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Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αποστολή διάσωσης του Ασπροπάρη: μαζί στο χθες, το σήμερα και το αύριο» έχει 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» (LIFE16 NAT/BG/000874) στο οποίο ενώνουν τις 
δυνάμεις τους Οργανώσεις και Φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική για τη διάσωση του απειλούμενου 
με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη. Στην Ελλάδα, οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
Εταιρεία και το WWF Ελλάς. Το Πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο 2017-2022, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Πράσινου Ταμείου και του Ιδρύματος MAVA.
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Οι γύπες ήταν πάντα συνδεμένοι με τον άνθρωπο και τον κύκλο ζωής και θανάτου. 
Έχουν τον ρόλο των καθαριστών της φύσης, καθώς καταναλώνουν νεκρά ζώα, συμ-
βάλλοντας έτσι στην έγκαιρη απομάκρυνσή τους από την ύπαιθρο, αποτρέποντας την 
εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών. Δυστυχώς, παρά τον τόσο σημαντικό ρόλο που 
επιτελούν, όλα τα είδη γυπών της Ελλάδας απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ ο Ασπρο-
πάρης, το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα που απαντούν στην Ευρώπη και τη 
χώρα μας και το μοναδικό που μεταναστεύει, ακροβατεί στο χείλος της εξαφάνισης. 

Η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τους γύ-
πες και ειδικότερα προς τον κρισίμως απειλού-
μενο με εξαφάνιση Ασπροπάρη, η διάδοση της 
σημασίας και της αξίας τους, καθώς και ο πε-
ριορισμός της παράνομης χρήσης δηλητηρια-
σμένων δολωμάτων, αποτελούν καθοριστικά 
στοιχεία για την προστασία της απειλούμενης 
αυτής ομάδας, αλλά και για την ανάσχεση της 
πορείας του Ασπροπάρη προς την εξαφάνιση.  

Το εκπαιδευτικό υλικό «Αποστολή διάσωσης 
του Ασπροπάρη: μαζί στο χθες, το σήμερα και 
το αύριο» σχεδιάστηκε από το Τμήμα Περιβαλ-το αύριο» σχεδιάστηκε από το Τμήμα Περιβαλ-το αύριο»
λοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη», για να 
ικανοποιήσει τους παραπάνω στόχους αλλά 
και για να ενισχύσει την εκπαιδευτική κοινό-
τητα ώστε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη 
διάδοση της ανάγκης λήψης μέτρων για την 
προστασία του πιο απειλούμενου γύπα της Ελ-
λάδας. 

Ο Απροπάρης είναι παγκοσμίως απειλούμε-
νο είδος, ενώ στην Ελλάδα ο πληθυσμός του 
έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, αριθμώντας 
μόλις τρία ζευγάρια, προσδίδοντάς του τον λυ-
πηρό τίτλο του πιο απειλούμενου είδους που-
λιού της χώρας. Σημειώνεται χαρακτηριστικά 
πως σε διάστημα μόλις τεσσάρων χρόνων 
(2012-2015), η περιοχή των Μετεώρων έχα-
σε το 50% του αναπαραγόμενου πληθυσμού 
Ασπροπάρη, εξαιτίας της παράνομης χρήσης 
και διασποράς στη φύση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων. Σε όλα τα Βαλκάνια, απομένουν 
λιγότερα από 70 ζευγάρια του είδους. 

Παλαιότερα, ο Ασπροπάρης ήταν γνωστός 
σε όλη την Ελλάδα και ο ερχομός του από την 
Αφρική σηματοδοτούσε την αρχή της Άνοι-
ξης, ενώ η παρουσία του θεωρούταν ευοίω-
νο σημάδι. Στην περιοχή των Μετεώρων, το 
άλλοτε βασίλειο του Ασπροπάρη που φιλοξε-
νούσε τον μεγαλύτερο αναπαραγωγικό πλη-
θυσμό τους είδους, σήμερα έχουν απομείνει 
μόνο δύο Ασπροπάρηδες. Στην Ήπειρο, η θέα 
ακόμα και ενός Ασπροπάρη στον ουρανό απο-
τελεί σπάνιο φαινόμενο, παρόλο που το «Κου-
κάλογο» της Ηπείρου είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο με την τοπική λαϊκή παράδοση και πολι-
τιστική κληρονομιά. Στην περιοχή του Δάσους 
της Δαδιάς μόλις τρία ζευγάρια Ασπροπάρη 
απομένουν, ο μεγαλύτερος σημερινός αναπα-
ραγωγικός πληθυσμός του είδους στη χώρα. 

Εισαγωγή



• Η ενίσχυση του ρόλου του σχολείου στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη με 
σκοπό τον περιορισμό παραβατικών συμπεριφορών (χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων)

Βασικά χαρακτηριστικά του υλικού αποτελούν:

• Η καλλιέργεια συνεργασίας και αλληλεπίδρασης της σχολικής κοινότητας 
με σκοπό την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της και τη διάδοση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των σχολικών δράσεων για την προστασία 
του Ασπροπάρη

• Η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινότητα με σκοπό την αξιοποίηση της 
τοπικής γνώσης, των αξιών και των αντιλήψεων για τον Ασπροπάρη, το είδος-σύμ-
βολο της ορεινής κτηνοτροφίαςβολο της ορεινής κτηνοτροφίας
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Ο Ασπροπάρης γίνεται το μέσο προκειμένου 
να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά ένα από τα ση-
μαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα του 
21ου αιώνα, η εξαφάνιση ειδών και η απώλεια 
βιοποικιλότητας, ενώ δίνεται έμφαση σε μία 
από τις κυριότερες απειλές για τα πτωματοφά-
γα αρπακτικά: τη διασπορά δηλητηριασμένων 
δολωμάτων στην ύπαιθρο. 

Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από την εφαρμογή τους. Μέσα από τεχνικές όπως η 
αφήγηση, τα θεατρικά δρώμενα, οι αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι, η δημιουργική γραφή, τα παιχνίδια 
με κάρτες, οι κατασκευές κ.ά. καλούμε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκ-
φραστούν, να δημιουργήσουν, να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν άποψη σε σχέση με την 
αξία της απειλούμενης ζωής στον πλανήτη μας. 

Ο Ασπροπάρης γίνεται το μέσο προκειμένου 
να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά ένα από τα ση-
μαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα του 

 αιώνα, η εξαφάνιση ειδών και η απώλεια 
 ενώ δίνεται έμφαση σε μία 

από τις κυριότερες απειλές για τα πτωματοφά-
γα αρπακτικά: τη διασπορά δηλητηριασμένων 
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Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των παιδιών με την προστασία 
του απειλούμενου γύπα Ασπροπάρη, αλλά και γενικότερα με την προστασία των ει-
δών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας 
για υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων: 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία: 
Τ / F: 210 8228704, 210 8227937  |  Ε: info@ornithologiki.gr 

Για τις περιοχές Θράκης και Έβρου:
WWF Ελλάς, Δαδιά, 68 400 Σουφλί 
Τ: 25540 32210  |  Ε: r.karampatsa@wwf.gr / d.skartsi@wwf.gr

Σκοπός και στόχοι 
του εκπαιδευτικού υλικού

Ειδικότερα, αξιοποιώντας τις μεθοδολογίες 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το υλικό 
στοχεύει στην ενίσχυση του έργου του/της εκ-
παιδευτικού στην αλλαγή στάσεων και αντιλή-
ψεων σε σχέση με τη μη αναστρέψιμη πορεία 
ενός εξαφανισμένου είδους και τις επιπτώ-
σεις της απώλειας αυτής στις φυσικές διεργα-
σίες και στη σχέση του ανθρώπου με το φυ-
σικό περιβάλλον. Οι αναλυτικοί παιδαγωγικοί 
στόχοι του υλικού μπορούν να αναζητηθούν 
στο τέλος της τρέχουσας ενότητας. 

Έχοντας την πρόθεση να αφήσουμε δημι-
ουργικό χώρο για εξατομικευμένη διδα-
σκαλία και προσαρμογή του υλικού, επι-
λέξαμε στην περιγραφή των δραστηριο-
τήτων να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του 

εμψυχωτή. Ευχόμαστε ο παράγοντας αυ-
τός να σας εμπνεύσει κατά την παιδαγω-
γική διαδικασία και να αποτελέσει αναπό-
σπαστο μέρος στην εφαρμογή του υλικού. 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι μαθητές/τριες: 

• Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά είδη αρπα-
κτικών πουλιών και να μάθουν για τις ανά-
γκες τους 

• Να κατανοήσουν την έννοια της προσαρμο-
γής των ειδών και ειδικότερα των πτωματο-
φάγων αρπακτικών 

• Να αναγνωρίσουν τον ρόλο των γυπών στη 
φύση και να κατανοήσουν την ιδιαιτερότη-
τα των διατροφικών τους συνηθειών

• Να μάθουν για τις απειλές που αντιμετωπί-
ζουν οι γύπες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο 

• Να αναγνωρίσουν τη χρήση δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων ως παράνομη και ιδιαίτε-
ρα επιβλαβή πρακτική για τα πτωματοφάγα 
πουλιά, τα θηλαστικά αλλά και τη δημόσια 
υγεία και να κατανοήσουν τους λόγους που 
είναι παράνομη η πρακτική αυτή 

• Να γνωρίσουν τον Ασπροπάρη, την κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και 
να  κατανοήσουν τη σημασία της περιοχής 
τους για το είδος 

• Να διακρίνουν την ιδιαίτερη σχέση που 
συνδέει τον Ασπροπάρη με τους κατοίκους 
της περιοχής τους και ιδιαίτερα με τους κτη-
νοτρόφους 

• Να γνωρίσουν τη στρατηγική μετανάστευ-
σης που ακολουθεί ο Ασπροπάρης και να 
έρθουν σε επαφή με τους κινδύνους που 
συναντά κατά μήκος της μεταναστευτικής 
του διαδρομής 

• Να ενημερωθούν για δράσεις διατήρησης 
του είδους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
και να κατανοήσουν τη συμβολή της διασυ-
νοριακής συνεργασίας στην προστασία της 
φύσης και ιδιαίτερα των μεταναστευτικών 
πουλιών

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Οι μαθητές/τριες:

• Να ενθουσιαστούν με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των αρπακτικών πουλιών 

• Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις απειλές 
της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα τις απειλές 
που αντιμετωπίζουν οι γύπες 

• Να κατανοήσουν την επίδραση της χρήσης 
παράνομων δηλητηριασμένων δολωμά-
των στον πληθυσμό των πτωματοφάγων 
αρπακτικών πουλιών, των μεγάλων θηλα-
στικών και των οικόσιτων ζώων (π.χ. ποι-
μενικοί σκύλοι), καθώς και εν γένει στη 
βιοποικιλότητα μέσω του φαύλου κύκλου 
θανάτου που επιφέρουν τα δηλητήρια αυτά    

• Να προβληματιστούν σχετικά με το ορια-
κό επίπεδο που βρίσκεται ο πληθυσμός του 
Ασπροπάρη σε σχέση με την ύπαρξη του 
είδους στο εγγύς μέλλον 

