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2014: НОВА НАДЕЖДА ИЛИ РАЗОЧАРОВАНИЕ?

Скъпи приятели,

Намираме се по средата на нашия 

LIFE+ проект  – кръстопът, откъдето 
трябва да започнем да изграждаме 
ефективна природозащитна 
стратегия, основана на 
доказателствата, натрупани до 
момента. Трябва да намерим баланса 
между спешните и дългосрочни 
мерки за опазване на египетския 
лешояд на Балканите. Крайъгълен 
камък в това направление е транс-
континенталният миграционен план 
за действие на вида, който ще бъде 
разработен през тази и следващата 
година.

2014 – Какво се случва? 

Два екипа с обучени кучета бяха 
създадени в Гърция като спешна 
мярка срещу широко разпространения проблем с отровните примамки.Нулева ще е тази година по отношение на агро-
екологични плащания в България. Една от маркираните със сателитни предаватели млади пици, единствената прекосила 
успешно Средиземно море през 2013 г., беше убита в Нигер заради вуду. Четири по-малко територии са заети от 
египетските лешояди в България и Гърция през тази година в сравнение с 2013-та.

По-нататък в броя може да прочетете дали 1,082 египетски лешояда са малко за района на Афар в Етиопия, както и за 
успешното приключване на проекта за изграждане на капацитет в основните места за зимуване на Балканската популация. 
Ще ви пренесем в Турция, където ще наблюдавате 552 египетски лешояда да прелитат над района на Искендерун по време 
на есенната миграция. Отново има две пухкави бебета в гнездото под видео наблюдение,и отново ще ви демонстрираме 
красотата на две от зоните по проекта – Компсатос в Гърция и Студен кладенец в България. Двама члена на екипа ще 
ви разкажат, колко отчайващо е година след година да намираш все по-малко и по-малко заети от лешояди територии, 
но също ще споделят с вас рецептата, как въпреки това човек може да съхрани надеждата и ден след ден да продължава 
да дава най-доброто от себе си за каузата. Не на последно място, ще ви разкажем завладяваща история за тайната на 
египетския лешояд и човешкото щастие.

Приятно четене!

Стоян Николов
(ръководител на проекта)

Редакционно

Сн. Светослав Спасов
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ЗА ДА ИМА ЕГИПЕТСКИ 
ЛЕШОЯДИ 

Кампания за набиране на 
средства.  

Най-бързо изчезващата 
хищна птица в Европа – 
египетският лешояд се 
нуждае от вашата помощ! 
Той има нужда от Пазители, 
които да му помогнат да се 
завърне. Които да бдят над 
него в критичния и изпълнен 
с опасности период на 
отглеждане на малките.

Вие можете да помогнете!

Подкрепете ни, като дарите 
средства за охрана на гнезда на 
египетски лешояди на  
www.LifeNeophron.eu
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Сн. Светослав Спасов

ФИЛМ „ЖИВОТ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД – МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

В рамките на LIFE+ проектът „Помощ за египетския 
лешояд“ се създаде филм, посветен на значението на 
международното сътрудничество за опазването на 
световно застрашения египетски лешояд.

Във филма участват представители на 
природозащитни организации от всички балкански 
страни, където египетският лешояд  все още се 
среща: България, Гърция, Македония, Албания и Турция, 
както и експерти от  Великобритания и Судан - едно 
от ключовите места за зимуване на балканската 
популация.

Можете да намерите филма на сайта на проекта:  
www.LifeNeophron.eu
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КЪДЕ СА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ?  
от Владимир Добрев

През пролетта на 2014 г. отново беше регистрирано 
намаляване в числеността на вида в България и Гърция 
– заетите територии са само 38 (32 от двойки и 6 от 
самотни птици). Този резултат следва общата дългосрочна 
тенденция за намаляване на вида на Балканите, въпреки че 
през 2014 г. беше регистриран най-големият брой скитащи 
птици за последните 5 години; наблюдавахме 5 индивида на 
възраст между 2 и 4 години. Една от тях се включи в двойка 
в северна България. Това ни дава надежда, че битката не е 
загубена и борбата за египетските лешояди едва започва!

