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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ 

Αγαπητοί φίλοι,
Καλώς ήρθατε στο πρώτο μας ηλεκτρονικό newsletter για την Επιστροφή του Ασπροπάρη. Θα σας ενημερώνουμε δύο φορές 
το χρόνο για τις προσπάθειες της ομάδας μας να αποτρέψει την εξαφάνιση του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη από τη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα. Καλή ανάγνωση!
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 από τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρία , την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 

τη WWF Ελλάδος και τη Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρία. 

Χρηματοδοτείται από το μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη..

Ο Ασπροπάρης συγκαταλέγεται στα πιο απειλούμενα είδη αρπακτικών πουλιών παγκοσμίως. Με μια πρώτη ματιά, κάποιος 
μπορεί άδικα να τον χαρακτηρίσει ώς άσχημο, αλλά η εντύπωση αυτή αλλάζει όταν ανακαλύψει τα χαρίσματά του. Το τυπικό 
κίτρινο δέρμα χωρίς φτερά στο κεφάλι του – το οποίο συνήθως θεωρείται το «πρόσωπο» – σε συνδυασμό με τα φτερά στο 
λοφίο του – τα οποία θεωρούνται τα «μαλλιά» – κάνουν την έκφρασή του να μοιάζει με ανθρώπου. Το ρυτιδιασμένο του 
μέτωπο και το διαπεραστικό του βλέμμα φαίνονται σαν να είναι απόρροια σοφίας. Και πράγματι, είναι ένα πολύ έξυπνο πουλί: 
ένα από τα λίγα πουλιά που μπορει να χρησιμοποιεί εργαλεία. Οι Ασπροπάρηδες χρησιμοποιούν πέτρες για να σπάσουν τα 
εγκαταλελειμμένα αυγά στρουθοκαμήλου κατά τη διάρκεια της διαχείμασής τους στην Αφρική. Ο Ασπροπάρης παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης, καθώς είναι ένας καθαριστής της φύσης και είδος δείκτης για την 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Ίσως γι’ αυτό το λόγο τύχαινε τέτοιου σεβασμού κατά την αρχαιότητα. Αυτός ο σεβασμός όμως 
έχει επιβιώσει στις μέρες μας; Στο παρελθόν, ο αριθμός των πουλιών ήταν μεγάλος και σε ευρεία κατανομή, αλλά σήμερα το 
είδος γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχει εξαφανιστεί από πολλές χώρες, όπως και στις γειτονικές 
μας: τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Σερβία. Η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ, η Αλβανία και η Τουρκία είναι τα τελευταία 
στηρίγματα για το είδος αυτό στα Βαλκάνια. Οπότε, είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε την επιβίωσή του.

