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КАКвО СЕ СЛучвА в ПрОЕКТА

скъпи приятели и колеги,

Египетският лешояд е единственият далечен мигрант сред 
четирите вида европейски лешояди. вероятно не е случайно, че е 
черно-бял, защото възрастните птици от Балканите прекарват 
половината от годината по местата за размножаване, а 
другата – в африка. след първата си миграция младите лешояди 
обикновено остават 1.5 до 3 години в местата за зимуване преди 
да полетят отново към родните територии. по време на миграция 
египетските лешояди изминават над 5,000 км само в едната 
посока, а площта на индивидуалните територии по местата за 
зимуване може да достигне до 90,000 кв. км. по пътя ги дебнат 
опасности като отрови, риск от токови удари с електрически 
стълбове, сблъсък с вятърни паркове или жици, бракониери и 
много други. Ето защо, опазването на този емблематичен 
вид не би било възможно без предприемане на координирани 
международни програми. разработването на план за действие за 
опазване на Балканската и централно-азиатската популация на 
египетския лешояд по пътя му на миграция е една много важна 
стратегическа стъпка в това отношение. настоящият седми 
брой на бюлетина „помощ за египетския лешояд“ е фокусиран 
именно върху тази тема. приятно четене!

Стоян Николов
(ръководител на проекта)

ПЛАн ЗА ДЕйСТвИЕ ЗА ОПАЗвАнЕ нА бАЛКАнСКАТА, КАвКАЗКАТА И цЕнТрАЛнО-
АЗИАТСКАТА ПОПуЛАцИЯ нА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД ПО МИГрАцИОннИЯ Му 
ПъТ И в МЕСТАТА ЗА ЗИМувАнЕ (EVFAP)

Египетският лешояд е „световно застрашен“ вид според 
червения списък на IUCN, заради бързия спад в популацията 
в повечето от областите си на разпространение, особено в 
Европа, африка и индия. Европейската популация на вида е 
намаляла с над 50% за последните 50 години, а Балканската 
– с повече от 80% само за последните 30 години, като в 
момента е под сериозна заплаха от изчезване. 

Египетските лешояди от Балканите са далечни мигранти, 
които прекарват зимните месеци в зоната на сахел в 
африка, като повечето от причините за смъртност 
при вида се проявяват по миграционния път. за да бъде 
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спрян спадът на балканската популация, през 2015 г. LIFE+ проектът „помощ за египетския лешояд“ в сътрудничество 
с меморандума за мигриращите хищни птици в африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), инициираха разработването на 
план за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по 
миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP). като се има предвид частичното припокриване на миграционните 
пътища, огромните пропуски в познанията и силната нужда от действия за някои от съседните популации на вида, 
фокусът на EVFAP са египетските лешояди, гнездящи в Балканите, централна азия и кавказкия регион, които мигрират 
през средния изток и зимуват в централна и източна африка. 
общата цел на EVFAP в дългосрочен план, е да подобри природозащитния статус на египетския лешояд в териториалния 
обхват на плана, като първоначално го сведе до „уязвим“ и в крайна сметка да постигне благоприятен природозащитен 
статус на вида в целия му обхват. по-конкретните цели са свързани със запазване на нивото на сегашната популация 
на египетския лешояд в зоните със стабилни популации и да се обърнат негативните тенденции в тези области от 
обхвата на FAP, където са отчетени големи спадове за последните 30 години.

началото на първия вариант на EVFAP бе дадено по време на семинар, състоял се през 2015 г. в софия, в който участваха над 
70 експерти, природозащитници и представители на властите от 33 страни. участниците в семинара идентифицираха 
най-големите заплахи за вида по миграционния му път: отровите (най-вече незаконната употреба на отровни примамки, 
предназначени за други хищници), токовите удари и сблъсъците с вятърни електроцентрали, директното преследване. 
идентифицирани бяха следните основни нужди: дългосрочни изследвания и мониторинг; обозначение на защитените 
зони (извън Ес); изграждане на природозащитен капацитет; подобряване на обмена на информация; координиране на нпо 
инициативи; партньорства с промишлеността (напр. енергетика, селско стопанство); и подобряване на обществената 
осведоменост и публичност.  (Вижте интервю с част от участниците в семинара на следващите страници.)

предвижда се EVFAP да се реализира за 10-годишен период и да се преразглежда на всеки 5 години. предлага се да бъде 
създадена EVFAP работна група за насърчаване и подпомагане на изпълнението на плана в рамките на всяка от страните, 
попадащи в неговия териториален обхват.

