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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν έγγραφο περιλαµβάνονται 27 πρακτικές περιπτωσιολογικές µελέτες µε θέµα τη διαχείριση 
γεωργικής γης σε τόπους Natura 2000, οι οποίες προέρχονται από διάφορες χώρες της ΕΕ.  Ο στόχος του 
εγγράφου είναι να παρουσιάσει τα διάφορα είδη πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί µε επιτυχία για την 
προώθηση και τη στήριξη γεωργικών πρακτικών οι οποίες συµβάλλουν ενεργά στη διατήρηση σπάνιων και 
απειλούµενων οικοτόπων και ειδών που προστατεύονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία της 
φύσης.  

Οι περιπτωσιολογικές µελέτες επιλέχθηκαν µε κριτήριο να αντιπροσωπεύεται µεγάλη ποικιλία περιστάσεων 
που αφορούν διαφορετικούς τύπους: 

• οικοτόπων και ειδών
• γεωργικής γης
• συνθηκών γεωργικής εκµετάλλευσης και πρακτικών διαχείρισης
• απαιτήσεων και µέτρων διατήρησης
• γεωργών και διαχειριστών γης.

Σκοπός των περιπτωσιολογικών µελετών είναι να αναδείξουν το εύρος των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν οι γεωργοί, οι δηµόσιες αρχές και οι υπέρµαχοι της προστασίας της φύσης στην 
προσπάθειά τους να συνδυάσουν τους στόχους για τη γεωργία µε τους στόχους διατήρησης. Ιδιαίτερη 
έµφαση δόθηκε δε στην επιλογή παραδειγµάτων στο πλαίσιο των οποίων αναζητούνται επωφελείς λύσεις 
για όλους οι οποίες, πέραν του ότι ωφελούν τη φύση, στηρίζουν επιπλέον την οικονοµική βιωσιµότητα των 
εµπλεκόµενων γεωργών, και παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες στην κοινωνία γενικότερα. 

Τα παραδείγµατα έχουν ληφθεί από διάφορες πηγές: 

- εθνικά ή περιφερειακά γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα στο πλαίσιο του ΠΑΑ (2007-2013)
- άλλα µέτρα στο πλαίσιο του ΠΑΑ
- εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα
- έργα µε χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα LIFE (τα οποία είναι συχνά σηµαντικά για τη
δροµολόγηση νέων τοπικών ή εθνικών πρωτοβουλιών).

Κάθε περιπτωσιολογική µελέτη εξετάζει το ιστορικό και το πλαίσιο εντός του οποίου αναλήφθηκε η 
αντίστοιχη πρωτοβουλία, τον τύπο γεωργικής εκµετάλλευσης και τα ζητήµατα που έπρεπε να 
αντιµετωπιστούν σε επίπεδο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και τα κύρια µέτρα που 
εφαρµόστηκαν. Στη συνέχεια, εξετάζει τα βασικά πλεονεκτήµατα και στοιχεία επιτυχίας, καθώς και τα 
σηµαντικότερα µειονεκτήµατα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.  

Με βάση τα ανωτέρω, οι περιπτωσιολογικές µελέτες φιλοδοξούν να παρέχουν χρήσιµη τροφή για σκέψη 
όσον αφορά τους διάφορους τύπους προσεγγίσεων και µέτρων που µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία 
για την καλύτερη ενσωµάτωση των αναγκών διατήρησης της φύσης στις καθηµερινές γεωργικές 
δραστηριότητες.  Αποτελούν δε χρήσιµο συµπλήρωµα του εγγράφου καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε θέµα τη γεωργία στο δίκτυο Natura 2000, το οποίο δηµοσιεύεται χωριστά.  

Οι περιπτωσιολογικές µελέτες συντάχθηκαν από οµάδα εµπειρογνωµόνων µε τη συνδροµή των δηµόσιων 
αρχών, των ενδιαφερόµενων παραγόντων και των ΜΚΟ που συµµετείχαν στην πρωτοβουλία, κατά 
περίπτωση. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάρτιση 
της παρούσας έκθεσης. Στο τέλος κάθε περιπτωσιολογικής µελέτης παρατίθενται λεπτοµερή στοιχεία.  
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Γεωργός και σύµβουλος © Partnerbetrieb Naturschutz 

Γεωργία και διατήρηση στο 
κρατίδιο Ρηνανίας-
Παλατινάτου 

Το γερµανικό οµόσπονδο κρατίδιο Ρηνανίας-
Παλατινάτου έχει µακρά παράδοση στα µεικτά 
γεωργοκτηνοτροφικά συστήµατα µικρής 
κλίµακας, µεταξύ άλλων, σε αρόσιµη γη, 
µόνιµους βοσκότοπους, θεριζόµενους λειµώνες, 
αµπελώνες και οπωρώνες1.  
Τα βασικά έσοδα της αγροτικής οικονοµίας 
προέρχονται από την αµπελοκαλλιέργεια (που 
καλύπτει το 10% της περιοχής), τον τουρισµό 
(συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων της 
κατασκήνωσης, της πεζοπορίας και της 
ποδηλασίας), τη δασοκοµία, και την εντατική 
εκµετάλλευση κάποιων εκτάσεων αρόσιµης γης. 
Η κοιλάδα του Ρήνου είναι σηµαντικό οικονοµικό 
και αστικό κέντρο καλά συνδεδεµένο µε τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα εµπορίου και µεταφορών, 
όµως στα νότια υψίπεδα υπάρχουν ακόµη 
µεγάλες εκτάσεις ηµιφυσικών οικοτόπων που 
έχουν διαµορφωθεί µέσα από την παραδοσιακή 
δραστηριότητα της εκτατικής γεωργίας, µε 
εκτεταµένες δασικές περιοχές. 

Δεδηλωµένος στόχος του προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης του κρατιδίου Ρηνανίας-

1 http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/ 

1
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Παλατινάτου είναι η ενσωµάτωση της διατήρησης 
της βιοποικιλότητας στη γεωργική 
δραστηριότητα, χρησιµοποιώντας ως βασικό µέσο 
τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα2.  

Το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου παρέχει 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα ειδικά για την 
προστασία οικοτόπων και ειδών 
(Vertragsnaturschutz) σε χορτολιβαδικές 
εκτάσεις (λειµώνες, βοσκότοπους και µετατροπή 
αρόσιµης γης), εκτάσεις αρόσιµης γης (περιοχές 
όπου εφαρµόζεται σπορά ήπιας έντασης ή ζώνες 
καλλιέργειας αγριολούλουδων χωρίς τη χρήση 
φυτοφαρµάκων), οπωρώνες (φύτευση και 
συντήρηση), και εγκαταλελειµµένους αµπελώνες 
(µετατροπή σε βόσκηση ή χορτοκοπή). Για 
βιολογική γεωργία ή ολοκληρωµένη παραγωγή 
παρέχονται άλλα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα, καθώς και µεµονωµένα µέτρα 
(καλλιέργειες κάλυψης, ζώνες ανάσχεσης, 
αµειψισπορά, κ.λπ.). 

Τα καθεστώτα περιλαµβάνουν τη δυνατότητα 
προσθήκης αποζηµίωσης για συγκεκριµένα µέτρα 
σε µικρότερες περιοχές, όπως ζώνες γης σε 
θεριζόµενους λειµώνες στις οποίες δεν 
εφαρµόζεται κοπή χόρτων και χρησιµεύουν για 
την αναζήτηση καταφυγίου, παραλλαγές στα 
καθεστώτα βόσκησης ή όψιµη άροση µε χρόνο 
παραµονής των υπολειµµάτων των καλλιεργειών 
στο πεδίο (Zusatzmodule). 

