Οδηγός Αναγνώρισης Πουλιών
κυκλοφόρησε!
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΟΕ)
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ο πιο σύγχρονος και ενημερωμένος

Έκδοση 2015,
ευρύτατα βελτιωμένη,
ειδικά σε πουλιά
που απαντούν
στην Ελλάδα!

Μέρος της ελληνικής
έκδοσης καλύφθηκε
με την ευγενική
χορηγία της ΣΑΝΗ Α.Ε.

• Πρόγραμμα SPERCHIOS
• Champions of the Flyway 2016
• Φυλλοσκόποι
Διάθεση:
Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80,
τηλ. 210 8227937 & 210 8228704
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, τηλ. 2310 2442545

info@ornithologiki.gr

www.ornithologiki.gr

LIFE10 NAT/BG/000152

Αφιέρωμα

Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων

5 χρόνια δράσης για την
«Επιστροφή του Ασπροπάρη»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Οι τελευταίοι των Ασπροπάρηδων
5 χρόνια δράσης για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

Κ

ι όμως, πέρασαν τα 5 χρόνια του Προγράμματος
LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη». Δυστυχώς, οι Ασπροπάρηδες δεν επέστρεψαν… Σχεδόν
κάθε χρόνο βλέπαμε πως χάναμε πουλιά, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα για να το αποτρέψουμε:
τα δηλητηριασμένα δολώματα δεν κάνουν διακρίσεις.
Παρ’ όλα αυτά, το Πρόγραμμα έχει φέρει την ελπίδα
για το είδος. Η εξαφάνισή του δεν περνάει πια απαρατήρητη. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι αρμόδιες

αρχές και, το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι της υπαίθρου, που πάντα έβλεπαν τον Ασπροπάρη στο πλάι
τους, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας, αποφασισμένοι
να μην αφήσουμε αυτό το εκπληκτικό πουλί να είναι
μόνο μία ανάμνηση ή άλλος ένας χαρακτήρας από παραμύθια και μύθους που λέγανε οι παλιοί. Ποιος άλλος
θα μας φέρει την άνοιξη;
Victoria Saravia & Stoyan Nikolov
Εκ μέρους της Ομάδας
του Προγράμματος

www.LifeNeophron.eu

Πασχάλης Δουγαλής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Victoria Saravia

Περιμένοντας
τους Ασπροπάρηδες
στην Ήπειρο

Victoria Saravia

Τοποθέτηση δορυφορικού
πομπού στον Ασπροπάρη
«Αώο», στην Κόνιτσα

5 χρόνια για την «Επιστροφή του Ασπροπάρη»

Η αποστολή μας - Τι καταφέραμε - Το μέλλον
Το Πρόγραμμα LIFE+ «Επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη
(Neophron percnopterus) στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Κύριος σκοπός του ήταν
η ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού του Ασπροπάρη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και
η διάσωση του είδους από την εξαφάνιση.

Η
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Victoria Saravia,
Συντονίστρια
Προγράμματος LIFE+
για τον Ασπροπάρη
για την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία

εκτέλεση του κύριου σκοπού του Προγράμματος αποτέλεσε τεράστια πρόκληση. Δυστυχώς,
η πρόκληση αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν
οι πρώτες έρευνες πεδίου που ολοκληρώθηκαν στην
Ελλάδα το 2012 αποκάλυψαν ότι ο υπάρχων πληθυσμός δεν ήταν γύρω στα 30-50 ζευγάρια που ανέφερε
η πιο αξιόπιστη βιβλιογραφία, αλλά στην πραγματικότητα λιγότερα από τα μισά: βρέθηκαν μόνο 15 ενεργές επικράτειες, κυρίως στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και
την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων, με διάσπαρτα
ζευγάρια στην Ήπειρο και την υπόλοιπη Θράκη. Ευτυχώς, η κατάσταση στη Βουλγαρία ήταν καλύτερη, με
29 ενεργές επικράτειες, συγκεντρωμένες κυρίως στην
Ανατολική Ροδόπη, γύρω από το Μαντζάροβο, ενώ
λίγα ζευγάρια επιβίωναν ακόμα στη Βορειοανατολική
Βουλγαρία.

τερότητες και τις ανάγκες του είδους στην Ελλάδα και
τη Βουλγαρία βοήθησε στην προσαρμογή των άμεσων
δράσεων διατήρησης που σχεδιάστηκαν εντός του
Προγράμματος. ‘Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω
της χρήσης δορυφορικών πομπών που τοποθετήθηκαν στα πουλιά. Παρείχαν πολύ σημαντικά στοιχεία και
αποκάλυψαν την κλίμακα των ήδη αναγνωρισμένων
απειλών -όπως η παράνομη χρήση δηλητηρίων- αλλά
αποκάλυψαν και μία μέχρι τώρα άγνωστη απειλή: το
φυσικό εμπόδιο που αποτελεί η Μεσόγειος για τα άπειρα νεαρά κατά τη διάρκεια της πρώτης τους μετανάστευσης, καθώς 8 στα 10 άτομα που ακολούθησαν τη
διαδρομή αυτή πέθαναν, τα περισσότερα από πνιγμό
-μια τεράστια απώλεια που ο συγκεκριμένος πληθυσμός δεν μπορεί να στηρίξει.

Παρά το πρώτο αυτό «χτύπημα», η Ομάδα του Προγράμματος ξεκίνησε να υλοποιεί την ευρεία γκάμα
δράσεων που είχαν σχεδιαστεί αρχικά και οι οποίες θα
παρείχαν τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αποτελεσματική διαχείριση του είδους και θα αντιμετώπιζαν τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζει ο Ασπροπάρης στους τόπους αναπαραγωγής και κατά μήκος της
μεταναστευτικής του διαδρομής. Παρόλο που το είδος
αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών και προγραμμάτων παρακολούθησης -ιδιαίτερα στην Ισπανία- που
έχουν δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες, γνωρίζαμε πολύ λίγα για τον Βαλκανικό πληθυσμό. Αναμέναμε
σίγουρα διαφορές στη βιολογία και την οικολογία, τη
μετανάστευση και τις απειλές ανάμεσα στου πληθυσμός των Βαλκανίων και της Ιβηρικής χερσονήσου.
Υπό αυτή την έννοια, η καλύτερη γνώση για τις ιδιαι-

Η περίπτωση του Λάζαρου, του Ασπροπάρη με πομπό
που δηλητηρίαστηκε δύο φορές μέσα σε λιγότερο από
έναν χρόνο στην Ελλάδα, ήταν πολύ σημαντική για την
αναγνώριση της παράνομης χρήσης δηλητηρίων ως
την πιο σηημαντική ανθρωπογενή απειλή για το είδος
και έδειξε πόσο εύκολα μια απειλή μπορεί να προκαλέσει την εξαφάνιση του είδους (από το 2012 πέθαναν
συνολικά πέντε Ασπροπάρηδες από δηλητήρια μόνο
στην Ελλάδα). Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ομάδα
του Προγράμματος να συγκεντρώσει και να επενδύσει παραπάνω στον σχεδιασμό νέων δράσεων για την
καταπολέμηση της απειλής αυτής. Οι δράσεις αυτές
περιελάμβαναν την ίδρυση Ομάδας Εργασίας από τις
ΜΚΟ και τους θεσμούς για την άσκηση πίεσης και τη
συνεργασία με τις Κεντρικές Αρχές για την προώθηση
αλλαγών στην εθνική νομοθεσία και την προώθηση

