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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων (Ν.Π.Ι.Δ.). 

 

Έδρα 
Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας 

Αιτωλικό Τ.Κ. 30400 

Τηλέφωνο 26320-55094 

Fax 26320-55094 

Ε-mail info@fdlmes.gr 

Ιστοσελίδα www.fdlmes.gr  

Υπεύθυνοι 

Επικοινωνίας 

a) κ. Περγαντής Φώτιος, Βιολόγος M.Sc. (Πρόεδρος Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών 

Ορέων) 

β) κ. Κασβίκης Ιωάννης, Περιβαλλοντολόγος M.Sc. 

Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας Υπεύθυνος Τμήματος 

Επόπτευσης, Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης 

Σφραγίδα  

Υπογραφή 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ M.Sc. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΤΟΥ Φ.Δ./ΛΜ-ΑΟ 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ M.Sc. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φ.Δ./ΛΜ-ΑΟ 
 

 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Η σύμβαση, απευθείας ανάθεσης με τίτλο «Υπηρεσίες Παρακολούθησης 

όρνιων (Gyps fulvus) στο Όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού» στα 

πλαίσια του προγράμματος «Establishment of eartly warning system for wildlife 

poisoning in Greece-Messolonghi using GPS tracked vultures as detectives» 

του Balkan Anti-Poisoning Project Small Grant Programme» ανατέθηκε με 

ΑΔΑΜ σύμβασης 20SYMV006157201 2020-01-14 στον κ. Διονύσιο Χρ. 

Μαμάση με τα κάτωθι στοιχεία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει 

στην Αναθέτουσα αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την 

23/12/2019 μέχρι και τις 31/03/2021 τις σχετικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών 

(σύμφωνα με την προκήρυξη 11406/06-11-2019 της αναθέτουσας αρχής) και 

ολοκληρώνοντας το έργο σύμφωνα με τα παραδοτέα της σύμβασης.  

 

mailto:info@fdlmes.gr
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Μελετητής Μαμάσης Χρ. Διονύσιος 

Έδρα Λουσικά Δυτικής Αχαΐας, Τ.Κ. 25200  

Τηλέφωνο 2693061055 

Κινητό 6947938358 

Ε-mail d.mamasis@gmail.com  

Μελετητικό 

Πτυχίο 

Αρ. Μητρώου: 21024 

Κατηγορία Υπ’ Αριθ. 27 Τάξη Α [Περιβαλλοντικές Μελέτες] 

Σφραγίδα 

Υπογραφή 

Υπογεγραμμένο από: 

 
 

 

 

 

 

Μαμάσης Χρ. Διονύσιος, Περιβαλλοντολόγος 

M.Sc. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 

 

 

 

 

 

  

  
Παραδοτέο   Ημερομηνία Αναφορά-Έκθεση 

1O Απρίλιος 2020 
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  όόρρννιιωωνν  

((GGyyppss  ffuullvvuuss))  σσττοο  ΌΌρροοςς  ΑΑρράάκκυυννθθοοςς  κκααιι  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκοοιιννοούύ  

2O Μάρτιος 2021 
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  όόρρννιιωωνν  

((GGyyppss  ffuullvvuuss))  σσττοο  ΌΌρροοςς  ΑΑρράάκκυυννθθοοςς  κκααιι  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκοοιιννοούύ  
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Υπηρεσίες Παρακολούθησης όρνιων (Gyps fulvus)  

στο Όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού 
 

 

Μαμάσης Χρ. Διονύσιος 

Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών  

Επιστημονικός Συνεργάτης Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων (Φ.Δ.Λ.Μ-Α.Ο.),  e-mail: d.mamasis@gmail.com 

 

 

Περίληψη 
 

Στα Ακαρνανικά όρη και στον βιότοπο του όρους Αρακύνθου και των Στενών 

της Κλεισούρας βρίσκει καταφύγιο διαβίωσης ένα από τα μεγαλύτερα 

νεκροφάγα αρπακτικά, ο γύπας. Το όρνιο (Gyps fulvus) έχει υποστεί σοβαρή 

μείωση τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα αναφορικά με το μέγεθος του 

πληθυσμού και την εξάπλωση του και χαρακτηρίζεται ως «Απειλούμενο». 

Αποτελεί είδος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ «για τα Πουλιά»). 

Η Αιτωλοακαρνανία είναι μία από τις μόλις τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα 

όπου έχουν απομείνει και αναπαράγονται όρνια και φιλοξενεί τον δεύτερο 

μεγαλύτερο εθνικό πληθυσμό του είδους, μετά από αυτόν της Κρήτης. Η 

αποικία των Ακαρνανικών μαζί με την αποικία του Αράκυνθου 

προστατευόμενες περιοχές χωρικής αρμοδιότητας και εποπτείας του Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων αποτελούν 

τον ζωτικό τους χώρο και είναι σήμερα οι μόνες βιώσιμες μαζί με την αποικία 

του Εμπεσού στα όρη Βάλτου στη Δυτική Ελλάδα. 

Η δραματική μείωση του πληθυσμού δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ύστερα και από 

το πρόσφατο σοβαρό και μεγαλύτερο περιστατικό δηλητηρίασης που έχει 

καταγραφεί στην χώρα. Μετά από εκείνο του 2012 στα Στενά του Νέστου, 

καταγράφηκε και στις 12/02/2020 μαζική δηλητηρίαση στην περιοχή του 

παρόντος προγράμματος με 11 όρνια θύματα από τα οποία 9 βρέθηκαν 

νεκρά στον Αράκυνθο και 2 επέζησαν όπου δέχθηκαν άμεση περίθαλψη και 

επέστρεψαν στην περιοχή προς απελευθέρωση. 

 

Για την πρόληψη και αποτροπή χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων ο 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων 

στην θέση Τσούμα Γύρου, Δ.Δ. Ρετσινών, Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο λατομείο Ήφαιστος 

Μεσολογγίου Α.Ε. στο όρος Αράκυνθος κατασκεύασε πειραματική μονάδα 

κλωβού όρνιων ως χώρου υποδοχής, περίθαλψης,  εγκλιματισμού και 

επανένταξής τους, ώστε σε κατάλληλο χρόνο να σημαίνονται, πομποθετούνται 

και στη συνέχεια να γίνεται η επανένταξή τους στο φυσικό τους χώρο. 

Δημιουργήθηκε επιπλέον, περιφραγμένος χώρος, άμεσα γειτονικός προς τον 

κλωβό, για την εναπόθεση τροφής και προσέλκυση και διατροφή όρνιων, 

mailto:d.mamasis@gmail.com
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επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποτροπή εισόδου αγρίων ζώων.  Η 

λειτουργία του υφιστάμενου κλωβού και της πειραματικής ταΐστρας 

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αποτελεσματική για την υποβοήθηση και ανάκαμψη 

του τοπικού αλλά και ευρύτερου πληθυσμού των πτωματοφάγων. 

 

Ήδη ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών 

Ορέων  

 πραγματοποίησε 2 περιβαλλοντικές δράσεις πομποθέτησης και 

απελευθέρωσης όρνιων από τον κλωβό επανένταξης στο φυσικό τους χώρο. 

Οι δράσεις έγιναν με την συμβολή επιστημόνων ορνιθολόγων και των 

Βούλγαρων συνεργατών του Φορέα Διαχείρισης, μελών της περιβαλλοντικής 

οργάνωσης Wild Flora and Fauna. 

Την Παρασκευή 06/03/2020 έγινε η απελευθέρωση τριών όρνιων που υπήρχαν 

στον υφιστάμενο κλωβό φιλοξενίας όπου η παρακολούθηση τους αλλά και η 

παροχή τροφής πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και δύο 

όρνιων που ανέκαμψαν από τη δηλητηρίαση. 

Την Κυριακή 24/01/2021 έγινε η απελευθέρωση δυο όρνιων που είχαν 

φιλοξενηθεί επί μήνες στην ΑΝΙΜΑ και στην συνέχεια φιλοξενήθηκαν για επτά 

μήνες στον ειδικό κλωβό εγκλιματισμού του Φ.Δ. και ενός  άγριου όρνιου 

προερχόμενου από τον τοπικό πληθυσμό όπου εγκλωβίστηκε στον νέο 

διαμορφωμένο κλωβό μέσω παθητικής σύλληψης. 

Σε κάθε γύπα πού ήταν στον κλωβό τοποθετήθηκε δορυφορικός πομπός  και  

πράσινο πλαστικό δακτυλίδι με άσπρα γράμματα καθώς και μεταλλικό 

δακτυλίδι του Ζωολογικού Μουσείου Πανεπιστημίου Αθηνών και ετικέτα 

σήμανσης στη φτερούγα (ΕΣ) σε ορισμένα εξ αυτών: 

Παρασκευή 06/03/2020 

Όνομα όρνιου ΝΙΚΟΣ: δορυφορικός πομπός OT-30 s/n:193820, πλαστικό 

δακτυλίδι Κ4Μ. 

Όνομα όρνιου ΚΕΛΛΥ: δορυφορικός πομπόςOT-30 s/n:193826, πλαστικό 

δακτυλίδι Κ3Α, μεταλλικό δακτυλίδι Μ000452, ετικέτα: (WINGTAG): Β2. 

Όνομα όρνιου ΝΤΙΝΟΣ: δορυφορικός πομπός: OT-30 s/n:193827, πλαστικό 

δακτυλίδι Κ7Α, μεταλλικό δακτυλίδι Μ000454, ετικέτα (WINGTAG): Β5. 

Στους δύο γύπες που ανέκαμψαν από την δηλητηρίαση τοποθετήθηκαν τα 

εξής : 

Όνομα όρνιου ΦΩΤΙΟΣ: δορυφορικός πομπός OT-50 s/n:192674, πλαστικό 

δακτυλίδι GB, μεταλλικό δακτυλίδι M900287, ετικέτα (WINGTAG): 20.  

Όνομα όρνιου ΓΙΑΝΝΗΣ: δορυφορικός πομπός OT-50 s/n:192677, πλαστικό 

δακτυλίδι GB, μεταλλικό δακτυλίδι M900288, ετικέτα (WINGTAG): 22. 

Κυριακή 24/01/21 

Όνομα όρνιου ΜΑΡΚΟΣ: δορυφορικός πομπός OT-50 s/n:192674, πλαστικό 

δακτυλίδι ΚΦ3, μεταλλικό δακτυλίδι M900288. 

Όνομα όρνιου ΒΥΡΩΝ: δορυφορικός πομπός OT-50 s/n:190494 πλαστικό 

δακτυλίδι GΑ, μεταλλικό δακτυλίδι M900297. 

Όνομα όρνιου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: δορυφορικός πομπός OT-30 s/n:193826,  

πλαστικό δακτυλίδι GS, μεταλλικό δακτυλίδι M900296. 
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Μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας διαδικτύου OrniTrack Control Panel 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση σε online χρόνο της δραστηριότητας και 

των διαδρομών που ακολουθούν τα πομποθετημένα πλέον όρνια. Η 

διαδικασία συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και βέλτιστων λύσεων για 

την συμπεριφορά και τις μετακινήσεις του είδους, καταγράφοντας παράλληλα 

το ύψος και την ταχύτητα των πτήσεων ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι 

ύποπτες προσγειώσεις καθώς επίσης οι αποικίες, οι θέσεις κουρνιάσματος και 

οι τροφοληψίες προς αποτροπή παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Από την ως τώρα παρακολούθηση της δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου έχει προκύψει ότι από τα 8 όρνια που 

απελευθερώθηκαν, δύο βρέθηκαν εκτός Ελλάδας, ένα στα Ακαρνανικά Όρη, 

ένα στη Λεπενού – Κλεισούρα Αιτωλοακαρνανίας και 2 στην Εμπεσό 

Αιτωλοακαρνανίας. Δυστυχώς 2 όρνια δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων 

στα πλαίσια της προσπάθειας του για την προστασία του είδους Μεσολογγίου 

– Ακαρνανικών Ορέων πραγματοποίησε επιπλέον πρόγραμμα 

«Παρακολούθησης όρνιων (Gyps fulvus) στο Όρος Αράκυνθος και 

Ενημέρωσης Κοινού». 

Eπίγειες καταγραφές έρευνας πεδίου παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της απογραφή όρνιων από τα μέσα Μαΐου 2020 έως τα τέλη 

Μαρτίου του 2021. Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές πτήσεων, 

κουρνιάσματος και αναπαραγωγικής επιτυχίας των όρνιων στις θέσεις 

κούρνιας (Φαράγγι Κλεισούρα και Φαράγγι Παλιαρόλακας (Όρος 

Αράκυνθος) καθώς και αυτοψίες στην ταΐστρα που έχει τοποθετηθεί από τον 

Φορέα Διαχείρισης. Η δράση παρακολούθησης των αποικιών των όρνιων 

συνέβαλε αποφασιστικά στον έγκαιρο εντοπισμό παράνομης χρήσης των 

δηλητηριασμένων δολωμάτων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών από 

αυτή την παράνομη δραστηριότητα. 

Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκε επιπλέον, μια Βάση Δεδομένων 

μέσω προγράμματος υπολογιστικών λογιστικών φύλλων της Microsoft Excel. 

Στο DATABASEGYPS_ Management Body of Messolonghi lagoon – Akarnanian 

Mountains παρουσιάζονται και αναλύονται σε ξεχωριστές σελίδες 6 γύπες 

(Gypsfulvus) όπου διαθέτουν δορυφορικού πομπούς (πομποθετημένα).Τα 

όρνια είναι αυτά που πομποθετήθηκαν στις 06/03/2020 ΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΝΙΚΟΣ και στις 24/01/2021 ΒΥΡΩΝ, ΜΑΡΚΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  

Οι επίγειες καταγραφές έρευνας πεδίου παρακολούθησης του τοπικού 

πληθυσμού και από τα διαχειμάζοντα του Αρακύνθου παράλληλα με τους 

πομποθετημένους γύπες και μέσω δεδομένων τηλεμετρίας αποκάλυψαν 

σημεία προσγειώσεων προς τροφοληψία, κούρνιασμα κτλ.  

Τέλος, όσον αφορά την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού για τους 

ευάλωτες γύπες του Αρακύνθου, πραγματοποιήθηκαν 2 Δράσεις Ενημέρωσης 

στα πλαίσια του προγράμματος  

Η πρώτη δράση περιλάμβανε μια σειρά ενημερωτικών συζητήσεων με 

κτηνοτρόφους της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν θετική στάση αλλά 
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και στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Φ.Δ. για την 

καταγραφή, προστασία των γυπών, καταδικάζοντας κάθε αυθαιρεσία και 

χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Η δεύτερη δράση είχε ως στόχο την ενημέρωση από τον  Φορέα Διαχείρισης 

του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού μέσα από μια σειρά αναρτήσεων Δελτίων 

Τύπου στην ιστοσελίδα του, σε ΜΜΕ του Νομού και σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και την παραχώρηση συνέντευξης σε τηλεοπτικό σταθμό 

τοπικής εμβέλειας ενώ δημοσιογράφοι εφημερίδων συνέταξαν ρεπορταζ 

αναφερόμενοι στις δράσεις του Φορέα για την προστασία των γυπών της 

περιοχής. 
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Δράση 1.1 Παρακολούθηση κλωβού 
 

Στην θέση Τσούμα Γύρου, Δ.Δ. Ρετσινών, Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, 

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο λατομείο Ήφαιστος 

Μεσολογγίου Α.Ε. στο όρος Αράκυνθος με δαπάνη του Φορέα Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων από τον Αύγουστο του 

2018 έχει κατασκευάσει και λειτουργεί ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα πειραματική εγκατάσταση 

αποσυναρμολογούμενου κλωβού επανένταξης και προσαρμογής γυπών.  

Tον Αύγουστο του 2018 φιλοξένησε για πρώτη φορά δυο μαρκαρισμένα όρνια 

τα οποία είχαν βρεθεί και συλλέχθηκαν (με συμπτώματα δηλητηρίασης) το ένα 

από την περιοχή των Ακαρνανικών και το άλλο από την Ιόνια Οδό. Αφού 

εστάλησαν για περίθαλψη στον σύλλογο περίθαλψης άγριας ζωής «ANIMA» 

και αναρρώσαν πλήρως μεταφέρθηκαν με επιτυχία και εγκαταστάθηκαν στον 

εν λόγω κλωβό όπου και παρακολουθούνταν τακτικά από τα στελέχη του Φ.Δ. 

και εν συνεχεία προσαρμογής απελευθερώθηκαν και επανεντάχθηκαν για το 

φυσικό τους χώρο. 

Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέσω χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας της Φύσης, στα πλαίσια του προγράμματος «Establishment of 

early warning system for wildlife poisoning in Greece – Messolonghi using GPS 

tracked vultures as detectives», που χρηματοδοτείται από το Vulture 

Conservation Fund, ως τμήμα του Balkan Anti-Poisoning Project Small Grant 

Programme πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση-προσθήκη του υφιστάμενου 

πειραματικού κλωβού. 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση – προσθήκη του υφιστάμενου κλωβού 

εγκλιματισμού όρνιων, αφενός ως κέντρου υποδοχής, σήμανσης, 

πομποθέτησης, περίθαλψης, αλλά και εγκλιματισμού των γυπών για την 

απελευθέρωσή τους και αφετέρου, η δημιουργία περιφραγμένου χώρου γύρω 

από τον κλωβό για την προσέλκυση όρνιων μέσω εξασφάλισης της τροφής. 

Ο κλωβός έχει καλυφθεί με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα σε όλες τις πλευρές 

του. Εντός διαθέτει άμμο-πετραδάκια, θέσεις ξεκούρασης, οριζόντιες κούρνιες 

και μια μικρή «μπανιέρα» ως ποτίστρα.  

Η πρόσθετη παροχή τροφής είναι απαραίτητη στη περιφραγμένη έκταση 

ενδυνάμωσης του πληθυσμού. Αποτελεί μια από τις κυριότερες διαχειριστικές 

δράσεις που δίνει άμεσα αποτέλεσμα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Παράλληλα πρόσθετη τροφή μπορεί να τοποθετηθεί στο επάνω μέρος 

(οροφή) στον κλωβό προσέλκυσης. Τα όρνια θα προσελκύονται από την 

τροφή και στη συνέχεια ενδέχεται να παγιδεύονται στον κλωβό μέσω παθητικής 

σύλληψης (ύπαρξη τρύπας στην οροφή). Έπειτα, θα πραγματοποιείται η 

διαδικασία για τις δακτυλιώσεις-μετρήσεις επανένταξης και παρακολούθησής. 

