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Използвани съкращения
БДЗП – Българско дружество за защита на птиците (BirdLife България)
ВМП – Ветеринарномедицински продукт
EЛ – Египетски лешояд
ЕРК – Електроразпределителни компании
EС – Европейски съюз
НСПВС – Нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти
НПО – неправителствена организация
ПД – План за действие за опазване на вид
ПДП – Площадка за допълнително подхранване
СЗЗ – Специална защитена зона
AVA – Аудио-визуален архив
CMS – Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
COP – Конференция на страните
CU Raptors MoU – Координационно звено на Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и
Евразия
EAZA – Европейска асоциация на зоопарковете и аквариумите
EVFAP – План за опазване на египетския лешояд по миграционния му път
HOS – Гръцко орнитологично дружество (BirdLife Гърция)
IUCN – Международен съюз за защита на природата
MEA – Многостранно споразумение за околната среда
MsAP – План за действие за опазване на няколко вида
RSPB – Кралското дружество за защита на птиците (BirdLife Великобритания)
SWOT – Силни и слаби страни, възможности и заплахи
WWF – Световен фонд за дивата природа
VCF – Фондация за опазване на лешоядите
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1.

Въведение

Египетският лешояд (Neophron percnopterus) e най-дребният и най-приспособимият сред четирите вида
лешояди, срещащи се в Европа. Той е и единственият далечен мигрант сред тях. Широко разпространен
в цяла южна Палеарктика и Северна Африка в миналото, популацията на вида претърпява бърз спад в
Индия, като се наблюдава и дългосрочен спад на европейските и западно—африканските популации.
Така от процъфтяващ вид, световната популацията на египетския лешояд днес се оценява на 21,900 30,000 зрели индивиди и видът е регистриран с категория „Застрашен“ в списъка на IUCN.
В момента гнездящата популация на EЛ в Европа се оценява на 3,300-5,050 размножаващи се двойки,
повечето от които (80%) са концентрирани в Иберийския полуостров и Турция. В останалата част на
Европа популацията на вида е много фрагментирана и застрашена. Балканският полуостров приютява
не повече от 80 двойки, като се явява важен мост между по-големите азиатски и западноевропейски
популации и по този начин става ключов за оцеляването на вида. ЕЛ е бил често срещан вид във
всички балкански страни, но днес е напълно изчезнал в много от тях (Хърватия, Черна гора, Босна,
Херцеговина, а вероятно и в Сърбия), докато в останалите – България, Гърция, Македония и Албания,
местните популации са претърпели спад с повече от 80% за последните 30 години. LIFE+ проектът
„Помощ за египетския лешояд“ бе замислен като неотложна стъпка за стабилизиране на популацията
на ЕЛ в България и Гърция (които заедно приютяват 60% от балканската популация) и като решаваща
предпоставка за осигуряване оцеляването на вида на Балканите. Проектът цели да осигури опазването
на всички гнездящи двойки в 15 СЗЗ в Гърция и 12 СЗЗ в България (приютяващи около 90% от известните
гнездящи двойки в двете страни) чрез набор от изследователски, консервационни и комуникационни
дейности.
Въпреки специфичните природозащитни аспекти, които проектът изтъква, опазването на ЕЛ
благоприятства и други хищни и мършоядни видове. В допълнение ЕЛ е индикатор за наличието на
здрави, непокътнати природни местообитания, формирани през векове на традиционно (екстензивно)
селско стопанство или на природно отворени открити местообитания в полупустинни райони с
изобилие от малки гръбначни животни. В същото време ЕЛ е гъвкаво приспособим вид, обитаващ
територии, близки до хората, затова видът е не само показател за богатството на биоразнообразието,
но и тества човешката толерантност към дивата природа като цяло. Той е символичен вид за много
народи и култури, като например е бил смятан за въплъщение на Феникса – митичната птица,
възкръсваща от пепелта. За мюсюлманите ЕЛ е свещена птица, спасила Мохамед от ноктите на орел
и оттогава е благословена да бъде единственият бял лешояд и да живее вечно. Този ореол на святост
на най-дребния от четирите вида лешояди от Стария свят прави силни и лесно достъпни посланията,
свързани с опазването на природата, отправяни към местните общности, чието позитивно отношение
е жизнено важно за дългосрочния и устойчив ефект на което и да е усилие за неговото опазване.
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2.

История на проекта и анализ на ситуацията

2.1.	Кратък преглед – мисия, цели и резултати
Мисия: Предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция.
Цели и резултати:
Цел 1: Повишаване на познанията за причините за смъртност при балканската популация.

Резултати:
•

•

•
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Крайни продукти по проекта:

Повишаване на познанието върху динамиката •
в числеността и разпространението на
балканската гнездова популация за последните •
30 години.
•
Подобрено познаване на здравословното
състояние на популацията чрез токсикологичен, •
паразитологичен и генетичен анализ въз •
основа на голяма извадка в България и Гърция.
•
Систематизирана информация и база данни за
всички известни случаи на смъртност при EЛ в
България и Гърция от 1997 г. насам

Научна публикация за състоянието на вида на
Балканите
Токсикологичен и паразитологичен доклад
Генетичен доклад
Доклад за причините за смъртност
Доклад за заплахите
Доклад за случай на директно преследване в
Африка
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Цел 2: Повишаване на познанията за миграционните пътища и местата за зимуване на балканската
популация чрез сателитно проследяване.