Τι καταφέραμε τον πρώτο χρόνο του Προγράμματος; Η ομάδα του προγράμματος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στη φύλαξη 
των 45 ζευγαριών που φωλιάζουν σε 27 περιοχές του δικτύου Natura 2000 εντός της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, με την 
ελπίδα ότι θα καταφέρουν να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους. Καθημερινά η ομάδα φυλούσε 10 φωλιές υψηλού κινδύνου 
και παρείχε τροφή σε δώδεκα ζευγάρια. Η συνεχής παρακολούθηση των φωλιών και η συνεργασία με τα Κέντρα Περίθαλψης  
Άγριων Ζώων μας επέτρεψε να σώσουμε τις ζωές αρκετών νέων Ασπροπάρηδων που βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. 
Ταυτόχρονα, κάναμε διεξοδική έρευνα για τις αιτίες συρρίκνωσης του πληθυσμού στην Βουλγαρία και την Ελλάδα. Η έρευνα 
αυτή συμπεριλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του Ασπροπάρη, τη φυσιολογία του, τα 
χαρακτηριστικά της φωλεοποίησης και τους ανθρωπογενείς παράγοντες (δηλητηριασμένα δολώματα, ηλεκτροπληξία, όχληση, 
λαθροθηρία κ.α.). Σε εννιά πουλιά τοποθετήσαμε δορυφορικούς πομπούς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις 
μεταναστευτικές διαδρομές τους.  Ξεκινήσαμε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση του είδους στην Ελλάδα και αρχίσαμε 
τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου για να αποτρέψουμε τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Συνεργαστήκαμε με τις 
τοπικές κοινότητές, με τους συνέταιρους οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον, προσφέραμε τις γνώσεις μας και τη στήριξή μας σε 
άλλες Βαλκανικές χώρες όπου επιβιώνει ακόμα το είδος, ελπίζοντας να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε 
τη δυνατότητα συνεργασίας για τη διατήρηση του είδους τοπικά. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.
lifeneophron.eu όπου όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πληροφορηθεί για τις δράσεις μας. Όλες οι δράσεις ήταν ανοιχτές για 
το κοινό, ώστε να εξασφαλίσουμε την στήριξη των θαυμαστών του Ασπροπάρη που θέλουν να βοηθήσουν για τη επιβίωσή 
του. Τοποθετήσαμε μια κάμερα σε μια φωλιά Ασπροπάρηδων ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη 
διαδικασα αναπαραγωγής απ’ ευθείας. Δημιουργήσαμε έναν online χάρτη των διαδρομών των Ασπροπάρηδων με δορυφορικό 
πομπό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να “πετάξουν” μαζί τους και να ζήσουν τη θαυμάσια εμπειρία της μετανάστευσης, 
αλλά και να εκτιμήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Προγραμματίζουμε περισσότερες ενέργειες για τις οποίες θα σας 
ενημερώσουμε σύντομα. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, το μέλλον του Ασπροπάρη εξαρτάται από τη στήριξη όλων μας!

Stoyan Nikolov 
Συντονιστής Προγράμματος, BSPB
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ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΔΩΝ

Αυτό το καλοκαίρι παρακολουθήσαμε την πρώτη μετανάστευση εννέα ασπροπάρηδων, που ξεκίνησαν για την πιο σπουδαία 
περιπέτεια της ζωής τους. Παρακολουθώντας τις διαδρομές που ακολούθησαν, θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις 
περιοχές διαχείμασής τους. Στα πουλιά είχαν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί στη Βουλγαρία και την Ελλάδα στο 
πλαίσιο του προγράμματος  LIFE+  “Η Επιστροφή του Ασπροπάρη”. Οι νεαροί ασπροπάρηδες ήταν οι Svetlina, Arda, Ily-
az, Dobri, Volen, Ίκαρος, Λεύκιππος και Οδυσσέας, ενώ υπήρχε και ένας ενήλικος ασπροπάρης, ο Λάζαρος. Το ταξίδι των 
πουλιών είναι αρκετά επικίνδυνο! Πρέπει να διασχίσουν τρεις ηπείρους, να ταξιδέψουν πάνω από στεριά και θάλασσα, 
ψηλά βουνά και ατέλειωτες ερήμους για να φτάσουν στη χειμερινή τους “συνοικία” στην Κεντρική Αφρική.

Ο πρώτος νεαρός ασπροπάρης που ξεκίνησε ήταν ο Ίκαρος, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ελλάδα προς το 
νότο. Πέταξε πάνω από την Αθήνα, διέσχισε την Πελοπόννησο και έφτασε στη νοτιότερη ακτή της χώρας, την Κρήτη. 
Καθώς δεν είχε εμπειρία, έστριψε προς λάθος κατεύθυνση και προσπάθησε να πετάξει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα 
πάνω από τη θάλασσα προς τις Αιγυπτιακές ακτές. Εξαντλημένος σταμάτησε να ξεκουραστεί σε ένα πλοίο, όπου έμεινε 
έξι ημέρες. Οι τελευταίες συντεταγμένες της θέσης του που λάβαμε ήταν 70 περίπου χιλιόμετρα από την ακτή και προς 
το παρόν η τύχη του παραμένει άγνωστη. 

