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Έρευνα

 Στη μελέτη της χρήσης χώρου του Μαυρόγυπα στα βουνά της Ροδόπης και την εύρεση πιθανά νέων φωλιών 

εκτός του δάσους Δαδιάς με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας 

 Τη χαρτογράφηση των φωλιών, την εκτίμηση του πληθυσμού, και τις μετακινήσεις των Όρνιων στα βουνά της 

Ροδόπης

 Μελέτη των παραγόντων θνησιμότητας, των μετακινήσεων και των σημείων εποχικής χρήσης των δυο γυπών 

με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας Κοινωνιολογική μελέτη για τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στους 

πληθυσμούς των γυπών στη Βουλγαρία

 Σχεδιασμός οικοτουριστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία



Προστασία

 Στη βελτίωση της διάθεσιμης τροφής των γυπών με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων

 Στην εξάπλωση του Μαυρόγυπα σε νέες περιοχές στη Βουλγαρία με τη βοήθεια τεχνητών φωλιών σε δέντρα 

 Στην αύξηση της φυσικής τροφής των γυπών με απελευθερώσεις οπληφόρων θηλαστικών στη Βουλγαρία 

 Μείωση της θνησιμότητας των γυπών από δηλητηρίαση με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για 

ανίχνευση δηλητηριασμένων ζώων και δολωμάτων 

 Εγκατάσταση μονωτήρων και συστημάτων απομάκρυνσης πουλιών σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος στη 

Βουλγαρία 

 Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη απόθεση νεκρών ζώων για τους γύπες στη φύση

Επικοινωνία-Εκπαίδευση

 Κινητές εκθέσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

 Προώθηση υπηρεσιών οικοτουρισμού στη Βουλγαρία

 Το σχεδιασμό και υλοποίηση εξωσχολικών δράσεων σχετικών με την προστασία των γυπών



http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zoika_ypoproionta/a1
2report_gr_final.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παρουσίαση στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Μάιος 2018

Παρουσίαση στο Βαλκανικό Συνέδριο για γύπες στο Μεσολόγγι, Δεκέμβριος 
2018

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zoika_ypoproionta/a12report_gr_final.pdf


Φορέας Διαχείρισης δάσους Δαδιάς

20 πομποί σε Μαυρόγυπες (27 άτομα)

28 πομποί σε Όρνια (35 άτομα)

Γνωμοδοτήσεις, μελέτες ΕΟΑ, αιτίες 
θνησιμότητας

ΦΔ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ

ΦΔ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ



ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
GR1130012

Δίκτυο 5 μικρού μεγέθους χώρων 
τροφικής ενίσχυσης με τη 

συμβολή των κτηνοτρόφων

Γ. ΑΖΟΡΙΔΗΣ



Δ/νση Δασών Ροδόπης
Δ/νση Κτηνιατρικής Ροδόπης

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-
Ισμαρίδας-Βιστωνίδας και Θάσου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης
Δήμος Ιάσμου

ΥΠΕΝ



• 21 κτηνοτρόφοι-υπεύθυνη δήλωση
• 13 κτηνοτρόφοι τοποθέτηση τροφής
• WWF τοποθέτηση τροφής εβδομαδιαίως 
• 118 τροφοδοσίες- 7860 κιλά (19 τροφοδοσίες-22 νεκρά ζώα) Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2021



1-2 κάμερες/ταΐστρα. Max: 23 Όρνια, 12 Μαυρόγυπες. Ασπροπάρης, Χρυσαετός, Θαλασσαετός, Στεπαετός, Τσίφτης, Σφηκιάρης, 
Γερακίνα, Κοράκι, Σταχτοκουρούνα





10 ηλεκτρικές περιφράξεις σε στάνες
20 κιάλια

WWF WWF WWF

WWF

WWF

WWF



Κτηνοτρόφοι: 
τελευταίες ιστορίες 
πριν την εγκατάλειψη

20λεπτο βίντεο 
https://www.wwf.gr/?uNewsID=3866966


