фолклор, гмуркане, сватбен туризъм и др.  

Като следствие от гореизложеното, бърдоучърът може да представлява всичко 

между екологично и социално ангажиран индивид, преследващ целите на 

устойчивия екотуризъм, или такъв, който е тясно фокусиран само върху собствения 

си интерес да наблюдава птици. В следващите глави ще откриете повече 

информация за мотивацията и интересите на бърдоучърите в зависимост от 

тяхната типология, както и за различните подходи в маркетинга и промотирането. 
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10.2. Основни мотиви на бърдоучинг туризъм 

Наблюдаването на птици се превръща в широко разпространено хоби сред 

различните групи от хора и с нарастването на туристическата дейност в последно 

време като цяло (евтини самолетни билети, пътешествия до недостъпни преди 

това места, отворени граници, продължаващата глобализация), можем да 

очакваме, че то ще се разрасне още повече.  

Мотивация на орнитологичните туристи според:  

 

ПТИЦИ ОТ ОПРЕДЕЛЕН РЕГИОН 

Тези птици определят профила на орнитофауната в региона, защото са водещи 

представители на определена или типична среда, или поради своята уникалност в 

сравнение с други региони. Идентифицирането на тези видове сред всички 

останали е от съществено значение за определяне орнитологичната 

привлекателност на мястото, където работите. 

Наличието на ендемични, редки или трудни за наблюдение видове птици също 

е важен фактор. 

Бърдоучърите обикновено избират дестинации с над средния брой видове птици 

и с възможно най-много различни видове от тези, които живеят в родните им 

страни или региони.  

 

 

 
 

Макар че основната цел на бърдоучинг туриста е да 

наблюдават птици, те могат да имат няколко различни 

мотива и цели в това отношение, като някои от тях са 

много специфични. 
Fringilla 

te dea 
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НОВИ ВИДОВЕ 

Туристическата мотивация при предприемането на пътуване с цел наблюдаване на 

птици е да бъдат видени такива видове, които не са наблюдавани досега. 

Увеличаването списъка на видовете в природата често е важен елемент от 

резултатите при бърдоучинг дейности. Бърдоучърите искат да наблюдават нови 

видове, които не се срещат в тяхната страна или регион, особено ендемични птици. 

Това е добра възможност, защото въпреки че ще се отнася предимно до редки и 

ендемични видове (особено за опитните бърдоучъри), при по-малко опитните 

никога не се знае кои птици все още пропускат. 

● СПИСЪЦИ НА ПТИЦИТЕ 

Много бърдоучъри поддържат списъци с всички видове, които са видели през 

живота си, и добавянето на нови към тях може да бъде основната причина за 

техните пътувания. Най-екстремните от тях се наричат “туичъри”, като за тях 

списъкът е единствената причина за пътешествията им. Въпреки това, огромен 

процент от бърдоучърите, независимо дали са туичъри или не, поддържат свой 

собствен списък и се възползват от пътуванията си, за да добавят нови видове към 

него. При някои обстоятелства се появява състезателно поведение сред 

любителите на птици. 

● БЪРДОУЧИНГ ФЕНОМЕН 

Върховият сезон за бърдоучинг туризъм е през пролетта (миграцията, зимуването, 

размножаването), следван от есента (миграцията) (фиг. 10.2). Съсредоточаването 

върху бърдоучинг феномен също помага да се сведат до минимум негативните 

ефекти от сезонността и да бъдат осигурени източници за развитие на бизнеса и 

през слабия сезон. Бърдоучинг туризъмът представлява чудесна възможност да 

бъде подобрено основното туристическо предлагане и да се удължи сезонът в 

региони, където той основно е през лятото (най-малко привлекателният сезон за 

бърдоучърите), като същевременно се използва вече съществуващата и налична 

инфраструктура (места за настаняване, заведения за хранене, транспорт). На 
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местно ниво, интересът може да бъде ограничен до определени сезони и събития, 

така че би било полезно да се допълни със съседни региони, които предлагат други 

атракции в периодите, когато активността в нашия е по-слаба. 

 

Фигура 10.2. Примери за орнитологични/ бърдоучинг феномени. 

● БЪРДОУЧИНГ (И ДРУГИ) СЪБИТИЯ 

Бърдоучинг панаири, бърдоучинг конференции, откриването на спасителни 

центрове, станциите за хранене, пускането на птиците в природата, доброволната 

работа и подобни събития и причини също привличат любителите към места извън 

главния бърдоучинг сезон. Някои от тези събития вече са придружени от 

предложения за бърдоучинг турове, но хората, запалени по наблюдаването на 

птици пътуват и с по други причини (бизнес или семейни пътувания) и обичат да 

прекарват свободното си време в наблюдаване на птици. 
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10.3. Типология на бърдоучинг туриста 

Типологиите на туристите се обуславят от характерни форми на туристическо 

поведение. В групата на бърдуочинг туристи могат да се обособят няколко основни 

типа с различни очаквания и изисквания. Те отразяват различните мотиви, 

интереси и цели на пътуването. Целта на тези типологии е да се разделят туристите 

на различни групи, за да се открият техните специфични изисквания и да се 

отговори на тях по подходящ начин. При предоставянето на услуги е важно тази 

типология да бъде отразена по подходящ начин, не само когато се реагира на 

нуждите на отделния турист, но и при разработването на готовата оферта за общия 

пазар. 

Най-разпространената класификация на туристите е според произхода и 

дестинацията, но за целите на орнитологичния туризъм по-полезна е 

разграничение според нивото на целта, мотивацията и интереса към птиците. 

10.3.1. Класификация на туристите според страната на произход и дестинацията 

Съществуват три вида туристи в зависимост от произхода и дестинацията: 

● Вътрешен туризъм: пътувания в рамките на дадена страна; 

● Входящ туризъм: пристигания с цел туризъм на чуждестранни граждани в 

дадена държава; 

● Изходящ туризъм: пътувания извън страната на постоянно пребиваване. 

 

Ако планираме да предлагаме услуги за наблюдение на птици в родното си място, 

се интересуваме от местен и входящ туризъм. 

За целите на бърдуочинг туризъма е полезно да се разгледа по-отблизо 

конкретната страна на произход на посетителите: 

● Европа: Бърдуочърите са мъже и жени от всички възрасти, но често са на 

възраст между 40 и 70 години. Обикновено те са добре образовани, 

сравнително заможни и се интересуват и от други диви животни. Често 

пътуват сами, без партньори, само за да се съсредоточат върху хобито си. 
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Повечето бърдуочъри са членове на местни организации за защита на 

птиците или природата (50 % от всички туристи, които наблюдават птици в 

Испания, 80 % от групата на чуждестранните туристи са членове или 

сътрудници на природозащитни НПО). При избора на 

дестинация  използват информация от тези организации. Вдъхновението си 

черпят и от книги или списания за птици и природа, както и от препоръки на 

други орнитолози. Обединеното кралство и Нидерландия са широко 

признати като най-значимите изходящи пазари за бърдуочинг туризъм. 

Други интересни пазари са предимно северните и западните европейски 

райони като Германия и Скандинавия.  

 

o Обединено кралство: Страна с дългогодишни традиции в 

наблюдението на птици, голям брой и разнообразие от бърдуочъри. 

Според проучване от 2013 г. наблюдението на птици е станало хоби 

номер едно в Обединеното кралство. Само британският национален 

партньор BirdLife - Кралското дружество за защита на птиците - има 

повече от един милион членове. Проучване на поведението на 

бърдуочинг туристи от Испания показва, че посетителите от 

Обединеното кралство в Испания обикновено са възрастни хора 

(пенсионери) и със средно висока покупателна способност. Обикновено 

те са доста добре информирани за птиците, които могат да открият на 

мястото, което посещават. Много от тях се движат в бърдуочинг група. 

o Европа (с изключение на Обединеното кралство): Много разнообразна 

група. Страните с голям брой хора, които се интересуват от наблюдение 

на птици и бърдуочинг туризъм, са: Нидерландия, Дания, Франция, 

Швеция. Туристите в Испания идват и от Белгия, Швейцария, Германия, 

Норвегия и Италия. Възрастовият диапазон на тези посетители е много 

по-широк и варира от около 35-40 години нагоре. Обикновено те имат 

средна покупателна способност. Тези туристи също така са добре 

информирани за птиците, които могат да намерят, и за местата, които 

могат да посетят. Малко от тях се движат в организирани групи. 
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● Други  държави:  Главно САЩ и Канада, но броят на посетителите е малък. 

Техният профил е подобен на този на европейските туристи, но с по-висока 

покупателна способност. Информацията им за птиците и посещаваните 

територии обикновено е малко по-слаба. Делът на лицата, които се движат 

в организирана група, е сходен с този на британците.  

Според проучване от 2011 г. в САЩ има 47 милиона любители на птиците 

(над 16 години), което представлява 20 % от населението, средният любител 

на птиците е на 53 години, има по-добри от средните доходи и образование, 

жените са малко повече от мъжете (56 % от жените), съставени са от всички 

възрастови групи, но най-много са хората на средна възраст и по-

възрастните (групата над 55 години е 30 % от всички любители на птиците), 

обикновено прекарват 13 дни извън дома си в наблюдение на птици. 

 

Вътрешни туристи: Тази група е също разнообразна. В Испания тези туристи бяха 

по-млади, отколкото от другите групи (най-вече на възраст между 30 и 60 години). 

Покупателната им способност като цяло е средна и те предприемат сравнително 

кратки пътувания (дни, уикенди), освен по празници. Техните познания за околната 

среда са разнообразни, макар че има част от тях, които разполагат с много точни 

данни за птиците и достъпа до местата. Почти няма организирани групи; повечето 

от тях идват сами. 

 

10.3.2. Класифициране на туристите според техните цели, мотивация и интереси 

и адаптиране към техните специфични изисквания 

Целта на адаптирането към специфичните изисквания според вида на бърдуочинг 

туриста е удовлетворението на туристите, което е ключов въпрос за устойчивия 

екотуризъм (или всеки друг вид туризъм). Чрез добре обмислена концепция за 

предоставяните услуги в зависимост от конкретния тип бърдуочинг турист е 

възможно дори да се повлияе на поведението на туристите за укрепване на целите 

за опазване и устойчивост на бърдуочинг туризъма. 
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Според проучванията и изследванията на орнитологичния пазар можем да 

определим три основни типа бърдуочинг туристи: Туичъри, Ентусиасти и 

Обикновени бърдуочъри. Туичистите понякога се наричат "твърди орнитолози", а 

ентусиастите и обикновените наблюдатели на птици - "меки орнитолози". Всеки 

тип се различава по целите и средствата за постигане на удовлетворение. 

● ТУИЧЪРИ ИЛИ “ТВЪРДИ БЪРДУОЧЪРИ” 

Този тип е представен от малка група 

туристи, които наблюдават птици 

(само около 10 %), обикновено мъже. 

Туичърите са опитни и отдадени 

бърдуочъри, които искат да видят 

възможно най-много птици. За тази 

цел те носят собствено оборудване 

като телескопи и бинокли. Изминават 

големи разстояния, за да видят нови 

или редки птици, които да добавят в 

списъка си. След като го видят, 

обикновено продължават. Някои от 

тях дори участват в състезания за най-

дълъг списък с видове. Те не се 

интересуват от други дейности. Имат отлични познания за птиците, запознати са с 

ресурсите за наблюдение на птици (литература, портали за птици, мобилни 

приложения) и обикновено са добре подготвени за пътуването си. Те изискват 

висок стандарт на предоставяните услуги (фиг. 10.3.). 

● ЕНТУСИАСТИ  

Този сегмент представлява около 50 % от туристите, които наблюдават птици. Те са 

любители на птиците и природата, които обикновено имат задълбочени познания 

за фауната на дадена дестинация. Времето и другите обстоятелства не са толкова 

важни за тях. Ентусиастите, които се занимават с наблюдение на птици, пътуват по-

бавно от тези, тъй като обичат да си почиват. Те се интересуват и от други дейности, 

Фиг. 10.3. Характеристики на туичърите  
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особено културни. Тази група обикновено харчи повече за обиколки и оборудване 

за наблюдение на птици, отколкото другите сегменти. 

Обикновено те не са фокусирани 

само върху птиците и се чувстват 

добре в по-голяма група (до 15 

души). Те са по-толерантни към 

орнитолози с различни нива на 

познания. Удовлетворението идва 

както от наблюдението на птиците, 

така и от социалните контакти. 

Въпреки че се нуждае от някои 

удобства, този сегмент желае и 

голям и разнообразен списък с 

птици. В тази група са основно жени 

(фиг. 10.4.). 

 

 

● ОБИКНОВЕНИ БЪРДУОЧЪРИ 

Този сегмент представлява около 30 % от туристите, които наблюдават птици. За 

този тип туристи, наблюдението на птици не е основната цел на пътуването им. 

Случайните любители на птиците включват туристи, които се интересуват от други 

дейности на открито и сред природата, като например пешеходен туризъм или 

наблюдение на диви животни. Те могат да бъдат убедени да включат 

наблюдението на птици като допълнителна дейност. Удовлетворението на тази 

група идва главно от взаимодействие с природата и свързаното с него чувство на 

откривателство. Тази група предпочита да посещава райони, достъпни по път, и да 

наблюдава колоритни и емблематични видове с по-малко усилия и повече 

комфорт (фиг. 10.5.). 

 

Фигура 10.4. Характеристики на “Eнтусиастите” 
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Фигура 10.5. Обикновени наблюдатели на птици - характеристики. 

 

● УЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ГРУПИ 

Специален сегмент от пазара за наблюдение на птици са групите от ученици, 

студенти или други специфични колективи. Членовете на тези групи обикновено 

нямат високи познания за птиците или висока вътрешна мотивация за тяхното 

наблюдение и изискват адаптиране на програмата на пътуването (по-кратки 

беседи, повече спирки, лесен маршрут, фокус върху атрактивни, цветни, видими 

видове, допълнителни дейности). 

o В случай на детска група, подгответе допълнителни дейности, като игри и 

упражнения в зависимост от възрастта им. Колкото повече са свързани с 

околната среда и използват естествени компоненти, толкова по-добре. 

o Добре е предварително да решите дали да подготвите и рекламирате 

пътуване/програма за училища или поне да посочите тази възможност, или 

изобщо да не предоставяте услуги за този тип групи. 
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o Ако искате да се съсредоточите върху този вид програми, консултирайте се 

и си сътрудничете с учители, екоцентрове и други образователни 

институции във вашия район. 

10.3.3. Адаптиране на други фактори според категориите бърдуочинг туристи 

Оценката на местните условия, вашите способности и интереси преди да 

разработите съдържанието на орнитологичните си услуги ще ви помогне да ги 

насочите към правилната аудитория, ще ви помогне с популяризирането им и ще 

ви донесе най-доброто съотношение между вложените средства и резултатите. 

● ЕЗИК (чужд спрямо местен клиент) 

Решаващ фактор при избора на целеви пазар са езиците, които говорите. За да се 

обърнете към чуждестранните посетители, английският език е най-добрият избор. 

Най-големият пазар за наблюдение на птици в Европа е Обединеното кралство; 

холандците, германците и скандинавците обикновено говорят много добре 

английски, а най-важният презокеански пазар е Северна Америка. 

Друг добър вариант е езикът на съседната държава или езикът на повечето 

посетители във вашия район, различен от основния ви език (който в много случаи 

е един и същ). 

