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Περίληψη 

 
Τα Ακαρνανικά όρθ και θ κορυφι Μποφμιςτοσ διακζτουν μία αξιοκαφμαςτθ 
βιοποικιλότθτα. Για τον λόγο αυτό άλλωςτε ζχουν ενταχκεί ςτο παγκόςμιο δίκτυο των 
Σθμαντικϊν Ρεριοχϊν για τα Ρουλιά (ΛΒΑ-Important Bird Areas) και μζρθ τθσ περιοχισ 
ανικουν ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι θ 
αλλθλουχία απομονωμζνων και δυςπρόςιτων αςβεςτολικικϊν βουνϊν με ιδιαίτερα καλά 
διατθρθμζνο φυςικό και πολιτιςμικό τοπίο, όπου κυριαρχεί ακόμθ θ παραδοςιακι εκτατικι 
κτθνοτροφία. Στα Ακαρνανικά Πρθ φιλοξενείται μία ςθμαντικι ποικιλία ειδϊν πανίδασ και 
χλωρίδασ τθσ χϊρασ, οικότοποι προτεραιότθτασ για διατιρθςθ ςτθν Ευρϊπθ (βάςθ τθσ 
κοινοτικισ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για τουσ Οικότοπουσ) όπωσ το απομονωμζνο δάςοσ 
Κεφαλλθνιακισ Ελάτθσ και τα βοςκοδάςθ ιμερθσ βελανιδιάσ (Quercus ithaburensis), 
ενδθμικά είδθ φυτϊν κακϊσ και πλικοσ ειδϊν τθσ πανίδασ του Κόκκινου Βιβλίου των 
Απειλοφμενων Ηϊων τθσ Ελλάδασ.  
 
Θ περιοχι φιλοξενεί είδθ παγκοςμίωσ απειλοφμενα με εξαφάνιςθ όπωσ οι Βαςιλαετοί 
(Aquila heliaca) προερχόμενοι από τθν Σλοβακία, ενϊ εδϊ αναπαράγεται ο ςθμαντικότεροσ 
πλθκυςμόσ Πρνιων (Gyps fulvus) τθσ νοτιοδυτικισ Βαλκανικισ που ενιςχφεται με άτομα 
προερχόμενα και από τθ Σερβία και τθν Κροατία.  Μία ανεπαρκισ ςε ζκταςθ Ηϊνθ Ειδικισ 
Ρροςταςίασ (ΗΕΡ, βάςθ τθσ κοινοτικισ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ για τα Άγρια Ρουλιά, όπωσ 
κωδικοποιικθκε από τθν 2009/147/ΕΚ) καλφπτει μικρό τμιμα τθσ Σθμαντικισ Ρεριοχισ για 
τα Ρουλιά  (ΣΡΡ) «GR90 Πρθ Ακαρνανικά» και του κρίςιμου πυρινα διαβίωςθσ των 
προςτατευόμενων ειδϊν. Θ ΗΕΡ που κεςμοκετικθκε ςτο δυτικό τμιμα με κωδικό 
«GR2310011 Προσ Τςζρεκασ (Ακαρνανικά)» καλφπτει μόλισ το 12% τθσ ζκταςθσ τθσ ΣΡΡ, 
γεγονόσ που αποτζλεςε λόγο για τθν καταδικαςτικι απόφαςθ ςτθν υπόκεςθ C-344/04 του 
Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) κατά τθσ Ελλάδασ. 
 
Σφμφωνα όμωσ με τθν καταδικαςτικι απόφαςθ του ΔΕΚ θ Ελλαδα ζχει χαρακτθρίςει 
ανεπαρκι ζκταςθ ωσ ΗΕΡ ςτα Ακαρνανικά Πρθ με αποτζλεςμα να μθν προςτατεφονται 
επαρκϊσ τα είδθ τθσ ορνικοπανίδασ για τα οποία θ περιοχι ζχει διεκνι ςθμαςία, όπωσ πχ ο 
Σπιηαετόσ (Hieraaetus fasciatus). Εκτόσ αυτοφ ωσ τϊρα δεν ζχει εκπονθκεί Ειδικι 
Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ για τθν ΗΕΡ και τθν Σθμαντικι Ρεριοχι για τα Ρουλιά που κα 
πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ ΗΕΡ, όπωσ προβλζπεται από το Ν.1650/86 και το Νόμο 
3739/2011 για τθ διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ, προκειμζνου κακοριςτοφν οι ςυμβατζσ 
με τθν διατιρθςθ των οικότοπων και ειδϊν τθσ περιοχισ δραςτθριότθτεσ. Θ καταδίκθ τθσ 
Ελλάδασ για τθν υπόκεςθ αυτι οδιγθςε το ΥΡΕΚΑ ςτθν επαναξιολόγθςθ των ορίων τθσ ΗΕΡ 
των Ακαρνανικϊν Ορζων ςτα πλαίςια του χρθματοδοτικοφ μζςου ΕΡΕΑΕ (ΕΣΡΑ), θ οποία 
και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί. 
 
Συμπεραςματικά, θ εγκατάςταςθ αιολικϊν ςτακμϊν ςτα Ακαρνανικά Πρθ πριν 
ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ μπορεί να αποτελζςει παραβίαςθ τθσ 
κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ, όπωσ και τθσ αρχισ πρόλθψθσ αφοφ κατ’ αυτό τον 
τρόπο κα δθμιουργθκοφν τετελεςμζνα γεγονότα αντίκετα με απαραίτθτα μζτρα που πρζπει 
να λθφκοφν για τθν προςταςία και διαχείριςθ τθσ ΗΕΡ. Κάκε αδειοδότθςθ ζργου που 
μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τα παραπάνω είδθ κα πρζπει να αναβλθκεί ζωσ ότου 
εκπονθκεί επιςτθμονικι ζρευνα που κα τεκμθριϊςει τθν ςυμβατότθτα ι μθ 
δραςτθριοτιτων όπωσ θ ανάπτυξθ αιολικϊν ςτακμϊν ςτα πλαίςια των  ευρωπαϊκϊν 
υποχρζωςθ τθσ χϊρασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των απειλοφμενων ειδϊν τθσ 
περιοχισ. 
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Abstract 

 
The Akarnanika Mountains and especially Boumistos peak possess a remarkable biodiversity 
hotspot. This is the reason why the area has been included in the global Important Bird Area 
network, while parts of it belong to the Natura 2000 network. The region is characterised by 
a sequence of isolated limestone mountains that reach over 1500 meters above the Ionian 
Sea and a particularly well preserved natural and cultural landscape, still featuring the 
traditional extensive livestock farming as dominant land use. Important biodiversity features 
include priority habitats for conservation, isolated endemic Fir forests and extensive pastoral 
oak woodlands of Quercus ithaburensis, endemic species of plants (designated under EEC 
92/43) and many species of fauna included in the Greek Red Data Book.  
 
Considering conservation priority bird species, individuals of the globally threatened 
Imperial Eagle (Aquila heliaca), originating from Slovakia winter in the area,  which also hosts 
the largest breeding population of Griffon Vultures (Gyps fulvus) in South-West Balkans, 
regularly attracting dispersing birds from Serbia and Croatia. Important populations of 
golden (A. chrysaetos) and Bonelli’s Eagles (Hieraetus fasciatus), breed in the area as well. At 
present the Special Protection Area (SPA “GR2310011 Akarnanika Ori’’) covers only a small 
fraction (~12%) of the Important Bird Area (BirdLife International IBA’s program), therefore, 
according to the latest decision of Court of justice of the European Union (CJEU) (Case C-
334/04 - Characterization of Areas of Special Protection), Greece  has designated insufficient 
extent of the SPA “GR2310011 Akarnanika Ori”  with the consequence of inadequate 
coverage of the habitats of internationally important populations such as those of the 
Bonelli’s Eagle.  
 
In addition, no Special Environmental Study has been conducted for the SPA (or the IBA to 
be designated as SPA) as required by the Law 1650/86, or the new Law on Biodiversity 
Conservation (3937/2011), and thus, no scientific evaluation that would determine areas of 
Strict Nature Protection, incompatible with industrial land uses such as wind farm 
developments, exists. Under the conviction of Greece in this case, the Ministry for the 
Environment and Climate Change, has scheduled the complete evaluation of the total IBA 
area under the National Strategic Reference Framework financial instrument. Therefore 
Wind Farm installations in the Akarnanika Mountains before the completion of the above 
procedures, shall constitute a violation of national and EC legislation, and the precautionary 
principle, since there will be irreversible interventions, potentially in severe conflict with the 
maintenance of SPA features in a favourable conservation status.  
 
Until then, we consider that any project licensing that might negatively affect the threatened 
species should be postponed until a thorough and independent scientific research clarifies 
weather such development is compatible with the state’s obligations under national and EU 
law, for ensuring the future preservation of all priority species of raptors found in this 
remarkably rich area. 
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Ειςαγωγή 
 

Θ παροφςα αναφορά εκπονείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Balkan Vulture Action Plan 
και ςυγκεκριμζνα τθσ δράςθσ «Large Raptor Conservation in Continental Greece» με 
χρθματοδότθςθ του BVCF (Black Vulture Conservation Foundation) και FZS (Frankfurt 
Zoological Society) κατά το ζτοσ 2011. Αφορμι για τθν παροφςα αναφορά αποτελεί θ 
επικείμενθ αδειοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ αιολικοφ ςτακμοφ παραγωγισ ενζργειασ ςτθν 
κορυφι του βουνοφ Μποφμιςτοσ. Ο φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου είναι θ εταιρεία με 
επωνυμία VENERGIA ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. Ρρόςφατα, (Μάρτιοσ 2011) υπεβλικθ για ζγκριςθ 
από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 
που ςυνοδεφει το ζργο χωρίσ Ειδικι Ορνικολογικι Μελζτθ (ΕΟΜ) αφοφ θ περιοχι δεν ζχει 
ακόμθ χαρακτθριςτεί ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ με βάςθ τθν εφαρμογι τθσ Κοινοτικισ 
Οδθγίασ 79/409 «για τθν προςταςία των πουλιϊν και των ενδιαιτθμάτων τουσ».  
 
Είναι όμωσ υποχρζωςθ τθσ Ελλάδασ να χαρακτθρίςει τθν περιοχι ωσ ΗΕΡ λόγο τθσ 
πρόςφατθσ καταδίκθσ τθσ ςτο Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτιτων (ΔΕΚ) (Υπόκεςθ C-
334/04-Χαρακτθριςμόσ Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ), καταδίκθ που οδιγθςε το ΥΡΕΚΑ να 
προγραμματίςει τθν επαναξιολόγθςθ του ςυνόλου των Ακαρνανικϊν Ορζων για 
χαρακτθριςμό τουσ ωσ ΗΕΡ ςτα πλαίςια του χρθματοδοτικοφ μζςου ΕΡΕΑΕ (ΕΣΡΑ).  
 
Εκτόσ αυτοφ ωσ τϊρα δεν ζχει ακόμθ εκπονθκεί Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ για τθν ΗΕΡ 
GR2310011 «Προσ Τςζρεκασ» και τθν Σθμαντικι Ρεριοχι για τα Ρουλιά «GR90 Πρθ 
Ακαρνανικά» που κα πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ ΗΕΡ, όπωσ προβλζπεται από το 
Ν.1650/86 και το πρόςφατο νόμο για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ (Ν. 3937/2011), 
προκειμζνου να αξιολογθκεί θ περιοχι και να κακοριςτοφν με επιςτθμονικά κριτιρια οι 
ηϊνεσ προςταςίασ και αντίςτοιχεσ ςυμβατζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι.  
 

Η αδειοδότθςθ λοιπόν εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων ςτα Ακαρνανικά Πρθ πριν 
ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ αποτελεί εν δυνάμει παραβίαςθ τθσ κοινοτικισ 
και εκνικισ νομοκεςίασ. 
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ύντομη περιγραφή τησ περιοχήσ ενδιαφέροντοσ 
 

Ο Μποφμιςτοσ υψϊνεται ωσ τα 1577 μ. ςτθν καρδιά τθσ επαρχίασ του Ξθρομζρου, ςτθν 
Αιτωλοακαρνανία. Δεςπόηει ςτο τοπίο και το χαρακτθρίηει, αφοφ εμφανίηεται από μακριά 
ωσ ζνασ αςβεςτολικικόσ κϊνοσ ςτα νότια τθσ αλλθλουχίασ των Ακαρνανικϊν βουνϊν τα 
οποία αποτελοφν μία ιδιόμορφθ και ςχετικά απομονωμζνθ ομάδα ορεινϊν όγκων 
ξεχωριςτι από τον κφριο κορμό τθσ ορεινισ Ρίνδου. Θ μικρι αυτι οροςειρά είναι ελάχιςτα 
μελετθμζνθ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κυρίωσ λόγω κυρίωσ του δυςπρόςιτου 
ορεινοφ χαρακτιρα τθσ. Επιπλζον θ κυριαρχία του αδροφ γεωλογικοφ υποςτρϊματοσ, 
κυρίωσ αςβεςτόλικων και το ζντονο ανάγλυφο οδιγθςε ςτθν δυςκολία προςπζλαςθσ και 
τθν ζλλειψθ εκτεταμζνου ορεινοφ δικτφου δρόμων.  
Εδϊ διατθρείται ζνα εξαιρετικό δείγμα ορεινοφ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου τθσ 
Μεςογείου, εφάμιλλο ελάχιςτων πλζον απομονωμζνων ορεινϊν νθςιωτικϊν κυρίωσ 
περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ, όπωσ τθσ Κριτθσ. Βαςικι αιτία είναι θ αδιάλειπτθ ςυνζχεια τθσ 
παραδοςιακισ εξάςκθςθσ τθσ μθ ςταβλιςμζνθσ, εκτατικισ κτθνοτροφίασ που αςκείται 
κυρίωσ με αρχαίεσ φυλζσ ντόπιων μικρόςωμων ηϊων.  
 