Στην περιφραγμένη έκταση εναπόθεσης υποβοήθησης τροφής τοποθετήθηκε 

κάμερα (φωτοπαγίδα) για να αποτυπωθεί η κατάσταση παρουσίας γυπών 

αλλά και καταγραφής άλλων ειδών-θηρευτών. 

Το όλο εγχείρημα αποτελεί στόχο παρακολούθησής των πτωματοφάγων 

αρπακτικών μέσω ενδυνάμωσης του πληθυσμού αλλά και την ενημέρωση της 
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κοινωνίας για την ανάγκη προστασίας του γύπα κυρίως από την παράνομη 

τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Στην υφιστάμενη εγκατάσταση φιλοξενούνται από τη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 

2021 τρία (3) άγρια όρνια από τον Κρητικό πληθυσμό. Τα τρία άτομα 

προηγουμένων φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ που λειτουργεί 

ως Σταθμός Πρώτων Βοηθειών για είδη της άγριας πανίδας στην Αττική, σε 

συνεργασία με το Κέντρο Περίθαλψης «Αλκυόνη».  

Τα ανωτέρω άτομα γυπών που αποσυμφορήθηκαν από τις εγκαταστάσεις της 

ΑΝΙΜΑ μετά από την προσωρινή φιλοξενία και προσαρμογή τους στον κλωβό 

φιλοξενίας του Αράκυνθου, θα απελευθερωθούν προς επανένταξη στο 

φυσικό περιβάλλον με την εποπτεία και την υποστήριξη της τοπικής Δασικής 

Αρχής (Δασαρχείο Μεσολογγίου) και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Η παροχή τροφής εντός του κλωβού πραγματοποιείται στα όρνια σε 

εβδομαδιαία βάση.  

 

 
Εικόνα 1: Κάτοψη κλωβού εγκλιματισμού με την νέα επέκταση περίφραξης για 

την προσέλκυση όρνιων μέσω της εξασφάλισης της τροφής τους  
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Εικόνα 2-3: Πειραματικός κλωβός εγκλιματισμού όρνιων 

 

  
Εικόνα 4-5:  Κλωβός φιλοξενίας – κάμερα (φωτοπαγίδα) εντός περίφραξης   

 

  
Εικόνα 6-7:  Περιφραγμένος χώρος ενισχυτικής τροφοδοσίας – εναπόθεση 

τροφοδοσίας (προβατίνες) εντός περίφραξης, δίπλα στον κλωβό  
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Εικόνα 8-9:  Κλωβός φιλοξενίας γυπών -Προσέλκυση όρνεων στην οροφή του 

κλωβού φιλοξενίας  
 

Την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 στον κλωβό σύλληψης εντοπίστηκε νεαρό 

όρνιο όπου μέσω της εισόδου που υπάρχει στην οροφή (καταπακτή, άνοιγμα 

εισόδου όρνιων 1.5 m x 1.5 m) εγκλωβίστηκε. Το συγκεκριμένο πιθανόν να 

εγκλωβίστηκε στις 1 ή 2 ή 3 ή 4 Ιανουαρίου του 2021 όπου το κατέγραψε στα 

πλαίσια επίσκεψης τροφής ο ορνιθολόγος Γάννης Ρουσσόπουλος. 

Ο κλωβός σύλληψης δεν διαθέτει στέγαστρο. Μεταφέρθηκε την επόμενη ημέρα 

στις 05/01 στο διπλανό κλωβό προσαρμογής όπου ήδη βρίσκονταν και άλλα 3 

όρνια. 
 

  
Εικόνα 10-11:  άνοιγμα εισόδου όρνιων (ύπαρξη τρύπας στην οροφή) -  

παθητική σύλληψη (φωτ.: Γιάννη Ρουσόπουλου)  
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Δράση 1.3 Σύλληψη και πομποθέτηση όρνιων 
 

Τη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στον υφιστάμενο πειραματικό κλωβό 

εγκλιματισμού όρνιων που χωροθετείται στη θέση Τσούμα Γύρου, Δ.Δ. 

Ρετσινών, Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας στο λατομείο Ήφαιστος Μεσολογγίου Α.Ε. του όρους 

Αράκυνθος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αλλά και πομποθετήσεις πουλιών 

που βρίσκονταν στον κλωβό φιλοξενίας και προσαρμογής προς επανένταξη 

τους στο φυσικό περιβάλλον. 

Τη περιβαλλοντική δράση για την διάσωση των γυπών της Αιτωλοακαρνανίας 

την είχε αναλάβει ο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων με την συνδρομή δημοσίων αλλά και ιδιωτικών φορέων.  

Η επιστημονική διαδικασία είχε την έγκριση και τελούσε υπό την εποπτεία του 

Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δ. 

Περιβάλλοντος της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δασαρχείου Μεσολογγίου. 

Στην διαδικασία παραβρέθηκαν και συμμετείχαν και από Φορέα Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων ο πρόεδρος Φώτιος 

Περγαντής, ο συντονιστής περιβαλλοντολόγος Γιάννης Σελιμάς, ο 

προϊστάμενος του τμήματος Εποπτείας-Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης  

περιβαλλοντολόγος Γιάννης Κασβίκης και οι επόπτες φύλαξης Νίκος Παλαιός 

και Κυριακή Κουτσογιάννη. 

Την επιστημονική καθοδήγηση είχε ο δασολόγος Ρήγας Τσιακίρης από το 

Δασαρχείο Ιωαννίνων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Την προσπάθεια παράλληλα υποστήριξαν με την συμμετοχή τους ο 

ορνιθολόγος-εμπειρογνώμονας Γιάννης Ρουσόπουλος, ο εξωτερικός 

επιστημονικός συνεργάτης του Φ.Δ. περιβαλλοντολόγος Μαμάσης Διονύσης, 

ο εθελοντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Μεσολογγίου Νίκος 

Νούλας κι εκ μέρους της AMKE «Πελαργός» ο πρόεδρός της κ. Ροδόλφος 

Ράλλης που χρηματοδοτεί συμπληρωματικές δράσεις για την λειτουργία των 

υποδομών, της παρακολούθηση των γυπών και την ενημέρωση των 

κτηνοτρόφων της περιοχής. Επίσης ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό-στελέχη 

του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου η Καζάζου Άννα και ο Ξηρός Κωνσταντίνος 

όπου μερίμνησαν για την ασφαλή μεταφορά των εν λόγω πτηνών στο Εθνικό 

Πάρκο αλλά και στην διαδικασία της πομποθέτησης. 

Τα δυο από αυτά είχαν φιλοξενηθεί επί μήνες στην ΑΝΙΜΑ, που λειτουργεί ως 

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών για είδη της άγριας πανίδας στην Αττική, σε 

συνεργασία με το Κέντρο Περίθαλψης «Αλκυόνη», στον χώρο που έχει διατεθεί 

για τον σκοπό αυτόν από τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου 

Διομήδους. Στην συνέχεια φιλοξενήθηκαν για επτά μήνες στον ειδικό κλωβό 

εγκλιματισμού που διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης. Το τρίτο όρνιο 

προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό. Είχε εγκλωβιστεί στον νέο 

διαμορφωμένο κλωβό σύλληψης και επανένταξης μέσω παθητικής σύλληψης.  



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 14 

Παρόμοια επιτυχημένη δράση πομποθέτησης δακτυλιωμένων γυπών είχε 

πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. Στους 3 γύπες τότε είχαν 

δοθεί τα ονόματα ΝΙΚΟΣ, ΚΕΛΛΥ, ΝΤΙΝΟΣ όπου τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους 

και γενικές πληροφορίες καταγράφηκαν στην πρώτη έκθεση (Απρίλιος 2020) 

και στα παραδοτέα του έργου.  

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των τριών όρνιων που απελευθερώθηκαν με 

επιτυχία είναι: 

 

(α) ΜΑΡΚΟΣ  (Gyps fulvus) 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα ΜΑΡΚΟΣ √ 

2 Βάρος 12.450 gr √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
Μ900298 (ZOOL. MUS. ATHENS UNIV) √ 

5 Δορυφορικός Πομπός ΟΤ-50 3G s/n:192674 √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 63 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 69 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
152 mm √ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα  - (*) √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Ο δορυφορικός πομπός με s/n:192674 είχε τοποθετηθεί και στον γύπα 

“ΦΩΤΗ”. 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Στο βάρος του γύπα αφαιρούμε το απόβαρο 4,6 kg (κλουβί μεταφοράς). 

 (*) Συλλέχθηκε κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα 

(35°1'54.80"Β -  25°41'47.04"Α)  στις  28/9/2019.  Ήταν νεαρό, εξαντλημένο και 

έδειχνε να έχει αδύναμη την δεξιά φτερούγα και το δεξί πόδι. Ίσως από 

πτώση λόγω αέρα. Τώρα είναι 1 χρονών ή αλλιώς 2ου έτους. (Πληροφορίες 

από Σταύρο Ξηρουχάκη στις 03/11/2020). 

 Επανεντάχθηκε στο φυσικό του περιβάλλον πλησίον από υφιστάμενο 

κλωβό την Κυριακή 24/01/2021. 

KΦ3 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 15 

Η ονομασία του Μάρκου δόθηκε προς τιμή του Μάρκου Μπότσαρη (1790-

1823). Ο Μάρκος Μπότσαρης, γνωστός και ως «Ο Αετός της Σαμονίβας», 

βρέθηκε μεταξύ των υπερασπιστών του Μεσολογγίου στα τέλη του 1822. 

Λαβώθηκε θανάσιμα το καλοκαίρι του 1823 στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου 

και το σώμα του μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι όπου και ενταφιάστηκε. 
 

  
Εικόνα 12-13: Μεταλλικό δαχτυλίδι Μ900298 - Πλαστικό δαχτυλίδι ΚΦ3 

 

  
Εικόνα 14-15: Δορυφορικός πομπός πριν και μετά την τοποθέτηση 

  
Εικόνα 16-17: Έλεγχος φτερούγας 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 16 

 

  
Εικόνα 18-19: Μετρήσεις κεφαλής και ράμφους 

 

  
Εικόνα 20-21: Μέτρηση ράμφους - Λήψη δείγματος D.N.A. 

 

  
Εικόνα 22-23: Ο ΜΑΡΚΟΣ προς επανένταξη – Και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε… 

 

 

 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 17 

(β) ΒΥΡΩΝ  (Gyps fulvus) 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα ΒΥΡΩΝ √ 

2 Βάρος 12.970 gr √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
Μ900297 (ZOOL. MUS. ATHENS UNIV) √ 

5 Δορυφορικός Πομπός ΟΤ-50 3G s/n:190494 √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 63 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 69 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
152 mm 

√ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα  √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Στο βάρος του γύπα αφαιρούμε το απόβαρο 4,6 kg (κλουβί μεταφοράς) 

 Επανεντάχθηκε στο φυσικό του περιβάλλον πλησίον από υφιστάμενο 

κλωβό την Κυριακή 24/01/2021. 
 

Η ονομασία του Βύρωνα δόθηκε προς τιμήν του Λόρδου Βύρωνα (1788-1824). 

Άγγλος αριστοκράτης ποιητής φιλέλληνας και μια από τις σημαντικότερες 

μορφές του ρομαντισμού. Συνέδεσε το όνομά του με την στήριξη 

επαναστατικών κινημάτων σε Ιταλία και Ελλάδα και πέθανε στο πλευρό των 

Ελλήνων επαναστατών στο Μεσολόγγι. 
 

GA 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 18 

  
Εικόνα 24-25: Μεταλλικό δαχτυλίδι Μ900297  

 

  
Εικόνα 26-27: Πλαστικό δαχτυλίδι GA 

 

  
Εικόνα 28-29: Δορυφορικός πομπός πριν και μετά την τοποθέτηση 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 19 

  
Εικόνα 30-31: Έλεγχος φτερούγας - Μετρήσεις κεφαλής 

 

  
Εικόνα 32-33: Μέτρηση κεφαλής & ράμφους - Λήψη δείγματος D.N.A. 

 

  
Εικόνα 34-35: Ο ΒΥΡΩΝ προς επανένταξη – Και το ταξίδι μόλις ξεκίνησε… 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 20 

(γ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Gyps fulvus) 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ √ 

2 Βάρος (μεικτό) 12.930 gr √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
Μ900296 (ZOOL. MUS. ATHENS UNIV) √ 

5 Δορυφορικός Πομπός ΟΤ-30  s/n:193826 √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 60 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 73 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
152 mm 

√ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα Νεαρό, ίσως το 2020 √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Ο δορυφορικός πομπός με s/n: 193826 είχε τοποθετηθεί και στον γύπα 

“ΚΕΛΛΥ”. 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Στο βάρος του γύπα αφαιρούμε το απόβαρο 4,6 kg (κλουβί μεταφοράς) 

 Επανεντάχθηκε στο φυσικό του περιβάλλον στα Κάτω Αμπέλια Αρακύνθου 

την Κυριακή 24/01/2021. 
 

 

Η ονομασία του Αθανάσιου δόθηκε προς τιμήν του Αθανάσιου Ραζή-Κότσικα 

(1798-1826). Στις 20 Μάϊου 1821 πρωτοστάτησε με άλλους πρόκριτους της 

πόλης στην ύψωση της επαναστατικής σημαίας στο Μεσολόγγι και ορίστηκε 

από την φρουρά των ενόπλων Μεσολογγιτών αρχηγός των ντόπιων 

αρμάτων. Έπεσε μαχόμενος το βράδυ της εξόδου προσπαθώντας να 

καταλάβει εχθρικό οχύρωμα απέναντι από την ντάπια της Λουνέτας 

προκειμένου να διευκολύνει την διέλευση των αμάχων από την μεριά της 

λιμνοθάλασσας. Το σπίτι του στεγάζει σήμερα το Κέντρο Λόγου και Τέχνης 

«Διέξοδος» στο Μεσολόγγι. Ο τάφος του βρίσκεται στον κήπο των ηρώων. 
 

 

GS 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 21 

 
Εικόνα 36-37: Μεταλλικό δαχτυλίδι Μ900296 - Πλαστικό δαχτυλίδι GS 

 

  
Εικόνα 38-39: Μετρήσεις κεφαλής - Έλεγχος φτερούγας 

 

 
Εικόνα 40-41: Δορυφορικός πομπός πριν και μετά την τοποθέτηση 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 22 

  
Εικόνα 42-43: Και το ταξίδι του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μόλις ξεκίνησε… 

 

 

(δ) ΝΙΚΟΣ (Gyps fulvus) 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα ΝΙΚΟΣ √ 

2 Βάρος - √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
- √ 

5 Δορυφορικός Πομπός - √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 58 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 76 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
152 mm √ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα  (*) √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Είχε τον δορυφορικό πομπό OT-30 s/n:193820 (επιστροφή) 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Ενήλικο Ηπειρωτικής Ελλάδας 

 Επανεντάχθηκε στο φυσικό του περιβάλλον πλησίον από υφιστάμενο 

κλωβό τη Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020. 

Κ4Μ 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 23 

 Στις 4 Απριλίου 2020 περισυλλέχθει για δεύτερη φορά, όπου αφαιρέθηκε ο 

δορυφορικός του πομπός s/n:193820. Ο απαίδευτος γύπας παρουσίαζε 

συμπεριφορά όπου έβαζε σε κίνδυνο την ίδια του την ζωή. Την επόμενη 

ημέρα επέστρεψε στον κλωβό. Η επιστροφή του συνέβαλε ως “κράχτης” με 

στόχο την προσέλκυση άγριων όρνιων μέσω παθητικών συλλήψεων 

(ύπαρξη τρύπας στην οροφή του κλωβού) και στην πομποθέτηση τους 

προς άμεση επανένταξη. 

 Την Κυριακή 24/01/2021 περισυλλέχθει από τον κλωβό φιλοξενίας προς 

επιστροφή για την Αθήνα με την συμβολή του Συλλόγου Προστασίας και 

Περίθαλψης Άγριας Ζωής ¨ΑΝΙΜΑ¨ και την πολύτιμη συνεργασία των 

επιστημόνων του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Εν συνεχεία δρομολογείτε να 

μεταβεί ο ΝΙΚΟΣ στην πόλη Ανζέρ της Γαλλίας και συγκεκριμένα στο 

πιστοποιημένο από το Γαλλικό κράτος, πάρκο άγριας ζωής, Bioparc de 

Doué-la-Fontaine. 
 

   
Εικόνα 44-45: o ΝΙΚΟΣ εντός του κλωβού -Μετρήσεις κεφαλής  

 

   
Εικόνα 46-47: Μέτρησης κεφαλής - Έλεγχος φτερούγας  

 

 

 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 24 

(ε) (Gyps fulvus) G54 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα - √ 

2 Βάρος - √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
- √ 

5 Δορυφορικός Πομπός - √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 56 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 70 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
152 mm 

√ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα -  √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Μετά την ασφαλή μεταφορά προς αποσυμφόρηση από την ΑΝΙΜΑ 

τοποθετήθηκε την Κυριακή 24/01/2021εντός του κλωβού προσαρμογής.  

 Προγραμματίζεται εντός τριμήνου να απελευθερωθεί προς επανενταξη στο 

φυσικό περιβάλλον. 

 To G54 είναι από τον πληθυσμό της Κρήτης. 
 

  
Εικόνα 48-49: κυτίο ασφαλής μεταφοράς G54 - Μέτρηση κεφαλής 

G54 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 25 

 

  
Εικόνα 50-51: Πλαστικό δαχτυλίδι G54 - Λήψη δείγματος D.N.A.  

 

  
Εικόνα 52-53: Λήψη δείγματος D.N.A. G54 – Εντός κλωβού προσαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 26 

(στ) (Gyps fulvus) KN8 
 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα - √ 

2 Βάρος (μεικτό) - √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 

 

 

 

 

 

√ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
- √ 

5 Δορυφορικός Πομπός - √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 64 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 70 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
144 mm 

√ 

9 D.N.A. Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα - √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Το πλαστικό δαχτυλίδι έχει πράσινο χρώμα με άσπρα γράμματα. 

