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Тихата епидемия на смъртност от токови удари при птиците
Смъртността при птиците от електрическо напрежение по електропреносната 
мрежа е документирана в протежение на повече от столетие. Въпреки това 
въпросът продължава да бъде актуален и величината на проблема се е 
увеличила дотолкова, че в момента е единствената най-важна причина за 
смъртност сред редица застрашени видове. Въздействието на тази заплаха е 
особено тежко за някои световно застрашени видове хищни птици като ловния 
сокол, степния и царски орел, египетския, белогърбия и капския лешояд. 

Неблагоприятен за птиците дизайн на електропроводите
Смъртността на птиците от токови удари е свързана предимно с 
електропроводите със средно напрежение, които разпределят енергия от 
подстанции до населените места и индустрията. Както металните стълбове, 
така и стоманобетонните, могат да провеждат електричество и са особено 
проблемни, когато са комбинирани с неподходящи рамена за закрепване 
на проводниците. Неподходящите структурни конфигурации включват къси 
изправени чашки, прикрепени към метално рамо, както и съединителни 
кабели, преминаващи над чашките, вместо под тях. Разпределителните линии, 
при които стълбовете са дървени, също могат да представляват риск за по-
едрите видове птици, в случаите, когато проводниците са разположени твърде 
близо един до друг.
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Във всяка част на света, голям брой птици загиват от токови удари по електропреносната 
мрежа
Смъртността при птиците от токови удари е документирана в цяла Европа, 
като жертва стават и много застрашени и емблематични видове като 
орли и щъркели. В Африка орлите и лешоядите са чести жертви на бързо 
разрастващата се електропреносна мрежа с опасен за птиците дизайн. Подобен 
бърз растеж на електропреносната инфраструктура се случва и в Азия, където 
жертви стават огромен брой мигриращи видове, включително соколи и орли. 
В Северна и Южна Америка орли и други хищни птици често загиват в голяма 
численост, а в Австралия и Нова Зеландия жертва на електропроводите стават 
и местни ендемични видове. В световен мащаб стотици хиляди птици загиват 
ежегодно от токови удари, значима част от които са застрашени видове. 
Липсата на информираност по отношение на механизмите, причиняващи тази 
смъртност, нейното въздействие върху популациите и възможните начини 
за намаляването и, са довели до световното разпространение на тази „тиха 
епидемия“. 

Въздействие върху застрашени хищни птици: ловните соколи в Евразия
Световнозастрашеният ловен сокол обитава открити местообитания и при 
лова на дребни бозайници често използва електрически стълбове като 
наблюдателници. В следствие този вид едър сокол е особено изложен на риск 
от токов удар и значителен брой загиват в ареала им от Унгария до Казахстан 
и Русия, Тибетското плато и степите на Монголия. От токови удари загинаха и 
няколко ловни сокола с поставени сателитни предаватели от Централна Европа 
и проект за реинтродукция в България. Хиляди ловни соколи загиват ежегодно 
в Централна Азия, като по-едрите женски са по-застрашени, което води до 
нарушено полово съотношение. Този демографски ефект върху популацията 
прави вида още по-застрашен. 



Въздействие върху застрашени хищни птици: белоглав морски орел и скален орел в 
Северна Америка
Токовите удари са главна причина за смъртност сред орлите в Северна Америка. 
Големия им размах на крилете означава, че докато кацат или излитат от стълб, 
могат да осъществят едновременен контакт с два от проводниците. Скалните 
орли се считат за вида птица, най-уязвим от токов удар в Северна Америка и 
е оценено, че до 25% от популацията им загива по електропреносната мрежа. 
Белоглавите морски орли са особено застрашени от електропроводи в открити 
райони близо до водоеми, където орлите се хранят. В САЩ ръководството 
за управление популацията на белоглавите морски орли, препоръчва 
разполагането на електропреносни линии да става встрани от  местата за 
ловуване и нощувка на орлите. 