του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων
υψηλότερα στην πολιτική ατζέντα. Δημιουργήθηκε,
επίσης, τοπικό δίκτυο άμεσα εμπλεκόμενων (κτηνοτρόφων, κυνηγών, αγροτών κ.λπ.) και τοπικών αρχών
που είναι ενήμεροι για το πρόβλημα και εμπλέκονται
ενεργά στην εξάλειψή του. Τέλος, δημιουργήθηκαν
δύο Ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στην ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων και πτωμάτων,
που εργάζονται στα δύο εναπομείναντα προπύργια
του είδους, τη Δαδιά και τα Μετέωρα.
Άλλες δράσεις που διεξάχθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος αποκάλυψαν περαιτέρω χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες για τη διατήρηση του είδους: η
γενετική μελέτη και οι τοξικολογικές και παρασιτολογικές αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή ασθένειες αλλά υπάρχει η απειλή της
απώλειας της γενετικής ποικιλίας, γεγονός αναμενόμενο σε μικρούς πληθυσμούς όπως ο Βαλκανικός. Παρομοίως, η μελέτη για τις τροφικές προτιμήσεις έδειξε να
απορρίπτει την υπόθεση ότι η μείωση του πληθυσμού
του Ασπροπάρη μπορεί να σχετίζεται με αλλαγές στις
τροφικές προτιμήσεις οι οποίες επηρέασαν την παραγωγικότητα κατά την αναπαραγωγή. Εξακριβώθηκε η
μεταναστευτική διαδρομή (πάνω από την Τουρκία και
τη Μέση Ανατολή, αλλά και η επικίνδυνη εναλλακτική
διαδρομή πάνω από τη Μεσόγειο) και οι τόποι διαχείμασης (κυρίως το Τσαντ και το Σουδάν). Αναφορικά με
τις άμεσες δράσεις διατήρησης, το Πρόγραμμα δημιούργησε και/ή λειτούργησε τέσσερις ταΐστρες, ειδικά
για τους Ασπροπάρηδες, στις περιοχές των Μετεώρων,
της Κόνιτσας και στο Μπουραζάνι στην Ελλάδα και στο
Russenski Lom στη Βουλγαρία. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για την παροχή ασφαλούς τροφής στο 50% των
αναπαραγόμενων ζευγαριών, ενώ άλλες τόσες φωλιές
φυλάχθηκαν για την πρόληψη περιστατικών λαθροθηρίας, όχλησης αλλά και για τη διάσωση νεοσσών που
έπεσαν από τη φωλιά (σώθηκαν 7 νεοσσοί). Επιπλέον,
μονώθηκαν πάνω από 400 πυλώνες ηλεκτρισμού στη
Βουλγαρία και την Ελλάδα, για την αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας.
Άλλο ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των δομών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης για το είδος και τις απειλές
ανάμεσα στους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς σε πε-

ριοχές που το είδος είναι ακόμα παρόν. Υλοποιήθηκαν
δεκάδες σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας, ανοιχτές
εκδηλώσεις, δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εμπλέκοντας πάνω από 10.000 ανθρώπους που σχετίζονται άμεσα με τη διατήρηση του
είδους, είτε μέσω των καθημερινών τους δραστηριοτήτων (κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί), τη θέση τους
(ιθύνοντες, δασοφύλακες, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.) ή
την άποψή τους (παιδιά που επηρεάζουν τους γονείς
τους, πολίτες που πιέζουν για τη διατήρηση του είδους). Την ιστοσελίδα του Προγράμματος επισκέφθηκαν περισσότερα από 115.000 άτομα από 183 χώρες. Η
Ομάδα του Προγράμματος θεωρεί επίσης επιτακτική
τη συνεργασία με ειδικούς από όλο τον κόσμο και έχει
δημιουργήσει δίκτυο ανθρώπων που ενώνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία του Ασπροπάρη κατά
μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής του είδους.
Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών είναι η δημιουργία του Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής
για τη Διατήρηση των Πληθυσμών Ασπροπάρη των
Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας (εμπλέκονται πάνω
από 20 χώρες) με την υποστήριξη του CMS - Raptors
MoU. Τέλος, η Ελλάδα απέκτησε Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για το είδος στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δημήτρης Βαβύλης

Εκδήλωση
για τον Ασπροπάρη
με τα παιδιά και τους
εκπαιδευτικούς του
4ου Δημοτικού Σχολείου
Καλαμπάκας

Παρά τα έργα και τις προσπάθειές μας, οι απειλές για
τον Ασπροπάρη είναι ακόμα εκεί και κάποιες, όπως τα
δηλητηριασμένα δολώματα, χτυπούν ανελέητα και
δυσχεραίνουν την ανάκαμψη του είδους. Έχουν γίνει
τεράστια βήματα και πρόοδος χάρις στο Πρόγραμμα,
αλλά η δουλειά δεν έχει ακόμα τελείωσει. Το 2016 βρέθηκαν 33 ζευγάρια και στις δύο χώρες, από 42 το 2012
και μόνο 5 παραμένουν στην Ελλάδα. Οι Ασπροπάρηδες χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από
ποτέ. Στην πιο δύσκολή τους ώρα, θα τους γυρίσουμε την πλάτη;
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Γιάννης Χονδρός

Οι συμμετέχοντες στο
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
στα Μετέωρα

Guy Shorrock/RSPB

Οι Ομάδες Ανίχνευσης
με ειδικά εκπαιδευμένα
σκυλιά είναι ένα από
τα σημαντικότερα
επιτεύγματα του
Προγράμματος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δημήτρης Βαβύλης

Ένας από τους τελευταίους
Ασπροπάρηδες
των Μετεώρων

Ταξίδι χωρίς επιστροφή(;)

Η Οδύσσεια των Βαλκανικών Ασπροπάρηδων μέσα από τα
μάτια του «μεγάλου αδελφού» της δορυφορικής τηλεμετρίας
Η ετήσια μετανάστευση για κάθε είδος πουλιού σε μεγάλες αποστάσεις ενέχει πολλούς κινδύνους. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νεοσσούς που μόλις έχουν αφήσει τη φωλιά τους και έναν
περίπου μήνα μετά την πρώτη τους πτήση καλούνται από την «γενετική τους κληρονομιά»
να διασχίσουν θάλασσες, ερήμους και άλλες ζώνες κινδύνου για να φτάσουν στον τελικό
τους προορισμό στην Αφρική.
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Λαυρέντης Σιδηρόπουλος,
Ορνιθολόγος Πεδίου,
Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία

Σ

το πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη», συνολικά 27 ηλιακά επαναφορτιζόμενοι δορυφορικοί πομποί της πλατφόρμας ARGOS τοποθετήθηκαν (με λουριά από Teflon
τύπου «σακιδίου πλάτης») σε Aσπροπάρηδες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Από αυτούς, πέντε ήταν ενήλικοι,
που είτε βρέθηκαν ελαφρώς (τι άλλο;) δηλητηριασμένοι (2 πουλιά), είτε παγιδεύτηκαν μετά από επίπονες
προσπάθειες των ομάδων πεδίου. Οι υπόλοιποι ήταν
νεοσσοί στη φωλιά, περίπου 65 ημερών, τρεις από αυτούς προερχόμενοι από Προγράμματα αναπαραγωγής
σε αιχμαλωσία και απελευθερωμένοι πιλοτικά με τη
μέθοδο «hacking» τον Σεπτέμβριο του 2016 στη ΒΑ
Βουλγαρία.
Ήταν ήδη γνωστά κάποια πράγματα για τη μετανάστευση των Ασπροπάρηδων και την παραμονή τους
στην Αφρική: η πλειοψηφία μεταναστεύει μέσω του
Βοσπόρου, Ανατολίας, Μέσης Ανατολής πριν εισέλθει
στη Β. Αφρική, διασχίσει τη Σαχάρα και φτάσει στη
ζώνη του Σαχέλ, ενώ ορισμένα άτομα (κυρίως από τη
Δυτική Ελλάδα, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ) διασχίζουν
τη Μεσόγειο, ακολουθώντας την Ελληνική χερσόνησο
ή «πηδώντας» από νησί σε νησί στο Αιγαίο και περνούν
στο Λυβικό πέλαγος, συχνά με μια ενδιάμεση παραμονή στα Αντικύθηρα ή την Κρήτη. Η διαχείμαση γίνεται
στην υποσαχάρια ζώνη και τα νεαρά συνήθως δεν επιστρέφουν πριν το τέταρτο έτος της ηλικίας τους.
Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ίσως (μαζί με τα δηλητηριασμένα δολώματα) και το πιο ανησυχητικό για
τον Βαλκανικό πληθυσμό: το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των νεοσσών που ολοκληρώνουν το πρώτο τους
ταξίδι και το τραγικά χαμηλότερο που θα φτάσει στην