Резултати:
•
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Крайни продукти по проекта:

Повишаване на познанието за местата •
за зимуване на балканската популация
чрез сателитно проследяване - маркиране
със сателитни предаватели на 22 млади •
и 5 възрастни ЕЛ и проследяване на
•
придвижванията им.

Научна публикация за определяне на найдобрите места за мониторинг по време на
есенната миграция на ЕЛ в Турция

•

Карта на места с тесен фронт и „горещи
точки“на миграция

•

Карта на ареала на гнездене и зимуване на
балканската популация

Научна статия за миграцията на младите птици
Научна статия за струпвания на зимуващи ЕЛ
в Етиопия
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Цел 3: Намаляване на основната причина за смъртност - нелегалната употреба на отрови.

Резултати:
•

Крайни продукти по проекта:

Незаконната употреба на отрови е потвърдена •
като основна причина за смъртност на ЕЛ чрез
подробно проучване в Гърция и България. •
Доказано е наличието на черен пазар за
•
пестициди.

•

Разработване на ефективен модел за борба
с незаконната употреба на отрови в Гърция, •
включващ:
•
- Национална стратегия за борба с отровите.
- Пилотен ПД на местно ниво за борба с отровите.

Доклад за незаконната употреба на отровни
примамки
Доклад за употребата на пестициди
Доклади за работата на екипите с кучета за
борба с отровите в Гърция за 2014, 2015 и 2016
 ационална стратегия за борба с отровите в
Н
Гърция.
 лан за борба с отравянията в дивата природа
П
на Метеора, Гърция.

- Работна група и два екипа с кучета за борба с
отровите.
- Местна мрежа за борба с отровите.
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Цел 4: Увеличаване на наличието на безопасна храна за ЕЛ.

Резултати:

Крайни продукти по проекта:

Мрежата на ПДП в България и Гърция бе •
подсилена с:
•
- Разработване на наръчник за създаване и
управление на ПДП.
•

Наръчник за ПДП
Доклад за допълнителното подхранване

- Възобновяване на една и създаване на две нови
ПДП в Гърция.
•
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Схема за индивидуално допълнително
подхранване на отделни двойки бе
разработена и прилагана в България и
Гърция. Ежегодно около 50% от двойките са
подхранвани с безопасна храна (около 400
подхранвания и 10 тона месо на година).
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Цел 5: Подобряване на гнездовия успех чрез осигуряване на допълнително подхранване.

Резултати:
•

•

•
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Крайни продукти по проекта:

Проведено цялостно проучване върху диетата •
на ЕЛ и връзката й с гнездовия успех и •
заемането на територия.
•
Тестван и по-добре проучен ефектът
на допълнителното подхранване върху
популацията на ЕЛ.

Доклад върху диетата на ЕЛ
Научна публикация върху диетата на ЕЛ
Научна публикация за оценка на ефективността
на допълнителното подхранване

Гнездовият успех в България и Гърция запазен
висок чрез индивидуалното допълнително
подхранване на двойки и функционирането
на ПДП.
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Цел 6: Ограничаване на безпокойството и на прякото преследване на вида.

Резултати:
•

•
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Крайни продукти по проекта:

Спасени 7 млади птици и увеличен гнездови •
успех с 6%, благодарение на охраната на •
гнезда на 60% от двойките.

Доклад върху охраната на гнезда
Научна публикация за оценка на ефективността
от охраната на гнезда

Разработена и тествана нова схема за набиране
на доброволци за охрана на гнезда, въвличаща
около 20 души всяка година, включително
и много доброволци от други страни (Литва,
Канада, САЩ, Румъния, Германия, Франция и
др.)
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Цел 7: Ограничаване на риска за смъртност на ЕЛ, причинена от токов удар.

Резултати:

Крайни продукти по проекта:

•

•

Рискът от токов удар намален чрез:
-- Картиране на всички електрически
стълбове(9,496) и оценяване на риска
от токов удар в радиус от 5 км от всички
активни гнезда в България и Гърция и в
някои от зимните местообитания на вида
в Африка (4,643 стълба).

Доклад върху картирането на електрически
стълбове

-- Изолиране на повечето най-опасни
електрически стълба - 455 в 17 активни
територии (397 в България и 58 в Гърция).
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Цел 8: Увеличаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазването на ЕЛ.

Резултати:
•

Разпознаваемостта на вида и знанието за •
неговото значение и роля в природата са
значително повишени сред ключови местни •
общности, доказват местните социологически
•
проучвания.

•

Увеличаване на обществената осведоменост
със стъпки, заложени в Комуникационната
стратегия на проекта и в ежегодни
Комуникационни планове.

•

Проучени разнообразни комуникационни
канали, прилагане на ефективен модел за
ангажиране на местната и националната
аудитории за увеличаване на тяхната
осведоменост и въвличането им в опазването
на вида, включително включване на нова
група партньори – млади творци, работещи за
опазването на природата.

•

Монтирана първата в света камера за
наблюдение на диво гнездо на ЕЛ.