Въздействие върху застрашени хищни птици: лешояди в Африка
Популациите на лешоядите в Африка претърпяват драстично намаление, 
главно в резултат на отравяне, но също и поради бързо разширяващата се 
електропреносна мрежа на континента. Размерът и огромният размах на 
крилете на лешоядите, означава че те са изложени на висок риск от токов 
удар. Голям брой лешояди може да загинат, когато се струпат около труп на 
животно, в близост до електропровод. Видове като капския и белогърбият 
лешояд, често ползват електропроводи за нощуване в група, което води 
до случаи с масова смъртност. Оценява се, че до две трети от капските 
лешояди загиват по електропроводи. За тези дългоживеещи видове 
лешояди, смъртността от токови удари е оказала значително въздействие 
върху популациите им. 



Значимо кумулативно въздействие върху мигриращи видове птици
Световно застрашеният египетски лешояд е прелетен вид, при който голям 
брой птици минават над места с тесен фронт на миграция и в такива райони 
електропроводите предлагат удобна възможност за почивка и нощувка. 
На такова място по крайбрежието на Червено море край Порт Судан за 
електропровод, дълъг 31 километра, е оценено, че е причинил смъртта на над 
5000 египетски лешояда в продължение на 80-годишен период, докато е бил 
в експлоатация. Смъртността само на това място е допринесла значително за 
наблюдаваното намаление на египетския лешояд.  

Повишен риск с увеличението на нови необезопасени или лошо разположени 
електропроводи
Настоящето разширение на електроразпределителната мрежа в Африка е 
свързано с дерегулация и големи инвестиции от частни компании. Подобно 
увеличение на електропроводите се наблюдава и в Азия, като ценовата 
ефективност е важен фактор за инвеститорите и на двата континента. Това е 
довело до широко разпространена употреба на стоманобетонни стълбове и 
хоризонтални рамена поддържащи проводниците, които създават висок риск 
от токов удар за птиците. Увеличаващата се електропреносна мрежа в Африка 
и Азия продължава да излага дори още по-голям брой птици на риск от токов 
удар.



Финансов и социален ефект от структурни повреди и нарушения в електрозахранването
Смъртността от токови удари на едри хищни птици и щъркели може да нанесе 
щети на електропреносните линии и да прекъсне захранването, като така създава 
трудни за решаване проблеми пред електроразпределителните компании в 
райони, където подобни инциденти са чести. В случаите на късо съединение, 
при което птицата прави контакт между двата кабела или между фаза и земята, 
може да има причинени щети на проводниците, но по-често срещани са повреди 
на трансформатори, изгаряне на бушони и катодни отводители. В някои случаи, 
едри птици загинали от токов удар, остават на място на стълба, което води до 
невъзможност за веригата да продължи да провежда ток, до момента в който 
авариен екип отстрани птицата. Оценява се, че животни допринасят за до 10% 
от всички прекъсвания на електричество по електропроводи в САЩ, където 
стойността за отстраняване на единично прекъсване, може да е в размер на 
хиляди долари и причинени неудобства за потребителите.

Научни проучвания в много страни върху смъртността при птиците от токови удари
Научни проучвания за смъртността на птици върху електропроводи са 
предприемани в на много места по света, като особено внимание върху 
проблема е отделено от изследователите в Испания и САЩ. В страни като 
Германия и Унгария, с цел адресиране на проблема, е развито координиране 
на дейностите между природозащитни организации и електрически компании, 
но същевременно е отбелязано увеличение на смъртността на птици от токови 
удари в Азия и Африка. Първото филмово заснемане на бавен кадър как 
хищни птици кацат на електрически стълбове, направено с цел изработване 
на безопасни модели, е извършено от соколари в САЩ преди петдесет 
години и соколарите продължават да финансират работа за обезопасяване 
на електропроводи. Проучванията акцентират върху общите белези на 
лошия дизайн на електропреносната инфраструктура, 
който води до смъртност сред птиците по целия свят, а 
разликите в релефа, местообитанието и видовете птици 
водят до специфични регионални различия. Ръководство 
от Конвенцията за мигриращите видове за това как да се 
предотвратява въздействието на електропреносната мрежа 
върху мигриращите птици в Афро-евразиатския регион, могат 
да бъдат намерени на: https://goo.gl/997ZB5.



