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Дисертационният труд съдържа 134 страници и включва: 8 таблици, 13 фигури, 2 

приложения и 290 литературни източника, от които 6 на кирилица и 284 на латиница.  

 

 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на разширено 

заседание на катедра „Екология и ООС”, Биологически факултет при ПУ „Паисий 

Хилендарски” (Протокол № 199 от 28.11.2018 г.).  

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 28.02.2019 г. от........... часа в 

............................................ на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”, 

ул. „Тодор Самодумов” № 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в катедра 

„Екология и ООС” и библиотеката на ПУ „Паисий Хилендарски” 
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Списък на използваните съкращения в автореферата 

Съкращение/Термин Описание 

ГИС географски информационни системи 

GPS  глобална позиционна система  

GSM глобална система за мобилна комуникация 

смъртност  

 

процент на индивидите, загиващи за 

определен период 

df  степени на свобода  

sd стандартно отклонение 

Max.  максимална стойност  

Mean  средна стойност  

Min.  минимална стойност  

m/s метра в секунда 

SD стандартно отклонение  

Std. Err.  стандартна грешка  

„known-fate“ модел статистически модел, изчисляващ 

вероятноста за оцеляване на даден 

индивид във времето 

Hot spot анализ пространствен анализ на определена 

съвкупност от локации, очертаващ местата 

с най-голяма плътност 

mbar атмосферно налягане 

random forest model статистически модел, претеглящ тежеста 

на различни фактори 

minimum convex polygon мярка за площ, линията заграждаща 

множество от точки в пространството, 

мери се в km
2
 

Оценка за плътност на Кернел (kde)  измерва плътноста на групиране на точки в 

пространството в зависимост от обхвата на 

множеството – 50%, 75%, 90%, 95%  

UD – utilization distribution утилизационно разпространение 

backpack configuration тип на прикрепване „раница“ на 

предавател 
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Увод 
Движенията при животните са привличали и разпалвали интереса и 

въображението на човека в продължение на хиляди години, от самото раждане на 

човешката цивилизация. Птиците са една от най-широко разпространените групи 

гръбначни животни, чиито представители се срещат от Арктика до Антарктида. Най-

отличителната черта за повечето от тях е способността им да летят. Тази особеност им 

придава изключителна мобилност и контрол върху техните движения. Много видове 

могат да изминават бързо огромни разстояния – от порядъка на няколко хиляди 

километра, а ако се налага дори с това да прелитат над морета, пустини или планини. 

Птиците разполагат и с изключителни способности за навигация и ориентация, като са 

способни да запомнят и намерят отново места, които вече веднъж са посетили. 

Следователно те могат да заемат много отдалечени едно от друго места през 

различните сезони, извършвайки периодични придвижвания между тях - миграции. 

Благодарение на това се приспособяват и развиват специфично поведение, недостъпно 

за по-малко подвижни групи организми (NEWTON 2008). 

Миграцията е „стратегия за усилване до най-голяма степен на физическите 

способности в рамките на сезонна среда“ (ALERSTAM et al. 2003). В нея се включват 

регулярните и сезонните придвижвания между местата за размножаване и зимуване, 

които се проявяват по едно и също време всяка година.  

Тези придвижвания се появяват като отговор на сезонни промени в обилието на 

хранителни ресусрси, като най-често извънразмножителния период се прекарва в по-

малки географски ширини (NEWTON 2008). По този начин мигриращите видове могат да 

използват достатъчно ресурси през цялата година, фокусирайки се на оцеляването през 

зимата, за да могат да се възпроизвеждат през лятото (MELLONE 2013). 

Новата ера на миграционната екология се управлява основно от нашия интерес 

към определен харизматичен вид. В този смисъл, лешоядите представляват много 

специфична група. Тя се характеризира със сложни между- и вътревидови 

взаимоотношения, изключителна екологична пластичност и невероятни умения за 

използване на средата и извършване на дълги миграционнни движения (ALARCON & 

LAMBERTUCCI 2018). Лешоядите се разделят на 2 големи групи: лешояди на Новия свят 

и лешояди на Стария свят, като последната група е представена от 16 вида, 

разпространени в Европа, Азия и Африка (FERGUSON-LEE et al. 2001, FORSMAN 2003). В 

Европа са разпространени 4 вида лешояди, като единствено египетския лешояд 

(Neophron percnopterus Linnaeus 1758) е типичен далечен мигрант (FERGUSON-LEE et al. 

2001). Като голяма част от останалите видове лешояди на Стария свят, египетският е 

застрашен от изчезване не само в Европа, а и в световен мащаб (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL 2017). Проучване върху миграционната екология на египетския лешояд 

би означавало не само разкриване на нови аспекти от биологията и екологията на вида, 

но и стъпка към разработването на адекватни консервационни мерки за опазването на 

този изчезващ вид (ALARCON & LAMBERTUCCI 2018). 
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Литературен преглед 

Миграция, зимуване, фенология 

Родът Neophron е монотипен (представен е само от един вид – Neophron 

percnopterus), като са описани 3 подвида: N. p. percnopterus (Linnaeus 1758), N. p. 

ginginianus (Latham 1970) and N. p. majorensis (DONÁZAR et al. 2002). Номинантният 

подвид (N. p. percnopterus) е разпространен в южна Европа, Близкият Изток, северна 

Африка, островите Зелени нос и Сахел, югозападна и централна Азия, на изток до 

планините Тян Шан, Пакистан и Индия. Подвидът N. p. majorensis е характерен за 

Канарските острови, а подвидът N. p. ginginianus е ограничен в Индия и Непал (IÑIGO et 

al. 2008).  