 Μετά την ασφαλή μεταφορά προς αποσυμφόρηση από την ΑΝΙΜΑ 

τοποθετήθηκε την Κυριακή 24/01/2021εντός του κλωβού προσαρμογής.  

 Προγραμματίζεται εντός τριμήνου να απελευθερωθεί προς επανενταξη στο 

φυσικό περιβάλλον. 

 To νεαρό ΚΝ8 είναι από τον πληθυσμό της Κρήτης. 
 

  
Εικόνα 54-55: Πλαστικό δαχτυλίδι - Έλεγχος φτερούγας  

ΚN8 
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Εικόνα 56-57: Μέτρηση κεφαλής/ράμφους - Λήψη δείγματος D.N.A. 

 

 

 

(η) (Gyps fulvus) 

 

α/α Πληροφορίες όρνιου (Gyps fulvus) 
check 

list 

1 Ονομασία Γύπα - √ 

2 Βάρος (μεικτό) - √ 

3 
Πλαστικό Δαχτυλίδι 

(δεξί πόδι) 
- √ 

4 
Μεταλλικό Δαχτυλίδι 

(αριστερό πόδι) 
- √ 

5 Δορυφορικός Πομπός - √ 

6 Μέτρηση Κεφαλής 56 mm √ 

7 Μέτρηση Ράμφους 71 mm √ 

8 
Μέτρηση 

Ράμφους+Κεφαλή 
149 mm 

√ 

9 D.N.A Λήψη δείγματος √ 

10 Φτερούγα - √ 

11 
Ετικέτα Σήμανσης στην 

φτερούγα (WINGTAG) 
Δεν διαθέτει √ 

12 
Φωτογραφική 

τεκμηρίωση 
Πραγματοποιήθηκε √ 

Πληροφορίες 

 Μετά την ασφαλή μεταφορά προς αποσυμφόρηση από την ΑΝΙΜΑ 

τοποθετήθηκε την Κυριακή 24/01/2021εντός του κλωβού προσαρμογής.  

 Προγραμματίζεται εντός τριμήνου να απελευθερωθεί προς επανενταξη στο 

φυσικό περιβάλλον. 
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Εικόνα 58-59: Μέτρηση κεφαλής - Έλεγχος φτερούγας 

 

  
Εικόνα 60-61: Λήψη δείγματος D.N.A. - Εντός κλωβού προσαρμογής 
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Δράση 1.3 Τάισμα των όρνιων (παροχή τροφής) 

 
Σε συνέχεια της δράσης 1.3 ένα από τα μέτρα υποστήριξης των 

πτωματοφάγων αρπακτικών του πληθυσμού του Αράκυνθου είναι η απόθεση 

ασφαλούς συμπληρωματικής τροφής-νεκρής βιομάζας σε συγκεκριμένα 

σημεία παρέχοντας πολλαπλά οφέλη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή 

του πληθυσμού. 

Η συμπληρωματική τροφή εναποθέτετε σε ασφαλή σημεία τόσο στην 

εγκατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Φ.Δ., δηλαδή στον περιφραγμένο 

γειτονικό χώρο του κλωβού όσο και σε γεωγραφικά οριοθετημένες ζώνες μέσω 

της ελεύθερης απόθεσης τροφής όπου αποτελούν διαχειριστικά εργαλεία και 

όπου κρίνεται απαραίτητο.  

Σχετικά με την παροχή τροφής των όρνιων σε συνέχεια του πρώτου 

παραδοτέου έχουν πραγματοποιηθεί παροχή τροφικής ενίσχυσης από το 

προσωπικού του Φ.Δ. και από τον ανάδοχο. 

Για το παραδοτέα 1.3. έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων μέσω προγράμματος 

υπολογιστικών λογιστικών φύλλων της Microsoft Excel. Στο φύλλο εργασίας 

EXCEL με όνομα αρχείου DATA BASE GYPS_ Παροχή τροφής ως πρωτόκολλο 

ημερολόγιο σημειώνεται η τροφή και η ποσότητα της ενίσχυσης για κάθε 

επίσκεψη ενώ παράλληλα θα επικαιροποιείτε συστηματικά. 
  

• Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, εναπόθεση τροφής εντός περίφραξης 

(ταΐστρα) [Χοιρινό, εντόσθια με συκωταριές, πνευμονία, καρδιές] 

  
Εικόνα 62-63: παροχή τροφικής ενίσχυσης   

 

• Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, εναπόθεση τροφής εντός κλωβού 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαβίωσης στα τρία όρνια που βρίσκονται εντός 

του κλωβού προσαρμογής. Παράλληλα αλλαγή και προσθήκη νερού στην 

¨μπανιέρα¨. Τα 2 από τα 3 όρνια είναι έτοιμα προς άμεση επανένταξη. 

Παραβρέθηκαν ο Γ. Ρουσσόπουλος, ο υπογράφον και ο ερευνητής 

περιβάλλοντος Ηλ. Τζώρας. 
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Εικόνα 64-65: τροφή εντός κλωβού για τα τρία όρνια  
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Δράση 2.1 
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων όρνιων 

μέσω του διαδικτύου 
 

Η παρακολούθηση μεγάλων πουλιών μέσω GPS ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄90 και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στην 

αρχή, οι πομποί ήταν αρκετά μεγάλοι σε μέγεθος και ήταν διαθέσιμοι μόνο με 

μπαταρίες, πράγμα που σήμανε ότι μόνο σε μεγάλα πουλιά μπορούσαν να 

τοποθετηθούν. Σήμερα, οι πομποί αυτοί είναι πολύ μικροί και είναι εξοπλισμένοι 

με ηλιακούς συλλέκτες για επαναφόρτιση των μπαταριών, πράγμα που τους 

καθιστά κατάλληλους και για μικρότερα πουλιά. Πουλιά που χρησιμοποιούν 

ανοδικά ρεύματα, όπως οι γύπες προσφέρονται για πομπούς με GPS, καθώς 

το βάρος του πομπού δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και οι πομποί είναι 

αρκετά εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία και επαναφορτίζονται. Ανάλογα 

με τον τύπο πομπού, μπορούν να καταγραφούν μέχρι και 10.000 στίγματα 

ημερησίως. Αυτά τα δεδομένα, καθώς και το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας, 

μεταφέρονται μέσω δορυφόρου ή του δικτύου GSM στις ερευνητικές ομάδες. 

Οι πομποί μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία για αρκετά χρόνια και δεν 

είναι ασυνήθιστο ένα άτομο να παρακολουθείται για 3-4 χρόνια ή και 

περισσότερο.  

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σχετίζονται με τη βιολογία, την οικολογία και 

τη διατήρηση των πουλιών. Καταρχάς, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

παρακολούθηση της ευημερίας του πουλιού. Τόσο οι μελετητές όσο και 

αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου ελέγχουν τα δεδομένα, τα οποία 

μεταφέρονται τακτικά μέσω των δικτύων GSM / GPRS. Εάν το πουλί δεν κινείται, 

εάν η θερμοκρασία σώματος πέσει πολύ χαμηλά ή τα δεδομένα του 

επιταχυνσιόμετρου δεν δείχνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμφανίζεται μια 

ειδοποίηση. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, μια ομάδα πεδίου μπορεί να 

ειδοποιηθεί εγκαίρως για να μεταβεί στην περιοχή και να σώσει ένα αδύναμο 

Γύπα ή, αν το πουλί βρεθεί νεκρό, η ομάδα μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνει 

νεκροψία σε περίπτωση που το πουλί έχει βρεθεί σύντομα μετά τον θάνατό του. 

Τα δεδομένα GPS μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις περιοχές τροφοληψίας 

και τις μεταναστευτικές διαδρομές των πουλιών, και να εντοπίσουμε τυχόν 

επικίνδυνα ηλεκτρικά καλώδια, στύλους ή ανεμογεννήτριες. Τα δεδομένα αυτά 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς καταδεικνύουν πού υπάρχει η μεγαλύτερη 

ανάγκη για δράσεις διατήρησης και επιτρέπουν σε επιστήμονες να μελετήσουν 

τη συμπεριφορά των πουλιών. 

Επιπλέον, τα δεδομένα GPS είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης. Όποιος επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει το ταξίδι του 

αγαπημένου του πουλιού στο διαδίκτυο και δεδομένα υψηλής ανάλυσης 

μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εντυπωσιακών 

αναπαραστάσεων του τρόπου με τον οποίο τα πουλιά χρησιμοποιούν τα 

θερμά ανοδικά ρεύματα και πετούν στους ουρανούς. 

Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η 

τοποθέτηση πομπού σε ένα πουλί πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, καθώς η 

λανθασμένη τοποθέτηση του εξοπλισμού θα μπορούσε να έχει σοβαρές 
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επιπτώσεις στην υγεία του πουλιού. Υπάρχουν ασφαλείς μέθοδοι οι οποίες 

έχουν δοκιμαστεί ευρέως. Συνιστάται η προσθήκη ενός αδύναμου σημείου στη 

ζώνη, έτσι ώστε, στην περίπτωση που ένας πομπός δεν είναι πια σε λειτουργία, 

αυτή να σπάσει και ο πομπός να πέσει από το πουλί. 

https://www.4vultures.org/how-gps-technology-is-key-to-securing-the-future-

of-vultures/ 
 

 

α/α 
Ονομασία 

γύπα 

Πλαστικό 

Δαχτυλίδι 

Μεταλλικό 

Δαχτυλίδι 

Ετικέτα 

Σήμανσης 

WINGTAG 

Δορυφορικός 

πομπός s/n 
Κατάσταση 

1 ΝΙΚΟΣ Κ4Μ - - 
OT-30 

s/n:193820 

Βρίσκεται στο 

Πάρκο Αγριας 

Ζωής Bioparc de 

Doué-la-Fontaine 

στην Ανζέρ της 

Γαλλία 

2 ΚΕΛΛΥ Κ3Α Μ000452 Β2 
OT-30 

s/n:193826 

Εντοπίστηκε νεκρό 

στις  

2-11-2020 

3 ΝΤΙΝΟΣ Κ7Α Μ000454 Β5 
OT-30 

s/n:193827 

Εντοπίζεται μέσω 

της ψηφιακής 

online 

πλατφόρμας στο 

νησί Κρες της 

Κροατίας 

4 ΦΩΤΙΟΣ GB M900287 20 
OT-50 

s/n:192674 
Εντοπίστηκε νεκρό  

5 ΓΙΑΝΝΗΣ GB M900288 22 
OT-50 

s/n:192677 

Εντοπίζεται μέσω 

της ψηφιακής 

online 

πλατφόρμας στον 

Εμπεσό 

Αιτωλοακαρνανίας 

6 ΜΑΡΚΟΣ ΚΦ3 M900298 - 

OT-50 

s/n:192674 
Τον πομπό τον 

είχε ο ΦΩΤΙΟΣ  

Εντοπίζεται μέσω 

της ψηφιακής 

online 

πλατφόρμας 

Λεπενού-

Κλεισούρα 

Αιτωλοακαρνανίας 

7 ΒΥΡΩΝ GA M900297 - 
OT-50 

s/n:190494 

Εντοπίζεται μέσω 

της ψηφιακής 

online 

πλατφόρμας στα 

Ακαρνανικά 

8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GS M900296 - 
OT-30 

s/n:193826 

Εντοπίζεται μέσω 

της ψηφιακής 

online 

πλατφόρμας στον 

Εμπεσό 

Αιτωλοακαρνανίας 
 

 

https://www.4vultures.org/how-gps-technology-is-key-to-securing-the-future-of-vultures/
https://www.4vultures.org/how-gps-technology-is-key-to-securing-the-future-of-vultures/
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ΔΡΑΣΗ 2.1 ΓΥΠΑΣ 

«ΝΤΙΝΟΣ»   
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου 
 

Από τα πομποθετημένα πουλιά αυτός που έχει εκπλήξει ευχάριστα για το 

μεγάλο αλλά και δύσκολο ταξίδι-πτήσεων που έχει διανύσει είναι ο γύπας 

ΝΤΙΝΟΣ. 

Από την αρχή της επανένταξη του από τον κλωβό εξοικειώθηκε άμεσα με το 

φυσικό του περιβάλλον και η δραστηριότητα του και οι κινήσεις του ήταν 

φυσιολογικές. Οι πρώτες του πτήσεις ξεκίνησαν από τον κλωβό, στην 

Κλεισουρα και οι μετακινήσεις του τμηματικά μεγάλωναν στην αρχή έφτασε 

στην περιοχή του Πάλαιρου στο όρος Τσέρεκας στα Ακαρνανικά. Η αποικία 

αυτή των Ακαρνανικών βουνών μαζί με την αποικία του Αράκυνθου είναι 

σήμερα οι μόνες βιώσιμες αποικίες μαζί με τα όρη του Βάλτου στην περιοχή της 

Δυτικής Ελλάδας.  

Παράλληλα μετακινήθηκε στον Μπούμιστο όπου αποτελεί σήμερα για τα όρνια 

σημαντικότερο χώρο τροφοληψίας μιας και στο βουνό αλλά και στις γύρω 

περιοχές διατηρούνται χιλιάδες αιγοπρόβατα και αγελάδες ελευθέρας τροφής. 

Στις 12/04/2020 μετακινήθηκε και μέχρι τα ορεινά της νήσου Λευκάδα (Ιόνιο) 

καθώς επίσης και βορειανατολικά στην περιοχή του Εμπεσού. 

Ο ΝΤΙΝΟΣ διένυσε σε λιγότερο από μία εβδομάδα πάνω από 1000 χιλιόμετρα 

στις Βαλκανικές χώρες με ύψος πτήσης του ανήλθε ακόμη και στα 2.810 μέτρα 

ενώ η ταχύτητα του ξεπέρασε κάποιες φορές τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.  

Αφού πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έφτασε στο Εθνικό Πάρκο Bajti δίπλα στα 

Τίρανα όπου διανυκτέρευσε 2 βραδιές λόγω κακοκαιρίας, πέρασε το 

Μαυροβούνιο και περιπλανήθηκε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη επιλέγοντας για 

κούρνια το εντυπωσιακά απόκρημνο όρος Velež, όνομα σλάβικου θεού που 

σχετίζεται με την κτηνοτροφία και τα βοοειδή (το όνομα Μπέλες για βουνό 

συναντάται και στην χώρα μας!)  και πλέον κουρνιάζει στα βορειοδυτικά νησιά 

της Κροατίας, στην Αδριατική θάλασσα. Εκεί υπάρχουν αρκετές αποικίες 

όρνιων, με κοντά 100 ζευγάρια. που φωλιάζουν στα κάθετα βράχια των ακτών 

τους και όπου γίνονται πολύχρονες προσπάθειες διατήρησής τους.  

Ασφαλές καταφύγιο αποτελεί το νησί Cres όπου υπάρχει και το πρώτο 

εξειδικευμένο Κέντρο Ενημέρωσης και Επανένταξης όρνιων στα Βαλκάνια, το 

φημισμένο Beli Rescue Centre, με το οποίο ο Φορέας Διαχείρισης έχει 

αναπτύξει ήδη συνεργασία. 

Ο ΝΤΙΝΟΣ εναλλάσσει τα νησιωτικά οικοσυστήματα της Κροατίας και από το 

Cres στο Krk, στο Otor Prvic και πάλι επιστροφή στη νήσο Cres. Οι ανεπορίες 

του συχνά φτάνουν και στις Δυτικές Ακτές της Κροατίας.  

Ο ΝΤΙΝΟΣ ανέβηκε και πιο βόρεια, στην Ιταλία. Αφού πέρασε την Τεργέστη, το 

Ούντινε επισκέφτηκε την Riserva Naturale Regional del Lago di Cornino. Στην 

περιοχή πραγματοποιείται από την Ιταλική κοινότητα προγραμμα διατήρησης 

και προστασίας των γυπών στις Άλπεις και στην περιοχή της Ανδριατικής ενώ 

υπάρχει ταΐστρα και μέσω webcam παρακολουθείτε σε on line χρόνο η 

διαδικασία τροφοληψίας των όρνιων. Σήμερα η αποικία έχει περίπου 150 γύπες 

το χειμώνα και πάνω από 200 την άνοιξη-καλοκαίρι Πολλά άτομα προέρχονται 
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από την γειτονική Κροατία, από τις Βαλκανικές χώρες όπως η Βουλγαρία, 

Σερβία και από τη Γαλλία, την Ισπανία,  κ.λπ. Περίπου 30 ζευγάρια φωλιάζουν 

στη κοιλάδα Tagliamento.  

Η επιστροφή του γύπα στα νησιά της Κροατίας αποδεικνύει την απόλυτη 

ένταξη του στην σύνθεση με το Βαλκανικό πληθυσμό.  

   

 
Εικόνα 66: O ΝΤΙΝΟΣ στην Κροατία. Παρακολούθηση μετακίνησης μέσω του 

δορυφορικού πομπού (OT-30 s/n:193827) 
 

Οι παρακάτω λήψεις αποτελούν φωτογραφική τεκμηρίωση παρατήρησης του 

ΝΤΙΝΟΥ ξένων παρατηρητών σύμφωνα με το ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του:  

Ρήγας Τσιακίρης <rigastsiakiris@gmail.com>15 Ιουνίου 2020 - 3:58 μ.μ. 
 

  
Εικόνα 67-68: O ΝΤΙΝΟΣ στην Κροατία (λήψη 30.05.2020) όπως αναγνωρίστηκε 

από το WINGTAG Β5 που διαθέτει (κροπαρισμένες φωτογραφίες) 
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Εικόνα 69-70: O ΝΤΙΝΟΣ σε ταΐστρα στην Ιταλία φωτογραφία Fulvio Genero 

ώρα 12:28 στις 13.06.2020 - Από κάμερα ταΐστρας στο νησί Κρές της Κροατίας  

 

O ΝΤΙΝΟΣ παρατηρήθηκε ΝΔ της Σλοβενίας από την Zagoršek Horvatič 

σύμφωνα με την δημοσίευση της ανάρτηση της στο facebook και στο group 

Balkan Vultures στις 9 Νοεμβρίου 2020  ·  
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158202506673889&set=gm.284573

9775660271 

 

 
Εικόνα 71: O ΝΤΙΝΟΣ σε πτήση ΝΔ της Σλοβενίας από την Zagoršek Horvatič  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/cr.birding/permalink/2845739775660271/?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158202506673889&set=gm.2845739775660271
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158202506673889&set=gm.2845739775660271
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ΔΡΑΣΗ 2.1 ΓΥΠΑΣ 

«ΓΙΑΝΝΗΣ»   
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου 
 

Ένα από τα δύο άγρια όρνια που επιβίωσε από την πρόσφατη μαζική 

δηλητηρίαση στο Μεσολόγγι είναι ο γύπας ΓΙΑΝΝΗΣ. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ μέσω της 

παρακολούθησης από το δορυφορικό πομπό πραγματοποίησε μεγάλη πτήση 

προς την Ήπειρο και έφτασε στο Πάπιγκο.  

