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КАКвО СЕ СЛучвА в ПрОЕКТА

Египетският лешояд е една от най-бързо изчезващите 
птици в Европа и цял свят. не е възможно, обаче, да опазим 
този емблематичен вид без да познаваме заплахите, които 
застрашават оцеляването му. в настоящия брой на бюлетина 
„помощ за египетския лешояд“ разказваме за резултатите 
от широк спектър изследвания, които проведохме, за да 
опознаем по-добре потенциалните фактори, които могат 
да обяснят негативната тенденция в числеността и 
разпространението на популацията в България и гърция. 
това знание ще ни позволи да изградим една по-ефективна 
стратегия за подсигуряване бъдещето на вида на Балканите.

Стоян Николов
(ръководител на проекта)

СТАТуС нА бАЛКАнСКАТА ПОПуЛАцИЯ ЗА ПОСЛЕДнИТЕ 30 ГОДИнИ

Египетският лешояд е класифициран като „застрашен“, заради бързия спад на популацията му в индия и нестихващата 
тенденция на спад в Европа и африка. въпреки че видът намалява с бързи темпове в източна Европа, все още няма 
количествена оценка на степента и причините за този спад. използвахме мониторингови данни от Балканския 
полуостров, за да оценим промените в размера на популацията между 1980 и 2013 г. количествено систематизирахме 
тенденциите в размера на популацията на египетския лешояд в три страни (България, гърция и македония), за да 
оценим, дали спадовете в популацията са сходни за Балканите. установихме бърз и непрекъснат спад в популацията 
на египетския лешояд, който е сходен и за трите страни (λ = 0.940 в македония, 0.951 в България, 0.920 в гърция). като 

Редакционно

сн. Богдан Боев

Гнездово разпространение на египетския лешояд в миналото и сега. 
Черните точки отразяват активните територии на вида през 2012-
2013 г., а сивите – през периода 1980-1990 г., но изоставени през 
2012-2013 г. (по Velevski et al. 2015)

	

Оценка на размера и тенденцията на популацията на египетския лешояд 
на Балканите (черна линия) и на ниво страна (сива линия). Вертикалните 
линии отразяват 95% доверителен интервал. (по Velevski et al. 2015)
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следствие от този спад и размножителните територии на вида са се свили, като популацията на египетския лешояд 
на Балканския полуостров се е фрагментирала на шест субпопулации, разделени на повече от 80 км. причини за спада на 
популацията на вида могат да бъдат фактори като отравяния, сблъсък с необезопасени електрически стълбове, пряко 
преследване, промени в наличието на храна, които имат широк обхват и засягат птиците, както в териториите им за 
размножаване, така и по време на миграция и в местата за зимуване. тъй като относителната важност на заплахите 
за оцеляването на египетския лешояд са все още слабо проучени, от съществена необходимост е провеждането на 
проучвания върху причините за смъртност и потенциалните консервационни мерки, които ще преустановят спада в 
популацията на вида. [PDF]

вИСОКА СМърТнОСТ ПрИ МЛАДИТЕ ПТИцИ ПО врЕМЕ нА МИГрАцИЯ

при много видове, мигриращи на далечни разстояния, 
популациите намаляват и все повече факти доказват, че 
причината за това може да са фактори, въздействащи 
извън гнездовия сезон. измежду четирите вида лешояди, 
гнездящи в западна палеарктика, видът с най-бърз спад на 
популацията - египетският лешояд (Neophron percnopterus), 
е далечен мигрант, зимуващ в африка. все пак, пътят на 
миграция и местата за зимуване са известни само за някои 
популации на вида, и без познание за това къде птиците 
загиват, ефективно опазване на вида не е възможно. общо 
19 млади египетски лешояди от намаляващата популация 
на Балканите бяха проследени със сателитни предаватели 
между 2010 и 2014 г., за да се оцени преживяемостта им и 
да се определят важните места за миграция и зимуване. 
смъртността през първата есенна миграция е висока 
(средната месечна вероятност за преживяване е 0.75), като 
тя беше свързана основно с лоша навигация на птиците. 
всички птици от западната част на Балканите и три птици 
от централната и източната част на полуострова се 
опитаха да пресекат средиземно море по пътя си на юг, но 

