
ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО  
от 2 април 1979 

за съхранението на дивите птици 
  
  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, 
  
На основание Договора за създаване на Европейската Икономическа Общност, и по спе-

циално Член 235 от този договор, 
  
На основание предложението на Комисията, 
  
На основание становището на Европейския Парламент,  
  
На основание становището на Икономическата и социална Комисия. 
  
Отчитайки декларацията на Съвета от 22 Ноември 1973 г. по Програмата за действие на 

Европейската Общност за опазване на околната среда, която призовава за специфични дейст-
вия за защита на птиците, допълнена от резолюцията на Съвета на Европейската Общност и 
от представителите на Правителствата на държавите членки на среща на Съюза на 17 Май 
1977 за продължение и приложение на политиката на Европейската Общност и Програмата за 
действие за околната среда; 

  
Отчитайки, че големият брой видове диви птици, естествено срещащи се на 

Европейската територия на държавите членки намалява, много бързо в някои случаи; 
отчитайки, че този спад представлява сериозна заплаха за съхраняването на природната среда, 
особено поради застрашеното биологично равновесие. 

  
Отчитайки, че видовете диви птици, естествено срещащи се на Европейската територия 

на държавите членки са главно мигриращи птици; отчитайки, че тези птици представляват об-
що наследство, и че ефективната защита на птиците е типичен трансграничен екологичен 
проблем, изискващ общи отговорности; 
             
            Отчитайки, че условията за живот за птиците в Гренландия са коренно различни от те-
зи в другите региони на Европейска територия на Държавите членки от гледна точка на общи-
те условия и по-специално климат, ниска плътност на популациите и изключителния размер и 
географско положение на острова; 

  
Отчитайки, че тази Директива не трябва да се прилага за Гренландия; 
  
Отчитайки, че съхранението на видовете диви птици, срещащи се естествено на 

Европейска територия на държавите членки, трябва да се постигне в условията на общия 
пазар, целите на Общността свързани с подобряване условията на живот, хармонично разви-
тие на икономическите дейности в цялата Общност и непрекъсната и балансирана експанзия,  
но необходимите специфични сили за действие не са осигурени в Договора; 

  
Отчитайки, че необходимите мерки, трябва да се прилагат според разнообразните 

фактори, които могат да засегнат броя на птиците, главно въздействието на човешките 
дейности и по-специално разрушаването и замърсяването на техните местообитания, улавяне-
то и убиването от хората и търговията, произтичаща от тези действия; отчитайки, че строгост-
та на тези мерки трябва да бъде адаптирана към специфичното състояние на различните видо-
ве в рамките на консервационната политика; 

  
Отчитайки, че основна цел на съхраняването е дългосрочна защита и управление на при-

родните ресурси като неразделна част от наследството на народите на  Европа; отчитайки, че 



това създава възможности за  контролирането на природните ресурси и управлението на 
тяхното използване на базата на мерките, необходими за поддържането и регулирането на ес-
тественото равновесие между видовете в границите на възможното; 
  

Отчитайки, че опазването, поддържането или възстановяването на необходимите разно-
образие и местообитания е от съществено значение за съхраняването на всички видове птици; 
отчитайки, че определени видове птици трябва да бъдат предмет на специални консервацион-
ни мерки, отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и разм-
ножаване в района на разпространение; отчитайки, че подобни мерки трябва да вземат под 
внимание мигриращите видове и да бъдат координирани от гледна точка създаването на едно 
цяло; 
  

Отчитайки, че за да се ограничат комерсиалните интереси от упражняването на възмож-
но отрицателно влияние върху нивата на експлоатация, е необходимо да се наложи пълна заб-
рана върху пазара и да се ограничи заплахата за всички видове, чиито биологичен статус поз-
волява да бъдат застрашени, като се има предвид специфичните условия в различните 
региони; 
  

Отчитайки, че поради тяхното високо популационно ниво, географско разпространение и 
репродуктивен потенциал в Общността като цяло, определени видове могат да бъдат 
ловувани, което представлява приемливо използване; когато са установени и се спазват опре-
делени граници, подобно ловуване трябва да бъде в съответствие с поддържането на попула-
циите на тези видове на едно задоволително ниво; 
  