•

В рамките на проектните райони над
1400 фермера са подали заявления за
кандидатстване по агроекологични мерки
в България, 40 фермера са директно
подпомогнати от проекта, в резултат на което
са подобрени 95948.79 дка пасища.
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Крайни продукти по проекта:
Сайт на проекта, печатни материали и видеа,
онлайн игра
Анализ на въздействието върху медиите
Списък с факти за
постижения на проекта

агроекологичните
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Objective 9: Facilitate networking with other Stakeholders (strengthen institutional capacity).

Резултати:

Крайни продукти по проекта:

•

•

Наръчник за митнически
български и гръцки

•

Доклад за
отровите

•

Национален ПД за Гърция

•

Доклад за семинара EVFAP

•

EVFAP

•

Увеличен капацитет за отговор при случаи
на престъпления, свързани с птиците,
чрез обучаване на 352 длъжностни лица
от България и Гърция (127 митнически
служители) чрез проведени 17 семинара и
9 срещи; обучение на гръцки митнически
полицай във Великобритания. Разследвани 6
случая на престъпления срещу птиците.
Укрепване на капацитета за ефективно
опазване на вида по миграционния му път
чрез:

балканския

служители

семинар

на

против

-- С
 ъздадена мрежа от експерти и държавни
органи в страните по пътя на миграция
на ЕЛ, ефективното им ангажиране с
разработването на EVFAP (70 участници
от 33 страни от Европа, Централна Азия,
Кавказ, Средния Изток и Африка) и
създаване на Международна работна
група.
-- Е жегодни семинари на балканско ниво,
посветени на природозащитна наука,
методите на работа на терен, борбата
против отровите и престъпленията срещу
птиците.
-- Р
 азвитие и утвърждаване на Национален
ПД за Гърция.
13
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2.2.	Основни постижения
Отчетени са следните основни постижения на проекта:
•

Значително обогатено познание за балканската популация на ЕЛ, даващо яснота и насоки за
бъдещи природозащитни дейности, включително информация за: преживяемостта и гнездовия
успех; причините за смъртност; местата за зимуване; пътя на миграция, местата за тесен фронт и
„горещи точки“ на миграция; ареала за гнездене и зимуване; диетата; местообитанията; генетиката
и здравословното състояние на популацията.

•

Намален рискът от смъртност в рамките на проектните зони: опасността от отравяния е смекчена,
благодарение на съчетаване на методи за допълнително подхранване и патрулиране на екипи с
кучета за борба с отровите. Рискът от безпокойство и директно преследване в гнездовите територии
на вида е сведен до минимум чрез схема за охрана на гнездата. Минимизиран е рискът от токов
удар чрез ефективно сътрудничество с електроразпределителни компании и изолиране на опасни
електрически стълбове.

•

Значително увеличени информираност, подкрепа и капацитет за опазването на ЕЛ сред основните
заинтересовани страни: нараснала е осведомеността на международно ниво, благодарение на
проактивно сътрудничество с различни целеви групи по пътя на миграция на вида, обмяна на
опит, целенасочено обучение въз основа на нуждите, разработване на EVFAP, и присъствие в
интернет с над 1000 индивидуални посещения от над 60 страни в сайта на проекта всеки месец.
На национално ниво, проблемът с опасни ВМП и отрови е поставен в дневния ред на съответните
Министерства. Увеличен е капацитетът за борба с престъпленията срещу птиците и е създадено
сътрудничество между релевантните български и гръцки институции. Партньорите по проекта се
ползват с доверието на местните хора и на други природозащитни организации, с които работят
на терен и си сътрудничат ефективно. Създадена е мрежа от студенти и доброволци, чрез пряко
ангажиране в природозащитни дейности. Създадени и затвърдени са връзки между партньорските
организации и правоприлагащите органи (митнически служители и прокурори). Опитът е споделен
чрез многобройни доклади и научни публикации.

•

Най-добрите прилагани практики и придобитите познания, споделени за целите на ефективното
опазване на вида: Изграден е силен капацитет за планиране и прилагане на ефективни
природозащитни дейности в лицето на българските и гръцките партньори за бъдещо прилагане
на комплексна и предизвикателна рамка от действия. В България се увеличава разбирането за
европейските агроекологични мерки, свързани с опазването на ЕЛ. В Гърция е въведен пилотен
за Балканите метод за борба с отровите. Демографски тествана е ефективността на ключови
природозащитни дейности.

2.3.	Основни предизвикателства и трудности
Въпреки успешното изпълнение и постигане на целите на проекта, опазването на ЕЛ на Балканите
и по пътя на миграция все още изисква значителни усилия за намаляването и елиминирането на
основни заплахи, повечето от които са комплексни и имат дълбок социален контекст (напр. отравяния,
поради конфликт човек – хищник и човек - човек, традиционната медицина в Африка) и които изискват
дългосрочен ангажимент.
Главните предизвикателства и трудности, пред които се изправи екипа по време на изпълнението на
проекта, включват:
•

Умишленото тровене остава главен проблем и за двете страни, особено в Гърция, като влиянието е
върху цялата балканска популация.

•

Сътрудничеството с органите на властта остава предизвикателство главно заради липсата на
достатъчно средства.