• Να αναπτύξουν διάθεση για συμμετοχή και 
σχεδιασμό δράσεων προστασίας των γυ-
πών

• Να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και να 
προβληματιστούν σε σχέση με την επιλογή 
προστασίας των ειδών 

• Να νιώσουν αλληλεγγύη για ένα είδος με 
ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές για να καλύ-
ψει τις ανάγκες του σε ασφαλή τροφή 

• Να προβληματιστούν για τη σημασία της 
συνεργασίας των ανθρώπων που ζουν σε 
διαφορετικά οικοσυστήματα και πολιτι-
σμούς και πώς αυτό επιδρά στη διατήρηση 
του Ασπροπάρη 

• Να συνεργαστούν σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον παιχνιδιού και αποδοχής, με κοινό 
στόχο την προστασία του Ασπροπάρη 
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ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι μαθητές/τριες: 

• Να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους, ώστε 
να μπορούν να πάρουν μέρος σε καταιγι-
σμούς ιδεών και να αξιολογούν τις ιδέες 
τους αυτές 

• Να τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά τους σε 
σχέση με την παράνομη πρακτική της χρή-
σης δηλητηριασμένων δολωμάτων 

• Να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους 
δεξιότητες, αξιοποιώντας τις γνώσεις που 
απέκτησαν 

• Να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των διαφο-
ρετικών κοινωνικών εταίρων και τη σημα-
σία της συμμετοχικότητας  στη διατήρηση 
ενός απειλούμενου είδους (Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, Δασικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ, πολίτες, 
κτηνοτρόφοι, γεωπόνοι, Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.)

• Να επιλέγουν δράσεις προβολής για την 
προστασία του Ασπροπάρη, ανάλογα με τις 
επιθυμίες και τις δυνατότητές τους σε σχέ-
ση με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους

• Να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση 
και υλοποίηση των δράσεων αυτών 
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Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που μπορούν να υλο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ έχει δομηθεί βάσει των διαφο-
ρετικών επιπέδων αντίληψης και οικοδόμησης της γνώσης κάθε ηλικίας. Οι δραστη-
ριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-11 και 12-15 ετών. Συνολικά, διαμορφώ-
θηκαν 15 δραστηριότητες, ενώ οι δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για κάθε ηλι-
κιακή ομάδα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.

∆οµή του εκπαιδευτικού υλικού

Η βασική θεματολογία του υλικού ορίζεται ως εξής: 

• Η γνωριμία με τους γύπες της Ελλάδας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τον ρόλο 
τους στην υποστήριξη θεμελιωδών λειτουργιών των οικοσυστημάτων 

• Η σχέση των γυπών με τον άνθρωπο στο παρελθόν αλλά και σήμερα, ο συμβολικός 
χαρακτήρας τους στις κτηνοτροφικές κοινωνίες της υπαίθρου, αλλά και οι επιζήμιες 
για τα είδη γυπών ανθρώπινες δραστηριότητες

• Η ανάδειξη του Ασπροπάρη ως είδος-σύμβολο της προσπάθειας διατήρησης των 
πληθυσμών των γυπών

• Η συμμετοχή σε δράσεις συνεργασίας σε επίπεδο σχολικής και τοπικής κοινότητας 
για την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας των γυπών 



ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΨΥΧΩΤΗ

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την πε-
ριγραφή της, όπου ο εμψυχωτής μπορεί να 
πληροφορηθεί για τη ροή της. Επίσης, ειδικά 
συνοδευτικά και επιγραμματικά κείμενα τον 
βοηθούν να κατατοπιστεί γρήγορα και να επι-
λέξει εκείνες τις δραστηριότητες που ταιριά-
ζουν στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος.

ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος προορίζεται για τον εμψυ-
χωτή (χρωματιστά φύλλα), ενώ στο δεύτερο (γκρι φύλλα) παρατίθενται σελίδες που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά.

Το υλικό αφορά κυρίως τις περιοχές που έχει ή είχε κατά το παρελθόν παρουσία ο Ασπροπάρης, 
προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να λειτουργήσουν θετικά στην 
επίλυση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένου ότι ο Ασπροπάρης συναντάται πλέον σε 
πολύ συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα, το υλικό αφορά κυρίως τις Περιφερειακές Ενότητες 
Ιωαννίνων, Έβρου και Τρικάλων. 
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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; 

54

Δράση για τον Ασπροπάρη!
Στη συγκεκριμένη ενότητα (με την αντίστοιχη σήμανση) παρατίθε-
νται ιδέες για την προβολή του έργου των παιδιών για τον Ασπρο-
πάρη στη σχολική και τοπική κοινότητα. 



Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής: 

Με λίγα λόγια

Δίνεται σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας. Δίνεται σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας. 

Βασικοί στόχοι

Διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής θα εντο-
πίσει, εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα, συμπληρωματικούς στόχους, ενώ 
μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη ανάλογα.

Υλικά

Αναφέρονται τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας, 
όπως υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, τα απαιτούμενα 
φύλλα δραστηριότητας, καθώς και υποστηρικτικό υλικό από το CD του υλικού 
(όπου απαιτείται). (όπου απαιτείται). (όπου απαιτείται). (όπου απαιτείται). 

Διάρκεια

Δίνεται εκτίμηση της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας. Η διάρκεια είναι ενδεικτική και εξαρτάται κάθε φορά από 
τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία τους και την έμφαση που θέλει να δώσει 
ο εμψυχωτής σε κάθε σκέλος της. Ο εμψυχωτής καλό είναι να συνυπολογίσει 
και την απαιτούμενη ώρα προετοιμασίας πριν από κάθε δραστηριότητα. Η 
διάρκεια δίνεται με τη μορφή εικονιδίων, όπου τα νούμερα μέσα στον κύκλο 
σηματοδοτούν τις ώρες, ενώ οι τρεις τελείες συμβολίζουν τη δυνατότητα επέ-
κτασης της δραστηριότητας. κτασης της δραστηριότητας. κτασης της δραστηριότητας. 

Ηλικία

Αναφέρεται αν η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 ετών και 
άνω ή/και 12 ετών και άνω. άνω ή/και 12 ετών και άνω. 
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ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά εί-
ναι γκρι χρώματος και ακολουθούν τα φύλ-
λα δραστηριότητας για τον εμψυχωτή.  

Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότη-
τα, κατασκευές με θέμα τους γύπες, κάρτες 
με σχέδια ή κείμενα για χρήση σε παιχνίδια, 
εικονογραφημένες ιστορίες κ.λπ. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να παράγει ασπρόμαυ-
ρα αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα παιδιών 
και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούνται έγ-
χρωμα αντίγραφα, γίνεται παραπομπή στο CD 
του υλικού (υποστηρικτικό υλικό).  

ΦΥΛΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του τεύχους, 
ο εμψυχωτής θα βρει ενημερωτικά κείμενα 
προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 
σχετικά με τις θεματικές του τρέχοντος υλι-
κού. 

Σε αυτά θα μπορεί να ανατρέχει ανάλογα 
με τις ανάγκες της κάθε δραστηριότητας σε 
γνωστικό επίπεδο και τους στόχους που θέ-
τει κάθε φορά. 

Συνολικά, διαμορφώθηκαν 8 κεφάλαια με 
ενημερωτικά κείμενα που αφορούν στον 
Ασπροπάρη και τα βασικά χαρακτηριστικά 
του, το μεταναστευτικό του ταξίδι, τις απειλές 
του και τα μέτρα προστασίας του, καθώς και 
τη σχέση του με τον άνθρωπο. 

12

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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Οι γύπες στο χθες και το σήµερα

και φυσικά η κατανάλωσή του που μπορεί να 

και φυσικαι φυσικαι φυσικά η κά η κά η κά η κατανάατανάατανάατανάατανάλωσή του που μπορεί να 
λωσή του που μπορεί να 
λωσή του που μπορεί να 
λωσή του που μπορεί να 
λωσή του που μπορεί να 
λωσή του που μπορεί να 

συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της βι-

Μία Μία Μία Μία από από από τις τις πιο πιο πιο ενεντυπωσιακές τυπωσιακές τυπωσιακές πτυχές πτυχές πτυχές της της της βι-βι-

ολογίας των γυπών είναι ότι, κατά κάποιον 

ολοολοολογίας γίας γίας των των των γυπών γυπών είναι είναι είναι είναι είναι ότι, ότι, ότι, κατά ατά ατά ατά κάποιοάποιοάποιοάποιοάποιον 

τρόπο, αλληλοσυμπληρώνονται.

τρόποτρόποτρόποτρόπο, αλαλληλοσυμπληρώ
ληλοσυμπληρώ
ληλοσυμπληρώ
ληλοσυμπληρώ
ληλοσυμπληρώ
ληλοσυμπληρώνοννοννονται.ται.ται.ται. Τα Όρνια, Τα Όρνια,Όρνια,Όρνια,Όρνια,

καθώς δεν έχουν τη δύναμη να σκίσουν το

καθώς αθώς αθώς αθώς δεν δεν έχέχουν ουν ουν έχουν τη τη δύναμη δύναμη δύναμη δύναμη να να σκίσουν σκίσουν σκίσουν σκίσουν σκίσουν σκίσουν τοτο

δέρμα ενός νεκρού ζώου, χώνουν το κεφά-

δέρμα δέρμα δέρμα δέρμα ενός ενός ενός νεκρού νεκρού νεκρού ζώου, ζώου, χώνουν χώνουν χώνουν χώνουν χώνουν το το κεφά-κεφά-κεφά-κεφά-

λι τους μέσα σε φυσικά ανοίγματα του ψο-

λι λι τους τους τους μέσα μέσα σε σε φυσικφυσικά ά ανοίγματα ανοίγματα ανοίγματα ανοίγματα του του του ψοψο-

φιμιού και ξεκινάνε να τρώνε τα εσωτερικά 

φιμιού φιμιού φιμιού και και και ξεκινάνε ξεκινάνε να να τρώνε τρώνε τρώνε τα τα εσωτερικεσωτερικεσωτερικεσωτερικεσωτερικά ά 

όργανα. Οι Μαυρόγυπες, με το ισχυρό τους

όργανα. όργανα. όργανα. όργανα. Οι Μαυρόγυπες, 
Μαυρόγυπες, 
Μαυρόγυπες, 
Μαυρόγυπες, 
Μαυρόγυπες, με με το το ισισχυρό χυρό χυρό τουςτουςτους

ράμφος, τρώνε τα σκληρότερα μέρη όπως

ράμφος, ράμφος, ράμφος, ράμφος, ράμφος, τρώνε τρώνε τρώνε τα τα σκσκληρότερα ληρότερα ληρότερα ληρότερα ληρότερα μέρη μέρη μέρη μέρη όπωςόπωςόπως

μύες και τένοντες. Οι μικρότεροι Ασπροπάρη-

μύες μύες μύες και αι τένοντένοντένοντένοντένοντες. τες. τες. Οι μικρότεροι μικρότεροι μικρότεροι μικρότεροι Ασπροπάρη-Ασπροπάρη-Ασπροπάρη-Ασπροπάρη-Ασπροπάρη-Ασπροπάρη-

δες τρώνε όσα μικρά κομμάτια και υπολείμμα-

δες δες τρώνε τρώνε τρώνε όσα όσα όσα όσα μικρά μικρά μικρά ομμάτια κομμάτια ομμάτια ομμάτια ομμάτια αι και αι υπολείμμα-υπολείμμα-υπολείμμα-υπολείμμα-υπολείμμα-υπολείμμα-

τα μείνουν, αφού τελειώσουν οι μεγαλύτεροι 

τα μείνουντα μείνουντα μείνουντα μείνουν, αφού τε, αφού τε, αφού τε, αφού τελειώσουν οι μεγα
λειώσουν οι μεγα
λειώσουν οι μεγα
λειώσουν οι μεγα
λειώσουν οι μεγαλύτεροι λύτεροι λύτεροι 

γύπες. Τέλος, ο Γυπαετός καταναλώνει τα κόκ-

γύπες. γύπες. γύπες. ΤέΤέΤέλος, λος, ο Γυπαετός υπαετός υπαετός ατανακατανααταναατανααταναλώνει λώνει λώνει λώνει λώνει τα τα κόκόκόκ-κ-

καλα του νεκρού ζώου. 
κακαλα του νεκρού ζώου. 

