
ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Януари 2015, Брой V



1. КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ДО МОМЕНТА       1

2. НАДЕЖДА ЗА СЪДБАТА НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД НА БАЛКАНИТЕ   2

3. ОХРАНА НА ГНЕЗДА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ В ПОМОЩ НА  
ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД          2

4. ЧУДОТО НА МИГРАЦИЯТА И ЗИМУВАНЕТО НА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ  3

5. УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА   
ОХРАНА НА ГНЕЗДА НА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ ЗА 2014     3

6. БРИТАНСКИ ГРАЖДАНИН С ПРИСЪДА И ГЛОБА ЗА КРАЖБА НА ЯЙЦА    
НА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИ ПТИЦИ        4

7. БЕЛООПАШАТ МИШЕЛОВ БЕЗ ПАСПОРТ БЕ „ЗАДЪРЖАН“ В МИТНИЦАТА   
НА КИПИ, ГЪРЦИЯ           4

8. МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ    
ПО ПЪТЯ НА МИГРАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015   5

9. РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД В ГЪРЦИЯ           5

10. ПЕСТИЦИДИТЕ – ПОТЕНЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ ЗА ЛЕШОЯДИТЕ В ЕС   6

11. ЕКИПИТЕ С КУЧЕТА ЗА БОРБА С ОТРОВИТЕ В ДЕЙСТВИЕ    6

12. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 2014            7

13. ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ 2014           8

14. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ГОСТИ НА ПРОЕКТА   
„ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД”        9

15. КАК ОТПРАЗНУВАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЛЕШОЯДИТЕ ПРЕЗ 2014 9

16. ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...           10



Редактор: Йорданка Горанова, Елизабет Бол

17. ОВМ: ЗАЩИТЕНА ЗОНА „МАДЖАРОВО” (BG0002014) - ДРЕВЕН ВУЛКАН, 
ИЗВИСЯВАЩИ СЕ СКАЛИ И РЕЕЩИ СЕ ЛЕШОЯДИ      11

18. АНТИХАСКИ ПЛАНИНИ И МЕТЕОРА (GR1440005)      11

19. НОВ КОМИКС РАЗКАЗВА ИСТОРИЯТА НА ЛАЗАРОС     12



ПОМОЩ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД

www.LifeNeophron.eu

Египетският лешояд на Балканите и по миграционния му път

Януари 2015, Брой V

КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ДО МОМЕНТА

Пролетта отново идва на крилете на първите завърнали се египетски лешояди, и преди да се спуснем в новия полеви 
сезон, е добре да преосмислим, докъде сме стигнали с предизвикателната ни работа в рамките на LIFE+ проекта „Помощ 
за египетския лешояд“, целящ да подпомогне един от най-застрашените животински видове на планетата.

През 2014 г. беше регистриран най-високият гнездови успех от началото на проекта. Досега 110 опасни за лешоядите 
електрически стълба бяха обезопасени в България, което намалява риска за токов удар в 7 от активните през 2014 г. 
гнездови територии на вида.  Благодарение на международното сътрудничество, много опасна електроразпределителна 
линия по местата за зимуване на египетския лешояд в Судан беше обезопасена. Около 50% от гнездящите двойки в 

България и Гърция са допълнително 
подхранвани и гнездата им охранявани 
всяка година в рамките на проекта. Това 
увеличава наличието на безопасна храна 
за птиците, като съответно намалява 
вероятността за отравяне, както и 
шансът за спасяване на малки, паднали от 
гнездата, е по-голям. Досега помощ е била 
оказана на 5 индивида, които впоследствие 
са изпратени в спасителни центрове. 
Малките, паднали от гнездата, са под 
наблюдение на охранителите на гнезда и 
са връщани обратно, ако това е било нужно 
(4 малки през 2012-2013 или около 10% от 
отгледаните малки годишно). За първи 
път на Балканите бяха въведени екипи с 
кучета за борба с отровите и в момента 
те оперират в най-важните места за 

вида Гърция, като намаляват риска от отровни примамки. Работата ни по линия на нормативната уредба доведе до 
създаването на Национална работна група за борба с отровите и разработване на Национален план за действие за вида в 
Гърция, както и започнахме разработване на международен План за действие на вида по пътя на миграция. 

