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Τοποθεσία
Μια από τις πλέον αξιόλογες ορνιθολογικά περιοχές της χώρας μας, τα όρη Τζένα και
Πίνοβο βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Αριδαίας, στα σύνορα με
την Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας. Η περιοχή περιλαμβάνει τις πεδινές εκτάσεις στους
πρόποδες του Πινόβου, και του οροπεδίου της Νότιας - Περίκλειας - Λαγκαδιάς, τη
λοφώδη μεταξύ τους ζώνη και τους ορεινούς όγκους του Πινόβου και της Τζένας,
από το φαράγγι του Πευκωτού στα δυτικά, έως το ρέμα Λιπαρό στα ανατολικά, στην
κοιλάδα Περίκλειας.

Τοπίο και Βιοποικιλότητα
Η περιοχή αποτελεί μία από τις πιο αξιόλογες ορνιθολογικά περιοχές της Ελλάδας.
Καλύπτεται από εκτεταμένα δάση φυλλοβόλων (δρυός και οξιάς), αλπικά και
υποαλπικά λιβάδια και εκτατικές αγροτικές καλλιέργειες (τριφυλλιού, δημητριακών)
στα χαμηλότερα υψόμετρα, που διαχωρίζονται από φυτοφράκτες, αρδευτικά αυλάκια
και ρέματα. Στην ημιορεινή ζώνη κυριαρχούν μωσαϊκά βοσκοτόπων, μεσογειακών
θαμνώνων και δασών καθώς και εκτατικές καλλιέργειες, που αποτελούν ίσως τη
σημαντικότερη ζώνη τροφοληψίας πολλών αρπακτικών. Εξαιρετικά σημαντικά για τα
αρπακτικά είναι τα εκτεταμένα φαράγγια του ορεινού όγκου και οι αρκετοί
διάσπαρτοι μεμονωμένοι βράχοι σε όλη την έκταση της περιοχής.

Σημαντικότητα
Σημαντική περιοχή φωλιάσματος και τροφοληψίας για τα αρπακτικά, δασικά είδη και
είδη των ανοικτών ορεινών οικοτόπων. Το Όρνιο σχηματίζει σημαντικό πληθυσμό
στην περιοχή, ενώ στα σημαντικά είδη πουλιών που απαντώνται στην περιοχή
περιλαμβάνονται: η Δασόκοτα, το Χρυσογέρακο, το Στεπογέρακο, ο Ασπροπάρης, ο
Βασιλαετός, ο Σπιζαετός, ο Γερακαετός, η Χαλκοκουρούνα, κ.ά. Μέχρι και το 2004
στην περιοχή παρατηρούνταν τακτικά ένα από τα τελευταία άτομα Γυπαετού που
έχουν καταγραφεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ανθρώπινες δραστηριότητες
Κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοπονία.

Απειλές
Οι κύριες απειλές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή είναι η εγκατάλειψη των
παραδοσιακών χρήσεων γης, οι δασώσεις των εγκαταλειμμένων καλλιεργειών και
λιβαδιών με φυτείες Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia), η παράνομη τοποθέτηση

δηλητηριασμένων δολωμάτων, η λαθροθηρία, η εντατική δασική εκμετάλλευση και η
κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στο Πευκωτό, το Αετοχώρι και την
κοιλάδα της Φούστανης και η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων.
Καθεστώς Προστασίας
Η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR1140008) και Τόπο Κοινοτικής
Σημασίας. Επίσης αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και Βιογενετικό Απόθεμα,
καθώς και Σημαντική περιοχή για τα Πουλιά (GR038).