•

Улавянето на възрастни ЕЛ за маркиране със сателитен предавател бе проблематично за екипа на
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проекта, което доведе и до липса на достатъчно данни за нуждите на консервационната стратегия
по пътя на миграция.
•

Слаб интерес и информираност за целевия вид и за дейностите по неговото опазване сред победните селски общности – опазването на природата все още се възприема като екстравагантно
хоби, а не като необходимост, липсва яснота за връзката между благосъстоянието на хората и
наличието на ЕЛ.

•

Биологията на вида – ЕЛ е далечен мигрант като пътят на неговата миграция включва други региони
с различни култури, традиции и нива на икономическо развитие, което превръща сътрудничеството
с тях в предизвикателство.

•

Поддържането на духа и мотивацията на екипа е предизвикателство предвид продължаващия
спад на популацията на ЕЛ.

2.4.

Ситуацията в момента (SWOT анализ)

Силни страни
--

	 Значително
обогатено
познание
за
миграционните
пътища,
смъртността
и
лимитиращите фактори за ЕЛ, за ефективността
на ключови природозащитни дейности и за
следващите стъпки в опазването на вида.

--

	 Добра работа и сътрудничество със
заинтересовани страни на национално и
международно ниво със създадени връзки в
множество сектори и увеличаване на капацитета
на институции.

--

	 Добро сътрудничество и увеличаване на
капацитета на партньорите, с високо мотивиран
и сътрудничещ си екип, силно ангажиран със
съдбата на ЕЛ, и със способност да изпълнява
комплексни задачи (работа на терен и на бюро).
Силно ръководство на проекта, добър работен
план и адаптивно управление.
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Слаби страни
--

 ътрешни: Предимно виртуалната комуникация
В
между партньорите (поради липса на финансови
ресурси за повече срещи и телефонни
обаждания) и координацията между разпръснати
екипи, различни региони и страни, водеше до
забавяне във взимането на решения и работата.
Ограничен персонал с понякога прекалено
надценен капацитет, довеждаше до дефицити
(в управлението на данните и комуникацията).
Липса на силен научен капацитет във всички
партньори
по
проекта,
емоционалната
обвързаност и разминаването между наука
и природозащита, доведоха до несигурни
констатации и възпрепятстваха обективната
оценка. Налице е нужда от по-близко свързване
на комуникацията с науката.

--

 ъншни: На първо място - липсата на достатъчно
В
познания и капацитет и слаби връзки на екипа
с местните общности (този проблем вече е
разрешен).
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Възможности
Заплахи
-- ЕЛ е знаков за опазване вид, силно застрашен -- Балканската популация е малка и изолирана,
от изчезване, затова има потенциал по-лесно
с висока природна смъртност (загиване на
да получи средства и подкрепа от страна на
младите птици в морето при първата миграция;
политиката, да се ползва със закрила от закона
мъртви малки, намерени в гнездата).
и да привлича вниманието на властите.
-- Заплахи и лимитиращи фактори, които могат
-- Местните хора са склонни да харесват вида и
да се запазят и дори да нараснат, като липсата
да подкрепят неговото опазване, тъй като го
на политическа воля и правоприлагане в
възприемат като санитар на природата и не е
областта на отравянията, употреба на ВМП,
в център на конфликт човек – дива природа.
спад в животновъдството, разпространение на
епидемии (сред селскостопанските животни),
Това позволява по-лесно справяне със заплахи
и проблеми като безпокойството и директното
развитие на опасна инфраструктура и др.
преследване, както и за предаване на -- Нестабилна политическа или икономическа
отговорността за опазването на вида на местни
ситуация в гнездовите територии (сегашната
заинтересовани страни.
икономическа криза в Гърция води до по--

Е Л може да се възползва от работата по
опазването на други видове тъй като в
момента лешоядите са приоритет за много
международни НПО-та, ангажирани във
въвеждането им в политическия дневен ред.

--

 илна мрежа от сътрудници по пътя на
С
миграция. ЕЛ е мигриращ вид и съществуват
области за развитие на природозащитна и
изследователска дейност, и много страни,
които биха си сътрудничили в опазването на
вида.

3.

ниска подкрепа сред местните общности и
власти). Нестабилната ситуация по протежение
на пътя на миграция на вида (изместването на
милиони хора влияе върху местообитанията на
вида по време на миграция и зимуване). Липса
на разбиране относно усвояването на средства
в Африка. Липса на надеждни партньори в
някои страни, попадащи на пътя на миграция.
--

 ерен ПР от бизнеси в България, оказващ
Ч
негативно влияние върху природозащитните
мерки и върху негативно отношение от страна
на медии.