Τα βιβλιογραφικά δεδομζνα που περιγράφουν και αξιολογοφν το φυςικό περιβάλλον του 
βουνοφ, είναι ςχετικά περιοριςμζνα. Υπάρχει όμωσ πλικοσ αδθμοςίευτων αναφορϊν και 
καταγραφϊν κυρίωσ από περιθγθτζσ, ορειβάτεσ και ορνικολόγουσ που ςυγκεντρϊνονται 
αξιολογοφνται ςτθν παροφςα αναφορά για πρϊτθ φορά.  
Στθν παροφςα λοιπόν προκαταρκτικι ςυνοπτικι αναςκόπθςθ των δεδομζνων πεδίου τθσ 
περιοχισ ερευνθτζσ παρακζτουν τθ γνϊςθ που τα τελευταία 20 χρόνια ζχουν αποκομίςει 
από τισ επιςκζψεισ τουσ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ. Οργανϊνονται ζτςι τα πιο 
επικαιροποιθμζνα επιςτθμονικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν ςτα πλαίςια του Βαλκανικοφ 
Σχεδίου Δράςθσ για τθν διατιρθςθ και αποκατάςταςθ των πλθκυςμϊν των πτωματοφάγων 
αρπακτικϊν πουλιϊν (Balkan Vulture Action Plan- BVAP). Θ πλθροφορία που δίδεται εδϊ 
αφορά κυρίωσ τα πουλιά που φιλοξενοφνται ςτθν κορυφι τθσ τροφικισ πυραμίδασ και 
αποτελοφν ςφμβολα και δείκτεσ τθσ ποικιλότθτασ και τθσ «υγείασ» των μεςογειακϊν 
οικοςυςτθμάτων. Σιμερα οι πλθκυςμοί τουσ ζχουν μειωκεί δραματικά ςτουσ ορεινοφσ 
όγκουσ τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ και των Βαλκανίων, και ζτςι αποτελοφν αντικείμενο 
δεκάδων προγραμμάτων προςταςίασ και αποκατάςταςθσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ. Ραράλλθλα, θ χϊρα μασ είναι δεςμευμζνθ να προςτατεφει τα είδθ αυτά μζςα 
από τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία κακϊσ και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχει 
υπογράψει. 
 

  
 

Φωτογραφίεσ 1, 2 και 3. Ντόπιεσ φυλζσ αγροτικϊν ηϊων βόςκουν ακόμθ με τον 
παραδοςιακό εκτατικό τρόπο ςτθν κορυφι Μποφμιςτο και τα Ακαρνανικά Πρθ 
διατθρϊντασ ζνα ενδιαίτθμα πολφτιμο για παγκοςμίωσ απειλοφμενα είδθ αρπακτικϊν 
πουλιϊν (Καλλιόπθ Στάρα & ιγασ Τςιακίρθσ).  

Pictures 1, 2 and 3: Local livestock breeds, still farmed extensively in Boumistos and 
Akarnanika Mountains offering an excellent habitat to vultures (Stara K and Tsiakiris R. 
2011). 
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Φωτογραφία 4: Θ χωροκζτθςθ του αιολικοφ ςτακμοφ ςτα Ακαρνανικά Πρθ. Με μωβ θ 
περιοχι ΗΕΡ του δικτφου Natura 2000 GR2310011-Προσ Τςζρεκασ Ακαρνανικά», με κόκκινο 
θ Σθμαντικι περιοχι για τα Ρουλιά τθσ Ελλάδασ GR090 «Ακαρνανικά Πρθ». 
 

 
Φωτογραφία 5: Χωροκζτθςθ του αιολικοφ ςτακμοφ ςτθν κορυφι Μποφμιςτοσ 
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Η βιοποικιλότητα τησ περιοχήσ 
 

Σφμφωνα με τθν οδθγία 92/43/ΕΟΚ, «για τθ διατιρθςθ των φυςικών οικοτόπων κακώσ και 
τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ», ςτο ςυγκρότθμα των Ακαρνανικϊν ορζων υπάρχουν 
ςθμαντικοί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεςογειακοί οικότοποι. Δίδονται ςτθ ςυνζχεια οριςμζνοι 
από το παράρτθμα Λ που χαρακτθρίηουν τθν περιοχι, με τουσ κωδικοφσ που ταξινομοφνται 
ςτον κατάλογο τθσ Ε.Ε. Οι οικότοποι αυτοί χαρακτθρίηονται ωσ «κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ» 
για διατιρθςθ και αποτελοφν κριτιριο για τον οριςμό περιοχϊν ωσ Τα¨οπων Κοινοτικισ 
Σθμαςίασ (και ςτθ ςυνζχεια Ειδικϊν Ηωνϊν Διατιρθςθσ): 
 

 5230: Δενδροειδι matorrals με Laurus nobilis (Δάφνθ). Εξαιρετικζσ τζτοιεσ διαπλάςεισ 
ςυναντοφμε παράλλθλα με τθν κυρίωσ κορυφογραμμι μεταξφ των χωριϊν 
Ραππαδάτοσ και Κονοπίνα, ςτα δυτικά τθσ λίμνθσ Αμβρακίασ. 

 5320: Χαμθλζσ διαπλάςεισ με Euphorbia (γαλατςίδεσ) κοντά ςε απόκρθμνεσ βραχϊδεισ 
ακτζσ. Σποραδικά ςτθν ακτογραμμι του Λονίου. 

 6310: Δάςθ ςκλθροφφλλων που χρθςιμοποιοφνται για βοςκι με Quercus – βελανιδιζσ 
(ςτθν περίπτωςι μασ με Quercus pubescens, χνοϊδθσ βελανιδιά). Ρολφ κοινόσ 
οικότοποσ ςτθν ενδοχϊρα του Ξθρομζρου. 

 8210: Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με χαςμοφυτικι βλάςτθςθ. Σε πολλζσ κζςεισ με 
κάκετα ι μεγάλθσ κλίςθσ βράχια.  

 9320: Δάςθ με Olea και Ceratonia. Χαρακτθριςτικά είναι αυτά που ςυναντοφμε ςτθν 
παράκτια περιοχι μεταξφ Αςτακοφ – Ραλιόβαρκασ.  

 9350: Δάςθ με Quercus macrolepis (ithaburensis). Ρολφ εκτεταμζνοσ και χαρακτθριςτικόσ 
οικότοποσ ςτο Νότιο Ξθρόμερο. 

 
Ακόμα, ςτθν περιοχι ςυναντοφμε αρκετά είδθ ηϊων τα οποία υπάγονται ςτο παράρτθμα ΛΛ 
που ςτθν ίδια οδθγία αποτελοφν αντικείμενο διατιρθςθσ. Μαηί μα τα ενδιαιτιματά τουσ. 
Τζτοια είδθ είναι οι χελϊνεσ Testudo hermanii και Testudo marginata, τα φίδια Elaphe situla 
και Elaphe quatuorlineata, το αμφίβιο Triturus carnifex κλπ.  
 
Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ παρουςία των ορχεοειδϊν φυτϊν ςτο Ξθρόμερο (άγριων 
ορχιδζων). Καταγραφζσ καταδεικνφουν τθν παρουςία τουλάχιςτον 15 ειδϊν από το γζνοσ 
Ophrys και περί τα 14 ακόμα είδθ από άλλα γζνθ. Κάποια από αυτά τα είδθ είναι ενδθμικά ςε 
εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο, όπωσ π.χ. τα Ophrys helenae, Orchis simia κλπ. Επίςθσ, 
χαρακτθριςτικά ςπάνια φυτά τθσ περιοχισ είναι το τοπικά ενδθμικό υποείδοσ τθσ παιϊνιασ 
του Ξθρομζρου (Paeonia mascula russoi) και το αρωματικό Αϊ Βάρβαροσ (Dictamus albus). Σε 
γενικζσ γραμμζσ, το Ξθρόμερο παρουςιάηει ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφζρον που χρειάηεται 
περαιτζρω διερεφνθςθ.  
 
Το γεωλογικό υπόβακρο του Ξθρομζρου παρουςιάηει επίςθσ πολφ μεγάλο ενδιαφζρον. 
Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι θ ζντονθ καρςτικοποίθςθ των αςβεςτολίκων τθσ ηϊνθσ 
του Λονίου και θ δθμιουργία πολλϊν δολινϊν και βυκιςμάτων. Λδιαίτερα ςθμαντικά επίςθσ 
είναι τα απομονωμζνα και κλειςτά οροπζδια που περιβάλλουν τον κεντρικό ορεινό άξονα. Σε 
ζνα από αυτά βρίςκεται το υπό καταςκευι αρδευτικό φράγμα – ταμιευτιρασ των Αχυρϊν.  
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Σα είδη προτεραιότητασ για τη διατήρηςη τησ ορνιθοπανίδασ 
 

Δεδομζνου ότι το δυτικό τμιμα τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ ανικει ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο 
NATURA ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τθν ςπάνια ορνικοπανίδα τθσ (ςε εφαρμογι τθσ 
οδθγίασ 79/409 «για τθν διατιρθςθ των πουλιών και των ενδιαιτθμάτων τουσ»), 
παρουςιάηονται παρακάτω ςυνοπτικά θ πλθκυςμιακι κατάςταςθ και θ ςθμαςία του 
Μποφμιςτου για τα ςθμαντικότερα «είδθ κριτιρια» τθσ ορνικοπανίδασ που φιλοξενοφνται 
εκεί κακϊσ και ευρφτερα των Ακαρνανικϊν βουνϊν τα οποία προςτατεφονται από τθν 
εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. 
 

Α. Ρτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά 
 

I. Το Πρνιο (Gyps fulvus) 
 
a. Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι  

Στουσ γκρεμοφσ του όρουσ Τςζρεκασ ςτθν περιοχι τθσ Ραλαίρου, ςτθν δυτικι κορυφογραμμι 
των Ακαρνανικϊν βουνϊν, βρίςκεται θ αποικία των Πρνιων τθσ περιοχισ, δθλαδι οι κζςεισ 
φωλιάςματοσ τουσ που αποτελοφν τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ κζςθ αναπαραγωγισ και 
διαχείμαςθσ για το είδοσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα (μετά τα Στενά του Νζςτου ςτθ Κράκθ). 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ του είδουσ από τθν Ελλθνικι Ομάδα Εργαςίασ για 
τουσ Γφπεσ, τθν περίοδο 2005 – 2008 θ αποικία αυτι αρικμοφςε το ελάχιςτο από 4 ζωσ 6 
ηευγάρια, αλλά ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ ζχει ξεπεράςει και τα 34 άτομα (καταγράφθκαν ςτισ 
11/03/2006 όμωσ ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ντόπιων πάνω από 50 άτομα ζχουν 
παρατθρθκεί εδϊ). Ρλθροφορίεσ άλλων ορνικολόγων αναφζρουν ότι μόλισ τθν προθγοφμενθ 
δεκαετία ςτθν περιοχι αναπαράγονταν πάνω από 15-20 ηευγάρια.  
Ο Μποφμιςτοσ αποτελεί ςιμερα για τα Πρνια το ςθμαντικό χϊρο τροφολθψίασ κυρίωσ 
διότι ςτο βουνό αυτό και ςτισ γφρω περιοχζσ διατθροφνται χιλιάδεσ αιγοπρόβατα και 
αγελάδεσ ελευκζρασ βοςκισ τα οποία εκτρζφονται με παραδοςιακό τρόπο. Ενδεικτικό είναι 
ότι ςφμφωνα με πλθροφορίεσ πάνω από 40-50 χιλιάδεσ αιγοπρόβατα διατθροφνται ςιμερα 
μόνο ςτο Αρχοντοχϊρι. Σθμαντικότερο όλων είναι ότι τα βράχια των δυτικϊν πλαγιϊν του 
Μποφμιςτου, πάνω από το χωριό Ραναγοφλα, χρθςιμοποιοφνται ωσ κοφρνιεσ από τα Πρνια 
(Χάρτθσ 1). 

 
Χάρτθσ 1. Οι κορυφζσ του Μποφμιςτου χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ για 
αναηιτθςθ τροφισ από τον πλθκυςμό των Πρνιων (πορείεσ ςτισ 12/3/2011)  

Map 1:  Griffon Vulture roosts and flights, 12th of March 2011, Boumistos Mts. 
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Τον χειμϊνα του 2011 καταγράφθκε ςτο Μποφμιςτο (ςτισ 12/3/2011) ο μζγιςτοσ αρικμόσ των 
25 Πρνιων, ενϊ ςυνολικά ςτο ευρφτερό ορεινό ςφμπλεγμα εκτιμάται με αςφάλεια ότι 
υπάρχουν τουλάχιςτον 28 άτομα του είδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που 
καταγράφθκαν να επωάηουν ςτισ βραχοπλαγιζσ του Τςζρεκα. Οι πτιςεισ των πουλιϊν γφρω 
από τθν κορυφι του Μποφμιςτου προσ αναηιτθςθ τροφισ είναι κακθμερινό φαινόμενο 
(βλζπε φωτογραφία 6) και αποτυπϊνονται όπωσ ακριβϊσ καταγράφθκαν ςτο πεδίο εντόσ 
μίασ θμζρασ, ςτον Χάρτθ 1. 
 