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 κούρνιασε για ένα βράδυ στο φαράγγι του Βίκου 

όπου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το είδος φώλιαζε στην περιοχή πριν 35 

χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία εδώ και τρεις δεκαετίες 

περίπου, αφότου εγκατέλειψαν την αποικία τους στο φαράγγι του Βίκου μετά 

την μαζική δηλητηρίαση που έλαβε χώρα στον Ελαφότοπο.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες της Καλλιόπη Στάρα έγινε σε δηλητηριασμένη νεκρή 

αγελάδα όπου τότε πέθανε μάλλον και το ζευγάρι των γυπαετών του Βίκου. Αν 

και σποραδικές παρατηρήσεις 1-3 όρνιων αναφέρονται τα τελευταία μόνο 

χρόνια στα ορεινά λιβάδια της Τύμφης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Τα όρνια αναγνωρίζουν όμως τις παλιές θέσεις φωλιάσματος από τα 

χαρακτηριστικά υπολείμματα κουτσουλιάς και τα κλαδιά που μένουν εκεί για 

πολλά χρόνια στις σπηλιές και τα πατάρια των κάθετων βράχων, όπου άλλοτε 

φώλιαζαν. Έτσι η επίσκεψη του όρνιου στον χώρο αυτόν μετά το βαρύ πλήγμα 

που δέχτηκε η αποικία στο Μεσολόγγι από την μαζική δηλητηρίαση να μην 

αποτελεί έκπληξη. Αυτό συμβαίνει συχνά στα περιπλανώμενα όρνια και 

αποτελεί καλό σημάδι για μελλοντική επαναποίκιση της περιοχής όταν οι 

συνθήκες το επιτρέψουν. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ αφού επισκέφθηκε, τις δύο άλλες ενεργές αποικίες της 

Αιτωλοακαρνανίας, τις τελευταίες στην Δυτική Ελλάδα, τις 2 από τις 4 όλης της 

ηπειρωτικής χώρας, (οι άλλες είναι στην Κομοτηνή και τον Έβρο) θεωρούμε ότι 

αυτό το πουλί είναι το ένα από τα δύο πουλιά του τελευταίου εναπομείναντος 

ζευγαριού της αποικίας της Κλεισούρας που χάθηκε πλέον, αφού τα 6 

ζευγάρια που φώλιαζαν στο φαράγγι αυτό μέχρι να πέσει το δηλητήριο στον 

Αράκυνθο, εγκαταλείφθηκε πλέον. Και αυτό, διότι 6 ενήλικα πουλιά 

φωτογραφήθηκαν μετά το περιστατικό να επωάζουν ακόμη τα αυγά τους μετά 

το δηλητήριο, αλλά όλα εγκατέλειψαν την προσπάθεια αργότερα αφού έμειναν 

χωρίς ταίρι (τα 5 από τα 10 δηλητηριασμένα νεκρά που βρέθηκαν νεκρά ήταν 

ενήλικα πουλιά). 

Ο γύπας βρίσκεται στα όρη του Βάλτου και συγκεκριμένα στην περιοχή του 

Χαλκιόπουλου ενώ σποραδικά πραγματοποιεί και πτήσεις προς τα Ακαρνανικά 

όρη.  

Σύμφωνα με την έκθεση των αποτελεσμάτων ετήσιας απογραφής Όρνιων 

(Gyps fulvus)στις θέσεις κούρνιας Δεκέμβριος 2020 η αποικία των όρνιων στην 

περιοχή του Εμπεσού εντοπίζεται σνατολικά του οικισμού, στις νότιες απολήξεις 

του εκτεταμένου ορεινού συμπλέγματος Όρη Βάλτου, που εκτείνεται σε 

διεύθυνση Β-Ν σε μήκος περίπου 40 χιλιομέτρων. Η περιοχή βρίσκεται εντός της 

Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)GR2110006 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 37 

ΒΑΛΤΟΥ» και εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) gr088 «Όρη 

Βάλτου».  

Η πρώτη κούρνια εντοπίζεται στη βόρεια απόκρημνη όψη της κορυφής 

Ψηλοβούνι, όπου καταγράφηκαν 7 Όρνια. Στην πλαγιά αυτή είχε καταγραφεί 

την άνοιξη του 2020 ένα αναπαραγωγικό ζεύγος με νεοσσό, από τον 

ορνιθολόγο Νίκο Μπούκα. Στη νότια όψη της κορυφής Προφήτης Ηλίας 

εντοπίστηκε και μια δεύτερη κούρνια, όπου παρατηρήθηκαν να κουρνιάζουν 

13 Όρνια κατά το σούρουπο. Συνολικά, επομένως, καταγράφηκαν 20 Όρνια 

στην περιοχή. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε από κατάλληλα σημεία 

πάνω στον επαρχιακό δρόμο από το Εμπεσό προς Περδικάκι.   

 

 
Εικόνα 72: O ΓΙΑΝΝΗΣ στο Χαλκιόπουλο Αιτ/νας. Παρακολούθηση μετακίνησης 

μέσω του δορυφορικού πομπού (OT-50 s/n:192677) 
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ΔΡΑΣΗ 2.1 ΓΥΠΑΣ 

«ΜΑΡΚΟΣ» 
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου 
 

Ο ΜΑΡΚΟΣ αφού παράμεινε στον πειραματικό κλωβό προκειμένου να 

εγκλιματιστεί, μετά την απελευθέρωση του επανεντάχθηκε και προσαρμόστηκε 

άμεσα στο φυσικό περιβάλλον. Οι επίγειες παρατηρήσεις μέσω 

παρακολούθησης και η τηλεμετρία από τον δορυφορικό πομπό που διαθέτει 

αποδεικνύουν την ομαλή προς το παρόν επανένταξη του πτηνού. 

Οι πτήσεις που έχει πραγματοποιεί μέχρι στιγμής είναι μεταξύ του λατομείου 

(κλωβός) του όρους Αρακύνθου και σε συνέχεια των 7,5 km. περίπου 

νοτιοδυτικά της αποικίας των όρνιων στα κάθετα γκρεμνά, στο φαράγγι της 

Κλεισούρας. Παράλληλα καταγράφονται ενδιάμεσες θέσεις για κούρνια στο  

φαράγγι της Παλιορόλακας.  

Ο κύριος βιότοπος διατροφής του αποδεικνύει ότι κατεξοχήν είναι ο 

Αράκυνθος και ταυτόχρονα ο χώρος ενισχυτικής εξωτερικής τροφοδοσίας 

(ταΐστρα) του Φορέα Διαχείρισης όπου γειτνιάζει με τον κλωβό.  

Η ταΐστρα με την εναπόθεση ενισχυτικής τροφοληψίας που πραγματοποιείται 

αποτελεί σημαντικό μέτρο-δράσης αποτροπής πιθανότητας μιας νέας 

δηλητηρίασης. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον 

έλεγχο σαρκοφάγων θηλαστικών από τους αγροκτηνοτρόφους αποτελεί 

βασικό σκοπό αποφυγής προς προσέλκυση τροφοληψίας των όρνιων που 

επανεντάχθηκαν πρόσφατα  προς επιβίωση αλλά και των γυπών της αποικίας 

της Κλεισούρας και των διαχειμάζοντων ατόμων μειώνοντας την θνησιμότητα 

τους. 

Ο γύπας στα πλαίσια παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους με την χρήση 

της τηλεμετρίας μετακινήθηκε στο βουνό Δίκορφο (ή Βελούτσι) όπου υψώνεται 

πάνω από τον Αστακό και αποτελεί την δυτική απόληξη των Ακαρνανικών 

Ορέων. Δυτικά προς το Ιόνιο και της επαρχιακής οδού Πάλαιρου-Αστακού 

στους ασβεστόλιθους του Δίκορφου πλησίον της κορυφής Προφήτης Ηλίας 

(ή Βελούτσα) όπου ανέρχεται στο υψόμετρο 929 m. το όρνιο προσγειώθηκε 

προς ύπαρξη πιθανόν τροφής.     

Πέρασε επίσης και από το σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων και από την νήσο 

Δρακόνερα. Στις Εχινάδες και στο ποιο νότιο νησιωτικό οικοσύστημα, στη νήσο 

Οξιά (υψομέτρου 421 m.) ασβεστολιθικού υποστρώματος με αρκετά επικλινείς 

πλαγιές κατά περιοχές σημειώνοντας ότι φώλιαζε το είδος το 1897.  

Ο ΜΑΡΚΟΣ παράλληλα έκανε πέρασμα και κούρνιασε στα Ακαρνανικά όπου 

στα ορεινά της προστατευόμενης περιοχής διατηρείται ένας βιώσιμος 

αναπαραγωγικός πληθυσμός. Μέχρι τις 31/03/2021 βρίσκεται στις κορυφές 

του Πεταλά πλησίον της Λεπενούς Αιτωλοκαρνανίας. Πιθανόν να τον 

προσέλκυσε κανένα ψοφίμι από την αγέλη άγριων αλόγων που διαθέτουν οι 

απότομες πλαγιές του βουνού. Το πιο βορειοανατολικό σημείο πτήσης του 

καταγράφηκε πλησίον του χωριού Παλιάμπελα.  
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Εικόνα 73: O ΜΑΡΚΟΣ στη Λεπενού Αιτ/νας. Παρακολούθηση μετακίνησης 

μέσω του δορυφορικού πομπού (OT-50 s/n:192674) 
 

ΔΡΑΣΗ 2.1 ΓΥΠΑΣ 

«ΒΥΡΩΝ» 
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου 
 

Ο ΒΥΡΩΝ αφού παράμεινε στον πειραματικό κλωβό προκειμένου να 

εγκλιματιστεί, μετά την απελευθέρωση του επανεντάχθηκε και προσαρμόστηκε 

στο φυσικό περιβάλλον παρόλο που στο πρώτο δεκαπενθήμερο υπήρχε μια 

ανησυχία λόγω της μη διατροφής και περιορισμένης απόστασης πτήσεων που 

πραγματοποιούσε.  

Στις πρώτες τέσσερις ημέρες βρισκόταν για αρκετό διάστημα πλησίον της 

πίστας αερολέσχης Μεσολογγίου (28.01.2021). Πραγματοποιήθηκε αυτοψία 

στην περιοχής μέσω επίγειας παρατήρησης και εύρεσης εντοπισμού του 

πτηνού. Ευτυχώς μετακινήθηκε στο φαράγγι της Παλιορόλακας.  

Στις 2.02.2021 και μέσω της τηλεμετρίας από τον δορυφορικό πομπό που 

διαθέτει το όρνιο απεικόνιζε στην εφαρμογή ότι βρίσκεται στους πρόποδες του 

Αρακύνθου και πλησίον του Αιτωλικού. Το πτηνό δεν είχε φάει για 8 ημέρες και 

προτάθηκε στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει να φτάσει μέχρι την ταΐστρα 

(κλωβό) να εναποτεθεί τροφή και όσο αυτό ήταν εφικτό πλησίον στο σημείο 

που βρισκόταν. Ο ΒΥΡΩΝ κατάφερε και πέρασε απέναντι στο φαράγγι, οπότε 

ήταν προσεγγίσιμος. Οι επόπτες φύλακες του Φ.Δ. την ίδια ημέρα έριξαν 

αρκετό φαγητό σε εμφανές σημείο όπου προσέγγισαν από τον χωματόδρομο 

Κεφαλόβρυσου-Κάτω Μούσουρα. Στις 04.02.2021 μετακινήθηκε προς Κάτω 

Μούσουρα ενώ την επόμενη ημέρα έδειχνε να πετάει παρόλο που τα στοιχεία 

έδειχναν μηδενική ταχύτητα αλλά με αλλαγή ύψους και κούρνιασε μαζί με τον 

ΜΑΡΚΟ πλησίον Κάτω Αμπέλια. 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 40 

Αφού πέρασαν οι πρώτες δέκα ημέρες από την επανένταξη του 

καταναλώθηκαν τα αποθέματα λίπους από την τελευταία τροφή εντός του 

κλωβού προσαρμογής. Οι επόμενες 5-10 ημέρες οι οποίες ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικές θα έκριναν την επιβίωση του ΒΥΡΩΝ αλλά και των άλλων δυο 

γυπών που επανεντάχθηκαν πρόσφατα και ιδιαίτερα θα κριθεί πόσο μπορούν 

να ανταγωνιστούν τα άγρια όρνια στην κατανάλωση τροφής και ενταχθούν 

στην «ιεραρχία» διεκδικώντας με επιτυχία τροφή.  Εάν έφαγε την προηγούμενη 

ημέρα ή προχθές, το διάστημα αυτό πάει ίσως μία εβδομάδα πίσω, ανάλογα 

την ποσότητα φαγητού (1/2 κιλό ανά ημέρα το ελάχιστο).  

Την Δευτέρα 08.02.2021 κούρνιασε μαζί με τον ΜΑΡΚΟ ακριβώς κάτω από την 

θέση θέας στα Κάτω Αμπέλια δείχνοντας να υπάρχει τροφή και στις 15.02.2021 

κούρνιαζε μαζί με άλλα 7 όρνια πλησίον του Αγίου Νικολάου (Κρεμαστού) 

στους πρόποδες του Αράκυνθου. Το ένα από αυτά διέθετε ετικέτα σήμανσης 

με κωδικό Wing tang 46.  

Οι πτήσεις που έχει πραγματοποιεί ήταν μεταξύ του λατομείου (κλωβός) σε 

συνέχεια των 7,5 km. περίπου νοτιοδυτικά της αποικίας των όρνιων στα κάθετα 

γκρεμνά, στο φαράγγι της Κλεισούρας και με ενδιάμεσες θέσεις για κούρνια 

στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου. 

Επίσης έχει πραγματοποιήσει πτήσεις αλλά και κούρνιασμα στα Ακαρνανικά 

όρη καθώς και πέρασμα από την λίμνη Αμβρακία ενώ το πιο βόρειο σημείο 

πτήσης που έχει καταγραφεί είναι στον Τρύφο Αιτωλοακαρνανίας (πλησίον 

ιαματικών λουτρών Τρύφου.)  
 

 
Εικόνα 74: Παρακολούθηση ΒΥΡΩΝΑ μετακίνησης μέσω του δορυφορικού 

πομπού (OT-50 s/n:190494) 
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ΔΡΑΣΗ 2.1 ΓΥΠΑΣ 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 
Παρακολούθηση δραστηριότητας των σημασμένων 

όρνιων μέσω του διαδικτύου 
 

Το αρπακτικό ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ επανεντάχθηκε στο φυσικό του περιβάλλον από 

σημείο θέας στα Κάτω Αμπέλια Αρακύνθου τη Κυριακή 24/01/2021. Είναι ο 

γύπας όπου προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό και εγκλωβίστηκε στον 

διαμορφωμένο κλωβό μέσω παθητικής σύλληψης.  

Ίσως και γι΄αυτό το λόγο το άγριο όρνιο παρουσιάζει μέσω της εφαρμογής 

πτήσεις και δραστηριότητα όπου εντυπωσιάζει ευχάριστα με τις χιλιομετρικές 

αποστάσεις-πτήσεις του.  

Ενδεικτικά στις 28.01.2021 βρέθηκε πλησίον από την πίστα της αερολέσχης 

Μεσολογγίου και μετακινήθηκε σε σημείο τροφοληψίας πλησίον του 

φαραγγιού του Αγ. Νικολάου Κρεμαστού καταναλώνοντας ποσότητα από 

ψοφίμι (προβατίνα) μαζί με άλλα 17 όρνια. Εν συνεχεία ταξίδεψε στις 02.02.2021 

στον Εμπεσό όπου και κούρνιασε μαζί με τον ΓΙΑΝΝΗ. Βρέθηκαν μαζί σε σημείο 

τροφοληψίας στην ίδια θέση στο "Μπλέτσι" αφού προηγούμενος 

πραγματοποίησε πέρασμα από τα ορεινά πλησίον του Αετού Ξηρομέρου.  

Επέστρεψε στην Κλεισούρα και στις 04.03.2021 έφυγε από τον Αράκυνθο και 

κούρνιασε για πρώτη φορά στα Ακαρνανικά όρη. Έκανε περάσματα από τα 

ορεινά της Λεπενού. Επιστροφή στον Εμπεσό με συνυπάρξη με τον ΓΙΑΝΝΗ 

(14.03.2021). Η ψηφιακή χαρτογραφική εφαρμογή 31.03.2021 απεικονίζει το 

σημείο εντοπισμού του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στα Ακαρνανικά Όρη. 

 

 
Εικόνα 75: O ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στα Ακαρνανικά. Παρακολούθηση μετακίνησης 

μέσω του δορυφορικού πομπού (OT-50 s/n:192674) 
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Δράση 3.1 Παρακολούθηση των αποικιών των όρνιων 
 

Σε συνέχεια του 1ου παραδοτέου πραγματοποιήθηκαν επίγειες καταγραφές 

έρευνας πεδίου παρακολούθησης του τοπικού πληθυσμού και από τα 

διαχειμάζοντα του Αρακύνθου ενώ παράλληλα με τους πομποθετημένους 

γύπες και μέσω δεδομένων τηλεμετρίας αποκάλυψαν σημεία προσγειώσεων 

προς τροφοληψία, κούρνιασμα κτλ.  
 

