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Eла внимателно пристегна връвчиците и се увери, че предавателят е закрепен здраво 
и по никакъв начин не пречи на младата птица. След което я върна обратно в нишата и 
бавно се заспуска по стръмните скали надолу. 

През есента това крехко пиле ще трябва да измине 5000 км до Африка, 
където ще прекара зимата. А Ела зорко ще следи малката движеща се 
точка на компютърния екран, надявайки се да не спре.

Партньорите на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ започват разследване 
с подкрепата на Фонда за опазване на Сахара  (SCF) в Нигер и Орнитологичния 
изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI) в Нигерия. Скоро се разкрива, 
че Пасхалис е убит от традиционен ловец на лешояди, който редовно идва от 
Нигерия, за да ловува. Целта е птицата да бъде продадена на богати клиенти в 
Нигерия за традиционни „магически” церемонии.

Ловецът е само една бръмка в целия механизъм на 
разрухата. Това, което е нужно да се направи, за да се 
преодолее тази заплаха, е да се разкрие и спре главният 
двигател – тези, които са в основата на престъпната 
търговия и заради които тя съществува. Традиционни 
вярвания за чудотворни изцеления и магии, изискващи 
смъртта на египетски лешояди, довежда до пълното 
изчезване на вида от Нигерия и скоростното му 
намаляване в други африкански страни. Тези вярвания 
се основават на ролята им на естествени санитари 
в природата – хранят се с мъртви животни, без да се 
плашат от заразите. Местните хора в Африка виждат 
това всеки ден и вярват, че магическа сила закриля 
лешоядите.

Но точно тази „магическа сила“ всъщност пази хората и целия животински свят. Египетските лешояди мигрират в 
Африка, когато в Европа е зима, а там е сухият период. Фуланите и други номадски племена от района на Сахел се 
събират около водоизточници, заедно със стадата си. На едно място се струпват десетки хиляди животни и хора. 
Лешоядите също са там. Със своя начин на хранене пазят да не плъзнат зарази. Без тях местните хора и стадата 
им са изложени на риск.

Днес самите пазители се нуждаят от 
закрила. Ела знае, че египетските лешояди, 
които се излюпват в страната й ще 
отлетят далеч от нейния взор и грижи. 
Защото египетските лешояди са птици на 
няколко континента. И тяхното оцеляване 
зависи от усилия с точно такъв мащаб. 

През 2013 г. на 10 млади египетски лешояда са поставени сателитни предаватели. 
Три от тях мигрираха по суша и достигнаха успешно местата за зимуване. Другите седем 
пресякоха Средиземно море, осланяйки се само на инстинкта си да „гонят“ юг. 
Пет от тях намериха гибелта си в морето, другите две – на отдалечени от брега острови. 
Единствено Пасхалис успешно премина тази естествена бариера. До срещата с ловеца. 

И всичко щеше да свърши дотук, ако не бе сателитният предавател, поставен с цел да предоставя информация за живота и заплахите за 
египетските лешояди. Информация, изключително ценна за природозащитниците при провеждането на дейности за спасяването на вида 
от изчезване.

Няколко месеца по-късно друг един човек на друг един 
континент търпеливо чакаше, притаен зад пясъчния 
хълм. Примамката бе поставена, пушката – заредена. 
Нямаше какво да се обърка. Оттекна изстрел. 
Точката на компютърния екран 

спря 
да се движи…