Следпроектни цели и методи

3.1.	Нужди и цели
Поради спешната нужда от преустановяване на спада на балканската популация на ЕЛ, увеличаване на
шанса за оцеляването на възрастните птици е основен природозащитен приоритет.
За да се реализира на практика този приоритет, са идентифицирани следните основни нужди:
# Природозащитни въпроси
1. Продължаване на мониторинга и изследването на вида, което ще позволи оценка на ефекта
от природозащитните мерки, прилагани досега, и да се създаде по-ефикасна природозащитна
стратегия.
2. Разработване на иновативни природозащитни мерки, които да имат краткосрочен положителен
ефект (повечето от досега прилаганите мерки са с дългосрочен ефект).
3. Продължаване на програмите за охрана на гнезда и допълнително подхранване за активните
гнезда в България и Гърция и насърчаване на подобни програми в други балкански страни.
# Осведомителни кампании и капацитет
4. Изтъкване на значението на ЕЛ на по-видна позиция в обществения дневен ред и повишаване
на осведомеността и на активната ангажираност на бизнеса в опазването на вида (на фермери,
16
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електроразпределителни компании и др.)
5. Повишаване на капацитета на основните заинтересовани страни за опазването на вида по
продължение на миграционния му път.
# Институционални и политически въпроси
6. 6.
Влизане в сила на закони и в двете страни, свързани с основните заплахи за вида (напр.
нелегалната употреба на отрови). Естеството на проблемите на околната среда в проектните
райони на вида показва основните предизвикателства при изпълнението на Натура 2000 и
спешната необходимост от гарантиране на законодателен механизъм за адекватно управление
(все още липсват планове за управление за повечето от Натура 2000 зоните в България и Гърция),
регулярен мониторинг и по-добър контрол.
7. Осигуряване на правителствена подкрепа в прилагането на политиките на ЕС (напр. в рамките
на 5-те години на изпълнение на проекта имаше две нулеви години за кандидатстване по
агроекологична мярка за ЕЛ в България), конвенции (напр. изискванията на Бернската конвенция
от гледна точка на енергийната инфраструктура), и Многостранни споразумения за околната
среда (МЕА).
Следователно, основните следпроектни цели са: от една страна да се поддържат природозащитните
мерки, изпълнявани по време на проекта, и от друга - да се разшири обхватът на тези мерки и в други
региони или да се разработят нови дейности, които да допринесат за ефективното опазване на вида
не само в гнездовите му територии, но и по миграционния му път.
Мониторингът по изпълнението на тези цели ще бъде осъществяван в рамките на националните СЗЗ
(за България и Гърция) и EVFAP.
3.2.	Рамка на дейностите
Анализ на дейностите, които ще продължат след края на проекта и на новите идентифицирани
дейности, необходими за гарантирането на дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати,
представени в Таблица 1 по-долу.
Легенда:
Приоритет (Степен на важност)

Разходи (Приблизителна
оценка на необходимите
разходи)

Финансиране (Възможни
Отговорни лица (Основни
източници на финансиране отговорни действащи
за следващите 10 години) лица – конкретни или
предвидени)

З = Задължителни (критични за
успех)

€ = < 5000 €

ПП = Партньори по
проекта/ собствено
финансиране

ПП = Партньори по
проекта

Т = Трябва да се реализират
(увеличават обхвата и
ефективността)

€€ = 5 000 до 10 000 €

ДН = Други НПО-та или
проекти

ДН = Други НПО-та

М = Може да се реализират
(допълнителни дейности при
наличие на достатъчно средства)

€€€ = 10 000 до 50 000 €

ДФ = Държавно
финансиране

НО = Национални органи
на властта

Стоп = Изпълнението на
дейността вече не е необходимо
и трябва да спре

€€€€ = 50 000 до 100 000 € EС = финансиране от ЕС
ЧФ = Частни природозащитни фондации
НИ = все още неидентифицирано финансиране
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Таблица 1. Следпроектна рамка на дейностите и финансова перспектива.
Код

Дейност

Приоритет Разходи

Финансиране

Отговорност

Подход

A ДЕЙНОСТИ
A1

Идентифициране на
причините за гнездови
провал и нараснала
смъртност

Стоп

-

-

-

Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Увеличаване на
капацитета на
съответните органи
и лаборатории
за своевременен
и ефективен
токсикологичен анализ

Т

€€€€€

EС, ДФ

ПП, ДН, НО

По-нататъшно проучване
върху смъртността
и гнездовия провал,
чрез увеличаване на
капацитета на съответните
органи и лаборатории за
своевременен и ефективен
токсикологичен анализ.
Проучване на други
засегнати от отровите
видове (кани, белоглави
лешояди, скални орли,
лисици и др.), чрез
сътрудничество с други
проекти.

A2

Идентифициране на
временни райони за
пребиваване, модели
на разпространение и
миграция

Стоп

-

-

-

Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Идентифициране
на важни места за
струпвания на ЕЛ
по продължение на
миграционния му
път чрез иновативни
методи

З

€€€€

EС, ДФ

ПП

Използване на иновативни
технологии (дронове,
сателитни снимки и др.) за
идентифициране на места
за струпвания на вида по
миграционния му път.
Маркиране със сателитен
предавател на възрастни
птици, тъй като броят
на маркираните
възрастни птици е малък
(това е ценно също за
използването на територии
и за ПР кампании,
насочени към институции и
широката общественост).
Продължаване на
получаването на данни
от вече поставените
сателитни предаватели
(важно е да не се прекъсва
вече стартиралия процес
на получаване на данни
от предавателите) и
на мониторинга на
популацията за тестване
на ефективността на
природозащитния подход.
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A3

Проучване на
Стоп
факторите за смъртност
в проектните райони
с акцент върху
употребата на отрови
в миналото и в
настоящето

-

-

-

Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Разработване
и тестване на
иновативни методи
за локализиране
на трупове от едри
животни

€

EС, ЧФ

ПП, НО

Изследване на
възможностите за
дистанционно откриване
на трупове от едри
животни в резултат на
отравяне [Възможен
източник на финансиране:
Google]