Отчитайки, че различните средства, съоръжения или методи за голямо-мащабно или не-
избирателно улавяне или убиване и ловуване с опредени форми на транспорт, трябва да бъдат 
забранени, поради силния натиск, който те упражняват, или биха могли да упражняват, върху 
числеността на съответните видове; 
  
  

Отчитайки, че поради изключителното значение, което може да бъде предадено на опре-
делени специфични ситуации, трябва да бъдат взети предохранителни мерки срещу възмож-
ността от нарушаването на определени условия и да бъдат поставени под наблюдение от стра-
на на Комисията;  
  

Отчитайки, че съхраняването на птиците и по-специално на мигриращите видове все още 
съдържа проблеми, които изискват научни изследвания; отчитайки, че подобни изследвания 
ще дадат възможност да се направи оценка на ефективността на предприетите мерки; 

  
Отчитайки, че в консултация с Комисията трябва де се вземат мерки с които да се 

установи, че интродукцията на всички видове диви птици, които естествено не се срещат на 
Европейската територия на държавите членки, не причиняват вреда на местната флора и 
фауна; 

  
Отчитайки, че всеки три години Комисията ще подготвя и представя пред държавите 

членки обобщен отчет, изработен на базата на информация, представена от държавите членки, 
за приложението на националните постановления, въведени съобразно тази Директива; 
  

Отчитайки, че е необходимо бързо да се приемат някои приложения в светлината на тех-
ническия и научния прогрес; отчитайки, че за да се улесни приложението на необходимите за 
постигане на тази цел мерки, трябва да се предприемат необходимите действия за създаване 
на тясно взаимодействие между държавите членки и Комисията в Комитет за адаптиране към 
техническия и научния прогрес, 
  

Е ПРИЕЛ ТАЗИ ДИРЕКТИВА: 



  
Член 1.  

1. Тази Директива се отнася до съхраняването на всички видове естествено срещащи се в 
диво състояние птици на Европейската територия на държавите членки, за които Договорът е 
в сила. Тя включва защитата, управлението и контрола на тези видове и определя правилата 
за тяхното използване. 

2. Тя ще се прилага за птиците, техните яйца, гнезда и местообитания. 
3. Тази Директива не трябва да се прилага за Гренландия. 

  
Член 2. 

Държавите членки ще предприемат необходимите мерки за поддържане популациите на 
видовете, споменати в Член 1, на ниво, което отговаря на екологичните, научните и културни-
те изисквания, като се отчитат икономическите и рекреационните изисквания, или за  адапти-
ране популациите на тези видове към това ниво. 
  
Член 3. 

1.             В светлината на изискванията, разгледани в Член 2, държавите членки ще взе-
мат необходимите мерки за опазване, поддържане или възстановяване на необходимите раз-
нообразие и местообитания за всички видове птици, споменати в Член 1. 

2.             Опазването, поддържането и възстановяването на биотопите и местообитанията 
ще включват основно следните мерки: 

   а) създаване на защитени територии; 
   б) поддържане и управление в съответствие с екологичните нужди на местообитанията 

в и извън защитените зони; 
   в) възстановяване на разрушените биотопи; 
   г) създаване на биотопи. 
  

Член 4. 
1.             Видовете споменати в Приложение I ще бъдат предмет на специални консерва-

ционни мерки, отнасящи се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и 
размножаване в района на разпространение им. 

  
В тази връзка, трябва да се имат предвид: 
а) видове застрашени от изчезване; 
б) видове, чувствителни към специфичните промени на техните местообитания; 
в) видове, разглеждани като редки, поради своите малочислени популации или ограниче-

но местно разпространение; 
г) други видове, изискващи особено внимание, поради специфичния характер на техните 

местообитания. 
  
Тенденциите и измененията в популационните нива ще бъдат използвани като база за 

оценки. 
  
