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Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 

Описание на вида 

Визуално проучване на дневната миграция 

По време на пролетната миграция 2012 г. през изследвания район на Южна България и Добруджа са 
прелетели 395 къдроглави пеликана. Това представлява близо 20% от  прелитащата популация на вида 
по западно-черноморския прелетен път Виа Понтика. Почти всички птици (321 индивида) са преминали 
над една наблюдателна точка – Гешаново (в Западна Добруджа) в периода 6-15.4.2012 г. Там е 
регистрирано и най-голямото ято къдроглави пеликани – 160 индивида. Тези птици не са били 
наблюдавани на нито една от наблюдателните точки в Южна България. В Добруджа освен при 
Гешаново, малък брой прелитащи къдроглави пеликани са наблюдавани при Пленимир. В Южна 
България всички регистрирани къдроглави пеликани са преминали над наблюдателните точки Суходол, 
Равнец и Ветрен, като на последната наблюдателна точка са преминали 55 птици. Птиците, преминали 
през наблюдателните точки в Южна България не са наблюдавани в Добруджа.  

Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа 

    

А/ Южна България          Б/ Добруджа 
Фигура 14. Фронт на миграцията на къдроглавия пеликан през пролетта на 2012 г. 

 

Първите къдроглави пеликани  са установени да прелитат на 15.3.2012 г. в района на Бургас – при 
Ветрен 4 индивида. Най-късно прелитащи къдроглави пеликани са наблюдавани отново при Ветрен – 
една птица на 8.5.2012 г.(фиг. 15). Най-голямото ято къдроглави пеликани е прелетяло над Гешаново на 
8.4.2012 г.Всички наблюдавани птици по време на пролетната миграция са прелетели между 8 и 14 ч. 
Прелитащите пеликани са летели на височина между 40 и 800 м, като повечето са преминали на 
височина между 200 и 300 м.(фигура 16). В района на наблюдателната точка Гешаново птиците са 
преминали на височина между 300 и 800 м. На практика 35% от птиците са прелетели на височина над 
500 м, 48% -  на височина между 200 и 500 м и 16% - на височина под 200 м. 

Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването 
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Фигура 15. Сезонна динамика на прелета на къдроглавия пеликан през пролетта на 2012 г. 

 

 

Фигура 16. Височина на полета при къдроглавия пеликан по време на пролетната миграция 2012 г. 

 

 