Проектът подпомогна развиването на Националната програма за селските райони за програмния период 2014-2020 
в България. Благодарение на сътрудничество с институциите и серия от семинари в рамките на проекта, два случая 
на престъпления срещу диви птици бяха идентифицирани и придвижени в съда, както и беше публикуван Наръчник за 
идентифициране на престъпления срещу дивата природа. 

По отношение на комуникационните дейности на проекта, интернет страницата му става все по-популярна сред 
широката публика (за 2014 г. е с около 34,000 посещения от 21,000 потребители от 141 държави). За трета поредна година 
интернет страницата на проекта предлага уникалната възможност за директно онлайн наблюдение на „личния живот“ 
на двойка диви египетски лешояди, благодарение на камера, инсталирана в гнездото им. На пълни обороти продължаваме 
работата си през 2015 г. с надеждата тя да бъде по-благоприятна за египетските лешояди.

Приятно четене!

Стоян Николов
(ръководител на проекта)

Редакционно

Сн. Franz C. Robiller
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НАДЕЖДА ЗА СЪДБАТА НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД НА БАЛКАНИТЕ  
от Владимир Добрев

Въпреки че териториите, заети от египетски лешояди 
през 2014 г., бяха само 40, 33 от тях бяха обитавани от 
двойки, които отгледаха 32 малки – с 4 повече от 2013. 
С това, заедно с комбинацията от няколко скитащи 
птици във възраст за размножаване, наблюдавани 
през размножителния сезон (в частност малка група 
на площадката за подхранване в Родопите), расте и 
надеждата, че спасението на вида е мисия, която може да 
бъде изпълнена! Една стара територия бе отново заета 
в Родопите и дори в територии, в които не се очакваше, 
бе наблюдавана нова формирала се двойка. Египетски 
лешояд, опръстенен през 2010 г., се завърна там, където 
бе роден и създаде свое поколение. За съжаление най-
северната територия на вида – в Ломовете, отново бе 
заета само от една птица.
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Сн. Владимир Добрев

ОХРАНА НА ГНЕЗДА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДХРАНВАНЕ В ПОМОЩ НА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД от Владимир Добрев

Една от основните цели на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ е да се повиши размножителният успех на 
египетските лешояди и да предпази младите птици. И през 2014 отново разчитахме на две доказани консервационни 
дейности – допълнителното подхранване и охраната на гнезда.

Понякога за лешоядите е трудно да намират храна, затова осигуряването на безопасна и качествена храна, известно 
като „допълнително подхранване“, изключително много помага за тяхното оцеляване. През 2014 в рамките на проекта 
бяха подхранвани общо 16 двойки – 13 в България и 3 – в Гърция.

Друга много важна консервационна дейност, която 
цели да предпази гнездата на египетските лешояди 
от безпокойство по време на мътене и отглеждане на 
малките, грабеж на яйцата или разрушаване, е охраната на 
гнездата от обучени доброволци. През 2014 охраняваните 
гнезда общо 16. В България размножаващите се двойки 
от 12 гнезда успешно отгледаха 20 малки. В Гърция – от 4 
охранявани гнезда успешно излетяха 4 малки от общо 6 за 
цялата страна.

Успешната кампания за набиране на средства за охрана на 
гнезда осигури участието на 28 доброволци, включително 
гости от САЩ, Канада и Латвия. Други доброволци бяха 
активни и в Гърция, особено в охраната на гнезда на 
египетски лешояди в Национален парк Дадя. Мисията 
изпълнена!

