Monniksgier
Wetenschappelijke naam aegypius
monachus
De grootste roofvogel die in Europa, Afrika en
Azië voorkomt. Met een lengte van 110 tot 120
centimeter van kop tot voet en een gewicht van
wel 14 kilogram.
Zijn spanwijdte is 250 tot 300 centimeter. Dat is
de lengte gemeten van vleugeltip tot vleugeltip
met uitgespreide vleugels.
Verenpak
Het verenpak van de monniksgier is bijna
volledig bruin. Op een afstandje lijkt het wel
zwart. Er staat een kraag van veren overeind
aan het begin van zijn hals en nek. Zijn kop
heeft weinig veren en donkere veertjes
omlijsten zijn donkerbruine ogen. De poten zijn
lichtgrijs, maar lijken van een afstand wit.
Door die kleuren en de opstaande veren, die
lijken op de kap van een monnikspij, is deze gier
aan zijn naam gekomen.
Waar kom je ze tegen?
Ze leven in bergachtige gebieden in Europa en
Azië. Ze houden van beboste heuvels, droge
open vlaktes en gebergtes.
Voedsel
Ze eten vooral karkassen van zoogdieren, zoals:
herten, paarden, konijnen, honden, vossen,
schapen en dergelijke. Met hun sterke snavel
scheuren ze de huid van deze dieren open en
snijden spieren, pezen en huid zo stuk dat ze
het op kunnen eten. Ze wisselen hun maaltijd af
met schildpadden, hagedissen en insecten,
maar het is dus allemaal vlees.

Paren en jonkies
Monniksgieren bouwen een enorm groot nest in een boom. Het vrouwtje legt 1 ei en
broedt om beurten met het mannetje wel 50 tot 54 dagen. Ze verzorgen het jong
ongeveer 6 maanden. Daarna gaat 'de kleine' zijn eigen weg.

Bedreiging en bescherming
De hoeveelheid monniksgieren neemt af. Er zijn in het wild nog tussen de 7000 en
10.000 broedparen op de hele wereld. In Europa zijn er ongeveer 1700 tot 1900
broedparen. Ze zijn daarmee bijna een officieel bedreigde diersoort.
Saïga-antilopen zijn ook ernstig bedreigd en dit is het belangrijkste voedsel voor de
monniksgier. Ze kunnen dus gewoon niet genoeg voedsel meer vinden. Verder
hakken we steeds meer bomen om en verstoren we nesten van deze gieren,
waardoor ze geen jongen meer grootbrengen.
Europese dierentuinen fokken met deze gierensoort en met succes. Sinds 1992
plaatsen ze monniksgieren terug in het wild en betalen ze mee aan
herintroductieprogramma's en -projecten.