λα του νεκρού ζώου. 
λα του νεκρού ζώου. 
λα του νεκρού ζώου. 
λα του νεκρού ζώου. 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι οι γύπες 

Είναι Είναι Είναι Είναι Είναι λοιπόν λοιπόν λοιπόν λοιπόν λοιπόν εμφανές εμφανές εμφανές εμφανές εμφανές όότι τι οιοι ύπες ύπες ύπες  γ ως πτω-ως ως πτω-πτω-πτω-πτω-

ματοφάγα πουλιά παίζουν σημαντικό ρό-

ματματματοφάγα οφάγα οφάγα οφάγα πουλιά πουλιά πουλιά πουλιά πουλιά πουλιά παίζπαίζπαίζουν ουν ουν σημασημασημα τικντικτικό ό ρόρόρό-

λο στην ανακύκλωση της οργανικής ύλης.

λο λο στστηνην α ακύκακύκακύκνακύκλωση λωση της της της οργαοργαοργαοργανικής νικής νικής νικής ύλης.ύλης.ύλης.ύλης.ύλης.ύλης.

Φροντίζουν, μαζί με τη βοήθεια σαπροφάγων

ΦρονΦρονΦροντίζουντίζουντίζουντίζουν, μαζί μαζί μαζί με με τη τη βοήθεια βοήθεια βοήθεια βοήθεια σαπροφάγων
σαπροφάγων
σαπροφάγων
σαπροφάγων
σαπροφάγων
σαπροφάγων

σκαθαριών αλλά και άλλων οργανισμών, να

σκσκαθαριών αθαριών αθαριών αθαριών αλαλλά λά λά και και και λων άλάλάλλων λων οργανισμώνοργανισμώνοργανισμώνοργανισμώνοργανισμώνοργανισμών, νανα

φτάσουν τα θρεπτικά στοιχεία και η ενέργεια 

φτάσουν τα θρεπτικά σ
φτάσουν τα θρεπτικά σ
φτάσουν τα θρεπτικά σ
φτάσουν τα θρεπτικά σ
φτάσουν τα θρεπτικά σ
φτάσουν τα θρεπτικά στοιχεία κτοιχεία κτοιχεία κτοιχεία κτοιχεία κτοιχεία κτοιχεία κτοιχεία και η ενέργεια 

αι η ενέργεια 
αι η ενέργεια 
αι η ενέργεια 
αι η ενέργεια 

που είναι αποθηκευμένα σε ένα νεκρό ζώο

που που που είναι είναι είναι είναι είναι αποθηκευμένα 
αποθηκευμένα 
αποθηκευμένα 
αποθηκευμένα 
αποθηκευμένα σε σε ένα ένα ένα νεκρό νεκρό νεκρό ζώοζώοζώο

γρηγορότερα στο έδαφος, κατ’ επέκταση και 

γρηγορότερα 
γρηγορότερα 
γρηγορότερα 
γρηγορότερα 
γρηγορότερα 
γρηγορότερα 
γρηγορότερα στο το έδαφος, έδαφος, έδαφος, έδαφος, έδαφος, κατ’ ατ’ ατ’ επέκταση επέκταση επέκταση και αι 

στους οργανισμούς που τα χρειάζονται. 

στους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζον

τους οργανισμούς που τα χρειάζονται. ται. ται. ται. 

Έχουν άλλωστε χαρακτηριστεί ως οι 

ΈχΈχΈχουν ουν ουν άλάλάλλωσλωσλωστε τε χαρακτηρισχαρακτηρισχαρακτηρισχαρακτηρισχαρακτηρισχαρακτηρισχαρακτηριστεί τεί τεί τεί ως ως οι οι «καθα-«κ«καθα-αθα-αθα-αθα-

ριστές της φύσης»
ρισριστές ριστές τές της της της φύσης»φύσης»φύσης»φύσης»φύσης», συμβάλλοντας στη δια-

, συμβάσυμβάσυμβάλσυμβάσυμβά λονλοντας λοντας τας στη τη δια-δια-δια-δια-

τήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τον

τήρηση τήρηση τήρηση τήρηση τήρηση τήρηση ενός ενός ενός υγιούς υγιούς υγιούς υγιούς περιβάπεριβάπεριβάλπεριβάπεριβά λονλονλοντος τος τος για για τοντοντον

άνθρωπο, μέσω του περιορισμού τυχόν μο-

άνθρωπο, άνθρωπο, άνθρωπο, άνθρωπο, μέσω μέσω του του του περιορισμού 
περιορισμού 
περιορισμού 
περιορισμού 
περιορισμού τυχτυχτυχόν όν μομο-

λυσματικών ασθενειών που θα μπορούσαν

λυσματικών λυσματικών λυσματικών ασθενειών ασθενειών ασθενειών ασθενειών ασθενειών ασθενειών ασθενειών ασθενειών που που που θα θα μπορούσανμπορούσανμπορούσανμπορούσαν

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από την αρχαιότητα είχε ωφελήσει ιδιαίτερα τους πλη-

Η ανανάπτυξη άπτυξη άπτυξη της της της κτηνκτηνκτηνοτροφίας οτροφίας οτροφίας από από από την την την αρχρχαιότητα αιότητα αιότητα είχε είχε είχε είχε ωφεωφεωφελήσει λήσει λήσει ιδιαίτερα ιδιαίτερα ιδιαίτερα τους ους πλη-πλη-πλη-πλη-

θυσμούς των γυπών. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού άγριων νεκρών ζώων, 

θυσμούς θυσμούς θυσμούς των των των γυπώγυπώγυπών.ν. ΔεδομένΔεδομένΔεδομένΔεδομένου ου του ου περιορισμένπεριορισμένπεριορισμένπεριορισμένπεριορισμένου ου αριθμούαριθμούαριθμούαριθμού ά άγριων ριων ριων νεκρών νεκρών νεκρών ζώωνζώωνζώων, 

τα νεκρά παραγωγικά ζώα αποτέλεσαν για τους γύπες μία ευκολότερη και περισσό-

τα τα νεκρά νεκρά νεκρά παραγωπαραγωπαραγωπαραγωπαραγωπαραγωγικγικγικά ά ζώα ζώα αποτέαποτέαποτέαποτέαποτέλεσαλεσαλεσαλεσαν για για τους ους γύπες γύπες γύπες μία μία ευκευκευκολότερη ολότερη ολότερη ολότερη και αι περισσόπερισσόπερισσόπερισσό-

τερο διαθέσιμη πηγή τροφής. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοήθησε η μετατροπή δα-

τερο διαθέσιμη πη
τερο διαθέσιμη πη
τερο διαθέσιμη πη
τερο διαθέσιμη πη
τερο διαθέσιμη πηγή τροφής. Προς αυτήν την κ

γή τροφής. Προς αυτήν την κ
γή τροφής. Προς αυτήν την κ
γή τροφής. Προς αυτήν την κ
γή τροφής. Προς αυτήν την κ
γή τροφής. Προς αυτήν την κ
γή τροφής. Προς αυτήν την κατεύθυνατεύθυνατεύθυνατεύθυνατεύθυνατεύθυνατεύθυνση βοήθησε η μετατροπή δα-

ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-
ση βοήθησε η μετατροπή δα-

σωμένων περιοχών σε ανοιχτούς βοσκότοπους και καλλιέργειες καθώς οι γύπες εκεί 

σωμένων περιο
σωμένων περιο
σωμένων περιο
σωμένων περιοχώχώχών σε ν σε ν σε ανανοιχτοιχτοιχτούς βοσκούς βοσκούς βοσκούς βοσκούς βοσκότότότοπους κοπους κοπους κοπους και αι κακαλλιέργειες κλιέργειες κλιέργειες κλιέργειες καθώς οι γύπες εκεί 

αθώς οι γύπες εκεί 
αθώς οι γύπες εκεί 
αθώς οι γύπες εκεί 
αθώς οι γύπες εκεί 
αθώς οι γύπες εκεί 

εντοπίζουν ευκολότερα την τροφή τους. 

ενεντοπίζοπίζοπίζουν ευκουν ευκουν ευκουν ευκουν ευκολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τ
ολότερα την τροφή τους. ους. 

Έτσι, Έτσι, Έτσι, Έτσι, οι γύπες έχουν συνδεθεί άμεσα με την 

οι γύπες οι γύπες οι γύπες οι γύπες έχέχέχουν συνδεθεί άμεσα με την 
ουν συνδεθεί άμεσα με την 
ουν συνδεθεί άμεσα με την 
ουν συνδεθεί άμεσα με την 
ουν συνδεθεί άμεσα με την 

παραδοσιακή κτηνοτροφία
παραδοσιακή 
παραδοσιακή 
παραδοσιακή 
παραδοσιακή κτηνκτηνκτηνοτροφίαοτροφίαοτροφίαοτροφίαοτροφία και δεν είναι τυ-

 και αι δεν δεν είναι είναι είναι είναι είναι τυ-τυ-τυ-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-

ντούν σε κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλά-

ντούν τούν τούν τούν σε σε κτηνοτροφικές 
κτηνοτροφικές 
κτηνοτροφικές 
κτηνοτροφικές 
κτηνοτροφικές 
κτηνοτροφικές περιοχές περιοχές περιοχές περιοχές της της της ΕλΕλλά-λά-λά-λά-

δας όπως η Κρήτη, η Πίνδος, η Θεσσαλία και 

δας δας όπως όπως όπως η Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη, η Πίνδος, Πίνδος, Πίνδος, Πίνδος, η ΘεσσαΘεσσαΘεσσαΘεσσαΘεσσαλία λία λία λία και αι 

η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 
η ανατολική Θράκη. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση 

ΜεγάΜεγάΜεγάΜεγάλο λο ενδιαενδιαενδιαενδιαφέροφέροφέροφέρον παρουσιάζει παρουσιάζει παρουσιάζει παρουσιάζει η εύρεση εύρεση εύρεση εύρεση 

και η κατανάλωση τροφής από τους γύπες.