само 1 от 10 птици оцеля по този път, вероятно поради по-
силен попътен вятър. всички 8 птици, избрали да мигрират 
по суша през турция и средния изток успях да завършат 

успешно своята първа есенна миграция. от общо 14 
биометрични фактори и фактори на средата, които бяха 
анализирани във връзка с това, дали лешоядите успяват 
да мигрират успешно или не по време на своята първа 
миграция, произходът на птиците беше най-значимият 
фактор. предполагаме, че в намаляваща популация с малко 
възрастни птици, все по-голяма част млади птици мигрира 
без да бъде водена от опитни индивиди от същия вид, което 
от своя страна води до висока смъртност поради недобра 

	

Карта на първата есенна миграция и зимните придвижвания на 19 
млади египетски лешояда, маркирани със сателитни предаватели на 
Балканите през 2010-2014 г. Червените линии показват движението на 
птици, които успешно за завършили миграцията си, а черните линии 
– на птици, които са загинали по време на първата си миграция. (по 
Oppel et al. 2015)

Карта на 50% и 95% прогнозивно разпространение на 9 млади египетски 
лешояди, проследени посредством сателитни предаватели през 2010-
2014 г. през първата година и половина от живота им от гнездовия ареал 
на Балканите до Тропическа Африка. (по Oppel et al. 2015)
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навигация. младите египетски лешояди зимуват в просторен район на територията на сахел и източна африка, където 
имат голям диапазон на придвижване, но основно се придържат към средна надморска височина в савани, обработваеми 
земи и пустини. две птици бяха застреляни в африка, където няколко съществени заплахи за вида съществуват на 
континентално ниво. предвид широкото разпространение на египетските лешояди и заплахите за тях, прилагането 
на успешни природозащитни дейности в африка е предизвикателство и изисква дългосрочни инвестиции. в близък план, 
усилията за опазването на вида трябва да са насочени към местата за тесен фронт на миграция в турция и средния 
изток, и известните места на струпване в ареала за зимуване. [PDF]

ЗДрАвИ МЛАДИ ПТИцИ в бъЛГАрИЯ И ГърцИЯ

Една от основните предполагаеми причини за 
намаляването на популацията на египетския лешояд по 
местата за гнездене е влошено здравословно състояние, 
поради използване на пестициди, антибиотици и други 
ветеринарно-медицински продукти, замърсяване на кръвта 
с тежки метали и различни болести. за да се хвърли яснота 
върху този ключов фактор за опазването на вида, през 
2012-2013 г. от различни места в България и гърция бяха 
събрани общо 182 проби (36 кръвни проби за токсикологични 
изследвания и 146 биологични проби от гърло, клоака и око 
за бактериологични изследвания) от общо 49 индивида 
(основно от млади птици). проведените анализи показват, 
че изследваните млади птици са в добро здравословно 
състояние по време на изследвания период – незасегнати 
от патогени или токсични вещества. въпреки че тези 
резултати не могат да бъдат екстраполирани върху 

цялата Балканска популация или за други периоди от време, те подсказват, че вероятно болестите или натоварването 
на организма с тежки метали (вкл. олово) или други вредни вещества, акумулирани поради различни селскостопански или 
ветеринарно-медицински дейности, не са основна заплаха за вида в България и гърция. [PDF]
	

Взимане на кръвни проби

Проби, взети от България и Гърция, показват ниско или твърде ниско ниво 
на патогена причинител на псевдочума по птиците (Нюкясълска болест), 
което довежда на заключението, че това е широко разпространен вирус 
по местата за гнездене и зимуване на вида.
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ЗАПЛАхА ОТ ЗАГубА нА ГЕнЕТИчнО рАЗнООбрАЗИЕ нА бАЛКАнИТЕ