КАЧЕСТВЕНА ХРАНА ЗА ЕГИПЕТСКИТЕ 
ЛЕШОЯДИ от Владимир Добрев

През 2014 г. продължаваме да осигуряваме безвредна храна 
за нашите двойки египетски лешояди. Тази година от 
дейността се възползват 15 двойки и една самотна птица. 
Също така установихме сътрудничество с дивечовъден 
резерват в Източните Родопи, където идват да се хранят 
още две двойки. Подхранването е от ключова важност, тъй 
като всяка птица има значение; на площадките предлагаме 
безвредна храна и за скитащите птици. Наличието й е много 
важно и в периода след излюпването на малките, които се 
нуждаят от нови сили.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТАВА НА ХРАНАТА 
НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД    
от Владимир Добрев

Предстои завършването на дългосрочно изследване 
на храната на египетския лешояд в България и Гърция 
(данните са събирани в продължение съответно на 7 и 3 
години). Целта е да разширим познанията си за състава 
и естеството на храната на балканската популация, 
както и да потърсим различия между отделните двойки и 
територии. Резултатите ще помогнат за изработването 
на по-ефективна стратегия за подхранване за в бъдеще.
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Сн. Владимир Добрев 

„НУЛЕВА” ГОДИНА ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ от Едита Дифова

В края на 2013 г, макар и неофициално, стана ясно, че 2014 г. ще бъде 
нулева година за поемане на нови агроекологични ангажименти. 
Причината е липсата на финансови средства по мярка 214 
„Агроекологични плащания” от Програмата за развитието на селските 
райони (ПРСР) 2007–2013 г. Възможно бе със специална клауза да се 
осигурят средства от Новата ПРСР, но българското Министерство 
на земеделието и храните (МЗХ) не задейства този механизъм. 

За радост мярка 213 „Плащания по Натура 2000” е активна и средства 
за нея има. МЗХ се забави с официалното си становище по въпроса 
до 18 март 2014 г., когато в „Държавен вестник” се публикуваха 
измененията по Наредба 11 от 2009 г. за агроекологичните плащания. 
От нея официално стана ясно, че нови агроекологични ангажименти 
през 2014 г. няма да се поемат, нито ще има разширяване площта на 
вече поети ангажименти до третата година. Фермерите, които вече са поели агроекологични ангажименти, трябва да 
подадат „Заявление за плащане“ през 2014 г.

На 25 април в „Държавен вестник” излезе поредното изменение на Наредба 11, а именно тези фермери, които са стартирали 
с агроекология през 2009г. ще могат да продължат с ангажимента си за шеста поредна година през 2014 г.

Сн. Йорданка Горанова
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ТРЕТА ГОДИНА - ФИЛМОВИ ЗВЕЗДИ!
от Николай Терзиев

За трета поредна година единствената в света 
специализирана камера за онлайн наблюдение на 
диво гнездо на египетски лешояди успешно излъчва в 
интернет пространството! 

И този сезон двойката египетски лешояди избра същата 
гнездова ниша, която екипът ни грижовно „екипира“ с 
камера. Птиците отново станаха родители на две нови 
надежди за оцеляването на вида. 

Наблюдавайте на живо гнездото на
Сн. Николай Терзиев

Сн. Йоанна Барейра

ЕКИПИ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ, ГОДИНА 2-РА: БОРБА С 
ОТРОВНИТЕ ПРИМАМКИ от Алкис Кафецис

При подготовката за успешен размножителен сезон за египетските лешояди се обърнахме към екипите, осиновили пет 
размножаващи се двойки в западна Тракия, Гърция, миналата година. През 2014 г. те ще подпомогнат усилията ни в борбата 
с отровните примамки. Идеята е да създадем видео клипове, да изготвим дървени табели и да съставим по-големи групи 
поддръжници преди края на тази учебна година.

www.LifeNeophron.eu
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ПЪРВИТЕ ЕКИПИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТРОВА С КУЧЕТА НА БАЛКАНИТЕ    
от Виктория Саравия

Както е ставало дума в няколко предишни издания 
на бюлетина, отровните примамки в момента са 
заплаха номер едно за оцеляването на последните 
двойки египетски лешояди в Гърция. Справянето с 
проблема обаче далеч не е лесна задача. Практиката 
е дълбоко вкоренена в селските общности в Гърция, а 
и не само там. Най-доброто решение на проблема би 
било радикална промяна в отношението на хората – 
нещо, което очевидно не може да се постигне за един 
ден; тъкмо напротив. За това са нужни години, а за 
съжаление египетските лешояди в страната ни не 
могат да си позволят лукса да чакат.