και αι η κατααταατανάνάνάλωση λωση τροφής τροφής τροφής τροφής τροφής τροφής από από από τους ους γύπες.γύπες.γύπες.γύπες.

Πετούν ψηλά, καλύπτοντας εκτάσεις δεκά-

Πετούν Πετούν Πετούν Πετούν Πετούν Πετούν ψηλά, ηλά, ηλά, καλύπτονκαλύπτονλύπτονλύπτονλύπτονλύπτοντας τας τας εκτάσεις εκτάσεις εκτάσεις δεκδεκδεκά-ά-ά-

δων χιλιομέτρων, στηριζόμενοι στην εξαιρε-

δωνδωνδων ιλιομέτρων,ιλιομέτρωιλιομέτρωιλιομέτρωιλιομέτρωιλιομέτρω χ ν, τηριζόμενοι 
 στηριζόμενοι τηριζόμενοι τηριζόμενοι τηριζόμενοι τηριζόμενοι στστηνην εξαιρε-ξαιρε-ξαιρε-

τική τους όραση για να εντοπίσουν κάποιο νε-

τική τική τική τους τους τους όραση όραση όραση όραση για για να να ενεντοπίσουν τοπίσουν τοπίσουν τοπίσουν τοπίσουν τοπίσουν τοπίσουν κάποιο άποιο άποιο άποιο άποιο νε-νε-νε-

κρό ζώο. Όμως, έχουν τα μάτια τους ανοιχτά 

κρό κρό κρό ζώο. ζώο. Όμως, Όμως, Όμως, Όμως, έχέχέχουν ουν ουν τα τα μάτια μάτια τους τους τους ανοιχτά ανοιχτά ανοιχτά ανοιχτά ανοιχτά ανοιχτά 

και για άλλους γύπες: όταν κάποιος από αυ-

και και και για για λους άλάλάλλους γύπες: γύπες: γύπες: όταν όταν όταν όταν όταν κάποιος κάποιος κάποιος από από από αυ-αυ-αυ-

τούς εντοπίσει τροφή και αρχίσει να πετάει

τούς τούς τούς ενεντοπίσει τοπίσει τοπίσει τοπίσει τοπίσει τοπίσει τοπίσει τροφή τροφή τροφή τροφή τροφή και αι αρχίσει αρχίσει αρχίσει να να πετάειπετάειπετάειπετάειπετάειπετάειπετάει

χαμηλότερα για να την εξετάσει, οι υπόλοι-

χαμηλότερα χαμηλότερα χαμηλότερα χαμηλότερα χαμηλότερα χαμηλότερα για για να να την την την εξετάσει, εξετάσει, εξετάσει, οι οι υπόλοι-υπόλοι-υπόλοι-υπόλοι-υπόλοι-υπόλοι-υπόλοι-

ποι λαμβάνουν το μήνυμα πως εκεί υπάρχει

ποι ποι ποι λαμβάνουν λαμβάνουν λαμβάνουν λαμβάνουν το το μήνυμα μήνυμα μήνυμα μήνυμα πως πως πως εκεί εκεί εκεί εκεί υπάρχειυπάρχειυπάρχειυπάρχει

διαθέσιμη τροφή και πλησιάζουν και οι ίδιοι. 

διαθέσιμη διαθέσιμη διαθέσιμη διαθέσιμη διαθέσιμη τροφή τροφή τροφή τροφή τροφή και αι πλησιάζουν πλησιάζουν πλησιάζουν πλησιάζουν πλησιάζουν και αι οι οι ίδιοι. ίδιοι. ίδιοι. ίδιοι. ίδιοι. ίδιοι. ίδιοι. 

Επίσης, οι γύπες στηρίζονται και στις κινήσεις 

Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες σ
Επίσης, οι γύπες στηρίζοντηρίζοντηρίζοντηρίζοντηρίζοντηρίζονται κται κται κται και σαι σαι στις κινήσεις τις κινήσεις τις κινήσεις τις κινήσεις τις κινήσεις 

άλλων πτωματοφάγων πουλιών, όπως τα

άλάλάλλων λων πτωματοφάγων 
πτωματοφάγων 
πτωματοφάγων 
πτωματοφάγων 
πτωματοφάγων πουλιώνπουλιώνπουλιώνπουλιώνπουλιώνπουλιώνπουλιώνπουλιών, όπως όπως όπως τατα

Κοράκια, για να βρουν τροφή. Τον εντοπισμό 

Κοράκια, Κοράκια, Κοράκια, για για να να βρουν βρουν τροφή. τροφή. τροφή. τροφή. τροφή. Τον ον ενεντοπισμό τοπισμό τοπισμό 

ενός νεκρού ζώου, ακολουθεί η προσγείωση 

ενός ενός ενός νεκρού νεκρού νεκρού ζώου, ζώου, ακακολουθεί ολουθεί ολουθεί ολουθεί ολουθεί ολουθεί ολουθεί ολουθεί η προσπροσπροσπροσγείωση γείωση γείωση 



Υποστηρικτικό υλικό:

• Ενημερωτικές παρουσιάσεις σε 
μορφή Power Point ή pdf
(για τις Δραστηριότητες 4, 5, 8, 9,13)

• Έγχρωμα φύλλα εργασίας 
(για τις Δραστηριότητες 1 και 2)

• Τρισέλιδο έγχρωμο κόμικ 
(για τη Δραστηριότητα 10) 

• Άρθρα του περιοδικού Οιωνός 
(για τις Δραστηριότητες 11, 13,15)

• Βίντεο (για τις δραστηριότητες 9 και 13)

CD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Το CD «Αποστολή διάσωσης του Ασπροπάρη: 
μαζί στο χθες, το σήμερα και το αύριο» περι-μαζί στο χθες, το σήμερα και το αύριο» περι-μαζί στο χθες, το σήμερα και το αύριο»
λαμβάνει: 

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού:

• Δραστηριότητες

• Οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό

Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση από τον εμψυχωτή:

• Ενημερωτική παρουσίαση «Γνωριμία με τον Ασπροπάρη»

• «Το παιχνίδι του Ασπροπάρη» (επιδαπέδιο παιχνίδι)

• Έκδοση «Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα»
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός Προγράμ-
ματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτι-
κό να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους. 

Οι δραστηριότητες είναι πλούσιες σε υλικό και αριθμό, ώστε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μίας 
σχολικής χρονιάς. Η θεματική του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων με θέ-
μα τα απειλούμενα είδη και τη βιοποικιλότητα, τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε σχέση με το 
φυσικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός περιβαλ-
λοντικού προβλήματος.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα 
για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγι-
κό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του 
υλικού. 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Για την προστασία του συγκεκριμένου είδους 
απαιτείται η διακρατική συνεργασία μεταξύ 
των χωρών που επισκέπτεται ο Ασπροπάρης. 
Τα μεταναστευτικά πουλιά δεν γνωρίζουν σύ-
νορα, συνεπώς το ίδιο πρέπει να ισχύει και 
για τις δράσεις για την προστασία τους. Το 
πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των 
χωρών του Προγράμματος LIFE+ για την προ-
στασία του Ασπροπάρη μπορεί να επεκταθεί 
εμπλέκοντας την εκπαιδευτική και μαθητική 
κοινότητα. Η θεματολογία του υλικού αλλά 
και το ίδιο το υλικό μπορούν να αποτελέ-
σουν τη βάση για τη δημιουργία σχολικών 
συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των διαφορετικών χωρών. Μπορούν να αξιο-
ποιηθούν οι δυνατότητες του τομεακού Προ-
γράμματος Erasmus+ που δίνει σε μαθητές/
τριες και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές 
χώρες την ευκαιρία να συνεργαστούν σε θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος. Φυσικά, το υλι-
κό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός 
εθνικού Θεματικού Δικτύου με σκοπό τη συ-
νεργασία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 
είτε από τις διαφορετικές περιοχές όπου απα-
ντά το είδος (Ιωάννινα, Έβρος, Τρίκαλα), είτε 
των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). 

Τρόποι χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού
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Προστασία χωρίς σύνορα για τη διάσωση 
του Ασπροπάρη

Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης «Αποστολή Διάσω-
σης του Ασπροπάρη: μαζί στο 
χθες, το σήμερα και το αύριο» 

έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «Επείγουσα Δράση για την 
Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Με-
ταναστευτικής του Διαδρομής» (LIFE16 NAT/BG/000874) στο οποίο ενώνουν τις δυνά-
μεις τους Οργανώσεις και Φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και 
την Αφρική για τη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη.

ρια σε σημαντικές για τον Ασπροπάρη περιο-
χές, θα δημιουργηθούν μικρές ταΐστρες που 
θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα ασφα-
λούς τροφής για το είδος και λειτουργούν 
Ομάδες Ανίχνευσης δηλητηριασμένων δο-
λωμάτων με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά 
στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων, της 
Ηπείρου και της Θράκης.

Όσον αφορά τη μεταναστευτική διαδρομή 
του είδους, κύριοι στόχοι του Προγράμματος 
είναι η μείωση των απωλειών λόγω ηλε-
κτροπληξίας στις κύριες περιοχές κουρνιά-
σματος στην Αιθιοπία, πιλοτικές δράσεις για 
την εξάλειψη της χρήσης της Στρυχνίνης ή 
άλλων δηλητηρίων που χρησιμοποιούνται 
ενάντια στα αδέσποτα σκυλιά για τον έλεγχο 
της λύσσας -ιδιαίτερα σε σημαντικές περιοχές 
συνάθροισης των γυπών στην Αιθιοπία και 
το Τσαντ-, η δημιουργία τοπικών δομών για 
την καταπολέμηση της χρήσης των πουλιών 
στην παραδοσιακή ιατρική (Νιγηρία) και η 
ενδυνάμωση των τοπικών δομών για την 
καταπολέμηση της παράνομης θανάτωσης 
των πουλιών (Μέση Ανατολή).

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση 
του ανατολικότερου πληθυσμού Ασπρο-
πάρη της Ευρώπης, λαμβάνοντας επείγοντα 
μέτρα διατήρησης για την αντιμετώπιση των 
κυριότερων απειλών στους τόπους αναπαρα-
γωγής και κατά μήκος της μεταναστευτικής 
του διαδρομής.

