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1. Εισαγωγή - περίληψη
Η «Συστάδα Ο.Ε.», ως εταίρος του έργου Eco-Time Machine και στο πλαίσιο της Ενότητας
Εργασίας 1 (Μελέτη Ιστορίας Τοπίου), έχει αναλάβει το Παραδοτέο 4 (Έκθεση μελέτης χλωρίδας
και πανίδας) το οποίο αφορά γενικά την συγκέντρωση διαχρονικών στοιχείων για την χλωρίδα,
τη βλάστηση και την πανίδα της περιοχής, μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης και επιτόπιας
έρευνας.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο η μελέτη της πανίδας προγραμματιζόταν να βασιστεί στις
υφιστάμενες πηγές (δημοσιεύσεις, προγράμματα παρακολούθησης, μαρτυρίες κα). Όπως
προέκυψε ωστόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, στην περιοχή δεν έχει πραγματοποιηθεί
πρόσφατο πρόγραμμα παρακολούθησης της πανίδας, με εξαίρεση την Καφέ Αρκούδα και τα
στοιχεία από το οριζόντιο πρόγραμμα παρακολούθησης στις περιοχές Natura 2000 είναι ελάχιστα
και αποσπασματικά.
Συνεπώς, έπρεπε να σχεδιαστεί νέο πρόγραμμα επιτόπιας έρευνας, το οποίο, λόγω περιορισμών
στους πόρους και το χρόνο, έδωσε έμφαση στα θηλαστικά, τα οποία αποτελούν πλέον
εμβληματικά στοιχεία του τοπίου και αλληλεπιδρούν με πιο σαφή τρόπο με τις υπόλοιπες
παραμέτρους (βλάστηση, ανθρώπινες δραστηριότητες). Για το σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2019
πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών, με σάρωση όλου του δασικού
δικτύου της περιοχής. Με βάση τα αποτελέσματα, σχεδιάστηκε πρόγραμμα παρακολούθησης της
πανίδας με τοποθέτηση 6 αυτόματων καταγραφικών μηχανών, επί 6 μήνες, σε επιλεγμένα σημεία
της περιοχής. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την καταγραφή 13 ειδών θηλαστικών (Αρκούδα,
Λύκος, Ζαρκάδι, Αγριογούρουνο, Κουνάβι, Σκαντζόχοιρος, Λαγός, Αλεπού, Αγριόγατα, Νυφίτσα,
Ασβός, Αγριόγιδο, Σκιούρος), δηλαδή όλων των μεγαλόσωμων θηλαστικών που απαντώνται στην
περιοχή (πλην Βίδρας) σε ένα πλήθος 493 διαφορετικών στιγμιότυπων.
Η επεξεργασία αυτών των αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, έδωσε
στοιχεία και εκτιμήσεις για το πληθυσμιακό μέγεθος του κάθε είδους, την καταλληλότητα των
διαφορετικών ενδιαιτημάτων και άλλα σημαντικά στοιχεία, ενώ οι ίδιες οι φωτογραφίες μπορούν
να αξιοποιηθούν στα τελικά προϊόντα.

2. Επισκόπηση της πανίδας της περιοχής έρευνας
Για τις ανάγκες του έργου και σύμφωνα με το ΤΔ, από την πανίδα της περιοχής θα πρέπει να
επιλεχθούν κάποια σημαντικά - εμβληματικά είδη, για τα οποία θα παραχθούν διακριτές
χρονοσειρές του πληθυμούς τους στην περιοχή και θα παρουσιάζονται χωριστά στην τελική
εφαρμογή σε επίπεδο είδους, ενώ τα υπόλοιπα θα ενταχθούν και θα παρουσιάζονται σε
λειτουργικές ομάδες, χωρίς διακριτά πληθυσμιακά στοιχεία. Είδη και ομάδες θα πρέπει να
συνδεθούν στη συνέχεια με συγκεκριμένους τύπους ενδιαίτηματος, βλάστησης ή κάλυψης γης,
όπως αυτοί διασαφηνίστηκαν στα υπόλοιπα τεύχη του Παραδοτέου 4.
Η συνοπτική επισκόπηση της πανίδας της περιοχής και η επιλογή των σημαντικοτέρων ειδών
παρουσιάστηκε ήδη προκαταρκτικά, στην 1η Έκθεση Πεπραγμένων για το Παραδοτέο 12 (Επιλογή
και Παραμετροποίηση Οικολογικών Σημάτων). Πραγματοποιήθηκε με βάση την «Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Γράμμου και Δ. Βοΐου» (Μπούσμπουρας 1999), η οποία
-ελλείψη μεταγενέστερου προγράμματος παρακολούθησης- αποτελεί μέχρι σήμερα τη βάση
αναφοράς για τη μελέτη και τη διαχείριση της περιοχής.
Τα κριτήρια επιλογής ήταν:
-

Είδη που αναφέρονται σε καταλόγους και συνθήκες προστασίας ως σημαντικά,
κινδυνεύοντα, σπάνια κοκ (π.χ. Ασπροπάρης)
Είδη που είναι εμβληματικά για την περιοχή και η παρουσία τους αποτελεί (ή μπορεί να
αποτελέσει) πόλο έλξης για τους επισκέπτες (π.χ. Αρκούδα)
Είδη που επηρεάζουν σχετικά περισσότερο το τοπίο ή/και αλληλεπιδρούν πιο έντονα με
τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. Λύκος)
Είδη που παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη ιστορική εξέλιξη με τα συγγενικά τους (π.χ.
εξαφανίστηκαν, όπως το ελάφι και ο λύγκας, ή αυξήθηκαν όπως η αρκούδα)

Μετά και από την έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν Παραδοτέο, η τελική επιλογή
διαμορφώνεται ως εξής:

1. Θηλαστικά
α. Σε επίπεδο είδους:
1. Ursus arctos
2. Canis lupus
3. Lynx lynx
4. Cervus elaphus
5. Lutra lutra
6. Rupicapra rupicapra
7. Sus scrofa
8. Capreolus capreolus
β. Σε επίπεδο ομάδας
1.Εντομοφάγα
Erinaceus concolor
Crocidura suaveolens
Talpa sp.
2.Χειρόπτερα
Myotis bechsteini
Myotis daubentoni
Myotis nattererii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus nathusii
Plecotus auritus
Miniopterus schreibersii (N2K)
Myotis blythii (N2K)
Myotis emarginatus (N2K)
Rhinolophus ferrumequinum (N2K)
Rhinolophus hipposideros (N2K)
3.Τρωκτικά + Λαγόμορφα
Sciurus vulgaris
Glis glis
Pitymys subteraneus
Microtus sp
Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicolis
Mus domesticus
Lepus europaeus
4. Μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά
Vulpes vulpes
Felis silvestris
Mustela nivalis
Martes foina
Meles meles

Κοινή ονομασία
Αρκούδα
Λύκος
Λύγκας
Ελάφι
Βίδρα
Αγριόγιδογιδο
Αγριογούρουνο
Ζαρκάδι

Σκατζόχοιρος
Κηπομυγαλίδα
Ασπάλακες
Μυωτίδα του Bechstein
Μυωτίδα του Daubenton
Μυωτίδα του Natterer
Μικρός νυκτοβάτης
Νυχτερίδα του Nathusius
Ωτονυχτερίδα

Σκίουρος
Δασομυωοξός
Ρυγχοσκαπτοπτοποντικός
Δασοποντικός
Κρικοποντικός
Σταχτοποντικός
Λαγός
Αλεπού
Αγριόγατα
Νυφίτσα
Κουνάβι
Ασβός

Ακολουθεί σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση για κάθε ένα από τα 10 επιλεγμένα είδη και
μικρή παρουσίαση (με βάση την ΕΠΜ) για τα υπόλοιπα.

Ursus arctos - Αρκούδα
Η καφέ αρκούδα, με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, τις ιδιαίτερες συνήθειες και τη μακρά
ιστορία συνύπαρξης με τον άνθρωπο, αποτελεί μέχρι σήμερα το είδος – σύμβολο των βουνών
της Πίνδου και ιδιαίτερα του Γράμου.
Πρόκειται για το πιο μεγαλόσωμο άγριο θηλαστικό των βαλκανικών βουνών, με το ύψος των
ενήλικων ζώων να φτάνει το 1 μ. και το μήκος τα 2. Ένα ενήλικο θηλυκό ζυγίζει από 70 έως 200
κιλά, ενώ το ενήλικο αρσενικό είναι συνήθως πιο μεγαλόσωμο και το βάρος του κυμαίνεται από
110 έως 350 κιλά. Μία αρκούδα ζει κανονικά γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Θεωρείται ζώο με
εξαιρετική ευφυΐα, καλή μνήμη, ικανότητα προγραμματισμού, σύνεση, αλλά και περιέργεια.
Η αρκούδα είναι ζώο παμφάγο με προτίμηση στις τροφές φυτικής προέλευσης και έχει ανάγκη
από μεγάλες ποσότητες τροφής για να συντηρήσει τον σωματικό της όγκο και τη δύναμή της.
Τρέφεται με όλων των ειδών τους διαθέσιμους καρπούς του δάσους: βατόμουρα, κορόμηλα,
κεράσια, μήλα, αχλάδια, σμέουρα, καρπούς σορβιάς, καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς,
αγριοφράουλες, βελανίδια, καρπούς οξιάς, αλλά και βολβούς, ρίζες, και χόρτα. Συμπληρώνει το
διαιτολόγιό της με μέλι, μικρά και μεγάλα θηλαστικά, έντομα (κυρίως μυρμήγκια) και χελώνες.
Η έρευνα σε κόπρανα αρκούδας στην περιοχή μελέτης (Μπούσμπουρας 1999) έδειξε ότι οι
αρκούδες βασίζονται κατά 89% σε τροφές φυτικής προέλευσης και 11% ζωικής. Τα μεγαλύτερα
ποσοστά καλύπτουν τα αγροστώδη, οι καρποί και οι οφθαλμοί της Οξιάς, οι καρποί της
Δρυός.Εποχικά όμως, την περίοδο ωρίμανσης των αντίστοιχων καρπών, η Αρκούδα τρέφεται
εναλλάξ συστηματικά με καρπούς των γενών Prunus (κορόμηλα, κεράσια, δαμάσκηνα), Rubus
(βατόμουρα), Pyrus (αχλάδια) και Malus (μήλα). Γενικά, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα στις
τροφικές πηγές.
Σε σχέση με την εποχική διακύμανση της δραστηριότητας, αυτή διπλασιάζεται σχεδόν το
φθινόπωρο σε σχέση με το καλοκαίρι, καθώς η Αρκούδα αναζητά μεγάλες ποσότητες τροφής για
να προετοιμαστεί για το χειμέριο λήθαργο. Όσο αφορά το υψόμετρο, παρουσιάζει ένα μέγιστο
στη ζώνη 1100-1300 μ, ενώ ακολουθεί η επόμενη ζώνη, των 1300-1500.

βιοδηλωτικές ενδείξεις

Υψομετρική διακύμανση της δραστηριότητας της αρκούδας σε ένα ετήσιο κύκλο
βάσει του συνόλου των βιοδηλωτικών ενδείξεων- Πίνδος- (Ν=1746)
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Εικόνα 1 Από Μπουσμπουρας 1999

Απόρροια των διατροφικών συνηθειών είναι και η επιλογή ενδιαιτημάτων που κάνει η Αρκούδα.
Η ΕΠΜ (Μπούσμπουρας 1999), αξιοποιώντας τα δεδομένα της τηλεμετρίας, καταλήγει ότι
σημαντικές περιοχές για την αρκούδα είναι:
-

Τα απρόσιτα σημεία χωρίς δρόμους και όχληση για προσωρινό θερινό καταφύγιο και για
χειμερινό καταφύγιο.
Οι περιοχές με ώριμα δρυοδάση, που παρέχουν συνεχώς τροφή σε αντίθεση με την οξυά
η οποία δεν εμφανίζει πληροκαρπία κάθε έτος.

-

Οι περιοχές με άγρια οπωροφόρα σε εγκαταλλελημένους αγρούς και λιβάδια ή μη
εντατικά εκμεταλλευόμενες εκτάσεις.
Τα λιβάδια εντός των ψηλών δασών με άγρια οπωροφόρα.
Οι απρόσιτες παραποτάμιες εκτάσεις.

Σε μεταγενέστερη έρευνα που αφορά και την περιοχή του έργου (Γράμμος), οι Kanellopoulos et
al () διαπίστωσαν την επιλεκτική παρουσία της Αρκούδας στις μεικτές αγροδασικές περιοχές, τα
δρυοδάση και -κυρίως- τα μεικτά δάση φυλλοβόλων που περιέχουν Καστανιά ή Φουντουκιά,
καθώς και τη μικρότερη παρουσία στα δάση Μ. Πεύκης. Παρόμοια συμπεράσματα δίνουν και οι
Mertzanis et al (2008), διαπιστώνοντας ότι η Αρκούδα τείνει να κινείται σε μεικτές αγροδασικές
εκτάσεις και κυρίως στα όρια μεταξύ των ανοιχτών και των δασικών εκτάσεων.
Ως τη δεκαετία του 1990, εξαιτίας κυρίως του κατακερματισμού των βιοτόπων της, του
παράνομου κυνηγιού και των δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο πληθυσμός της Αρκούδας στην
Ελλάδα είχε μειωθεί σημαντικά. Οι πρώτες συστηματικές εκτιμήσεις στα τέλη της δεκαετίας του
1990, ανέφεραν ελάχιστο πληθυσμό 120 ατόμων. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες ωστόσο, ο
πληθυσμός έχει αυξηθει σημαντικά, επαναποικίζοντας πολλές νέες περιοχές. Σύμφωνα με
στοιχεία που προέκυψαν από κοινοτικά Προγράμματα LIFE, αλλά και συμπληρωματικές έρευνες
της ΜΚΟ «Αρκτούρος» με την μέθοδο της γενετικής, το ελάχιστο μέγεθος του πληθυσμού
υπολογίσθηκε σε περίπου 500 άτομα (Pilidis et al 2015), με τάσεις ανάκαμψης σε ορισμένες
περιοχές της Πίνδου.
Στην περιοχή του έργου, τα διαθέσιμα δεδομένα ξεκινούν από το 1994, με τη σύνταξη της ΕΠΜ
(Μπούσμπουρας 1999). Εκεί, με βάση των αριθμό των νεογέννητων ατόμων (1-2) εκτιμάται για
όλη την περιοχή του Γράμμου (84.952 ha) ελάχιστος πληθυσμός 15-20 άτομα. Αναλογικά, από
αυτόν στην περιοχή αντιστοιχεί το 1/8, ήτοι 2-3 άτομα. Ως τη 2η φάση της παραπάνω καταγραφής,
το 1999, ο πληθυσμός αυτός διατηρείται σχετικά σταθερός. Η ίδια μελέτη αναφέρει και
κρούσματα παράνομης εξόντωσης ατόμων αρκούδας από το 1985, τα οποία στην περιοχή της
Καστοριάς κινούνται από 1-4 άτομα (μ.ο.2,4 / έτος), υποδεικνύοντας μια χαμηλή, αλλά σταθερή
παρουσία από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Στην πλέον πρόσφατη καταγραφή του πληθυσμού της Αρκούδας στο Νομό Καστοριάς
(Καραΐσκου 2015), αυτός εκτιμάται στα 220 άτομα και χαρακτηρίζεται ως γενετικά υγιής και
εύρωστος. Καθώς η περιοχή του έργου καταλαμβάνει το 7% περίπου του Νομού, αλλά
αναμένεται να έχει σχετικά μεγαλύτερη πυκνότητα από το μέσο όρο λόγω καταλληλότητας,
υποθέτουμε εύλογα ότι φιλοξενεί τουλάχιστον το 10% του παραπάνω πληθυσμού.