Сн. Владимир Добрев
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ЧУДОТО НА МИГРАЦИЯТА И ЗИМУВАНЕТО НА ЕГИПЕТСКИТЕ ЛЕШОЯДИ 
от Владимир Добрев

За маркираните със сателитни предаватели египетски лешояди 2014 
бе изпълнена с  много постижения, но и с много загуби. В началото 
на годината загубихме Пасхалис – единствената млада птица, която 
успешно успя да премине Средиземно море, но само за да бъде убита 
от традиционен ловец на лешояди. Светлина и Волен изчезнаха в 
пясъците на Сахара. Илиаз остана в Африка и покри повече от 10 000 км 
като премина през няколко африкански страни. Сание остана в Чад за 
година без особени придвижвания. Новият участник в нашия въздушен 
отбор – Кастор, успешно достигна Етиопия и прекара зимата там, 
доказвайки важността на Източна Африка за египетските лешояди 
от Балканите. Но най-голямата звезда за 2014 е Добри, който 
постави абсолютен рекорд като измина повече от 25 000 км само за 
няколко месеца, преминавайки през три континента и много страни. 
Той е първият от маркираните египетски лешояди, който се върна 
до мястото, където е роден и разкри някои наистина невероятни 
миграционни пътища и места за почивка за вида от Балканите.
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Сн. Торстен Прол

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОХРАНА 
НА ГНЕЗДА НА ЕГИПЕТСКИ ЛЕШОЯДИ ЗА 2014 от Йорданка Луканова

Кампанията за набиране на средства за охрана на гнезда на египетски лешояди за 2014 г., която се проведе в рамките 
на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, приключи успешно. Благодарим на всички дарители, които спомогнаха 
необходимата сума за сезона да бъде събрана! Благодарим и на всички доброволци, които се включиха в това незабравимо 
приключение!

Събраните чрез дарения средства осигуриха охраната на 12 гнезда – или на 20 от малките в цялата страна в най-критичния 
период преди първия им полет – юли-август. В дейността се включиха 28 доброволци, като някои от тях бяха гости от 
Канада, Литва и САЩ. 

Можете да допринесете за опазването на тази изключителна птица като дарите средства за охраната на гнезда на 
египетски лешояди през 2015 г. или се включите като доброволец охранител в кампанията за набиране на доброволци „Дари 
себе си“ – за повече информация посетете: www.LifeNeophron.eu

Сн. Владимир Добрев Сн. Волен Аркумарев
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БРИТАНСКИ ГРАЖДАНИН С ПРИСЪДА И ГЛОБА ЗА КРАЖБА НА ЯЙЦА НА 
СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИ ПТИЦИ от Димитър Градинаров

През 2014 няколко дела за престъпления срещу дивата природа бяха разгледани от 
българските съдилища. Част от тези престъпления касаеха изключително редките и 
емблематични за България видове като царския орел, белоглавия и египетския лешояд.

Съвсем доскоро почти не съществуваха примери на разкрити престъпления срещу 
дивата природа, които да са стигали до съда. Най-интересният случай досега е този 
за британския гражданин, обвинен за кражбата на яйца от гнезда на редки видове 
в България, включително и на египетски лешояд. Това е първият разкрит случай на 
кражба на редки яйца в България. През 2011г. разследването стартира, благодарение 
на тясното сътрудничество между Британската полиция, Интерпол, Кралското 
дружество за защита на птиците (RSPB) и БДЗП. Обвиненият в престъплението 
бе стар познайник на Британските институции и преди да дойде в България е бил 
обвиняван за подобни престъпления във Великобритания и Шотландия.

През 2014 бе обвинен в унищожаване на екземпляри от защитени видове птици и 
получи 6-месечна условна присъда и глоба от 5 000 лв.

БЕЛООПАШАТ МИШЕЛОВ БЕЗ ПАСПОРТ БЕ „ЗАДЪРЖАН“ В МИТНИЦАТА НА 
КИПИ, ГЪРЦИЯ от Дора Скарци

Пет месеца след проведения семинар, фокусиран на 
престъпленията срещу дивата пророда в митницата на Кипи, 
Префектура Еврос, бе отправен сигнал към партньорите от 
LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ от WWF Гърция за 
намерена хищна птица в кола, пътуваща от Турция към Гърция.