Все пак има и алтернативни, иновативни мерки, 
които могат да помогнат за намаляването на риска 
от отравяне до щастливия ден, в който хората ще 
престанат да ползват отрови в дивата природа. 
Миналия март приложихме една от тях в Гърция. Два 
екипа със специално обучени кучета започнаха работа 
в районите Метеора-Антихасия и Тракия. Задачата на кучетата и водачите им е да намират отровните примамки, както 
и труповете на отровените животни в природата. След това находките се събират, отстраняват се от екосистемата 
и прекъсват смъртоносната верига, която често започва от една-единствена примамка. За месец и половина работа 
екипите са открили потресаващите 10 кг отровени примамки и над 10 отровени животни; по този начин вероятно са 
предотвратили смъртта на безброй представители на дивата фауна, сред които и на обичните ни египетски лешояди, 
както и на много други защитени видове (скален орел, белоглав лешояд, вълк, мечка и др.).

Методът вече се прилага в други държави, например в Испания, и дава изключително добри резултати, така че дори и да 
изглежда, че времето на египетските лешояди на Балканите изтича, подобни дейности ни вдъхват кураж и надежда!

ИЗОЛИРАНЕТО НА ОПАСНИ 
ЗА ПТИЦИТЕ СТЪЛБОВЕ 
ПРОДЪЛЖАВА от Владимир Добрев

Изолацията на опасни стълбове от 
електропреносната мрежа продължава! 

В Източните Родопи бяха изолирани още 
25 стълба; до края на юни броят им ще 
се увеличи до 46. Така ще обезопасим най-
рисковите стълбове в териториите на 4 
двойки египетски лешояди. Тези дейност е 
от ключово природозащитно значение и за 
много други видове птици, като например 
световно застрашения царски орел и белия 
щъркел.

Сн. Александър Маринов
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КАКВО РАЗКРИ НАШЕТО ПЪТУВАНЕ 
ДО ЕТИОПИЯ? от Волен Аркумарев

Нашето проучване потвърди района на Афар, Етиопия, като 
едно от най-важните места за струпване на зимуващи 
египетски лешояди в Африка. За 618 км трансекти бяха 
преброени общо 1082 египетски лешояда, нощуващи на 172 
електрически стълба и 4 комуникационни кули. Около 96% 
от лешоядите нощуваха на обезопасени стълбове, които не 
представляват риск за живота им. При подобно проучване 
през 1994 г. за75 км трансекти в същия район са установени 
1473 египетски лешояда (Sigismondi and Politano 1996). Тези 
цифри показват рязък спад в числеността на зимуващите 
в района египетски лешояди за период от 15 години. Най-
сериозната потенциална заплаха за вида е масовото 
използване на отровни примамки от страна на местните 
власти в борбата с бездомните кучета.

КАКВО РАЗКРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 
МИГРАЦИЯТА В ТУРЦИЯ?от Стефан Опел 

За тенденциите в популацията на египетския лешояд 
(Neophron percnopterus) в западна Турция данни няма; би било 
изключително полезно да установим, дали там се наблюдава 
същият драстичен спад като в популацията на Балканите. 
През септември 2013 г. изследвахме района около залива 
Искендерун, за да проверим, дали оттам може да се провежда 
дългосрочен мониторинг на миграцията. Малките хълмчета 

северно от залива се оказаха значително по-подходящи за 
наблюдение на миграцията от местата в небезизвестния 
проход Белен. Преброихме 552 египетски лешояда, като 
върхови стойности бяха достигнати между 10-и и 24-
ти септември; препоръчваме точките за дългосрочен 
мониторинг на грабливи птици да бъдат установени на 
три места в близост до селищата Саръмазъ и Селимие. 
Има голяма вероятност тези наблюдателни пунктове да 
покрият преобладаващата част от египетските лешояди, 
мигриращи по източното крайбрежие на Средиземно море. 
За 10-годишен период събраните тук данни ще дадат ценна 
информация за тенденциите на популацията в Турция.