Държавите членки подробно ще определят най-подходящите територии по брой и разме-

ри като специални защитени зони
[1]

 за съхраняването на тези видове, взимайки предвид тех-
ните изисквания за защита в териториите и акваториите, където тази Директива се прилага. 

  
2.             Държавите членки трябва да предприемат подобни мерки за редовно срещащи-

те се мигриращи видове, които не са споменати в Приложение I, имайки предвид тяхната 
нужда от защита в териториите и акваториите, където тази Директива е в сила, дотолкова, до-
колкото това засяга техните райони на размножаване, линеене, зимуване и почивка по техните 
миграционни маршрути. За тази цел държавите членки ще обърнат особено внимание на за-



щитата на влажните зони и особено на влажните зони от международно значение. 
  
3.             Държавите членки ще изпращат на Комисията цялата необходима информация, 

така че тя да има възможност да поеме необходимите инициативи с оглед на необходимата 
координация за осигуряване на условия, необходими за превръщането на териториите, обез-
печени в параграф 1 и 2 по-горе, в едно цяло, отговарящо на изискванията за защита на тези 
видове в географските акватории и територии, където тази Директива е в сила. 

  
4.             По отношение на защитените територии споменати в параграф 1 и 2 по-горе, 

държавите членки ще вземат подходящи мерки за избягване на замърсяването или влошаване 
условията в местообитанията, или всякакъв вид безпокойство, засягащо птиците, дотолкова, 
доколкото те ще бъдат от значение, имайки предвид целите на този Член. Извън тези защите-
ни територии държавите членки също ще се борят за избягване на замърсяването и влошаване 
условията в местообитанията. 

  
Член 5. 

Без да нарушават Член 7 и 9, държавите членки ще предприемат необходимите мерки за 
създаване на обща система на защита на всички видове птици, споменати в Член 1, забраня-
вайки по специално: 

а) преднамерено убиване или улавяне по какъвто и да е метод; 
б) преднамерено разрушаване или увреждане на техните гнезда или яйца, или премества-

не на техните гнезда; 
в) събиране на техните яйца от дивата природа и тяхното запазване дори в случаите, ко-

гато те са празни; 
г) преднамерено обезпокояване на тези птици, особено през периода на размножаване и 

отглеждане на малките, дотолкова доколкото обезпокояването има значение от гледна точка 
целите на тази Директива; 

д) задържане на птици от видовете, чието ловуване и улавяне са забранени. 
  

Член 6. 
1.             Без да нарушават параграфи 2 и 3, Държавите членки ще забранят за всички ви-

дове птици споменати в Член 1, продажбата, транспорта с цел търговия, задържането с цел 
търговия и предлагането за продажба на живи или мъртви птици или каквито и да е различи-
ми части или продукти от такива птици. 

2.             Дейностите, разгледани в параграф 1, няма да бъдат забранени по отношение 
на  видовете включени в Приложение III/1, при доказване че птиците са били законно убити, 
пленени или придобити по друг законен начин. 

3.             Държавите членки могат да разрешат в границите на своята територия 
дейностите, споменати в параграф 1 за видовете, включени в списъка на Приложение  III/2, 
постановявайки определени ограничения, при условие че птиците са били законно убити, пле-
нени или придобити по друг законов начин. 

  
Държавите членки, желаещи да дадат подобно разрешение трябва преди всичко да се 

консултират и проучат с Комисията дали продажбата на екземпляри от такива видове би пов-
лияла върху нивото на популацията, географското разпространение или репродуктивния по-
тенциал на видовете, застрашени в цялата Общност. Ако това проучване докаже, че даването 
на разрешения ще доведе, от гледна точка на Комисията, до застрашаването на някой от по-
горе споменатите видове, или до възможности за тяхното застрашаване, Комисията ще изра-
боти обоснована препоръка пред заинтересованите държави членки, изказвайки своите аргу-
менти срещу търговията на въпросните видове. Ако Комисията сметне, че не съществува по-
добен риск, тя ще информира съответните заинтересовани държави членки. 

