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Ζουν 
ανάµεσά µας!

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Λευκές σελίδες
 • Μολύβια
 • Μπογιές
 • Ψαλίδια
 • Χαρτόνια Α4
 • Χαρτί του μέτρου
 • «Κάρτες αρπακτικών» 
από το CD του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά, μέσα από συζήτηση, ανακαλούν πληροφορίες για τα άγρια 
πουλιά που γνωρίζουν, χρωματίζουν επιλεγμένα είδη αρπακτικών 
πουλιών και διακρίνουν τις διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους, μέσα 
από παιχνίδι μνήμης και αφήγηση ιστοριών.

ΗΛΙΚΙΑ
9-11 ετών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες με 
δυνατότητα επέκτασης 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να ανακαλούν τα είδη πουλιών που γνωρίζουν, να μπορούν 
να αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν ορισμένα είδη αρπακτικών πουλιών, 
να αναλύουν τις βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των άγριων 
πουλιών, να κατηγοριοποιούν τα πουλιά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, 
να ψυχαγωγηθούν.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν πόσα διαφορετικά είδη πουλιών υπάρχουν στην 
Ελλάδα (455 είδη) και τα παροτρύνει να αναφέρουν ελεύθερα όποιο είδος πουλιού γνωρίζουν. 
Παράλληλα, σημειώνει τις αναφορές των παιδιών στον πίνακα (προσπαθούμε να εστιάσουμε σε 
είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας).

 • Με τι τρέφεται;

 • Πώς βρίσκει την τροφή του; 

 • Σε ποια μέρη θα το συναντήσουμε;

Τοποθετεί τα σχέδια που έφτιαξαν τα παιδιά 
σε κάποια κατάλληλη θέση, ώστε να είναι 
ορατά από όλους. Τα παιδιά παροτρύνονται 
να σκεφτούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 
των συγκεκριμένων ειδών. Παρατηρούν:

 • Ποια πουλιά μοιάζουν περισσότερο μεταξύ 
τους; 

 • Ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά; 

 • Κάνουν συγκρίσεις σχετικά με: μέγεθος 
πουλιού, σχήμα, ράμφος, πόδια, ουρά, 
φτερά.

Έπειτα, τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 2-3 
ατόμων επιλέγουν από ένα ζευγάρι ειδών 
πουλιών (δύο είδη) και σημειώνουν τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές μεταξύ τους σε δύο 
στήλες που έχουν σχεδιάσει σε ένα χαρτί. 
Αφήνει στις ομάδες χρόνο περίπου 10 λεπτών 
και στη συνέχεια κάθε ομάδα αναφέρει από 
μία διαφορά και από μία ομοιότητα.

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά 
με: την εκπληκτική ποικιλία που 
διακρίνουμε μεταξύ των που-
λιών.

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής παράγει αντίγρα-
φα των φύλλων «Αρπακτικά πουλιά» και δί-
νει σε κάθε παιδί από ένα είδος αρπακτικού. 
Προαιρετικά, τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 
μπορούν να το ζωγραφίσουν με βάση τις οδη-
γίες. Αφού ολοκληρώσουν, κάθε παιδί μελε-
τώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους 
που έχει στα χέρια του (π.χ. σχήμα και μέγε-
θος ράμφους και φτερών, πόδια), διατυπώνει 
υποθέσεις σχετικά με τα εξής: 

Γίνεται συζήτηση:

 • Γιατί δεν είναι όλα τα πουλιά 
ίδια μεταξύ τους; 

 • Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν οι 
διαφορές αυτές;  



Προαιρετικά, μόλις ολοκληρώσουν, ο εμψυχωτής ενώνει τις μικρές ομάδες και φτιάχνει τέσσερις 
μεγαλύτερες. Ζητάει από τα παιδιά να συζητήσουν και να σκεφτούν με βάση ποιο χαρακτηριστικό 
των πουλιών θα ομαδοποιούσαν τα είδη (π.χ. ράμφος, νύχια, μέγεθος). Τα παιδιά ανακοινώνουν 
τις κατηγοριοποιήσεις τους και τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν. 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής σημειώνει σε τέσσερα χαρτόνια (ή αντίστοιχα κομμάτια από χαρτί του 
μέτρου) τις εξής ομάδες πουλιών: Αετοί, Γεράκια, Νυκτόβια, Γύπες (συμβουλεύεται την ενότητα 
«Απαντήσεις»). Αποκαλύπτει στα παιδιά τη βασική ομαδοποίηση που υπάρχει στα συγκεκριμένα 
είδη πουλιών, τα καλεί να κολλήσουν τις κατασκευές τους (ή και τις κάρτες τους) κάτω από την 
αντίστοιχη κατηγορία.
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Γίνεται συζήτηση σχετικά με τον 
αν γνωρίζουν τα είδη πουλιών 
που απεικονίζονται στις κάρτες 
και σε ποιες ομάδες θα τα κατέ-
τασσαν. 

Ακολουθεί συζήτηση για τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί: 

 • Γιατί πιστεύουν ότι ομαδοποιήθηκαν έτσι τα πουλιά από τους ανθρώπους που τα 
μελετούν; 

 • Συμφωνούν με αυτήν την ομαδοποίηση και γιατί;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ 

Ο εμψυχωτής παράγει έγχρωμα αντίγραφα 
των φύλλων «Κάρτες αρπακτικών» από το 
Υποστηρικτικό Υλικό, τα κολλάει σε δύο χαρ-
τόνια και κόβει τις κάρτες με τα είδη πουλιών. 
Τα σκίτσα απεικονίζουν 8 διαφορετικά είδη 
πουλιών, που όμως ανά δύο ανήκουν στην 
ίδια ομάδα (π.χ. Ασπροπάρης και Όρνιο που 
ανήκουν στους γύπες). Τα παιδιά κάθονται 
σε κύκλο. Ο εμψυχωτής τοποθετεί τις κάρτες 
στο κέντρο και φροντίζει να μπορούν να τις 
δουν όλα τα παιδιά. 

(π.χ. σε 3άδες ή τη μία δίπλα στην άλλη), έτσι 
ώστε να φαίνεται το είδος του πουλιού. Καλεί 
τα παιδιά να τις δούνε μία φορά. Τις γυρίζει 
ανάποδα και καλεί ξανά τα παιδιά. Με τη σει-
ρά, κάθε παιδί επιλέγει δύο αριθμούς καρτών 
στις οποίες πιστεύει ότι θα βρει δύο είδη που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα. 

Προσοχή: καθώς κάθε είδος απεικονίζεται 
από δύο φορές, είναι πιθανό κάποιο παιδί να 
βρει το ίδιο είδος (π.χ. δύο Ασπροπάρηδες), 
που δεν είναι όμως το ζητούμενο στο συγκε-
κριμένο παιχνίδι. 

Αν δεν πετύχει ζευγάρι, οι κάρτες τοποθετού-
νται πάλι με την πλευρά του αριθμού και συ-
νεχίζει ο επόμενος. Εφόσον βρει ένα ζευγάρι 
ειδών της ίδιας ομάδας και θυμάται ταυτό-
χρονα να αναφέρει το όνομα της ομάδας, οι 
κάρτες παραμένουν ανοιχτές ώστε να φαίνο-
νται τα πουλιά. Κάθε παιδί έχει μία ευκαιρία 
σε κάθε γύρο. Στόχος είναι να βρεθούν όλα 
τα ζευγάρια!

Αφού καταλήξουν, ο εμψυχωτής αριθμεί τις 
κάρτες στην πίσω πλευρά τους. Ανακατεύει 
τις κάρτες και τις τοποθετεί με κάποια σειρά



ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά ότι 
σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τα είδη που 
«κρύβονται» σε 8 περιγραφές ειδών της περι-
οχής τους. Αν και οι περιγραφές είναι λεπτομε-
ρείς, δεν μαρτυρούν την κοινή ονομασία των 
ειδών. Αφού τα παιδιά χωριστούν σε ομάδες, 
ο εμψυχωτής διαβάζει αργά τις περιγραφές 
από τα φύλλα «Προσωπικές ιστορίες» και αν 
χρειαστεί τις διαβάζει ξανά. Τα παιδιά ακούν 
προσεκτικά και σημειώνουν σε μια λευκή σε-
λίδα τις χρήσιμες πληροφορίες που θα τους 
βοηθήσουν στη συνέχεια να αναγνωρίσουν 
το κάθε είδος. 

Μόλις ο εμψυχωτής ολοκληρώσει την ανά-
γνωση των ιστοριών, δίνει λίγο χρόνο στις 
ομάδες για να συζητήσουν μεταξύ τους και 
τους ενημερώνει ότι μπορούν να συμβουλευ-

τούν τις κάρτες από το παιχνίδι μνήμης. Συ-
μπληρωματικά, τα παιδιά μικρότερης ηλικίας 
μπορούν να ζωγραφίζουν ελεύθερα με βάση 
την αφήγηση που ακούν, αξιοποιώντας μόνο 
τα στοιχεία που τους δίνει η περιγραφή. 

Στο τέλος, οι ομάδες ανακοινώνουν το όνομα 
του κάθε είδους που ταιριάζει στην αντίστοι-
χη ιστορία.  

Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, ο εμ-
ψυχωτής προτείνει στα παιδιά να μοιραστούν 
μια δική τους προσωπική ιστορία, περιγρά-
φοντας ένα είδος ή να επαναλάβουν τις αρχι-
κές τους ιστορίες, δίνοντας τώρα έμφαση σε 
στοιχεία όπως: τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
του είδους, το μέρος όπου το συνάντησαν, τη 
συμπεριφορά του. 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ»

Γεράκια: 
Μικρά έως μεσαίου μεγέθους αρπακτικά με αεροδυναμικό σχήμα, μυτερές φτερού-
γες, γαμψά νύχια, καθώς και γρήγορο και ευκίνητο πέταγμα αφού εφορμούν στη λεία 
τους στον αέρα. Στην οικογένεια αυτή ανήκει το Βραχοκιρκίνεζο το οποίο τρέφεται 
κυρίως με ποντίκια, έντομα και ερπετά, ενώ φωλιάζει σε δέντρα, βράχια αλλά και σε 
κτίρια. 

Νυκτόβια: 
Συλλαμβάνουν τη λεία τους με αιφνιδιαστική επίθεση, έχουν φτέρωμα πυκνό και μα-
λακό που κάνει την πτήση αθόρυβη ώστε να μην τους αντιλαμβάνεται το θήραμά τους. 
Έχουν μεγάλο κεφάλι, συχνά με σχέδια στο πρόσωπο, εξαιρετική όραση και ακοή και 
τα δυο τους μάτια είναι συνήθως τοποθετημένα μπροστά. Έχουν την ικανότητα να πε-
ριστρέφουν το κεφάλι τους ακόμα και κατά 270 μοίρες! Στην οικογένεια αυτή ανήκει 
η Κουκουβάγια η οποία τρέφεται με ποντίκια, σκαθάρια και άλλα έντομα, σπανιότερα 
με μικρά πουλιά και φωλιάζει σε κοιλότητες (κουφάλες) γέρικων δέντρων. 

Αετοί: 
Μεγάλα, δυνατά αρπακτικά με φαρδιές και μακριές φτερούγες. Έχουν δυνατό ράμφος 
και νύχια για να κυνηγούν αλλά και να καταναλώνουν τη λεία τους. Στην οικογένεια 
αυτή ανήκει ο Φιδαετός ο οποίος τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με ερπετά, κυρίως 
με φίδια, και φτιάχνει τη φωλιά του με μικρά κλαδιά σε ψηλά δέντρα.  

Γύπες: 
Όλα τα είδη της οικογένειας αυτής είναι σπάνια. Είναι μεγάλα πτωματοφάγα πουλιά 
με φαρδιές φτερούγες. Συνήθως έχουν γυμνό από φτερά πρόσωπο που τους διευκο-
λύνει στην κατανάλωση της τροφής τους. Στην οικογένεια αυτή ανήκει ο Ασπροπάρης 
ο οποίος τρέφεται με νεκρά ζώα, ερπετά, μικρά θηλαστικά, ακόμα και με σκουπίδια 
(οργανικά υπολείμματα) και κάνει τη φωλιά του σε τρύπες βράχων, μέσα σε σπηλιές, 
χρησιμοποιώντας κλαδιά και μαλλί από πρόβατα. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ»

Απαντήσεις

1. Ασπροπάρης: Γύπες 

2. Χρυσαετός: Αετοί

3. Όρνιο: Γύπες

4. Κουκουβάγια: Νυκτόβια 

5. Βραχοκιρκίνεζο: Γεράκια

6. Μπούφος: Νυκτόβια

7. Πετρίτης: Γεράκια

8. Φιδαετός: Αετοί 
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Αρπακτικά πουλιά (A)

Βραχοκιρκίνεζο

Ανοιχτό καστανό 
στην πλάτη και στα φτερά 
με μαύρες μικρές γραμμές

Mαύρο στην άκρη των φτερών

Γκρι στο κεφάλι και την ουρά

Λευκό στήθος και κοιλιά 
με μαύρες πιτσιλιές

Ράμφος κίτρινο στο πάνω 
μέρος και μαύρο στο κάτω 

Κίτρινο δαχτυλίδι ματιών 

Κίτρινα πόδια με μαύρα νύχια 

Κουκουβάγια

Καφέ στην πλάτη, 
το κεφάλι και το 

πάνω μέρος της κοιλιάς
 με λευκές κηλίδες

Λευκό στο κάτω μέρος 
της κοιλιάς και τα «φρύδια»

Κίτρινα μάτια και ράμφος

Κίτρινα πόδια με μαύρα νύχια 
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Αρπακτικά πουλιά (B)

Ασπροπάρης

Λευκό σώμα

Φτερούγες λευκές με
μαύρο στο κάτω μέρος

Κίτρινο στο πρόσωπο

Ράμφος μαύρο στην άκρη

Ροζ στα πόδια
με μαύρα νύχια

Φιδαετός

Σκούρο καφέ στην πλάτη

Mαύρο στην άκρη των 
φτερών και την ουρά 
με σκούρες χοντρές ρίγες

Ανοιχτό καφέ στο κεφάλι

Πορτοκαλί στα μάτια

Γκρι στο ράμφος και τα πόδια

Λευκή κοιλιά 
με καφέ ριγωτές πιτσιλιές
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Προσωπικές ιστορίες (A)

Μια φορά που περπατούσα στο βουνό είδα ψηλά, μέσα σε μια σπηλιά 
που σχημάτιζαν κάποια μεγάλα βράχια, ένα σχεδόν κατάλευκο πουλί 
που μου έμοιαζε με μεγάλη... κότα! Αν και στην αρχή μπερδεύτηκα, μόλις 
άνοιξε τα μεγάλα ασπρόμαυρα φτερά του, κατάλαβα πως έκανα λάθος. 
Πρόσεξα πως είχε κίτρινο πρόσωπο χωρίς φτερά, ενώ το ράμφος του 
ήταν λεπτό και γαμψό. Βέβαια, αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η 
περίεργη λευκή χαίτη που είχε στο κεφάλι του.

Πάντα μου άρεσε να φωτογραφίζω τα άγρια πουλιά στη φύση. Η 
αγαπημένη μου φωτογραφία είναι αυτή που απεικονίζει ένα από τα πιο 
μεγαλόσωμα είδη πουλιών που έχω δει στη ζωή μου, να κάθεται πάνω 
σε ένα ξερό δέντρο. Ήταν πολύ επιβλητικό με τις μεγάλες ανοιχτόχρωμες 
καφέ φτερούγες και τα μεγάλα γκρι πόδια του. Αυτό που μου είχε κάνει 
εντύπωση ήταν ότι έμοιαζε σαν να είναι καραφλό! Ο μακρύς του λαιμός 
και το κεφάλι του ήταν καλυμμένο με πολύ μικρά λευκά πούπουλα, 
ενώ ξεχώριζε το μεγάλο και δυνατό γκρίζο ράμφος του.

Στους απόκρημνους γκρεμούς και τα βράχια ζει ένα γεράκι με γαμψά 
νύχια και ράμφος. Δεν του ξεφεύγει κανένα μικρότερο πουλί! Με τις 
φτερούγες του, που είναι πιο μυτερές από αυτές των αετών, σχίζει τον 
ουρανό και επιτίθεται με εκπληκτικά μεγάλη ταχύτητα. Η πλάτη και 
το κεφάλι του είναι γκριζόμαυρα, ενώ η κοιλιά του λευκή με γκρίζες 
λωρίδες. Μια φορά μονάχα κατάφερα να το δω από κοντά. Τότε μόνο 
πρόσεξα πως τα μάτια και τα πόδια του ήταν κίτρινα.

Από το παράθυρο του σπιτιού μου βλέπω συχνά να πετάει ένα γεράκι 
το οποίο έχει τη φωλιά του μέσα στα κεραμίδια του απέναντι κτιρίου. 
Πολλές φορές στέκεται στον αέρα στο ίδιο σημείο χτυπώντας συνεχώς 
τα μακριά και μυτερά καφέ φτερά του. Έτσι κατάφερα να παρατηρήσω 
ότι το κεφάλι του είναι γκρι και ότι από κάτω είναι όλο λευκό με μαύρες 
πιτσιλιές. Η ουρά του ήταν σαν ανοιχτή βεντάλια με μαύρο στην άκρη.
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Προσωπικές ιστορίες (B)

Κάποια βράδια, όταν ήμουν στο βουνό, άκουγα μια κραυγή μέσα από τα 
γέρικα δέντρα «οο-χου οο-χου». Ένα βράδυ αποφάσισα να ακολουθήσω 
τον ήχο, αλλά το μόνο που κατάφερα να δω μέσα στο σκοτάδι ήταν 
δυο μεγάλα πορτοκαλί ολοστρόγγυλα μάτια. Το επόμενο πρωί πήγα 
στο ίδιο σημείο και είδα ένα μεγαλόσωμο καστανό πουλί με στρογγυλό 
κεφάλι να με κοιτάει. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση 
ήταν οι μακριές τούφες των «αυτιών» του.

Είναι ένα πουλί που βλέπω σχεδόν όλο τον χρόνο να κάθεται στις σκεπές 
σπιτιών. Είναι αρκετά μικρόσωμο αλλά όχι τόσο όσο ένα χελιδόνι, ενώ 
το ακούω από μακριά να φωνάζει παραπονιάρικα «κιι-ιου κιι-ιου». Τα 
ολοστρόγγυλα κίτρινα μάτια του έχουν ίδιο σχήμα με το κεφάλι του και 
ίδιο χρώμα με το μικρό γαμψό ράμφος του. To κεφάλι του, όπως και 
το σώμα του, είναι καλυμμένα με καφέ και λευκά φτερά. Αλλά είμαι 
σίγουρος ότι το ξέρω και από αλλού… Αυτό δεν καθόταν στο πέτρινο 
κτίριο της αποθήκης, δίπλα στα χωράφια;

Όταν οι γονείς μου, μου έκαναν δώρο τα πρώτα μου κιάλια, θυμάμαι 
πως αντί για τα ίδια τα πουλιά παρατηρούσα τα βράχια των βουνών 
μήπως εντοπίσω καμιά φωλιά και δω έστω και από μακριά τα μικρά 
τους. Και την είδα! Ήταν μία τεράστια φωλιά που τελικά άνηκε σε έναν 
μεγάλο αετό. Τι όμορφος που ήταν! Ακόμα θυμάμαι τις μακριές καφέ 
φτερούγες του, τη μακριά μαύρη ουρά του και το ανοιχτό καφέ κεφάλι 
του, ενώ τα πόδια του είχαν το ίδιο κίτρινο χρώμα με το ράμφος του.

Μια μέρα, ενώ δούλευα στο χωράφι μου, είδα να πετάει πάνω από το 
κεφάλι μου ένα μεγάλο πουλί που κρατούσε ένα φίδι. Μου φάνηκε για 
αετός. Παρατήρησα ότι το κάτω μέρος του ήταν λευκό με καφέ κηλίδες, 
που έκανε αντίθεση με το καφέ κεφάλι του. Μόνο όταν κάθισε σε ένα 
δέντρο κατάφερα να παρατηρήσω τα μεγάλα γκρι πόδια του και το 
γκρι ράμφος στο μεγάλο καφέ κεφάλι του. Και τι μάτια! Κατακίτρινα!
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Αρπακτικά πουλιά 
της Ελλάδας

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Λευκές σελίδες
 • Μολύβια
 • Μπογιές
 • Ψαλίδι
 • «Αναγνώριση αρπακτικών 
πουλιών» από το CD του 
υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά καλούνται να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και 
αναγνώριση ειδών, δημιουργώντας με συνεργατικό τρόπο τη δική 
τους «διχοτομική κλείδα αναγνώρισης» ή/και μέσα από σύντομες 
περιγραφικές αφηγήσεις για τα είδη αρπακτικών πουλιών που 
απαντούν στην περιοχή τους.

ΗΛΙΚΙΑ
12 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες με 
δυνατότητα επέκτασης 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις «διχοτομικές κλείδες αναγνώρισης», 
να σχεδιάσουν κλείδες αναγνώρισης, να επιλέγουν τις ομοιότητες και διαφορές 
των ειδών ως κριτήριο για την αναγνώρισή τους, να μπορούν να αναγνωρίζουν 
και να ονοματίζουν κάποια είδη αρπακτικών πουλιών.

13
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά, τα παιδιά σε μικρές ομάδες συζητούν για τις διαφορές μεταξύ των αρπακτικών πουλιών 
που απαντούν στην Ελλάδα. Ο εμψυχωτής παράγει ισάριθμα με τις ομάδες έγχρωμα αντίγραφα 
του φύλλου «Αναγνώριση αρπακτικών πουλιών» από το Υποστηρικτικό Υλικό και καλεί τα παιδιά 
να συζητήσουν σχετικά με τις διαφορές που παρατηρούν ανάμεσα στα είδη πουλιών του φύλλου. 
Καταγράφουν σε μια λευκή σελίδα τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους: 

 • Ποια είδη μοιράζονται μεταξύ τους κοινά χαρακτηριστικά; 

 • Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 • Σε πόσες διαφορετικές ομάδες θα κατατάσσατε τα είδη αυτά;

Αναφέρει για παράδειγμα πως ενώ οι γύπες, οι αετοί, τα νυκτόβια και τα γεράκια ανήκουν στην 
ίδια ομάδα (αρπακτικά) έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Παροτρύνει τα παιδιά να αναφέ-
ρουν τις διαφορές που παρατηρούν, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν γύπα, έναν αετό, 
ένα γεράκι και ένα νυκτόβιο αρπακτικό του φύλλου αλλά και να σκεφτούν πού οφείλονται. Ένα 
καλό παράδειγμα αποτελεί το κεφάλι των γυπών το οποίο δεν καλύπτεται από φτερά λόγω των 
διαφορετικών διατροφικών συνηθειών των ειδών. Μπορούν να μαντέψουν από το ράμφος και 
τα νύχια ποιο είδος τρώει τι;

ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ο εμψυχωτής ψαλιδίζει και μοιράζει σε κάθε 
ομάδα τις κάρτες του φύλλου «Αναγνώριση 
αρπακτικών πουλιών». Ενημερώνει τα παιδιά 
ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν «κλείδες» 
για να διακρίνουν τα είδη μεταξύ τους, καθώς 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωρίζει και να 
θυμάται κανείς λεπτομέρειες για όλα τα είδη. 
Στη συνέχεια, τα καλεί να φτιάξουν τη δική 
τους κλείδα για τα 8 αρπακτικά της δραστη-
ριότητας. 

Εξηγεί στα παιδιά ότι κάθε κλείδα βασίζεται 
στην περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών των ειδών. Μια κλείδα αναγνώρισης 
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ξεκινάει από την περιγραφή ενός χαρακτηρι-
στικού γνωρίσματος (π.χ. φτερά στο κεφάλι) 
ενός είδους ή μιας ομάδας ειδών και με βάση 
αυτό χωρίζονται τα είδη σε δύο κατηγορίες 
(π.χ. αυτά που έχουν φτερά στο πρόσωπο και 
αυτά που δεν έχουν). Στη συνέχεια, επιλέγεται 
ένα επόμενο γνώρισμα από κάθε κατηγορία 
(π.χ. μεγάλο ράμφος) και με βάση αυτό τα εί-
δη χωρίζονται ξανά σε επιμέρους κατηγορίες 
κ.ο.κ. Σκοπός είναι να γίνει η αναγνώριση του 
κάθε είδους, χρησιμοποιώντας τα ιδιαίτερα 
αυτά γνωρίσματα. Για την αναγνώριση ενός 
είδους γίνεται σταδιακά αποδεκτή εκείνη η 
περιγραφή που ταιριάζει με τα γνωρίσματά 
του, ενώ αν δεν ταιριάζει γίνεται αποδεκτή η 
εναλλακτική περιγραφή.

Τα παιδιά παρατηρούν τα εξωτερικά γνωρί-
σματα κάθε είδους από τις κάρτες του φύλ-
λου «Αναγνώριση αρπακτικών πουλιών», δί-
νοντας έμφαση στα ιδιαίτερα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των πουλιών (π.χ. μέγεθος ή 
σχήμα ράμφους, χρώματα σε επιμέρους ση-
μεία) και ομαδοποιούν, με βάση αυτά, τα εί-
δη των εικόνων σε συγγενικές ή παρόμοιες 
ομάδες ειδών. Σε μία λευκή σελίδα, καταγρά-

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΟΥΛΙΩΝ»

Απαντήσεις

1. Χρυσαετός 

2. Φιδαετός

3. Βραχοκιρκίνεζο

4. Πετρίτης

5. Όρνιο 

6. Ασπροπάρης

7. Κουκουβάγια

8. Μπούφος

φουν σταδιακά τις εναλλακτικές προτάσεις 
που διακρίνουν το ένα είδος από ένα άλλο. 
Στην αρχή, συνθέτουν την πρώτη εναλλακτική 
τους πρόταση (π.χ. πρόσωπο χωρίς φτερά και 
πρόσωπο με φτερά) για να συνεχίσουν στη 
δεύτερη κ.ο.κ. Ο εμψυχωτής μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει ως παράδειγμα το φύλλο «Διχο-
τομική κλείδα» για να διευκολύνει τα παιδιά. 

Αφού τελειώσουν, κάθε ομάδα σημειώνει 
στην κλείδα της το όνομά της (ή τα ονόματα 
των μελών της) και τη δίνει στη διπλανή ομά-
δα, έτσι ώστε κάθε ομάδα να έχει την κλείδα 
της άλλης. Κάθε ομάδα επιλέγει ποιο είδος 
(ή ποια είδη) θα προσπαθήσει να αναγνωρί-
σει και ξεκινά. Μόλις τελειώσει, σημειώνει 
τα σχόλιά της για τη συγκεκριμένη κλείδα (αν 
ήταν εύχρηστη ή δύσχρηστη και γιατί) κι έπει-
τα δίνει την κλείδα στην επόμενη ομάδα. Αυτό 
συνεχίζεται έως ότου κάθε ομάδα να πάρει τη 
δική της κλείδα πίσω. 

Τέλος, σχολιάζουν όλοι μαζί τις κλείδες που 
έφτιαξαν οι ομάδες και καταλήγουν στα στοι-
χεία εκείνα που κάνουν λειτουργική ή δυσλει-
τουργική μια κλείδα.
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∆ιχοτοµική κλείδα

ΑσπροπάρηςΟρνιο

ΜΑΤΙΑ: Στο πλάι

«ΑΥΤΙΑ» ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ: Όχι

Κουκουβάγια

«ΑΥΤΙΑ» ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ: Ναι

Μπούφος

ΡΑΧΗ: Γκρι

Πετρίτης

ΡΑΧΗ: Καστανοκόκκινη   

Βραχοκιρκίνεζο

Ξεκινήστε 

από εδώ ΠΡΟΣΩΠΟ: Χωρίς φτερά

ΠΡΟΣΩΠΟ: Με φτερά

ΡΑΜΦΟΣ: Μικρό 

ΠΟΔΙΑ: Γκρι

Φιδαετός
ΠΟΔΙΑ: Κίτρινα

Χρυσαετός

ΡΑΜΦΟΣ: Μεγάλο 

ΛΑΙΜΟΣ: Κοντός      ΛΑΙΜΟΣ: Μακρύς      

ΜΑΤΙΑ: Μπροστά
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ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας

 • Λευκές σελίδες

 • Ψαλίδι

 • Μολύβια

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε συζήτηση για τα πτωματοφάγα είδη 
πουλιών και παίρνουν μέρος σε κινητικό παιχνίδι ή μελετούν κείμενα 
με θέμα την περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής για τα είδη αυτά. 

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 διδακτική ώρα 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα αρπακτικά πουλιά με βάση τις διατροφικές 
τους συνήθειες, να διαχωρίζουν τα ζώα που τρέφονται αποκλειστικά με 
ψοφίμια, να κατανοήσουν ότι η επιβίωση των γυπών εξαρτάται σχεδόν 
αποκλειστικά από την ύπαρξη ψοφιμιών, να διαπιστώσουν την περιορισμένη 
διαθεσιμότητα τροφής στη φύση για τα είδη αυτά.

Ένα µενού για 
λίγους
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά ανακαλούν την πληροφορία που έχουν λάβει για τις διατροφικές συνήθειες των αρπα-
κτικών, ενώ η συζήτηση σταδιακά εστιάζεται στους πτωματοφάγους γύπες και τα περιστασιακά 
πτωματοφάγα αρπακτικά.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-11 ΕΤΩΝ

Ο εμψυχωτής χωρίζει τον πίνακα της τάξης σε 
9 στήλες. Στις πρώτες 8 στήλες αναγράφει τα 
ονόματα των εξής πτωματοφάγων πουλιών: 
Γυπαετός, Όρνιο, Ασπροπάρης, Μαυρόγυ-
πας, Χρυσαετός, Κραυγαετός, Γερακίνα, Τσί-
φτης. Στην ένατη στήλη σημειώνει το σύνολο 
των τροφών που επιλέγουν τα παραπάνω εί-
δη: χελώνα, ψοφίμι, σαύρα, λαγός, πουλί, 
κόκκαλο, ποντίκι, βάτραχος.

φές) που επιλέγει το κάθε είδος. Ο εμψυχω-
τής συμβουλεύεται τις απαντήσεις στο τέλος 
της δραστηριότητας και κάνει τις απαραίτητες 
διορθώσεις. 

Στη συνέχεια, συμμετέχουν σε κινητικό παι-
χνίδι σε ομάδες των 2-3 παιδιών, όπου κάθε 
ομάδα εκπροσωπεί 1 από τα 8 είδη πουλιών 
της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής παράγει 
αντίγραφα των φύλλων «Μενού για όλους», 
έτσι ώστε να αντιστοιχεί από μία κάρτα τρο-
φής σε κάθε παίκτη. Για παράδειγμα, για μία 
ομάδα 24 παιδιών θα πρέπει να είναι διαθέσι-
μες 24 κάρτες. Ψαλιδίζει τις κάρτες των φύλ-
λων και τις σκορπίζει στο κέντρο μίας άδειας 
αίθουσας ή στην αυλή του σχολείου. Αντικρι-
στά από τις κάρτες στέκονται οι 8 ομάδες των 
αρπακτικών που με σήμα του εμψυχωτή ξεκι-
νούν να εντοπίσουν την κάρτα με την τροφή 
τους. 