ενηλικίωση. Από τους 22 νεοσσούς μόνο 10 ολοκλήρωσαν την πρώτη τους μετανάστευση. Από τους 12
νεοσσούς που διέσχισαν το Αιγαίο ή την ηπειρωτική
Ελλάδα και αποπειράθηκαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, μόνο δύο τα κατάφεραν. Και τα δύο (ο «Πασχάλης» και η «Elodie») ήταν πουλιά που ξεκίνησαν από τη
Θράκη ή τη Βουλγαρία. Κανένας από τους νεοσσούς
του δυτικού τμήματος (Κ. Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ)
δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο του ταξίδι.
Η απουσία ανοδικών ρευμάτων πάνω από τη θάλασσα αναγκάζει τα πουλιά σε παρατεταμένο, ενεργοβόρο φτεροκόπημα, οδηγώντας τα στην εξάντληση, την
πτώση στη θάλασσα και τελικά τον πνιγμό. Ένας νεοσσός από τη Βουλγαρία (η «Ilina») πέθανε σε μια βραχονησίδα των Δωδεκανήσων, όταν απρόσμενα στράφηκε δυτικά από την Τουρκία, πιθανώς πέφτοντας θύμα
εξάντλησης και του τοπικού ζευγαριού Σπιζαετών. Και
οι 8 νεοσσοί που επέλεξαν την «ορθόδοξη» διαδρομή
από Ανατολία - Μ. Ανατολή - Β. Αφρική και δεν πέταξαν
για μεγάλες αποστάσεις πάνω από την ανοιχτή θάλασσα, τα κατάφεραν.
Αξιοσημείωτη είναι η συμπεριφορά των τριών πουλιών
από προγράμματα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία: η
«Lom» και η «Regina», πουλιά με προέλευση από την
Τουρκία, ξεκίνησαν την μετανάστευσή τους με καλούς
οιωνούς, καθώς ακολούθησαν την τυπική πορεία των
νεοσσών που τα κατάφερναν ως τώρα, μέσω Βοσπόρου - Ανατολίας. Δυστυχώς, στην περιοχή της Αλεξανδρέττας στη ΝΑ Τουρκία, πέρασαν ανεξήγητα τη Μεσόγειο και μετά από σύντομη παραμονή στην Κύπρο,
διέσχισαν τη θάλασσα για να πνιγούν με λίγες μέρες
και χιλιόμετρα διαφορά ανοιχτά του Ισραήλ. Αντίθε-

τα, η «Elodie» (με Γαλλική προέλευση) που διέσχισε το
Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τα
Κύθηρα, κατάφερε «κόντρα στη στατιστική» να ξεπεράσει το Λιβυκό και να φτάσει στην Αφρική ανατολικά
από το Τομπρούκ -μόλις ο δεύτερος νεοσσός που τα
καταφέρνει από τους 12 που «τόλμησαν» αυτή τη διαδρομή. Κατά τη διάσχιση της ερήμου δεν καταγράφηκε καμία απώλεια.
Οι επιδόσεις των πουλιών που επιβίωσαν ήταν εξίσου
εντυπωσιακές: Κατά μέσο όρο, κάθε πουλί διένυσε
5.275 χιλιόμετρα σε 35 μέρες (172 χλμ/ημέρα). Η μέγιστη ταχύτητα καταγράφηκε σε ένα διάστημα τεσσάρων ωρών με 81 χλμ/ώρα και η μέγιστη απόσταση
εντός μιας ημέρας έφτασε τα 507 χλμ μεταξύ Ν. Αιγύπτου και Σουδάν τον Σεπτέμβρη του 2013.
Στις περιοχές διαχείμασης, όσοι νεοσσοί τα κατάφεραν, χρησιμοποιούσαν μια ζώνη από 4.800 - 94.100
χλμ2 (μ.ο. 27100), ενώ η μέγιστη περιοχή που περικλείεται από τις θέσεις που έδωσε ένας πομπός αγγίζει τα
819.000 χλμ2. Οι νεαροί Ασπροπάρηδες χρησιμοποιούσαν εκτάσεις κυρίως αγροτικές, σαβάνας, λιβαδιών και
ερήμων σε μέσα υψόμετρα (~500 μ). Οι κύριες περιοχές όπου ξεχειμώνιασαν ήταν ο Νίγηρας, μια εκτεταμένη ζώνη στο Τσαντ, την Κ. Αφρικανική Δημοκρατία
και το Σουδάν, καθώς και την Ανατολική Αιθιοπία και
την Υεμένη.
Ακόμη κι αυτοί που έφτασαν όμως, δεν καταφέρνουν
να γυρίσουν: Από τους 10 νεοσσούς που κατάφεραν
με επιτυχία να μεταναστεύσουν, μόνο δύο επιβίωσαν. Μόνο δύο από τους 22 συνολικά ανήλικους
Ασπροπάρηδες που παρακολουθήθηκαν, κατάφεραν
να φτάσουν το 4ο έτος της ηλικίας τους και ο ένας, ο
«Dobromir», μάλλον είναι νεκρός καθώς εξέπεμψε τα
τελευταία σήματά του από οικισμούς του Κεντρικού
Σουδάν. Ο «Dobromir» πραγματοποίησε το πιο εντυπωσιακό ταξίδι, με μια απίστευτη περιπλάνηση άνω
των 20.000 χλμ, όταν ήταν δύο ετών, το 2014, που τον
έφερε πάνω από 17 χώρες σε τρεις ηπείρους μέσω

Ιράν, Καυκάσου, Β. ακτών της Μαύρης Θάλασσας στη
Βουλγαρία και πάλι πίσω στην Αφρική.
Για δύο νεοσσούς πιθανόν για την απώλεια σήματος να
οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα (ακόμη και οι πιο εξελιγμένες τεχνολογίες τηλεμετρίας δεν είναι άτρωτες)
και ελπίζουμε να είναι ακόμη ζωντανοί.
Η αιτία θανάτου, με τη βοήθεια τοπικών συνεργατών
στην Αφρική, εξιχνιάστηκε για τον «Πασχάλη», νεοσσό του 2013 από το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης
- Σουφλίου, που ενώ κατάφερε να μεταναστεύσει με
επιτυχία πάνω από τη Μεσόγειο, έπεσε θύμα κυκλώματος εμπορίας… κομματιών από γύπες για χρήση σε
τελετές μαύρης μαγείας στον Νίγηρα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η
εξακρίβωση των αιτιών θανάτων των πουλιών σε τόσο
απομακρυσμένες περιοχές και χώρες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, όπου δυστυχώς δεν καλύπτονται βασικές
ανθρώπινες ανάγκες, πόσο μάλλον προσπάθειες διατήρησης της άγριας ζωής.
Τα ενήλικα πουλιά (πέντε συνολικά) που παρακολουθήθηκαν, δεν έδειξαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα
κατά τη μετανάστευση, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι
και τα πέντε ακολούθησαν την «ορθόδοξη» διαδρομή
από Ανατολία - Μ. Ανατολή - Β. Αφρική. Δυστυχώς, ο
«Λάζαρος» και ο «Κάστορας» πέθαναν, ο πρώτος στην
επιστροφή του στην Ελλάδα, λίγο πριν φτάσει στα
Μετέωρα, πάλι θύμα δηλητηριασμένων δολωμάτων,
ο δεύτερος για άγνωστη ακόμα αιτία στην Αφρική. Ο
«Αώος», ο «Boris» και η «Jenny» συνεχίζουν να μας παρέχουν πολύτιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά τους
στις περιοχές αναπαραγωγής, τις μεταναστευτικές διαδρομές και στην διαχείμασή τους.
Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση νέων προτάσεων διατήρησης
σε μια προσέγγιση που θα ενώσει επιστήμονες από
πάνω από 15 χώρες σε τρεις ηπείρους για τη διάσωση
των τελευταίων Ασπροπάρηδων του ανατολικού διαδρόμου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Μεταναστευτικές
διαδρομές ενήλικων
Ασπροπάρηδων
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ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Μεταναστευτικές
διαδρομές ανήλικων
Ασπροπάρηδων

Ιστορίες από το πεδίο
Οκτώ ερευνητές πεδίου μοιράζονται μαζί μας στιγμές από τη διαδρομή 5 χρόνων παρέα
με τους Ασπροπάρηδες.
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Η περιέργεια
σκότωσε τη γάτα…

Πρωινό… Delivery
(Απρόοπτα στη ρουτίνα
μιας μέρας ταΐσματος)

Άγγελος Ευαγγελίδης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Γιάννης Χονδρός
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Μέσα Απριλίου 2015, κοιλάδα Κόνιτσας κάπου κοντά
στο ποτάμι. Τρεις φακοί κεφαλής κουνιούνται βιαστικά να προλάβουν την αυγή. Τοποθετούνται τα κρέατα,
οπλίζεται η παγίδα και μετά φεύγει ο καθένας για το
πόστο του. Μία ακόμη μέρα παγίδευσης έχει ξεκινήσει.
Με το χάραμα εμφανίζονται τα τσοπανόσκυλα, αργότερα η αγριόγατα, κοράκια, Κουρούνες και μία Γερακίνα, παίρνουν όλοι το μερίδιο τους. Μέχρι το μεσημέρι
το φαί έχει αρχίσει να λιγοστεύει αλλά ένα τσοπανόσκυλο επιμένει. Ξαφνικά, δύο Κουκάλογα γυροπετούν
χαμηλά και προσγειώνονται αλλά δεν πλησιάζουν,
περιμένουν τη σειρά τους, δεν βιάζονται, το απολαμβάνουν, ενώ το τσοπανόσκυλο απομακρύνεται με το
τελευταίο κομμάτι κρέας στο στόμα. Ήμουν ο τυχερός
εκείνη τη μέρα στο hide και μπορούσα να ακούω την
καρδιά μου να χτυπάει, καθώς ο Ασπροπάρης που σε
λίγο θα τον λέγαμε «Αώο» προχωρούσε αργά αργά για
να δει τι ήταν εκεί που έτρωγε ο σκύλος…