М

Може да се наложи
повторно проучване на
факторите за смъртност
в проектните райони в
следващите години, за да
се оцени ефективността на
природозащитния подход.
A4

Разработване на
Национален ПД за ЕЛ в
Гърция

Стоп

-

-

-

Има нужда да се гарантира
изпълнението на
Националния ПД за ЕЛ в
Гърция

A5

Оценяване на
изобилието на храна
в активните гнездови
територии и изучване
на диетата на вида

Стоп

-

-

-

Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
З
Разработване и
тестване на иновативни
методи за връщане
в природата чрез
методи на адаптация на
излюпени на затворено
млади птици

€€€

EС, ЧФ [VCF
& EAZA – за
предоставяне
на отгледани
на затворено
птици]

ПП, ДН, НО

Провеждане на
предварително
проучване за целите
на реинтродукция (вкл.
ефикасен метод за
мониторинг на изобилието
от храна);

Идентифициране
на потенциално
опасна електрическа
инфраструктура

-

A6
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Стоп

Изучаване на найефективните и
съвременни методи
за връщане в дивата
природа на отгледани на
затворено млади птици в
подходящи и безопасни
местообитания на ЕЛ.
-

-

Поддържане на връзка с
електроразпределителните компании.
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НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Идентифициране
на потенциално
опасна електрическа
инфраструктура по
продължение на
миграционния път

Т

€€€

EС, ДФ

ПП, ДН

Разширяване обхвата
на картирането на
опасна електрическа
инфраструктура по пътя
на миграция (изучаване
на възможни методи за
дистанционно оценяване
на рисковите за птиците
електропроводи );
Проучване на сблъсъците
с електрически стълбове и
ветрогенератори в области,
които не са изследвани от
проекта (2-3 проучвания на
сезон за няколко години),
за да се разбере реалната
степен на риска за ЕЛ и
на други близки видове
в рамките на гнездовите
територии.

A7

Разработване на
Комуникационна
стратегия на проекта
и на ежегодни
Комуникационни
планове

Стоп

-

-

-

Комуникационната
стратегия на проекта
постигна своите
цели, но трябва да се
разработи дългосрочна
Комуникационна стратегия
за ЕЛ, включваща
5-годишен план за
действие.~

€€

HOS, WWFГърция

HOS, WWFГърция

Пилотната дейност
бе осъществена; но
като следпроектна
дейност партньорите
трябва да продължат с
поддържането на Мрежата
за борба против отровите и
на Работната група против
отровите в Гърция.

C ДЕЙНОСТИ
C1

Създаване на мрежа от Стоп
заинтересовани страни,
работещи срещу
употребата на отрoви

Продължаване на работата
на двата екипа с кучета
за борба с отровите в
Централна Гърция и
Тракия.
НОВО
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ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
З
Създаване на балканска
мрежа от ключови
заинтересовани страни
против употребата на
отрови

€€€€

EС, ЧФ

ПП

Представяне на екипите с
кучета за борба с отровите
в други райони и страни;
Създаване на екипи с
кучета за борба с отровите
в други страни и на
балканско ниво.
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C2

НОВО

C3

Изолиране на опасни
електрически линии в
проектните райони за
предотвратяване на
смърт от токов удар

М

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Изолиране на опасни
електрически линии в
места за тесен фронт
на миграция и места
на струпване на ЕЛ
по протежение на
миграционния път за
предотвратяване на
токови удари

З

Осигуряване на
безопасна храна
за незреели и
неразмножаващи се
скитащи ЕЛ

З

€€€€

ДН, ЕРК

ДН, ЕРК

Изолиране на останалите
идентифицирани опасни за
ЕЛ електрически стълба (по
дейност А6);
Сътрудничество с
електроразпределителни
компании.

€€€€

EС, ЧФ

ПП

Подобряване на законодателството (във връзка с
изискванията на Бернската
конвенция);
Изолиране на
опасна електрическа
инфраструктура в
местата за тесен фронт
на миграция и районите
на струпвания на ЕЛ по
миграционния му път.

€€

ДФ

НО

Съществуващите ПДП
трябва да продължат да
изпълняват функциите си;
Проучване на
възможността на
самоподдържащи се ПДП;
Мониторинг на
ефективността на ПДП.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Създаване и
управление на
мрежа от ПДП по
миграционните
коридори на Балканите

М

€€€

ДН, ДФ, EС, ЧФ

ДН, НО, НН

Създаване на нови ПДП (в
други райони или страни) .

C4

Въвеждане на
национални схеми за
целево индивидуално
допълнително
подхранване

Стоп

-

-

-

Може да бъде продължено
като изследователски
проект на университет
(може да се свърже с
дейност А5).

C5

Въвеждане на мерки
за повишаване на
гнездовия успех
чрез осигуряване на
безопасни места за
гнездене

Т

€€€

ПП, ДФ

ПП, ДФ

Може да продължи
като друг тип схема
(охрана на територия или
доброволчески проекти).