Canis lupus - Λύκος
Ζει κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές συνήθως σε περιοχές με παρουσία κοπαδιών.
Ζουν σε μικρές αγέλες μέχρι 10- 15 άτομα. Στην Ελλάδα πολύ σπάνια αναφέρονται αγέλες
μεγαλύτερες από 5 άτομα.
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους, τρέφεται με μεγάλα οπληφόρα (ελάφι, ζαρκάδι, κλπ), άλλα
άγρια είδη όπως ο λαγός, οι πέρδικες κλπ. και οικόσιτα ζώα. Οι επιθέσεις στα κοπάδια και οι
ζημιές που προκαλεί είναι το βασικό αίτιο εξόντωσης του. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι και η
παρουσία αδέσποτων σκύλων με τους οποίους υπάρχουν πιθανότητες υβριδισμών ή ζημιών που
αποδίδονται στους λύκους.
Η παρουσία του λύκου στην ευρύτερη περιοχή του Γράμμου είναι μόνιμη, δηλαδή αναφορές για
εμφανίσεις λύκων και ζημιές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο υφίσταται κάθε χρόνο. Η παρουσία
του λύκου ήταν εντονότερη τις δεκαετίες από 1960 έως 1980. Από τότε οι αριθμοί του λύκου
φαίνεται ότι έχουν μειωθεί με τάση όμως σταθεροποίησης τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στον
κύριο ορεινό όγκο του Γράμμου (περιοχή κοινοτήτων Νεστορίου, Γράμμου, Πευκοφύτου,
Κοτύλης, Επταχωρίου). Οι ετήσιες απώλειες ανά έτος και ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση

κυμαίνονται από 2 έως 10 περίπου αιγοπρόβατα, μεγαλύτερες ζημιές όμως έχουν αναφερθεί σε
μεμονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες καθώς επίσης και απώλειες σε βοοειδή (στοιχεία ΕΛΓΑ
1996-1997).
Η πλέον πρόσφατη εκτίμηση για τον ελάχιστο πληθυσμό του Λύκου στην Ελλάδα αναφέρεται σε
1020 άτομα (Iliopoulos et al. 2015, Ηλιόπουλος 2018), σαφώς αυξημένος από τις προηγούμενες
δεκαετίες. Με βάση τις εκτιμώμενες αυτές τιμές η μέση ελάχιστη πυκνότητα των λύκων στην
Ελλάδα (χειμερινή εκτίμηση) εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 ατόμων ανά 100 km2 και αντιστοιχεί στην
μέση πυκνότητα των λύκων στην Ευρώπη όπου το εύρος πυκνοτήτων κυμαίνεται από 0.5 έως 5
άτομα/100km (Ηλιόπουλος 2018).
Ο πληθυσμός αυτός είναι αυξημένος κατά 31%-40% από τις εκτιμήσεις του 1998-1999. Ωστόσο,
το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης πρέπει να αποδωθεί στην επαναποίκιση νέων περιοχών, παρά
στην αύξηση της πυκνότητας στην προηγούμενη επικράτεια (ο.π.). Η επαναποίκιση του λύκου
στην Στερεά Ελλάδα αποτέλεσε μια αργή και σταδιακή διαδικασία που ξεκίνησε ήδη από την
δεκαετία του 1980. Οι σημαντικότεροι λόγοι που αναφέρονται είναι η μεγαλύτερη προστασία, η
εγκατάλειψη της υπαίθρου, η μείωση των ζημιών στην κτηνοτροφία από μέτρα προστασία και η
επανάκαμψη των πληθυσμών των άγριων οπληφόρων, κυρίως του ζαρκαδιού και του
αγριογούρουνου. Ακόμα ωστόσο, σε περιοχές με σημαντική κτηνοτροφική παραγωγή και όπου
τα άγρια οπληφόρα βρίσκονται σε σχετικά χαμηλές πυκνότητες, οι λύκοι εξαρτώνται τροφικά σε
σημαντικό βαθμό από τα κτηνοτροφικά ζώα.
Στην Ελλάδα ο λύκος ζει και κινείται σε μια μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, από τα μεικτά ορεινά δάση
της Β. Πίνδου, την αλπική ζώνη πάνω από το δασοόριο σε υψόμετρα άνω των 2000 μ., μέχρι και
τις παρυφές των πεδιάδων και των πόλεων προς αναζήτηση τροφής.

Lynx lynx - Λύγκας
Είναι μεσαίου μεγέθους αιλουροειδή με ψηλά πόδια. Ανάλογα με το είδος το μήκος τους φτάνει
από 70 εκατοστά μέχρι στα 1,20 μέτρα, και το ύψος τα 35 μέχρι τα 70 εκατοστά και το βάρος να
κυμαίνεται από 7 έως 35 κιλά. Τα μπροστινά πόδια είναι κοντύτερα από τα πίσω. Έχουν πολύ
κοντή ουρά συγκριτικά με τις άλλες γάτες, που καταλήγει σε μαύρη κορυφή. Το κεφάλι είναι
στρόγγυλο με παχιά γενειάδα στα μάγουλα και μαύρες τούφες που ξεπροβάλλουν από τα αφτιά
μέχρι πέντε εκατοστά. Η γούνα του λύγκα είναι πολύ πυκνή, έχει συνήθως στίγματα και το χρώμα
της διαφέρει ανά εποχή και είδος, από μπεζ και γκρι μέχρι κοκκινωπή και καφέ, ενώ στο πηγούνι,
το στήθος και την κοιλιά είναι σχεδόν λευκή.
Όπως οι περισσότερες γάτες έτσι και οι λύγκες είναι μοναχικά ζώα με μεγάλη περιοχή επίβλεψης.
Ζευγαρώνουν τέλη του χειμώνα και γεννούν 2-4 μικρά μία φορά το χρόνο. Ο χρόνος κύησης είναι
περίπου 70-80 ημέρες. Τα μικρά μένουν με τη μητέρα τους για έναν ακόμη χειμώνα μέχρι να
ωριμάσουν και να ανεξαρτητοποιηθούν. Σκαρφαλώνουν με ευκολία στα δέντρα, έχουν καλές
αλτικές ικανότητες και αντέχουν στις μεγάλες πορείες. Κυνηγούν τα θηράματά τους μετά το
σούρουπο ή τη νύχτα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μικρά οπληφόρα όπως ελάφια, ζαρκάδια,
αγριοκάτσικα και πρόβατα, αλλά κυρίως μικρότερα ζώα όπως λαγοί, ψάρια, σκίουροι, ποντίκια,
γαλοπούλες, πέρδικες και άλλα πτηνά.
Εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη καταγραφή του Λύγκα στην Ελλάδα. Στην
περιοχή του Γράμου, σύμφωνα με την ΕΠΜ, ο λύγκας έχει εξαφανιστεί σχετικά πρόσφατα.

Cervus elaphus - Ελάφι
To ελάφι είναι ζώο θηλαστικό, μηρυκαστικό, που ανήκει στην οικογένεια των ελαφιδών και στην
τάξη των αρτιοδακτύλων. Είναι ζώο λεπτόσωμο, με κοντό καστανόχρωμο μαλακό τρίχωμα. Το
κεφάλι του είναι μικρό, με ρύγχος μυτερό. Έχει μεγάλα όμορφα μάτια και λεπτά ευκίνητα πόδια.
Το αρσενικό έχει στο κεφάλι του κέρατα μεγάλα με διακλαδώσεις που ανανεώνονται κάθε χρόνο
και μοιάζουν με φύλλα πλατιά.

Τα ελάφια ζουν σε πυκνά δάση ζευγαρωτά ή πολλά μαζί (αγέλες) και τρέφεται με χλόη, χόρτα ή
και με τη φλούδα από τους κορμούς των μικρών δέντρων, τους οποίους επίσης καταστρέφει
τρίβοντας επάνω τα κέρατά του, όταν είναι η εποχή να αλλάξει το δέρμα του. Μερικά είδη
συχνάζουν και σε έλη. Το ελάφι συναντάται σε πολλές παραλλαγές (με κέρατα ή χωρίς,
μεγαλόσωμο ή μικρόσωμο, με ουρά ή χωρίς, με χαυλιόδοντες ή όχι με μεγάλα ή μικρά αυτιά κλπ.)
σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αφρική και την Αυστραλία. Στην Αμερική είναι μεγαλόσωμα, στην
Κίνα μικρόσωμα χωρίς κέρατα, στην Ιάβα και Σουμάτρα μεγάλα με κοντά κέρατα, στην Ευρώπη
μέτρια κλπ.
Το κόκκινο ελάφι, που το συναντάμε στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας,
έχει μήκος ως 2,30 μ. και ύψος ως 1,50 μ. και ζυγίζει ως 100 κιλά. Έχει σπάνια ευκινησία και τρέχει
πολύ γρήγορα κάνοντας πηδήματα μέχρι 8 μέτρα. Ζει γύρω στα 40 με 50 χρόνια. Στην Ελλάδα
συναντιέται στον Όλυμπο, στα βουνά της Ηπείρου και σε μερικά ορεινά μέρη της Μακεδονίας.
Έχει εχθρούς όλα τα αρπακτικά ζώα και τον άνθρωπο. Το μόνο όπλο για την άμυνά του είναι το
γρήγορο τρέξιμό του και οι οξύτατες αισθήσεις του. Το θηλυκό του, που δεν έχει κέρατα, γεννά
μια φορά το χρόνο (κάθε 10 μήνες) 1 ως 2 ελαφάκια που τα θηλάζει και τα αγαπά πολύ. Το
ζευγάρι είναι τόσο αγαπημένο μεταξύ του που αν τύχει να σκοτωθεί το ένα, το άλλο είναι δυνατό
να πεθάνει από λύπη και μαρασμό, έχοντας περιπλανηθεί πολλές μέρες.
Το ελάφι έχει πάψει να καταγράφεται στην πανίδα του Γράμου και γενικότερα της Βόρειας
Πίνδου εδώ και μερικές δεκαετίες. Σύμφωνα με τους Karaiskou et al (2014), οι πληθυσμοί του
Ελαφιού στην Ελλάδα κατέρρευσαν κατά τον 20ο αιώνα. Γύρω στο 1950, είχαν απομείνει ελάφια
μόνο στην Κεντρική Ελλάδα και ένας πληθυσμός στη Σιθωνία. Όταν εξαφανίστηκαν και αυτοί,
απέμειναν οι δύο απομονωμένοι πληθυσμοί στη Ροδόπη και την Πάρνηθα.

Lutra lutra - Βίδρα
Η βίδρα θεωρείται από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα θηλαστικά της Ευρώπης. Στην
Ελλάδα, σύμφωνα με παλιότερες καταγραφές για το είδος (Macdonald & Mason 1982, 1984, 1985
Gaethlich 1988), θεωρείται ότι υπάρχει ένας από τους πυκνότερους και με μεγάλη εξάπλωση
πληθυσμούς βίδρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζει σε γλυκά νερά, σε ποταμούς, λίμνες, έλη με ανεπτυγμένη παρόχθια βλάστηση και βραχώδεις
ακτές. Χρησιμοποιεί πολλά καταφύγια για ανάπαυση και αναπαραγωγή τα οποία είναι είτε
ανοικτά, σε ήσυχες τοποθεσίες ανάμεσα σε βράχια και πυκνή παρυδάτια δενδρώδη και θαμνώδη
βλάστηση ή καλαμιώνες, είτε σε κοιλότητες που σκάβει κάτω από το έδαφος.
Οι βίδρες ζουν μεμονωμένες και οριοθετούν με σαφήνεια τον ζωτικό τους χώρο, η έκταση του
οποίου κυμαίνεται ανάλογα με την διαθέσιμη τροφή. Στους ποταμούς, όπου ο ζωτικός τους
χώρος είναι γραμμικός, κυμαίνεται μεταξύ 5 και 40 Km. Στις λίμνες και τα έλη έχει πολυγωνική
δομή. Σε ακτές με πλούσιες τροφικές πηγές ο ζωτικός χώρος μπορεί να φτάσει στο 1,1 Km.
Γενούν, συνήθως την άνοιξη, 2-3 μικρά το έτος, τα οποία το πρώτο έτος εξαρτώνται από την
μητέρα τους.
Είναι ένας από τους ανώτερους θηρευτές στα υδάτινα οικοσυστήματα. Τρέφεται με ψάρια σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 80% αλλά και με αμφίβια, ερπετά (νερόφιδα), ασπόνδυλα (κυρίως
καβούρια), πουλιά και μικρά θηλαστικά. Καθώς βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας,
η βίδρα θεωρείται δείκτης της υγείας των ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων.
Στην περιοχή του έργου, καταγράφηκαν ίχνη και βρέθηκαν περιττώματα στον Σαραντάπορο από
το ύψος της Χρυσής και έως μετά την διασταύρωση για Πυρσόγιαννη. Πληθυσμιακή εκτίμηση δεν
πραγματοποιήθηκε, λόγω ανεπάρκειας στοιχείων. Πρόσφατη έρευνα (Kati et al 2019)
παρακολούθησε τον πληθυσμό της βίδρας στο σύστημα του Αώου, συμπεριλαμβανομένων και
των δύο μεγάλων ρεμάτων της περιοχής, μέσω της καταγραφής βιοδηλωτικών ιχνών σε σταθμούς
κατά μήκους των ρεμάτων. Το υψηλό ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων (79%) υποδεικνύει ότι το
είδος διατηρεί στην περιοχή υγιή πληθυσμό.