  
Препоръките на Комисията ще бъдат публикувани в  Официалния журнал на 

Европейската Общност 



  
4.             Комисията ще направи проучване на биологичния статус на видовете, включе-

ни в списъка на Приложение III/3 и на ефекта от продажбите върху този статус. 
Тя ще представи, най-късно до четири месеца преди времето, споменато в Член 18 (1) на 

тази Директива, отчет и своето предложение пред Комитета, споменат в Член 16, от гледна 
точка на решението за влизането на тези видове в Приложение III/2. 

В очакване на това решение, Държавите членки могат да прилагат съществуващите наци-
онални правила за подобни видове без да нарушават параграф 3 от този документ. 

  
Член 7. 

1.             Поради своето популационно ниво, географско разпространение и репродукти-
вен потенциал в границите на Общността, видовете, включени в списъка на Приложение II 
могат да бъдат ловувани в съответствие с националното законодателство. Държавите членки 
трябва да гарантират, че ловуването на тези видове в техния район на разпространение не из-
лага на опасност консервационните действия. 

2.             Видовете, споменати в Приложение II/1, могат да бъдат обект на лов в географ-
ските акватории и територии, където тази Директива е в сила. 

3.             Видовете, споменати в Приложение II/1, могат да бъдат обект на лов само в 
Държавите членки, в съответствие с начина, по който е отбелязано. 

4.             Държавите членки трябва да гарантират, че начините на ловуване, включително 
ловуване със соколи, прилагани  в съответствие с националните законови разпоредби, се под-
чиняват на принципите на разумно използване и екологично балансиран контрол на съответ-
ните видове птици, и че относно популациите на тези видове, по-специално мигриращите ви-
дове тази практика е в съответствие с мерките произхождащи от Член 2. Те трябва да вземат 
мерки особено за видовете, за които законите за лова са в сила, да не се отстрелват в сезона на 
отглеждане на малките, нито по време на различните етапи на размножаване. Те трябва да 
вземат особени мерки относно видовете мигриращи птици, за които разпоредбите за лова са в 
сила, да не се отстрелват по време на размножителния им период или при завръщането им в 
местата за отглеждане на малките. Държавите членки ще изпратят на Комисията цялата необ-
ходима информация по практическото приложение на техните ловни разпоредби. 
  
Член 8. 

1.             По отношение на лова, пленничеството и убиването на птици, по силата на тази 
Директива, държавите членки ще забранят използването на всички средства, мерки и методи, 
и по-специално тези, включени в списъка на Приложение IV (a), които се използват за широ-
ко-мащабно или неизбирателно улавяне или убиване на птици, които биха предизвикали из-
чезване на даден вид от определени територии.  

2.             Държавите членки ще забранят всякакъв вид лов чрез използването на транс-
портни средства и при условията споменати в Приложение IV (б). 

  
Член 9. 

1.             Държавите членки могат да се отклонят от някои условия на Член 5, 6, 7 и 8, в 
случаите когато няма друго задоволително разрешение, поради следните причини: 

а) 
         • в интерес на общественото здраве и сигурност, 
         • в интерес на сигурността на въздушния транспорт, 
         • за да се предотвратят сериозните увреждания върху селскостопанските култури и 

животни, горите, рибните стопанства и водите, 
         • за защитата на флората и фауната; 
б) за целите на научните изследвания и обучението, за повторното заселване, за реинтро-

дукцията и за размножаването, необходимо за тези цели; 
в) да разрешат, при строго контролирани условия и избирателно, пленяването, задържа-

нето или други видове благоразумно използване на малък брой от определени видове птици. 
  



2. При отклоняване от условията трябва да се уточнят: 
         • видовете, които са предмет на отклонението, 
         • официално разрешените средства, мерки и методи за пленяване  или убиване, 
         • условията на риск, времевите и териториални обстоятелства, при които подобни 

отклонения могат да бъдат допуснати, 
         • институцията, оторизирана да обяви, че необходимите условия са осигурени и да 

реши кои средства, мерки и методи могат да бъдат използвани, в какви граници и от кого, 
         • контролът, който ще бъде осъществен. 
  