Според проучвания познанията на екскурзоводите по чужди езици се оценяват 

високо туристи. 

o Ако не говорите чужд език, съсредоточете се върху вътрешния пазар (или 

върху чуждестранните туристи, говорещи вашия език). 

o Ако планирате да учите нов език, започнете с английски. След английския, 

испанският и френският език са добър избор за международни езици, а 

немският - заради големия брой немскоговорящи в Европа. 

o Ако владеете чужд език, използвайте го като предимство. Това е добър 

начин да се разграничите от останалите гидове. Потърсете съдействие от 

посолствата и културните центрове, рекламирайте на техните уебсайтове и 

в списания. 
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o Както и в много други области, езикът на общността на бърдуочърите може 

леко да се различава от общоприетия. Опитайте се да се запознаете с 

колкото се може повече материали, свързани с наблюдението на птици, на 

даден език и да разширите речника си. 

o Ако не говорите чужд език, това не означава, че не можете да водите 

чуждестранни туристи: някои от тях биха могли да говорят вашия език, а по-

големите организирани групи често пътуват със собствен водач/преводач. 

o Когато водите чуждестранна група и не общувате на родния им език, е 

добре да подготвите списък на местните видове птици на техния език или 

да вземете пътеводител или други рекламни материали за района. 

o За да избегнете разочарование, посочете предварително нивото на 

езиковите си умения (особено ако то не е много добро). 

o Не е необходимо да владеете напълно чужд език, за да водите 

чуждестранни посетители. Услугите ви се основават на това да се 

наслаждавате на природата и 

особено на птиците и на знанията си 

за тях, а не да изнасяте дълги и сложни 

речи. Фокусирайте се върху 

изучаването на имената на птиците, 

терминология, свързана с 

наблюдението на птици,  описанието 

на местната среда. С времето и опита 

ще се справите по-добре. 

● РАЗНООБРАЗИЕ НА ПТИЦИ (ЧУЖДЕСТРАНЕН ИЛИ МЕСТЕН КЛИЕНТ) 

Богатството, съставът и достъпността на видовете птици в даден район са най-

важният фактор в бърдоучинг туризма. Но това не означава, че ако целевият ви 

район не е сред най-добрите по отношение на орнитофауната, той не е подходящ 

за предоставяне на услуги по бърдоучинг ориентиране.  

Такива места обикновено вече са добре познати на бърдоучърите, има литература, 

доклади за птиците и инфраструктура за наблюдение на птици. 

Местата, богати на птици, с 

ЕНДЕМИЧНИ и редки видове, 

достъпни и с развита 

ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА, привличат 

чуждестранни и местни 

посетители. 
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Има и други места, които се посещават по причини, различни от тези с бърдоучинга 

(свързани с дивата природа), като например културни, развлекателни или бизнес. 

На такива места предлагането на бърдоучинг екскурзоводски услуги би могло да 

донесе много желана диверсификация на общото туристическо предлагане, като 

същевременно се използва предимството на съществуващата функционираща 

инфраструктура и наличието на потенциални клиенти. Тези места (засега) не са 

известни с предлагането си за наблюдение на птици, така че клиентите ви ще бъдат 

предимно по-малко опитни и образовани в областта на птичия свят. Те могат да 

идват от чужбина, от други региони на страната ви или дори да са местни жители. 

o Най-добрият начин да се обърнете към чуждестранен клиент е комбинация 

от място, богато на птици, и добро ниво на съответния чужд език. 

o Туичарите и ентусиазираните бърдоучъри ще бъдат привлечени от райони, 

известни с богатата си орнитофауна (ендемични и редки видове или 

забележителни орнитологични феномени), с налична литература, 

инфраструктура (като туристически маршрути, наблюдателни кули или 

укрития). 

o Случайните бърдоучъри обикновено посещават места с добра 

инфраструктура и услуги, с много възможности за допълнителни 

забавления, като богатството на птичия свят не е задължително да бъде най-

важното в списъка им. 

o Въпреки това много туристи в наши дни предпочитат по-спокойни, не 

толкова посещавани места, така че биха избрали по-слабо развитите 

девствени места, дори с по-слаба инфраструктура или дори по-малко 

бърдоучинг интересни пред тези, които са добре познати. 

o Интересен продукт за местното население или училищата могат да бъдат 

опознавателни екскурзии запознаващи ги с местната орнитофауна (не 

непременно в горещи точки за птици). 
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10.4. Подход, основан на целевата група - предимства и области 

на неговото приложение. 

Подходът, основан на целевата група, е ориентирана към клиента стратегия за 

създаване на продукти и тяхното предлагане на пазара, целяща да създаде най-

добрата стойност за целевите клиенти. Тя се основава на сегментирането, за да се 

идентифицират относително хомогенни групи клиенти, за да се задоволят техните 

нужди, цели и предпочитания по-конкретно, отколкото би могла да го направи 

една масова маркетингова стратегия, като в същото време се повишава 

ефективността на маркетинга. Използвайки целевия подход, можете да 

разработите продукти и услуги за конкретни групи клиенти и да спечелите 

конкурентно предимство. 

Можете да използвате този подход при разработването на първоначалната си 

оферта, непрекъснато, докато предлагате и предоставяте услугите си 

(непрекъсната оценка), както и при маркетинга. 

o Разберете кои са туристите, които посещават вашия район. От коя страна 

идват, какви езици говорят, какво е нивото им на познания за птиците, какво 

е тяхното оборудване, покупателна способност, какви са техните мотиви и 

цели (какъв тип бърдоучинг турист са). 

o Когато разработвате първоначалната си оферта, вземете предвид местните 

условия: богатство на орнитофауната, ендемични и редки видове птици, 

бърдоучинг феномени, специални събития за бърдоучъри, бърдоучинг 

инфраструктура, популярност на вашия район, езикови умения и решете 

какви продукти ще предлагате, към кого ще се насочите, какви видове 

туристи - чуждестранни, местни или местни. 

o Комуникирайте и рекламирайте услугите си в зависимост от аудиторията 

(видове бърдоучинг туристи и страната на произход).  

o Адаптирайте информацията за видовете птици в зависимост от 

региона/страната, в която ги популяризирате.  
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В цяла Европа, както и в световен мащаб, съществува огромен дисбаланс 

между търсенето и предлагането на бърдоучинг туризъм. Разпознаването на 

ключовите компоненти, местните особености и динамиката на пазара е от 

решаващо значение за създаването на подходящо предлагане, чрез което може да 

се регулира поведението на туристите. Това би трябвало да доведе не само до 

увеличаване на възможностите за работа, но и до изпълнение на общите цели на 

природосъобразния туризъм. 

Предлагането на продукти за бърдоучъри има положително въздействие 

върху пазара както в известни туристически дестинации, така и в по-малко 

популярни страни или региони. Въпреки че наблюдението на птици до голяма 

степен е сезонна дейност, най-високите пикове на активност на птиците, а 

следователно и времето от годината с най-голям интерес от страна на 

бърдоучърите,, и най-натовареното време за "традиционен" туризъм (в Европа 

предимно лятото) не съвпадат. По този начин бърдоучинг туризма може до 

известна степен да спомогне за стабилизиране на общия приток на туристи и да 

увеличи приходите на субектите, работещи в сферата на туризма. Фокусирането 

върху местни бърдоучинг туристи може допълнително да осигури равномерност 

на заетостта и по този начин да увеличи и да разпредели по-равномерно 

приходите през годината. Освен това районите, подходящи за бърдоучинг 

туризъм, в много случаи се различават от популярните туристически дестинации. 

Следователно съществуващото предлагане на бърдоучинг туризъм може да 

разпредели туристическия поток в по-широк район. Дори на места, които 

традиционно се посещават от туристи, наблюдението на птици може да се добави 

 Модул 11 

Търсене и предлагане при 
бърдоучинг туризма  
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към обичайния набор от туристически атракции. По този начин може да се постигне 

добавена стойност и евентуална промяна на туристическия подход. 

11.1. Определяне на търсенето и предлагането на 
туристическия пазар 

11.1.1. Търсене 

Търсенето в икономиката се отнася до желанието на потребителите да купуват 

стоки и услуги и готовността им да платят определена цена за конкретна стока или 

услуга. Ако всички останали фактори са постоянни, увеличението на цената на 

дадена стока или услуга ще намали търсеното количество и обратно: 

● Търсенето може да означава или пазарно търсене на конкретна стока, или 

съвкупно търсене на всички стоки в икономиката. 

● Търсенето, заедно с предлагането, определя действителните цени на 

стоките и обема на стоките, които се обменят на пазара. 

Търсенето в туризма е общият брой на лицата, които пътуват или желаят да пътуват 

и да ползват туристически обекти и услуги на места, отдалечени от местоработата 

или местоживеенето им. 

Търсенето е тясно свързано с предлагането. 

Докато потребителите се опитват да плащат 

възможно най-ниски цени за стоки и услуги, 

доставчиците се опитват да максимизират 

печалбите си. Обикновено с намаляването на 

цената търсеното количество се увеличава, а с увеличаването на цената търсеното 

количество намалява. Но ако доставчиците налагат твърде високи цени, търсеното 

количество намалява и те не продават достатъчно продукти, за да реализират 

достатъчна печалба. Ако доставчиците налагат твърде ниски цени, търсеното 

количество се увеличава, но по-ниските цени може да не покрият разходите на 

доставчиците или да не позволят реализирането на печалба. 

 

Цената зависи в голяма 
степен от търсенето на 
услугата от страна на 

клиентите 
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● Намаляването на цената увеличава приходите само ако търсенето е 

достатъчно голямо и продаденото количество компенсира намаляването на 

продажната цена. 

● Увеличаването на цената обикновено води до спад в търсенето, но може 

да доведе до увеличаване на общите приходи. 

Относителната промяна на търсенето към колебанието в цената е известна като 

еластичност. Еластичното търсене е такова, при което промяната в цената променя 

значително търсенето. Нееластичното търсене е такова, при което промяната в 

цената има слабо влияние върху търсенето. 

● За бизнес туристите решението кога, къде и дори дали да отидат често е 

извън техния контрол. Следователно бизнес пътуванията са нееластични 

както по отношение на цените, така и по отношение на доходите. 

● Свободните туристи имат свобода на избор по отношение на това къде, 

кога, колко дълго и дори дали изобщо да отидат на почивка. Те могат да 

пазаруват конкурентно, като проверяват цените, съотношението цена-

качество, специалните оферти и т.н. Затова еластичността на доходите и 

цените е по-висока, отколкото при бизнес туристите. [4] 

Понякога клиентите смятат, че по-високите цени са 

показател за високо качество. Други фактори, 

влияещи върху търсенето, са привлекателността на 

дадена стока или услуга, наличието на конкурентни стоки, наличието на 

финансиране или възприеманата наличност на дадена стока или услуга (фиг. 11.1.) 

Следователно търсенето на продукти от страна на клиентите не винаги е свързано 

с тяхната цена. Съществуват и други елементи, които биха могли да повлияят на 

решението им за покупка:  

● Мода: Дестинациите/дейностите влизат и излизат от мода (с важната роля 

на медиите и маркетинга). 

● Социално-политически промени: Гражданските размирици могат сериозно 

да засегнат търсенето на дестинация или пък да го увеличат, ако преди това 

 
Търсенето не зависи 

само от цената. 
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страната е била въвлечена във война или вътрешни размирици, а сега е 

мирна. Подобно на това, ако границите на дадена страна са били затворени 

и сега е лесно да се пътува до 

там, или в случая с туристите 

от страна с досега затворени 

граници, които сега могат да 

пътуват в чужбина (и сега 

представляват потенциален 

нов пазар, който трябва да се 

адресира). 

● Едновременно потребление 

на допълващи се продукти 

и услуги: Туристическите 

продукти често се 

консумират заедно, като 

например самолетен полет и 

хотелска стая заедно с 

обиколка на 

забележителности, така че увеличаването на търсенето на един продукт 

може да доведе до увеличаване на търсенето на допълнителни продукти. 

● Конкуренция:  

o От други туристически продукти, като например доставчици на 

подобни продукти или доставчици на продукти за други дестинации. 

o От нетуристически продукти - тъй като разходите за туризъм често са 

произволни и могат да бъдат пренасочени към други стоки. 

● Сезонност: Търсенето на туристически услуги е силно сезонно, като времето 

е решаващ фактор при избора на дестинация, а в случая на бърдуочинг 

туризма - и фенологичният сезон (размножаване, миграция, зимуване). 

Сред другите фактори са и училищните ваканции или държавните празници 

и специалните събития (туристическото търсене е налице само за периода 

на събитието). 

 

Фигура 11.1. Други фактори, които влияят на търсенето. 
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● Уникалността на местната природна среда, птичия свят или природни 

феномени. 

● Маркетинг. 

Елементи, които биха могли да променят (увеличат) търсенето на бърдуочинг 

услуги: 

꞉ Промяна в ареала на разпространение на някои видове птици; 

꞉ Създаване на нови защитени зони, места за подхранване, резервати; 

꞉ Новообразувано място за размножаване, нощуване или зимуване; 

꞉ Наличие на инфраструктура за наблюдение на птици (наблюдателни 

кули, укрития); 

꞉ Внезапна поява на определен (необичаен, неочакван, рядък) вид птица; 

꞉ Промени в класификацията (разделяне на видовете); 

꞉ Откриване на нов вид птица. 

11.1.2. Предлагане 

Предлагането в икономиката описва общото количество от определена 

стока или услуга, което е на разположение на потребителите. Предлагането може 

да се отнася до наличното количество на определена цена или до наличното 

количество на различни цени. Това е тясно свързано с търсенето на дадена стока 

или услуга на определена цена; при равни други условия предлагането, 

предоставяно от производителите, ще се увеличи, ако цената се повиши, тъй като 

всички производители/доставчици се стремят да максимизират печалбата си. 

Предлагането в туризма е предлагането на всички активи, услуги и стоки, които ще 

се ползват или купуват от посетителите и които са свързани с пътуванията на 

посетителите. Туристическото предлагане се състои от комбинация от атракции. 

Туристическото предлагане формира търсенето на туризъм в дадена страна. 

Ако хората търсят дадена стока и са готови да платят повече за нея, 

производителите ще увеличат предлагането. С увеличаването на предлагането 

цената ще спадне при същото ниво на търсене. В идеалния случай пазарите 

достигат до точка на равновесие, при която предлагането е равно на търсенето 
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(няма излишно предлагане и недостиг) за дадена цена. В този момент ползата за 

потребителя и печалбата на производителя са максимални. 

 

Туристическото предлагане е сложно явление както поради естеството на 

продукта, така и поради процеса на доставка. Най-вече не може да се съхранява, 

неосезаем е, тъй като не може да бъде проверен преди закупуването му, 

необходимо е да се пътува, за да се консумира, разчита се много на природни и 

човешки ресурси и са необходими редица компоненти, които могат да бъдат 

закупени поотделно или заедно и които се консумират последователно. Той е 

съставен продукт, включващ транспорт, настаняване, хранене, природни ресурси, 

развлечения и други съоръжения и услуги, като магазини и банки, туристически 

агенти и туроператори. 

Туризмът съществува на определено географско място: Посетителите трябва да 

посетят дестинацията или мястото; мястото не може да се премести при 

посетителя! Фирмите и институциите трябва да инвестират в туристически 

дейности в дестинацията с очакването, че дестинацията ще бъде достатъчно 

привлекателна за посетителите. Тази характеристика на туристическото 

предлагане оказва влияние върху способността на дестинацията да се разраства, 

за да отговори на търсенето (може да отнеме време на инвеститорите, за да видят 

резултати, но рискът се вижда веднага) 

 
 

Всяка конкретна стока или услуга има свои собствени модели на търсене 

и предлагане, основани на цената, полезността и личните 

предпочитания. 
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Времето е важно за доставките, тъй като доставчиците трябва да реагират бързо 

на промяна в търсенето или цената. За доставчиците е важно да определят дали 

промяната на цените, предизвикана от търсенето, ще бъде временна или 

постоянна. 

● Търсенето се отнася до това какво количество от даден продукт или 

услуга се желае от купувачите. 

● Търсеното количество е количеството продукт, което хората са готови 

да купят на определена цена. 

● Предлагането представлява количеството, което пазарът може да 

предложи. 

● Предлагането представлява количеството, което пазарът може да 

предложи. 

→ Четирите основни закона за търсенето и предлагането: 

꞉ Ако търсенето се увеличи, а предлагането остане непроменено, ще 

възникне недостиг, което ще доведе до по-висока равновесна цена. 

꞉ Ако търсенето намалее, а предлагането остане непроменено, ще се 

получи излишък, което ще доведе до по-ниска равновесна цена. 

꞉ Ако търсенето остане непроменено, а предлагането се увеличи, ще 

се получи излишък, който ще доведе до по-ниска равновесна цена. 

꞉ Ако търсенето остане непроменено, а предлагането намалее, ще 

възникне недостиг, което ще доведе до по-висока равновесна цена. 