C6

Развитие на
национален капацитет
за предотвратяване
и разкриване на
престъпления срещу
птиците

З

€€

ДФ

НО

Подобряване на
изградения капацитет
и мрежа за борба с
престъпленията срещу
птиците на национално
ниво в България и Гърция.
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НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Развитие на капацитет
за предотвратяване
и разкриване на
престъпления срещу
птиците по пътя на
миграция

З

€€€

ЕС, ЧФ

ПП

Разширяване на опита от
Великобритания, България
и Гърция по продължение
на миграционния път;
Промяна на подхода на
прилагане на релевантни
политики, подобряване на
работата в мрежа и комуникацията;
Ангажиране на прокурори;
Обучаване на отдадени
екипи за борба с
престъпления срещу
дивата природа.

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Въвеждане в дивата
природа на млади
птици, отгледани на
затворено

М

€€€

EС, ЧФ

ПП

Въвеждане в дивата
природа на отгледани на
затворено млади ЕЛ или
на птици от Спасителни
центрове за диви животни
с цел да се подсили
Балканската популация
и опит да се намали
смъртността, причинена от
природни фактори.

D Дейности
D1

Създаване на аудиовизуален архив и
разработване на
визуална идентичност
на проекта

М

€

ПП

ПП

Поддържане и
актуализация на AVA.

D2

Разработване и
поддържане на
сайт на проекта и
на присъствието в
Интернет

З

€

ПП

ПП

Уебсайтът и страниците на проекта в Twitter
и Facebook трябва да се
поддържат 5 години след
края на проекта.

D3

Изработване на печатни М
комуникационни
материали

€€

ПП, ДН, ДФ

ПП, ДН, НО

След края на проекта все
още има нужда от печатни
материали за повишаване
на осведомеността
на аудиториите (в
отдалечените райони
Интернет не се използва
много).
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D4

Повишаване на
осведомеността
относно ползите от
опазването на ЕЛ
чрез използването
на агроекологични
фондове

Стоп

€

БДЗП, ДФ

БДЗП, НО

Поддържане на мрежата
от фермери в България;
Продължаване с
консултирането на
фермери и промотиране
на агроекологичните и
Натура 2000 мерките за ЕЛ;
Продължаване на
участието на БДЗП
в Националната
агроекологична работна
група и в Европейската
работна група на BirdLife по
агроекология (ATF).

НОВО

ПИЛОТНА ДЕЙНОСТ:
Повишаване на
осведомеността
относно употребата
на опасни химикали
(НСПВС и пестициди)
сред фермери,
ветеринарни лекари и
съответните органи

З

€€€€

EС, ЧФ

ПП

Подобряване на
местообитанията на
вида (от гледна точка на
наличието на безопасна
храна);
Работа с фермери,
ветеринари и съответни
органи относно употребата
на опасни субстанции
(НСПВС и пестициди);
Да се оцени доколко е
реалистична репликацията
на добри практики и на
агроекологични схеми
в полза н ЕЛ (като вид,
облагодетелстващ
биоразнообразието като
цяло) в други балкански
страни (напр. в Гърция).

D5

Осигуряване на
ефективно национално
и международно
медийно покритие на
проекта

З

€€€

ПП, ДФ, ДН

ПП, НО, ДН

Осведомеността за ЕЛ
трябва да се поддържа;
Съществува необходимост
от образователна работа с
деца и ученици, свързана с
околната среда.

D6

Проектиране и
З
инсталиране на
информационни табели
във всички райони на
проекта

€

ПП

ПП

Проектните табели се
нуждаят от поддръжка (в
случай на повреда).

НОВО

Управление на пакет
от планирани събития
за поддържане на
интереса към вида

€€€

ПП, ДФ, ДН

ПП, НО, ДН

Осведомеността за ЕЛ
трябва да се поддържа
чрез ключови събития, които да се организират всяка
година (има риск от загуба
на позитивния ефект от
свършената досега работа,
ако комуникацията не се
поддържа; общественото
отношение все още се нуждае от промяна).
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D7

Изработване на Кратък
отчет

Стоп

-

-

-

- Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

E ДЕЙНОСТИ
E1

Създаване и въвеждане М
в действие на Надзорен
съвет по проекта

€

НИ

ПП

Интегриране на Надзорния
съвет по проекта в
Работната група на EVFAP и продължаване на
съвместната работа за
опазване на ЕЛ.

E2

Създаване и въвеждане З
в действие на екип на
проекта

€€

ПП

ПП

Сътрудничеството между
партньорите по проекта е
необходимо да продължи
(чрез разработване на нови
проектни предложения).

E3

Подписване на
споразумения за
партньорство

Стоп

-

-

-

- Тази дейност е напълно
изпълнена от проекта.

E4

Оценка на знанията
и отношенията
на ключови
заинтересовани страни

Стоп

-

-

-

С възможност
изследването да се
повтори след 5 години, за
да се оценят промените в
отношението на ключови
заинтересовани страни.

E5

Отчети по технически и
финансови въпроси на
проекта

Стоп

-

-

-

Проектните отчетни
документи ще бъдат
съхранявани 5 години след
приключването на проекта.

E6

Прилагане на схеми
за мониторинг
на техническата
ефективност на
дейностите

З

€€€

НИ

ПП, НО

Мониторинг на
дългосрочната ефективност
на природозащитните
дейности;

Укрепване на
мрежата от експерти
по ЕЛ, работещи
в сътрудничество
в рамките на
миграционния път на
балканската гнездова
популация на вида

З

Разработване
следпроектен
природозащитен план

Стоп

E7

E8

4.