референтни документи и връзки

чернова на EVFAP – английски
чернова на EVFAP – френски
чернова на EVFAP – руски
доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – английски
доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – френски
доклад от EVFAP семинара (юли 2015) – руски
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http://lifeneophron.eu/files/docs/1482247547_665.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1481123460_535.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1482247592_220.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1481123444_448.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1481123460_535.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1481123476_204.pdf
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ЕКСПЕрТИ ОТ 33 ДържАвИ СЕ СъбрАхА в СОфИЯ ЗА СЕМИнАр, ПОСвЕТЕн нА 
ОПАЗвАнЕТО нА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

през юли 2015 г. в софия се проведе международна работна среща, посветена на световно застрашения от изчезване 
египетски лешояд, с главен организатор Българското дружество за защита на птиците в рамките на LIFE+ проект 
„помощ за египетския лешояд“. основната цел на срещата бе разработването на план за действие за опазване на 
балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата 
за зимуване.

борис бъров - Отговорник партньорства с бизнеса към BirdLife International

„Семинарът бе международна среща на 70 души от 33 различни страни, 
в които лешоядите отглеждат своето поколение, посещават или 
прекарват зимата. Целта му бе да разберем първо какви са общите 
заплахи за вида във всички страни, да решим какви дейности трябва 
да бъдат извършени, за да могат тези заплахи да бъдат намалени 
и елиминирани и да решим как можем да координираме усилията 
си по-добре, така че да можем да работим заедно, за да бъдем по-
ефективни. Семинарът се проведе в България, защото БДЗП е една от 
организациите, които имат много опит в опазването на египетския 
лешояд, ръководи международен проект и има на какво да научи 
останалите страни.“

представяме ви седем участника в семинара от различни части на света, на които зададохме следните въпроси:

Сергей Склиаренко, Директор по научно-изследователската дейност, ръководител на центъра по 
консервационна биология, Асоциация по опазване на биоразнообразието на Казахстан

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
Египетският лешояд е мигриращ вид, който има широк ареал, затова 
опазването му само от една страна би било безсмислено. необходими 
са усилията на всички страни, през които преминава миграционният 
му път. сериозни заплахи за вида има навсякъде -  в районите, където 
се размножава, където зимува и местата, които използва за почивка 
по време на миграцията.

Коя е най-голямата заплаха за вида във вашия регион и коя е най-
важната дейност за опазването му?
трудно е да се каже, защото казахстан е едно от местата, където 

допълнителните проучвания са крайно необходими. главни заплахи са обстрелът, отровите, включително химикалите и 
пестицидите, използвани в селското стопанство, токовите удари.
най-важната природозащитна мярка за казахстан е повишаване на осведомеността на хората и особено на местните, 
фермерите, животновъдите относно статуса на египетския лешояд и на всички хищни птици, изолиране на електрически 
стълбове, адекватен контрол върху използването на отрови и пестициди.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
семинарът е много важна стъпка към бъдещето сътрудничество, но най-голямото предизвикателство е неговото 
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реализиране не само на ниво неправителствени организации, но и на ниво институции и правителства.

Илма Абебе, Дружество за дивата природа и естествената история на Етиопия

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
Египетския лешояд използва толкова много страни като мост по пътя 
на миграция. всички усилия за неговото опазване биха били напразни, 
ако няма сътрудничество между всички тях.

Коя е най-голямата заплаха за вида във вашия регион и коя е най-
важната дейност за опазването му?
в Етиопия няма директно преследване на вида, но сериозна опасност 
крият отровите, най-вече отровените бездомни кучета. втора по 
важност заплаха е сблъсъкът с електропреносната мрежа.
вярвам, че най-сериозната природозащитна дейност е повишаване 

на осведомеността сред населението за египетския лешояд, не само защото е застрашен от изчезване, но най-вече 
заради ролята, която изпълнява и чрез която пази здравето на хората. в африка ние разчитаме основно на лешоядите 
да почистват от умрели животни и по този начин да предотвратяват разпространението на зарази. реализирането 
на проект, в който да вземат участие местните хора, би било от изключителна полза за спасението на вида, защото 
най-добрият метод е когато желанието за опазване се роди у тях, а не когато някой им каже, че трябва.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
за мен идването ми в България бе страхотно преживяване. на семинара срещнах толкова много хора от толкова много 
страни и всички те бяха загрижени за съдбата на египетския лешояд. всички те в много отношения – икономически, 
политически, социални, са толкова различни, но едно нещо ги обедини и ги накара да работят заедно – египетският 
лешояд. чувствам, че това е един велик старт и че когато има желание, се намира и начин.