 
                    Φωτογραφία 6: Ομάδα Πρνιων ςτο Μποφμιςτο (ουςόπουλοσ  Γ. 2009)  

      Picture 1: Group of Griffons in Boumistos (G. Roussopoulos, 2009) 

 
β. Η ςθμαςία τθσ περιοχισ για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο: 

 Τα Ακαρνανικά όρθ αποτελοφν τον τελευταίο βιϊςιμο κφλακα για το Πρνιο ςτθν Δυτικι 
Ελλάδα και τθν Ήπειρο και ζναν από τουσ ελάχιςτουσ εναπομείναντεσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα 
(όπου το είδοσ είναι απειλοφμενο). Το Πρνιο περιλαμβάνεται ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ 
ςτθν κατθγορία ωσ «κριςίμωσ κινδυνεφον» (CR, C1)». Ρριν τθν δεκαετία του ‘90 τα Πρνια 
φϊλιαηαν ςε διάφορεσ κζςεισ γφρω από τθν περιοχι, όπωσ ςτθν νιςο Οξειά, ςτο όροσ 
Βελοφτςα (Αςτακόσ), ςτθν Ραλαιοβοφνα, ςτθν Κανάλα (περιοχι Εμπεςςοφ Βάλτου), ςτθν 
Γαβροβοφ (Βάτοσ Ξθρομζρου) εκ των οποίων καμία δεν υφίςταται πλζον (βλζπε Χάρτθ 4). 
Τθν ίδια τφχθ είχαν και βορειότερα οι γνωςτζσ αποικίεσ τθσ Θπείρου ςτα φαράγγια του 
Άραχκου και του Βίκου. Μετά το 2000 τρεισ ακόμθ αποικίεσ τθσ δυτικισ - κεντρικισ Ελλάδασ 
εξαφανίςκθκαν: ςτα άνω Στενά Καλαμά (χειμϊνασ 2001- 2002), ςτα Στενά Ρθνειοφ ςτα 
Τζμπθ (2003-2004) και ςτα Πρθ Βάλτου ςτθν Μεγαλόχαρθ Άρτασ (το 2003). Ζτςι, ςτθν 
θπειρωτικι Ελλάδα το είδοσ φωλιάηει πλζον μόνο ςποραδικά ςε ακόμθ δφο κζςεισ ςτα όρθ 
Ραραμυκιάσ και ςτα ςτενά τθσ Κλειςοφρασ. Ο πλθκυςμόσ τθσ Κλειςοφρασ (ςιμερα μόλισ 1-2 
αναπαραγωγικά ηεφγθ) δείχνει να ςχετίηεται με τον πλθκυςμό των Ακαρνανικϊν. Η ορεινι 
αλλθλουχία Ακαρνανικά, Ρεταλάσ, Αράκυνκοσ, Βαράςοβα, Κλόκοβα, αποτελεί τθν πλζον 
κρίςιμθ περιοχι για τον ικαγενι πλθκυςμό, όπωσ και για αυτόν που διαχειμάηει ερχόμενοσ 
από βορειότερεσ βαλκανικζσ χϊρεσ (βλζπε Χάρτθ 5). Συμπεραςματικά, ςιμερα τα 
Ακαρνανικά βουνά παραμζνουν πλζον θ μοναδικι περιοχι ςτθν Δυτικι Ελλάδα όπου 
διατθρείται ζνασ βιϊςιμοσ αναπαραγωγικόσ πλθκυςμόσ, ο οποίοσ αποτελεί ποςοςτό πάνω 
από το 30% του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, θ διατιρθςθ του οποίου 
είναι κομβικισ ςθμαςίασ ωσ πλθκυςμιακι κοιτίδα για τθν επανεποίκθςθ των ιςτορικϊν 
αποικιϊν ςε Ρίνδο, Στερεά Ελλάδα και Β. Ρελοπόνθςςο.  
 
 γ.   Η ςθμαςία τθσ περιοχισ ςε διεκνζσ επίπεδο: 
Θ εξαιρετικι αξία του ςυγκεκριμζνου βουνοφ για τθ διαχείμαςθ του Βαλκανικοφ πλθκυςμοφ 
των Πρνιων και ιδιαίτερα των χωρϊν τθσ δυτικισ Βαλκανικισ αναδεικνφεται ςε ετιςια βάςθ 
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το φκινόπωρο όταν δεκάδεσ νεαρά και ανϊριμα άτομα κατζρχονται από τισ υπόλοιπεσ 
Βαλκανικζσ χϊρεσ. Θ Ελλάδα ζχει ςθμαντικι διεκνι υποχρζωςθ για τθ διατιρθςθ του είδουσ 
και ιδιαίτερα των νεαρϊν ατόμων, που είναι πολφ ευαίςκθτα ςε προςκροφςεισ και ζχουν 
υψθλό ποςοςτό κνθςιμότθτασ. Το γεγονόσ αποδεικνφεται από τα μαρκαριςμζνα πουλιά 
Κροατίασ και Σερβίασ ζχουν επανειλθμμζνα παρατθρθκεί ςτθν περιοχι (Χάρτθσ 3 και φωτ. 7). 
 

 
Χάρτθσ 2: Πλεσ οι εναπομζνουςεσ κζςεισ αποικιϊν Πρνιων ςτα Βαλκάνια το 2011 
(ςθμειϊνονται ςε κόκκινο κφκλο) κακϊσ και οι κυριότεροι εποχιακοί διάδρομοι 
μετακίνθςθσ του είδουσ το φκινόπωρο. Φαίνεται θ κρίςιμθ κζςθ τθσ περιοχισ των 
Ακαρνανικϊν ςτο νοτιότερο άκρο τθσ δυτικισ πλευράσ τθσ βαλκανικισ χερςονιςου.  

 Map 2: Remaining Griffon colonies in the Balkans as of 2011 (red circles) and main 
seasonal migration corridors in the autumn migration. The critical location of Akarnanika 
Mts in SW Balkans is evident. 

          
Χάρτθσ 3 και φωτογραφία 7: Δεξιά ζνα από τα νεαρά μαρκαριςμζνα Πρνια των Δυτικϊν 
Βαλκανίων που κάκε χρόνο διαχειμάηουν ςτα Ακαρνανικά Πρθ και τον Αράκυνκο. 
Αριςτερά χάρτθσ όλων των επανευρζςεων Πρνιων ςτα Βαλκάνια που μαρκαρίςτθκαν ωσ 
νεαρά, ανιλικα ι υποϊριμα ςτισ αποικίεσ τθσ Κροατίασ (αναδθμοςίευςθ από Susic, 
2000). 

Map 3 and picture 7: One of the Balkans immature marked griffon vulture, wintering 
every year in Akarnanika and Arakinthos Mts. In the left map the resightings of griffon 
vultures, marked as juveniles or immature in Croatian colonies, (reproduced from Susic, 
2000). 
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Χάρτθσ 4 και Ρίνακασ 1: Κζςεισ αποικιϊν Πρνιων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ 
Ελλάδασ. Διακρίνουμε τισ παρακάτω κζςεισ ομαδοποιθμζνεσ ςτισ τρεισ κατθγορίεσ του 
πίνακα.  
Map 4 and Table 1: Location of Griffon Vulture colonies in Western Greece during the last 
decades: Λ. Active colonies (Α.Tserekas-Palairos Mts. and B. Cleisoura gorge), II. Recorded 
former colonies active during the period 1970-2010 (No. 1-8), and III. Former colonies 
according to local informants (No 9-10). 

 

I.  
Ενεργζσ αποικίεσ (ζτοσ 

2011) 

Α: Ενεργι αποικία Τςζρεκα – Ραλαίρου. 

Β : Ενεργι αποικία Φαραγγιοφ Κλειςοφρασ 

 

II.  
Εγκαταλελειμμζνεσ 

αποικίεσ Πρνιων 
(ςτοιχεία περιόδου       

1970-2010) 

1 : Ρρϊθν αποικία Ηαλόγγου – Κρυοπθγισ 

2 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Αγραπιδάκι 

3 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Βελοφτςασ Αςτακοφ 

4 : Ρρϊθν αποικία νιςου Οξειάσ – Δζλτα Αχελϊου 

5 : Ρρϊθν αποικία βόρειασ απόλθξθσ οροςειράσ 
Βάλτου, περιοχι Μεγαλόχαρθσ. 

6 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Κανάλασ Βάλτου, περιοχι 
Εμπεςςοφ. 

7 : Ρρϊθν αποικία Νότιασ Γκιϊνασ, περιοχι χωριϊν 
Σερνικάκι και Αγία Ευκυμία 

8 : Ρρϊθν αποικία ςτενϊν Γραβιάσ και γκρεμϊν 
Βάριανθσ.    

 

ΛΛΛ. 
Ρρϊθν αποικίεσ Πρνιων 
από αναφορζσ ντόπιων 

9: Βαράςοβα (ωσ τθ δεκαετία του ϋ70). 

10: Αμορανίτικα βράχια – φαράγγι Μόρνου   (ωσ τα 
τζλθ του ϋ70). 
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Χάρτθσ 5 και Ρίνακασ 2: Ενδεικτικζσ διαδρομζσ και προοριςμοί των Πρνιων από τισ 
αποικίεσ τθσ Ραλαίρου και του φαραγγιοφ Κλειςοφρασ, κατά τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ 
τροφισ (με κίτρινο χρϊμα). Ομάδεσ ατόμων που παρατθροφνται το καλοκαίρι ςτα 
ορεινά λιβάδια τθσ νότιασ και κεντρικισ Ρίνδου πικανά προζρχονται από τον ίδιο 
πλθκυςμό (με γκρι βζλθ). Ακριβισ χαρτογράφθςθ είναι δυνατόν να γίνει μόνο εάν 
τοποκετθκοφν δορυφορικοί πομποί ςτα πουλιά (βλζπε παρακάτω ςε Βαςιλαετό). 

Map 5 and Table 2: Known routes and foraging areas of Griffon Vultures from Palairos 
and Kleisoura colonies, shown with yellow arrows. Groups of Griffon Vultures that are 
present in the mountains in the east, especially during summer, probably originate from 
the same two colonies (routes shown in grey arrows). 

 

Κινιςεισ Πρνιων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ από 
 Α. Αποικία Ραλαίρου 

1 Κίνθςθ κατά μικοσ τθσ κορυφογραμμισ Τςζρεκα  

2 Κίνθςθ προσ τθν κορυφι Ρεργαντί.  

3 Κίνθςθ προσ τισ κορυφζσ Αγραπιδάκι και Ψθλι Κορφι. 

4 Κίνθςθ προσ τθν Κορυφι Μποφμιςτοσ.  

5 Κίνθςθ προσ το Νότιο Ξθρόμερο και τθ Βελοφτςα Αςτακοφ. 

6 Κίνθςθ προσ το όροσ Ρεταλάσ (Κφαμο). 

7 Κίνθςθ προσ τον Αράκυνκο και Κλειςοφρα μζςω λόφων Σταμνάσ.  

Κινιςεισ Πρνιων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ από 
Β. Αποικία Φαραγγιοφ Κλειςοφρασ 

1 Κίνθςθ προσ το Φαράγγι Ραλιορόλακκα 

2 Κίνθςθ προσ τθ Βαράςοβα 

3 Κίνθςθ προσ τθν Κλόκοβα 

4 Κίνθςθ προσ τα βουνά του Ξθρομζρου μζςω λόφων Σταμνάσ 

5 Κίνθςθ προσ το όροσ Ρεταλάσ (Κφαμο) 
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II. Ο Μαυρόγυπασ (Aegypius monachus) 

 
α)  Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι 

Ο μεγαλόςωμοσ αυτόσ γφπασ ζχει ωσ ενδιαίτθμα τισ δαςωμζνεσ λοφοςειρζσ και τα ομαλά 
βουνά, που εναλλάςςονται με ανοιχτζσ εκτάςεισ και βοςκότοπουσ. Οι λόφοι των 
Ακαρνανικϊν ορζων με τα βοςκοδάςθ τθσ ιμερθσ βελανιδιάσ που εξαπλϊνονται ςτο νότο 
μζχρι το Δζλτα του Αχελϊου, κακϊσ και οι δαςωμζνεσ πλαγιζσ του Αράκυνκου που 
γειτονεφουν με τουσ ανοιχτοφσ βοςκότοπουσ και τα φαράγγια που διατθροφνται ςιμερα ςε 
εξαιρετικι κατάςταςθ, αποτελοφν ιδεϊδθ ενδιαιτιματα για το είδοσ. 
 
Αρκετζσ δεκαετίεσ παλαιότερα ο Μαυρόγυπασ φϊλιαηε ςτθν Αιτωλοακαρνανία αλλά είναι 
άγνωςτο τόςο θ ακριβισ κζςθ φωλιάςματοσ όςο και πότε ςταμάτθςε το είδοσ να 
αναπαράγεται ςτθν περιοχι. Μζχρι τα μζςα του ϋ80 είχε τακτικι χειμερινι παρουςία που 
είναι ζνδειξθ φωλιάςματοσ των ϊριμων ατόμων τα οποία μάλλον διαςκορπίηονταν αργότερα 
ςτισ γφρω ορεινζσ περιοχζσ ακολουκϊντασ τα Πρνια, με τισ περιςςότερεσ παρατθριςεισ 
αυτισ τθσ περιόδου να προζρχονται από τθν ευρφτερθ Ραραχελωΐτιδα περιοχι. 
Συγκεκριμζνα, από τθν περιοχι βόρεια τθσ εκβολισ του Αχελϊου (λόφοι Χουνοβίνασ, νθςίδα 
Ρεταλάσ, Βαλτί, Προσ Καλι Χίτςα) κακϊσ και από τον Αράκυνκο ςτθν περιοχι τθσ 
Κλειςοφρασ. Τα χρόνια εκείνα το ορνικολογικό ενδιαφζρον είχε εςτιαςτεί ςτο μεγάλο 
υγροτοπικό ςφμπλεγμα τθσ περιοχισ και ςθμαντικά οικοςυςτιματα όμορων περιοχϊν είχαν 
υποτιμθκεί, ι δεν είχαν ερευνθκεί. Ζτςι, δεν ζχουμε ςαφι εικόνα για το παρελκόν του 
Μαυρόγυπα ςτα εξαιρετικισ ποιότθτασ ενδιαιτιματα που διακζτει ςυνολικά το Ξθρόμερο 
για το είδοσ.  
 
Τθν περίοδο του ϋ80 οι παρατθριςεισ αφοροφςαν λιγοςτά ι μοναχικά άτομα και ζγιναν από 
ιδρυτικά μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ-ΕΟΕ (Χανδρινόσ, Βαλλιάνοσ, 
Ρεργαντισ, Hallman κλπ). Το 1987 ζγιναν οι δφο τελευταίεσ παρατθριςεισ, μια ςτθν 
Κλειςοφρα (Μιχ. Δρετάκθσ) και μια ςτουσ λόφουσ Κατςά Λεςινίου (Γιάν. ουςόπουλοσ).  
 

