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КАКвО СЕ СЛучвА в ПрОЕКТА

скъпи приятели и колеги,

за никой не е тайна, че през последните 30 години световно застрашеният египетският лешояд е намалял с над 
80% на Балканите. през 2012 година започнахме изпълнението на международния LIFE проект „помощ за египетския 
лешояд“ с амбициозната задачата да предотвратим изчезването на вида от региона. подхранвахме и охранявахме 
над 50% от популацията в България и гърция, проведохме интензивни дейности против основната заплаха за вида - 
нелегалното използване на отрови, изследвахме здравословното състояние на птиците, миграцията и местата за 
зимуване, изолирахме близо 500 опасни електрически стълба, създадохме национален план за действие за вида в гърция и 
международен план за действие за опазване пътя на миграция, проведохме мащабни комуникационни кампании с цел да 
отворим сърцето на колкото може повече хора към този емблематичен вид и въпреки това популацията продължаваше 
на намалява. но ние не загубихме надежда. не се отказахме и продължихме да се борим. нямаше нито един ден, нито един 
час, в който всеки един от отдадения екип на проекта да не мисли и работи за вида. и това не бяхме само ние – точно 
като свещена птица, египетският лешояд окрили и обедини усилията на фермери, ловци, кметове, полицаи, митничари, 
ветеринари, учени, природозащитници, студенти, ученици, музеи и министерства от различни страни и континенти 
за един по-добър свят, и с това се появи и лъч надежда. след 2014 г. популацията в България започна да се покачва като 
през 2016 г. достигна почти същата стойност като в началото на проекта (2012 г. – 29 територии, всичките заети 
от двойки; 2016 г. – 33 заети територии с общо 28 двойки). популацията в гърция все още е в критичния минимум, но 
вярваме, че положените усилия няма да останат напразни и тя ще се възстанови в дългосрочен план. направихме много, 
но то е нищо в сравнение с това което предстои. Един голям проект свършва, но това е само началото на завръщането 
на египетския лешояд на Балканите.

Стоян Николов
(ръководител на проекта)

Редакционно
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26 ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДчЕТА нАПуСнАхА уСПЕШнО ГнЕЗДАТА в БъЛГАрИЯ И 
ГърцИЯ ПрЕЗ 2016 Г.

през този гнездови сезон в България и гърция бяха отчетени общо 40 
територии, заети от египетски лешояди (33 в България и 7 в гърция) – с 
две повече от 2015 г.

в България 28 от териториите бяха заети от двойки и 5 - от единични 
птици. в източни родопи бяха заети 24 територии (21 двойки и 3 единични 
птици), а в североизточна България – 9 територии (7 двойки и 2 единични 
птици). за първи път от 2012 г. насам има втора заета територия в 
пп „русенски лом“ (от единична птица), както и наново заети 2 стари 
територии в източни родопи (от двойки). общо 22 (79%) от двойките в 
страната замътиха (16 в източни родопи и 6 в северна България), като 
19 двойки отгледаха поколение. от общо 25 малки, 23 успешно напуснаха 
гнездата (16 – в източни родопи и 7 – в северна България). причините за двете загинали малки са неизвестни.

в гърция 5 от териториите бяха заети от двойки и 2 – от единични птици. в гръцка тракия бяха заети 5 територии (4 
двойки и 1 единична птица), в останалата част на гърция – само 2 територии (1 двойка и 1 единична птица). всички (100%) 
от двойките пристъпиха към мътене, като 3 от тях отгледаха успешно потомство. от общо 6 малки, само 3 (50%) 
напуснаха гнездата (две малки станаха жертва на хищник, а при третото причината остана неясна).

Подхранване: 

през целия гнездови сезон с малки количества храна бяха подхранвани 12 
двойки (6 в северна България и 6 в родопите) и 2 единични птици в северна 
България. в периода на излитане на малките (август) са подхранвани 
още три двойки в източни родопи. в дейността участваха 12 местни 
сътрудници в 7 проектни зони, като общо бяха извършени над 400 
подхранвания и бяха изнесени на лешоядите повече от 1.5 тона отпадъчно 
месо (предоставено от фермери и кланици).

в гърция две двойки (една в тракия и една в централна гърция) бяха редовно 
подхранвани през целия гнездови сезон с малки порции месо (над 200 кг 

общо). в допълнение функционираха и три площадки за подхранване с месо, осигурявано от кланици и местни фермери 
(над 1.5 тона месо общо през гнездовия сезон).

