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.
Степен на проученост, обзор на наличната информация и
принос на проекта

Сн. V. Zabugin

В България миграцията на ливадния дърдавец е слабо проучена. Пролетния прелет е
през април, а есенният – през септември и октомври, като прелет е регистриран основно
по Черноморското крайбрежие и през Софийското поле (Симеонов и др., 1990). През
есента на 2004 г. в рамките на целенасочено проучване на есенната миграция в Източна
България, паралелно на 9 наблюдателни точки за целите на Натура 2000, миграция на
един ливаден дърдавец е регистриран при село Горичане. В периода от 2006 до 2010 г.
започват да се провеждат проучвания на миграцията на птиците във връзка с
инвестиционни интереси за изграждане на ветрогенератори, като проучванията са
съсредоточени основно в Добруджа. При тези проучвания мигриращ ливаден дърдавец е
регистриран единствено при село Хаджи Димитър през 2006 г.
Извън посочените по-горе райони, при случайни наблюдения на птици, ливадни дърдавци
по време на есенна миграция са регистрирани през светлата част на деня основно в
Приморска Добруджа: нос Калиакра (2001, 2002, 2008, 2009 г.), степите около Българево
(2001), степите между Свети Никола и Русалка – до 3 инд. (2007, 2011 г.), при село
Тюленово – (2009 г.), Дуранкулашкото езеро (2000 г.). Един ливаден дърдавец е
регистриран в района на язовир Мараш през есента на 2012 г. (НБОИ, 2012).
За периода от 2004 г до 2010 г. при различни проучвания на пролетна миграция има едно
единствено наблюдение на ливаден дърдавец в района на Добрин през 2010 г.
(Герджиков, Илиев, 2011).
В резултат на проучването на есенната и пролетната миграция в рамките на проекта
„Минимизиране на рисковете за дивите птици” в Северна България 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. Ливаден дърдавец по време на есенната
миграция през 2012 г. е установен на есенна наблюдателна точка в Добруджа – 2
индивида на 29.10.2012 г. при Росеново и един индивид на 21.9.2012 г. при Ветрен. Освен
това един убит на пътя ливаден дърдавец е открит между Добрич и Росеново на 29.9.2012
г. Макар видът да е много потаен, наблюденията доказват, че мигрира през Добруджа (в
случая Централна Добруджа) и района на Бургас, както и че прелетът му през 2012 г. е в
периода от третата десетдневка на септември до края на октомври. Ливаден дърдавец по
време на пролетната миграция през 2012 г. не е наблюдаван.
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Фиг. 95 Убит ливаден дърдавец на пътя (снимка Михаил Илиев)

Фиг. 96 Разпространение и численост на ливадния дърдавец в България по време на миграция на
база на наличната информация

Характеристика на миграцията
Видът е много потаен, предимно нощен мигрант. Установяван да мигрира основно през
Източна България – Добруджа и в Бургаския район. Пролетния прелет е през април, а
есенният – през септември и октомври, като прелет е регистриран основно по
Черноморското крайбрежие и през Софийското поле (Симеонов и др., 1990). Натрупаните
до сега познания могат да покажат районите, където видът се среща,но неможе да се
прецени числеността на прелитащата популация. Необходими са целенасочени
проучвания специално върху миграцията на този вид.
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