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Η ταυτότΗτα τόυ Πρόγραμματός

Περιοχή εφαρμογής:   Βουλγαρία και Ελλάδα

Ημερομηνία έναρξης:   01/10/2011

Ημερομηνία λήξης:    31/12/2016

Συνολική διάρκεια:    63 μήνες

Συνολικός προϋπολογισμός:   2.625.742€

Συνεισφορά ΕΕ:     1.312.871€ (50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)

Συντονιστής:     Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB)

Εταίροι:     Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)

     Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – Ελλάδα (WWF Ελλάς)

     Βρετανική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (RSPB)

Ερωτήματα που αφορούν αυτή την αναφορά θα πρέπει να στέλνονται σε:

Άτομο επικοινωνίας:  Stoyan Nikolov

BSPB/BirdLife Bulgaria

Yavorov Complex, Blok 71, Entr. 4, apt. 1, 1111 Sofia, Bulgaria

+359 878 599 372

stoyan.nikolov@bspb.org

Επικοινωνία:

Eλληνική όρνιθολογική Εταιρεία

Θεμιστοκλέους 80, 10681 Άθήνα

Τηλ./Fax 210 8228704 & 210 8227937

E-mail: info@ornithologiki.gr

WWF Ελλάς

Λεμπέση 21, 117 43 Άθήνα

Tηλ.: 210 3314893 | Fax: 210 3247578

E-mail: support@wwf.gr

Ιστότοπος Προγράμματος:   www.LifeNeophron.eu

facebook:    TheReturnOfTheNeophron

twitter:    NeophronReturns

YouTube:    Neophron percnopterus
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Καταλόγός ςυντόμόγραφιών

Aλ – Άλβανία

όαα – Οπτικοακουστικό Άρχείο

Βγ – Βουλγαρία

BSPB – Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BirdLife Βουλγαρίας)

CMS – Σύμβαση για τη Διατήρηση των μεταναστευτικών Ειδών Άγριας Πανίδας

ςτμ – Συνδιάσκεψη των μελών

ςό του μΚ αρπακτικών – Συντονιστική Ομάδα του μνημονίου Κατανόησης για τη Διατήρηση των 
μεταναστευτικών Άρπακτικών Πουλιών της Ευρασίας και της Άφρικής

EAZA – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων

ΕΕ – Ευρωπαϊκή Ένωση

EVFAP – Σχέδιο Δράσης για τη μεταναστευτική Διαδρομή του Άσπροπάρη

ΠγΔμ  – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της μακεδονίας

Ελ – Ελλάδα

ΕόΕ – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (BirdLife Ελλάδας)

IMPEL – Δίκτυο Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Εφαρμογή και Τήρηση της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας

IUCN – Διεθνής Ενωση για την Προστασία της Φύσης

ΠςΠ – Πολυμερής Συμφωνία για τον Περιβάλλον

ςΔπΕ – Σχέδιο Δράσης πολλαπλών Ειδών

μςαφ – μη-στεροειδές αντιφλεγμονώδες

τΠΠ – Τερματικός Πομπός Πλατφόρμας

RSPB – Βρετανική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (BirdLife Ηνωμένου Βασιλείου)

ςΔΕ – Σχέδιο Δράσης Ειδών

ςςτ – Σταθμός Συμπληρωματικής Τροφής

ΖΕΠ – Ζώνη Ειδικής Προστασίας

SWOT – Δυνατά σημεία, αδυναμίες, δυνατότητες και απειλές

ΠαΗΕ – Πρόγραμμα Άνάπτυξης Ηνωμένων Εθνών

WWF – Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

VCF – Ίδρυμα Διατήρησης των Γυπών

ΚφΠ – Κτηνιατρικό Φαρμακευτικό Προϊόν
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1. ΕιςαγώγΗ 

Ο Άσπροπάρης (Neophron percnopterus) αποτελεί το μικρότερο και το πιο καιροσκοπικό είδος ανάμεσα 
στους Ευρωπαϊκούς γύπες. Είναι επίσης το μοναδικό μεταναστευτικό μεγάλων αποστάσεων. Εχει ευρεία 
κατανομή στη νότια Παλαιαρκτική και τη Βόρεια Άφρική, οι πληθυσμοί του όμως αντιμετωπίζουν ταχεία 
μείωση στην Ινδία που αποτελεί προπύργιο για το είδος, ενώ οι πληθυσμοί της Ευρώπης και της Δυτικής 
Άφρικής μειώνονται σταθερά με το πέρασμα των χρόνων. Ετσι, ο άλλοτε ανθηρός πληθυσμός έχει 
συρρικνωθεί σε μόλις 21.900 – 30.000 ενήλικα άτομα σε όλο τον κόσμο και το είδος κατατάσσεται ως 
«Κινδυνεύον» στον κατάλογο των απειλούμενων ζώων της  IUCN.

Ο σημερινός αναπαραγόμενος πληθυσμός στην Ευρώπη εκτιμάται στα 3.300 – 5.050 ζευγάρια, τα 
περισσότερα εκ των οποίων (80%) συγκεντρώνονται στην Ιβηρική χερσόνησο και την Τουρκία. Στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, ο πληθυσμός του είδους είναι πολύ πιο κατακερματισμένος και απειλούμενος, γι’ αυτό 
και ο Βαλκανικός πληθυσμός –που αποτελείται από λιγότερα από 80 ζευγάρια και αποτελεί σημαντική 
γέφυρα ανάμεσα στον μεγαλύτερο Άσιατικό και τους πληθυσμούς της Δυτικής Ευρώπης– είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιβίωση του είδους. Ο ΆΠ ήταν κοινός παλαιότερα σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, αλλά 
πρόσφατα εξαφανίστηκε σε πολλές εξ’ αυτών (Κροατία, μαυροβούνιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και πιθανόν 
Σερβία), ενώ στις υπόλοιπες – ΒΓ, ΕΛ, ΠΓΔμ και ΆΛ, οι τοπικοί πληθυσμοί έχουν μειωθεί πάνω από 80% τα 
τελευταία 30 χρόνια. Το Πρόγραμμα LIFE+ «Η Επιστροφή του Άσπροπάρη» αποτέλεσε ένα επείγον βήμα 
για την σταθεροποίηση του πληθυσμού του ΆΠ στη ΒΓ και την ΕΛ (60% του Βαλκανικού πληθυσμού) και μια 
σημαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους στα Βαλκάνια. Το Πρόγραμμα έχει ως 
στόχο την εξασφάλιση προστασίας σε όλα τα αναπαραγόμενα ζευγάρια σε 15 ΖΕΠ στην ΕΛ και 12 ΖΕΠ στη ΒΓ 
(που φιλοξενούν γύρω στο 90% των γνωστών αναπαραγόμενων ζευγαριών και στις δύο χώρες) μέσω μιας 
σειράς δράσεων έρευνας, διατήρησης και επικοινωνίας.

Εκτός από τις ειδικά ζητήματα διατήρησης τα οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα, η 
διατήρηση του Άσπροπάρη, που θεωρείται είδος ομπρέλα, επωφελεί σημαντικά και άλλα αρπακτικά και 
πτωματοφάγα είδη. Επιπρόσθετα, αποτελεί δείκτη των υγιειών, ανέπαφων φυσικών ενδιαιτημάτων που 
σχηματίστηκαν μετά από αιώνες παραδοσιακής κτηνοτροφίας χαμηλής έντασης ή των φυσικών ανοιχτών, 
μη δασωμένων ενδιαιτημάτων ή ημι-άγονων περιοχών με μεγάλη αφθονία μικρών σπονδυλόζωων. 
Ταυτόχρονα, ο Άσπροπάρης είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο είδος που διαβιεί σε περιοχές κοντά σε 
ανθρώπινους οικισμούς και γι’ αυτό αποτελεί όχι μόνο σημαντικό δείκτη του πλούτου της βιοποικιλότητας 
αλλά θέτει σε δοκιμασία και την ανθρώπινη ανοχή προς την άγρια ζωή και τη φύση γενικότερα. Εχει 
αποτελέσει σύμβολο πολλών πολιτισμών και κοινωνιών, π.χ. το είδος αποτελεί την επιτομή του Φοίνικα, 
του μυθικού πουλιού που αναγεννάται από τις στάχτες του. Οι μουσουλμάνοι επίσης τον έχουν λατρέψει, 
καθώς πιστεύουν ότι έσωσε τον μωάμεθ όταν ο Προφήτης αιχμαλωτίστηκε από έναν αετό και από τότε ο 
Άσπροπάρης ευλογήθηκε να είναι ο μόνος λευκός γύπας και να ζει για πάντα. Άυτό το φωτεινό παράδειγμα 
ιερότητας καθιστά τον μικρότερο από τους γύπες του Παλαιού Κόσμου ιδανικό εμβληματικό είδος για την 
επικοινωνία των μηνυμάτων προστασίας της φύσης στις τοπικές κοινότητες, των οποίων η θετική στάση 
είναι ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα οποιασδήποτε προσπάθειας διατήρησης.
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2. ιςτόρια Πρόγραμματός Και αναλυςΗ ΚαταςταςΗς

2.1. ςύντομη επισκόπηση τoυ σκοπού, των στόχων και της απόδοσης του ʃρογράμματος

ςκοπός: Άποτροπή εξαφάνισης του Άσπροπάρη σε ΒΓ και ΕΛ.

