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ЩЕ ИМА ЛИ ИСТИнСКА ПрОЛЕТ бЕЗ ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД?

Първите слънчеви лъчи се прокрадват игриво под натежалото от облаци небе 
и галят скалните ридове, които поруменяват свенливо. По склоновете едва 
доловимо ромолят поточета, родени от топенето на последните снежни преспи. 
Филизи и пролетни треви протягат жадно стебла в очакване на новия ден. 
Нежна тишина се стеле над долината – всичко живо е притаило дъх в очакване 
на нещо специално. Като бяло видение на хоризонта изплува предвестникът на 
пролетта – египетският лешояд. Птицата на фараона пристига от Африка. 
Прелетяла над 4000 км, преодоляла множество препятствия и опасности, тя се 
завръща по местата за гнездене. Без да трепва с криле, египетският лешояд 
прелита над долината и се насочва към скалата, където уютно е притаено 
вековното му гнездо. Маркирана от безброй бели екскременти, родната ниша 
сияе подобно на скално светилище. Поколения лешояди са отгледали тук своето 
потомство и са служили на хора и животни, като са почиствали земите им и 
са ги предпазвали от епидемии. Днес това е последният воин от една някога 
многобройна армия санитари. Верен на дълга си към Земята, той се завръща 
всяка година, готов да изпълни своята функция. Дали пролетта ще е същата, 
ако египетският лешояд не се появи повече в тази прекрасна долина? Може би 
не, защото след него ще заглъхнат и гласовете на пойните птици, и жуженето 
на пчелите, а цветовете ще престанат да цъфтят. И може би накрая ще 
останат само скалите… И хората – с огромна пустота в сърцата, ако все още 
имат такива.

този разказ може да бъде с грозен или с красив край. и това не зависи толкова 
от нашето въображение, а от действията ни. може да ви се струва измислена, но историята на лешояда е съвсем 
реална. успяхме да „спасим“ от натравяне един от последните египетски лешояди в метеора – лазарос; той измина 
8000 километра до местата за зимуване в чад и обратно и се завърна в гърция само за да намери смъртта си – пак от 
отрова. загубихме и икарос – едно от едва шестте млади египетски лешоядчета, излюпени в гърция през 2012 г.; той се 
удави в средиземно море, защото нямаше достатъчно „беловласи старейшини“, които да му покажат верния път към 
африка. с вредните химикали, с които третираме посевите, обрекохме на гибел и последните двойки египетски лешояди 
в природен парк „русенски лом“ – най-северното находище на вида в източна Европа… а това са посевите, от които 
месим хляба си…

днес България и гърция заедно приютяват около 40 двойки от световно застрашения вид – половината от балканската 
популация. всяка година по местата за гнездене се завръщат все по-малко птици, а преживелите дългия миграционен 
път са изложени на риск от отрови, токови удари, бракониерски набези и много други заплахи. през изминалата година 
поставихме началото на един от най-мащабните LIFE+ проекти, насочени към опазването на вида с надеждата, че ще 
можем бързо и ефективно да реализираме мерки за опазването му. но с какво се сблъскахме? наблюдаваме лешоядите 
всекидневно, охраняваме гнездата им, осигуряваме им безопасна храна, изследваме физиологичното им състояние, пътя 
на миграция, заплахите… и въпреки това ги губим. защо? защото съдбата на един вид не може да е в ръцете на шепа 
хора. като част от природното наследство, тя зависи от цялото ни общество – от органите на властта до кметствата 
и местните училища, от всеки фермер, ловец, гражданин. как точно? именно това ще ви разкажем в настоящия брой на 
бюлетина „помощ за египетския лешояд“.

стоян николов
(ръководител на проекта)

Редакционно
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нАбЛюДАвАМЕ нА жИвО ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ в ГнЕЗДОТО ИМ

миналата година следихме с трепет едно от гнездата 
на египетските лешояди в северна България, в което 
бяхме поставили уеб камера за наблюдение. Тази година 
двойката отново не ни разочарова – завърнаха се 
успешно от Африка в същата ниша. за първи път 
забелязахме двата лешояда в старата им квартира на 
31-ви март. дадохме им малко време, за да се уверим, че 
ще загнездят отново там… на 17-и април вече бяхме 
сигурни: птиците замътиха. голяма беше радостта на 
всички от екипа, както и на зрителите пред компютрите, 
когато установихме, че първото пиленце се е излюпило на 
29-и май. 5 дни по-късно, на 3-ти юни, на 25-годишнината 
на Бдзп, се излюпи и второто малко.  