Сн. Волен Аркумарев

Сн.  Петър Янков

Сн. Волен Аркумарев
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УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ПРОЕКТА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В 
АФРИКА от Стоян Николов

През 2013 г. в източен Сахел беше проведено обучение за 
изграждането на капацитет сред природозащитници, 
работещи в местата за зимуване на египетския 
лешояд. Участниците бяха информирани за настоящите 
проблеми на вида и обучени на видово-специфични полеви 
методи на изследване и опазване на вида в Африка. Бяха 
проведени изследвания върху числеността, екологията 
и лимитиращите фактори в две от основните места за 
зимуване на балканската популация – в Судан и в Чад, както 
и в Етиопия, където се намира най-голямото известно 
зимно струпване на вида в Африка. Два обучителни 
семинара с общо 32 участници от 11 страни (Албания, 
България, Великобритания, Гърция, Джибути, Етиопия, 
Македония, Сомалия, Судан, Турция, Чад) бяха организирани 
в Етиопия и в България, за да се обмени опит и да се 
обсъдят необходимите спешни мерки за опазването на 
вида. Дейностите бяха финансирани от Споразумението 
за грабливите птици към Конвенцията за мигриращите 
видове (SSFA/CMSAD/2012/004) и LIFE+ проекта „Помощ за 
египетския лешояд“.

МИГРАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
НА ВИДА от Стоян Николов

В периода 22 – 25 февруари 2015 г. в София ще се проведе 
международна среща за опазване на популациите 
на египетския лешояд на Балканите, Средна Азия 
и Прикавказието. В срещата ще вземат участие 
около 35 участници от 25 страни от местата за 
гнездене, миграция и зимуване на вида, които ще 
обсъдят състоянието, проблемите и необходимите 
изследователски и природозащитни дейности за вида. 
Целта на събитието ще бъде изготвянето на план за 
действие за миграционния път на египетския лешояд. 

Реализирането на тази дейност се извършва в рамките 
на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, 
финансиран от Европейската Комисия и фондация А. Г. 
Левентис и проекта SSFA/CMSAD/2014/005, финансиран 
от Споразумението за грабливите птици към 
Конвенцията за мигриращите видове.

ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

www.LifeNeophron.eu

Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Юли 2014, Брой IV Сътрудничество

Сн. Стоян Николов
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РАЗКРИТ БЕ НЕЛЕГАЛЕН ТРАФИК С УБИТИ СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИ ЛЕШОЯДИ С 
ЦЕЛ ВУДУ МАГИЯ В АФРИКА

Нелегален трафик в Нигерия и Нигер с убити световно застрашени египетски лешояди, използвани за вуду магия, 
бе разкрит със съдействието на партньорите по LIFE+ проект от България и Гърция и с основното съдействие на 
партньорски организации от Африка.

Престъпната схема, в която участват традиционни ловци 
на лешояди и търговци, бе разкрита, благодарение на 
птицата Пасхалис, убита в Нигер. Лешоядът бе снабден 
със сателитен предавател, което позволи разплитането 
на нелегалната схема. Случаят е един от многото в района 
между Нигерия и Нигер, където масово се избиват лешояди и 
гарвани за „магически” церемонии и ритуали.

Сателитните предаватели  осигуряват ценна информация 
за вида, необходима за целите на неговото опазване. В 
този случай ролята му се оказва и друга - благодарение на 
модерното проследяващо устройство се разбира кога и къде 
е убита птицата.

Убитият египетски лешояд се излюпи през 2013 г. в Гърция, 
където му бе дадено името „Пасхалис”. В рамките на 
проекта LIFE+ „Помощ за египетския лешояд” на птицата 
бе поставен сателитен предавател. През есента Пасхалис 
излетя успешно към Африка и се засели в Южната част на 

Нигер. Последният сигнал от лешояда бе получен на 27.02.2014 
г. от място на около 140 км от границата с Нигерия. 
Следващите сигнали са от къща в малко село. Няколко дни по-
късно предавателят е изнесен в Нигерия.

Разследването, предприето от партньорите на LIFE+ 
проекта с подкрепата на Фонда за опазване на Сахара  (SCF) 

ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
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Сн. Торстен Прол

Сн. Сюлейман Мухамед
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в Нигер и Орнитологичния изследователски институт „А. 
П. Левентис” (APLORI) в Нигерия, разкри, че Пасхалис е убит 
от традиционен ловец на лешояди, който редовно идва от 
Нигерия. Целта е птицата да бъде продадена на богати 
клиенти в Нигерия за традиционни „магически” церемонии.

 В района между Нигерия и Нигер нигерийски ловци избиват 
масово лешояди и гарвани с тази търговска цел. Според 
събраните данни лешоядите от всички видове, които 
са убивани с тази цел, са значителен брой – известни са 

стотици случаи за последните 10 години. Само по време на 
последното си пътуване, споменатият ловец е убил осем 
лешояда.