ςτόχοι και απόδοση:

ςτόχος  1: αύξηση της γνώσης για τους παράγοντες θνησιμότητας που επηρεάζουν τον Βαλκανικό 
πληθυσμό

Άποτελέσματα:

• Ενίσχυση της γνώσης για τη δυναμική των 
αριθμών και της εξάπλωσης του αναπαραγόμενου 
Βαλκανικού πληθυσμού των τελευταίων 30 ετών

• Βελτίωση της γνώσης για την κατάσταση 
της υγείας μέσω στατιστικά αξιόπιστων 
τοξικολογικών, παρασιτολογικών και γενετικών 
αναλύσεων σε ΒΓ και ΕΛ

• Συστηματική γνώση για την άμεση θνησιμότητα 
μέσω της δημιουργίας βάσης δεδομένων με 
όλες τις γνωστές υποθέσεις θνησιμότητας 
Άσπροπάρη στη ΒΓ και την ΕΛ από το 1997 

Παραδοτέα:

• Εργασία για το καθεστώς του είδους στα 
Βαλκάνια

• Τοξικολογική και παρασιτολογική αναφορά

• Γενετική αναφορά 

• Ενημερωτικό δελτίο για τις αιτίες θνησιμότητας

• Ενημερωτικό δελτίο για τις απειλές

• Άναφορά περιπτωσιολογικής μελέτης για την 
άμεση δίωξη στην Άφρική

http://lifeneophron.eu/files/docs/1449818562_7.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1449818562_7.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1445900035_757.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1463989297_682.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1458633848_518.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1459798853_643.pdf
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ςτόχος 2: αύξηση της γνώσης για τις μεταναστευτικές διαδρομές και τους τόπους διαχείμασης με τη 
χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας

Άποτελέσματα:

• Βρέθηκαν οι τόποι διαχείμασης του 
Βαλκανικού πληθυσμού μέσω της τοποθέτησης 
υπερσύγχρονων δορυφορικών πομπών σε 22 
ανήλικους και 5 ενήλικους Άσπροπάρηδες και 
παρακολούθησης των μετακινήσεών τους.

Παραδοτέα:

• Εργασία για τη μεταναστευτική στενωπό της 
Τουρκίας

• Εργασία για τη μετανάστευση των ανήλικων

• Εργασία για την περιοχή συνάθροισης στην 
Άιθιοπία

• χάρτης των hotspots και των στενωπών

• χάρτης των ζωτικών χώρων

http://lifeneophron.eu/files/docs/1409918974_58.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1409918974_58.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1455988483_251.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1413965274_936.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1413965274_936.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1480092020_670.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1464146626_101.pdf
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ςτόχος 3: μείωση του ρόλου της παράνομης χρήσης δηλητηρίων ως κύριο παράγοντα θνησιμότητας

Άποτελέσματα:

• Διαπιστώθηκε ότι η παράνομη χρήση 
δηλητηρίων αποτελεί τον κύριο παράγοντα 
θνησιμότητας μέσω εκτενούς μελέτης σε ΕΛ και 
ΒΓ. Άποδείχθηκε και η ύπαρξη μαύρης αγοράς 
φυτοφαρμάκων.

• Δημιουργία αποτελεσματικού μοντέλου 
καταπολέμησης της χρήσης δηλητηρίων που 
περιλαμβάνει:

 -    Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Ενάντια 
στα δηλητήρια

 -    Ανάπτυξη πιλοτικού Σχεδίου Δράσης  
ενάντια στη δηλητηρίαση 

 -    Συντονισμός της Ομάδας Εργασίας ενάντια  
στα Δηλητήρια και δημιουργία δύο ομάδων

     σκύλων ανίχνευσης δηλητηρίων 

      -   Δημιουργία τοπικού δικτύου αντιμετώπισης 
          δηλητηρίων

Παραδοτέα:

• Άναφορά για την παράνομη χρήση των 
δηλητηριασμένων δολωμάτων

• Άναφορά περιπτωσιολογικής μελέτης για τη 
χρήση των φυτοφαρμάκων

• Άναφορές των Ομάδων Σκύλων για τα έτη 2014, 
2015 και 2016

•  Εθνική Στρατηγική ενάντια των Δηλητηρίων για 
την ΕΛ

•   Τοπικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στη δηλητηρίαση 
της άγριας ζωής στα μετέωρα

•    Αναφορά για τα δηλητ. δολώματα στην Ελλάδα

 

http://lifeneophron.eu/files/docs/1421154627_520.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1421154627_520.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1453392895_667.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1464321246_924.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1476187523_744.pdf
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ςτόχος 4: αύξηση διαθεσιμότητας ασφαλούς τροφής για τον ασπροπάρη

Άποτελέσματα:

• Ενίσχυση του δικτύου ΣΣΤ σε ΒΓ και ΕΛ μέσω: 

 -    Άνάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη 
δημιουργία και διαχείριση των ΣΣΤ

 -   Επαναλειτουργία μίας και δημιουργία δύο 
νέων ΣΣΤ στην ΕΛ.

• Άνάπτυξη και εφαρμογή σχήματος 
συμπληρωματικής παροχής τροφής σε 
μεμονωμένα ζευγάρια σε ΒΓ και ΕΛ. Γύρω στο 
50% των ζευγαριών τράφηκαν με ασφαλή τροφή 
ετησίως (περίπου 400 ταΐσματα και 10 τόνοι 
κρέατος ανά έτος) 

Παραδοτέα:

• Κατευθυντήριες γραμμές για ΣΣΤ

• Άναφορά για την συμπληρωματική παροχή 
τροφής

http://lifeneophron.eu/files/docs/1427882690_797.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1461136080_349.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1461136080_349.pdf
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ςτόχος 5: Βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας με παροχή συμπληρωματικής τροφής

Άποτελέσματα:

• Διεξαγωγή εκτενούς μελέτης της διατροφής 
του Άσπροπάρη και της σχέσης της με την 
παραγωγικότητα και το ποσοστό κατάληψης των 
επικρατειών

• Ελεγχος και καλύτερη κατανόηση της επίδρασης 
της συμπληρωματικής τροφής στον πληθυσμό 
του Άσπροπάρη

• Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας σε ΒΓ 
και ΕΛ μέσω ανάπτυξης ενός σχήματος παροχής 
συμπληρωματικής τροφής και λειτουργίας ΣΣΤ

Παραδοτέα:

• Άναφορά για τη διατροφή

• Εργασία για τη διατροφή

• Εργασία για τη διαχείριση

http://lifeneophron.eu/files/docs/1422278497_406.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1449846948_955.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1462949729_660.pdf
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ςτόχος 6: Ελάττωση της όχλησης και της άμεσης  δίωξης του αΠ

Άποτελέσματα:

• Σώθηκαν επτά ανήλικα και η αναπαραγωγική 
επιτυχία αυξήθηκε κατά 6% μέσω της φύλαξης 
των φωλιών του 60% των ζευγαριών που 
επώασαν αβγά 

• Άνάπτυξη και δοκιμή νέου σχήματος 
εθελοντών για τη φύλαξη των φωλιών το οποίο 
απασχόλησε περίπου 20 άτομα ανά έτος, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών εθελοντών από 
άλλες χώρες (π.χ. Λιθουανία, Καναδά, ΗΠΆ, 
ρουμανία, Γερμανία, Γαλλία κ.ά.). 

