
Ο Ασπροπάρης
Άλλα ονόματα: Κουκάλογο, Αλογόκουκο, Τυροκόμος, Χελωνοφάης,
                                 Μπάτζος, Κολιανισάρης, Άκπαμπα, Μικρό Καρτάλι, ...

Local names: Koukalogo (Cuckoo’s horse), Alogokouko,
                                Tyrokomos (cheese maker), Mpatzos,
                                Kolianisaris, Akbaba, ...

Ο Ασπροπάρης είναι
το μικρότερο από τα 4 είδη γύπα
που απαντώνται στην Ελλάδα.
Ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό κίτρινο
και χωρίς φτερά πρόσωπο και το λευκό
χρώμα των φτερών του.

Τρέφεται κυρίως με ψοφίμια, καθώς και με έντο-
μα, ερπετά μικρά θηλαστικά ακόμα και σκουπίδια. 
Μπορεί να αναγνωρίζει αντικείμενα ελάχιστων 
εκατοστών ακόμα και από ύψος 1.000 μέτρων! 
Οι χελώνες αποτελούν επίσης αγαπημένη του 
τροφή και είναι το μόνο πουλί που καταφέρνει να 
τις φάει ζωντανές, τρυπώντας τις από το πίσω μέ-
ρος με το επιδέξιο ράμφος του.

The Egyptian vulture feeds mainly on carcasses, but 
also on insects, reptiles and small mammals, and 
even on rubbish! It can identify objects only a couple 
of centimeters small from 1000 meters high!
Tortoises are one of its favourite plates on the menu, 
and it is in fact the only bird able to eat them alive 
thanks to its exceptionally deft bill.

Την περίοδο της αναπαραγωγής τρώει και περιτ-
τώματα ζώων που του προσδίδουν το εντυπωσιακό 
κίτρινο χρώμα του προσώπου του.

In order to have an even more intense yellow face, 
during the breeding season it consumes excrements 
from other animals from where it obtains carotenoid 
pigments.

Είναι ο μοναδικός γύπας στην Ευρώπη που μεταναστεύει. Κάθε χρόνο 
διανύει περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα για να φτάσει στους τόπους 
διαχείμασής του στην Αφρική, επιστρέφοντας και πάλι στην Ελλάδα 
την άνοιξη.

The Egyptian vulture is the only vulture in Europe that migrates. It travels 
over 4000 km every year to reach its wintering  grounds in Africa, only to 
return back to Greece the next spring.

Θεωρείται ένα από τα εξυ-
πνότερα πουλιά του πλανή-
τη, όχι μόνο επειδή είναι από 
τα πρώτα είδη στο κόσμο που 
ανακαλύφθηκε ότι χρησιμο-
ποιεί εργαλεία, αλλά και διότι 
είναι το μόνο που «διδάσκει» 
το κόλπο αυτό σε άλλα άτομα 
του ίδιου είδους, δηλαδή πώς 
να επιλέγουν τις κατάλληλες 
πέτρες και πώς θα τις χρη-
σιμοποιούν για να σπάσουν 
αυγά στρουθοκαμήλου!

Considered as one of the smartest birds on the planet, it can use tools, 
namely stones to break open ostrich eggs; what’s even more striking, is 
that it can teach this behaviour to other fellow Egyptian vultures.

The Egyptian vulture is the smallest of the four
vulture species breeding in Greece.
Its featherless yellow face and white coloured body
makes this species unmistakable.

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου
LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. 
With the contribution of the LIFE+ � nancial instrument
of the European Union and the co-funding
of the A.G. Leventis Foundation.
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The Egyptian Vulture

Τι τρώει;
What does it eat?

Γενναίος και έξυπνος ταξιδιώτης

Συνδέεται πολύ με τον άνθρωπο και τις δραστηρι-
ότητές του. Φτιάχνει τη φωλιά του σε απόκρημνα 
βράχια, μερικές φορές δίπλα σε οικισμούς, ακόμη 
και δίπλα σε στάνες!

Egyptian vultures have a close relationship with 
human activities. Although they nest on cli� s, these 
may actually be located close to villages, or even 
right above livestock sheds!

Πού φωλιάζει;
Where does it nest?

A brave and smart traveller
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Νεαρός Ασπροπάρης
Juvenile Egyptian vulture

Ενήλικος Ασπροπάρης
Adult Egyptian vulture
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