Нереещи се мигриращи птици
Пъдпъдък Coturnix coturnix
Описание на вида
Гнездящ и преминаващ през нашата страна вид. Сроковете на миграция са трудно установими, поради факта, че е
нощен мигрант. Единични птици са наблюдавани и през зимните месеци. У нас са убивани и птици маркирани в
Италия. Голяма част от известните места за почивка (необработваеми площи, запустели ниви и др.) са установени
най-вече от отстреляни птици по време на лов. Вероятно един от най-трудните видове за установяване височина
на полет, количество на мигрантите и посока прелет. Голяма част от известните места, по Северното Черноморие,
за почивка през деня, са проектирани за ветропаркове или има вече изградени такива (необходимо е изработване
на система за мониторинг на загинали птици от витлата на ветрогенераторите).

Визуално проучване на дневната миграция
Численост и фронт на миграцията през Северна България
По време на есенната миграция 2011 г. са установени 304 индивида, от които 295 са наблюдавани на постоянните
наблюдателни точки и 9 – на временните наблюдателни точки. Пъдпъдъкът е наблюдаван да мигрира на всички
наблюдателни точки с
изключение на Сливата
(западната
част
на
Дунавската равнина) и
Острово
(Лудогорието.).
Най-голям
брой
мигриращи пъдпъдъци са
регистрирани
на
наблюдателната точка при
Пленимир.
Там
освен
допълнителни трансекти за
откриване на птици бе
използвано и куче, с
помощта на което бяха
открити
част
от
пъдпъдъците. Относително
голям брой пъдпъдъци е
регистриран
и
на
наблюдателните точки при
село Разград и при село
Писанец.
Фигура 125. Фронт на миграцията на пъдпъдъка и ливадния дърдавец през Северна
България през есента на 2011 г.

Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването
Сезонна динамика
Основната част от пъдпъдъците се регистрирани в района на проучване през август – 248 индивида. През
септември са регистрирани 45 индивида, а през октомври – 2 индивида. Най-рано черни пъдпъдъци са
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регистрирани на наблюдателните точки Пленимир (3 индивида) , Гешаново (6 индивида) и Разград (2 индивида)
на 5.8.2011 г., а най-късно са наблюдавани на 14.10.2011 г. – 1 индивид на наблюдателната точка при село Разград.
Ливаден дърдавец Crex crex
Описание на вида
Гнездящ и преминаващ през нашата страна вид. Сроковете на миграция е трудно да се установят, поради факта, че
е нощен мигрант.

Визуално проучване на дневната миграция
Ливаден дърдавец по време на есенната миграция през 2011 г. е установен единствено на наблюдателната точка
при село Дуранкулак. На 13.10.2011 г. 7 птици са вдигнати от самата наблюдателна точка при откриването й, което
е доказателство че видът мигрира през района. Поради потайното си поведение вероятно видът не е регистриран
на останалите наблюдателни точки.
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