Популацията на вида намалява в границите на почти целият му ареал (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL 2017) с изключение на някои от изолираните островни популации 

(FERGUSON-LEES et al. 2001, PORTER & SULEYMAN 2012, ANGELOV et al. 2013). Оценката 

на глобалната популация на вида е между 12 000 и 38 000 възрастни птици (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL 2017). Основната част от европейската популация е съсредоточена на 

територията на Испания; в близкия Изток – Турция, Йемен, Иран; Кавказ и в Индия, в 

най-източната част на ареала на вида (IÑIGO et al. 2008, NIKOLOV et al. 2016). 

С изключение на островните популации на вида, където числеността на 

египетския лешояд е стабилна или дори нарастваща (DONÁZAR et al. 2007, PORTER & 

SULEIMAN 2012, ANGELOV et al. 2013) в по-голямата част от ареала си вида е с 

намаляваща численост на популацията (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2017). В това число и 

непрелетната и постоянно обитаваща популация на вида в Африка с отчетен спад в 

числеността от 5,9 % на година за периода на последните 29 – 36 години (OGADA et al. 

2016). В по-голямата част от Африка, където зимуват размножаващите се птици от 

Европа и Азия, ареалът на зимуване на вида се припокрива с ареала на местната 

немигрираща популация. Числеността на зимуващите птици, които вероятно 

произхождат от различни части на Европа и Азия надхвърлят числеността на местните 

птици (THIOLLAY 2006, 2007). Популациите на мигриращите видове птици като 

египетския лешояд намаляват в много по-голяма степен от тези на немигриращите 

(FERGUSON-LEES et al. 2001). Затова, от изключително значение за опазването им е 

намирането на отговори на фундаментални въпроси като: „Къде зимуват 

размножаващите се в Европа птици“, „Кои са най-важните места с тесен фронт на 

миграция, откъдето преминава цялата популация на вида“, „Какви скитания извършват 

младите птици в Африка и колко време остават там“. 

Сателитната телеметрия се превърна в най-мощният инструмент за изследване на 

миграцията и миграционната екология на все повече видове хищни птици и лешояди, 

включително и египетския лешояд (MEYBURG et al. 1995a, 1995b, 2004). Поради 

широкият си ареал, най-вече в Европа и Азия, мигриращите птици използват различни 

миграционни коридори и стратегии за достигане на местата за зимуване в Африка 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2017). При своите редовни придвижвания от местата за 

размножаване до местата за зимуване и обратно, египетският лешояд мигрира директно 

в посока юг или север, съответно при есенна или пролетна миграция (NEWTON 2008).  
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Египетският лешояд е реещ се мигрант, който разчита до голяма степен на 

възходящите топли течения за да мигрира (BILDSTEIN 2006, MANDEL et al. 2008) и 

избягва пресичането на големи водни повърхности (GARCÍA RIPOLLÉS et al. 2010). 

Следователно миграцията през средиземноморския басейн е концентрирана около 

няколко тесни протока, служещи като мостове между двата континента – Гибралтар 

(Испания), Месинския пролив (Италия), островите Крит и Антикитира (Гърция), 

проливите Дарданели и Босфор (Турция) (CAMERON et al. 1967, EVANS & LATHBURY 

1973, CORSO 2001, CECCOLINI et al. 2009, GARCÍA-RIPOLLÉS et al. 2010, MELLONE et al. 

2012, 2013, LUCIA et al. 2011). 

Реещият полет изисква термални потоци от въздух, които се образуват само над 

сушата и през светлата част от деня, което прави тези мигранти много по-зависими от 

орографските характеристики и конвекцията на въздуха в сравнение с птиците 

използващи активен полет при миграцията си (KERLINGER 1989, MELLONE et al. 2012). 

Те мигрират само през деня, когато се образуват термалите над сушата, и тъй като 

отсъстват над големи водни повърхности, избягват пресичането на такива (NEWTON 

2008). При лешоядите и някои видове хищни птици, скоростта и растоянията които 

изминават се различават през пролетта и есента. Тези разлики се определят точно от 

типа на полета, който използват и също така от наличието на асистиращи типа полет 

ветрове през различните сезони на годината (MELLONE et al. 2012, VANSTEELANT et al. 

2014). По същия начин и индивидуалните способности на индивидите, техният опит 

допринасят също в голяма степен за успешното завършване на миграцията и 

преодоляването на големи и сложни бариери (морета, проливи) дори в условията на 

тежки метеорологични условия (LÓPEZ-LÓPEZ 2010, MELLONE 2011, 2012, NEWTON 2008, 

VANSTEELANT 2014) 

Местата за почивка и хранене по пътя на миграция могат да играят изключително 

важна роля за поддържането на популациите на птиците (NEWTON 2008). Заради 

високите енергийни изисквания, пред които миграцията изправя птиците, те имат 

нужда от по-големи дневни енергийни запаси, отколкото през останалото време от 

годината. Значението на местата за почивка и хранене по пътя на миграция за птиците 

се определя от количеството и качеството на наличната храна, конкуренцията, нивата 

на безпокойство, както и от присъствието на други заплахи (NEWTON 2008). 

Като повечето мършоядни видове птици, лешоядите са еволюирали в контекста на 

непредвидимост на хранителния ресурс (използването на трупове на умрели животни). 