Ο Λάζαρος, ο ενήλικος ασπροπάρης, αποφάσισε να ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική διαδρομή.  Το ταξίδι του ξεκίνησε 
από την Κεντρική Ελλάδα, έπειτα πέταξε πάνω από τα Δαρδανέλια διασχίζοντας την Τουρκία και κατευθύνθηκε προς 
το Νότο διασχίζοντας τη Μέση Ανατολή. Στις 10 Σεπτεμβρίου, έφτασε στην Αφρική και λίγες ώρες αργότερα διέσχισε 
το Νείλο. Από εκεί, είχε να αντιμετωπίσει μια τεράστια πρόκληση: την έρημο Σαχάρα. Του πήρε μέρες για να φτάσει 
στο Τσαντ, αλλά σε γενικές γραμμές πέταξε γρήγορα: πάνω από 4000 χιλιόμετρα σε 14 ημέρες. Έφτασε ασφαλής στην 
Κεντρική Αφρική, όπου θα διαχειμάσει.

Ακολουθήστε τις διαδρομές του Λάζαρου και των υπόλοιπων Ασπροπάρηδων εδώ . 

Τους ευχόμαστε καλά και ασφαλή ταξίδια!

© Y. Hristov

Arda 

Volen 

Dobromir 

Ίκαρος 

Ilyaz 

Λάζαρος 

Λεύκιππος

Svetlina 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

Η Βαλκανική Χερσόνησος φιλοξενεί λιγότερα από 90 ζευγάρια 
Ασπροπάρη. Τα τελευταία του καταφύγια είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, 
η ΠΓΔΜ, η Τουρκία και η Αλβανία. Αναζητώντας τους τελευταίους 
Ασπροπάρηδες, οι ομάδες της BSPB και της Ορνιθολογικής διεξήγαγαν 
μια έρευνα στην Αλβανία, τη ‘Χώρα των Αετών” όπως συχνά αποκαλείται. 
Σκοπός της αποστολής ήταν η πληροφόρηση της τρέχουσας κατάστασης 
του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους.

Γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό, η Ελληνο-Βουλγαρική αποστολή 
είχε το φιλόδοξο στόχο να καταγράψει όσες περισσότερες ενεργές 
επικράτειες του Ασπροπάρη γινόταν μέσα σε μια εβδομάδα. Αρχίσαμε 
το ταξίδι μας από τη λίμνη Οχρίδα, όπου επισκεφθήκαμε μια πρώην 

επικράτεια με συμπλέγματα τεράστιων βράχων στην ανατολική Αλβανία. Μετά από δύο ώρες παρατήρησης χωρίς αποτέλεσμα,  
κατευθυνθήκαμε νότια, στον πυρήνα του υπό εξαφάνιση πληθυσμού του είδους στην Αλβανία.

Περάσαμε από κάποια ενδιαιτήματα τα οποία θα ήταν ιδανικά για αρπακτικά πουλιά, αλλά, προς μεγάλη μας έκπληξη, στα 
πρώτα 150 χιλιόμετρα είδαμε μόνο ένα ζευγάρι Φιδαετών (Circaetus gallicus) και ένα Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus). Πριν 
το σούρουπο, φτάσαμε στο νοτιότερο μέρος της χώρας, όπου ο πρώτος “Αλβανός” Ασπροπάρης μας χαιρέτησε από το μέρος 
όπου ξεκουραζόταν στα βράχια. Με το πρώτο φως της ημέρας, εμφανίστηκε μια ομάδα γερακιών για να κυνηγήσει και να 
ξεκουραστεί στους κοντινούς πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος. Αμέσως, συνειδητοποιήσαμε ότι  ήταν τα πρώτα Κιρκινέζια (Falco 
naumanni) που συναντήσαμε στην αποστολή μας. 

Στη χώρα του Αετού, συναντήσαμε από πολύ κοντά Χρυσαετούς, Γερακαετούς, Φιδαετούς και Κραυγαετούς, αλλά οι 
Ασπροπάρηδες ήταν δυσεύρετοι. Κάποιοι ντόπιοι μας αντιμετώπισαν με σχετική δυσπιστία, νομίζοντας ότι είμαστε κυνηγοί 
θησαυρών. Ακόμα και το Ελληνο-Βουλγαρικό λεξιλόγιο δε μας βοήθησε να τους πείσουμε για το αντίθετο!

