Сокол скитник Falco peregrinus
Визуално проучване на дневната миграция
Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа
По време на пролетната миграция 2012 г. са установени да прелитат 22индивида, от които В Южна
България са наблюдавани 17индивида, а в Добруджа - 5. Това представлява 37% от прелитащата
популация на вида по западно-черноморския прелетен път Виа Понтика. Соколът скитник е наблюдаван
В Централна и Западна Добруджа, в района на Бургас (Суходол, Равнец и Ветрен) и при Гранитово и
Попово (фиг. 126). Най-много птици са регистрирани на наблюдателната точка при Равнец– 6 индивида.

А/ Южна България
Фигура 126. Фронт на миграцията на сокола скитник през пролетта на 2012 г.

Б/ Добруджа

Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването
Сезонна динамика
Сокол скитник по време на пролетна миграция 2012 г. е наблюдаван от средата на март до 4 май. Найрано сокол скитник е регистриран на наблюдателната точка Попово(1 индивид) на 16.5.2012 г., а найкъсно е наблюдаван на 3.5.2012 г. – по 1 птица на наблюдателните точки Пленимир и Равнец.
Дневна динамика
Соколът скитник е наблюдаван да прелита в ранните сутрешни часове (между 7 ч и 9 ч.) и от 11 до 17 ч.
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Височинно разпределение на прелитащите реещи птици
По време на пролетната миграция 2012 г. в Южна България и Добруджа соколът скитник е наблюдаван
да прелита на височина от 1 м до 800 м, като повечето птици прелитат на височина под 200 м

Миграционни потоци
На база на направените полеви проучвания не могат да се определят предпочитани посоки на прелета
на сокола скитник, поради много малкия брой наблюдавани индивиди и разнообразието в
направленията на полета, което е отчетено.

Сив жерав Grus grus
Визуално проучване на дневната миграция
Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа
По време на пролетната миграция 2012 г. са установени да прелитат само 3 индивида на една
наблюдателна точка – Гешаново в Добруджа, на 5.5.2012 г. следобед на височина 750 м. в посока
югозапад - североизток.

98