Независимо от това, ролята на предвидими източници на храна формира и 

пространственото поведение на лешоядите (LÓPEZ-LÓPEZ et al. 2014a). По-голямата част 

от популацията на вида е мигрираща като птиците използват различни миграционни 

коридори, за да достигнат до местата за зимуване (BUECHLEY et al. 2018a, GALLAGHER 

1989, LÓPEZ-LÓPEZ et al. 2014b). И докато до голяма степен са изследвани 

индивидуалните участъци на вида в част от местата за зимуване (BUECHLEY et al. 2018a, 

GARCÍA-RIPOLLÉS et al. 2010), а също и в местата за размножаване (LÓPEZ-LÓPEZ et al. 

2014a), липсва пълна информация за местата за почивка и хранене по време на 

миграция. 
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Индивидуални участъци 

По-голямата част от популациите на видовете живеят в сравнително компактни 

територии. Тези места се наричат индивидуални участъци (POWELL 2000). В границите 

им индивидите се придвижват свободно, хранят, почиват и размножават. 

Придвижванията засилват способностите на индивида да маневрира в средата и му 

помагат да се справя със заплахите (STAMPS 1995). На еволюционно ниво 

пребиваването в позната и компактна територия има и енергиен смисъл за видовете, 

тъй като пестят енергия за търсене на храна и защита (POWELL 2000).  

Възрастните египетски лешояди проявяват силна привързаност не само към 

териториите, в които се размножават, но също така са и консервативни по отношение 

на местата където зимуват (GARCÍA-RIPOLLÉS et al. 2010, LÓPEZ-LÓPEZ et al. 2014a). 

Размерът на индивидуалния участък при хищните птици е свързан основно с 

оползотворяването на хранителния ресурс (неговото обилие и достъпност), но също 

така има значение свързано със защитаването на гнездовата територия през 

размножителния сезон. При египетския лешояд с възрастта намалява размера на 

индивидуалния участък (BUECHLEY et al. 2018а).  

 

Заплахи и предприети необходими мерки за опазване на вида 

Намаляващата популация на египетския лешояд се дължи на много фактори, като 

основно те са антропогенни и представляват комплекс от заплахи, които действат в 

местата за размножаване, зимуване и по миграционния път (BIRDLIFE INTERNATIONAL 

2017). Добрите репродуктивни параметри в много части от ареала на вида в Европа 

(GRANDE 2006, MATEO-TOMAS et al. 2010, ARKUMAREV et al. 2018) подкрепят тезата че 

причините за намаляването на вида не са естествени, а предизвикани от човека и са 

свързани с висока смъртност, както при младите, така и при възрастните птици 

(VELEVSKI et al. 2014, SARAVIA et al. 2016). Те се класифицират в 4 големи групи 

(NIKOLOV et al. 2016): 

- Заплахи, които причиняват директна смъртност – нелегално използване на 

отрови, отстрел, преследване на вида, токови удари и стълкновения със 

съоражения на електропреносната мрежа, жертви на автомобилния трафик, 

хищничество, естествени бариери 

- Заплахи, които водят до ниска продуктивност – безпокойство, недостиг на 

храна, загуба на местообитание, конкуренция, ниска плътност на популацията 

- Заплахи, които засягат здравословния статус на индивидите – опасни 

ветеринаро-медицински продукти, оловно отравяне, болести, ниско генетично 

разнообразие; 

- Екологични и демографски стохастични фактори поради намаляване на 

популацията 

 
  



8 
 

Цел и задачи 
 Целта на настоящата дисертация е да се проучи миграцията на гнездящата на 

Балканския полуостров популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus). 

 За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

 Маркиране и проследяване на възрастни и млади египетски лешояди със 

сателитни предаватели; 

 Изследване на характеристиките на миграцията на вида: основни места с тесен 

фронт на миграция, миграционни коридори, места за зимуване, почивка и 

хранене; 

 Анализ на смъртността на младите птици по време на миграция и изчисляване 

на вероятността за оцеляването им; 

 Определяне на индивидуалния участък при млади и възрастни птици; 

 Разработване на мерки за опазване на египетския лешояд на Балканския п - ов. 
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Географски обхват на проучването 
Проучването има широк географски обхват –от Балканите до Близкия Изток и 

Афика (Фиг.1). 

 

Фиг. 1. Географски обхват на проучването. 

Материали и методи 

Миграция и места за зимуване 

Маркиране и проследяване на възрастни и млади египетски лешояди със 

сателитни предаватели 
С цел маркирането на младите птици със сателитните предаватели, същите са 

уловени и изведени от гнездото на около 65 дневна възраст, маркирани и върнати 

обратно.При всички птици са измервани тегло, дължина на опашката, дължина на 

черепа и на коста тарзометатарзус. След това на гърба на всяка една птица са 

прикрепени 45 грамови GPS сателитни предаватели (MICROWAVE TELEMETRY; 

www.microwavetelemetry.com) с помощта на тефлонови презрамки в конфигурация 

раница (backpack configuration). Сателитният предавател и тефлоновите презрамки не 

превишават 3% от телесната маса на птиците, което означава и малка вероятност за 

повлияване на миграционното усилие и предизвикване на смъртност (KLAASSEN et al. 

2014). Сателитните предаватели са настроени да записват точните географски 

координати на всяка птица през 2 часа между 04:00 и 22:00 часа. Даннните от 

сателитните предаватели са записвани чрез сателитната система ARGOS и съхранявани 

в Movebank (www.movebank.org). 
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Всички възрастни птици са улавяни по 2 начина – птици намерени в безпомощно 

състояние, след което рехабилитирани, маркирани със сателитен предавател и 

освободени обратно в природата или птици уловени с помощта на капан. 