Χτυπάει το ξυπνητήρι στις 5:00. Ετοιμάζομαι, παίρνω
το κολατσιό μου και το «κολατσιό» των Aσπροπάρηδων (εντόσθια γουρουνιού). Πηγαίνω στο γκαράζ,
προσέχοντας να μπει το κάθε πακέτο στη σωστή θήκη!
Στόχος μου να σερβιριστεί το πρωινό τους πριν ξημερώσει. Στις 6:00 φτάνω στην περιοχή και ξεκινάω για το
σημείο ταΐσματος. Ξαφνικά, ακούω βήματα πίσω μου:
ένα μικρό τσοπανόσκυλο, πεινασμένο και ιδιαίτερα
φιλικό μαζί μου, εξ’ αιτίας της μυρωδιάς του κρέατος.
Προσπαθώ να το απωθήσω αλλά μάταιος κόπος. Μόλις
φτάνω στον βράχο, ανεβαίνω γρήγορα, αφήνω το κρέας και κατεβαίνω από τον βράχο. Ο σκύλος έχει ανέβει
λίγα μέτρα, αλλά φοβάται να κατέβει! Τον κατεβάζω
και με ακολουθεί, μυρίζοντας την άδεια σακούλα. Φτάνουμε πίσω στο σημείο παρακολούθησης, καθόμαστε
και μοιραζόμαστε το δικό μου κολατσιό, χαζεύοντας
τους Ασπροπάρηδες που ήδη είχαν σερβιριστεί.

Φύλακας ή online κάμερα

Τρέμει η γη απ’ το... θεριό!

Δώρα Σκαρτσή
WWF Δαδιά

Λαυρέντης Σιδηρόπουλος
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ένας από τους φύλακες των φωλιών του Aσπροπάρη
στη Θράκη ήταν τόσο ενθουσιώδης με την καθημερινή παρατήρηση της ζωής του ζευγαριού, που μας τηλεφωνούσε συχνά μέσα στην ημέρα για να μας αναγγείλει τα οικογενειακά νέα της Ασπροπαρο-οικογένειας.
Μαθαίναμε τα πάντα στην ώρα τους. Πρώτος γύριζε
ο αρσενικός στη φωλιά το σούρουπο, ενώ το θηλυκό
αργούσε, πόσες φορές τάισαν τα μικρά μέσα στην ημέρα, πώς υπερασπίστηκαν οι γονείς τη φωλιά από επισκέψεις κορακιών, πόσο γρήγορα έφαγαν την τροφή
που τους τοποθετούσε κοντά στη φωλιά και βέβαια τα
νέα πύκνωναν με τα ανδραγαθήματα των μικρών καθώς μεγάλωναν και ετοιμάζονταν να πετάξουν. Κι εμείς
νοιώθαμε σαν να ήμασταν εκεί καθημερινά. Τύφλα να
’χει η online κάμερα μπροστά σε μερακλωμένους με τη
φύση ανθρώπους!

Ιούλιος του 2014, καθισμένος σε ένα άνοιγμα με θέα
ένα φαράγγι της Πέλλας. Ζέστη, Aσπροπάρης γιοκ και
ο καφές έχει τελειώσει εδώ και ώρα. Σκανάρω, περιμένοντας να βγει τουλάχιστον ο Xρυσαετός που είδα πριν
λίγη ώρα να χάνεται πίσω από τις ράχες. Κοιτώντας
ακόμα με τα κιάλια, ακούω ένα ολοένα ηχηρότερο ποδοβολητό που κάνει να σείεται το ξερό χώμα. Μέχρι να
κατεβάσω τα κιάλια, έχω φανταστεί πώς είναι να σου
επιτίθεται κριάρι, τραγί, τσοπανόσκυλο και μονόκερoς
(μετά από πέντε ώρες στον ήλιο όλα είναι πιθανά!). Η
«αόρατη απειλή» φρενάρει καρτουνίστικα λίγα μέτρα
μπροστά μου, σηκώνοντας ένα (αναλογικά) σύννεφο
σκόνης. Αφού κοιτιόμαστε αμοιβαία έκπληκτοι για
κάνα δευτερόλεπτο, γίνεται κυριολεκτικά λαγός…

Η αντίληψη των παιδιών
στη νότια Τουρκία
για τη μετανάστευση
των πουλιών
Steffen Oppel
Βρετανική Εταιρεία για την
Προστασία των Πουλιών (RSPB)
Το καλοκαίρι του 2013 επισκεφθήκαμε τον Κόλπο του
Ισκεντερούν στη νότια Τουρκία για την καταμέτρηση
των Ασπροπάρηδων που μεταναστεύουν πάνω από
τη Μεσόγειο. Η ομάδα μας τράβηξε την προσοχή δύο
ντόπιων παιδιών, που μας ακολουθούσαν κάθε μέρα
στην εργασία πεδίου. Μια μέρα, εμφανίστηκε ένα τεράστιο σμήνος πελαργών, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα 10.000 πουλιών να κάνουν κύκλους στον
ουρανό με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Αλλά τα παιδιά δεν
μοιράστηκαν καθόλου τον ενθουσιασμό μας και έδειχναν απογοητευμένα. Όταν τα ρώτησα γιατί, απάντησαν απλά: «σήμερα δεν θα έχει τηλεόραση».
Τα παιδιά γνώριζαν ότι οι πελαργοί θα κουρνιάσουν
στους πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, που
συνδέουν με ρεύμα και το δικό τους χωριό. Εξαιτίας της
φτωχής κατασκευής των πυλώνων, ένα μεγάλο σμήνος πελαργών συνεπάγεται πάντα την ηλεκτροπληξία
κάποιων από αυτούς και κατά συνέπεια τη διακοπή
ρεύματος –και μη τηλεόρασης για τα παιδιά. Η σχεδόν
ανύπαρκτη μόνωση στις γραμμές μεταφοράς ρεύματος στην Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο τον
θάνατο εκατοντάδων μεταναστευτικών πουλιών.

Στραβοπατήματα
Δημήτρης Βαβύλης
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Ήταν Χειμώνας του 2012 και η Ομάδα της Ορνιθολογικής βρίσκεται στα Μετέωρα για εργασία πεδίου. Το
έργο που είχαμε να κάνουμε λίγο άχαρο αλλά αναγκαίο.
Έπρεπε να καταγράψουμε όλο το δίκτυο των πυλώνων
της ΔΕΗ σε ακτίνα 5 χλμ από κάθε φωλιά Ασπροπάρη,
ώστε να αποφασίσουμε ποιες από αυτές πρέπει να μονωθούν. Βρίσκομαι στον κάμπο της Καλαμπάκας μαζί
με έναν συνάδελφο και καταγράφουμε μια διπλή παράλληλη γραμμή. Μπροστά μου βρίσκεται μια έκταση
με «χώμα» και βλάστηση. Στο κέντρο της μια κολώνα.
Πάω να πατήσω στο «χώμα» και βουλιάζω μέχρι τη
μέση σε ένα παχύρευστο υλικό… Το «χώμα» δεν ήταν
χώμα, αλλά λάσπη από τον παρακείμενο βιολογικό
καθαρισμό! Γύρω μου αναδύεται μεθάνιο! Ευτυχώς με
ακούει ο συνάδελφος, με βοηθάει να βγω και φεύγω
κατευθείαν για το σπίτι…