Στην περιοχή των Βαλκανίων εφαρμόζονται 
στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση 
και ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της χρή-
σης των δηλητηριασμένων δολώματων σε 
περιοχές «κλειδιά» για τους γύπες και ανα-
πτύσσονται υποδομές για τη δημιουργία στο 
κοντινό μέλλον ενός προγράμματος αναπλή-
ρωσης του φυσικού πληθυσμού, που θεω-
ρείται απαραίτητο για την ταχεία ανάσχεση 
και αναστροφή της υπάρχουσας μείωσης. 
Η διασπορά δηλητηριασμένων δολωμάτων 
αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις χώρες 
των Βαλκανίων, γι’ αυτό και το Πρόγραμμα 
εστιάζει στην ενημέρωση - ευαισθητοποίη-
ση των φορέων, των άμεσα εμπλεκόμενων 
χρηστών γης και του ευρύ κοινού, προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί ένα Βαλκανικό Δίκτυο 
ενάντια στα δηλητήρια. Στην Ελλάδα, με σκο-
πό την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων, συντάχθηκαν 
Τοπικά Σχέδια Δράσης ενάντια στα δηλητή-

Περισσότερα στο: 

www.lifeneophron.eu
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Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι περιβαλλοντι-
κή, μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και 
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους 
στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφα-
λίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και 

για τον άνθρωπο. Το έργο της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: από την προστα-
σία και τη μελέτη, ως την ενημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για 
κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σχετικά με την προστασία των άγρι-
ων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να 
προάγουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, στά-
σεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έκανε τα 
πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλο-
ντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, 
μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 
1982, με την υποστήριξη της τότε Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές 
δράσεις για την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων 
χιλιάδων παιδιών, συνεχίζουμε την προσπά-
θειά μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας υψηλό-
τερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλ-
λουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός 
καλύτερου κόσμου.

Είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης πα-
γκόσμιας ομοσπονδίας για την προστασία των πουλιών και των 
βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν γνω-
ρίζουν σύνορα… Υποστηρικτές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ μπορούν να 
γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα πουλιά και τους βιοτόπους 
τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδική γνώση στα θέματα αυτά.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
για τα Προγράμματα και το Υλικό 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας 
στον ιστότοπο: 

www.ornithologiki.gr/pe

 Δραστηριότητες σε περιοχές που προστατεύονται για τον φυσικό τους πλούτο, όπου εφαρ-
μόζεται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση (Υγρότοπος Βραυρώ-
νας - Μαρκόπουλο Αττικής).

 Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 
[«Πουλιά των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα 
στις ελληνικές θάλασσες», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Ταξιδεύοντας με το 
Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνω-
να», «Εξόρμηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστα-
τευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός 
Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, 
Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου, Σκύρος, Άνδρος)].  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για 
τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών 
με το φυσικό περιβάλλον (Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» - Ίλιον Αττικής).

 Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευ-
τικούς («Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα 
στους ελληνικούς υγρότοπους», «Φτερω-
τοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι 
των πουλιών στα Ιόνια νησιά», «Ένα πάρκο 
για τα πουλιά και τους ανθρώπους», «Φτε-
ρωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα», «Περι-
οχές Natura 2000 της Κρήτης: ιστορίες χι-
λιάδων ετών», «Αποστολή διάσωσης του 
Ασπροπάρη: μαζί στο χθες, το σήμερα και 
το αύριο»).



ΜΕΡΟΣ Β’



Οι γύπες ανήκουν σε μια ομάδα αρπακτικών πουλιών που, σε αντίθεση με τους αετούς, 
καταναλώνουν κυρίως νεκρά ζώα. Λόγω αυτής της ιδιαίτερης διατροφικής συνήθειας, 
οι γύπες έχουν αναπτύξει κάποια συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά: 

Γύπες, µια µικρή και σπάνια οικογένεια 

Σε κάποια είδη ο λαιμός είναι μακρύς για 
να μπορούν να φτάνουν στο εσωτερικό του 
νεκρού ζώου και καλύπτεται μόνο από μικρά 
πούπουλα για να μην λερώνονται πολύ και να 
καθαρίζονται εύκολα μετά από το γεύμα τους 
(π.χ. Όρνιο). Το στομάχι τους είναι εξειδικευ-
μένο να χωνεύει το σάπιο κρέας χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος να δηλητηριαστούν από τυ-
χόν τοξίνες που εκκρίνονται από διάφορα βα-
κτήρια που υπάρχουν στα ψοφίμια. Έχει επί-
σης μεγάλη χωρητικότητα, ώστε να μπορούν 
να καταναλώσουν μεγάλη ποσότητα τροφής 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εξαι-
τίας του μεγάλου ανταγωνισμού με άλλους 
γύπες και άλλα πτωματοφάγα είδη, τα ψοφί-
μια εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Όπως όλα 
τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά, οι γύπες έχουν 
μεγάλες και φαρδιές φτερούγες. Όσο μεγα-
λύτερη είναι η επιφάνειά τους, τόσο καλύτερα 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα θερμά ανοδι-
κά ρεύματα αέρα και να πετάνε με ευκολία κα-
ταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πο-
λύωρες πτήσεις για να εντοπίσουν την τροφή 
τους. Τα ανοδικά ρεύματα όμως, σχηματίζο-
νται κατά τις ζεστές ώρες της ημέρας και μό-
νο πάνω από χερσαίες εκτάσεις, συνεπώς οι 
γύπες αποφεύγουν συνήθως να πετάξουν πά-
νω από τη θάλασσα. Τέλος, το ράμφος τους 
είναι μεγάλο, κυρτό και γαμψό που τους δι-
ευκολύνει να σκίζουν τη σάρκα των νεκρών 
ζώων. Το πιο κομψό ράμφος από όλους τους 
γύπες το έχει ο Ασπροπάρης (λεπτό και μα-
κρύ), που τον διευκολύνει να φτάνει ακόμα 
και στα πιο μικρά σημεία και να καταναλώνει 
μικρά κομμάτια κρέατος, κάτι που δεν είναι 
εφικτό από τους άλλους γύπες.

Οι γύπες μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια 
(μέχρι και 20 χρόνια στη φύση), όμως γεν-
νούν λίγα αβγά (1-2). Έτσι, εάν χαθούν έστω 
και λίγα ενήλικα άτομα, οι πληθυσμοί των γυ-
πών σε μια περιοχή μπορεί να αφανιστούν 
γρήγορα. 
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Παρόλο που όλοι τους είναι προστατευόμενα είδη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι γύπες στην 
Ελλάδα δέχονται πληθώρα απειλών που έχουν οδηγήσει σε τοπική κατάρρευση των πληθυσμών 
τους, καθιστώντας τους την πιο απειλούμενη ομάδα πουλιών της χώρας. 

ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ 
Neophron percnopterus

Ως το μόνο μεταναστευτικό είδος γύπα, διαχειμάζει στην Αφρική. 
Είναι ο πιο απειλούμενος γύπας στην Ελλάδα, όπου έχουν απομεί-
νει μόνο τρία ζευγάρια.

ΟΡΝΙΟ
Gyps fulvus

Τρέφεται κυρίως με εντόσθια νεκρών ζώων, φωλιάζει σε βράχια 
και συνήθως παρατηρείται να κινείται σε ομάδες. Έχει λίγες και 
διασκορπισμένες αποικίες στην ηπειρώτικη Ελλάδα, αλλά παρου-
σιάζει έναν υγιή πληθυσμό στην Κρήτη. 

ΓΥΠΑΕΤΟΣ 
Gypaetus barbatus

Κινείται κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ οι διατροφικές του συ-
νήθειες τον καθιστούν ακόμα πιο μοναδικό: τρέφεται με το με-
δούλι από τα κόκκαλα, τα οποία πετάει από μεγάλο ύψος ώστε 
να σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια και έπειτα τα καταπίνει ολό-
κληρα. Αν και παλαιότερα κοινό είδος, εξαφανίστηκε από όλη 
την ηπειρώτικη Ελλάδα και επιβιώνει πλέον σε μικρούς αριθμούς 
μόνο στην Κρήτη.

ΜΑΥΡΟΓΥΠΑΣ 
Aegypius monachus

Είναι ο πιο μοναχικός από όλους τους γύπες, ενώ είναι το μόνο 
είδος γύπα που φωλιάζει σε δέντρα. Στην Ελλάδα, συναντάται μό-
νο στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, το οποίο φιλοξενεί και τον μοναδικό 
πληθυσμό του είδους στα Βαλκάνια.
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Οι γύπες στο χθες και το σήµερα

και φυσικά η κατανάλωσή του που μπορεί να 
συμβεί μέσα σε λίγες ώρες. 

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της βι-
ολογίας των γυπών είναι ότι, κατά κάποιον 
τρόπο, αλληλοσυμπληρώνονται. Τα Όρνια, 
καθώς δεν έχουν τη δύναμη να σκίσουν το 
δέρμα ενός νεκρού ζώου, χώνουν το κεφά-
λι τους μέσα σε φυσικά ανοίγματα του ψο-
φιμιού και ξεκινάνε να τρώνε τα εσωτερικά 
όργανα. Οι Μαυρόγυπες, με το ισχυρό τους 
ράμφος, τρώνε τα σκληρότερα μέρη όπως 
μύες και τένοντες. Οι μικρότεροι Ασπροπάρη-
δες τρώνε όσα μικρά κομμάτια και υπολείμμα-
τα μείνουν, αφού τελειώσουν οι μεγαλύτεροι 
γύπες. Τέλος, ο Γυπαετός καταναλώνει τα κόκ-
καλα του νεκρού ζώου. 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι οι γύπες ως πτω-
ματοφάγα πουλιά παίζουν σημαντικό ρό-
λο στην ανακύκλωση της οργανικής ύλης.
Φροντίζουν, μαζί με τη βοήθεια σαπροφάγων 
σκαθαριών αλλά και άλλων οργανισμών, να 
φτάσουν τα θρεπτικά στοιχεία και η ενέργεια 
που είναι αποθηκευμένα σε ένα νεκρό ζώο 
γρηγορότερα στο έδαφος, κατ’ επέκταση και 
στους οργανισμούς που τα χρειάζονται. 

Έχουν άλλωστε χαρακτηριστεί ως οι «καθα-
ριστές της φύσης», συμβάλλοντας στη δια-
τήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος για τον 
άνθρωπο, μέσω του περιορισμού τυχόν μο-
λυσματικών ασθενειών που θα μπορούσαν 
να εξαπλωθούν από τα ψοφίμια. 

Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας από την αρχαιότητα είχε ωφελήσει ιδιαίτερα τους πλη-
θυσμούς των γυπών. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού άγριων νεκρών ζώων, 
τα νεκρά παραγωγικά ζώα αποτέλεσαν για τους γύπες μία ευκολότερη και περισσό-
τερο διαθέσιμη πηγή τροφής. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοήθησε η μετατροπή δα-
σωμένων περιοχών σε ανοιχτούς βοσκότοπους και καλλιέργειες καθώς οι γύπες εκεί 
εντοπίζουν ευκολότερα την τροφή τους. 