Rupicapra rupicapra - Αγριόγιδο
Το αγριόγιδο της Ελλάδας που ανήκει στο βαλκανικό υποείδος (Rupicapra rupicapra balcanica)
είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μεγάλο θηλαστικό των ψηλών βουνών. Το βάρος του ενήλικου
ζώου κυμαίνεται από 25 έως 45 κιλά.
Ιδανικός βιότοπός του είναι οι επικλινείς καλυμμένες με δάση πλαγιές που καταλήγουν σε
απόκρημνες κορυφές με σάρες, λούκια και οριζόντια διαζώματα με άφθονη ποώδη βλάστηση
που συνήθως γειτνιάζουν αναλόγως του υψομέτρου με υποαλπικά λιβάδια. Τρέφεται με
διάφορα ποώδη φυτά κυρίως αλλά συμπληρωματικά και αναλόγως της εποχής και συνεπώς της
διαθεσιμότητας της τροφής και με φύλλα, κλαδάκια δέντρων και λειχήνες.
Ζευγαρώνει τους φθινοπωρινούς μήνες (Οκτώβριο-Νοέμβριο) και γεννά ένα -σπάνια δύο- μικρά
έπειτα από 170 περίπου ημέρες, δηλαδή το Μάιο. Τα αρσενικά εγκαταλείπουν το κοπάδι της
μητέρας τους σε ηλικία 2-3 χρόνων. Περιπλανώνται έως ότου εγκατασταθούν σε μια δικιά τους
επικράτεια γεγονός που μπορεί να συμβεί στην ηλικία των 8-9 χρόνων, οπότε συμπίπτει χρονικά
με την πλήρη σεξουαλική ωριμότητα. Ζουν μεμονωμένα εκτός από την περίοδο της
αναπαραγωγής οπότε προσεγγίζουν τα θηλυκά της επικράτειάς τους.
Τα θηλυκά με τα μικρά σχηματίζουν κοπάδια που στην Ελλάδα συνήθως αποτελούνται από 5-15
άτομα, σπάνια έως 30 ενώ στο εξωτερικό σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα δεν
αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 100 άτομα. Ζουν 15 έως 17 χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέγεθος των κοπαδιών παρατηρείται στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή
του φθινοπώρου. Την εποχή αυτή και μέχρι την αρχή του χειμώνα απαντώνται στις ψηλότερες
υψομετρικά περιοχές του βιότοπού τους ενώ το χειμώνα κατεβαίνουν στις απόκρημνες
δασωμένες πλαγιές. Μετά την Άνοιξη καθώς το χιόνι λειώνει, τα αγριόγιδα σταδιακά ανεβαίνουν
ολοένα και ψηλότερα. Το καλοκαίρι προτιμούν τις πιο δροσερές περιοχές ενώ αντίθετα τους
χειμερινούς μήνες τις ηλιόλουστες.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα έως τώρα δημοσιευμένα στοιχεία, τις παρατηρήσεις κατά τη
διάρκεια της παρούσας εργασίας και γενικότερα τις προσωπικές παρατηρήσεις το αγριόγιδο
απαντάται στη Βόρεια και Νότια Πίνδο, στη Στερεά Ελλάδα, στον Όλυμπο, στη Ροδόπη και σε δύο
ακόμη βουνά των συνόρων στη Τζένα- Πίνοβο και στη Νεμέρτσικα. Η γεωγραφική κατανομή του
είδους στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζει το γενικό πρότυπο των Βαλκανίων, είναι δηλαδή
κατακερματισμένη. Σύμφωνα με τους Papaioannou et al 2019), ο πληθυσμός των Αγριόγιδων είχε
αρνητική πορεία ως το 2000, φτάνοντας το ελάχιστο των 477-750 ατόμων. Έκτοτε παρουσιάζει
ανοδικές τάσεις, με τις εκτιμήσεις να φτάνουν τα 1500 άτομα.
Η ΕΠΜ καταγράφει την ύπαρξη δύο μεγάλων περιοχών που περιλαμβάνουν επτά ζωτικούς
πυρήνες του είδους. Η 2η περιοχή επικαλύπτεται με την περιοχή του έργου, και συγκεκριμένα
στην περιοχή του πυρήνα “Ζ” Επάνω Αρένα. Ο συνολικός πληθυσμός για το Γράμμο εκτιμάται
στα 42-48 άτομα. Ωστόσο, για τον πυρήνα «Ζ» που βρίσκεται εντός της περιοχής του έργου, κατά
τη μελέτη για τη σύνταξη της ΕΠΜ δεν παρατηρήθηκε κανένα άτομο. Η παρουσία του είδους ήταν
γνωστή από παλιότερες παρατηρήσεις-αναφορές. Θεωρήθηκε έτσι ότι το πληθυσμιακό μέγεθος
του πυρήνα αυτού ήταν μηδενικό. Αγριόγιο καταγράφεται επίσης και στον Πύργο, όπου υπάρχει
καταγραφή στο οριζόντιο πρόγραμμα παρακολούθησης της πανίδας στις περιοχές Natura 2000.

Sus scrofa - Αγριογούρουνο
Ζει σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων από τις πιο δασωμένες και απόκρημνες έως τους υγροτόπους
και ανοικτές εκτάσεις. Στην Ελλάδα έχει περιοριστεί στις δασωμένες περιοχές στην ορεινή και
ημιορεινή ζώνη. Είναι παμφάγο είδος με προτίμηση τους καρπούς και τις ρίζες. Τα θηλυκά άτομα
σχηματίζουν αγέλες, ενώ τα αρσενικά ζουν συνήθως μόνα. Βρέθηκαν ίχνη σε όλη την δασική
έκταση. Η κυνηγετική πίεση είναι μεγάλη.

Παρόλα αυτά, το είδος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση σε όλη τη χώρα, η οποία
ακολουθεί αντίστοιχες τάσεις που παρατηρούνται και σε άλλες χώρες (Kati et al 2019). Η αύξηση
αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η αλλαγή των παραγωγικών προτύπων στην
επαρχία και η εγκατάλειψη περιοχών, η επανεισαγωγή ατόμων, ο υβριδισμός με ήμερα
γουρούνια, ο περιορισμός των θηρευτών κα.
Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την πυκνότητα του Αγριόχοιρου στην περιοχή και γενικότερα
στην Ελλάδα. Στην πρώτη μελέτη για την πληθυσμιακή πυκνότητα και την κατανομή του
Αγριοχοιρού στην Ελλάδα, οι Tsachalidis and Hadjisterkotis (2009) εκτίμησαν για την περίοδο του
2004 ότι ο συνολικός πληθυσμός της χώρας έφτανε τα 19.033-23.030 άτομα, με μια μέση
πυκνότητα 0,98 άτομα/km2 (διακύμανση 0,13-3,14 άτομα/km2). Ως πλέον κατάλληλο ενδιαίτημα
θεωρούνται τα δάση της δρυός και οι μίξεις της με κωνοφόρα.

Capreolus capreolus - Ζαρκάδι
Σο ευρωπαϊκό ζαρκάδι είναι ένα μικρόσωμο ελαφοειδές (18-32kg) λεπτής σωματοδομής (βλ.
Εικόνα 1.1.2). Οι βασικές διαστάσεις δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ενήλικων ατόμων των
δύο φύλων (χαμηλά επίπεδα φυλετικού διμορφισμού) και κυμαίνονται από 107 έως 126
εκατοστά για το μήκος του σώματος και από 66 έως 83 εκατοστά για το ύψος μέχρι τους ώμους
(Danilkin 1996). Παρουσιάζει σχεδόν καθολική παρουσία του είδους στην Ευρώπη, αφού
απαντάται στο σύνολο των χωρών της ηπείρου, με εξαίρεση τα νησιωτικά κράτη. ύμφωνα με
την IUCN ο πληθυσμός του είδους σήμερα προσεγγίζει τα 15 εκατομμύρια άτομα (Lovari et al.
2008), ενώ σύμφωνα με τους Mitchell-Jones et al. (1999) ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί μόνο στον
πληθυσμό της κεντρικής Ευρώπης.
Σημαντικό στοιχείο που ερμηνεύει την ευρεία και επιτυχημένη εξάπλωση του ζαρκαδιού είναι η
ικανότητά του να εποικίζει ποικιλία ενδιαιτημάτων. Παρά τη δυνητική χρήση πολλών
ενδιαιτημάτων, το ζαρκάδι φαίνεται να προτιμά - όταν είναι διαθέσιμα- τα μεικτά σε ηλικία και
σύνθεση δάση φυλλοβόλων-κωνοφόρων, με πλούσιο θαμνώδη υποόροφο, τα οποία
διακόπτονται από ξέφωτα ή περιβάλλονται από λιβάδια (Danilkin 1996). Ως προς τη διατροφή το
είδος θα μπορούσε εξαρχής να χαρακτηριστεί ως ένα μη εξειδικευμένο φυτοφάγο (generalist
herbivore), αφού είναι ικανό να τραφεί με πληθώρα διαφορετικών φυτικών ειδών, αξιοποιώντας
όλους τους ιστούς τους, από τις ρίζες έως τα άνθη και τους καρπούς (Tixier & Duncan 1996,
Danilkin 1996, Duncan et al. 1998).
Οι πληθυσμοί του Ζαρκαδιού στην Ελλάδα δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Οι εκτιμήσεις που
έχουν γίνει περιορίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα (κυρίως στην περιοχή της βόρειας Πίνδου)
και δείχνουν σημαντική διακύμανση από 0,14 έως 2,22 άτομα / km2. Σε πρόσφατη μελέτη στο
Ε.Δ. Οίτης, οι Ntolka et al 2016 κα εκτιμούν την μέση πληθυσμιακή πυκνότητα σε DR = 6,34, την
υψηλότερη που έχει αναφερθεί συγκρινόμενη με τις εκτιμήσεις που προέκυψαν στις λιγοστές
μελέτες του είδους στην Ελλάδα.

Εντομοφάγα
Erinaceus concolor - Σκατζόχοιρος
Τα ενδιαιτήματα του είδους είναι κυρίως οι άκρες των δασών, κήποι, ανοικτές λιβαδικές
εκτάσεις και αγροτικές εκτάσεις με φυτοφράκτες. Προτιμάει τις περιοχές με παχύ μαλακό χώμα
και τις ανοικτές ρεματιές. Τρέφεται με έντομα, αράχνες και σαλιγκάρια. Βρίσκεται συχνά κοντά
στα χωριά και στις ήπια καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου και κρύβεται στους φυτοφράχτες. Είναι
δραστήριος κυρίως το σούρουπο και τη νύχτα. Τον χειμώνα πέφτει σε χειμέρια νάρκη. Βρέθηκε
κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα σε αγροτικές εκτάσεις και κοντά στους οικισμούς όπου
ευνοείται από την ύπαρξη κήπων και χωραφιών με φυτοφράκτες.

Crocidura suaveolens - Κηπομυγαλίδα
Λίγο μικρότερη από τον κοινό σταχτοποντικό. Είναι δραστήρια την μέρα και την νύχτα και κυρίως
το σούρουπο. Τρέφεται με έντομα, προνύμφες εντόμων και άλλα ασπόνδυλα. Ζει σε μέρη με
κατάλληλη θαμνώδη ή ποώδη βλάστηση για καταφύγιο (θαμνώνες, δάση, αλσύλλια,
φυτοφράκτες, ακαλλιέργητες εκτάσεις). Το είδος θεωρείται το πιο κοινό είδος μυγαλής στην
Μακεδονία.
Talpa sp. - Ασπάλακες
Ευπροσάρμοστα είδη που ζουν κάτω από το έδαφος σε πολλά περιβάλλοντα, κυρίως λιβάδια και
ανοικτά φυλλοβόλα δάση. Κατασκευάζει μόνιμες στοές στο έδαφος και είναι δραστήριο την μέρα
και την νύκτα. Τρέφεται με γαιοσκώληκες, προνύμφες εντόμων και άλλων ασπονδύλων. Βρέθηκε
σε διάφορα λιβάδια σε όλα τα υψόμετρα μέχρι την υποαλπική ζώνη. Το ανώτερο υψόμετρο που
εντοπίστηκε ήταν στα 2300 m.

Χειρόπτερα
Φωλιάζουν σε κοιλώματα βράχων, κοιλότητες δένδρων ή σε κτήρια. Τον χειμώνα χρησιμοποιούν
ως καταφύγια κυρίως σπηλιές και συχνά συγκεντρώνονται σε μεγάλες αποικίες. Το καλοκαίρι
παρατηρούνται πολλά άτομα που κυνηγούσαν έντομα πάνω από τα δάση, τους οικισμούς και
στις ρεματιές της περιοχής.
-

Myotis bechsteini
Myotis daubentoni
Myotis nattererii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus nathusii
Plecotus auritus
Miniopterus schreibersii (N2K)
Myotis blythii (N2K)
Myotis emarginatus (N2K)
Rhinolophus ferrumequinum (N2K)
Rhinolophus hipposideros (N2K)

Μυωτίδα του Bechstein
Μυωτίδα του Daubenton
Μυωτίδα του Natterer
Μικρός νυκτοβάτης
Νυχτερίδα του Nathusius
Ωτονυχτερίδα

Τρωκτικά και Λαγόμορφα
Sciurus vulgaris - Σκίουρος
Είδος των κωνοφόρων δασών και των ώριμων φυλλοβόλων αλλά και των αγροτικών εκτάσεων με
ώριμες συστάδες, λόγμες ή φυτοφράκτες. Πολύ ευκίνητο κινείται στα κλαδιά των δένδρων.
Κατασκευάζει την φωλιά του σε μεγάλες κοιλότητες ή διχάλες των δένδρων. Τρέφεται με μεγάλη
ποικιλία τροφών κυρίως φυτικής προέλευσης με προτίμηση στους καρπούς και στα κωνοφόρα
με τους καρπούς των κουκουναριών. Εντοπίστηκε σε όλα τα δάση με ώριμα δέντρα πεύκης.
Glis glis - Δασομυωοξός
Νυχτόβιο, δενδρόβιο είδος. Ζει σε ώριμα φυλλοβόλα δέντρα, στις ψηλές κουφάλες των οποίων
κάνει τη φωλιά του. Φυτοφάγο είδος. Το φθινόπωρο πριν την χειμέρια νάρκη προτιμάει τους
πλούσιους σε λίπος καρπούς, όπως τους καρπούς της οξιάς, τα φουντούκια, και τα βελανίδια.
Εντοπίστηκε σε πολλές θέσεις σε περιοχές με ώριμα φυλλοβόλα.
Pitymys subteraneus - Ρυγχοσκαπτοπτοποντικός
Είδος των ανοικτών σχετικά υγρών εκτάσεων με υψηλή και πυκνή ποώδη βλάστηση που μπορεί
να απαντά και στις ανοικτές -χαλαρές συστάδες των δασών. Ζει σε στοές κάτω από το έδαφος και
τρέφεται με ρίζες, βολβούς κλπ.