Сега сме свидетели на грижите на родителите за 
двете малки и ще наблюдаваме с вълнение как те 
растат, заякват и се подготвят за първия си полет. 
Гледайте и вие какво се случва в гнездото тук.

КОМПюТърнА ИГрА нИ ПОКАЗвА 
КОЛКО ТруДнО Е ОцЕЛЯвАнЕТО нА 
ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ

Оригиналната компютърна игра „животът на 
египетския   лешояд“ представя предизвикателствата 
и заплахите пред застрашените от изчезване египетски 
лешояди. 

играещият влиза в ролята на египетски лешояд и се стреми 
да преодолее трудностите и заплахите, с които се сблъсква 
в житейския си път, за да оцелее и да премине в следващото 
ниво. с напредването на играта се променят възрастта на 

лешояда, външният му вид, размерът и силите му. във всяко ниво е вплетена информация за биологията, екологията и 
опазването на вида. така, играейки, младите неусетно научават интересни факти за удивителните птици и природата, 
за връзката между действията на играча и евентуалния му успех или провал.

„животът на египетския лешояд“ е създадена с надеждата да събуди жив интерес у децата към вида и да ги 
стимулира да го видят на живо и да прекарват повече време в природата, а не само пред компютърния монитор 
вкъщи. предвидено е играта да има 4 нива. първото ниво вече е готово за всички геймъри и любопитни дали ще се справят 
с предизвикателството да оцелеят в дивата природа. останалите три нива ще бъдат готови до края на 2014.

играта е създадена по проект LIFE+ „помощ за египетския лешояд“ на Българското дружество за защита на птиците и е 
разработена от Биогама. Можете да играете тук.

Горещи новини
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ОТ АДИС АбЕбА ДО АфАр И АМхАрА: рАЗКАЗ ЗА ЛЕШОЯДИ, хОрА И ДИвИ 
АбИСИнСКИ ЗЕМИ от Волен Аркумарев

в периода 9-19 януари 2013 г. в Етиопия се проведе обучителен семинар, посветен на изследването и опазването 
на една от най-застрашените птици в световен мащаб - египетския лешояд. в събитието взеха участие 
представители на природозащитни организации и властите от Етиoпия, Чад, Судан, Джибути и Сомалия. семинарът 
беше организиран от Бдзп съвместно с Етиопското дружество за природозащита и естествена история (EWNHS). той се 
състоеше от теоретична и практическа част и беше ключова 
стъпка, подпомагаща изграждането на капацитет за работа с 
вида в тези страни.

двудневни лекции в адис абеба нагледно демонстрираха на 
участниците статуса, екологията и заплахите за вида; 
методи за неговото изследване; как да бъдат разпознавани 
отделните възрасти. специално внимание беше обърнато 
на възможностите, които се създават за сътрудничество с 
партньори от африканските държави във връзка опазването 
на вида по миграционния му път и местата за зимуване.

след теоретичната част на семинара, се отправихме на 
изток към афар. в този район е установено най-голямото 
известно струпване на зимуващи египетски лешояди в 
източна африка. наред с обучителния елемент, бяха събрани 
ценни данни за числеността на зимуващите в афар египетски 
лешояди през тази година. регистрирахме общо 1082 индивида., 
което е с около 300 по-малко от предходните две преброявания 
проведени през 2009 и 2010 година от Бдзп и EWNHS.

от саваните и полупустините на афар се отправихме към 
района на амхара през високите над 3000 м плата на планината 
дилл в търсене на гнездящи египетски лешояди. главите ни 
буквално се замаяха, както от рязката денивелация, така и 
поради щастието, че успяхме да намерим двойка на 3500 м надморска височина. обучението завършихме в грандиозния 
каньон на дебре лебанос, където участниците имаха възможност да се обучат да откриват гнезда на египетски лешояди.  
само за един ден успяхме да намерим 2 активни гнезда, като разбира се картината се допълваше от често прелитащи 
рюпелови лешояди, лешояди орику, катранено-черните орли на верокс и други грабливи птици.  