Потенциал за обучение
на управителни органи
за извършване на тази
дейност.
€

ПП

ПП

Поддържане на мрежата
от експерти по ЕЛ чрез
EVFAP Работна група;
Поддържане на имейл
групата по ЕЛ.

-

-

-

-

Финансиране

Повечето от настоящите дейности по проекта, които трябва да продължат, ще бъдат изпълнени за
сметка на партньорите по проекта или на съответните институции и местни заинтересовани страни,
както е заложено в националните ПД. Предложените нови дейности ще бъдат финансирани предимно
от националните екологични програми или такива на Европейската комисия, както и от частни
природозащитни фондации и ще следват две главни линии:
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1) Намаляване на основните заплахи в гнездовите територии: в близко бъдеще основните дейности в
ключовата за популацията на ЕЛ територия в България и Гърция (Източни Родопи) ще бъде подсигурена
до голяма степен от LIFE проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони
на Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901), който стартира през 2016 г. Въпреки че целевите за проекта
видове са едрите лешояди, повечето от дейностите по него ще се отнасят и за ЕЛ.
Екипите с кучета за борба с отровите ще продължат своята работа за сметка на настоящите проектни
партньори, както и с активното съдействие на Работната група за борба с отровите.
Дейностите, предвидени за увеличаване на редовното осигуряване на безопасна храна, включват
създаването на нови ПДП, за да се увеличи мрежата от места за подхранване на египетските лешояди
на Балканите. Това ще е от полза както за размножаващите се, така и за скитащите индивиди и ще
намали риска от отравяне. Естественото наличие на храна ще бъде подсигурено и чрез реинтродукция
на диви чифтокопитни животни. В България пилотно ще започнат работа екипи с кучета за борба с
отровите, както и ще се поддържа по-активна работа със законовите институции. Предвижда се
изолиране на останалите опасни електрически стълбове в Източни Родопи, които бяха установени по
време на настоящия проект.
Консервационни дейности ще се осъществяват и извън проектния регион, включително възстановяване
и обогатяване на хранителните местообитания, изолиране на опасни електрически стълбове,
промотиране на агро-екологични мерки и увеличаване на добитъка, което ще се извърши в рамките
на два проекта: „Живот за царския орел“(LIFE12 NAT/BG/00572) и „Нов живот за лешоядите“ (LIFE14
NAT/BG/000649).
Комуникационните дейности ще бъдат интегрирани в Комуникационните стратегии на партньорите по
проекта и ще бъдат осъществени по някои от по-горе изброените проекти.
2) Намаляване на основните заплахи по миграционния път: По време на международния семинар,
който се проведе през 2015 г., се зароди идеята за нов проект и се идентифицираха потенциални
проектни партньори. Новият проект ще се фокусира основно върху събирането на информация за
местата за тесен фронт на миграция, критичните места и местата за почивка, както и за проблемите,
свързани със сблъсъци с ветрогенератори, токовите удари и отрови по пътя на миграция. Дейностите ще
бъдат в съответствие с изпълнението на EVFAP и ключов елемент в MsAP за лешоядите, който се очаква
да бъде приет от CMS на COP12 през ноември 2017 г. Някои от заплахите ще бъдат идентифицирани и
по време на втората фаза от проекта на UNDP за мигриращите реещи птици.
В допълнение, някои от повтарящите се дейности като поддържането на ПДП в Гърция ще бъдат
изпълнявани от местни заинтересовани страни и съответни институции.
Допълнителното подхранване в Източните Родопи (в България и Гърция) ще продължи да се
осъществява, като разходите ще се покриват от местно горско стопанство (Студен кладенец) и от
Регионалната дирекция по околна среда в Еврос (Дадя). Програмата за набиране на доброволци за
охрана на гнезда, която беше въведена от БДЗП и WWF-Гърция, ще продължи да се осъществява и
след края на проекта, като средствата ще се покриват от дарители. БДЗП ще организира охрана на
гнезда на египетски лешояди главно в Източни Родопи, а WWF-Гърция - в Национален парк „Дадя“.
Придобитият опит от страна на местните заинтересовани страни по отношение на охраната на гнездата
има важна роля за намаляване обезпокояването на гнездящите двойки. Средства по това перо не са
предвидени, тъй като местните хора, които живеят в близост до гнездовите територии, са отговорни и
вече знаят как да действат в случай на безпокойство или посегателство върху гнездата.
В рамките на настоящия проект чрез серия от обучения, семинари и отпечатан наръчник, се повиши
капацитета на граничните служители, което в дългосрочен план ще допринесе за повишаване на
контрола по границата и предотвратяване на престъпления срещу природата.
Комуникационните дейности ще бъдат подпомогнати в дългосрочен план също и от дълготрайните
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комуникационни материали, създадени в рамките на настоящия проект, като информационни табели,
пътуваща изложба, копия от които бяха връчени на Националните исторически музеи в Русе и Епир, в
зоологическата градина в София и информационните центрове в Маджарово и Дадя.
Създадените информационни пакети, както и подкрепата от местните лидери на мнение (напр. учители,
кметове, служители на горските стопанства, фермери, собственици на хотели и друг постоянен бизнес)
на проектните места, ще продължат да оперират и да оказват влияние дълго след приключването на
проекта.
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