3. Всяка година държавите членки изпращат до Комисията отчет за приложението на то-

зи Член. 
  
4.             На базата на наличната информация, и по специално информацията изпратена 

до Комисията съобразно параграф 3, Комисията по всяко време ще гарантира, че последстви-
ята от тези отклонения не са в несъответствие с тази Директива. Тя ще предприеме необходи-
мите мерки в тази насока. 

  
Член 10. 

1.             Държавите членки ще насърчат изследвания и всички необходими действия 
като база за защитата, управлението и използването на популациите на всички видове птици, 
споменати в Член 1. 

2.             Специално внимание ще бъде обърнато на изследванията и дейностите посоче-
ни в Приложение V. Държавите членки ще изпращат на Комисията всяка информация, необ-
ходима за вземането на съответните мерки за координацията на изследванията и дейностите 
споменати в този член. 

  
Член 11. 

Държавите членки ще следят интродукцията на видове птици, които не се срещат естест-
вено в диво състояние на Европейската територия на Държавите членки, да не нанасят вреда 
на местната флора и фауна. В тази връзка те ще се консултират с Комисията. 

  
Член 12. 

1. Държавите членки предават на Комисията на всеки три години, започвайки от крайния 
срок на времевите граници, споменати в Член 18 (1), отчет за приложението на съответните 
национални предохранителни мерки, предприети вследствие на Директивата. 

2. Комисията подготвя всеки три години обобщен доклад, разработен на базата на ин-
формацията представена в параграф 1. Тази част от предварителния отчет, покриваща инфор-
мацията предоставена от държавите членки ще бъде препратена на властите на въпросните 
държави членки за потвърждение. Крайната версия на отчета ще бъде предадена на 
държавите членки. 

  
Член13. 

Приложението на мерките, предприети съобразно тази Директива не може да води до 
влошаване на настоящата ситуация, що се отнася до съхраняването на видовете птици, посо-
чени в Член 1. 

  
Член 14. 

Държавите членки могат да въведат по-строги мерки за защита от тези предвидени в нас-
тоящата Директива. 

  
Член 15. 

Подобни изменения, които са необходими за адаптирането на Приложения I и V на тази 
Директива към техническия и научния прогрес и поправките, цитирани във втория параграф 



на Член 6 (4) ще бъдат приети в съответствие с процедурата, предвидена в Член 17. 
  
Член 16. 

1. За целите на поправките, посочени в Член 15 на тази Директива, е основан Комитет за 
адаптиране към техническия и научния прогрес (наричан по-нататък “Комитетът”), състоящ 
се от представители на държавите членки и председателстван от представител на Комисията.  

2. Комитетът разработва свои процедурни правила. 
  

Член 17. 
1. В случаите, когато трябва да бъде следвана процедурата, представена в този член, въп-

росите ще бъдат отнесени пред Комитета от неговия председател, или по негова собствена 
инициатива, или при поискване от представителите на държавите членки.  

2.             Представителят на Комисията ще представи пред Комитета предварителен план 
за мерките, които трябва да бъдат предприети.  Комитетът ще представи своето мнение относ-
но предварителния план в срок, определен от председателя, като се има предвид спешността 
на нещата. Той ще предприеме действия по силата на болшинство от 41 гласа, като гласовете 
на държавите членки ще бъдат оценени както е предвидено в Член 148 (2) на Договора. Пред-
седателят няма да гласува. 

3.                
а) Комисията ще приеме набелязаните мерки когато те са в съответствие с мнението на 

Комитета. 
б) Когато набелязаните мерки не са в съответствие с мнението на Комитета или ако ни-

какво мнение не е представено, Комисията, без забавяне, ще представи предложение пред 
Съвета, отнасящо се до мерките, които трябва да бъдат приети. Съветът ще предприема дейс-
твия по силата на  квалифицирано болшинство. 

в) Ако в рамките на три месеца от представяне на предложението, Съветът не е реагирал, 
предложените мерки ще бъдат приети от Комисията. 