Παραδοτέα:

• Άναφορά για τη φύλαξη φωλιών

• Εργασία διαχείρισης

http://lifeneophron.eu/files/docs/1461672111_569.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1462949729_660.pdf
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ςτόχος 7: μείωση του κινδύνου θνησιμότητας του αΠ από τις υποδομές ηλεκτρισμού

Άποτελέσματα:

• Ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας μειώθηκε μέσω:

 - χαρτογράφηση όλων των πυλώνων (9.496) 
και εκτίμηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας 
σε ακτίνα 5 χλμ από όλες τις ενεργές φωλιές 
σε ΒΓ και ΕΛ και σε ορισμένες περιοχές 
διαχείμασης στην Άφρική (4.643 πυλώνες)

 - μόνωση των 455 πιο επικίνδυνων στύλων 
σε 17 ενεργές επικράτειες (397 στη ΒΓ και 
58 στην ΕΛ)

Παραδοτέα:

• Εκθεση σχετικά με τους χαρτογραφημένους 
πυλώνες
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ςτόχος 8: αύξηση της ευαισθητοποίησης και της υποστήριξης της διατήρησης του ασπροπάρη

Άποτελέσματα:

• Η προβολή του είδους στόχου αυξήθηκε με 
σημαντικό μέρος του πληθυσμού να είναι ενήμερο 
για τον ρόλο και τη σημασία του Άσπροπάρη, 
όπως έδειξαν τοπικές δημοσκοπήσεις.

• Ενημέρωση από προσαρμοσμένη Επικοινωνιακή 
Στρατηγική και Ετήσια Σχέδια Επικοινωνίας.

• Άνακάλυψη ποικίλων διαύλων επικοινωνίας 
και εργαλείων, δημιουργώντας ένα 
αποτελεσματικό μοντέλο εμπλοκής με το κοινό 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης της ενασχόλησής του με τη 
διατήρηση του είδους, συμπεριλαμβανομένων 
νέων κατηγοριών συνεργατών – νέοι καλλιτέχνες 
που εργάζονται για τη διατήρηση.

• Τοποθέτηση της πρώτης κάμερας ζωντανής 
μετάδοσης παγκοσμίως σε φωλιά ΆΠ.

• Υποβολή αιτήσεων από 1.400 αγρότες εντός 
προστατευόμενων περιοχών στη ΒΓ για 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, 40 εκ των οποίων 
βοηθήθηκαν άμεσα από το Πρόγραμμα, 
οδηγώντας στη βελτίωση 959.480,79 στρεμμάτων 
βοσκοτόπων.

Παραδοτέα:

• Ιστοσελίδα Προγράμματος,  έντυπο υλικό και 
βίντεο, παιχνίδι online

• Άναφορά Άποτίμησης Επίδρασης των μέσων

• Δελτίο δεδομένων για τα αγροπεριβαλλοντικά 
επιτεύγματα του Προγράμματος

http://lifeneophron.eu/gr/index.html
http://www.lifeneophron.eu/gr/materials.html
http://www.lifeneophron.eu/gr/video-gallery/list.html
http://lifeneophron.eu/game/
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ςτόχος 9: Διευκόλυνση δικτύωσης με τους άλλους φορείς (ενδυνάμωση θεσμικών δομών)

Άποτελέσματα:

• Βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της ορνιθοπανίδας 
με την  εκπαίδευση 352 αξιωματούχων από 
Βουλγαρία και Ελλάδα (127 Τελωνειακοί 
Υπάλληλοι) μέσω 17 σεμιναρίων και εννέα 
συναντήσεων. Εκπαίδευση Ελληνα τελωνειακού 
στο Η.Β. Διερεύνηση έξι περιστατικών 
εγκλήματος κατά της ορνιθοπανίδας. 

• Ενισχυμένη ικανότητα παροχής προστασίας κατά 
μήκος του μεταναστευτικού διαδρόμου μέσω:

 -  Δικτύου ειδικών και επίσημων αρχών στις 
χώρες κατά μήκος του μεταναστευτικού 
διαδρόμου,  της δημιουργίας του EVFAP (70 
συμμετέχοντες από 33 χώρες της Ευρώπης, 
της Κεντρικής Άσίας, του Καυκάσου, της 
μέσης Άνατολής και της Άφρικής) και της 
δημιουργίας Διεθνούς Ομάδας Εργασίας.

 - Ετήσιες Βαλκανικές Συναντήσεις Εργασίας 
για θέματα διατήρησης, μεθοδολογίας 
πεδίου, εργασιών ενάντια στα δηλητήρια 
και εγκλημάτων κατά της ορνιθοπανίδας. 

 -  Άνάπτυξη και υποστήριξη του Εθνικού ΣΔΕ 
της ΕΛ. 

Παραδοτέα:

• Εγχειρίδιο για Τελωνειακούς Υπαλλήλους στα 
Βουλγαρικά και τα Ελληνικά 

• Άναφορά για τη Βαλκανική Συνάντηση Εργασίας 
ενάντια στα δηλητήρια

• Εθνικό ΣΔΕ για την ΕΛ 

• Άναφορά Συνάντησης Εργασίας του EVFAP

• EVFAP

http://lifeneophron.eu/files/docs/1397229611_72.pdf
http://lifeneophron.eu/files/docs/1455286390_50.pdf
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2.2. Κύριες αλλαγές πλαισίου (αποτελέσματα)

Τα κύρια επιτεύγματα του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

• Εμπλουτίστηκαν σημαντικά οι γνώσεις μας για τον Βαλκανικό πληθυσμό του ασπροπάρη, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη από τις μελλοντικές δράσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών για: την επιβίωση και την παραγωγικότητα, τον περιορισμό των παραγόντων 
θνησιμότητας, των περιοχών διαχείμασης, των διαδρομών, στενωπών και hotspot κατά μήκος του 
μεταναστευτικού διαδρόμου, των ζωτικών χώρων στις περιοχές αναπαραγωγής και διαχείαμασης, τη 
διατροφή, τα ενδιαιτήματα, τη γενετική και την κατάσταση της υγείας.

• μείωση του κινδύνου θνησιμότητας εντός προστατευομένων περιοχών: Περιορισμός του κινδύνου 
δηλητηρίασης από τροφή με συνδυασμό μεθόδων παροχής συμπληρωματικής τροφής και τακτικών 
περιπολιών με σκύλους για την ανίχνευση δηλητηρίων.  Ο κίνδυνος όχλησης και άμεσης δίωξης σε 
αναπαραγωγικές επικράτειες παρέμεινε πολύ μικρός μέσω προσαρμοσμένων σχημάτων ατομικής 
περιπολίας. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ελαχιστοποιήθηκε μέσω αποτελεσματικής συνεργασίας με 
εταιρείες ηλεκτρισμού και μόνωσης των επικίνδυνων υποδομών. 

• αύξηση της ευαισθητοποίησης, της υποστήριξης και της ικανότητας διατήρησης του ασπροπάρη 
ανάμεσα στους βασικούς φορείς: αύξηση της ευαισθητοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω 
προενεργής συνεργασίας με ομάδες κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής του είδους, της 
ανταλλαγής εμπειριών, της στοχευμένης εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες, την ανάπτυξη του EVFAP, και 
της στοχευμένης διαδικτυακής παρουσίας του Προγράμματος με πάνω από χίλια άτομα από 60 χώρες να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα κάθε μήνα. Σε εθνικό επίπεδο, τα επικίνδυνα ΚΦΠ και τα δηλητηριασμένα 
δολώματα μπήκαν στην ατζέντα των Υπουργείων. Η ικανότητα καταπολέμησης των εγκλημάτων κατά 
της ορνιθοπανίδας βελτιώθηκε, όπως και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι εταίροι του Προγράμματος κέρδισαν την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών 
και των άλλων μΚΟ που εργάζονται στο πεδίο και συνεργάστηκαν με επιτυχία. Δημιουργήθηκαν δίκτυα 
φοιτητών και εθελοντών μέσω της άμεσης συμμετοχής σε εργασίες διατήρησης. Άναπτύχθηκαν δεσμοί 
ανάμεσα στις συνεργαζόμενες μΚΟ και τις αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. Τελωνεία και εισαγγελίες). Η 
γνώση που αποκτήθηκε μοιράστηκε μέσω αναφορών και εκδόσεων. 

• ανταλλαγή των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόστηκαν για 
την αποτελεσματική διατήρηση του είδους:    

      Ισχυρή ικανότητα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικής διαχείρισης στα Βαλκάνια 
υπό τη μορφή των ελληνικών και βουλγαρικών μΚΟ, για την περαιτέρω αντιμετώπιση πολύπλοκων 
και προκλητικών δράσεων. Άύξηση των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων της ΕΕ προς όφελος του  

      Άσπροπάρη στη Βουλγαρία. 
      Πιλοτική εφαρμογή μεθόδων ενάντια στα δηλητήρια στα Βαλκάνια.   
      Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των βασικών δράσεων διατήρησης στη δημογραφία του είδους. 