Το καθεστώς πριµοδότησης για λειµώνες και 
βοσκότοπους απαιτεί από τους γεωργούς να 
µεριµνούν για τη διατήρηση της παρουσίας 4 ή 8 
ειδών-δεικτών αντί να ορίζει συγκεκριµένες 
απαιτήσεις διαχείρισης, παρέχοντας έτσι στους 
γεωργούς µεγαλύτερη ευελιξία να προσαρµόσουν 
τα δικά τους µέτρα διαχείρισης.  

Περίπου το 25% της γεωργικής γης τελεί επί του 
παρόντος υπό πενταετή σύµβαση στο πλαίσιο 
κάποιου εξ αυτών των καθεστώτων, µε το 2% 
της γης (18.000 εκτάρια) να υπάγεται σε 
καθεστώς προστασίας οικοτόπων και ειδών. Κατά 
τη διάρκεια των τρεχόντων τελευταίων δύο ετών 
της δηµοσιονοµικής περιόδου του ΠΑΑ, θα πρέπει 
να απορριφθούν τυχόν αιτήσεις γεωργών εάν η 
ζήτηση για τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα 
προστασίας οικοτόπων και ειδών υπερβαίνει τη 
διαθέσιµη χρηµατοδότηση. 

Βασικοί οικότοποι και είδη και 

2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft
und Weinbau Rheinland-Pfalz (2007): Entwicklungs-
Programm Agrarwirtschaftt, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung. PAUL.

γεωργική διαχείριση 
Στο οµόσπονδο κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου 
υπάρχουν 177 τόποι Natura 2000 (120 ΕΖΔ και 
57 ΖΕΠ) οι οποίοι καλύπτουν το 20% της 
συνολικής του επιφάνειας. Πρόκειται για το 
υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε κάθε άλλο 
οµόσπονδο κρατίδιο της Γερµανίας. Περίπου το 
80% των περιοχών Natura 2000 είναι δάση, κατά 
κύριο λόγο οξιάς και βελανιδιάς, όµως πάνω από 
το 80% των ΕΖΔ και το 65% των ΖΕΠ3

περιλαµβάνουν εκτάσεις οικοτόπων που 
εξαρτώνται από την εκτατική γεωργία. 

  Λειµώνας µε µεγάλη ποικιλία ειδών © Partnerbetrieb 
Naturschutz 

3 Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und
2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes 
(LNatSchG) vom 22.06.2010 in Verbindung mit der 
Ersten Landesverordnung zur Änderung der Landes-
verordnung über die Erhaltungsziele in den NATURA 
2000 Gebieten vom 22. Dezember 2008 
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Στους τύπους γεωργικών οικοτόπων 
προτεραιότητας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, 
ξηροί και στεπικοί λειµώνες όπως ενδοχωρικές 
θίνες µε ανοικτούς λειµώνες όπου φύονται 
Corynephorus και Agrostis (2330), παρόχθιοι 
ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειµώνες από Alysso-
Sedion albi (6110), ξερικοί αµµώδεις 
ασβεστούχοι λειµώνες µε Koeleria glaucae 
(6120), ξηροί ηµιφυσικοί λειµώνες και περιοχές 
όπου φύονται θάµνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώµατα (6210), χλοώδεις διαπλάσεις µε 
Nardus stricta, ποικίλων ειδών, σε παλιές 
περιοχές εξόρυξης (6230), θεριζόµενοι λειµώνες 
(6510), ξηρά χέρσα εδάφη (4030), και 
διαπλάσεις µε Juniperus communis σε 
ασβεστούχους χερσότοπους ή λειµώνες (5130). 
 
Στα είδη προτεραιότητας που συνδέονται µε τη 
γεωργία περιλαµβάνονται τα φυτά Bromus 
grossus, Jurinea cyanoides, Gladiolus palustris, 
και Notothylas orbicularis, οι πεταλούδες 
Maculinea arion, Maculinea nausithous, 
Maculinea teneius, Euphydrias aurinia, Lycaena 
helle, Lycaena dispar, τα σαλιγκάρια Vertigo 
moulinisiana και Vertigo angustior, ο τρίτωνας 
Triturus cristatus, οι νυχτερίδες  Rhinolophum 
ferrumequinum και Myotis emarginatus, καθώς 
και αρκετά είδη πτηνών.  
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Η µοναδική ποικιλία των ειδών στη συγκεκριµένη 
περιοχή, τα οποία προέρχονται από τον 
Ατλαντικό αλλά και από την ηπειρωτική 
ενδοχώρα, αποδίδεται στις σηµαντικές µεταβολές 
του κλίµατος σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο 
δέχεται επιρροές τόσο από τον Ατλαντικό και τη 
Μεσόγειο, όσο και από την ηπειρωτική 
ενδοχώρα. Από την άλλη πλευρά, οι οικότοποι µε 
ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις αποτελούν σηµαντικά 
συνδετικά σηµεία που διευκολύνουν τη µετάβαση 
των ειδών προς και από παρόµοιους οικοτόπους 
στη Γαλλία και στα γειτονικά οµόσπονδα κρατίδια 
της Γερµανίας.  
 
Παρά την εν λόγω παρεχόµενη προστασία, η 
κατάσταση διατήρησης πολλών οικοτόπων και 
προστατευόµενων ειδών είναι µη ικανοποιητική 
και διαρκώς επιδεινώνεται. Οι ξηρές χλοώδεις 
διαπλάσεις απειλούνται ιδίως από τον ευτροφισµό 
µέσω του αζώτου που περιέχεται στον αέρα και 
το νερό, από την επέκταση των λοχµών συνεπεία 
της εγκατάλειψης, και από τις πιέσεις που ασκεί ο 
τουρισµός και οι δραστηριότητες αναψυχής, ενώ 
οι περισσότεροι παραδοσιακοί θεριζόµενοι 
λειµώνες απειλούνται µε εγκατάλειψη. 
 
Οι περισσότερες περιοχές µε ξηρές χλοώδεις 
διαπλάσεις χρήζουν αποκατάστασης (κυρίως 
αποµάκρυνση λοχµών και µέτρα για τη µείωση 
του ευτροφισµού και των ειδών που έχουν 
κυριαρχήσει σε υπερβολικό βαθµό, όπως 
αραίωση της κάλυψης του εδάφους µε χόρτα ή 
αποµάκρυνση της τύρφης), και στη συνέχεια 
επαναφορά της εκτατικής βόσκησης ή 
χορτοκοπής.  
 
Οκτώ από τις 177 περιοχές Natura 2000 έχουν 
ήδη αναρτήσει στο Διαδίκτυο τα σχέδια 
διαχείρισής τους4, ενώ επί του παρόντος 
καταρτίζονται άλλα 50 σχέδια διαχείρισης, τα 
οποία θα καταστούν διαθέσιµα στο ευρύ κοινό το 
2012. Έργα χρηµατοδοτούµενα µέσω του 
προγράµµατος LIFE της ΕΕ έχουν συµβάλει στην 
αποκατάσταση της εκτατικής γεωργικής 
διαχείρισης σε ορισµένες περιοχές Natura 2000: 
π.χ. στο πλαίσιο έργου LIFE αποµακρύνθηκαν οι 
λόχµες και αποκαταστάθηκε η εκτατική βόσκηση 
προβάτων υπό την επίβλεψη βοσκού σε 355 
εκτάρια ξερικών λειµώνων 
(συµπεριλαµβανοµένων των οικοτόπων 6120, 
6210, 6230), ενώ στο πλαίσιο άλλου έργου 
LIFE5 αποκαταστάθηκαν οι χλοώδεις διαπλάσεις 
Nardus stricta µε ποικιλία ειδών (6230) µε 
γνώµονα την εκτατική βόσκηση βοοειδών και τη 
χορτοκοπή. 
 