Екип на WWF Гърция бе повикан, за да определи вида на птицата. 
Горското стопанство също реагира незабавно и изпрати свой 
представител. Чуждестранният пътешественик се оказа 
белоопашат мишелов (Buteo rufinus), без пръстен и документи, 
доказващи неговия произход. Трябвало е да измине пътя от 
Турция до Англия. Митническите служители и представителят 
на Горското стопанство предприемат действия, основани 
на съответстващото законодателство за контрабанда и 
незаконен трафик на редки видове. Човекът, пренасящ птицата, 
е наказан с глоба от 768 евро от митническите служители и с 1500 евро от Горското стопанство, а прокуратурата го 
осъжда на 20 дни затвор и две години условно за опит за контрабанда в страната с диви животински видове. Белоопашатият 
мишелов е изпратен в Националния парк в Дадя. 

Това е първият документиран случай на трафик с грабливи птици в митниците на Еврос. Тази търговия процъфтява в много 
страни, където притежанието на грабливи птици е свързано с нуждите на соколарството или  с частни колекционерски 
интереси. Тъй като Гърция се оказва важна транспортна връзка между Изтока и Запада, е необходимо властите да са 
нащрек за такива инциденти като този и да съблюдават за търговия с грабливи птици, които могат да са залавяни и от 
природата на Гърция.

Сн. WWF Greece

Сн. Guy Shorrock
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РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕГИПЕТСКИЯ 
ЛЕШОЯД В ГЪРЦИЯ от Виктория Саравия

В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, Гръцкото орнитологично дружество създаде Национален план 
за действие за опазването на египетския лешояд в Гърция. Главната цел на плана е да се предотврати изчезването на вида в 
страната – наистина изключително трудна задача, предвид малкото останали двойки. За да бъде одобрен от институциите, 
планът трябваше да премине през процес от обсъждане между различните заинтересовани страни, участващи в дейности 
по опазване на вида. Работната среща се проведе на 31 октомври в Атина. Представители на различни институции и 
организации се събраха заедно, за да обсъдят необходимите консервационни мерки, предложени в Плана за действие. Повече 
от 50 души от различни части на Гърция и от различни обществени институции, като Министерството на околната среда 
и промените в климата,  Министерството на развитието на селските райони, Горското стопанство, ловните сдружения 
и други неправителствени организации взеха участие в срещата.

Всички участници бяха на едно мнение относно спешността и жизненоважното значение от одобрението и изпълнението 
на Плана за действие за спасяването на последните размножаващи се двойки египетски лешояди в Гърция.

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПЪТЯ 
НА МИГРАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 от Стоян Николов

В Международната работна среща за разработване 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 ще се проведе 
между 5-ти и 8-ми юли 2015 г. в София. На събитието се очаква да присъстват над 60 представители на институции, учени 
и природозащитници от около 30 страни, в които лешоядите гнездят, мигрират или зимуват. 

Повече информация за срещата може да намерите тук.

5
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ПЕСТИЦИДИТЕ – ПОТЕНЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ ЗА 
ЛЕШОЯДИТЕ В ЕС от Димитър Градинаров

През последните десетилетия все повече се увеличават фактите за 
токсичното пряко и индиректно въздействие на пестицидите, използвани в 
земеделието в Европа върху птиците. Особено чувствителни на натравяне 
с пестициди са хищните птици, поради тяхното най-високо положение в 
хранителната пирамида.  Световната природозащитна организация BirdLife 
International, част от която е БДЗП, призовава за въвеждане на нови законови 
и други мерки по отношение използването на инсектициди и родентициди в 
селското стопанство.

В резултат на проведени миналата пролет проучвания от експерти на БДЗП 
в района на Природен парк „Русенски Лом“, бяха установени редица нарушения 
при използването на пестициди в селското стопанство.

Необходимо е да се събере повече информация на национално ниво и да се 
повиши вниманието на отговорните институции в България върху проблема. 