Охрана на гнезда:

в България през август беше организирана програма за охрана на гнезда, в която се включиха общо 21 души (сътрудници 
по проекта и доброволци), сред които и гости от германия и литва. в периода на излитане на малките ежедневно бяха 
охранявани 16 двойки, които отгледаха общо 19 малки (7 в северна България и 12 в източни родопи) или това са 83% от 
успешно излетелите малки в България.

за втора поредна година охраната на гнездото на двойката египетски лешояди в пп „русенски лом“ се осъществи, 
благодарение на дарението на мариета колева.

в гърция последното гнездо в метеора бе охранявано по време на целия гнездови сезон. в тракия, едно гнездо в компсато 
бе охранявано от юни до края на сезона. две гнезда в национален парк „дадя“ бяха охранявани от средата на юли до 
настъпването на миграцията от доброволци на EVS, гостуващи на WWF гърция.

© владимир добрев

© владимир добрев
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ИДЕнТИфИцИрАнЕ нА вАжнИ МЕСТА ЗА МИГрАцИЯТА нА БАЛКАнСКАТА 
ПОПуЛАцИЯ нА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

основната причина за спада на популацията на египетския лешояд е твърде ниската преживяемост на възрастните 
и неполово зрелите птици. някои от основните причини за смъртност са свързани с миграцията. целта на доклада: 
„идентифициране на важни области на струпвания по време на миграцията на египетски лешояди (Neophron percnopterus) 
от балканската популация чрез сателитно проследяване“, е да идентифицира най-важните места с тесен фронт на 
миграция и „горещи точки“ и къде младите птици се скитат през четирите години, преди да започнат да гнездят.

в проучването са използвани данни от сателитно проследяване на маркирани египетски лешояди, събрани между 10 
август 2010 г. и 16 юни 2016 г. отчетени си общо 11 251 локации на четиринайсетте птици (5 възрастни и 9 млади) по 
време на техните 12 пролетни (включващи 5 - на възрастни птици) и 18 есенни миграции (включващи 6 - на възрастни 
птици).

чрез тези данни докладът определя областите, 
използвани от  основната част от египетските 
лешояди от Балканите по време на миграция и са 
оценени потенциалните заплахи в тях, свързани 
с човешката инфраструктура.

сред десетте най-важни места с тесен фронт 
на есенна и пролетна миграция на първо място 
се нарежда заливът искендрун (южна турция), 
като включва повече от 70% от всички миграции. 
второто ключово място е около суец (Египет), 
като точно 70% от миграциите преминават 
през района. останалите места с тесен фронт 
на миграция са разположени основно около 
източното крайбрежие на средиземно море от 
турция до Египет, през сирия, ливан и израел, 
както и в централната част на анадола (турция), 
около Бейпазари.

в доклада са идентифицирани една вятърна 
електроцентрала, разположена в главната 
„гореща точка“ на миграция на египетския 
лешояд в централната част на анадола, седем - 
в рамките на най-важните места с тесен фронт 

на миграция (шест около залива искендрун, един около суец) и две вятърни електроцентрали, частично включени в едно 
от ключовите места. Броят на вятърните турбини във всеки вятърен парк, може да варира от 5 до няколко стотин.

 може да намерите пълния доклад тук.
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нОвА СТАТИЯ рАЗКрИвА КАК ЛАнДШАфТнИТЕ фАКТОрИ вЛИЯЯТ върху 
ЗАЕМАнЕТО нА ТЕрИТОрИИ И ГнЕЗДОвИЯ уСПЕх нА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ 
нА БАЛКАнИТЕ

лешоядите са една от най-застрашените групи птици на планетата, поради редица 
заплахи, като отрови, токови удари, сблъсъци с антропогенна инфраструктура, 
директно преследване, промени в селскостопанските практики и местообитанията, 
санитарни норми, които могат да намалят наличната храна. за разработване на 
ефективни стратегии за опазване на лешоядите е ключово познанието, кои от 
тези фактори имат най-силно влияние върху демографските параметри, като 
заемането на територии и гнездови успех, както и дали аналитичните модели 
могат за се прилагат в други страни и географски райони.

