
В България, допреди 120 години, естествено са се

срещали четири европейски вида лешояд - брадат,

белоглав, черен и египетски. Това представлява 17 % от

видовото разнообразие на лешоядите в света. В средата

на миналия век броят им клони към нула. От 1991 г.

природозащитни организации у нас осъществяват

програми и дейности за връщане и опазване на

лешоядите.

Понастоящем изчезнали като гнездящи в страната

все още са два вида - брадатият и черният. Другите два

вида – белоглавият /433 птици в края на 2020/ и

египетският /126 птици в края на 2020/ са изключително

редки и за опазването им е необходимо полагането на

специални грижи не само от природозащитните

организации, но и от цялото общество.

Установяване на отношението на

днешните младите хора в България към

живота на лешоядите и проучване кои са

ефективните средства за подобряване

на информираността и възможностите

им за участие в решаването на социално

значими проблеми като опазване на

биоразнообразието у нас, в помощ на

природозащитните организации, с които

работим.

Проучването е чрез анкета,

проведена онлайн през месец

януари, на територията на цяла

България. Извадката е формирана

на случаен принцип. Изследвани са

229 млади хора на възраст 15-23

години.

 Съществува разминаване между лешоядите и младите

хора днес – информационна „пукнатина“: за вида лешояд;

за неговата екологична роля в природата и ползата от

него; за проектите и дейностите по завръщането на

лешоядите в България; за начините за помощ от всеки

гражданин.

 Въпреки очевидната липса на познания за лешоядите,

младите хора днес искат да получават информация по

нетрадиционен, но ефективен и сигурен начин, по

комуникационни канали, покриващи местата, където най-

често пребивават.

 Младите хора биха се включили във всякакви дейности,

свързани с връщането на лешоядите в България, стига да

бъдат заинтригувани.

 Възлагане на определени групи

млади хора като нашата, да изработят

адекватни съвременни информационни

материали или да предлагат и

осъществяват иновативни дейности.

 Осъществяване на обучения на

обучители в училищата, и системни и

дългосрочни дейности по метода

„Връстници обучават връстници“.

 Използване на съвременни

дигитални и цифрови технологии за

ангажиране на младите хора е

необходимост.

Нужни са допълнителни проучвания на

природозащитните организации в България как

да заинтригуват младите хора, защото

опазването на лешоядите, на

биоразнообразието и баланса в природата е

отговорност и ангажимент на цялото общество.
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ЛЕШОЯДИТЕ И МЛАДИТЕ ХОРА ДНЕС
Основни изводи

Предложения и препоръки

Само 6,6% от всички анкетирани всъщност

познават лешоядите, т.е. до тях достига

адекватна информация. Преобладаващата

част от анкетираните обаче нямат такава:

29,3% само са чували за тях, 51,1% не

много, а нищо незнаещите са 13,1%.

Въпреки многогодишните природозащитни мерки в

различни посоки и повишаване институционалния

капацитет за опазването на лешоядите, 91,3% от младите

хора почти не знаят за проектите и дейностите по

връщането и опазването им в България.

Също едва 8,3% от анкетираните знаят, че през

последните години лешоядите с огромни усилия се

завръщат в природата на България. 80,8% масово

смятат, че просто са застрашен от изчезване вид.

По-голяма част от младите хора

осъзнават значението на лешоядите за

равновесието в природата и само 17,6%

смятат, че нямат никаква положителна

роля или вредят.

Най-често - 53,4% от анкетираните посочват, че основната полза е

поддържането на екосистемите вместо хората, както и унищожаване

труповете на селскостопанските животни – 50,2%, което е известно,

че би пестило разходи. Негативно отношение или „без полза“

показват честота общо 18,9%.

Все пак младите хора проявяват склонност за

обогатяване на познанията си за живота на лешоядите и

дейностите по опазването им. Безспорен лидер по

честота, с 62,3% сред начините за научаване, са

тематичните разходки сред природата и

изследователските лагери. С дял 45,9% следват

филмите – образователни, късометражни и игрални.