 

                                                
4 http://www.naturschutz.rlp.de/ 
5 http://www.life-arnika.eu/en/site.html 

Το πρόγραµµα «Partnerbetrieb 
Naturschutz» 
 
Στόχοι προγράµµατος 
 
Μέσω της πρωτοβουλίας «Partnerbetrieb 
Naturschutz», παρέχονται στους γεωργούς 
ολοκληρωµένες συµβουλές σε θέµατα γεωργίας 
και διατήρησης για το σύνολο της γεωργικής 
εκµετάλλευσης· υπηρεσίες σχεδιασµού µε βάση 
τη σύµπραξη και τον διάλογο· και ευέλικτη και 
ολοκληρωµένη διαχείριση της διατήρησης που 
βαίνει πέραν του υφιστάµενου 
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος. 
 
Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει κάποιες από τις 
σηµαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε γεωργική γη: επιδιώκει την 
επί ίσοις όροις επικοινωνία µεταξύ γεωργών και 
συµβούλων, την καλλιέργεια κατανόησης και 
αποδοχής, την ενίσχυση της ευελιξίας της 
διαχείρισης και της υιοθέτησης µέτρων που 
αφορούν ειδικά την εκάστοτε γεωργική 
εκµετάλλευση, και τέλος τον καλύτερο δυνατό 
συνδυασµό οικονοµικής πραγµατικότητας και 
προτεραιοτήτων διαχείρισης µε γνώµονα την 
εξεύρεση λύσεων επωφελών για όλους.  
 
Στις συµβουλευτικές οµάδες συµµετέχουν από 
κοινού οι σύµβουλοι που διαχειρίζονται τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα βάσει 
σύµβασης µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Γεωργίας, Τροφίµων, Αµπελοκαλλιέργειας και 
Δασοκοµίας (MULEWF) του κρατιδίου Ρηνανίας-
Παλατινάτου, και οι γεωπόνοι-σύµβουλοι των έξι 
περιφερειακών Δηµόσιων Γεωργικών Κέντρων 
(Dienstleistungszentren für den ländlichen Raum 
DLR). 
 

 

Συζήτηση µεταξύ γεωργού & συµβουλευτικής οµάδας. 
© Partnerbetrieb Naturschutz  
 
Τρόπος λειτουργίας προγράµµατος 
 
Ο γεωργός και η συµβουλευτική οµάδα 
προβαίνουν σε διάλογο και σε ανάλυση 
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κατάστασης για το σύνολο της γεωργικής 
εκµετάλλευσης και το τοπίο που την περιβάλλει.  
 
Μια από τις κύριες διαφορές σε σχέση µε την 
καθιερωµένη γεωργοπεριβαλλοντική πρακτική 
είναι ότι το σχέδιο διατήρησης καταρτίζεται για 
το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης και όχι 
µόνο για κάποιες περιοχές που επιλέγονται από 
τον γεωργό. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του 
σχεδίου διατήρησης εξετάζονται αναλυτικά οι 
δυνατότητες της εκµετάλλευσης σε επίπεδο 
διατήρησης και οι στόχοι διατήρησης που 
αφορούν ειδικά τη συγκεκριµένη εκµετάλλευση, 
µε τη βοήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών6 και 
χαρακτηρισµών γης, και µε ιδιαίτερη έµφαση 
στους οικοτόπους και τα είδη Natura 2000, 
καθώς και στους στόχους διατήρησης που 
προβλέπονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. 
Ο γεωργός και η συµβουλευτική οµάδα 
προβαίνουν ακολούθως στην κατάρτιση αµοιβαία 
συµφωνηµένου σχεδίου διατήρησης το οποίο 
αφορά ειδικά τη συγκεκριµένη εκµετάλλευση.  
 
Κάποιες γεωργικές εκµεταλλεύσεις προτιµούν την 
προσαρµογή του καταλληλότερου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος σε αυτές, 
ενώ άλλες στρέφονται προς τη βιολογική 
παραγωγή ή προβαίνουν σε άλλες αλλαγές σε 
επίπεδο παραγωγής. Η οµάδα παρέχει σε συνεχή 
βάση κατ΄ιδίαν εξατοµικευµένες συµβουλευτικές 
υπηρεσίες, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.  
 
Κάθε χρόνο, ο γεωργός και η οµάδα προβαίνουν 
από κοινού σε µέτρηση και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. 
 

 
Συζήτηση του σχεδίου της γεωργικής εκµετάλλευσης 
µεταξύ γεωργού & συµβούλων 
© Partnerbetrieb Naturschutz  
 

                                                
6 Η προσφάτως αναπτυχθείσα υπηρεσία ΣΓΠ του 
κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτου (FLOrlp) παρέχει σε 
όλους τους γεωργούς µεταφορτώσιµα σχέδια και 
αεροφωτογραφίες των αγροτεµαχίων τους. 

Επιλογή γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 
πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος  
 
Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε πιλοτικά σε 18 
επιλεγµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις για 
διάστηµα τριών ετών µε χρηµατοδότηση από 
κονδύλια του οµόσπονδου κρατιδίου για τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Το 2010, 
κατέστη δυνατή η συµµετοχή στο πρόγραµµα και 
των 27.400 γεωργών του κρατιδίου Ρηνανίας-
Παλατινάτου, και τότε εντάχθηκαν σε αυτό οι 60 
από τους σηµερινούς 85 αιτούντες. Η επιλογή 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έγινε µε βάση 
τη δίκαιη γεωγραφική κατανοµή και την 
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης, και όχι µε 
βάση την αξία διατήρησης ή παλαιότερες δράσεις 
διατήρησης. Ο συγκεκριµένος τρόπος επιλογής 
βασίστηκε στο σκεπτικό ότι παρέχοντας σε κάθε 
γεωργό τις ίδιες ευκαιρίες συµµετοχής και 
βελτίωσης των οικολογικών του επιδόσεων, το 
πρόγραµµα επιδιώκει την εφαρµογή 
ολοκληρωµένης προσέγγισης διατήρησης στο 
σύνολο των γεωργικών γαιών. 
 
Ανάπτυξη, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράµµατος 
 
Η στρατηγική του προγράµµατος αναπτύχθηκε 
από διευθύνουσα οµάδα στη οποία συµµετείχαν 
γεωργοί, σύµβουλοι σε θέµατα διατήρησης και 
γεωργίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Γεωργίας, µέσα από σειρά 
συζητήσεων κατά τη φάση πιλοτικής εφαρµογής 
του προγράµµατος. Η εν λόγω οµάδα ήταν 
επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του πιλοτικού έργου.  
 