Microtus sp
Apodemus sylvaticus - Δασοποντικός
Apodemus flavicolis - Κρικοποντικός
Τα δύο αυτά είδη παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα στην συμπεριφορά και στην επιλογή του
ενδιαιτήματος. Ζουν σε δάση και ανοικτά περιβάλλοντα με θάμνους, φυτοφράκτες ή λόγμες.
Κυρίως νυκτόβια είδη, περνούν την μέρα σε υπόγεια στοά που κατασκευάζουν κάτω από ρίζες
Mus domesticus - Σταχτοποντικός
Lepus europaeus - Λαγός
Προτιμά τις γυμνές εκτάσεις με λίγη θαμνώδη βλάστηση και τα αραιά δάση. Στις γεωργικές
εκτάσεις ευνοείται από την ύπαρξη φυτοφρακτών. Τρέφεται με ποώδη φυτά. Παρατηρήθηκαν
περιττώματα λαγού και ορισμένα άτομα άμεσα σε διάφορες ανοικτές περιοχές μέχρι την
υποαλπική ζώνη. Το μεγαλύτερο υψόμετρο που εντοπίστηκε ήταν στα 1950 m. Διαπιστώθηκε ότι
ο Χρυσαετός κυνηγούσε στις υποαλπικές περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί στοιχεία παρουσίας του
λαγού. Ο αριθμός των λαγών που παρατηρούνται στον Γράμμο την άνοιξη και το καλοκαίρι
πέφτει κατακόρυφα με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.

Μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά
Felis silvestris - Αγριόγατα
Είδος πολύ μεγαλύτερο από την εξημερωμένη γάτα. Ζει σε δάση, σε θαμνώνες και παρυφές
δασών. Είναι μοναχικό και κυρίως νυκτόβιο ζώο που αποφεύγει τον άνθρωπο. Αναρριχάται
εύκολα, αλλά κυνηγάει κυρίως στο έδαφος τρωκτικά. Τρέφεται επίσης με πτηνά, λαγούς,
βατράχια κλπ.
Vulpes vulpes - Αλεπού
Νυκτόβιο είδος κυρίως. Τρέφεται με μεγάλη ποικιλία τροφών (μικρά θηλαστικά, λαγούς, πτηνά,
κολεόπτερα. Σκάβει μικρά καταφύγια σε θαμνώνες ή άλλες περιοχές με θαμνώδη ή δενδρώδη
κάλυψη ή καταλαμβάνει τις φωλιές των ασβών. Στην περιοχή βρέθηκαν ίχνη και περιττώματα
κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Mustela nivalis - Νυφίτσα
Ζει σε όλα τα χερσαία ενδιαιτήματα. Δραστήριο κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και της
ημέρας. Ευκίνητο είδος με αναρριχητικές ικανότητες. Κυνηγάει τρωκτικά ακόμη και στις στοές
τους. Παρατηρήθηκαν λίγα άτομα στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Martes foina - Κουνάβι
Ζει σε φυλλοβόλα δάση και σε βραχώδεις πλαγιές. Δραστήριο την νύκτα και κυρίως το σούρουπο.
Ευκίνητο είδος με αναρριχητικές ικανότητες. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, έντομα, πτηνά και
καρπούς. Εντοπίστηκαν σε πολλά ενδιαιτήματα εκτός από τα υποαλπικά. Είναι μάλλον
αφθονότερο κοντά στις ρεματιές και στην παραποτάμια βλάστηση.
Meles meles - Ασβός
Ζει σε δάση αλλά και σε ανοικτά περιβάλλοντα. Ζει περισσότερο ομαδικά από τα προηγούμενα
είδη της οικογένειας. Κατασκευάζει ένα δαιδαλώδες σύστημα στοών όπου ζουν πολλά ζώα.
Κυρίως νυκτόβια ζώα. Τρέφονται κυρίως με γαιοσκώληκες αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από
φυτικά και ζωικά είδη. Εντοπίστηκε σε πολλούς τύπους ενδιαιτημάτων, από τις γεωργικές
εκτάσεις και τα δάση έως τα ψηλότερα υψόμετρα αλλά μέχρι τα δασοόρια. Το μεγαλύτερο
υψόμετρο που εντοπίστηκε ήταν στα 1700 m.

2. Ορνιθοπανίδα
1. Αριθμός ειδών και ομάδες
Στην περιοχή Γράμμου και Δυτικού Βοΐου έχουν καταγραφεί συνολικά 142 είδη πουλιών, από τα
οποία φωλιάζουν τα 118 (Μπούσμπουρας 1999). Αναλυτικότερα το καθεστώς παρουσίας των
ειδών στην περιοχή έρευνας έχει ως εξής:
•

68 αναπαραγόμενα επιδημητικά είδη στην περιοχή

•

50 αναπαραγόμενοι επισκέπτες στην περιοχή

•

14 περαστικοί επισκέπτες, δεν φωλιάζουν στην περιοχή

•

7 χειμερινοί επισκέπτες

•

3 είδη με άγνωστο καθεστώς παρουσίας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία

Επιπλέον, στην χαρτογράφηση του Natura 2000 καταγράφονται άλλα 8, ανεβάζοντας τον αριθμό
ειδών στα 150. Τα 150 είδη διακρίθηκαν στις εξής 12 ταξινομικές-οικολογικές κατηγορίες:

Κατηγορία

Αριθμός ειδών

Στρουθιόμορφα

79

Αρπακτικά

23

Κορακιόμορφα

9

Αποδόμορφα

8

Δρυοκολάπτες

8

Ορνιθόμορφα

6

Παρυδάτια

6

Κιχλίδες

5

Περιστερόμορφα

3

Χαραδριόμορφα

1

Αιγοθηλόμορφα

1

Κοκκυγόμορφα

1

Σύνολο

150

Επειδή για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίες δεν βοηθάει ούτε ο μεγάλος αριθμός ομάδων,
ούτε και οι ομάδες με πολύ μικρό μέγεθος, οι παραπάνω 12 κατηγορίες συμπτύχθηκαν, με
οικολογικά κυρίως κριτήρια, σε 6 κατηγορίες. Συγκεκριμένα, (α) τα Κορακιόμορφα,
Αιγοθηλόμορφα, Κοκκυγόμορφα κατατάχθηκαν σε 1 κατηγορία που συμβατικά (και όχι
ταξινομικά) ονομάστηκε Κορακοειδή, (β) Τα Ορνιθόμορφα, Περιστερόμορφα, Χαραδριόμορφα
και οι Κιχλίδες κατατάχθηκαν σε 1 κατηγορία που συμβατικά ονομάστηκε θηράματα (χωρίς να
σημαίνει ότι και οι άλλες κατηγορίες και κυρίως τα στρουθιόμορφα δεν περιλαμβάνουν
θηράματα), (γ) τα Στρουθιόμορφα, Αποδόμορφα κατατάχθηκαν σε κοινή κατηγορία.

Κατηγορία

Αριθμός ειδών

Αρπακτικά

23

Δρυοκολάπτες

8

Θηράματα

15

Κορακοειδή
Παρυδάτια

11
6

Στρουθιόμορφα-Αποδόμορφα

87

Σύνολο

150

Στη συνέχεια, ακολουθεί ο κατάλογος των ειδών των 6 κατηγοριών.
1η Ομάδα: Αρπακτικά
Επιστημονική ονομασία
Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegolius funereus
Aquila chrysaetos
Athena noctua
Bubo bubo
Buteo buteo
Buteo rufinus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Neophron percnopterus
Otus scops
Pernis apivorus
Strix aluco

Κοινή ονομασία
Σαΐνι
Διπλοσάϊνο
Ξεφτέρι
Αιγωλιός
Χρυσαετός
Κουκουβάγια
Μπούφος
Γερακίνα
Αετογερακίνα
Φιδαετός
Λιβαδόκιρκος
Μαυροπετρίτης
Πετρίτης
Δενδρογέρακο
Βραχοκιρκινέζι
Μαυροκιρκινέζι
Ορνιο
Σταυραετός
Ασπροπάρης
Γκιώνης
Σφηκιάρης
Χουχουριστής

2η Ομάδα: Δρυοκολάπτες
Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Dendrocopos leucotos
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis

Λευκονώτης
Παρδαλοτσικλιτάρα
Μεσοτσικλιτάρα
Νανοτσικλιτάρα
Μαυροτσικλιτάρα
Στραβολαίμης
Σταχτοτσικλιτάρα
Δρυοκολάπτης

3η Ομάδα: Θηράματα

Επιστημονική ονομασία
Alectoris graeca
Columba oenas
Columba palumbus
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Tetrao urogallus
Tetrao tetrix
Tetrastes (Bonasa) bonasia
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus viscivorus

Κοινή ονομασία
Πετροπέρδικα
Φασσοπερίστερο
Φάσσα
Ορτύκι
Καμπίσια πέρδικα
Μπεκάτσα
Τρυγόνι
Αγριόκουρκος
Λυροπετεινός
Αγριόκοτα
Κοκκινότσιχλα
Κότσυφας
Τσίχλα
Κεδρότσιχλα
Τσαρτσάρα

Ταξινομική
κατηγορία
Ορνιθόμορφα
Περιστερόμορφα
Περιστερόμορφα
Ορνιθόμορφα
Ορνιθόμορφα
Χαραδριόμορφα
Περιστερόμορφα
Ορνιθόμορφα
Ορνιθόμορφα
Ορνιθόμορφα
Κιχλίδες
Κιχλίδες
Κιχλίδες
Κιχλίδες
Κιχλίδες

4η Ομάδα: Κορακοειδή

Επιστημονική ονομασία
Caprimulgus europaeus
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Cuculus canorus
Garrulus glandarius
Merops apiaster
Pica pica
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Upupa epops

Κοινή ονομασία
Γιδοβύζι
Κόρακας
Κουρούνα
Κάργια
Κούκος
Κίσσα
Μελισσοφάγος
Καρακάξα
Κιτρινοκαλιακούδα
Κοκκινοκαλιακούδα
Τσαλαπετεινός

Ταξινομική
κατηγορία
Αιγοθηλόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κοκκυγόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα
Κορακιόμορφα

5η Ομάδα: Παρυδάτια
Επιστημονική ονομασία
Actitis hypoleucos
Ardea cinerea
Charadrius dubius
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Phalacrocorax carbo

Κοινή ονομασία
Ποταμότρυγγας
Σταχτοτσικνιάς
Ποταμοσφυριχτής
Μαυροπελαργός
Νεροκότσυφας
Κορμοράνος

6η Ομάδα: Στρουθιόμορφα-Αποδόμορφα

Επιστημονική ονομασία
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Anthus campestris
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus (Tachymarptis) melba
Apus apus
Apus melba
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Coccoth. coccothraustes
Delichon urbica
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Eremophila alpestris
Erithacus rubecula
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Galerida cristata
Hippolais icterina
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Lanius collurio
Lanius senator
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Miliaria calandra
Monticola saxatilis
Monticola solitarius

Κοινή ονομασία
Αιγίθαλος
Σταρήθρα
Χαμοκελάδα
Νεροκελάδα
Δενδροκελάδα
Σταχτάρα
Σκεπαρνάς
Φανέτο
Καρδερίνα
Φλώρος
Λούγαρο
Καμποδενδροβάτης
Βουνοδενδροβάτης
Χονδρομύτης
Σπιτοχελίδονο
Σκουροβλάχος
Βουνοτσίχλονο
Σιρλοτσίχλονο
Χρυσοτσίχλονο
Αμπελουργός
Χιονάδα
Κοκκινολαίμης
Κρικομυγοχάφτης
Μαυρομυγοχάφτης
Νανομυγοχάφτης
Δρυομυγοχάφτης
Σπίνος
Χειμωνόσπινος
Κατσουλιέρης
Κιτρινοστριτσίδα
Δενδροχελίδονο
Χελιδόνι
Αετομάχος
Κοκκινοκεφαλάς
Σταυρομύτης
Δενδροσταρήθρα
Αηδόνι
Γαλαζολαίμης
Τσιφτάς
Πετροκότσυφας
Γαλαζοκότσυφας

Ταξινομική
κατηγορία
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Αποδόμορφα
Αποδόμορφα
Αποδόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Αποδόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Αποδόμορφα
Αποδόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα

Montifringilla nivalis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus lugubris
Parus major
Parus montanus
Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Phyloscopus bonelli
Prunella collaris
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Regulus regulus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Serinus serinus
Sitta europaea
Sitta neumayer
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia hortensis
Sylvia nisoria
Tichodroma muraria
Tringa ochropus
Troglodytes troglodytes

Χιονόστρουθος
Λευκοσουσουράδα
Σταχτοσουσουράδα
Κιτρινοσουσουράδα
Μυγοχάφτης
Ασπροκώλα
Σταχτοπετροκλής
Συκοφάγος
Ελατοπαπαδίτσα
Γαλαζοπαπαδίτσα
Σκουφοπαπαδίτσα
Κλειδωνάς
Καλόγερος
Βουνοπαπαδίτσα
Καστανοπαπαδίτσα
Σπουργίτης
Δενδροσπουργίτης
Καρβουνιάρης
Κοκκινούρης
Δασοφυλλοσκόπος

Χιονοψάλτης
Θαμνοψάλτης
Βραχοχελίδονο
Πύρρουλας
Χρυσοβασιλίσκος
Οχθοχελίδονο
Καστανολαίμης
Μαυρολαίμης
Σκαρθάκι
Δενδροτσοπανάκος
Ψαρόνι
Μαυροσκούφης
Κοκκινοτσιροβάκος
Θαμνοτσιροβάκος
Λαλοτσιροβάκος
Δενδροτσιροβάκος
Ψαλτοτσιροβάκος
Σβαρνίστρα
Δασότρυγγας
Τρυποφράκτης

Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Αποδόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Αποδόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα
Στρουθιόμορφα