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Καβγάς στους θάμνους:
η «φιλική» άγρια ζωή
της Αιθιοπίας
Stoyan Nikolov
Βουλγαρική Ορνιθολογική
Εταιρεία (BSPB)
Το 2013, κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου ενδυνάμωσης δομών στην Αιθιοπία, ήμουν μαζί με τον συνάδελφο Volen στο φαράγγι Debre Libanos, ψάχνοντας για
φωλιές Ασπροπάρηδων. Περνώντας έναν θάμνο, είδαμε ξαφνικά μπροστά μας έναν αρσενικό Γελάδα μπαμπουίνο. Η έκπληξη γρήγορα μετατράπηκε σε φόβο,
καθώς ο μπαμπουίνος έδειξε ξεκάθαρα την κυριαρχία
του, επιδεικνύοντας τους τεράστιους κυνόδοντές του
και πηδώντας κατά πάνω μας! Μέσα σε πανικό, οπισθοχωρήσαμε τρέχοντας, ενώ προσπαθούσαμε να αμυνθούμε: ο Volen κρατούσε ένα βαρύ τρίποδο, ενώ εγώ,
οπισθοχωρώντας και φορτωμένος σαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο με φωτογραφικές μηχανές, κιάλια και
τηλεσκόπιο, έπεσα κάτω κατά τη γελοία προσπάθειά
μου να φωτογραφήσω τον θυμωμένο Γελάδα. Σε μια
απελπισμένη προσπάθεια, άρπαξα το πόδι του Volen
και γίναμε μια τεράστια και θορυβώδης μπάλα που κυλούσε και τελικά σταμάτησε την επίθεση του Γελάδα.
Σωθήκαμε! Μόλις 15 λεπτά αργότερα, είδαμε τον ίδιο
πίθηκο να «ξεψειρίζει» φιλικά έναν ντόπιο αγρότη που
καλλιεργούσε τον κήπο του…

Τα χρονικά της κοιλάδας
του Άρδα:
Ζόμπι στο Μαντζάροβο!
Vladimir Dobrev
Βουλγαρική Ορνιθολογική
Εταιρεία (BSPB)
Το καλοκαίρι του 2015 προσπαθούσαμε να παγιδεύσουμε ενήλικους Ασπροπάρηδες για να τους τοποθετήσουμε δορυφορικούς πομπούς. Οι μέρες ήταν μεγάλες και για έναν μήνα κοιμόμασταν καθημερινά μόνο
τέσσερις ώρες και η ομάδα είχε μετατραπεί σε αποχαυνωμένα ζόμπι. Ένας ντόπιος μας ενημέρωσε ότι ένα
από τα άλογά του είχε πεθάνει, το τέλειο δόλωμα για
το σημείο που παγιδεύαμε. Το πρόβλημα ήταν ότι το
κουφάρι του αλόγου έπρεπε να κομματιαστεί… Έτσι
εγώ και ο συνάδελφός μου Emo αρχίσαμε να διαμελίζουμε το άλογο τα μεσάνυχτα, στη μέση ενός δρόμου
στο Μαντζάροβο. Φυσικά, όλοι οι ντόπιοι που έτυχε
να περάσουν από εκεί κυριολεκτικά φρίκαραν, καθώς
έπεσαν πάνω σε ένα σφαγμένο άλογο και δύο τύπους
με αιματοβαμμένα τσεκούρια. Ίσως ο μύθος των ζόμπι
να παραμένει ζωντανός από ιστορίες σαν κι αυτή!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Zhecho Planinski

Ασπροπάρης
Neophron percnopterus

Σχέδιο Δράσης Μεταναστευτικής
Διαδρομής (ΣΔΜΔ) για τη διατήρηση των
πληθυσμών του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια
και την Κεντρική Ασία

Ο
20
Stoyan Nikolov,
Συντονιστής
Προγράμματος LIFE+
για τον Ασπροπάρη
Βουλγαρική Ορνιθολογική
Εταιρεία (BSPB)

Dimitar Gradinarov

Οι συμμετέχοντες
στη διεθνή Συνάντηση
Εργασίας στη Σόφια
το 2015

Ασπροπάρης είναι χαρακτηρισμένος ως «Κινδυνεύον» (ΕΝ) είδος από την Παγκόσμια
Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN),
εξαιτίας της ταχείας μείωσης του πληθυσμού σε όλο
το εύρος κατανομής του, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, την
Αφρική και την Ινδία. Ο Βαλκανικός πληθυσμός έχει
υποστεί μείωση κατά 80% τα τελευταία 30 χρόνια
και αυτή τη στιγμή απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση.
Οι Ασπροπάρηδες των Βαλκανίων είναι μετανάστες
μεγάλων αποστάσεων και ξεχειμωνιάζουν στη ζώνη
του Σάχελ στην Αφρική και μεγάλο ποσοστό της θνησιμότητάς τους παρουσιάζεται κατά τη μετανάστευση.
Έτσι, για την ανάσχεση της μείωσης του Βαλκανικού
πληθυσμού, το Πρόγραμμα LIFE+ «H Επιστροφή του
Ασπροπάρη», σε συνεργασία με το CMS-Raptors MoU
ξεκίνησε το 2015 την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης
Μεταναστευτικής Διαδρομής (ΣΔΜΔ). Λαμβάνοντας
υπόψη τη μερική επικάλυψη των μεταναστευτικών
διαδρόμων, τα τεράστια κενά γνώσης και την έντονη
ανάγκη για δράση για κάποιους γειτονικούς πληθυσμούς, το πρόγραμμα ΣΔΜΔ εστιάζει στους Ασπροπάρηδες που αναπαράγονται στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο και μεταναστεύουν μέσω της
Μέσης Ανατολής για να διαχειμάσουν στην Κεντρική
και Ανατολική Αφρική.
Ο συνολικός στόχος του ΣΔΜΔ, μακροπρόθεσμα, είναι
η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του Ασπροπάρη στις περιοχές δράσης του Σχεδίου Δράσης, αλλάζοντας αρχικά το καθεστώς σε Ευάλωτο και επιτυγχάνοντας τελικά ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης για
το είδος σε όλη την κατανομή του. Πιο συγκεκριμένοι
στόχοι είναι η διατήρηση του τρέχοντος πληθυσμιακού επιπέδου στις περιοχές που το είδος έχει σταθερούς πληθυσμούς και η αναστροφή των αρνητικών
πληθυσμιακών τάσεων στα μέρη εκείνα του ΣΔΜΔ
όπου έχουν αναφερθεί μεγάλες μειώσεις τα τελευταία
30 χρόνια.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του ΣΔΜΔ ήταν μια Συνάντηση Εργασίας στη Σόφια το 2015, όπου συμμετείχαν
πάνω από 70 ερευνητές, ειδικοί σε θέματα διατήρησης
και εκπρόσωποι των αρχών από 33 χώρες. Οι κύριες
απειλές κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής
που συζητήθηκαν ήταν η δηλητηρίαση, η ηλεκτροπληξία και οι προσκρούσεις σε υποδομές ενέργειας και
η άμεση καταδίωξη. Το Σχέδιο Δράσης επιζητά επίσης
την ικανοποίηση των ακόλουθων αναγκών: μακροχρόνια έρευνα και παρακολούθηση, καθορισμός προστατευόμενων περιοχών (εκτός ΕΕ), ενδυνάμωση δομών,
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφορίας, συντονισμός
των πρωτοβουλιών των ΜΚΟ, συνεργασίες με τη βιομηχανία (π.χ. ενέργεια, γεωργία) και βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της δημοσιοποίησης.
Προβλέπεται ότι το ΣΔΜΔ θα υλοιποιηθεί σε χρονικό
διάστημα 10 ετών, θα εξετάζεται κάθε 5 χρόνια και θα
αναθεωρείται κάθε 10 χρόνια.
Το Σχέδιο Δράσης θα προωθηθεί στο πλαίσιο των υπογραφόντων του CMS-Raptors MoU και του δικτύου της
BirdLife International κατά μήκος της μεταναστευτικής
διαδρομής των πληθυσμών του Ασπροπάρη των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου και θα
δρα συνεργικά με το Σχέδιο Δράσης Πολλαπλών Ειδών
για τη διατήρηση των Γυπών της Αφρικής και της Ευρασίας, το οποίο είναι υπό σχεδιασμό.

Ασφαλής τροφή για την επιβίωση
του Ασπροπάρη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η παροχή συμπληρωματικής τροφής σε σταθμούς σίτισης (ταΐστρες) θεωρείται ως μια σημαντική διαχειριστική δράση για τη διατήρηση των πτωματοφάγων πουλιών.

