
77 
 

Голям креслив орел Aquila clanga 

Визуално проучване на дневната миграция 

По време на пролетната миграция 2012 г. са установени да прелитат 17 индивида, от които 5 в 
Добруджа и 12 в Южна България(фиг. 95). В допълнение един голям креслив орел със сателитен 
предавател от Естония е преминал през България на 25.3.2012 г., навлизайки през Източните Родопи, 
западно от наблюдателна точка Арката (фиг. 96). Преминал е по долината на Марица през Софийското 
поле и при Калотина е напуснал България. Тази птица не е засечена на наблюдателните точки. На 
наблюдателните точки всички птици са наблюдавани в периода между 29 март и 30.4.2012 г. (фигура 
97), като най-рано е наблюдаван един индивид при Равнец, а най-късно наблюдаваните птици са 
преминали при Равнец и Александрово. Птиците са прелетели между 9 ч. сутрин и 15 ч. следобед.  
Всички са прелетели на височина под  200 м. Няма ясно определено направление на прелета за всички 
прелетели птици. Всяка от тях явно следва собствена траектория. През 2012 г. маркираният със 
сателитен предавател голям креслив орел за трета поредна година следва един и същ прелетен път през 
пролетта. 

Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа 

 

….  
А/ Южна България        Б/ Добруджа 
Фигура 95. Фронт на миграцията на големия креслив орел, степния орел, кръстатия орел и скалния орел през 
пролетта на 2012 г. 
 

 Фигура 96. 
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Фигура 97. Сезонна динамика на прелета на големия креслив орел през пролетта на 2012 г. 

 

Степен орел Aquila nipalensis 
 
Визуално проучване на дневната миграция 
Видът не е наблюдаван по време на полевото проучване на пролетната миграция през 2012 г. 

 

Кръстат орел Aquila heliaca 
 
Визуално проучване на дневната миграция 
По време на пролетната миграция 2012 г. са наблюдавани 32 индивида, от които 28 в Южна България и 
4 – в Добруджа. Най-голям брой мигранти са наблюдавани при Равнец в Южна България – 10 индивида. 
На съседните точки – Суходол и Ветрен, при Александрово и Гранитово също са наблюдавани 
мигриращи царски орли. В Добруджа царски орли са наблюдавани в района на Преселенци, Гешаново и 
Пленимир (фиг. 95). Възможно е част от регистрираните птици да са скитащи, неразмножаващи се 
индивиди. Още през месец март царски орли са наблюдавани по поречието на Тунджа при Гранитово, 
но повечето птици са регистрирани между средата на април и средата на май (фигура 98). В рамките на 
деня птиците са наблюдавани между 8 и 16 ч., но по-често са наблюдавани преди обед (фиг. 99). Десет 
от наблюдаваните птици са прелитали на височина над 200 м, а останалите  - до 200 м височина. 

 

 

Фигура 98. Сезонна динамика на прелета на кръстатия орел през пролетта на 2012 г. 


