
93 
 

 

Степен орел Aquila nipalensis 
 
Описание на вида 
Случайно преминаващ през нашата страна вид. Единични птици се наблюдават в места с концентрация на едри 
грабливи птици. Видът при определени условия трудно се различава от кресливите орли и от царския орел. 

 
Визуално проучване на дневната миграция 
По време на есенната миграция 2011 г. са наблюдавани 2  индивида – един на наблюдателната точка при село 
Пленимир (2.10.2011 г.) и един в района на село Разград (11.8.2011 г.) (фигура 97). И двете птици са наблюдавани в 
предобедните часове на деня, като при село Разград птицата е летяла ниско – на 60 м.височина, а в района на 
Пленимир птицата е летяла на 800 м височина. Птиците са поддържали основно направление на полета юг и юг-
югозапад. 

 

Царски орел Aquila heliaca 
 
Описание на вида 
Редовно отбелязван по време на миграция (април, септември). Най-често се касае за млади птици. Новите методи 
на проследяване на предвижванията при този вид, потвърждават тезата, че в определени периоди, дълго време са 
задържат в дадена местност. Наблюдавани са и птици летящи съвместно с ята от бял щъркел. 

 
Визуално проучване на дневната миграция 
По време на есенната миграция 2011 г. са наблюдавани 10 индивида, от които 9 са наблюдавани на 3 от 
постоянните наблюдателни точки и 1 – на временната наблюдателна точка при село Сърнино. Това представлява 
50% от  установената прелитаща популация на вида по западно-черноморския прелетен път Виа Понтика. Девет от 
птиците са наблюдавани в Добруджа, в района на Дуранкулак -  3 птици  и в района на Браничево - 5 птици. 
Възможно е в айона на Браничево на пактика д аса наблюдавани 2 птици неколкокатно, които са се задъжали в 
района, но това няма как да се установи със сигурност. Един царски орел е наблюдаван в района на село Галиче. 
Всички царски орли са наблюдавани през месец август в периода между 8 и 31 август (фигура 97). В рамките на 
деня птиците са наблюдавани в предобедните  и обедните часове между 8 и 13 ч. Една от птиците е наблюдавана 
на височина 100 м, а останалите  - на височина между 200 и 400 м. Една от птиците, наблюдавана в района на 
Дуранкулак на 28.8.2011 г. кацна в нивата източно от село Стаевци през деня. Птицата бе млада. Повечето птици са 
наблюдавани да летят в северните посоки, като само една е наблюдавана да лети на изток. Вероятно 
наблюдаваните птици са скитали и ловували в Добруджа преди да поемат пътя с и на юг. 

 

Скален орел Aquila chrysaetos 
 
Описание на вида 
Редовно отчитан по време на пролетна и есенна миграция в единични екземпляри. Най-вероятно това са не 
полово зрели скитащи индивиди. Напълно е възможно тези птици да се задържат на някои места по-
продължително време. 
 

Визуално проучване на дневната миграция 
По време на есенната миграция 2011 г. са наблюдавани 5  индивида на пет от постоянните наблюдателни точки – 
Дуранкулак, Пленимир, Коиловци, Галиче и Разград. Четири от птиците са наблюдавани през септември в периода 
между 6 и 26 септември (фигура 97). На Дуранкулак скален орел е наблюдаван на 20.10.2011 г. В рамките на деня 
птиците са наблюдавани в периода между 9 и 15 ч., като в повечето случаи са летели на височина около и под 150 
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м. Само при село Разград наблюдаваната птица е летяла на височина 250 м. Вероятно се касае за скитащи след 
гнездовия период птици, а не за далечни мигранти. 