Изследване върху характеристиките на миграцията на вида - основни места 

с тесен фронт на миграция, миграционни коридори, места за зимуване, почивка и 

хранене 
За определяне на местата с тесен фронт на миграция и очертаване на 

миграционните коридори, които използва вида при миграцията си от Балканите към 

Африка са използвани данните от сателитните предаватели на маркираните млади и 

възрастни птици. 

За да характеризираме миграционната стратегия на младите и възрастни 

египетски лешояди изчислихме началото и края на миграция, миграционното 

разстояние и скоростта на миграция на база GPS координатите на всеки индивид. 

Миграционното разстояние определяме като кумулативното разстояние между 

всички последователни локации на даден индивид по време на миграционния период. 

Скоростта на миграция е изчислена на база следната формула (ALERSTAM 2003): 

V = M/D 

където:  

V – Скорост на миграция 

M – Изминато разстояние 

D – Брой дни от миграцията 

Периодът на зимуване е дефиниран като времето между края на първата есенна 

миграция и началото на пролетната миграция.  

Направена е дескриптивна статистика за описание на характеристиките на 

миграцията. Беше използван параметричен t-тест за сравнение на скоростта на 

миграция между отделните инидивиди по време на пролетната и есенната миграция, 

както и броят дни за миграция през проетта и есента. Statistica for Windows, Release 7 

(STATSOFT INC. 2004). За значими са считани резултати при p< 0,05 [α= 5%] 

Анализ на смъртността на младите птици по време на миграция и 

определяне на вероятността за оцеляването им 

За да изчислим месечната и годишната вероятност за оцеляемост на маркираните 

със сателитни предаватели млади птици през първите 2 години от живота им, 

използваме “known-fate capture recapture methods”(MURRAY 2006). Приемаме че 

месечната оцеляемост до края на първата есенна миграция (до 3 месеца след 

напускането на гнездото, август - октомври) е с по-ниска стойност от оцеляемостта 

след това (MCINTYRE et al. 2006, DEMERDZHIEV et al. 2014, STOYCHEV et al. 2014) и 

включихме тази временна структура в моделите за оцеляване. Годишната оцеляемост е 

изчислена чрез умножаване на съответната оценка на месечната оцеляемост през 

първата и втората година от живота на птиците (POWELL 2007). 

За да разберем факторите, които влияят върху смъртността на младите птици по 

време на миграция, първо класифицираме птиците като „успешни“ или „неуспешни“ 

мигранти в зависимост от това дали успешно птиците са мигрирали до местата за 

зимуване в Африка или са загинали по пътя. След това правим оценка на това дали 

вероятността за успешна миграция е свързана с произхода на птиците, датата на която 
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са напуснали гнездото, датата на която са поели по миграционния път, скоростта им на 

придвижване, морфометричните данни за птиците в момента на поставяне на 

предавателите, или променливи свързани с метеорологичните условия, за които е 

известно че повлияват старта на миграцията и миграционният маршрут при реещите се 

хищни птици (SHAMOUN-BARANES et al. 2006, DODGE et al. 2014, VANSTEELANT et al. 

2014b) 

Индивидуален участък 

За оценка на утилизационното разпространение на младите египетски лешояди в 

рамките на индивидуалният им участък използваме Kernel Density Estimate (Оценка на 

плътност на Кернел - kde) (WORTON 1989). При анализа е използван софтуерът ArcGIS 

10.2 (ESRI 2014) и пакетът Geospatial Modelling Environment (GME) (BEYER 2012) в 

комбинация с R version 3.0.363.  

Зимният индивидуален участък за всяка птица е изчислен като 100% минимален 

конвексен полигон (Minimal convex polygon 100%), за да може да бъде сравнен с 

предишни проучвания (MEYBURG et al. 2004). Също така 50% и 95% Индекс на Кернел 

за утилизация са изчислени за всяка птица за местата на зимуване с цел 

характеризиране на сърцевинната зона и индивидуалния участък (GARCÍA-RIPOLLÉS et 

al. 2010). Изчислихме индивидуалните зони на движение и индивидуалните участъци 

чрез R пакетът “adehabitatHR” използвайки ad hoc анализ, за да определим смутинг 

параметъра (CALENGE 2011) 

За изчисляване на индивидуалния участък на всяка възрастна птица в местата за 

размножаване и местата за зимуване използваме контури на плътност с 95%, 90%, 70% 

и 50% на индивидуалния участък, като фиксирахме разделителната способност на 

утилизационно разпространение на 40 m. 

Допълнително изчислихме утилизационното разпространение (kde) на всички 

възрастни птици на Балканите и в местата за зимуване в Африка, като използвахме 

контури на плътност с 95%, 90%, 70% и 50% на индивидуалния участък. При този 

анализ фиксираме разделителната способност на утилизационно разпространение на 

100 m. Беше изчислен Minimum Convex Polygon (MCP) за всички птици с помощта на 

пакета Generate MCP (genmcp) на GME (Bayer 2012). Всички стойности са представени 

като средни (mean) ± стандартно отклонение (standard deviation - sd). 