Συµπληρωµατικές δράσεις: κατάρτιση 
γεωργών, προβολή στο ευρύ κοινό και 
πιστοποίηση 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι γεωργοί 
δεσµεύονται να συµµετέχουν σε δραστηριότητες 
τακτικής κατάρτισης ή σε διοµότιµες συναντήσεις 
δικτύωσης. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο του 
πιλοτικού έργου πραγµατοποιήθηκαν εργαστήρια 
µε θέµα την εκτατική διαχείριση λειµώνων, τη 
διαχείριση και την εµπορική προώθηση 
οπωρώνων και τη βιολογική γεωργία σε αρόσιµη 
γη χωρίς παράλληλη κτηνοτροφική 
δραστηριότητα. Η ανατροφοδότηση από τις 
δραστηριότητες κατάρτισης ήταν ιδιαίτερα 
θετική, και κατέδειξε τη µεγάλη ζήτηση που 
υπάρχει για ανταλλαγές µεταξύ οµοτίµων και τη 
µεγάλη αξία που αποδίδεται σε αυτές. Στην 
τοπική σχολή κατάρτισης αναπτύχθηκε επίσης 
ειδική εκπαιδευτική ενότητα µε θέµα τη 
διατήρηση για εκπαιδευόµενους γεωργούς και 
διαχειριστές γης.  
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµιουργήθηκε 
λογότυπο, δηµοσιεύθηκαν άρθρα στα µέσα 
ενηµέρωσης και τυπώθηκε ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. Επί του παρόντος δε 
ετοιµάζεται και δικτυακός τόπος ο οποίος θα 
συµβάλει στην προβολή των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα. Η πιστοποίηση και το λογότυπο 
έχουν πιθανώς πρόσθετα οφέλη για τις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις που έχουν ήδη 
διαµορφώσει ένα προφίλ µέσω της απευθείας 
εµπορικής προώθησης και/ή του αγροτουρισµού, 
όµως η αξία τους για τις εν λόγω εκµεταλλεύσεις 
θα εξαρτηθεί από το µέγεθος της προσπάθειας 
που θα καταβληθεί για την προβολή του 
προγράµµατος στο µέλλον, καθώς στο κρατίδιο 
Ρηνανίας-Παλατινάτου υπάρχουν ήδη διαθέσιµες 
διάφορες εναλλακτικές επιλογές ποιοτικής 
επισήµανσης για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.  
 

 

Εξέταση φυτών στον αγρό από γεωργό και 
συµβούλους 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 
Παράγοντες επιτυχίας, 
περιορισµοί, ευκαιρίες και 
απειλές 
 
Βασικοί παράγοντες επιτυχίας 
 
Η υιοθέτηση συνεργατικής, ισότιµης 
διαδικασίας, προσανατολισµένης στον 
διάλογο, βελτιώνει την αποδοχή και την 
κινητοποίηση των γεωργών 
 
Η καλή επικοινωνία είναι καίριας σηµασίας για 
την αποκατάσταση παλαιότερων αρνητικών 
εµπειριών από απαιτήσεις διατήρησης οι οποίες 
είχαν εκληφθεί ως παράλογες ή υπερβολικά 
απαιτητικές. Οι γεωργοί τονίζουν πόσο σηµαντικό 
είναι να ακούγεται η άποψή τους, και να 

µπορούν να εξηγούν αναλυτικά τις γεωργικές 
εργασίες που επιτελούν στην εκµετάλλευσή τους.  
 
Οι γεωργοί που συµµετείχαν στο πιλοτικό έργο 
αισθάνθηκαν ότι η άποψη και η θέση τους ως 
γεωργών αντιµετωπίστηκαν µε σεβασµό και 
κατανόηση, και ότι οι σύµβουλοι κατανόησαν 
ικανοποιητικά τις ιδιαιτερότητες των γεωργικών 
τους εκµεταλλεύσεων, γεγονός που ενισχύθηκε 
µέσω της παρουσίας του γεωπόνου-συµβούλου 
και της ανάγκης αµφότερων των συµβούλων να 
συµφωνήσουν ως προς τα µέτρα που έπρεπε να 
ληφθούν.  
 
Η κατανόηση που επιτεύχθηκε µέσα από τις 
επιτόπιες συζητήσεις στους αγρούς της 
γεωργικής εκµετάλλευσης ήταν ιδιαίτερα 
σηµαντική για την κινητοποίηση των γεωργών 
(σε αυτό βοήθησε δε το γεγονός ότι οι 
επισκέψεις έλαβαν χώρα την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, και όχι τον χειµώνα). Κάποιοι γεωργοί 
τόνισαν ότι είναι σηµαντικό για αυτούς να 
λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα των µέτρων διαχείρισης, και να 
µπορούν να βασιστούν σε µακροπρόθεσµο 
διάλογο. 
 

 

Συζητήσεις µεταξύ γεωργού & συµβούλων. © 
Partnerbetrieb Naturschutz  
 
Η ανοιχτή προσέγγιση που 
ακολουθήθηκε όσον αφορά την επίλυση 
των προβληµάτων στο σύνολο της 
γεωργικής εκµετάλλευσης καθιστά το 
πρόγραµµα ελκυστικό 
 
Βασικό στοιχείο που καθιστά το πρόγραµµα 
ελκυστικό είναι το γεγονός ότι η συµµετοχή σε 
αυτό είναι εθελοντική και ότι δεν δεσµεύει τους 
γεωργούς να έχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα.  
 
Οι γεωργοί αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήµατα 
που αφορούν ειδικά τη δική τους γεωργική 
εκµετάλλευση, όπως π.χ. τι επιπτώσεις θα έχει η 
εκτατική διαχείριση των βοσκότοπων στη 
γαλακτοπαραγωγή της γεωργικής 
εκµετάλλευσης; Ποιος ο λόγος της εφαρµογής 
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συγκεκριµένου µέτρου διαχείρισης; Τι θα συµβεί 
αν δεν εφαρµοστεί κανένα µέτρο; Τι 
περιβαλλοντικούς πόρους, οικοτόπους ή είδη 
µπορώ να διατηρήσω στη γεωργική µου 
εκµετάλλευση; Η παροχή πειστικών απαντήσεων 
είναι καθοριστικής σηµασίας για να εµπιστευτούν 
οι γεωργοί τα προτεινόµενα µέτρα διατήρησης. 
 
Η ευελιξία της διαχείρισης σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης οδηγεί στη 
εξεύρεση λύσεων επωφελών για όλους 
 
Η συµβουλευτική διαδικασία βασίζεται µεν στον 
συστηµατικό σχεδιασµό, όµως εστιάζει στα 
πλεονεκτήµατα της εκάστοτε γεωργικής 
εκµετάλλευσης και στις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει, γεγονός που διευκολύνει τη 
µάθηση και την προσαρµογή. Μέσα από τον 
εντατικό διάλογο προέκυψε αναπάντεχη 
δηµιουργικότητα και καινοτοµία, γεγονός που 
ώθησε τους συµβούλους να επανεξετάσουν τα 
µέτρα του τυποποιηµένου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος και να 
αναζητήσουν τρόπους βελτίωσής τους.  
 
Οι γεωργοί θεωρούν σε γενικές γραµµές 
καλοσχεδιασµένα και ελκυστικά τα καθεστώτα 
για τους µόνιµους βοσκότοπους, ενώ πολλοί 
εκφράζουν προτίµηση για το καθεστώς που 
µετρά τα αποτελέσµατα µέσω ειδών-δεικτών, 
καθώς επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο 
µέτρων διαχείρισης. 
 
 
Μειονεκτήµατα & περιορισµοί του 
πιλοτικού προγράµµατος 
 
Αυξηµένες προσδοκίες από τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες και έλλειψη 
τυπικής δοµής 
 
Το πιλοτικό πρόγραµµα αύξησε τις προσδοκίες 
των γεωργών όσον αφορά τις παρεχόµενες 
συµβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε θέµατα 
διατήρησης όσο και σε θέµατα γεωπονίας, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι πάντοτε δυνατή η 
εκπλήρωσή τους. Έτσι, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος αναπτύσσονται επί του παρόντος 
κατευθυντήριες γραµµές και καθορίζονται τα όρια 
των υπηρεσιών που παρέχονται στους γεωργούς.  
 