Έτσι, οι γύπες έχουν συνδεθεί άμεσα με την 
παραδοσιακή κτηνοτροφία και δεν είναι τυ-
χαίο πως σήμερα οι περισσότεροι γύπες απα-
ντούν σε κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλά-
δας όπως η Κρήτη, η Πίνδος, η Θεσσαλία και 
η ανατολική Θράκη. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση 
και η κατανάλωση τροφής από τους γύπες.
Πετούν ψηλά, καλύπτοντας εκτάσεις δεκά-
δων χιλιομέτρων, στηριζόμενοι στην εξαιρε-
τική τους όραση για να εντοπίσουν κάποιο νε-
κρό ζώο. Όμως, έχουν τα μάτια τους ανοιχτά 
και για άλλους γύπες: όταν κάποιος από αυ-
τούς εντοπίσει τροφή και αρχίσει να πετάει 
χαμηλότερα για να την εξετάσει, οι υπόλοι-
ποι λαμβάνουν το μήνυμα πως εκεί υπάρχει 
διαθέσιμη τροφή και πλησιάζουν και οι ίδιοι. 
Επίσης, οι γύπες στηρίζονται και στις κινήσεις 
άλλων πτωματοφάγων πουλιών, όπως τα 
Κοράκια, για να βρουν τροφή. Τον εντοπισμό 
ενός νεκρού ζώου, ακολουθεί η προσγείωση 
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Εκτός από τη συνεισφορά τους στις οικοσυστημικές αυτές λειτουργίες, οι γύπες κατέχουν ση-
μαντικό ρόλο στις θρησκείες και τις παραδόσεις λαών σε όλο τον κόσμο. Οι Αιγύπτιοι είχαν 
αποδώσει τη μορφή γύπα σε θεότητές τους (Mut, Nekhbet), ενώ αποτελούν βασικό στοιχείο των 
τελετών σε ζωροαστρικές κοινότητες στην Ασία που εναποθέτουν τους νεκρούς τους στη διάθεση 
αυτών των αρπακτικών, λαμβάνοντας τον κορυφαίο ρόλο της μετάβασης από τη ζωή στον θάνατο 
και φυσικά και το αντίστροφο, αν λάβει κανείς υπόψη του τον ρόλο τους στις προαναφερόμενες 
οικοσυστημικές λειτουργίες. Η μείωση του πληθυσμού των γυπών, θα οδηγήσει σε παγκόσμιο 
επίπεδο στην απώλεια όλων αυτών των πολιτιστικών και πνευματικών λειτουργιών.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ξαφ-
νικής απώλειας μεγάλου μέρους του πληθυ-
σμού των γυπών στην Ινδία (που άγγιξε το 
99%) εξαιτίας της χρήσης της φαρμακευτικής 
ουσίας δικλοφενάκης στην κτηνοτροφία. Αν 
και η ουσία αυτή δεν είναι επιβλαβής για τα 
αγροτικά ζώα, αποδείχτηκε ότι είναι τοξική 
για τους γύπες που τρέφονταν με αυτά. Σύ-
ντομα, αδέσποτοι σκύλοι και αρουραίοι απέ-

κτησαν πρόσβαση στην τροφή που κάποτε 
κατανάλωναν οι γύπες, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του πληθυσμού αυτών των περιστα-
σιακά πτωματοφάγων ζώων. Η εμφάνιση πο-
λύ υψηλών ποσοστών κρουσμάτων λύσσας 
και βουβωνικής πανώλης από τους σκύλους 
και τους αρουραίους αντίστοιχα, έθεσε σε κίν-
δυνο την υγεία των ανθρώπων αλλά και των 
ζώων. 
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Ο Ασπροπάρης είναι το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γυπών που απαντούν στην Ελ-
λάδα και την Ευρώπη. Διακρίνεται εύκολα από τους συγγενείς του, όχι μόνο λόγω του 
μικρότερου μεγέθους του, αλλά κυρίως από το λευκό φτέρωμά του, τα μεγάλα μαύ-
ρα φτερά στις άκρες των φτερούγων του, το γυμνό από φτερά πορτοκαλί πρόσωπό 
του και από τη λευκή χαίτη στην κορυφή του κεφαλιού του.

Ασπροπάρης, ο πιο µικρός γύπας 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Ασπροπά-
ρης είναι ένα από τα λίγα είδη πουλιών που 
χρησιμοποιούν εργαλεία: μπορεί να χρησι-
μοποιήσει πέτρες για να σπάσει αβγά, ενώ 
πετάει από ύψος χελώνες για να σπάσει το 
καβούκι τους. Κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό 
του Ασπροπάρη είναι πως, ειδικά τα αρσενι-
κά, όταν φτάνει η περίοδος αναπαραγωγής, 
τρέφονται με περιττώματα από ασπόνδυλα 
ζώα για να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό 
πορτοκαλί χρώμα του προσώπου τους!  

Ο Ασπροπάρης είναι μονογαμικός και φω-
λιάζει κάθε χρόνο στην ίδια κοιλότητα, σπη-
λιά ή προεξοχή σε γκρεμούς, ενώ είναι πολύ 
συχνό φαινόμενο να φωλιάζει πάνω από στά-
νες και μαντριά. Κάνει ένα με δύο μικρά τον 
χρόνο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τροφής, 
τα οποία έχουν μαύρο ή σκούρο καφέ φτέ-
ρωμα το πρώτο έτος της ζωής τους, ενώ τους 
παίρνει 5 χρόνια για να ενηλικιωθούν και να 
αποκτήσουν το λευκό φτέρωμα των ενήλικων 
πουλιών. 

Στα Βαλκάνια, ο Ασπροπάρης επιβιώνει μό-
νο στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία 
και την ΠΓΔΜ (με έναν πληθυσμό γύρω στα 
70 ζευγάρια συνολικά), ενώ έχει εξαφανιστεί 
από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. 

Στην Ευρώπη, το είδος έχει παρουσία μόνο 
στις μεσογειακές χώρες και ανάμεσα σε αυ-
τές μόνο η Ισπανία διατηρεί έναν σχετικά υγιή 
πληθυσμό με περίπου 1.450 ζευγάρια.

Αν και μικρότερος από τους άλλους γύπες, με 
πιο κοντά πόδια και πιο αδύνατο και λεπτό 
ράμφος, εξισορροπεί τα μειονεκτήματα αυ-
τά με την εξυπνάδα και επιδεξιότητά του! Το 
ράμφος του είναι ιδανικό για να τσιμπολογάει 
κομμάτια κρέας κολλημένα στα κόκκαλα, κάτι 
που δεν μπορούν να κάνουν οι άλλοι γύπες με 
τα μεγάλα ράμφη τους και να φτάνει στα πιο 
μικρά σημεία. 

Επίσης, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την 
παρουσία νεκρών ζώων και ειδικά από μεγά-
λα κουφάρια όπως οι συγγενείς του, διότι έχει 
ένα πολύ μεγαλύτερο διατροφικό φάσμα. 
Μπορεί να τραφεί με μικρά ψοφίμια, αβγά, 
ακόμα και σε χωματερές, αλλά ακόμα πιο ση-
μαντικό είναι ότι μπορεί να κυνηγήσει μικρά 
θηράματα, όπως έντομα και μικρά σπονδυλω-
τά ζώα (όπως χελώνες και σαύρες). 
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Ο Ασπροπάρης είχε πάντα στενή σχέση με τον άνθρωπο και ιδιαίτερα με την κτηνο-
τροφία. Ο ερχομός του σηματοδοτούσε τη βελτίωση του καιρού και την αύξηση της 
βοσκής, που από την πλευρά της βοηθούσε τα ζώα να κατεβάσουν πιο «παχύ» γάλα 
το οποίο μπορούσε πλέον να πήξει και να τυροκομηθεί (εξ’ ου και η τοπική έκφραση 
στη Θεσσαλία «Τυροκόμος και χοντρή μαρκάτ’»). 

Η σχέση του Ασπροπάρη µε τον άνθρωπο

Εμφανίζεται σε πολλούς μύθους, θρύλους 
και παραδόσεις στις ορεινές κοινότητες της 
χώρας μας, αλλά και σε λαϊκές παραδόσεις 
πολλών άλλων χωρών. Συχνά συνδέεται με 
τον ερχομό της άνοιξης, καθώς οι άνθρωποι 
της υπαίθρου συνέδεαν την άφιξή του με μα-
ντικές πράξεις κι ευχές για ευοίωνο πέρασμα 
στη νέα εποχή και πλούσια παραγωγή κτηνο-
τροφικών προϊόντων. 

Είναι το πρώτο πουλί στον κόσμο που προ-
στατεύτηκε με νόμο από τους Φαραώ, με 
ποινή θανάτου, αναγνωρίζοντας έτσι τη ση-
μαντική του συμβολή στην καθαριότητα των 
οικισμών από τα σκουπίδια και τα υπολείμμα-
τα της τροφής των ανθρώπων. Αποτελώντας 
το πρώτο γράμμα της αιγυπτιακής αλφάβη-
του, το ιερογλυφικό που προφέρεται «ah», 

ονομάστηκε και «κοτόπουλο του Φαραώ». 

Συνδέεται πολύ με τον άνθρωπο και τις δρα-
στηριότητές του: Σχεδόν πάντοτε φώλιαζε σε 
βράχια δίπλα σε κωμοπόλεις, χωριά και οικι-
σμούς, ακόμη και δίπλα στις στάνες, ενώ σπα-
νιότερα σε κτίρια, σκεπές, δέντρα, στο χώμα, 
ακόμη και στην κορυφή τερμιτοφωλιών!

Του έχουν δοθεί περισσότερα από 23 τοπι-
κά ονόματα: Στην  Ήπειρο είναι γνωστός ως 
Κουκάλογο ή Κουκάλογο ή Κουκάλογο Αλογόκουκο μιας και οι χωρικοί Αλογόκουκο μιας και οι χωρικοί Αλογόκουκο
πιστεύουν ότι κουβαλάει στην πλάτη του τον 
τεμπέλη Κούκο, φέρνοντας την άνοιξη και την 
καλοτυχία. Στη Θεσσαλία τον αποκαλούν Τυ-
ροκόμο, Χελωνοφάη ή Μπάτζο. Στη Θράκη 
Άκμπαμπα ή Άκμπαμπα ή Άκμπαμπα Κολιατζάρη. Στη Μακεδονία Μι-
κρό Καρτάλι.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ KAI Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Μακεδονία
Μικρό Καρτάλι, Ορνιάκι, Σλανάρκα, Κάινα Μάινα, 
Τυροκόμος, Γαλαετός

Ήπειρος
Άλογο της Πασχαλιάς, Άλογο του κούκου, 
Κουκάλογο, Αλογόκουκο, Ασπροκότα, Μπούρντου 
Κ’σάρρου, Κάλα τ’ κούκλου

Θράκη
Καλιατζάρης, Κολαντζιάρης, Άκμπαμπα

Θεσσαλία
Χελωνάς, Χιλουνάς, Χελωνοφάης, Μπάτζος, Μπατζουτιέρα 

Νησιά του Αιγαίου
Τσιροπινάς, Σκανίτης

Στερεά Ελλάδα
Ασπρόλαπος, Ασπρόλαπας, Ασπροπάρης, Ασπρόπαρος, 
Ασπρογέρακο, Κολιανισάρης
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