2.3. Κύριες προκλήσεις και περιορισμοί ʃρογράμματος

Παρά την επιτυχημένη εφαρμογή και εκτέλεση των στόχων του Προγράμματος, η διατήρηση του Άσπροπάρη 
στα Βαλκάνια και κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής απαιτεί ακόμη σημαντική προσπάθεια, 
δεδομένου ότι ο μετριασμός ή η εξάλειψη των κύριων απειλών, πολλές εκ των οποίων είναι σύνθετες 
και έχουν βαθύτερο κοινωνικό πλαίσιο (π.χ. η χρήση δηλητηρίων λόγω της σύγκρουσης ανθρώπων με 
σαρκοφάγα ζώα ή μεταξύ τους, η παραδοσιακή ιατρική στην Άφρική), απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση. 

Οι κύριες προκλήσεις και περιορισμοί που αντιμετώπισε η ομάδα κατά την εφαρμογή του Προγράμματος 
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περιλαμβάνουν:

• Η εσκεμμένη δηλητηρίαση παραμένει σοβαρό πρόβλημα και στις δύο χώρες, ιδιαίτερα στην ΕΛ, 
επηρεάζοντας ολόκληρο τον πληθυσμό των Βαλκανίων. 

• Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές παραμένει δύσκολη κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων. 

• Η σύλληψη ενήλικων ΆΠ για τοποθέτηση πομπού αποτέλεσε πρόβλημα για την ομάδα του Προγράμματος 
και τα στοιχεία που σχετίζονται με τη μετανάστευσή τους ήταν ανεπαρκή για τη χάραξη στρατηγικής 
διατήρησης της μεταναστευτικής διαδρομής.

• Το μειωμένο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση για το είδος στόχο και τα θέματα διατήρησής του από 
τις φτωχότερες αγροτικές κοινωνίες – η προστασία της φύσης θεωρείται ακόμα ως ένα ακραίο χόμπι 
παρά αναγκαιότητα, θολώνοντας την πραγματική αλληλοσχέτιση μεταξύ της παρουσίας του ΆΠ και της 
ευημερίας του ανθρώπου. 

• Η βιολογία του είδους. Ο Άσπροπάρης αποτελεί μεταναστευτικό είδος μεγάλων αποστάσεων και 
ο μεταναστευτικός του διάδρομος περιλαμβάνει πολλές περιοχές με διαφορετικές κουλτούρες, 
παραδόσεις και επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης το οποίο οδηγεί σε ένα δύσκολο πλαίσιο συνεργασίας. 

• Η διατήρηση του ηθικού και των κινήτρων της ομάδας, δεδομένης της μείωσης του πληθυσμού, αποτελεί 
άλλη μία πρόκληση.

2.4. τρέχουσα κατάσταση (ανάλυση SWOT)

Δυνατά Σημεία Αδυναμίες
 -  Σημαντικά αυξημένη γνώση για τη 

μεταναστευτική διαδρομή, τους παράγοντες 
θνησιμότητας και περιορισμού του ΆΠ, την 
αποτελεσματικότητα των πιο σημαντικών 
δράσεων και τα επόμενα βήματα για τη 
διατήρηση του είδους.

 - Καλή δικτύωση και συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με συνδέσμους σε πολλούς τομείς και 
αυξημένη ικανότητα των αρχών.

 - Καλή συνεργασία και αυξημένη ικανότητα 
των εταίρων, με ενθουσιώδη και συνεργατική 
ομάδα που έχει πάθος για τον ΆΠ και είναι 
ικανοί να εκτελέσει σύνθετες αποστολές (στο 
πεδίο και το γραφείο). Ισχυρή διαχείριση του Π
ρογράμματος, καλό σχέδιο εργασίας και 
προσαρμοστική διαχείριση.

 -  Εσωτερικές: Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων 
και ο συντονισμός των διάσπαρτων ομάδων, 
περιοχών και χωρών ήταν κυρίως εικονική 
(λόγω της έλλειψης των οικονομικών πόρων 
για περισσότερες συναντήσεις και τηλεφωνικές 
κλήσεις) και αυτό επιβράδυνε τις λήψεις των 
αποφάσεων και την εργασία. Το περιορισμένο 
προσωπικό και η υπερεκτίμηση ορισμένες 
φορές των ικανοτήτων του προσωπικού 
οδήγησε σε ελλείψεις (π.χ. στη διαχείριση 
δεδομένων και την επικοινωνία). Η έλλειψη 
ισχυρής επιστημονικής επάρκειας όλων των 
εταίρων του Προγράμματος, η συναισθηματική 
εξάρτηση και ο συμβιβασμός ανάμεσα σε 
επιστήμη και διατήρηση οδηγούν σε αβέβαια 
ευρήματα και δυσχεραίνουν την αντικειμενική 
εκτίμηση. Υπάρχει ανάγκη για πιο στενή 
σύνδεση μεταξύ επικοινωνίας και επιστήμης. 

 -  Εξωτερικές: Στην αρχή, υπήρξε ανεπαρκής 
τοπική γνώση και επάρκεια και δεν υπήρχαν 
στενοί δεσμοί της ομάδας με τις τοπικές 
κοινωνίες (αυτό έχει λυθεί πλέον).



16 www.LifeNeophron.eu

Δυνατότητες Απειλές
 - Ο ΆΠ αποτελεί εμβληματικό είδος και πολύ 

απειλούμενο, γι’ αυτό και είναι δυνητικά 
ευκολότερο να βρεθούν πόροι, επιρροή και 
να υπάρχει στήριξη πολιτικής, να υπάρξει 
υποστήριξη από τις αστυνομικές αρχές και να 
υπάρξει δέσμευση από τις αρχές. 

 -  Οι τοπικοί πληθυσμοί φαίνεται να συμπαθούν 
το είδος και να υποστηρίζουν τη διατήρησή 
του ως καθαριστή της φύσης και γι’ αυτό ο ΆΠ 
δεν αποτελεί άμεσο στόχο στις συγκρούσεις 
ανθρώπου με την άγρια ζωή. Άυτό διευκολύνει 
την αντιμετώπιση των δύσκολων απειλών και 
προβλημάτων όπως η όχληση και η άμεση 
δίωξη όπως και η μετάδοση της ευθύνης για 
τη διατήρηση του είδους στους τοπικούς 
αρμόδιους φορείς.

 - Ο ΆΠ μπορεί να επωφεληθεί από εργασία 
που αντιμετωπίζει άλλα είδη καθώς πλέον οι 
γύπες έχουν μεγαλύτερη απήχηση και μεγάλες 
διεθνείς μΚΟ εμπλέκονται στη τοποθέτησή 
τους στην πολιτική ατζέντα.

 -  Ισχυρό δίκτυο κατά μήκος του μεταναστευτικού 
διαδρόμου. Ο ΆΠ είναι μεταναστευτικό είδος 
και υπάρχουν δυνητικά νέες περιοχές για την 
ανάπτυξη έργου διατήρησης και έρευνας και 
πολλές χώρες μπορεί να ενδιαφερθούν να 
συνεργαστούν για τη διατήρηση του είδους.

 -   Ο Βαλκανικός πληθυσμός είναι μικρός και 
απομονωμένος, με μεγάλη φυσική θνησιμότητα 
(π.χ. θνησιμότητα νεαρών στη θάλασσα και 
εύρεση νεκρών νεοσσών στις φωλιές).

 - Οι απειλές και οι περιοριστικοί παράγοντες 
μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν ή ακόμα 
και να αυξηθούν, όπως η έλλειψη πολιτικής 
θέλησης και επιβολής του νόμου σε περιοχές με 
χρήση δηλητηρίων, η χρήση ΚΦΠ, η μείωση της 
κτηνοτροφίας, η εξάπλωση επιζωοτιών (π.χ. σε 
κτηνοτροφικά ζώα), η ανάπτυξη επικίνδυνων 
υποδομών κλπ.