Περιγραφή 10 επιλεγμένων ειδών
Ασπροπάρης Neophron percnopterus
Ο ασπροπάρης (γνωστός και ως κουκάλογο ή αιγυπτιακός γύπας) είναι μεταναστευτικό είδος.
Έρχεται στην Ελλάδα στα μέσα Μαρτίου και φεύγει μέσα Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου. Τον
προηγούμενο αιώνα ήταν πολύ κοινό είδος, αλλά την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός του
μειώνεται συνεχώς (εκτιμάται σε 100-200 ζευγάρια), ενώ έχει περιοριστεί στην βόρεια και
κεντρική Ελλάδα. Φωλιάζει σε ορθοπλαγιές και σπάνια σε δένδρα, σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.
Αναζητά την τροφή του σε ανοικτές περιοχές. Τρέφεται με πτώματα άγριων ή κτηνοτροφικών
ζώων, σκουπίδια, όπου συγκεντρώνεται σε μεγάλους αριθμούς (συχνά όλος ο πληθυσμός μιας
περιοχής) και με χελώνες. Συχνά επισκέπτεται σκουπιδότοπους ή περιπολεί πάνω από δρόμους
για να εντοπίσει πτώματα. Χρησιμοποιεί για την εύρεση τροφής ανοιχτές εκτάσεις (λιβάδια από
την ζώνη δρυός ως και την υποαλπική ζώνη, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, ανοίγματα
δρόμων) και δάση ή θαμνώνες με αραιή συγκόμωση και ανοίγματα.
Σύμφωνα με την ΕΠΜ, Στον Γράμμο - Δ. Βόϊο φωλιάζουν 1-2 ζευγάρια σε βραχώδεις περιοχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τους κατοίκους, ο πληθυσμός του ασπροπάρη έχει μειωθεί τα
τελευταία χρόνια.
Όρνιο Gyps fulvus
Τον προηγούμενο αιώνα ήταν πολύ κοινό είδος στην Ελλάδα, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ο
πληθυσμός του μειώνεται συνεχώς (εκτιμάται σε 300+ ζευγάρια), ενώ έχει περιοριστεί δραματικά
στην ηπειρωτική Ελλάδα, και έχει σχεδόν εξαφανιστεί ως αναπαραγόμενο είδος από την
Μακεδονία κυρίως λόγω της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων για την καταπολέμηση του
λύκου και άλλων θηρευτών.
Φωλιάζει σε αποικίες σε ορθοπλαγιές και σπάνια σε δέντρα. Αναζητά την τροφή του σε ανοικτές
περιοχές. Τρέφεται κυρίως με πτώματα άγριων ή κτηνοτροφικών ζώων, όπου και συγκεντρώνεται
σε μεγάλους αριθμούς (συχνά όλος ο πληθυσμός μιας περιοχής). Επισκέπτεται σκουπιδότοπους.
Η βασικότερη απειλή για το είδος είναι η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες),
που γίνεται κυρίως για την καταπολέμηση θηρευτών (λύκοι, αλεπούδες κ.λπ) «πρώην
επιβλαβών», αλλά και για λόγους αντεκδίκησης. Άλλες απειλές είναι η δάσωση της περιοχής
(λόγω εγκατάλειψης παραδοσιακών χρήσεων ή αναδασώσεων), η λαθροθήρα, και η έλλειψη
τροφής. Όσο αφορά στην έλλειψη τροφής, αυτή οφείλεται στον μειωμένο αριθμό άγριων
οπληφόρων (στην χώρα μας κυρίως λόγω λαθροθήρας) και στον περιορισμό των πτωμάτων από
κτηνοτροφικά ζώα (λόγω περιορισμού της εκτατικής κτηνοτροφίας και καλύτερης περίθαλψης).
Με την μαζική εγκατάλειψη της περιοχής μετά τον εμφύλιο, που είχε σαν επακόλουθο την
δάσωση μεγάλων ανοιχτών τμημάτων και την μείωση της κτηνοτροφίας, έχει περιοριστεί
σημαντικά η διαθεσιμότητα κατάλληλων ανοιχτών εκτάσεων για διατροφή του είδους, αλλά και
η διαθεσιμότητα νεκρών ζώων. Στον Γράμμο - Δ. Βόϊο σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων,
υπήρχε μια αποικία στα βράχια πάνω από την Χρυσή έως την δεκαετία του 60. Τώρα συναντιέται
περιστασιακά.
Χρυσαετός Aquila chrysaetos
Ο πληθυσμός του χρυσαετού εκτιμάται σε 140-180 ζευγάρια. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά και
πουλιά στα ορεινά λιβάδια και σε ανοιχτές εκτάσεις, με ερπετά (χελώνες, φίδια, κ.α.), αλλά και με
πτώματα κτηνοτροφικών και άλλων ζώων.
Οι κυριότερες απειλές για τον χρυσαετό είναι η λαθροθήρα, τα δηλητηριασμένα δολώματα και η
ενόχληση στην περιοχή φωλεοποίησης λόγω προσεγγισιμότητας φαραγγιών και γκρεμών. Άλλες
απειλές είναι η καταστροφή των χώρων φωλιάσματος (λατομεία, εξορύξεις, κοπή γέρικων

δέντρων και συστάδων), η μείωση των πληθυσμών των ειδών με τα οποία τρέφεται (μικρά
θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, χελώνες, πέρδικες, νεκρά άγρια και εκτρεφόμενα μηρυκαστικά), και
η πρόσκρουση ή ηλεκτροπληξία σε καλώδια. Η μείωση των πληθυσμών των λαγών, πέρδικων,
αγριόγιδων και ζαρκαδιών οφείλεται στην λαθροθήρα και στην εντατική θήρευση, ενώ η μείωση
των κτηνοτροφικών ζώων στον περιορισμό της κτηνοτροφίας.
Στην ΕΠΜ στην περιοχή μελέτης καταγράφονται 3- 4 ζευγάρια, δηλαδή σχεδόν το 2-3% του
Ελληνικού πληθυσμού. Φωλιάζει κυρίως σε απόκρημνα βράχια σε ορεινές περιοχές. Κατά την
διάρκεια της μελέτης εντοπίστηκαν 4 φωλιές. Το πρώτο έτος στις τρεις από αυτές η αναπαραγωγή
τριών ζευγαριών ήταν επιτυχής.
Αγριόκοτα Bonasa bonasia
Ο αγριόκουρκος Tetrao urogallus και η αγριόκοτα Bonasa bonasia έχουν καταγραφεί σε
προηγούμενες μελέτες (Grimmet & Jones 1989, Corine Database 1989, Handrinos & Akriotis 1997)
ως πιθανά αναπαραγόμενα είδη της περιοχής, αλλά επειδή δεν υπάρχει καμμιά θετική
πληροφορία για την παρουσία τους στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, δεν τα αναφέρουμε στον
παραπάνω κατάλογο.
Είναι πολύ πιθανόν ο τυχόν μικρός πληθυσμός αγριόκοτας στην περιοχή, να εξαφανίσθηκε από
το κυνήγι.
Σχετικά με την πιθανή παρουσία του αγριόκουρκου στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα θετικό
στοιχείο, εκτός από την αναφορά του στη μελέτη του Παπαϊωάννου το 1968.
Βέβαια πάντα εξακολουθούν να υπάρχουν οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για παρουσία της
αγριόκοτας και του αγριόκουρκου στην ευρύτερη περιοχή.
Πετροπέρδικα Alectoris graeca
Τα είδη αυτά απειλούνται λόγω μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης σε τμήματα της περιοχής. Η
απελευθέρωση της νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chukar) από κυνηγετικούς συλλόγους
αποτελεί σοβαρή απειλή για την την γενετική καθαρότητα της πετροπέρδικας λόγω του
υβριδισμού μεταξύ των δύο ειδών. Η αύξηση που πληθυσμού της, όπως και των πληθυσμών των
περιστερόμορφων θα έχει θετικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των αρπακτικών.
Μπούφος Bubo bubo
Ο μπούφος ζει σε μια μεγάλη ποικιλία οικοτόπων από το επίπεδο της θάλασσας έως περιοχές
με μεγάλο υψόμετρο. Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται σε 200-500 ζευγάρια. Τρέφεται
με μικρού και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και μεσαίου μεγέθους πουλιά.
Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει είναι το λαθροκυνήγι, η οδική διάνοιξη ορεινών όγκων
και η πρόσβαση σε απρόσιτες περιοχές και βραχώδεις σχηματισμούς, η ενόχληση στην περιοχή
φωλεοποίησης λόγω προσεγγισημότητας φαραγγιών και βραχιών από τουρίστες και
αναρριχητές, η δημιουργία λατομείων στις θέσεις αναπαραγωγής, η πρόσκρουση ή
ηλεκτροπληξία σε καλώδια.
Ο μπούφος καταγράφηκε στους Χιονάδες στο ΝΔ τμήμα της περιοχής, ενώ υπάρχουν
πληροφορίες για την ύπαρξη του στο παρελθόν σε άλλα δύο σημεία της περιοχής. Ενδεχομένως
περαιτέρω έρευνα να αποκαλύψει και άλλα ζευγάρια μπούφου στην περιοχή.
Μαυροτσικλητάρα Dryocopus martius
Η μαυροτσικλιτάρα καταγράφηκε σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στην διάρκεια της έρευνας
κυρίως σε ώριμα δάση μαύρης πεύκης και σε μικτά δάση κωνοφόρων – οξυάς με υπερώριμα
δέντρα.

Τρέφεται με ξυλοσηπτικά έντομα που μπορεί να βρίσκει σε αρκετό βάθος μέσα στο ξύλο και με
μυρμήγκια. Η ικανότητα της να ανοίγει νέες φωλιές συμβάλλει στη διατήρηση της δασικής
βιοποικιλότητας, γιατί στις φωλιές που εγκαταλείπει κάθε χρόνο, φωλιάζουν πολλά άλλα είδη
πουλιών αλλά και θηλαστικών.
Πετροκότσυφας Monticola saxatilis
Παρατηρείται σε ανοιχτές πετρώδεις περιοχές με αραιή βλάστηση και τρέφεται με έντομα.
Καταγράφηκε σε πετρώδεις βιότοπους σε μέσο υψόμετρο, αλλά κυρίως πάνω από τα δασοόρια.
Λόγω της μεγάλης έκτασης και καταλληλότητας των κατάλληλων ενδιαιτημάτων πάνω από τα
δασοόρια, η περιοχή φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς του είδους στην
Ελλάδα.
Κοκκινοκαλιακούδα Pyrrhocorax pyrrhocorax
Είδος με πολύ περιορισμένη και κατακερματισμένη κατανομή στην Ελλάδα, όπου φωλιάζουν
1000-5000 ζευγάρια (500-2000 σύμφωνα με άλλη εκτίμηση). Φωλιάζει σε σπηλιές και σε βράχια,
τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα (που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους και σχετίζονται με
κοπριές ζώων), σε εκτενείς φυσικούς και ημιφυσικούς βοσκοτόπους που βόσκονται από κοπάδια.
Δεν μεταναστεύουν, αλλά τον χειμώνα οι πληθυσμοί των βουνών μετακινούνται στους πρόποδές
τους, σχηματίζοντας μεγάλα κοπάδια.
Οι κυριότερες απειλές του είδους είναι η εγκατάλειψη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας κοντά
στα χωριά, η μείωση της νομαδικής κτηνοτροφίας στα αλπικά, η εγκατάλειψη παραδοσιακών
αγροκτηνοτροφικών εκτάσεων και η δάσωσή τους, η ενόχληση από τουριστικές δραστηριότητες
στα βράχια που φωλιάζει.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία κατά την αναπαραγωγική περίοδο φαίνεται ότι ο πληθυσμός των
κοκκινοκαλιακούδων είναι ιδιαίτερα μικρός και περιορίζεται στην αλπική περιοχή από την
κορυφή του Γράμμου ως την κορυφογραμμή πάνω από τις Χιονάδες. Καθώς δεν έχουμε
παλιότερα στοιχεία για το είδος δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της μείωσής του
πληθυσμού του, αλλά είναι προφανές ότι βρίσκεται στα όρια εξαφάνισης.

3. Αμφίβια και ερπετά
Σύμφωνα με την ΕΠΜ, στην περιοχή του Γράμου καταγράφονται 11 είδη αμφιβίων και 18
ερπετών:
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΑΜΦΙΒΙΑ
Ουροδελή
Salamanridae
Salamanridae
Salamanridae
Salamanridae
Άνουρα
Discoglossidae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

Salamandra salamandra
Triturus cristatus
Triturus alpestris
Triturus vulgaris

Σαλαμάνδρα
Λοφιοφόρος τρίτωνας
Αλπικός τρίτωνας
Κοινός τρίτωνας

Bombina variegata
Bufo viridis
Bufo bufo
Hyla arborea

Μπομπίνα
Πράσινος φρύνος
Χωματόφρυνος
Δενδροβάτραχος

Ranidae
Ranidae
Ranidae
ΕΡΠΕΤΑ
Χελώνες
Testudinidae
Σαύρες
Anguidae
Scincidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Φίδια
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Viperidae
Viperidae

Rana dalmatina
Rana graeca
Rana ridibunda

Ευκίνητος βάτραχος
Ελληνικός βάτραχος
Λιμνοβάτραχος

Testudo hermanni

Μεσογειακή χελώνα

Anguis fragilis
Ablepharus kitaibelii
Lacerta agilis
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Podarcis erhardii
Podarcis muralis

Κονάκι
Αβλέφαρος
Αμμόσαυρα
Πρασινη σαύρα
Σμαραγδόσαυρα
Αιγαιόσαυρα
Τοιχόσαυρα

Coluber caspius
Coluber gemonensis
Coluber najdum
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe situla
Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Vipera ammodytes
Vipera berus

Αλογόφιδο
Δενδρογαλιά
Σαΐτα
Ασινόφιδο
Λαφιάτης του Ασκληπιού
Σπιτόφιδο
Σαπίτης
Νερόφιδο
Οχιά
Αλπική οχιά

Είναι πιθανό να εντοπιστούν ακόμη ορισμένα είδη ερπετών κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα.
Θεωρούμε πολύ πιθανή την παρουσία του Λαφιάτη (Elaphe quatuorlineata).
Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και τα περισσότερα είδη βρίσκονται στις νότιες εκθέσεις κυρίως στο
νότιο τμήμα του Γράμμου (Μαστοροχώρια). Σ΄ αυτήν την περιοχή το μέγιστο υψόμετρο της
εξάπλωσης των ειδών αμφιβίων και ερπετών είναι μεγαλύτερο.
Τα ορεινά ρυάκια και ποταμάκια συγκεντρώνουν μεγαλύτερους αριθμούς ειδών ουροδελών (S.
Salamandra, Tr. vulgaris) και όλα τα είδη άνουρων αμφιβίων. Στα μέρη όπου η κοίτη είναι
βραχώδης εντοπίζονται μόνο τα R. graeca και B. variegata.
Οι λιμνούλες και οι νερόλακκοι είναι από τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα για τα αμφίβια. Οι
πληθυσμοί που συγκεντρώνουν είναι σχετικά μεγάλοι ενώ είναι τα μοναδικά ενδιαιτήματα όπου
απαντούν τα σπανιότερα είδη Tr. cristatus και Tr. alpestris.
Οι καθαρά δασικές περιοχές φιλοξενούν ελάχιστα είδη. Τα περισσότερα συγκεντρώνονται στα
ξέφωτα και ανοίγματα των δασών. Ακόμη και τα πιο δασικά είδη όπως οι φρύνοι Bufo spp., ο
βάτραχος R. dalmatina, και τα ερπετά A. kitaibeli, E. longissima και C. austriaca απαντούν στα
ανοίγματα των δασών. Οι εκτάσεις με δάση δρυός και τα μικτά δάση παρουσιάζουν
μεγαλύτερους αριθμούς ειδών και πληθυσμούς από τα κωνοφόρα και τα δάση οξυάς.
Οι ανοικτές εκτάσεις (ανοίγματα δασών, εγκαταλελειμμένα χωράφια και χωριά) που
χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι συγκεντρώνουν μεγαλύτερους αριθμούς αμφιβίων και
ερπετών. Τα μεγάλα ηλιόλουστα ανοίγματα είναι σημαντικά για την αναπαραγωγή της χελώνας
T. hermanni αλλά και άλλων ειδών ερπετών.
Οι υποαλπικές περιοχές φιλοξενούν εκτός από τα L. agilis και V. berus και άλλα είδη ερπετών
αλλά και αμφιβίων. Η παρουσία νερού (ρυακιών ή νερόλακκων) και θάμνων εξασφαλίζει την
παρουσία περισσότερων ειδών.