нова научна статия на LIFE+ проекта „помощ за египетския лешояд“, основана 
на дългосрочен мониторинг на заети територии и гнездовия успех на египетски 
лешояди на Балканите, анализира относителното влияние на различни фактори на 
средата върху спада на популацията. за целта са използвани данни за заемането и 
гнездовия успех на 87 различни територии през периода 2003-2015 г. (общо заемането 
на териториите е 69%, а средният гнездови успех – 0.8 малки на заета територия). 
статията изследва коя от общо 48 различни променливи на средата в най-голяма 
степен обяснява вариацията в заемането на територии и гнездовия успех на вида 

в България и гърция, и също така, дали разработените статистически модели са приложими за македония. заемането 
на територии и гнездовият успех се влияят от широк спектър променливи, всяка от които поотделно има слаб ефект 
и той може да се различава на ниво държава. и двата модела показват добра аналитична способност, но не могат да 
предскажат заемането на територии и гнездовия успех при тестване с данни от друга държава. 

в заключение, стратегия, фокусирана върху малък брой фактори на средата, е малко вероятно да забави намаляването 
на популацията на египетския лешояд на Балканите. мерките, които се предлагат в краткосрочен план, са насочени 
към намаляване смъртността на възрастните индивиди, чрез засилване контрола по отношение на законодателството 
срещу нелегалното използване на отрови, а в дългосрочен план – към прилагане на широкомащабни програми, които да 
гарантират запазването и възстановяването на традиционните малки ферми и екстензивно селско стопанство.

цялата статия е достъпна тук.

5 ГОДИнИ ПОГЛЕД ОТБЛИЗО - КАМЕрА ЗА нАБЛюДЕнИЕ нА жИвО нА ДИвО 
ГнЕЗДО нА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯД

през 2012 г. екип на LIFE+ проекта „помощ за египетския лешояд“ инсталира камера 
в гнездовата ниша на двойка египетски лешояди в близост до провадия. оттогава 
всяка година камерата ни свързваше отблизо с живота на този рядък вид и станахме 
свидетели на излюпването и първия полет на общо 9 малки (2012 – 2, 2013 – 2, 2014 – 2, 
2015 – 1, 2016 – 2 малки).  

двете млади птици, които се излюпиха тази година, в средата на септември успешно 
поеха по дългия път към африка. пожелаваме им да се завърнат отново по родните 
места, а напролет двойката египетски лешояди отново да се сдобие с поколение!© николай терзиев
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специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е единствената в света и 
бе монтирана от Българското дружество за зашита на птиците по такъв начин, че да се слива със скалите и да не 
притеснява лешоядите. през тези 5 години, благодарение на камерата, получихме ценна информация за поведението и 
хранителните навици на световно застрашения египетски лешояд, необходима за дейностите по неговото опазване. 
събрахме огромен видео материал, който използвахме в създаването на филма „животът на египетския лешояд“ и 
който тепърва ще бъде от полза за други научно популярни филми и за медиите.

Благодарение на камерата и друга, изключително важна мисия, към която се стремяхме, бе постигната: всяка година 
новините за пристигането на двойката, снасянето на първото им яйце и излюпването на малките, се радваха на 
огромен интерес от страна на медиите и хората, като отчитахме точно в тези периоди най-голяма посещаемост на 
сайта на проекта, в който всеки можеше да наблюдава на живо птиците. вниманието и интересът на хората, тяхната 
загриженост за бъдещето на египетския лешояд, са ключови за неговото опазване.

Екипът на „помощ за египетския лешояд“ изказва своята благодарност на хората, които подхранваха и зорко пазеха 
двойката египетски лешояди, докато отглеждаше своето поколение  всяка година – митко ангелов, светослав цветанов, 
антон андонов, меджнун адемов, който освен тези дейности допринесе изключително много за популяризирането на 
камерата и на египетските лешояди с организирането на събития, медийни изяви и инициативи, заедно с пгсс „земя“. 
Благодарим на сдружение Балкани, варнаклайминг, горското стопанство, риосв варна за съдействието и помощта, на 
мтел, които предоставиха директно електрозахранване за камерата, на антония калчева и мирослав михайлов и на 
всички жители на провадия, които са загрижени за съдбата на своите птици и ги възприемат като повод за гордост на 
града!