Шариф жбур – ръководител Природозащита към BirdLife International за близкия Изток 

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
Египетският лешояд е мигриращ вид и всяка територия, през която 
преминава може да крие причини за неговото изчезване, затова 
са необходими обединени дейности за тяхното елиминиране и за 
спасяването на вида.

Коя е най-голямата заплаха за вида във вашия регион и коя е най-
важната дейност за опазването му?
популацията на египетските лешояди, която мигрира през Близкия 
изток от Европа за африка, е силно е заплашена от острел, отрови и 
електрически удари. 

има няколко приоритетни мерки за опазване на вида, които изискват приспособяването на най-добрите практики и 
насоки от световния опит в реформи на законово ниво в региона.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
най-голямото предизвикателство според мен е реалното координиране и реализирането на всички приоритетни 
консервационни мерки, които обсъждахме тези три дни в различните страни и региони.
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уахид Алфазари – Организация за опазване на околната среда в Оман 

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
всички страни, през които египетският лешояд преминава, е 
необходимо да се съберат и да обсъдят заедно бъдещето на вида, 
защото то зависи от всяка една от тях.

Коя е най-голямата заплаха за вида във вашия регион и коя е най-
важната дейност за опазването му?
в оман се нуждаем от още много проучвания, но подозираме няколко 
основни заплахи за вида – сред тях са токовите удари, отравянията 
и ловът. последните няколко години започнахме да работим по-
систематично – преброявахме зимуващите египетски лешояди в 

страната, както и размножаващата се популация, като главно се фокусирахме върху едно от местата, където близо 
400 египетски лешояди прекарват зимата.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
най-голямото предизвикателство е да попълним пропуските в знанието за всички  заплахи, които застрашават 
египетските лешояди, за да определим правилните методи за неговото опазване, да променим отношението на хората 
и институциите към вида. в моята страна най-голямото предизвикателство е именно промяната на негативното 
приемане на египетския лешояд - хората не го смятат за красива птица и не се интересуват от неговото опазване.

Шивуа Ману – Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI) в нигерия

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
след като египетският лешояд прекосява толкова много територии, 
следователно методите за неговото опазване трябва да бъдат 
прилагани по продължение на целия миграционен път.

Коя е най-голямата заплаха за вида във вашия регион и коя е най-
важната дейност за опазването му?
в нигерия най-големите заплахи за вида са свързани със загубата 
на местообитания, методите на традиционната медицина и вуду 
магиите, които използват части от телата на египетски лешояди.
най-важната дейност за опазването на вида трябва да бъде посветена 

на повишаването на осведомеността за египетските лешояди и за алтернативните на традиционната медицина 
методи за решаването на медицински проблеми.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
най-голямото предизвикателство на това сътрудничество идва от всяко правителство на присъстващите тук държави, 
от институциите, от местните хора, конкретно в нигерия – от животновъдите и практикуващите традиционна 
медицина – дали те ефективно ще застанат на страната на египетския лешояд и ще разберат значението на неговото 
опазване не само за природата, но и за хората.
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жозе Таварес, директор на фондацията за опазване на лешоядите (VCF)

Защо са необходими усилията на толкова много страни за 
опазването на египетския лешояд?
защото египетският лешояд е вид, който обитава много 
страни в Европа, азия, Близкия изток, централна азия и африка. 
отговорността за съдбата на вида не лежи само на една страна, а 
на всички, през които египетските лешояди преминават по време на 
миграция, затова съвместното сътрудничество между тях е крайно 
необходимо, за да се спаси вида от изчезване.

Коя е най-голямата заплаха за вида и коя е най-важната дейност 
за опазването му?
най-широко разпространената заплаха за вида са отровите, 

използвани за борба с вълци и лисици. друга такава заплаха е сблъсъкът с ветрогенератори и електрически стълбове.
най-важната дейност за опазването на египетския лешояд е борбата с отровите – поставянето на отровни примамки 
трябва да бъде стриктно преследвано от закона, а локацията на вятърните електроцентрали трябва да е съобразена 
с миграционния път на египетския лешояд, да се изолират електрически стълбове.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
най-голямото предизвикателство от една страна е ефективната координация между хора от повече от 30 страни, 
които да бъдат ангажирани и да изпълняват своята работа ефективно. друго предизвикателство е да бъдат създадени 
адекватно законодателство и регулации, които да са в полза на египетския лешояд.