Καταγραφές έρευνας πεδίου 

Καταγραφές Ημερομηνία Πραγματοποιήθηκε 

1η Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 ✓  

2η Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 ✓  

3η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 ✓  

4η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 ✓  

5η Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020 ✓  

6η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 ✓  

7η Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2020 ✓  

8η Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 ✓  

9η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 ✓  

10η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 ✓  

11η Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020  ✓  

12η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 ✓  

13 Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2021 ✓  

14η Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ✓  

15η Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 ✓  

16η Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ✓  

17η Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 ✓  

18η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ✓  
 

 

15/05/2020 
Στο φαράγγι της Κλεισούρας καταγράφηκαν να γυροπετούν 5 όρνια και τα 

οποία κούρνιασαν στα κάθετα γκρεμνά. Στην παρακολούθηση συμμετείχε και 

ο ερευνητής περιβάλλοντος Ηλίας Τζώρας. 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 43 

  
Εικόνα 76-77: γύπες σε πτήσεις στο φαράγγι της Κλεισούρας 

 

  
Εικόνα 78-79: προσγείωση προς κούρνιασμα σε πατάρι εντός της Κλεισούρας 

 

18/05/2020 
Στο φαράγγι της Κλεισούρας καταγράφηκαν όπως και στις 15/05/2020 να 

γυροπετούν 5 όρνια. Πραγματοποιούσαν πτήσεις κινούμενα από πατάρι σε 

πατάρι στα κάθετα γκρεμνά. Στην παρακολούθηση συμμετείχε και ο ερευνητής 

περιβάλλοντος Ηλίας Τζώρας. 

  
Εικόνα 80-81: Πτήση και αερογλίστρημα γύπα 
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Εικόνα 82-83: πτήση - 2 γύπες σε πατάρι της Κλεισούρας  

 

05/06/2020 
Τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε καταγραφή εργασίες πεδίου 

αναπαραγωγικής επιτυχίας των όρνιων καθώς και μία συνολική επισκόπηση 

της κατάστασης του τοπικού πληθυσμού της Αιτωλοακαρνανίας ιδιαίτερα μετά 

το πολύ σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης 11 γυπών στην περιοχή της 

Κλεισούρας τον Φεβρουάριο του 2020. 

Στην καταγραφή που οργανώθηκε από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία  

και την συμμετοχή στελεχών και εθελοντών αλλά και την συμβολή του Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων όπου 

συμμετείχαν η Κέλυ Κουτσογιάννη, ο Διονύσης Μαμάσης και ο Ηλίας Τζώρας 

με σημείο παρακολούθησης-καταγραφής το φαράγγι της Παλιορόλακκας και 

εν συνεχεία στα Στενά της Κλεισούρας.  

Στο φαράγγι της Κλεισούρας εντοπίστηκε 1 νεοσσός (φωτογραφίες Απ. 

Καλτσής & Διον. Μαμάσης) με τις υπόλοιπες θέσεις/πατάρια ενδεχόμενου 

φωλιάσματος ήταν κενές.  

Συνολικά καταγράφηκαν στην αποικία 10 Όρνια, μεταξύ των οποίων και το 

δακτυλιωμένο Όρνιο με την ένδειξη Β2 με ετικέτα σήμανσης μαύρο wing tag 

«ΚΕΛΛΥ» όπου επανεντάχθηκε πρόσφατα από τον κλωβό εγκλιματισμού. 

 

  
Εικόνα 84-85: παρατήρηση από Παλιορόλακκα - 1 νεοσσός στην Κλεισούρα 

https://edozoume.gr/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d-%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1/
https://edozoume.gr/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8d-%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1/
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Εικόνα 86-87: 1 νεοσσός (φωτ.: Αποστόλης Καλτσής Ε.Ο.Ε.)  

 

  
Εικόνα 88-89: Παρατήρηση με ετικέτα σήμανσης Β2 “ΚΕΛΛΥ”  

 

Από το Δελτίο τύπου που δημοσίευσε η Ε.Ο.Ε με θέμα Συγκρατημένη 

αισιοδοξία για το μέλλον των απειλούμενων γυπών της Αιτωλοακαρνανίας   

σημειώνει παράλληλα ότι: Όσον αφορά την αποικία των Ακαρνανικών Ορέων, 

στην περιοχή Κανδήλας – Μύτικα παρατηρήθηκαν τρεις νεοσσοί και συνολικά 

16 Όρνια, ενώ άλλοι τρεις νεοσσοί παρατηρήθηκαν στην αποικία της 

Πάλαιρου και συνολικά 13 Όρνια. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές και σε 

συνδυασμό με τις προηγούμενες καταγραφές τον Φεβρουάριο, εκτιμάται ότι 

στην περιοχή των Ακαρνανικών Ορέων υπάρχουν περισσότερες από 10 

ενεργές θέσεις φωλιάσματος. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι κατόπιν της κινητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης και 

της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ τον Φεβρουάριο, με την αποστολή δειγμάτων ιστών από 

τα δηλητηριασμένα Όρνια, στάλθηκαν από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 

Ιδρυμάτων Αθηνών τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων που 

υποδεικνύουν ως ουσία δηλητηρίασης των Όρνιων το Bendiocarb, το οποίο 

προέρχεται από παρασιτοκτόνο φυτοφάρμακο του οποίου η διάθεση 

απαγορεύεται στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Bendiocarb είναι πολύ τοξικό 

τόσο για τα ψάρια όσο και για τα πουλιά. 
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Η Αιτωλοακαρνανία είναι μία από τις μόλις τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα με 

ενεργές αποικίες Όρνιων, ένα από τα τέσσερα είδη γύπα της χώρας και είδος 

απειλούμενο με εξαφάνιση, και φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό 

πληθυσμό του είδους, μετά από αυτόν της Κρήτης. Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος LIFE-IP 4 Natura προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη 

πενταετία Σχέδιο Δράσης για τρία απειλούμενα είδη γυπών της χώρας (Όρνιο, 

Γυπαετός, Μαυρόγυπας), που περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που 

στοχεύουν στη βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης των ειδών αυτών. 

https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84

%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-

%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce

%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-

%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/ 

 

31/07/2020 
Τη Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε καταγραφή εργασίας 

πεδίου αναπαραγωγικής επιτυχίας των όρνιων στο φαράγγι της Κλεισούρας. 

Με έμφαση στον μοναδικό νεοσσό από τις 8:30-10:00 π.μ. δεν παρατηρήθηκε 

καμία προσπάθεια πτήσης του. Επί 1 ½ ώρα κούρνιαζε στην θέση του και με το 

ράμφος του αυτοκαθάριζε τις φτερούγες του.  

Δεν παρατηρήθηκε κανένα όρνιο να γυροπετά στο χρόνο που βρισκόμασταν 

από την θέση παρατήρησης μας ούτε διαπιστώθηκε κανένα όρνιο εν πτήση να 

προσγειώνεται πλησίον του νεοσσού. 

 

  
Εικόνα 90-91: Παρατήρηση νεοσσού  

 
 

06/08/2020 
Τη Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε καταγραφή εργασίας πεδίου 

αναπαραγωγικής επιτυχίας των όρνιων στο φαράγγι της Κλεισούρας. Με 

έμφαση στον μοναδικό νεοσσό που έχει εντοπιστεί από τις πρόσφατες 

καταγραφές από τις 8:30-10:40 π.μ. δεν παρατηρήθηκε καμία προσπάθεια 

πτήσης του. Κούρνιαζε στο πατάρι του που εντοπίστηκε.  

https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
https://edozoume.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
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Παρατηρήθηκαν 4 όρνια να γυροπετούν στο χρόνο που βρισκόμασταν από 

την θέση παρατήρησης μας. Δεν διαπιστώθηκε κανένα όρνιο να 

προσγειώνεται πλησίον του νεοσσού. 

  
Εικόνα 92-93: Παρατήρηση νεοσσού  

 

  
Εικόνα 94-95: Παρατήρηση όρνιων 

 

20/08/2020 
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή στο φαράγγι της Παλιορόλακκας. Δεν 

εντοπίστηκε κανένα όρνιο να γυροπετά στην περιοχή θέασης.  

Τροφοδοτήθηκε παράλληλα ο κλωβός με τροφή για τα τρία όρνια που 

βρίσκονται εντός. Ελέγχτηκε η κάμερα που βρίσκεται στην περίφραξη (ανοιχτή 

ταΐστρα). Στην παρακολούθηση συμμετείχε και ο ερευνητής περιβάλλοντος 

Ηλίας Τζώρας. 
 

 

06/10/2020 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2020 καταγραφή 

παρακολούθησης γυπών στον Αράκυνθο. Δεν παρατηρήθηκε κανένα όρνιο  
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Εικόνα 96-97: Στενά Κλεισούρας-Κάργιες 

 
 

31/10/2020 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 καταγραφή 

παρακολούθησης γυπών στα Στενά της Κλεισούρας του Αρακύνθου. Δεν 

παρατηρήθηκε κανένα όρνιο από τον καταγράφον παρά μόνο ένα ζευγάρι 

χρυσαετών (Aquila chrysaetos) να γυροπετούν στο φαράγγι πλησίον στα 

βράχια της πλαγιάς. 

  
Εικόνα 98-99: Zευγάρι χρυσαετών (Aquila chrysaetos) στην Κλεισούρα 

 

Ο Χρυσαετός είναι είδος με ραγδαία μείωση των πληθυσμών του τα τελευταία 

χρόνια στην χώρα μας και στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο κατατάσσεται ως 

«Κινδυνεύον EN [C1, D]» με πληθυσμιακό επίπεδο 100-120 ζευγάρια. Θα πρέπει 

να τονιστεί ότι η περιοχή είναι μάλλον η μοναδική στο νομό Αιτωλοακαρνανίας 

(και ίσως ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας) που διατηρεί έναν ακμαίο πληθυσμό 

Χρυσαετών, αφού τα γύρω βουνά και ιδιαίτερα ο κορμός της Πίνδου δεν 

φιλοξενεί πλέον την παλαιότερη πυκνότητα ζευγαριών χρυσαετών, λόγω 

πρόσφατης ραγδαίας μείωσης του είδους από διάφορες αιτίες. Τσιακίρης Ρ. 

και Ρουσόπουλος Γ. (2011)  
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06/11/2020 
Τη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε καταγραφή 

παρακολούθησης στα Στενά της Κλεισούρας. 15 άτομα γυροπετούσαν στα 

κάθετα γκρεμνά του φαραγγιού.  

 

  
Εικόνα 100-101: Στενά Κλεισούρας 

 

20/11/2020 
Τη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε απογραφή όρνιων στις 

θέσεις κούρνιας με την συμμετοχή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, 

Φορέων Διαχείρισης, της WWF Ελλάς και των Δασαρχείων Σταυρούπολης και 

Ιωαννίνων.  

Για τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών 

Ορέων συμμετείχαν στο φαράγγι της Κλεισούρας ο Γιάννης Κασβίκης με τον 

Νίκο Παλαιό και με τον Πάνο Κορδοπάτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής 

Εταιρείας και για την καταγραφή στο φαράγγι της Παλιαρόλακας ο Διονύσιος 

Μαμάσης.  

Απογραφή Όρνιων στις θέσεις κούρνιας υλοποιείται συντονισμένα σε 

Βαλκανικό επίπεδο (Ελλάδα, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία) εδώ και 

περίπου 15 χρόνια. Σκοπός της απογραφής είναι ο κατά το δυνατόν πιο 

ακριβής προσδιορισμός του Βαλκανικού πληθυσμού των Όρνιων, ο οποίος 

θεωρείται ενιαίος, όπως έχει φανεί από τις συνεχείς μετακινήσεις 

μαρκαρισμένων ατόμων από Κροατία, Σερβία και Βουλγαρία στη βόρεια 

(Θράκη) και δυτική Ελλάδα. Για αυτό τον λόγο, άλλωστε η απογραφή γίνεται 

συντονισμένα σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο 

το ενδεχόμενο διπλοκαταγραφών λόγω πιθανών μετακινήσεων Όρνιων μεταξύ 

των θέσεων κουρνιάσματος. Η απογραφή διεξάγεται στην αρχή της 

αναπαραγωγικής περιόδου των Όρνιων, δηλαδή στις αρχές του χειμώνα, όταν 

εκτιμάται πως τα περισσότερα άτομα έχουν αφήσει τις θερινές περιοχές 

τροφοληψίας και βρίσκονται κοντά στις αναπαραγωγικές αποικίες. Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία (επιμ.) 2020. Έκθεση αποτελεσμάτων ετήσιας 

απογραφής Όρνιων (Gyps fulvus) στις θέσεις κούρνιας. 
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Φαράγγι Κλεισούρας 

Συνολικά φέτος παρατηρήθηκαν 11 Όρνια να κουρνιάζουν στα “πατάρια” που 

σχηματίζονται στα ανώτερα σημεία της ανατολικής πλευράς. Μια δεύτερη 

γνωστή κούρνια βρίσκεται λίγο νοτιότερα από την έξοδο του φαραγγιού (θέση 

Άγιος Νικόλαος), στο οποίο σημείο παρέμεινε όλη την ώρα απογραφής ένας 

παρατηρητής, ωστόσο κανένα Όρνιο τελικά δεν κούρνιασε στην συγκεκριμένη 

θέση. Το βασικό σημείο παρατήρησης βρίσκεται στη βάση του φαραγγιού και 

δίπλα στον δρόμο Μεσολογγίου-Αγρινίου. 

 

Φαράγγι Παλιαρόλακας (Όρος Αράκυνθος) 

Η βασική κούρνια βρίσκεται στη βόρεια όψη του φαραγγιού.  

Σε κοντινή θέση και πάνω από το φαράγγι λειτουργεί από τον Φορέα 

Διαχείρισης (ΦΔ) Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων 

κλωβός εγκλιματισμού Όρνιων, καθώς και στοιχειώδης χώρος τροφοδοσίας 

αρπακτικών (ταϊστρα), εξυπηρετώντας κυρίως τις ανάγκες εξοικείωσης των 

προς επανένταξη Όρνιων με τα άγρια πτηνά της περιοχής. Η κούρνια της 

Παλιαρόλακας χρησιμοποιείται συχνότερα από τα Όρνια της τοπικής αποικίας 

όταν έχει υπάρξει τροφοδοασία της ταϊστρας. Στη φετινή απογραφή, αν και 

υπήρξε τροφοδοασία της ταϊστρας την προηγούμενη ημέρα από τον ΦΔ πριν 

την απογραφή, δεν παρατηρήθηκαν Όρνια ούτε να κατεβαίνουν για 

τροφοδοσία στην ταϊστρα, αλλά ούτε και να κουρνιάζουν στο φαράγγι.  

Η εργασία απογραφής των Όρνιων στις κούρνιες πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της Δράσης C.1 «Πιλοτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη 

και τους οικοτόπους» και πιο συγκεκριμένα αποτελεί μέρος της προβλεπόμενης 

από το ΕΣΔ δράσης «Υλοποίηση προγράμματος εθνικής απογραφής-

Χαρτογράφηση όλων των ενεργών και ιστορικών αποικιών-Ετήσια Εργασία 

πεδίου σε επιλεγμένες αποικίες/επικράτειες και εκτίμηση της αναπαραγωγικής 

επιτυχίας των γυπών». Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (επιμ.) 2020. Έκθεση 

αποτελεσμάτων ετήσιας απογραφής Όρνιων (Gyps fulvus) στις θέσεις 

κούρνιας. 

 

  
Εικόνα 102-103: Τροφοληψία ταϊστρας με προβατίνες - Φαράγγι Παλιορόλακας  
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Εικόνα 104-105: Γερακίνα (Buteo buteo)πλησίον περίφραξης – Κλωβός 

εγκλιματισμού Όρνιων 

 

11/12/2020 
Τη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 στην Κλεισούρα καταγράφηκαν τις 

μεσημεριανές ώρες μεταξύ 14:30 και 16:00 5 όρνια να έχουν κουρνιάσει σε 

πατάρια της Κλεισούρας. Πιθανόν να ήταν υπήρχαν παραπάνω άτομα αλλά 

από το σημείο παρατήρησης 5 στον αριθμό ήταν εντοπίστηκαν.   

 

  
Εικόνα 106-107: 3 Όρνια στο πατάρια της Κλεισούρας 

 

18/12/2020 
Τη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε καταγραφή 

παρακολούθησης των όρνιων με θέσεις παρατήρησης την Κλεισούρα και το 

φαράγγι Παλιορόλακας αντίστοιχα.  

Από τις 8:25 π.μ. με θερμοκρασία 5oC μέχρι τις 10:40 π.μ. στο φαράγγι της 

Κλεισούρας δεν παρατηρήθηκε κανένας γύπας. Ηλιόλουστη ημέρα όπου 

ομάδες με κάργιες (Corvus monedula) γυροπετούν μετακινούμενες στους 

απόκρηνους βράχους. Σαρωτικός έλεγχος σε βράχια και κάθετα γκρεμνά για 

κούρνιασμα όρνιου όπου προφανώς βρισκόνουσαν σε άλλο σημείο. Μια 
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γερακίνα (Buteo buteo) αλλά και ένας χρυσαετός (Aquila chrysaetos) 

παρατηρήθηκαν στα Στενά μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. 

Εν συνεχεία στην Παλιορόλακα όπου στην ταΐστρα και εντός περίφραξης 

υπήρχε άφθονη ποσότητα τροφής με κρέατα. Δεν προσγειώθηκε κανένα 

όρνιο. 

Στις 11:40 π.μ. τα πρώτα 2 όρνια της ημέρας καταγράφονται. Από απόσταση 

2,5 km περίπου το ζευγάρι ανεμοπορεί κάνοντας ιδιαίτερα παιχνίδια στον αέρα. 

Το ένα διέθετε ετικέτα σήμανσης wing tag όπου σημειώθηκε ο κωδικός αριθμός 

4Χ με μπλε χρώμα με κόκκινα γράμματα. Το συγκεκριμένο είχε παρατηρηθεί 

στην ταΐστρα στις 16/02/2020.  

Ένα πεντάλεπτο γυροπετούσαν και στην συνέχεια επέστρεψαν με κατεύθυνση 

βορειότερα προς Άγιο Νικόλαο ή Κλεισούρα.  

12:15 μ.μ. άλλα 2 όρνια και σε μεγάλο ύψος πτήσης από τις κεραίες 

Μούσουρα περνούν τον κλωβό με κατεύθυνση την Βαράσοβα. Μέχρι τις 13:45 

στο λατομείο δεν καταγράφηκε άλλος γύπας  

Στην Κλεισούρα και μέχρι την δύση του ηλίου καταγράφηκαν προς κούρνιασμα 

12 όρνια.  