Κατά τη διάρκεια της αποστολής μας, επισκεφθήκαμε περισσότερες από 20 επικράτειες, αλλά μόλις εφτά από αυτές ήταν 
ενεργές. Παρατηρήσαμε ζευγάρια μόνο στις τρείς από αυτές και στις υπόλοιπες υπήρχαν μόνο πουλιά χωρίς ζευγάρι. Τα 
αποτελέσματα αυτά μας βοήθησαν να αποκτήσουμε μια πιο ξεκάθαρη άποψη για την κατάσταση του είδους στην Αλβανία και 
να θέσουμε τις βάσεις για μελλοντική έρευνα και μέτρα διατήρησης. Η κύρια απειλή, που οδήγησε σ’ αυτή την καταστροφική 
συρρίκνωση του πληθυσμού, είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τα σαρκοφάγα ζώα. Το φαινόμενο αυτό είναι 
πιο συχνό στις περιοχές κοντά στα ελληνικά σύνορα. Μια επιπλέον σημαντική απειλή είναι το κυνήγι του γύπα, μερικές φορές 
αποκλειστικά για λόγους ταρίχευσης.

Μια δεύτερη αποστολή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη άνοιξη με τη συμμετοχή και Αλβανών ερευνητών. Θα ακολουθήσουμε 
ξανά τον Ασπροπάρη για να διερευνήσουμε τις αιτίες της μείωσης του πληθυσμού του και να ανακαλύψουμε περισσότερα γι’  
αυτή τη μυστηριώδη χώρα.
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ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

Vladimir Dobrev - BSPB 

Το όνομά μου είναι Vladimir Dobrev και και είμαι μέλος της Ομάδας του Προγράμματος Life+ «Επείγοντα 
Μέτρα για τη διασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα». Από μικρό παιδί με γοήτευε η φύση και η πιο έντονη ανάμνησή μου από τα παιδικά μου 
χρόνια είναι ένας Ασπροπάρης να πετάει πάνω από το χωριό μου. Δεν είμαι σίγουρος για το τι ήταν 
αυτό που με γοήτευσε σ’ αυτό το πουλί, αλλά αυτό το συναίσθημα δεν έφυγε ποτέ.
Περίπου 10 χρόνια αργότερα, βρέθηκα στο βασίλειο των γυπών, 
το Madzharovo. Τώρα είμαι 25 χρονών και όταν φέρνω στη μνήμη 
μου αυτή την πρώτη μου εμπειρία στο Madzharovo, βλέπω έναν 
Ασπροπάρη να κουρνιάζει σε έναν πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος. Τότε αποφάσισα ότι αυτή ήταν η μοίρα μου: να δουλέψω για τη διατήρηση του 
Ασπροπάρη.
Με το πέρασμα των χρόνων ζήσαμε πολλές στιγμές, άλλες άσχημες κι άλλες σπουδαίες. 
Η ζωή με τον Ασπροπάρη είναι μια περιπέτεια! Η παρακολούθησή του σε στέλνει σε μέρη 
απόμακρα, ανέγγιχτα από τους ανθρώπους. Είναι ιδιαίτερα εμψυχωτικό να αναρριχείσαι 
στα βράχια, να παίρνεις δείγματα από γύπες, να μιλάς με ανθρώπους στα βουνά, να 
συμμετέχεις σε αποστολές στα πιο απόμακρα μέρη του πλανήτη, κυρίως όταν ξέρεις ότι με 
όλα αυτά βοηθάς ένα απειλούμενο και ευάλωτο είδος, όπως είναι ο Ασπροπάρης.
Παρότι είμαστε πολύ λίγοι, ξέρω ότι όλο αυτό έχει μεγάλη σημασία και ότι οι προσπάθειές 
μας θα φέρουν αποτελέσματα στη διάσωση του Ασπροπάρη και της φύσης γενικότερα. 
Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη διάσωση ενός μοναδικού 
είδους, αλλά μερικές φορές είναι πιο σημαντικό να κάνεις κάποια πράγματα ακριβώς επειδή 
αυτά είναι δύσκολα!  