изследване  върху генетичния статус на популацията на египетския лешояд на Балканите 
и в турция в миналото и понастоящем бе проведено, за да бъде оценено въздействието 
на генетиката като фактор върху жизнеспособността на балканската популацията. 
пробите бяха събрани от 42 съвременни индивида (2010-2013 г.) и 18 музейни експоната 
(от XIX и XX в, най-старият от които датира от 1853 г.) от България, гърция и турция. 
получените резултати показват, че по своето генетично разнообразие балканската 
популация се разграничава от историческата популация по-бързо от турската популация. 
Ето защо, удачен природозащитен ход би бил подсилване на балканската популация с птици 
от турция, но този тип активно управление на популацията има смисъл единствено и само 
ако успоредно се работи в посока намаляване основните фактори за смъртност и като 
се вземат предвид потенциалните рискове при обмена на индивиди между репродуктивно 
изолирани локуси. това прави поддържането на популацията на египетския лешояд на 
Балканите изключително 
трудна и сложна задача, 

не само заради генетичните, но и заради демографски 
й параметри, и изчезването й в следващите няколко 
десетилетия изглежда неизбежно ако не се вземат 
спешни мерки за намаляване на неестествената 
смъртност и загубата да генетично разнообразие. 
поради това се препоръчва бъдещите консервационни 
програми да включват подсилване на Балканската 
популация и системен генетичен мониторинг, за да 
се избегне риска от инбридна депресия, да се увеличи 
генетичното разнообразие и с това жизнеспособността 
на популацията в дългосрочен план. [PDF]

ПрИчИнИ ЗА СМърТнОСТ нА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД ЗА ПОСЛЕДнИТЕ 20 ГОДИнИ

общо 73 мъртви египетски лешояди са регистрирани за 
периода от 1997 до 2015 г., като предизвиканите от човека 
причини за смърт са по-чести (57%) от естествените 
причини (18%). най-често срещаната причина за 
смъртност при лешоядите, предизвикана от човека, е 
отравянето (86%), следвана от прякото преследване (8%) 
и от токов удар (6%). най-честите естествени причини 
за смърт са вследствие на хищници (36%) и на влошено 
здравословно състояние (27%). анализът на случаите 
на смърт при египетските лешояди през последните 
няколко години (2012-2015) отново показва по-висока 
честота на предизвикана от човека смъртност (39%) в 
сравнение с естествените причини (29%). съотношението 
на естествените причини изглежда относително по-

	

Честота на хаплотипите на египетските лешояди от България, Гърция 
и Турция. В синьо са означени уникалните хаплотипи за всеки район, 
останалите цветове означават общи за изследваните райони хаплотипи. 
Размерът на частите от кръговите графики се съотнася към честотата на 
съответните хаплотипи.
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високо, отколкото в периода след 1997 г., вероятно заради по-интензивното наблюдение на гнездата на египетските 
лешояди, което позволи откриването на повече мъртви малки. анализът по възрастови групи показва, че 85% от 

случаите на смъртност при възрастните и непълно-
възрастните индивиди се дължат на човешки дейности, 
докато при малките в гнездото и младите птици основна 
причина за смъртност са естествени фактори (52%) 
и влиянието на човешкия фактор е сравнително слабо 
(5%). като цяло анализът за посочения период в България 
и гърция показва сходни стойности на причините за 
смъртност в двете страни, като основната причина 
е отравянето  (през периода 2012 – 2015 г. има повече 
случаи на отравяне в гърция), въпреки че има и известни 
специфики като например повече доказателства за пряко 
преследване в България, докато такива случаи в гърция не 
са регистрирани. [PDF]