Προσοχή όμως, τα μέλη κάθε ομάδας πρέ-
πει να διαλέξουν μία κατάλληλη για το είδος 
τους τροφή. Εναλλακτικά, με κάθε σήμα του 
εμψυχωτή μπορεί να ξεκινά ένα μέλος της 
ομάδας κάθε φορά. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά σε μικρές ομάδες, 
συζητούν και επιχειρούν να γράψουν κάτω 
από κάθε είδος πουλιού την τροφή (ή τις τρο-

 • Έχετε ακούσει  ξανά τον όρο «πτωματοφάγο ζώο»;

 • Τι μπορεί να σημαίνει ο  όρος «πτωματοφάγο»;

 • Ποια πτωματοφάγα ζώα της Ελλάδας γνωρίζετε (π.χ. λύκος, αλεπού);

 • Ποια πτωματοφάγα πουλιά γνωρίζετε (π.χ. αετοί, γύπες);

Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά:

 • Ποιο κοινό στοιχείο πιστεύετε 
ότι έχουν τα πουλιά που ανα-
γράφονται στον πίνακα;

 • Ποια τροφή από αυτές θεω-
ρείτε ότι τρώνε όλα τα πουλιά;
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Γίνεται συζήτηση: 

 • Πόσα παιδιά κατάφεραν να 
εντοπίσουν την τροφή τους;

 • Πόσα πουλιά έμειναν χωρίς 
τροφή;

 • Ποια πουλιά δυσκολεύτηκαν 
περισσότερο να βρουν τροφή;

 • Τι κοινό έχουν τα πουλιά που 
δυσκολεύτηκαν;

Γίνεται συζήτηση:  

 • Τι νομίζετε ότι θα συμβεί εάν ο 
Ασπροπάρης δεν μπορέσει να 
βρει τροφή;

 • Ποια από τα παραπάνω είδη 
θα επηρεαστούν αν δεν υπάρ-
χουν ψοφίμια;

 • Θα επηρεαστούν όλα τα είδη 
στον ίδιο βαθμό; 

Όταν όλες οι ομάδες (ή όλα τα μέλη της ομά-
δας) επιστρέψουν στη βάση τους, παρατη-
ρούν τις κάρτες τους και διαπιστώνουν με τη 
βοήθεια του εμψυχωτή αν διάλεξαν τις κα-
τάλληλες.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

Τα παιδιά, χωρισμένα σε πέντε ομάδες, συζητούν για τη διαθεσιμότητα της τροφής των απο-
κλειστικά πτωματοφάγων ειδών, δηλαδή των γυπών. Ο εμψυχωτής παράγει ένα αντίγραφο του 
φύλλου «Μενού για λίγους», ψαλιδίζει τις παραγράφους του φύλλου και μοιράζει από μία σε κάθε 
ομάδα παιδιών. Καλεί τις ομάδες να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις σε σχέση με το κείμενό 
τους: 

 • Αφορά τους γύπες ή όχι; 

 • Περιγράφει κάποια αρνητική ή θετική κατάσταση για τους γύπες; 

 • Με ποιον τρόπο επηρεάζει τους γύπες;

Αφού οι ομάδες μελετήσουν τα κείμενά τους, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις τους, 
καταγράφουν το κοινό ζήτημα που περιγράφουν όλα τα κείμενα (διαθεσιμότητα τροφής για τους 
γύπες) και προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γύπες σε σχέση με την 
εύρεση κατάλληλης γι’ αυτούς τροφής. 

Στο τέλος, ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποι-
ήσει την ιστορία του φύλλου «Το όνειρο του 
Ασπροπάρη» ως ερέθισμα για την έναρξη συ-
ζήτησης με θέμα τη δυσκολία που αντιμετω-
πίζουν οι γύπες στην εύρεση τροφής.
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Απαντήσεις

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ «ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Κραυγαετός: 

Τρέφεται με μικρά θηλαστικά όπως πο-
ντίκια, μικρά πουλιά ή νεαρά που δεν 
μπορούν ακόμη να πετάξουν, ερπετά 
όπως σαύρες, βατράχια αλλά και περι-
στασιακά με νεκρά ζώα, ειδικά τον χει-
μώνα. 

Γερακίνα: 

Τρέφεται κυρίως με μικρά έως μεσαίου 
μεγέθους θηλαστικά, με ερπετά όπως 
σαύρες, πουλιά μικρού ή μεσαίου με-
γέθους (όπως το περιστέρι), αλλά και 
περιστασιακά με νεκρά ζώα, ειδικά τον 
χειμώνα.    

Τσίφτης: 

Τρέφεται με έντομα, αμφίβια, ψάρια, μι-
κρά πουλιά και θηλαστικά αλλά και πο-
λύ συχνά με νεκρά ζώα.

Γυπαετός: 

Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με κόκ-
καλα νεκρών ζώων.

Όρνιο: 

Τρέφεται αποκλειστικά με νεκρά ζώα. 

Μαυρόγυπας: 

Τρέφεται αποκλειστικά με νεκρά ζώα. 

Ασπροπάρης: 

Τρέφεται με νεκρά ζώα, περιστασιακά 
με χελώνες, σαύρες, βατράχια.

Χρυσαετός: 

Τρέφεται κυρίως με θηλαστικά μεσαίου 
μεγέθους όπως ο λαγός, μεσαίου μεγέ-
θους πουλιά, ερπετά όπως οι χελώνες 
αλλά και περιστασιακά με νεκρά ζώα, 
συνήθως μεγάλα θηλαστικά.
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Μενού για όλους (Α)

Βάτραχος Κόκκαλα

Ψοφίµι Χελώνα



Ποντίκι Λαγός

Πουλί Σαύρα

22

Μενού για όλους (Β)
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Το όνειρο του Ασπροπάρη 

Έφτασε επιτέλους η μεγάλη στιγμή... Η Άνοιξη στον Βορρά 
πλησιάζει και μαζί της η στιγμή που ο Ασπροπάρης θα ξε-
κινήσει το ταξίδι του προς τα εκεί. Γεμάτος ενθουσιασμό, 
τινάζει τα φτερά του για να τα ξεμουδιάσει, ενώ περιμένει 
να έρθει ο Κούκος για να ξεκινήσουν μαζί το ταξίδι τους. Ο 

Κούκος καταφθάνει χαρούμενος, σιγοτραγουδώντας και χωρίς να χάσει 
καιρό ανεβαίνει στην πλάτη του Ασπροπάρη. Ο Ασπροπάρης ανοίγει τα 
φτερά του και ξεκινά αμέσως να πετά προς τη χώρα όπου γεννήθηκε. 
Το καλοκαιρινό τους σπίτι βλέπετε, έχει όλα τα καλά, όπως μπόλικο φα-
γητό, ησυχία και καλή παρέα. Το ταξίδι είναι μεγάλο, τα στομάχια τους 
αδειάζουν γρήγορα και σύντομα τους έρχονται στο νου οι αγαπημένες 
τους λιχουδιές. 

Μετά από αμέτρητες μέρες και άλλα τόσα φτεροκοπήματα φτάνουν 
επιτέλους στον προορισμό τους. Ο Κούκος πηδάει από την πλάτη του 
Ασπροπάρη και αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο, για να τον συνα-
ντήσει ξανά το Φθινόπωρο. Για τον κουρασμένο και πεινασμένο Ασπρο-
πάρη ήρθε η στιγμή που περίμενε σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του: 
αρχίζει να γυροπετά στα αγαπημένα του λημέρια ψάχνοντας για κάποιο 
νεκρό ζώο. Σύντομα τον ενθουσιασμό του διαδέχεται ο πανικός: δεν 
υπάρχει πουθενά τροφή! Ακόμα και το έμπειρο Όρνιο φαίνεται εξα-
ντλημένο. Τον ενημερώνει πως και αυτό είναι εδώ και μέρες νηστικό. 
Ο Ασπροπάρης επιστρέφει απογοητευμένος στη σπηλιά του με το στο-
μάχι άδειο. Εξαντλημένος από το μακρύ ταξίδι, αποκοιμιέται και ονει-
ρεύεται να απολαμβάνει το αγαπημένο του φαγητό... 
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Μενού για λίγους

Η ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στα βοοειδή το 2001 

οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση μιας Υγειονομικής 

Οδηγίας με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης της ασθένειας αυτής 

στους ανθρώπους. Η οδηγία αυτή υποχρέωνε τους κτηνοτρόφους να 

απομακρύνουν τα νεκρά ζώα από τον χώρο όπου πέθαναν και να τα 

μεταφέρουν σε εξουσιοδοτημένους χώρους για τη μεταποίηση (π.χ. για 

την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων) την αποτέφρωσή τους.

Αλλαγές στις χρήσεις γης που οφείλονται κυρίως στην εξάπλωση των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση 

της άγριας ζωής και μαζί της, της λείας των αρπακτικών.

Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση των αγροτικών ζώων από 

τους κτηνοτρόφους, καθώς παρεμβάλλονται πλέον πολλοί δρόμοι, ενώ 

είναι ένας δύσκολος τρόπος ζωής παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα της 

μετακινούμενης κτηνοτροφίας θεωρούνται ανώτερα από τα συμβατικά. 

Σε πολλές χώρες λειτουργούν ταΐστρες για τα απειλούμενα πτωματοφάγα 

πουλιά. Πρόκειται για ελεγχόμενους χώρους εναπόθεσης νεκρών 

αγροτικών ζώων, πολλές φορές σε συνεργασία με Κτηνοτροφικούς 

Συλλόγους. Οι χώροι αυτοί είναι συγκεκριμένοι, είναι ειδικά περιφραγμένοι 

και συνήθως βρίσκονται στις επικράτειες των πτωματοφάγων πουλιών.
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Μια πολύ 
καλή οµάδα

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Ψαλίδια
 • Χαρτί του μέτρου
 • Λευκές σελίδες
 • Μολύβια
 • Προτζέκτορας
 • Παρουσίαση «Μια πολύ 
καλή ομάδα» από το CD 
του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά ενημερώνονται για τα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων 
ειδών γυπών που ζουν στην Ελλάδα. Μεταφέρονται σε έναν φανταστικό 
τόπο, όπου ζουν και τα τέσσερα είδη γύπα της Ελλάδας και συμμετέχουν 
σε παιχνίδι με θέμα τη συμπληρωματικότητα των γυπών στη διατροφή. 

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τα τέσσερα είδη γυπών που ζουν στην Ελλάδα, 
να αντιληφθούν τη συμπληρωματικότητα και την εξάρτηση των γυπών στη 
διατροφή τους, να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις της απώλειας ενός 
είδους γύπα σε μία περιοχή.  



Ψαλιδίζει τις κάρτες των φύλλων «Μια ιστο-
ρία για τους γύπες». Κάθε κάρτα αναφέρει 
μία σύντομη φράση και μία συνθηματική λέ-
ξη στο κάτω δεξιά μέρος της. Το σύνολο των 
φράσεων συνθέτουν μια ενιαία ιστορία για 
τους γύπες, ενώ οι συνθηματικές λέξεις είναι 
τα «κλειδιά» που φανερώνουν τη λογική ακο-
λουθία των φράσεων. 

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά ότι κα-
λούνται να αποκρυπτογραφήσουν σε ομάδες 
μια ιστορία για τους γύπες. Τα μέλη κάθε ομά-
δας τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο, 
ενώ οι ομάδες σχηματίζουν τις τέσσερις πλευ-
ρές ενός τετραγώνου. Μεταξύ των ομάδων 

υπάρχει απόσταση λίγων μέτρων (5 έως 10 
μέτρα). Σε ίση απόσταση μεταξύ τους, τοπο-
θετείται χαρτί του μέτρου όπου αναγράφο-
νται σε μία στήλη, η μία κάτω από την άλλη, 
οι συνθηματικές λέξεις με την εξής σειρά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής προβάλει την παρουσίαση «Μια πολύ καλή ομάδα» η οποία περιλαμβάνει φωτο-
γραφίες των τεσσάρων ειδών γυπών της χώρας μας και συζητά με τα παιδιά με βάση τα παρα-
κάτω ερωτήματα:

 • Τι παρατηρούν για το κεφάλι και τον λαιμό κάθε είδους;

 • Τι σχήμα και μέγεθος έχει το ράμφος κάθε είδους;

 • Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των τεσσάρων ειδών στο ράμφος και τον λαιμό;

Πείνα

Αρπακτικό

Αποικία

Πτώση

Ράμφος

Φτερό

Φωνές

Τροφή

Νύχια

Σιωπή

Γύπας

Κανένας
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Γίνεται συζήτηση: 

 • Τι προβλήματα πιστεύετε ότι 
δημιουργούνται με την απώ-
λεια ενός είδους γύπα από την 
τετραμελή ομάδα; 

 • Ποιος από όλους τους γύπες 
δυσκολεύεται περισσότερο 
από την απουσία ενός άλλου 
είδους γύπα; 

Μόλις το παιχνίδι ολοκληρωθεί, ο εμψυχωτής διαβάζει ολόκληρη 
την ιστορία και επισημαίνει στα παιδιά τη σημασία που έχει για τη 
διατροφή των γυπών η παρουσία και των τεσσάρων.

Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει ένα από τα τέσσερα είδη γύπα της χώρας μας: Μαυρόγυπας, Όρνιο, 
Ασπροπάρης, Γυπαετός. Μοιράζονται στους παίκτες κάθε ομάδας οι αντίστοιχες κάρτες. Όταν ο 
εμψυχωτής αναγγείλει μια από τις συνθηματικές λέξεις, οι παίκτες που έχουν στην κάρτα τους 
το συγκεκριμένο σύνθημα κινούνται προς το χαρτί του μέτρου, βρίσκουν το σημείο όπου ανα-
γράφεται η συνθηματική τους λέξη και βάζουν σε σειρά τα κείμενα των καρτών τους, ώστε να 
σχηματιστεί μία φράση. 

Αφού ολοκληρώσουν, επιστρέφουν στις θέσεις τους. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι 
παίκτες έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένο χρόνο που θα προσυμφωνηθεί (π.χ. 10’’ ή 20’’). Οι 
υπόλοιποι παίκτες κρατούν τον χρόνο μετρώντας ρυθμικά μέχρι το 10 ή το 20. Αν οι παίκτες δεν 
προλάβουν να βρουν τη σωστή σειρά, επιστρέφουν στη θέση τους και περιμένουν να έρθει ξανά 
η σειρά τους. 

Στόχος του παιχνιδιού είναι, με τη συνεργασία των τεσσάρων ομάδων «γυπών», να δημιουρ-
γηθεί μια ιστορία που να αποκαλύπτει τη συμπληρωματικότητα και την εξάρτηση των γυπών 
στη διατροφή. 

Εάν υπάρχει χρόνος, κάποια παιδιά μπορούν 
να αναλάβουν να κολλήσουν τις κάρτες σε μια 
λευκή σελίδα και να προσθέσουν τα σημεία 
στίξης που λείπουν.

Τέλος, ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά 
πως, εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει πλέ-
ον καμία περιοχή στην Ελλάδα που να φιλο-
ξενεί και τα τέσσερα είδη γυπών της χώρας: 

 • Ο Μαυρόγυπας ζει μόνο στο Εθνικό Πάρκο 
Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου.

 • Ο Γυπαετός ζει αποκλειστικά στο νησί της 
Κρήτης.

 • Τον Ασπροπάρη θα τον δούμε στο Εθνικό 
Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου, στα 
Μετέωρα και την Ήπειρο.

 • Το Όρνιο συναντάται στο νησί της Κρήτης, 
στις Κυκλάδες και σε ελάχιστες περιοχές 
της ηπειρωτικής χώρας, όπως το Εθνικό 
Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου, τα 
Στενά του Νέστου και τα Ακαρνανικά Όρη.



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΠΕΣ»

Το Όρνιο χρησιμοποίησε την εκπληκτική του όραση για να βεβαιωθεί ότι το μουλάρι 
δεν ήταν ζωντανό. Είχε δίκιο, το ζώο ήταν νεκρό. Είχε έρθει επιτέλους η ώρα για φα-
γητό! Συνέχισε να πετάει κάνοντας κύκλους γύρω από την τροφή του και οι φίλοι του, 
τα υπόλοιπα Όρνια της αποικίας, δεν άργησαν να φανούν. Ένα - ένα άρχισαν να κατε-
βαίνουν, παίρνοντας θέση γύρω από το κουφάρι και περιμένοντας υπομονετικά την 
εμφάνιση των δυνατών Μαυρόγυπων. Αυτοί θα αναλάμβαναν τη δύσκολη δουλειά: 
με το δυνατό τους ράμφος μπορούσαν να σκίσουν το σκληρό δέρμα του μουλαριού. 
Μόλις έφτασε το πρώτο ζευγάρι Μαυρόγυπων, τα Όρνια άρχισαν να ετοιμάζονται τε-
ντώνοντας τις φτερούγες τους. Δεν αργούσε η ώρα που θα άρχιζαν τις φασαρίες και 
τους καβγάδες για την καλύτερη θέση στο γεύμα. Έτσι κι έγινε. Βούταγαν τους μακρι-
ούς λαιμούς τους το ένα μετά το άλλο, σπρώχνοντας και χοροπηδώντας. Μέχρι και οι 
Μαυρόγυπες ενοχλήθηκαν, καθώς προσπαθούσαν να απολαύσουν τα άλλα σκληρά 
κομμάτια του ζώου. Ένας μοναχικός Ασπροπάρης καθόταν παράμερα και περίμενε να 
τελειώσουν οι φασαριόζοι φίλοι του για να καθαρίσει κι αυτός με τη σειρά του τα κόκ-
καλα με το λεπτό, επιδέξιο ράμφος του. Φυσικά, δεν άργησε να φανεί και ο θρυλικός 
Γυπαετός, ο μοναδικός που μπορούσε να τραφεί με τα κόκκαλα που άφηναν οι υπόλοι-
ποι. Πέταξε ψηλά, έριξε το μεγάλο κόκκαλο σε έναν βράχο και αμέσως προσγειώθηκε 
για να φάει το μεδούλι που κρυβόταν εκεί.  

Απαντήσεις
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Συνέχισε να πετάει κάνοντας

Ένα - ένα άρχισαν να κατεβαίνουν

Το Όρνιο χρησιμοποίησε

 Είχε δίκιο,

Αυτοί θα αναλάμβαναν τη 
δύσκολη δουλειά

Ένας μοναχικός Ασπροπάρης 
καθόταν παράμερα και

Φυσικά, δεν άργησε να φανεί 
και ο θρυλικός Γυπαετός,

Δεν αργούσε

Έτσι κι έγινε. Βούταγαν

Μόλις έφτασε

Μέχρι και οι Μαυρόγυπες ενοχλήθηκαν

Πέταξε ψηλά,

ΑΠΟΙΚΙΑ

ΠΤΩΣΗ

ΠΕΙΝΑ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ
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Μια ιστορία για τους γύπες (Α) 
Κάρτες Mαυρόγυπα

ΡΑΜΦΟΣ

ΣΙΩΠΗ

ΓΥΠΑΣ

ΦΩΝΕΣ

ΤΡΟΦΗ

ΦΤΕΡΟ

ΝΥΧΙΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ



κύκλους γύρω από την τροφή του 

την εκπληκτική του όραση 

 το ζώο ήταν νεκρό

παίρνοντας θέση γύρω από 
το κουφάρι και
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Μια ιστορία για τους γύπες (Β) 
Κάρτες Όρνιου

ΑΠΟΙΚΙΑ

ΠΕΙΝΑ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ

ΠΤΩΣΗ

η ώρα που θα άρχιζαν

τους μακριούς λαιμούς τους 

το πρώτο ζευγάρι Μαυρόγυπων,

καθώς προσπαθούσαν 

με το δυνατό τους ράμφος

ΦΩΝΕΣ

ΤΡΟΦΗ

ΡΑΜΦΟΣ

ΦΤΕΡΟ

ΝΥΧΙΑ

ο μοναδικός

έριξε το μεγάλο κόκκαλο σε έναν βράχο

ΓΥΠΑΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ

περίμενε να τελειώσουν οι 
φασαριόζοι φίλοι του

ΣΙΩΠΗ



περιμένοντας υπομονετικά την εμφάνιση

μπορούσαν να σκίσουν

το ένα μετά το άλλο

να απολαύσουν

τα Όρνια άρχισαν να ετοιμάζονται

τις φασαρίες και τους καβγάδες τους

για να καθαρίσει κι αυτός με τη σειρά

για να βεβαιωθεί 

Είχε επιτέλους έρθει 

και οι φίλοι του, 
τα υπόλοιπα Όρνια της αποικίας,

και αμέσως προσγειώθηκε 
για να φάει

που μπορούσε να τραφεί με
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Μια ιστορία για τους γύπες (Γ) 
Κάρτες Ασπροπάρη

ΑΠΟΙΚΙΑ

ΠΤΩΣΗ

ΠΕΙΝΑ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ

ΦΩΝΕΣ

ΤΡΟΦΗ

ΡΑΜΦΟΣ

ΦΤΕΡΟ

ΣΙΩΠΗ

ΓΥΠΑΣ

ΝΥΧΙΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ



δεν άργησαν να φανούν

των δυνατών Μαυρόγυπων

ότι το μουλάρι δεν ήταν ζωντανό

η ώρα για φαγητό

για την καλύτερη θέση στο γεύμα

σπρώχνοντας και χοροπηδώντας

το σκληρό δέρμα του μουλαριού

τεντώνοντας τις φτερούγες τους

τα κόκκαλα που άφηναν οι υπόλοιποι

τα άλλα σκληρά κομμάτια του ζώου 

το μεδούλι που κρυβόταν εκεί

του τα κόκκαλα με το λεπτό, 
επιδέξιο ράμφος του
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Μια ιστορία για τους γύπες (∆) 
Κάρτες Γυπαετού

ΑΠΟΙΚΙΑ

ΠΤΩΣΗ

ΠΕΙΝΑ

ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ

ΦΩΝΕΣ

ΤΡΟΦΗ

ΡΑΜΦΟΣ

ΦΤΕΡΟ

ΓΥΠΑΣ

ΝΥΧΙΑ

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΣΙΩΠΗ
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Ο Ασπροπάρης 
φύλλο & φτερό! 

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Λευκές σελίδες
 • Μολύβια
 • Προτζέκτορας
 • Παρουσίαση «Επίσκεψη 
από το παρελθόν» από το 
CD του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του Ασπροπάρη και εξετάζουν 
τις προσαρμογές του είδους. Με τη βοήθεια σκίτσου συνδέουν 
ορισμένα χαρακτηριστικά του Ασπροπάρη με συγκεκριμένες 
λειτουργίες που αυτά επιτελούν.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να παρατηρούν τα χαρακτηριστικά του Ασπροπάρη, να 
εντοπίζουν και να συγκρίνουν τις προσαρμογές του είδους σε σχέση με άλλα 
είδη πουλιών, να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά του Ασπροπάρη με τις 
λειτουργίες που αυτά εξυπηρετούν, να έρθουν σε επαφή με την έννοια της 
προσαρμογής των ειδών.



Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παι-
διά σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων. Ενθαρ-
ρύνει τα παιδιά να φτιάξουν και να συμπλη-
ρώσουν έναν πίνακα όπου θα περιγράφουν 
τα χαρακτηριστικά του Ασπροπάρη, ενώ με 
βάση αυτά θα εξηγήσουν τις λειτουργίες που 
εξυπηρετούν (π.χ. το κεφάλι του είναι γυμνό 
από πούπουλα για να περιορίζεται η έκθεση 
στα μικρόβια). Μπορούν να συμβουλευτούν 
το φύλλο «Άνθρωπος και Ασπροπάρης», εστι-
άζοντας αυτή τη φορά στα ανατομικά χαρα-
κτηριστικά του μικρού γύπα. 

Προαιρετικά, σημειώνουν τις προτάσεις τους 
δίπλα από ένα αντίστοιχο βέλος στο φύλλο 
«Άνθρωπος και Ασπροπάρης». Κάθε ομάδα, 
αφού συμπληρώσει τον δικό της πίνακα, τον 
παρουσιάζει στην ολομέλεια και στη συνέχεια 
συζητούν όλες οι ομάδες μεταξύ τους τα απο-
τελέσματά τους.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν 
στην ενημερωτική παρουσίαση με τίτλο «Επί-
σκεψη από το παρελθόν», όπου ο Αρχαιοπτέ-
ρυγας παρουσιάζει την εξέλιξη των πουλιών 
και τις διαφορετικές προσαρμογές τους. Τα 
παιδιά πληροφορούνται για τον Αρχαιοπτέρυ-
γα, την ανατομία των πουλιών και ειδικότερα 
αυτή ενός γύπα. Στο τέλος της παρουσίασης, 
τα παιδιά χωρίζονται σε 4-5 ομάδες. Ο εμψυ-
χωτής φωτοτυπεί το φύλλο «Άνθρωπος και 
Ασπροπάρης», το μοιράζει στις ομάδες και τις 
καλεί να συγκρίνουν τον σκελετό του Ασπρο-
πάρη και του ανθρώπου.
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Ακολουθεί συζήτηση με βάση τις 
ομοιότητες και τις διαφορές με-
ταξύ ανθρώπου και Ασπροπάρη. 

Για να κατευθύνει την πτήση του 
και να εκμεταλλεύεται ταυτόχρο-
να τα ανοδικά ρεύματα

Για να εκμεταλλεύεται τα ανοδι-
κά ρεύματα

Για να συγκρατεί καλά την τροφή 
του όταν τρέφεται 

Για να μην λερώνεται όταν τρώει 
νεκρά ζώα και να περιορίζεται η 
έκθεση στα μικρόβια 

Για να απομακρύνει το κρέας γύ-
ρω από το κόκκαλο του ζώου

Τριγωνική

Φαρδιές, με 
μεγάλα «δάχτυλα»

Γαμψά νύχια

Γυμνό 
από πούπουλα  

Λεπτό, μακρύ 
και γαμψό

ΟΥΡΑ

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ

ΔΑΧΤΥΛΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΡΑΜΦΟΣ

ΛειτουργίαΠεριγραφήΧαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ



Δράση για τον Ασπροπάρη!
Στο τέλος, τα παιδιά αναρτούν στον τοίχο της τάξης τους, τα κοινά 
σημεία που μοιράζονται σαν τμήμα με τον απειλούμενο γύπα! Μπο-
ρούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα εμπλέκοντας τους φίλους 
τους ή μέλη της οικογένειάς τους. 

Ασπροπάρη. Τα μικρότερα παιδιά μπορούν να 
καθίσουν όλα μαζί σε κύκλο, ανακοινώνοντας 
με τη σειρά το χαρακτηριστικό που μοιράζο-
νται με τον Ασπροπάρη, διαπιστώνοντας ταυ-
τόχρονα ποιο είναι εκείνο το κοινό χαρακτηρι-
στικό που ο γύπας μοιράζεται με τα περισσό-
τερα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν 
να συζητήσουν μεταξύ τους ανά ομάδες που 
μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και στο τέ-
λος, εφόσον το επιθυμούν, να μοιραστούν τις 
προτάσεις τους, αιτιολογώντας τις επιλογές 
τους. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
στα προτεινόμενα φύλλα είτε βάσει της ηλικί-
ας των παιδιών, είτε βάσει των προτιμήσεών 
τους. Τους δίνει χρόνο να σκεφτούν, χωρίς να 
το ανακοινώσουν, ποια πρόταση από αυτές 
τους ταιριάζει περισσότερο. Μπορεί είτε να 
δώσει σε κάθε παιδί ένα αντίγραφο των φύλ-
λων «Βρες κάποιον που…», είτε να ψαλιδίσει 
τις προτάσεις των φύλλων και να τις μοιράσει 
τυχαία στα παιδιά (π.χ. δύο σε κάθε παιδί). Στη 
συνέχεια, τα παροτρύνει να κινηθούν ελεύ-
θερα στον χώρο ρωτώντας όσο πιο πολλά 
παιδιά μπορούν, ως προς το ποιος έχει κάθε 
ένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφο-
νται στα φύλλα. Σημειώνουν τα ονόματά τους 
στο αντίστοιχο πλαίσιο. Ο χρόνος διάρκειας 
του παιχνιδιού, που έχει καθοριστεί από την 
αρχή, θα πρέπει να είναι σύντομος (π.χ. 15 
λεπτά). 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά 
να σχολιάσουν ένα - ένα τα ερωτήματα, για 
να διαπιστώσουν πόσα κοινά σημεία έχουν τα 
παιδιά που απάντησαν θετικά με τον ίδιο τον 

ΠΟΣΟ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙΣ  ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ; 

Ο εμψυχωτής συζητά με τα παιδιά τις προτάσεις των φύλλων «Βρες κάποιον που…» 
όπου αναφέρονται πιθανά κοινά μας στοιχεία με τον Ασπροπάρη (π.χ. μας αρέσουν τα 
μακρινά ταξίδια, όπως και στον Ασπροπάρη που είναι μεταναστευτικό είδος). 
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Άνθρωπος και Ασπροπάρης 
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Βρες κάποιον που… (A)
Για παιδιά µικρότερης ηλικίας 

Του αρέσουν τα μακρινά ταξίδια 

(είναι μεταναστευτικό είδος) 

Χρησιμοποιεί πάντα χαρτοπετσέτα 
όταν τρώει για να μην λερώνεται 

(έχει γυμνό από πούπουλα πρόσωπο για να 
λερώνεται όσο γίνεται λιγότερο) 

Δεν αρρωσταίνει σχεδόν ποτέ 

(ακόμα και αν ένα νεκρό ζώο έχει ασθένειες, 
ο ίδιος δεν θα αρρωστήσει, παρόλο που 

αυτό αποτελεί την τροφή του) 

Είναι ο μικρότερος από τα ξαδέλφια του 

(είναι ο μικρότερος από όλους τους γύπες) 

Η οικογένειά του έχει λίγα μέλη 

(στην Ελλάδα ζουν πλέον ελάχιστοι από αυτούς, 
μόλις 3 ζευγάρια) 

Έχει το δωμάτιό του πάντα καθαρό 
και μαζεύει όποιο σκουπίδι βρει πεταμένο 

(όπως όλοι οι γύπες, φροντίζει να καθαρίζει 
τη φύση από τα νεκρά ζώα, συνεπώς 

και από τις ασθένειες που συνδέονται με αυτά) 

Του αρέσουν τα παραμύθια 

(άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν γράψει 
ιστορίες και μύθους γι’ αυτόν)

Του αρέσει να σκαρφαλώνει σε βράχια 

(φτιάχνει τη φωλιά του σε σπηλιές, σε βράχια)

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................

Όνομα

...............................................
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Βρες κάποιον που… (B)
Για όλους 

Τα μαλλιά του είναι πάντα ανακατεμένα 
(τα μεγάλα λευκά πούπουλα στο κεφάλι του 

δεν μένουν ποτέ στην ίδια θέση!) 

Του αρέσει να χρησιμοποιεί εργαλεία 
(ο Ασπροπάρης είναι από τα λίγα πουλιά που 

χρησιμοποιούν εργαλεία: στην Αφρική πιάνει με το 
ράμφος του πέτρες και τις χρησιμοποιεί για να σπάσει 
αβγά μεγαλύτερων πουλιών, όπως Στρουθοκαμήλων)

Φοβάται τα όπλα 
(όπως όλα τα πουλιά, αντιλαμβάνεται το κυνήγι 

ως μία επικίνδυνη δραστηριότητα) 

Του αρέσει να περνά 
τον περισσότερο χρόνο του στη φύση

(ζει ελεύθερος στην άγρια φύση)

Του αρέσουν οι επικίνδυνες αποστολές 
(στο μεταναστευτικό του ταξίδι περνάει 

από πολλές περιπέτειες) 

Του αρέσει να μοιράζεται τα καλά νέα 
(σε πολλές περιοχές, η παρουσία του είναι 

καλό σημάδι, συνώνυμο του ερχομού της άνοιξης 
και της καλοκαιρίας) 

Είναι συνεπής στις συναντήσεις του
(φτάνει στη χώρα μας από την Αφρική σχεδόν 

την ίδια εβδομάδα κάθε χρόνο) 

Του αρέσουν τα μάλλινα ρούχα
(συγκεντρώνει μαλλί προβάτων για να φτιάξει 

τη φωλιά του)

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................

Όνομα

.........................................
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Βρες κάποιον που… (Γ)
Για παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας 

Του αρέσει να είναι μέλος μιας ομάδας 
(όπως όλοι οι γύπες, είναι πιο εύκολο να βρει αλλά 

και να καταναλώσει ένα νεκρό ζώο όταν είναι παρόντα 
περισσότερα είδη γυπών)

Όνομα

.........................................

Του αρέσουν τα έθιμα της περιοχής του
(ζει κοντά σε ανθρώπους της υπαίθρου που του έχουν 

χαρίσει πολλά ονόματα και τον έχουν αναφέρει σε πολλά 
τοπικά τραγούδια και ιστορίες) 

Όνομα

.........................................

Γνωρίζει λεπτομέρειες για τους προγόνους του
(οι πρόγονοι του Ασπροπάρη ήταν γνωστοί από την εποχή 

των Φαραώ της Αρχαίας Αιγύπτου)

Όνομα

.........................................