« Τ’ άλογο του κούκου« Τ’ άλογο του κούκου
σέλα με σαμάρισέλα με σαμάρι

κόκκινα παπούτσια,κόκκινα παπούτσια,
παρδαλά τσερέπια »παρδαλά τσερέπια »

« Για τ’ κούκ’ τ’ άλογο« Για τ’ κούκ’ τ’ άλογο
με σέλα με σαμάρι,με σέλα με σαμάρι,

με κόκκινα ποδήματαμε κόκκινα ποδήματα
με πράσινες ζωνίτσες »με πράσινες ζωνίτσες »

 « Το άλογο του κούκου « Το άλογο του κούκου
πέρα στα καγκέλιαπέρα στα καγκέλια

σίδερα ανεβάζεισίδερα ανεβάζει
ξύλα κατεβάζειξύλα κατεβάζει

πάει να πάρει αλάτιπάει να πάρει αλάτι
του ‘φύγε το μάτιτου ‘φύγε το μάτι

πάει να πάρει κι άλλοπάει να πάρει κι άλλο
του ‘φύγε και τ’ άλλο »του ‘φύγε και τ’ άλλο »

Μάζια ΙωαννίνωνΜάζια Ιωαννίνων
20042004

Νεγάδες ΖαγορίουΝεγάδες Ζαγορίου
20062006

ΚόζιακαςΚόζιακας
20122012

Αλβανία

Π.Γ.Δ.Μ.
Βουλγαρία

Τουρκία

Τουρκία

© Στάρα, Τσιακίρης, Σιδηρόπουλος 2012
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

Αναφορές λαϊκών 
ονομάτων

Σημερινή εξάπλωση Σημερινή εξάπλωση 
του είδους
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Ο Ασπροπάρης είναι ο μοναδικός γύπας της Ευρώπης που μεταναστεύει στην Αφρι-
κή τον χειμώνα. Ο Βαλκανικός πληθυσμός διαχειμάζει στην Ανατολική υποσαχάρια 
Αφρική, ενώ τα πουλιά από Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία διαχειμάζουν στη 
Δυτική υποσαχάρια Αφρική.

Το µεταναστευτικό ταξίδι του Ασπροπάρη

Δυτική υποσαχάρια Αφρική.

Κάθε χρόνο, στις αρχές της άνοιξης τα πουλιά 
επιστρέφουν από τις χώρες της Αφρικής για 
να φωλιάσουν σε έναν από τους πολυάριθ-
μους γκρεμούς της χώρας μας. Ο Ασπροπά-
ρης είναι το μοναδικό από τα τέσσερα είδη 
γύπα που συναντάμε στην Ελλάδα που τολ-
μάει να κάνει ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι!
Τα πουλιά που έρχονται στην Ελλάδα συνή-
θως διαχειμάζουν στο Τσαντ ή το Σουδάν. 
Από εκεί, θα πρέπει να διανύσουν κατά μέσο 
όρο 5.000 χλμ., περνώντας πάνω από τουλά-
χιστον 7 ή 8 χώρες (Τσαντ, Σουδάν, Αίγυπτος, 
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, Τουρκία), 
κάποιες από αυτές εμπόλεμες, πάνω από ερή-
μους, μεγάλες πόλεις και τη θάλασσα για να 
φτάσουν στον αγαπημένο τους βράχο, όπου 
βρίσκεται η φωλιά τους. 

Οι Ασπροπάρηδες φωλιάζουν στην ίδια ακρι-
βώς θέση (σχεδόν) κάθε χρόνο, κάτι που 
καταδεικνύει την εκπληκτική ικανότητα προ-
σανατολισμού τους: όχι απλά μπορούν να 
βρουν τον δρόμο από τη μακρινή Αφρική 
χωρίς GPS πλοηγό, αλλά μπορούν να φτά-
σουν ακριβώς μέχρι τον βράχο όπου βρί-
σκεται η φωλιά τους! Μετά από την αναπα-
ραγωγική περίοδο και πριν έρθει το φθινό-
πωρο, δηλαδή μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι 
Ασπροπάρηδες θα πρέπει να ξεκινήσουν το 
ταξίδι τους προς την Αφρική. Αυτή τη φορά 

όμως, δεν τους πιέζει τόσο ο χρόνος, όπως 
την άνοιξη που πρέπει να προλάβουν έγκαιρα 
να φτιάξουν τη φωλιά τους για να ξεκινήσουν 
την αναπαραγωγή. Οπότε, αντί να κάνουν το 
ταξίδι σε δύο εβδομάδες, συνήθως ακολου-
θούν χαμηλότερους ρυθμούς και το ταξίδι επι-
στροφής στην Αφρική μπορεί να διαρκέσει 
έως και έναν μήνα. 

Αλλά αυτό το ταξίδι μπορεί να είναι ακόμα πιο 
δύσκολο, ειδικά για τα νεαρά που το κάνουν 
για πρώτη φορά. Πώς μπορούν να γνωρίζουν 
τον δρόμο αφού είναι η πρώτη φορά που ταξι-
δεύουν; Επίσης, το ταξίδι επιστροφής κρύβει 
μια μεγάλη παγίδα για τα μη έμπειρα νεαρά 
πουλιά: τη διάσχιση της Μεσογείου. Η θάλασ-
σα δεν προσφέρει τις θέσεις ξεκούρασης που 
έχουν ανάγκη οι γύπες και δυστυχώς πολλά 
νεαρά κουράζονται και δεν καταφέρνουν να 
διανύσουν τη μεγάλη διαδρομή από την Πελο-
πόννησο (τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα), αλλά 
και από την Κρήτη, μέχρι τις ακτές της Βόρειας 
Αφρικής. Τα (έμπειρα) ενήλικα πουλιά και κά-
ποια νεαρά διαλέγουν την πιο μακρινή αλλά 
και ασφαλέστερη διαδρομή προς την Αφρική, 
περνώντας πάνω από τη στεριά, από Τουρκία 
και Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική, όπου θα 
περάσουν τον χειμώνα μέχρι να έρθει πάλι ο 
καιρός να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να 
φωλιάσουν για άλλη μια χρονιά!    
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Ο Ασπροπάρης είναι πλέον το πιο απειλούμενο είδος πουλιού στην Ελλάδα. Μόνο 3 
ζευγάρια έχουν απομείνει στη χώρα μας. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτήν την κατάσταση; 
Πολλοί λόγοι οδήγησαν στην κατάρρευση του πληθυσμού του είδους, παράγοντες που 
επηρεάζουν και άλλα είδη πουλιών αλλά και το σύνολο της ελληνικής βιοποικιλότητας. 

Σπάνιος και απειλούµενος 

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου αλλά και των 
παραδοσιακών μεθόδων κτηνοτροφίας εί-
χαν ως αποτέλεσμα αφενός τη σημαντική μεί-
ωση της διαθέσιμης τροφής, λόγω της έλλει-
ψης νεκρών ζωών, αφετέρου τη δάσωση των 
ανοικτών περιοχών βόσκησης, κάνοντας τον 
εντοπισμό των νεκρών ζώων δυσκολότερο 
για τους γύπες. 

Η ανάπτυξη υποδομών προκάλεσε την απώ-
λεια ενδιαιτημάτων αλλά και όχληση στις 
φωλιές. Επίσης, το δίκτυο γραμμών μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι άλλη μία 
αιτία θνησιμότητας για το είδος, καθώς τα 

πουλιά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο θανάτω-
σης από ηλεκτροπληξία ή πρόσκρουση πάνω 
στις γραμμές και τους στύλους του δικτύου. 
Οι Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, όταν δεν είναι ορθά χωροθετη-
μένοι, μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο
ακόμα και στα πιο έμπειρα άτομα από προ-
σκρούσεις στις πτέρυγες των ανεμογεννητρι-
ών. 

Επιπλέον, είναι γνωστό πως, ειδικά στο πα-
ρελθόν, οι Ασπροπάρηδες θανατώνονταν 
από ανθρώπους για ταρίχευση, ενώ έκλεβαν 
και τα αβγά τους. 
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Πέρα από τις ανθρωπογενείς απειλές, ο 
Ασπροπάρης αντιμετωπίζει και φυσικές 
απειλές όπως οι ασθένειες, η μείωση της 
γενετικής ποικιλότητας λόγω του πολύ χα-
μηλού αριθμού ατόμων που έχουν απομείνει 
αλλά και κινδύνους κατά τη μετανάστευση, 
καθώς οι Ασπροπάρηδες μπορεί να χαθούν, 
να εξαντληθούν, να μην βρουν τροφή ή να 
διαλέξουν λάθος διαδρομή πάνω από τη θά-
λασσα και να πνιγούν. 

Φυσικά, ο Ασπροπάρης δεν αντιμετωπίζει 
απειλές μόνο στην Ελλάδα. Κατά το μετανα-
στευτικό του ταξίδι πρέπει να ξεπεράσει διά-

φορα εμπόδια όπως το παράνομο κυνήγι ή η φορα εμπόδια όπως το παράνομο κυνήγι ή η 
απώλεια των ενδιαιτημάτων που έχει ανάγκη απώλεια των ενδιαιτημάτων που έχει ανάγκη 
στις περιοχές όπου σταθμεύει για ξεκούραση 
και ανεφοδιασμό. 

Ιδιαίτερα στην Αφρική όπου διαχειμάζει, πρέ-
πει να αποφύγει τους λαθροκυνηγούς που 
προσπαθούν να τον παγιδεύσουν για να που-
λήσουν μέρη του σώματός του σε τοπικές 
αγορές για μαύρη μαγεία, καθώς υπάρχουν 
φυλές που πιστεύουν ότι τα πουλιά αυτά προ-
σφέρουν μαγικές ικανότητες σε όποιον τα κα-
ταναλώσει, όπως για παράδειγμα να προβλέ-
πει το μέλλον.   

Όμως, καμία άλλη απειλή δεν έχει προκαλέ-
σει τόσο συντριπτικές απώλειες στον πλη-
θυσμό του Ασπροπάρη όσες η παράνομη 
χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Μέχρι και το 1981, οι Δασικές Υπηρεσίες χρη-
σιμοποιούσαν συστηματικά δηλητηριασμένα 
δολώματα τα οποία αντικαταστάθηκαν μέχρι 
το 1993 από το εξίσου θανατηφόρο κυανιού-
χο άλας για να εξαλείψουν τα λεγόμενα «επι-
βλαβή είδη» όπως η αλεπού ή ο λύκος. Αυτή βλαβή είδη» όπως η αλεπού ή ο λύκος. Αυτή 

η πρακτική οδήγησε στη θανάτωση πολλών 
αρπακτικών πουλιών, ανάμεσά τους και ο 
Ασπροπάρης. 

Παρόλο που από το 1993 η χρήση δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων είναι αυστηρά απαγο-
ρευμένη, μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν 
να εφαρμόζουν αυτήν την πρακτική -φυσικά 
παράνομα- με καταστροφικές συνέπειες για 
τον Ασπροπάρη και την υπόλοιπη άγρια ζωή, 
καθώς και με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
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Ο Ασπροπάρης είναι απειλούμενο είδος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα χα-
ρακτηρίζεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον». Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά στη χώρα μας, ο 
Ασπροπάρης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαφάνιση και απαιτούνται άμεσες 
δράσεις διατήρησης για να αποτραπεί η εξαφάνιση του είδους στη χώρα μας.