 
 

Φωτογραφία 8 και Χάρτθσ 6: Ο Μαυρόγυπασ που ξεχειμωνιάηει ςτθν περιοχι 
ενδιαφζροντοσ φωτογραφθμζνοσ από εκελοντι τθσ ΕΟΕ. Δίπλα Ο χάρτθσ κατανομισ του 
είδοσ το 1982 όπου αποτυπϊνεται θ περιοχι ενδιαφζροντοσ θ οποία αποτελοφςε το ζνα 
από τα τρία τελευταία καταφφγια του είδουσ ςτθ χϊρα.  

Picture 8 and Map 6: In the left the photograph shows the wintering Black Vulture 
individual in Arakynthos Mts this winter (2010-2011). In the right, the species national 
distribution map in 1982; West Greece is marked as one of the last three refuges for that 
species in the country. 
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Τθ χειμερινι περίοδο καταγράφθκε άτομο Μαυρόγυπα να διαχειμάηει ςτον Αράκυνκο μετά 
από 24 χρόνια. Εντοπίςτθκε αρχικά ςτα μζςα Λανουαρίου του 2011 και παρζμεινε ςτθν 
περιοχι τουλάχιςτον ωσ τα μζςα Μαρτίου κινοφμενοσ ςυνικωσ μαηί με τα Πρνια. 
Ραρατθρικθκε να κάνει πτιςεισ μαηί τουσ μζχρι και το όροσ Κλόκοβα (Ραλιοβοφνα), ςε 
απόςταςθ περίπου 25 χιλιομζτρων ανατολικά. Το γεγονόσ αποδεικνφει ότι ο Μαυρόγυπασ, 
ακολουκϊντασ τισ πτιςεισ άλλων αρπακτικϊν, είναι πικανόν να αποτελεί επιςκζπτθ τθσ 
κορυφισ του Μποφμιςτου. Σε μζςο όρο, το 2010-2011 ο χειμερινόσ πλθκυςμόσ από τα Πρνια 
που ςυγκεντρϊκθκαν μαηί με τον Μαυρόγυπα ςτθν περιοχι του Αράκυνκου ιταν 14-15 
άτομα (μόνιμα και διαχειμάηοντα). Είναι ςαφισ θ λειτουργικι ςφνδεςθ των δφο αυτϊν 
περιοχϊν για τα αρπακτικά και ωσ εκ τοφτου είδθ που απαντϊνται ςτθν περιοχι 
βόρειοανατολικά τθσ λιμνοκάλαςςασ Μεςολογγίου είναι πικανόν να χρθςιμοποιοφν για 
τροφολθψία και τθν κορυφι του Μποφμιςτου. 
 

 
Φωτογραφία 9. Δυο Πρνια κι ζνασ Μαυρόγυπασ ςτον Αράκυνκο (Φεβρουάριοσ 2011). 
Picture 9. Griffon Vultures flying together with the Black Vulture in Arakinthos Mts was a 
common sighting this winter (photograph taken in February 2011). 

 
β)  Η ςθμαςία τθσ περιοχισ για το είδοσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο  

Ο Μαυρόγυπασ χαρακτθρίηεται ωσ παγκοςμίωσ απειλοφμενο είδοσ από τθν IUCN, ενϊ ςτο 
Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ χαρακτθρίηεται ωσ «κινδυνεφον EN (D)» αφοφ λίγο περιςςότερα 
από 100 άτομα επιβιϊνουν πλζον ςτθν χϊρα μασ με μόνο 20-22 αναπαραγόμενα ηευγάρια 
ςτθν περιοχι του δάςουσ Δαδιάσ-Λευκίμθσ-Σουφλίου. Θ επανεμφάνιςθ και παραμονι του 
Μαυρόγυπα για διαχείμαςθ μετά από τόςα χρόνια ςτθν περιοχι, αποτελεί ζνα ελπιδοφόρο 
γεγονόσ για το κακεςτϊσ διατιρθςθσ του είδουσ. Καταδεικνφει επίςθσ ότι θ περιοχι διατθρεί 
ακόμα τα φυςικά τθσ χαρακτθριςτικά και τθν αξία τθσ ωσ ενδιαίτθμα του είδουσ, ενϊ θ 
ςθμαςία τθσ για αυτό επεκτείνεται ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθσ, τυχόν 
υποςτθρικτικζσ δράςεισ όπωσ π.χ. θ λειτουργία μιασ «ταΐςτρασ» δθλαδι ενόσ οργανωμζνου 
Χϊρου Τροφολθψίασ πτωματοφάγων Αρπακιτκϊν Ρτθνϊν (ΧΤΑΡ) βάςθ τθσ Κ.Ο. 1069/2009, 
εκτιμάται ότι είναι μια απαραίτθτθ ενζργεια προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ για να βοθκιςει 
ςτθν προετοιμαςία τθσ περιοχισ για τθν επανεγκατάςταςθ εδϊ ενόσ βιϊςιμου πλθκυςμοφ 
του είδουσ εδϊ ςτο μζλλον. Ιδθ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι υπάρχει ςυνεργαςία με τον Φορζα 
Διαχείριςθσ Υγροτόπων Μεςολογγίου και τον όμορο Διμο. Το γεγονόσ ότι θ περιοχι 
αποτελεί ακόμα ηωτικό χϊρο για διαχείμαςθ κακϊσ και για μελλοντικό ενδεχόμενο 
φϊλιαςμα του είδουσ, επιςφρει και υποχρεϊςεισ για τθ χϊρα όςον αφορά τθ διατιρθςθ και 
αποκατάςταςι του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Θ 
αποφυγι υποβάκμιςθσ του ενδιαιτιματοσ του Μαυρόγυπα από ηθμιογόνεσ δραςτθριότθτεσ 
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ςτισ οποίεσ το είδοσ είναι ευαίςκθτο, όπωσ οι αιολικοί ςτακμοί, αποτελοφν απαραίτθτο 
μζτρο.  

 
III. Ο Αςπροπάρθσ  (Νeophron percnopterus) 

 
Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι και θ ςθμαςία τθσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 
 

O Αςπροπάρθσ είναι μεταναςτευτικό είδοσ μικρόςωμου γφπα, που διαχειμάηει ςτθν Αφρικι. 
Τα τελευταία χρόνια παρουςιάηει δραματικι μείωςθ των πλθκυςμϊν του ςε όλο τον κόςμο 
και εντάχκθκε πρόςφατα ςτα παγκοςμίωσ απειλοφμενα με εξαφάνιςθ είδθ (IUCN). Στθ 
χϊρα μασ ζχουν απομείνει το πολφ 25 ηεφγθ και ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ 
χαρακτθρίηεται ωσ «Κριςίμωσ Κινδυνεφον CR *A2ac, C1+» . Δεν ζχουμε επαρκείσ πλθροφορίεσ 
για τθν παρουςία του ςτθν Αιτωλοακαρνανία αλλά το είδοσ ζχει καταγραφεί το 2009 ςτο 
Ξθρόμερο και τθν ορεινι Ναυπακτία.  
 
Στθν άμεςθ περιοχι ενδιαφζροντοσ ςτθν κορυφι Μποφμιςτοσ  ζχει καταγραφεί ςποραδικι 
παρουςία του είδουσ από τθν άνοιξθ ζωσ και νωρίσ το καλοκαίρι, γεγονόσ που υποδεικνφει 
φϊλιαςμα ι παρουςία ςποραδικά περιπλανϊμενων ατόμων που ακολουκοφν τον πλθκυςμό 
των άλλων γυπϊν ςτθν αναηιτθςθ τθσ τροφισ τουσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα πρζπει να 
επιβεβαιωκοφν ςτο άμεςο μζλλον. Λιγοςτζσ είναι οι παρατθριςεισ ορνικολόγων κατά τθ 
περίοδο τθσ μετανάςτευςθσ αλλά υπάρχουν ενδείξεισ ότι τα Ακαρνανικά Πρθ βρίςκονται 
πάνω ςτθ ηϊνθ τθσ ετιςιασ μετανάςτευςθσ του είδουσ. Σθμαντικότατθ ιταν θ καταγραφι 
του 2010 ςτον Αράκυνκο (ΒΑ τθσ λιμνοκάλαςςασ Μεςολογγίου) όπου δφο άτομα του είδουσ 
ξεχειμϊνιαςαν μαηί με τα Πρνια, γεγονόσ πρωτοφανζσ κακϊσ κα ζπρεπε να βρίςκονται τθ 
χρονικι αυτι περίοδο νοτιότερα τθσ Σαχάρασ. Το γεγονόσ αυτό δείχνει τθν ςθμαςία τθσ 
περιοχισ για τθν Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τθν Ευρϊπθ όχι μόνο για τουσ υπόλοιπουσ γφπεσ, 
αλλά και για τον παγκοςμίωσ απειλοφμενο Αςπροπάρθ.  
 

 
 

Φωτογραφία 10: Ο παγκοςμίωσ απειλοφμενοσ Αςπροπάρθσ (Νeophron percnopterus) 
φϊλιαηε παλαιότερα ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ και αναφζρεται  επανειλθμμζνα από 
τουσ ντόπιουσ κτθνοτρόφουσ ότι απαντά ακόμθ ςτθν περιοχι, το πικανότερο μάλλον 
ςποραδικά, ακλουκϊντασ τουσ άλλουσ γφπεσ (φωτογραφία Ραντελισ Κωνςταντίνου). 

Picture 10: The globally threatened Egyptian Vulture (Νeophron percnopterus) is a former 
breeding species of the area and a very well know species by the local shepherds. 
According to their information the species is present still every year in the area, during 
spring and early summer, probably sporadically following the other vultures (photo taken 
by Pantelis Konstandinou). 



Τζιακίρης Ρ. και Ροσζόποσλος Γ. 2011. Η ζημαζία ηοσ Μπούμιζηοσ και ηων Ακαρνανικών Όρέων για ηη διαηήρηζη 

ηων απειλούμενων αρπακηικών ποσλιών ηης Ελλάδας και ηης Εσρώπης, Ελληνική Ορνιθολογική Εηαιρεία. 

  18 

 

Β. Τα είδθ των αετϊν 
 

IV.  Ο Χρυςαετόσ (Aquila chrysaetos) 
 

α) Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι 
Τα υπάρχοντα επιςτθμονικά δεδομζνα, αν και ςποραδικά, δείχνουν ότι τουλάχιςτον τρία 
ηευγάρια Χρυςαετοφ φωλιάηουν ςυνολικά ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Μποφμιςτου, ενϊ 
είναι δεδομζνο ότι μια ενδελεχισ ορνικολογικι ζρευνα τθν κατάλλθλθ εποχι κα ζδινε και 
άλλεσ ενδείξεισ για τθν πυκνότερθ κατανομι του είδουσ, αφοφ υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ 
από τθν παρουςία ενιλικων ατόμων ςτα κατάλλθλα ενδιαιτιματα τόςο τον χειμϊνα του 
2011 όςο και παλαιότερα ςε 3 ακόμθ κζςεισ. Το ζνα από τα δφο γνωςτά ηεφγθ ςχετίηεται 
άμεςα με το Μποφμιςτο. Φαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ κορυφι μαηί με τθ γειτονικι Ψθλι 
Κορφι βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ επικράτειασ του ηεφγουσ. Το δεφτερο ηευγάρι ζχει το 
επίκεντρο τθσ επικράτειάσ του δυτικότερα, ςτον Τςζρεκα και ζνα τρίτο ςε γειτονικι νιςο που 
χρθςιμοποιεί όμωσ και τα γειτονικά βουνά τθσ θπειρωτικισ χζρςου για διατροφι. Θ πιο 
πρόςφατθ ενθμζρωςθ και ανανζωςθ των πλθροφοριϊν για τον Χρυςαετό ςτο Ξθρόμερο 
ζγινε ςτισ 11 και 12 Μαρτίου 2011.  
 
Δεν ζγινε επίςκεψθ από τουσ γράφοντεσ ςτα νοτιότερα βουνά του Αςτακοφ όπου υπάρχουν 
επιβεβαιωμζνεσ παλαιότερεσ αναφορζσ κακϊσ και χαρτογραφθμζνθ θ κζςθ άλλου ενόσ  
ηευγαριοφ, μία όμωσ παρατιρθςθ 2 Χρυςαετϊν ςτο Μζγα Προσ (11/11/2010 Λάμπροσ 
Κατερινόπουλοσ) ακριβϊσ ςτα νοτιοδυτικά του Μποφμιςτου ενιςχφει τθν παραπάνω 
υπόκεςθ, ότι δθλαδι ο πλθκυςμόσ του είδουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι παραμζνει ςε 
εξαιρετικά καλι κατάςταςθ διατιρθςθσ. 
 

 
Φωτογραφία 11. Χρυςαετόσ φωτογραφθμζνοσ ςτα βράχια τθσ δυτικισ πλαγιάσ του 
βουνοφ Τςζρεκασ, ςτθν περιοχι τθσ Ραλαίρου (ουςόπουλοσ 2011). 

Picture 11. Golden Eagle in the cliffs of the western part of Tserekas mountain near 
Palairos area (Rousopoulos 2011). 
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β) Η ςθμαςία τθσ περιοχισ ςε εκνικό επίπεδο: 

Ο Χρυςαετόσ είναι είδοσ με ραγδαία μείωςθ των πλθκυςμϊν του τα τελευταία χρόνια ςτθ 
χϊρα μασ και ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ κατατάςςεται ωσ «Κινδυνεφον EN *C1, D]» με 
πλθκυςμιακό επίπεδο 100-120 ηευγάρια. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ περιοχι είναι μάλλον θ 
μοναδικι ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ (και ίςωσ ευρφτερα τθσ Δυτικισ Ελλάδασ) που 
διατθρεί ζναν ακμαίο πλθκυςμό Χρυςαετϊν, αφοφ τα γφρω βουνά και ιδιαίτερα ο κορμόσ 
τθσ Ρίνδου δεν φιλοξενεί πλζον τθν παλαιότερθ πυκνότθτα ηευγαριϊν Χρυςαετϊν, λόγω τθσ 
πρόςφατθσ ραγδαίασ μείωςθσ του είδουσ από διάφορεσ αιτίεσ.  
 