ЕКИПИТЕ С КУЧЕТА ЗА БОРБА С ОТРОВИТЕ В ДЕЙСТВИЕ от Виктория Саравия

2014 бе изключително важна година в борбата срещу незаконната употреба на отровни примамки в Гърция. За първи път 
в страната два екипа с кучета бяха специално обучени да намират отровни примамки и отровени животни. Днес тези 
екипи се доказаха като едно от най-добрите средства за борба с тази нелегална практика. Благодарение на тях големи 
територии могат да се претърсват за кратко време. Главната цел е да се намират и премахват от природата поставени 
отрови или отровени животни и по този начин да се прекъсне смъртоносната верига от последващи натравяния на много 
видове, включително и такива, които са световно застрашени, като египетския лешояд.

Екипите с кучета започнаха своята работа в средата на март. До края на годината те покриха повече от 800 км, намериха 
21 отровени животни (главно овчарски и ловни кучета) и повече от 10 кг отровни примамки. Според токсикологичните 
изследвания много от отровните примамки съдържаха нелегални пестициди, като силно токсичните Метомил и Ендосулфан. 

2014 бе само началото. Целта за 2015-2016 е местните институции да бъдат по-активни в борбата срещу отровите и да 
възпират хората от извършването на тази престъпна и смъртоносна за дивия свят практика. Надаваме се да се справим 
и с помощта на нашите нови приятели!

Сн. Димитър Градинаров

Сн. Виктория Саравия Сн. Димитрис Вавилис
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 2014
През 2014 г. бяха публикувани две научни публикации с резултати от LIFE+ проекта “Помощ за египетския лешояд”:

Опел, С., Янков, П., Мюмюн, С., Герджиков, Г., Илиев, М., Исфендяроглу, С., Йениюрт, С. & 
Табур, Е. 2014. Определяне на най-добрите места за мониторинг на есенна миграция на 
египетски лешояди и други хищни птици в района на залива Искендерун, Турция. Sand-
grouse 36(2): 240-249. [PDF]

Резюме: Мониторингът на хищните птици по протежение на миграционните коридори може 
да се използва за оценка на промени в числеността на популацията. Балканската популация 
на световно застрашения египетски лешояд намалява бързо, но все още няма данни за 
тенденцията на значително по-голямата популация на вида в съседна Турция. През септември 
2013 г., изследвахме 13 места около залива на Искендерун в южна Турция, за да идентифицираме 
подходящи точки за наблюдение във връзка с бъдеща дългосрочна мониторингова програма. 
Установихме, че хълмовете, северно от залива, са по-добро място за наблюдение, в сравнение 
с точките за наблюдение при Белен пас, югоизточно от залива. Дългосрочен мониторинг на 
хищните птици може да де проведе на три точки за наблюдение: северно от залива на Искендерун, 
близо до селищата Саримази и Селимие. При наличие на двама или трима наблюдатели през 

периода от средата на август до средата на октомври, тези точки за наблюдение ще позволят мониторинг на повечето 
египетски лешояди, мигриращи по източния бряг на Средиземно море. Над 13-те точки бяха установени да мигрират общо 
552 египетски лешояда с пик на прелета между 10-ти и 24-ти септември. В допълнение, от същите места регистрирахме 
>50 000 индивида от 24 вида хищни птици, като малкият креслив орел, осоядът, и орелът змияр бяха наблюдавани най-често.

Аркумарев, В., Добрев, В., Абебе, И., Попгеоргиев, Г. & Николов, С. 2014. Струпвания на 
зимуващи египетски лешояди Neophron percnopterus в Афар, Етиопия: актуален статус 
и препоръки за опазване. Ostrich, 85(2): 139–145. [PDF]

Резюме: Световно застрашеният египетски лешояд  Neophron percnopterus формира струпвания 
за нощуване в районите, където зимува и където има изобилие на храна, но на тези места 
наличието дори на една заплаха за вида може да доведе до значителен спад в популацията. Това 
налага повече изследвания по местата за зимуване на вида, за да могат заплахите да бъдат 
идентифицирани навреме и природозащитните дейности да бъдат адекватно адресирани.