Δημήτρης Βαβύλης - Ορνιθολογική

Έχοντας μεγαλώσει στα Τρίκαλα, μια πόλη πολύ κοντά στους βράχους των Μετεώρων, ένα από 
τα πρώτα πουλιά που είδα όταν άρχισα την ενασχόληση μου με την παρατήρηση πουλιών ήταν 
όοΑσπροπάρης. Τότε ήταν αρκετά εύκολο να δει κανείς το είδος, αρκούσε μια επίσκεψη στον 
παράνομο σκουπιδότοπο της Καλαμπάκας και η επιτυχία ήταν δεδομένη…
Μερικά χρόνια μετά βρίσκομαι να δουλεύω ως ορνιθολόγος πεδίου στο πρόγραμμα Life+ «Η 
επιστροφή του Ασπροπάρη» και εκείνες οι μέρες των εύκολων παρατηρήσεων του είδους μοιάζουν 
σαν όνειρο.
Ξεκίνησα την δουλεία πεδίου στα μέσα Μάρτη με πολλές ελπίδες για την άνοιξη αλλά οι μέρες 

περνούσαν χωρίς ούτε μια παρατήρηση. Τελικά είδα τα πρώτα μου πουλιά (ένα ζευγάρι από μια γνωστή φωλιά) στις 10 
Απριλίου και η ελπίδα επέστρεψε. Αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ… Περίπου μια βδομάδα μετά ένα ντόπιος κτηνοτρόφος 
βρήκε ένα δηλητηριασμένο Ασπροπάρη σ’ ένα χωριό κοντά στη φωλιά! Ευτυχώς το πουλί σώθηκε και απελευθερώθηκε 
πίσω στην φύση, αλλά το ταίρι του δεν είχε την ίδια τύχη. 
Μετά από αυτό το περιστατικό συνειδητοποίησα ότι μας περίμενε σκληρή δουλειά. Πολλά όμορφα πράγματα συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια αυτού του μεγάλου καλοκαιριού δουλειάς πεδίου. Βρήκαμε νέες φωλιές, το συμπληρωματικό τάϊσμα 
των γυπών ήταν επιτυχές, τοποθετήσαμε δορυφορικούς πομπούς στα πουλιά αλλά η αγωνία δεν έφευγε ποτέ. Κάθε πρωί 
ξυπνούσα με τους ίδιους φόβους: θα είναι όλα τα μικρά υγιή και ζωντανά στις φωλιές; Θα είναι όλα τα ενήλικα στη “θέση” 
τους; Όμως ο πιο μεγάλος φόβος μου ήταν το κινητό μου τηλέφωνο. Τρόμαζα στην σκέψη ότι θα χτυπήσει και κάποιος στην 
άλλη πλευρά της γραμμής, ένας κτηνίατρος ή βοσκός, θα μου πει: έχω βρει έναν δηλητηριασμένο ή νεκρό Ασπροπάρη. Έτσι 
λοιπόν δεν έκλεισα το κινητό μου όλους αυτούς τους μήνες!
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ELZBIETA KRET

Elzbieta Kret – WWF Ελλάς

Είχα θαυμάσιες αλλά μερικές φορές και παράξενες εμπειρίες αυτή τη χρονιά που εργάστηκα 
στην παρακολούθηση του Ασπροπάρη ως ερευνήτρια πεδίου για το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE+ “Η Επιστροφή του Ασπροπάρη”.

 Όταν περιγράφω τη δουλειά μου σε φίλους, πιστεύουν ότι είμαι πολύ τυχερή, επειδή τους 
φαίνεται εύκολο να περπατάς στο βουνό και να αναζητάς τις περιοχές ή τις φωλιές με 
Ασπροπάρη. Όμως πρέπει να πω ότι δεν είναι τόσο απλό και ορίστε γιατί:

Για να βρεθεί μια φωλιά Ασπροπάρη πρέπει να μείνω πολλές ώρες σε κορυφές λόφων ή 
άλλα εποπτικά σημεία, να κοιτάζω εξονυχιστικά στον ουρανό, στις κοιλάδες και στα βράχια για να τον εντοπίσω.  
Όταν τον εντοπίσω, πρέπει να τον ακολουθήσω με τα κυάλια μου και αν πλησιάζει προς τη φωλιά του, τότε είναι που 
αρχίζει το παιχνίδι! Είναι ζήτημα μερικών δευτερολέπτων ώστε να μη χάσω το πουλί που αστραπιαία πετάει προς 
τη σχισμή του βράχου όπου είναι ίσως η φωλιά του ή 
απλά ένα σημείο ξεκούρασης. 