ОСнОвнИ ЗАПЛАхИ в рАйОнИТЕ нА ПрОЕКТА

целта на изследването бе да оцени най-големите заплахи за египетския 
лешояд във всички 27 зони от мрежата натура 2000, включени в проекта 
LIFE+ „помощ за египетския лешояд“, както и да проследи ефекта от 
проектните дейности за тяхното смекчаване. идентифицирани са 
общо девет заплахи за вида като най-значими за проектните райони. 
най-често срещаната и най-сериозната заплаха сред тях е незаконното 
използване на отрови, която присъства в 26 от 27-те изследвани зони 
от натура 2000 (96%). втората най-сериозна заплаха е недостигът на 
храна (поради намаляване на селскостопанските животни и закриване 
на сметища) в 12 места (44%). други заплахи като безпокойството - 
в 10 проектни зони (37%), загубата на разнородни местообитания - в 9 зони (33%) и вятърните паркове -  в 2 зони 

(7%), се считат за основни заплахи само в проектните зони 
в гърция, докато острелът (в 8 зони, 30%) и ограбването 
на гнезда (в 6 зони, 22%) са оценени като основни заплахи 
главно в България. [PDF]

Горе: Отровна примамка (сн. Димитрис Вавилис)

Ляво: Основни заплахи за египетския лешояд в 27 Натура 2000 места в 
България (12 зони) и Гърция (15 зони). Вертикалната ос изразява броят 
на Натура 2000 местата, в които съответната заплаха е оценена като 
значителна.

	

Ляво: Причини за смъртност при новоизлюпени, подрастващи и млади 
индивиди (N = 39) в България и Гърция (1997 – 2015).
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ПрИчИнИ ЗА ГнЕЗДОвИ ПрОвАЛ

изследването е проведено в периода 2006-2015 г. за България 
и 2011-2015 г. - за гърция въз основа на наблюденията, 
събрани при мониторинговите дейности, извършвани в 
гнездовите териториите на египетските лешояди и в 
двете страни, при охраната на гнезда и от данните от 
камерите и фотокапаните, инсталирани в избрани гнезда. 
средният годишен процент на двойките, които се провалят 
при гнездене в България и гърция, е 38% - 37% на година 
за България (за период от 10 години) и 48% за гърция (за 
период от 5 години ). като цяло, 54% от двойките, които не 
създават поколение, не пристъпват към гнездене изобщо, 
докато 46% загнездяват, но се провалят в различните 
етапи от процеса. при изследването на причините за 
гнездови провал се констатира, че естествените причини 

са много по-чести, отколкото тези, предизвикани от човека. основните естествени причини за неуспешно размножаване 
са липса на опит при двойките (25%), набези на хищници (25%), болести (12.5%) и неблагоприятни метеорологични 

условия (6%). причините, свързани с човешки дейности, 
са прякото преследване (19%, регистрирани само 
в България – с цел препариране и кражба на яйца) и 
отравяне (12.5%). по-голяма част от случите (60%) на 
гнездови провал са по време на инкубационния период.  в 
България (2006-2015), липсата на опит на двойките е най-
честата естествена причина (40%), следвана от болести 
(20%) и лоши метеорологични условия (10%), а прякото 
преследване (30%) е най-често предизвикана от човека 
причина за гнездови провал. в гърция (2011-2015), повечето 
от събраните доказателствата (67%) сочат за основна 
естествена причина набезите на хищници върху малките, 
а за предизвикана от човека (33%) – главно отравянията 
на възрастни. [PDF]

хИЛЯДИ ОПАСнИ ЕЛЕКТрИчЕСКИ СТъЛбА в 
ГнЕЗДОвИ ТЕрИТОрИИ нА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

установено е, че токовите удари са една от главните причини за рязкото 
намаляване на популацията на египетските лешояди на Балканите. за 
намаляване на заплахата, в рамките на LIFE+ проекта „помощ за египетския 
лешояд“ бяха  картирани и оценени рисковите електрически стълбове, 
намиращи се в активните или до скоро активни гнездови местообитания 
на египетски лешояди в България (29) и гърция (11). проучването включва 
десет специални защитени зони в България и три в гърция. картирани 