Περιορισµοί όσον αφορά την οικονοµική 
αποζηµίωση µέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων 
 
Αν και το πρόγραµµα παρείχε στους συµβούλους 
διατήρησης ευκαιρίες να προτείνουν πρόσθετα 
και καινοτόµα µέτρα διατήρησης για τη γεωργική 

εκµετάλλευση, οι τελευταίοι µπορούσαν να 
προσφέρουν οικονοµική ανταµοιβή µόνο εντός 
του πλαισίου των υφιστάµενων 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, τα οποία 
ήταν ενίοτε ακατάλληλα, και δεν είχαν τη 
δυνατότητα να παρέχουν ευέλικτη και 
απαλλαγµένη από γραφειοκρατία χρηµατοδότηση 
για πρόσθετα µέτρα µικρής κλίµακας.  
 
Το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς για την 
αρόσιµη γη κρίνεται ως υπερβολικά περιοριστικό 
και θεωρείται ότι δεν προσφέρει επαρκή 
οικονοµική αποζηµίωση για την πρόσθετη 
προσπάθεια που απαιτείται σε διαχειριστικό και 
διοικητικό επίπεδο. Παράπονο όλων ήταν ο 
διοικητικός φόρτος που απαιτείται για την 
υποβολή αίτησης υπαγωγής σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα. 
 
Κάποιοι γεωργοί, πάντως, εφαρµόζουν µε δική 
τους πρωτοβουλία µικρής κλίµακας µέτρα που 
ενσωµατώνονται εύκολα σε καλλιεργήσιµους 
αγρούς.  
 
 
Ευκαιρίες για το διευρυµένο 
καθεστώς 
 
Η παροχή καλύτερης ποιότητας 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
συµβάλλει στη βελτίωση της διατήρησης 
σε γεωργική γη 
 
Το καθεστώς αποτελεί σαφή ευκαιρία να 
εξασφαλιστεί η συναίνεση των γεωργών για την 
εφαρµογή µέτρων διατήρησης, καθώς προβλέπει 
την κατάρτιση σχεδίου διατήρησης το οποίο 
λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς και τα 
πλεονεκτήµατα κάθε γεωργικής εκµετάλλευσης, 
διαµορφώνει καταστάσεις επωφελείς τόσο για 
την άγρια ζωή όσο και για τη γεωργία, και 
υπερβαίνει την πρακτική της εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων µόνο σε 
επιλεγµένους αγρούς.  
Ο εντατικός διάλογος και οι άµεσες επιτόπιες 
παρατηρήσεις κινητοποίησαν το ενδιαφέρον και 
ενίσχυσαν τις γνώσεις των γεωργών για τα είδη 
και τους οικοτόπους, καθώς και για τη διατήρησή 
τους (συµπεριλαµβανοµένων των περίπλοκων και 
αµφιλεγόµενων πτυχών).  
 
Το καθεστώς συµβάλλει στην καλλιέργεια 
µακροπρόθεσµων σχέσεων. Οι σύµβουλοι σε 
θέµατα γεωργίας έχουν την ευκαιρία µέσω του 
καθεστώτος να παρέχουν πιο ολοκληρωµένη 
στήριξη σε επίπεδο διαχείρισης η οποία βοηθά 
τους γεωργούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η γεωργία, 
µέσω της µεταφοράς γνώσεων και της 
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κατάρτισης, ιδίως δε σε σχέση µε συστήµατα και 
ευκαιρίες βιώσιµης παραγωγής µε στόχο την 
απόκτηση πρόσβασης σε ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης και εµπορίας που παρέχονται 
στο πλαίσιο της διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος.  
 
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες ευελπιστούν να 
έχουν συνεργιστικό κέρδος από την ποιότητα και 
την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν στους γεωργούς, ενισχύοντας έτσι την 
αποδοχή και το προφίλ της διαχείρισης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι 
προσανατολισµένη στη διατήρηση. Οι γεωργοί 
που συµµετείχαν στο πιλοτικό πρόγραµµα είχαν 
αντίστοιχα υψηλές προσδοκίες από τις 
παρεχόµενες συµβουλές.  
 
 
Απειλές & προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει το διευρυµένο 
πρόγραµµα 
 
Περιορισµοί των γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων για οικοτόπους Natura 2000 
 
Οι γεωργοί που χρησιµοποιούν 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα για λειµώνες 
σε λειµώνες όπου ασκείται ιδιαίτερα εκτατική 
γεωργία επισηµαίνουν ότι η χαµηλή 
παραγωγικότητα τους υποχρεώνει να 
διαχειρίζονται πολύ µεγάλες εκτάσεις γης 
προκειµένου να εξασφαλίζουν επαρκή 
χορτονοµή.  
 
Έπειτα από αρκετά χρόνια διαχείρισης στο 
πλαίσιο του καθεστώτος, η παραγωγικότητα 
µειώθηκε τόσο πολύ που η χορτονοµή είναι 
σχεδόν άχρηστη, µε συνέπεια το καθεστώς να 
χρηµατοδοτεί σχεδόν αποκλειστικά τη διαχείριση 
της γης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα 
µισθώµατα και οι τιµές της γης.  
 
Σε κάποιες περιοχές, τοξικά φυτά (όπως το 
Colchicum autumnale), το οποίο οι γεωργοί θα 
µπορούσαν να ελέγξουν σε άλλη περίπτωση µε 
ζιζανιοκτόνα, καθιστά τη χορτονοµή άχρηστη για 
τα ζώα, ενώ δεν υπάρχουν επί του παρόντος 
άλλες χρήσεις µε οικονοµική αξία.  
 
Ανταγωνισµός από άλλες χρήσεις γης, 
ιδίως δε καλαµπόκι για την παραγωγή 
βιοµάζας 
 
Η περιοχή Eifel στο βορειοδυτικό τµήµα του 
κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτου έχει επιλεγεί ως 

περιοχή παραγωγής βιοκαυσίµων7, και η ύπαρξη 
µονάδας βιοαιθανόλης στην περιοχή έχει 
προκαλέσει άνοδο των τιµών της γης σε ακτίνα 
10 χλµ. Η ίδια εξέλιξη παρατηρείται σε ολόκληρη 
τη χώρα, καθώς κατασκευάζονται παντού 
µεγάλες µονάδες παραγωγής βιοαερίου. Για να 
λειτουργούν αποτελεσµατικά οι µονάδες αυτές, η 
βιοµάζα πρέπει να παράγεται στον άµεσο 
περιβάλλοντα χώρο µε συνέπεια την τεράστια 
αύξηση του ανταγωνισµού για γη µε αντίστοιχη 
αύξηση των µισθωµάτων, ιδίως δε σε περιοχές 
υψηλής φυσικής αξίας στις οποίες εφαρµοζόταν 
στο παρελθόν ιδιαίτερα εκτατική γεωργία.  

Επί του παρόντος, µία από τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις που συµµετείχαν στο πιλοτικό 
πρόγραµµα, η οποία διαθέτει σηµαντικές εκτάσεις 
βοσκότοπων Natura 2000, δυσκολεύεται να 
συνεχίσει την εκτατική εκτροφή ζώων για την 
παραγωγή βιολογικού γάλακτος εξαιτίας του 
υψηλού µισθώµατος της γης, και έχει ζητήσει 
συµβουλές για το πώς να αντιδράσει στη 
συγκεκριµένη εξέλιξη. 
 