  
Εικόνα 108-109: Όρνια στα πατάρια της Κλεισούρας 

 

  
Εικόνα 110-111: Όρνια στα πατάρια της Κλεισούρας 
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21/12/2020 
Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε έρευνα παρακολούθησης 

στη Κλεισούρα. Με συννεφιά και με χαμηλή θερμοκρασία των 7oC  από τις 

07:47 π.μ. στο σημείο παρατήρησης δεν εντοπίστηκε καμία κίνηση του 

πτωματοφάγου είδους. 

Στις 07:55 σηκώθηκαν κάργιες όπου μετά από 10 λεπτά ακολούθησε πτήση το 

πρώτο όρνιο και μετακινήθηκε από το σημείο που κούρνιαζε σε γειτονικό 

βράχο. 08:16 σηκώθηκαν άλλα 2 όρνια και γυροπετούσαν και στις 08:18 

προσγειώθηκαν μαζί στον απέναντι βράχο. 08:30 π.μ. αντίστοιχα άλλα 5 άτομα 

σηκώθηκαν και πέταγαν μαζί με το κοπάδι από κάργιες. Μέχρι τις 

08:48 14 άτομα κατευθύνθηκαν προς την Αγία Ελεούσα. Κινήθηκαν προς τον 

Άη Νικόλα Κρεμαστού ή προς το φαράγγι Παλιορόλακας. 

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην ταΐστρα και για το ενδεχόμενο 

μήπως πήγαν για διατροφή. Παράλληλα παρακολούθηση στον ειδικό κλωβό 

εγκλιματισμού. Η περίφραξη διέθετε κρέατα-τροφή. Η κάμερα τις επόμενες 

ημέρες κατέγραψε και τον μαυρόγυπα αλλά μέχρι την διενέργεια αυτοψίας δεν 

παρατηρήθηκε κάποια κίνηση. 

15:00 επιστροφή στην Κλεισούρα προς καταγραφή κουρνιάσματος. Μετά από 

10 λεπτά άρχιζε η παρέα των γυπών να καταφτάνει στα κάθετα γκρεμνά. Μέχρι 

τις 15:55 16 άτομα κούρνιασαν στα πατάρια. Κανένα από αυτά δεν διέθετε 

ετικέτα σήμανσης wingtag και κανένα από αυτά δεν ξανασηκώθηκε μέχρι τις 5 

παρά. Στην διαδικασία παρακολούθησης συμμετείχε εθελοντικά και ο 

γεωπόνος Χρήστος Χατζέλας.    

 

  
Εικόνα 112-113: Προσγείωση σε πατάρι της Κλεισούρας- Γύπας εν πτήση 
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Εικόνα 114-115: Γύπας εν πτήση- Τα Στενά της Κλεισούρας 

 

 

21/01/2021 
Τη Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε έρευνα παρακολούθησης. 

Λόγω της συννεφιάς, της χαμηλής θερμοκρασίας αλλά και της έντονης 

βροχόπτωσης που ακολούθησε δεν παρατηρήθηκε κανένα όρνιο.  

Τις βροχερές ημέρες τα όρνια μπορεί να μην πετάξουν καθόλου ή θα 

μετακινηθούν ελάχιστα από τις κούρνιες τους. Ρουσόπουλος Γ., Τραπάζαλη Κ. 

(2004) 

  
Εικόνα 116-117: Φαράγγι Κλεισούρας- Δεν παρατηρήθηκε όρνιο 

 
 

24/01/2021 
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 από το λατομείο και πριν ξεκινήσει η δράση 

δακτυλίωσης-πομποθέτησης και επανένταξης των 3 γυπών από τον κλωβό 

φιλοξενίας στο φυσικό τους περιβάλλον παρατηρήθηκαν 17 άτομα και 1 

μαυρόγυπας.  Γυροπετούσαν από την κορυφή Κέφα όπου βρίσκονται οι 

κεραίες τηλεπικοινωνίας ενώ μερικά άτομα όπως και ο μαυρόγυπας που ήταν 

στην περιοχή καταγράφηκαν επάνω στο κλωβό και πλησίον της ταΐστρας.  
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Εικόνα 118-119: όρνια στον κλωβό-παρατήρηση προς τις κεραίες τηλ/νίας  

 

  
Εικόνα 120-121: όρνια στην κορυφή Κέφα (Κεραίες Μούσουρα)-μαυρόγυπας 

 

 

27/01/2021 
Τη Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ανησυχία προήλθε όταν η ψηφιακή εφαρμογή 

απεικόνιζε χαρτογραφικό στίγμα μετακίνησης για τους γύπες ΒΥΡΩΝΑ και 

ΜΑΡΚΟ αντίστοιχα. Άμεσα πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος πλησίον του 

σημείου αλλά και της ευρύτερης περιοχής για τον εντοπισμό τους προς 

αποφυγή του χειρότερου σεναρίου θνησιμότητας.  
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Εικόνα 122-123: επιτόπιος έλεγχος προς εντοπισμό γυπών ΒΥΡΩΝΑ πλησίον 

ελαιοκαλλιεργειών με κανάλι (διώρυγα) άρδευσης και ΜΑΡΚΟΥ πλησίον 

αερολέσχης Μεσολογγίου 

 

Μετά την ανησυχία ο ΒΥΡΩΝ όπου βρισκόταν για αρκετή ώρα στα βράχια 

πλησίον της πίστας αερολέσχης Μεσολογγίου μετακινήθηκε στο φαράγγι της 

Παλιορόλακας όπου βρέθηκε μαζί με τον ΜΑΡΚΟ αλλά και τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ 

προς διατροφή νεκρού προβάτου. 

Μετά τον επιτόπιο έλεγχο πεδίου πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση στα 

Στενά της Κλεισούρας του Αρακύνθου όπου δεν εντοπίστηκε κανένας γύπας. 

Ένα ζευγάρι χρυσαετών (Aquila chrysaetos) γυροπετούσε στο φαράγγι και 

πλησίον στα βράχια της πλαγιάς και μέχρι τις 15:20.  

Στις 15:50 περίπου 18 όρνια εντοπίζονται να απολαμβάνουν την ηλιόλουστη 

ημέρα πλησίον του φαραγγιού Άη Νικόλα (Κρεμαστού). Στον βράχο που είχαν 

κουρνιάσει καταγράφηκαν τα παραπάνω πομποθετημένα ενώ δυο εκ αυτών 

έφεραν ετικέτες σήμανσης στην φτερούγα τους (wing tag).  

Το ένα έφερε τον κωδικό αριθμό wing tag 11 με κίτρινο χρώμα τα γράμματα και 

κόκκινο χρώμα η ετικέτα. Το δε δεύτερο με το νούμερο 46 και ετικέτα σήμανσης 

με κίτρινο χρώμα. 

Λίγο πιο κάτω από το σημείο που κούρνιαζαν σε ένα πατάρι με αγριελιές 

κουρούνες καταγράφηκαν όπου ξέσκιζαν με το ράμφος τους μια νεκρή 

προβατίνα. Οι κουρούνες ήδη είχαν αρχίσει να γεύονται ενώ ένας γύπας 

πλησίον τους και σε απόσταση 15 μέτρων τα παρακολουθούσε στενά. 

Παρόλο που οι γύπες κούρνιαζαν στα κάθετα γκρεμνά και λιαζόταν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα η διαδικασία της διατροφής τους άργησε να ξεκινήσει. 

Ακριβώς στις 17.00 έπεσαν όλα μαζί στο νεκρό ζώο και οι διαμάχες μεταξύ 

τους για τα εντόσθια ήταν έντονες.  
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Εικόνα 124-125: 18 άτομα εντοπίστηκαν σε βράχια του Αράκυνθου 

 

  
Εικόνα 126-127: 18 άτομα εντοπίστηκαν σε βράχια του Αράκυνθου 

 
 

15/02/2021 
Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε καταγραφή στα Στενά 

της Κλεισούρας. Από τις 12:00 π.μ. ξεκίνησε η διαδικασία και από το βασικό 

σημείο παρατήρησης όπου βρίσκεται στη βάση του φαραγγιού και δίπλα στον 

δρόμο Μεσολογγίου-Αγρινίου.  

12:35 π.μ. παρατηρήθηκαν 2  γύπες όπου προσγειώθηκαν σε βράχο και τα ίδια 

άτομα εναλλάσσονταν μέσω πτήσεων σημεία προσγείωσης στα κάθετα 

γκρεμνά.    

Παρόλο την χαμηλή θερμοκρασία (3-8οC) ο αέρας βοηθούσε τους γύπες να 

ανεπορούν όπου ο μέγιστος αριθμός ατόμων που καταγράφηκαν ήταν 5 

άτομα. Στις 13:50 κούρνιασαν σε πατάρια. Μέχρι τις 14:10 δεν ξανασηκώθηκαν.  
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Εικόνα 128-129: 3 άτομα γυροπετούν -γύπας σε πατάρι της Κλεισούρας 

 

Άμεσα κινηθήκαμε από Μαγούλα σε νέο σημείο παρατήρησης πλησίον του 

Αγίου Νικολάου (Κρεμαστού) στους πρόποδες του Αράκυνθου.  Στους 

βράχους κούρνιαζαν 8 άτομα όπου το ένα από αυτά διέθετε ετικέτα σήμανσης 

με κωδικό Wing tang 46. Επίσης ο ΒΥΡΩΝ ήταν μαζί με την ομάδα.  

Στις 17:06 ένα από αυτά σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την Κλεισούρα ενώ 

τα υπόλοιπα κούρνιασαν στις 17:30. 

 

  
Εικόνα 130-131: 8 άτομα εντοπίστηκαν σε βράχια του Αράκυνθου 

  

31/03/2021 
Τη Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η τελευταία καταγραφή 

έρευνας πεδίου. Στα Στενά της Κλεισούρας δεν παρατηρήθηκε κανένας γύπας 

και εστιάσαμε σε ενδιάμεσο σημείο παρατήρησης στους πρόποδες του 

Αράκυνθου πλησίον του φαραγγιού του Αγίου Νικολάου (Κρεμαστός) σε 

περίπτωση πτήσεων και μετακίνησης από Κλεισούρα προς ταΐστρα.  

Παρατηρήθηκαν 4 άτομα να γυροπετούν και να επιστρέφουν εντός του 

φαραγγιού. 
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Εικόνα 132-133: πτήσεις πλησίον Αγίου Νικολάου (Κρεμαστός) 
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Δράση 3.1 Παρακολούθηση των αποικιών των όρνιων [ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΕΙΣ] 
 

 

4Χ 
ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ Ετικέτα σήμανσης WING TAG  [4Χ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

16/02/2020 
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2020 από θέση παρατήρησης στο λατομείο 

Παλιορόλακας καταγράφηκε γύπας με ετικέτα σήμανσης στη φτερούγα και με 

κωδικό 4Χ. 

 

 

 

  
Εικόνα 134-135: Το όρνιο με ετικέτα σήμανσης 4Χ στο λατομείο, πλησίον 

κλωβού 

 

 

18/12/2020 
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 από θέση παρατήρησης στο φαράγγι 

Παλιορόλακας καταγράφηκε γύπας με ετικέτα σήμανσης στη φτερούγα και με 

κωδικό 4Χ. 

  

4 

Χ 
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Εικόνα 136-137: Ζευγάρι από όρνια όπου το ένα διαθέτει την ετικέτα 4Χ 

 

 

 

11 
ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ Ετικέτα σήμανσης WING TAG  [11] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2020 
Τη Δευτέρα 14/12/2020 παρατηρήθηκαν 4 γύπες στον κλωβό φιλοξενίας. Το 

όρνιο με σήμανση στη φτερούγα και με κωδικό 11 καταγράφηκε από τον 

ορνιθολόγο  Γιάννη Ρουσόπουλο.   

 

 
Εικόνα 138:  εν πτήση με wingtags (TAG): 11 φωτ.: Γιάννης Ρουσόπουλος 

 

1 

1 
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27/01/2021 
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ο γύπας με ετικέτα σήμανση και κωδικό αριθμό 11 

καταγράφηκε στο όρος Αράκυνθος. Εντοπίστηκε μαζί με άλλα 17 άτομα 

πλησίον από το φαράγγι Άγιος Νικόλαος (Κρεμαστός) όπου λιαζόταν 

(κούρνιαζαν) και εν συνεχεία γεύτηκε σπλάχνα-έντερα από μια νεκρή 

προβατίνα. 

 

  
Εικόνα 139-140: Ο γύπας με ετικέτα σήμανσης 11  

 

  
Εικόνα 141-142: Ο γύπας με ετικέτα σήμανσης 11  
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07 
ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ Ετικέτα σήμανσης WING TAG  [07] 

 

Θηλυκό Σέρβικο όρνιο με κόκκινη ετικέτα σήμανσης στην φτερούγα wing tag 

07 γεννημένο το 2020 από την αποικία Uvac  

 

 
 

 

 

 

 

14/12/2020 
Τη Δευτέρα 14/12/2020 παρατηρήθηκε μπροστά από τον κλωβό το όρνιο με 

σήμανση στη φτερούγα και με κωδικό 07. Καταγράφηκε από τον ορνιθολόγο  

Γιάννη Ρουσόπουλο όπου ο γύπας βρισκόταν ακριβώς μπροστά από τον 

κλωβό φιλοξενίας και παρατηρήθηκαν στο σύνολο 4 όρνια.   

  
Εικόνα 143-144:  Σέρβικο όρνιο με wing tag 07 (φωτ.: Γιάννης Ρουσόπουλος) 

 

 

03/03/2021 
 

Παρατηρήθηκε στο φαράγγι της Κλεισούρας από τον Νίκο Πατερέκα και τον 

Χρήστο Χρηστοδούλου σύμφωνα με την δημοσίευση της ανάρτηση του στο 

facebook και στο group Balkan Vultures  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=812695002680032&set=gm.1160140

371114231 

 

0 

7 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=812695002680032&set=gm.1160140371114231
https://www.facebook.com/photo/?fbid=812695002680032&set=gm.1160140371114231
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Εικόνα 145: Το θηλυκό Σέρβικο όρνιο με ετικέτα σήμανσης 07 στην Κλεισούρα 

 

 

46 
ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗ Ετικέτα σήμανσης WING TAG  [46] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Θηλυκό Σέρβικο όρνιο με κίτρινη ετικέτα σήμανσης στην φτερούγα wingtag 46 

γεννημένο το 2019 από την αποικία Uvac  
 

 

27/01/2021 
Τη Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ο γύπας με ετικέτα σήμανση και κωδικό αριθμό 

46 καταγράφηκε στο όρος Αράκυνθος. Εντοπίστηκε μαζί με άλλα 17 άτομα 

πλησίον από το φαράγγι Άγιος Νικόλαος (Κρεμαστός) όπου λιαζόταν 

(κούρνιαζαν) και εν συνεχεία γεύτηκε σπλάχνα-έντερα από μια νεκρή 

προβατίνα. 

4 

6 
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Εικόνα 146-147: Ο γύπας με ετικέτα σήμανσης 46  

 

15/02/2021 
Τη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2021 ο γύπας με ετικέτα σήμανση και κωδικό 

αριθμό 46 καταγράφηκε στο όρος Αράκυνθος. Εντοπίστηκε μαζί με άλλα 7 

άτομα πλησίον από το φαράγγι Άγιος Νικόλαος (Κρεμαστός) όπου 

κούρνιαζαν. 

  
Εικόνα 148-149: Ο γύπας με ετικέτα σήμανσης 46  

 

 

03/03/2021 
 

Παρατηρήθηκε στο φαράγγι της Κλεισούρας από τον Νίκο Πατερέκα σύμφωνα 

με την δημοσίευση της ανάρτηση του στο facebook και στο group Balkan 

Vultures 

https://www.facebook.com/photo?fbid=812523159363883&set=gm.11599864

64462955 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=812523159363883&set=gm.1159986464462955
https://www.facebook.com/photo?fbid=812523159363883&set=gm.1159986464462955
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Εικόνα 150: Ο γύπας με ετικέτα σήμανσης 46 στο φαράγγι της Κλεισούρας 
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Δράση 4.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων 
Για το παραδοτέα 4.1, η δημιουργία βάσης πραγματοποιήθηκε μέσω 

προγράμματος υπολογιστικών λογιστικών φύλλων της Microsoft Excel. 

Στο φύλλο εργασίας EXCEL με όνομα αρχείου DATA BASE GYPS_ Management 

Body of Messolonghi lagoon – Akarnanian Mountains παρουσιάζονται και 

αναλύονται σε ξεχωριστές σελίδες 6 γύπες (Gyps fulvus) όπου διαθέτουν 

δορυφορικού πομπούς (πομποθετημένα).  

Τα όρνια είναι αυτά που πομποθετήθηκαν την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 

ΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ και οι γύπες που πομποθετήθηκαν την Κυριακή 24 

Ιανουαρίου 2021 ΒΥΡΩΝ, ΜΑΡΚΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  

Αλφαβητικά από τη στήλη A έως και τη στήλη P παρέχονται πληροφορίες για 

τα κάτωθι δεδομένα:  

A: αναγνωριστικός κωδικός πομπού 

B: UTC ημερομηνία και ώρα, (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα) 

C: UTC ημερομηνία 

D: UTC ώρα 

E: τύπος δεδομένων 

F: πλήθος δορυφόρων με τους οποίους είχε συγχρονιστεί ο πομπός εκείνη τη 

χρονική στιγμή 

G: μέτρηση τάσης μπαταρίας δορυφορικού πομπού σε mV 

H: ποσοστό φόρτισης μπαταρίας σε % 

I: μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφά ο πομπός σε mA 

J: βαθμός σφάλματος σήματος GPS (απόκλιση) 

K: γεωγραφικό πλάτος 

L: γεωγραφικό μήκος 

M: υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας σε μέτρα (m) 

N: ταχύτητα πτηνού σε χιλιόμετρα ανά ώρα 

O: πορεία πτηνού, σε μοίρες 

P: θερμοκρασία σώματος του πτηνού σε βαθμούς Κελσίου 

Όλα τα αριθμητικά δεδομένα αντιστοιχούν στην κάθε χρονική στιγμή που 

αναφέρονται στις παραπάνω στήλες B, C και D. Ο αριθμός των δορυφόρων 

που παρουσιάζεται στη στήλη F εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες και μεταβάλλεται ανάλογα με αυτές.  