 -  Άσταθής οικονομική και πολιτική κατάσταση 
στους τόπους αναπαραγωγής (η τρέχουσα 
οικονομική κρίση στην ΕΛ προκαλεί λιγότερη 
υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και τις 
αρχές. Η ασταθής κατάσταση κατά μήκος του 
μεταναστευτικού διαδρόμου (εκτοπισμός 
εκατομμυρίων ανθρώπων που επηρεάζουν το 
ενδιαίτημα του είδους κατά τη μετανάστευση 
και τη διαχείμαση), Ελλειψη κατανόησης για τη 
χρήση και το μέγεθος των πόρων στην Άφρική. 
Ελλειψη αξιόπιστων εταίρων σε ορισμένες 
χώρες κατά μήκος του μεταναστευτικού 
διαδρόμου. 

 - Άρνητική προπαγάνδα από επιχειρήσεις στη 
Βουλγαρία που επηρεάζονται αρνητικά από 
τα μέτρα διατήρησης και αρνητικές αναφορές 
από μέσα μαζικής ενημέρωσης.

3. ςτόχόι Και μΕθόΔόλόγια τόυ Πρόγραμματός AFTEr-LIFE

3.1. ανάγκες και στόχοι του Προγράμματος After-LIFE

Για να ανασχεθεί άμεσα η μείωση του Βαλκανικού πληθυσμού του Άσπροπάρη, η κύρια προτεραιότητα 
διατήρησης είναι η αύξηση της επιβίωσης των ενήλικων πουλιών. 

Για να εκπληρωθεί αυτή η προτεραιότητα, αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω κύριες ανάγκες:

# Θέματα Διατήρησης

1. Συνέχιση της παρακολούθησης και έρευνας του είδους, που θα επιτρέψουν την αποτίμηση της 
επίδρασης των μέτρων διατήρησης που έχουν ληφθεί έως τώρα και την προσαρμοστική σχεδίαση 
μιας πιο αποτελεσματικής στρατηγικής διατήρησης.

2. Σχεδιασμός καινοτόμων μέτρων διατήρησης που θα έχουν βραχυπρόθεσμα θετική επίδραση (οι 
περισσότερες από τις ήδη εφαρμοσμένες δράσεις έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση).



17 www.LifeNeophron.eu

3. Συνέχιση της φύλαξης και της παροχής συμπληρωματικής τροφής στις ενεργές φωλιές σε ΒΓ και ΕΛ και 
παρότρυνση για παρόμοια προγράμματα σε άλλες χώρες των Βαλκανίων.

# Ευαισθητοποίηση και ικανότητες

4. Τοποθέτηση της σημασίας της διατήρησης του Άσπροπάρη σε υψηλότερη θέση στην δημόσια ατζέντα, 
αύξηση της ευαισθητοποίησης και πιο ενεργή εμπλοκή των επαγγελματιών (π.χ. αγρότες, εταιρείες 
ηλεκτρισμού κλπ) στη διατήρηση του είδους.

5. Άύξηση των ικανοτήτων των πιο σημαντικών ενδιαφερόμενων φορέων για τη διατήρηση του είδους 
κατά μήκος του μεταναστευτικού διαδρόμου.

# Θεσμικά και πολιτικά θέματα

6. Εφαρμογή των νόμων που σχετίζονται με τις κύριες απειλές για το είδος και στις δύο χώρες (π.χ. 
παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων). Η κοινή φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
για το είδος στις περιοχές του Προγράμματος καταδεικνύει τις κύριες προκλήσεις για την εφαρμογή 
του Natura 2000 και την επείγουσα ανάγκη διασφάλισης ενός νομοθετικού μηχανισμού για επαρκή 
διαχείριση (ακόμα δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια για τις περισσότερες περιοχές Natura 2000 σε 
ΒΓ και ΕΛ), τακτική παρακολούθηση και καλύτερο έλεγχο.

7. Εξασφάλιση της κυβερνητικής στήριξης για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (π.χ. μέσα σε 
περίοδο 5 ετών που υλοποιείται το Πρόγραμμα, υπήρξαν δύο χρονιές με μηδενικές αιτήσεις για 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για τον ΆΠ στη ΒΓ), των Συμβάσεων (π.χ. απαιτήσεις της Σύμβασης της 
Βέρνης σε θέματα ενεργειακών υποδομών) και των ΠΣΠ.

Επομένως, οι κύριοι στόχοι του After-LIFE συντηρούν τις δράσεις διατήρησης που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια του Προγράμματος και την ίδια ώρα επεκτείνουν το αντικείμενο των δράσεων αυτών σε άλλες 
περιοχές ή δημιουργούν νέες δράσεις που θα λειτουργήσουν προς όφελος της αποτελεσματικής διατήρησης 
του είδους όχι μόνο στους τόπους αναπαραγωγής αλλά και κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών θα γίνει στα πλαίσια των Εθνικών ΣΔΕ (για ΒΓ και ΕΛ) 
και του EVFAP.

3.2. Πλαίσιο δράσεων Προγράμματος After-LIFE

Στον Πίνακα 1 παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των δράσεων που θα συνεχιστούν μετά τη λήξη του 
Προγράμματος και των νέων δράσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ανθεκτικότητας 
των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

υπόμνημα:

Προτεραιότητα (Βαθμός 
σημασίας)

Εξοδα (Εκτίμηση των 
απαιτούμενων εξόδων κατά 
προσέγγιση)

χρηματοδότηση  (Πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης για τα 
επόμενα 10 χρόνια)

υπεύθυνος 
(Κύριοι υπεύθυνοι 
φορείς– 
πραγματικοί ή 
προβλεπόμενοι)

M = Πρέπει να γίνει (ζωτικής 
σημασίας)

€ = < 5000 €
PP = Εταίροι Προγράμματος / 
ιδιοχρηματοδότηση

PP = Εταίροι 
Προγράμματος

S = Θα έπρεπε να γίνει  
(αύξηση πεδίου και 
αποτελεσματικότητας)

€€ = 5 000 έως 10 000 €
ON = Άλλες μΚΟ ή 
προγράμματα

ON = Άλλες μΚΟ

C = Θα μπορούσε να γίνει 
(επιπρόσθετη δράση αν 
υπάρχουν πόροι)

€€€ = 10 000 έως 50 000 € SF = Κρατική χρηματοδότηση
NA = Εθνικές 
αρχές
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Stop =  Η δράση δεν 
απαιτείται πλέον και πρέπει 
να σταματήσει

€€€€ = 50 000 έως 100 000 € EU = χρηματοδότηση από ΕΕ

€€€€€ = > 100 000 € CF = Ιδιωτικά ιδρύματα

NI = Άγνωστη ακόμα 

Πίνακας 1. Πλαίσιο δράσεων After-LIFE και οικονομική προοπτική.

Κωδ. Δράση Προτ. Έξοδα χρηματοδ. Υπεύθυνος Προσέγγιση

 A Δράσεις 

A1 Εύρεση αιτιών 
αναπαραγωικής 
αποτυχίας και 
αυξημένης 
θνησιμότητας 

Stop - - -  - Η δράση αυτή εκτελέστηκε με 
επιτυχία από το Πρόγραμμα

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Άύξηση ικανοτήτων 
αρμόδιων αρχών 
και εργαστηρίων 
για έγκαιρες και 
αποτελεσματικές 
τοξικολογικές 
αναλύσεις

S €€€€€ EU, CF PP, ON, NA  - Περαιτέρω διερεύνηση 
της θνησιμότητας και της 
αναπαραγωγικής αποτυχίας 
μέσω αυξημένων ικανοτήτων 
των αρμόδιων αρχών και των 
εργαστηρίων για έγκαιρες και 
αποτελεσματικές τοξικολογικές 
αναλύσεις

 - μελέτη άλλων, ευαίσθητων 
στα δηλητήρια, ειδών (π.χ. 
Τσίφτες, Όρνια, χρυσαετοί, 
αλεπούδες κ.λπ.) σε συνεργασία 
με άλλα προγράμματα

A2 Εύρεση περιοχών 
προσωρινής 
παραμονής, 
προτύπων διασποράς 
και μετανάστευσης

Stop - - -  - Η δράση αυτή εκτελέσθηκε με 
επιτυχία από το Πρόγραμμα
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νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Εύρεση σημαντικών 
περιοχών 
συνάθροισης 
κατά μήκος της 
μεταναστευτικής 
διαδρομής με τη 
χρήση καινοτόμων 
μεθόδων

M €€€€ EU, CF PP  - Εφαρμογή καινοτόμου 
τεχνολογίας (π.χ. drones, 
δορυφορικές εικόνες κ.λπ.) για 
την εύρεση των σημαντικών 
περιοχών συνάθροισης 
του είδους κατά μήκος της 
μεταναστευτικής διαδρομής