като всяка експедиция и тази си имаше своите „пикантни” истории. няма да забравим как една черна каня отмъкна обяда 
на делегата от судан – буквално под носа му, а още по-малко срещата на четири очи в храстите с един разярен мъжки 
бабуин гелада... но колкото и да е впечатляваща природата на Етиопия, в съзнанието ни ще си останат хората с техните 
топли и широки усмивки.

проведеният семинар беше важен „мост” не само между Балканите и африка, но и между самите африкански държави. 
дейността се финансира по проект „изграждане на капацитет за опазване на мигриращите египетски лешояди (Neophron 
percnopterus) от западна палеарктика по местата им за зимуване в Етиопия, судан и чад”, финансиран от програмата 
на оон за околна среда (UNEP) и  LIFE+ проекта „помощ за египетския лешояд”, финансиран от Европейската комисия и 
фондация „а. г. левентис”.

Експедиции
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СъСТОЯнИЕ нА ПОПуЛАцИЯТА нА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД нА бАЛКАнИТЕ    
от Владимир Добрев

някога гнездил на тепетата в Пловдив, днес египетският лешояд се е превърнал в символ на отдавна изгубеното 
минало. Бъдещето на вида изглежда доста неясно въпреки усилията на много специалисти. през 2013 година изгубихме най-
северната размножаваща се двойка на Балканския полуостров. спадът в популацията на вида в България за последните 10 
години е с повече от 50 %: от 57 двойки през 2003 г. до 26 двойки през 2013 г. подобна е тенденцията и в съседните държави, 
като наред с източни родопи, македония със своите 20 двойки се оформя като другото ядро на египетския лешояд на 
Балканите. страната на орлите албания приютява едва около 8 двойки, в гърция живеят около 15 двойки. няколко двойки 
оцеляват и в европейска турция.

с по-малко от 80 двойки, Балканите са последният дом 
на вида в тази част на Европа. причините за този крах са 
комплексни – от отрови до социално-етнически в африка, но 
всички те изхождат от човешките дейности. Бъдещето на 
този харизматичен вид зависи все повече от нас, хората. в 

литературата отпреди около сто години има данни за хиляди 
египетски лешояди, прелитащи от Балканите през истанбул 
за африка; днес те са едва десетки. остава въпросът, колко 
ще са египетските ни лешояди утре…
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ДвА жИвОТА нЕ СТИГАТ от Виктория Саравия

казват, че котките имат седем живота. въз основа на моя кратък опит с 
египетски лешояди, бих казала, че за съжаление те имат само един ... и при 
извънредни обстоятелства, както в случая на лазарос  -  два. 

миналата година лазарос и неговата партньорка формираха една от 
четирите двойки египетски лешояди в метеора. само две седмици след 
пристигането им в района, от местата им за зимуване в източна африка, 
местен фермер намери лазарос агонизиращ, в непосредствена близост до 
отровено куче. Благодарение на бързата намеса на фермера, лазарос беше 
отведен при ветеринарен лекар и спасен от сигурна смърт. след лечението, той беше освободен обратно в природата, 
където му е  мястото, този път оборудван със сателитен предавател, така че да следим движенията му. 

така станахме свидетели на миграцията му към африка, където прекара зимата (http://www.lifeneophron.eu/en/Tagging.html) 
и чакахме с нетърпение завръщането му у дома в гърция през март тази 
година. наистина, лазарос се завърна у дома след успешно преодоляване 
на всички рискове за такова дълго и опасно пътуване (повече от 4000 км 
над чад, судан, Египет, израел, сирия и турция), само за да умре отровен 
на 200 км от гнездото си в метеора. очевидно  “два живота” не са 
достатъчни, за да оцелее в страна, пълна с отровни примамки. Ето защо 
всички ние трябва да обединим усилията си заедно, ако искаме да спасим 
последните останали индивиди от този невероятен вид.

ОТрОвнИТЕ  ПрИМАМКИ: ГОЛЕМИЯТ ПрОбЛЕМ 
в ГърцИЯ от Харитакис Папайоану

никой не може да оцени точно реалните размери на незаконната употреба на отровни примамки в Гърция. 
Практиката е широко разпространена след 50-те години на хх век, но е забранена през 80-те. през 1981 г. изрично 
се забраняват подобни практики, включващи унищожаването на дивата флора; министерско решение 37338/1807/E.103 (B 
1495/06.09.2010) определя санкции за подобни нарушения от  1000 € глоба и до една година лишаване от свобода.