Δεν εγκαταλείπει εύκολα την προσπάθεια 
για να επιτύχει τον σκοπό του 

(παρά το γεγονός ότι έχουν απομείνει ελάχιστοι από το 
είδος του, επιμένει κάθε χρόνο να πραγματοποιεί το μεγάλο 

μεταναστευτικό ταξίδι του και να αναζητά ένα ταίρι)

Όνομα

.........................................

Έχει βρεθεί σε κίνδυνο άθελά του 
(πολλοί Ασπροπάρηδες έχουν καταναλώσει άθελα τους 
δηλητηριασμένα δολώματα με δυσάρεστες γι’ αυτούς, 

αλλά και το είδος τους, συνέπειες)

Όνομα

.........................................

Έχει κάνει αγαπημένους του ανθρώπους 
να ανησυχήσουν γι’ αυτόν 

(κάθε χρόνο, η μεγάλη ομάδα ανθρώπων από την Ελλάδα και 
άλλες χώρες που ασχολείται με την προστασία 

του Ασπροπάρη, αγωνιά για την ασφαλή επιστροφή του 
από τις χώρες της Αφρικής αλλά και την ασφαλή 

παραμονή του στη χώρα μας) 

Όνομα

.........................................

Έχει νιώσει ότι έχει κάνει μια λάθος επιλογή
(οι νεαροί Ασπροπάρηδες συχνά επιλέγουν να διασχίσουν τη 

Μεσόγειο θάλασσα αντί να ακολουθήσουν τον 
δρόμο της Ανατολής πάνω από τη στεριά και εξαντλούνται 

πριν καταφέρουν να φτάσουν στην απέναντι ξηρά)

Όνομα

.........................................
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Πολύτιµοι 
φίλοι

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Χαρτί του μέτρου
 • Μολύβια
 • Χαρτόνι μεγέθους Α3
 • Μπογιές
 • Ψαλίδια
 • Λάστιχο του μέτρου
 • Σελοτέιπ

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά, με αφόρμηση κείμενο που αφορά τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες που προσφέρει ο Ασπροπάρης στον άνθρωπο και το 
φυσικό περιβάλλον, καταγράφουν την πνευματική, οικονομική 
και περιβαλλοντική αξία των γυπών, πραγματοποιούν σε δυάδες 
σύντομους θεατρικούς διαλόγους για τους πολύτιμους φίλους του 
ανθρώπου ή και συζητούν για τη σχέση τους με τον άνθρωπο σε 
συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. 

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 διδακτική ώρα

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τα οφέλη που προσφέρουν οι γύπες σε 
πνευματικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, να προσδιορίζουν τον 
ρόλο των γυπών στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων αλλά και στις 
ανθρώπινες κοινωνίες.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής εστιάζει στη διατροφή των γυ-
πών με νεκρά ζώα και καλεί τα παιδιά να κα-
ταθέσουν τις ιδέες τους σχετικά με: 

 • Τι προσφέρει στον άνθρωπο η παρουσία 
των γυπών σε μια περιοχή; Στους άλλους 
οργανισμούς;

 • Αν δεν υπήρχαν οι γύπες, τι θα σήμαινε αυ-
τό για τον άνθρωπο; Για την άγρια ζωή; 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής ζητά από τα παι-
διά να συντάξουν ατομικά ένα σύντομο γράμ-
μα προς έναν τρίτο, περιγράφοντας τους λό-
γους που ο Ασπροπάρης είναι ένας πολύτιμος 
φίλος για όλους μας. 

Το γράμμα μπορεί να απευθύνεται σε κάποιο 
Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδα), 
προς τους κατοίκους της περιοχής τους ή προς 
έναν φίλο ή μία φίλη τους, ενώ, εφόσον υπάρ-
χει επιθυμία από την ομάδα, τα γράμματα δια-
βάζονται στην τάξη ή αναρτώνται στον τοίχο 
της αίθουσας. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-11 ΕΤΩΝ

Δημιουργούνται ομάδες των 3-4 παιδιών και 
παράγονται ισάριθμα με τις ομάδες αντίτυπα 
του φύλλου «Ημερολόγιο ενός Κούκου». Εξη-
γεί στα παιδιά πως στο κείμενο περιγράφεται 
η εμπειρία ενός Κούκου από τη γνωριμία του 
με έναν σπάνιο γύπα, τον Ασπροπάρη. Ο εμ-
ψυχωτής ζητά από τις ομάδες να διαβάσουν 
το κείμενο και να υπογραμμίσουν εκείνες τις 
προτάσεις που πιστεύουν πως περιγράφουν 
τους διαφορετικούς τρόπους που ένας μικρός 
γύπας προσφέρει στους ανθρώπους και στη 
φύση, τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές 
ακόμη χώρες που βρίσκεται ο Ασπροπάρης. 

Στη συνέχεια ενημερώνει τα παιδιά για την 
προσφορά των γυπών στον άνθρωπο αλλά 
και την άγρια ζωή, αξιοποιώντας την πληρο-
φορία από τα εισαγωγικά κείμενα, ενώ για τα 
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να ανα-
φερθεί στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι γύπες: στις ρυθμιστικές (έλεγ-
χος ασθενειών), στις πολιτιστικές (αισθητική, 
πνευματική αξία) και στις θεμελιώδεις (ανακύ-
κλωση θρεπτικών στοιχείων).  
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Δράση για τον Ασπροπάρη!
Στο τέλος, τα παιδιά διαλέγουν τις απαντήσεις που τους άρεσαν πε-
ρισσότερο και, σε ομάδες, τις αναπαριστούν σε ομαδικές ζωγραφιές 
σε χαρτόνια μεγέθους Α3, ενώ μπορούν να τις τοποθετήσουν στη 
συνέχεια στον τοίχο της τάξης τους. 

Συμπληρωματικά, οι δυάδες μπορεί να εκπρο-
σωπούν τον Κούκο και τον Ασπροπάρη, όπου 
αντίστοιχα ο πρώτος ρωτάει «Γιατί είσαι ση-
μαντικός;» και ο δεύτερος δίνει την απάντη-
σή του. Στην αναπαράσταση των διαλόγων, 
τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
μάσκες του Ασπροπάρη και του Κούκου από 
τα φύλλα «Μάσκες». Ο εμψυχωτής φωτοτυ-
πεί τα φύλλα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα 
παιδιά (ένα φύλλο/παιδί). Τα παιδιά ζωγρα-

φίζουν τα μέρη της μάσκας με βάση τις οδη-
γίες. Στη συνέχεια κόβουν το περίγραμμα της 
μάσκας και του ράμφους, καθώς και το εσω-
τερικό των «ματιών» της μάσκας. Ενώνουν με 
σελοτέιπ ή κόλλα το ράμφος στην άκρη του 
και το κολλάνε πάνω στη μάσκα με βάση τις 
οδηγίες. Στις μικρές τρύπες που υπάρχουν στα 
πλαϊνά της μάσκας, περνάνε λάστιχο και το 
δένουν με κόμπο ή το στερεώνουν με συρρα-
πτικό. Η μάσκα τους είναι έτοιμη! 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΦΙΛΟ 

Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους σε δυάδες. Αναπτύσσουν διαλόγους αξιοποιώντας την ερώτη-
ση «Γιατί είναι σημαντικός ο Ασπροπάρης;» όπου το πρώτο μέλος αναρωτιέται για τη σημασία 
του είδους, ενώ το δεύτερο μέλος απαντά αξιοποιώντας την πληροφορία που έλαβε αλλά και τη 
φαντασία του. Στην απάντησή του μπορεί να ενσωματώσει και μία αντίστοιχη κίνηση (π.χ. ανοι-
χτά «φτερά» σε μια απάντηση που συνδέεται με τη μετανάστευση, μυρίζοντας ένα άνθος σε μια 
απάντηση που συνδέεται με τον ερχομό της άνοιξης). 



44

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ

Παράγονται αντίγραφα του φύλλου «Πολίτης 
του κόσμου», έτσι ώστε σε κάθε ομάδα 3-4 
παιδιών να αντιστοιχεί από μία παράγραφος 
του φύλλου. Κάθε παράγραφος περιγράφει 
τον ρόλο που έχουν οι γύπες ή πιο συγκεκρι-
μένα ο Ασπροπάρης σε ορισμένες περιοχές 
του κόσμου. Οι ομάδες μελετούν τα κείμενα 
και επιχειρηματολογούν για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν σε κάθε περίπτωση οι γύπες. 

Μπορεί να προηγηθεί αξιοποίηση του φύλλου 
«Ημερολόγιο ενός Κούκου». Παράγονται ισά-
ριθμα με τις ομάδες αντίτυπα του φύλλου. Οι 
ομάδες μελετούν το κείμενο και εντοπίζουν 
τις προτάσεις που περιγράφουν τις οικοσυ-
στημικές υπηρεσίες (ρυθμιστικές, πολιτιστι-
κές, θεμελιώδεις) κατατάσσοντάς τις στις 
τρεις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Σημειώνουν τις απαντήσεις τους πάνω στο 
κείμενο, χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώ-
μα για κάθε κατηγορία (π.χ. μπλε για τις ρυθ-
μιστικές υπηρεσίες, καφέ για τις πολιτιστικές, 
πράσινο για τις θεμελιώδεις). Μόλις ολοκλη-
ρώσουν, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά 
τους στην ολομέλεια, ενώ ο εμψυχωτής προ-
σθέτει τυχόν παραλείψεις. 

Γίνεται συζήτηση: 

 • Τι θα σημαίνει η μείωση του πλη-
θυσμού του Ασπροπάρη για τον 
άνθρωπο; 

 • Πώς θα επηρεάσει αυτό τους 
υπόλοιπους οργανισμούς αλλά 
και τη λειτουργία του οικοσυστή-
ματος; 

Δράση για τον Ασπροπάρη!

Στο τέλος, μπορούν ή να καταγράψουν σε χαρτί του μέτρου τα οφέ-
λη που προσφέρουν οι γύπες και να το αναρτήσουν στην τάξη τους 
ή να ενημερώσουν τους μικρότερους ή μεγαλύτερους μαθητές του 

σχολείου τους αναλαμβάνοντας να δημιουργήσουν μια σύντομη παρουσίαση (ppt) 
με θέμα «Γιατί αγαπάμε τους γύπες!». Μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από την 
ομιλία με τίτλο “Why I love vultures” που παρουσιάστηκε στο TedTalks: 

https://www.ted.com/talks/munir_virani_why_i_love_vultures/transcript
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Ηµερολόγιο ενός Κούκου

Γνώρισα έναν γύπα μοναδικό! Όλα τα ζώα είμαστε σπουδαία αλλά αυτή 
τη φορά τολμώ να πω πώς εντυπωσιάστηκα πολύ. Αν και δεν του αρέσει 
να μιλάει πολύ για τον εαυτό του, σύντομα με τις κατάλληλες ερωτήσεις 
κατάφερα να αποκαλύψω όλες τις κρυφές του χάρες. 

Από τι να ξεκινήσω; Μα από τα βασικά! Έχει αναλάβει το δυσκολότερο έργο 
στο βασίλειο της φύσης: απομακρύνει με περίσσια χάρη τα νεκρά ζώα που 
βρίσκονται στην ύπαιθρο, καθώς αυτά αποτελούν την τροφή του! Είναι από 
τους λίγους που μπορεί να αναλάβει το έργο αυτό χωρίς να κινδυνεύει η 
υγεία του. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύει και την υγεία των ανθρώπων, 
καθώς μειώνει τον κίνδυνο να μεταδοθούν σε αυτούς ασθένειες. 

Μου εξήγησε ότι στα μέρη που συχνάζει αυτός και οι φίλοι του, η αποσύνθεση 
των νεκρών ζώων γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι στα μέρη όπου έχουν 
μείνει πια ελάχιστοι γύπες (ή και κανένας!). Φροντίζει, μαζί με τη βοήθεια 
σαπροφάγων σκαθαριών αλλά και άλλων οργανισμών να εξαφανίσουν 
ταχύτατα τα ίχνη του νεκρού ζώου, επιτρέποντας στα θρεπτικά στοιχεία  
που είναι αποθηκευμένα σε αυτό να φτάσουν γρηγορότερα στο έδαφος, 
συνεπώς και στους οργανισμούς που τα χρειάζονται. 

Μα δεν σταματάμε μόνο εδώ, καθώς ο μικρός αυτός ο γύπας έχει καταφέρει 
να διεγείρει τη φαντασία πολλών ανθρώπων, για την ακρίβεια πολλών λαών. 
Στην Ελλάδα μόνο, έχει 23 διαφορετικά ονόματα! Αλλού τον αποκαλούν 
Κουκάλογο ή Άλογο του Κούκου και τον θεωρούν προάγγελο της άνοιξης… 
Λένε πως με μεταφέρει στη ράχη του από την Αφρική και φέρνουμε μαζί 
την άνοιξη στους ανθρώπους! Αλλού πάλι τον φωνάζουν Τυροκόμο επειδή 
συχνάζει κοντά σε στάνες όπου φυσικά βρίσκει ευκολότερα τροφή!  

Από δική μου έρευνα, έμαθα επίσης ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου, οι 
γύπες εξοικονομούν πολλά χρήματα στους ανθρώπους, καθώς δεν χρειάζεται 
να θάψουν ένα πρόβατο ή μια αγελάδα που έχει πεθάνει λόγω αρρώστιας. 
Αναλαμβάνει αυτός και οι άλλοι γύπες κυριολεκτικά να το εξαφανίσουν! 

Μου ανέφερε δε, ότι πολλές φορές τον επισκέπτονται στα μέρη όπου ζει 
οι άνθρωποι μόνο και μόνο για να τον παρατηρήσουν! Στέκονται με κιάλια, 
τηλεσκόπια και φωτογραφικές μηχανές και απολαμβάνουν τις αέρινες 
πτήσεις που αυτός τους χαρίζει στον αέρα…

Είμαι σίγουρος πώς θα γίνει πολύ καλός μου φίλος. Αλλά είναι τόσο σιωπηλός 
που το όνομά του δεν κατάφερα να το μάθω. Μήπως το ξέρετε εσείς; Έχω 
φάει όλο τον κόσμο για να μάθω…  

7 Δεκεμβρίου 2018

Κούκος  
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Πολίτης του κόσµου 

Στην Ευρώπη, όπως και σε πολλά μέρη του κόσμου, οι γύπες αναλάμβαναν να απο-
μακρύνουν τα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα από την ύπαιθρο. Μετά από την έξαρση 
της ασθένειας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και την υποχρέωση των κρατών 
να απομακρύνουν από την ύπαιθρο τα νεκρά οικόσιτα ζώα, τόσο οι κυβερνήσεις 
όσο και οι αγρότες έπρεπε να πληρώνουν για να τα μεταφέρουν και να τα αποτε-
φρώνουν για πάνω από μία δεκαετία, μία υπηρεσία που προσέφεραν οι γύπες και 
άλλα πτωματοφάγα είδη για αιώνες χωρίς κόστος. Σήμερα, σε ορισμένες χώρες και 
υπό όρους, επιτρέπεται η διάθεση νεκρών οικόσιτων ζώων στην ύπαιθρο με σκο-
πό να τρέφονται οι γύπες που πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης.  

Στο νησί Σοκότρα της Υεμένης, νότια της Αραβικής Χερσονήσου, δεν υπάρχει σύστη-
μα αποκομιδής απορριμμάτων, ούτε χώροι ταφής των νεκρών αγροτικών ζώων, 
τα οποία καταλήγουν κυρίως σε ανοιχτούς χώρους κοντά σε κατοικημένες περιο-
χές. Ο Ασπροπάρης και οι κάτοικοι του νησιού έχουν αναπτύξει σχέσεις αμοιβαιό-
τητας: οι άνθρωποι διαθέτουν τις πηγές τροφής που ο σπάνιος γύπας χρειάζεται, 
ενώ ο ίδιος καθαρίζει τα χωριά και τις πόλεις του νησιού από τα απορρίμματα των 
κατοίκων. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ασπροπάρηδες αναγνωρίζονται από 
τους κατοίκους οι οποίοι τους αποκαλούν «soeydu» που κυριολεκτικά σημαίνει 
«κάδος σκουπιδιών». 

Στην Ινδία, υπήρξε μια απότομη και δραματική μείωση του πληθυσμού όλων των 
γυπών (κατά 92% μεταξύ 1990 και 2000). Η αιτία για τη μείωση αυτή ήταν η χρή-
ση της φαρμακευτικής ουσίας δικλοφενάκης στην κτηνοτροφία. Η δικλοφενάκη 
είναι ένα κοινό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της φλεγμο-
νής στα αγροτικά ζώα. Αν και δεν είναι επιβλαβές γι’ αυτά, αποδείχτηκε ότι είναι 
δηλητηριώδες για τους γύπες που τρέφονταν κυρίως με τα νεκρά αγροτικά ζώα. 
Σύντομα, αδέσποτοι σκύλοι και αρουραίοι απέκτησαν πρόσβαση στην τροφή που 
κάποτε κατανάλωναν οι γύπες, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού αυτών 
των περιστασιακά πτωματοφάγων ζώων. Η εμφάνιση πολύ υψηλών ποσοστών 
κρουσμάτων λύσσας και βουβωνικής πανώλης από τους σκύλους και τους αρου-
ραίους αντίστοιχα, έβαλε σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων. 

Στην Ελλάδα, ο Ασπροπάρης ήταν κάποτε γνωστός στις κοινωνίες της υπαίθρου 
με περισσότερα από 23 λαϊκά ονόματα (Κουκάλογο, Τυροκόμος, Χελωνοφάης, 
Τσιροπινάς, Κολιανισάρης, Μικρό Καρτάλι, Ασπρόλαπος είναι κάποια από αυτά). 
Αν γυρίζαμε πίσω τον χρόνο, τα ονόματα αυτά θα ήταν γνωστά σε αρκετούς κα-
τοίκους της ελληνικής υπαίθρου σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της 
Ηπείρου, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα, 
είναι γνωστές ελάχιστες από τις ονομασίες αυτές, καθώς ο Ασπροπάρης έχει εξα-
φανιστεί από τις περισσότερες περιοχές και αντίστοιχα και τα ονόματα που κάποτε 
του χάρισαν οι άνθρωποι. 
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Μάσκα Ασπροπάρη (Α) 

ΑΣΠΡΑ
ΦΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΚΙΤΡΙΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
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Μάσκα Ασπροπάρη (Β) 

1. Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος
2. Κόβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος, 

καθώς και το εσωτερικό των ματιών
3. Τσακίζεις στις διακεκομμένες  γραμμές
4. Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β 
5. Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού (με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Ο Ασπροπάρης σου είναι έτοιμος! 

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΑΥΡΟ



1. Χρωματίζεις τη μάσκα και το ράμφος
2. Κόβεις γύρω-γύρω τη μάσκα και το ράμφος, 

καθώς και το εσωτερικό των ματιών
3. Τσακίζεις στις διακεκομμένες  γραμμές
4. Κολλάς τα σημεία Α στα σημεία Β 
5. Ενώνεις μπροστά το ράμφος του πουλιού 

(με κόλλα ή σελοτέιπ) 

Ο Κούκος σου είναι έτοιμος! 

Μάσκα Κούκου 
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ΚΙΤΡΙΝΑ
ΒΛΕΦΑΡΑ

ΓΚΡΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΓΚΡΙ
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΡΑΜΦΟΥΣ

ΚΙΤΡΙΝΟ
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

ΡΑΜΦΟΥΣ

ΚΙΤΡΙΝΗ
ΒΑΣΗ ΡΑΜΦΟΥΣ
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Μια ιστορία 
για τον Ασπροπάρη

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Ψαλίδια
 • Κόλλες
 • Πετονιά
 • Χαρτόνι του μέτρου
 • Χαρτόνια Α4
 • Λευκές σελίδες
 • Μολύβια
 • Μπογιές
 • Παγκόσμιος χάρτης 

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά ακολουθούν με τη φαντασία τους το μεγάλο ταξίδι του 
Ασπροπάρη, τοποθετώντας στη σωστή σειρά εικονογραφημένες 
κάρτες με βασικά στιγμιότυπα από το ταξίδι του. Σχεδιάζουν με τη 
βοήθεια ενός παγκόσμιου χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησε και 
εντοπίζουν τους κινδύνους του είδους κατά μήκος της διαδρομής 
αυτής.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 διδακτική ώρα

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να αναφέρουν τις χώρες από όπου διέρχεται ο Ασπροπάρης, 
να εξοικειωθούν με την έννοια της μετανάστευσης, να διηγούνται το ταξίδι 
του Ασπροπάρη, να διακρίνουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα 
μεταναστευτικά είδη και ειδικότερα ο Ασπροπάρης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Παράγει ισάριθμα με τις ομάδες αντί-
γραφα των φύλλων «Το ταξίδι του Ασπροπάρη» , ψαλιδίζει τις κάρτες των φύλλων και τις μοιράζει 
στις ομάδες. Αφήνει κάθε ομάδα να παρατηρήσει τις κάρτες της για 5 λεπτά.
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Ο εμψυχωτής ξεκινά την αφήγηση με βάση το φύλλο «Η ιστορία του 
Ασπροπάρη» το οποίο μπορεί να τροποποιήσει. Εξηγεί στις ομάδες 
πως η αφήγηση αφορά το μεταναστευτικό ταξίδι του Ασπροπάρη από 
την Ευρώπη προς την Αφρική κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, αλ-
λά και την επιστροφή στο μέρος όπου γεννήθηκε μετά από 3-4 χρόνια 
παραμονής του στην Αφρική. 

Καθώς αφηγείται, κάθε ομάδα βάζει τις κάρτες της στη σωστή σειρά, ανάλογα με αυτά που ακού-
ει από τον αφηγητή. Για να μην μπερδευτούν τα παιδιά σε αυτή τη φάση, μπορούν να αριθμούν 
με μολύβι τις κάρτες και, μόλις ολοκληρωθεί η αφήγηση, να τις βάλουν στη σωστή σειρά. Αφού 
τελειώσει η αφήγηση, κάθε ομάδα παρουσιάζει το ταξίδι του Ασπροπάρη με τις κάρτες της. Συ-
ζητιούνται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων.
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Δράση για τον Ασπροπάρη!
Την ιστορία που έφτιαξαν μπορούν να την παρουσιάσουν στη γιορ-
τή κλεισίματος της σχολικής χρονιάς, μοιράζοντάς τη στους συμμε-
τέχοντες ή ακόμα και υπό τη μορφή ενός θεατρικού δρώμενου ή 
μιας έκθεσης. 

Στο τέλος, κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει κά-
ποιες από τις κάρτες (ή και όλες αν το προτιμά) 
και με βάση αυτές και τον παραπάνω βοηθητι-
κό άξονα να γράψει το δικό της παραμύθι για 
τον Ασπροπάρη. 

Οι ομάδες ζωγραφίζουν τις κάρτες, τις κολ-
λάνε σε λευκές σελίδες με τη σειρά που προ-
τιμούν και συμπληρώνουν την ιστορία τους 
πάνω από κάθε εικόνα. Ενώνουν τις σελίδες 
με τις κάρτες τους και φτιάχνουν το δικό τους 
εικονογραφημένο παραμύθι για τον Ασπρο-
πάρη!

Ο εμψυχωτής μπορεί να κάνει επιλογή όσον 
αφορά τις κάρτες και το κείμενο που τις συ-
νοδεύει. Χωρίζει τα παιδιά σε 4-5 ομάδες, 
τους μοιράζει τις κάρτες που έχει επιλέξει, και 
αφήνει κάθε ομάδα να παρατηρήσει τις κάρ-
τες της για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινά την 
αφήγηση περιγράφοντας το μεταναστευτι-
κό ταξίδι του Ασπροπάρη. Καθώς αφηγείται 
την ιστορία, παρακινεί τα παιδιά να δώσουν 
ένα σήμα, για παράδειγμα με ένα παλαμάκι 
ή να σηκώσουν ψηλά την κάρτα τους, όταν 
πιστεύουν ότι ο εμψυχωτής περιγράφει αυτό 
που δείχνει η κάρτα τους.  

Αφού διαβαστεί η ιστορία, ο εμψυχωτής ρω-
τάει ποια ομάδα νομίζει ότι έχει την αρχή της 
ιστορίας. Στη συνέχεια, παρακινεί τις ομάδες 
να βάλουν σε σειρά τις κάρτες τους, έτσι ώστε 
να περιγράφουν τη ροή της ιστορίας. Τα παι-
διά συνεργάζονται για να θυμηθούν τη σειρά 
και να συνθέσουν την ιστορία ενός μετανα-
στευτικού ταξιδιού από τις χώρες της Αφρι-
κής ως την Ευρώπη. 

Κατόπιν, με βάση τις εικόνες που έχουν στα 
χέρια τους, αποφασίζουν ποια κάρτα από αυ-
τές θα αποτελεί την αρχή της ιστορίας τους 
και δημιουργούν τη δική τους ιστορία για τον 
Ασπροπάρη, την οποία παρουσιάζουν ως 
δρώμενο στους συμμαθητές τους.

Βοηθητικός άξονας για τη 
δομή της ιστορίας τους:

 • Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής 
της ιστορίας; 

 • Πού πήγε;

 • Τι κίνδυνο συνάντησε;

 • Ποιος τον βοήθησε;

 • Τι έγινε τελικά;

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-11 ΕΤΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) 



ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ) 

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε 4-5 ομάδες, φωτοτυπεί το φύλλο «Μια ιστορία για τον Ασπρο-
πάρη» και κόβει τις αριθμημένες παραγράφους που βρίσκονται σε αυτό. Φροντίζει να κόψει τις 
παραγράφους έτσι ώστε να μην φαίνεται ο αριθμός δίπλα από κάθε πρόταση. Οι ομάδες βάζουν 
τις παραγράφους στη σειρά, συνθέτοντας την ιστορία για το μεταναστευτικό ταξίδι του Ασπρο-
πάρη. Οδηγός τους τώρα δεν είναι οι κάρτες αλλά η ροή της ιστορίας και η μεταναστευτική δια-
δρομή από την Ευρώπη προς την Αφρική. Συμπληρωματικά, μπορούν να συμβουλευθούν έναν 
παγκόσμιο χάρτη (ή έναν χάρτη που περιλαμβάνει την Ευρώπη και την Αφρική). 

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Με βάση την ιστορία που άκουσαν ή διάβα-
σαν, τα παιδιά όλων των ηλικιών, εντοπίζουν 
σε έναν παγκόσμιο χάρτη τις περιοχές από 
τις οποίες πέρασε ο Ασπροπάρης. Μπορούν 
να σχεδιάσουν σε χαρτί του μέτρου τις χώ-
ρες αλλά και τη διαδρομή που πιστεύουν ότι 
ακολούθησε ο Ασπροπάρης. Μόλις οι ομά-
δες ολοκληρώσουν, απαντούν σε ερωτήσεις 
όπως: 

 • Από πόσες και ποιες χώρες περνά συνήθως 
ο Ασπροπάρης; 

 • Τι κινδύνους αντιμετώπισε; 

 • Πώς αντιμετώπισε τους κινδύνους; 

 • Πού δυσκολεύτηκε περισσότερο; 

 • Τι θα του συμβεί αν δεν βρει ασφαλή τρο-
φή, νερό και κατάλληλο μέρος για ξεκούρα-
ση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του;

Στη συνέχεια, τα παιδιά διακρίνουν τους κιν-
δύνους που αντιμετώπισε ο Ασπροπάρης σε 
φυσικούς κίνδυνους (καιρικές συνθήκες κ.λπ.) 

και σε απειλές από την ανθρωπογενή δρα-
στηριότητα (απώλεια βιοτόπων, λαθροθηρία 
κ.λπ.). Σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε μια 
λευκή σελίδα ή στον χάρτη που σχεδίασαν 
στο χαρτί του μέτρου. 

Γίνεται συζήτηση: 

 • Πώς μπορούμε να προστατέ-
ψουμε ένα είδος που δεν γνω-
ρίζει σύνορα;

 • Τι μπορούν να κάνουν τα ίδια 
στην περιοχή τους για να συμ-
βάλλουν στην προστασία των 
μεταναστευτικών πουλιών; 

 • Σε ποιους μπορούν να απευθυν-
θούν ή να ενεργοποιήσουν, για 
να τα βοηθήσουν στην προσπά-
θειά τους αυτή; 
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ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙ  Ο ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ»

Ελλάδα - Αίγυπτος - Σουδάν - Τσαντ - Ιορδανία - Λίβανος - Συρία - Τουρκία - Ελλάδα 

Παράγονται ισάριθμα των παιδιών μικρό-
τερης ηλικίας, αντίγραφα των φύλλων «Ο 
Ασπροπάρης σε τρεις διαστάσεις». Τα παιδιά 
φτιάχνουν τον Ασπροπάρη σε τρισδιάστατη 
μορφή (mobile). Μπορούν εάν θέλουν, να 
κολλήσουν τα αντίγραφα σε χαρτόνια Α4, 
ώστε να είναι πιο στέρεη η κατασκευή. 

Χρωματίζουν με βάση τις οδηγίες το σώμα 
και τα φτερά του Ασπροπάρη και κόβουν τα 
αντίστοιχα περιγράμματα. Βάζουν κόλλα στην 
πίσω πλευρά του σώματος του Ασπροπάρη 

και ενώνουν τις δύο πλευρές μεταξύ τους. 
Κολλάνε τα φτερά πάνω στο σώμα του με τη 
φορά των φτερών να δείχνει προς τα πίσω, 
στο σημείο που δείχνουν οι οδηγίες. Τέλος, 
διπλώνουν την ουρά και την τοποθετούν στην 
εσοχή που έχουν κόψει στο πίσω μέρος του 
σώματος του Ασπροπάρη. 

Εάν θέλουν, μπορούν να περάσουν πετονιά 
από τα φτερά και το σώμα του Ασπροπάρη. 
Ενώνουν τις άκρες από τις τρεις πετονιές και 
ο Ασπροπάρης τους είναι έτοιμος! 

Ο ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Απαντήσεις
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Η ιστορία του Ασπροπάρη (A)

Οι Ασπροπάρηδες φέτος είχαν μια μάλλον καλή χρονιά. Η οικογένειά τους 
αυξήθηκε κατά ένα ολόκληρο μέλος! Με την άφιξη του φθινοπώρου, ο 
νεαρός Ασπροπάρης ετοιμάζεται ήδη να αναχωρήσει για την πρώτη περι-
πέτεια της ζωής του: το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο, καθώς είναι ο μονα-
δικός γύπας που αφήνει την Ευρώπη για να πάει στην Αφρική. Ένα ταξίδι 
που πρέπει να κάνει μόνος του, καθώς δεν υπάρχουν άλλοι συνομήλικοί 
του στη γειτονιά.

Ακολουθεί λοιπόν το ένστικτό του και πηγαίνει προς τον Νότο, όπως κά-
νουν εκατομμύρια άλλα πουλιά κάθε φθινόπωρο. Αρκετά φτεροκοπήματα 
μετά, τόσα που δεν θα μπορούσε κανείς να τα μετρήσει, αντίκρισε κάτι 
που τον παραξένεψε: Θάλασσα! Πώς θα τη διέσχιζε χωρίς ένα μέρος να 
ξεκουραστεί; Αλλά και πώς να γυρίσει πια πίσω; Πήρε την απόφαση να 
συνεχίσει. Ευτυχώς γι’ αυτόν, στον δρόμο του συνάντησε όχι ένα αλλά 
δύο διάσπαρτα νησάκια… 

…και αμέσως μετά βρέθηκε μπροστά του ένα ακόμα αλλά πολύ μεγαλύ-
τερο νησί. Τι τύχη!  Ιδανικό μέρος για να ξεκουράσει τις φτερούγες του και 
να γεμίσει το στομάχι του. Και δεν βρήκε εκεί μονάχα χελώνες και σαύρες 
αλλά και ένα… εστιατόριο για γύπες! 