Το δεδομζνο λοιπόν τθσ φπαρξθσ πολλϊν ενεργϊν ηευγϊν Χρυςαετϊν ςτο Ξθρόμερο είναι 
μοναδικό για τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ Κεντρικισ – Νότιασ Ελλάδασ, ιδιαίτερα αναφορικά 
με τθν πυκνότθτα παρουςίασ τουσ, που αντανακλά τα υψθλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 
ζχει το Ξθρομερίτικο τοπίο ωσ ενδιαίτθμα για τον Χρυςαετό. Ταυτόχρονα, πιςτοποιεί τθν αξία 
τθσ και ςε εκνικό επίπεδο φιλοξενϊντασ πάνω από το 2-3 % του εκνικοφ πλθκυςμοφ, γεγονόσ 
που μασ υπενκυμίηει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν για τθ διαφφλαξθ του είδουσ και του 
ενδιαιτιματόσ του.      
 

 
Φωτογραφία 12: Θ κατάςταςθ διατιρθςθσ των πλθκυςμϊν αλλά κυρίωσ των 
ενδιαιτθμάτων του Χρυςαετοφ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ είναι εξαιρετικι. Στθν 
εικόνα θ ανατολικι πλευρά τθσ Ψθλισ Κορυφισ ακριβϊσ βόρεια και εφαπτομενικά 
του Μποφμιςτου, τυπικόσ βιότοποσ του είδουσ που παρζχει κατάλλθλεσ εκτάςεισ 
αναηιτθςθσ λείασ όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. 
 Picture 12: Habitat quality plays a crucial role for species preservation; here the 
eastern part of Psili Korifi, just in the north of Bumistos mountain, were a top quality 
foraging habitat of Golden Eagles is maintained supportIng the habitat needs of this 
species all year round.  
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V.  Βαςιλαετόσ (Aquila heliaca)  

 
α) Η παρουςία του Βαςιλαετοφ ςτθν περιοχι 

Ρρόκειται για παγκοςμίωσ απειλοφμενο είδοσ (IUCN) μεγαλόςωμου αετοφ που δεν 
φωλιάηει πλζον ςτθν χϊρα μασ. Κάκε χειμϊνα παρατθροφνται όμωσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
λιγοςτά άτομα, ςυνικωσ ζνα ι δφο που διαχειμάηουν ςτακερά ςτουσ δυο γειτονικοφσ 
μεγάλουσ υγρότοπουσ, του Αμβρακικοφ και του Μεςολογγίου αντίςτοιχα. Τα Ακαρνανικά όρθ 
βρίςκονται ανάμεςα ςτουσ δφο αυτοφσ υγρότοπουσ και μάλιςτα πολφ κοντά τουσ. Ιδθ από 
τθ δεκαετία του ‘80 υπάρχουν παρατθριςεισ του είδουσ ςτθν περιοχι Βαλτί, ςτθ νθςίδα 
Ρεταλάσ, ςτο όροσ Καλι Χίτςα (τοποκεςίεσ ςτα βόρεια του δελταϊκοφ ςυςτιματοσ του 
Αχελϊου) κακϊσ και ςτθ λοφϊδθ ζκταςθ του Νότιου Ξθρομζρου, που πιςτοποιοφν τθ 
ςτακερι διαχείμαςθ Βαςιλαετϊν ςτθν περιοχι αυτι, αφινουν όμωσ επίςθσ ανοιχτό το 
ενδεχόμενο του φωλιάςματοσ του είδουσ εδϊ κατά το παρελκόν, κάπου ςτο Ξθρόμερο. 
Αντίςτοιχθ χριςθ ενδιαιτιματοσ ζχει παρατθρθκεί και ςτον Αράκυνκο, με πιο πρόςφατεσ τισ 
παρατθριςεισ νεαρϊν ατόμων το 2004 και το 2007.  

 

 

 
 

Χάρτεσ 7, 8 και εικόνεσ 13 και 14: Στα πλαίςια προγράμματοσ διάςωςθσ του Βαςιλαετοφ 
ςτθν Σλοβακία, τοποκετικθκαν ςε πζντε νεαροφσ Βαςιλαετοφσ δορυφορικοί πομποί GPS, 
υποςτθριηόμενοι από μπαταρίεσ (PTTs), θ κεραία ενόσ εκ των οποίων φαίνεται ςτθ 
αριςτερι πάνω εικόνα. Το ζνα πουλί από αυτά, με κωδικό όνομα Gabika (59280) ςτο 
οποίο ο πομπόσ τοποκετικθκε ςτισ 25 Αυγοφςτου 2005, βρζκθκε να διαχειμάηει τον 
Δεκζμβρθ του ίδιου ζτουσ ςτθν περιοχι του Μποφμιςτου (χάρτθσ πάνω δεξιά). Θ 
διαδρομι μετανάςτευςθσ αποτυπϊκθκε ςτα 45 ςθμεία επανεφρεςθσ ςτουσ ανωτζρω 
χάρτεσ. 
Maps 7, 8 and pictures 13 and 14:  Five young Imperial Eagles were fitted with GPS 
Satellite PTT transmitters, one of the antennae is visible in the top left picture. One of the 
birds (Code named Gabika), marked as a nestling in South Slovakia in the 25th of August 
2005, was found wintering in December 2005 in the area of Boumistos. The  migration 
route of this bird is shown in the map above left and the 45 relocation points in Bumistos 
area are shown in the map above on the right. 

Όπορ 

Μπούμιζηορ 



 
 

 
Φωτογραφία 15. Βαςιλαετόσ και Στικταετόσ 
ςτον Αμβρακικό, ςτο όροσ Ρροφ. Θλίασ. 
(ουςόπουλοσ 2002). Θ περιοχι των 
Ακαρνανικϊν είναι ςθμαντικι για τθν 
επικοινωνία των δφο υγροτοπικϊν 
οικοςυςτθμάτων (Αμβρακικοφ και 
Μεςολογγίου) όπου τα δφο αυτά παγκοςμίωσ 
απειλοφμενα είδθ ξεχειμωνιάηουν. 

Picture 15: Imperial and Spotted Eagles in 
Profitis Ilias MtS (G. Roussopoulos 2002). The 
area of Akarnanika Mts is an important link of 
the two large wetlands (Amvrakikos gulf and 
Mesologgi laggons), where both globally 
threatened species are wintering. 

 
 

 
                                      

 
Φωτογραφία 16:  Βαςιλαετόσ ςτο Νότιο 
Ξθρόμερο,  Καλι Χίτςα  ( ουςόπουλοσ 
2003). Θ περιοχι των νότιων Ακαρνανικϊν 
αποτελεί άριςτο βιότοπο για το είδοσ που 
πιςτεφεται ότι φϊλιαηε εκεί παλαιότερα. 

Picture 16: Imperial Eagle in South 
Χiromero (G. Roussopoulos 2003). The area 
of South Akarnanika Mts is an excellent 
habitat for the species where it is believed 
to have been nesting. 

 
Φωτογραφία 17: Ρανοραμικι εικόνα τθσ περιοχισ ςτουσ πρόποδεσ του Μποφμιςτου 
όπου ξεχειμϊνιαςε ο Βαςιλαετόσ από τθν Σλοβακία. Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι 
θ διατιρθςθ τθσ εκτατικισ μορφισ κτθνοτροφίασ με μεγάλο αρικμό αιγοπροβάτων. 
Picture 17: Panoramic view of the Boumistos foothills where the Slovakian Imperial 
Eagle wintered. Extensive livestock breeding (free ranging sheep, goats and cows) is its 
most distinct feature. 
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β) Η ςθμαςία τθσ περιοχισ για τον Βαςιλαετό ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο: 

Ο Βαςιλαετόσ χαρακτθρίηεται ωσ «Κριςίμωσ Κινδυνεφον *A2ac, C1+2a(ii), D+» ςτθν χϊρα μασ. 
Ζρευνα που ζγινε το 2005 – 2006 ςτθ Σλοβακία, απζδειξε ότι το Ξθρόμερο αποτελεί ζναν από 
τουσ ςθμαντικότερουσ χϊρουσ που επιλζγουν για να διαχειμάςουν οι Βαςιλαετοί από τθ 
χϊρα αυτι. Συγκεκριμζνα, παρακολοφκθςθ με δορυφορικό πομπό ενόσ νεαροφ αετοφ που 
γεννικθκε ςτθ Σλοβακία, απζδειξε ότι το ςυγκεκριμζνο άτομο διαχείμαςε ςτα Ακαρνανικά 
όρθ, κινοφμενο και ςτθν περιοχι του Μποφμιςτου (βλζπε χάρτθ 7 και 8). Επιπλζον θ περιοχι 
των Ακαρνανικϊν βρίςκεται ακριβϊσ πάνω ςτθν μεταναςτευτικι διαδρομι που ακολουκοφν 
όλοι οι βαςιλαετοί που ξεχειμωνιάηουν ςτουσ υγρότοπουσ τθσ δυτικισ Ελλάδασ, οι 
περιςςότεροι εκ των οποίων είναι διεκνοφσ ςθμαςίασ και προςτατεφονται από τθν ςυνκικθ 
Ramsar (Αμβρακικόσ, Μεςολόγγι και Στροφυλιά-Κοτφχι). Οι παραπάνω περιοχζσ φιλοξενοφν 
κάποιεσ χρονιζσ πάνω από 40% του διαχειμάηοντα πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν χϊρα μασ. 
 

VI. Στικαετόσ (Aquila clanga) 
 
Ζνα ακόμθ είδοσ παγκοςμίωσ απειλοφμενου αετοφ, ο Στικταετόσ (Aquila clanga), 
χρθςιμοποιεί τθν περιοχι των Ακαρνανικϊν ωσ πζραςμα κατά τθν διάρκεια των ετιςιων 
μετακινιςεων του. Δεδομζνου μάλιςτα ότι ποςοςτό άνω του 30% του πλθκυςμοφ που 
διαχειμάηει ςυνολικά ςτθν χϊρα μασ (περί τα 10 – 15 άτομα), φιλοξενείται κάκε χειμϊνα ςτα 
δφο υγροτοπικά ςυμπλεγμάτα των Εκνικϊν Ράρκων Αμβρακικοφ και Μεςολογγίου, θ 
οροςειρά των Ακαρνανικϊν αποτελεί κρίςιμο χϊρο ςφνδεςθσ μεταξφ των δφο αυτϊν 
διεκνοφσ ςθμαςίασ υγροτόπων. Λδιαίτερα ςυχνι είναι θ παρουςία του είδουσ ςτθ βόρεια 
περιοχι του Δζλτα του Αχελϊου, εντόσ τθσ οποίασ κινοφνται κακθμερινά οι αετοί, κακϊσ και 
τουσ λόφουσ του Νότιου Ξθρομζρου.  
 

                       
 
Φωτογραφία 18: Στικταετόσ ςτο Δζλτα Αχελϊου (Γενάρθσ 2004, Γιάννθσ ουςόπουλοσ). 
Picture 18: Great Spotted Eagle in Axeloos Delta (G. Roussopoulos, January 2004). 
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VII. Ο Σπιηαετόσ (Hieraaetus fasciatus) 

 
α) Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι 

Είναι μεςαίου μεγζκουσ αετόσ, πολφ καλά προςαρμοςμζνοσ ςτα άνυδρα και βραχϊδθ 
μεςογειακά οικοςυςτιματα με αραιι βλάςτθςθ και φρφγανα. Στα Ακαρνανικά Πρθ είχαν 
καταγραφεί δφο επικράτειεσ Σπιηαετϊν το 1996 ςτο δυτικό τμιμα του βουνοφ (Σζρεκασ και 
Μζγα Προσ) και υπιρχαν ενδείξεισ για αναπαραγωγι ςτο ΝΑ τμιμα του. Ραλιότερα είχε 
καταγραφεί ζνα ηευγάρι και ςτο βορειοανατολικό όριο των Ακαρνανικϊν. Ρρόςφατα 
καταγράφθκε θ παρουςία ενόσ ηεφγουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Μποφμιςτου. Οι πιο 
πρόςφατεσ παρατθριςεισ του είδουσ ςτθν περιοχι ζγιναν το Γενάρθ και ςτισ αρχζσ Μάρτθ 
του 2011. Εκτιμάται ότι ςυνολικά υπάρχουν 5 ηεφγθ του είδουσ ςτθν περιοχι Ακαρνανικϊν-
Ξθρομζρου. 
 

β) Η ςθμαςία τθσ περιοχισ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο: 
Ο Σπιηαετόσ χαρακτθρίηεται ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ ωσ είδοσ «Τρωτό VU *D1+)» ςτθ 
χϊρα μασ, ενϊ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ωσ «Κινδυνεφον ΕΝ» που απειλείται με εξαφάνιςθ, 
αφοφ οι πλθκυςμοί του είναι μικροί, ευάλωτοι και ςυγκεντρϊνονται μόνο ςτθ Νότια Ευρϊπθ. 
Το Ξθρόμερο αποτελεί μία από τισ δφο μοναδικζσ περιοχζσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα όπου το είδοσ 
επιβιϊνει ακόμα, με ελάχιςτα ηεφγθ. Αυτό το γεγονόσ καταδεικνφει και τθ μεγάλθ ςθμαςία 
που ζχει το ςφνολο του ορεινοφ όγκου των Ακαρνανικϊν για το Σπιηαετό αφοφ εδϊ 
ςυγκεντρϊνεται ίςωσ πάνω από το 3% του εκνικοφ πλθκυςμοφ που είναι ο ςθμαντικότεροσ 
ςε Βαλκανικό επίπεδο. 
 