	

Natural
69%

Human-
induced
31%

Known	causes

	

Естество и причини за известните гнездови провали (N = 16) при 
египетския лешояд в България и Гърция
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са всички стълбове със средно напрежение (20квт) от 
електрическата мрежа, в буфер 5 км от набелязаните 
гнезда на египетски лешояди – общо 9,496 стълба и повече 
от 1000 км електропроводни линии ( от тях 7,071 стълба и 
повече от 700 км ел. линии в България и 2,425 стълба и 200 км 
ел. линии в гърция). общо 5,572 стълба са идентифицирани 
като опасни за птиците (4,023 в България и 1,549 в 
гърция), като от тях 1,283 в България и 1,524 в гърция са 
силно препоръчани за изолиране в най-близко бъдеще. 
допълнително бяха картирани 4,643 стълба в местата за 
зимуване на египетските лешояди в африка и бе направена 
оценка на риска за смърт вследствие на токов удар. за 3,728 
стълба е установено, че са опасни ( въз основа на тяхната 
конструкция), в едно от местата в източна африка с най-
големи струпвания на лешояди. [PDF]

КрИЗАТА в МАЛКИТЕ фЕрМИ МОжЕ ДА ИМА ОТрИцАТЕЛнО въЗДЕйСТвИЕ 
върху ЛЕШОЯДИТЕ 

за целите на анализа са използвани данни от общо 87 гнездови територии и 376 опита за размножаване на двойки 
египетски лешояди между 2003-2014 г. честотата на заемане на територии е 69%, а средният гнездови успех – 0.8 
малки на заета територия. връзката на тези демографски параметри с общо 48 променливи на средата е анализирана 
чрез статистическия похват за моделиране Random Forest. като цяло, заетостта на териториите зависи в най-висока 
степен от наличието на храна, географските характеристики на района и възможности за гнездене, докато успехът 
при размножаване зависи най-много от броя на близките села, топографията и възможностите за гнездене. отделно, в 
няколко радиуса (1 км, 5 км и 30 км) са изследвани физическите характеристики на 110 гнезда в 84 територии на египетски 
лешояди в България и гърция, като са използвани гис инструменти, за да се опишат характеристиките на ландшафта 

и състава на териториите. 74% от 
гнездата на египетските лешояди са 
разположени в дълбоки ниши и 26% - върху 
скални площадки, като повечето от 
гнездата са разположени до 10 м височина.  
средната височина на скалите, обитавани 
от вида, е 32.05 м и може да варира между 
6 и 340 м със средна дължина от  371.09 
м.  земното покритие около гнездата на 
египетския лешояд в България и гърция 
се състои от различни местообитания, 
като в най-голяма степен това са гори, 
обработваеми земи и пасища. в заключение, 
бъдещата стратегия за опазването на 
вида на Балканите следва да обхваща 
широк спектър от фактори на средата 
с цел възстановяване на традиционното 
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земеделие и животновъдство, които да 
имат благоприятно влияние като върху 
популацията на египетския лешояд, така и 
върху биоразнообразието като цяло. [PDF]

КрИТИчнО нИвО нА уПОТрЕбА нА нЕЛЕГАЛнИ ОТрОвнИ ПрИМАМКИ в ГърцИЯ

въпреки забраната от 1993-та насам, употребата на 
отровни примамки в селски райони е често срещана 
практика, застрашаваща дълъг списък от защитени 
видове от изчезване. отрядът против отровите (APTF) 
бе създаден с цел да бъде от влияние при предложения и 
законови промени, които ефективно да предотвратят 
тези практики и да повишат осведомеността на местно 
и национално ниво. анализът на случаите с отравяния 
(163 случая в периода 2012-2015) показа, че в по-голямата 
част от тях (61%), подбудите остават неизвестни. при 
останалите случаи, най-честите причини са спорове 
между заинтересованите страни (10%), както и 
контрол на видовете “вредители“ (14%). използват се 
множество различни отровни примамки, в зависимост 
от целевия вид, и широк кръг от химични вещества, 