 - Τοποθέτηση πομπού σε 
περισσότερα ενήλικα πουλιά 
καθώς ο αριθμός των ενήλικων 
πουλιών με πομπό είναι μικρός 
(εξίσου σημαντικό για την 
χρήση των επικρατειών και για 
PR με τις αρχές και το κοινό)

 - Συνέχιση λήψης δεδομένων  
από δορυφορικούς πομπούς 
που έχουν ήδη τοποθετηθεί 
(είναι σημαντικό να συνεχίσουν 
οι χρονοσειρές δεδομένων 
που έχουν ήδη ξεκινήσει) και 
συνέχιση παρακολούθησης 
του πληθυσμού για τον έλεγχο 
της αποτελεσματικότητας της 
προσέγγισης διατήρησης

A3 μελέτη των 
παραγόντων 
θνησιμότητας 
στις περιοχές του 
Προγράμματος με 
έμφαση στην χρήση 
δηλητηρίων κατά 
το παρελθόν και το 
παρόν

Stop - - -  - Η δράση αυτή εκτελέσθηκε με 
επιτυχία από το Πρόγραμμα

NEA ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Δημιουργία και 
δοκιμή καινοτόμων 
μεθόδων για την 
ανίχνευση μεγάλων 
κουφαριών ζώων

C € EU, CF PP, NA  - Διερεύνηση της χρήσης 
μεθόδων ανίχνευσης εξ 
αποστάσεως για τον εντοπισμό 
μεγάλων κουφαριών ζώων για 
περιπτώσεις δηλητηρίασης 
[Πιθανή χρηματοδοτική πηγή: 
Google]

 - μπορεί να απαιτηθεί η 
επανάληψη της μελέτης των 
παραγόντων θνησιμότητας στις 
περιοχές του Προγράμματος τα 
προσεχή έτη για να αποτιμηθεί 
η αποτελεσματικότητα της 
προσέγγισης διατήρησης

A4 Δημιουργία 
Εθνικού ΣΔΕ για τον 
Άσπροπάρη στην ΕΛ

Stop - - -  - Θα απαιτηθεί η εξασφάλιση 
της υλοποίησης του Εθνικού 
ΣΔΕ για την ΕΛ
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A5 Άξιολόγηση σχετικής 
αφθονίας τροφής 
σε υπάρχουσες και 
πρόσφατες περιοχές 
φωλιάσματος και 
μελέτη της διατροφής 
του είδους

Stop - - -  - Η δράση αυτή εκτελέσθηκε με 
επιτυχία από το Πρόγραμμα

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Άνάπτυξη και δοκιμή 
καινοτόμων μεθόδων 
για την τοποθέτηση 
και ανατροφή 
των νεαρών που 
γεννήθηκαν σε 
αιχμαλωσία

M €€€ EU, CF [VCF & 
EAZA –για την 
προμήθεια 
των ατόμων  
υπό 
αιχμαλωσία]

PP, ON, NA  - Εκπόνηση μελέτης 
εφαρμοσιμότητας για την 
επανεισαγωγή (συμπερ. της 
εφικτής και επαναλήψιμης 
παρακολούθησης της σχετικής 
αφθονίας τροφής ήπιου 
χρόνου και προσπάθειας)

 - Διερεύνηση των πιο 
αποτελεσματικών και 
καινοτόμων μεθόδων για την 
τοποθέτηση και ανατροφή 
των νεαρών που γεννήθηκαν 
σε αιχμαλωσία σε περιοχές 
σχετικά «ασφαλείς» για τους 
γύπες 

A6 Εντοπισμός των 
δυνητικά επικίνδυνων 
υποδομών 
ηλεκτρισμού

Stop - - -  - Συνέχιση της διατήρησης 
επαφών με τις εταιρείες 
ηλεκτρισμού

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Εντοπισμός των 
δυνητικά επικίνδυνων 
υποδομών 
ηλεκτρισμού 
κατά μήκος της 
μεταναστευτικής 
διαδρομής

S €€€ EU, CF PP, ON  - Επέκταση της χαρτογράφησης 
των επικίνδυνων υποδομών 
ηλεκτρισμού κατά μήκος της 
μεταναστευτικής διαδρομής 
(διερεύνηση της χρήσης 
μεθόδων εντοπισμού εξ 
αποστάσεως για την εκτίμηση 
του κινδύνου που προκαλούν 
στα πουλιά οι γραμμές 
ηλεκτρισμού)

 - Υλοποίηση έρευνας για τις 
απώλειες από ηλεκτροπληξία 
και σύγκρουση σε 
ανεμογεννήτριες σε περιοχές 
που δεν έχουν αναβαθμιστεί 
στα πλαίσια του Προγράμματος 
(π.χ. 2-3 έρευνες ανά περίοδο, 
για λίγα χρόνια), για την 
κατανόηση της πραγματικής 
έκτασης της απειλής προς 
τον ΆΠ και προς παρόμοια 
είδη εντός των περιοχών 
αναπαραγωγής 
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A7 Άνάπτυξη Στρατηγικής 
Επικοινωνίας 
Προγράμματος και 
ετήσιων Σχεδίων 
Δράσης Επικοινωνίας

Stop - - -  - Η Στρατηγική Επικοινωνίας 
Προγράμματος πέτυχε 
τους στόχους της, πρέπει 
να σχεδιαστεί, όμως, η 
μακροχρόνια στρατηγική 
Επικοινωνίας για τον ΆΠ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
πενταετούς Σχεδίου Δράσης

 C ΔρΆΣΕΙΣ

C1 Δημιουργία δικτύου 
βασικών φορέων 
που εργάζονται 
κατά της χρήσης των 
δηλητηρίων

Stop €€ ΕΟΕ, WWF-
Ελλάδα

ΕΟΕ, WWF-
Ελλάδα

 - Η πιλοτική αυτή δράση 
ολοκληρώθηκε. Ως δράση 
After-LIFE, όμως, οι εταίροι 
πρέπει να διατηρήσουν το 
Δίκτυο Ενάντια στα Δήλητήρια 
και την Ομάδα Εργασίας 
Ενάντια στα Δηλητήρια στην 
ΕΛ

 - Διατήρηση των δύο Ομάδων 
Σκύλων σε Κεντρική Ελλάδα και 
Θράκη

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Δημιουργία παν-
Βαλκανικού δικτύου 
βασικών φορέων που 
εργάζονται ενάντια 
στη χρήση των 
δηλητηρίων

M €€€€ EU, CF PP  - Δημιουργία Ομάδων Σκύλων 
και σε άλλες περιοχές και χώρες

 - Δημιουργία Ομάδας Εργασίας 
ενάντια στα Δηλητήρια σε 
άλλες χώρες και σε παν-
Βαλκανικό επίπεδο

C2 μόνωση των 
επικίνδυνων γραμμών 
ηλεκτρισμού σε 
περιοχές του 
Προγράμματος για την 
πρόληψη θανάτων 
από ηλεκτροπληξία

C €€€€ ON, Εταιρείες 
ενέργειας

ON, 
Εταιρείες 
ενέργειας

 - μόνωση των υπόλοιπων 
επικίνδυνων πυλώνων για τον 
ΆΠ που εντοπίστηκαν (υπό τη 
δράση A6)

 - Συνεργασία με εταιρείες 
ενέργειας

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
μόνωση των 
επικίνδυνων γραμμών 
ηλεκτρισμού σε 
περιοχές συνάθροισης 
και μεταναστευτικές 
στενωπούς 
κατά μήκος της 
μεταναστευτικής 
διαδρομής για 
την πρόληψη των 
ηλεκτροπληξιών

M €€€€ EU, CF PP  - Βελτίωση της νομοθεσίας (σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης της Βέρνης

 - μόνωση των επικίνδυνων 
υποδομών ενέργειας σε 
περιοχές συνάθροισης και 
στενωπούς κατά μήκος της 
μεταναστευτικής διαδρομής

C3 Εξασφάλιση 
ασφαλούς τροφής 
για ανώριμους και 
μη-αναπαραγόμενους 
περιπλανώμενους ΆΠ

M €€ SF NA  - Οι υπάρχοντες ΣΣΤ πρέπει να 
συνεχίσουν να λειτουργούν

 - μελέτη της δυνατότητας αυτό-
συντήρησης των ΣΣΤ

 - Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των ΣΣΤ
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νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Δημιουργία και 
διατήρηση δικτύου 
ΣΣΤ κατά μήκος των 
μεταναστευτικών 
διαδρόμων στα 
Βαλκάνια