Σθμειϊνεται ότι βάςθ τθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
(Υπόκεςθ C-334/04) θ Ελλάδα κα πρζπει να περιλάβει το ςφνολο των Ακαρνανικϊν Ορζων 
ςτο δίκτυο των Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ, προκειμζνου να καλυφκεί επαρκϊσ ο 
ςυγκεκριμζνοσ διεκνοφσ ςθμαςίασ πλθκυςμόσ του Σπιηαετοφ ςτθν περιοχι. 
 

 
 

Φωτογραφία 19: Ο Σπιηαετόσ ςυναντάται επίςθσ ςτον ορεινό όγκο, λίγο δυτικότερα 
του Μποφμιςτου και ςε όλθ τθν περιοχι των Ακαρνανικϊν-Ξθρόμερου. 

Picture 19: Bonelli’s Eagle is also present in the west part of Bumistos, as also in the 
whole area of Akarnanika-Xiromero mountains. 
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Γ. Άλλα αρπακτικά πουλιά 
 
Το Σαΐνι (Accipiter brevipes) είναι ζνα μικρόςωμο αρπακτικό με ολιγάρικμο κι ευάλωτο 
πλθκυςμό που περιορίηεται κυρίωσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτθρίηεται 
ωσ ςπάνιο είδοσ. Το 1996 εντοπίςτθκε για πρϊτθ φορά να φωλιάηει ςτο Ξθρόμερο, 
ςυγκεκριμζνα ςτο ρζμα τθσ Νφςςασ, ςτθν περιοχι Λουτρϊν Τρφφου. Το 2008 εντοπίςτθκε 
επίςθσ να φωλιάηει ςτισ βόρειεσ πλαγιζσ του Μποφμιςτου, ςτθν περιοχι του 
εγκαταλελειμμζνου χωριοφ Ραλαιά Κομπωτι. Επιπλζον το 2006 εντοπίςτθκε ζνα 
αναπαραγωγικό ηευγάρι εντόσ του δάςουσ Φράξου Λεςινίου.  
 

                 
 

Φωτογραφία 20: Φωλιά από Σαΐνια ςτο Ξθρόμερο. (φωτ.: Γιάννθσ ουςόπουλοσ) 
Picture 20: Levant Sparrowhawk nest, Xiromero (G. Roussopoulos) 

 
Άλλα αρπακτικά πουλιά που φωλιάηουν: 
 
Ράνω και γφρω από τον όγκο του Μποφμιςτου φωλιάηουν επιπλζον διάφορα ακόμθ είδθ, 
κάποια εκ των οποίων είναι ςχετικά κοινά, όμωσ δεν ζχουμε ακόμθ πλιρθ εικόνα για τον 
πλθκυςμό τουσ και τισ επικράτειεσ των ηευγαριϊν τουσ, που είναι: 

Ο Φιδαετόσ (Circaetus gallicus):  Τουλάχιςτον 4-6 ηεφγθ ςυνολικά ςτο Ξθρόμερο. 
Ο Ρετρίτθσ (Falco peregrinus): Ραρουςία ςτακερι με αραιό πλθκυςμό.                                                                          
Θ Γερακίνα (Buteo buteo):   Ρολφ κοινό όλο το ζτοσ. 
Το Βραχοκιρκίνεηο (Falco tinunculus): Ρολφ κοινό όλο το ζτοσ. 

 
 

Δ. Άλλα ςθμαντικά είδθ 
 
Σχεδόν κακθμερινι είναι θ μετακίνθςθ του παγκοςμίωσ απειλοφμενου είδουσ 
Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) μεταξφ των υγροτόπων του Αμβρακικοφ και του 
Μεςολογγίου. Ζχει παρατθρθκεί ότι ο ςυνικθσ αεροδιάδρομοσ είναι πάνω από τισ λίμνεσ 
Αμβρακία και Οηερό και κυρίωσ ςτισ πλαγιζσ ςτα δυτικά των λιμνϊν. Ενίοτε οι πτιςεισ αυτζσ 
γίνονται ςε μεγαλφτερο υψόμετρο πάνω από τισ παρακείμενεσ μεγάλεσ κορυφζσ των 
Ακαρνανικϊν, πράγμα που εξαρτάται κυρίωσ από τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Αν και δεν 
υπάρχουν διακζςιμα επιςτθμονικά δεδομζνα πιςτεφεται ότι το ίδιο ςυμβαίνει και για άλλα 
ευαίςκθτα είδθ που χρθςιμοποιοφν τα ανοδικά ρεφματα για τθν μετανάςτευςθ, όπωσ οι 
Ρελαργοί, οι Ερωδιοί και οι Γερανοί. Θ περιοχι των Ακαρνανικϊν αποτελεί μία χερςαία 



Τζιακίρης Ρ. και Ροσζόποσλος Γ. 2011. Η ζημαζία ηοσ Μπούμιζηοσ και ηων Ακαρνανικών Όρέων για ηη διαηήρηζη 

ηων απειλούμενων αρπακηικών ποσλιών ηης Ελλάδας και ηης Εσρώπης, Ελληνική Ορνιθολογική Εηαιρεία. 

  25 

ορεινι «νθςίδα» που δθμιουργεί δικά τθσ ανοδικά ρεφματα, τα οποία ζχουν ανάγκθ για να 
μετακινθκοφν τα μεγαλόςωμα αυτά πουλιά. 
 

 
Χάρτθσ 9: Οι κφριοι μεταναςτευτικοί διάδρομοι τθσ χϊρασ, ςε κόκκινο κφκλο 
ςθμειϊνεται θ περιοχι των Ακαρνανικϊν βουνϊν που  βρίςκεται ςε εξαιρετικά 
ευαίςκθτο ςθμείο. Ο διάδρομοσ τθσ δυτικισ Ελλάδασ αποτελεί τον κυριότερο χερςαίο 
διάδρομο πτιςθσ για τα μεγαλόςωμα πουλιά που ανεμοποροφν χρθςιμοποιϊντασ τα 
ανοδικά ρεφματα των ορεινϊν όγκων (π.χ. μεγάλα αρπακτικά, πελεκάνοι, πελαργοί 
κτλ.).  

 Map 9: Main migration flyways in Greece, the critical location of Akanranika Mts is 
marked by a red circle. The Western Greece flyway is the main migration route for 
soaring birds (raptors, pelicans, storks) that utilize updrafts from the main mountain 
massifs. 

Ρζραν των αρπακτικϊν και των άλλων μεγαλόςωμων πουλιϊν, τα Ακαρνανικά όρθ 
αποτελοφν ενδιαίτθμα και για άλλα είδθ πουλιϊν που χαρακτθρίηονται ωσ είδθ 
προτεραιότθτασ για διατιρθςθ από τθν Κοινοτικι οδθγία 79/409. Ραραδείγματα είναι οι 
Δενδροςταρικρεσ (Lulula arborea) και θ Ωχροκελάδα (Anthus campestris) που φωλιάηουν 
ςτθν κορυφι του Μποφμιςτου και ςε άλλεσ κορυφζσ, το Γιδοβφηι (Caprimulgus europaeus) 
που φωλιάηει ςτισ πλαγιζσ πάνω από τον Αετό και το Αρχοντοχϊρι, κακϊσ και ο Αετομάχοσ 
(Lanius collurio). 
 
Σθμαςία τθσ περιοχισ για τθν μετανάςτευςθ των αρπακτικϊν  
H περιοχι βρίςκεται πάνω ςτον μεταναςτευτικό άξονα τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Τα δεδομζνα 
που υπάρχουν για τα μεταναςτευτικά πουλιά ςτο Ξθρόμερο είναι λιγοςτά, όμωσ απ’ ό,τι 
φαίνεται διζρχονται ςθμαντικά είδθ, όπωσ: 

Κραυγαετοί (Aquila pomarina),  
Γερακαετοί  (Hieraaetus pennatus),  
Δεντρογζρακεσ (Falco subbuteo),  
Kαλαμόκιρκοι (Circus aeruginosus),  
Λιβαδόκιρκοι (Circus pygargus) κακϊσ και παγκοςμίωσ απειλοφμενα είδθ όπωσ  
Μαυροκιρκίνεηα (Falco vespertinus) και  
Στεπόκιρκοι (Circus macrourus).          
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Η ανεπαρκήσ οριοθέτηςη τησ ΖΕΠ GR2310011 
 
Ρροχπόκεςθ για τθ διατιρθςι τθσ ςθμαντικότατθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν περιοχι, ςε εκνικό 
και διεκνζσ επίπεδο, είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ από ενδεχόμενθ αλλοίωςθ των χαρακτθριςτικϊν 
των ενδιαιτθμάτων και του τοπίου τθσ, ιδιαίτερα των κρίςιμων χϊρων παρουςίασ των 
ςπάνιων αρπακτικϊν πουλιϊν που ςυναντϊνται ςιμερα εδϊ. 
 

Θ οριοκζτθςθ τθσ Ηϊνθσ Ειδικισ Ρροςταςίασ GR2310011 ςτα πλαίςια τθσ ζνταξισ τθσ ςτο 
ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 είναι ανεπαρκισ αφοφ δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ τα κρίςιμα 
ενδιαιτιματα των αρπακτικϊν πουλιϊν που αποτελοφν «είδθ κριτιρια» ζνταξθσ τθσ ςτο 
δίκτυο. Ωσ αποτζλεςμα, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κφλακεσ για τθν απειλοφμενθ 
ορνικοπανίδα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ δεν προςτατεφεται επαρκϊσ, εκκζτοντασ τα είδθ 
προτεραιότθτασ διατιρθςθσ ςε άμεςο κίνδυνο. Για τθν ορκι εφαρμογι τθσ οδθγίασ 79/409 θ 
οριοκζτθςθ τθσ ΗΕΡ πρζπει απαραίτθτα να ακολουκεί τα όρια τθσ ΣΡΡΕ GR090 «Ακαρνανικά 
Όρθ» (χάρτθσ  δεξιά). 

 

  
 

Χάρτεσ 10 και 11: Αριςτερά, τα όρια τθσ ΗΕΡ  GR2310011 και δεξιά θ οριογραμμι τθσ 
Σθμαντικισ Ρεριοχισ για τα Ρουλιά τθσ Ελλάδασ GR090 «Ακαρνανικά Όρθ», βάςθ των 
διεκνϊν επιςτθμονικϊν κριτθρίων για τθν διατιρθςι τουσ (πλθκυςμιακά επίπεδα των 
«ειδϊν κριτθρίων» και θ απαραίτθτθ ζκταςθ των κρίςιμων ενδιαιτθμάτων τουσ). Θ 
οριοκζτθςθ ςτα δεξιά περιλαμβάνει ορκά το ςφνολο τθσ περιοχισ που είναι κρίςιμθ για 
τθν διαβίωςθ και διατιρθςθ των ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν τθσ ορνικοπανίδασ 
τθσ περιοχισ και κα πρζπει απαραίτθτα να κεςμοκετθκεί ολόκλθρθ ωσ ΗΕΡ ϊςτε να 
καλφπτονται οι διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ μασ με βάςθ τθν κείμενθ εκνικι και 
ευρωπαϊκι νομοκεςία.  

Maps 10 and 11: Boundary of the Important Bird Area “GR090 Akarnanika Mts” in the 
right, including the entire critical habitat for the conservation of the hosted species. The 
Special Protection Area (SPA) boundaries (shown in the left map) should conform 
accordingly to fulfill the legal obligations of Greece under EU legislation. 
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Ο αποκλειςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ βιομθχανικϊν μονάδων παραγωγισ αιολικισ ενζργειασ 
ςτισ βουνοκορφζσ των Ακαρνανικϊν ορζων αποτελεί απαραίτθτο μζτρο για τθν διατιρθςθ 
των ειδϊν πουλιϊν τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ. Επίςθσ απαραίτθτθ είναι θ αναβολι 
κάκε επικείμενθσ αδειοδότθςθσ τζτοιου ζργου ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο χαρακτθριςμόσ τθσ 
κορυφισ του Μποφμιςτου ωσ ΗΕΡ, για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ 
όλων των απειλοφμενων ειδϊν τθσ ορνικοπανίδασ που φιλοξενοφνται ςτθν περιοχι, κακϊσ 
και των ενδιαιτθμάτων τουσ. 

 

 
 Χάρτθσ 12: Ενδεικτικόσ χάρτθσ όπου με πράςινο χρϊμα ςθμειϊνονται οι αιτιςεισ 
χωροκζτθςθσ αιολικϊν ςτακμϊν ςτθν περιοχι των Ακαρνανικϊν ορζων (Ρθγι ΑΕ, 
9/11/2011). 

Map 12: Proposed areas for wind farm development (green lines) in the Akarnanika 
–Xiromero Mountains. 
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Αιολικοί ςταθμοί και Ζώνεσ Αποκλειςμού:  

η περίπτωςη του Μπούμιςτου και των Ακαρνανικών ορέων 
 
Θ κλιματικι αλλαγι αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ πραγματικότθτα. Οικοςυςτιματα και 
άνκρωποι δζχονται τισ δριμείεσ επιπτϊςεισ τθσ ανά τον πλανιτθ. Θ ανάπτυξθ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ) αποτελεί μζροσ τθσ λφςθσ ανάςχεςισ τθσ. Θ 
δζςμευςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ μπορεί να αποτελεί μια από τισ ωριμότερεσ τεχνολογικά 
και πιο ςυμφζρουςεσ οικονομικά λφςεισ, αλλά θ ανάπτυξι τθσ κα πρζπει να πλθροί 
χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτιρια, όπωσ κάκε άλλθ δραςτθριότθτα, ειδικά εντόσ του 
δικτφου Natura 2000. Θ υπερ-ςυγκζντρωςθ των υποδομϊν παραγωγισ αιολικισ ενζργειασ 
και θ πρόχειρθ και μθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ χωροκζτθςθ τουσ ςε Ηϊνεσ Ειδικισ 
Ρροςταςίασ (ΗΕΡ)1, ΛΒΑ και περιμετρικά αυτϊν, κακϊσ και μεταναςτευτικοφσ διαδρόμουσ ι 
διαδρόμουσ ςφνδεςθσ αποικιϊν ςπάνιϊν ειδϊν (π.χ. Πρνιο) επιφυλάςςει αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ για τθν ορνικοπανιδα2,3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροισ των επιπτϊςεων των αιολικϊν ςτακμϊν ςτουσ 
πλθκυςμοφσ των ειδϊν τθσ ορνικοπανίδασ που κίγονται (Ρροςαρμογι ςτα ελλθνικά 
από European Commission, 2010)4.     