 
● Преди да разработите първоначална оферта за бърдуочинг екскурзоводски 

услуги, разберете каква е настоящата ситуация на туристическия пазар в 

целевия район. Дали има излишък или недостиг на туристическо търсене 

като цяло и в частност в бърдуочинг туризма (предлагане на обиколки с 

водач, водачи на птици, програми за училища, други продукти за 
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наблюдение на птици). Добре е да се познава ситуацията на общия пазар и 

за случаите на допълнително потребление (вж. по-горе). 

● Ако има недостиг на предлагане, решението кои видове услуги да се 

предлагат би трябвало да е по-лесно, като се наблегне на тези, които се 

използват най-често/обикновено са напълно резервирани. 

● Ако има излишък на предлагане, това не означава, че няма място за вашите 

услуги. Фокусирайте се върху различни целеви групи, включете иновативен 

елемент в продукта си или се кооперирайте с други туристически 

доставчици в района, за да разработите допълнителен продукт. (За 

подхода, основан на целта, вж. глави 10.3.2. Класифициране на туристите 

според техните цели, мотивация и интереси и адаптиране към техните 

специфични изисквания и 10.3.3. Адаптация на други фактори според 

категориите орнитологични туристи.) 

● Полезно е редовно да извършвате оценка на търсенето/предлагането и 

съответно да коригирате офертата си. 

● Познаването на текущата ситуация на местния пазар помага и при 

ценообразуването на продуктите. (Кои са най-популярните продукти? 

Каква е цената им? Сравнима ли е вашата оферта/по-

изчерпателна/опростена? Има ли търсене на по-евтини/по-скъпи продукти? 

Можете ли да промените офертата си по съответния начин?) 

11.2. Търсене и предлагане на бърдуочинг услуги на 
европейския пазар 

Разпределението на търсенето и предлагането на орнитологични услуги в 

Европа е много разнообразно. Можем да определим няколко фактора, които 

влияят на това разпределение: 
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● РАЗНООБРАЗИЕ НА ПТИЦИ 

Най-голямо е търсенето на бърдуочинг услуги на 

места с богата орнитофауната (голям брой видове 

птици), места с ендемични или редки видове, места 

на границата на ареала на разпространение на 

определени видове или места, където се срещат 

определени феномени при птиците (места за 

нощуване, миграция, зимни събирания) или са най-достъпни с такива феномени. 

o Държави с голям брой видове птици: Испания, Франция, Италия, 

Гърция, България, Румъния (фиг. 11.2.). 

o Държави с ендемични видове: Канарските острови, Балеарските острови 

(Испания), Мадейра, Азорските острови (Португалия), Кипър. 

o Наличие на уникални 

феномени на птиците: 

Гибралтар/ Тарифа (Испания) - 

миграция на грабливи птици, НП 

Хортобаги (Унгария) или НП 

Ворпомерше Боденландшафт 

(Германия) - миграция на 

обикновени жерави, Кипър, Южна 

Финландия/Естония - миграция на 

врабчови птици, ЮИ част на 

Северно море - Ваденско море 

(Германия, Нидерландия) - 

миграция на блатари. 

 

 

o Най-близко местонахождение на определени явления/видове птици: 

Ирландия, Обединеното кралство, Норвегия - колонии от морски птици, 

Норвегия, Исландия, Шпицберген - арктически видове, Екстремадура 

 

Богатството и 
уникалността на 

местната 
орнитофауната е 

основният двигател на 
бърдуочинг туризма. 

 

Фигура 11.2. Търсене на бърдуочинг услуги 
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(Испания), Северна Италия, дефилето Вердон (Verdon Gorge) - места за 

размножаване на лешояди, делтата на Дунав (Румъния), Камарг 

(Франция), делтата на Ебро, Доняна (Испания) - струпвания на 

водолюбиви птици. 

o Според местообитанието: морски брегове, блата, големи водни 

басейни, речни делти, пустини, незастроени селски райони, планини, 

девствени гори, градове. 

Не всички тези страни или места разполагат с достатъчно орнитологични услуги 

или необходимата инфраструктура. Има и други причини, които могат да играят 

важна роля: 

● ТРАДИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ 

o В дестинацията. Регионите и местата с дългогодишна традиция в 

наблюдението на птици обикновено предлагат широка гама от 

бърдуочинг услуги и съоръжения. Цялостната инфраструктура за 

наблюдение на птици (наблюдателни кули, укрития, водачи, 

уебстраници, друга литература) е по-добра в страните с голям брой 

орнитолози. 

o В страната на произход на туристите. Туристите от страните с голям брой 

местни бърдуочъри (Великобритания, Нидерландия, САЩ) ще търсят 

възможности за наблюдение на птици и по време на почивките си, които 

не са непременно насочени основно към птиците, което предоставя 

отлична възможност, ако работите в дестинация без силни традиции в 

наблюдението на птици. 

● ПОЗНАВАНЕ НА ДЕСТИНАЦИЯТА 

В популярните и добре познати дестинации има много субекти, които инвестират 

в собствената си реклама, като доста често има подкрепа от държавни, 

обществени или общински органи. Същото важи и за местата, популярни като 

места за наблюдение на птици - туроператорите скоро откриват, че 

популяризирането на птичия свят в този район може да им донесе клиенти. Така 

че като цяло колкото повече посетители, толкова по-добра информираност и 
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впоследствие повече привлечени посетители. В тази 

светлина новосъздадените дестинации могат да се 

затруднят да се наложат в силната конкуренция на 

утвърдените дестинации за наблюдение на птици. 

В бърдуочинг туризъм важен източник на 

информация са личните доклади от пътувания на 

колеги- бърдуочъри в различни портали за наблюдение на птици, които ни 

предоставят добър начин да популяризираме вашата дестинация или вашите 

услуги в частност. Най-важната част от това е да "направите добро първо 

впечатление", т.е. да предоставите отлични услуги от самото начало. 

● ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА 

Повишено търсене може да се появи на места, които в миналото са били 

недостъпни, дори ако тези места не са сред най-привлекателните по отношение на 

орнитофауната. Такива случаи в Европа са например бившите комунистически 

страни със затворени граници (пристигащите туристи са любопитни за местата, на 

които никога не са били преди, искат да видят околната среда, някои региони са 

били много по-слабо развити от западните страни, така че дори могат да приличат 

на тях в миналото) или забранените в миналото зони, като например голямата 

многонационална зона на Желязната завеса или бившите военни зони в местен 

мащаб. Много от тези райони са били сравнително недокоснати в продължение 

на няколко десетилетия (гранични райони), така че дивата природа е могла да се 

развива там. Някои от тях са били силно променени и интензивно поддържани 

(напр. летища, стрелбища), но след изоставянето им предоставят условия за живот 

на видове, които вече са редки в останалата част на страната. 

Повишаването на търсенето поради горепосочените причини в региони с 

по-непривлекателна орнитофауна обикновено не е трайно и отшумява след 

няколко години. Обикновено липсва инфраструктура, а общият пазар може да не 

е напълно готов (напр. недостатъчно места за настаняване или хранене, липса на 

чуждоезични лектори). Някои туристи могат да бъдат привлечени от сравнително 

неразвитата околна среда и да се върнат. 

Колкото по-популярна е 
туристическата 

дестинация, толкова по-
добра е рекламата. 
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11.3. Добри практики за разработване на услуги в слабо 
привлекателни за  орнитологичен туризъм региони 

11.3.1. Бърдуочинг туризъм в Чешката република - изследване на пазара 

Чешката република е сравнително малка страна без излаз на море (78 866 

km2, 10 милиона жители) без силни традиции в наблюдението на птици или висока 

популярност сред чуждестранната общност на бърдуочърите (няколкостотин 

професионални бърдуочъри, до 6 000 любители, членове на орнитологични 

дружества). Няма ендемични видове птици или уникална околна среда. Ето защо 

тя служи за демонстрация на търсенето на алтернативни начини за привличане на 

бърдуочинг туристи, различни от голямото разнообразие на птици или как да се 

увеличи търсенето на бърдуочинг услуги без голям брой местни бърдуочъри или 

добра репутация. Важно е да се разберат регионалните различия и най-вече да се 

адаптира предлагането на услуги към тях. 

● ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪРДУОЧИНГ ТУРИЗМА В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА (Фиг. 

11.3.) 

o Комбинирани продукти - наблюдение на птици, агротуризъм, 

пешеходен туризъм, разглеждане на забележителности 

o Пакети за чуждестранни клиенти - посещение на повече 

места/региони/страни по време на едно пътуване. Екскурзиите за 

наблюдение на птици в Чешката република могат да се разширят и до 

околните страни, особено до Словакия - тя е близо, там е възможно да 

се наблюдават някои други видове птици и няма значителна езикова 

бариера (чешкият и словашкият език са много близки). 

o Разработване на оферта за местни клиенти и укрепване на 

взаимоотношенията чрез организиране и на изходящи пътувания 

(сътрудничество с местни водачи в чужбина) Опитните бърдуочари 

могат да се справят сами в родната си страна - тя е сравнително малка, 

"всеки познава всеки", няма езикова бариера. 

o Сътрудничество с орнитологични дружества и клубове за наблюдение 

на птици (отстъпки, пътувания по поръчка). 
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o Сътрудничество с хотели и агенции, особено в големите градове 

(полудневни и еднодневни индивидуални пътувания с водач). 

o Използване на добре развита мрежа от пътища, железопътни линии, 

места за настаняване, заведения за хранене и други съоръжения, 

информационни центрове, карти, брошури и др. в полза на програмата 

за наблюдение на птици. 

 
Фигура 11.3. Практики в бизнеса с наблюдение на птици. 

11.3.2. Възможни подходи за създаване на бърдуочинг екскурзоводски 
услуги в бърдуочинг слабо привлекателни райони 

o На място/регион, който не е привлекателен за чуждестранни клиенти 

поради своята орнитофауна, се съсредоточете върху разработването на 

продукти за наблюдение на птици за местни клиенти, особено за 

начинаещи и по-малко мобилни хора, предлагайте програми за училища 

и други групи. 

o Съчетайте наблюдението на птици с други видове дейности, като 

например физически (пешеходен туризъм, колоездене, гребане), 

гастрономически (дегустация на вино или бира, приготвяне на местни 
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ястия) или културни дейности (фолклорни фестивали, производство на 

ръчно изработени продукти, посещение на исторически паметници) и 

особено други дейности, свързани с наблюдение на дивата природа 

(ботаника, геология, големи хищници, природна фотография). По този 

начин можете да се обърнете към по-широка аудитория и да се 

съсредоточите върху интерпретирането на природните ценности и 

живота на птиците за много по-широка аудитория, отколкото само за 

хора, които се интересуват предимно от птици. 

o Разширете екскурзиите до съседни региони или дори държави, като 

използвате предимството на родствените езици, различните видове 

птици или природни среди и тяхната близост. 

o В по-добре развитите региони използвайте мрежата от пътища и 

железопътни линии, местата за настаняване, заведенията за хранене и 

други съоръжения, които не са непременно пряко свързани с 

наблюдението на птици, за да се възползвате от тях. 

o Добър начин да обогатите услугите си е да организирате изходящи 

пътувания за местни клиенти. По този начин ще изградите портфолио и 

за местните си продукти, както и ще привлечете опитни бърдуочъри, 

които не обичат да организират сами пътувания в чужбина, не говорят 

чужди езици и т.н. и могат да разпространят информация за вашите 

услуги в бърдуочинг общност (уебсайтове, бази данни, лично), което в 

крайна сметка може да привлече чуждестранни клиенти към вашите 

услуги. 

o Работете с други местни доставчици и разработете съвместен продукт с 

други услуги, който можете да рекламирате заедно, за да привлечете по-

широка аудитория (фиг. 11.4.) 
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Фигура 11.4. Подходи при 
водене на бърдуочинг 
групи 

 

Ако започнете от самото начало, без бърдуочинг турове във вашия район, имате 

уникалната възможност да изградите продуктите си в съответствие с добрите 

практики в орнитологичния туризъм, етичните насоки, по начин, който да зачита 

природните ценности и да подпомага тяхното опазване. Сега е подходящото време 

и място да определим стандарт за бъдещето. 

Услугите, свързани с района, ще привличат посетители и съответно ще създават 

нови възможности за работа и ще носят пари, което е един от най-добрите начини 

да се покаже на местните жители стойността на тези природни ресурси. Основният 

сезон за наблюдение на птици не е през лятото (обичайният пиков сезон за 

туристите) и обикновено е по-дълъг и по-балансиран, което носи по-стабилни 

приходи. 

  

  

Разработването на портфолио от продукти за  бърдуочинг ориентиране 

заедно с основаването на защитени територии, особено ОВМ или СЗЗ, 

създава уникална възможност да се представи стойността на тези територии 

на местните хора. 
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Този модул за обучение има за цел да предостави цялата необходима информация 

за разработване на орнитологични програми, така че дори човек с малко опит в 

тази област да може успешно да състави оперативен туристически маршрут и да 

работи с него по-нататък. 

12.1. Определяне и цели на бърдуочинг маршрути 

Маршрутът е последователност от събитията, свързани с планирано пътуване, 

обикновено включващ дестинации, които ще бъдат посетени в определено време, 

и транспортни средства за придвижване между тези дестинации, или накратко - 

подробен план или маршрут на пътуването. 

Програмата на пътуването е 

съществена част от туристическото 

предлагане. Тя служи като основен 

източник на информация за 

планираното пътуване, помага да се 

управлява времето, да се увеличи 

броят на възможните неща, които 

да се видят и направят, и помага да 

се справим с неочаквани 

обстоятелства (напр. време, трафик) 

(фиг. 12.1). Добре съставената 

туристическа програма помага да 

бъдете по-гъвкави, когато възникне 

 
Модул 12 

Изготвяне на бърдуочинг програми  

 

Фигура 12.1. Предимства на туристическите 
програми. 
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такава неочаквана ситуация. Ако е добре подготвена, бърдуочинг  програма може 

значително да улесни работата на терен. 

Туристическите програми могат да бъдат много прости - само списък с дестинации 

и часове - идеални за бърза справка за екскурзоводите, както и за клиентите или 

доставчиците на транспорт, или доста сложни. Във втория случай освен 

информация за времето и местата те могат да предоставят и богата допълнителна 

информация: номера за спешни случаи, контакти на шофьори, хотели, 

информационни центрове и други съоръжения, информация за историята и 

географията на посещаваната и по-широка област (регион, страна, по-големи 

градове, забележителни обекти), защита на природата, фауна и флора и най-вече 

целеви видове птици. 

● ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ 

Това работи в две посоки (фиг. 11.2.): 

1. Като източник на информация за посетителите, за да научат кои точно места 

да посетят или по какви маршрути да минат, какви видове птици могат да се 

наблюдават там, кое време на деня/годината е най-подходящо за наблюдение 

на птици на тези места, работно време на близките обекти (музеи, 

информационни центрове, бърдуочинг станции), входни такси (ако е 

приложимо), ограничения (напр. зони със забрана за влизане в защитени 

територии), препоръчителен транспорт и дори препоръки за места за 

настаняване и хранене. 

꞉ Тъй като дългосрочната устойчивост винаги трябва да бъде неразделна 

част от всяка дейност по наблюдение на птици, при съставянето на 

програмата е уместно да се стремите да включите възможно най-

екологичните средства и доставчици, като транспорт, настаняване, 

доставчици на хранителни услуги, магазини за сувенири и т.н., които 

отговарят на местните, регионалните и националните разпоредби, и да 

вземете предвид също така аспектите, свързани със здравето и  

безопасността. 
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За клиента програмата, получена преди пътуването, е също така ценен 

източник на информация за необходимото оборудване, облекло, очаквани 

допълнителни разходи (задължителни или незадължителни такси и входни 

билети), местна валута и др. Ако езикът, който се използва в избраната 

дестинация, е различен от майчиния език на клиента или клиентът не говори 

този език, програмата може да включва и информация, която иначе би била 

достъпна на място само на този друг език и по този начин неразбираема за 

клиента. 

Гореспоменатото работи и за двамата - както за клиент, който посещава 

района сам, така и за клиент, който ползва услугите на екскурзовод. 

2. Като източник на информация за екскурзовода. Особено ако използвате 

програма, изготвен от друг, но дори и ако сте го изготвили лично. 