C €€€ ON, SF, EU, CF ON, NA, PP  - μπορούν να δημιουργηθούν 
νέες ΣΣΤ (σε άλλες περιοχές ή 
χώρες)

C4 Πιλοτική δημιουργία 
εθνικών σχημάτων 
στοχευμένης 
ατομικής παροχής 
συμπληρωματικής 
τροφής

Stop - - -  - μπορεί να συνεχιστεί ως 
ερευνητικό Πρόγραμμα από 
πανεπιστήμιο (μπορεί να 
συνδεθεί με τη δράση A5)

C5 Εισαγωγή μέτρων 
για την αύξηση της 
αναπαραγωγικής 
επιτυχίας μέσω 
της εξασφάλισης 
ασφαλών περιοχών 
φωλιάσματος

S €€€ PP, SF PP, SF  - μπορεί να συνεχίσει ως άλλος 
τύπος σχήματος (φύλαξη 
επικρατειών ή εθελοντικά 
προγράμματα)

C6 Ενδυνάμωση 
εθνικών δομών 
για την πρόληψη 
και εντοπισμό των 
εγκλημάτων κατά της 
ορνιθοπανίδας

M €€ SF NA  - Βελτίωση των δημιουργημένων 
δομών και δικτύων  ενάντια 
στα εγκλήματα κατά της 
ορνιθοπανίδας σε εθνικό 
επίπεδο σε ΒΓ και Ε

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Ενδυνάμωση δομών 
για την πρόληψη 
και εντοπισμό των 
εγκλημάτων κατά 
της ορνιθοπανίδας 
κατά μήκος της 
μεταναστευτικής 
διαδρομής

M €€€ EU, CF PP  - Διεύρυνση της εμπειρίας από 
ΗΒ, ΒΓ και ΕΛ κατά μήκος της 
μεταναστευτικής διαδρομής

 - Άλλαγή προσέγγισης μίας εκ 
των πολιτικών, βελτίωση της 
δικτύωσης και της επικοινωνίας

 - Συνεργασία με τις διωκτικές 
αρχές

 - Εκπαίδευση ειδικών μονάδων 
Καταπολέμησης Εγκλημάτων 
κατά της Άγριας Ζωής.

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ:  
Άναπλήρωση με 
νεαρά

C €€€ EU, CF PP  - Άναπλήρωση του Βαλκανικού 
πληθυσμού με νεαρά που 
γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία 
ή νεαρά που προέρχονται 
από κέντρα περίθαλψης και 
προσπάθεια μείωσης της 
θνησιμότητας από φυσικά 
αίτια.

 D ΔρΆΣΕΙΣ

D1 Δημιουργία οπτικο-
ακουστικού αρχείου 
και δημιουργία 
οπτικής ταυτότητας 
του Προγράμματος

C € PP PP  - Διατήρηση και ανανέωση ΟΆΆ
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D2 Δημιουργία και 
διατήρηση της 
ιστοσελίδας του 
Προγράμματος και 
της παρουσίας στο 
Ιnternet 

M € PP PP  - Η ιστοσελίδα, η σελίδα στο 
Facebook και ο λογαριασμός 
στο Twiiter πρέπει να 
διατηρηθούν για 5 χρόνια μετά 
τη λήξη του Προγράμματος

D3 Δημιουργία έντυπου 
επικοινωνιακού 
υλικού

C €€ PP, ON, SF PP, ON, NA  - Υπάρχει ακόμα ανάγκη 
έντυπου υλικού μετά τη λήξη 
του Προγράμματος για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
(π.χ. σε απομακρυσμένες 
περιοχές που η χρήση του 
Internet δεν είναι πολύ 
διαδεδομένη)

D4 Ενήμερωση για τα 
οφέλη της διατήρησης 
του ΆΠ μέσω της 
χρήσης αγρο-
περιβαλλοντικών 
κονδυλίων

Stop € BSPB, SF BSPB, NA  - Διατήρηση του δικτύου 
αγροτών σε ΒΓ

 - Συνέχιση των συμβουλών σε 
αγρότες και προώθηση των 
αγροπεριβαλλοντικών μέτρων 
και των μέτρων Natura 2000 
για τον ΆΠ

 - Συνέχιση της συμμετοχής 
της BSPB στην Εθνική Άγρο-
περιβαλλοντική Ομάδα 
Εργασίας και την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Εργασίας της BirdLife 
για τη Γεωργία (ΟΕΓ)

νΕΆ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔρΆΣΗ: 
Ενημέρωση των 
αγροτών, κτηνιάτρων 
και αρμόδιων 
αρχών για τη χρήση 
των επικίνδυνων 
χημικών (μΣΆΦ και 
φυτοφάρμακα) 

M €€€€ EU, CF PP  - Βελτίωση του ενδιαιτήματος 
του είδους (σε σχέση με την 
διαθέσιμη ασφαλή τροφή)

 - Εργασία με αγρότες, 
κτηνιάτρους και αρμόδιες 
αρχές για τη χρήση των 
επικίνδυνων ουσιών (μΣΆΦ 
και φυτοφάρμακα)

 - Άποτίμηση της 
εφαρμοστικότητας για την 
αντιγραφή των βέλτιστων 
πρακτικών και την εισαγωγή 
των αγρο-περιβαλλοντικών 
σχημάτων προς όφελος του ΆΠ 
(ως είδος ομπρέλλα)σε άλλες 
Βαλκανικές χώρες  (π.χ. στην 
ΕΛ)
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D5 Διασφάλιση επαρκούς 
κάλυψης του 
Προγράμματος  σε 
εθνικό και διεθνές 
επίπεδο από τα μμΕ 

M €€€ PP, SF, ON PP, NA, ON  - Η ευαισθητοποίηση για τον ΆΠ 
θα πρέπει να συντηρηθεί μέσω 
εντατικής επικοινωνιακής 
προώθησης στα μμΕ (υπάρχει 
ο κίνδυνος απώλειας της 
θετικής επίδρασης της δουλειάς 
που έχει γίνει ως τώρα αν δεν 
διατηρηθεί η επικοινωνία). 
Υπάρχει ακόμα η ανάγκη 
μεταβολής της  αντίληψης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού

D6 Σχεδίαση και 
εγκατάσταση 
πινακιδών σε όλες 
τις περιοχές του 
Προγράμματος

M € PP PP  - Οι πινακίδες πρέπει να 
συντηρούνται (σε περίπτωση 
ζημιών)

νΕΆ Διατήρηση της 
σύνθεσης των 
σχεδιαζόμενων 
εκδηλώσεων για 
να διατηρηθεί το 
ενδιαφέρον για το 
Είδος

M €€€ PP, SF, ON PP, NA, ON  - Η ευαισθητοποίηση για τον ΆΠ 
θα πρέπει να συντηρηθεί μέσω 
ετήσιων εκδηλώσεων (υπάρχει 
ο κίνδυνος απώλειας της 
θετικής επίδρασης της δουλειάς 
που έχει γίνει ως τώρα αν δεν 
διατηρηθεί η επικοινωνία). 
Υπάρχει ακόμα η ανάγκη 
μεταβολής της  αντίληψης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού

 - Άνάγκη δράσεων Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης

D7 Δημιουργία Άναφοράς 
για το Κοινό

Stop - - - -

 E ΔρΆΣΕΙΣ

E1 Δημιουργία 
και λειτουργία 
Ομάδας Οδήγησης 
Προγράμματος

C € NI PP  - Ενσωμάτωση της Ομάδας 
Οδήγησης Προγράμματος στην 
Ομάδα Εργασίας του EVFAP και 
συνέχιση της κοινής εργασίας 
για τη διατήρηση του ΆΠ

E2 Δημιουργία και 
λειτουργία Ομάδας 
Προγράμματος

M €€ PP PP  - Η συνεργασία μεταξύ των 
εταίρων του Προγράμματος 
πρέπει να συνεχιστεί (π.χ. 
μέσω της δημιουργίας νέων 
προτάσεων προγραμμάτων)

E3 Υπογραφή 
συμφωνιών 
σύμπραξης

Stop - - - -

E4 Άποτίμηση των 
γνώσεων και των 
αντιλήψεων των 
βασικών φορέων

Stop - - -  - Η μελέτη ενδεχομένως να 
επαναληφθεί μετά από 5 
χρόνια για να αξιολογηθούν 
οι μεταβολές των αντιλήψεων 
των φορέων
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E5 Τεχνική και 
οικονομική αναφορά 
Προγράμματος