Στις αγροτικές εκτάσεις (μωσαικό χωραφιών, βοσκοτόπων, φυτοφρακτών, λοχμών ή συστάδων
στις οποίες γίνεται κλαδονομή) στα χαμηλότερα υψόμετρα απαντά ο μεγαλύτερος αριθμός
ερπετών και αμφιβίων όπως οι φρύνοι. Στα πρανή και τις παρυφές των δρόμων όταν δεν έχει
αναπτυχθεί δασική βλάστηση απαντούν τα δύο είδη σαυρών του γένους Podarcis.
Τα εγκαταλελειμμένα χωριά με τις ανοικτές εκτάσεις και τα ερείπια από πέτρες και κεραμίδια
αποτελούν επίσης άριστα ενδιαιτήματα για τα ερπετά.
Όσο αφορά τα αμφίβια σε επίπεδο είδους προτείνονται τα εξής:
Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Κοινό είδος στα ορεινά δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προτιμάει τα φυλλοβόλλα δάση. Είναι
κυρίως νυκτόβιο αλλά παρατηρείται επίσης κατά την διάρκεια βροχερών ημερών. Τρέφεται με
σκουλήκια, γυμνοσαλίγκαρους και έντομα. Μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου γεννά προνύμφες στα
ορεινά ρυάκια, σε σημεία με χαμηλή ροή και καθαρό νερό. Κατά την διθάρκεια αυτής της
περιόδου παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις θηλυκών στις ορεινές κοιλάδες που
διασχίζονται από ρυάκια. Οι προνύμφες ζουν πολλούς μήνες στο νερό πριν την μεταμόρφωσή
τους σε ώριμα άτομα, τα οποία είναι αποκλειστικώς εδαφόβια.
Το είδος ζει σε όλη την ορεινή περιοχή έως τα δασοόρια και αναπαράγεται στα ρυάκια της
περιοχής που δεν έχουν μεγάλη κλίση και κλειστά πρανή ή έντονη ροή. Οι ποταμοί με την έντονη
ροή δεν αποτελούν κατάλληλο ενδιαίτημα αναπαραγωγής ενώ η παρουσία του στα δάση
κωνοφόρων είναι σπάνια. Σε σχέση με άλλες κοντινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με
φυλλοβόλα δάση και ρέματα με ομαλή ροή, οι πληθυσμοί του είναι χαμηλότεροι.
Οι Τρίτωνες θα αντιμετωπιστούν ως μία διακριτή ομάδα:
Λοφιοφόρος Τρίτωνας (Triturus cristatus)
Ζει σε στάσιμα βαθιά νερά με μεγάλη επιφάνεια. Είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και
περισσότερο εξαρτώμενος από το νερό τρίτωνας στην Ελλάδα. Σπάνια απαντά εκτός των
υδάτινων μαζών όπου ζει. Τρέφεται με αυγά και προνύμφες άλλων αμφιβίων και με υδρόβια
ασπόνδυλα. Είναι από τα πιό απειλούμενα είδη αμφιβίων λόγω του περιορισμού των μόνιμων
βαθιών νερών και της ρύπανσης. Γεννά αυγά μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.
Αλπικός Τρίτωνας (Triturus alpestris)
Στην Νότια Ευρώπη ζει σε αλπικές λιμνούλες αλλά και σε μόνιμους νερόλακκους χωρίς πολύ
βλάστηση στην υψηλή ορεινή ζώνη. Απαντά πάντα μέσα στο νερό ή σε υγρές θέσεις κοντά σ’
αυτό. Τρέφεται με διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα. Ξεχειμωνιάζει μέσα στο νερό ή κρυμμένος κάτω
από πέτρες, ρίζες κλπ.
Βρέθηκε σε λίμνες όπως στην λίμνη Μουτσάλια στις Αρένες ( σε πολύ μεγάλους αριθμούς) και
στην λίμνη Γράμμου και σε 13 άλλα σημεία (λιμνούλες, νερόλακκους και 6 δεξαμενές αντιπυρικής
προστασίας) όπου συνυπήρχε με άλλα είδη και κυρίως τα T. vulgaris, B. variegata και R. graeca.
Κοινός Τρίτωνας (Triturus vulgaris)
Είδος που απαντά κυρίως στα μόνιμης χαμηλής ροής ρυάκια σε μεγάλο εύρος υψομέτρων, σε
σημεία με υδρόβια βλάστηση. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε στάσιμα νερά. Βρίσκονται
κυρίως σε μέρη που σκιάζονται μερικώς, αποφεύγοντας τα πολύ σκοτεινά ή ανοικτά σημεία.
Τρέφονται με προνύμφες εντόμων και άλλων ασπονδύλων, αυγά βατραχιών, σκουλήκια κλπ..
Γεννά αυγά εντός του νερού, σε σημεία με στάσιμα ή χαμηλής ροής νερά μεταξύ Μαρτίου και
Ιουνίου. Βρέθηκε σε ορισμένα ρυάκια και σε μόνιμα νερά όπως λιμνούλες, νερόλακκοι και
δεξαμενές αντιπυρικής προστασίας αλλά και σε ορισμένες περιστασιακές λιμνούλες.
Τα υπόλοιπα Άνουρα (Anura) θα αντιμετωπιστούν ως μία διακριτή ομάδα:
Όσο αφορά τα ερπετά, σε επίπεδο είδους προτείνονται τα εξής:
Μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni)

Χερσαίες φυτοφάγες χελώνες. Ζουν σε ανοικτές εκτάσεις και ξέφωτα δασών. Εναποθέτουν τα
αυγά τους σε κοιλότητες που σκάβουν σε ανοικτές ηλιόλουστες εκτάσεις όπως είναι τα
βοσκοτόπια, οι εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και τα μεγάλα ξέφωτα των δασών. Η δάσωση των
ανοικτών εκτάσεων τους στερεί χώρους για διατροφή και εναπόθεση αυγών. Η διατήρηση των
ηλιόλουστων υπαρχόντων ανοιγμάτων στα φυλοβόλλα και μικτά δάση με την χρήση βόσκησης ή
κοπής χόρτων είναι απαραίτητη για την διατήρηση του είδους.
Το είδος αποτελεί πηγή τροφής για την αρκούδα. Αποτελεί επίσης σημαντική τροφή για τον
χρυσαετό σύμφωνα με τροφικές αναλύσεις σε άλλες περιοχές για το είδος. Διαπιστώθηκε η
ύπαρξή του στα χαμηλότερα υψόμετρα και κυρίως στα ανοίγματα των δρυοδασών. Το
μεγαλύτερο υψόμετρο που εντοπίστηκε ήταν στα 1100 μ στον νότιο Γράμμο.
Οι Σαύρες και τα Φίδια τέλος θα αποτελέσουν από μια διακριτή ομάδα.

3. Επιτόπια έρευνα - μεθοδολογία
1. Καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών
Η επιτόπια έρευνα εστίασε στα εμβληματικά – σημαντικά θηλαστικά και βασίστηκε στην
τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών (κάμερες ή φωτοπαγίδες, camera traps) σε κατάλληλα
σημεία εντός της περιοχής. Η τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών θεωρείται μία
αποτελεσματική και δημοφιλή μέθοδο παρακολούθησης της πανίδας, καθώς είναι μη
παρεμβατική, αντικειμενική, ανεξάρτητη από την παρουσία των ανθρώπων ή άλλης όχλησης
(Kays and Slauson 2008, O'Connell et al. 2010).
Σε πρώτη φάση, για τον προσδιορισμό των σημείων τοποθέτησης, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο
του 2019 σάρωση ολόκληρου του προσβάσιμου δασικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της
περιοχής, με στόχο την καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στη
συστηματική καταγραφή των βιοδηλωτικών ενδείξεων παρουσίας και δραστηριότητας
(πατημασιές, κόπρανα, σημάδια τροφοληψίας) των μεγάλων θηλαστικών στο φυσικό της χώρο.
Η επιλογή αυτή βασίζεται στη γενική διαπίστωση ότι πολύ συχνά ότι τα μεγάλα θηλαστικά, και
κυρίως η αρκούδα, χρησιμοποιούν συστηματικά τους ίδιους άξονες μετακίνησης με τον άνθρωπο
που συνήθως είναι και οι λιγότερο ενεργοβόροι (λόγω καλύτερης προσαρμογής στο ανάγλυφο).
Η δυνατότητα καταγραφής ενδείξεων σε ανθρωπογενείς άξονες διέλευσης συνδέεται επίσης και
με την πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου: λόγω της εξαιρετικά υψηλής πυκνότητάς του σε
πολλούς τομείς της περιοχής μελέτης, οι πιθανότητες σύμπτωσής του με κάποιο άξονα
μετακίνησης του ζώου ή σημείου δραστηριότητάς του (κυρίως τροφικής) είναι αυξημένες.
Συνολικά, καταγράφηκαν 82 ίχνη από 4 είδη μεγάλων θηλαστικών:
Είδος
Αγριογούρουνο
Αρκούδα
Ζαρκάδι
Λύκος
Σύνολο

Ίχνη
15
31
26
10
82

Εικόνα 2 Καταγραφή βιοδηλωτικών ιχνών στο οδικό δίκτυο της περιοχής

Κατά την καταγραφή, σημειώθηκαν ίχνη από δύο διαφορετικά άτομα Αρκούδας γεννημένα την
ίδια άνοιξη. Η καταγραφή αυτή αποτελεί μια ένδειξη του πληθυσμού της περιοχής, καθώς σε ένα
υγιή πληθυσμό αρκούδας τα θηλυκά άτομα αρκούδας με μικρά της χρονιάς αντιστοιχούν στο 10%
του συνολικού πληθυσμού (Bunell and Tait, 1981). Συνεπώς, μια πρώτη εκτίμηση για τον
πληθυσμό της Αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή είναι τα 20 άτομα.

Εικόνα 3 Ίχνος από κουτάβι αρκούδας

Εικόνα 4 2ο ίχνος από κουτάβι αρκούδας, αποτυπωμένο πάνω σε προηγούμενο ίχνος ενήλικης αρκούδας, πιθανώς
της μητέρας.

2. Τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών
Οι θέσεις των ιχνών αποτέλεσαν ένδειξη για την πυκνότητα των πληθυσμών των θηλαστικών σε
κάθε περιοχή και τις διαδρομές κίνησής τους στο δασικό οδικό δίκτυο. Με βάση αυτές τις
ενδείξεις, σχεδιάστηκε στη συνέχεια η τοποθέτηση των καταγραφικών. Τοποθετήθηκαν 6
καταγραφικά τύπου RECONYX, σε δέντρα, σε ύψος περίπου 0,7-1,5 m πάνω από το έδαφος.
Για τον καλύτερο σχεδιασμό της κατανομής τους, η περιοχή χωρίστηκε σε 6 τμήματα, ίσης
περίπου έκτασης και συγγενικών οικολογικών χαρακτηριστικών:
1. Το βόρειο - ανατολικό τμήμα της περιοχής, με την κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης (στενή
περιοχή) και την ευρύτερη ζώνη από τα Λιβάδια Κοτύλης ως τη ράχη Γκουρούσια, κοντά
στη Ν. Κοτύλη
2. Το νότιο - ανατολικό τμήμα της περιοχής, που περιλαμβάνει την κοιλάδα του Ρέματος
«Βρωμονέρι» (παραπόταμος του Σαρανταπόρου) και τα παρακείμενα υψώματα, ως την
Κυψέλη
3. Το βόρειο κεντρικό τμήμα της περιοχής, με πυρήνα τον Μυροβλήτη, και τον άξονα προς
Πεύκο.
4. Το νότιο κεντρικό τμήμα της περιοχής, με την κοιλάδα Χρυσής – Πευκόφυτο.
5. Το βόρειο – δυτικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τις ανατολικές πλαγιές της Άνω Αρένας
6. Το νότιο – δυτικό τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τις ανατολικές πλαγιές της Κάτω Αρένας
Σε κάθε περίοδο τοποθέτησης και λειτουργίας των καταγραφικών, οι 6 κάμερες μοιράζονται στα
παραπάνω τμήματα, ώστε να υπάρχει μια σχετικά ομοιόμορφη κάλυψη όλης της περιοχής.
Εξαίρεση έγινε για το τμήμα 1, το οποίο περιλαμβάνει τη στενή περιοχή έρευνας και στο οποίο

δόθηκε παραπάνω έμφαση, με τοποθέτηση δύο καταγραφικών στις περισσότερες περιόδους (το
2ο καταγραφικό αφαιρέθηκε διαδοχικά από ένα από τα άλλα τμήματα).

Εικόνα 5 Τα 6 τμήματα της περιοχής και τα σημεία τοποθέτησης των καταγραφικών

Τα καταγραφικά λειτούργησαν αθροιστικά για 868 ημέρες καταγραφής, από 22 Μαΐου 2019 ως
και 21 Νοεμβρίου 2019:
Πίνακας 1 Ημέρες καταγραφής ανά μήνα
Μήνας

Ημέρες καταγραφής

Μάιος

64

Ιούνιος

168

Ιούλιος

123

Αύγουστος

138

Σεπτέμβριος

148

Οκτώβριος

132

Νοέμβριος
Σύνολο

95
868

Όλα τα αρχεία εξετάστηκαν επιμελώς από την ομάδα έργου, επιλέχθηκαν οι φωτογραφίες που
περιέχουν θηλαστικά της άγριας πανίδας και καταγράφηκε το είδος και ο αριθμός των ατόμων.