най-често нелегални или забранени пестициди като органофосфати, органохлорни и карбамидни инсектициди. често 
се употребяват и примамки от покрит с восък цианид. доказано е наличието на широко разпространен черен пазар 
на незаконни пестициди из цяла гърция,  като карбофуран и Ендосулфан (незаконни), които са най-често намираните 
пестициди заедно с метомил (законен). мършоядните видове птици са най-засегнати от употребата на отровни 
примамки (30% от всички отровени животни). сред домашните животни също има пострадали (20% овчарски кучета и 
19% ловджийски кучета). около 20% от отравянията са се случили в защитени зони. от 2012 г. насам, най-малко шест 
египетски лешояда са били отровени, при популация по-малко от 10 гнездящи двойки в страната. Европейската комисия 
е започнала процедура за нарушение срещу гърция, заради случая на масово отравяне в пролома нестос през февруари 
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2012 г., който разруши цяла колония от белоглави 
лешояди и местната популация от гнездящи 
скални орли. освен негативното въздействие над 
защитени диви видове, незаконната употреба на 
отровни примамки е много сложен проблем с дълбоки 
социо-икономически последствия. положението с 
отровните примамки в гърция може да се определи 
като критично. за ефективно решение на проблема 
е необходима интеграция на национална стратегия 
срещу използването на отровни примамки, 
подкрепена от националния план за действие. [PDF]

ЕКИПИТЕ С КучЕТА ЗА бОрбА С ОТрОвИТЕ в ДЕйСТвИЕ

в рамките на LIFE+ проекта „помощ за египетския лешояд“ през март 2014 г. в централна гърция и тракия бяха 
сформирани два екипа с кучета за борба с отровите. тяхната цел, със съдействието и на местни институции, е контрол 
и своевременно отстраняване на отровни примамки и отровени животни от природата, за да бъде предотвратено 
последващо отравяне на други животни. Екипите с кучета патрулират предимно в районите в гърция, обитавани от 
египетски лешояди, както и от белоглав и черен лешояд. обобщавайки резултатите от работата на екипите за двете 
години (2014-та и 2015-та), получихме следните резултати: общо са проведени 155 патрулни акции, които са покрили общо 
376 км. в 35 от тях, са намерени 66 отровени животни и 52 отровни примамки. най-често срещаните видове са отровени 
кучета (овчарски и / или ловни кучета), с общ брой от 45 мъртви индивиди (68,2% от констатираните), последвани от 
лисицата с 13 мъртви индивида (19,7% от констатираните). 77% от инцидентите на отравяне настъпили през периода, 
когато египетския лешояд пребивава в гърция (април-септември). в заключение, работата на екипите с кучета за борба 
с отровите се е доказала като иновативен и ефективен начин за превенция, който дава положителна насока в борбата 
с нелегалното използване на отровни примамки. в допълнение, тази дейност потенциално може да спаси от сигурна 
смърт много мършоядни птици и животни, в това число и световно застрашения египетски лешояд. [доклад за 2014 - 
PDF] [доклад за 2015 - PDF]

	

	
	
	

Количество на инцидентите с намерени отровени животни и отровни примамки 
за месец

Eкип с кучета за борба с отровите – Централна Гърция: Димитрис и 
Куки

Eкип с кучета за борба с отровите – Тракия: Ела и Кико

сн.: тасос Бунас, HOS
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учИЛИЩА в ГърцИЯ ПрОДъЛжАвАТ С ДЕйнОСТИ ПрОТИв ОТрОвнИТЕ 
ПрИМАМКИ