За търсене на разлика в големината на индивидуалните участъци (при 50% и 95% 

утилизационно разпространение по Кернел) между отделните индивиди в местата за 

размножаване, а също и в местата за зимуване е използван χ2 тест. За значими са 

считани резултати при p< 0,05 [α= 5%]. 
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Резултати и обсъждане 

Миграция и места за зимуване 

Маркиране и проследяване на възрастни и млади египетски лешояди със сателитни 

предаватели 

В периода 2010 – 2013 г. са маркирани със сателитни предаватели общо 19 

млади птици от България (n=10), Гърция (n=6), БЮРМ (n=2), Албания (n=1). В периода 

2012 – 2015 г. са маркирани със сателитни предаватели общо 5 възрастни птици от 

България (n=3), Гърция (n=1), Албания (n=1). 

Изследване върху характеристиките на миграцията на вида: основни места 

с тесен фронт на миграция, миграционни коридори, места за зимуване, почивка и 

хранене 

Всички успешно мигрирали млади египетски лешояди (n=9) следват източният 

Средиземноморски миграционен път, като само една птица пресече Средиземно море 

през островите в Егейско море. Всички останали 8 птици навлязоха в Турция през 

Босфора (n=5) или Дарданелите (n=3), преминавайки през Искендерун и следвайки 

класическият миграционен път по източното Средиземноморие.  

 

Фиг. 2. Карта на есенната миграция и движения в местата за зимуване на 19 млади 

египетски лешояди от Балканите между 2010 – 2014. Червените линии показват 

неуспешно мигриралите, а черните линиии успешно мигриралите птици 
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Само една (12,5%) от 8 птици навлезе в Африка през Баб ел Мандеб, следвайки 

източното крайбрежие на Червено море, докато останалите 87,5% от птиците (n=7) 

навлязоха в Африка през Синайския полуостров (Суец) (фиг. 3). Общо 8 (89%) от 

младите птици успешно завършили първата си миграция зимуват в Сахелския пояс на 

Африка – Нигер (n=1), Чад (n=3), Судан (n=3), посещавайки и райони в Нигерия, 

Камерун, Етиопия. Само една птица (11%) зимува в Йемен, Арабския п-ов (n=1)(фиг. 2) 

 

Фиг. 3. Карта на важните места с тесен фронт на миграция за младите птици. 

Илюстрирани са общият брой преминавания през всяко идентифицирано място 

Възрастните птици следват източният Средиземноморски миграционен път, 

използвайки Босфора и Дарданелите, районът на Саримазъ в Турция, след което 

миграционният коридор продължава по брега на източното Средиземноморие и се 

разделя на две – през Суец или по източният бряг на Червено море и след това през Баб 

ел Мандеб към Етиопия. От общо 26 миграционни пътувания на 5 възрастни птици в 

периода на проучване, 65% от преминаванията (n=17) от и към Африка са осъществени 

през Суец, а 35% (n=9) през Йемен и проливът Баб ел Мандеб. Идентифицирани са 2 

основни места за зимуване на възрастните птици от Балканите – Чад и Етиопия. 
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Движение по време на миграция и през зимата на младитеи възрастни птици 

Птиците мигрирали успешно пристигат в местата за зимуване между 24 

септември и 7 ноември. Средното разстояние изминато по време на миграция за всички 

млади птици е 5275 km, като преодоляването му отне средно 35 дни със средна 

миграционна скорост от 172 km/ден. Максималната поддържана скорост на полета е 

регистрирана при един от индивидите в рамките на 4 часов интервал на 18 септември, 

2012 година в южна Турция и северна Сирия, развивайки средна скорост от 81 km/h, 

подпомогнат от попътен вятър (6.7 m/s). Най-дългото изминато разстояние за един ден 

е 632 km, регистрирано на 26 май 2014 г. при скитане на една от младите птици и 

прекосяването на северозападен Судан. Същата млада птица на 22-ри и 23-ти юни, 2014 

г. измина разстоянието от 1128 km между Египет и Судан. 

Анализирани са общо 26 миграции на 5 възрастни птци (11 през пролетта и 15 

през есента). Птиците пристигат в местата за зимуване между 4 септември и 9 

октомври, а в местата за размножаване между 17 март и 21 април. Средното разстояние 

изминато по време на миграция за всички възрастни птици е 5292 km, като 

преодоляването му отнема средно 23 дни със средна миграционна скорост от 240 

km/ден (Таблица 2). Най-дългото изминато разстояние за един ден е 560 km, 

регистрирано на 24 септември 2017 г. между централен Египет и северен Судан. 

Същата възрастна птица изминава 494 km на следващият ден, което е и най-дългото 

изминато разстояние от възрастна птица за 2 дни – 1055 km. Възрастните египетски 

лешояди имат по-висока миграционна скорост през есента отколкото през пролетта 

(p<0,005, t=4,568), като закономерно есенната миграция отнема по-малък брой дни в 

сравнение с пролетната (p<0,005, t=-3,099). 

Места за почивка и хранене по пътя на миграция (Stopover sites) 

Възрастните птици мигрират по едни и същи миграционни пътища като не 

спират за почивка или хранене по пътя на миграция. При успешно мигриралите млади 

птици 4 (44%) не спираха за почивка и хранене, докато 5 (56%) от тях спряха. Всички 5 

птици спряха да се хранят поне веднъж за средно 7,6 ± 3,29 дни (min 3, маx 12 дни) в 5 

различни района – централна Турция, Ливан, Йордания, централен Египет и 

североизточен Чад. Синайският п-ов е сериозна географска бариера и 3 от младите 

птици прекараха съответно 6, 22 и 24 дни преди да намерят изход към местата за 

зимуване. 