Ние изследвахме числеността на птиците, начина на използване на субстратите за нощуване 
и съответните местообитанията при зимуващите египетски лешояди в Етиопия. Лешоядите 
бяха преброявани по метода на пътните трансекти през 2009 г., 2010 г. и 2013 г. в протежение 
на около 600 км от пътната мрежа в района на Афар. Над 1000 индивида са регистрирани всяка 

година от изследването и бяха идентифицирани местата с най-висока численост на вида. Близо половината от птиците бях 
възрастни и повечето от тях нощуваха на безопасен тип стълбове. Повечето египетски лешояди бяха установени под 500 м 
надм. в. в полупустинни райони, савани и тревни съобщества, и тяхното изобилие се влияеше отрицателно от наличието на 
храстовата растителност (буш). Разпространението на нощуващите птици не беше свързано с разстоянието до човешки 
селища. 

С цел да се избегнат катастрофални последствия върху популацията на египетския лешояд, силно препоръчваме местата 
с най-висока численост на струпванията на нощуващи индивиди да бъдат включени в мрежата от Орнитологично Важни 
Места, използването на отрови да бъде забранено, и опасните електроразпределителни стълбове да бъдат изолирани или 
подменени с безопасен тип.
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ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ 2014
През 2014 г. и началото на 2015 г. три технически доклада с резултати от LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ бях 
публикувани в интернет:

Градинаров, Д. & Дифова, E. 2014. Употреба на пестициди, химикали и отрови в района на Природен парк Русенски 
Лом (защитена зона Ломовете). Технически доклад по дейност А3 на LIFE+ проекта “Помощ за египетския лешояд” 
(LIFE10 NAT/BG/000152). БДЗП, София. 16 с. [PDF]

Резюме: Преди 10 години 8 двойки Египетски лешояди отглеждаха своите малки в природен 
парк „Русенски Лом“. През 2012 двойките бяха едва 2, докато през 2014 вече бяха напълно 
изчезнали. Очевидно е наличието на систематична заплаха за вида в района. През пролетта 
на 2014 г. екип на БДЗП посети мястото с цел да събере доказателства и да оцени степента 
на проблема. Проучването разкри, че широко разпространената неправилна употреба на 
третирани семена с пестициди и други химикали, изхвърлянето на тях и на опаковките им 
на нерегламентирани места, както и нелегалното тровене на животни, представляват 
много сериозен проблем, както на местно, така и на национално ниво. Тези практики са 
заплаха не само за застрашените видове, но и за биоразнообразието като цяло.

Добрев, В., Боев, З., Опел, С., Аркумарев, В., Добрев, Д., Крет, E., Вавилис, Д., Саравия, В., Бунас, A. & Николов, С. 2015. 
Храната на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция (2005-2013). Технически доклад по дейност 
A5 на LIFE+ проект “Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152). БДЗП, София. 28 с. [PDF]

Резюме: На Балканите египетският лешояд намалява по-бързо отвсякъде другаде в Европа, 
като през последните 30 години спадът е над 30% (Velevski et al. 2015). Промени в хранителния 
спектър могат да са една от основните причини за тази негативна тенденция, но до момента 
съставът на храната и връзката му с демографските параметри на популацията са слабо 
изследвани. В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, беше проведено 
изследване върху промените в храната на вида в България и Гърция през последните 9 
години и връзките й с гнездовия успех и използването на гнездовите територии.

Скартси, Т., Добрев, В., Опел, С., Кафтезис, A., Крет, E., Карампаца, Р., Саравия, В., Бунас, А., Вавилис, Д., Сидиропулос, 
Л., Аркумарев, В., Дюлгерова, С. & Николов, C. 2014: Оценка на нелегалното използване на отрови в Натура 2000 зоните 
за египетския лешояд в Гърция и България през периода 2003-2012. Технически доклад по дейност A3 на LIFE+ проект 
“Помощ за египетския лешояд” (LIFE10 NAT/BG/000152). WWF Гърция, Атина. 75 pp. [PDF]