Εικόνα 6 Τοποθέτηση αυτόματων καταγραφικών στην περιοχή έργου το Μάιο του 2019

4. Επιτόπια έρευνα - αποτελέσματα
1. Σχετική αφθονία
Τα αυτόματα καταγραφικά κατέγραψαν 460 διακριτά συμβάντα, με το κάθε συμβάν να αφορά
διαφορετικό/ά άτομο/α, στα οποία καταγράφηκαν (μαζί με τις ομαδικές καταγραφές) 524 άτομα.
Για κάθε είδος υπολογίστηκε ο δείκτης σχετικής αφθονίας RAI:
Αριθμός συμβάντων * 100 / ημέρες καταγραφής
Πίνακας 2 Καταγραφές και γενικός δείκτης RAI ανά είδος
Είδος
Αγριογούρουνο

Άτομα σε διακριτά
συμβάντα

_%

RAI

205

39,1%

23,62

Αρκούδα

76

14,5%

8,76

Ζαρκάδι

73

13,9%

8,41

Λύκος

54

10,3%

6,22

Αλεπού

49

9,4%

5,65

Λαγός

23

4,4%

2,65

Αγριόγατα

7

1,3%

0,81

Αγριόγιδο

6

1,1%

0,69

Ασβός

4

0,8%

0,46

Κουνάβι

3

0,6%

0,35

Σκαντζόχοιρος

1

0,2%

0,12

Νυφίτσα

1

0,2%

0,12

Σκίουρος

1

0,2%

0,12

Άγνωστο

21

4,0%

2,42

Σύνολο

524

60,37

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα σχετικώς πιο άφθονα είδη της περιοχής είναι (με σειρά) το
Αγριογούρουνο, η Αρκούδα, το Ζαρκάδι, ο Λύκος και η Αλεπού. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι
ο αριθμός των καταγραφών και κατά συνέπεια ο δείκτης RAI επηρεάζεται έντονα από παράγονες
που δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αφθονία, όπως το μέγεθος του κάθε είδους (μεγάλα
ζώα καταγράφονται πιο εύκολα) και την κινητικότητά του. Είναι φανερό πχ ότι ο πληθυσμός των
μικρών θηλαστικών που αναφέρονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα σαφώς υποεκτιμάται
κατά αρκετές τάξεις μεγέθους σε σχέση με τα μεγάλα θηλαστικά των πρώτων θέσεων. Επίσης, τα
καταγραφικά τοποθετήθηκαν τις περισσότερες φορές πάνω στο δασικό οδικό δίκτυο, με στόχο
να συλλάβουν περισσότερα ζώα. Όμως, η συνήθεια της κίνησης πάνω στο δίκτυο δεν είναι ίδια
για όλα τα είδη: η Αρκούδα για παράδειγμα κινείται πολύ πιο συστηματικά πάνω στο οδικό
δίκτυο, σε σχέση με το Ζαρκάδι.
Με τις παραπάνω επιφυλάξεις, ο πίνακας 2 μπορεί να δώσει μια πρώτη ένδειξη της σχετικής
αφθονίας, αν συγκρίνουμε είδη με παρόμοιο μέγεθος και συνήθειες: είναι σαφές λοιπόν ότι στην
πανίδα κυριαρχούν τα 4 πρώτα μεγάλα θηλαστικά (Αγριογούρουνο, Αρκούδα, Ζαρκάδι και
Λύκος). Ο Λύκος κι η Αρκούδα παρουσιάζουν παρόμοιο δείκτη RAI. Το Αγριογούρουνο
καταγράφεται σχεδόν 3 φορές πιο συχνά από το Ζαρκάδι, αλλά η διαφορά αυτή αντανακλά και
διαφορετικές συνήθειες. Εξάλλου, σπάνια είδη όπως το Αγριόγιδο ή κρυπτικά είδη, όπως η

Αγριόγατα, έδωσαν σημαντικές καταγραφές. Όσο αφορά τα μικρόσωμα θηλαστικά, οι
καταγραφές είναι πολύ λίγες για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τη σχετική αφθονία.
Φαίνεται πάντως ότι η Αλεπού (η οποία ωστόσο είναι και πιο μεγαλόσωμη), παρουσιάζει
σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα από τα υπόλοιπα.
Οι Kati et al (2019) πραγματοποιήσαν την ίδια περίοδο παρόμοια έρευνα με τοποθέτηση
φωτοπαγίδων στην κοιλάδα του Αώου ποταμού, η οποία περιλαμβάνει και μεγάλο μέρος της
περιοχής έρευνας. Και εκεί, τα 4 πιο συχνά είδη είναι τα ίδια, με παρόμοιους μάλιστα δείκτες RAI:
Αρκούδα 6,49, Λύκος 5,69, Αγριογούρουνο 16,29, Ζαρκάδι 9,23.
Για δύο από τα είδη, το Λύκο και την Αρκούδα, ήταν εφικτή η εκτίμηση του ελάχιστου πληθυσμού
μέσω της αναγνώρισης ξεχωριστών ατόμων από τις φωτογραφίες.

2. Αρκούδα - εκτίμηση ελάχιστου πληθυσμού με βάση αναγνώριση ατόμων
Από τις φωτογραφίες ανά περίοδο και θέση, αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω άτομα Αρκούδας:
-

-

-

-

-

1η περίοδος: ένα ενήλικο άτομο θέση 2
2η περίοδος:
o Θέση 2: 1 ενήλικο (πιθανώς το ίδιο με πριν) + δύο μικρόσωμα νεαρά άτομα 1
έτους
o Θέση 1: 2 ενήλικα, πιθανώς το ίδιο με θέση 2
o Θέση3: 2 ενήλικα, μάλλον διαφορετικά από τα παραπάνω
o Θέση 4: 2 ενήλικα, το ένα πιθανώς το ίδιο με θέση 1
o Θέση 6: 1 θηλυκό ενήλικο με 2 κουτάβια
o Σύνολο: 6-10 ενήλικα, 2 κουτάβια
η
3 περίοδος:
o Θέση 1: 1 ενήλικο, πιθανά ίδιο με το 2.1
o Θέση 4: 1 ενήλικο, ίδιο με το 2.4
o Θέση 6: μάνα με ένα κουτάβι, ίδια με 2.6
η
4 περίοδος:
o Θέση 1: 1 ενήλικο, πιθανά ίδιο με το 2.1
o Θέση 3: 1 ενήλικο, μάλλον διαφορετικό από τα παραπάνω
η
5 περίοδος:
o Θέση 1α: 1 τουλάχιστον ενήλικο, πιθανά ίδιο με το 4.1
o Θέση 1β: 1 ενήλικο, διαφορετικό από το 1α, αλλά πιθανά ταυτίζεται με κάποιο
από τα προηγούμενα
o Θέση 3: 1 ενήλικο, διαφορετικό από το 1α-β, αλλά πιθανά ταυτίζεται με κάποιο
από τα προηγούμενα
o Θέση 4: 2 ενήλικα, διαφορετικά από το 1α, 1β, 3, αλλά πιθανά ταυτίζεται με
κάποιο από τα προηγούμενα
o Σύνολο: τουλάχιστον 5 ενήλικα
6η περίοδος:
o Θέση 1: 1 ενήλικο, πιθανά ταυτίζεται με κάποιο από τα παραπάνω
o Θέση 2: 1 ενήλικο, πιθανά ταυτίζεται με κάποιο από τα παραπάνω
o Θέση 3: 1 ενήλικο, πιθανά ταυτίζεται με κάποιο από τα παραπάνω
o Θέση 4: 1 ενήλικο, πιθανά ταυτίζεται με κάποιο από τα παραπάνω

Συνολικός ελάχιστος πληθυσμός διαφορετικών ατόμων 8-12 ενήλικα, 2 κουτάβια.

3. Λύκος - εκτίμηση ελάχιστου πληθυσμού με βάση αναγνώριση ατόμων
Από τις φωτογραφίες ανά περίοδο και θέση, αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω άτομα Λύκου:
-

-

-

-

-

2η περίοδος:
o Θέση 3: άτομο
o Θέση 4: 2 άτομα
o Θέση 5: 1 άτομο
3η περίοδος:
o Θέση 1α: 2 άτομα
o Θέση 1β: 1 άτομο
o Θέση 3: Διάφορα άτομα χωριστά, 1 κουβαλά τροφή
o Θέση 4: Διάφορα άτομα χωριστά
η
4 περίοδος:
o Θέση 1: αγέλη 3 ατόμων
o Θέση 3: Διάφορα άτομα χωριστά
o Θέση 5: ένα άτομο
5η περίοδος:
o Θέση 1β: 1 άτομο
o Θέση 2: 1 άτομο
o Θέση 4: 4 άτομα
o Θέση 5: 1 άτομο
η
6 περίοδος:
o Θέση 4: αγέλη 4 ατόμων
η
7 περίοδος:
o Θέση 1α: αγέλη 3 ατόμων
o Θέση 3: αγέλη 9 ατόμων

Μετά και από συνεργασία με τον Γιώργο Ηλιόπουλο, Βιολόγο ειδικά στα θέματα Λύκου,
συμπεραίνονται ότι στην περιοχή του έργου απαντώνται δύο αγέλες λύκων:
-

-

Η 1η έχει πληθυσμό τουλάχιστον 3 ατόμων και κινείται στο ανατολικό μέρος της
περιοχής, με επίκεντρο την κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης. Αυτά τα άτομα αφορούν
μάλλον οι καταγραφές 2.4, 3.1α, 3.1β, 3.4, 4.1, 5.1β, 7.1.
Η 2η έχει πληθυσμό τουλάχιστον 9 ατόμων και κινείται στο δυτικό μέρος της περιοχής,
κατά μήκος της οροσειράς των Αρένων. Αυτά τα άτομα αφορούν μάλλον οι καταγραφές
2.3, 2.5, 3.3, 4.3, 6.4, 7.3.

Συνολικός ελάχιστος πληθυσμός διαφορετικών ατόμων 12 άτομα.
Το μέγεθος και η μορφολογία της περιοχής άλλωστε, μπορεί να ερμηνεύσει την παρουσία έως 2
αγελών. Τους καλοκαιρινούς μήνες, οι αγέλες διαχωρίζονται, για αυτό και καταγράφονται
περισσότερα χωριστά άτομα. Από τις αρχές Νοέμβρη και μετά, αφού μεγαλώσουν τα μικρά,
σχηματίζονται πιο συμπαγείς ομάδες, οπότε και έγινε η καταγραφή των 3 + 9 ατόμων
(Ηλιόπουλος Γ., προσωπική επικοινωνία).

4. Εποχική διακύμανση δραστηριότητας
Η συχνότητα της καταγραφής συμβάντων/ατόμων, μπορεί να μας δώσει μια εικόνα για την
ένταση της δραστηριότητας/κινητικότητας του κάθε είδους ανά μήνα, ή ακόμα και για την

παρουσία/απουσία του από την περιοχή. Κάθε μήνας έχει διαφορετικό αριθμό ημερών
καταγραφής, οπότε το αποτέλεσμα πρέπει να σταθμιστεί με τις ημέρες. Αυτό γίνεται ξανά με το
δείκτη RAI (συμβάντα/ημέρες καταγραφής). Η σχετική διερεύνηση έγινε μόνο για τα είδη που
παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό καταγραφών (πάνω από 30).
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Αθροίζοντας όλα τα είδη, βλέπουμε μια σχετικά τυχαία κατανομή, με σημαντική αύξηση των
καταγραφών τον Οκτώβριο: είναι η εποχή που τα περισσότερα είδη κινούνται περισσότερο προς
αναζήτηση τροφής ενόψει του χειμώνα. Σε μεγάλο βαθμό όμως, η αύξηση αυτή οφείλεται στις
αυξημένες καταγραφές του Αγριογούρουνου και της Αρκούδας.

Αρκούδα
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Η Αρκούδα στην περιοχή παρουσιάζει ένα έντονα διαφοροποιημένο πρότυπο εποχικής
διακύμανσης της δραστηριότητας, το οποίο κορυφώνεται τους μήνες Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου. Ο λόγος είναι κυρίως ο πολύ μεγάλος αριθμός καταγραφών τους μήνες αυτούς στις
κάμερες που τοποθετήθηκαν στους οπωρώνες των εγκαταλελειμμένων οικισμών της Παλιάς
Κοτύλης και του Μυροβλήτη, όπου συγκεντρώνονται οι αρκούδες την εποχή που ωριμάζουν τα
οπωροφόρα δέντρα (μηλιές, κορομηλιές, αχλαδιές κοκ). Τους προηγούμενες μήνες αντίθετα, οι
αρκούδες αναζητούν μια μεγαλύτερη γκάμα πηγών διατροφής, οπότε απλώνονται περισσότερο
στο χώρο και γίνεται πιο δύσκολη η καταγραφή τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταγραφές σταματούν απότομα στα μέσα Οκτωβρίου:
συγκεκριμένα, ως τις 10 Οκτωβρίου για όλη την περιοχή, με μόνο μία καταγραφή στις 16
Οκτωβρίου. Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι την περίοδο αυτή οι αρκούδες της περιοχής
μετακινούνται προς το γειτονικό καστανόδασος του Βοΐου, όπου υπάρχει αφθονία ποιοτικής

τροφής. Έτσι, από τα μέσα Οκτωβρίου ως τουλάχιστον τα μέσα Νοεμβρίου η περιοχή έρευνας
πραγματικά εκκενώνεται από τις αρκούδες.

Λύκος
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Ο Λύκος αντίθετα δεν παρουσιάζει κάποιο σαφές πρότυπο και οι εποχικές διακυμάνσεις
οφείλονται μάλλον σε τυχαίους παράγοντες, δηλαδή στις θέσεις των καταγραφικών την κάθε
περίοδο. Το μόνο αξιοσημειώτο εδώ είναι η κορύφωση του Νοεμβρίου, η οποία οφείλεται στην
καταγραφή των 2 αγελών της περιοχής σε πλήρη σύνθεση (3 + 9 άτομα).

Ζαρκάδι
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Το Ζαρκάδι παρουσιάζει σαφές πρότυπο εποχικής διακύμανσης, με κορύφωση τον Ιούνιο και
σταδιακή μείωση μετά.
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Το Αγριογούρουνο παρουσιάζει επίσης σαφές εποχικό πρότυπο, με κορύφωση τον Οκτώβριο. Ο
μεγάλος αριθμός καταγραφών εδώ οφείλεται κυρίως στην καταγραφή μεγάλων κοπαδιών, με ως
και 16 άτομα.

Αλεπού
Άτομα / Μήνα
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ς

ς
Νο

έμ

βρ

ιο

ιο
βρ
τώ
Οκ

πτ
Σε

Αύ

γο

έμ

υσ

βρ

ιο

το

ς

ς

ς
ιο
ύλ
Ιο

ύν
Ιο

Μ

άι

ιο

ς

ος

0,000

Η Αλεπού τέλος παρουσιάζει απλωμένη κατανομή των καταγραφών στο χρόνο, η οποία δεδομένου και του μικρού αριθμού τους- δεν μπορεί να δώσει κάποια εικόνα για σταθερό
πρότυπο.