Анализ на смъртността на младите птици по време на миграция и изчисляване на 

вероятността за оцеляването им 

От общо 19 млади египетски лешояди от Балканите, които проследихме, един 

загина близо до територията, в която беше излюпен преди започване на есенната 

миграция, 9 (47%) загинаха по време на първата си миграция и 9 (47%) успешно 

завършиха своята първа миграция до Африка.  

Годишната вероятност за оцеляване за египетския лешояд е много ниска през 

първата година от живота им и нарасна през втората. От общо 10 случая, в които 
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можехме да определим причината за смъртност с точност, само в 2 от тях тя се дължи 

на човека (отстрел в Африка), докато при останалите случаи причината за смъртност се 

дължи на естествени фактори. 

От общо 14 индивидуални и променливи на средата, използвани да предвидят 

дали младите птици успешно ще завършат първата си миграция, географската дължина 

свързана с произхода е с най-голяма тежест (вариация обяснена от „random forest 

model” = 97,8%). Всички млади птици маркирани в гнезда западно от 22° източна 

дължина загинаха по време на миграция, докато същата съдба имат само 3 от общо 12 

птици маркирани на изток от 22-я меридиан 

Индивидуален участък 

Индивидуален участък на младите птици 

Младите египетски лешояди остават в местата за зимуване минимум 1,5 години, 

като не правят опит за пролетна миграция след първият си зимен период в Африка. В 

този период зимните индивидуални участъци на движение са големи и включват 

множество центрове на активност, в които птиците остават по няколко седмици преди 

да се преместят в алтернативни такива. Средната сърцевинна зона при 50% 

утилизационно разпространение е 28000 km
2 

, но варираше от < 5000 до >90000 km
2 

сред всички индивиди. Зимните индивидуални участъци на движение (при 100% 

minimum convex polygon) варират в широки граници между отделните индивиди, като 

средната стойност е 310180 km
2
. Местата за зимуване се простират от югозападната 

част на Йемен до Нигерия със сърцевинни зони за зимуване в южен Чад и Судан. 

Средната сърцевинната зона на всички млади птици (50% утилизационно 

разпространение по Кернел) е 2967,0 km
2 

като варира между 13,6 km
2
 и 19169,5 km

2
. 

Средният размер на индивидуалният участък на всички птици при 95% утилизационно 

разпространение по Кернел е 7219,4 km
2
, но също варира в широки граници (от 2,9 km

2 

до 291689,5 km
2
) (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Карта на утилизационно разпространение на 9 млади египетски лешояда, по 

време на зимуване 

Индивидуален участък на възрастните птици 

Сърцевинната зона (при 50% контури на плътност на Кернел) в местата за 

размножаване на възрастната птица Аоос е 0,68 km
2 

, индивидуалният участък е 91,32 

km
2 

(при 95% контури на плътност на Кернел), а максималната територия на 

пребиваване 444,32 km
2 

(при 100% MCP)(фиг. 5). 

Сърцевинната зона (при 50% контури на плътност на Кернел) в местата за 

размножаване на възрастната птица Борис е 1,11 km
2 

, индивидуалният участък е 24,02 

km
2 

(при 95% контури на плътност на Кернел), а максималната територия на 

пребиваване 548,18 km
2 

(при 100% MCP) (фиг. 6). 

Сърцевинната зона (при 50% контури на плътност на Кернел) в местата за 

размножаване на възрастната птица Кастор е 42,39 km
2
, индивидуалният участък е 

584,27 km
2
 (при 95% контури на плътност на Кернел), а максималната територия на 

пребиваване 2659,36 km
2 

(при 100% MCP) (фиг. 7). 

Сърцевинната зона (при 50% контури на плътност на Кернел) в местата за 

размножаване на възрастната птица Джени е 34,12 km
2
, индивидуалният участък е 

520,40 km
2
 (при 95% контури на плътност на Кернел), а максималната територия на 

пребиваване 6367,55 km
2 

(при 100% MCP) (фиг. 8). 
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Фиг. 5. Карта на сърцевинната зона, индивидуалния участък и максимална територия 

на пребиваване по време на размножаване (А), зимуване (B), миграция (C) 

 

Фиг. 6. Карта на сърцевинната зона, индивидуалния участък и максимална територия 

на пребиваване по време на размножаване (А), зимуване (B), миграция (C) 
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Фиг. 7. Карта на сърцевинната зона, индивидуалния участък и максимална територия 

на пребиваване по време на размножаване (А), зимуване(B), миграция(C) 

 

Фиг. 8. Карта на сърцевинната зона, индивидуалния участък и максимална територия 

на пребиваване по време на размножаване (А), зимуване (B), миграция (C) 
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Сърцевинната зона (при 50% контури на плътност на Кернел) в местата за 

размножаване на възрастната птица Лазарос е 11,08 km
2
, индивидуалният участък е 

102,54 km
2
 (при 95% контури на плътност на Кернел), а максималната територия на 

пребиваване 537,20 km
2 

(при 100% MCP)(фиг.9). 

 

Фиг. 9. Карта на сърцевинната зона, индивидуалния участък и максимална 

територия на пребиваване по време на размножаване (А), зимуване (B), миграция (C) 

В местата за зимуване средният размер на сърцевинната зона (50% контури на 

плътност) на възрастните египетски лешояди е 988,07 ±912,74 km
2
, като най-малката по 

размер е 47,97 km
2 

, а най-голямата 2114,5 km
2 

. От друга страна средният размер на 

индивидуалният участък (при 95% контури на плътност на Кернел) беше 6659,55 km
2 

(min 659,91 km
2 

, max 11115,7 km
2 

). 