през пролетта ученици от тракия (гърция) за четвърта поредна 
година застанаха на страната на застрашения от изчезване 
египетски лешояд и се опитаха да насочат вниманието на  местните 
хора и институциите към опазването на вида. в близост до „дома“ на 
двойка египетски лешояди в парк дадя учениците изписаха с големи 
букви послание, посветено на борбата с отровните примамки.
през август училищата в района на Еврос и родопи взеха участие в 
още една инициатива за опазване на застрашените от изчезване 
египетски лешояди. 120 ученици демонстрираха по свой уникален 
начин огромната нужда от опазване на този вид, който е на прага 
на изчезването. и тази година те отново посетиха точките за 
наблюдение, откъдето гледаха „своите птици” в гнездата им и им 

пожелаха успех. 
учениците от началното училище на тихеро и гимназията на 
ясмос, с помощта на учителите по изобразително изкуство, 
дадоха пространство, цвят, дъх и жизненост на своя пернат 
приятел. Египетските лешояди, които те сътвориха, вече 
украсяват външните стени на училищата и дават надежда 
за по-светло бъдеще за този вид.
WWF гърция провежда училищни акции със съдействието 
на центровете по околна среда в марония и суфли, заедно 
с петте училища в Еврос и родопи (гимназиите на суфли, 
тихеро и ясмос и основните училища на тихеро и сапес).

ИнДИвИДуАЛнО ПОДхрАнвАнЕ 

по време на проекта в България и гърция средно 16 двойки египетски 
лешояди са редовно подхранвани с безопасна храна по време на 

размножителния период 
всяка година.  средният 
гнездови успех  на 
подхранваните двойки 
през 2014 г. и 2015 г. е 
по-висок от този преди 
старта на проекта и в 
сравнение със средния 
гнездови успех по време 
на първите две години 
от изпълнението на 
проекта - 2012 и 2013 г. максималният брой на подхранванията за двойка 

сн.: WWF

сн.: WWF
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на година достигна 107. храната бе доставяна на специално подбрани места или в близост до гнездото. 62 кг годишно 
е средното количество на предоставяната храна за едно гнездо.  в дейността всяка година са взимали участие около 
15 местни сътрудници. индивидуално подхранване не е препоръчително в случаите, когато целевите двойки имат 
много съседни конкуренти като гарвани и други лешояди. проблемът би могъл да се разреши със смяна на мястото за 
подхранване. събирането на данни за това, колко често птиците се хранят и какво количество от храната употребяват, 
е от съществено значение при изучаването на някои аспекти от тяхната биология, като диета, гнездови успех и 
поведение. [PDF]

ОхрАнА нА ГнЕЗДА

с охраната на гнезда на египетски лешояди проектът целеше ограничаването на директното безпокойство при рискови 
гнезда по време на размножителния сезон, както и риска от ограбване на гнездата и директно преследване на вида.  
Благодарение на дейността се събраха и данни за изучаване на биологията и екологията на египетския лешояд. средно 
15 двойки (или 50% от размножаващите се двойки) в България и гърция бяха годишно охранявани за периода между 2012 
и 2016 г. охранявани са средно 69% от малките на египетските лешояди след 2012 г. спасени са общо 7 малки между 
2012 г. и 2015 г., което е подобрило продуктивността на вида с 5.7%. предотвратени са 6 инцидента, причиняващи 
безпокойство на мътещите птици. повече от 30 души са взимали участие в дейността всяка година от 2012 насам, 
включително и много доброволци от други страни (литва, канада, сащ, румъния, германия, и др.). [PDF]

АГрО-ЕКОЛОГИчнИ МЕрКИ в ПОЛЗА ЗА 
ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

до края на 2015 г. в рамките на териториите на проекта земеделските 
производители са заявили общо 2,279.08 хектара по мярка 214 
„агроекологични плащания“ и по мярка 10 „агроекология и климат“, и 
93,669.71 хектара по мярка 213 и мярка 12 „плащания по натура 2000“. 
до този момент над 1,400 фермера са подали заявления, като от тях 
40 фермера са пряко подпомогнати от проекта. сн. йорданка горанова

http://lifeneophron.eu/files/docs/1461136080_349.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1461672111_569.pdf
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ПрЕДСТАвЯМЕ вИ...