въпреки това, тъжната практика на незаконно отравяне на диви животни 
все още е реалност. като се вземат предвид само няколко от последните 
регистрирани инциденти, а именно отравянето на белоглави лешояди, скален 
орел и голям креслив орел в нестос, както и трагичната история с два 
египетски лешояда в амфиполис, изглежда, че практиката не е преустановена.

постоянството на някои хора, които прилагат тези незаконни практики, 
без да отчитат последиците за дивата природа или обществото, е основен 
проблем. проблемът се задълбочава в съчетание с улесненото набавяне на 
отровни вещества, вратички в закона, съществена липса на контрол, на 
невежеството и неспособността на държавните институции да изпълняват 
ролята си, както и липсата на достатъчно персонал и оборудвана от правителството лаборатория, която да идентифицира 
бързо отровни химикали и да удостоверява тяхното използване в инциденти своевременно. това са някои от най-сериозните 
проблеми, които се опитваме да решим заедно с търпение и постоянство. 
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ЛЕШОЯД 007: ПТИцА ИЛИ „ШПИОнИн“ от Стоян Николов
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в началото на 2013 г. във връзка с 
изграждането на капацитет от местни 
експерти за опазване на мигриращите 
египетски лешояди по местата им за 
зимуване в източен сахел, суданското 
природозащитно дружество (спд) извърши 
проучване на вида в югозападен судан – едно 
от основните зимовища на балканската 
популация. по време на изследването 
беше събрана информация за типовете 
местообитания, земеползването, броя на 
домашните животни и потенциалните 
заплахи за световно застрашената птица. 
Шокиращ резултат от проучването 
е, че маркирани птици биват убивани 
заради устройствата, които носят. 
Местните хора стрелят целенасочено 
по по-„странните“ птици и предават 
устройствата за инспекция на 
специалните служби. по информация на 
спд са намерени два застреляни египетски 
лешояда, като и двете птици са с пръстени, 
а едната носи и сателитен предавател.

случаите на преднамерено убийство на 
птици с предаватели за проследяване на 
миграцията не са изолирани. през 2010 
г. в чад по същата причина беше убит 
спартак, първият египетски лешояд, 
маркиран със сателитен предавател от 
Бдзп. съществува информация и за убити 

© Петрос бабакас

белоглави лешояди и щъркели в судан, като и за екземпляр от световно застрашения вид голям креслив орел, убит на 
Балканите – в черна гора, пак поради същата причина!

въпреки че телеметрията дава огромни възможности за изследване екологията на птиците и прилагането на 
наученото за ефективното им опазване, явно в определени случаи поставянето на предавател може да доведе 
до допълнителни рискове за птицата. дискутираният „горещ“ въпрос ясно доказва нуждата от работа на местно ниво 
със съответните органи и служби в судан.
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ЛИцЕвА ИДЕнТИфИКАцИЯ нА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ  от Хосе М. Родригес 

Миналата година екипът на WWF-Гърция започна да прилага метод за идентификация на възрастни египетски 
лешояди въз основа на снимки на лицата им. Птиците се различават една от друга главно по специфичните тъмни 
лицеви петна. Правилното идентифициране на отделните индивиди може да помогне за сързването на всяка 
двойка със съответната територия, както и с мониторинга на вида през годините. Освен това, възможността 
за разпознаване на местната размножаваща се популация ще ни даде възможност да оценим степента на 
преживяемост на възрастните птици.

снимките са направени от укритието близо до площадката за подхранване в дадя. след това беше проведена идентификация 
на всички индивиди, както и оценка на общия брой на египетските лешояди в целия период на сесиите. накрая всеки индивид 
беше снабден с лична карта. в резултат на това бяха идентифицирани единадесет египетски лешояда.

фотокапаните също се оказват добър инструмент за правене на снимки и последващо идентифициране на индивидите. 
през 2012 г. поставихме фотокапан в гърция и въпреки че птиците избраха да загнездят в друга ниша, те посещаваха 
гнездото с камерата няколко пъти по време на размножителния период. Благодарение на събраната информация успяхме 
да създадем лични карти и на тази двойка.

тази година продължаваме да описваме египетските лешояди и да свързваме всеки индивид към определена територия 
като правим снимки от укритието, на терен и от фото капаните. 
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Най-голямата дължина е почти три 
пъти по-дълга в сравнение с окото. 
Височина < Ширина (Ш ≈ 1,5В), обхваща 
половината от лицето около очите.