Η πιο σημαντική παρατήρηση που θα με βοηθήσει στον 
εντοπισμό της φωλιάς του είναι όταν ο Ασπροπάρης 
κουβαλά κλαδιά ή μαλλί από πρόβατα ή τροφή, οπότε 
είμαι σίγουρη ότι στη σχισμή είναι η φωλιά του. 
Όποιος σκεφτεί ότι είναι ευδιάκριτος ο Ασπροπάρης 
που κάθεται στα βράχια δεν έχει δίκιο, διότι η Μητέρα 
Φύση τον προίκισε με χρώματα που δεν διακρίνονται 
εύκολα από τον όποιο παρατηρητή. Και αφού επιτέλους 
ανακαλύψω τη φωλιά, απολαμβάνω αυτή τη στιγμή 
όσο και κάθε άλλη στιγμή που τους παρατηρώ στην 
καθημερινή τους δραστηριότητα, τότε που οι γονείς 
επωάζουν τα αυγά τους και φροντίζουν τους νεοσσούς 
και οι νεαροί Ασπροπάρηδες πετούν γύρω από τη 
φωλιά τους.  

Τώρα προσμονή, περιμένω την άνοιξη που οι πρώτοι 
Ασπροπάρηδες θα γυρίσουν από την Αφρική από την 
ήπειρο που ξεχειμωνιάζουν. 

Καλή τύχη «φτερωτοί» μου φίλοι!
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΠΩΝ; Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ AΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ.
Το Εθνικό Πάρκο του δάσους Δαδιάς ήταν μια από τις πρώτες περιοχές 
στην Ελλάδα που κηρύχτηκαν προστατευόμενες πριν από τριάντα χρόνια. 
Εκείνη την εποχή οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες οδηγούσαν 
στην εντατικοποίηση της δασικής εκμετάλλευσης με αντικατάσταση 
των δρυοδασών του νομού Έβρου από αναδασώσεις πεύκων και υπέρ-
υλοτόμηση των ώριμων δέντρων για αύξηση του παραγωγικού ξύλου 
και των καυσόξυλων. 
Έτσι με το καθεστώς προστασίας σε εκείνη τη χρονική περίοδο, το δάσος 
Δαδιάς απέμεινε ένα από τα ελάχιστα ώριμα δάση του Έβρου, σημαντικό 
για φώλιασμα των γυπών και των αρπακτικών πουλιών. Η υλοτομία στην 
αυστηρή ζώνη προστασίας απαγορεύτηκε, ενώ η διατήρηση ώριμων 