В Нигерия на лешоядите се гледа като на източник на 
печалба, въпреки че са защитени от закона. Черният пазар 
там е широко разпространен. Докато отношението на 
местните общности към лешоядите в Нигер е негативно 
– той е считан се мръсна и грозна птица. Съществува и 
„морален закон”, според който правенето на магия на друг 
човек се счита за престъпление. Затова птиците не се 
използват в страната, но се изнасят за Нигерия, където има 
голямо търсене за вуду цели. 

За разрешаването на този сериозен проблем е необходимо 
да бъде създадена спешна интегрирана международна 
стратегия за опазване на лешоядите по пътя им на 
миграция. Първа стъпка към нейното реализиране е 
предприемането от страна на SCF на разяснителна програма 
и информационна кампания в Нигер, както и провеждането 
на по-задълбочено разследване на нелегалния трафик в 
Нигерия от Орнитологичния изследователски институт „А. 
П. Левентис”. На международно ниво LIFE+ проекта „Помощ 
за египетския лешояд” ще координира развитието на план 
за опазване на египетските лешояди по пътя им на миграция 
в мрежата на BirdLife International и със съдействието на 
Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка 
и Евразия (CMS/Raptors MoU) и активно ще насърчава 
съответните държави в приемането на плана.

Сн. Абдулай Харун

Сн. Абдулай Харун
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ... 

Ваня Георгиева, Администратор на проекта за България

Още от дете обожавам книгите за дивата природа. В една от тях бе 
първата ми среща с египетския лешояд. Тогава все още и не подозирах, 
че го има и в България.

А днес работата ми е посветена на това все още да го има... Вярно, 
че е зад бюро. Работа с документи. Не е като теренната работа, при 
която с всяка частица от тялото си усещаш непосредствената връзка 
с природата. Но всяка сутрин отивам до офиса с вярата, че това, което 
правя е важно свързващо звено между всички други дейности в общото 
колело на проекта.

Ясно помня онзи момент, когато един египетски лешояд  прелетя 
съвсем ниско над главите ни в Източни Родопи. Помня и когато помислих 
бял камък в далечината за египетски лешояд.

Забавни или вдъхновяващи, именно тези моменти ми носят от онзи 
заряд, който те кара да даваш всеки ден най-доброто от себе си, да 
даваш себе си. За да има египетски лешояди.

Тасос Бунас

„Де да имаше повече птици…“ – това повтарям 
непрекъснато, след всяко връщане от терена! 

За съжаление популацията на египетския лешояд, 
някога цветуща в планините на Епир, в момента 
е сериозно намаляла. Ето защо да живееш с 
египетските лешояди не е толкова лесна задача. 
Освен изтощителните дни на терен, човек трябва 
да преодолее и разочарованието от поредната 
незаета територия. И все пак наоколо все още има 
птици, така че имам щастието да живея с тях и 
да опозная всекидневните им навици. Признавам, 
че съм изключително щастлив, че работя за 
опазването на този удивителен вид!

Искрено се надявам, че усилията ми в рамките на 
проекта на LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“ 
ще окажат някакво влияние и че в идните години 
ще имаме възможността да се насладим на 
гледката на египетските лешояди, понесли се във 
висините над Епир!

Сн. Димитрис Вавилис 

Сн. Димитър Градинаров
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Защитена зона (ЗЗ) „Студен 
кладенец“ се намира в 
Южна България, Източните 
Родопи, като  част от нея 
е едноименният язовир 
и прилежащите масиви 
в скалното дефиле по 
долината на река Арда. 

Зоната е изключително 
красива! Склоновете 
покрай язовира са покрити 
с широколистни гори от 
дъб и габър,   драка, смин  и 
различни тревни формации. 
Живописните скални 
комплекси наподобяват 
древни укрепления и ведно с мекия климат създават 
идеалните условия за развитието на голям брой растителни 
и животински видове. Тук се срещат змиегущер, смок 
мишкар, шипобедрена и шипоопашата костенурки, испанско 
каменарче, малко черноглаво коприварче, черен щъркел,  вълк, 
див заек, белка, дива свиня и др. На южния бряг на язовира, 
северно от село Нановица, е разположен дивечовъден 

участък „Студен 
кладенец“, известен 
със многобройната си 
популация от елени 
лопатари.

В защитена зона „Студен 
кладенец“ има 219 вида 
птици, от които 59 са 
включени в Червената 
книга на България, а  103 
са от европейско природо-
защитно значение. 