Правителства, електрически компании, финансови институции и други заинтересовани 
лица трябва да направят така, че съществуващата и планирана инфраструктура, която е 
рискова за птиците, да бъде идентифицирана и да стане обект на спешно обезопасяване. 
През 2002 г. Конвенцията за мигриращите видове издаде резолюция за 
смъртността от токов удар на мигриращи птици, а през 2004 г. Бернската 
конвенция изработи препоръки за минимизиране на негативния ефект на 
електропреносната мрежа върху птиците. По миграционния път Червено море 
– Рифтова долина, е включена регионална инициатива, която да допринесе за 
приложението на ръководството, касаещо смъртността на птици от токов удар 
в рамките на проекта „Мигриращи реещи се птици“ изпълняван от Бърдлайф 
Интернешънъл. В САЩ Комитетът за птиците и електропроводите, съвместно 
със Службата за рибите и дивите животни, включват над 50 рискови електрически 
елемента и са разработени ръководни документи, идентифициращи причините 
и включващи методи за минимизиране на смъртността на птиците от токови 
удари. Съществуват процедури, които могат да идентифицират високо-
рисковите електропроводи и да подпомогнат правителства, електрически 
компании и други заинтересовани лица в приоритизирането на нуждаещата 
се от подобряване инфраструктура.  

Методи за намаляване на проблема: изолиране на опасни електрически стълбове
Съществуващата високорискова инфраструктура, може да бъде подобрена с 
изолационни материали за предотвратяването на възможността от токов удар 
при докосване на два проводника или проводник и заземена част. Изолаторите 
могат да бъдат прикрепени към проводниците и чашките придържащи ги, 
или към заземените хоризонтални рамена, носещи проводниците и чашките. 
Необходимо е изолаторите да имат спецификации съответстващи на волтажа 
и околния ландшафт, както и да бъдат инсталирани от квалифицирани 
специалисти. Обезопасените електропроводи изискват мониторинг и 
поддръжка за осигуряване на ефективно функциониране.   



Методи за намаляване на проблема: съоръжения, отблъскващи птиците и предотвратяващи 
кацането.
Смъртността от токови удари може да бъде намалена, чрез възпрепятстване 
възможността на птиците за кацане по опасни участъци от електропроводите. 
Някои устройства, като например въртящите се отражателни огледала, 
имат за цел отблъскване на птиците от кацане наблизо, докато други като 
шиповете, физически възпрепятстват птиците от кацане до проводниците. 
Отблъсквателните методи могат да се различават в ефикасността си и 
неподходящото разположение може дори да повиши риска от токов удар. 
Трябва да е сигурно, че избраният тип устройство е подходящо за конкретната 
ситуация, поставено е правилно и има програма за наблюдение.  

Методи за намаляване на проблема: преустройство
Намаляването на смъртността чрез поставяне на изолатори върху 
проводниците и съоръжения, отблъскващи птиците, може да бъде разглеждано 
в най-добрия случай като временно до постигане на постоянно решение. Още 
повече, че има сравнително малко изследвания, измерващи ефикасността на 
мерките за намаляване на проблема. Като следствие, най-доброто решение 
е да се преустрои цялостната структура на електропровода, до постигане на 
дизайн „безопасен за птици“. Опростени преустройства могат да представляват 
преместването на свързващи проводници минаващи над чашките, в такива 
под тях, както и обръщане на изправени (стоящи) чашки във висящи надолу. 
Преустройството не е обезателно по-скъпата възможност, тъй като то не се 
нуждае от бъдеща поддръжка, извън нормалната за типа линия. Още повече, 
няма допълнителни рискове от прекъсване на захранването, като тези които 
може да се асоциират с линиите с поставени изолатори върху проводниците и 
чашките. Все пак, трябва да се отбележи, че част от инфраструктурата не може 
да се преустрои, например трансформатори, регулатори и кондензатори, при 
които се налага ползване на изолиращи материали.  