Структурираната информация в програмата е добър помощник, за да не 

забравите нищо по време на пътуването, както и източник за бързо намиране 

на отговори на евентуални въпроси на клиента. Не се страхувайте да включите 

дори най-основната и проста информация. Никога не се знае кога ще ви бъде 

полезна. По този начин ще можете да предоставите на клиента цялата 

информация, дори ако нещо временно ви се изплъзне от главата. 

Екскурзоводът може да подготви и добави към програмата информация за 

общия район (страна, регион, части, през които само пътувате), за птичия свят 

в него, по-подробна информация за целевия район (национален парк, 

природен резерват, орнитологично важно място) и/или подробни описания на 

целевите видове птици. Това е източник на информация, който може да бъде 

предоставен на клиентите по време на престой, като например при 

транспортиране от едно място на друго или при неочакван престой по време 

на пътуването, като например дълго чакане в обект, който искате да посетите, 

докато чакате да пристигне местен експерт или на граничните пунктове. Не е 

необходимо, а и не е възможно да запомняте всяка цифра, но клиентите ще 

оценят получаването на възможно най-точна и ценна информация. С помощта 

на внимателно планираната програма нищо не е забравено. 
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Фигура 11.2. Разлики между информацията за посетители и екскурзоводите 

 

● УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 

При изготвянето на маршрута запазвате 

определено време за всяка дейност 

(наблюдение на птици, посещение на 

информационен център, транспорт, почивка, 

обяд и т.н.). Тъй като могат да възникнат 

неочаквани събития, е необходимо да се предвиди допълнително време. 

Програмата трябва да е пълна с дейности, които да покриват цялото време, но 

трябва предварително да планирате кои дейности могат да бъдат съкратени или 

напълно пропуснати и кои могат да бъдат удължени или добавени, ако има нужда 

от това. 

Съществуват два основни сценария: 

1. Планираните дейности продължават по-дълго от очакваното и закъснявате с 

графика си. 

꞉ Какво може да се случи: неочаквана поява на много рядка птица/голямо 

количество птици, интензивен трафик, дълго чакане на границите, 

бързане в заведение за хранене или закъснение на допълнителен 

транспорт (кабинков лифт, ферибот). Много често се случва пътуването 

 

За да не губите време, е 
важно внимателно да 

планирате всяка дейност и 
да запазите свобода на 

действие. 
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да започне със закъснение (клиент закъснява, транспортът не е 

навреме). 

꞉ Как да се справите с това: предварително определете частите от 

програмата с по-нисък приоритет (при орнитологични пътувания 

наблюдението на птици винаги трябва да е на първо място), които могат 

да бъдат съкратени или напълно пропуснати (посещение на музей, 

спирка на наблюдателна площадка, местна забележителност, магазин за 

сувенири и т.н.), дайте пример (не можете да очаквате, че клиентите ви 

ще се придържат към дадените часове, когато вие не го правите), 

разчитайте на допълнителни 15 минути при тръгване. Ако маршрутът се 

състои само от наблюдение на птици, съкратете съответно всяка спирка 

(по отношение на прекараното време или например изминатото 

разстояние) или в най-лошия случай пропуснете най-малко интересното 

място. 

2. Планираните дейности отнемат по-малко време от очакваното. 

꞉ Какво може да се случи: пристигате на местоназначението си много по-

рано от планираното. Мястото, което сте посетили, няма птици, има 

проливен дъжд, мъгла или силен вятър, всичко и всички са по едно и 

също време. 

꞉ Как да се справите с това: подгответе повече спирки/дейности, които 

могат да бъдат добавени към маршрута предварително (друго място за 

наблюдение на птици, спирка на наблюдателна кула, интересна 

забележителност, защитено място), изнесете кратка беседа за птиците, 

природата или опазването на природата, покажете карти, снимки, 

книги, докато пътувате/ чакате в автобуса, можете да пуснете филми за 

птиците и природата в посещавания район, в случай на лошо време 

имайте информация за закрити помещения, където можете да спрете 

за почивки (информационни центрове, ресторанти). 

→ Опитайте се да се придържате към планираните часове, доколкото това е 

възможно. 
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→ Намаляването на времето за наблюдение на птици трябва да бъде 

последна възможност (освен ако клиентите не го искат). 

→ Винаги информирайте клиентите за всякакви промени в маршрута и в 

случай че има няколко еднакво разумни варианта, обсъдете възможните 

промени с клиентите (ако е желателно) и изберете вариант според техните 

желания. 

 
● ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ В РАЙОНА 

Ако внимателно планирате пътуването и отделите подходящо време за 

всяка дейност, както е посочено по-горе, в крайна сметка ще разполагате с 

максимален брой дейности, които е възможно да извършите за определено време. 

От друга страна, ако не планирате внимателно или изобщо не планирате, може да 

се окажете с твърде много дейности, които не можете да реализирате, или с твърде 

много непокрито време. И двете водят до недостиг на време и непрофесионален 

имидж. 

● НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Въпреки че се опитвате да се подготвите за всички възможни ситуации, 

докато планирате пътуването си, се случват неочаквани събития (напр. 

наводняване на инфраструктура, която планирате да използвате, затваряне на 

заведение за хранене, спиране на тока, заболяване). Предварителното подробно 

проучване на района, който възнамерявате да посетите, воденето на списък с 

алтернативни места за посещение и маршрути за разходка, закрити съоръжения и 

други интересни места ви правят по-гъвкави и при реагиране на непредвидени 

обстоятелства. 

12.2. Съдържание и дизайн на бърдуочинг програми 

Преди да съставите програма, направете проучване на пазара и помислете 

за настоящото предлагане. Ако оперирате в район със съществуващо предлагане 

на бърдуочинг екскурзии, това не означава, че не можете да предложите друга. 

Помислете как можете да направите маршрута си привлекателен или подходящ 
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за различни групи клиенти. (Вж. също глава 5. Специфичен подход при 

разработването на бърдуочинг програми). 

Освен с основния фокус - живота на птиците - трябва да се съобразите и с други 

особености, като например: да изберете безопасен маршрут, да посещавате само 

места с разрешен достъп, да се грижите за птиците и другите диви животни и в 

незащитените зони. Помислете за качеството на маршрута, тъй като дългият или 

физически труден маршрут няма да е подходящ за всички, за по-големи групи 

изберете по-широки и по-малко трудни маршрути, кръгов маршрут би бил по-

добър за обикновените посетители, докато един ентусиазиран бърдуочър 

вероятно няма да има нищо против да мине два пъти по един и същи маршрут, за 

да види желаните видове птици. 

Съдържанието на един маршрут се различава леко в зависимост от вида на 

пътуването. програмата за многодневно пътуване ще съдържа информация или 

поне препоръка за вида на транспорта, местата за настаняване и хранене, докато 

програмата за еднодневно или полудневно пътуване може да съдържа само 

информация за посещаваните места, птиците, трудността на пътуването и 

препоръчителната екипировка. Съдържанието може да се различава и в 

зависимост от това дали маршрутът е изготвен за пътуване с водач или за 

индивидуално пътуване без водач. Маршрутът за самостоятелно пътуване може да 

съдържа повече алтернативи за транспорт, заведения за хранене и места за 

настаняване. В този вид маршрут можете да включите и контакти на 

информационни и посетителски центрове, местни пътеводители и връзки към 

материали за допълнително четене. 

ПРОГРАМА НА МНОГОДНЕВНА БЪРДУОЧИНГ  ЕКСКУРЗИЯ С ВОДАЧ: 

● Име на вашата екскурзия; 

● Точна дата на пътуването или сезон, през който може да се осъществи 

пътуването; 

● Кратък преглед на дестинацията и нейния орнитофауната - основна цел на 

пътуването: посетени места и местообитания, целеви видове птици, други 
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диви животни в района. Само общо описание на пътуването, преди да 

предоставим пълна информация по-долу; 

● Място на срещата - час, място и дата или конкретен ден от седмицата (ако 

е приложимо); 

● Крайна точка - час, място и дата или конкретен ден от седмицата (ако е 

приложимо); 

● Дневен маршрут и маршрут от спирка до спирка (програма на пътуването) 

с разписание - основната част от маршрута. Хронологичен списък на 

спирките за всеки ден. Предоставете интересна информация за всяка 

спирка и защо тя е привлекателно място за 

посещение. Посочете целевите видове птици и 

допълнителна информация за тях, ако е необходимо. 

Не включвайте прекалено много информация, 

основната цел е да предизвикате интерес към това пътуване. Информацията 

ще бъде предоставена лично по време на пътуването; 

● Информация за транспорта - какъв вид транспорт ще използвате по време 

на пътуването, има ли някакви допълнителни разходи за транспорт 

(обществен транспорт, лифт, ферибот). Можете също така да дадете 

препоръка за вида транспорт до началната точка на пътуването или да 

дадете информация за места за паркиране; 

● Информация за заведенията за хранене - добре е да изберете едно 

конкретно място и да се уверите предварително, че то е отворено и може 

да ви обслужи, особено ако ще водите по-голяма група туристи; 

● Информация за настаняване - вид настаняване, оборудване на стаите и 

помещенията, добавка за индивидуална стая; 

● Препоръчителна екипировка - неща, които трябва да се носят (гумени 

ботуши, репеленти против насекоми), и екипировка, която ще бъде 

осигурена (оптична тръба, бинокъл, полеви пътеводител); 

● Трудност на пътуването - разстояние, надморска височина; 

 

Най-важната част от 
пътуването ви е 

районът, в който ще 
се проведе. 
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● Информация за климата - в случай на пътуване, организирано на конкретна 

дата, също и за предстоящото време (или връзка към надеждна прогноза за 

времето за това място); 

● Контакти за спешни случаи; 

● Правилата и ограниченията, които трябва да се спазват по време на 

пътуването (правила в защитените зони, поведение, щадящо природата и 

птиците, и т.н.); 

● Друга полезна информация - местна валута, банкомати, интернет връзка, 

почивки; 

● Минимален и максимален брой участници; 

● Цена на пътуването - какво е включено в цената и възможни начини на 

плащане (в брой, с карти, във валута); 

● Информация за допълнителните такси - дори и да са споменати в 

основната част, добре е да се обобщят на едно място; 

● Език на екскурзията (ако е приложимо); 

● Вашето име и контакти - телефонен номер, уебсайт или други места, където 

клиентите могат да потърсят услугите ви; 

● Пълен списък на птиците, които е възможно да се видят по време на 

пътуването - освен версия на местния език е добре да имате списък с 

латинските имена на птиците, както и списък с техните имена на английски 

език или на други езици, които клиентите ви говорят, ако е възможно. 

Можете също така да подготвите версия, в която клиентите ви да отбелязват 

своите наблюдения. Списъкът може да бъде разделен на отделни дни или 

обекти. 

 

ПРОГРАМА НА МНОГОДНЕВНА БЪРДУОЧИНГ ЕКСКУРЗИЯ БЕЗ ВОДАЧ: 

● Име на вашата екскурзия; 

● Точна дата на пътуването или сезон, през който може да се осъществи 

пътуването; 
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● Кратък преглед на дестинацията и нейния орнитофауната - основна цел на 

пътуването: посетени места и местообитания, целеви видове птици, други 

диви животни в района. Само общо описание на пътуването, преди да 

предоставим пълна информация по-долу; 

● Начална точка - препоръчително време, място и конкретен ден от 

седмицата (ако е приложимо); 

● Крайна точка - време, място и конкретен ден от седмицата (ако е 

приложимо); 

● Дневен маршрут и маршрут от спирка до спирка (програма на пътуването) 

с разписание - основната част от маршрута. Хронологичен списък на 

спирките за всеки ден. Предоставете интересна информация за всяка 

спирка и защо тя е привлекателно място за посещение. Посочете целевите 

видове птици и допълнителна информация за тях, ако е необходимо. Не 

включвайте твърде много информация, избройте допълнителни източници; 

● Информация за препоръчаните транспортни средства - какъв вид 

транспорт препоръчвате да използвате по време на пътуването, ако има 

такъв, има ли някакви допълнителни разходи за транспорт (обществен 

транспорт, кабинков лифт, ферибот). Можете също така да дадете 

препоръка за вида транспорт до началната точка на пътуването или да 

дадете информация за място паркиране; 

● Информация за препоръчителни заведения за хранене - добре е да се 

предоставят повече възможности, ако е възможно, и да се предлагат 

различни видове хранителни услуги, напр. традиционна кухня, 

международна кухня, ресторант с пълно меню, бързо хранене, местен 

пазар, с акцент върху екологосъобразните услуги; 

● Информация за препоръчани места за настаняване - добре е да се дадат 

повече възможности, ако е възможно, с акцент върху екологично чисти 

услуги; 

● Препоръчителна екипировка - телескоп, бинокъл, специален пътеводител 

за тази област, гумени ботуши, репеленти против насекоми; 



  Ръководство за бърдуочинг туризъм  

123 
 
 

● Трудността на пътуването и възможните алтернативи - разстояние, 

надморска височина и напр. по-малко физически труден маршрут; 

● Информация за климата; 

● Контакти за спешни случаи; 

● Правила и ограничения, които трябва да се спазват по време на пътуването 

(правила в защитените зони, поведение, щадящо природата и птиците, и 

т.н.); 

● Друга полезна информация - местна валута, банкомати, интернет връзка, 

почивки; 

● Минимален и максимален брой участници; 

● Цена на пътуването - какво е включено в цената и възможни начини на 

плащане (в брой, с карти, във валута); 

● Информация за допълнителните такси - дори и да са споменати в 

основната част, добре е да се обобщят на едно място; 

● Език на екскурзията (ако е приложимо); 

● Контакти - Вашето име, телефонен номер, Вашият уебсайт или други места, 

където клиентите могат да потърсят Вашите услуги, или контакти на други 

екскурзоводи, работещи в тази област (ако имате такова споразумение); 

● Контакти за информационните и посетителските центрове, тяхното 

работно време; 

● Пълен списък на птиците, които е възможно да се видят по време на 

пътуването - добре е да се подготви списък с имената на птиците на местния 

език, научните имена и имената на английски език (или на друг език, който 

е често срещан сред очакваните потребители на вашия маршрут). Можете 

също така да подготвите вариант, в който посетителите да отбелязват 

своите наблюдения. Списъкът може да бъде разделен на отделни дни или 

обекти; 

● Полезни връзки за други помощни материали. 
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ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНА ИЛИ ПОЛУДНЕВНА БЪРДУОЧИНГ ЕКСКУРЗИЯ: 

За еднодневна или полудневна бърдуочинг екскурзия не е необходимо да 

се включва толкова много информация. При съставянето на маршрут на по-кратко 

пътуване или разходка за птици (няколко часа) понякога е достатъчно да се даде 

само информация за местата, които ще посетите, птиците, които можете да 

наблюдавате, и точния маршрут. 

● Име на вашата екскурзия; 

● Точна дата на пътуването или сезон, през който може да се осъществи 
пътуването; 

● Преглед на дестинацията и нейния орнитофауната; 

● Място на срещата; 

● Крайна точка; 

● График; 

● Маршрут от спирка до спирка - ако има повече спирки или различни 
местообитания; 

● Препоръчително оборудване; 

● Трудност на терена по време на пътуването; 

● Правила и ограничения, които трябва да се спазват по време на пътуването; 

● Език на екскурзията (ако е приложимо); 

● Минимален и максимален брой участници; 

● Цена на пътуването; 

● Информация за допълнителни такси; 

● Вашето име и контакти; 

● Пълен списък на птиците, които е възможно да видите по време на това 
пътуване; 

За други разлики между отделните видове орнитологични програми вижте глава 5 

по-долу - Специфичен подход при разработването на орнитологични програми. 
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12.3. Основни ресурси за разработване на орнитологични 

маршрути 

Разработването на оперативен и надежден туристически маршрут е сложен 

процес и изисква широк набор от умения. Опитът на терен е необходим във всеки 

сегмент, но в бърдуочинг туризма той играе най-важна роля. 