                                                 
1 Οδθγία 79/409/EΟΚ του Συμβουλίου τθσ 2ασ Απριλίου 1979 περί τθσ διατθριςεωσ των αγρίων πτθνϊν (ΕΕ L103/1 τθσ 

25.4.1979) 
2 http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=416 

 
3 http://www.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/aiolika_odigies.pdf  
4 European Commission, 2010. Wind Energy Developments and Natura 2000 network. 
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Diagram 1: Flow chart showing the impact of wind farms on the populations of 
affected bird species (European Commission, 2010). 

 
Οι κυριότερεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των αιολικϊν ςτακμϊν ςτα πουλιά, ζχουν επαρκϊσ 
καταγραφεί από τθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα (Council of Europe 2002, Council of 
Europe 2003, Drewitt and Langston 2006, Whitfield and Madders 2006, De Lucas, Janss. and 
Ferrer 2007, Percival 2007, European Commission, 2008), oι πιο ςθμαντικζσ από τισ οποίεσ 
είναι οι εξισ: 
 
• Κνθςιμότθτα λόγω πρόςκρουςθσ ςτα κινοφμενα πτερφγια, τουσ πφργουσ ι τισ ςυνοδζσ 
εγκαταςτάςεισ, όπωσ τα αιωροφμενα καλϊδια μεταφοράσ ρεφματοσ. 

• Δθμιουργία εμποδίων ςτθν κίνθςθ των πουλιϊν, με αποτζλεςμα να παρεμποδίηεται θ 
οικολογικι ςφνδεςθ των περιοχϊν ηωτικισ ςθμαςίασ για τον κφκλο ηωισ των πουλιϊν 
(περιοχζσ τροφολθψίασ, αναπαραγωγισ, διαχείμαςθσ, κ.α.). Το πρόβλθμα αυτό ενδζχεται 
να επιτακεί όταν ςε μια κρίςιμθ για τισ μετακινιςεισ περιοχι χωροκετθκοφν πολλοί 
αιολικοί ςτακμοί.  

• Ενδεχόμενθ αλλαγι χριςθσ βιοτόπων λόγω τθσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων και λόγω 
επεμβάςεων κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ. Αφξθςθ τθσ όχλθςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ 
ςε περιοχζσ που ιταν απροςπζλαςτεσ ςτο παρελκόν, που μπορεί να οδθγιςει ςτον 
εκτοπιςμό ι τον αποκλειςμό τουσ από κάποιεσ περιοχζσ.  

 
Οι επιπτϊςεισ από τθν λανκαςμζνθ χωροκζτθςθ αιολικϊν ςτακμϊν ζχουν αρχίςει να 
ποςοτικοποιοφνται ιδθ και ςτθν Ελλάδα. Στθν Κράκθ ςε αιολικοφσ ςτακμοφσ ςε 
λοφοςειρζσ του νομοφ οδόπθσ αλλά και του νομοφ Ζβρου ζχουν βρεκεί: ζνασ νεκρόσ 
Μαυρόγυπασ (Aegypius monachus) (3460/18-05-2010 ζγγραφό του Δαςαρχείου 
Διδυμοτείχου), τζςςερα (4) νεκρά Πρνια (Gyps fulvus), ζνασ νεκρόσ Γερακαετόσ (Hieraaetus 
pennatus), 6 νεκρά μικρότερα αρπακτικά (διάφορα είδθ), μια νεκρι Βαλτόπαπια (Aythia 
nyroca), 39 νεκρά πουλιά μθ αρπακτικά (ςτρουκιόμορφα και άλλα) και 84 νεκρζσ 
νυχτερίδεσ (διάφορα είδθ) μετά από πρόςκρουςθ με τα περιςτρεφόμενα πτερφγια των Α/Γ 
(Carcamo et al 2009). Θ ερευνά ςτθν περιοχι αυτι είναι ςε εξζλιξθ και τα αποτελζςματα 
αναμζνονται ακόμθ πιο ανθςυχθτικά. Θ πρϊτεσ αντιδράςεισ οδιγθςαν ςτθν χωροκζτθςθ 
ηωνϊν αποκλειςμοφ εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων για να προςτατευτοφν οι γφπεσ και τα 
άλλα μεγάλα αρπακτικά τθσ Κράκθσ (WWF, 2008).   
 

 
Φωτογραφία 21: Νεκρό Πρνιο ςε αιολικό ςτακμό ςτθ Κράκθ  

Picture 21: Killed Griffon Vulture in a wind farm in Thrace. 

 
Θ Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία ςε μια προςπάκεια να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα 
λανκαςμζνθσ χωροκζτθςθ αιολικϊν ςτακμϊν ςε ςχζςθ με τα ευαίςκθτα και ευάλωτα είδθ 
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τθσ ορνικοπανίδασ άλλα και τα κρίςιμα ενδιαιτιματα για τα είδθ αυτά παριγαγε 
κεματικοφσ χάρτεσ που απεικονίηουν ηϊνεσ ςτισ οποίεσ δεν κα πρζπει να εγκαταςτακοφν 
αιολικοί ςτακμοί (Χάρτθσ 13)5.  Θ περιοχι των Ακαρνανικϊν ορζων και ποιο ςυγκεκριμζνα ο 
αιολικόσ ςτακμόσ που ςχεδιάηεται να εγκαταςτακεί ςτο όροσ Μποφμιςτοσ βρίςκεται εντόσ 
μιασ τζτοιασ ηϊνθ αποκλειςμοφ. 

 

 
Χάρτθσ 13: Ρροτεινόμενεσ ηϊνεσ αποκλειςμοφ χωροκζτθςθσ αιολικϊν πάρκων. Θ 
περιοχι του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν φαίνεται εντόσ κόκκινου κφκλου. 

Map13: Exclusion zones for wind energy production according to scientific criteria of 
the Hellenic Ornithological Society, in red circle the Boumistos -Akarnanika area.   

                                                 
5 Δθμαλζξθσ Α., Καςτρίτθσ Κ., Μανωλόπουλοσ Α., Κορμπζτθ Μ., Φρίτσ Γ., Saravia Mullin V., Ξθρουχάκθσ Σ. & Μποφςμπουρασ 
Δ. (2010) Ρροςδιοριςμόσ και χαρτογράφθςθ των Ορνικολογικά Ευαίςκθτων ςε Αιολικά Ράρκα Ρεριοχϊν τθσ Ελλάδασ, 
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υμπεράςματα 
 
Θ προκαταρκτικι αξιολόγθςθ των δεδομζνων για τα αρπακτικά πουλιά και τθ βιοποικιλότθτα 
τθσ περιοχισ, όπωσ αυτά ζχουν ωσ τϊρα αντλθκεί από τθν περιοχι του Μποφμιςτου και κατ’ 
επζκταςθ των Ακαρνανικϊν ορζων, αναδεικνφει το ςυγκρότθμα των βουνοκορφϊν των 
Ακαρνανικϊν, ωσ ζνα αντιπροςωπευτικό θμιορεινό και ορεινό μεςογειακό τοπίο με 
ςθμαντικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά τα οποία ζχουν αρχίςει να εκλείπουν πλζον από τθν 
ορεινι Ελλάδα. Θ βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι και μια από τισ 
ςθμαντικότερεσ για διατιρθςθ ςτθν Ελλάδα. 
 
Το ςθμαντικότερο ςτοιχείο τθσ περιοχισ είναι ότι ςυντθρεί ακόμα βιϊςιμουσ πλθκυςμοφσ 
από πολλά είδθ ςπάνιων αρπακτικϊν που απειλοφνται με εξαφάνιςθ από τθν Ελλάδα και 
τθν Ευρϊπθ, όπωσ το Πρνιο, ο Χρυςαετόσ και ο Σπιηαετόσ, τουσ οποίουσ θ Ελλάδα ζχει 
υποχρζωςθ - βάςει Κοινοτικισ και Εκνικισ νομοκεςίασ - να διατθριςει. Κφριοι λόγοι για τθν 
ςθμαντικι παρουςία των ειδϊν αυτϊν είναι θ απομόνωςθ τθσ περιοχισ, ο δφςβατοσ 
χαρακτιρασ, θ απουςία υποδομϊν και ιδιαίτερα εκτεταμζνου ορεινοφ οδικοφ δικτφου, θ 
διατιρθςθ τθσ εκτατικισ κτθνοτροφίασ με χιλιάδεσ ελεφκερα αιγοπρόβατα και ντόπιεσ 
αγελάδεσ. Ζνασ επιπλζον λόγοσ είναι θ γειτνίαςθ με δφο διεκνοφσ ςθμαςίασ υγροτόπουσ 
(Αμβρακικόσ και Μεςολόγγι) ενϊ για τα Πρνια κεωρείται επίςθσ ότι θ γειτονικι περιοχι του 
όρουσ Ρεταλά ςτα ανατολικά που ςυντθρεί τον μεγαλφτερο πλθκυςμό αγρίων αλόγων τθσ 
χϊρασ αποτελεί ςθμαντικι περιοχι τροφολθψίασ. 
 
Από τα μζχρι ςιμερα επιςτθμονικά δεδομζνα διαπιςτϊνεται γενικότερα ότι θ ορεινι 
αλλθλουχία Ακαρνανικά όρθ – Αράκυνκοσ – Βαράςοβα – Κλόκοβα αποτελεί ιδιαίτερα κρίςιμθ 
περιοχι για τθν διατιρθςθ των αρπακτικϊν πουλιϊν τόςο τθσ Ελλάδασ όςο και τθσ 
νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ. Αντίκετα με τθν αντίλθψθ που κυριαρχεί ςιμερα, ότι δθλαδι οι 
μεγάλοι ορεινοί όγκοι τθσ Ρίνδου είναι γεμάτοι αρπακτικά πουλιά και ιδιαίτερα ςε περιοχζσ 
όπου τα ορεινά χωριά ζχουν εγκαταλειφκεί, μεγάλεσ οροςειρζσ όπου δεν υπάρχει ιπια 
κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα παρουςιάηουν πολφ μικροφσ πλθκυςμοφσ αρπακτικϊν. Τα 
Πρνια ζχουν εκλείψει ωσ αναπαραγόμενο είδοσ από όλθ τθν Ρίνδο, το ίδιο και ο Σπιηαετόσ. 
Οι Χρυςαετοί είναι λιγοςτοί, από εκτεταμζνεσ ορεινζσ εκτάςεισ. Επομζνωσ, θ παραπάνω 
ορεινι αλλθλουχία ορεινϊν όγκων που ςυντθρεί ακόμα τουσ βιϊςιμουσ πλθκυςμοφσ 
αρπακτικϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω, είναι πλζον ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθ διατιρθςθ 
των πλθκυςμϊν των αρπακτικϊν ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ εγκατάςταςθ αιολικοφ ςτακμοφ είναι αςφμβατθ με τθν 
αξία και ευαιςκθςία τθσ περιοχισ. Οι επιπτϊςεισ από τθν εγκατάςταςθ κα ζχουν πολφ 
ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ ςτα είδθ πουλιϊν που φιλοξενεί θ περιοχι, κακϊσ πρόκειται για 
ελάχιςτα ηευγάρια ι για πλθκυςμοφσ ςε ανάκαμψθ.  
 
Τα Ακαρνανικά Πρθ ζχουν το προνόμιο να διατθροφν ςιμερα μια μοναδικι βιοποικιλότθτα 
και ζνα ιδιαίτερο πολιτιςμικό και φυςικό τοπίο, με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ 
αρμονικά ενταγμζνεσ ςε αυτό εδϊ και αιϊνεσ. Οι μελλοντικζσ προοπτικζσ τθσ περιοχισ κα 
πρζπει να βαςιςτοφν ςτισ υπάρχουςεσ χριςεισ γθσ, που ζχουν προςαρμοςτεί με επιτυχία 
ςτον τόπο αυτόν. Θ ιπια τουριςτικι ανάπτυξθ, ο εναλλακτικόσ τουριςμόσ που δφναται να 
επεκτακεί από τθν παραλία προσ τθν ενδοχϊρα, θ ενίςχυςθ και θ προϊκθςθ 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων τθσ παραδοςιακισ κτθνοτροφίασ, κακϊσ και νζοι 
προςανατολιςμοί ςε ανταγωνιςτικά τοπικά προϊόντα του αγροτικοφ τομζα, θ επαναφορά 
του ενδιαφζροντοσ για τα προϊόντα τθσ ιμερθσ βελανιδιάσ, όλα αυτά κα πρζπει να 
αποτελζςουν τισ ςτοχεφςεισ και τθν κλθρονομιά του μζλλοντοσ για τθν περιοχι, τόςο για 
τουσ ςθμερινοφσ κατοίκουσ του, όςο για τισ μελλοντικζσ γενεζσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Ραρακάτω παρατίκεται ενδεικτικά ο πιο πρόςφατοσ δθμοςιευμζνοσ πίνακασ ειδϊν τθσ 
ορνικοπανίδασ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και το κακεςτϊσ παρουςίασ και 
προςταςίασ τουσ όπωσ αυτόσ ςυντάχκθκε από τουσ Δθμαλζξθσ Τ. και Μπουρδάκθσ Στρ. 
(2004). Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια απειλισ ζχουν ζκτοτε τροποποιθκεί. Ενδεικτικό επίςθσ 
είναι ότι ςθμαντικότατα είδθ όπωσ π.χ. ο Βαςιλαετόσ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί, αφοφ θ 
επιςτθμονικι γνϊςθ για τθν ορνικοπανίδα τθσ περιοχισ ιταν μόλισ πριν λίγα χρόνια (και 
παραμζνει ακόμθ ςιμερα), αρκετά περιοριςμζνθ. 
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1 Tachybaptus ruficollis Νανοβουτθχτάρι W, B  II     