α: в задната част на вертикалната ос, 
≈ 45 градуса;
β: над хоризонталната ос, ≈ 45 градуса.

Две маркирани бръчки около ухото 
слизащи надолу.
Друга видима бръчка в предната част.

Лешоядски работи
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в ПървО ЛИцЕ ОТ ПАЗАЧИТЕ нА ГнЕЗДА: КрАСИМИр МАнЕв, „ЛОМОвЕТЕ“, 
руСЕнСКО

спомням си, че преди около петдесет години в поломието на моето село гнездяха десетки двойки египетски лешояди. 
вследствие на промените след 1989 г. в страната ни се ликвидираха много животновъдни комплекси: овцеферми, 
свинеферми и кравеферми. според мен това е един от сериозните фактори за изчезването на египетския лешояд. именно 
и точно затова е необходима нашата дейност, която включва наблюдение, охрана и подхранване на останалите налични 
египетски лешояди в страната. та нали те са самите бели дробове на прекрасната ни природа!

работата ми досега (занимавам се с това  вече втора година) промени много отношението ми към тези прекрасни птици. 
възхитен съм от техния интелект, от начина им на живот и на съществуване. те са достоен пример как да се оцелее 
в неспокойното ни всекидневие. приемам ги като приятели, без които не ми е същото… тази пролет, когато видях, че 
отново са тук, се развълнувах и им посветих едно четиристишие :

Да живееш с египетските лешояди

 ...ЛЕШОЯДИТЕ 

             Донесоха новата пролет -

             тъй чакана, дъхавоцветна.

             И пак върбите сълзи ронят...

             А на мене в душата ми светна.

доста стихове написах и миналата година. започнах и първия 
си роман, който основно е свързан с този вид дейност, както 
и с отношенията птици-хора, птици-птици,хора-хора… за 
любовта между едните и другите; за раздялата при едните и 
другите... но за това, както и за стиховете – друг път. 

хората от селото се интересуват за живота и съдбата на 
птиците. и ето я ролята на охранителя – в непринудени и 
принудени разговори да им обясни какво е положението днес. 
а то никак не е розово, за съжаление. защото изчезват птици. 
дали заради третирането с пестициди на засетите площи, 
дали заради бракониерски набези… но си е факт, при това – 
дълбоко обезпокоителен!

нашата роля: да помагаме на птиците с онова, което правим. 
да разясняваме на местните хора проблемите, които 
застрашават вида. да се борим с бракониери и похитители, 
които за определена сума са готови да ликвидират тези 
прекрасни небесни обитатели. Тяхното място е сред нас, 
защото са необходимост. Защото ни трябват. Просто за 
да живеем по-добре…

© личен архив
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в ПървО ЛИцЕ ОТ ПАЗАЧИТЕ нА ГнЕЗДА:  АЛИ АПТурАхМАн, фИЛИурИ, ГърцИЯ

Казвам се Али Аптурахман и съм роден в Еврос. Произхождам от семейство на животновъди и съм завършил горско 
стопанство. Миналата година работих като охрана на гнездо на египетски лешояди в района на долината Филиури. 

Защо е важно да пазим гнездата на египетските лешояди и да ги подхранваме? 

тези дейности ни помагат да научим повече за оцеляването на египетските лешояди, за причините за неуспеха в гнезденето, 
свързан с количеството храна, което възрастните носят на малките си и доколко допълнителното подхранване помага за 
оцеляването им. Ето затова пазим гнездата.

Да живееш с египетските лешояди

Каква е ролята на хората, които пазят гнезда при формиране 
на положително отношение на местните хора към тези 
застрашени птици?

специално за района, където аз работя, вярвам, че отношението 
ще се промени с упорита и продължителна работа на няколко нива, 
не само чрез охрана. все пак ние се срещаме с местните хора в 
местното кафене и там разговаряме, а това е само началото.

разкажете ни интересна история, на която сте станали 
свидетел по време на наблюденията ви. 

Бях впечатлен от постоянството, с което възрастен египетски 
лешояд нападаше гарваните, които доближаваха гнездовата 
територия.

Каква е ролята на проекта LIFE+ „Помощ за египетския 
лешояд“  за по-светло бъдеще на лешоядите?