  
Член 18. 

1. Държавите членки ще приложат на практика съответните закони, регламентите и ад-
министративните условия за прилагането на тази Директива в рамките на две години от 
нейното обявяване, за което те ще информират Комисията.  

2. Държавите членки ще представят пред Комисията текстовете на основните изисквания 
на националния закон, които те приемат в областта, регулирана от тази Директива.  

  
Член 19. 

Тази директива се отнася за Държавите членки. 
  

Изготвена в Люксембург, 2 април 1979г.
За Съвета,

Президент         
J.             Francois-Poncet

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ I  

  

1 Gavia stellata 
2 Gavia arctica 
3 Gavia immer 
4 Podiceps auritus 
5 Pterodroma madeira 
6 Pterodroma feae 
7 Bulweria bulwerii 
8 Calonectris diomedea 
9 Puffinus puffinus mauretanicus
10 Puffinus assimilis 
11 Pelagodroma marina 
12 Hydrobates pelagicus 
13 Oceanodroma leucorhoa 
14 Oceanodroma castro 
15 Phalacrocorax aristotelis desmarestii
16 Phalacrocorax pygmeus  
17 Pelecanus onocrotalus 
18 Pelecanus crispus 
19 Botaurus stellaris 
20 Ixobrychus minutus 
21 Nycticorax nycticorax 
22 Ardeola ralloides 
23 Egretta garzetta 
24 Egretta alba 
25 Ardea purpurea 
26 Ciconia nigra 
27 Ciconia ciconia 
28 Plegadis falcinellus 
29 Platalea leucorodia 
30 Phoenicopterus ruber 
31 Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
32 Cygnus cygnus 
33 Anser albifrons flavirostris 
34 Anser erythropus 
35 Branta leucopsis 
36 Branta ruficollis 
37 Tadorna ferruginea 
38 Marmaronetta angustirostris
    

39 Aythya nyroca 
40 Mergus albellus 
41 Oxyura leucocephala 
42 Pernis apivorus 
43 Elanus caeruleus 
44 Milvus migrans 



45 Milvus milvus 
46 Haliaeetus albicilla 
47 Gypaetus barbatus 
48 Neophron percnopterus 
49 Gyps fulvus
50 Aegypius monachus 
51 Circaetus gallicus 
52 Circus aeruginosus 
53 Circus cyaneus 
54 Circus macrourus 
55 Circus pygargus 
56 Accipiter gentilis arrigonii 
57 Accipiter nisus granti 
58 Accipiter brevipes 
59 Buteo rufinus 
60 Aquila pomarina 
61 Aquila clanga 
62 Aquila heliaca 
63 Aquila adalberti 
64 Aquila chrysaetos 
65 Hieraaetus pennatus 
66 Hieraaetus fasciatus 
67 Pandion haliaetus 
68 Falco naumanni  
69 Falco columbarius 
70 Falco eleonorae 
71 Falco biarmicus 
72 Falco rusticolus 
73 Falco peregrinus 
74 Bonasa bonasia 
75 Lagopus mutus pyrenaicus
76 Lagopus mutus helveticus
77 Tetrao tetrix tetrix 
78 Tetrao urogallus 
79 Alectoris graeca saxatilis 
80 Alectoris graeca whitakeri 
81 Alectoris barbara 
82 Perdix perdix italica 
83 Perdix perdix hispaniensis
84 Porzana porzana 
85 Porzana parva 
86 Porzana pusilla 
87 Crex crex 
88 Porphyrio porphyrio 
89 Fulica cristata 
90 Turnix sylvatica 
91 Grus grus 
92 Tetrax tetrax 
93 Chlamydotis undulata 
94 Otis tarda 
95 Himantopus himantopus 