Младите хора очакват и забавни занимания в

училищата – 32,3%, както и онлайн игри, викторини,

младежки образователни предавания и състезания.

Младите хора са активни и биха се включили в разнообразни

дейности, като много над половината са готови да алармират

за птици в беда или за незаконни действия, свързани с тях.

Показателно е също и желанието на цели 34,5% за включване

в реални дейности по опазване на лешоядите.

Външни източници на данни: СНЦ Зелени Балкани,  Фонд за дивата флора и фауна 



120 years ago, four European species of vultures were

naturally found in Bulgaria - bearded, griffon, black and

Egyptian. This represents 17% of the species diversity of

vultures in the world. In the middle of the last century,

their number was close to zero. Since 1991, nature

protection organizations in Bulgaria have been

implementing programs and activities for the return and

protection of vultures.

Currently, two species - the bearded and the black, are

still extinct as nesting in the country, and the other two -

the griffon /433 birds at the end of 2020/ and the Egyptian

/126 birds at the end of 2020/ are extremely rare and

require conservation of special care, not only by

conservation organizations, but by society as a whole.

Establishing the attitude of young people

in Bulgaria today to the life of vultures and

researching what are the effective means

to improve awareness and opportunities

for participation in solving socially

significant problems such as biodiversity

conservation in our country, to help

conservation organizations we work with.

The research is conducted through an

online survey in January throughout

Bulgaria. The sample was formed at

random. 229 young people aged 15-

23 years were studied.

 There is a discrepancy between vultures and young

people today - information "crack": about the species of

vulture; for its ecological role in nature and its benefits; for

the projects and activities for the return of the vultures in

Bulgaria; about the ways to help every citizen.

 Despite the apparent lack of knowledge about vultures,

young people today want to receive information in an

unconventional, but effective and secure way through

communication channels covering the places where they

most often reside.

 Young people would be involved in any activities related

to he return of vultures to Bulgaria, as long as they are

intrigued.

 Assigning certain groups of young

people, such as ours, to develop

adequate modern information

materials or to offer and implement

innovative activities.

 Implementation of trainings for

trainers in schools and systematic and

long-term activities according to the

method "Peers train peers".

 Using modern digital and digital

technologies to engage young people

is a necessity.

Additional research is needed by environmental

organizations in Bulgaria on how to intrigue

young people, because the protection of vultures,

biodiversity and balance in nature is the

responsibility and commitment of society as a

whole.
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Only 6.6% of all respondents actually know

vultures, i.e. adequate information reaches

them. However, the majority of respondents

do not have: 29.3% only heard, 51.1% not

much, and 13.1% are ignorant.

Despite the long-term nature protection measures in

different directions and increasing the institutional capacity

for conservation, 91.3% of young people are almost unaware

of the projects and activities for the return and conservation

of vultures in Bulgaria.

Also, only 8.3% of respondents know that in recent years

vultures are struggling to return to the nature of Bulgaria.

80.8% of the population believe that they are simply an

endangered species.

Most young people are aware of the

importance of vultures for the balance of

nature and only 17.6% believe that they have

no positive role or harm.

Most often - 53.4% of respondents indicate that the main benefit is the

maintenance of ecosystems instead of humans, as well as the

destruction of carcasses of farm animals - 50.2%, which is known to

save costs. Negative attitude or no benefit show a frequency totaling

18.9%.

However, young people tend to enrich their knowledge of

vultures' lives and conservation activities. The undisputed

leader in frequency with 62.3% among the ways of learning

are thematic walks in nature and research camps. With a

share of 45.9% follow the films - educational short and

feature. Young people also expect fun activities in schools -

32.3%, as well as online games, online quizzes, youth

educational shows and competitions.

Young people are active and would be involved in a variety of

activities, with well over half ready to alert birds in distress or

illegal activities. The desire of as many as 34.5% for inclusion in

real activities for the protection of vultures is also indicative.

External data sources: NGO Green Balkans, Fund for Wild Flora and Fauna


