
Οι άρχοντες  
των βουνών της 

Ροδόπης

Οι γύπες στη Θράκη
κινδυνεύουν!

Πώς μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε; 

Σε περίπτωση που βρούμε νεκρό ή τραυματι-
σμένο γύπα ή σε περίπτωση που έχουμε πλη-
ροφορίες για δηλητηριασμένο δόλωμα στην 
ύπαιθρο,  ενημερώνουμε άμεσα το Δασαρχείο 
ή τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής μας ή 
το WWF Ελλάς.

Το πρόγραμμα LIFE προστασίας των γυπών

Το πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Προστασία του Μαυ-
ρόγυπα και του Όρνιου στην οροσειρά της Ροδό-
πης»  στοχεύει στην ενδυνάμωση των πληθυσμών 
αυτών των δύο ειδών στη διασυνοριακή περιοχή 
των βουνών της Ροδόπης σε συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς και κατοίκους, εστιάζοντας στη 
μείωση των απειλών τους, καθώς οι γύπες προστα-
τεύονται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική 
νομοθεσία. Οι σημαντικότερες απειλές τους είναι 
τα δηλητηριασμένα δολώματα, η έλλειψη τροφής, 
η ηλεκτροπληξία και η πρόσκρουση σε ηλεκτρικές 

γραμμές ή ανεμογεννήτριες.  

Θράκη: ένα από τα τελευταία  
καταφύγια των γυπών στην Ελλάδα

Στη Θράκη ζουν τρεις από τους τέσσερις ευρωπαϊκούς 
γύπες - το Όρνιο, ο Μαυρόγυπας και ο Ασπροπάρης 
που κοινώς ονομάζονται και «καρτάλια». Δεν είναι τυ-
χαίο που τα καρτάλια έχουν απομείνει σε αυτήν τη γω-
νιά της Ελλάδας, καθώς εδώ έχει διασωθεί η παραδο-
σιακή κτηνοτροφία και γεωργία. Με άνοιγμα φτερών 
που μπορεί να φτάσει και τα τρία μέτρα ταξιδεύουν 
μέσα σε λίγες ώρες σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή 
της Ροδόπης, διασχίζοντας την Ελλάδα και τη Βουλγα-
ρία για να τραφούν και να φροντίσουν τα μικρά τους.  
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Το πρόγραμμα «Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου 
στη διασυνοριακή περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης» 
(LIFE14 NAT/NL/000901 – A2) χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτείται 

από το Πράσινο Ταμείο.

Ασπροπάρης
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Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στα βουνά της Ροδόπης

LIFE14 NAT/NL/000901

LIFE RE-Vultures



Όρνιο
• Στο παρελθόν θεωρούνταν ο συνηθέστερος `
 γύπας στην Ελλάδα 
• Άνοιγμα φτερούγων 2,30 - 2,80 μέτρα
• Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουν απομείνει  

περίπου 20 ζευγάρια
• Αναπαράγεται σε αποικίες, πάνω  

σε απότομους βράχους
• Γεννάει μόνο ένα αυγό κάθε χρόνο
• Κοινωνικό είδος, αναζητά τροφή κατά ομάδες
• Τρέφεται με νεκρά ζώα, αλλά και με ζωντανά  

έντομα και μικρές χελώνες.

Οι γύπες στην υπηρεσία καθαρισμού  
της υπαίθρου
Οι γύπες, τα μεγαλοπρεπή αυτά πουλιά με τις μοναδι-
κές, αν και άγνωστες στους περισσότερους, ιδιότητες 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη φύση αφού η παρουσία 
τους φανερώνει και σχετίζεται με την συνολική υγεία 
του περιβάλλοντος. Τρέφονται με νεκρά ζώα (είτε 
άγρια είτε κτηνοτροφικά-ελεύθερης βοσκής) και 
καθαρίζουν το φυσικό περιβάλλον αποτρέποντας την 
εξάπλωση ασθενειών αφού, αν εκλείψουν, κινδυνεύει 
η δημόσια υγεία.   

Μαυρόγυπας
• Μεγαλύτερο αρπακτικό πουλί  

της Ευρώπης 
• Άνοιγμα φτερούγων 2,50 - 3,00 μέτρα
• Μοναδική αναπαραγωγική αποικία  

των Βαλκανίων  
βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο  
Δάσους Δαδιάς

• Φωλιάζει σε μεγάλα, ώριμα δέντρα
• Γεννάει μόνο ένα αυγό κάθε χρόνο
• Τρέφεται με νεκρά ζώα μεσαίου  

ή μικρού μεγέθους.

Ασπροπάρης
• Ο μικρότερος γύπας στην Ευρώπη 
• Άνοιγμα φτερούγων έως 1,70 μέτρα
• Έχουν απομείνει μόνο τρία ζευγάρια  

στην Ελλάδα και μόνο στη Θράκη
• Μοναδικός που μεταναστεύει, διανύει  

πάνω από 5.000 χιλιόμετρα
• Φωλιάζει μόνο σε βράχους
• Γεννάει από ένα ως δύο αυγά κάθε χρόνο
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