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν όπως οι νεφώσεις/άνεμοι είναι 

μερικά από τα στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά τις μετρήσεις, όπως αυτό 

απεικονίζεται στη στήλη J που αναλύει το βαθμό απόκλισης τoυ σήματος GPS 

(hdop).  

Οι τρεις στήλες G, H και I παρέχουν πληροφορίας σχετικά με τα αποθέματα 

ενεργείας του αισθητήρα. Οι εναπομείνασες στήλες αναφέρονται αποκλειστικά 

στην στιγμιαία θέση του γύπα την ανάλογη χρονική στιγμή. 
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Δράση 5.1 Ενημέρωση του κοινού 
 

Στα πλαίσια ενημέρωσης κοινού τη Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση με αγρο-κτηνοτρόφο όπου 

δραστηριοποιείται στο Χαλίκι και στους πρόποδες του Αράκυνθου με 

πρόβατα.  

Ο στόχος της επικοινωνίας ήταν η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του για τους 

γύπες του Αρακύνθου. Ο κτηνοτρόφος δεν έδειξε ενδιαφέρον και ήταν 

αρνητικός. Από την αρχή στη συζήτηση σημείωνε ότι το κτηνοτροφικό ζωικό 

κεφάλαιο που διαθέτουν οι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής μειώνεται από 

τις επιθέσεις λύκων. Οι απώλειες και οι ζημιές των παραγωγών είναι μεγάλες.  
 

  
Εικόνα 151-152: Ο παραγωγός από το Χαλίκι έκανε αναφορές στις επιθέσεις 

των λύκων που δέχεται το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων του Αράκυνθου 

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης κοινού την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση με τον νεαρό κτηνοτρόφο Ειρηναίο 

Αμπλανίτη κάτοικο Αγριλιάς με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του για 

τους ευάλωτες γύπες του Αρακύνθου. 

Ο κτηνοτρόφος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γνωρίζοντας αρκετά καλά το είδος. 

Εκφράζοντας την θετική του στάσης αλλά και στήριξη της προσπάθειας που 

καταβάλλεται από τον Φ.Δ. για την καταγραφή, προστασία αλλά και αποφυγή 

των δηλητηριασμένων δολωμάτων και στην πρόληψη περιστατικών μαζικής 

θανάτωσης των γυπών.  
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Εικόνα 153-154: Ο νεαρός κτηνοτρόφος παρατηρώντας τους 7 γύπες (Gyps 

fulvus) στον Αράκυνθο 

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης κοινού τη Τετάρτη 31 Φεβρουαρίου 2021 

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση με τον κτηνοτρόφο κ. Γιώργο 

Αμπλανίτη κάτοικο Αγριλιάς.  Ο εποικοδομητικός διάλογος πραγματοποιήθηκε 

με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του για τους ευάλωτες γύπες του 

Αρακύνθου. 

Ο κτηνοτρόφος διαθέτει σταβλική εγκατάσταση και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γνωρίζοντας αρκετά για το είδος. Σημείωσε μάλιστα ότι πριν 15 ημέρες είχε 

παρατηρήσει 39 όρνια από την Κλεισούρα προς το φαράγγι του Αγίου 

Νικολάου (Κρεμαστού) εκφράζοντας παράλληλα την θετική του στάση αλλά 

και στήριξη της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Φ.Δ. για την 

καταγραφή, προστασία των γυπών. Καταδίκαζε κάθε αυθαιρεσία και χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων.  
 

  
Εικόνα 155-156: Κτηνοτρόφος παρατηρώντας την πτήση του γύπα  
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Δελτίο Τύπου Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  21/05/2020 
 

Οι γύπες του Αρακύνθου υπό δορυφορική παρακολούθηση: από το 

Μεσολόγγι στην Κροατία! 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα νεκροφάγα αρπακτικά καταγράφει και παρακολουθεί 

ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων με 

στόχο την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τους. Οι επιβλητικοί γύπες 

βρίσκουν καταφύγιο στα Ακαρνανικά όρη, στον Αρακύνθο και τα Στενά της 

Κλεισούρας φιλοξενώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο αναπαραγωγικό εθνικό 

πληθυσμό του είδους, μετά από αυτόν της Κρήτης. Ο Φορέας Διαχείρισης με 

την συμβολή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων της οργάνωσης Wild Flora and 

Fauna τοποθέτησε πρόσφατα δορυφορικούς πομπούς σε 5 όρνια όπου μέσω 

ειδικής ψηφιακής διαδικτυακής πλατφόρμας, καταγράφεται σε on line χρόνο η 

δραστηριότητα τους και οι διαδρομές που ακολουθούν συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων.  

  
Εικόνα 157-158: Ο ΝΤΙΝΟΣ πριν την επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον  

Ο ΝΤΙΝΟΣ έφτασε στην Κροατία 

 

Από αυτά ο γύπας «Ντίνος» έχει πρόσφατα εκπλήξει ευχάριστα τους 

επιστήμονες με το μεγάλο ταξίδι που έχει διανύσει από το Μεσολόγγι στις 

Βαλκανικές χώρες, διανύοντας σε λιγότερο από μία εβδομάδα πάνω από 1000 

χιλιόμετρα! Το ύψος πτήσης του ανήλθε ακόμη και στα 2.810 μέτρα ενώ η 

ταχύτητα του ξεπέρασε κάποιες φορές τα 80 χιλιόμετρα την ώρα! Αφού πέρασε 

τα ελληνικά σύνορα, έφτασε στο Εθνικό Πάρκο Bajti δίπλα στα Τίρανα όπου 

διανυκτέρευσε 2 βραδιές λόγω κακοκαιρίας, πέρασε το Μαυροβούνιο και 

περιπλανήθηκε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη επιλέγοντας για κούρνια το 

εντυπωσιακά απόκρημνο όρος Velež, όνομα σλάβικου θεού που σχετίζεται με 

την κτηνοτροφία και τα βοοειδή (το όνομα Μπέλες για βουνό συναντάται και 

στην χώρα μας!)  και πλέον κουρνιάζει στα βορειοδυτικά νησιά της Κροατίας, 

στην Αδριατική θάλασσα. Εκεί υπάρχουν αρκετές αποικίες όρνιων, με κοντά 

https://www.fdlmes.gr/65-deltia-typou-2020/681-oi-gypes-tou-arakynthou-ypo-doryforiki-parakoloythisi-apo-to-mesologgi-stin-kroatia.html
https://www.fdlmes.gr/65-deltia-typou-2020/681-oi-gypes-tou-arakynthou-ypo-doryforiki-parakoloythisi-apo-to-mesologgi-stin-kroatia.html
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100 ζευγάρια. που φωλιάζουν στα κάθετα βράχια των ακτών τους και όπου 

γίνονται πολύχρονες προσπάθειες διατήρησής τους. Τελευταίος του λοιπόν 

ασφαλές καταφύγιο είναι από προχθές το νησί Cres όπου υπάρχει και το 

πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Ενημέρωσης και Επανένταξης όρνιων στα 

Βαλκάνια, το φημισμένο Beli Rescue Centre, με το οποίο ο Φορέας Διαχείρισης 

έχει αναπτύξει ήδη συνεργασία. 

  
Εικόνα 159-160: Ο Διον. Μαμάσης στο φαράγγι της Παλιορόλακκας-χάραξη 

πορεία πτήσης μετακίνησης ΓΥΠΑ ΝΤΙΝΟΥ 

 

Παράλληλα για τους άλλους πομποθετημένους γύπες σημειακά, η «Κέλλυ» 

μετακινείται ακόμη μόνο εντός του όρους Αράκυνθου και των Στενών της 

Κλεισούρας όπου έχει πετάξει και στα 3.600 μέτρα ύψος. Ο «Γιάννης» 

πραγματοποίησε μεγάλη πτήση προς την Ήπειρο στο Πάπιγκο και κούρνιασε 

ένα βράδυ στο φαράγγι του Βίκου, σε περιοχή όπου το είδος φώλιαζε πριν 35 

χρόνια! Ο δε «Νίκος» περισυλλέχθει και επέστρεψε στον κλωβό φιλοξενίας όπου 

θα συμβάλλει στην προσέλκυση άγριων όρνιων και μέσω παθητικών 

συλλήψεων, πομποθέτησης για παρακολούθηση του άγριου πληθυσμού. 

Τέλος ο «Φώτιος», ένα από τα δηλητηριασμένα όρνια που έγινε προσπάθεια 

επανένταξης του, δυστυχώς πριν μερικές μέρες κατέληξε, πιθανότατα λόγω 

κάποιας χρόνιας οργανικής βλάβης που προκάλεσε το δηλητήριο.  

Η δορυφορική παρακολούθηση του είδους σκοπό έχει κυρίως να συμβάλει 

αποφασιστικά στον έγκαιρο εντοπισμό και την πάταξη της παράνομης χρήσης 

των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Παράλληλα, ο Φορέας Διαχείρισης 

κατασκεύασε πειραματικό κλωβό υποδοχής, εγκλιματισμού και επανένταξής 

γυπών στο φυσικό τους χώρο, τον Αράκυνθο, ενώ λειτουργεί πειραματικά & 

ελεγχόμενο περιφραγμένο χώρο τροφοδοσίας (ΧΤΑΠ)_για την εναπόθεση 

νεκρών ζώων, που αποτελούν την μοναδική τροφής των γυπών. Η δράση 

αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ανάκαμψη του 

ευρύτερου πληθυσμού των πτωματοφάγων στην Δυτική Ελλάδα, και 

υλοποιείται σε συνεργασία με τις δασικές Υπηρεσίες, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Εφημερίδα  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  28/05/2020 
Η ημερήσια ανεξάρτητη περιφερειακή εφημερίδα  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τη Πέμπτη 

28 Μαΐου 2020 και στη σελίδα 12 ανέπτυξε αρθρογραφία με τίτλο «Πετώντας 

από το Μεσολόγγι στην Κροατία» και με ειδική αναφορά στον γύπα «ΝΤΙΝΟ».  

 

  
Εικόνα 161-162: Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ «Πετώντας από το Μεσολόγγι 

στην Κροατία» 
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Κοινό Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Ε. και Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  21/06/2020 

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον των απειλούμενων γυπών της 

Αιτωλοακαρνανίας 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA στελέχη και εθελοντές της 

Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, συνεχίζοντας τη συλλογή δεδομένων 

για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο των γυπών, επισκέφθηκαν στις 5 και 6 

Ιουνίου, μαζί με στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, τις περιοχές της Κλεισούρας και των 

Ακαρνανικών Ορέων. Στόχος της εργασίας πεδίου ήταν η καταγραφή της 

αναπαραγωγικής επιτυχίας των Όρνιων, καθώς και μία συνολική επισκόπηση 

της κατάστασης του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα μετά το πολύ σοβαρό 

περιστατικό δηλητηρίασης 11 γυπών στην περιοχή της Κλεισούρας τον 

Φεβρουάριο του 2020. 

 

  
Εικόνα 163-164: γύπας στο φαράγγι της Κλεισούρας-Ορνιθοπαρατηρητές  

Το ενθαρρυντικό νέο από την αποικία της Κλεισούρας ήταν η καταγραφή ενός 

νεοσσού, γεγονός που σημαίνει ότι ένα ζευγάρι κατάφερε να ολοκληρώσει με 

επιτυχία την αναπαραγωγική διαδικασίαπαρά τις εξαιρετικά δυσμενείς 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν από το περιστατικό δηλητηρίασης, ενώ 

συνολικά στην αποικία καταγράφηκαν 10 Όρνια, μεταξύ των οποίων κι ένα 

δακτυλιωμένο πουλί που απελευθερώθηκε πρόσφατα από τον κλωβό 

εγκλιματισμού του Φορέα Διαχείρισης που βρίσκεται στον Αράκυνθο. Όσον 

αφορά την αποικία των Ακαρνανικών Ορέων, στην περιοχή Κανδήλας-Μύτικα 

παρατηρήθηκαν τρεις νεοσσοί και συνολικά 16 Όρνια, ενώ άλλοι τρεις 

νεοσσοί παρατηρήθηκαν στην αποικία της Πάλαιρου και συνολικά 13 Όρνια. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες 

καταγραφές τον Φεβρουάριο, εκτιμάται ότι στην περιοχή των Ακαρνανικών 

Ορέων υπάρχουν περισσότερες από 10 ενεργές θέσεις φωλιάσματος. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι κατόπιν της κινητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης και 

της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ τον Φεβρουάριο, με την αποστολή δειγμάτων ιστών από 

https://www.fdlmes.gr/65-deltia-typou-2020/685-sygkratimeni-aisiodoksia-gia-to-mellon-ton-apeiloymenon-gypon-tis-aitoloakarnanias.html
https://www.fdlmes.gr/65-deltia-typou-2020/685-sygkratimeni-aisiodoksia-gia-to-mellon-ton-apeiloymenon-gypon-tis-aitoloakarnanias.html
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2015
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2015
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2015
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τα δηλητηριασμένα Όρνια, στάλθηκαν από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 

Ιδρυμάτων Αθηνών τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων που 

υποδεικνύουν ως ουσία δηλητηρίασης των Όρνιων το Bendiocarb, το οποίο 

προέρχεται από παρασιτοκτόνο φυτοφάρμακο του οποίου η διάθεση 

απαγορεύεται στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Bendiocarb είναι πολύ τοξικό 

τόσο για τα ψάρια όσο και για τα πουλιά. 

  
Εικόνα 165-166: παρατήρηση στη Κλεισούρα - Ορνιθοπαρατηρητές 

Η Αιτωλοακαρνανία είναι μία από τις μόλις τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα με 

ενεργές αποικίες Όρνιων, ένα από τα τέσσερα είδη γύπα της χώρας και είδος 

απειλούμενο με εξαφάνιση, και φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό 

πληθυσμό του είδους, μετά από αυτόν της Κρήτης. Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος LIFE-IP 4 Natura προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στην 

επόμενη πενταετία Σχέδιο Δράσης για τρία απειλούμενα είδη γυπών της χώρας 

(Όρνιο, Γυπαετός, Μαυρόγυπας), που περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων 

που στοχεύουν στη βελτίωση της πληθυσμιακής κατάστασης των ειδών 

αυτών. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία: Ρούλα Τρίγκου - Συντονίστρια Επικοινωνίας, 

τηλ: 210 8228704 & 210 8227937 εσωτ.118, κιν.: 6977 

528200, rtrigou@ornithologiki.gr 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων: 

Γιάννης Κασβίκης, τηλ. 26320 55094, g.kasvikis@fdlmes.gr 

  Το Πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA(2018-2025) https://edozoume.gr/ αποτελεί 

το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE που εγκρίνεται για την Ελλάδα και είναι το 

σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της 

ελληνικής φύσης. Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της 

φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη 

συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, για 

πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις 

οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την 

προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση. 

mailto:rtrigou@ornithologiki.gr
mailto:rtrigou@ornithologiki.gr
mailto:g.kasvikis@fdlmes.gr
https://edozoume.gr/
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Στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA δέκα εταίροι, υπό τον συντονισμό του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους 

δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα 

εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 

 

 

Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Εφημερίδα Documento 30/08/2020 
 

Η Κυριακάτικη εφημερίδα έρευνας και άποψης Documento την Κυριακή 30 

Αυγούστου 2020 στο φύλο τεύχους Νο. 198 και στην στήλη Περιβάλλον της 

σελίδας 23 αφιέρωσε ολοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Ομπρέλα προστασίας για 

τους γύπες». Ο δημοσιογράφος κ. Μάκης Νοδάρος ανάπτυξε το ρεπορτάζ 

του σημειώνοντας εκτενή αναφορά στις παρακολουθήσεις του είδους, στην 

αποτροπή δηλητηριασμένων δολωμάτων, στον ειδικό κλωβό επανένταξης-

προσαρμογής, στην πομποθέτηση και δορυφορική παρακολούθηση. Στο 

ρεπορτάζ αναφορά ανέπτυξε παράλληλα ο περιβαλλοντολόγος-συντονιστής 

του Φ.Δ.Λ.Μ-Α.Ο. κ. Γιάννης Σελιμάς και ο υπογράφον.  
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Εικόνα 167: Εφημερίδα Documento «Ομπρέλα προστασίας για τους γύπες» 
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Δελτίο Τύπου Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  06/11/2020 

Το «όρνιο – μάρτυρας» με το όνομα «Κέλλυ» τελικά πλήρωσε με την ζωή της : 

θα μπορέσει η απώλειά της να σταματήσει το γενικότερο έγκλημα 

τοποθέτησης δηλητηρίων; 

Οκτώ μήνες μόνο κράτησε η ελεύθερη ζωή της «Κέλλυς», του πρώτου όρνιου-

τοποτηρητή δηλητηρίων που βρέθηκε νεκρό την Δευτέρα 2-11-2020 στα βουνά 

της νότιας Πίνδου. Εκεί αναζητούσε την τροφή της, νεκρά ζώα, μετά την 

επιτυχημένη επανένταξή της στο φυσικό περιβάλλον από τον Φορέα 

Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων. Η 

απελευθέρωσή της ακολούθησε την τραγική μαζική δηλητηρίαση όρνιων την 

περασμένη άνοιξη στον Αράκυνθο. Η απελευθέρωση υλοποιήθηκε σύμφωνα 

με σχετική άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 

συνεργασία πλειάδας δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και φορέων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Στην «Κέλλυ» είχε τοποθετηθεί πομπός που 

επέτρεπε τη διαρκή παρακολούθηση των κινήσεών της. Η ενέργεια αυτή 

αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον εντοπισμό δηλητηριασμένων δολωμάτων 

(εγκληματική πράξη που διώκεται αυστηρά) και στην πρόληψη περιστατικών 

μαζικής θανάτωσης όπως εκείνο στην περιοχή του Αρακύνθου. 