 

Συµπεράσµατα: αξία επίδειξης 
για άλλες περιφέρειες και 
χώρες 
 
Το πρόγραµµα «Partnerbetrieb Naturschutz» 
είναι πρωτοπόρο, καθώς εφαρµόζει για πρώτη 
φορά µια νέα προσέγγιση όσον αφορά την 
παροχή συµβουλών διαχείρισης σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, η οποία βασίζεται στον ειδικά 
προσαρµοσµένο διάλογο βάσει σύµπραξης και 
στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό σε θέµατα 
γεωπονίας και διατήρησης.  
 
Η εν λόγω προσέγγιση αντιµετωπίζει σηµαντικές 
προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση γεωργικής 
γης σε περιοχές Natura 2000 - όπως, πώς να 
εξασφαλιστεί η κινητοποίηση και η κατανόηση 
των γεωργών και πώς να προσαρµοστούν τα 
µέτρα διατήρησης σε συγκεκριµένες καταστάσεις 
- µέσω της παροχής σύµπραξης που βασίζεται 
στον αµοιβαίο σεβασµό, και µέσω της 
ανταπόκρισης στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζει κάθε γεωργική περιοχή και 
επιχείρηση.  
 
Σε συνδυασµό µε ευέλικτα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα που διαθέτουν 
επαρκή χρηµατοδότηση, η εν λόγω σύµπραξη 
απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα και την 
καινοτοµία που απαιτούνται για την 
πραγµατοποίηση ουσιαστικών βελτιώσεων στους 

                                                
7 http://www.bioenergie-eifel.de/ 
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οικοτόπους και τα είδη Natura 2000 στο πλαίσιο 
µιας επικερδούς γεωργίας µε οικολογικό 
προσανατολισµό. 
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Ενδεικτικά οφέλη του 
προγράµµατος «Partnerschaft 
Naturschutz» για τη 
διατήρηση περιοχών Natura 
2000 
 
Γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
συµµετείχαν στο πιλοτικό έργο 
 
Με τις 18 γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
συµµετείχαν στο πιλοτικό έργο συµπεριλήφθηκαν 
άλλα 455 εκτάρια βοσκότοπου σε 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα, το 
µεγαλύτερο µέρος του οποίου είναι πολύτιµος 
από βιολογικής άποψης ηµιφυσικός οικότοπος 
που εντάσσεται στο πρόγραµµα εκτατικής 
βόσκησης και/ή χορτοκοπής. Οι περισσότερες 
από τις εν λόγω γεωργικές εκµεταλλεύσεις είχαν 
ήδη ενταγµένες σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα κάποιες εκτάσεις πριν από την έναρξη 
του προγράµµατος, αλλά µε τη συµµετοχή τους 
στο πρόγραµµα πέτυχαν την ένταξη πρόσθετων 
εκτάσεων, γεγονός που οδήγησε στη συµφωνία 
διαχείρισης. Τρεις στους οκτώ γεωργούς που 
ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι προέβησαν σε 
συγκεκριµένες αλλαγές διαχείρισης συνεπεία των 
συµβουλών που έλαβαν: ο ένας άλλαξε τη χρήση 
του βοσκότοπού του, αντικαθιστώντας την 
παραγωγή ενσιρωµένων ζωοτροφών µε βόσκηση 
κατά τη θερινή περίοδο, ο άλλος, που ασχολείτο 
µε την κτηνοτροφία, πρόσθεσε ζώνες ανάσχεσης 
στις εκτάσεις αρόσιµης γης, και ο τρίτος γεωργός 
ενθαρρύνθηκε να στραφεί στη βιολογική 
παραγωγή. 
 
Γαλακτοπαραγωγική εκµετάλλευση σε 
βοσκότοπο µε µεγάλη ποικιλία ειδών και 
διαχείριση της διατήρησης σε περιοχές 
Natura 2000 
 
Η οικογένεια Kordel διαχειρίζεται 
γαλακτοπαραγωγικό κοπάδι µε 18 εκτάρια 
αρόσιµης γης για την καλλιέργεια σιτηρών για 
ζωοτροφές και 80 εκτάρια βοσκότοπου. Εκτός 
από τη διαχείριση περίπου 35 εκταρίων 
βοσκότοπου υψηλής αξίας βιοποικιλότητας στο 
πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος, η 
οικογένεια εξετάζει το ενδεχόµενο να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της όσον αφορά τη διαχείριση 
της διατήρησης σε τοπικά φυσικά καταφύγια.  
 
Διαθέτει ήδη σύµβαση που της επιτρέπει να 
βόσκει τα ζώα της στον τόπο Natura 2000 
Sangweiher SPA, ο οποίος ανήκει στο Δηµόσιο 
και είναι σηµαντικός για τα µεταναστευτικά 
πτηνά, και επιπλέον σκέφτεται να δηµιουργήσει 

ένα κοπάδι από βοοειδή της απειλούµενης µε 
εξαφάνιση τοπικής φυλής Glanvieh, τα οποία 
ενδείκνυνται για εκτατική βόσκηση σε άγονους 
βοσκότοπους καθόλη τη διάρκεια του έτους και 
για εκτροφή των µόσχων στην ύπαιθρο.  
 
Διαχείριση βιολογικής 
γαλακτοπαραγωγικής εκµετάλλευσης µε 
στόχο τα είδη Natura 2000 Milvus milvus 
και Maculinea nausithous  
 
Αυτή η βιολογική γαλακτοπαραγωγική 
εκµετάλλευση στην περιφέρεια Westerwald 
διαχειρίζεται 200 εκτάρια βοσκότοπου, 70 
εκτάρια αρόσιµης γης και 10 εκτάρια οικοτόπου 
µε πλούσια βιοποικιλότητα και, µεταξύ άλλων, 
αρκετές εκτάσεις εκτατικού βοσκότοπου όπου 
απαντούν πληθυσµοί του είδους Maculinea 
nausithous και σηµαντικός αναπαραγωγικός 
πληθυσµός του ψαλιδάρη (Milvus milvus). Ο 
γεωργός έχει δηµιουργήσει ένα κοπάδι από 
βοοειδή της σκωτσέζικης φυλής Highlands µε 
στόχο να εξασφαλίσει τη διαχείριση 
προστατευόµενων περιοχών µέσω της βόσκησης. 
Μέσω του προγράµµατος «Partnerbetrieb 
Naturschutz» αναπτύσσει τη διαχείριση της 
διατήρησης ως οικονοµικά βιώσιµο σκέλος της 
γεωργικής επιχείρησης, και βελτιώνει τη 
διαχείριση της διατήρησης των συγκεκριµένων 
ειδών, για παράδειγµα εφαρµόζοντας πρόσθετα 
µέτρα για ζώνες µε άκοπα χόρτα και διαχείριση 
αγροτεµαχίων θεριζόµενων λειµώνων.  
 
