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Защо да  използваме мобилни 

приложения за събиране на полеви 

данни?

• Спестяват време

• Намаляват възможността за грешки

• Позволяват лесно обработване на първичната 

информация 



Smart Birds Pro

https://play.google.com/

Приложението е създадено от Българско дружество за защита на птиците 

(БДЗП), по проект „Модерната природозащита: съвременни комуникации в 

подкрепа на науката на гражданите“, финансиран по програма „Мтел еко 

грант”. 

Идеен проект:

Георги Попгеоргиев

Светослав Спасов

Юрий Корнилев

Дизайн и програмиране:

Масконсулт ООД

http://www.masconsult.eu

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q=http://www.masconsult.eu&sa=D&usg=AFQjCNF-gfimcbi1JndXgSefZ4-ekPgakg&sa=D&usg=AFQjCNE1mSJXFwasCdLauxgjyB5O1KKpqg


Smart Birds Pro

https://play.google.com/

Изисквания:

Мобилен телефон или таблет

– с препоръчителен размер на дисплея 7 in. 

Операционна система  - Android 4.0 и по-нова

Размер – 2.3 mb.

Вграден GPS

За подобряване на качеството на данните:

• Наличие на камера  

• Мобилен интернет



Smart Birds Pro

Възможности на приложението:

• Събиране на структурирани, основни  биологични данни -

вид, брой, пол, възраст, точни географски координати и 

други.

• Данните се събират в 4 стандартни форми:

• земноводни, влечуги и бозайници;

• наблюдение на птици;

• мониторинг на обикновените видове птици – (Distance 

Sampling);

• преброяване на белия щъркел;

• Позволява събиране на единични данни и серия от 

наблюдения;

• Запис на следа (track);

• Снимки на обекта;

• Приложението е двуезично (БГ/АНГ);

• Добавяне на списъци с видове и номенклатура на полетата;

• Експорт на данните в *.csv формат.

















Представяне на данните от мобилното 

устройство 

• Възможност за работа във всички форми при едно 

посещение

• Данните от всяка форма се събират в отделна таблица

• form_herp_mam.csv – данни за земноводни, влечуги и 

бозайници

• form_bird.csv – данни за птиците

• form_cbm.csv – данни от мониторинга на 

обикновените видове птици

• form_ciconia.csv – данни за белия щъркел

• Следите се записват в track.gpx



Представяне на данните от мобилното 

устройство 



Picus viridis | зелен кълвач
Bonasa bonasia| лещарка

Представяне на данните от мобилното 

устройство 



Положителни страни при работа със SmartBirds Pro

• Спестяване на време от попълване на дневници и протоколи

• Намалява шанса за грешки при въвеждането;

• Унифициране на събраната информация при работа на големи 

екипи;

• Лесно обработване на първичната информация и нейното 

интегриране в база данни, ГИС среда и др.;

• Независимост от интернет при събиране на информацията;

• Лесно споделяне на събраната информация с други експерти, 

организации и държавни структури;

• Възможност за събиране на единични наблюдения на биологични 

видове от нецелеви групи;

• Лесно и бързо създаване на допълнителни модули и 

номенклатури.



Негативни страни при работа с мобилни 

приложения 

• Енергийна зависимост при работа на терен!!!

• (Минимално) увеличение на времето при попълване на данните! 

(?)

• Възможност от счупване (софтуерно и физическо)!

• Метеорологични условия – дъжд, сняг и други!



В процес на разработка

Бъдещо развитие на приложението:

• Премахване на допуснати грешки в приложението и обновяване

• Завършване на интернет базирана функционална система, за експорт, 

обработка и корекция на данните https://smartbirds.org/

• Споделяне на събраната информация и използването и за 

природозащитни и научни цели 

• Създаване на допълнителни модули

https://smartbirds.org/


Благодаря Ви за вниманието и приятно ползване!!!