Резюме: В рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ се проведе 
проучване за използването на незаконни отровни примамки в Гърция и България, 
като бяха събрани 603 интервюта лице в лице с ползватели на земя, институции 
и организации от всички 27 района на проекта за периода 2003-2013 г. В Гърция, 
използването на отровни примамки е потвърдено от 62,67% от ползвателите на 
земите и от 80,91% от институциите и организациите, а в България - от 7.63% 
от ползвателите на земите и от 27,91% от организациите и институциите. 
Важно е да се отбележи, че анкетираните българи обсъждат непреднамереното 
отравяне главно в светлината на интензивното използване на пестициди и 
родентициди, особено в северната част на страната, което е разрешено от 
закона, но има вредно въздействие за дивите животни и лешоядите. Основните 

социални групи, посочени като отговорни за използването на отровни примамки в Гърция, са ловците, животновъдите и 
селските/градските жители. В България това са земеделските производители и животновъдите. Три са основните видове 
животни, заради които основно се поставят отрови в Гърция: кучета, лисици и вълци. В България това са насекомите и 
гризачите. Основните залагани отровни примамки в Гърция  представляват парче месо с пестициди и капсули с цианиди. И в 
двете страни е необходимо прилагането на спешни мерки за овладяване на незаконната употреба на отрови.

Сн. Светослав Спасов

Сн. A. Bonnetti

Сн. Димитър Градинаров
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През септември проектът „Помощ за 
египетския лешояд” беше посетен от 
представители на LIFE отдела към Европейската 
Комисия, в частност г-н Саймън Гос и г-жа 
Брунхилде Рак, както и г-жа Силвия Бърова 
от отдела за НАТУРА 2000, Директивата за 
птиците и Директивата за хабитатите. Целта 
на мисията беше да се провери техническото 
и финансово изпълнение на проекта, както 
и да се демонстрират дейности на терен. 
Във визитата участваха представители на 
всички партньорски организации по проекта – 
Българското дружество за защита на птиците 
(координиращ бенефициент по проекта), 
Гръцкото орнитологично дружество (HOS), 
WWF Гърция и Кралското дружество за защита 
на птиците (RSPB), мониторът на проекта 
г-н Стоян Йотов от ASTRALE и местни хора, 
директно въвлечени в дейности по проекта.

По време на визитата бяха посетени проекто-зоните „Провадийско-Роякско плато” и „Ломовете”, Природен парк „Русенски 
Лом”, Регионалния исторически музей в Русе.

Над 150 неправителствени природозащитни организации и 
зоопаркове от десетки държави честваха международния 
ден на лешоядите (IVAD) на 6-ти септември 2014 година. 
Събитието се провежда за 5-та поредна година и има за 
цел да привлече вниманието на широката международна 
общност към проблемите и опазването на едни от най-
застрашените птици на планетата – лешоядите.

В България, в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за 
египетския лешояд” , Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП) организира серия от презентации в различни 
градове от страната, лекции в училища, поставяне на 
табела за египетския лешояд в Община Провадия и макети 
на египетски лешояди в Регионалния исторически музей в 
Русе. В Маджарово – „градът на лешоядите“, доброволци-
аниматори посрещаха посетители в Природозащитния 
център „Източни Родопи” като демонстрираха новата 
изложбена зала, посветена на биоразнообразието на 
местността и чудния свят на лешоядите. 

КАК ОТПРАЗНУВАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЛЕШОЯДИТЕ ПРЕЗ 2014  
от Йорданка Луканова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ГОСТИ НА ПРОЕКТА „ПОМОЩ 
ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД” от Йорданка Луканова

Сн. Стоян Николов

Сн. Стоян Николов
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http://ec.europa.eu/environment/life/
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...

Димитър Градинаров, Отговорник по престъпления 
срещу птици

Като дете бях запленен от цялата природа, като постепенно 
фокусирах вниманието си върху птиците. В един момент 
осъзнах, че те са най-интересните и невероятни създания, 
които съществуват на земята. Сред всички птици, хищните 
са тези, които завладяха моето въображение с най-голяма 
сила. Бях напълно хипнотизиран от тях! През 1993 станах 
член на БДЗП и опазването на птиците се превърна в една 
много важна част от моя живот.

През последните 7 години съм участвал в много проекти на 
БДЗП и всеки един от тях е бил посветен на опазването на 
различни видове хищни птици. „Помощ за египетския лешояд“ 
е най-интересният, за който съм имал възможността да 
работя досега.