Ίσως η θάλασσα να μην είναι τελικά τόσο τρομερή, σκέφτηκε, αλλά γρή-
γορα αποδείχτηκε πως έκανε λάθος. Όσο κι αν τον βοηθούν κάποια ρεύ-
ματα αέρα, όσα φτεροκοπήματα κι αν κάνει, η ξηρά δεν φαίνεται πουθενά 
και οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Έχει τόσο κουραστεί που θάλασσα 
και ουρανός γίνονται ένα… Μα είναι δυνατόν να τελειώσει το ταξίδι του 
τόσο σύντομα;

Χωρίς και ο ίδιος να καταλάβει καλά-καλά πώς τα κατάφερε, μπροστά 
του απλώθηκε ένα τοπίο διαφορετικό. Το καφέ της ερήμου διαδέχτηκε το 
απέραντο γαλάζιο. Και τότε, θυμήθηκε! Το χρώμα στα φτερά των γονιών 
του! Χαρούμενος διέσχιζε τη διαφορετική αυτή θάλασσα. Όμως η χαρά 
του δεν κράτησε πολύ. Όπως και στη θάλασσα, εδώ δεν έχει τροφή... ού-
τε μία τόση δα σαύρα. 

1
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Η ιστορία του Ασπροπάρη (B)

Να που αυτή η περιπέτεια τον έκανε να χάσει τους άλλους γύπες. Όταν 
αντίκρισε έναν τόπο όπου έμεναν άνθρωποι, αμέσως πέταξε να αναζητήσει 
την κοντινότερη χωματερή. Εκεί συνήθως έβρισκε αμέτρητες λιχουδιές! 
Τον δρόμο του όμως έκλεισαν ξαφνικά πυροβολισμοί. Σφαίρες που ση-
μάδευαν αυτόν! Μα δεν μπορούσαν να βρουν άλλο σημάδι οι άνθρωποι;! 

Άφησε την έρημο πίσω του για να συναντήσει - όχι και τόσο σύντομα - ένα 
πιο δροσερό μέρος. Στράφηκε προς κάτι που νόμιζε για δέντρο, για μια 
σύντομη στάση. Μα το τσουρούφλισμα στις φτερούγες του, τον έκανε 
να καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Δεν ήταν μέρος για ξεκούραση 
αλλά πυλώνας ηλεκτρικού ρεύματος! 

6

Η περιπέτεια αυτή του στέρησε αρκετά πούπουλα αλλά ευτυχώς όχι και 
τη ζωή του. Ταλαιπωρημένος αλλά ευτυχώς όχι τραυματισμένος, έφτα-
σε στον τελικό του προορισμό στην Αφρική. Ένα μέρος που έβλεπε για 
πρώτη φορά αλλά ήξερε ότι ήταν αυτό όπου θα περνούσε τον χειμώνα. 
Η τροφή ήταν άφθονη και η μοναξιά παρελθόν, καθώς για πρώτη φορά 
βρισκόταν ανάμεσα σε τόσους πολλούς που να του μοιάζουν. Πού τέτοια 
τύχη πίσω στη χώρα που γεννήθηκε…

7

Όπως ήταν φυσικό, έκανε πολλούς νέους φίλους οι οποίοι μοιράστηκαν 
το μυστικό τους μαζί του. Όταν θα γινόταν πέντε χρονών, θα ξεκινούσε για 
πρώτη φορά το ταξίδι της επιστροφής στον Βορρά, εκεί όπου γεννήθηκε. 
Τώρα που είχε φτάσει πια αυτή η στιγμή, ήταν έτοιμος να διασχίσει ξανά 
σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα! Μόνο που τώρα δεν θα ξεκινούσε μόνος. Ούτε 
φυσικά θα διέσχιζε το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου. Τώρα θα ταξίδευ-
αν όλοι μαζί προς τον Κόλπο του Σουέζ και πάνω από τη Μέση Ανατολή. 

8

Δεν ήταν βέβαια το πρώτο του ταξίδι, αλλά η εμπειρία του ήταν μικρή στις 
μεγάλες αποστάσεις. Είχαν αφήσει πίσω τους την Ερυθρά Θάλασσα και 
βρισκόταν ασφαλής στην ξηρά. Ή έτσι νόμιζε… Ένα ξαφνικό ρεύμα τον 
έκανε να βγει από την πορεία του. Αλλού ήθελε να πάει, αλλού τον πήγαι-
ναν οι φτερούγες του. Το μόνο που πρόλαβε να δει πριν ξαναβρεί με κόπο 
την ισορροπία του ήταν κάτι φτερά πολύ μεγαλύτερα από τα δικά του...

9
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Η ιστορία του Ασπροπάρη (Γ)

Εκατοντάδες χιλιόμετρα αργότερα, συνάντησε ξανά κάποιους από τους φί-
λους του. Έψαχναν και αυτοί για ώρες τροφή, αλλά χωρίς επιτυχία. Όπως του 
εξήγησαν, ο τόπος είχε γεμίσει πια με κτίρια μεγάλα και μικρά και πουθενά 
δεν έβρισκαν τους βοσκότοπους που τόσο αγαπούσαν και είχαν ανάγκη… 

Ο μεγαλύτερος από όλους Ασπροπάρης, ένας με στραβή ουρά, αναφώ-
νησε πως θυμήθηκε ένα μέρος ξεχωριστό! Τους οδήγησε αργά αλλά με 
σιγουριά στην πλαγιά ενός βουνού με άφθονα ψοφίμια! Μα πόσα ήξεραν 
αυτοί οι λευκοί Ασπροπάρηδες! 

Στο σημείο αυτό, οι δρόμοι τους άρχισαν να χωρίζουν. Καθένας έπαιρνε 
τον δρόμο για το σπίτι του. Άλλοι θα συνέχιζαν βορειότερα, άλλοι δυτικά. 
Τα μέρη που τώρα εμφανίζονταν μπροστά του, ήταν πια γνώριμα… Αυτά 
τα βράχια θα τ’ αναγνώριζε από μακριά! Ήταν έτοιμος για νέες γνωριμίες 
και η αγωνία του να βρει εκεί κοντά μια δική του σπηλιά ήταν μεγάλη. Πή-
γε αμέσως να βρει τον άνθρωπο που είχε ακούσει να τον φωνάζουν Κώ-
στα και πάντα τους προμήθευε με το καλύτερο μαλλί για τη φωλιά τους. 

Το μέρος αυτό το ήξερε σαν τη φτερούγα του! Επόμενη στάση εκεί που 
ήξερε πως θα βρει τροφή. Από την πρώτη όμως μπουκιά κατάλαβε ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά... Σύντομα τα μάτια του θόλωσαν και το ψοφίμι χά-
θηκε από μπροστά του... 

Για καλή του τύχη, άνθρωποι με κιάλια που τον παρακολουθούσαν, τον 
μετέφεραν σε ένα Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και σύντομα κατά-
φερε να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Άλλοι σαν κι αυτόν δεν ήταν τόσο 
τυχεροί. Ούτε έβρισκαν γρήγορα ένα ταίρι όπως αυτός. Μέσα του όμως 
ήλπιζε ότι σύντομα αυτό θα άλλαζε και πως τα βράχια αυτά θα γεμίζαν με 
νεαρούς Ασπροπάρηδες, σαν τις ιστορίες που του έλεγαν οι γονείς του, 
που με τη σειρά τους είχαν ακούσει από τους παππούδες του και που θα 
μοιράζονταν και αυτός με τον νεοσσό που τώρα περίμενε…  

Πεινασμένος αλλά ευτυχώς όχι τραυματισμένος, αναζήτησε αλλού τροφή. 
Δεν είχε εντοπίσει ακόμα τους άλλους γύπες και το τοπίο του ήταν άγνω-
στο. Πού θα βρει τώρα τροφή και νερό; Αυτήν την περιοχή δεν την ήξερε 
καθόλου. Μπροστά του ήταν έρημες πόλεις, καπνοί και χωμάτινα τοπία... 
Αλλά δεν ήθελε να χάσει την ελπίδα του. Έβαλε μπρος για τον Βορρά που 
υπέθετε ότι θα πήγαιναν και οι άλλοι.  
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Το ταξίδι του Ασπροπάρη (Α)
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Το ταξίδι του Ασπροπάρη (Β)
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Το ταξίδι του Ασπροπάρη (Γ)
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Το ταξίδι του Ασπροπάρη (∆)
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Ο Ασπροπάρης σε τρεις διαστάσεις (Α)
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ΑΣΠΡΑ 
ΦΤΕΡΑ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΙ

ΜΑΥΡΗ
ΑΚΡΗ ΡΑΜΦΟΥΣ

ΚΙΤΡΙΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΑΦΕ 
ΜΑΤΙ

ΑΣΠΡΟ
ΣΩΜΑ

ΡΟΖ ΠΟΔΙΑ
ΜΑΥΡΑ ΝΥΧΙΑ

ΑΣΠΡΗ
ΟΥΡΑ
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Ο Ασπροπάρης σε 3 διαστάσεις (Β)

Διπλώστε και κολλήστε

Διπλώστε και κολλήστε

ΑΣΠΡΟ

ΜΑΥΡΗ
ΑΚΡΗ

ΦΤΕΡΩΝ
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Κουκάλογα, τυροκόµοι, 
τσιροπινάδες και άλλα 
παράξενα όντα...

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Λευκές σελίδες ή 
σημειωματάριο
 • Μολύβια
 • Μαγνητόφωνο
 • Φωτογραφική μηχανή 
(προαιρετικά)
 • Προτζέκτορας
 • Παρουσίαση «Φωτογραφίες 
αρπακτικών» από το CD του 
υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά ανακαλούν βασικές πληροφορίες για τον Ασπροπάρη, 
συνθέτουν ποιήματα αξιοποιώντας τοπικές ονομασίες του είδους, 
πραγματοποιούν συνεντεύξεις και συζητούν με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, ώστε να συλλέξουν και να καταγράψουν με συστηματικό 
τρόπο πολιτισμικά στοιχεία που αφορούν τον Ασπροπάρη στην 
περιοχή τους.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περισσότερες από 3 
διδακτικές ώρες  

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να καταγράφουν με συστηματικό τρόπο την τοπική 
γνώση για ένα απειλούμενο είδος της περιοχής όπου ζουν, να εκτιμούν, να 
ερμηνεύουν και να συνθέτουν πληροφορίες, να ασκηθούν σε δραστηριότητες 
δημιουργικής έκφρασης.



Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για τη σύνδεση του Ασπροπάρη με τις κτηνοτρο-
φικές κοινωνίες της υπαίθρου: 

 • Ποια εποχή έρχεται ο Ασπροπάρης στη χώρα μας; 

 • Ποια είναι η σημασία του ερχομού της άνοιξης για την κτηνοτροφία; 

 • Τί κοινό έχουν οι κτηνοτρόφοι με τον Ασπροπάρη;
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά, τα παιδιά συμπληρώνουν ατομικά αντίγραφα του φύλλου «Οι συνήθειες του Ασπροπάρη». 
Σκοπός είναι να ανακαλέσουν βασικές πληροφορίες για το είδος πριν ξεκινήσουν τη δική τους 
λαογραφική έρευνα για τον Ασπροπάρη.

Ο εμψυχωτής αποκαλύπτει κάποιες από τις παρακάτω τοπικές ονομασίες του είδους που φανε-
ρώνουν τη σχέση του με την κτηνοτροφία και τη σύνδεση του ερχομού του Ασπροπάρη την άνοι-
ξη με την αναγέννηση της φύσης και την επανάκτηση των βουνών από τους κτηνοτρόφους μόλις 
αποχωρήσει ο δύσκολος χειμώνας. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-11 ΕΤΩΝ 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

Αρχικά, ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παι-
διά τις παρακάτω (τοπικές) ονομασίες του 
Ασπροπάρη και τους ζητά να μαντέψουν την 
προέλευσή τους. Στη συνέχεια, ζητάει από τα 
παιδιά να δώσουν ένα δικό τους όνομα στον 
Ασπροπάρη, ανακαλώντας πληροφορίες σε 
σχέση με τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, 
τις συνήθειές του, τις περιοχές όπου συχνάζει 
αλλά και το μεταναστευτικό του ταξίδι: 

Κάποτε τον αποκαλούσαν άλογο του Κούκου 
ή Κουκάλογο και Τυροκόμο, σήμερα τι όνομα 
θα του δίνατε;  



Ασπροπάρης (Στερεά Ελλάδα)

Από το επίθετο άσπρος και τη λέξη 
γυπάρι που σημαίνει μικρός γύπας. 

Τσιροπινάς (Νησιά του Αιγαίου)

Από τη συνήθειά του να πίνει τσίρο, δη-
λαδή ορό γάλακτος.
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Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις τοπικές αλλά και τις δικές τους ονομασίες για να συνθέσουν ατομικά 
ένα λίμερικ με πρωταγωνιστή τον Ασπροπάρη. Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα για τον Ασπρο-
πάρη, ένα λίμερικ μπορεί να έχει την παρακάτω δομή σε 5 στίχους: 

Πρώτος στίχος

Eπιλογή του πρωταγωνιστή (ο Ασπροπάρης):
1) Στον σκουπιδότοπο πια συχνάζει ο Ασπροπά-
ρης 

Δεύτερος στίχος

Mία ιδιότητα που εκφράζεται με μια πράξη:
2) Μυστήρια τρανά λύνει ο αναμαλλιάρης 

Τρίτος και τέταρτος στίχος

H εξέλιξη της δράσης:
3) Αδέσποτα γατιά του έχουν γίνει συντροφιά 
4) Κι αυτός τους χαρίζει μάλλινα σκουφιά 

Πέμπτος στίχος

Eπιλογή ενός παράλογου επιθέτου για τον 
πρωταγωνιστή:
5) Ο φτερωτοπαραμυθάς αυτός ο ταξιδιάρης

Χελωνοφάης (Θεσσαλία)

Από τη συνήθειά του να τρέφεται και 
με χελώνες. 

Κουκάλογο ή Αλογόκουκο 
(Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα)

Από τον λαϊκό μύθο που τον θέλει να 
φέρνει στην πλάτη του τον Κούκο από 
την Αφρική και μαζί να φέρνουν την 
άνοιξη και την καλοτυχία στις κτηνο-
τροφικές περιοχές. 

Τυροκόμος (Δυτική Μακεδονία)

Από τη συνήθειά του να συχνάζει κο-
ντά σε στάνες και τυροκομεία, όπου 
βρίσκει ευκολότερα τροφή (υπολείμ-
ματα σφαγείων και τυροκομικών προϊ-
όντων). Ο ερχομός του σηματοδοτού-
σε τη βελτίωση του καιρού και την αύ-
ξηση της βοσκής, που από την πλευρά 
της βοηθούσε τα ζώα να κατεβάσουν 
πιο «παχύ» γάλα το οποίο μπορούσε να 
πήξει και τυροκομηθεί πλέον, εξ’ ου και 
η έκφραση στην περιοχή της Θεσσα-
λίας «Τυροκόμος και χοντρή μαρκάτ’».

(Στάρα, Κ., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ., 2012) 

Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος 
έχουν ομοιοκαταληξία μεταξύ τους, καθώς 
και ο τρίτος με τον τέταρτο. 

Στο τέλος, τα παιδιά μπορούν σε ομάδες να 
ενώσουν τα λίμερικ που έφτιαξαν, έτσι ώστε 
οι ήρωές τους να αλληλεπιδρούν, συνθέτο-
ντας και ζωντανεύοντας τις ιστορίες που 
έφτιαξαν. 
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Το θέμα της έρευνάς τους, μπορεί να αφορά: 

 • Την αξία και τη σημασία του Ασπροπάρη για τις τοπικές κοινωνίες 

 • Την παρουσία του στην περιοχή 

 • Τοπικές ονομασίες, μύθους, παραμύθια, παραδόσεις, διηγήσεις, παροιμίες, προ-
λήψεις, παιδικά τραγούδια που σχετίζονται με αυτόν 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 9 -15 ΕΤΩΝ 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συλλέξουν στοιχεία που αφορούν την παρουσία του Ασπροπάρη 
στην περιοχή τους, μέσα από επιτόπια έρευνα και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφική 
μηχανή, εγγραφέας φωνής ή και εικόνας). 

Πριν από την υλοποίηση της συνέντευξης τα 
παιδιά αποφασίζουν: 

 • Τι ερωτήσεις θα γίνουν; Ετοιμάζουν τα 
έντυπα καταχώρισης των στοιχείων που 
θα συλλέξουν και επιλέγουν τις ερωτήσεις 
που θέλουν να κάνουν. 

 • Σε ποια άτομα θα απευθυνθούν; Εντοπίζουν 
άτομα της περιοχής που θα μπορούσαν να 
τους βοηθήσουν ή να τους παραπέμψουν 
σε κάποιον που θα γνωρίζει πληροφορίες 
για τον Ασπροπάρη.  

 • Πού και πότε θα γίνουν οι συναντήσεις; Επι-
κοινωνούν με τα άτομα που θα τους βοηθή-
σουν, επιλέγουν τις ημέρες που θα γίνουν 
οι συνεντεύξεις και διαλέγουν ένα ήσυχο 
μέρος για τις συναντήσεις. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει με τα παιδιά το φύλλο «Έντυπο καταχώρισης στοιχείων». 
Εναλλακτικά, μπορεί να φτιάξει με τα παιδιά νέα έντυπα προσανατολισμένα σε συγκεκριμένα 
πολιτισμικά στοιχεία.

Η έρευνα μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. κτηνοτρόφοι, δασικοί 
υπάλληλοι, κτηνίατροι, εκπαιδευτικοί), ενώ τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν στους γηραιότε-
ρους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε νέους, ώστε να ερευνήσουν τις μεταξύ τους αποκλίσεις. 
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Δράση για τον Ασπροπάρη!
Οι εργασίες των παιδιών μπορούν να συγκεντρωθούν και να απο-
σταλούν στην Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία ή/και στο WWF 
Ελλάς για να εμπλουτίσουν τον ιστότοπο του Προγράμματος LIFE 
για την προστασία του Ασπροπάρη. 

Για την αναγνώριση των 
αρπακτικών:

Τα παιδιά μπορούν να τυπώσουν 
τις έγχρωμες φωτογραφίες της 
παρουσίασης «Φωτογραφίες αρ-
πακτικών» από το Υποστηρικτικό 
Υλικό 

(σε μέγεθος Α5 η κάθε μία, δηλα-
δή δύο διαφάνειες ανά σελίδα). 

Για την υλοποίηση της συνέντευξης, ο εμψυ-
χωτής ενθαρρύνει τα παιδιά: 

 • Να δοκιμάσουν τον ψηφιακό εγγραφέα 
φωνής ή και εικόνας ή όποιο άλλο μέσο κα-
ταγραφής χρησιμοποιήσουν. 

 • Να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και 
να εξηγήσουν στους συμμετέχοντες στην 
έρευνα, δηλαδή τους πληροφορητές, το θέ-
μα τους και πώς θα αξιοποιήσουν την πλη-
ροφορία. 

 • Να εξακριβώσουν εάν ο Ασπροπάρης είναι 
γνωστός στους πληροφορητές, αξιοποιώ-
ντας έγχρωμες φωτογραφίες του Ασπρο-
πάρη αλλά και άλλων αρπακτικών (Όρνιο, 
Χρυσαετός, Γερακίνα, Βραχοκιρκίνεζο). 

 • Να σημειώνουν αυτούσια τα σχόλια των 
πληροφορητών, καταγράφοντας την τοπι-
κή διάλεκτο.

 • Να αφήνουν χρόνο στον πληροφορητή να 
μιλήσει. 

 • Να κρατάνε σημειώσεις, ιδίως με τα στοι-
χεία που τους προκαλούν ενδιαφέρον, και 
να ζητάνε διευκρινίσεις όπου το κρίνουν 
απαραίτητο. 

 • Να διατηρούν τη συζήτηση εντός θέματος 
και να μην υπερβούν τα 20 έως 30 λεπτά 
συνέντευξης. 

 • Να βγάλουν φωτογραφίες εάν ο πληροφο-
ρητής συμφωνεί. 

Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, τα 
παιδιά: 

 • Καταχωρούν τα στοιχεία που συνέλεξαν σε 
ένα αρχείο κειμένου word ή σε ένα λογιστι-
κό φύλλο excel. 

 • Καταχωρούν στοιχεία όπως: ημερομηνία, 
τοποθεσία, καθώς και τις απαντήσεις του 
πληροφορητή. 

 • Καταγράφουν τα αποτελέσματά τους (τοπι-
κές ονομασίες, παρουσία του είδους κ.λπ.). 

 • Πραγματοποιούν συγκρίσεις των αποτελε-
σμάτων τους ανά ομάδες παιδιών ή/και ανά 
ηλικία των πληροφορητών ή/και ανά την 
επαγγελματική τους ομάδα ή/και ανά περι-
οχή κατοικίας τους.
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ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ» 

Απαντήσεις

1 : Βορράς

2 : Ευρώπη - Ασία - Αφρική

3 : Κουκάλογο - Τυροκόμος - Τσιροπινάς

4 : Αβγό

5 : Σπηλιά

6 : Οι κρυμμένες λέξεις
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Οι συνήθειες του Ασπροπάρη 

Ο Ασπροπάρης την 
άνοιξη μεταναστεύει 

προς: 

1

Λ  Α  Κ  Υ  Ο  Ο  Γ  Κ  Ο

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Βάλε τα γράμματα στη 
σωστή σειρά για να βρεις 

τρεις ακόμα ονομασίες 
του Ασπροπάρη: 

Ν  Ι  Ρ  Π  Σ  Ο  Σ  Τ  Ι  Α

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ρ  Ο  Μ  Τ  Σ  Ο  Ο  Κ  Υ

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Βρες τις 5 κρυμμένες λέξεις που 
περιγράφουν τη διατροφή 

του Ασπροπάρη:  

(χελώνα, σαύρα, αβγό, ψοφίμι, έντομα)

Ζωγράφισε ΜΟΝΟ την 
τροφή που για να μπορέσει 
να τη φάει ο Ασπροπάρης 

χρησιμοποιεί εργαλεία 

(μία πέτρα!): 

6

3

Πού φωλιάζει ο 
Ασπροπάρης;

_ _ _ _ _ _
5

2

Ζωγράφισε 
τη διαδρομή που 

πρέπει να διασχίσει 
ο Ασπροπάρης για 

να φτάσει ασφαλής 
από την Αφρική:

(κύκλωσε το αντίστοιχο 
σημείο της πυξίδας) 

4
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Αναγνωρίζετε τα παρακάτω είδη; 
(φωτογραφίες με αρπακτικά της περιοχής)

Αναγνωρίζετε το παρακάτω είδος; 
(φωτογραφία του Ασπροπάρη)

Ποιο είναι το όνομά του; 
Σας είναι γνωστό και με άλλα ονόματα;
Τι σημαίνει το όνομά του;

Τον έχετε δει; 
Αν ναι, πού και ποια εποχή του χρόνου; 

Είναι λιγότεροι σήμερα σε σχέση 
με το παρελθόν; 

Υπάρχει κάτι που σας αρέσει 
ή δεν σας αρέσει στον Ασπροπάρη; 

Γνωρίζετε κάποια ιστορία γι’ αυτόν; 
Αν ναι, από πού μάθατε γι’ αυτήν; 

Γνωρίζετε κάποιο παιδικό τραγούδι 
γι’ αυτόν ή αν υπάρχει κάποια παράδοση 
που να συνδέεται με τον ερχομό του; 
Αν ναι, από πού μάθατε γι’ αυτό; 
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Έντυπο καταχώρισης στοιχείων 

Όνομα: .................................................................................

Απασχόληση: ......................................................................

Έτος γέννησης: ..................... Φύλο: .................................

Περιοχή κατοικίας: ............................................................

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ερωτηματολογίου

...............................

Ημερομηνία: .................................. Τόπος: .................................................................................

Ερευνητές: ....................................................................................................................................
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Στο διάβα 
του Ασπροπάρη

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Προτζέκτορας
 • Παρουσίαση «Στο διάβα» 
και έγχρωμα αντίγραφα 
φωτογραφιών από το CD 
με το Υποστηρικτικό Υλικό
 • Θεατρικά αντικείμενα

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε κινητικό παιχνίδι, αναπαριστούν σε δρώμενα 
στιγμές που περιγράφουν τον τρόπο ζωής της μετακινούμενης 
(νομαδικής) κτηνοτροφίας και συζητούν για τη σύνδεση της πρακτικής 
αυτής με τη διατήρηση του πληθυσμού των γυπών και ειδικότερα του 
Ασπροπάρη. 

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 διδακτική ώρα με 
δυνατότητα επέκτασης  

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να συνδέσουν την εγκατάλειψη της μετακινούμενης 
κτηνοτροφίας με την έλλειψη τροφής για τα πτωματοφάγα είδη, να αντιληφθούν 
τη μακραίωνη σύνδεση του Ασπροπάρη με την κτηνοτροφία και τον άνθρωπο, 
να ασκήσουν ικανότητες σωματικής και δημιουργικής έκφρασης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχικά, ο εμψυχωτής προβάλει την παρουσίαση «Στο διάβα» από το Υποστηρικτικό Υλικό, που 
περιλαμβάνει φωτογραφίες από κτηνοτρόφους που εξασκούν την πρακτική της μετακινούμενης 
κτηνοτροφίας. Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος της έκθεσης «Στο διάβα» που διοργανώθηκε 
από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA) σε συνεργασία με τον 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, την Πίνδος Περιβαλλοντική και το 
Οικομουσείο του Ποταμού Αώου.

Γίνεται συζήτηση: 

 • Πού πιστεύετε ότι βρίσκονται οι άνθρωποι στις φωτογραφίες; 

 • Ποιο είναι το επάγγελμά τους; 

 • Πώς θα περιγράφατε μία ημέρα από τη ζωή τους; 

Στη συνέχεια, αφού έχει τυπώσει τις έγχρω-
μες φωτογραφίες της παρουσίασης (σε μέ-
γεθος Α5 η κάθε μία, δηλαδή δύο διαφάνειες 
ανά σελίδα), τις τοποθετεί στο πάτωμα μιας 
κενής αίθουσας με σκοπό να αποτελέσουν 
ερέθισμα για τη δημιουργία σύντομων θεα-
τρικών δρώμενων από τα παιδιά: 

 • Ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να κι-
νηθούν ανάμεσα στις φωτογραφίες και να 
τις παρατηρήσουν, ενώ φροντίζει να «γεμί-
σουν» τον χώρο. 

 • Με σήμα του εμψυχωτή, η κίνηση σταμα-
τά και κάθε παιδί πλησιάζει τη φωτογρα-
φία που βρίσκεται πιο κοντά του. Αφήνει 
λίγα δευτερόλεπτα στα παιδιά να επεξερ-
γαστούν σιωπηλά την εικόνα και η κίνηση 
ξεκινά και πάλι. 

 • Επαναλαμβάνει, μόνο που τώρα όταν θα 
αρχίσουν να κινούνται ξανά τα παιδιά, εν-
σωματώνουν στην κίνησή τους ένα στοι-
χείο που συνδέεται με τη φωτογραφία που 
είδαν. Το στοιχείο μπορεί να είναι ένας ήχος 
ή μία κίνηση. 

 • Η οδηγία δίνεται ξανά, αλλά τώρα, με βάση 
τη φωτογραφία που έχουν μπροστά τους, 
ενσωματώνουν μία σύντομη φράση. Με 
σήμα του εμψυχωτή, η κίνηση σταματά και 
τα παιδιά που βρίσκονται πιο κοντά σχημα-
τίζουν ζευγάρια και αναπτύσσουν σύντο-
μους διαλόγους με βάση τις φράσεις τους. 

 • Στο επόμενο σήμα και χωρίς απαραίτητα 
να σταθούν σε νέα φωτογραφία, τα παιδιά 
σχηματίζουν αυθόρμητα ομάδες των τρι-
ών, συζητούν μεταξύ τους και μέσα από αυ-
τοσχεδιαστικούς διαλόγους παρουσιάζουν 
τα εξής: 

 › Ποιο είναι το όνομά σου;  

 › Από πού είσαι;

 › Τι κάνεις εδώ; 

 • Ο εμψυχωτής δίνει ένα τελευταίο σήμα και 
ζητάει από τα παιδιά να σταθούν δίπλα σε 
μια φωτογραφία της επιλογής τους. Τα παι-
διά που στέκονται μπροστά από κάθε φω-
τογραφία αποτελούν τώρα μία ομάδα. Αν 
κάποια παιδιά είναι μόνα τους, ενώνονται 
σε μία ομάδα ή εντάσσονται στις υπόλοιπες 
ομάδες, μαζί με τις φωτογραφίες τους. 
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Το υλικό αποτελεί ερέθισμα για να ξεκινήσει συζήτηση για τη μετακινούμενη 
κτηνοτροφία, τις δυσκολίες της, την παραδοσιακή (εκτατική) κτηνοτροφία, καθώς 
και τη σύνδεση της εγκατάλειψης των μορφών αυτών κτηνοτροφίας με τον απει-
λούμενο με εξαφάνιση Ασπροπάρη: 

 • Ποιες δυσκολίες περιγράφονται στο βίντεο για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία; 

 • Ποιοι είναι οι προβληματισμοί των ανθρώπων που απασχολούνται στη μετακι-
νούμενη κτηνοτροφία; 

 • Πώς οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν τον Ασπροπάρη; 

 • Τι θα σημαίνει για τον Ασπροπάρη και τους άλλους γύπες η εγκατάλειψη της υπαί-
θρου από τους κτηνοτρόφους; 

Στο τέλος, προαιρετικά, και εφόσον υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, προβάλλεται 
το παρακάτω 15λεπτο οπτικοακουστικό υλικό, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος για τη Μετακινούμενη και Νομαδική Κτηνοτροφία στη Μεσό-
γειο από το Μεσογειακό Δίκτυο για τη Φύση και τον Πολιτισμό, σε συνεργασία με το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Med-INA), τον Φορέα Δια-
χείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου και την Πίνδος Περιβαλλοντική: 
https://www.youtube.com/watch?v=V5l_29OV6L8&t=602s
(διαθέσιμο και στο Υποστηρικτικό Υλικό)

 • Ο εμψυχωτής μοιράζει σε κάθε ομάδα μία 
από τις κάρτες του φύλλου «Δρώμενα στο 
διάβα». Δίνει στις ομάδες 15 λεπτά να προε-
τοιμαστούν, με σκοπό να αναπαραστήσουν 
τη δράση που περιγράφεται στην κάρτα 
τους, αξιοποιώντας την πληροφορία που 
τους δίνεται, τους ρόλους που υιοθέτησαν 
αλλά και τη φαντασία τους. 

Μόλις ολοκληρώσουν, κάθε ομάδα παρουσι-
άζει με τη σειρά το δρώμενό της. Σε περίπτω-
ση που τα κείμενα του φύλλου «Δρώμενα στο 
διάβα» περιέχουν άγνωστες στα παιδιά λέ-
ξεις, μετά από το τέλος της δραστηριότητας 
μπορούν να αναζητήσουν την ερμηνεία τους 
στο διαδίκτυο ή στον οικογενειακό τους κύ-
κλο.
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Δράση για τον Ασπροπάρη!
Σε ομάδες, συνθέτουν ένα κολάζ, χρησιμοποιώντας το παραπάνω 
υλικό, αφού πρώτα διαλέξουν το μήνυμα του έργου τους: 

ρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων (π.χ. 
πριν από το 1980). 

Το υλικό μπορεί να αφορά: τοπία, επαγγέλμα-
τα της υπαίθρου, τοπικές ενδυμασίες, γιορτές, 
αγροτικά εργαλεία κ.λπ. 

Παράλληλα, συγκεντρώνουν φωτογραφικό 
υλικό από τη σύγχρονη εποχή με αντίστοιχες 
θεματικές. Στο υλικό μπορούν να συμπεριλά-
βουν εικόνες ή/και κομμένες λέξεις από εφη-
μερίδες και περιοδικά, χρωματιστά χαρτόνια 
κ.λπ.  