96 Recurvirostra avosetta 
97 Burhinus oedicnemus 
98 Cursorius cursor 
99 Glareola pratincola 
100 Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
101 Pluvialis apricaria 
102 Hoplopterus spinosus 
103 Philomachus pugnax 
104 Gallinago media 
105 Limosa lapponica 
106 Numenius tenuirostris 
107 Tringa glareola 
108 Xenus cinereus 
109 Phalaropus lobatus 
110 Larus melanocephalus 
111 Larus genei
112 Larus audouinii 
113 Gelochelidon nilotica 
114 Sterna caspia 
115 Sterna sandvicensis 
116 Sterna dougallii 
117 Sterna hirundo 
118 Sterna paradisaea 
119 Sterna albifrons 
120 Chlidonias hybridus 
121 Chlidonias niger 
122 Uria aalge ibericus 
123 Pterocles orientalis 
124 Pterocles alchata 
125 Columba palumbus azorica
126 Columba trocaz 
127 Columba bollii 
128 Columba junoniae 
129 Bubo bubo
130 Nyctea scandiaca 
131 Surnia ulula
132 Glaucidium passerinum  
133 Strix nebulosa 
134 Strix uralensis 
135 Asio flammeus 
136 Aegolius funereus 
137 Caprimulgus europaeus 
138 Apus caffer
139 Alcedo atthis 
140 Coracias garrulus 
141 Picus canus 
142 Dryocopus martius 
143 Dendrocopos major canariensis
144 Dendrocopos major thanneri
145 Dendrocopos syriacus 
146 Dendrocopos medius 



  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 
  

  
ANSERIFORMES 
   Anser fabalis  
   Anser anser  
   Branta canadensis  
   Anas penelope  
   Anas strepera  
   Anas crecca  
   Anas platyrhynchus  
   Anas acuta  
   Anas querquedula 

147 Dendrocopos leucotos 
148 Picoides tridactylus 
149 Chersophilus duponti 
150 Melanocorypha calandra 
151 Calandrella brachydactyla 
152 Galerida theklae 
153 Lullula arborea 
154 Anthus campestris 
155 Troglodytes troglodytes fridariensis
156 Luscinia svecica 
157 Saxicola dacotiae 
158 Oenanthe leucura 
159 Acrocephalus melanopogon
160 Acrocephalus paludicola 
161 Hippolais olivetorum 
162 Sylvia sarda 
163 Sylvia undata 
164 Sylvia rueppelli 
165 Sylvia nisoria 
166 Ficedula parva 
167 Ficedula semitorquata 
168 Ficedula albicollis 
169 Sitta krueperi 
170 Sitta whiteheadi 
171 Lanius collurio 
172 Lanius minor 
173 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
174 Fringilla coelebs ombriosa
175 Fringilla teydea 
176 Loxia scotica 
177 Bucanetes githagineus 
178 Pyrrhula murina 
179 Emberiza cineracea 
180 Emberiza hortulana 
181 Emberiza caesia 



   Anas clypeata  
   Aythya ferina  
   Aythya fuligula  
    
GALLIFORMES 
   Lagopus lagopus scoticus et hibernicus  
   Lagopus mutus  
   Alectoris graeca  
   Alectoris rufa  
   Perdix perdix  
   Phasianus colchicus  
    
GRUIFORMES 
   Fulica atra  

              
CHARADRIIFORMES 
   20.,Lymnocryptes minimus  
   21.,Gallinago gallinago  
   22.,Scolopax rusticola  
    
COLUMBIFORMES 
   23.,Columba livia  
   24.,Columba palumbus  
  

                         
ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 

    
   25.,Cygnus olor  
   26.,Anser brachyrhynchus  
   27.,Anser albifrons  
   28.,Branta bernicla  
   29.,Netta rufina  
   30.,Aythya marila  
   31.,Somateria mollissima  
   32.,Clangula hyemalis  
   33.,Melanitta nigra  
   34.,Melanitta fusca  
   35.,Bucephala clangula  
   36.,Mergus serrator  
   37.,Mergus merganser  
   38.,Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia )  
   39.,Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix )  
   40.,Tetrao urogallus  
   41.,Alectoris barbara  
   42.,Coturnix coturnix  
   43.,Meleagris gallopavo  
   44.,Rallus aquaticus  
   45.,Gallinula chloropus  
   46.,Haematopus ostralegus  
   47.,Pluvialis apricaria  
   48.,Pluvialis squatarola  
   49.,Vanellus vanellus  
   50.,Calidris canutus  