Μεγάλης κλίµακας διαχείριση 
θεριζόµενου λειµώνα µε 
κρεατοπαραγωγά βοοειδή της φυλής 
Angus και άλογα 
 
Η επιχείρηση Hof Kron στο υψίπεδο Neumagener 
διαχειρίζεται περίπου 250 εκτάρια θεριζόµενων 
λειµώνων και βοσκότοπων όπου ασκείται 
εκτατική βόσκηση. Η έκταση της περιοχής των 
συνδεδεµένων θεριζόµενων λειµώνων είναι 
µοναδική, και περιλαµβάνει πολλούς οικοτόπους 
και είδη Natura 2000 όπως, µεταξύ άλλων, τις 
πεταλούδες των ειδών Euphydrias aurinia, 
Maculinea spp και Lycaena helle, καθώς και είδη 
πτηνών και φυτών. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
οικοτόπων 
προτεραιότητας 
που αφορούν 
λειµώνες µέσω 
της βόσκησης 
 
 
Ανάπτυξη µοντέλου  
βιώσιµης γεωργίας  
στην Ιρλανδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεωργία και διατήρηση στην 
περιοχή Burren 
 
Η περιοχή Burren (στα ιρλανδικά Boireann που 
σηµαίνει «πετρώδης περιοχή»), η οποία 
χαρακτηρίζεται από καρστικούς ασβεστολιθικούς 
σχηµατισµούς που εκτείνονται σε περισσότερα 
από 72.000 εκτάρια γης, βρίσκεται στο 
κεντροδυτικό τµήµα της Ιρλανδίας, στις ακτές 
του Ατλαντικού. Συγκαταλέγεται µεταξύ των 
εµβληµατικών τοπίων της Ιρλανδίας και είναι ένα 
από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
τοπίου µε καρστικούς σχηµατισµούς 
καλυµµένους από παγετώνες στην Ευρώπη. Η 
ιδιαίτερη γεωλογία σε συνδυασµό µε τη 
µακραίωνη γεωργική εκµετάλλευση της περιοχής 
συνέβαλαν στη διαµόρφωση ενός µοναδικού 
πλαισίου συνθηκών το οποίο καθιστά την περιοχή 
Burren µια από τις σηµαντικότερες περιοχές της 
Ιρλανδίας για τη χλωρίδα, την πανίδα και τους 
οικοτόπους που διαθέτει. 
 

Για τη διαχείριση αυτής της κληρονοµιάς 
απαιτείται κατανόηση της στενής σχέσης που 
συνδέει άρρηκτα τις γεωργικές δραστηριότητες 
που ασκούνται στην περιοχή µε την 
βιοποικιλότητά της. Λόγω της θερµότητας που 
κατακρατεί το ασβεστολιθικό υπόστρωµα, των 
πλούσιων σε ασβέστιο οικοτόπων και της 
ανθεκτικότητας του εδάφους στον κορεσµό σε 
νερό και στη διάβρωση, η περιοχή Burren είναι 
γνωστή από πολύ παλιά για την ικανότητά της να 
φιλοξενεί τα βοοειδή καθόλον τον χειµώνα 
προτού οδηγηθούν σε άλλους βοσκότοπους για 
τους θερινούς µήνες. Η βόσκηση στις εκτάσεις 
αυτές, οι οποίες είναι γνωστές ως 
«διαχειµαστήρια», κατά τη χειµερινή περίοδο 
συµβάλλει στην αποµάκρυνση των φυτικών υλών 
που συσσωρεύονται κατά τους θερινούς µήνες 
και έχει αποδειχθεί ότι δηµιουργεί ιδανικές 
συνθήκες για την ανάπτυξη ετήσιων 
καλλιεργειών άνθεων όπως, µεταξύ άλλων, της 
εαρινής γεντιανής (Gentiana verna) και 
διαφόρων ειδών ορχιδέας (π.χ. Neottia nidus-
avis) την άνοιξη και το καλοκαίρι (BurrenLIFE, 
2010a). Ο συγκεκριµένος τύπος βόσκησης στα 
διαχειµαστήρια (ήτοι, ως τις αρχές Μαΐου) 
συµβάλλει επίσης στην πρόληψη της επέκτασης 
των λοχµών. Αντίθετα, η υπερβολική βόσκηση 
κατά τη θερινή περίοδο συνδέεται µε µείωση του 
πλούτου των ειδών (Dunford, 2002). 
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Εµβληµατικό τοπίο: ασβεστολιθικό έδαφος σµιλεµένο από τους πάγους και βαθιά αυλακωµένο από τα νερά 

(Sharon L. Parr) 

 
Η περιοχή Burren οφείλει επίσης την πλούσια 
ποικιλία των ειδών και των οικοτόπων της σε 
ευρύ φάσµα τοπικών παραγόντων (όπως το 
υψόµετρο, η υδρολογία, το βάθος και ο τύπος 
του εδάφους, η βραχώδης κάλυψη και η 
προσβασιµότητα), καθώς και στη συνολική 
σύνθεση των επιµέρους γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (όπως η σχετική τοποθεσία και 
έκταση των ορεινών και πεδινών βοσκότοπων και 
το µέγεθος των αγροτεµαχίων), που είναι καίριας 
σηµασία για τον προσδιορισµό της διαχείρισης σε 
µεµονωµένες µονάδες γης (Dunford, 2002). 
 
 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργική διαχείριση 
 
Αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική και 
πολιτιστική σηµασία της περιοχής, πολλές 
εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν ως ΕΖΔ. Συνολικά, 
υπάρχουν τρεις κύριες χερσαίες ΕΖΔ στην 
περιοχή Burren, οι οποίες καλύπτουν έκταση 
30.400 εκταρίων και περιλαµβάνουν 16 τύπους 
οικοτόπων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι 
της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι χερσαίες 
ΕΖΔ στην περιοχή Burren είναι: 
 

1. η ΕΖΔ Black Head-Poulsallagh Complex 
(5.572 εκτάρια), που εκτείνεται κατά 
µήκος της βορειοδυτικής ακτής. 

2. η ΕΖΔ Moneen Mountain (6.070 εκτάρια), 
που περιλαµβάνει µεγάλο τµήµα των 
κεντρικών «υψιπέδων». 

3. η ΕΖΔ East Burren Complex (18.820 
εκτάρια), η οποία περιλαµβάνει µεγάλο 
τµήµα της πεδινής περιοχής και 
χαρακτηρίζεται από εκτεταµένες 
ασβεστολιθικές πλάκες και 
ολιγοτροφικούς ασβεστολιθικούς 
υγρότοπους. 

 
Μεταξύ των οικοτόπων προτεραιότητας δυνάµει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους που απαντούν 
στις συγκεκριµένες περιοχές συγκαταλέγονται οι 
ακόλουθοι: πόλγες «turloughs» (3180), ξηροί 
ηµιφυσικοί λειµώνες και περιοχές όπου φύονται 
θάµνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα (Festuco-
Brometalia) (6210), ασβεστούχοι βάλτοι µε 
Cladium mariscus και είδη του Caricion 
davallianae (7210), πηγές όπου δηµιουργείται 
επίπαγος (Cratoneurion) (7220), και 
ασβεστολιθικές πλάκες (8240). 
 
Στους οικοτόπους που δεν έχουν προτεραιότητα 
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, αλπικά και 
βόρεια χέρσα εδάφη (4060) και διαπλάσεις µε 
Juniperus communis σε ασβεστούχους 
χερσότοπους ή λειµώνες (5130). Απαντούν 
επίσης η νυχτερίδα του είδους Rhinolophus 
hipposideros, που απαριθµείται στο παράρτηµα II 
της οδηγίας, καθώς και ο λαγός του είδους Lepus 
timidus hibernicus και το δεντροκούναβο (Martes 
martes). 
 