∆ράσεις προστασίας του Ασπροπάρη 

Μία πολύ σημαντική δράση προστασίας λοι-
πόν είναι να προμηθευτούν οι κτηνοτρόφοι, 
οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι, εργαλεία με 
τα οποία να μπορούν να προστατεύσουν την 
περιουσία τους από τα είδη αυτά, με τα οποία 
ούτως η άλλως συνυπάρχουν. 

Οι ποιμενικοί σκύλοι εξυπηρετούν αυτόν τον 
σκοπό, ενώ οι ηλεκτρικές περιφράξεις και άλ-
λα συστήματα δίωξης ζώων είναι κάποια από 
τα διαθέσιμα αυτά μέσα. Επίσης, η αλλαγή 
νοοτροπίας ανάμεσα στις τοπικές κοινωνίες 
είναι πολύ σημαντική. 

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων εί-
ναι μία πράξη αυστηρά απαγορευμένη από 
τον νόμο και επομένως συνιστά έγκλημα. 
Πολύς κόσμος όμως εξακολουθεί να το αγνο-Πολύς κόσμος όμως εξακολουθεί να το αγνο-
εί αυτό και δεν γίνεται αντιληπτή ως παράνο-εί αυτό και δεν γίνεται αντιληπτή ως παράνο-
μη πρακτική, ενώ πολλές φορές αγνοεί και μη πρακτική, ενώ πολλές φορές αγνοεί και 
τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στον τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στον 
Ασπροπάρη και τη βιοποικιλότητα. Επομένως, Ασπροπάρη και τη βιοποικιλότητα. Επομένως, 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-
νού είναι  απαραίτητη για την προστασία του νού είναι  απαραίτητη για την προστασία του 
Ασπροπάρη. Ασπροπάρη. 

Επειδή η μεγαλύτερη απειλή για τον Ασπρο-
πάρη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η 
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολω-
μάτων (φόλες), οι περισσότερες δράσεις 
προστασίας στοχεύουν στην επίλυση αυτού 
του προβλήματος. Πολλοί τοπικοί χρήστες γης 
προβαίνουν στην παράνομη αυτή πράξη επει-
δή ο λύκος, η αρκούδα, η αλεπού ή κάποιο 
άλλο σαρκοφάγο ζώο προκαλεί απώλειες στα 
κοπάδια, τα χωράφια ή τα μελίσσια τους και 
επειδή θεωρούν πως τα δηλητηριασμένα δο-
λώματα είναι η εύκολη «λύση» για να περιορί-
σουν αυτές τις απώλειες. 
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τον εντοπισμό ευρημάτων που θα βοηθήσουν 
να βρεθεί ο ένοχος. Άλλες δράσεις που συμ-
βάλλουν στην προστασία του Ασπροπάρη 
είναι η παροχή ασφαλούς τροφής σε ταΐ-
στρες, η μόνωση των πυλώνων μεταφοράς 
ηλεκτρικού ρεύματος, η ορθή χωροθέτηση 
Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας μακριά από θέσεις φωλιάσματος 
και περιοχές αναζήτησης τροφής και φυσικά 
η συστηματική παρακολούθηση των πληθυ-
σμών του και η μελέτη των αναγκών και των 
απειλών του. 

Η δημιουργία δικτύων ανθρώπων ενάντια 
στα δηλητήρια, ενημερωμένων και ευαισθη-
τοποιημένων, βοηθάει πολύ προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Στα δίκτυα αυτά, ιδιαίτερη σημα-
σία έχουν οι πιο κοινοί χρήστες γης στα μέρη 
όπου συναντάται ο Ασπροπάρης, όπως κτηνο-
τρόφοι, κυνηγοί, μελισσοκόμοι, αγρότες και 
βεβαίως οι υπάλληλοι των σχετικών υπηρε-
σιών, όπως οι δασικοί υπάλληλοι. 

Άλλη μία δράση με πολύ μεγάλη επιτυχία για 
την καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων είναι οι Ομάδες Ανίχνευσης 
με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, που εντο-
πίζουν δηλητηριασμένα δολώματα και δη-
λητηριασμένα ζώα. Αυτά τα σκυλιά μπορούν 
να μυρίσουν τα δηλητήρια και τα νεκρά ζώα 
από μεγάλη απόσταση και έτσι επιτρέπουν και 
διευκολύνουν τη διαδικασία εντοπισμού και 
απομάκρυνσης αυτών των επικίνδυνων ουσι-
ών από το περιβάλλον και φυσικά επιτρέπουν 
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Σηµαντικές περιοχές για τον Ασπροπάρη 
στην Ελλάδα

Στο παρελθόν, η ευρύτερη περιοχή των Μετε-
ώρων, και συγκεκριμένα τα βράχια που έχουν 
κάνει το μέρος γνωστό σε όλο τον κόσμο και 
αποτελεί Απόθεμα της Βιόσφαιρας, φιλοξε-
νούσε τη μεγαλύτερη «αποικία» Ασπροπά-
ρηδων σε όλα τα Βαλκάνια. Ο Ασπροπάρης 
στην πραγματικότητα δεν σχηματίζει αποικί-
ες, αλλά στα Μετέωρα ήταν τόσο μεγάλη η 
πυκνότητα των φωλιών του που έδινε αυτήν 
την εντύπωση! 

Δυστυχώς, και εδώ, εξαιτίας των δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων, ενώ στο παρελθόν 
-ούτε 30 χρόνια πριν- η θέα των Ασπροπά-
ρηδων στον ουρανό των Μετεώρων ήταν 
κοινό φαινόμενο και οποιοσδήποτε σήκωνε 
τα μάτια του προς τον ουρανό ήταν σίγουρο 
πως θα έβλεπε κάποιον από αυτούς να πε-
τάει, τώρα θα πρέπει να περιμένει ώρες και 
να έχει την τύχη με το μέρος του για να κα-
ταφέρει να δει έστω και ένα άτομο! Σε όλα 
τα Μετέωρα έχουν απομείνει μόνο δύο μο-
ναχικά αρσενικά πουλιά. Εκεί που κάποτε 
ο Ασπροπάρης, ο «Τυροκόμος» ή «Τυροκόμος» ή «Τυροκόμος» «Χελωνο-
φάης», όπως είναι γνωστός στις περιοχές των 
Χασίων - Αντιχασίων, ήταν το πουλί-σύμβολο 
της περιοχής, τώρα κινδυνεύει να απομείνει 
μόνο ως ανάμνηση. 

Τα Μετέωρα, με τα τεράστια βράχια και τους 
γκρεμούς, προσφέρουν τις καταλληλότερες 
θέσεις φωλιάσματος για τον Ασπροπάρη αλλά 
και για άλλα αρπακτικά πουλιά. Επίσης, η περι-
οχή διατηρεί ακόμα πολύ καλές δασικές εκτά-
σεις με ξέφωτα και βοσκοτόπια για τα πολλά 
κοπάδια από αγελάδες, κατσίκια και πρόβατα 
που βόσκουν ακόμα ελεύθερα στην ύπαιθρο. 

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου 
είναι σήμερα η πιο σημαντική περιοχή της Ελ-
λάδας για τον Ασπροπάρη, καθώς φιλοξενεί 
τα τελευταία τρία ζευγάρια που έχουν απο-
μείνει στη χώρα. Στο πρόσφατο παρελθόν, 
αυτός ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος αλλά 
η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολω-
μάτων, μαζί με τη θνησιμότητα κατά τη μετα-
νάστευση και κατά τη διαχείμαση στην Αφρι-
κή έχουν προκαλέσει τη ραγδαία μείωση του 
τοπικού πληθυσμού του είδους.

Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου χαρακτηρίζε-
ται από το μωσαϊκό των ενδιαιτημάτων της 
που αποτελείται από δάση πεύκης και δρυός, 
μαζί με ξέφωτα, βοσκοτόπια και καλλιέργειες. 
Το τοπίο αυτό ευνοεί τα αρπακτικά πουλιά και 
γι’ αυτό το Πάρκο είναι από τα πιο σημαντικά 
μέρη της Ευρώπης για τα αρπακτικά πουλιά 
και το τελευταίο μέρος στην Ελλάδα όπου 
αναπαράγεται ο Μαυρόγυπας. Λόγω της κα-
ταλληλότητας του ενδιαιτήματος και τη μικρή 
απόσταση από το Μαντζάροβο, έναν μικρό 
παράδεισο για το είδος στη γειτονική Βουλγα-
ρία, η περιοχή του Πάρκου Δαδιάς - Λευκίμης
- Σουφλίου είναι το τελευταίο προπύργιο του Σουφλίου είναι το τελευταίο προπύργιο του Σουφλίου
Ασπροπάρη στη χώρα μας.         

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ 
ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Ήπειρος είναι μάλλον η περιοχή της Ελλάδας που έχασε πιο πρόσφατα τους τελευταίους της 
Ασπροπάρηδες. Ακόμα όμως είναι σχετικά εύκολη η παρατήρησή τους σε συγκεκριμένες περιο-
χές, διότι τα άτομα που φωλιάζουν στη γειτονική χώρα της Αλβανίας επισκέπτονται πολλές φορές, 
ακόμα και σε καθημερινή βάση, τα βουνά και τους κάμπους της Ηπείρου προς αναζήτηση τροφής. 

Οι Ασπροπάρηδες αποτελούσαν μεγάλο μέρος της τοπικής λαϊκής παράδοσης και των μύθων των 
χωριών και των φυλών της Ηπείρου. Για τους Ηπειρώτες ο Ασπροπάρης ήταν ο προάγγελος της 
άνοιξης και πρόδρομος καλών εποχών. Στην περιοχή ήταν γνωστός ως «Κουκάλογο», «Άλογο 
του κούκου» ή «Κουκουτάλογο», γιατί πίστευαν ότι έφερνε στην πλάτη του τον Κούκο και μαζί με 
αυτόν την άνοιξη! Και τώρα που δεν υπάρχει πια Ασπροπάρης στην περιοχή, ποιος θα φέρει τον 
μικρό Κούκο από την Αφρική και μαζί του την άνοιξη;

Η Ήπειρος είναι διάσημη για τη σχεδόν ανέγγιχτη φύση της, προσελκύοντας άτομα από όλο τον 
κόσμο που έρχονται για φυσιολατρικό τουρισμό. Έχει ψηλά βουνά και φαράγγια, με ιδανικούς 
γκρεμούς και βράχια για να φωλιάζει ο Ασπροπάρης. Διαθέτει επίσης μεγάλες κοιλάδες με δάση 
και ποτάμια, όπου ακόμα βόσκουν πολλά κοπάδια, ακριβώς αυτό που αγαπάει περισσότερο ο 
Ασπροπάρης!
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