СрЕЩА нА ЕКИПА ОТ СъТруДнИцИ ПО МОнИТОрИнГ И ОхрАнА нА ГнЕЗДА нА 
ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ в БъЛГАрИЯ

между 7-ми и 9-ти октомври в природозащитния и информационен център на Бдзп „източни родопи“ в рамките на 
„помощ за египетския лешояд“ се проведе семинар, посветен на всички сътрудници по охраната и подхранването на 
двойки египетски лешояди от южна и северна България (русе, шумен, варна, провадия, маджарово). участниците в 
тези ключови природозащитни дейности посетиха площадката за подхранване в студен кладенец, наблюдаваха 
белоглави лешояди и чрез редица презентации се запознаха с най-важните дейности по проекта и с резултатите от 
своята работа през тези 5 години.

основната цел на срещата бе да затвърди методологичните 
им познания и умения във връзка с полевата работа с 
египетския лешояд и на практика да приложи основата на 
следпрoектните дейности, свързани с грижата към вида 
по места и след края на проекта.

Екипът на „помощ за египетския лешояд“ изказва 
своята огромна благодарност за всеотдайната работа 
на всички сътрудници, които не само участваха с преки 
природозащитни дейности, но и допринесоха изключително 
много за информирането на медиите и местните общности 
за състоянието на египетския лешояд и така събудиха у 
много хора внимание и обич към този емблематичен вид! 
изказваме сърдечна благодарност и на всички дарители и 
доброволци за тяхната помощ и подкрепа!

© Йорданка горанова-луканова
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Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Декември 2016, Брой VIII Лешоядски работи

ПъТувАнЕ КъМ СПАСЕнИЕТО

новият филм на WWF гърция, създаден в рамките на LIFE+ 
проекта „помощ за египетския лешояд“, е посветен на 
усилията и отдадеността на младите хора в гърция, които 
се включиха активно в опазването на най-застрашената 
птица в страната – египетския лешояд.

пътуването започна преди 4 години, когато ученици от 
училищата в Еврос и родопи решиха да помогнат на екипа 
на WWF гърция в опазването на тази емблематична птица. 
300 ученици от 5 училища взеха участие в символичното 
осиновяване на двойки египетски лешояди в тракия, които 
гнездят в близост до селата им. целта на това осиновяване 
бе повишаване на осведомеността на местните хора за 
вида.

през тези четири години учениците активно и с творчески 
подход се стараеха да привличат вниманието на местните 
хора към състоянието на египетския лешояд и нуждата от 
неговото опазване. това те осъществяваха чрез дейности 
на открито – раздаване на информационни материали, 
рисуване на стенописи, поставяне на информационни 
табели, протестни шествия по улиците с призиви за 
опазването на вида и биоразнообразието и против 
използването на отрови.

но пътуването на младите хора не свършва дотук, техните 
усилия продължават! Екипът на проекта изказва своята 
сърдечна благодарност на тези деца за уникалния начин, по 
който представиха египетския лешояд и отправиха молба 
към света за неговото спасение!

гледайте филма тук.

СЛЕДПрОЕКТЕн ПрИрОДОЗАЩИТЕн 
ПЛАн нА „ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД“ 

запознайте се тук.

КрАТъК ОТчЕТ нА LIFE+ ПрОЕКТ  
„ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД“

свалете от тук.

© тасос Бунас

© WWF
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http://www.lifeneophron.eu/bg/video-gallery/19/64.html
http://lifeneophron.eu/files/docs/1481152399_58.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1484572055_719.pdf
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LIFE+ проект “Спешни мерки за опазване на египетския лешояд 
(Neophron percnopterus) в България и Гърция“ LIFE10 NAT/BG/000152

www.LifeNeophron.eu


	какво се случва в проекта
	26 египетски лешоядчета напуснаха успешно гнездата в България и Гърция през 2016 г.
	Идентифициране на важни места за миграцията на балканската популация на египетския лешояд
	Нова статия разкрива как ландшафтните фактори влияят върху заемането на територии и гнездовия успех на египетските лешояди на Балканите
	5 години поглед отблизо - камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояд
	Среща на екипа от сътрудници по мониторинг и охрана на гнезда на египетски лешояди в България
	Пътуване към спасението
	следпроектен природозащитен план на „Помощ за египетския лешояд“ 
	Кратък отчет на LIFE+ проект  „Помощ за египетския лешояд“