δέντρων εντάχθηκε ως αρχή στις διαχειριστικές επεμβάσεις και στο υπόλοιπο Εθνικό Πάρκο.
Ένας σημαντικός παράγοντας που συγκράτησε τα αρπακτικά πουλιά στην περιοχή ήταν, εκτός από τα ώριμα δέντρα, και ο 
υψηλός αριθμός κοπαδιών που με τη βοσκή διατηρούσαν τα δασικά ανοίγματα και προσέφεραν τροφή στους γύπες. Μέχρι 
το 1980, τα κοπάδια είχαν μειωθεί συγκριτικά με τις δεκαετίες του 1960 και έκτοτε σταθεροποιήθηκαν μέχρι πρόσφατα που 
σημειώθηκε νέα τάση μείωσης των ζώων ελεύθερης βοσκής. Οι γηραιότεροι βοσκοί δεν μπορούν πλέον να φροντίσουν μεγάλα 
κοπάδια, ενώ οι νέοι άνθρωποι προτιμούν να ακολουθήσουν άλλα επαγγέλματα και να μετακινηθούν στις πόλεις δουλεύοντας 
κυρίως στο τριτογενή τομέα. 
Οι πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση των νέων από την περιοχή και στη 
γήρανση του πληθυσμού. Παράλληλα, η περιοχή αποδυναμώνεται από δημόσιες υπηρεσίες που συγχωνεύονται ή καταργούνται 
με την οικονομική κρίση να επιταχύνει αυτές τις αλλαγές. Η κρίση έχει καταστρέψει τη γεωργική δραστηριότητα που 
χαρακτηρίζεται πλέον από υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές πώλησης. Πολλοί κτηνοτρόφοι παραμένουν απλήρωτοι 
από τις εταιρείες γαλακτοκομικών προϊόντων για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνεπώς, είναι δύσκολο να δούμε μια επιστροφή στη 
γεωργία σύντομα. Ακόμη και ο οικοτουρισμός που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή, κατέπεσε απότομα. Έτσι ενώ πετύχαμε πολλά 
πράγματα για την προστασία των γυπών, η διατήρησή τους που εξαρτάται εν πολλοίς από την αγροτική δραστηριότητα είναι 
επισφαλής. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που διατηρούν τα αγροτικά και δασικά ανοίγματα που προσφέρονται για την εύρεση 
τροφής των αρπακτικών πουλιών μετά δυσκολίας θα συνεχίσουν.  
Είναι αναγκαίο τα μέτρα προστασίας των γυπών να συμπληρώνονται και από πολιτικά μέτρα σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς 
της τοπικής οικονομίας που συμβάλουν στην προώθηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών και στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης. Έτσι μόνον παραδείγματα σαν το δάσος Δαδιάς μπορούν να παραμείνουν βιώσιμα και στο μέλλον. 

ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ LOM
Ξεκινώντας από αρχαίες πηγές, οι ποταμοί Lom διαρκώς προκαλούν το ρυθμό του χρόνου. Διασχίζουν την κοιλάδα του  δυναμικού Δούναβη 
όπου και καταλήγουν. Τα φαράγγια των ποταμών είναι σαν αρτηρίες που σφύζουν από ζωή. Εδώ μπορείς να νιώσεις το σφυγμό της φύσης 
οποιαδήποτε εποχή. Είναι ο σφυγμός της όμορφης φύσης της Βουλγαρίας. Στους βράχους των φαραγγιών μπορείς να βρεις σπηλιές, 
εκκλησίες και μοναστήρια.
Το σύμπλεγμα των ποταμών Lom αποτελείται από τους: Mali, Beli, Cherni, Russenski, Lesser, White, Black, Russe. Στα βάθη τους κρύβονται 
μύθοι και θρύλοι του παρελθόντος. Σαν χαρούμενα παιδιά τα νερά χοροπηδούν στους βράχους δημιουργώντας μικρούς καταρράκτες. Σαν 
τα φίδια ελίσσονται σιωπηρά ανάμεσα σε ιτιές και φτελιές. Τα βαθιά νερά τους παρατηρούνται από την έντονη ματιά του Ασπροπάρη, της 
Γερακίνας και του Χρυσαετού. Αντιλαλούν τα τραγούδια και πολλών άλλων ειδών πτηνών. Οι ποταμοί Lom δεν θα σταματήσουν ποτέ να 
διασχίζουν το αιώνιο μονοπάτι του χρόνου. Επειδή είναι εκεί. Επειδή πρέπει να είναι εκεί.                                                                                                                                          
             Krassimir Manev

       © B. Carcamo
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ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ  

Με αυτόν τον τρόπο η νεαρή Rada από τη Σόφια αρχίζει την αυθόρμητη ιστορία της. Αυτό το καλοκαίρι, απροσδόκητα γι’ αυτήν, 
παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τη γέννηση και ανάπτυξη νεαρών Ασπροπάρηδων, υπό τη φροντίδα των αφοσιωμένων 
γονιών τους. Μόλις 8 ετών, η Rada αποφάσισε να περιγράψει την ιστορία των νέων της φίλων την οποία και θα μοιραστούμε μαζί 
σας. Ευχόμαστε στη νεαρή  συγγραφέα να διατηρήσει την καλοσύνη της και να συνεχίσει να αντλεί έμπνευση από την άγρια   φύση 
όπως εμείς και ακόμα περισσότερο!