важно е да наблегнем на екологичното образование в училищата и 
да организираме повече кампании за местните жители до гнезда 
на египетски лешояди. това ще помогне на хората да разберат, 
че лешоядите не причиняват щети на природата, тъй като се 
хранят с мърша и по този начин я почистват.© личен архив
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© димитър йовчев

земеделските земи предоставят места за размножаване и 
хранене за много видове птици, както и за други видове животни и 
растения. голяма част от защитените видове пернати и техните 
местообитания зависят от земеделските практики, прилагани по 
местата, където видовете се хранят и размножават.

за да предотврати или поне намали загубата на птици и 
биоразнообразие в резултат на земеделските практики, Ес въвежда 
компенсаторни плащания за онези земеделски стопани (зс), избрали 
да прилагат по-нископродуктивни земеделски практики, допринасящи 
за опазване на околната среда. става дума за така наречените 
агроекологични плащания (мярка 214) от ос 2 на програмата за 
развитие на селските райони (прср). 

Освен че са насочени към опазване на световно застрашени 
видове, разработените агроекологични дейности подпомагат 
поддържането на местния поминък на хората в местата от 
екологичната мрежа натура 2000 и в необлагодетелствани 
райони с високо биологично разнообразие.

разораването на затревените площи е ключова заплаха за 
унищожаване местообитанията на световно застрашения 
вид египетски лешояд.

От 2012 г. за българия стартираха нови агроекологични дейности 
по мярка 214, насочени към опазване местообитанията на 
египетския лешояд. при управление на дейността за египетския

лешояд от земеделските стопани се изисква да превръщат в пасища обработваемите земи, които са местообитания 
египетски лешояд, и впоследствие да ги поддържат екстензивно чрез паша или косене. освен това те за задължени през 
първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигурят засяване на площите с тревна житна смеска. 
компенсаторното плащане е 324 евро на хектар.

© димитър градинаров

10



ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

www.LifeNeophron.eu

Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Юли 2013, Брой II

ОвМ: ПрОвАДИйСКО-рОЯКСКО ПЛАТО, бъЛГАрИЯ от Меджнун Адемов

ОвМ: ПЛАнИнАТА ТИМфИ, ГърцИЯ от Тасос Бунас

ОВМ

провадийско-роякското плато, чуден кът в североизточните 
части на България, част е от мизийската платформена 
структура. платото изпъква като подковообразна остатъчна 
структурна форма, отворена в източна посока. скалната 
основа, която е изградена от седименти и варовици, съхранява 
паметни исторически места, като каменната твърдина - 
крепостта „овеч“, разположена източно от град провадия. 
крепостта е населявана последователно от траки, римляни, 
византийци, българи, турци. на отвесните и стръмни скали 
е разположен скалния манастир с пет съединени помежду си 
килии и още пет с отделни входове. 

в скалните ниши убежище е намерил символът на древните 
фараони, египетският лешояд, изобразяван по стените на 
величествените пирамиди в гиза, като пазител на семейното 
огнище. част е от  природните забележителности в 
провадийския район.

тимфи е една от най-високите планини в гърция с височина от 
2497 m. масивът е комбинация от два морфологично различни 
релефа: на север и на запад от долината аоос и прохода викос 
доминират скали и стръмни склонове, гъсто покрити с борови 
дървета; от друга страна, южната част се характеризира 
с гладки склонове и обширни пасища до областта загори. 
районът е важен за грабливите птици като скален орел, 
както и за горски птици и видовете, които са с ограничено 
разпространение в алпийски местообитания. освен за птиците 
районът е специален и със своите редки растителни видове и 
уникални геоложки образувания. в миналото тимфи се счита за 
най-важното място за номадските животновъди в района и 
големи стада се събрали на склоновете му. днес изоставянето 
на традиционните практики, води до постепенно влошаване на 
съществуващите местообитания.

© добромир добрев

© тасос Бунас
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СъбИТИЯ И вАжнИ ДАТИ:
международен обучителен семинар за полеви техники за
изследване на египетските лешояди, организиран в рамките 
на проект LIFE+ „помощ за египетския лешояд“, финансиран
от Ек и проект „изграждане на капацитет за опазване
на мигриращите Египетски лешояди (Neophron percnopterus)
от западна палеарктика по местата им за зимуване в
Етиопия, судан и чад”, финансиран от програмата на
обединените нации за околна среда (UNEP).

международен ден на лешоядите
 

Забавно

28 юли - 3 Август 2013 

7 Септември 2013  
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