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να συ-
ζητήσουν με μέλη της οικογένειάς τους ή του 
κοντινού τους περιβάλλοντος που είναι κτη-
νοτρόφοι, διατυπώνοντας ερωτήσεις όπως:  

 • Γιατί επέλεξαν αυτό το επάγγελμα; 

 • Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν; 

 • Θα ήθελαν να ασχοληθούν τα παιδιά ή τα 
εγγόνια τους με την παραδοσιακή ή μετακι-
νούμενη κτηνοτροφία; Γιατί; 

 • Αν άλλαζαν κάτι, τι θα ήταν αυτό; 

 • Με ποια είδη άγριας ζωής συμβιώνουν κα-
θημερινά ή ορισμένες εποχές του χρόνου;

 • Ποια είναι τα αγαπημένα τους είδη άγριας 
ζωής;

Σε ομάδες, συγκεντρώνουν φωτογραφικό 
υλικό από την εποχή που η μετακινούμενη 
κτηνοτροφία ήταν περισσότερο διαδεδομέ-
νη σε σχέση με σήμερα (π.χ. πριν από το 1980) 
ή/και από όταν ο Ασπροπάρης είχε έντονη πα-
ρουσία στην περιοχή τους και αποτελούσε μέ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

Θα είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο; Θα εκφράζει μία ωραία ανάμνηση; Θα περιγρά-
φει τη συνύπαρξη του μικρού γύπα και του ανθρώπου στο σήμερα; 

Η κάθε ομάδα μπορεί να εστιάσει σε ένα διαφορετικό μήνυμα. Τα κολάζ τους 
μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κεντρικό σημείο του σχολείου. 



Είχαμε στήσει τα μαντριά για τα ζώα, καθώς και τις δικές μας τις σκηνές με 
τις μάλλινες τέντες. Κι ο καιρός δεν ήταν φέτος με το μέρος μας. Είχε ξημε-
ρώσει, τα ζώα είχαν μπει στη στρούγκα και η ώρα για το πρώτο άρμεγμα 
της μέρας είχε φτάσει. Αλλά πού να το πάρω απόφαση να βοηθήσω τους 
άλλους... Ήμουν ο μικρότερος της οικογένειας και τέτοιο κρύο κι αέρα δυ-
νατό… δεν το ‘χα συνηθίσει. Έπαιρνε ο αέρας την τέντα μας και έφερνε μέ-
σα τη βροχή. Πήρα βαθιά ανάσα, τυλίχτηκα στην κάπα μου και βγήκα έξω. 
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∆ρώµενα στο διάβα (A)

Αν με ρώταγε κανείς θα έλεγα πως φέτος είχαμε φτιάξει την πιο όμορφη 
στρούγκα. Ο αέρας έκοβε τη φόρα του στο ξερολίθι και είχαμε χώρο να 
κάτσουμε και τέσσερις άνθρωποι να αρμέξουμε τα ζώα. Το γάλα γέμιζε τα 
καρδάρια και τώρα πια είχαμε κι ανθρώπους που το ζητούσαν. Είχε βέβαια 
τον κόπο του να φτάσεις μέχρι εκεί. Παίρναμε τα αλογομούλαρα, φορτώ-
ναμε το γάλα και ξεκινούσαμε. Περνάγαμε από δύσβατα σημεία, τρόμαζαν 
τα ζώα αλλά κι εμείς μαζί. Μα ξέραμε και τον δρόμο δεν τον χάναμε ποτέ.

Είχα μεγάλη ανησυχία. Είχα μπει στον μήνα μου και ήξερα πως ήταν πιθανό 
να με πιάσουν οι πόνοι στη στράτα. Ευτυχώς είχε ηρεμήσει ο καιρός και ανη-
φορίζαμε από τον κάμπο προς το βουνό. Ήμασταν όλοι η οικογένεια μαζί. Η 
μάνα μου, η γιαγιά μου και όλες οι θειές, οπότε η παρουσία τους ζύγιζε τον 
φόβο μου. Και να που είχα δίκιο. Βράδυ με έπιασαν οι πόνοι, βράδυ βγήκε 
ο γιος μας. Πήραν οι γυναίκες τις ποδιές, τύλιξαν το μωρό και την επόμενη 
ήμασταν όλοι μαζί στο πόδι. 

Είχαμε περάσει μήνες στον κάμπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και όσο να 
πεις αποζητούσαμε να βρεθούμε πάλι στα βουνά. Καλοκαίρι στον κάμπο 
δεν έβγαινε… Τα άγρια ψηλά βουνά ήταν για εμάς η «γη της επαγγελίας», 
είχαμε ότι χρειαζόμασταν νερό και φαΐ για εμάς και τα ζώα μας. Και να που 
σμίγαμε με τους δικούς μας, όχι μόνο με τη στενή οικογένεια που μας συ-
νόδευε στο διάβα, αλλά κι όλους τους άλλους χωριανούς που ανταμώναμε 
τώρα, ερχόμενοι από ένα σωρό μέρη που είχαν περάσει τον βαρύ χειμώνα. 
Σύντομα θα είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο στο κα-
θιερωμένο μας γλέντι. Όλο το χωριό περίμενε το πανηγύρι, να απολαύσει 
τη μουσική, τους χορούς αλλά και τα δικά μας τα τραγούδια. 
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Μήνες την περίμενα τούτη την ώρα. Είχε το βουνό τις δυσκολίες του και 
τη μοναξιά του. Είχε όμως και τη μαγεία του. Απλώνονταν μπροστά σου οι 
κορφές και οι βουνίσιες πλαγιές κι άνοιγαν τα πνευμόνια σου. Άξιζε ο κό-
πος, άξιζε και η υπομονή μα και η επίβλεψη του κοπαδιού μέρα νύχτα μην 
έρθουν τίποτα αγρίμια και μας κάνουν ζημιά. Κι ύστερα, τρέχα γύρευε… 
Δούλευε το μάτι και η εμπειρία για να βρεις τον κατάλληλο τόπο για τα ζώα. 
Να ναι γεμάτος με λογιών λογιών χορτάρια που θα κάνουν γνωστό το γάλα 
μα κυρίως ξακουστά τα τυριά μας. 

∆ρώµενα στο διάβα (B)

Ο καιρός για τα χειμαδιά είχε φτάσει. Μόνο που φέτος στον κάμπο είχε πό-
λεμο, οπότε κανείς μας δεν θα κατέβαινε. Για πρώτη χρονιά θα περνούσα-
με τον χειμώνα στο βουνό. Είχαμε προετοιμαστεί καλά από το καλοκαίρι, 
είχαμε μαζέψει προμήθειες για εμάς και τα ζώα μας και ξύλα για να ζεστα-
θούμε. Το πιο σημαντικό: ήμασταν όλοι μια ομάδα, τα παιδιά, οι γονείς, ο 
δάσκαλος του χωριού, όλοι ενωμένοι απέναντι στον χειμώνα αλλά και τον 
κατακτητή. Ο χειμώνας πέρασε μαζί του και ο πόλεμος και εμείς στο χωριό 
τα καταφέραμε χάρη στα ζώα μας και την αλληλεγγύη μας!
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ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Μολύβια
 • Λευκές σελίδες
 • Ψαλίδι
 • Φωτογραφική μηχανή
 • Προτζέκτορας
 • «Ο κύκλος του δηλητηρίου» 
από το CD του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά ενημερώνονται για τις επιπτώσεις της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων μέσα από περιβαλλοντικό σχέδιο 
και αποσπάσματα εφημερίδων και αναλαμβάνουν ενεργό δράση 
γράφοντας γράμματα για τις σκέψεις τους, συνθέτοντας ομαδικά 
μηνύματα με φυσικά υλικά ή/και σχεδιάζοντας μια αφίσα.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες με 
δυνατότητα επέκτασης   

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων στην άγρια ζωή, να αντιληφθούν τους λόγους αυτής της 
παράνομης πρακτικής, να διαμορφώσουν άποψη για το συγκεκριμένο 
περιβαλλοντικό ζήτημα, να αντιληφθούν τη δυνατότητά τους να αναλάβουν 
δράση για ζητήματα που αφορούν τα κοινά. 

Ένας µεζές 
καθόλου υγιεινός... 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής προβάλει το ψηφιακό αρχείο (τρισέλιδο έγχρωμο κόμικ) «Ο κύκλος του δηλητηρί-
ου» από το Υποστηρικτικό Υλικό. Αφήνει τα παιδιά να παρατηρήσουν το κόμικ.

σκυλο, Αγριογούρουνο. Μόλις ολοκληρώ-
σουν, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήμα-
τά της, ενώ ο εμψυχωτής συμβουλεύεται τις 
«Απαντήσεις» και διορθώνει όπου χρειάζεται. 

Ξεκινά συζήτηση: 

 • Τι περιγράφει η εικόνα; 

 • Ποιο ήταν το πρώτο θύμα του δηλητηρίου; Ποια τα επόμενα; 

 • Πώς μεταφέρεται το δηλητήριο από ζώο σε ζώο; 

 • Μπορούν τα ζώα να αντιληφθούν τον κίνδυνο; 

 • Πώς μπορεί να επηρεαστεί ένας άνθρωπος; 

Εναλλακτικά, δημιουργούνται 4-5 ομάδες 
παιδιών και σε κάθε ομάδα μοιράζεται από 
ένα αντίγραφο του κόμικ, με σκοπό να το με-
λετήσουν ομαδικά και να ακολουθήσει συζή-
τηση στην ολομέλεια. 

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής παράγει ισάριθμα 
με τις ομάδες αντίγραφα του φύλλου «Αλυσί-
δα θανάτου». Ψαλιδίζει τις κάρτες του φύλλου 
και τις μοιράζει στις ομάδες. 

Ζητάει από κάθε ομάδα να τοποθετήσει με 
τη σειρά τα σχέδια του φύλλου, αποτυπώ-
νοντας τον κύκλο του δηλητηρίου, δηλαδή 
τη σειρά με την οποία πέφτουν θύματα του 
δολώματος τα είδη: Ασπροπάρης, Χρυσα-
ετός, Λύκος, Αλεπού, Αρκούδα, τσοπανό-

Συζητά με τα παιδιά:

 • Ποια είδη αποτελούν θύματα 
δηλητηριασμένων δολωμάτων;

 • Ποιο μέρος της αλυσίδας πρέ-
πει να εξαλείψουμε, ώστε να 
προστατευθεί ο απειλούμενος 
Ασπροπάρης αλλά και άλλα προ-
στατευόμενα είδη όπως ο Λύ-
κος, η Αρκούδα, ο Χρυσαετός;

Έπειτα, ο εμψυχωτής παρουσιάζει στα παιδιά την πληροφορία από τα φύλλα «Ιστο-
ρίες για δηλητηριασμένα δολώματα» και συζητά με τα παιδιά: 

 • Ποιοι χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα και για ποιους λόγους;

 • Ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τον περιορισμό της χρήσης των 
δολωμάτων; 

 • Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει; 
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Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα: 

 • Αγνοούν τις συνέπειες για την άγρια ζωή;

 • Γνωρίζουν τις συνέπειες αλλά δεν ξέρουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; 

 • Γνωρίζουν τις συνέπειες και τις εναλλακτικές λύσεις αλλά αδιαφορούν;

βοηθήσει, αναφέροντας κάποια συναισθή-
ματα όπως λύπη, στεναχώρια, θυμός, απο-
γοήτευση, πίκρα, θλίψη, αδιαφορία κ.ά. Κάθε 
ομάδα παρουσιάζει διαδοχικά τα τρία συναι-
σθήματα, συνθέτοντας τρεις παγωμένες ει-
κόνες. Αφού ολοκληρώσει κάθε ομάδα την 
παρουσίασή της, περιγράφει στην ολομέ-
λεια το θέμα του άρθρου της και συζητούν: 

Παράγονται αντίγραφα των φύλλων «Άρθρα 
εφημερίδων». Τα παιδιά χωρίζονται σε 6 ομά-
δες και σε κάθε ομάδα μοιράζεται από ένα 
άρθρο. Τα μέλη κάθε ομάδας διαβάζουν προ-
σεκτικά το άρθρο τους, συζητούν πώς αισθά-
νονται για το περιστατικό που περιγράφει και 
καταλήγουν στα τρία βασικά συναισθήματα 
που τους προκαλεί. Ο εμψυχωτής μπορεί να 

Αφού τα παιδιά διατυπώσουν τις απόψεις τους, ο εμψυχωτής τα παροτρύνει να ανα-
λάβουν (ατομικά ή ομαδικά) μία από τις παρακάτω δράσεις για τον περιορισμό της 
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ανάλογα με την ηλικία τους και 
τα ενδιαφέροντά τους: 

 • Δημιουργία οπτικής διαφήμισης

 • Σύνταξη γράμματος

 • Σύλληψη και σύνθεση συνθήματος από φυσικά υλικά
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Σκοπός της οπτικής διαφήμισης είναι να απο-
θαρρύνει τη χρήση δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων και να προωθήσει την προστασία 
του Ασπροπάρη. Μπορεί να αφορά τη δημι-
ουργία αφίσας, πανό ή την καταγραφή από 
την αναπαράσταση ή αναπαραγωγή ενός τη-
λεοπτικού/ραδιοφωνικού σποτ. 

Ο εμψυχωτής επισημαίνει στα παιδιά ότι βα-
σικός στόχος είναι να τραβήξουν την προσοχή 
του κοινού και να τους πείσουν να προστατεύ-
σουν τον Ασπροπάρη και να γίνουν σύμμαχοι 
στον περιορισμό της χρήσης δολωμάτων. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

Τα παιδιά ατομικά ή σε ομάδες γράφουν ένα 
γράμμα προς τους ανώνυμους χρήστες δη-
λητηριασμένων δολωμάτων.

Το γράμμα μπορεί να ενημερώνει για τις συνέ-
πειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμά-
των, να εκφράζει απορίες και συναισθήματα 
των παιδιών, να προτείνει εναλλακτικές λύ-
σεις. 

Μπορούν να επιλέξουν μια διαφήμιση που 
τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και να 
απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: 

 • Ποια είναι η κεντρική ιδέα της διαφήμισης; 

 • Χρησιμοποιήθηκαν παραδείγματα για να 
ενισχύσουν την κεντρική ιδέα; Αν ναι, ποια; 

 • Πέτυχε τον σκοπό της; 

 • Γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει το 
κοινό; 

 • Σας επηρέασε συναισθηματικά;  

ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Ο εμψυχωτής υπενθυμίζει στις ομάδες ότι κατά τον σχεδιασμό τους καλό είναι να 
λάβουν υπόψη τους: 

 • H διαφήμιση να τραβάει την προσοχή

 • Να επιλέξουν το κοινό που απευθύνονται και να σκεφτούν τι θα το προσέλκυε κα-
λύτερα 

 • Να επιλέξουν ή να σχεδιάσουν μία κεντρική εικόνα (για την αφίσα) ή/και να σκε-
φτούν μια κεντρική φράση που συνδέεται με το θέμα τους

 • Να προσδιορίσουν την κεντρική ιδέα (τι είναι αυτό που θέλουν να θυμάται το κοινό)

 • Να ενσωματώσουν επιχειρήματα που ισχυροποιούν τη θέση τους (ενάντια στη 
χρήση δολωμάτων)
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ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο εμψυχωτής καλεί τις ομάδες να σκεφτούν 
ένα σύντομο σύνθημα ενάντια στη χρήση δη-
λητηριασμένων δολωμάτων (π.χ. «όχι στις 
φόλες», «όχι δηλητήρια στη φύση»). Στη συνέ-
χεια χαράσσουν με ένα κλαδί στο χώμα το σύν-
θημά τους, συλλέγουν φυσικά υλικά (ξύλα, κου-
κουνάρια, πέτρες κ.ά.) και φτιάχνουν το περί-
γραμμα των γραμμάτων. Το αποτέλεσμα είναι 
ένα σύνθημα γραμμένο από υλικά της φύσης, 
κάποια από τα οποία μπορεί να συνδέονται με 
τον Ασπροπάρη, περισσότερο ή λιγότερο. 

Μόλις ολοκληρώσουν, οι ομάδες παρουσιά-
ζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια.

Δράση για τον Ασπροπάρη!
Τέλος, ο εμψυχωτής φωτογραφίζει, καταγράφει ή ηχογραφεί τα 
έργα των παιδιών για τη δημοσίευσή τους, με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού. Ο εμψυχωτής μαζί με τα παιδιά αποφασίζουν 

πού θα αποσταλούν οι φωτογραφίες ή τα αρχεία ήχου/εικόνας. Παραλήπτες μπο-
ρεί να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμοί αγροτών ή κτηνοτρό-
φων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικές εφημερίδες, σχολεία της ευρύτερης 
περιοχής κ.ά. Η αποστολή προτείνεται να γίνει χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του σχολείου με αποστολείς τα παιδιά και σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Διδασκόντων και τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΑΛΥΣΙΔΑ ΘΑΝΑΤΟΥ» 

Δόλωμα > Τσοπανόσκυλο > Λύκος > Αρκούδα > Ασπροπάρης και Χρυσαετός 

Δόλωμα > Τσοπανόσκυλο > Αλεπού > Αρκούδα > Ασπροπάρης και Χρυσαετός

Δόλωμα > Τσοπανόσκυλο > Αγριογούρουνο > Αλεπού > Ασπροπάρης και Χρυσαετός

Δόλωμα > Λύκος > Αλεπού > Τσοπανόσκυλο > Ασπροπάρης και Χρυσαετός 

Απαντήσεις
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Ιστορίες για 
δηλητηριασµένα δολώµατα (Α)

Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα; 

Συγκρούσεις ανάμεσα στην άγρια ζωή και τον άνθρωπο συμβαίνουν 
όταν ο άνθρωπος θεωρήσει ότι τα άγρια ζώα έχουν προκαλέσει ζημιές 
στα ζώα του και στις καλλιέργειές του. Συνήθως ένοχοι θεωρούνται οι 
λύκοι, οι αλεπούδες, τα κουνάβια και οι αρκούδες. Η γρήγορη και εύκο-
λη λύση της τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων φαίνεται ότι 
μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να απαλλαχθεί από το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει άμεσα. Από την άλλη μεριά, οι συγκρούσεις ανάμε-
σα στους ανθρώπους αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Γι’ αυτό και 
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε αντεκδικήσεις μεταξύ γειτόνων ή 
συγχωριανών, κτηνοτρόφων και κυνηγών ή οποιωνδήποτε άλλων από 
τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι ιδιοκτήτης σκύλου, το δηλητη-
ριασμένο δόλωμα πάντα μπορεί να παίξει τον ρόλο του. 

Γιατί η πρακτική αυτή είναι τόσο επικίνδυνη; 

Το δηλητηριασμένο δόλωμα θα καταναλωθεί από οποιοδήποτε είδος 
ζώου που θα τύχει να περάσει από το σημείο όπου αυτό έχει τοποθε-
τηθεί, μιας και το ανυποψίαστο άγριο ή ήμερο ζώο αντιλαμβάνεται το 
δόλωμα ως τροφή. Αντίστοιχα, η τοξική επίδραση του δηλητηρίου στον 
κάθε οργανισμό δεν είναι και αυτή επιλεκτική, πράγμα που απλά σημαί-
νει ότι όποιος κι αν είναι αυτός που θα καταναλώσει το δηλητήριο… θα 
βρει τραγικό θάνατο. Ως εκ τούτου, θηλαστικά όπως η αρκούδα, η αλε-
πού, ο σκαντζόχοιρος, τα αρπακτικά πουλιά, και διάφορα άλλα μικρά 
ζώα, όπως χελώνες, ακόμα και οι φρύνοι, μπορούν να πέσουν θύματα 
των παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Σε αυτά περιλαμβά-
νονται πολλά προστατευόμενα είδη ζώων που βρίσκονται στο χείλος 
της εξαφάνισης, ανάμεσα στα οποία και ο Ασπροπάρης.  
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Πόσα ζώα μπορούν να πεθάνουν από ένα δόλωμα; 

Οι επιπτώσεις από ένα δόλωμα δεν σταματούν στο πρώτο ανυποψία-
στο θύμα. Το δόλωμα θα καταναλωθεί και από άλλο ζώο το οποίο με 
τη σειρά του θα πεθάνει για να φαγωθεί και αυτό από άλλο κ.ο.κ. Μέ-
ρος της αλυσίδας θανάτου μπορεί να είναι τόσο ένα άγριο είδος όσο 
και ένα τσοπανόσκυλο ενός κτηνοτρόφου ή ο σκύλος ενός κυνηγού ή 
ακόμα και ένα κατοικίδιο που κάνει με τον ιδιοκτήτη του βόλτα στο δά-
σος ή ακόμα και μέσα στο χωριό. Το δόλωμα αποτελεί μια θανάσιμη 
απειλή και για την ανθρώπινη υγεία, αφού μπορεί να βρεθεί από ένα 
μικρό παιδί ή το νεκρό ζώο να έρθει σε επαφή με τα νερά της περιοχής 
και να τα μολύνει (π.χ. να καταλήξει μέσα σε ένα ποτάμι).

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων:

 • Δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων της υπαίθρου ενάντια στις πρα-
κτικές της τοποθέτησης και διασποράς δηλητηριασμένων δολωμάτων.

 • Δημιουργία ενός δικτύου φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στά-
δια της προμήθειας, τοποθέτησης, διασποράς και περισυλλογής των 
δηλητηριασμένων δολωμάτων όπως δασικές υπηρεσίες, κτηνιατρι-
κή υπηρεσία, καταστήματα πώλησης φυτοφαρμάκων, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, κ.ά. 

 • Λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με 
τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

 • Εφοδιασμός των παραγωγών με ηλεκτρικές περιφράξεις και ελληνι-
κούς ποιμενικούς σκύλους που απομακρύνουν τα άγρια είδη ζώων.

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για την αλ-
λαγή νοοτροπίας προς το σοβαρό αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα.

 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την καταγγελία στις αρμόδιες αρ-
χές των περιστατικών που εντοπίζονται.  

Αποσπάσματα από την έκδοση «Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα», Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, 2016
(διαθέσιμη στο Υποστηρικτικό Υλικό)

Ιστορίες για 
δηλητηριασµένα δολώµατα (Β)
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Άρθρα εφηµερίδων (Α)
ρας, καθώς το έγκλημα συντελέστη-
κε σε δύο πράξεις αποδεικνύοντας 
την έλλειψη μηχανισμού φύλαξης 
και ελέγχου.

Ο άγνωστος δράστης, πριν από 
τέσσερις εβδομάδες σκότωσε πυ-
ροβολώντας από κοντά ένα από 
τα άλογα των ελεύθερων αγελών 
που υπάρχουν στην περιοχή. Τρεις 
εβδομάδες μετά επανέλαβε την 
πράξη του με ένα δεύτερο άλογο και 
θεωρείται βέβαιο ότι στη συνέχεια 
έριξε δηλητήριο (ερευνάται ποιο) 
στα κουφάρια τους. Οι εκπρόσωποι 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων 
πιθανολογούν ότι είναι κτηνοτρόφος 

ή κυνηγός που θέ-
λησε να εκδικηθεί 
με αυτόν τον τρόπο 
κάποιον λύκο για 
τη ζημιά που έκανε 
στα ζώα ή στα σκυ-
λιά του. Το δηλητή-
ριο σκότωσε όμως 
επιτόπου τέσσερις 
Χρυσαετούς και 

δύο Όρνια, είδη που απειλούνται 
με εξαφάνιση και προστατεύονται 
από όλες τις διεθνείς περιβαλλοντι-
κές συνθήκες, αλλά η περαιτέρω 
έρευνα έδειξε ότι οι συνέπειες της 
εγκληματικής ενέργειας είναι μεγα-
λύτερες. Όπως ανέφερε ο κ. Γέρε-
ντρουπ η νέα καταμέτρηση μετά το 
περιστατικό έδειξε ότι απέμειναν 
τελικά 3 - 4 ζευγάρια Όρνιων από 
τα 15 - 16 που υπήρχαν πέρυσι και 
είναι ζήτημα εάν απέμειναν ένας ή 
δύο νεαροί Χρυσαετοί.

Χρόνιο περιβαλλοντικό έγκλημα με 
τεράστιες παράπλευρες επιπτώ-
σεις και στην ελληνική οικονομία 
θεωρούν πλέον οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις της χώρας τη χρήση 
παράνομων δολωμάτων, η οποία 
παρουσιάζει το τελευταίο διάστη-
μα έξαρση σε όλη την ηπειρωτική 
χώρα. […]

Μια πράξη εκδίκησης για έναν λύκο 
αφάνισε τους σπάνιους Χρυσαετούς 
και τη μεγαλύτερη αποικία Όρνιων 
που υπήρχε στην Ελλάδα, οδηγώ-
ντας στα πρόθυρα της απόγνωσης 
όλους εκείνους που έχουν επενδύ-
σει τελευταία στην οικοτουριστική 
ανάπτυξη των Στε-
νών του Νέστου.

Τα Στενά, στα οποία 
σημειώθηκε πριν 
από λίγες ημέρες 
το σοβαρότερο πε-
ριστατικό δηλητη-
ρίασης αρπακτικών 
πουλιών, το οποίο 
εξέθεσε την Ελλάδα διεθνώς, έχουν 
χαρακτηριστεί αισθητικό δάσος και 
είναι ένα από τα 18 που υπάρχουν 
στη χώρα. Εκείνο που οι περισσότε-
ροι αγνοούν γι’ αυτήν την πανέμορ-
φη περιοχή με τους χαρακτηριστι-
κούς μαιάνδρους του ποταμού είναι 
ότι αποτελεί τον σημαντικότερο 
θύλακα προστασίας σπάνιων ειδών 
της Ελλάδας και της Ευρώπης. […]

Το περιστατικό τρόμαξε όλες τις πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις της χώ-

ΧΡΟΝΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ 

ΜΕ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ

6/03/2012

Πηγή:  http://www.kathimerini.gr
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Άρθρα εφηµερίδων (Β)
Ελλάδα, αφού δύο ημέρες παραμο-
νής ήταν αρκετές για να διακόψουν 
θανάσιμα τη διαδρομή του σημει-
ώνουν οι δύο οργανώσεις. Νεκρός 
βρέθηκε άλλος ένας Ασπροπάρης, 
πιθανώς το μελλοντικό του ταίρι, 
αφού ο προηγούμενος σύντροφός 
του δηλητηριάστηκε επίσης κατά 
την περσινή χρονιά στα Μετέωρα 
[…].

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οργα-
νώσεων, ο Ασπροπάρης έχει υπο-
στεί μείωση μεγαλύτερη από 80% 
στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρό-
νια, αριθμώντας πλέον λιγότερα από 
20 ζευγάρια. Πρόκειται για ένα εί-
δος που, ενώ πριν από λίγες δεκαε-

τίες ήταν κοινό στην 
ελληνική ύπαιθρο, 
σήμερα βρίσκεται 
στο χείλος της εξα-
φάνισης. Η μείωση 
του πληθυσμού του 
είναι ραγδαία σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και 
γι’  αυτό αποτελεί 
είδος παγκοσμίως 
απειλούμενο με εξα-

φάνιση. Είναι ο μοναδικός γύπας 
της Ευρώπης που μεταναστεύει και 
κάθε χρόνο διανύει περισσότερα 
από 4.000 χιλιόμετρα για να φτά-
σει στους τόπους διαχείμασής του 
στην Αφρική, επιστρέφοντας και πά-
λι στην Ελλάδα την άνοιξη.

Νεκροί από δηλητηριασμένο δό-
λωμα εντοπίστηκαν την Τρίτη δύο 
Ασπροπάρηδες στην Αμφίπολη του 
Νομού Σερρών από ερευνητές της 
Ορνιθολογικής. Οι δύο παγκοσμίως 
απειλούμενοι με εξα-
φάνιση γύπες είχαν 
μόλις φτάσει στην 
Ελλάδα από το Τσαντ 
της Αφρικής, με προ-
ορισμό τα Μετέωρα 
για να φωλιάσουν. 
Όπως καταγγέλλουν 
η Ορνιθολογική και 
το WWF Ελλάς, ο 
εντοπισμός των δη-
λητηριασμένων πουλιών έγινε χάρη 
στον δορυφορικό πομπό που έφερε 
στην πλάτη του ο Λάζαρος, το ένα 
από τα δύο πουλιά […]. Ο Λάζαρος 
διέσχισε την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη 
Συρία και την Τουρκία, αλλά η πλέον 
επικίνδυνη περιοχή αποδείχτηκε η 

ΝΕΚΡΟΙ 
∆ΥΟ ΓΥΠΕΣ 

ΑΠΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ 
∆ΟΛΩΜΑΤΑ

5/04/2013

Πηγή:  http://www.avgi.gr 
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Άρθρα εφηµερίδων (Γ)

Το WWF επισημαί-
νει ότι στις 22 Απρι-
λίου μαθητές των 
σχολείων της Θρά-
κης (Γυμνάσιο Σου-
φλίου, Δημοτικό Τυ-
χερού, Γυμνάσιο Ιά-
σμου, Δημοτικό Σα-

πών), που έχουν υιοθετήσει συμ-
βολικά τον απειλούμενο Ασπροπά-
ρη, μεταμόρφωσαν την Ημέρα της 
Γης σε μέρα διαμαρτυρίας ενάντια 
στις φόλες, στα δηλητηριασμένα 
δολώματα που εξοντώνουν τα ζώα 
και τα πουλιά και είναι επιζήμια για 
το περιβάλλον. Μπορεί οι μαθητές 
να φώναξαν «ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΦΟΛΕΣ», 
εντούτοις οι πράξεις των ενηλίκων 
οδηγούν στην εξόντωση χιλιάδων 
ζώων από δηλητηρίαση παντού 
στην Ελλάδα.

Δύο Όρνια εντοπίστηκαν δηλητη-
ριασμένα από φόλες στην περιο-
χή της Άνω Βυρσίνης στις 24 και 
στις 26 Απριλίου και παρά τις προ-
σπάθειες των επιστημόνων ού-
τε τα πουλιά σώθηκαν -καθώς το 
ένα το πρόλαβαν ζωντανό- ούτε το 
πού έχει τοποθετηθεί το δηλητηρι-
ασμένο πτώμα του ζώου το οποίο 
έχει αφεθεί ως θανάσιμο δόλω-
μα βρέθηκε, με αποτέλεσμα δε-
κάδες είδη ζώων να κινδυνεύουν. 
Μάλιστα, κάτοικοι 
του χωριού είπαν 
στους επιστήμονες 
ότι τα παιδιά που 
έπαιζαν έξω είδαν 
το μεγάλο αρπακτι-
κό να πέφτει μες στο 
χωριό ενώ πετούσε. 

∆ΥΟ ΟΡΝΙΑ 
ΝΕΚΡΑ 

ΑΠΟ ΦΟΛΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗ 

ΕΒΡΟΥ
28/04/2015

Πηγή:  http://www.zoosos.gr
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Άρθρα εφηµερίδων (∆)
ταία τετραετία. Έτσι, μέσα σε μόλις 
4 χρόνια η Ελλάδα έχει χάσει από 
δηλητηριασμένα δολώματα 5 άτο-
μα από το πιο απειλούμενο είδος 
πουλιού της χώρας και ένα από τα 

πιο απειλούμενα 
αρπακτικά σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόσφατο αυτό 
περιστατικό δηλη-
τηρίασης έρχεται 
να προστεθεί στα 
ουκ ολίγα περιστα-
τικά δηλητηρίασης 
(26 φόλες και 8 δη-

λητηριασμένα ζώα) που έχουν κα-
ταγραφεί από τις αρχές του 2015 
στα Μετέωρα και την ευρύτερη πε-
ριοχή τους από την Ομάδα Ανίχνευ-
σης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που 
δραστηριοποιείται από την Ορνιθο-
λογική στην περιοχή.

Ενήλικος Ασπροπάρης βρέθηκε την 
Πέμπτη 16 Ιουλίου από ερευνητές 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εται-
ρείας δηλητηριασμένος στη φωλιά 
του στην περιοχή των Μετεώρων. 
Παραμένει άγνω-
στο τί έχει απογί-
νει το ταίρι του το 
οποίο απουσιάζει 
από την επικράτεια 
του ζευγαριού από 
τις 13 Ιουλίου. Για 
τρεις συνεχόμε-
νες ημέρες δεν εί-
χε παρατηρηθεί το 
ζευγάρι στην περι-
οχή, οπότε και έγινε καταρρίχηση 
στη φωλιά όπου βρέθηκε δηλητη-
ριασμένο, όπως δείχνουν όλα τα 
μέχρι τώρα στοιχεία, το ένα από τα 
δύο μέλη του ζευγαριού.

Πρόκειται για ένα από τα τρία ενα-
πομείναντα ζευγάρια Ασπροπάρη 
των Μετεώρων, τα οποία παρακο-
λουθούνται στενά, σε καθημερινή 
βάση, από την Ορνιθολογική […].