   

Εικόνες 168-169: Αριστερά το σύνολο των πτήσεων της «Κέλλυς» μετά την 

απελευθέρωσή της στο Μεσολόγγι τους τελευταίους 8 μήνες και δεξιά το 

σημείο όπου βρέθηκε νεκρή 

Τα στοιχεία του πομπού έδειξαν ότι όλο το καλοκαίρι η «Κέλλυ» πέρασε τον 

χρόνο της κυρίως στα Άγραφα, κουρνιάζοντας στις περισσότερες 

απόκρημνες κορυφές, αγναντεύοντας τα αμόλυντα μαγευτικά τοπία της 

Πίνδου, αλλά στα ημερήσια ταξίδια της έφτανε ως τις βουνοκορφές του 

Περιστερίου και των Τζουμέρκων. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ποτέ δεν 

επισκέφθηκε τις αποικίες των Ακαρνανικών (Εικόνα 1), ίσως γιατί δεν πρόλαβε 
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να ακολουθήσει τα «ντόπια» όρνια στο «χειμάδι» τους, με τα οποία έζησε 

αρμονικά μαζί όλο το καλοκαίρι στα ορεινά λιβάδια, ακολουθώντας τους 

μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 

Δυστυχώς, την περασμένη εβδομάδα, ο δορυφορικός πομπός της έδειξε 

ασυνήθιστη πτώση θερμοκρασίας σώματος, η αναπάντεχη σταθερότητα του 

στίγματος (Εικόνα 2) οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση του Δασαρχείου 

Αμφιλοχίας που βάσει του τελικού στίγματος του πομπού εντόπισε και 

περισυνέλλεξε το νεκρό όρνιο που παρέλαβε κατόπιν ο Φορέας Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων. Είναι πολύ σημαντικό 

το ότι εντοπίστηκε άμεσα και ο χώρος όπου πιθανώς χρησιμοποιήθηκε το 

δηλητηριασμένο δόλωμα από τον ειδικό σκύλο εντοπισμού δολωμάτων 

«Κούκι» με τη συνεργασία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Έτσι, με τη 

«θυσία» της «Κέλλυς» αποσοβήθηκε μία ακόμη μαζική δηλητηρίαση του 

απειλούμενου είδους των ορνέων σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία και την 

Νότια Πίνδο. Έγινε δε ενδελεχής συλλογή πειστηρίων και εργαστηριακών 

δειγμάτων για την εξιχνίαση του εγκλήματος, που θα αποσταλούν άμεσα από 

τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων 

αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες. 

Ταυτόχρονα οργανώσεις από την Σερβία και την Βουλγαρία που παρέχουν 

τεχνογνωσία και των οποίων μαρκαρισμένα όρνια και οι σπάνιοι μαυρόγυπες 

έχουν έρθει ήδη για να ξεχειμωνιάσουν στην περιοχή, σε συνεργασία με το 

Δασαρχείο Ιωαννίνων και τον Φορέα Διαχείρισης που επιτηρούν τις πτήσεις 

των πουλιών και του Δασαρχείου Αμφιλοχίας που εποπτεύει τον χώρο, 

δικτύωσαν και εντατικοποίησαν τις ρυθμίσεις των πομπών για άμεση 

κινητοποίηση σε επόμενο κρούσμα, που σε συνεργασία με την Κυνηγετική 

Συνομοσπονδία και τους θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδία Στερεάς 

Ελλάδας, βρίσκονται πλέον σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ 

ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΣΟ ΤΑ ΖΩΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. 
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Ανάρτηση στην σελίδα Facebook Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  30/12/2020 
 

Ενημέρωση του κοινού με ανάρτηση στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων 30 Δεκεμβρίου 2020  

 

Φωτογραφίες από τους γύπες μας στην ταιστρα που έχει τοποθετήσει ο 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων στον 

Αράκυνθο. Σώζουμε τη Φύση, διασφαλίζουμε την υγεία μας, χαιρόμαστε τη 

Ζωή. Καλή Πρωτοχρονιά με παύση των δηλητηριασμένων δολωμάτων, με 

προστασία της ορνιθοπανίδας, με αγάπη για τον κόσμο που μας περιβάλλει. 

 

  

Εικόνες 170-171: Φωτογραφίες ανάρτησης από την κάμερα της ταΐστρας  
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Ανάρτηση στην σελίδα Facebook Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  07/01/2021 
 

Ενημέρωση του κοινού με ανάρτηση στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων 7 Ιανουαρίου 2021  

 

Στα στενά της Κλεισούρας και στα κάθετα γκρεμνά βρίσκει καταφύγιο 

διαβίωσης ένα από τα μεγαλύτερα αρπακτικά, το όρνιο (Gyps fulvus). Ο 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων στα 

πλαίσια παρακολούθησης για την βελτίωση της κατάστασης του είδους 

κατέγραψε πρόσφατα να κουρνιάζουν 16 γύπες. Παράλληλα μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας πραγματοποιείται η παρακολούθηση της δραστηριότητας των 

διαδρομών που ακολουθούν οι γύπες, όπου τους έχουν τοποθετηθεί 

δορυφορικοί πομποί. 
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Εικόνα 172-182: Φωτογραφική τεκμηρίωση προβολής ανάρτησης στο 

facebook του Φ.Δ. για τα όρνια (Gyps fulvus) στο φαράγγι της Κλεισούρας 

 

 

Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Ανάρτηση στην σελίδα Facebook Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  26/01/2021 
 

Ενημέρωση του κοινού με ανάρτηση στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων 26 Ιανουαρίου 2021 

 

Η διάσωση των γυπών της Αιτωλοακαρνανίας! 

Η δράση πομποθέτησης και επανένταξης γυπών που πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 24/01/2021 με την συμμετοχή δημοσίων-ιδιωτικών φορέων στο φυσικό 

τους περιβάλλον  μας έδωσε την ευκαιρία για μία ξεχωριστή 

φωτογραφία!!! 

 

  

Εικόνα 183: Φωτογραφική τεκμηρίωση προβολής ανάρτησης στο facebook 

του Φ.Δ. για τα όρνια (Gyps fulvus) φωτ.:Γ.Κασβίκης 
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Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Δελτίο Τύπου Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο  05/02/2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Οι αγωνιστές του 1821 εμπνέουν μια νέα απελευθέρωση στο 

Μεσολόγγι 

Τιμώντας την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση αλλά και 

την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, η οποία ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε 

άλλη με την απελευθέρωση της χώρας, συνεχίζονται οι δράσεις που έχει 

αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – 

Ακαρνανικών Ορέων με την συνδρομή πολλών ακόμη δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων, για την διάσωση των γυπών της Αιτωλοακαρνανίας από βέβαιο 

αποδεκατισμό (εδώ). Οι δράσεις αυτές έχουν την έγκριση και τελούν υπό την 

εποπτεία του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής 

Δ/νσης Δασών & Δ. Περιβάλλοντος της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δασαρχείου Μεσολογγίου. 

 

 
Εικόνα 184: επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον  

 

Σκοπός είναι οι δράσεις διατήρησης της φύσης να συνδεθούν με τη διατήρηση 

της ιστορικής μνήμης, ώστε η ανάδειξη της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς 

της περιοχής να συνδεθεί με την ιστορία και τα δύο αυτά, άρρηκτα δεμένα 

στοιχεία της τοπικής κληρονομιάς, να ενισχύσουν περαιτέρω την μοναδική 

φυσιογνωμία της. Έτσι αποφασίσθηκε για φέτος, όσα πουλιά 

απελευθερώνονται στην περιοχή, να λαμβάνουν ονόματα προσώπων από 

γνωστά ή άγνωστα για το ευρύ κοινό ιστορικά πρόσωπα, που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της επανάστασης, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον 

των πολιτών και κινητοποιώντας τους να μάθουν περισσότερα για τους 

πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης. 

Καθώς μάλιστα τα πουλιά αυτά θα φέρουν δορυφορικούς πομπούς και θα 

ταξιδέψουν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, πολύ πιθανά και ακόμη μακρύτερα 

(όπως πρόσφατα ο «Αλέξης», ο «Ντίνος» ή θα έχουν τραγικό τέλος όπως η 

https://www.fdlmes.gr/2014/713-1821.html
https://www.fdlmes.gr/2014/713-1821.html
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«Κέλλυ») μπορούν με τα ονόματά τους να μεταφέρουν ισχυρά μηνύματα για 

αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η συνεργασία, απαραίτητες και για 

την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς που απειλείται τόσο στην χώρα μας 

όσο και παγκοσμίως. 

Τρία πουλιά απελευθερώθηκαν με επιτυχία την Κυριακή 24/01/2021 . Τα δύο 

από αυτά έχουν φιλοξενηθεί επί μήνες από την ΑΝΙΜΑ, που λειτουργεί ως 

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών για είδη της άγριας πανίδας στην Αττική, σε 

συνεργασία με το Κέντρο Περίθαλψης “Αλκυόνη”, στον χώρο που έχει διατεθεί 

για τον σκοπό αυτόν από τον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου 

Διομήδους. Στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν για επτά μήνες σε ειδικό κλωβό 

εγκλιματισμού που διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων στον Αράκυνθο. Μαζί με αυτά 

απελευθερώθηκε ένα ακόμη όρνιο που προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό. 

Στο πρόσφατο αυτό εγχείρημα στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο η επιστημονική καθοδήγηση και συντονιστική αρωγή του εξειδικευμένου 

επιστημονικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας (Δρ. Ρήγας Τσιακίρης) που συνδράμει σημαντικά με 

ποικίλους τρόπους στους στόχους των σχετικών δράσεων από τότε που έχουν 

ξεκινήσει. 

Πέραν του Φορέα Διαχείρισης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας, συνδράμουν τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κοινότητα 

Ελληνικών και Δήμος Μεσολογγίου) καθώς και ιδιωτικοί φορείς και 

περιβαλλοντικές οργανώσεις με εξειδικευμένες γνώσεις και σχετικές υποδομές. 

Έτσι, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μεσολάβησε στην μεταφορά των πουλιών με 

το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του στους χώρους φιλοξενίας. Ταυτόχρονα 

η ΜΚΟ Πελαργός, χρηματοδοτεί συμπληρωματικές δράσεις για την λειτουργία 

των υποδομών, την παρακολούθηση των γυπών και την ενημέρωση των 

κτηνοτρόφων της περιοχής. Ακόμη η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

Εταιρεία συνδράμει στις καταμετρήσεις των γυπών στο πλαίσιο του Εθνικού 

Σχέδιου Δράσης για τα τρία πτωματοφάγα είδη (γύπες) του 

προγράμματος LIFE IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002). Επιπλέον το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και το WWF Hellas-Ομάδα Δαδιάς παρείχαν 

τεχνογνωσία και υλικά μαρκαρίσματος των γυπών, ενώ το Fund for Wild Flora 

and Fauna παρείχε τους δορυφορικής πομπούς και μαζί με σχετική 

χρηματοδότηση από το “MAVA Foundation”, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας της Φύσης δουλεύουν για την βελτίωση των σχετικών 

υποδομών και την παρακολούθηση των μαρκαρισμένων πουλιών. Τέλος οι 

δράσεις γίνονται σε συνέργεια με τον διεθνή, εξειδικευμένο σε αυτές τις δράσεις 

παγκοσμίως, οργανισμό Vulture Conservation Foundation και το 

πρόγραμμα BalkanDetox, με πρώτη δράση τον συντονισμό της δορυφορικής 

παρακολούθησης όλων των μαρκαρισμένων γυπών των Βαλκανίων, κάποιοι 

από τους οποίους επισκέπτονται πολύ συχνά την Αιτωλοακαρνανία και 

διατρέχουν άμεσα κίνδυνο αφανισμού από την συνεχιζόμενη παράνομη χρήση 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τρόπο ώστε οι υπηρεσίες να μπορέσουν να 
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ανταποκριθούν και να πατάξουν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά 

εγκλήματα που μαστίζει ακόμη ολόκληρη την χώρα. 

Τα ονόματα των τριών πρώτων πουλιών που απελευθερώθηκαν είναι: 

Μάρκος (προς τιμή του Μάρκου Μπότσαρη 1790-1823). Ο Μάρκος 

Μπότσαρης, γνωστός και ως «Ο Αετός της Σαμονίβας», βρέθηκε μεταξύ των 

υπερασπιστών του Μεσολογγίου στα τέλη του 1822. Λαβώθηκε θανάσιμα το 

καλοκαίρι του 1823 στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου και το σώμα του 

μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι όπου και ενταφιάστηκε. 

Βύρων (προς τιμήν του Λόρδου Βύρωνα 1788-1824). Άγγλος αριστοκράτης 

ποιητής φιλέλληνας και μια από τις σημαντικότερες μορφές του ρομαντισμού. 

Συνέδεσε το όνομά του με την στήριξη επαναστατικών κινημάτων σε Ιταλία και 

Ελλάδα και πέθανε στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών στο Μεσολόγγι. 

Αθανάσιος (προς τιμή του Αθανάσιου Ραζή-Κότσικα 1798-1826). Στις 20 

Μάϊου 1821 πρωτοστάτησε με άλλους πρόκριτους της πόλης στην ύψωση της 

επαναστατικής σημαίας στο Μεσολόγγι και ορίστηκε από την φρουρά των 

ενόπλων Μεσολογγιτών αρχηγός των ντόπιων αρμάτων. Έπεσε μαχόμενος το 

βράδυ της εξόδου προσπαθώντας να καταλάβει εχθρικό οχύρωμα απέναντι 

από την ντάπια της Λουνέτας προκειμένου να διευκολύνει την διέλευση των 

αμάχων από την μεριά της λιμνοθάλασσας. Το σπίτι του στεγάζει σήμερα το 

Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» στο Μεσολόγγι. Ο τάφος του βρίσκεται 

στον κήπο των ηρώων. 

Τη θέση τους στον κλωβό προσαρμογής παίρνουν τώρα τρία νεαρά 

αιχμάλωτα όρνια από εκείνα που ανευρίσκονται εξουθενωμένα ή 

τραυματισμένα και φιλοξενούνται προσωρινά σε διάφορες εγκαταστάσεις 

αποθεραπείας στην χώρα ώστε, ανάλογα τα συμπεράσματα της παραπάνω 

πειραματικής δράσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα να αποτελέσουν υλικό για 

μελλοντική ενδυνάμωση του πληθυσμού της ηπειρωτικής Ελλάδας που έχει 

μειωθεί δραματικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης και την διεθνή επιστημονικά τεκμηριωμένη αυτή πρακτική. 

 

  
Εικόνα 185-186: Ο «Αθανάσιος» εγκλωβισμένος στον κλωβό 

φωτο:Γ.Ρουσόπουλος -  Ο «Αθανάσιος» πετά επιτέλους ξανά προς την 

ελευθερία φωτ.:Γ.Κασβίκης  
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Ο «Αθανάσιος» (αριστερά) είναι ένας νεαρός γύπας από τον άγριο 

πληθυσμός των Βαλκανίων που εγκλωβίστηκε σε κατάλληλα σχεδιασμένη για 

τον σκοπό αυτόν κατασκευή στον Αράκυνθο. Δίπλα του βρίσκονται αιχμάλωτα 

όρνια που περιμένουν να απελευθερωθούν μετά την πολύμηνη παραμονή 

τους για αποθεραπεία και προσαρμογή στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεξιά το 

ίδιο πουλί πετά επιτέλους ξανά προς την ελευθερία, μαρκαρισμένο αυτήν την 

φορά με έγχρωμο δακτυλίδι και δορυφορικό πομπό, με σκοπό να βοηθήσει 

τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες στην αποκάλυψη των μυστικών της 

βιολογίας του, αλλά και στην ταχεία ανίχνευση και άμεση αντίδραση, σε 

περίπτωση παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. 
 

 

 

Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Συνέντευξη για την απελευθέρωση των 3 γυπών  18/02/2021 
 

Με αφορμή την επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον, των τριών γυπών 

που απελευθερώθηκαν με επιτυχία την Κυριακή 24/01/2021 από τον Αράκυνθο 

ο περιβαλλοντολόγος του Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο. Γιάννης Κασβίκης στον τηλεοπτικό 

τοπικό σταθμό ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV παραχώρησε συνέντευξη προς ενημέρωση στο 

τηλεοπτικό κοινό 
 

  
Εικόνα 187-188: Ο περιβαλλοντολόγος Γ.Κασβίκης στο Αχελώο ΤV για τα τρία 

πουλιά που απελευθερώθηκαν με επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

   

 

  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΟΡΝΙΩΝ (Gyps fulvus) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» 87 

Δράση 5.1 
Ενημέρωση του κοινού 

Ανάρτηση στην σελίδα Facebook Φ.Δ.Λ.Μ.-Α.Ο.  19/03/2021 
 

Ενημέρωση του κοινού με ανάρτηση στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Ακαρνανικών Ορέων 19 Μαρτίου 2021 στις 11:22 π.μ  ·  

 

«Συνεχίζονται οι καταγραφές έρευνας πεδίου για τους γύπες (Gyps fulvus) του 

Αρακύνθου.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων 

στα πλαίσια παρακολούθησης σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας καταγράφει 

παράλληλα και μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε on line χρόνο την 

δραστηριότητα και τις πτήσεις που ακολουθούν οι πέντε γύπες όπου τους 

έχουν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί. Η δράση θα συμβάλλει αποφασιστικά 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων, βέλτιστων διαχειριστικών λύσεων αλλά και 

στον έγκαιρο εντοπισμό παράνομης χρήσης/αποτροπής δηλητηριασμένων 

δολωμάτων με στόχο τον περιορισμό απωλειών από αυτή την παράνομη 

δραστηριότητα στην αποικία των γυπών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δυο εξ 

αυτών γυροπετούν στον Αράκυνθο, άλλα δυο στον Εμπεσό 

Αιτωλοακαρνανίας και ένας γύπας βρίσκεται στα νησιά της Κροατίας.» 
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Εικόνα 189-198: Φωτογραφική τεκμηρίωση προβολής ανάρτησης στο 

facebook του Φ.Δ. για τα όρνια (Gyps fulvus) στο Όρος Αράκυνθος 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων 

στα πλαίσια παρακολούθησης σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας καταγράφει 

παράλληλα και μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε on line χρόνο την 

δραστηριότητα και τις πτήσεις που ακολουθούν οι πέντε γύπες όπου τους 
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έχουν τοποθετηθεί δορυφορικοί πομποί. Η δράση θα συμβάλλει αποφασιστικά 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων, βέλτιστων διαχειριστικών λύσεων αλλά και 

στον 
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