2 Podiceps cristatus κουφοβουτθχτάρι W       

3 Ixobrychus minutus Μικροτςικνιάσ P, B I II II 3  (V) 

4 Egretta garzetta Λευκοτςικνιάσ P I II     

5 Ardea cinerea ταχτοτςικνιάσ P       

6 Anas penelope φυριχτάρι W, P   II    

7 Anas crecca Κιρκίρι W, P   II    

8 Anas querquedula αρςζλα P   II 3 K V 

9 Pernis apivorus φθκιάρθσ  B I II II    

10 Gyps fulvus Ορνιο  R I II II 3 V R 

11 Circaetus gallicus Φιδαετόσ  B I II II 3  R 

12 Circus aeruginosus Καλαμόκιρκοσ P I II II  V  

13 Circus cyaneus Βαλτόκιρκοσ P I II II 3  V 

14 Circus macrourus τεπόκιρκοσ P I II II 3  E 

15 Accipiter gentilis Διπλοςαϊνο R  II II    

16 Accipiter nisus Σςιχλογζρακο  R, W  II II    

17 Accipiter brevipes αϊνι B I II II 2  R 

18 Buteo buteo Γερακίνα  R, W  II II    

19 Aquila chrysaetos Χρυςαετόσ  R I II II 3 V R 

20 Hieraaetus pennatus ταυραετόσ P I II II 3 V R 

21 Hieraaetus fasciatus πιηαετόσ R I II II 3 V E 

22 Falco naumanni Κιρκινζηι P, B? I II II 1 V (V) 

23 Falco tinnunculus Βραχοκιρκινζηι  R  II II 3  D 

24 Falco subbuteo Δενδρογζρακο  P, B?  II II    

25 Falco biarmicus Χρυςογζρακο R I II II 3 V (E) 

26 Falco peregrinus Πετρίτθσ  R I II II 3 K R 

27 Alectoris graeca Πετροπζρδικα R    2  (V) 

28 Rallus aquaticus Νεροκοτςζλα P       

29 Gallinula chloropus Νερόκοτα R       

30 Fulica atra Φαλαρίδα R       

31 Gallinago gallinago Μπεκατςίνι W       

32 Scolopax rusticola Μπεκάτςα W    3w  Vw 

33 Tringa ochropus Δαςότρυγγασ                               P  II II    

34 Tringa glareola Λαςπότρυγγασ P I II II 3  D 
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35 Larus ridibundus Καςτανοκεφαλόγλαροσ W       

36 Larus cachinnans Αςθμόγλαροσ N       

37 Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο P I II  3 Ε1 (E) 

38 Sterna sadvicensis Χειμωνογλάρονο W I II II 2 I D 

39 Columba livia Αγριοπερίςτερο R       

40 Columba palumbus Φάςςα  W, R?    4   

41 Streptopelia decaocto Δεκαοχτοφρα R       

42 Streptopelia turtur Σρυγόνι  P, B    3  D 

43 Otus scops Γκιώνθσ B  II  2  (D) 

44 Bubo bubo Μποφφοσ R I II  3  V 

45 Athena noctua Κουκουβάγια  R  II  3  D 

46 Strix aluco Χουχουριςτισ  R  II  4   

47 Caprimulgus europaeus Γιδοβφηι  B I II  2  D 

48 Apus apus ταχτάρα B       

49 Apus melba κεπαρνάσ B  II     

50 Alcedo atthis  Αλκυόνα P I II  3  D 

51 Upupa epops Σςαλαπετεινόσ  B  II     

52 Dendrocopοs major Παρδαλοτςικλιτάρα R  II     

53 Dendrocopos medius Μεςοτςικλιτάρα  R I II  4   

54 Dendrocopos leucotos Λευκονώτθσ  R I II   R  

55 Galerida cristata Κατςουλιζρθσ R    3  (D) 

56 Lullula arborea Δενδροςταρικρα R, W I   2  V 

57 Ptyonoprogne rupestris Βραχοχελίδονο B  II     

58 Hirundo rustica Χελιδόνι B, P  II  3  D 

59 Hirundo daurica Δενδροχελίδονο  B, P  II     

60 Delichon urbica πιτοχελίδονο B, P  II     

61 Anthus spinoletta Νεροκελάδα P  II     

62 Motacilla cinerea ταχτοςουςουράδα R  II     

63 Motacilla alba Λευκοςουςουράδα W  II     

64 Troglodytes troglodytes Σρυποφράχτθσ R, W       

65 Cercotrichas galactotes Κουφαθδόνι B  II II    

66 Erithacus rubecula Κοκκινολαίμθσ  R, W  II II 4   

67 Luscinia megarhynchos Αθδόνι B  II II 4   

68 Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρθσ W  II II    

69 Phoenicurus phoenicurus Κοκκινοφρθσ P  II II 2  V 

70 Saxicola ruberta Καςτανολαίμθσ P  II II 4   

71 Saxicola torquata Μαυρολαίμθσ R  II II 3  (D) 

72 Oenanthe oenanthe ταχτοπετροκλισ  B  II II    

73 Oenanthe hispanica Αςπροκώλα B  II II 2  V 

74 Monticola solitarius Γαλαηοκότςυφασ R  II II 3  (V) 

75 Turdus merula Κότςυφασ R   II 4   

76 Turdus pilaris Κεδρότςιχλα W   II 4w   

77 Turdus philomelos Σςίχλα W   II 4   

78 Turdus iliacus Κοκκινότςιχλα W   II 4w   

79 Cettia cetti Κουφαθδόνι R  II II    

80 Acrocephalus arundinaceus Σςιχλοποταμίδα B  II II    
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81 Hippolais pallida Ωχροςτριτςίδα  B  II II 3  (V) 

82 Hippolais olivetorum Λιοςτριτςίδα B I II II 2  (R) 

83 Sylvia cantillans Κοκκινοτςιροβάκοσ Β  II II 4   

84 Sylvia melanocephala Μαυροτςιροβάκοσ Β  II II 4   

85 Sylvia hortensis Δενδροτςιροβάκοσ B, P  II II 3  V 

86 Sylvia communis Θαμνοτςιροβάκοσ  Β  II II 4   

87 Sylvia atricapilla Μαυροςκοφφθσ  W  II II 4   

88 Phyloscopus sibilatrix Δαςοφυλλοςκόποσ P  II II 4   

89 Phylloscopus collybita Δενδροφυλλοςκόποσ W  II II    

90 Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοςκόποσ W, P  II II    

91 Regulus regulus Χρυςοβαςιλίςκοσ R  II II 4   

92 Regulus ignicapillus Βαςιλίςκοσ R  II II 4   

93 Muscicapa striata Μυγοχάφτθσ P, B  II II 3  D 

94 Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτθσ P I II II 4   

95 Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτθσ P  II II 4   

96 Aegithalos caudatus Αιγίκαλοσ R       

97 Parus lugubris Κλειδωνάσ  R  II  4   

98 Parus caeruleus Γαλαηοπαπαδίτςα  R  II  4   

99 Parus major Καλόγεροσ  R  II     

100 Sitta neumayer Βραχοτςομπανάκοσ  R  II  4   

101 Certhia brachydactyla Καμποδενδροβάτθσ  R  II  4   

102 Oriolus oriolus υκοφάγοσ  P  II     

103 Lanius collurio Αετομάχοσ  B I II  3  (D) 

104 Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάσ B I II  2 K (D) 

105 Lanius senator Κοκκινοκεφαλάσ B  II  2  V 

106 Garrulus glandarius Κίςςα  R       

107 Pica pica Καρακάξα R       

108 Corvus monedula Κάργια R    4   

109 Corvus corone Κουροφνα  R       

110 Corvus corax Κόρακασ  R       

111 Sturnus vulgaris Ψαρόνι W       

112 Passer domesticus πιτοςπουργίτθσ R       

113 Fringilla coelebs πίνοσ  R, W    4   

114 Serinus serinus καρκάκι R  II  4   

115 Carduelis chloris Φλώροσ R  II  4   

116 Carduelis carduelis Καρδερίνα  R  II     

117 Carduelis spinus Λοφγαρο  W  II     

118 Carduelis cannabina Φανζτο  R  II  4   

119 Emberiza cirlus ιρλοτςίχλονο  R  II  4   

120 Emberiza hortulana Βλάχοσ B I   2  (V) 

121 Emberiza caesia κουρόβλαχοσ B I II  4   

122 Emberiza melanocephala  Αμπελουργόσ B  II  2  (V) 

123 Miliaria calandra Σςιφτάσ  B, W    4   
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ΥΡΟΜΝΗΜΑ ΡΙΝΑΚΑ 

 

Οι ςυμβολιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ζχουν ωσ εξισ: 

 

Στήλεσ 1-3: Αφξων αριθμόσ, Επιςτημονική και Ελληνική ονομαςία των ειδών: Οι Ελλθνικζσ 
ονομαςίεσ είναι αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ (ΕΖΕ & ΕΟΕ 
1992). 

 

Στήλη 4: Καθεςτώσ Παρουςίασ. Αναγράφεται το κακεςτώσ παρουςίασ του είδουσ ςτθ 
περιοχι μελζτθσ 

R: Aναπαραγόμενο επιδθμθτικό είδοσ ςτθν περιοχι. 

Β: Αναπαραγόμενοσ επιςκζπτθσ ςτθν περιοχι. 

P: Περαςτικόσ επιςκζπτθσ, δεν φωλιάηει ςτθν περιοχι. 

W: Χειμερινόσ επιςκζπτθσ. 

?: Άγνωςτο κακεςτώσ παρουςίασ. Όταν ςυνοδεφει άλλο ςφμβολο ςθμαίνει επιφφλαξθ για 
το ςφμβολο που προθγείται. 

 

Στήλεσ 5-7: Καθεςτώσ Προςταςίασ.  

 

τιλθ 5: Κοιν. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Με + ςυμβολίηονται τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτο 
Παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ «περί τθσ διατιρθςθσ των άγριων πτθνών». Για τα 
είδθ αυτά θ Οδθγία προβλζπει ειδικά μζτρα διατιρθςθσ κακώσ και τθ δθμιουργία ηωνών 
ειδικισ προςταςίασ. 

τιλθ 6: Σφμβαςη Βζρνησ. Με + ςυμβολίηονται τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτο 
Παράρτθμα ΙΙ (είδθ πανίδασ υπό αυςτθρι προςταςία) τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθ 
διατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ευρώπθσ (φμβαςθ Βζρνθσ), 
όπωσ αυτι κυρώκθκε με το Ν. 1335/83. 

τιλθ 7: Σφμβαςη Βόννησ. Με + ςυμβολίηονται τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτο 
Παράρτθμα ΙΙ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθ διατιρθςθ των Μεταναςτευτικών ειδών 
άγριων ηώων. 

 

Στήλεσ 8-10: Κριτήρια Απειλήσ. 

 

τιλθ 8*: SPEC. Αναγράφεται θ κατθγορία ςτθν οποία κατατάςςονται τα είδθ ςφμφωνα με 
τθν ζκδοςθ του BirdLife International “Birds in Europe: their conservaton status” (Tucker and 
Heath 1994). τθν ζκδοςθ αυτι παρουςιάηονται τα είδθ των οποίων θ διατιρθςθ αφορά τθν 
Ευρώπθ, ονομάηονται SPEC (Species of European Conservation Concern) Είδθ Χριηοντα 
Προςταςίασ και κατατάςςονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 

SPEC 1-3: Είδθ με δυςμενζσ κακεςτώσ διατιρθςθσ ςτθν Ευρώπθ 

SPEC  1: Είδθ παγκοςμίωσ απειλοφμενα 

SPEC  2: Είδθ ςυγκεντρωμζνα ςτθν Ευρώπθ 

SPEC 3:Είδθ μθ ςυγκεντρωμζνα ςτθν Ευρώπθ, αλλά με δυςμενζσ κακεςτώσ διατιρθςθσ. 

SPEC 4: Είδθ με ευνοϊκό κακεςτώσ διατιρθςθσ, αλλά ςυγκεντρωμζνα ςτθν Ευρώπθ 
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Όταν θ κατθγορία SPEC ακολουκείται από (w) τότε αναφζρεται ςτουσ διαχειμάηοντασ 
πλθκυςμοφσ. 

 

τιλθ 9*: Κόκκινο Βιβλίο τησ Ελλάδασ. Αναγράφεται θ κατθγορία ςτθν οποία 
κατατάςςονται τα είδθ ςτο Κόκκινο Βιβλίο των απειλοφμενων πονδυλόηωων τθσ Ελλάδασ 
(ΕΖΕ & ΕΟΕ 1992) 

Ε1: Κινδυνεφουν άμεςα με εξαφάνιςθ. 

Ε2: Κινδυνεφουν με εξαφάνιςθ, όχι όμωσ άμεςα 

V: Σρωτά 

R: πάνια 

I: Απροςδιόριςτα 

K: Ανεπαρκώσ γνωςτά 

 

τιλθ 10*: Ευρωπαϊκό Καθεςτώσ Απειλήσ (European Threat Status). Αναγράφεται θ 
κατθγορία ςτθν οποία κατατάςςονται τα είδθ ςφμφωνα με τθν ζκδοςθ του BirdLife 
International “Birds in Europe: their conservaton status” (Tucker and Heath 1994).  

Ε: Κινδυνεφοντα 
V: Σρωτά 
R: πάνια 
D: Μειώνονται 
L: Σοπικά εντοπιςμζνα 
( ): Προςωρινι Κατάςταςθ 
(w): Η κατθγορία αναφζρεται ςε διαχειμάηοντεσ πλθκυςμοφσ 

 

*θμειώνεται ότι για όλα τα παραπάνω δεν ζχουν περιλθφκεί τα νεότερα ανακεωρθμζνα 
δεδομζνα των τελευταίων εκδόςεων των αντίςτοιχων πινάκων. 

 


