ΓΝΩΡΙΣΤΕ
ΤΟΝ
ΦΙΔΑΕΤΟ
(CIRCAETUS GALLICUS)
H έλευση της άνοιξης και του
καλοκαιριού και γενικότερα των
καλών
καιρικών
συνθηκών
σηματοδοτούν και την «αφύπνιση»
και έντονη παρουσία των ειδών
ερπετών (φίδια, σαύρες). Στη
φύση το σύνηθες είναι ότι η
παρουσία μιας ομάδας ζώων θα
«προσελκύσει» και τους θηρευτές
τους, οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση των
πληθυσμών των θηραμάτων. Αναπόφευκτα, η παρουσία των ερπετών
τους θερμούς μήνες στην προστατευόμενη περιοχή του όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ακολουθείται από την παρουσία
του φιδαετού στους αιθέρες της περιοχής.

Ο φιδαετός είναι ένας μεγάλος αετός με μήκος που φτάνει τα 70
εκατοστά, βάρος μέχρι και 2,5 κιλά και άνοιγμα φτερών μέχρι
και 1,8 μέτρα. Οι φτερούγες του είναι μακριές και φαρδιές, ο
λαιμός του κοντός και το κεφάλι του σχετικά μεγάλο. Το χρώμα
του ραχιαία είναι σκούρο καφέ, ενώ κοιλιακά είναι ανοιχτόχρωμο
με το λευκό να είναι το βασικό χρώμα με καφέ κηλίδες ή ρίγες
και καφέ κεφάλι και λαιμό. Αναπαράγεται σε ανοικτές ξηρές
περιοχές με αραιά δάση, φωλιάζει σε δέντρα και αναζητά την
τροφή του σε ανοικτές εκτάσεις ανάμεσα σε μακία, φρύγανα και
διάσπαρτα δέντρα. Την τροφή του αποτελούν σχεδόν αποκλειστικά
τα ερπετά, χαρίζοντάς του το κοινό όνομα «φιδαετός» καθώς
είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα του όταν έχει συλλάβει
κάποιο φίδι και πετά προς τη φωλιά του κρατώντας το με τα
πόδια του ή το ράμφος του. Στο κυνήγι φτεροκοπά παραμένοντας
στο ίδιο σημείο ή απλά αιωρείται ακίνητος πάνω από περιοχή με
πιθανό θήραμα, το οποίο αρπάζει με μια απότομη βουτιά.

Ο φιδαετός προστατεύεται επαρκώς τόσο σε εθνικό όσο και σε
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υφίστανται απειλές κατά του είδους. Οι άμεσες πιέσεις πάνω
στους πληθυσμούς του σχετίζονται με τη θανάτωσή του από τη
λαθροθηρία. Οι έμμεσες πιέσεις σχετίζονται με τη χρήση
μυοκτόνων δηλητήριων που τελικά μέσω των φιδιών καταλήγουν
στους φιδαετούς, και -ως συνήθως- με τη συρρίκνωση και
υποβάθμιση των βιοτόπων που φωλιάζει, αναπαράγεται και κυνηγά
ο φιδαετός και τη δραματική μείωση των θηραμάτων του από τον
άνθρωπο εξαιτίας του ανηλεούς πολέμου κατά των ερπετών και
κυρίως των φιδιών.
Ο καλοκαιρινός επισκέπτης της προστατευόμενης περιοχής του
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που θα διαθέσει αρκετό
χρόνο στη φύση είναι βέβαιο ότι θα δει έναν φιδαετό να
αιωρείται ακίνητος σε ένα σημείο κατασκοπεύοντας το θήραμά
του. Το πιο εντυπωσιακό θα είναι να έχει την τύχη και να τον
δει να πετάει προς τη φωλιά του με τα «λάφυρα» του κυνηγιού
του να κρέμονται, ως αποδεικτικά της
δεινότητας και αποτελεσματικότητας.
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