5. Ημερήσιος κύκλος δραστηριότητας
Αντίστοιχη διερεύνηση μπορεί να γίνει για τον ημερήσιο κύκλο δραστηριότητας. Αθροίζοντας
όλες τις καταγραφές, βλέπουμε ένα αναμενόμενο πρότυπο, όπου η μεγαλύτερη κινητικότητα
εμφανίζονται κοντά στη δύση του ήλιου και η μικρότερη στη μέση της ημέρας.
Άτομα / Ώρα
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Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν πάλι τα είδη με τις περισσότερες καταγραφές, συγκριτικά με το
παραπάνω γενικό πρότυπο.

Αρκούδα: άτομα / Ώρα
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Η Αρκούδα παρουσιάζει πιο έντονη διακύμανση από το γενικό πρότυπο, υποδεικνύοντας
μεγαλύτερη προτίμηση στις απογευματινές/βραδινές ώρες. Αποφεύγει συστηματικά να κινείται
κατά τη διάρκεια των ζεστών, καλοκαιρινών ημερών.

Λύκος: άτομα / Ώρα
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Ο Λύκος αντίθετα απλώνει τη δραστηριότητα του σε μεγαλύτερο μέρος του 24ώρου,
αποφεύγοντας κυρίως τις πρωινές ώρες, μάλλον λόγω μεγαλύτερης όχλησης.
Ζαρκάδι: άτομα / Ώρα
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Το Ζαρκάδι παρουσιάζει πολύ μικρότερη διακύμανση από το μέσο όρο, δείχνοντας να μην
αποφεύγει μάλιστα να κινείται ούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αγριογούρουνο: άτομα / Ώρα
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Το αγριογούρουνο αντίθετα, εμφανίζει πολύ πιο νυκτόβιο χαρακτήρα, με έντονη προτίμηση στις
βραδινές ώρες.
Αλεπού: άτομα / Ώρα
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Η Αλεπού μοιράζει τη δραστηριότητά της σε όλο το 24ωρο.
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5. Συσχέτιση πανίδας με βλάστηση
Συσχετίζοντας τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας για την πανίδα με αυτά της φωτοερμηνείας,
μπορεί να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του κάθε ενδιαιτήματος για το κάθε είδος. Σημειώνεται ότι
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Τεχνικού Δελτίου η συσχέτιση αυτή ανήκει τυπικά στο
Παραδοτέο 7. Συμπεριλαμβάνεται ωστόσο σε αυτό το τεύχος, για λόγους καλύτερης συνοχής.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:
-

-

Για κάθε κάμερα/θέση, προσδιορίστηκε ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης της ευρύτερης
περιοχής που βρίσκεται, με βάση τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας του 2015.
Για τον υπολογισμό της σχετικής αφθονίας του κάθε είδους σε κάθε θέση,
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης RAI. Για να ληφθεί υπόψη το πλήθος των ατόμων όταν αυτά
εμφανίζονται ομαδικά, κάθε άτομο της ομάδας καταμετράται ως ένα περιστατικό.
Το ποσοστό καταγραφές/ημέρα, το οποίο αντιστοιχεί τελικά στη σχετική παρουσία του
κάθε είδους σε κάθε θέση.
Τέλος, για κάθε τύπο βλάστησης υπολογίστηκαν τα συνολικά ποσοστά
καταγραφών/ημέρα, τα οποία αντιστοιχούν στη σχετική παρουσία του κάθε είδους σε
κάθε τύπο βλάστησης και κατ’ επέκταση στην καταλληλότητα του αντίστοιχου
ενδιαιτήματος.

Προέκυψε έτσι ο παρακάτω πίνακας (δεν εμφανίζονται τα είδη με ελάχιστη παρουσία Κουνάβι,
Σκαντζόχοιρος, Νυφίτσα, Ασβός, Σκίουρος για τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν ασφαλή
συμπεράσματα).

Κατηγορία Βλάστησης /
Ενδιαίτημα

Ημέρες

Θέσεις

Αρκούδα

Λύκος

Ζαρκάδι

Αγριογούρουνο

Λαγός

Αγριόγατα

Αλεπού

Αγριόγιδο

Σύνολο

Πίνακας 3 Δείκτης RAI σχετικής αφθονίας κάθε είδους σε κάθε ενδιαίτημα

Δρυς
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2
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Δρυς - Μ. Πεύκη
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3
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Ελάτη
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1
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Λιβάδι

237
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Μ. Πεύκη
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Οπωρώνας
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2
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Οξιά
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1
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Οξιά - Ελάτη
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120

4
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61

2
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Οξιά - Μ. Πεύκη
Παραποτάμια
Γενικό Άθροισμα

Κάποια συμπεράσματα, σε σχέση πρώτα με τα συνολικά αποτελέσματα ανά ενδιαίτημα:
-

-

Όπως φαίνεται, οι πλέον ευνοϊκές θέσεις για την πανίδα είναι οι οπωρώνες που
βρίσκονται στους παλιούς οικισμούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγραφών εδώ
αφορά την Αρκούδα, το Ζαρκάδι και το Αγριογούρουνο, είδη δηλαδή που τρέφονται
συστηματικά με καρπούς και είναι αρκετά εύσωμα ώστε να καταγράφονται με ευκολία.
Έχουμε όμως και καταγραφές Λύκου.
Ακολουθούν τα αμιγή δρυοδάση, στα οποία καταγράφονται συστηματικά όλα τα
παραπάνω θηλαστικά, εκτός από την Αγριόγατα και το Αγριόγιδο. Στην 3η θέση είναι τα

-

λιβάδια, επίσης με σταθερή καταγραφή όλων των ειδών πλην Αγριόγιδου και
ακολουθούν οι μίξεις της Οξιάς. Από τα δάση, τις μικρότερες πυκνότητες τις
παρουσιάζουν τα αμιγή δάση και των 3 ειδών: Μ. Πεύκης, Ελάτης και Οξιάς. Και αν για
τα αμιγή Οξιάς κι Ελάτης δεν μπορούν να προκύψουν σαφή συμπεράσματα λόγω μικρού
αριθμού θέσεων (1 για το καθένα), για την Πεύκη υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων για
να στηρίξει την σχετική υπόθεση.
Φαίνεται λοιπόν ότι η πανίδα ευνοείται περισσότερο από τους οπωρώνες, τα λιβάδια,
τα δρυοδάση, τα μεικτά δάση, ενώ μικρότερη είναι η παρουσία της στα αμιγή δάση και
στα -σχετικά νέα και ανώριμα- πευκοδάση. Σε κάθε περίπτωση, ενισχύεται η υπόθεση
ότι η ετερογένεια του τοπίου είναι σημαντική παράμετρο για την πανίδα.

Σε σχέση με τα είδη που εμφανίζονται πιο συστηματικά:
-

-

-

-

Η Αρκούδα, όπως είναι αναμενόμενο, προτιμά κατά σειρά προτεραιότητας τους
οπωρώνες, τα δρυοδάση (συμπεριλαμβανομένων των μίξεων με Πεύκη) και λιγότερο τα
δάση της Οξιάς. Αποφεύγει μάλλον τα αμιγή δάση Μ. Πεύκης. Η τάση αυτή συνδέεται
μάλλον με την αναζήτηση τροφής (καρποί οπωροφόρων, δρυός και οξιάς).
Ο Λύκος αντίθετα, δεν δείχνει κάποιο σταθερό πρότυπο προτίμησης σε κάποιο
ενδιαίτημα και η παρουσία του μοιράζεται στα περισσότερα από αυτά. Κρίνοντας από
τις θέσεις των καταγραφικών, φαίνεται ότι εντοπίζεται περισσότερο σε σχετικά
απομονωμένα δάση, κατά τις μετακινήσεις των αγελών.
Το Ζαρκάδι παρουσιάζει μια ισχυρή προτίμηση για τα δρυοδάση. Ακολουθούν σε τα
δάση της Οξιάς και μετά της Πεύκης και τα λιβάδια. Η προτίμηση αυτή συνδέεται μάλλον
ταυτόχρονα τόσο με την αναζήτηση τροφής, όσο και την αποφυγή της όχλησης.
Το Αγριογούρουνο έχει μεγάλο πληθυσμό, οπότε εμφανίζεται στις περισσότερες θέσεις:
άλλωστε καταλαμβάνει το 45% των συνολικών καταγραφών. Δείχνει όμως μια σαφή
προτίμηση δρυοδάση, τα λιβάδια και τους οπωρώνες, τα ενδιαιτήματα δηλαδή που
αναζητά την τροφή του.

6. Τελικά συμπεράσματα – σύνοψη
Σε σχέση με επιλεγμένα είδη θηλαστικών που καταγράφηκαν και στην επιτόπια έρευνα,
μπορούμε συνοπτικά να κρατήσουμε τα παρακάτω συμπεράσματα, σε σχέση πάντα με τους
στόχους και τα επόμενα βήματα του έργου.
-

-

-

-

Η Αρκούδα διατηρεί στην περιοχή έργου ένα υγιή πληθυσμό, με ελάχιστο εκτιμώμενο
μέγεθος από 8-12 άτομα (με βάση την αναγνώριση ατόμων από τις φωτοραφίες) ως 20
άτομα (με βάση τον αριθμό των νέων γεννήσεων). Αν λάβουμε υπόψη και τις εκτιμήσεις
της Καραΐσκου (2015), μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός της
Αρκούδας στην περιοχή είναι περίπου στα 20 άτομα. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί
σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν εκτιμώταν (ο ελάχιστος), στα 2-3
άτομα. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι μάλλον η μείωση της ανθρωπογενούς
θνησιμότητας. Τα καταλληλότερα ενδιαιτήματα για τις αρκούδες της περιοχής είναι οι
οπωρώνες στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς και τα μεικτά δάση φυλλοβόλων,
κυρίως Δρυός. Γενικά, ευννοούνται από την ετερογένεια του τοπίου και την ποικιλία των
ενδιαιτημάτων. Η κίνηση και η δραστηριότητά στην περιοχή κορυφώνεται τους μήνες
Σπετέμβριο – αρχές Οκτωβρίου, όταν ωριμάζουν οι καρποί των οπωροφόρων, αλλά
σταματά τελείως στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς η περιοχή δεν έχει καστανιές.
O Λύκος διατηρεί επίσης έναν υγιή πληθυσμό στην περιοχή, αποτελούμενο από 2 αγέλες,
μοιρασμένες στην ανατολική (Κοτύλη) και δυτική (Αρένες) πλευρά. Ο ελάχιστος
πληθυσμός για το 2019 εκτιμήθηκε στα 12 άτομα, αλλά αυτός κυμαίνεται σημαντικά από
χρονιά σε χρονιά, λόγω υψηλής θνησιμότητας, διακύμανσης στη διαθεσιμότητας της
τροφής, μετακινήσεων κοκ. Χωρίς να υπάρχουν σχετικές έρευνες, εκτιμάται ότι
διατροφικά στηρίζεται ως ένα βαθμό στην περιορισμένη πια κτηνοτροφία της περιοχής,
αλλά στρέφεται όλο και περισσότερο στον αυξανόμενο πληθυσμό των άγριων
θηραμάτων (ζαρκάδι, αγριόχοιρος, λαγός κα).
Το Ζαρκάδι έχει υψηλή πυκνότητα στην περιοχή. Ακριβείς εκτιμήσεις δεν μπορούν να
γίνουν, αλλά με βάση τις αναφερόμενες πυκνότητες σε άλλες περιοχές αντίστοιχης
καταλληλότητας, η πυκνότητά του στην περιοχή κυμαίνεται πιθανά πάνω από τα 2
άτομα/km2, αντιστοιχώντας σε έναν πληθυσμό 200 περίπου ατόμων. Η συχνότητα
καταγραφής από τις φωτοπαγίδες και ο αριθμός των ατόμων σε όλη την έκταση της
περιοχής (χωρίς να μπορεί να γίνει εδώ ακριβής ταυτοποίηση), δεδομένου μάλιστα ότι
τα ζαρκάδια δεν χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό το οδικό δίκτυο συγκριτικά με τα
υπόλοιπα μεγάλα σαρκοφάγα, δικαιολογούν έναν τέτοιον αριθμό. Το Ζαρκάδι
παρουσιάζει μια ισχυρή προτίμηση για τα δρυοδάση. Ακολουθούν σε τα δάση της Οξιάς
και μετά της Πεύκης και τα λιβάδια. Η προτίμηση αυτή συνδέεται μάλλον ταυτόχρονα
τόσο με την αναζήτηση τροφής, όσο και την αποφυγή της όχλησης.
Ο πληθυσμός του Αγριόχοιρου εξαπλώνεται επίσης σε όλη την περιοχή, στη ζώνη της
Δρυός. Η πυκνότητά του είναι μεγάλη, αλλά αφορά κυρίως το μεγάλο αριθμό νέων
ατόμων που καταγράφηκαν το καλοκαίρι. Έτσι, στη παρούσα μελέτη καταγράφει σχεδόν
3 φορές μεγαλύτερη πυκνότητα από το Ζαρκάδι (και στην παρόμοια μελέτη των Kati et
al (2019) 1,7 φορές). Ωστόσο, ο πληθυσμός αυτός που καταγράφηκε το καλοκαίρι, θα
δεχθεί μεγάλη κυνηγετική πίεση στην περίοδο θήρας της επόμενης χρονιάς, κάτι που δεν
ισχύει, ή ισχύει σε πολύ μικρότερο βαθμό, για το Ζαρκάδι. Επίσης, έχει μάλλον μικρότερο
γεωγραφικό εύρος κατανομής, αφού περιορίζεται κυρίως ως τη ζώνη της Δρυός.
Λαμβάνοντας υπόψη και τα (παλιότερα) διαθέσιμα στοιχεία πυκνότητας για τη χώρα,

-

είναι εύλογο να υποθέσουμε μια αντίστοιχη πυκνότητα κοντά στα 3 άτομα/km2, κι έναν
πληθυσμό 300 περίπου ατόμων.
Με βάση τις φωτογραφικές καταγραφές και μάλιστα 2 φορές, με απόσταση ενός μήνα
και 3 διαφορετικών ατόμων, πιστοποιείται ότι το Αγριόγιδο διατηρεί έναν πληθυσμό
εντός της περιοχής, τουλάχιστον στην Κάτω Αρένα. Το μέγεθος του δεν μπορεί να
εκτιμηθεί, αλλά πιθανά είναι κοντά στο κάτω όριο των 10 ατόμων.

Εικόνα 7 Κόπρανα αρκούδας φωτογραφημένα την άνοιξη του 2019: έχουν βλαστήσει οι περιεχόμενοι σπόροι
οπωροφόρων δέντρων.
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