Той е от световно 
значение като 
представителен район за 
средиземноморския биом 

и е една от най-важните зони за опазването на черния, 
белоглавия и египетски лешояди, совоок дъждосвирец и 
бухал.

Хората тук са добронамерени и гостоприемни. Тяхното 
отношение към дивия свят е ключово за опазването и 
съхранението на природното богатство в региона.

Ниски дъбови гори покриват стръмните склонове, потоци 
препускат надолу, за да влеят водите си в река Компсатос. 
В северната част на долината, близо до границата с 
България, се издигат величествени скали; сред тях е 
Тракийският Метеора, най-голямата скала с внушителен 
външен вид и забележително биоразнообразие. Тук гнездят 
белоглави лешояди, белошипи 
ветрушки и единствената 
двойка египетски лешояди 
в цялата долина. По-надолу 
в долината има гнезда и на 
морски орли, малки кресливи 
орли, орли змияри, осояди и 
черни щъркели.
Покрай каменистите 
горски пътища са пръснати 
помашки селища, но повечето 
тънат в развалини. Малкото 

ремонтирани стари къщи служат като летен дом на 
овчарите, които през пролетта повеждат добитъка си към 
планината от селищата в низините. Животновъдството 
е основен поминък в долината, което е полезно и за 
лешоядите и за едрите орли. При все това изключително 
високият брой кози е довел до унищожаване на горската 

растителност и ерозия 
на почвата, вследствие на 
което се стига до свлачища 
и наводнения в ниските 
райони. Отглеждането на 
овце и говеда вместо козите 
би спомогнало за опазването 
на гората, за намаляването 
на ерозията на почвата, а 
оттам – и на запазването 
на традиционните 
животновъдни практики.

ДОЛИНАТА НА РЕКА КОМПСАТОС: КРАСОТАТА НА УЕДИНЕНАТА, НЕПРИСТЪПНА 
ПРИРОДА от Дора Скарци

ОВМ: ЗАЩИТЕНА ЗОНА „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” (BG0002013) от Николай Терзиев

Сн. Димитър Градинаров

Сн. М. Бурс
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ЕГИПЕТСКИЯТ ЛЕШОЯД И ЦАРСТВОТО НА ОГНЕНИТЕ ИСКРИ от Николай Терзиев

Някога, преди много време, голямо нещастие застигнало царството на огнените искри. Щедростта, 
единствената дъщеря на царя, била покосена от неизвестна болест и се споминала. Някои казват, че било от 
мъка, други – че вдишала нечист въздух, но така или иначе живецът в нея изгаснал в едно с радостта на нейния 
баща. Цялото огнено царство посърнало. Не стигало това, ами скоро болестта се разпространила дотолкова, че 
започнали да измират и другите поданици. Колкото повече измирали огнените искри, толкова по-малка ставала 
силата на техния огън. 
Страшна угроза надвиснала над царствата на хората…

В това време велик владетел на Египет и 
върховен жрец на бог Амон бил фараонът 
Аменохтеп. Той бил мъдър и справедлив, 
но не било лесно да вижда и научава всичко 
в обширните владения на царството си. 
Затова по важните въпроси се допитвал 
до съветите на останалите жреци. Така 
бил направил и сега и внимателно слушал 
думите на съветниците си. Великата 
река Нил била пълноводна, хамбарите 
били пълни с жито, добитъкът се множал, 
населението било богато и цели сто години 
царували мир и благоденствие. Хората 
обаче не били щастливи, но никой не 
знаел каква е причината. С присъщата на 
повечето древни царе мъдрост, фараонът 
забелязал, че от известно време огънят в 
огнищата не горял както преди и не носел 
радост, топлина и уют в домовете. „Това 
трябва да е причината за нещастието“ 
– мислел си владетелят и се чудел как да 
разреши този проблем. Тогава, разказват 
хората, от небето в двореца му долетяла 
красива бяла птица. Това бил египетският 
лешояд, изпратен от богинята-майка 
Мут. Зарадвал се фараонът на това 
предзнаменование и поискал от лешояда 
да разбере откъде идва това нещастие и 
как той да помогне на хората. Птицата 
веднага приела задачата, поклонила се на 
владетеля и отлетяла.

Какво се случва по-нататък, разберете на 
www.LifeNeophron.eu.  
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Ил. Яна Казакова

http://www.lifeneophron.eu/bg/materials-view/43.html
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