
Η έκδοση αυτή έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ 
“Η επιστροφή του Ασπροπάρη” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ιδρύματος Α. Γ. 
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Η Ela έλεγξε προσεκτικά τα λουριά για μια τελευταία φορά, για να είναι σίγουρη ότι ο 
πομπός δέθηκε σφιχτά και δεν ενοχλούσε καθόλου το νεαρό πουλί. Έπειτα, το έβαλε 
πάλι πίσω στη φωλιά και κατέβηκε αργά τον απότομο γκρεμό. 
Το φθινόπωρο, αυτό το ανήλικο πουλί θα πρέπει να ταξιδέψει 
5.000 χλμ για να φτάσει στην Αφρική, όπου θα περάσει τον χειμώνα.
 Όλο αυτό το διάστημα, η Ela θα παρακολουθεί άγρυπνη τη μικρή 
κουκίδα στην οθόνη του υπολογιστή, ελπίζοντας ότι δεν θα σταματήσει 
να κινείται. 

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα LIFE+ «Η 
Επιστροφή του Ασπροπάρη» ξεκίνησαν έρευνα με την υποστήριξη των τοπικών 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ιδρυμάτων: το Sahara Conservation Fund 
στον Νίγηρα και το Ινστιτούτο Ορνιθολογικής Έρευνας Α. Π. Λεβέντη (APLO-
RI) στη Νιγηρία. Σύντομα, ανακάλυψαν ότι ο Πασχάλης σκοτώθηκε από έναν 
παραδοσιακό λαθροκυνηγό γυπών, που ταξίδευε τακτικά από τη Νιγηρία στον 
Νίγηρα για να κυνηγήσει γύπες, καθώς αποτελούν πολύ ακριβά «συστατικά» για 
τις παραδοσιακές «μαγικές» τελετές που γίνονται στην Νιγηρία.  

Ο λαθροκυνηγός είναι μόνο ένα κομμάτι του πάζλ. 
Αυτό που απαιτείται για να μετριαστεί η απειλή αυτή 
είναι να ξεσκεπάσουμε και να σταματήσουμε όσους 
ασκούν αυτές τις τελετές και τους επί κεφαλής του 
παράνομου εμπορίου που προμηθεύει τους γύπες. 
Οι παραδοσιακές πεποιθήσεις για τη θαυματουργή 
ίαση και τη μαγεία, που απαιτούν το θάνατο των 
Ασπροπάρηδων, οδήγησαν στην πλήρη εξαφάνιση του 
είδους στη Νιγηρία και τη ραγδαία μείωσή τους στις 
γειτονικές χώρες της Αφρικής. Αυτές οι πεποιθήσεις 
βασίζονται στον ρόλο των γυπών ως «καθαριστές» 
της φύσης: παρόλο που τρέφονται με νεκρά ζώα δεν 
αρρωσταίνουν από ασθένειες. Οι κάτοικοι των χωρών 
της Αφρικής το βλέπουν καθημερινά και γι’ αυτό 
πιστεύουν ότι τους προστατεύουν μαγικές δυνάμεις.

Αλλά αυτές ακριβώς οι «μαγικές δυνάμεις» προστατεύουν τον άνθρωπο και την άγρια ζωή. Οι Ασπροπάρηδες 
μεταναστεύουν στην Αφρική, όταν έρχεται ο χειμώνας στην Ευρώπη και ξεκινάει η ξηρή περίοδος στην Αφρική. Οι 
Fulani και οι άλλες νομαδικές φυλές από τη ζώνη του Σάχελ συγκεντρώνονται γύρω από πηγές νερού μαζί με τα 
κοπάδια τους. Δεκάδες χιλιάδες ζώων και ανθρώπων συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος. Οι γύπες είναι και αυτοί εκεί. 
Με τη διατροφή τους εμποδίζουν την εξάπλωση πλήθους μολυσματικών ασθενειών. Χωρίς αυτούς, οι άνθρωποι και 
τα κοπάδια τους θα κινδυνέψουν.

Σήμερα, οι γύπες –οι καθαριστές της φύσης– 
χρειάζονται προστασία. Η Ela ξέρει ότι πολλά 
πουλιά, όπως ο Πασχάλης, που γεννήθηκαν στη 
χώρα της, θα πετάξουν μακριά από την επίβλεψη 
και φροντίδα της. Η αποτελεσματική προστασία 
του Ασπροπάρη και των άλλων μεταναστευτικών 
πουλιών μεγάλων αποστάσεων, που διασχίζουν 
διαφορετικές ηπείρους, είναι αδύνατη χωρίς 
την ύπαρξη μεγάλης κλίμακας διασυνοριακής 
συνεργασίας.

Το 2013, 10 νεαροί Ασπροπάρηδες σημάνθηκαν με δορυφορικούς πομπούς. Τρεις από αυτούς 
μετανάστευσαν πάνω από τη ξηρά και έφτασαν με επιτυχία στους τόπους διαχείμασης. 
Οι υπόλοιποι επτά προσπάθησαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, βασιζόμενοι μόνο στο ένστικτό 
τους να πάνε νότια. Οι πέντε βρήκαν το θάνατο στη θάλασσα και οι άλλοι δύο σε νησιά 
της Μεσογείου. Ο Πασχάλης ήταν ο μόνος που κατάφερε με επιτυχία να ξεπεράσει το φυσικό 
αυτό εμπόδιο… απλά για να πέσει πάνω σε λαθροκυνηγό. 

Η ιστορία αυτή θα τελείωνε εδώ αν δεν υπήρχε στην πλάτη του ο δορυφορικός πομπός. Ο πομπός αυτός δεν έδειχνε μόνο τη θέση 
του πουλιού, αλλά μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι Ασπροπάρηδες. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τους επιστήμονες για τη σχεδίαση αποτελεσματικών δράσεων διατήρησης που θα βοηθήσουν στη 
διάσωση των απειλούμενων αυτών γυπών. 

Λίγους μήνες αργότερα, ένας άλλος άνθρωπος σε μια 
άλλη ήπειρο περίμενε υπομονετικά, πίσω από έναν 
αμμόλοφο. Είχε αφήσει το δόλωμα και είχε οπλίσει το 
τουφέκι. Τίποτε δεν μπορούσε να πάει στραβά. Ένας 
πυροβολισμός αντήχησε. Η κουκίδα στην οθόνη του 
υπολογιστή 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
να κινείται…