Η

Οδράση αυτή στοχεύει κυρίως στην αύξηση της
διαθεσιμότητας τροφής, με σκοπό την επιβίωση
αλλά και την αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των πουλιών. Επίσης, η παροχή ασφαλούς τροφής μπορεί να μειώσει την πιθανότητα τα πουλιά να
τραφούν με κάποιο δηλητηριασμένο δόλωμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι σταθμών σίτισης ανάλογα με τον διαχειριστικό στόχο, είτε
για την άμεση υποστήριξη των εναπομεινάντων πουλιών, είτε για την προσέλκυση νεαρών ατόμων με σκοπό την εδραίωσή τους στη περιοχή και την ανάκαμψη
του πληθυσμού. Λόγω της κρίσιμης κατάστασης του
είδους στην Ελλάδα, η λειτουργία σταθμών σίτισης
θεωρήθηκε απαραίτητη και ήταν μια από τις βασικές
δράσεις του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του
Ασπροπάρη».
Στην περιοχή των Μετεώρων είχε κατασκευαστεί μια
ταΐστρα αρπακτικών πουλιών το 2003 αλλά για αρκετά
χρόνια ήταν ανενεργή. Στο πλαίσιο του Προγράμματος
τέθηκε σε επαναλειτουργία από την Ορνιθολογική με
τη βοήθεια του Δασαρχείου Καλαμπάκας και εφοδιάζεται ανελλιπώς από την Άνοιξη του 2013. Κάθε εβδομάδα, περίπου 50 κιλά ασφαλούς τροφής εναποτίθενται
από τους τοπικούς συνεργάτες του Προγράμματος. Οι
Ασπροπάρηδες ξεκίνησαν να την επισκέπτονται σποραδικά από την πρώτη κιόλας στιγμή της λειτουργίας
της, πλέον όμως και τα τρία εναπομείναντα άτομα του
είδους στην περιοχή την επισκέπτονται συστηματικά είτε για να τραφούν, είτε για την κοινωνικοποίησή τους ή ακόμα και για να μαζέψουν μαλλί, ώστε
να μονώσουν τη φωλιά τους. Η παρακολούθηση της
δραστηριότητας των πουλιών στον χώρο γίνεται όχι
μόνο με απευθείας παρατήρηση αλλά και με κάμερες
αυτόματης ενεργοποίησης που έχουν τοποθετηθεί,
απαθανατίζοντας εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη
ζωή των Ασπροπάρηδων. Εκτός από την αξία του στη
διατήρηση του είδους, ο σταθμός σίτισης προσφέρει
μια πολύ καλή ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των
επισκεπτών, αφού σχεδόν όποια στιγμή κι αν περάσει
κάποιος από το παρατηρητήριο και αφιερώσει λίγα λεπτά θα δει κάποιον Ασπροπάρη είτε να κάθεται, είτε να
πετάει πάνω από την ταΐστρα.
Στην Ήπειρο δυστυχώς το είδος έχει εκλείψει και δεν
φωλιάζει πλέον στη περιοχή. Όμως στην γειτονική Αλβανία ο πληθυσμός είναι ακόμα σταθερός και συχνά
παρατηρούνται πουλιά κοντά στα σύνορα. Γι’ αυτό λοιπόν στη περιοχή της Κόνιτσας, όπου καθημερινά επισκέπτονται για να τραφούν δύο πουλιά που φωλιάζουν
στην Αλβανία, κατασκευάστηκαν δύο μικροί σταθμοί
συμπληρωματικής σίτισης. Οι σταθμοί αυτοί εγκαταστάθηκαν με τη βοήθεια του Δήμου Κόνιτσας και του
Περιβαλλοντικού Πάρκου Μπουραζάνι. Εντυπωσιακή ήταν η στήριξη των ντόπιων κατοίκων σε αυτό το

Τάσος Μπούνας,
Ορνιθολόγος Πεδίου
Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία

Τάσος Μπούνας

Η ταΐστρα των Μετεώρων
εφοδιάζεται με ασφαλή
τροφή για τους
Ασπροπάρηδες
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ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Φωτογραφίες
από τις κάμερες
αυτόματης
ενεργοποίησης στην
ταΐστρα των Μετεώρων

εγχείρημα οι οποίοι από την πρώτη στιγμή προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία αυτών των σταθμών. Εκτός από τη στήριξη των τελευταίων Ασπροπάρηδων, κύριος σκοπός αυτής της δράσης είναι αυτές
οι ταΐστρες να προσελκύσουν μοναχικά άτομα, ελπίζοντας ότι ο Ασπροπάρης (ή το Κουκάλογο όπως είναι η
τοπική του ονομασία) θα επιστρέψει και θα φωλιάσει
ξανά στην περιοχή.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Victoria Saravia

Η Ela, o Κίκο, o Κούκι
και ο Δημήτρης:
οι Ομάδες Ανίχνευσης
Δηλητηριασμένων
Δολωμάτων
του Προγράμματος

Τρία χρόνια με τον Κούκι και τον Κίκο
22

Δημήτρης Βαβύλης,
Ορνιθολόγος Πεδίου
& Χειριστής σκύλου
ανίχνευσης δηλητηρίων

Τον Μάρτιο του 2014 στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» δημιουργήθηκαν δύο Ομάδες Ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η κάθε ομάδα
αποτελείται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και τον χειριστή του. Για την Ορνιθολογική
«δουλεύει» ο Κούκι με περιοχή δράση κυρίως στα Μετέωρα, ενώ για το WWF Ελλάς «δουλεύει» ο Κίκο στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς.

Η

εκπαίδευση των χειριστών μαζί με τα σκυλιά έγινε τον Φεβρουάριο του 2014 στην Ανδαλουσία
της Ισπανίας. Διήρκεσε περίπου έναν μήνα και
ήταν πολλές φορές απαιτητική και επίπονη. Οι Ομάδες
γύρισαν πίσω στην Ελλάδα αρχές Μάρτη. Ο πρώτος
μήνας θεωρητικά ήταν περίοδος προσαρμογής και
«δεσίματος» σκύλου και χειριστή. Όμως οι υπηρεσίες
τους στη βιοποικιλότητα της χώρας ήταν αναγκαίες
από τις πρώτες κιόλας μέρες. Έτσι, το πρώτο περιστατικό που κλήθηκε να ερευνήσει ο Κούκι έλαβε χώρα στις
7 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Η υπόθεση διαλευκάνθηκε με την ανεύρεση 8 ποιμενικών σκύλων και 8 κιλών
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ο Κίκο επίσης διαλεύκανε το πρώτο του περιστατικό στις 4 Απριλίου. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα περιστατικά συνέβησαν σε
κοντινές αποστάσεις από ενεργές φωλιές Ασπροπάρη.
Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές ότι
οι Ομάδες θα είχαν πολύ δουλειά!
Από εκείνα τα πρώτα περιστατικά έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Από τότε, οι Ομάδες τόσο στα Μετέωρα, όσο και στη Δαδιά, έχουν ερευνήσει 39 διαφορετικά
περιστατικά δηλητηρίασης, ενώ έχουν πραγματοποιήσει 207 περιπολίες, καλύπτοντας 481 χλμ. Σε 49 από
αυτές τις περιπολίες έχουν βρεθεί 91 δηλητηριασμένα
ζώα και 72 δηλητηριασμένα δολώματα. Προσπαθούν
να περιπολούν όσο πιο συχνά γίνεται τις περιοχές του

Ασπροπάρη αλλά και να δημιουργούν ένα ανεπίσημο
δίκτυο ανθρώπων τις υπαίθρου ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα. Έτσι, μόλις συμβαίνει κάποιο περιστατικό, να φτάνουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να
«καθαριστεί» η περιοχή και να χάνονται όσες λιγότερες
ζωές γίνεται.
Η καθημερινότητα της κάθε Ομάδας περιλαμβάνει τη
φροντίδα του σκύλου, την άσκηση και την εκπαίδευσή
του. Σε περίπτωση περιστατικού δηλητηρίασης, μετά
από συνεννόηση με τις τοπικές αρμόδιες αρχές και τη
συλλογή πληροφοριών, η επέμβαση είναι όσο πιο άμεση γίνεται. Πραγματοποιούνται επαναληπτικές περιπολίες, ώστε να συλλεχθούν αν είναι δυνατό το 100%
των δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων.
Μια πρόσθετη αξία της συνεχούς παρουσίας στην
ύπαιθρο των Ομάδων, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα που προσφέρουν, είναι η «δύναμή» τους στην
τοπική κοινωνία. Μιας και από τα δηλητηριασμένα
δολώματα πλήττονται όλες οι κοινωνικές ομάδες χρηστών γης (κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, τρουφοσυλλέκτες
κ.ά.) η δράση των Ομάδων τους προσφέρει μια απτή
βοήθεια σε ένα πρόβλημα που παλιότερα δεν είχαν
τρόπο να αντιμετωπίσουν. Και βέβαια δεν πρέπει να
παραβλέπεται η δύναμη των ομάδων ως αποτρεπτικό
εργαλείο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ρούλα Τρίγκου

Συνεργασία με
κτηνοτρόφους
στην περιοχή
της Κόνιτσας

Ενωμένοι ενάντια στα δηλητήρια
Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις του Προγράμματος είναι η δημιουργία και λειτουργία
ενός δικτύου φορέων, αρμόδιων υπηρεσιών και ανθρώπων της υπαίθρου, τα μέλη του οποίου, μέσα από τη συνεργασία και την κοινή δράση, ενεργούν προληπτικά και δρουν άμεσα
και αποτελεσματικά σε περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων απαιτηθεί η διαχείριση κρουσμάτων παράνομης χρήσης και τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση.