йорданка Горанова-Луканова, Отговорник комуникации БДЗП

винаги съм вярвала в силата на словото. в нейната тъмна и светла страна. 
слово на разрухата е разпространеното вуду вярване в африка, че части 
от тялото на египетския лешояд могат да лекуват и предпазват от магии. 
резултат: пълното заличаване на вида в нигер. словото е това, което 
предизвиква войни и опустошения, което кара човека да загърбва своята 
истинска същност, да убива дори и себе си. независимо, дали ще е с оръжие, 
вещи, храна, апатия…
но вярвам повече от всичко в силата, която съгражда, буди и дава нов 
живот. искам да започна със спасяването на една птица. нека ви разкажа за 
египетския лешояд, за „птицата на фараоните“, за „Белия баща“. полъхът 
от неговите криле e попътен вятър към спасението на нас самите.

рула Тригу, Старши отговорник комуникации – HOS/BirdLife Гърция

през 1995-та, по време на преход през метеора, видях египетски 
лешояди за пръв път. оттогава връзката ми към тях върви ръка за ръка 
с връзката ми към гръцкото орнитологично дружество (HOS). по това 
време египетските лешояди бяха често срещащ се вид. две десетилетия 
по-късно, видът стана от често срещан – рядък. аз и колегите ми се 
изправихме пред изпитание – опазването на последните останали двойки 
в гърция. 
по-голямата част от времето си прекарвах в повишаване на 
осведомеността на хората за тази удивителна птица на местно и 
национално ниво, и в изпълнение на образователни екологични дейности. 
според мен за всеки успешен природозащитен проект като “помощ 
за египетския лешояд” е необходима обществена подкрепа и участие и 
в работата ми аз се уверявам, че HOS може да осигурява точно това. 
между раздаването на листовки, работата с медиите и събитията за 
повишаване на осведомеността, аз винаги се опитвам да намеря време, 
за да се присъединя към колегите ми в полевата работа и наблюдението 
на птици. 
най-хубавата част от работата ми са разговорите с различните целеви 
групи – от животновъди до ученици и местни граждани, окуражавайки 
ги да сменят опасните за дивата природа практики. когато хората 
са запознати с вида, загрижеността за него възниква естествено и 
тогава… стават чудеса.
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нАПрАвИ СИ САМ брОШКА – ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

след като прекарах много 
часове навън и наблюдавах тази 
невероятна птица, се вдъхнових 
да направя брошка - египетски 
лешояд. ако имате малко черен, 
бял и жълт филц, силиконов пух, 
закопчалка за брошка и конци, вие 
също можете да си направите. 

много е лесно!
за да направите брошка – египетски лешояд, ще имате нужда от:

 – игла, карфица, ножици, шаблон на египетски лешояд (нарисувайте 
свой собствен или отпечатайте шаблона тук), малко силиконов 
пух/вата;

 – черен, бял и жълт филц;
 – бял, жълт и черен конец;
 – закопчалка за брошка или безопасна игла.

1. закрепете шаблона върху черния, белия и жълтия филц. изрежете 
внимателно: две парчета от черния цвят, по-голямата част от 
лешояда и едно парче от белия цвят – по-малката част, която ще бъде 
отгоре. след това, от жълтия цвят изрежете клюна.

2. премахнете карфицата и поставете белия филц върху едното парче 
от черния, зашийте ги внимателно едно за друго с бял конец. след 
това зашийте и клюна, като използвате жълт конец.

3. вземете останалия филц (второто черно парче за тялото) и зашийте 
закопчалката за брошка или безопасната игла. използвайте черен 
конец.

4. сега зашийте заедно предната и задната част със закопчалката, 
като отново използвате черен конец. преди да довършите, оставете 
малка дупка, през която да напълните силиконовия пух (докато тялото 
стане твърдо) и след това зашийте до края. завършете конците на 
възел.

това е! вече си имате египетски лешояд!
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