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Късопръст ястреб Accipiter brevipes 
Визуално проучване на дневната миграция 

По време на есенната миграция 2012 г. са установени да прелитат 762 късопръсти ястреби в 
Южна България и 335 индивида в Добруджа. На практика броят на прелетелите късопръсти 
ястреби в Южна България надвишава значително оценената популация на вида, която мигрира 
по западно-черноморския прелетен път Виа Понтика. Причината най-вероятно се дължи на 
факта, че досега мигриращата популация беше оценявана на базата на наблюдателни точки 
разположени сравнително близо до морския бряг, но не и много по-навътре в сушата, както е 
при настоящото проучване. Късопръстият ястреб  е наблюдаван да мигрира на всички 
наблюдателни точки с изключение на временните Царевец и Ловчанци, базирани в Добруджа. 
В Южна България най-много късопръсти ястреби са отчетени на временната точка Атанасовско 
езеро – 406 инд.(фигура 85). Имайки предвид временния характер на тази наблюдателна точка 
може да се очаква, че при постоянни наблюдения числеността ще бъде по-висока. Значителен 
брой птици са преминали и на точка Равнец – 209 индивида. На наблюдателните точки западно 
от Суходол числеността на късопръстите ястреби рязко намалява. На всяка една от тях все пак 
видът е наблюдаван, но с численост най-често до 10 индивида. В Добруджа най-много 
късопръсти ястреби са отбелязани при Преселенци – 187 инд. На най-източната наблюдателна 
точка – Дуранкулак са наблюдавани повече птици в сравнение с точките в централните и 
западни части на Добруджа. Същата закономерност беше наблюдавана една година по-рано – 
през есента на 2011 г. 

Численост и фронт на миграцията през Южна България и Добруджа 

    
А/ Южна България        Б/ Добруджа 

Фигура 85. Фронт на миграцията на късопръстия ястреб през есента на 2012 г. 

 

Сезонна динамика 
Интензивност и динамика на прелета на вида в периода на изследването 

Основната част от късопръстите ястреби са преминали над района на проучване през 
септември. За Южна България числеността е 490 индивида, а за Добруджа – 275 индивида. 
Като цяло миграцията на вида стартира още през август (най-вече в края на месеца). През 
август са преминали 260 индивида в Южна България и 56 индивида в Добруджа. През 
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октомври интензивната миграция на вида вече е затихнала и прелета на птици тогава има 
нерегулярен характер. През този месец са регистрирани единствено 11 индивида в Южна 
България и нито един в Добруджа. Най-рано късопръст ястреб е регистриран на 
наблюдателната точка  Дуранкулак (1 индивид) на 8.8.2012 г., а най-късното наблюдения е от 
16.10.2012 г. над точка Костур. Най-интензивен е прелета на вида в средата на септември. 
Максималната дневна численост за Южна България е на Атанасовско езеро на 20.09.2012 г. – 
98 инд. На същия ден е отбелязана и най-голямата обща дневна численост за Южна България 
– 128 индивида. За Добруджа пиковият ден е малко по-рано – на 16.09.2012 г.(фигура 86). В 
този ден са наблюдавани 172 късопръсти ястреба. Основната част от тях са мигрирали заедно 
в голямо ято и отчетени на наблюдателна точка Преселенци. 

 
Фигура 86. Сезонна динамика на прелета на късопръстия ястреб през есента на 2012 г. 

 

Дневна динамика 
На базата на наблюденията на късопръстия ястреб на 19 от наблюдателните  точки може да се 
заключи, че най-голям брой птици прелитат изследвания район на Южна България и Добруджа 
в периода между 9 и 13 ч., като около 16 ч. също има увеличаване на числеността на 
прелитащите птици (фигура 87). Както се вижда от фигурата има значителни вариации в 
дневната активност на птиците на различните наблюдателни точки. Най-рано е отчетен 
мигриращ късопръст ястреб към 7 часа (на 4 наблюдателни точки), а най-късно към 18 часа 
(Дуранкулак). В сутрешните (до 10 ч.) и в следобедните часове (след 15 ч.) късопръстите 
ястреби са мигрирали най-често до 200 м. височина. В периода 11-13 ч. мигрантите са 
разпределени равномерно в диапазона до 200 м., 200-500 м. и над 500 м. (фигура 88). 
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По време на есенната миграция 2012 г. в Южна България и Добруджа късопръстите ястреби са 
наблюдавани да прелитат на височина от 10 м.  до 1200 м., като най-много птици прелитат на 
височина около 200 м (фигура 89). На тази височина са отбелязани близо 25% от всички 
късопръсти ястреби. На практика 15% от късопръстите ястреби са прелетели на височина над 
500 м, 28% -  на височина между 200 и 500 м и 57% - на височина под 200 м. 

Височинно разпределение на прелитащите реещи птици 

 

 

Фигура 87. Дневна  
динамика на прелета на 
късопръстия ястреб през 
есента на 2012 г. 

 

Фигура 88. Връзка между 
дневната динамика на 
прелета на късопръстия 
ястреб и височината на 
полета по време на есенна 
миграция 2012 г. 
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Фигура 89. Височина на полета при късопръстия ястреб по време на есенната миграция 2012 г. 

 
 

Основното направление на прелитащите късопръсти ястреби в Добруджа е север-юг (73%). 
Изключение прави само точката при Дуранкулак, където птиците с посока на полета 
североизток – югозапад са повече. На наблюдателните точки в Южна България, които са в 
Бургаско, предпочитаното направление на полета е североизток-югозапад (70% от птиците) и 
по-рядко север-юг.  

Миграционни потоци 

 
 