Понастоящем е налице огромно количество материали, които могат да ни 

помогнат при разработването на маршрути (туристическа литература, уебсайтове, 

онлайн инструменти). Важно е да се научите как да преглеждате и филтрирате тези 

ресурси ефективно. При разработването на бърдуочинг маршрути могат да се 

използват допълнителни специфични ресурси, като например различни доклади 

от пътувания, глобални, регионални или местни уебстраници за наблюдение на 

птици и групи за наблюдение на птици в социалните медии, национални бази 

данни за наблюдения на птици, мобилни приложения за разпознаване на птици и 

др. 

● ЛИЧНИ ПОЗНАНИЯ 

Най-важният ресурс. Отличните познания за птиците и местната среда са 

причината да наемете водач или да помолите някой да изготви маршрут за 

наблюдение на птици. В повечето случаи изготвяте маршрут за пътуване в район, 

който познавате добре. Или вие избирате място, на което познавате неговия птичи 

свят, или някой друг ви моли да го направите като известен бърдуочинг експерт в 

този конкретен район. 

 

  

При изготвянето на бърдуочинг програма от съществено 
значение е отличното познаване на местните птици и тяхното 
поведение. Те могат да бъдат получени директно или, в някои 
случаи, от втора ръка чрез опитни местни експерти или 

няколко други източника. Falco tinnunculus 
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Това е основата, върху която ще изградите маршрута си. Различен подход е 

необходим, когато от вас се иска да изготвите маршрут за пътуване на място, което 

не познавате лично - тогава най-добрият вариант е да се консултирате с местни 

експерти. 

От съществено значение е да разполагате с актуална информация за 

района и птиците в него. В случай, че не разполагате с информация като в случаите 

например - това е място, което не посещавате редовно; район, който сте познавали 

добре в миналото, но вече не посещавате; район, който не сте посещавали от 

няколко години, знаете, че там са настъпили значителни промени напоследък и т.н. 

- посетете района преди да започнете или докато работите по маршрута и се 

консултирайте с местните орнитолози, ако има такива. 

● МЕСТНИ ЕКСПЕРТИ 

При съставянето на маршрута винаги е полезно да се консултирате за 

съдържанието му с други местни бърдуочъри, както и с експерти в други области 

като природозащитници, рейнджъри или други екскурзоводи. Освен че можете да 

подобрите собствените си познания за местната природа, можете да научите и 

друга важна информация (разпространение на целевите видове птици, 

достъпност на дадено място за наблюдение на птици, свързани с него 

изследвания в района, затваряне на пътеки поради дърводобив или съображения 

за опазване на природата и др.). Консултациите с местен експерт са от съществено 

значение, когато подготвяте маршрут в район, който не познавате лично (напр. 

местни клиенти, които ви познават и ценят услугите ви, дружества за опазване на 

птиците или туристическа агенция ви молят да подготвите за тях пътуване в друг 

регион или държава). Винаги е най-добре да сключите договор с местен експерт, 

който да ви напътства по време на пътуването ви на място, което не познавате 

лично. Така че, ако ви помолят да подготвите пътуване в район, който не 

познавате, винаги се опитвайте да се договорите с местен водач. Пътувайте сами 

в непозната среда само ако нямате друг избор. 
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● ВИДОВИ СПИСЪЦИ И АТЛАСИ 

Атласите ви предоставят обща информация за птиците, тяхната численост 

и разпространение, помагат ви да подготвите информация за целевите видове 

птици в организирана и структурирана форма, а също и да представите 

информацията в мащаб, например колко птици има в националния/регионалния 

списък, какъв процент от птиците на даден регион/страна се срещат в посещавания 

район, колко европейски вида кълвачи можете да срещнете по време на това 

пътуване, че това е най-западното място за наблюдение на конкретни видове и т.н. 

Атласите могат също така да ви помогнат да изготвите списък на птиците, които е 

възможно да наблюдавате по време на пътуването си, ако нямате такъв или 

националният списък е твърде обширен за тази цел. В някои случаи има 

регионален или местен видов списък, който можете да използвате - например 

списък на птиците в национален парк, контролен списък, създаден от местна група 

за наблюдение на птици за определен район, и т.н. Опитайте се първо да попитате 

или да потърсите съществуващи списъци, това може да ви спести много време. 

Въпреки това винаги проверявайте дали са актуални и ги променяйте, ако е 

необходимо. 

Винаги е по-добре да се изготви по-кратък списък с няколко празни реда 

по практически причини - хората често обичат да проверяват наблюдаваните 

видове физически в списъка, отколкото да предават дълъг списък, в който е трудно 

да се ориентират. Освен това е много по-удовлетворяващо да видите, че списъкът 

ви е почти пълен, отколкото да загубите няколко отметки в дълъг списък с видове 
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птици, които не живеят в този конкретен район. 

 

 
Когато се подготвяте за пътуване до непознато място, атласите и видовите списъци 

ще ви помогнат да научите какво да очаквате в конкретния район, а също и как да 

се подготвите (да разгледате по-отблизо видовете, които не познавате напълно, да 

пуснете и научите гласовете им, да подготвите подходящо оборудване). 

 
● БАЗИ ДАННИ ЗА ПТИЦИТЕ 

Съществуващите видови списъци и атласи ще ви дадат обща информация 

за птиците, но те обикновено се основават на по-стари данни. Те включват всички 

видове птици, регистрирани в определена област, понякога за доста дълъг период 

от време. За да получите актуална представа за настоящото присъствие на птиците 

е добре да проверите и различни бази данни за птиците с данни в реално време.  

Някои бази данни са само на националните езици, а други са на английски 

език. Но за опитен бърдуочър или любител на птиците обикновено е лесно да се 

разбере, тъй като основният принцип е сходен и е обичайно тези платформи да 

използват научни имена на птици. Ако имате нужда от помощ за имената на 

птиците на друг език, освен че можете да попитате Google или да използвате 

Wikipedia, можете да намерите имена на птици на различни езици и в Avibase 

(сканирайте QR кода, за да проверите уебсайта). Разберете коя база данни 

обикновено съдържа най-новите данни за целевата ви област и правете рутинна 

проверка всеки път, преди да насочите някого. На първо място, за да се даде 

пълна информация за птиците и на второ място, никога не се знае какви редки 
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видове могат да се появят и би било жалко да ги пропуснете точно по време на 

пътуването си. 

● Примери за бази данни за птици (сканиране на QR кодове за достъп до тези 

уебсайтове) 

o Глобални: eBird.org 

o Национални: 

꞉ Австрия: ornitho.at 

꞉ Чехия: birds.cz 

꞉ Унгария: birding.hu 

꞉ Словакия: aves.vtaky.sk 

꞉ Испания: Avibase.bsc 

꞉ България: smartbirds.org 

o Местни: Национален парк Neusiedler See - Seewinkel в Австрия: 

Приложение за Bird-List Neusiedler See 

 

 

● ОТЧЕТИ ЗА ПЪТУВАНИЯ, УЕБСТРАНИЦИ И ГРУПИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ПТИЦИ И БЪРДУОЧЪРИ 

Четенето на съветите и опита на други бърдуочъри и водачи може да бъде 

от полза, особено когато подготвяте пътуване в район, който не познавате. От 

https://ebird.org/home
https://www.ornitho.at/
https://birds.cz/avif/
http://birding.hu/index.php?&Lang=en
http://aves.vtaky.sk/index/?locale=en
https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=ES
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друга страна, е добре да прочетете за опита на туристите и посетителите във вашия 

район, за да научите как те виждат вашите услуги, услугите на вашите колеги 

екскурзоводи или други услуги, предоставяни там. И в двата случая можете да 

научите нови техники и да направите подобрения, които вече са били тествани и 

одобрени. 

● ДРУГИ РЕСУРСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БЪРДУОЧИНГ РЕСУРСИ 

Въпреки че основният фокус на бърдуочинг маршрути са птиците, трябва да 

ги разглеждаме в контекст. Също така при най-простите маршрути е необходимо 

да се добави друга информация (вж. глава 2. Съдържание и дизайн на бъдуочинг 

маршрути). За тази цел можем да използваме широк спектър от ресурси: книги, 

брошури, други печатни издания, уебстраници, мобилни приложения, разговори и 

др. 

За обща информация за историята, географията, геологията, климата, 

биогеографията, фауната и флората използвайте утвърдени и надеждни 

източници, не непременно най-новите. 

За информация относно опазването на природата, администрацията, 

политическа обстановка, социално-икономическата ситуация и други актуални 

въпроси (напр. текущи изследвания или проект за възстановяване) използвайте 

най-актуалните, най-нови ресурси - обикновено уебстраници, мобилни 

приложения, табла за обяви в информационните центрове и др. Същото важи и за 

картите, когато планирате маршрут винаги използвайте най-новите туристически 

карти, сателитни изображения или карти,. 

Винаги търсете проверени, официални източници от първа ръка и от 

отговорни институции. В копираните материали, компилациите и неофициалните 

уебстраници може да има грешки и неактуална информация. 

12.4. Допълнителни помощни материали 

Добре е да подготвите копия на хартиен носител на някои 

от тези помощни материали, които да разпространите сред клиентите си,  
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особено списъци на птиците и поне основна карта на района с вашия 

маршрут/точки на интерес. 

Много често различни институции (администрации на защитени територии, 

природозащитни неправителствени организации, местни общности, общини и т.н.) 

публикуват различни материали, като брошури и листовки, които информират за 

природните и културните ценности на района, за текущи или завършени проекти, 

указания за посетители, карти и др. Колкото по-атрактивно и посещавано е 

мястото, толкова повече са наличните материали. Разберете дали има нещо 

подобно, което да подпомогне вашето пътуване. 

● ЗАПИСИ на ЗВУЦИ на ПТИЦИТЕ 

Полезно е да си подготвите набор от гласови записи на най-често чуваните 

или целевите видове птици за вашето пътуване. Въпреки това, не използвайте 

записи на птици, за да привличате птици за наблюдение, поради съображения за 

опазване на околната среда. За мъжкия е загуба на енергия да търси потенциален 

съперник, а за женската да търси потенциален партньор. Никога не се знае колко 

хора пускат записа на това място (особено на силно посещавани места или места с 

известна поява на птица, която "всички искат да видят"). Това може да бъде дори 

фатално, особено в началото на пролетта, когато птиците се връщат от местата си 

за зимуване и енергийните им запаси са изчерпани. 

Ценен източник на записи на птици е Xeno-canto - уебсайт, посветен на 

споделянето на звуци на птици от цял свят. Потърсете гласове на птици от вашия 

район, тъй като има много местни “диалекти”. Сред другите източници на записи 

на птици са компактдискове, национални бази данни или други уебсайтове. 

 

Освен текста на самия маршрут, направете списък и подгответе допълнителни 

помощни материали, които да използвате по време на пътуването - карти, 

записи на гласове на птици, видови списъци, ръководства за 

разпознаване на птици, снимки, дейности и други 

 

https://xeno-canto.org/
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Удобно е да съхранявате 

записите в мобилния си 

телефон. Уверете се, че 

високоговорителят ви е 

достатъчно силен, за да 

могат участниците в 

пътуването да ги чуят 

добре. В противен случай 

можете да използвате отделен високоговорител или съвсем друго устройство. 

Винаги проверявайте състоянието на батериите на устройствата, преди да тръгнете 

на път. 

12.5. Насоки за разработване на бърдуочинг програми 

1. Природата винаги е на първо място. Създайте маршрута и програмата на 

пътуването си с оглед на природните ценности, които представяте и природната 

среда, в която работите. Спазвайте ограниченията, не преминавайте дадените 

граници. 

2. Познайте мястото си. Съберете възможно най-много информация. Най-

важният източник на информация е личният ви опит. 

3. Бъдете в крак с новостите. Винаги използвайте най-новите ресурси, 

отразяващи последните промени и настоящите условия. Непрекъснато оценявайте 

точността и актуалността на маршрута си и правете необходимите промени. 

4. Бъдете реалисти. Включете в маршрута само толкова дейности, колкото 

можете да извършите удобно за определено време. Вариант е да си приготвите 

повече дейности, които да запазите за резерв. 

5. Бъдете кратки. Предоставянето на твърде много информация може да 

бъде непосилно и важните неща да се изгубят. 
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6. Бъдете конкретни. Не предлагайте твърде голяма гъвкавост. Показвайте 

убеденост в предложената програма. 

7. Подробен план. Докато планирате, обърнете внимание на 

обстоятелствата, които могат да повлияят на реализацията на вашата програма, 

като например конкретен ден от седмицата или годината, празници (повече 

туристи, трафик, шум, безпокойство през уикенда, затворени обекти по време на 

държавни празници и др.). 

8. Бъдете в безопасност. Избирайте само известни и доказано безопасни 

маршрути, не се приближавайте до опасни животни и не ги докосвайте, не 

рискувайте при неблагоприятни метеорологични условия (гръмотевична буря, 

наводнения). Преминете курс за оказване на първа помощ, носете със себе си 

аптечка за първа помощ. Информирайте клиентите за правилата и ограниченията, 

които трябва да спазват. 

9. Спазвайте законите. Разберете всички законови изисквания, които се 

прилагат за извършване на услуги на екскурзовод (сертификат за екскурзовод, 

разрешение за екскурзовод в защитени/частни територии, други лицензи), и ги 

спазвайте. 

10. Сътрудничество. За по-добро популяризиране си сътрудничете с други 

екскурзоводи и местни организации в района (туристически информационни 

центрове, администрации на защитени територии, местни общини). 

Информирайте местните власти за всеки важен въпрос (паднало дърво на пътя, 

промени в поведението, броя или появата на животни, предложения за 

подобряване на инфраструктурата и др.). Споделяйте данните (не само за птиците), 

които събирате по време на пътуванията си. 

12.6. Специфичен подход при разработване на бърдуочинг 

програми 

Бърдуочинг програми могат да бъдат адаптирани към конкретни нужди, 

като например конкретни видове посетители, според типологията на туристите 
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(вж. модул 10: Бърдуочинг турист), броя на участниците/размера на групата, други 

специални изисквания, продължителността на престоя и т.н. По този начин можете 

да адаптирате една програма и да създадете няколко. 

Преди да разработите бърдуочинг програма, трябва да решите коя да бъде 

целевата група. Първо, запознайте се с търсенето на бърдуочинг пазар във вашия 

район (вж. учебен модул 11: Търсене и предлагане в бърдуочинг туризъм). Можете 

да се съсредоточите върху най-често срещаните видове туристи в района или да се 

съсредоточите върху някоя друга специфична група. Например, ако по-голямата 

част от посетителите са чужденци, можете да създадете маршрут за местни хора, 

дори за местни жители. Бихте могли да се насочите към чуждестранни посетители, 

говорещи добре някой от езиците, които владеете, можете да адаптирате 

обиколката си за училища, да подготвите пътувания с различна продължителност 

и т.н. 

● ГОТОВИ МАРШРУТИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБИКОЛКИ 

Когато изготвяте маршрут по заявка, трябва да сте готови да предложите 

алтернативи. Можете да използвате готовия си маршрут като основа. След това се 

опитайте да получите максимална информация от вашия клиент - най-важната 

информация е за целевите видове птици, но може да има и други специални 

изисквания (дължина, трудност на пътуването, мобилност на клиента, 

продължителност и време на пътуването и т.н.). Коригирайте първоначалната си 

програма в съответствие с желанията на клиента и я обсъдете с него, докато 

постигнете съгласие. 

● ОБИКОЛКИ ЗА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ КЛИЕНТИ 

Можете да решите това още в началото на подготовката на пътуването. Ако 

знаете, че във вашия район има много чуждестранни туристи с добри познания за 

птиците, които търсят определен вид, а предлагането на този вид екскурзии не е 

достатъчно, можете да решите да организирате екскурзия за тях. В този случай 

знаете, че трябва да направите подбор на местата, които ще посетите с акцент 

върху този конкретен целеви вид птица, да подготвите пътуването на чужд език, 
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да предоставите труднодостъпна за чужденците 

информация (например достъпна само на местния 

език или лично от местните жители). В този случай 

носете със себе си професионален 

справочник/приложение и подгответе набор от 

гласови записи, включващи не само най-типичните 

песни, но и звуци за контакт. 

