Малък сокол Falco columbarius
Описание на вида
Преминаващ и зимуваш у нас вид. Ранно долитащи птици могат да се наблюдават още през м. октомври. Найчестите съобщения са за зимните месеци. Количеството на птиците у нас зависи от метеорологичните условия,
като често пъти има години с много редки отчитания на вида.
Визуално проучване на дневната миграция
Численост и фронт на миграцията през Северна България
По време на есенната
миграция 2011 г. са
установени да прелитат 23
индивида. Малкият сокол е
наблюдаван да мигрира на
всички
наблюдателни
точки
в
Добруджа,
Брестовица,
Ореш,
Брегаре, Галиче и Подгоре.
При Ореш са установени
най-голям брой птици – 6
индивида.

Фигура
116.
Фронт
на
миграцията на малкия сокол
през Северна България през
есента на 2011 г.

Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването
Сезонна динамика
Основната част от малките соколи са преминали над района на проучване през октомври – 16 индивида, а
останалите 7 – през септември. Най-рано малък сокол е регистриран на наблюдателна точка Ореш (2 индивида) на
2.9.2011 г., а най-късно са наблюдавани на 31.10.2011 г. – 1 птица на наблюдателната точка При Дуранкулак.
Дневна динамика
На базата на наблюденията на малкия сокол на всички 15 наблюдателни точки може да се заключи, че най-голям
брой птици прелитат изследвания район на Северна България в периода между 9 и 14 ч., като около 15 ч. и в
ранните сутрешни часове са регистрирани най-малък брой птици. Рано сутрин са регистрирани единични птици в
района на Острово (в Лудогорието), Ореш и Брегаре (Дунавска равнина), а късно следобед – ята са регистрирани в
района на Гешаново и Браничево (Западна Дунавска равнина). Прелитащите малки соколи са наблюдавани между
7 ч сутрин и 15 ч следобед. Птиците лутят на различна височина, като най-голям брой птици са прелетели на
височина около 10 м. Само един индивид е наблюдаван на височина около 900 м, а всички останали – на височина
150 м и ли по-ниско. Основното направление на прелета на повечето наблюдавани индивиди е юг.
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