Алкис Кафецис, Полеви асистент към WWF Гърция

В свят, в който тези, които нямат глас, са невидими, 
всеки един ден, посветен на борбата за отстояване на 
техните права, е безценен! Имам късмета да съм част 
от международна група от единомислещи хора, които 
се борят заедно за оцеляването на египетския лешояд. 

В този проект моята работа е свързана с местните 
общности, които живеят в близост до вида. Споменът 
за деня, в който излязох на улиците на Сапес заедно с 
децата от началното училище в града, за да разкажем 
на хората за египетския лешояд, винаги ще предизвиква 
усмивка на лицето ми. Децата носеха плакат, който 
имаше за цел да накара хората да предприемат спешни 
действия за опазването на вида. Изведнъж съвсем 
неочаквано и спонтанно, всички ученици задружно 
започнаха да повтарят с цял глас: „Египетски лешояд, 
ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ!“ След няколко часа достигнахме главния 
площад на града, където закачихме плаката и през 
цялото това време улиците ехтяха от гласовете на 
децата, повтарящи името на вида! Сигурен съм, че 
градът никога няма да забрави този ден!
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Сн. Димитър Градинаров

Сн. WWF Greece
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ОВМ: ЗАЩИТЕНА ЗОНА „МАДЖАРОВО” (BG0002014) - ДРЕВЕН ВУЛКАН, 
ИЗВИСЯВАЩИ СЕ СКАЛИ И РЕЕЩИ СЕ ЛЕШОЯДИ от Йорданка Луканова 

Защитена зона (ЗЗ) „Маджарово“ обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове 
и скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово.

На територията на Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България, 
а 78 са от европейско природозащитно значение. Мястото е от световно значение като представителен район за 
Средиземноморския биом. Тук се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд в България. Маджарово е едно от най-
важните места в страната за опазването на грабливите птици и специално за световно застрашения египетски лешояд. 
Около 7% от територията на Маджарово е поставена под законова защита съгласно националното законодателство. 
През 1997 г. територията е обявена от 
BirdLife International за Орнитологично 
важно място.

Посетете Природозащитния център на 
БДЗП „Източни Родопи“, за да научите 
повече за уникалната природа на 
местността и за работата по нейното 
опазване.

АНТИХАСКИ ПЛАНИНИ И МЕТЕОРА 
(GR1440005) от Рула Тригу

Районът се характеризира със залесени планини и хълмове 
с впечатляващи скалисти образувания (Метеора) и 
манастири, построени по върховете им. Покрит е с 
обширни широколистни гори (предимно дъбови), области 
с храстова растителност, обширни обработваеми 
площи, пасища и крайречни гори в долините, които 
формират уникална мозайка от екосистеми.

Този район е важен за размножаващите се грабливи 
птици и видовете, свързани с горски и открити 
високопланински местообитания. Известен е с това, че приютява най-голямата популация на Египетския лешояд в Гърция. 
Други важни видове, размножаващи се в района, са черният щъркел, малкият креслив орел, белоопашатият мишелов, 
черната каня, синявицата и др. 

Човешките дейности включват горско стопанство, животновъдство, селско стопанство и отдих. Туризмът, както 
религиозен, така и културен (също така екотуризъм в последните години и алтернативен туризъм - предимно планинско 
катерене), представлява изключително важен източник на доходи, особено за град Каламбака.

Незаконната употреба на отровни примамки, закриването на незаконните бунища на Калампака и постепенното изоставяне 
на традиционната употреба на земята, най-вече постепенното намаляване на животновъдството и подобряването на 
хигиенните условия на животните, са допринесли за гибелта на популациите от египетски лешояд в района.
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Сн. Светослав Спасов

Сн. HOS
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НОВ КОМИКС РАЗКАЗВА ИСТОРИЯТА НА ЛАЗАРОС от Йорданка Луканова и Яна Казакова 
Може да свалите в [PDF]

Ил. Яна Казакова

http://lifeneophron.eu/download/pages/112/Lazaros_WEB-comics_BG.pdf
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