Μια οικογένεια γυπών ζει στη Provadiya. Έρχονται να μείνουν μόνο για το καλοκαίρι και θα 
περάσουν το χειμώνα στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία. Είναι μεταναστευτικά πουλιά, φτάνουν 
μαζί με τους πελαργούς και φεύγουν πάλι μαζί τους. Εδώ στη Βουλγαρία, βρίσκουν μια 
φωλιά (σε μια τρύπα σε ένα γκρεμό) και γεννούν τα αυγά τους εκεί, μόνο ένα ή δύο.

Από το παράθυρο του δωματίου μου στο διαμέρισμά μας, όπου ζω με την γιαγιά και τον 
παππού, μπορώ να δω μια φωλιά. Είναι μια από τις τριάντα οικογένειες Ασπροπάρηδων. 
που είναι παγκοσμίως απειλούμενοι. Τους ονομάζουμε «οι καθαριστές της φύσης», επειδή 
τρέφονται με νεκρά ζώα. 

Όταν ήρθαμε στην Provadiya για τις καλοκαιρινές διακοπές μας, οι γύπες ήταν ήδη στη φωλιά τους και η μητέρα τους κλώσαγε 
τα αυγά. Εν τω μεταξύ ο πατέρας έφερνε τροφή από πολύ μακριά - του έπαιρνε πολύ χρόνο!

Φρόντισαν προσεκτικά τα μικρά τους. Όταν ένα μεγάλο πουλί πλησίασε τη φωλιά, το κυνήγησαν και το τσιμπούσαν με τα 
ράμφη τους μέχρι να φύγει μακριά. Οι δύο Ασπροπάρηδες προστατεύουν τη φωλιά κάθε στιγμή. Η οικογένεια έκανε δύο αυγά, 
αλλά, δυστυχώς, ένας από τους νεοσσούς δεν επιβίωσε.

Ο παππούς και η γιαγιά έχουν κιάλια και τα δίνουν συχνά σε μένα και στον αδελφό μου, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να 
παρατηρούμε τους Ασπροπάρηδες. Η πτήση τους είναι πολύ εντυπωσιακή. Απλώνουν τα τεράστια φτερά τους και αφήνουν 
τον άνεμο να τους μεταφέρει. Είναι ένα υπέροχο θέαμα. Πριν από δύο εβδομάδες το νεαρό πέταξε, επιτέλους. Η μαμά και ο 
μπαμπάς του ήταν συνεχώς κοντά του, αλλά για μια στιγμή που απομακρύνθηκε λίγο πιο μακριά, ο πατέρας του πέταξε αμέσως 
πίσω του. Το νεαρό κουράστηκε και προσγειώθηκε πάνω σε ένα βράχο και στη συνέχεια πέταξε πίσω στη φωλιά του.

Έτσι κάθε μέρα πετάει από λίγο, γιατί το φθινόπωρο έρχεται και θα πρέπει σύντομα να πετάξει μακριά με τους γονείς του. Τα 
ενήλικα πουλιά έχουν λευκό χρώμα στο κάτω μέρος των φτερών, αλλά ο νεαρός είναι σκούρος σε όλο του το σώμα. Είναι 
δύσκολο γι’ αυτούς να βρουν τροφή, αλλά τώρα ένας καλός άνθρωπος άρχισε να τους φέρνει τροφή και τους ταΐζει. Είναι 
κρίμα που δεν θα είμαι στη Provadiya όταν η οικογένεια θα πετάξει μακριά, αλλά η γιαγιά και ο παππούς θα μας το πουν όταν 
το κάνουν. Είμαι πολύ χαρούμενη που παρατήρησα τους Ασπροπάρηδες, επειδή είναι πολύ όμορφοι.

24 Αυγούστου 2012
Provadiya, Βουλγαρία

Rada Yonkova Hristova, 8 χρονών

© S. Spasov
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ΓΙΑΤΙ ΓΕΛΑΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΠΕΔΙΟΥ?
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