Примерен случай: Местна или регионална организация се обръща към вас 

с молба да организирате екскурзия за местни хора, които нямат задълбочени 

познания за птиците. В този случай, за да се запознаят по-добре с ценностите на 

този конкретен район, можете да се съсредоточите върху визуално по-

привлекателни и по-лесни за наблюдение видове, а оттам и върху по-достъпни 

места. Това се отразява и на оборудването ви. Можете да направите отделни 

снимки на най-често срещаните видове, по-опростен пътеводител (с не толкова 

много объркващи снимки на оперението и цветовите вариации) с основни гласови 

записи и т.н. 

При водене на групи от ученици и деца планирайте по-чести спирки и по-

кратко време за лекции. Много е полезно да подготвите поне няколко дейности 

на открито, игри, викторини, материали, които можете да разпространите сред тях 

на хартиен носител. 

● РАЗМЕР НА ГРУПАТА 

При наблюдаване на птици, колкото по-малка е групата, толкова по-добре. 

Полезно е да се опитате да обясните това и на потенциалните си клиенти. 

Основната причина е, че искаме да сведем до минимум негативното си 

въздействие върху природата, но също така: повече хора вдигат повече шум, 

създават по-голямо безпокойство, имат по-специфични нужди, трябва да се 

разчита на допълнително време. По-добре е и от съображения за безопасност и 

други практически причини (да чуете коментарите си, да използвате телескоп и 

т.н.). 

Съдържанието на 
пътуването може да се 
различава съществено 
в зависимост от това за 
какъв тип посетител е 

предназначено. 
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Ако водите училищен клас или подобна група (около 30 участници), е добре да си 

сътрудничите с други водачи и да разделите групата поне на две. В този случай - 

когато обстоятелствата го позволяват - е добре да се избере местообитание/място, 

което е подходящо за такава голяма група, като например: място, посещавано от 

голям брой туристи, където птиците са свикнали с хората, място с укрития и друга 

инфраструктура за наблюдение, за да се сведе до минимум безпокойството на 

птиците. Такива места обикновено са водоеми или места за хранене на големи 

грабливи птици. (За класификацията на бърдуочинг туристи вижте Обучителен 

Модул 10: Бърдуочинг турист). 

12.7. Последващо използване на бърдуочинг програми 

Добре разработените програми могат да се предлагат на туроператори и 

други субекти като готови продукти. Възможно е да предлагате и само 

екскурзоводски услуги без завършен продукт, но наличието на готова програма за 

пътуване увеличава шансовете за използване на вашите услуги. 

Направете преглед на туроператорите и се свържете с тях според целевата си 

група. Съществува голям брой оператори, затова изберете тези, които се 

занимават с турове сред природата, екотуризъм и туристически агенции, 

работещи в целевия район. Възможно е да изпратите офертата си до всички 

туристически оператори, но шансът да успеете с туристически агенции, които не са 

специализирани в този вид туризъм е малък. Опитайте се да разговаряте лично с 

тези, които смятате за най-подходящи и обещаващи. 

  
Идеалният размер на бърдуочинг туристическа група в 

повечето случаи е до 8 участници. 

 

  
Успешното включване на вашия маршрут в туристическата оферта ще 
подкрепи и насърчи бърдуочинг туризъм в даден район и ще 
подчертае неговите природни ценности. 
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● Свържете се с чуждестранни туроператори и национални/регионални 

агенции, които участват в туристически изложения в чужбина, където могат 

да представят вашата оферта за пътувания, предназначени за чуждестранни 

туристи. 

● Свържете се с местни туроператори, местни туристически борси, общини, 

администрации на защитени територии, хотели, информационни центрове, 

агенции за регионално и местно развитие за пътувания, предназначени за 

местни или местни туристи. 

При по-дълги екскурзии трябва да се обърнете към потенциалните си 

клиенти много преди екскурзията (чрез офертата, туроператора или вашия 

уебсайт). Докато по-кратките пътувания (с продължителност само няколко часа, 

кратки разходки сред природата) можете да рекламирате направо на място 

(информационни и посетителски центрове, хотели и други места за настаняване в 

района, уебстраница на общината и т.н.). 

За да привлечете интереса на туроператорите и на потенциалните си 

клиенти, подгответе добре организирано портфолио (цифрово или печатно) с 

интересно информативно съдържание. Туроператорите получават толкова много 

оферти, че ако искате да привлечете вниманието им, трябва да знаете как да 

разграничите своята от останалите. Обърнете голямо внимание на изготвянето на 

портфолиото си, като наред със съдържанието обърнете внимание и на неговия 

дизайн и стил. Ако е необходимо, ангажирайте и графичен дизайнер, определено 

си заслужава. Визитни картички или малки информационни брошури, 

подходящо допълнени с илюстрация или снимка на птица, ще ви бъдат полезни 

при популяризиране на услугите ви в информационни центрове, хотели и други 

или при директна комуникация с потенциалните ви клиенти. 

Полезно да се обединят усилията с други туристически водачи и да се 

действа съвместно за по-нататъшно популяризиране на подготвените 

орнитологични маршрути или на услугите на екскурзоводите като такива 

(представяне на общи уебстраници, социални медии, онлайн комуникация, 

визуално и контекстуално разпознаваема платформа). Можете да създадете 
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инициатива от екскурзоводи, работещи в един и същи район, специализирани в 

различни теми (история, култура, народни занаяти, природа), което може да ви 

помогне да достигнете до потенциални клиенти и от други групи туристи. 

За по-нататъшно популяризиране на вашите услуги можете да участвате 

лично в туристически панаири и изложения или да платите за реклама в списания 

и уебсайтове за любители на птици. Но внимателно преценете потенциалната им 

ефективност, тъй като те могат да бъдат доста скъпи. Ако разполагате с ограничени 

финансови средства, по-добре е да инвестирате в професионален имидж на 

представянето си (портфолио, визитни картички, уебсайт). 

Най-добрата реклама обаче е доволен клиент. Можете да им предложите 

да поддържате връзка с тях (да им изпратите снимки от пътуването, списък на 

наблюдаваните видове птици), да им дадете визитната си картичка или други 

рекламни материали, а по-късно да им изпратите информация за нови маршрути 

или актуализация на съществуващите. Можете дори да поискате да препоръчат 

услугите ви допълнително. 

12.8. Изисквания за водене на бърдуочинг туристи 

Неразделна част от постигането на удовлетвореност на туристите по време 

на изпълнението на туристическия маршрут е работата на орнитологичния гид. 

● ДА ИМАТЕ ПОЗНАНИЯ ЗА ПТИЦИТЕ 

Вашите познания за птиците, особено за птиците в целевия ви район, са 

основната причина хората да използват услугите ви. Научете възможно най-много 

информация, знайте къде да я търсите, пазете съответните ресурси. Полезно е да 

имате и други, освен бърдуочинг познания, тъй като много посетители често се 

интересуват от други животни, живеещи в този район (големи бозайници, прилепи, 

пеперуди, водни кончета), растения, геология, география, дори история и култура. 
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● ДЕЙСТВАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО 

Когато напътствате клиентите си, се стремете да задоволите техните нужди, 

като същевременно гарантирате тяхната безопасност и правилно интерпретирате 

и запазвате природните ценности. 

o Подгответе се; 

o Общувайте; 

o Реагирайте спокойно на всякакви специфични ситуации и променени 

условия, без да изпадате в паника; 

o Покажете увереност в планираната програма; 

o Проявявайте уважение и разбиране към всички културни и национални 

особености; 

o Използвайте учтив език; 

o Не прекрачвайте границите (флирт, пиене на алкохол, прекалено лично 

отношение). Макар че някои клиенти може да приветстват приятелското 

непринудено поведение, не забравяйте, че първата ви грижа е клиентът 

и вие сте тук на работа. Никой няма да се обиди, ако се държите 

професионално, което не може да се каже за обратното. 

 

● УВАЖАВАЙТЕ ПРИРОДАТА - природата винаги трябва да е на първо място 

Въпреки че на някои места, като например в силно посещавани национални 

паркове или природни резервати, места за подхранване и подобни, дивата 

природа е свикнала с хората и можете да наблюдавате някои птици от много 

близко разстояние, в повечето случаи птиците и другите животни са доста плахи. 

Благодарение на вашите екскурзоводски услуги и най-вече на вашето поведение 

клиентите ви могат да се научат да уважават природата. Можем да образоваме 

обществеността и да интерпретираме ценностите на общото ни природно 

наследство само ако му оказваме уважение и собствена признателност.  
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Освен това, ако се придържате към определена рутина по време на разходките, 

птиците могат да свикнат с определените граници и да ви позволят да се 

приближите, ако знаят, че няма да ги прекрачите. 

● ВАШИЯ РАБОТЕН ЕЗИК 

Езикът, на който общувате с вашите клиенти, определя вида на 

посетителите, които можете да получите. И разбира се, езикът на вашите 

информационни услуги, ще определи до колко от тях можете да достигнете. Ясно 

е, че колкото повече езици използвате, толкова по-големи са възможностите за 

достигане до по-голяма аудитория, но от друга страна, наличието на информация 

на твърде много езици може да бъде уморително и трудоемко, ако се има 

предвид, че информацията трябва да се актуализира редовно. 

Логично би било да разполагаме с информация за езиците, които сме в състояние 

да разбираме, или да използваме - до 2 или 3 езика. Собствените ни езици ни 

позволяват да достигнем до национални клиенти. Английският език ни позволява 

да достигнем до почти всички. Можем да изберем и един от съседните ни езици, 

тъй като голям брой потенциални клиенти вероятно идват от съседна държава. В 

този смисъл проучването на пазара ще ни помогне да изберем най-подходящия 

език, като ни покаже откъде вероятно ще дойдат хората, които посещават страната 

ни. 

 
 

Не се приближавайте твърде близо до птиците (особено до гнездата 

им), поддържайте минимално ниво на шум и други смущения, бъдете 

внимателни и съзнателни при пускане на гласови записи, не 

използвайте светкавица, докато снимате животни, не увреждайте 

растенията. Енергията, която птицата трябва да изразходва, за да 

избяга, да алармира другите, да се бори с вашия глас или да дойде да 

търси партньор, който не е там, целият този стрес е напразно 

изразходвана енергия. 
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● ПОЗНАВАЙТЕ АУДИТОРИЯТА СИ 

Опитайте се да научите повече за клиентите си преди пътуването. По 

време на пътуването съобразете представянето си с техните нужди и възможности. 

● ПОДОБРЯВАЙТЕ УСЛУГИТЕ СИ 

Винаги има възможности за по-нататъшно развитие на вашите умения и 

услуги. Комуникацията с клиентите работи и в двете посоки. Чрез 

взаимодействието си с тях можете да откриете теми, които ги интересуват, умения, 

върху които можете да работите повече, и т.н. 

● ДЕЙСТВАЙТЕ ЕСТЕСТВЕНО 

Страстта ви към птиците, ентусиазмът и любопитството ви ще вдъхновят и 

ще осигурят най-доброто незабравимо преживяване за вашите клиенти.



 guide  
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РАЗДЕЛ V 
ТЕРИТОРИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ 

В този раздел ще бъдат разгледани понятия, свързани с бърдуочинг туризъм, от 

съхраняването на бърдуочинг туризъм до добрите екологични практики. 
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МОДУЛ 13 
БЪРДУОЧИНГ ТУРИЗЪМ И 

ПРИРОДОЗАЩИТА 
Световната организация по туризъм (СОТ) определя бърдуочинг туризмът 

(любителското наблюдение на птици) като дейност, която включва придвижване 

от мястото на произход до друго място (конкретна дестинация) с цел наблюдение 

и изучаване на орнитофауната в нейната естествена среда. Той е развлекателна 

дейност, свързана с любителско наблюдение на птици с цел идентифициране и 

изучаване на възможно най-много видове птици. Бърдуочинг туризмът се 

превръща в огромна тенденция и е ниша в сектора на екотуризма и в сферата на 

природния туризъм. Бърдуочърите пътуват до различни места, където има голямо 

разнообразие на птици и се стремят да изследват възможно най-много видове 

птици. Според агенцията на ООН за околната среда, бърдуочинг туризма може да 

предложи значителни икономически възможности за страните по света чрез 

устойчив туризъм. 

13.1. Бърдуочинг туризъм: фактори, стимулиращи растежа 

Първоначално "birdwatching” или “любителското наблюдението на птици”  

е считано само като развлечение, но днес  придобива съществено значение като 

туристическа дейност, особено в страните от Западна Европа. Има много фактори, 

които допринасят за растежа на сектора на бърдуочинг туризма. Секторът се 

определя най-вече от броя на любителите - орнитолози и техния нарастващ 

интерес към професията на орнитолога. Освен това спадът в цените на 

оборудването за наблюдение на птици, като телескопи и бинокли, и нарастващия 

брой документални филми за живота на птиците повишават осведомеността и 



   Ръководство за бърдуочинг туризъм  

144 
 
 

дават допълнителен тласък на любителите на птици и увеличават възможностите 

за достъпна техника за заснемане на птиците в по-близък план, когато са в полет и 

когато са неподвижни. Тези фактори допълнително стимулират растежа в този 

сектор. Освен това фотографията на дивата природа също има принос за 

популяризирането на наблюдението на птици, което впоследствие е довело и до 

развитието на бърдуочинг туризма в много страни. Според UNEP (Програмата на 

ООН за Околната Среда) увеличаването на броя на бърдуочърите е повлияло на 

екотуризма. Секторът на екотуризма се разраства с бързи темпове благодарение 

на последващия ръст в сектора на бърдуочинг туризма. Влияние върху този сектор 

оказват и нарастващите познания на екскурзоводите, които напътстват младите 

любители на птиците и подхранват техния интерес. Освен това правителствените 

програми за привличане на бърдуочъри и любители на природата от различни 

региони стимулират сектора на този вид туризъм. 

13.2. Бърдуочинг туризъм: проучване по региони 

По данни на Службата за изследване на 

рибните ресурси и дивата природа на САЩ 

сумата, която наблюдателите на птици харчат 

годишно само в САЩ е почти колкото БВП на 

Коста Рика. Европа също ще отбележи ръст в 

сектора на бърдуочинг туризма. Този сектор 

става устойчив, а Испания и Португалия са получили достатъчно средства за 

осъществяване на различни проекти и за разширяване на дейността си в 

Средиземноморския регион. Дори Южна Африка изглежда има добър потенциал 

за бърдуочинг туризъм, който ще допринесе за устойчивото социално и 

икономическо развитие на страната. Това е осигурило участието на много 

заинтересовани страни и други местни общности в програми за повишаване на 

осведомеността, които показват косвеното въздействие върху икономическия 

растеж на страната. 

 

По данни на Кралското 
дружество за защита на 

птиците (RSPB) близо 4 % от 
работните места в Шотландия 
са пряко свързани с туризма в 

дивата природа. 
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Изглежда, че има очарование в живописните селскостопански ферми и 

аграрни пейзажи, което естествено води до желанието да се преживее тази среда. 

Подобни преживявания чрез екотуризъм, агротуризъм и засилено взаимодействие 

с природата имат потенциал да повишат мотивацията за опазване на птиците и 

свързаните с тях местообитания както за туристите, които се срещат с диви птици, 

така и за районите - домакини, които предоставят преживяването. Основна 

трудност обаче е управлението на тези видове приходи от туризъм по справедлив 

и прозрачен начин, особено в страни, където местните хора живеят в райони с 

богато биоразнообразие и красота, но нямат необходимите умения, образование 

и финансови ресурси, за да се конкурират на международния пазар на екотуризъм. 

Целите на този вид туризъм включват слабо въздействие върху околната 

среда и местната култура, образователни възможности както за туристите, така и 

за местните хора, кодекс на поведение за пътуващите, овластяване на местните 

хора, финансови и други ползи за опазването на околната среда и общностите в 

приемащата страна. 

Бърдуочинг туризма се насърчава като начин да се повиши интересът към 

опазването на природата и да се генерират приходи от туризъм в различни части 

на света. Съществуват програми, които генерират приходи за общността и 

повишават интереса към опазването на птиците и местообитанията на дивата 

природа. 

Конел /Connell (2009 г.)/ посочва, че наблюдението на птици се е увеличило 

значително след 90-те години на ХХ век, особено в САЩ, Великобритания и 

Австралия и че наблюдателите на птици, най-голямата група екотуристи, са 

склонни да бъдат добре образовани, с по-високи доходи и да се наслаждават на 

състезателните и съвместните аспекти на наблюдението на птици. Наблюдението 

  

                                                     се разраства и във 

Великобритания и Австралия, като често създава възможности за 

специализирани в бърдуочинг туризъм фирми. 