Το περιστατικό αυτό δηλητηρίασης 
είναι πολύ σοβαρό, λόγω του εξαι-
ρετικά μικρού πληθυσμού του μι-
κρού αυτού γύπα, τόσο στην περι-
οχή των Μετεώρων όσο και στην 
Ελλάδα γενικότερα, με μόλις 10 ζευ-
γάρια να απομένουν στη χώρα. […] 
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατι-
κό δηλητηρίασης Ασπροπάρη στην 
περιοχή των Μετεώρων την τελευ-

ΣΟΒΑΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 
ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ 

ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ:

∆ΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ

22/07/2015

Πηγή:  http://www.ornithologiki.gr
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Άρθρα εφηµερίδων (Ε)
είδους στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλού-
μενων Ζώων της Ελλάδας ως «Κρισίμως 
Κινδυνεύον». Η χρήση δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων, παρόλο που απαγο-
ρεύτηκε οριστικά το 1993, εξακολουθεί 
να αποτελεί μια διαδεδομένη και εξαι-
ρετικά επιζήμια πρακτική στην ελληνική 
ύπαιθρο. Σε λιγότερο από τρεις δεκαε-
τίες οι πληθυσμοί των γυπών, κυρίως 
στην ηπειρωτική Ελλάδα κατέρρευσαν 
εξαιτίας της παράνομης χρήσης δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων, ενώ από κά-
ποιες περιοχές εξαφανίστηκαν εντελώς.

Η περιοχή των Αγράφων αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες περιοχές για την 
τροφοληψία του Όρνιου στην κεντρι-
κή Ελλάδα. Δεδομένα από δορυφορι-

κούς πομπούς αλλά και 
τακτικές παρατηρήσεις 
δείχνουν ότι ένας σημα-
ντικός αριθμός γυπών, 
συμπεριλαμβανομένων 
πουλιών από γειτονι-
κές χώρες, επισκέπτε-
ται την οροσειρά των 
Αγράφων. Η διατήρηση 
της ποιότητας του βιο-
τόπου και παράλληλα η 
συνέχιση της εκτατικής 

κτηνοτροφίας που παραδοσιακά ασκεί-
ται στην περιοχή αποτελεί αποφασιστι-
κό παράγοντα της επιβίωσης των ενα-
πομεινάντων πληθυσμών Όρνιου στην 
ηπειρωτική Ελλάδα.

Ωστόσο, πέρα από τις γνωστές, δυστυ-
χώς, απειλές για τα πτωματοφάγα αρπα-
κτικά, όπως η παράνομη χρήση δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων, δρομολογείται 
και η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων 
στις ανέγγιχτες κορυφές των Αγράφων, 
η οποία θα πλήξει ανεπανόρθωτα ένα 
από τα σημαντικότερα καταφύγια στην 
Ελλάδα για τα αρπακτικά πουλιά.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρεία ενημερώθηκε από 
την Περιβαλλοντική Οργάνωση της 
Βουλγαρίας «Fund for Wild Flora and 
Fauna» ότι ένα από τα Όρνια, προστα-
τευόμενο είδος γύπα, που παρακολουθεί 
μέσω δορυφορικού πομπού, παρέμενε 
στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, δυτικά του χωριού Άγραφα, συ-
μπεριφορά αφύσικη για το είδος, υπο-
δηλώνοντας ότι είναι νεκρό.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Ομάδα Ανί-
χνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρεί-
ας με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, 
η οποία σε συνεργασία με τον Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρ-
κων, κοιλάδας Αχελώ-
ου, Αγράφων και Μετε-
ώρων διενήργησε επι-
τόπια έρευνα του πε-
ριστατικού. Κατά την 
έρευνα στην περιοχή, 
εκτός του ατόμου που 
έφερε τον πομπό, εντο-
πίστηκαν νεκρά ακόμα 
δύο Όρνια με εμφανή 
σημάδια δηλητηρία-
σης. Το δηλητηριασμέ-
νο δόλωμα στο συγκεκριμένο περιστα-
τικό ήταν ένα μισοφαγωμένο μοσχάρι το 
οποίο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση 
από τα Όρνια, ενώ βρέθηκε επίσης δο-
χείο στο οποίο ήταν διαλυμένη λευκή 
σκόνη με έντονη οσμή φυτοφαρμάκου. 

Το Όρνιο είναι ένα από τα τέσσερα εί-
δη γύπα που απαντούν στην Ελλάδα και 
είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος. 
Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός των Όρνιων, 
που παλαιότερα ήταν σε μεγάλη αφθο-
νία, κατέρρευσε μετά τη δεκαετία του 
1990 στην ηπειρωτική χώρα, κατατάσ-
σοντας τον ηπειρωτικό πληθυσμού του 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ 
∆ΟΛΩΜΑΤΑ 

ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

7/6/18

Πηγή:  https://www.agrinionews.gr
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Άρθρα εφηµερίδων (ΣΤ)
λητηριασμένο δόλωμα). Η υποψία 
δηλητηρίασης του Χρυσαετού εί-
ναι εξαιρετικά υψηλή, αναμένονται 
ωστόσο τα αποτελέσματα νεκροψί-
ας και τοξικολογικής ανάλυσης για 
να διαπιστωθεί η δηλητηρίαση και 
να ταυτοποιηθεί η δηλητηριώδης 
ουσία. Στην περιοχή του περιστατι-
κού μετέβησαν μέλη της ερευνητι-
κής ομάδας για τον Χρυσαετό, κα-
θώς και εκπρόσωποι του Δασαρ-

χείου Διδυμοτείχου, 
του Φορέα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Πάρ-
κου δάσους Δαδιάς 
- Λευκίμης - Σουφλί-
ου και  η Ομάδα Ανί-
χνευσης Δηλητηρια-
σμένων Δολωμάτων 
του WWF Ελλάς.

Η υποψία δηλητη-
ρίασης ισχύει και 

για τον Μαυρόγυπα, σύμφωνα με 
νεκροψία που διεξήχθη από εξει-
δικευμένη Κτηνίατρο του Εθνικού 
Κέντρου Κτηνιατρικής Τοξικολογίας 
της Γαλλίας, που είχε προσκληθεί 
ως ομιλήτρια στο πλαίσιο συνάντη-
σης εργασίας με θέμα την επίπτωση 
των κτηνιατρικών φαρμάκων στους 
γύπες, που έλαβε χώρα στο Κέντρο 
Ενημέρωσης Δαδιάς στις 19-20 Φε-
βρουαρίου 2019. Σημειώνεται ότι 
και γι’ αυτό το πουλί αναμένονται 
τα αποτελέσματα της τοξικολογικής 
ανάλυσης. […]

Μια μόλις εβδομάδα μετά τον εντο-
πισμό του νεκρού Μαυρόγυπα  στην 
περιοχή της Λύρας - Φυλακτού στον 
Έβρο, άλλο ένα σπάνιο αρπακτικό 
πουλί εντοπίστηκε νεκρό στην περι-
οχή του χωριού Σιδηρώ. Και τα δυο 
περιστατικά εντοπίστηκαν σε πολύ 
κοντινή απόσταση από την προστα-
τευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρ-
κου δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σου-
φλίου (400 μέτρα και 4 χιλιόμετρα 
αντίστοιχα). Ο Μαυ-
ρόγυπας εντοπίστη-
κε σε αγροτική περι-
οχή, ενώ ο Χρυσαε-
τός σε δασική.

Ο Χρυσαετός εντο-
πίστηκε χάρη στον 
δορυφορικό πομπό 
που έφερε στην 
πλάτη του, ο οποί-
ος είχε τοποθετηθεί 
μόλις δυο μέρες πριν, από υποψή-
φιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στο πλαίσιο επιστημο-
νικής μελέτης για τις μετακινήσεις 
του είδους στην περιοχή. Πριν προ-
λάβει όμως ο άτυχος Χρυσαετός να 
μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες 
για τις μετακινήσεις του στην ευρύ-
τερη περιοχή της φωλιάς του, βρή-
κε τραγικό θάνατο δίπλα σε νεκρά 
κτηνοτροφικά ζώα που είχαν δεθεί 
με σχοινί σε δέντρα, στο ένα από τα 
οποία εντοπίστηκε υπόλειμμα από 
σκασμένη κάψουλα κυανίου (δη-

ΧΡΥΣΑΕΤΟΣ 
ΜΕ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 

ΠΟΜΠΟ 
ΝΕΟ ΘΥΜΑ 

∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

4/3/19

Πηγή:  https://www.wwf.gr
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ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Μολύβια
 • Μπογιές
 • Ψαλίδι
 • Άρθρο «Επιστροφή από τα 
πρόθυρα της εξαφάνισης» 
από το CD του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά ενημερώνονται για την κατηγορία κινδύνου του Ασπροπάρη 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ με ερέθισμα τις περιπτώσεις 
απώλειας ατόμων του είδους, διατυπώνουν υποθέσεις για το μέλλον 
του Ασπροπάρη που τις αποτυπώνουν στη δική τους εικονογραφημένη 
ιστορία (storyboard).

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να διαπιστώσουν το κρίσιμο σημείο που βρίσκεται ο 
πληθυσμός του Ασπροπάρη στη χώρα μας, να αναπτύξουν αισθήματα 
αλληλεγγύης για ένα είδος που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης, να 
ενεργοποιηθούν για την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος. 

Ένας µόνο 
Ασπροπάρης δεν 
φέρνει την άνοιξη



Γίνεται συζήτηση: 

 • Σε ποια κατηγορία πιστεύετε ότι ανήκει ο Ασπροπάρης στη χώρα μας (Κρισίμως 
Κινδυνεύον); 

 • Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το είδος; 

 • Αν δεν περιοριστούν οι απειλές του είδους, σε ποια κατηγορία κινδυνεύει να εκπέσει 
ο Ασπροπάρης;  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής ενημερώνει τα παιδιά για το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας 
στο οποίο καταγράφεται η κατάσταση διατήρησης των ειδών ζώων της χώρας και συγκεκριμένα 
των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Ανακοινώνει στα παιδιά τις κατηγορίες κινδύνου του 
Βιβλίου, όπως αναγράφονται στο φύλλο «Το Κόκκινο Βιβλίο».

Ο εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά πως ο 
Ασπροπάρης είναι το πιο απειλούμενο είδος 
πουλιού στην Ελλάδα, καθώς έχουν απομείνει 
ελάχιστα ζευγάρια στη χώρα μας και ζητά από 
τα παιδιά να ανακαλέσουν τους κινδύνους του 
είδους από προηγούμενες δραστηριότητες. 

Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε 7 ομάδες 
και τους ανακοινώνει πως κάθε ομάδα εκ-
προσωπεί από ένα ζευγάρι Ασπροπάρηδων 
που εκκολάπτει το νέο του αβγό. Σκοπός εί-
ναι, αξιοποιώντας τις κάρτες των φύλλων 
«Επικίνδυνες αποστολές», ο νεοσσός του κά-
θε ζευγαριού να επιβιώσει τουλάχιστον μέ-
χρι την ηλικία αναπαραγωγής του είδους (4-5 
έτη), ώστε με τη σειρά του να έχει μια επιτυχή 
αναπαραγωγική περίοδο. 

Αρχικά, ο εμψυχωτής ορίζει ένα σημείο αφε-
τηρίας και ένα σημείο τερματισμού για τις 
ομάδες. Εξηγεί στις ομάδες πως καλούνται 
να περάσουν τις παρακάτω έξι δοκιμασίες σε 
έξι αντίστοιχους γύρους. Σε κάθε γύρο, κάθε 
ομάδα λαμβάνει μία κάρτα και ανάλογα με το 
περιεχόμενο της κάρτας περνάει ή δεν περνά-
ει στον επόμενο γύρο. 

Στόχοι:

 • Να εκκολαφθεί το αβγό τους με 
επιτυχία 

 • Ο νεοσσός τους να επιβιώσει μέ-
χρι την αναχώρησή του για τις 
χώρες διαχείμασης 

 • Ο ανήλικος Ασπροπάρης να ολο-
κληρώσει με επιτυχία το μετανα-
στευτικό ταξίδι προς τις χώρες 
διαχείμασης 

 • Ο νεαρός Ασπροπάρης να παρα-
μείνει ασφαλής στη χώρα δια-
χείμασης (έως την ηλικία των 4-5 
χρόνων) 

 • Ο νεαρός Ασπροπάρης να ολο-
κληρώσει το ταξίδι προς τη χώ-
ρα αναπαραγωγής (Ελλάδα) με 
επιτυχία 

 • Ο νεαρός Ασπροπάρης να βρει 
ένα ταίρι γι’ αυτόν 



Μόλις ολοκληρώσουν τις δοκι-
μασίες, γίνεται συζήτηση: 

 • Πόσα ζευγάρια κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν όλες τις δοκι-
μασίες; 

 • Πόσοι νεαροί Ασπροπάρηδες 
έφτασαν την ηλικία αναπαρα-
γωγής του είδους; 

 • Ποιες ήταν οι βασικές απειλές 
που αντιμετώπισαν οι Ασπρο-
πάρηδες; 

 • Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι 
η επιβίωση του είδους; Ποιο εί-
ναι το μέλλον του;  
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πρώτου σετ που έχει ετοιμάσει, φροντίζο-
ντας να μην είναι ορατό το περιεχόμενο των 
καρτών. Κάθε ομάδα, με τη σειρά, διαβάζει 
δυνατά τη σύντομη φράση που αναγράφεται 
στην κάρτα της. Ανάλογα με το περιεχόμενο 
της κάρτας, κάθε ομάδα προχωρά ένα βήμα 
μπροστά ή μένει πίσω και δεν συνεχίζει στις 
επόμενες δοκιμασίες. Οι ομάδες που έμειναν 
συνεχίζουν στον επόμενο γύρο κ.ο.κ. 

Σε περίπτωση που η ομάδα αποτελείται από 
λιγότερα από 14 παιδιά, δημιουργούνται λιγό-
τερες ομάδες (π.χ. 6 ομάδες για 12 παιδιά, 5 
ομάδες για 10 παιδιά), προσαρμόζοντας αντί-
στοιχα τον αριθμό των καρτών (π.χ. μία λιγό-
τερη κάρτα του πρώτου φύλλου για 6 ομάδες, 
δύο λιγότερες κάρτες του πρώτου φύλλου για 
5 ομάδες). 

Ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα των φύλ-
λων «Επικίνδυνες αποστολές» σε τόσα αντίτυ-
πα ώστε να έχει σύνολο 6 κάρτες του πρώτου 
φύλλου και 21 κάρτες του δεύτερου φύλλου. 
Ψαλιδίζει τις κάρτες και δημιουργεί 6 σετ καρ-
τών, όπου κάθε σετ περιέχει από μία κάρτα 
του πρώτου φύλλου και σταδιακά έξι, πέντε, 
τέσσερις, τρεις, δύο και μία κάρτα του δεύ-
τερου φύλλου για κάθε έναν από τους 6 γύ-
ρους. Ο αριθμός κάθε μίας από τις 6 κάρτες 
των φύλλων παραπέμπει στον αντίστοιχο 
γύρο. Για παράδειγμα, στον 1ο γύρο έχει ένα 
σετ από την κάρτα του πρώτου φύλλου και έξι 
κάρτες με τον αριθμό 1 του δεύτερου, στον 
2ο γύρο έχει από ένα σετ με την κάρτα με τον 
αριθμό 2 του πρώτου φύλλου και πέντε κάρ-
τες με τον αριθμό 2 του δεύτερου κ.ο.κ. 

Με σήμα του εμψυχωτή, οι ομάδες στέκονται 
στη γραμμή αφετηρίας που έχει ορίσει. Υπεν-
θυμίζει στις ομάδες πως σκοπός είναι να κατα-
φέρουν να φτάσουν στη γραμμή τερματισμού 
όσο το δυνατόν περισσότεροι νεαροί Ασπρο-
πάρηδες. Καλεί κάθε ομάδα να διαλέξει με τη 
σειρά και στην τύχη, μία από τις κάρτες του 

O εμψυχωτής ανακοινώνει στα παιδιά πως το περιεχόμενο των καρτών περιγράφει 
πραγματικά γεγονότα από περιπτώσεις Ασπροπάρηδων που παρακολουθούνταν 
από τη διεθνή ομάδα επιστημόνων για την προστασία του είδους. 



96

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φύλλο «Ει-
κονογράφηση ιστορίας», όπου στο μεγάλο 
πλαίσιο ζωγραφίζουν τη σκηνή, ενώ στο μι-
κρό πλαίσιο γράφουν τους αντίστοιχους δια-
λόγους ή φράσεις. 

Ο εμψυχωτής ενθαρρύνει τα παιδιά να κά-
νουν απλά σκίτσα και να γράψουν σύντομους 
διαλόγους ή φράσεις. Σε περίπτωση που οι 
πράξεις είναι περισσότερες από τα πλαίσια 
που δίνονται στο φύλλο, ο εμψυχωτής φω-
τοτυπεί και δεύτερη φορά το φύλλο «Εικονο-
γράφηση ιστορίας». 

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, παρουσιά-
ζουν τις ιστορίες που σχεδίασαν, περιγράφο-
ντας το μέλλον των Ασπροπάρηδων της τάξης 
τους. 

Γίνεται συζήτηση: 

 • Οι ομάδες υιοθέτησαν αισιόδοξα ή απαισιόδοξα σενάρια για τους Ασπροπάρηδες; 

 • Τι πρέπει να γίνει για να επικρατήσει ένα αισιόδοξο σενάριο για το είδος; 

 • Τι ευχή θα δίνατε στα τελευταία ζευγάρια Ασπροπάρηδων της Ελλάδας; 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι ομάδες αποτυπώνουν το μέλλον των Ασπροπάρηδων που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη 
γραμμή τερματισμού με τη μορφή εικονογραφημένης ιστορίας. 

Τα στάδια που ακολουθούν 
για τη δημιουργία της ιστο-
ρίας τους είναι:

Η σύλληψη του σεναρίου 

Τι απέγινε το αβγό του ζευγαριού; 
Από τι κινδύνεψε ο νεοσσός; 
Τι γίνεται στο τέλος;

Απεικόνιση της κάθε πράξης σε 
ένα καρέ 

Επιλογή των πρωταγωνιστών

Συναντά κάποιον ο νεαρός Ασπρο-
πάρης; Ποιος θα τον βοηθήσει;

Επιλογή πράξεων ή σκηνών 

Οι δράσεις στην ιστορία

Σύνταξη διαλόγων ή φράσεων 
για κάθε καρέ

2

1

3

4

5
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Δράση για τον Ασπροπάρη!

Οι ομάδες μπορούν να οργανώσουν τη δική τους έκθεση κόμικ αξι-
οποιώντας τις ιστορίες που έφτιαξαν ή και ν’ αποστείλουν φωτο-
γραφίες από τις εικονογραφημένες ιστορίες τους στην Ελληνική 

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία ή/και στο WWF Ελλας με σκοπό να ενισχυθούν οι φωνές 
για την προστασία του απειλούμενου γύπα. 

Μεταξύ των μέτρων διατήρησης που εφαρ-
μόστηκαν στα Κανάρια Νησιά είναι: 

 • Μακροχρόνια παρακολούθηση του είδους

 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
και Ευαισθητοποίησης 

 • Βελτιωτικές προσαρμογές των στηλών 
ηλεκτρικού ρεύματος για την αποφυγή ηλε-
κτροπληξίας

 • Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων 

Στο τέλος, ο εμψυχωτής αναφέρει στα παι-
διά τη μελέτη περίπτωσης για τους Ασπρο-
πάρηδες των Κανάριων Νήσων του άρθρου 
«Επιστροφή από τα πρόθυρα της εξαφάνισης» 
(Οιωνός, Τεύχος 57) που είναι διαθέσιμο στο 
Υποστηρικτικό Υλικό. 

Στο άρθρο αναφέρεται η θετική επίδραση 
των μέτρων διατήρησης του είδους  και υπο-
γραμμίζει την ελπίδα ο Ασπροπάρης να δια-
φύγει από τον άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. 
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Το Κόκκινο Βιβλίο

Εκλιπόντα
Είδη που είναι αδιαμφισβήτητα εξαφανισμένα  

Εκλιπόντα στο φυσικό τους περιβάλλον
Είδη που είναι γνωστό ότι υπάρχουν μόνο σε αιχμαλωσία ή απελευ-
θερωμένα μακριά από την αρχική τους περιοχή εξάπλωσης 

Κρισίμως Κινδυνεύοντα
Είδη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης 
από τον φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον

Κινδυνεύοντα
Είδη που δεν είναι Κρισίμως Κινδυνεύοντα, αντιμετωπίζουν όμως 
πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον στο 
άμεσο μέλλον 

Τρωτά
Είδη που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά αντιμε-
τωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον 

Σχεδόν Απειλούμενα
Είδη που έχει εκτιμηθεί ότι δεν ανήκουν σε μία από τις τρεις προη-
γούμενες κατηγορίες κινδύνου, είναι ωστόσο κοντά στο να πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια και άρα είναι πιθανό να ενταχθούν σε αυτές 
στο άμεσο μέλλον 

Μειωμένου Ενδιαφέροντος
Είδη που έχει εκτιμηθεί ότι δεν ανήκουν στις κατηγορίες Κρισίμως 
Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα, Τρωτά ή Σχεδόν Απειλούμενα 
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Επικίνδυνες αποστολές (A)

Το αβγό σας δεν 
εκκολάφθηκε ποτέ. 

Θα πρέπει να περιμένετε 
έναν ακόμη χρόνο για να 

δοκιμάσετε ξανά. 

Φέρατε 
δηλητηριασμένο κρέας 
στη φωλιά και ταΐσατε 

με αυτό τον νεοσσό σας 
που δυστυχώς πέθανε 

από δηλητηρίαση.

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
δοκίμασε να διασχίσει τη 

Μεσόγειο για να φτάσει στην 
Αφρική. Εξαντλήθηκε από 
την πολύωρη πτήση πάνω 

από τη θάλασσα και δεν τα 
κατάφερε.

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
μάλλον δεν κατάφερε να 
επιβιώσει στην Αφρική. 

Έχουν περάσει 6 χρόνια  από 
τότε που έφυγε από την 

Ελλάδα και δεν έχει ακόμα 
επιστρέψει.

Ο πομπός του 
νεαρού Ασπροπάρη 

σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 
κατά το ταξίδι επιστροφής 

του στην Ελλάδα. 
Οι επιστήμονες υποθέτουν 

ότι μάλλον χτυπήθηκε 
από λαθροθήρες.

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
κατάφερε να φτάσει στη 

χώρα αναπαραγωγής του. 
Οι Ασπροπάρηδες στην 

περιοχή είναι πια ελάχιστοι 
και δεν καταφέρνει να βρει 
ταίρι για να κάνουν αβγό.

21

3 4

5 6
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Επικίνδυνες αποστολές (B)

Υποδέχεστε το νέο 
μέλος της οικογένειας! 

Το αβγό σας 
εκκολάφθηκε με 

επιτυχία!

Ο νεοσσός σας 
μεγάλωσε και είναι 

έτοιμος να ξεκινήσει 
το πρώτο του 

μεταναστευτικό ταξίδι!  

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
ολοκλήρωσε 

το μεταναστευτικό 
ταξίδι προς τις χώρες 

της Αφρικής με 
επιτυχία!  

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
έγινε κιόλας 4 χρονών! 

Είναι τώρα έτοιμος 
να επιστρέψει στη 

χώρα όπου γεννήθηκε. 

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
ολοκλήρωσε 

το μεταναστευτικό 
ταξίδι προς τις χώρες 
αναπαραγωγής του με 

επιτυχία!

Ο νεαρός Ασπροπάρης 
βρήκε το κατάλληλο 

γι’ αυτόν ταίρι! 

21

3 4

5 6
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Εικονογράφηση ιστορίας
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Τα προβλήµατα 
ενός γύπα

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας

 • Μολύβια

 • Μπογιές

 • Χαρτί του μέτρου

 • Λευκές σελίδες

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά συντάσσουν ένα «Σχέδιο Δράσης» για τον Ασπροπάρη: 
συμμετέχουν σε καταιγισμό ιδεών για τις απειλές που αντιμετωπίζει, 
συμπληρώνουν το «δέντρο των προβλημάτων» για το είδος, προτείνουν 
συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει και 
καταγράφουν τις ομάδες των ανθρώπων που εμπλέκονται στη 
δημιουργία και στην επίλυση του κάθε προβλήματος.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες με 
δυνατότητα επέκτασης 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να προσδιορίζουν τις απειλές του Ασπροπάρη, να εστιάζουν 
στις επιπτώσεις που έχει κάθε απειλή στο είδος, να εντοπίζουν τους 
εμπλεκόμενους φορείς στη δημιουργία ή και στην επίλυση προβλημάτων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες και παράγει αντίγραφα του φύλλου «Ταυτότητα του 
Ασπροπάρη» σε ισάριθμα με τις ομάδες αντίτυπα. Μοιράζει από ένα σε κάθε ομάδα, με σκοπό 
τα παιδιά να ενημερωθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του είδους. Καλεί τα 
παιδιά να σχεδιάσουν σε μία λευκή σελίδα έναν πίνακα (βλ. παρακάτω), να τον συμπληρώσουν με 
βασικά στοιχεία για το είδος, ενώ τα ενθαρρύνει να σκεφτούν με βάση αυτά που διάβασαν, αλλά 
και να ανακαλέσουν από προηγούμενες δραστηριότητες τις απειλές του είδους. 

Προβλήματα και αιτίες

Όχληση
Κατασκευή έργων υποδομής (δρόμοι, 
αιολικά πάρκα), αναρρίχηση κοντά στη 
φωλιά του, επισκέπτες στην περιοχή 
όπου φωλιάζει 

Περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής
Εγκατάλειψη υπαίθρου, εντατικοποίηση 
της γεωργίας, αλλαγές στις χρήσεις γης, 
εγκατάλειψη παραδοσιακής και μετακι-
νούμενης κτηνοτροφίας.

Θνησιμότητα
Δηλητηριασμένα δολώματα, ηλεκτρο-
πληξία ή σύγκρουση με γραμμές μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαθροθη-
ρία, πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες 

Αποτυχία αναπαραγωγής
Περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής, 
θήρευση από άλλα είδη, μικρό μέγεθος 
πληθυσμού, όχληση στη φωλιά

σε χαρτί του μέτρου ένα «δέντρο» όπως αυ-
τό που απεικονίζεται παρακάτω. Εναλλακτι-
κά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντίγραφα 
του φύλλου «Το δέντρο των προβλημάτων». 

Στο δέντρο αναγράφουν: 

 • Στον κορμό, το κεντρικό πρόβλημα του 
Ασπροπάρη (κίνδυνος εξαφάνισης) 

 • Στις ρίζες, τα προβλήματά του 

 • Στα κλαδιά, τις αντίστοιχες επιπτώσεις από 
τα προβλήματα αυτά

Ο εμψυχωτής μπορεί να αξιοποιήσει την πλη-
ροφορία παρακάτω για να κατευθύνει κατάλ-
ληλα τις ομάδες. 

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα απεικονίζει τα 
προβλήματα και τις συνέπειες από τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο Ασπροπάρης με τη 
μορφή ενός δέντρου. Οι ομάδες σχεδιάζουν 

Όνομα είδους: 

Βιότοπος:

Τροφή:

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Γιατί απειλείται;



Τέλος, τα παιδιά προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα, τις αναγράφουν σε μικρά χαρτάκια που 
αναπαριστούν τα φύλλα του δέντρου και τα κολλάνε πάνω στα κλαδιά «λύνοντας» τα προβλήματα 
και κάνοντας το δέντρο τους να λάμπει από υγεία!

Ο εμψυχωτής μπορεί να επεκτείνει τη συζήτηση 

 • Στα προβλήματα που δημιουργούνται και στον ίδιο τον άνθρωπο ή σε άλλα είδη 
από την παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων

 • Την εγκατάλειψη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας κ.λπ. 
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Αποτυχία 
αναπαραγωγής

Λιγότερη 
τροφή για τους 
Ασπροπάρηδες

Κίνδυνος 
για τη ζωή του 

Ασπροπάρη

Όχληση 

Εγκατάλειψη 
παραδοσιακής 
κτηνοτροφίας

Επισκέπτες 
στην περιοχή 

όπου βρίσκεται 
η φωλιά του

Ηλεκτροπληξία

Παράνομη χρήση 
δηλητηριασμένων 

δολωμάτων



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Παράνομη χρήση  
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

Μείωση διαθέσιμης 
τροφής  

Εγκατάλειψη παρα-
δοσιακών τρόπων 
καλλιέργειας της γης

Καταστροφή / απώλεια 
ενδιαιτημάτων

Όχληση

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, συζητούν για τις πιθανές ομάδες ανθρώπων που 
εμπλέκονται αφενός στη δημιουργία και αφετέρου στην επίλυση των προβλημάτων 
που έχουν ήδη επισημάνει. 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ…

Τα παιδιά σημειώνουν με "Χ" όταν θεωρούν 
ότι ένα πρόβλημα (ή μία λύση) συνδέεται με 
έναν συγκεκριμένο φορέα.

Οι ομάδες διαπιστώνουν έτσι ότι σε πολλές 
(αν όχι σε όλες τις) περιπτώσεις οι ίδιοι φορείς 
αποτελούν μέρος αλλά και λύση του προβλή-
ματος. 

Σε μία λευκή σελίδα, σημειώνουν σε δύο πίνα-
κες τα συμπεράσματά τους. Στην πρώτη στή-
λη αναγράφουν τα προβλήματα του είδους 
(στον πρώτο πίνακα, όπως στο παράδειγμα 
παρακάτω) και τις λύσεις (στον δεύτερο πίνα-
κα), ενώ στην πρώτη γραμμή γράφουν τους 
εμπλεκόμενους φορείς (κοινό και για τους δύο 
πίνακες). 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ 
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ΓΕΩΡΓΟΙΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ/ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ 
ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΥΝΗΓΟΙΕΓΩ ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

•• • •• •

• • •

• • •

•• • •• •

• ••



Δράση για τον Ασπροπάρη!
Τα παιδιά μπορούν να συντάξουν έναν κατάλογο με τους φορείς της 
περιοχής τους που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του 
Ασπροπάρη. Σε ομάδες, αναλαμβάνουν να επικοινωνήσουν με τους 

φορείς με σκοπό να διευκρινίσουν στα παιδιά τα μέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους οι ίδιοι για την επίλυση των προβλημάτων του είδους. 

Μόλις ολοκληρώσουν, επιστρέφουν στο δέ-
ντρο που έφτιαξαν. Σημειώνουν σε χαρτάκια 
τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν 
στην επίλυση των προβλημάτων αλλά και 
με τους οποίους μπορούν τα ίδια να συνερ-
γαστούν για να επιτύχουν τις λύσεις σε αυτά. 
Υποστηρικτικά, μπορούν να συμβουλευθούν 
το φύλλο «Συμμαχία για τον Ασπροπάρη», 
που αναφέρεται στους φορείς που μπορούν 
να αναλάβουν δράση για την προστασία του 
απειλούμενου είδους. 
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Κολλάνε τα χαρτάκια δίπλα στα 
αντίστοιχα προβλήματα και ακο-
λουθεί συζήτηση, αναδεικνύοντας 
τη σημασία της συνεργασίας με-
ταξύ των διαφορετικών φορέων: 

 • Ποιοι φορείς θα πρέπει να συ-
νεργαστούν για την επίλυση 
των προβλημάτων;

 • Με ποιους φορείς μπορούμε να 
συνεργαστούμε για να βοηθή-
σουμε τον Ασπροπάρη;
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Ταυτότητα του Ασπροπάρη

Περιγραφή
Ο Ασπροπάρης είναι ο μικρότερος από τα τέσσερα είδη 
γύπα που απαντούν στην Ευρώπη. Γεννά ένα ή δύο αβγά 
τα οποία επωάζουν και οι δύο γονείς για 42 περίπου 
ημέρες. Οι νεαροί Ασπροπάρηδες θα είναι σε θέση 
να πετάξουν και να βρουν μόνοι τους τροφή μετά 
από 70-85 περίπου ημέρες, ενώ κάποιες ημέρες μετά 
θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το μεταναστευτικό 
τους ταξίδι. Ένας νεαρός Ασπροπάρης θα είναι σε 
θέση να κάνει τα δικά του αβγά όταν φτάσει στην 
ηλικία των 5 ή 6 ετών. Τρέφεται με νεκρά ζώα που 
βρίσκει στην ύπαιθρο, καθώς και με χελώνες ή σαύρες 
που καταφέρνει να εντοπίζει από μακριά καθώς πετάει. 