   51.,Philomachus pugnax  
   52.,Limosa limosa  
   53.,Limosa lapponica  
   54.,Numenius phaeopus  
   55.,Numenius arquata  
   56.,Tringa erythropus  
   57.,Tringa totanus  
   58.,Tringa nebularia  
   59.,Larus ridibundus 
   59a.Larus cachinnans  
   60.,Larus canus  
   61.,Larus fuscus  
   62.,Larus argentatus  
   63.,Larus marinus  
   64.,Columba oenas  
   65.,Streptopelia decaoctoa  
   66.,Streptopelia turtur  
   67.,Alauda arvensis  
   68.,Turdus merula  
   69.,Turdus pilaris  
   70.,Turdus philomelos  
   71.,Turdus iliacus  
   72.,Turdus viscivorus 
   72b.,Sturnus vulgaris  
   73.,Garrulus glandarius  
   74.,Pica pica  
   75.,Corvus monedula  
   76.,Corvus frugilegus  
   77.,Corvus corone  
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   1.,Anas platyrhynchos  
   2.,Lagopus lagopus scoticus et hibernicus  
   3.,Alectoris rufa  
   4.,Alectoris barbara  
   5.,Perdix perdix  
   6.,Phasianus colchicus  
   7.,Columba palumbus  
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   8.,Anser albifrons albifrons  
   9.,Anser anser  
   10.,Anas penelope  
   11.,Anas crecca  
   12.,Anas acuta  
   13.,Anas clypeata  
   14.,Aythya ferina  
   15.,Aythya fuligula  
   16.,Aythya marila  
   17.,Somateria mollissima  
   18.,Melanitta nigra  
   19.,Lagopus mutus  
   20.,Tetrao tetrix brittanicus  
   21.,Tetrao urogallus  



   22.,Fulica atra  
   23.,Pluvialis apricaria  
   24.,Lymnocryptes minimus  
   25.,Gallinago gallinago  
   26.,Scolopax rusticola  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ  IV 
 a. 
• примки, примки с лепило (птичи клей), куки, живи птици използвани като примамка, 

които са слепи или осакатени, звукозаписи, електрически уреди, способни да убиват или за-
шеметяват 

• изкуствени източници на светлина, огледала, приспособления за осветяване на целите, 
приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразовател или уве-
личител на образа  

• експлозиви  
• мрежи, капани, примамки с отрова или упойващи средства 
• полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от 

два пълнителя 
  
 б. 
• самолети, моторни превозни средства 
• лодки, движещи се със скорост по-висока от пет километра в час. В открито море, дър-

жавите членки могат, поради причини за сигурност, да разрешат използването на моторни 
лодки с максимална скорост 18 километра в час.  Държавите членки ще информират 
Комисията за всички предоставени разрешения.  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
  

a. национален списък на видовете застрашени от изчезване или особено застрашени 
видове, като се има предвид тяхното географско разпространение.  

б. съставяне списък и екологично описание на области, които са от съществено значение 
за мигриращите видове по техните миграционни маршрути и като места за зимуване и 
гнездене.   

в. съставяне списък на данните за състоянието на популациите на мигриращите видове 
по техните миграционни маршрути и като места за зимуване и гнездене.   

г. съставяне списък за състоянието на популациите на мигриращите видове на база ин-
формацията от  опръстеняването.   

д. оценка  на въздействието на методите на използването на диви птици върху състояни-
ето на популациите.  

е. разработване или усъвършенстване на екологичните методи за предотвратяване на 
вредите, причинени от птици.   

ж. определяне ролята на определени видове като индикатори за замърсяването.   
з. проучване на неблагоприятния ефект от химическото замърсяване върху състоянието 

на популациите на видовете птици. 
  

  
 

[1]
 В английския текст – Special Protection Area (SPA)

 