Σ

κοπός του δικτύου είναι η ενημέρωση και η αλλαγή νοοτροπίας των ανθρώπων, με σκοπό τον
περιορισμό και τη σταδιακή εξάλειψη του θλιβερού φαινομένου της παράνομης χρήσης δηλητηρίων
στο φυσικό περιβάλλον, γιατί η νοσηρή αυτή συνήθεια
εν τέλει οδηγεί στην εξαφάνιση του Ασπροπάρη και
των υπολοίπων γυπών (και όχι μόνο), προκαλεί προβλήματα σε πολλούς κτηνοτρόφους, κυνηγούς και άλλους ανθρώπους της υπαίθρου και επίσης εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Στο δίκτυο συμμετέχουν οι περισσότεροι από τους
Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
της Ηπείρου, οι Δήμοι Κόνιτσας, Ζαγορίου, Πωγωνίου,
Μετσόβου και Σουλίου, καθώς και αρκετοί άλλοι τοπικοί φορείς, όπως πολιτιστικοί και ορειβατικοί σύλλογοι
αλλά και παραγωγικοί φορείς, όπως η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου. Συνολικά, στο δίκτυο συμμετέχουν 30 φορείς της περιοχής και φυσικά
το δίκτυο υποστηρίζεται από όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες (Δασική και Κτηνιατρική υπηρεσία, καθώς και Αστυνομία).
Όσον αφορά στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο
δίκτυο, βασικό κριτήριο στην επιλογή τους ήταν το ότι
θα έπρεπε να έχουν άμεση σχέση με την ύπαιθρο και
να βρίσκονται συχνά εντός ή κοντά στα ενδιαιτήματα
του Ασπροπάρη. Έτσι, στο δίκτυο συμμετέχουν 160
συνολικά άνθρωποι, κυρίως κτηνοτρόφοι, αλλά και κυνηγοί, ορειβάτες, φυσιοδίφες και άλλοι που λόγω της
εργασίας τους βρίσκονται συχνά στην ύπαιθρο (συνοριοφύλακες, κτηνίατροι, γεωπόνοι κ.λπ.). Στο πλαίσιο
της υποστήριξης των μελών του δικτύου έχουμε εφοδιάσει 27 παραγωγούς της υπαίθρου με ηλεκτροφόρες
περιφράξεις, προκειμένου αφενός να προστατέψουν
την παραγωγική τους μονάδα από άγρια ζώα, αλλά και

για να φανεί με αυτόν τον τρόπο στην πράξη η αποτελεσματικότητα των προληπτικών μηχανισμών όσον
αφορά το ενδεχόμενο να υποστούν ζημιές από αυτά.
Επίσης, έχουμε εφοδιάσει 60 μέλη του δικτύου μας
με κιάλια, για να επιτηρούν διαρκώς τις περιοχές στις
οποίες συχνάζουν και να είναι σε θέση να εντοπίσουν
ευκολότερα όχι μόνο πιθανά περιστατικά τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αλλά και τη δραστηριότητα των τελευταίων Ασπροπάρηδων της περιοχής, καθώς και των υπόλοιπων αρπακτικών πουλιών.
Θεωρούμε ότι η δημιουργία και η ενεργοποίηση του
δικτύου ενάντια στην παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην περιοχή της Ηπείρου,
μαζί με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Προγράμματος
LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», έχει συμβάλει
σημαντικά στην προσπάθεια για τον περιορισμό της
παράνομης και επιζήμιας αυτής συνήθειας. Περιστατικά τα οποία θα έμεναν στην αφάνεια καταγγέλθηκαν
στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα δείγματα από δηλητηριασμένα ζώα ή φόλες στάλθηκαν για τοξικολογική
ανάλυση και πιστοποιήθηκε η δραστική ουσία που
προκάλεσε τον θάνατο των ζώων. Επίσης, έγινε υποδειγματική διαχείριση των νεκρών ζώων, ώστε να μην
υπάρξουν δευτερογενείς δηλητηριάσεις.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή της θέσης τους βοήθησαν και
συνεχίζουν να βοηθούν στον δύσκολο αυτόν αγώνα, καθώς επίσης και όλους τους ανθρώπους της υπαίθρου που
αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια
και έγιναν οι ίδιοι πρωταγωνιστές στον αγώνα κατά της
παράνομης χρήσης και διασποράς των δηλητηριασμένων
δολωμάτων στο φυσικό περιβάλλον.

23
Χαρητάκης Παπαϊωάννου,
Υπεύθυνος Ομάδας
Εργασίας Ενάντια
στα Δηλητήρια
για την Ήπειρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τάσος Μπούνας

Μοναχικός
Ασπροπάρης
στα Μετέωρα

Iσχύς εν τη ενώσει ή αλλιώς
«Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια»
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Κωνσταντίνα Ντεμίρη,
Συντονίστρια
Ομάδας Εργασίας
Ενάντια στα Δηλητήρια
Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία

Φεβρουάριος του 2012 και τα μαντάτα από τα Στενά του Νέστου είναι πολύ άσχημα. Η μεγαλύτερη έως τότε αποικία Όρνιων στην ηπειρωτική Ελλάδα, περίπου 15 ζευγάρια, κατέρρευσε λόγω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Μπροστά σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα διεθνών διαστάσεων, 10 μεγάλες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της
Ελλάδας και άλλοι φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους καταγγέλλοντας το περιστατικό στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η

καταγγελία, που κοινοποιήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν περιείχε μόνο την αναλυτική περιγραφή του περιστατικού αλλά και
συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα, για την αποτροπή
αντίστοιχων περιστατικών, απόσταγμα της πολυετούς
εμπειρίας και γνώσης των οργανώσεων στο θέμα των
δηλητηριασμένων δολωμάτων. Παρά την κρισιμότητα
του ζητήματος όμως, από τα αρμόδια Υπουργεία τηρήθηκε… σιγή ιχθύος. Η παροιμιώδης αδράνεια της
Πολιτείας στάθηκε η αφορμή για να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προδικαστική διαδικασία εναντίον της
Ελλάδας αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή
το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ αποτέλεσε και τη μαγιά
για τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα
Δηλητήρια.
Η Ομάδα Εργασίας που απαρτίζεται από τον Αρκτούρο,
την ΑΝΙΜΑ, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Καλλιστώ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το WWF
Ελλάς έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό προτάσεων θεσμικών αλλαγών για την αντιμετώπιση των θανατώσεων
της άγριας πανίδας από δηλητηριασμένα δολώματα,
την άσκηση πίεσης προς τις Αρχές και τη συνεργασία
με αυτές, την παρακολούθηση του φαινομένου, καθώς
και την επικοινωνιακή ανάδειξη του προβλήματος. Η
νεοσύστατη τότε Ομάδα Εργασίας απευθύνθηκε το
2012 στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) προκειμένου να
διαμεσολαβήσει με τις Υπηρεσίες. Από το σημείο αυτό
και έπειτα άρχισε μια σειρά συναντήσεων με τις υπηρεσίες των Υπουργείων, ενώ συντάχθηκε παράλληλα και
ένα κείμενο της Ομάδας Εργασίας με συγκεκριμένες
προτάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρή-