Stop - - -  - Οι έγγραφες αναφορές του 
Προγράμματος θα διατηρηθούν 
για 5 χρόνια μετά τη λήξη του 
Προγράμματος

E6 Υλοποίηση 
σχημάτων για την 
παρακολούθηση 
της τεχνικής 
αποδοτικότητας των 
δράσεων

M €€€ NI PP, NA  - μακροχρόνια παρακολούθηση 
της αποδοτικότητας των 
δράσεων διατήρησης 

 - Δυνατότητα εκπαίδευσης των 
φορέων διαχείρισης για να 
κάνουν το ίδιο

E7 Ενδυνάμωση του 
δικτύου των ειδικών 
για τον Άσπροπάρη 
που συνεργάζονται 
κατά μήκος της 
μεταναστευτικής 
διαδρομής του 
Βαλκανικού 
αναπαραγόμενου 
πληθυσμού του 
είδους

M € PP PP  - Διατήρηση του δικτύου των 
ειδικών για τον ΆΠ μέσω της 
Ομάδας Εργασίας του EVFAP

 - Διατήρηση του mail group για 
τον ΆΠ

E8 Δημουργία σχέδιου 
διατήρησης Άfter-LIFE 
conservation plan

Stop - - - -

4. όιΚόνόμιΚΗ ΠρόόΠτιΚΗ

Οι περισσότερες από τις τρέχουσες δράσεις του Προγράμματος που πρέπει να συνεχιστούν θα υλοποιηθούν 
με έξοδα των εταίρων του Προγράμματος ή από τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς φορείς, όπως 
προβλέφθηκε από τα Εθνικά ΣΔΕ. Οι προτεινόμενες νέες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από Κοινοτικά 
περιβαλλοντικά Προγράμματα και ιδιωτικά ιδρύματα και θα ακολουθήσουν δύο κύριες γραμμές:

1) Περιορισμός των κύριων απειλών στους τόπους αναπαραγωγής: Στο προσεχές μέλλον, οι βασικές δράσεις 
στην κεντρική περιοχή του πληθυσμού Άσπροπάρη σε ΒΓ και ΕΛ (Άνατολική ροδόπη) θα εξασφαλίζονται κατά 
κύριο λόγο μέσω του Προγράμματος LIFE Διατήρηση του μαυρόγυπα και του Όρνιου στα διασυνοριακά Ορη 
ροδόπης (LIFE14 NAT/NL/000901) που ξεκίνησε το 2016. Άν και τα είδη που το Πρόγραμμα αυτό εστιάζει 
είναι οι μεγάλοι γύπες, οι περισσότερες εκ των δράσεων σχετίζονται και με τον ΆΠ. 

Οι Ομάδες Σκύλων θα συνεχίσουν το έργο τους με έξοδα των εταίρων του Προγράμματος αλλά και με την 
ενεργή συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητήρια. 

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται να αυξήσουν την σταθερή παροχή ασφαλούς τροφής περιλαμβάνουν 
τη δημιουργία νέων ΣΣΤ για τη διεύρυνση του Βαλκανικού δικτύου ταϊστρών που ωφελούν τα αναπαραγόμενα 
αλλά και τα περιπλανώμενα άτομα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο δηλητηρίασης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
και η φυσική διαθεσιμότητα τροφής μέσω αναπλήρωσης των άγριων οπληφόρων. Στη ΒΓ, θα δρομολογηθεί 
πιο ενεργή εμπλοκή των θεσμικών αρχών και η δημιουργία Ομάδων Σκύλων. Εχει προβλεφθεί και  μόνωση 
ορισμένων από τους υπόλοιπους επικίνδυνους πυλώνες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
Προγράμματος στην περιοχή της Άνατολικής ροδόπης. 

Δράσεις διατήρησης θα υλοποιηθούν και εκτός των κεντρικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης και της βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας, της μόνωσης των επικίνδυνων πυλώνων, 
την προώθηση των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων και την αύξηση του αριθμού των κτηνοτροφικών ζώων, 
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μέσω δύο προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν οι εταίροι: LIFE for Safe Grid (LIFE12 NAT/BG/00572) and 
Vultures back to LIFE (LIFE14 NAT/BG/000649).

Οι κρίσιμες δραστηριότητες Επικοινωνίας θα ενσωματωθούν στις στρατηγικές Επικοινωνίας των εταίρων του 
Προγράμματος και θα υλοποιηθούν μέσω ορισμένων από τα προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

2) Περιορισμός των κύριων απειλών κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής: Κατά τη συνάντηση 
εργασίας που έγινε το 2015 για την ανάπτυξη του EVFAP, έγινε η σύλληψη της πρότασης για δημιουργία 
νέου προγράμματος και βρέθηκαν και οι πιθανοί εταίροι. Το νέο πρόγραμμα θα εστιάσει κυρίως στη 
συγκέντρωση πληροφοριών για τις στενωπούς, τα hotspot και τις περιοχές συνάθροισης (κουρνιάσματος), 
καθώς επίσης και τα προβλήματα των ηλεκτροπληξιών και των συγκρούσεων, της άμεσης καταδίωξης και 
δηλητηρίασης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής. Οι δράσεις θα συμβαδίζουν με την υλοποίηση 
του EVFAP και με ένα σημαντικό στοιχείο του ΣΔπΕ που αναμένεται να υιοθετηθεί από τη CMS στο COP12
τον νοέμβριο του 2017. Θα αντιμετωπιστούν επίσης ορισμένες από τις απειλές κατά μήκος της μεταναστευ-
τικής διαδρομής κατά τη 2η φάση του  προγράμματος UNDP Migratory Soaring Bird.

Επιπρόσθετα, ορισμένες από τις επαναλαμβανόμενες δράσεις όπως η διατήρηση των ΣΣΤ που 
δημιουργήθηκαν στην ΕΛ θα υλοποιηθούν από τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες αρχές. 

Η συμπληρωματική παροχή τροφής στην Άνατολική ροδόπη (σε ΒΓ και ΕΛ) θα συνεχιστεί  με δαπάνες των 
τοπικών δασικών υπηρεσιών (Studen Kladenetz) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Εβρου 
(Δαδιά). Το εθελοντικό πρόγραμμα φύλαξης φωλιών που υλοποιήθηκε από τη BSPB και το WWF Ελλάς 
θα συνεχίσει με έξοδα των δικαιούχων μετά τη λήξη του Προγράμματος (η BSPB κυρίως στην Άνατολική
Ροδόπη και το WWF Ελλάς στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς). 

Οι δομές που ενδυναμώθηκαν ανάμεσα στους τοπικούς φορείς σε σχέση με τη φύλαξη γύρω από τις φωλιές 
θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση της όχλησης γύρω από τη φωλιά, αν και δεν παρέχεται χρηματοδότηση 
(καθώς οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη φωλιά είναι υπεύθυνοι και ξέρουν ήδη πώς να αντιδράσουν σε μια 
όχληση). 

Οι ικανότητες των τελωνειακών βελτιώθηκαν στα πλαίσια του τρέχοντος Προγράμματος (μέσω σειράς 
εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων και εγχειριδίου που εκδόθηκε) και θα ενισχύσουν τον έλεγχο στα τελωνεία, 
αποτρέποντας έτσι το έγκλημα κατά της άγριας ζωής μακροπρόθεσμα με έξοδα των Τελωνείων. 

Οι δράσεις επικοινωνίας θα διευκολυνθούν μακροπρόθεσμα χάρις στα ανθεκτικά υλικά επικοινωνίας που 
δημιουργήθηκαν στο τρέχον Πρόγραμμα, όπως οι ενημερωτικές πινακίδες, η κινητή έκθεση που έχει 
αναπαραχθεί σε μουσεία Φυσικής Ιστορίας (π.χ. σε Ruse και Ήπειρο), ζωολογικούς κήπους (π.χ. Ζωολογικός 
Κήπος Σόφιας) και Κέντρα Πληροφόρησης (π.χ. ματζάροβο και  Δαδιά).

Τα πακέτα πληροφόρησης που δημιουργήθηκαν και η υποστήριξη από τους τοπικούς διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης (π.χ. καθηγητές, δήμαρχοι, δασοφύλακες, αγρότες, ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλων 
βιώσιμων τοπικών επιχειρήσεων) σε περιοχές του Προγράμματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να 
έχουν αντίκτυπο αρκετό καιρό μετά τη λήξη του Προγράμματος.
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