Μετανάστευση 
Ο Ασπροπάρης είναι ο μοναδικός γύπας της Ευρώπης που μεταναστεύει. Κάθε φθινό-
πωρο, διανύει περισσότερα από 5.000 χλμ για να φτάσει στους τόπους διαχείμασης 
στην Αφρική, επιστρέφοντας στα Βαλκάνια την επόμενη άνοιξη. Διασχίζει τις χώρες 
της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Λίβανος, Συρία 
και Τουρκία) αλλά και ορισμένες Αφρικανικές χώρες (Τσαντ, Αιθιοπία, Νίγηρας, Νι-
γηρία, Λιβύη, Σουδάν, Τζιμπουτί και Ερυθραία) όπου και διαχειμάζει.

Βιότοπος 
Ο Ασπροπάρης προτιμά ημιορεινές περι-
οχές, καθώς κάνει τη φωλιά του σε βρά-
χια και γκρεμούς. Προτιμά να βρίσκεται 
κοντά στον άνθρωπο και συγκεκριμένα 
σε κτηνοτρόφους. Ο βασικός λόγος είναι 
ότι έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες 
να εντοπίσει νεκρά κτηνοτροφικά ζώα. 
Βέβαια, από τους κτηνοτρόφους «δα-
νείζεται» και το μαλλί που βρίσκει έξω 
από το μαντρί το οποίο χρησιμοποιεί για 
να κάνει πιο «μαλακή» τη θέση όπου θα 
αφήσει τα αβγά του. 

Απειλές 
Ο Ασπροπάρης είναι παγκοσμίως απει-
λούμενο είδος και ο πληθυσμός του στα 
Βαλκάνια έχει υποστεί μείωση μεγαλύ-
τερη από 80% κατά τα τελευταία 30 χρό-
νια με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει 
λιγότερα από 70 ζευγάρια. Στην Ελλά-
δα, ο πληθυσμός του αριθμεί μόλις 5 
ζευγάρια. Οι λόγοι της ραγδαίας αυτής 
μείωσης δεν βρίσκονται μόνο στους τό-
πους αναπαραγωγής στα Βαλκάνια αλ-
λά και κατά μήκος της μεταναστευτικής 
του διαδρομής. 



Το δέντρο των προβληµάτων
Συμπληρώστε στον κορμό του δέντρου το κεντρικό πρόβλημα του Ασπροπά-
ρη, στις ρίζες του δέντρου τα προβλήματά του και στα κλαδιά τις επιπτώσεις 
από τα προβλήματα: 

109



Περισσότερες περιπολίες για τον 
εντοπισμό των δολωμάτων 

Περιορισμός των 
δηλητηριασμένων 
δολωμάτων 

• Δασικές Υπηρεσίες
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-

νων Περιοχών
• Υπουργείο Περιβάλλοντος

Μείωση του κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας και 
πρόσκρουσης με 
γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση της 
όχλησης την εποχή 
που φωλιάζει ο 
Ασπροπάρης 

Μείωση του κινδύνου 
πρόσκρουσης σε 
ανεμογεννήτριες 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 

Συµµαχία για τον Ασπροπάρη 
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ΦΟΡΕΙΣΔΡΑΣΗΣΚΟΠΟΣ

• Δασικές Υπηρεσίες
• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
• Υπουργείο Περιβάλλοντος

Καταγραφή περιστατικών δηλητη-
ρίασης 

• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών (ΦΔΠΠ)

• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Διάθεση ηλεκτρικών περιφράξεων 
σε κτηνοτρόφους των περιοχών 
που επισκέπτεται ο Ασπροπάρης

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων

• Υπουργείο Περιβάλλοντος
• Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Αύξηση των προστίμων για τα πε-
ριστατικά παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων 

Δημιουργία περιοχών προστασίας 
γύρω από τις φωλιές του Ασπρο-
πάρη 

• Δασικές Υπηρεσίες
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-

νων Περιοχών
• Υπουργείο Περιβάλλοντος

Περιορισμός δραστηριοτήτων ανα-
ψυχής στις περιοχές όπου φωλιάζει 
ο Ασπροπάρης κατά το διάστημα 
που είναι στη χώρα μας 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος
• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-

νων Περιοχών

Δημιουργία περιοχών απαγόρευ-
σης τοποθέτησης ανεμογεννητρι-
ών γύρω από τις επικράτειες του 
Ασπροπάρη

• Περιβαλλοντικές οργανώσεις
• Υπουργείο Περιβάλλοντος
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-

νων Περιοχών

Έκδοση και διανομή ενημερωτι-
κού υλικού για την προστασία του 
Ασπροπάρη, εκδηλώσεις

• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 
• Δήμοι
• ΦΔΠΠ
• Υπουργείο Περιβάλλοντος

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού για τα 
δηλητηριασμένα δολώματα

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων

Ενημέρωση στα καταστήματα εμπο-
ρίας γεωργικών φαρμάκων

• ΔΕΔΔΗΕ 

Μόνωση επικίνδυνων πυλώνων 
και σήμανση καλωδίων μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας σε περι-
οχές όπου φωλιάζει ο Ασπροπάρης   

• Δασικές Υπηρεσίες
• Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμέ-

νων Δολωμάτων Οργανώσεων 



111

Ένας τετράποδος 
φύλακας 

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας

 • Προτζέκτορας

 • Μολύβια

 • Λευκές σελίδες

 • Παρουσίαση 
«Ομάδες Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων» και άρθρο 
«Τρία χρόνια με τον Κούκι 
και τον Κίκο» από το CD 
του υλικού

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε παρουσίαση, γλωσσικά παιχνίδια και 
ασκήσεις δημιουργικής γραφής με θέμα τη δράση των Ομάδων 
Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων.

ΗΛΙΚΙΑ
9 έως 11 ετών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τις Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων, να αντιληφθούν την επικινδυνότητα της παράνομης χρήσης 
των δολωμάτων, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για 
την παράνομη αυτή πρακτική. 



Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση, γίνεται συζήτηση: 

 • Πώς αξιοποιούν τα σκυλιά τις αισθήσεις τους για να εντοπίσουν τα δηλητηριασμένα 
δολώματα/ ζώα; 

 • Πώς δίνουν το σήμα στον χειριστή τους; 

 • Με τι ανταμείβονται;

 • Πώς βοηθούν ο Κούκι και ο Κίκο στην προστασία του Ασπροπάρη; 

 • Ποιες είναι οι περιοχές δράσεις των Ομάδων;

 • Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός περιπολίας των Ομάδων;
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά συμμετέχουν στην ενημερωτική παρουσίαση «Ομάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων» που είναι διαθέσιμη στο Υποστηρικτικό Υλικό. Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά 
στη δράση των Ομάδων και τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της 
Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και του WWF Ελλάς στον εντοπισμό δηλητηριασμένων 
δολωμάτων και δηλητηριασμένων ζώων. 

Υποστηρικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να διαβάσει στα παιδιά το άρ-
θρο «Τρία χρόνια με τον Κούκι και τον Κίκο» (Οιωνός, Τεύχος 57) που 
είναι διαθέσιμο στο Υποστηρικτικό Υλικό. Εναλλακτικά, μπορεί να 
μοιράσει ανά ομάδες παιδιών, αντίγραφα του άρθρου.

ακροστιχίδες τους, ενώ ο εμψυχωτής διορ-
θώνει όπου είναι απαραίτητο.  

Έπειτα, ο εμψυχωτής παράγει αντίγραφα του 
φύλλου «Μια δύσκολη αποστολή» το οποίο 
θα συμπληρώσουν τα παιδιά ατομικά. Εξηγεί 
στα παιδιά πως η αποστολή τους είναι να βο-
ηθήσουν τον Κούκι να εντοπίσει το δηλητηρι-
ασμένο δόλωμα, να λύσουν δηλαδή τον λαβύ-
ρινθο ο οποίος αντιπροσωπεύει τις δυσκολίες 
που έχει ο εντοπισμός των δολωμάτων στην 
ύπαιθρο.

Στη συνέχεια, ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά 
σε μικρές ομάδες. Παράγει σε ισάριθμα με αυ-
τές αντίγραφα του φύλλου «Βρες τη λέξη» και 
τα μοιράζει στις ομάδες. 

Εξηγεί στα παιδιά πως το φύλλο περιλαμ-
βάνει μια ακροστιχίδα και τα παροτρύνει να 
συμπληρώσουν τις λέξεις που λείπουν, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες που τους δόθηκαν 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, με σκοπό 
να ανακαλύψουν τη φράση που σχηματίζε-
ται. Μόλις ολοκληρώσουν, αποκαλύπτουν τις 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Ο εμψυχωτής χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες 
των 4-5 ατόμων. Παράγει αντίγραφα των 
φύλλων «Ιστορίες πεδίου» σε τόσα αντίτυ-
πα ώστε κάθε ομάδα να έχει στη διάθεσή 
της από μια ιστορία. Οι ομάδες διαβάζουν τις 
ιστορίες των ερευνητών πεδίου που αφορούν 
σε πραγματικά γεγονότα και μόλις ολοκληρώ-
σουν, επιλέγουν έναν από τους παρακάτω 
ρόλους που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες:

1. Ο Ασπροπάρης, που παρακολουθεί την 
Ομάδα Ανίχνευσης Δολωμάτων 

2. Ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, που 
εντοπίζει ένα δηλητηριασμένο δόλωμα ή 
ζώο

3. Ο χειριστής της Ομάδας Ανίχνευσης Δη-
λητηριασμένων Δολωμάτων, που έρχεται 
αντιμέτωπος με ένα περιστατικό δηλητη-
ρίασης

Υποστηρικτικά, ο εμψυχωτής 
μπορεί να δώσει τις εξής κατευ-
θυντήριες ερωτήσεις:

 • Ποια εποχή του χρόνου έλαβε 
χώρα η ιστορία (άνοιξη, καλο-
καίρι, φθινόπωρο, χειμώνα);

 • Σε ποιο μέρος διαδραματίζεται 
η ιστορία;

 • Ποια είναι τα πρόσωπα της 
ιστορίας;

 • Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας; Μήπως είδες ή 
άκουσες (ή μύρισες) κάτι που 
σε προβλημάτισε;

 • Ποια είναι τα συναισθήματα 
του ήρωα κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας;

 • Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας; 

Εναλλακτικά, ο εμψυχωτής μπορεί να επιλέξει 
μία ή δύο από τις ιστορίες του φύλλου και να 
τις παρουσιάσει με αφηγηματικό τρόπο στα 
παιδιά. 

Τα παιδιά, με βάση τις ιστορίες που άκουσαν 
αλλά και τη φαντασία τους, συντάσσουν το 
ημερολόγιο του ήρωα που επέλεξαν. Ο εμ-
ψυχωτής εξηγεί πως κάθε ήρωας έχει το δικό 
του ημερολόγιο, στο οποίο γράφει κάθε βρά-
δυ τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για 
τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. 

Τα παιδιά υιοθετούν την οπτική γωνία του 
ήρωά τους και συντάσσουν μια παράγραφο 
που περιγράφει ένα γεγονός αλλά και τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά τους σε σχέση με 
αυτό. 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «ΒΡΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ»

Απαντήσεις

Μόλις ολοκληρώσουν, όποιο παιδί το επιθυμεί, παρουσιάζει στην ολομέλεια την ιστορία που 
έγραψε. Στο τέλος, τα παιδιά συζητούν για τον τρόπο με τον οποίο το καθένα επέλεξε να περιγρά-
ψει τον ρόλο και τα συναισθήματα κάθε ήρωα.

Γίνεται συζήτηση: 

 • Ποιο συναίσθημα αντιπροσωπεύει κάθε ήρωα;

 • Θα θέλατε να γίνετε χειριστής μιας Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολω-
μάτων; Γιατί;

 • Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα οφέλη να εργάζεται κανείς ως χειριστής;

 • Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε το έργο των Ομάδων Ανίχνευσης;

K IKYO

Κ ΟΛΕΠΑ

Π ΤΣ ΟΙΘΗΙΡΕ

Μ ΙΔ ΑΩΡΥ

ΟΚ ΟΡΑΛ

ΛΟΔ ΑΤΑΜΩ

ΟΡΒΕ Σ

ΧΙΑ ΙΔΙΠ Ν

ΙΡΙ ΗΤΕΧ Σ

ΩE ΑΡTEM

ΟΥΔ

ΤΕ ΙΑΘΑΚ

1

3

5

9

10

11

6

12

7

2

4

8



Ο  ..........  και ο Κίκο είναι ανιχνευτές δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων.

Η κύρια περιοχή δράσης του Κούκι είναι τα  
..........  .

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας οι χειριστές 
των σκύλων φοράνε συνήθως   ..........  .

Οι ………… Ομάδες Ανίχνευσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων στην Ελλάδα δημιουργή-
θηκαν το 2014.

Η κύρια περιοχή δράσης του Κίκο είναι ο  
..........  . 

Το  ..........  αποτελεί βασικό κομμάτι από τον 
εξοπλισμό του Κούκι και του Κίκο κατά τη δι-
άρκεια της περιπολίας.

Κάθε ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έχει 
τον  ..........  του.

Μόλις εντοπίσει κάποιο δηλητηριασμένο δόλω-
μα/ζώο ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος  ..........  
δίπλα του και περιμένει τον χειριστή του.

Η δυνατή όσφρηση των σκύλων βοηθάει να 
εντοπίζουν τη  ..........  των δηλητηριασμένων 
δολωμάτων ή ζώων στην ύπαιθρο.

Το  ..........  του Κούκι και του Κίκο είναι εξοπλι-
σμένο με μια ειδική συσκευή που καταγράφει 
τις κινήσεις τους.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Κούκι και ο Κίκο 
έχουν εντοπίσει περισσότερα από 146  ..........  .

Για κάθε δόλωμα ή νεκρό ζώο που εντοπίζουν 
ο Κούκι και ο Κίκο η ανταμοιβή τους είναι το  
..........  .
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Βρες τη λέξη
Συμπληρώστε την ακροστιχίδα για τις Ομάδες Σκύλων:

_ _K_

_E ___E

_ Ο__Π

Π _Σ __Θ___

Τ_ __Θ_

_ Ι_ _Ω_

_Υ

Ο_ _Ρ_

Λ__ ___Μ

____

Χ__ _Δ__

_Ρ_ _ΤΕ_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Μια δύσκολη αποστολή

Βοήθησε τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο 
να εντοπίσει το δηλητηριασμένο δόλωμα: 

Όνομα: .................................................................................. Τάξη: ......................



Ιστορίες πεδίου (Α) 
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Ανταποκριτής: Δημήτρης Βαβύλης, Ερευνητής Πεδίου / Περιοχή Μετεώρων

Στις 3 Φλεβάρη του 2014, φτάνω σε ένα μικρό ημιορεινό χωριό της Ισπανίας. 
Ο στόχος είναι να μείνω έναν μήνα εκεί, να εκπαιδευτώ μαζί με τον σκύλο 
και να δεθώ μαζί του. Βγαίνουμε για φαγητό με τον εκπαιδευτή και όταν 
τελειώνουμε μου λέει, «Έχω τον σκύλο σου στο αυτοκίνητο». Μετά από λίγο 
μας συστήνει, «Δημήτρη ο Κούκι, Κούκι ο Δημήτρης» και μου δίνει για πρώτη 
φορά το λουρί. Περνάω έναν αρκετά έντονο μήνα στην Ισπανία με αρκετές 
απογοητεύσεις και δυσκολίες. Ειδικά εγώ τις περισσότερες μέρες νιώθω χάλια 
μιας και ο Κούκι σχεδόν δεν ήθελε ούτε να με βλέπει και είχε μάτια μόνο για 
τον εκπαιδευτή του. Ολοκληρώνουμε την εκπαίδευση αλλά το δέσιμο με τον 
σκύλο δεν έχει ολοκληρωθεί! «Πρέπει να εμπιστευτείς τον σκύλο σου και μόνο 
τότε θα γίνει δικός σου» είναι τα τελευταία λόγια του εκπαιδευτή. 

Στις 2 Μαρτίου γυρνάμε στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος αυτού του πρώτου 
μήνα είναι να προσαρμοστώ και να «δεθώ» με τον σκύλο μου. Στις 7 Μαρτίου 
χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ένας δασοφύλακας από το Δασαρχείο 
Καλαμπάκας. Έχουν «πέσει» δηλητηριασμένα δολώματα σε ένα χωριό της 
Καλαμπάκας, μόλις 10χλμ, από το «σπίτι» του Ασπροπάρη. Τότε παίρνω την 
απόφαση: θα εμπιστευτώ τον σκύλο μου. Βγαίνουμε την πρώτη μας περιπολία 
σαν ομάδα, στην αρχή αμήχανα αλλά μέχρι το τέλος της ένα σώμα. Συνεχίζου-
με να ερευνούμε το περιστατικό και στην έκτη περιπολία στην περιοχή, ο Κούκι 
«πιάνει» μια μυρωδιά και φεύγει «σφαίρα» προς την πλαγιά! Τον ακολουθώ 
και τον βλέπω να στέκεται πάνω από έναν σωρό από κρέατα. Τα πρώτα 
δηλητηριασμένα δολώματα που βρίσκουμε σαν ομάδα! Τον επιβραβεύω με 
το παιχνίδι του, απομακρύνω τα δολώματα από το περιβάλλον και γυρνάω 
στο αυτοκίνητο. Φεύγοντας, βλέπω ένα ζευγάρι Κραυγαετούς να γυροπετούν 
αλλά για μια σπάνια φορά δεν αγχώνομαι μην φάνε κάποιο δόλωμα, ξέρω 
ότι τα έχω μαζέψει…

Από εκείνο το πρώτο περιστατικό, έχουμε ερευνήσει δεκάδες ακόμα, έχουμε 
κάνει εκατοντάδες χιλιόμετρα μαζί, έχουμε δει πολύ «θάνατο» αλλά έχουμε 
σώσει και πολλές ζωές, πιθανώς και κάποιους από τους τελευταίους Ασπρο-
πάρηδες της Ελλάδας. Προσπαθούμε να περιπολούμε όσο πιο συχνά γίνεται 
τις περιοχές του Ασπροπάρη. Έτσι, μόλις συμβαίνει κάποιο περιστατικό, 
φτάνουμε το συντομότερο δυνατό για να καθαρίσουμε την περιοχή, ώστε 
να χαθούν όσες λιγότερες ζωές γίνεται. 

Η αρχή µιας δυνατής φιλίας 
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Ιστορίες πεδίου (Β1) 
Ντετέκτιβ χωρίς σύνορα

Ανταποκριτές: Ο Κίκο και η βοηθός του, Ela, Μέλη της Ομάδας Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων / Περιοχή Δαδιάς 

Ήταν άλλο ένα βράδυ του Οκτωβρίου, το πρώτο κρύο είχε έρθει και το μόνο 
που ήθελα ήταν να αράξω σε μια ζεστή γωνιά του γραφείου. Την ησυχία μου 
τη χάλασε το τηλέφωνο που χτύπησε τόσο ξαφνικά που τα αυτιά μου σχεδόν 
σηκώθηκαν όρθια. Από τη στάση του σώματος της βοηθού μου, αμέσως 
κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό, ένα περιστατικό στη Βουλγαρία με 
πολλά θύματα όπου η βουλγάρικη ομάδα κρούσης χρειαζόταν υποστήριξη 
στο πεδίο.  

Όλοι οι μεγάλοι ντετέκτιβ είχαν τους βοηθούς τους. Ο Sherlock είχε τον 
Watson, εγώ έχω την ψηλή ξανθιά που προγραμματίζει την κάθε μέρα μου. 
Το πρωί πηγαίνουμε για τρέξιμο με τη δικαιολογία να είμαστε πάντα σε 
φόρμα. Ακόμα και το φαγητό είναι προγραμματισμένο και αν αποφάσιζα 
να φάω ότι να’ ναι, θα έπρεπε να ακούσω ένα ολόκληρο κήρυγμα για τη 
σωστή διατροφή.

Έτσι, πάλι δεν μου άφησε επιλογή και την επόμενη μέρα έπρεπε να πάμε 
στη Βουλγαρία. Το βράδυ την έβλεπα να ετοιμάζει το αυτοκίνητο και τον 
εξοπλισμό μας, εγώ όμως ξάπλωσα γιατί ήξερα ότι αυτή η υπόθεση θα μου 
κοστίσει πολλή ενέργεια. Με ξύπνησε η μηχανή του αυτοκίνητου - η ώρα να 
φύγουμε έφτασε. Στα σύνορα μας έκαναν έλεγχο, ειδικά εμένα κοιτώντας με 
μες στα μάτια -κάτι που για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μου αρέσει καθόλου. 
Μετά από δύο ώρες οδήγησης, επιτέλους φτάσαμε και αμέσως μας πήγαν 
στο σημείο όπου θα ξεκινούσα την έρευνά μου για τα θύματα. Φαίνεται πως 
ο δολοφόνος προσπάθησε να εξοντώσει τους ανταγωνιστές της δουλειάς 
του. Μόλις ξεκίνησα, μπροστά μου ένα σκοτεινό δάσος όπου μετά από λίγα 
λεπτά μυρίζομαι τα πρώτα ίχνη του εγκλήματος. Δεν μου πήρε πολλή ώρα 
να βρω το πρώτο θύμα, αλλά όπως -σχεδόν- πάντα, η βοηθός μου άργησε 
να φτάσει στο σημείο. Κρίμα, τόσο που γυμνάζεται, δεν έχει ακόμα φτάσει 
στο επίπεδό μου.
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Κατέγραψε όμως τα  «ευρήματά» μας με μεγάλη ακρίβεια: πού και τι βρήκαμε, 
σε τι κατάσταση είναι, φωτογράφισε πολύ καλά όλη τη σκηνή του εγκλήματος 
και στο τέλος μάζεψε και το εύρημα - η ίδια τελετουργία όπως πάντα δηλαδή. 
Αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε πολλά χέρια για το κουβάλημα, 
ενώ πολλές φορές η βοηθός μου πρέπει να κάνει τη δουλειά μόνη της.

Το πρώτο θύμα ήταν ένα μικροκαμωμένο, άτυχο πλάσμα που δυστυχώς ήταν 
σε λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Συνεχίζοντας, εντόπισα ένα σημείο με αίμα, 
εδώ «έβλεπα» ότι πριν από λίγο ήταν το θύμα, όμως κάποιος το εξαφάνισε. 
Στη μύτη μου, έφτασε η μυρωδιά αυτού που ψάχνω, τρέχω και το βρίσκω 
κρυμμένο στους θάμνους. Αντίθετα με το προηγούμενο, αυτό μπροστά μου 
είναι «μεγάλο ψάρι», ένας «καρχαρίας του δάσους» τον οποίο ήθελε να ξε-
παστρέψει ο δολοφόνος. Η βοηθός μου είναι ενθουσιασμένη κι εγώ τώρα 
περιμένω την επιβράβευσή μου.

Η Ομάδα Ανίχνευσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων του WWF Ελλάς επισκέφτηκε 
για πρώτη φορά τη Βουλγαρία, όπου συμ-
μετείχε σε ένα περιστατικό όπου σε δύο 
διαφορετικά σημεία τοποθετήθηκαν φόλες, 
σε κουφάρια προβάτου και αγελάδας. Πριν 
την ανίχνευση του Κίκο, είχαν ήδη βρεθεί 
έξι λύκοι, πέντε τσοπανόσκυλα, δύο αλε-
πούδες, ένα αγριογούρουνο και ένας σκα-
ντζόχοιρος από την αντίστοιχη Βουλγάρικη 
Ομάδα Ανίχνευσης. Ο Κίκο «πρόσθεσε» 
στη λίστα ένα κουνάβι, έναν λύκο και ένα 
παλιό δηλητηριασμένο δόλωμα (κουφάρι 
προβάτου). Τα δηλητηριασμένα δολώματα 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση λύκου 
στην περιοχή, αλλά αφού αυτή η παράνομη 
μέθοδος δεν είναι επιλεκτική, πολλά άλλα 
ζώα έπεσαν θύματά τους. 

Ιστορίες πεδίου (Β2) 
Ντετέκτιβ χωρίς σύνορα

χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση λύκου 
στην περιοχή, αλλά αφού αυτή η παράνομη 
μέθοδος δεν είναι επιλεκτική, πολλά άλλα 
ζώα έπεσαν θύματά τους. 
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Ιστορίες πεδίου (Γ) 
31 Ιουλίου: η ιστορία πίσω από µια πτήση

Ανταποκριτής: Δημήτρης Βαβύλης, Ερευνητής Πεδίου / Περιοχή Μετεώρων

Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5:30. Σηκώνομαι, ντύνομαι, αρπάζω τηλεσκόπιο και 
φωτογραφική μηχανή και βγαίνω από το σπίτι. Πρώτη στάση στην αυλή για 
να καλημερίσω και να πάρω μαζί μου τον αγαπητό συνεργάτη Κούκι. 

Σιγά-σιγά παίρνουμε τον δρόμο για τα «κρυφά» Μετέωρα. Η ανατολή του 
ήλιου μας πετυχαίνει περίπου στο ύψος της ταΐστρας. Ρίχνω μια κλεφτή ματιά, 
αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για κάποιο «πρωινό πουλί». Η «αποστολή» μας 
σήμερα είναι σχετικά απλή αλλά και συνάμα… αγχωτική. Την προηγούμενη 
Πέμπτη ο νεοσσός του μοναδικού ζευγαριού Ασπροπάρηδων της περιοχής 
άφησε τη φωλιά. Για άλλη μία χρονιά δεν ήμουν μάρτυρας αυτής της μαγι-
κής στιγμής του «άλματος πίστης» της πρώτης πτήσης. Οπότε μου αρκεί να 
φαντάζομαι αυτήν την πρώτη άτσαλη πτήση που κατέληξε σε ένα πλάτωμα 
κάτω από τη φωλιά. Το νεαρό πουλί είχε μείνει καθηλωμένο σε εκείνο το 
πλάτωμα για δύο ημέρες και οι γονείς του το τάιζαν εκεί, ενώ το ίδιο έκανε 
χοροπηδητά πετάγματα, πάντα όμως στον συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο. 
Σήμερα, ήλπιζα να το δούμε με τον Κούκι να πετά κανονικά, ακολουθώντας 
τους γονείς του.

Φτάνουμε με τον Κούκι στο σημείο θέας, τόσο για τη φωλιά όσο και για το 
πλάτωμα. Στήνω το τηλεσκόπιο, τσεκάρω το πλάτωμα, τη φωλιά, σκανάρω 
όλο τον βράχο αλλά τίποτα! Ούτε ίχνος τόσο του μικρού, όσο και των ενήλικων 
πουλιών... Το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο κακό. Μπαίνω κατευθείαν στο 
αυτοκίνητο, ώστε να μπορέσω να δω τον βράχο από άλλη οπτική γωνία, ελπί-
ζοντας ότι γρήγορα θα εντοπίσω όλη την οικογένεια. Φτάνοντας στο επόμενο 
σημείο θέας και ενώ δεν βλέπω κανένα πουλί, το αυτοκίνητο μου βρίσκει με 
δύναμη σε μια πέτρα! Το αυτοκίνητο χαλάει… Το αφήνουμε όπως είναι και 
τρέχουμε να φτάσουμε στη βάση της φωλιάς, περιμένοντας να βρούμε νεκρό 
τον νεοσσό. Όμως η πραγματικότητα μας «προλαβαίνει» και αντικρύζουμε 
με χαρά τον νεοσσό να έχει 
επιστρέψει «περήφανος» 
στη φωλιά και να μας κοιτά 
όλο περιέργεια. Φεύγουμε 
όσο πιο γρήγορα μπορούμε 
για να μην τον ενοχλήσου-
με. Ήταν μια από τις πιο 
ωραίες εξορμήσεις μας και 
ας έμεινα με ένα χαλασμένο 
αυτοκίνητο.

δύναμη σε μια πέτρα! Το αυτοκίνητο χαλάει… Το αφήνουμε όπως είναι και 
τρέχουμε να φτάσουμε στη βάση της φωλιάς, περιμένοντας να βρούμε νεκρό 
τον νεοσσό. Όμως η πραγματικότητα μας «προλαβαίνει» και αντικρύζουμε 



Ιστορίες πεδίου (∆) 
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Οι δηµόσιες σχέσεις του Κίκο 

Ανταποκριτές: Ο Κίκο και η βοηθός του, Ela, Μέλη της Ομάδας Ανίχνευσης 
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων / Περιοχή Δαδιάς  

Περνώ τις περισσότερες ώρες μου στα δάση και τους αγρούς, αναζητώντας 
με την αλάνθαστη μύτη μου τα δηλητηριασμένα δολώματα -τις γνωστές σε 
όλους μας φόλες- που κάθε χρόνο εξοντώνουν ένα πολύτιμο κομμάτι της 
άγριας ζωής της υπαίθρου. Όμως μερικές φορές, πέρα από τις εξορμήσεις μου 
στη φύση, φροντίζω να καλλιεργώ μαζί με τη βοηθό μου Ela και τις σχέσεις 
μας με τις δασικές υπηρεσίες, τους Φορείς Διαχείρισης και τους πολίτες του 
Έβρου και της Ροδόπης.

Μαζί με την Ela επισκεπτόμαστε τις υπηρεσίες στα γραφεία τους, τα παιδιά 
στις σχολικές αυλές και τους πολίτες σε διάφορες εκδηλώσεις για να συζη-
τήσουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από κοινού η μάστιγα της φόλας. Να 
μην ξεχνάμε είμαι πλέον celebrity καθώς «δίνω» πολλές συνεντεύξεις για τη 
δουλειά μου σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ο φακός με αγαπάει!! 

Όσος περισσότερος κόσμος θα γνωρίζει για τη σημαντική υπηρεσία του Κίκο 
και όσο ενημερωνόμαστε έγκαιρα για κάποιο περιστατικό, τόσα παραπάνω 

ζώα, άγρια και οικόσιτα, μπορούμε να 
σώσουμε. Οι επαφές μας αποδίδουν, 
καθώς κάθε χρόνο δεχόμαστε κλήσεις 
από τα Δασαρχεία, τους Φορείς Διαχεί-
ρισης Εθνικών Πάρκων, κτηνοτρόφους, 
κυνηγούς, κατοίκους χωριών για να με-
ταβούμε και να εντοπίσουμε την πηγή 
της δηλητηρίασης. Η έγκαιρη παρουσία 
μου είναι εξαιρετικά σημαντική για να 
προλάβουμε όχι μόνο περισσότερα 
θύματα, αλλά και για να συλλέξουμε 
στοιχεία για το δηλητήριο που χρησι-
μοποιήθηκε, ώστε τελικά να βρούμε 
τους υπαίτιους. 

Με σύμμαχο την αλάνθαστη μύτη μου 
αλλά και πολλές νέες συμμαχίες που 
χτίζουμε, είμαστε αισιόδοξοι για τη 
συνέχεια!

αλλά και πολλές νέες συμμαχίες που 
χτίζουμε, είμαστε αισιόδοξοι για τη 
συνέχεια!
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Ιστορίες πεδίου (Ε) 
30 Μαρτίου: Ασπροπάρηδες στον ουρανό και στη γη δηλητήρια

Ανταποκριτής: Δημήτρης Βαβύλης, Ερευνητής Πεδίου / Περιοχή Μετεώρων

Χτυπάει το κινητό μου, είναι μεσημέρι, αμέσως κατάλαβα ότι δεν θα είναι για καλό. 
Το σηκώνω και είναι ένας κτηνοτρόφος που με ενημερώνει ότι βρήκε τρεις νεκρές 
αλεπούδες, πιθανόν δηλητηριασμένες. Αρχίζω να αγχώνομαι, γιατί το σημείο στο 
οποίο βρέθηκαν είναι πολύ κοντά από την τελευταία φωλιά Ασπροπάρη στα Μετέωρα.