ник уилямс, Меморандум за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/Raptors MoU)

Защо усилията на толкова много страни са необходими за 
опазването на египетския лешояд?
Египетският лешояд е мигриращ вид, неговата популация се 
размножава в Европа, пресича при миграцията Близкия изток и 
зимува в африка. независимо колко усилия полага една страна, те ще 
бъдат напълно напразни, ако не правят същото всички други, в които 
египетският лешояд се среща. такова съвместно сътрудничество за 
спасението на вида е абсолютно наложително.

Коя е най-голямата заплаха за вида и коя е най-важната дейност 
за опазването му?
по време на този семинар бяха набелязани три основни заплахи 

за египетския лешояд по миграционния му път и в местата за размножаване и зимуване – отравяния (чрез отровни 
примамки, предназначени за други животни), сблъсък с електрически стълбове и ветрогенератори. третата причина 
е свързана с промяната на местообитанията, на земи, най-вече заради интензивното земеделие. първо ние трябва 
да идентифицираме всички заплахи, да се свържем с всички засегнати лица и да разберем тяхната мотивация. само в 
такъв случай можем да си сътрудничим ефективно.

Как виждате бъдещето на това сътрудничество? Кое е най-голямото предизвикателство?
следващата стъпка е да финализираме плана за действие за опазване на египетския лешояд през следващите няколко 
месеца и се надяваме да бъде одобрен като план за действие за опазване на вида за следващите 10 години. най-голямото 
предизвикателство е това, че трябва да работим с голям кръг от хора, от държави и различни култури в процеса на 
развитие на този план, което всъщност е лесната част. трудната е да реализираме този план не просто в близкото 
бъдеще, а в следващите 10 години. това е наистина трудно за осъществяване, но вярвам, че можем да го направим.
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ЕКСПЕрИМЕнТАЛнО ПуСнАхМЕ МЛАДИ ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ, ОТГЛЕДАнИ в 
ПЛЕн, в бъЛГАрИЯ

на 10-ти август, 2016 г., Българското дружество 
за защита на птиците (Бдзп) постави три 
малки египетски лешояда в изкуствено гнездо на 
територията на природен парк „русенски лом“ 
с любезното съдействие на дирекцията на парка 
и на зелени Балкани. две от лешоядчетата бяха  
предоставени от зоопарка във виена, а едно - от 
зоопарка в париж. 
това експериментално въвеждане чрез адаптация 
на млади египетски лешояди, отгледани в плен, 
сред местна дива популация, се прави за първи път, 
не само в България, но и в цяла източна Европа. в 
дългосрочен план, подобни дейности ще залегнат 
в програма за активно подсилване на дивата 
популация и подсигуряване на нейното бъдеще в 
страната и региона. 
на всеки от младите египетски лешояди бе поставен сателитен предавател и пръстен. две от лешоядчетата бяха от 
женски и бяха кръстени Елоди и регина – на техните гледачки в зоопарковете, откъдето са взети. третата птица бе 
мъжка и бе кръстена лом (ломец) - на името на парка. 
малките бяха осигурени чрез зоопарка в прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на 
Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на фондацията за опазване 
на лешоядите (VCF). 
две от птиците – регина и Лом (брат и сестра с турски произход) започнаха да мигрират в началото на септември. те 
следваха доста сходен маршрут, но с няколко дни разлика, като минаха през турция и кипър, но за съжаление намериха 
гибелта си в средиземно море. по време на тяхната първа и неуспешна миграция, всяка от тези две птици измина над 
1500 км (500 км от които над открито море) за 8 дни, със среден пробег 200 км на ден.