Открита е статистически значима разлика в размера на индивидуалния участък 

(при 95% UD) на отделните възрастните птици между местата за размножаване и 

местата за зимуване (p<0,05). Не е устанена разлика в размера на сърцевинната зона на 

индивидуално ниво мезду зимуване и размножаване.  
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Мерки за опазване на египетския лешояд на Балканския п-ов 

Установени заплахи за вида в местата за размножаване, по миграционният 

път и в местата за зимуване 

За младите птици, основната заплаха е свързана с намаляващата популация на 

вида и произхождащата от това погрешна навигация към местата за зимуване (Глава I, 

т. 1.1. от Резултати). Извън естествените причини за смъртност, за младите птици 

преодолели първата миграция и достигнали успешно Африка (n=9) основната причина 

за смъртност през следващите 6 години е отстрелът по 2 основни подбуди – суеверия и 

захранваване на фетиш пазарите в Нигерия (n=3). За по-голямата част от загиналите в 

Африка птици (n=5) в периода 2012 – 2018 г. не са идентифицирани причините за 

смъртност. 

Най-сериозната заплаха регистрирана за възрастните птици е незаконното 

използване на отровни примамки, което бе причината за смъртност при една от 

възрастните птици. Друга възрастна птица загина в местата за зимуване в Етиопия през 

2015 година, като причините не са установени. 

Предприети необходими мерки за опазване на египетския лешояд 

Най-голямата инициатива за опазването на вида на Балканите и по миграционният 

му път е стартирането на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, чиято 

основна цел е подсилване на източната популация на египетския лешояд чрез 

прилагането на спешни мерки срещу елиминирането на главните заплахи е местата за 

размножаване, миграционният път и местатат за зимуване. Целите на проекта са в 

съгласие с плана за действие за опазване на източната популация на египетския лешояд 

(NIKOLOV et al. 2016), целящ опазването на балканската и централно азиатската 

популация на вида. Този план има 3 основни цели: 

1. Да намали смъртността при възрастните птици чрез: 

- намаляване на загубата на възрастни птици заради умишлено или случайно отравяне, 

сблъсък с електропреносната мрежа в местата за гнездене; 

- осигуряването на безопасна и достъпна за вида храна в местата за гнездене; 

- овладяване на заплахите - намаляване на загубата на възрастни птици заради 

отравяне, сблъсък с електропреносната мрежа по миграционният път и местата за 

зимуване 

2. Подсилване на размножаващата се на Балканите популация чрез разгръщане на 

рестокинг програма с цел възстановяването на вида 

3. Повишаване на осведомеността за нуждата от опазване на египетския лешояд и 

ангажиране на различни групи от хора 
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Изводи 
1. Най-важните места за зимуване на балканската популация на египетския лешояд 

са страните от Сахелския пояс – Чад, Судан и Етиопия. 

2. Главният миграционен коридор на вида минава по източното Средиземноморие, 

след което се разделя на 2 подкоридора – през полуостров Суец и към Арабския 

полуостров. 

3. Най-важните места с тесен фронт на миграция за балканската популация на 

египетския лешояд са – Саримазъ, Турция и Суец, Египет. 

4. Централна Турциия е ключово място за възрастните птици от балканската 

популация на вида. 

5. Липсва разлика в средните разстояния на възрастните и младите птици в 

рамките на миграционния път - средно за младите птици (5275 km) и средно за 

възрастните (5292 km). 

6. Египетският лешояд мигриращ от Балканите към Африка има значително по-

дълъг и сложен миграционен път в сравнение с останалите популации на вида. 

7. Мнозинството от младите птици спират по време на миграция за почивка и 

хранене поне веднъж средно 7,6 ± 3,29 дни. 

8. Годишната вероятност за оцеляване за младите египетски лешояди от Балканите 

е много ниска през първата година от живота им и нараства през втората. 

9. Географската дължина свързана с произхода има най-голяма тежест при 

предвиждане на това дали младите птици от Балканите успешно ще завършат 

първата си миграция. 

10. Младите птици имат значително по-голям среден размер на сърцевинната зона в 

местата за зимуване (28000 km
2
) за разлика от възрастните птици (988,07 km

2.
). 

11. Сърцевината зона в местата за размножаване е значително по-малка (17,88 km
2
) 

от тази в местата за зимуване (988,07 km
2.

). 

 

Приноси 
1. Оригинални приноси 

1.1. Разкрита е най-значимата причина за смъртност при младите египетски 

лешояди по време на първата им есенна миграция. 

1.2. Идентифицирани са основните миграционни коридори, места с тесен фронт на 

миграция и места за почивка и хранене по миграционния път за балканската 

популация на египетския лешояд. 

1.3. Определени са местата за зимуване на вида. 

1.4. Изчислена е големината на индивидуалният участък на младите птици в 

местата за зимуване и на възрастните птици, както в местата за зимуване, така и 

в местата за размножаване на балканската популация на вида. 
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2.  Потвърдителни приноси 

2.1. Изчислена е вероятността за оцеляване на младите птици по време на миграция. 

2.2. Изяснени са аспекти от миграционната фенология на вида на Балканите. 

2.3. Сателитният предавател на една от птиците помогна за разкриването на един от 

нелегалните канали на пренос на убити египетски лешояди и други видове 

мършоядни птици за нуждите на така наречените фетиш пазари в Нигерия. 