Пълно предотвратяване на проблема: всички нови електропреносни мрежи да бъдат 
безопасни за птици
Опасността от токов удар за птиците трябва да бъде основен мотив при 
избора на дизайн на стълбовете при изграждане на нови електропроводи. 
Ключови елементи са: (а) отделните проводници да бъдат достатъчно далеч 
един от друг, така че едри птици да не могат да ги докоснат едновременно, 
(б) за предпочитане при избора на материали за носещите елементи, да се 
използват структури непровеждащи електричество, като дървени стълбове или 
полимерни, подсилени с фибри хоризонтални рамена на стълбовете и (в) на 
заземените структури, като железобетонни стълбове с метални хоризонтални 
рамена, проводниците да бъдат закрепени за чашки, насочени надолу, а не 
изправени нагоре. Допълнителни алтернативи осигуряващи безопасност за 
птиците, включват изолирани проводници и подземни електропроводи. 

Предотвратяване: подходяща оценка на въздействието върху птиците за планираните 
нови електропреносни мрежи
Преди изграждането на нови електропроводи е необходимо оценката на 
риска от токови удари на птиците да формира част от процедурата по оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). ОВОС трябда да гарантира, че 
новите електропроводи са безопасни за птиците, като се вземат предвид 
различните видове в района, които могат да бъдат потенциални жертви; орлите 
и лешоядите имат голям размах на крилете и това трябва да се отчете при 
определянето на разстоянията между проводниците. ОВОС трябва също така да 
гарантира трасето на електропровода минаващо през различни местообитания, 
да е планирано така, че стълбовете да е малко вероятно да привличат птици, 
напр. чрез избягване – там където е практически и икономично възможно – на 
открити, равни пространства. Важно е ОВОС да имат достатъчна законова сила 
за да наложат изпълнение на препоръките. 



Предотвратяване: финансиране за изграждане на електропроводи, което е зависимо от 
изработка, осигуряваща безопасност за птиците
Финансиране за изграждането на електропреносна мрежа, особено  в Азия 
и Африка, може да се осигурява от международни институции, като част от 
по-широки икономически и социални цели за развитие. В такива случаи е 
необходимо, финансиращите организации да изискват електропроводите 
да бъдат изградени по начин, безопасен за птиците. Това 
може да бъде постигнато чрез правене на финансирането 
зависимо от това кандидатстващата организация да извърши 
процедура по ОВОС, която да включва опасността за птиците 
от токови удари. Ръководство за подходящо изпълнение за 
ОВОС на електропреносни мрежи, може да бъде намерено на:  
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org

Изработване и разпространение на ръководство на различни езици

Подробни ръководства за причините за токови удари сред 
птиците и необходимите мерки за намаляване на проблема 
са разработени от няколко организации. Конвенцията 
за мигриращите видове е изработила ръководство 
за предотвратяване и намаляване въздействието на 
електропреносната мрежа върху мигриращите птици в Стария 
свят (достъпно на: www.unep-aewa.org).

В САЩ Комитетът за птиците и електропроводите е изработил 
ръководство за защита на птиците по електропреносната 
мрежа (достъпно за изтегляне от www.aplic.org). 

Проектът „Мигриращи реещи се птици“, финансиран от UNDP/
GEF и изпълняван от Бърдлайф Интернешънъл е изработил 
набор от ръководни документи на Английски и Арабски: 
migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/documents
Въпреки това, има нужда от осигуряване на подобно 
ръководство и на други езици, особено в страните, като 
Китай, Русия и Монголия, където смъртността от токов удар 
при птиците е определена като една от главните причини за 
намаление на застрашени видове.



Тази брошура е издадена от Международната асоциация за соколарство и 
опазване на хищните птици, с цел привличане на внимание към проблема със 
смъртността на птиците от токови удари, както е било изтъкнато в предложение 
от асоциацията, приета от Международния съюз за защита на природата (IUCN) 
на неговата световна конференция през 2016 г. Целта на брошурата е да се 
изтъкнат ключовите точки в предложението, с цел въвеждане на проблема 
със смъртността на птиците от токов удар сред заинтересованите страни, 
отговорни за управлението, финансирането и развитието на електрическата 
инфраструктура (големи банки, правителства и енергийни дружества), както и 
предложението да бъде прието като препоръка на световната конференция 
на IUCN.

Ко-спонсори на предложението 
„Предотвратяване въздействието върху 
птиците на токовите удари и сблъсъците 
с електропроводите“ от Световния 
природозащитен конгрес, Хавай, САЩ, 
1-10 септември 2016 г.
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