Елоди – най-младото лешоядче започна своята 
миграция последно (в края на септември) и 
вероятно поради своята генетика (то е с френски 
произход), започна да лети на югозапад, като 
достигна пелопонес и се изправи пред голямото 
предизвикателство да пресече средиземно море. 
след 12-часов полет измина 480 км  и достигна 
североизточния бряг на либия. това е вторият 
документиран случай на маркиран млад египетски 
лешояд, който успешно пресича средиземно море 
при миграцията си от Балканите. в момента тя 
зимува на границата между нигер и нигерия.
желаем много късмет и попътен вятър на Елоди по 
време на скитането й из африка.
може да следите придвижванията на Елоди оттук.
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http://www.lomea.org/
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http://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/menagerie-zoo-jardin-plantes
https://www.zoopraha.cz/en
http://www.eaza.net/conservation/programmes/
http://www.eaza.net/
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ПрЕЗ 2016 ОТбЕЛЯЗАхМЕ МЕжДунАрОДнИЯ ДЕн нА ЛЕШОЯДИТЕ в 
МАДжАрОвО, хАСКОвО И руСЕ

на официалната дата на празника – 3-ти септември, природозащитният център в маджарово „източни родопи“ бе 
посетен от 50 човека, които бяха запознати с интересни факти за живота на белоглавите и египетските лешояди и 
имаха възможност да ги наблюдават в естествената им среда. Беше излъчен и филмът „те отлитат”.

на 9-ти септември се пренесохме в хасково. програмата 
започна с прожекция на филма „те отлитат” и продължи 
със забавни работилници за деца. те изрисуваха лицата 
си като различните видове лешояди или други животни и 
сами изработиха макети на част от животните, които 
са включени в менюто на египетските лешояди. общо 
около 140 човека  възрастни и деца се забавляваха, като 
се снимаха като лешояди. за пръв път беше показана и 
изложбата със снимките-победители във фотографския 
конкурс ”одисеята на египетските лешояди”. следобедът 
продължи с концерт на мирян костадинов – познат от 
предаването  „х-фактор”. той обясни на публиката защо е 
важно да опазваме лешоядите.  

събитието в русе се проведе на 16-ти септември в 
регионалния исторически музей - русе и събра над 130 човека 
– възрастни и деца, които имаха възможност да разгледат 
пътуващата изложба, посветена на египетските лешояди и тази, със снимките-победители във фотографския конкурс 
”одисеята на египетските лешояди”. Близо 70 деца се включиха в 6 ателиета  за изработка на маска на египетски 
лешояд, макет на змия, лалугер, охлюв, костенурка и таралеж. посетителите на събитието се насладиха и на пиеса, 
посветена египетския лешояд, като можаха да видят отблизо макет на ниша на вида с фигура на млада птица в реален 
размер.

изказваме благодарност на община хасково и на регионалния исторически музей в русе за гостоприемството!

© мариана вълчева

© димитър градинаров

© рим русе
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нОвИТЕ фИЛМИ, СъЗДАДЕнИ в рАМКИТЕ нА ПрОЕКТА

ОДИСЕЯТА нА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ

на международния ден на птиците – 1 април, LIFE+ проектът „помощ за египетския лешояд“ обяви фотоконкурс, 
целящ популяризирането и опазването на една от най-застрашените птици на планетата. получихме цяла палитра от 
вдъхновяващи фотографии, като през септември бяха отличени победителите: 

Първа награда получи една от снимките на Калин ботев. 

на второ място се класира снимката на Кемтонг Тонсакулрунгруанг от тайланд.

наградата на публиката отиде при хюсеин Донмезюлу, турция, със заглавие: „пазителят на древната гробница”.

още 17 снимки бяха избрани за изложба, която бе представена в хасково и русе, а скоро ще гостува  в софия и в 
Благоевград. 

сн.: тасос Бунас, HOS

„Бъди един от нас“ – филм, посветен на борбата с 
отровите в гърция: 
http://www.lifeneophron.eu/en/video-gallery/17/61.html

„Белият баща“ – филм на влади илиева за създаването на 
огромният графит в маджарово от „140 идеи“: 
http://www.lifeneophron.eu/en/video-gallery/8/55.html

„жовотът на египетския лешояд“ – филм с кадри от 
гнездото с поставената камера за наблюдение на живо: 
http://www.lifeneophron.eu/en/video-gallery/16/58.html

случаят „г-н рос “ – филм на мария салабашева за 
британският колекционер на яйца, обвинен в България: 
http://www.lifeneophron.eu/en/video-gallery/2/51.html 
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в конкурса участваха общо 14 души, с общ брой 47снимки. участниците бяха от България, гърция, франция, чехия, индия, 
израел, турция и тайланд.

всички снимки, участвали в конкурса, можете да намерите тук.

въЛШЕбнИЯТ ПръСТЕн 
илюстрации: Яна Казакова

сн.: WWF

сн.: WWF

© калин Ботев © кемтонг тонсакулрунгруанг © хюсеин донмезюлу

https://www.facebook.com/TheReturnOfTheNeophron/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D656364497835620
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