3. Приноси с научно-приложен характер 

3.1. Идентифицирани са някои от основните заплахи за египетския лешояд в 

местата за размножаване, по миграционния път  и в местата за зимуване. 

3.2. Разкрити са причините за смъртност при някои от загиналите птици. 

3.3. Начертани са препоръки за бъдещото опазване на вида. 
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MIGRATION OF THE EGYPTIAN VULTURE (NEOPHRON PERCNOPTERUS 

LINNAEUS, 1758) 

SUMMARY 

The phenomenon of bird migration has long fascinated its human observers, who have 

been continually impressed by the sheer scale and regularity of the movements (NEWTON 

2008). Migration is “a strategy to maximise fitness in a seasonal environment” (ALERSTAM et 

al. 2003), e.g. regular and seasonal movements between breeding and wintering grounds, 

occurring roughly during the same period each year (MELLONE 2013). Populations of many 

migratory species are decreasing (SANDERSON et al. 2006). Hence, studies on the migration 

ecology of birds by the means of modern day satellite tracking would greatly benefit the 

conservation of species (MELLONE 2013). Study on the migration ecolgy of the Egyptian 

vulture is one of the milestones to understand species‘ biology and ecology and to identify 

threats in the breeding grounds, along the flyway and in the wintering grounds. Especially in 

the context of the vanishing population of the species in the Balkans. 

The recent study was conducted in the Balkan range of the species between 2010 and 2018. 

We equiped juvenile (n=19) and adult (n=5) birds with solar-powered 45-g GPS satellite 

transmitters (Microwave Telemetry; www.microwavetelemetry.com) in order to understand 

their flyway, bottlenecks, migration phenology, mortality during migration and their home 

ranges. All successful juvenile migrants (n=9) followed the Eastern mediterranean flyway, 

and only one bird successfully crossed the Mediterranean. Sarimazi in Turkey and Suez are 

the most important bottlenecks for the juveniles from the Balkans (8 and 7 birds respectively 

passed through). Juveniles winter in a wide range accross the Sahel – from Niger to Ethiopia, 

and even Yemen. Adult birds follow the Eastern mediterranean flyway too. They enter Africa 

through two main bottlenecks –Suez and Bab el Mandeb (17 crossings vs 9). The main 

wintering areas where adults settle are in Chad and Ethiopia. Adult birds follow conservative 

migratory routes accross years. 

 Juveniles that migrated successfully arrived in wintering regions between 24 

September and 7 November. The average distance travelled on migration was 5275 km, and 

migration took on average 35 days with a mean migration speed of 172 km/day. The 

maximum sustained flight speed of any bird occurred during a 4-h interval on 18 September 

2012 in southern Turkey and northern Syria, when one vulture flew with an average speed of 

81 km/h assisted by tailwind (6,7 m/s). The longest distance travelled by a bird in a single day 

was 632 km on 26 May 2014 crossing northern Sudan.  

Adults arrived in wintering regions between 4 September and 9 October. The average 

distance travelled on migration was 5292 km, and migration took on average 23 days with a 

mean migration speed of 240 km/day. The longest distance travelled by a bird in a single day 

was 560 km on 24 September 2017 between central Egypt and northern Sudan. Adult 

Egyptian vultures migrate faster in the Autumn than in the spring (p<0,005, t=4,568), and the 

autumn migration is respectively shorter compared to the spring migration (p<0,005, t=-

3,099). Adult birds don;t stop at stopover sites during migration. They follow narrow 

migratory corridors and routes across years. About 56% of the juveniles used stopover sites 

during their first autumn migration. The mean time for a stop is 7,6 ± 3,29 days. Furthermore, 

http://www.microwavetelemetry.com/
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geograpgical barriers such as Sinai peninsula become traps for some of the juveniles, some of 

which spent up to 24 days to find a way out.  

Only 9 juveniles survived during their first migration. Nine birds perished either at sea 

after unsuccessful attempts to cross the Mediterranean (n = 7) or on islands in the 

Mediterranean (n = 2). We did not record any mortality on migration across the Sahara desert. 

The average monthly survival probability over the first 3 months (August–October, autumn 

migration) was lower than after the first autumn migration had been completed. Of 14 

individual and environmental variables used to predict whether juvenile birds successfully 

completed their first migration, the longitude of origin was the most influential (variance 

explainedby random forest model = 97,8%). All juveniles tagged in nests west of 22°E died 

on migration, whereas only three of 12 birds from further east suffered the same fate. 

 Juvenile Egyptian Vultures remained in wintering regions for at least 1.5 years and did 

not attempt spring migration in the year after their first arrival in Africa. During this time, 

winter movement ranges were large and included multiple centres of activity, in which birds 

remained for several weeks before exploring alternative areas. The average core 50% 

utilization distribution was 28 000 km2, but ranged from < 5000 to > 90 000 km2 among 

individuals. Winter movement ranges (100% minimum convex polygon) were more than an 

order of magnitude larger (> 310 000 km2), with similarly large variation among individuals. 

The mean size of the core area of the adults in the breeding grounds (50% KDE) was 

17,88 km2 (ranging from 0,68 km2  to 42,39 km2 between individuals. The mean home range 

size (95% KDE)  was 264,51 km2 (min 24,02 km2 , max 584,27 km2 ). The mean size of the 

core area of the adults in the wintering grounds was 988,07 km2 (from 47,97 km2 to 2114,5 

km2). The mean home range size (95% KDE)  was 6659,55 km2 (min 659,91 km2 , max 

11115,7 km2 ) 

 

 

 

 

 

 

 