σης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η ανταπόκριση
από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο κάλεσμα του ΣτΠ για
συνάντηση με την Ομάδα Εργασίας δεν ήταν της ίδιας
έντασης. Άρχισαν όμως να γίνονται μικρά αλλά σημαντικά βήματα στον αγώνα κατά των δηλητηρίων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κινητοποίηση του τμήματος
Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που από κοινού με την Κτηνιατρική Υπηρεσία
του Υπουργείου και πάντα σε στενή συνεργασία με την
Ομάδα Εργασίας, συνέταξαν εγκύκλιο για τη διαχείριση ευρεθέντων δηλητηριασμένων ζώων με γεωργικά
φάρμακα. Με τις οδηγίες αυτές το ΥΠΑΑΤ προσπάθησε να καλύψει το κενό στη διαχείριση των δηλητηριασμένων ζώων με φυτοφάρμακα. Το Τμήμα Γεωργικών
Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ από την πρώτη συνάντηση με
τον ΣτΠ αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες αργότερα
σχετικά με τον έλεγχο της εμπορίας των φυτοφαρμάκων, στάθηκε σημαντικός αρωγός και σύμμαχος της
Ομάδας Εργασίας. Όσον αφορά ωστόσο το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, όπως προκύπτει και από τις συναντήσεις με τον ΣτΠ, η εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών
του ήταν από μηδαμινή έως ελάχιστη.
Παράλληλα με τις δράσεις της Ομάδας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» επιβεβαιώθηκε το βαρύ τίμημα των δηλητηρίων
στη διατήρηση του είδους, ειδικά μετά την περίπτωση
του «Λάζαρου», του Ασπροπάρη από τα Μετέωρα που
δηλητηριάστηκε δύο φόρες την περίοδο 2012-2013. Το
τραγικό αυτό περιστατικό οδήγησε στην τροποποίηση
του Προγράμματος, ώστε να συμπεριληφθούν στοχευμένες δράσεις κατά των δηλητηρίων. Μία από αυτές ήταν η πιο έντονη δραστηριοποίηση της Ομάδας
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δύο φορές, δυστυχώς
τη δεύτερη θανάσιμα

Εργασίας μέσω του συντονισμού της από την Ορνιθολογική, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2014.
Έκτοτε, η σταθερή παρουσία και η άσκηση πίεσης της
Ομάδας Εργασίας μέσω της Ορνιθολογικής στις Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, συνέβαλε στο να διαμορφωθεί ένα καλό κλίμα συνεργασίας και η ανάληψη
από κοινού δράσεων κατά των δηλητηρίων, όπως η δέσμευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ενημερωτικής εκστρατείας και της δημιουργίας
Τοπικού Σχεδίου Δράσης ενάντια στα δηλητήρια στην
ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων, ένα από τα δύο τελευταία προπύργια του Ασπροπάρη στην Ελλάδα.
Ορόσημο βέβαια στον αγώνα της Ομάδας Εργασίας
ενάντια στα δηλητήρια στάθηκε η δημιουργία ενός
πρωτοκόλλου καταγραφής των περιστατικών δηλητηρίασης και η αντίστοιχη καταχώρισή τους σε μια
βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Ορνιθολογική.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+, η Ορνιθολογική
προέβη στη σύνταξη της έκθεσης «Η κατάσταση της
παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην
Ελλάδα» αξιοποιώντας τα δεδομένα της Ομάδας Εργασίας από το 2012-2015, η καταγραφή των οποίων είχε
λάβει χώρα βάσει του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου. Η έκθεση αυτή αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την αποτύπωση και την παρακολούθηση της
έντασης του φαινομένου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα, τις περιοχές
υψηλού κινδύνου, όπου αυτό είναι εφικτό αλλά και να
περιγράψει τις δυσκολίες και τους περιορισμούς κατά
την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης.
Τα χρονικά περιθώρια ωστόσο για τον Ασπροπάρη
στενεύουν επικίνδυνα. Πλέον έχουν απομείνει μόνο
πέντε ζευγάρια στη χώρα μας και με τον ηπειρωτικό

πληθυσμό του Όρνιου να χαρακτηρίζεται και αυτός
Κρισίμως Κινδυνεύον δεν έχουμε καμία πολυτέλεια για
αδράνεια και ολιγωρία. Πλέον υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τα οποία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει η Πολιτεία, όπως η Εθνική Στρατηγική που είναι παραδοτέο
του προαναφερθέντος Προγράμματος. Η Ομάδα Εργασίας, υπό τον συντονισμό της Ορνιθολογικής, συνέβαλε στο να ωριμάσουν οι συνθήκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου σε σχέση με το
παρελθόν. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για έναν αγώνα
μετ’ εμποδίων αλλά η Ομάδα Εργασίας, με αφοσίωση
και συνέπεια, θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών στη μάχη κατά των δηλητηρίων.
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Επιστροφή από τα πρόθυρα της εξαφάνισης:

η ιστορία του «Guirre», του Ασπροπάρη των Κανάριων Νήσων
Οι Κανάριοι Νήσοι φιλοξενούν έναν μόνιμο πληθυσμό από Ασπροπάρηδες, οι οποίοι ανήκουν ουσιαστικά στο ενδημικό υποείδος Neophron percnopterus majorensis που βρίσκεται
μόνο εκεί. Στο παρελθόν ήταν άφθονο αλλά έφτασε στα πρόθυρα της εξαφάνισης κατά τη
διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και στη δεκαετία του ’90, παρέμεναν μόνο 20
επικράτειες στα νησιά Fuerteventura και Lanzarote.

Τ

ο 1998, οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παρακολούθησης και έρευνας
για τον εντοπισμό των κύριων παραγόντων που
ευθύνονταν για τη μείωση του πληθυσμού του. Μέσω
του προγράμματος αυτού, αναγνωρίστηκαν οι κύριοι
παράγοντες μη-φυσικής θνησιμότητας: ατυχήματα
σε γραμμές μεταφοράς ρεύματος, δηλητηρίαση από
δολώματα και από μόλυβδο. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκαν τοπικά Προγράμματα διατήρησης σε συνεργασία
με τις εταιρείες ηλεκτρισμού, καθώς και Προγράμματα
LIFE-Nature για τον περιορισμό των απειλών αυτών.
Την ίδια στιγμή, διεξήχθησαν ενταντικά Προγράμματα
δακτυλίωσης που οδήγησαν στην τοποθέτηση δακτυλιδιού στο 90% των πουλιών, επιτρέποντας έτσι την
παρακολούθηση των σημαντικών γεγονότων της ζωής
του κάθε ατόμου. Τα μέτρα αυτά μείωσαν το ποσοστό
θνησιμότητας και ο πληθυσμός ξεκίνησε να ανακάμπτει. Το 2016, ο συνολικός πληθυσμός έφτασε σχεδόν
τα 300 πουλιά, με 64 αναπαραγωγικές επικράτειες.
Παρά την επιτυχία, οι προσπάθειες για τη διατήρηση
και οι δράσεις διαχείρισης θα πρέπει να συνεχιστούν,
καθώς οι απειλές έχουν μεν μειωθεί αλλά δεν έχουν
εξαλειφθεί και εμφανίζονται συνεχώς καινούργιες. Η
ηλεκτροπληξία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου και
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να γίνουν
οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος πιο ασφαλείς. Ακόμα,
χρησιμοποιούνται σκάγια από μόλυβδο και δεν έχουν
αντικατασταθεί από μη-τοξικά υλικά. Επίσης, η εντατικοποίηση της γεωργίας επηρεάζει έντονα τις πηγές
τροφής, απώλεια που δεν μπορεί να μετριαστεί από τις
ταΐστρες. Τέλος, η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων, τα

οποία μπορούν να εξελιχθούν σε νέα σημαντική αιτία
θνησιμότητας, είναι προ των πυλών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, δημιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια νέα Προγράμματα έρευνας και διατήρησης. Έχουν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί σε
σχεδόν 50 Ασπροπάρηδες για τη συλλογή στοιχείων
για τη συμπεριφορά του είδους κατά την εύρεση τροφής αλλά και την οικολογία αναπαραγωγής. Οι πομποί
αυτοί παρέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες ως
προς το ποιους πυλώνες ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν
οι Ασπροπάρηδες, έτσι ώστε να βρεθούν οι πιο επικίνδυνοι και να μονωθούν ή τροποποιηθούν. Τέλος, γίνεται μελέτη των Ασπροπάρηδων στις ταΐστρες για την
κατανόηση των μοτίβων των κοινωνικών σχέσεων του
είδους αλλά και άλλες πτυχές της κοινωνικής δομής
του πληθυσμού.
Αν και αυτό μπορεί να μοιάζει ως μια επιτυχημένη
ιστορία χάρις στις προσπάθειες αφοσιωμένων περιβαλλοντολόγων και ερευνητών, η επιτυχία στη διατήρηση του Ασπροπάρη των Κανάριων Νήσων δεν θα
ήταν δυνατή χωρίς την άμεση συμμετοχή και τη θετική στάση του τοπικού πληθυσμού. Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικοί, καθώς από
παλιά θεωρούν τον Ασπροπάρη ως σύμμαχο που παρέχει αυτό που ονομάζουμε «υπηρεσίες οικοσυστημάτων». Πρόκεται για ένα καθαρό παράδειγμα της ανάγκης εμπλοκής και ενεργής συμμετοχής των αρμόδιων
φορέων και των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια
διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη διασφάλιση
της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