Ετοιμάζομαι και φεύγω όσο πιο γρήγορα μπορώ μαζί με τον συνεργάτη μου Κούκι. 
Μόλις φτάνουμε στο σημείο, βγαίνουμε από το αυτοκίνητο και ετοιμαζόμαστε για 
την περιπολία. Αφού φορέσω το καπέλο και τα γάντια, βάζω το σακίδιο στην πλάτη 
και ετοιμάζω τον εξοπλισμό του Κούκι. Σε λίγα λεπτά είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε. 

Δεν πέρασε πολύ ώρα και ο Κούκι εντόπισε τις τρεις νεκρές αλεπούδες. Αυτή ήταν 
μόνο η αρχή, έπρεπε να βρούμε τα δηλητηριασμένα δολώματα και να ελέγξουμε την 
περιοχή για περισσότερα δηλητηριασμένα ζώα. Στο τέλος της περιπολίας μας, έχουμε 
εντοπίσει τα δηλητηριασμένα δολώματα που είναι κομματάκια κρέας γεμάτα φυτο-
φάρμακο, καθώς και δύο ποιμενικά σκυλιά τα οποία είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση. 
Το θετικό είναι πως αφού βρήκαμε και μαζέψαμε τα δολώματα, σώσαμε αρκετά ζώα 
από βέβαιο θάνατο.

Η δουλειά μας βέβαια δεν έχει τελειώσει. Τα δολώματα τοποθετούνται σε ειδικά 
βαζάκια ώστε να σταλούν στο εργαστήριο για ανάλυση. Η πιο στενάχωρη δουλειά 
έρχεται μετά…Τα άτυχα νεκρά ζώα που φάγανε το δόλωμα πριν φτάσουμε εμείς στην 
περιοχή, πρέπει να ταφούν προσεκτικά και βαθιά. Η ταφή είναι μια δύσκολη και βαριά 
δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί τα ζώα που έχουν καταναλώσει ένα δηλητηριασμένο 
δόλωμα «μετατρέπονται» τα ίδια σε δηλητηριασμένο δόλωμα, καθώς το δηλητήριο 
απλώνεται στο άψυχο κορμί τους. Έτσι, όποιο πτωματοφάγο ζώο (π.χ. ένας Ασπρο-
πάρης) πάει να τραφεί από αυτά, χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο που καραδοκεί, θα 
δηλητηριαστεί και αυτό και θα πεθάνει, δημιουργώντας έτσι μια «αλυσίδα θανάτου». 
Μαζί με τον δασοφύλακα παίρνουμε τα φτυάρια μας και θάβουμε τα ζώα, αποδίδο-
ντας έναν τελευταίο φόρο τιμής σ’ αυτά τα πλάσματα που έχασαν τη ζωή τους τόσο 
βίαια και άδικα. 

Μόλις ολοκληρώσαμε την περιπολία μας και την ταφή των ζώων, πήρα τον δρόμο για 
τους βράχους των Μετεώρων για να δω αν έφτασαν οι Ασπροπάρηδες, μιας και είχε 
φτάσει η ώρα του ερχομού τους. Καθώς πλησιάζαμε, παρατήρησα στον ουρανό να 
πετάει μια γνώριμη φιγούρα. Αμέσως η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά, αλλά 
τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Φτάνοντας στο σημείο θέας, έβγαλα τα κιάλια 
μου και κοίταξα στο σημείο όπου επιλεγεί να κουρνιάζει ο μοναχικός Ασπροπάρης των 
Μετεώρων, ο «Στραβοουράς». Τον είδα, ήρθε! Τον χαιρετώ από μακριά, όπως κάθε 
άνοιξη όταν τον πρωτοσυναντώ, όπως χαιρετάς έναν φίλο σου που έχεις καιρό να τον 
δεις. Ξέρω ότι το πουλί δεν το καταλαβαίνει, αλλά βαθιά μέσα μου νιώθω την ανάγκη 
να το κάνω. Τον παρατηρώ να κάθεται επιβλητικός και ασφαλής στον αγαπημένο του 
βράχο. Του δίνω την υπόσχεση ότι για ακόμη μια χρονιά εγώ και ο Κούκι θα βάλουμε τα 
δυνατά μας να τον κρατήσουμε ζωντανό και μακριά από δηλητηριασμένα δολώματα!



Ιστορίες πεδίου (ΣΤ) 
20 Φεβρουαρίου: Ένα περιστατικό δηλητηρίασης µε καλό τέλος 

Ανταποκριτής: Δημήτρης Βαβύλης, Ερευνητής Πεδίου / Περιοχή Μετεώρων

Την Τρίτη 20 Φλεβάρη το μεσημέρι και ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς, έλαβα 
ένα τηλεφώνημα. Τρεις ποιμενικοί σκύλοι σε ένα μαντρί ακριβώς κάτω από 
τη σκιά των Μετεώρων είχαν δηλητηριαστεί. Τα ζώα ήταν ακόμα ζωντανά 
αλλά ο κτηνοτρόφος δεν ήξερε τι να κάνει. Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο 
και πήρα τον δρόμο για τα Μετέωρα. Όταν έφτασα, είδα τους σκύλους 
να έχουν σπασμούς και να κάθονται ανήμποροι κάτω από το στέγαστρο. 
Είχα μαζί μου μερικά αντίδοτα για το δηλητήριο. Αμέσως ο κτηνοτρόφος 
τους τα χορήγησε. Μετά από κάποιες ώρες οι σπασμοί ηρέμησαν και τα 
ζώα φάνηκαν να κερδίζουν τη μάχη με το δηλητήριο. Την επόμενη το πρωί 
ήμουν πάλι εκεί όπου με χαρά αντίκρυσα τα σκυλιά «στα πόδια» τους και 
ορεξάτα. Καθίσαμε στο μαντρί με τους κτηνοτρόφους όπου για αρκετή 
ώρα άκουγα «ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα» των περασμένων 
ετών. Η βροχή όμως δεν έλεγε να σταματήσει και έτσι λοιπόν τα σχέδια 
για έρευνα με τον Κούκι αναβλήθηκαν. 

Το άλλο πρωί, και ενώ ήμουν στον δρόμο για την περιοχή, έμαθα ότι ακόμα 
ένα σκυλί είχε δηλητηριαστεί… Έτσι κατάλαβα ότι οι φόλες ήταν ακόμα 
ενεργές κάπου κοντά στο μαντρί, περιμένοντας να σκορπίσουν τον θάνα-
το… Ξεκινάμε την έρευνα και «πέφτουμε» πάνω σε μια σακούλα με «σκου-
πίδια» λίγα μέτρα πιο μακριά. Μέσα σε αυτήν υπήρχαν πλαστικά γάντια, μια 
συσκευασία φυτοφαρμάκου και ένα κομμάτι κρέας. Έτσι σιωπηλά όπως και 
το συγκεκριμένο έγκλημα γενικότερα, περίμεναν το επόμενο θύμα τους… 

Ευτυχώς, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αρνητικά, πέρα από τα 
δολώματα που βρήκαμε και μαζέψαμε, και η  ζωντανή αλεπού που πε-
τάχτηκε από τους θάμνους λίγο πριν τελειώσουμε το επιβεβαίωσε! Άλλο 
ένα περιστατικό «εξιχνιάστηκε», 
ελπίζοντας πάντα ότι αυτό θα 
είναι το τελευταίο και ότι ο «Ντα-
βέλης», η «Ασπα», η «Μαϊμού» 
αλλά και όλοι οι άλλοι τετράπο-
δοι φύλακες της υπαίθρου δεν 
θα ξαναβρούν μπροστά τους τη 
φόλα! 
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Στη γειτονιά του 
Ασπροπάρη

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας

 • Συρραπτικό ή κόλλα

 • Ψαλίδι  

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε σύντομες δραστηριότητες στην ύπαιθρο: 
«κελαηδούν» τον σκοπό που τους υποδεικνύουν οι κάρτες της 
δραστηριότητας και χωρίζονται σε ομάδες, παρατηρούν το φυσικό 
περιβάλλον μιας περιοχής αναγνωρίζοντας στοιχεία που δεν είναι 
ορατά με μια πρώτη ματιά και επιλέγουν το δικό τους μοναδικό σημείο 
που τους θυμίζει τον Ασπροπάρη.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ελεύθερη

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να διακρίνουν τις διαφορετικές φωνές των πουλιών, να 
εστιάσουν την προσοχή τους στους ήχους της υπαίθρου, να εξοικειωθούν με 
το φυσικό περιβάλλον, να περιπλανηθούν και να παρατηρήσουν τα φυσικά 
αντικείμενα από διαφορετική οπτική γωνία, να αναγνωρίσουν την ποικιλία 
της ζωής στην ύπαιθρο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα παιδιά συμμετέχουν σε επιμέρους δράσεις που πραγματοποιούνται στο ύπαιθρο, ενώ η έμφα-
ση δίνεται στην παρατήρηση του τοπίου και στη διάθεση για εξερεύνηση, με σκοπό να εξοικειω-
θούν τα παιδιά με το φυσικό περιβάλλον του τόπου όπου ζουν. Ιδανικά, προτείνεται η επίσκεψη 
σε περιοχές όπου απαντά ο Ασπροπάρης και η αξιοποίηση στοιχείων που συνδέονται μ’ αυτόν.  

Τέλος, ο εμψυχωτής ζητά από τα παιδιά να 
παραμείνουν σιωπηλά και με κλειστά τα μά-
τια για λίγη ώρα (π.χ. 1 λεπτό). Τους ζητά να 
καταγράψουν με τον νου την ποικιλία των 
ήχων που φτάνει στα αυτιά τους. Με σήμα 
του εμψυχωτή, τα παιδιά ανοίγουν τα μάτια 
τους και απαριθμούν τους ήχους που αφου-
γκράστηκαν. 

ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΜΗΝΟΣ ΣΟΥ! 

Η δραστηριότητα προσφέρεται για τον χωρι-
σμό μιας μεγάλης ομάδας παιδιών σε μικρό-
τερες με τυχαίο τρόπο. Πριν από την εξόρμη-
ση στην ύπαιθρο, έχουν παραχθεί αντίγραφα 
του φύλλου «Ήχοι πουλιών» σε τόσα αντίτυ-
πα ώστε να αντιστοιχεί από μία κάρτα σε κάθε 
παιδί, ενώ είναι απαραίτητο να υπάρχουν του-
λάχιστον δύο κάρτες από κάθε είδος πουλιού. 
Ο εμψυχωτής ψαλιδίζει το περίγραμμα των 
καρτών και ετοιμάζει μια «τράπουλα». 

Στη συνέχεια, ζητά από τα παιδιά να καθί-
σουν σε κύκλο, ανακατεύει την «τράπουλα» 
και τους μοιράζει από μία κάρτα. Αν υπάρχει η 
δυνατότητα, ζητά να κάνουν 20 βήματα προς 
τα πίσω, ώστε να σκορπιστούν στον χώρο. 
Χωρίς να αποκαλύψουν το περιεχόμενο της 
κάρτας, μαθαίνουν τη φωνή του είδους. 

Με σήμα του εμψυχωτή, κάθε παιδί ξεκινά 
να «κελαηδάει» τον σκοπό που περιγράφει 
η κάρτα του. Χωρίς να μιλούν, παρά μονάχα 
«κελαηδώντας» ή και αναπαριστώντας τις κι-
νήσεις του είδους της κάρτας τους, προσπα-
θούν να εντοπίσουν εκείνους με τους οποίους 
μοιράζονται την ίδια κάρτα και σχηματίζουν 
σμήνη του ίδιου είδους πουλιού. Διευκρινίζε-
ται στα παιδιά ότι στα κελαηδήματα τόνιζο-
νται οι λέξεις που είναι με έντονα γράμματα.

Μόλις σχηματιστούν τα διαφορετικά «σμήνη 
πουλιών», κάθε ομάδα διαβάζει το σύντομο 
κείμενο της κάρτας και αναπαράγει συντονι-
σμένα το κελάηδημα του είδους της.  

Γίνεται συζήτηση: 

 • Πόσους διαφορετικούς ήχους 
ακούσατε; 

 • Πόσοι ήχοι προέρχονταν από 
ζώα (πουλιά);

 • Ήταν κάποιο κελάηδημα ανά-
μεσά τους; 

 • Σας έκανε κάτι εντύπωση; Αν 
ναι, τι;  
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τα της θήκης μπορούν, μέσα στα προκαθο-
ρισμένα χρονικά περιθώρια. Διευκρινίζει ότι 
δεν πρέπει να κοπούν χλωρά κλαδιά ή φύλ-
λα, καθώς και να συλλεχθεί κάποιος ζωντανός 
οργανισμός, ενώ στο τέλος θα σκορπιστούν 
όλα τα ευρήματα για να αποικοδομηθούν στο 
φυσικό περιβάλλον. 

Σχετικά με τα τετράγωνα της θήκης, σημειώ-
νεται πως σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη 
η πληροφορία, τα παιδιά αντί να εντοπίσουν 
ένα ξερό φύλλο δέντρου γενικά, αναζητούν 
ένα φύλλο από είδος της περιοχής που θα επι-
σκεφτούν (π.χ. πουρνάρι, πλάτανος, πεύκο, 
βελανιδιά).  

Σε μια παραλλαγή της δραστηριότητας δεν 
δίνεται στα παιδιά έτοιμη θήκη. Εκ των προ-
τέρων ο εμψυχωτής συμπληρώνει τα διαμε-
ρίσματα μιας «θήκης υπόδειγμα». Αυτή η θή-
κη παρουσιάζεται για λίγα δευτερόλεπτα στα 
παιδιά που θα πρέπει να απομνημονεύσουν 
το περιεχόμενο των διαμερισμάτων της. Στη 
συνέχεια, κάθε ομάδα προσπαθεί να συμπλη-
ρώσει τη δική της θήκη. 

Η ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

Ο εμψυχωτής φροντίζει από πριν να ετοιμά-
σει, με τη βοήθεια των παιδιών, τις χάρτινες 
θήκες του φύλλου «Ψάξε για…», φροντίζο-
ντας κάθε ομάδα να έχει από μία. Σε μία από 
τις πλευρές της θήκης συμπληρώνουν την 
ονομασία της περιοχής επίσκεψης (π.χ. Η θή-
κη των Μετεώρων). 

Ο εμψυχωτής καθορίζει τη χρονική διάρκεια 
και την επικράτεια μέσα στην οποία πρέπει να 
κινηθούν τα παιδιά και κατόπιν δίνει σε κάθε 
ομάδα τη θήκη της. Ενθαρρύνει τα παιδιά να 
περιπλανηθούν στον χώρο με σκοπό να συ-
μπληρώσουν όσα περισσότερα διαμερίσμα-

Μόλις ολοκληρώσουν την αναζήτηση, οι ομάδες παρουσιάζουν τα ευρήματά τους 
και γίνεται συζήτηση: 

 • Ποιο στοιχείο ήταν πιο εύκολο ή/και πιο δύσκολο να εντοπίσουν; 

 • Ποιο στοιχείο τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση;

 • Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που συνδέει κάθε ομάδα με τον Ασπροπάρη; 
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Με την επιστροφή όλων των με-
λών, ο εμψυχωτής ενθαρρύνει 
τα παιδιά, σε ζευγάρια, να συζη-
τήσουν για το μέρος  που ανα-
κάλυψε το καθένα:

 • Τι προκάλεσε το ενδιαφέρον 
σου;

 • Τι ανακάλυψες εκεί;

 • Πώς ένιωσες;

 • Τι όνομα θα χάριζες στο μέρος 
αυτό;

 • Πώς συνδέεται με τον Ασπρο-
πάρη;

 • Ποιο είναι το στοιχείο που διά-
λεξες;

 • Γιατί το διάλεξες;

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο εμψυχωτής καλεί την ομάδα να κινηθεί σε 
μια ευθεία γραμμή για λίγα λεπτά. Διαλέγει 
ένα σημείο που κατά την κρίση του μπορεί να 
προσφέρει ποικιλία ερεθισμάτων στα παιδιά. 

Η ομάδα αρχικά σχηματίζει έναν κύκλο και 
ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά σιγά-σιγά να 
απομακρυνθούν από τον κύκλο (το εύρος 
απόστασης είναι ανάλογο με την ηλικία των 
μελών της ομάδας) και:

 • Να εντοπίσουν ένα μέρος της επιλογής τους 
που συνδέεται με τους ίδιους ή/και με τον 
απειλούμενο γύπα όπως: ένα μέρος που θα 
επισκέπτονταν ο Ασπροπάρης για κάποιον 
λόγο, ένα μέρος που θα έβρισκε ασφαλές 
καταφύγιο, ένα μέρος για να εκπαιδεύσει 
τα μικρά του

 • Να φροντίσουν να διατηρούν μεταξύ τους 
απόσταση περίπου δέκα μέτρων

 • Να επιστρέψουν με σύνθημα του εμψυχω-
τή (π.χ. ένα παλαμάκι ύστερα από 10 λεπτά)

Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής τους εκεί, ο εμψυχωτής επι-
σημαίνει στα παιδιά:

 • Να μην αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους 

 • Να μείνουν όσο πιο σιωπηλά 
μπορούν

 • Να διαλέξουν ένα στοιχείο από 
το μέρος που επισκέφθηκαν
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Ψάξε για…
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Οι γύπες στο χθες, 
το αύριο & το 
σήµερα...

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 
δραστηριότητας
 • Καρέκλες
 • Άρθρο «Ιστορίες για 
δηλητηριασμένα δολώματα» 
από το CD του υλικού 

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 
Τα παιδιά μέσα από τεχνικές της δραματικής τέχνης εντοπίζουν τυχόν 
διαφορές στον τρόπο που ο άνθρωπος στο πέρασμα του χρόνου 
αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Ασπροπάρη, δίνοντας έμφαση στην 
απειλή του είδους από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες 

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον ρόλο του Ασπροπάρη 
στην Αρχαία Αίγυπτο, να διακρίνουν τον ρόλο του στις ανθρώπινες κοινωνίες, 
να εξασκήσουν ικανότητες ανταλλαγής απόψεων και συγκρότησης 
επιχειρημάτων σε σχέση με ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, να στοχαστούν 
κριτικά για ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση, να εκφράσουν επιθυμία 
για δράση σε τοπικό επίπεδο για την προστασία του Ασπροπάρη.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εμψυχωτής παρουσιάζει στα παιδιά πληροφορίες για τον ρόλο που είχε ο Ασπροπάρης στο 
μακρινό παρελθόν. Αξιοποιεί το φύλλο «Ταξίδι στον χρόνο», εστιάζοντας στο κείμενο που αναφέ-
ρεται στο παρελθόν. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις 
ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνεται ένας από 
τους παρακάτω ρόλους: 

1. Ο γύπας Ασπροπάρης  
2. Ο κάτοικος της Αρχαίας Αιγύπτου
3. Ο αρχαίος ηγεμόνας της Αιγύπτου, Φαραώ  

Σε περίπτωση μεγάλης ομάδας παιδιών, χωρί-
ζονται σε 6 ομάδες όπου ανά δύο μοιράζονται 
τον ίδιο ρόλο. Ο εμψυχωτής καλεί τα παιδιά 
να φανταστούν και να σκεφτούν πως αισθά-
νονται και τι κάνουν στην καθημερινότητά 
τους σύμφωνα με τον ρόλο που τους έχει 
δοθεί, κατά την εποχή που παρουσιάστηκε. 
Στη συνέχεια, τα καλεί να κινηθούν ελεύθε-
ρα στον χώρο αναπαριστώντας τους ρόλους 
τους. 

Με σύνθημα του εμψυχωτή (π.χ. ένα παλα-
μάκι, ένας χτύπος μουσικού οργάνου), οι ομά-
δες σχηματίζονται ξανά. Τα μέλη κάθε ομάδας 
αποφασίζουν γρήγορα μια στάση που σχετί-
ζεται με τον ρόλο τους και την αναπαριστούν 
μένοντας ακίνητοι. Οι ομάδες παρατηρούν 
την εικόνα που έχει συνθέσει κάθε μία από 
αυτές για 1-2 λεπτά.

Για παράδειγμα: 

 • Να πετούν πάνω από ναούς της 
Αιγύπτου 

 • Να συμμετέχουν σε γιορτές

 • Να λατρεύουν τους θεούς τους

 • Να μαθαίνουν την ιερογλυφική 
γραφή 

 • Να απασχολούνται στην κατα-
σκευή μεγάλων έργων 

 • Να εμπορεύονται τα προϊόντα 
τους 

 • Να κατασκευάζουν αγάλματα 

 • Να διασκεδάζουν 

 • Να κάνουν βασιλικές σκέψεις 

 • Να περπατούν σαν Φαραώ
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Η ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα περνάει από τις 
«καρέκλες του ανακριτή», με σκοπό να συ-
γκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για τους 
χαρακτήρες, να εμπλουτιστεί ο περιβάλλων 
κόσμος του χαρακτήρα αλλά και να διατυπω-
θούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα των παι-
κτών για τον ρόλο του Ασπροπάρη στο πα-
ρελθόν. 

Τοποθετούνται στον χώρο σε σειρά, τόσες 
καρέκλες όσες και τα μέλη κάθε ομάδας. Με 
σήμα του εμψυχωτή, στις καρέκλες κάθονται 
με τη σειρά τα μέλη της πρώτης ομάδας, για 
να ακολουθήσουν τα μέλη της δεύτερης κ.ο.κ. 
Κάθε ομάδα δέχεται ερωτήσεις που σχετίζο-
νται με τον ρόλο της, από τις υπόλοιπες ομά-
δες. Οι ερωτήσεις γίνονται σε πρώτο πρόσω-
πο για γεγονότα, καταστάσεις ή συναισθήμα-
τα που συνδέονται με τις πληροφορίες που 
άκουσαν.

Τα παιδιά που κάθονται στις «καρέκλες του 
ανακριτή» απαντούν διαδοχικά στις ερωτή-
σεις που τίθενται. 

Αφού ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, ο εμ-
ψυχωτής μεταφέρει τα παιδιά στο σήμερα 
και στις απειλές που δέχονται οι γύπες και 
συγκεκριμένα ο Ασπροπάρης, από τη χρήση 
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Αξιοποιεί το 
φύλλο «Ταξίδι στον χρόνο», εστιάζοντας τώ-
ρα στο κείμενο που αναφέρεται στο σήμερα. 
Ο εμψυχωτής παράγει ισάριθμα με τις ομά-
δες αντίγραφα του φύλλου «Διλλήματα» και 
ψαλιδίζει την κάρτα όπου διατυπώνονται οι 
πιθανές αντιδράσεις ενός πολίτη απέναντι στο 
περιβαλλοντικό έγκλημα της χρήσης δηλητη-
ριασμένου δολώματος. 

Συμπληρωματικά, ο εμψυχωτής μπορεί από 
πριν να μοιράσει στις ομάδες αντίγραφα του 
άρθρου «Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώ-
ματα» (Οιωνός, Τεύχος 51) που είναι διαθέσι-
μο στο Υποστηρικτικό Υλικό για την αρτιότερη 
ενημέρωσή τους. 

Ενδεικτικά, ο εμψυχωτής μπορεί 
να δώσει παραδείγματα ερωτή-
σεων: 

 • Πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις 
έναν Ασπροπάρη; 

 • Γιατί διάλεξες τον Ασπροπάρη 
ως ιερό ζώο; 

 • Γιατί προστατεύεις τον Ασπρο-
πάρη; 

Μοιράζει στις ομάδες τις κάρτες 
και τις καλεί να συζητήσουν και να 
αποφασίσουν σχετικά με το δίλλη-
μα που τους τίθεται. 
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Γίνεται συζήτηση με βάση τα πα-
ρακάτω ερωτήματα:

 • Ποια ήταν η απόφασή τους; 

 • Γιατί πήραν αυτήν την απόφαση; 

 • Ήταν δύσκολο να επιλέξουν την 
κατάλληλη γι’ αυτούς πράξη; 

 • Ποιος ή τι θα μπορούσε να τους 
βοηθήσει να πάρουν την κατάλ-
ληλη απόφαση;

 • Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο 
που αντιμετωπίζεται ο Ασπροπά-
ρης στο παρελθόν και στο παρόν;

Τέλος, οι ομάδες συζητούν για τα 
μέσα που έχουν τα ίδια τα παιδιά 
στη διάθεσή τους για να αναλά-
βουν δράση για την προστασία 
του Ασπροπάρη: 

 • Τι θα μπορούσαν τα ίδια τα παι-
διά να κάνουν για τον περιορισμό 
της χρήσης δηλητηριασμένων 
δολωμάτων;

 • Ποιος θα μπορούσε να τους βο-
ηθήσει; 

Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Υποστηρικτικά, οι ομάδες μπορούν να σχηματίσουν τον «διάδρομο της συνείδησης» με σκοπό 
να διατυπωθούν οι θετικές αλλά και οι αρνητικές σκέψεις των ομάδων σχετικά με την παράνομη 
πρακτική που περιγράφεται. Οι ομάδες (όλες μαζί ή η κάθε μία χωριστά) σχηματίζουν δύο πα-
ράλληλες σειρές, αφήνοντας έναν διάδρομο από όπου θα περάσει ο χαρακτήρας που καλείται να 
πάρει την απόφαση. 

Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες, παρουσιάζουν την απόφαση που πήραν και τους λόγους που 
τους ώθησαν σε αυτήν. 

Τα μέλη της ομάδας που στέκονται στον διάδρομο, διατυπώνουν λεκτικά: 

 • Τις φράσεις που νομίζουν πως έχει ο χαρακτήρας στο μυαλό του (π.χ. να σωπάσω 
ή όχι;)

 • Τις σκέψεις που κάνει ο χαρακτήρας για τους άλλους εμπλεκόμενους χαρακτήρες 
(π.χ. μάλλον δεν θα το γνωρίζει, μα πώς είναι δυνατόν να αδιαφορεί για το κακό 
που προκαλεί;) 

 • Τις σκέψεις που έχουν τα μέλη της ομάδας για τον χαρακτήρα (π.χ. να φανείς δυ-
νατός, μην μιλήσεις, θα βρεις τον μπελά σου) 



Δράση για τον Ασπροπάρη!

Εάν οι ομάδες το επιθυμούν και υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη, 
η διαδικασία που ακολούθησαν τα παιδιά μπορεί να καταλήξει στη 

δημιουργία ενός θεατρικού έργου με θέμα τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά 
και τη διεκδίκηση ενός ασφαλούς καταφυγίου για τον Ασπροπάρη, την άγρια ζωή 
γενικότερα αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο.
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Ο Ασπροπάρης στο χθες

Ο Ασπροπάρης αποτέλεσε το ιερό ζώο των 
αρχαίων Αιγυπτίων. Μάλιστα είναι το πρώτο 
πουλί στον κόσμο που προστατεύτηκε με νό-
μο από τους Φαραώ, αναγνωρίζοντας έτσι τη 
σημαντική του συμβολή στην καθαριότητα των 
οικισμών από τα σκουπίδια και τα υπολείμμα-
τα της τροφής των ανθρώπων. Ποινή θανά-
του περίμενε όποιον έβλαπτε Ασπροπάρη. Οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι τιμούσαν τον Ασπροπάρη 
τόσο, που το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου 
τους είχε τη μορφή του. Τον αποκαλούσαν «κο-
τόπουλο του Φαραώ» λόγω του μικρού του 
μεγέθους. Λόγω της ομοιότητας των δύο φύ-
λων του Ασπροπάρη, πίστευαν ότι υπάρχουν 
μόνο θηλυκοί Ασπροπάρηδες που γεννούσαν 
αβγά μόνοι τους. Έτσι, αποτελούσαν σύμβολα 
μητρότητας και αγνότητας. 

Ταξίδι στον χρόνο 

Ο Ασπροπάρης στο σήμερα

Τα τελευταία 30 χρόνια ο πληθυσμός του Ασπροπάρη στη χώρα μας μειώνεται 
διαρκώς. Μέχρι και τη δεκαετία του 1980 υπήρχαν 200-250 ζευγάρια Ασπροπά-
ρη ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τα τρία. Διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες προστα-
τεύουν το είδος, αλλά η τήρηση των νόμων και ο έλεγχος εφαρμογής τους είναι 
ελλιπείς. Η σοβαρότερη απειλή που αντιμετωπίζει είναι η παράνομη χρήση δηλη-
τηριασμένων δολωμάτων. Οι Ασπροπάρηδες τρώνε τα δηλητηριασμένα νεκρά 
ζώα και πεθαίνουν. Επίσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση τροφής. Οι 
κτηνοτρόφοι πλέον δεν μετακινούν τα κοπάδια τους στα βουνά αλλά χρησιμοποι-
ούν μόνιμες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου συνήθως παραμένουν σχεδόν 
μόνιμα σταβλισμένα. Έτσι είναι δύσκολο ένα νεκρό ζώο από το κοπάδι τους να 
βρεθεί στην ύπαιθρο, όπου κάποιος γύπας θα μπορούσε να το εντοπίσει.
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Γνωρίζεις ότι ένας κτηνοτρόφος από το χωριό σου χρησιμοποίησε 
δηλητηριασμένο δόλωμα για να εξοντώσει έναν λύκο που τριγύριζε 
το κοπάδι του. Η πρακτική είναι παράνομη και μαζί με τον λύκο, πολλά 
ακόμα άγρια ζώα κινδυνεύουν, ανάμεσά τους και απειλούμενα αρπα-
κτικά (Χρυσαετοί, Ασπροπάρηδες, Όρνια κ.ά.) που ζουν στην περιοχή.

Τι κάνεις;

∆ιλήµµατα

Τον ενημερώνεις σχετικά με τις συνέπειες της παράνομης πρά-
ξης του και τις εναλλακτικές λύσεις που έχει.

Τον καταγγέλλεις στο Δασαρχείο.

Σωπαίνεις, γιατί φοβάσαι την πιθανή αντίδραση του χωριού. 

Αδιαφορείς. Εσύ πρέπει να λύσεις το πρόβλημα;!

Κάνεις κάτι άλλο.

1
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4

5
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Η Εκπαιδευτική Ομάδα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας ζητά τη δική σας συμβολή 
για την αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς της στο μέλλον. Παρακαλούμε, συμπληρώστε, 
αν θέλετε, το φύλλο αξιολόγησης και στείλτε το στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ:

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 80, Τ.Κ. 10681, Αθήνα
Fax: 210 8227937  /  Email: info@ornithologiki.gr 

(το φύλλο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD που περιλαμβάνεται στο υλικό)

ΣΧΟΛΕΙΟ

για τον εµψυχωτή
Φύλλο αξιολόγησης

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ζουν ανάμεσά μας! 

Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας

Ένα μενού για λίγους

Μια πολύ καλή ομάδα

Ο Ασπροπάρης φύλλο & φτερό! 

Πολύτιμοι φίλοι

Μια ιστορία για τον Ασπροπάρη

Κουκάλογα, τυροκόμοι, τσιροπινάδες και 
άλλα παράξενα όντα... 

Στο διάβα του Ασπροπάρη 

Ένας μεζές καθόλου υγιεινός... 

Ένας μόνο Ασπροπάρης δεν φέρνει την 
άνοιξη 

Τα προβλήματα ενός γύπα 

Ένας τετράποδος φύλακας 

Στη γειτονιά του Ασπροπάρη

Οι γύπες στο χθες, το αύριο και το 
σήμερα…
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ
NAI / OXI

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
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ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τη Δραστηριότητα Νο ........ θα έλεγα ότι ......................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Για τη Δραστηριότητα Νο ........ θα έλεγα ότι ......................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Για τη Δραστηριότητα Νο ........ θα έλεγα ότι ......................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Για τη Δραστηριότητα Νο ........ θα έλεγα ότι ......................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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Με λένε:

................................................................

................................................................

Πηγαίνω στο σχολείο:

..................................................................

Η τάξη μου είναι:

..................................................................

Η αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν: .....................................................
Γιατί: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Αν θες, 
ζωγράφισε τον εαυτό σου!

Δεν μου άρεσε: ................................................................................................
Γιατί: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Οι δραστηριότητες θα ήταν καλύτερες αν: ..............................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Φύλλο 
αξιολόγησης
για τα παιδιά



Μάθετε περισσότερα για τον 
Ασπροπάρη και τις δράσεις για 

την προστασία του στο:

www.lifeneophron.eu
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