Наблюдението на птици 
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на птици обаче понякога може да доведе до безпокойство на птиците или техните 

местообитания. Това се среща и при други форми на екотуризъм като например в 

тропиците, където може да доведе до неравнопоставеност на хората или 

опазването на околната среда по отношение на разпределението на приходите. 

Въпреки че наблюдението на птици не достигнало висок мащаб, то се смята за 

обещаваща форма на екотуризъм, тъй като участниците обикновено са образовани 

и финансово способни хора, които се интересуват от опазването на околната среда 

и птиците в естествените местообитания. Необходими са изследвания и съвместни 

усилия за по-добро разбиране на връзките между наблюдението на птици и 

екотуризма и за осигуряване на значими ползи за опазването на околната среда, 

образованието, местните култури и устойчивостта на природните ресурси.
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Птиците обитават всички континенти и са 

свързани с агроекосистемите по целия свят. 

Миграцията на птиците през континенти и 

държави ги превръща в истински глобален 

феномен с широка, но сложна природозащитна 

привлекателност. Разширяването на селското стопанство в световен мащаб през 

последните 200 години и интензифицирането му през последните 50 години са 

основните фактори за загубата на местообитания в световен мащаб и за 

намаляването на около 60 % от птиците, включени в червения списък на 

Международния съюз за защита на природата (IUCN). 

Поддържането на местообитанията на полските ниви и угарите и 

използването на практики с по-ниска интензивност в производствените райони, 

са важни възможности за поддържане на популациите на птиците в световен 

мащаб. Много от основните заплахи за птиците в агроекосистемите са глобални, 

но специфичните въздействия и възможностите за управление могат да се 

различават в различните географски райони. 

Глобалното изменение на климата поражда несигурност за селското 

стопанство и птиците, включително въздействие върху миграцията и гнезденето на 

птиците, както и опасения относно синхрона между птиците, местообитанията и 

хранителните ресурси. Изменението на климата се прибавя към другите 

съществуващи предизвикателства, свързани със загубата и фрагментацията на 

местообитанията, урбанизацията, миграционните бариери и несигурните 

хранителни ресурси. Стремежът към производство на биогорива е довел до 

 
Модул 14. 

Добри агроекологични практики 
по отношение на птиците 

 
Според Рон Джонсън 
(2011) Земята е дом 
на около 10 000 вида 
птици 
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интензифициране на производството и загуба на местообитания, особено до 

премахване на угарни земи (фиг. 14.1.). 

Земеделските практики, щадящи дивата природа могат да улеснят 

придвижването на птиците във фрагментирани агроекосистеми и да осигурят 

важни местообитания за селскостопанските видове и мигриращите птици. 

Понастоящем се обсъждат подходи, които са благоприятни за дивата природа и 

щадят земята, за да се постигне устойчивост на биологичното разнообразие и 

производството на храни. Глобалните влияния на социалните и политическите 

системи засягат агроекосистемите, хората и птиците. 

 

Фигура 14.1. Въздействие на глобалното изменение на климата върху селското стопанство и 

птиците 

Екотуризмът може да има потенциал и да бъде от полза за местната 

икономика, хората и биоразнообразието, ако се обърне подходящо и постоянно 

внимание на осигуряването на тези резултати. Производството на храни, като 

същевременно се поддържат биологичното разнообразие и екосистемните услуги, 

е предизвикателство за интердисциплинарни изследвания в сътрудничество с 

работещи ферми и земеделски стопани. Необходими са научни изследвания и 

инструменти за подпомагане на вземането на решения, за да се улесни 

разработването на политики и инфраструктури в подкрепа на устойчивото 

земеделие и да се улесни опазването на биологичното разнообразие в 

агроекосистемите. Необходима е визия за опазване на околната среда в бъдеще, 

която да отчита реалностите, свързани както с ограниченията на природните 
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ресурси, така и с човешките желания за подобряване на качеството на живот. 

Положителните взаимоотношения между хората, птиците и устойчивите 

стопанства могат да бъдат ключова отправна точка за разработването на такава 

визия.  

14.1. Земеделие и птици 

Разширяването на селското стопанство в нови райони и последващата 

интензификация на производствения процес са свързани с въздействия върху 

местообитанията на птиците. Между 1700 г. и 

1980 г. земеделието се е разширило в 

световен мащаб, като според оценките 

обработваемата земя се е увеличила с 466%, 

което е довело до обработването на 12 

милиона кв. км.  

Особено в Европа експанзията в по-голямата 

си част е приключила и е последвана от 

интензификация на селското стопанство, улеснена от увеличената наличност и 

употреба на синтетични азотни торове и пестициди след Втората световна война. 

Интензификацията може да се опише като 

отнемане на максимален дял от първичното 

производство за консумация от човека, което 

води до намаляване на наличните ресурси за 

останалата част от природата. Друга 

характеристика е, че интензификацията на 

селското стопанство е използването на 

практики, които увеличават добивите в краткосрочен план, но които обикновено 

водят и до опростяване и хомогенизиране на земята. Интензификацията може да 

включва и намалено разнообразие на културите и опростени сеитбообороти, 

често монокултури, както и опростяване на земята чрез отводняване и загуба на 

некултурни площи. 

Неотдавнашната поява на 

генетично модифицирани 

култури също се счита за 

форма на интензификация на 

селското стопанство. 
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Тъй като разширяването и интензификацията на селското стопанство се 

увеличават, а свързаните с тях отрицателни въздействия върху птиците и 

останалото биологично разнообразие стават все по-очевидни, като основни 

фактори за загубата на птици и друго биологично разнообразие в световен мащаб, 

главно чрез загуба и деградация на местообитанията, изследванията започват да 

се фокусират върху разбирането на това как могат да се запазят популациите на 

птиците в рамките на земеделските земи. 

Понастоящем основният глобален въпрос, пред който е изправено 

обществото, е как да се произвеждат необходимите храни, влакна и енергия, 

като същевременно се поддържат популациите на птиците и другите биологични 

видове. Необходимо е отчасти да се разбере как птиците взаимодействат с 

агроекосистемите, как се влияят от свързаните с тях управленски практики и какви 

подходи за опазване могат да намалят отрицателните въздействия. 

Друг важен аспект се отнася до движенията на птиците и местообитанията, 

които се припокриват със селското стопанство, с други думи, мигриращите и 

постоянните птици взаимодействат с агроекосистемите по различни 

пространствени и времеви начини, така че промените в земеползването засягат по 

различен начин мигриращите и постоянните популации. 

 

Докато първите се нуждаят от хранителни ресурси и защита от хищници и 

метеорологични явления в продължение на няколко последователни месеца в 

годината, вторите се нуждаят от тези удобства целогодишно в допълнение към 

задоволяване на репродуктивните нужди за отглеждане на малките. 

Поддържането на видовото богатство както на местните обитатели, така и на 

мигрантите се улеснява от планирането на дейностите по земеползване в големи 

географски (ландшафтни) мащаби. 

  

Птиците използват селскостопанските местообитания 
за храна и укрития по време на миграция и скитане, както 
и за гнездене и хранене по време на размножителния 
период. 
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Миграцията е сложна, енергоемка и се различава по видове, маршрути и 

разстояния. Мигрантите се сблъскват с многобройни предизвикателства, 

включително природни препятствия, като планини или водни басейни,  

антропогенни препятствия, като антени за мобилни телефони, високи сгради, 

вятърни паркове и фрагментирани ландшафти, които влияят върху наличието на 

места за спиране. Освен това изглежда, че скорошните глобални климатични 

промени са в основата на променените графици на миграция, документирани за 

някои птици в Европа и Северна Америка, както и на опасенията за потенциално 

увеличаване на честотата и интензивността на бурите, които засягат мигриращите 

птици (фиг. 14.2.). 

 

Фигура 14. 2. Глобални карти, илюстриращи  в кафяво (горе) областите на селскостопанско 

производство 

Миграцията и разнообразните модели на земеползване и земни повърхности, 

които се срещат през различните сезони, създават предизвикателства за 

опазването на птиците и устойчивото управление на агроекосистемите. Ясното 

припокриване на приоритетите в областта на селското стопанство и опазването на 
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птиците подчертава необходимостта от селскостопански практики, които 

поддържат биологичното разнообразие. 

История на ландшафта е друга част от уравнението, когато говорим за 

придвижването и местообитанията на птиците. И така, настоящите популации на 

птиците в агроекосистемите отразяват 

историята на земята и земеделието в 

района. В Европа земеделието съществува 

от около 9000 години. Сега, при 

интензивното използване на земята в 

някои части на Европа, птиците, които 

остават в земеделските системи, са 

известни като птици от земеделските земи 

и усилията за тяхното опазване се 

осъществяват главно чрез агроекологични политики, насочени към земеделските 

полета и околностите им. Освен това, тъй като в Европа повечето случаи 

разчистването на нови земи е стабилизирано, усилията за опазване на околната 

среда, свързани със земеделието, са насочени към почвата и водата и не 

насърчават засаждането на редови култури върху силно ерозирала земя, и 

навлизането в останалите природни местообитания, като крайречни зони или 

влажни зони. 

14.2. Европейското земеделие и птиците - кратка история 

Непостоянно залесената среда покрива голяма част от европейския 

ландшафт до XVI век, когато нарастващото човешко население и прилагането на 

чести земеделски нарушения започват да променят моделите на земеползване и 

земно покритие в региона. В резултат на това съобществата на птиците на 

континента се променя и много видове процъфтяват в новите агроекосистеми, 

които се появяват. Останалите видове днес са признати за птици на 

селскостопанските земи и с голямо природозащитно значение. В резултат на това 

значителна част от научните изследвания, управлението и политиките са насочени 
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към поддържане на ландшафт с ранна сукцесия и свързаното с него разнообразие 

от птици. 

Понастоящем обаче земеделските земи предоставят местообитания на 

повече застрашени видове, отколкото всеки друг тип местообитание в Европа. 

Освен това намаляването (фиг. 3) на популациите на птиците в европейските 

земеделски земи понастоящем се оценява на 50 % от нивата през 1980 г. и е най-

ниската точка, наблюдавана през последните 30 години. 

Причините за намаляването на населението са свързани с възприемането на 

промишлени практики за управление на селското стопанство след Втората 

световна война, включително интензифициране на обработваемите полета и 

пасищата. Конкретните промени в земеделските практики, които често се 

определят като фактори за намаляване на числеността на птиците, включват по-

голяма хомогенност на полетата и ландшафта, по-кратки сеитбообръщения, загуба 

на полуестествени или некултурни местообитания, използване на химикали, 

преминаване от пролетна към есенна сеитба, отводняване на земята, преминаване 

от сено към силаж и по-ранно прибиране на реколтата, както и намаляване на 

наличността на качествени местообитания в края на ареалите (фиг. 14.3.). 

Търсенето на култури за биогорива, както и модернизацията, специализацията и 

 
 

От 70-те години на миналия век насам намаляването на птиците в 

земеделските земи е по-голямо от това на горските птици, което предполага 

по-голямо въздействие на интензификацията на селското стопанство (за 

птиците в земеделските земи), отколкото на разширяването и загубата на 

местообитания (за горските птици) през този период. 
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изоставянето на земи, се считат за постоянни двигатели на промените в целия 

континент. 

Днес, 50 % от територията на Европа се управлява като земеделска земя, въпреки 

че този процент варира от 82 % в Ирландия до 3 % в Норвегия. Преди десетилетие 

интензификацията на земеделските земи е била по-голяма в Западна Европа, 

отколкото в Източна Европа. 

Различните политически и културни интереси, свързани с разнообразните 

модели на интензификация на земеделието в отделните страни, дават възможност 

да се проучи въздействието на интензификацията, и може би да се постигне по-

добро разбиране на значението на обработваемите земи за опазването на 

птиците. 

Ще се спрем на информацията, базирана на научните изследвания и 

усилията за опазване на обработваемите земи, подобрените ливади и 

полуестествените местообитания, като живите плетове и тревните буфери в 

Европа. Обработваемите земи, тревните площи и свързаните с тях синури 

осигуряват важни хранителни ресурси и места за укритие през цялата година. 

По-долу е разгледано 

използването на всеки от тях 

по време на размножителния, 

и миграционния период. 

● Обработваема (орна) 

земя 

  Обработваемите земи 

предоставят места за хранене 

на много европейски 

селскостопански птици (фиг. 

4). Некултурната растителност 

в обработваемите полета е 

важен източник на семена, но 

 

Фигура 14.3. Промени в земеделските практики като 
двигател на намаляването на броя на птиците 
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може би също толкова важно е, че тя привлича насекоми. Въпреки това 

неотдавнашните промени в земеделските практики намалиха стойността на 

обработваемата земя като източник на храна. Преминаването към есенно 

засаждане  и увеличеното внасяне на азот  доведоха до увеличаване на гъстотата 

на растителността, което ограничи възможностите на много видове за 

изхранване. Увеличената употреба на пестициди и преминаването към есенно 

засаждане намаляват хранителните ресурси - както семената, така и насекомите. 

По подобен начин загубата на зимното стърнище в резултат на преминаването 

към есенно засаждане намалява наличието на семена за зърноноядните птици от 

земеделските земи. Въвеждането на генетично модифицирани култури е 

проектирано така, че да ограничава популациите на плевелите и насекомите, 

което допълнително влияе върху хранителните ресурси на птиците. 

Включването на обработваемите площи в усилията за опазване на околната 

среда е важно, тъй като нуждите на много видове, обитаващи земеделски земи, се 

задоволяват най-добре от обработваемите площи, които в миналото са 

осигурявали достатъчно храна и укритие, но сега са загубени заради 

интензификацията. Възможностите за хранене и гнездене могат да бъдат 

подобрени чрез осигуряване на пространствена и структурна растителна 

хетерогенност в рамките на полето, като например включване на повече 

необработвани площи, за да се получи изобилие от семена. 

"Малките промени могат да имат голям ефект" 

● Пасища и ливади 

Птиците използват стопанисваните ливади и пасища като гнездови 

местообитания, а през цялата година - като хранителни местообитания. Подобно 

на обработваемите земи, промените в културните практики на пасищата и 

ливадите са намалили стойността им за биоразнообразието. Намаленото 

растително разнообразие в посевните смески води до намаляване на 

хетерогенността на растенията и увеличаване на гъстотата, като и двете се 

отразяват отрицателно на хранителните ресурси на птиците. Освен това 
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интензификацията на тревните площи ограничава насекомоядните животни в 

предпочитаните от тях местообитания. Зачестилото косене (или преминаването от 

сено към силаж) е съкратило безопасния период за гнездене в стопанисваните 

ливади. Освен това може да ограничи достъпа на малките до необходимите 

хранителни ресурси - резултат, който може да се засили от изменението на 

климата. Забавянето на събирането на реколтата  и намаляването на запасите 

могат да бъдат важни промени, за да се гарантира успешното гнездене на много 

видове.  

Увеличаването на пространствената и времевата хетерогенност на 

тревните площи с ниски и високи треви ще осигури различни възможности за 

хранене на различните видове, което е важно за усилията за опазване на 

природата. 

Пашата на тревни площи оказва различно въздействие върху птиците от 

земеделските земи в зависимост от интензивността си (нормата на отглеждане), 

видовете птици и времето. Например интензификацията чрез по-голямо внасяне 

на азот може да е от полза за насекомоядните животни в земеделските земи в 

пасищата през неразмножителния период поради увеличените популации на 

почвени безгръбначни, но може да намали растителната покривка на зимните 

стърнища, които осигуряват храна и укритие, важни за оцеляването на видовете 

(фиг. 14.4.) 

 

 

● Синури 

Както и в други агроекосистеми, синурите в Европа играят ключова роля в 

опазването на птиците, тъй като осигуряват хранителни и гнездови 

 

Фигура 14.4. Пример за интензификация на азота в пасища 
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местообитания за много птици. Наблюдава се силна корелация между 

намаляването на броя на птиците от земеделските земи в целия континент и 

загубата на залесени окрайнини. Една четвърт от рисковете за птиците в 

земеделските земи се дължат на загубата на синурите и живите плетове. Освен 

това промените свързани с по-голямата интензификация, са толкова големи, че е 

възможно да са прикрили влиянието на промените в граничните местообитания. 

14. 3. Използване на различни типове земя от птиците 

Пространствената и времева хетерогенност често се определя като 

съществена характеристика на ландшафта за гнездящите и хранещите се птици от 

европейските земеделски земи. Например видовото богатство в Полша е било най-

голямо в райони с умерено количество обработваема земя, голямо изобилие на 

пасища и голямо наличие на дървесни пояси. В Англия и Уелс Atkinson et al. (2002 

г.) наблюдават съотношение 2:2:1 на видовете, които използват съответно 

обработваеми, смесени и тревни площи, въпреки че през зимния сезон, когато не 

се размножават, съотношението се променя повече към обработваемите площи в 

рамките на смесените площи. Настоящата пространствена изолация на 

земеделските площи от естествените тревни площи допринася за намаляването на 

броя на селскостопанските птици. За съжаление това е модел, който се наблюдава 

в световен мащаб, тъй като растителната покривка в стопанствата се опростява в 

резултат на отглеждането на култури в един регион и на животни в друг. 

Промените за включване на полуестествени местообитания могат да бъдат 

толкова прости, колкото добавянето на окрайнини и ивици в полето или 

  

 

Изобилието на птиците е свързано с наличието на полуестествени 

местообитания, което подчертава ключовия момент, че за някои 

видове дори най-добрите земеделски площи или пасища няма да 

заменят полуестествените или естествените местообитания в 

усилията за  опазването им 
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отделянето на част от земята. Тези усилия обаче не винаги са били ефективни 

поради ниското качество, количество и организация. 

Нискоинтензивните обработваеми земи могат да се разглеждат и като 

допълнение към природните зони, като подобряват регионалните усилия за 

опазване на околната среда чрез осигуряване на допълнителни местообитания. 

Моделите за опазване на защитените територии обаче може да не са подходящи 

за работещите ферми поради несъответствието между типовете местообитания и 

целите на управлението. 

14.4. Основни заплахи 

Основните заплахи в Европа са свързани с възприемането на интензивни 

практики за управление на селското стопанство. Както е описано по-горе, 

промените в земеделските практики, които често се определят като фактори за 

намаляване на числеността на птиците, включват по-голяма хомогенност на 

полетата и ландшафта, по-кратки сеитбообръщения, загуба на полуестествени 

местообитания, използване на химикали, преминаване от пролетна към есенна 

сеитба, отводняване на земята, преминаване от сено към силаж и по-ранно 

прибиране на реколтата, както и намаляване на качествените местообитания по 

границите на ареалите. В бъдеще търсенето на култури за биогорива, както и 

модернизацията, специализацията и изоставянето на земи, се считат за постоянни 

фактори за промени в целия континент. 

14.5. Заключение 

Все повече доказателства свързват намаляването на популациите на 

птиците в Европа със загубата на хранителни ресурси, причинена от 

интензификацията на селскостопанските практики в обработваемите земи и 

подобрените пасища. Например, 76 % от риска за птиците, обитаващи земеделски 
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земи, се дължи на загубата на хранителни ресурси, която се дължи главно на 

промени в обработваемите площи. 

Препоръките за управление и последващите 

практики за опазване трябва да отчитат 

взаимодействието между местните и 

ландшафтните ефекти, тъй като реакциите в 

по-дребен мащаб често са специфични за 

видовете и регионите. Следователно особено 

предизвикателство ще бъде да се пренесе успехът на местните мерки в по-големи 

ландшафти и да се гарантира, че политиците и управителите на земи са 

информирани за разходите и ползите от различните подходи. 

Дългата история на земеделието и биоразнообразието в Европа е довела до 

адаптиране на птичата фауна към земеделието. Скорошната интензификация и 

промени пораждат загриженост за това дали някои от тези популации на птици в 

земеделските земи ще бъдат поддържани. 

Историята на Европа с птиците и фермите показва, че опазването на 

околната среда в земеделските системи може да поддържа видовете, 

адаптирани към земеделието, но не може да поддържа разнообразието на други 

видове, които не са така адаптирани, което е особено важно в райони като 

тропиците, където понастоящем се наблюдава бърза промяна в земеползването. 

Сложните взаимодействия между географията, историята и 

земеползването в глобален и местен мащаб, трябва да се вземат предвид при 

поддържането на разнообразието от птици в агроекосистемите. Освен това има и 

други глобални стресови фактори, които оказват влияние върху птиците, 

включително глобалното изменение на климата, разширяването на 

производството на храни и биогорива, както и несигурността на пазара (фиг. 14.5.). 

Други актуални теми в научната литература разглеждат механизми или подходи за 

постигане на едновременно опазване и производство. Примерите включват 

биологично земеделие и екосистемни услуги, които са от полза за икономиката. 

 

Усилия за опазване на птиците  

в европейските политики и научни 
публикации се поставя акцент върху 

поддържането на полуестествен 
ландшафт, формиран от селското 

стопанство. 
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Кратък преглед на актуални въпроси, свързани с опазването на птиците в 

устойчиви агроекосистеми: 

● ГЛОБАЛНО ИЗМЕНЕНИЕ НА 

КЛИМАТА, СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО И ПТИЦИ 

Глобалното изменение на 

климата внася несигурност в 

селското стопанство и 

популациите на птиците. То е в 

основата на променените срокове 

за миграция и гнездене на някои 

птици, както и на опасенията за 

потенциално увеличаване на 

честотата и интензивността на 

бурите, които засягат миграцията. Изменението на климата може да 

взаимодейства по различен начин със селското стопанство и птиците, като 

например води до промени във времето за извършване на селскостопански 

дейности, което от своя страна може да повлияе на гнезденето на птиците и да 

доведе до по-ниска преживяемост на малките. Мрежите от защитени територии 

и други стратегии за опазване могат да помогнат на птиците да се адаптират към 

очакваните промени, но не е сигурно къде въздействието ще бъде най-голямо и 

какво точно ще бъде то. Стопанствата, които запазват благоприятни за дивата 

природа компоненти, могат да помогнат да се отговори на нуждата от наличие на 

местообитания на големи площи, така че да са налични подходящи местообитания, 

където е необходимо. 

● ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ КУЛТУРИ 

Неотдавнашната поява на генетично модифицирани (ГМО) култури се 

разглежда като технология, която може да предостави възможности за 

поддържане както на селското стопанство, така и на биологичното разнообразие. 

 

Фигура 14.5. Глобални стресови фактори, които 
засягат птиците 
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Въпреки това, тя също така носи несигурност и потенциални рискове, преки и 

косвени на множество трофични нива. 

Общата загриженост по отношение на ГМО културите е, че потенциални 

проблеми биха възникнали в ландшафти, които вече са подложени на стрес от 

други практики за интензификация (8) и все още има много неизвестни и изразени 

предпазни мерки относно потенциалните ефекти, преки или косвени, върху 

нецелеви организми, включително опрашители и естествени врагове на 

вредителите по културите.  

За да се запазят птиците и другото биологично разнообразие, ГМО 

технологиите трябва да бъдат внимателно оценявани и контролирани, като се 

използват подходящи предпазни мерки, изследвания и мониторинг. 

● БИОГОРИВА 

Разширяването и интензифицирането на селското стопанство с цел 

задоволяване на нуждите от биогорива, особено за царевичен етанол излага 

местообитанията на риск от превръщането им в култури за производство на 

биогорива. Бяха предложени алтернативи, но всички те имат своите плюсове и 

минуси. 

Предложенията насърчават многофункционални ландшафти, които 

произвеждат както стоки, така и екологични услуги. Те включват дивата природа, 

качеството на водата, поглъщането на въглерод и други екосистемни услуги на 

преден план в изследванията и планирането, така че всички компоненти да бъдат 

взети предвид в процеса на вземане на решения. 

● ПЕСТИЦИДИ 

Пестицидите са увеличили производството на култури, но с цената на 

непреднамерено влошаване на околната среда и въздействие върху птиците. 

Понастоящем се наблюдава интерес към намирането на по-устойчиви и 

екологични подходи за борба с вредителите, като се използват например 

биологични средства за контрол, интердисциплинарни подходи, по-безопасни 

пестициди и интегрирано управление на вредителите. 
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Теглото на прилаганите пестициди е намаляло с 51% между 1990 и 2016 г., 

но третираната площ се е увеличила с 63% през същия период. През този период 

се наблюдава значителна промяна в използваните пестициди. Европейският съюз 

(включително Великобритания до 2020 г.) е ограничил или забранил много 

пестициди за употреба в селското стопанство, включително органофосфати и 

карбамати. Въпреки това бяха въведени нови поколения активни вещества, като 

неоникотиноидите, някои от които са забранени. 

● ЩЕТИТЕ ПО РЕКОЛТАТА И ПТИЦИТЕ 

В някои райони на северното полукълбо, където ята птици нанасят щети на 

царевицата, слънчогледа или други култури, собствениците на земи се питат дали 

управлението на благоприятни или неутрални видове птици може също да увеличи 

щетите по културите. Гнездящите видове могат да кацат в дървесните пояси по 

краищата на блоковете, което поражда опасения дали дървесните пояси 

увеличават вероятността от щети. Проучванията обаче показват, че присъствието 

на дърветата изглежда има минимална връзка с вероятността или въздействието 

на щетите, които птиците нанасят на културите. 

Птиците, за които е документирано, че използват растителността по 

крайбрежието, са по същество неутрални или благоприятни видове, които 

консумират икономически важни видове вредители, като рядко се наблюдават 

щети от птици (60). В други райони на света птиците могат да пристигнат в 

годишните производствени системи преди прибирането на реколтата и да 

консумират големи количества зърно. Такива зърноядни птици могат да се смятат 

за вредители и земеделските производители могат да правят опити да 

контролират щетите, които те нанасят върху културите. 

Всъщност зърноядните птици отдавна са смятани за вредители в селското 

стопанство. През 1980 г. Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) 

изчислява, че загубите в селското стопанство от птичи вредители, най-вече гълъби 

(Columbidae) и папагали (Psittacidae) са значителни. Възможно е щетите, които 

птиците нанасят на културите да не са толкова големи, колкото смятат 

земеделските стопани и са необходими изследвания, за да се намерят решения, 
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които да са приложими както за земеделските стопани, така и за опазването на 

птиците. Употребата на пестициди е важна област, която трябва да се вземе под 

внимание, когато става въпрос за птици в селскостопанските ландшафти. 

И накрая, птиците предоставят екосистемни услуги, които като цяло са 

полезни или неутрални за агроекосистемите, но в някои ситуации могат да 

причинят икономически важни щети. 

Предотвратяването и контролът на щетите, причинени от птици или други 

диви животни, върху културите или добитъка в устойчивите стопанства заслужават 

сериозни изследователски усилия, за да се подпомогнат земеделските 

производители в поддържането на икономически жизнеспособно производство. 

● ЕКОСИСТЕМИТЕ И ПТИЦИТЕ – НАМАЛЯВАНЕ НА ОПРАШИТЕЛИТЕ 

Значението на птиците за потискането на 

вредните насекоми някога е било признато в 

изследванията в областта на икономическата 

орнитология, което е намаляло с 

разпространението на пестицидите, но сега 

отново се обръща внимание на важността на 

птиците, с ясно изразена положителна роля за 

потискането на вредните насекоми в много различни агроекосистеми. Например: 

o В ябълкови градини в Холандия Mols и Visser (2002 г.) установяват, че 

хищничеството срещу вредители от род Lepidoptera значително увеличава 

добива на ябълки с 60 % в сравнение с местата, където птиците са били 

изключени от храненето. Те стигат до заключението, че малките 

първоначални разходи за поставяне на гнездилки в ябълковите градини 

имат значение за намаляване на вредителите и могат да доведат до 

увеличаване на добивите. 

o Много хранителни растения, включително плодове, зеленчуци, семена и 

ядки, се нуждаят от животински опрашители като колибрита, прилепи и 

насекоми, но услугите на опрашителите са застрашени от интензификацията 

Освен природозащитната 

стойност, птиците предоставят 

и екосистемни услуги, 

включително унищожаване на 

вредители и опрашване. 
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на селското стопанство, загубата и фрагментацията на местообитанията, 

болестите и други фактори. 

o Необходими са допълнителни изследвания, за да се анализира значението 

на птиците - опрашители за важни хранителни култури в световен мащаб и 

особено в много тропически райони. Селскостопанските ландшафти, които 

запазват или възстановяват местни растения, могат да играят важна роля в 

опазването на опрашителите. 

 

● РОЛЯТА НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Биологичното земеделие се развива с бързи темпове. През 2006г. в над 

135 страни са сертифицирани биологични площи, които възлизат на повече от 30 

милиона хектара и представляват 0,65 % от общата земеделска площ на нашата 

планета. Почти една четвърт от площите с биологично земеделие се намират в 

Европа, 16% - в Латинска Америка, а 7% - в САЩ (фиг. 14.6).  В сравнение с 

конвенционалните стопанства, биофермите поддържат по-богато биологично 

разнообразие. 

 

Фигура 14.6. Ролята на биологичното земеделие и неговото присъствие в света 

Редица орнитологични изследванията доказват, че биологичното 

земеделие увеличава богатството, изобилието, използването и/или гъстотата на 

гнездата по време на размножаване, извън размножителния период и 

миграцията, въпреки че има примери, при които не се наблюдава значителна 
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разлика между видовете стопанства. Въпреки че напоследък изследователските 

усилия започнаха да се съсредоточават върху подобряването на системите за 

биологично земеделие, а не върху разликите между стопанствата. Като цяло 

положителната връзка между биологичното земеделие и опазването на видовете 

е довела до по-чести взаимодействия между земеделските и природозащитните 

групи. Тези партньорства може би най-добре се открояват в съвместната работа на 

IUCN и IFOAM (Международната федерация на движенията за биологично 

земеделие) за свързване на биологичното земеделие и опазването на природата. 

• ЗЕМЕДЕЛИЕ ЩАДЯЩО ЗЕМЯТА И ПРИРОДАТА 

Необходимостта от поддържане както на селскостопанското производство, 

така и на биоразнообразието, все повече се признава за належаща 

изследователска цел. За постигането на тази цел са представени две концепции: 

щадящо земеделие и земеделие, щадящо дивата природа, като структура, която 

да послужи за рамка на научните изследвания и решенията за териториално 

планиране. 

Терминът "щадящо за земята" е използван от Waggoner (1996, 1995), за да 

се аргументира, че по-интензивното управление на някои земи с цел по-голямо 

производство би задоволило нуждите от храна и би позволило други площи да 

бъдат запазени за природата. Green et al. (2005 г.) и Fischer et al. (2008 г.) 

разглеждат по-подробно тази концепция и я сравняват с щадящото дивата 

природа земеделие, което представлява интегриране на компоненти или 

практики, свързани с местообитанията на дивата природа, в земеделието, така че 

както дивата природа, така и земеделието да се запазят заедно в земеделския 

ландшафт. 

Благоприятният за дивата природа ландшафт улеснява миграцията на 

видовете между частите от естествените местообитания и осигурява допълнителни 

използваеми местообитания за хранене, а за някои видове - и за гнездене. Fischer 

et al. (2008 г.) твърдят, че за опазването на обработваемите земи и на дивата 

природа е необходим общ подход Коя земеделски практика е по-добрата за 

опазването на биоразнообразието? Проучванията разкриват доказателства, че 
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щадящите дивата природа подходи са от полза за биоразнообразието и 

екосистемните услуги по начин, съвместим с устойчивото селскостопанско 

производство. Приятелски настроените към дивата природа агроекосистеми 

обхващат не само производството, но и благосъстоянието на природните 

местообитания, ландшафта на околните ферми и пасища, както и на местните хора 

и селските общности, които ги поддържат. Въпреки това само щадящото дивата 

природа земеделие няма да осигури гнездови местообитания за всички видове 

птици.  

Истинското мерило обаче не е само една методика спрямо друга, а по-скоро 

опитът да се подходи към устойчивото селскостопанско производство. 

Полезен линк:  

https://www.researchgate.net/publication/226617641_Global_Perspectives_on_Birds_in_Agri
cultural_Landscapes 
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