Οι οικότοποι απαντούν στο πλαίσιο ενός 
σύνθετου µωσαϊκού εντός του οποίου οι 
διάφορες φυτικές κοινότητες πραγµατοποιούν 
διαρκώς ανεπαίσθητες µετακινήσεις από τον έναν 
στον άλλον (Parr et al, 2009), µε αποτέλεσµα να 
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton 7 moulded by ice & etched by water
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σχετικές συγκεντρώσεις στους διάφορους τύπους 
οικοτόπων. Εντούτοις, στις χερσαίες ΕΖΔ 
περιλαµβάνονται περίπου 18.000 εκτάρια 
ασβεστολιθικών πλακών, 1.560 εκτάρια 
ασβεστολιθικών λειµώνων πλούσιων σε είδη, 275 
εκτάρια πόλγης «turlough» και 200 εκτάρια 
βάλτων µε Cladium. Η ποικιλία και το εύρος των 
φυτικών κοινοτήτων που απαντούν στις ζώνες 
αυτές εξαρτώνται από τις πρακτικές εκτατικής 
γεωργίας. 
 

 
 
Λειµώνας πλούσιος σε είδη (Sharon L. Parr) 
 
Τα τελευταία χρόνια, η σχέση αυτή απειλήθηκε 
από διάφορες αλλαγές εις βάρος του 
περιβάλλοντος. 
 
Οι γεωργοί αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο 
να επιτελούν πρόσθετες εργασίες για να 
συµπληρώνουν το γεωργικό εισόδηµα, γεγονός 
που σηµαίνει ουσιαστικά λιγότερο χρόνο για 
πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές. 
Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε σταδιακή 
εγκατάλειψη του µεικτού γεωργοκτηνοτροφικού 
συστήµατος που βασιζόταν στην ύπαρξη 
«αποθεµάτων» ισχνών κρεατοπαραγωγών 
βοοειδών1 και στροφή προς ένα σύστηµα όπου 
κυριαρχούν σχεδόν ολοκληρωτικά οι θηλάζουσες 
αγελάδες2, σε µια προσπάθεια προσαρµογής στις 
απαιτήσεις της αγοράς που καθοδηγούνται από 
τις προτιµήσεις των καταναλωτών και 
επιταχύνθηκαν από το «καθεστώς πριµοδότησης 
θηλαζουσών αγελάδων», το οποίο έγκειται 
ουσιαστικά στη χορήγηση κατά κεφαλήν 

                                                
1 Ως ισχνά βοοειδή νοούνται τα βοοειδή που 
διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης 
(συνήθως κατά τη διάρκεια του χειµώνα) πριν από 
την πάχυνση ή την «τελική πάχυνση» όταν τα 
χόρτα/η χορτονοµή καθίστανται αµεσότερα 
διαθέσιµα (ορισµός κατά Dunford, 2002) 

2 Ως θηλάζουσες αγελάδες νοούνται οι αγελάδες των 
οποίων πρωταρχική λειτουργία είναι η αναπαραγωγή 
και η εκτροφή των µόσχων. 

ενίσχυσης για την παροχή άµεσης στήριξης στους 
παραγωγούς θηλαζουσών αγελάδων. 
 
Αυτές οι έγκυες αγελάδες χρειάζονται αυξηµένη 
φροντίδα και πρόσθετα θρεπτικά στοιχεία και 
συνεπώς οι γεωργοί έχουν αρχίσει να στρέφονται 
σταθερά προς τη σίτιση µε ενσιρωµένες 
ζωοτροφές στα διαχειµαστήρια ή προς τον 
ενσταβλισµό και τη σίτισή τους σε κλειστές 
εγκαταστάσεις (BurrenLIFE, 2010b). 
 
Με τους τρόπους αυτούς, όµως, περιορίζεται η 
αναζήτηση τροφής µέσω της βόσκησης και 
ευνοείται η εγκατάλειψη των χειµερινών 
βοσκότοπων και, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
σηµειακή ρύπανση των υδάτινων πόρων. 
 

Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης 
 
Γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα 
 
Μετά το 1995, εφαρµόστηκε συγκεκριµένη 
συµφωνία ειδικά προσαρµοσµένη για την περιοχή 
Burren στο πλαίσιο του βασικού 
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος της 
Ιρλανδίας, ήτοι του προγράµµατος προστασίας 
αγροτικού περιβάλλοντος (REPS), µε στόχο τον 
περιορισµό της θερινής βόσκησης και της 
συµπληρωµατικής σίτισης σε ορεινούς 
βοσκότοπους. 
 
Το 2000 είχαν ενταχθεί στο REPS πολλοί από 
τους γεωργούς (περίπου το 70%) που 
δραστηριοποιούνταν στην περιοχή Burren, εν 
µέρει λόγω της εγγενώς εκτατικής φύσης της 
γεωργίας στην περιοχή. Το REPS, όµως, δεν 
επέφερε επαρκώς προορατικές ή στοχευµένες 
βελτιώσεις στους οικοτόπους προτεραιότητας 
ώστε να διασφαλίσει η κατάσταση διατήρησής 
τους. Οι γεωργοί παραπονέθηκαν για την 
έλλειψη ευελιξίας του REPS, όπως π.χ. για την 
απαγόρευση θερινής βόσκησης σε 
διαχειµαστήρια, η οποία περιόριζε την ικανότητά 
τους να ανταποκρίνονται σε έκτακτες 
περιστάσεις, όπως ασθένειες ή ακραίες καιρικές 
συνθήκες.  
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Συνάντηση γεωργών (Brendan Dunford) 
 
Το πιλοτικό πρόγραµµα - «BurrenLIFE» 
 
Το έργο BurrenLIFE Project (BLP) 
δροµολογήθηκε µε στόχο την ανάπτυξη ενός 
µοντέλου βιώσιµης γεωργίας το οποίο θα 
µπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή 
Burren. Στο πλαίσιο του εν λόγω πιλοτικού 
προγράµµατος (BLP), επιλέχθηκαν συνολικά 20 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µε πάνω από 2.485 
εκτάρια γεωργικής γης που είχαν χαρακτηριστεί 
ως ΕΖΔ, για να συνεργαστούν µε στόχο την 
ανάπτυξη νέων παρεµβάσεων και την 
παρακολούθηση των επιπτώσεών τους. Κατόπιν 
εµπεριστατωµένης διαβούλευσης µεταξύ του 
γεωργού και της οµάδας του έργου, 
καταρτίστηκαν σχέδια για κάθε γεωργική 
εκµετάλλευση χωριστά, τα οποία επανεξετάζονται 
µία φορά ετησίως. Οι γεωργοί είχαν, πάντως, τη 
δυνατότητα, εφόσον το αποφάσιζαν, να µην 
εφαρµόσουν κανένα µέτρο. Αποζηµίωση 
καταβαλλόταν για περατωθείσες δράσεις, σε 
ποσοστό που κυµαινόταν από 25 ως 75% των 
συνολικών δαπανών, ενώ για δράσεις µε 
µεγαλύτερη αξία διατήρησης προβλεπόταν η 
καταβολή υψηλότερου ποσοστού επί των 
δαπανών που είχαν πραγµατοποιηθεί. Το 
πρόγραµµα υλοποιήθηκε για διάστηµα πέντε 
ετών µεταξύ 2004 και 2009, µε συνολικό 
προϋπολογισµό ύψους 2.230.487 ευρώ. 
 
 

 
Αποµάκρυνση λοχµών, επισκευή ξερολιθιών (Brendan 
Dunford) 
 
 
Βασικές επιτυχίες/αποτελέσµατα του 
πιλοτικού προγράµµατος 
 
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος BLP 
αναπτύχθηκε αποτύπωµα για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη στην περιοχή Burren, το οποίο 
συνέβαλε στην παράταση της χειµερινής 
βόσκησης σε παραδοσιακά διαχειµαστήρια κατά 
25% (η µέτρηση έγινε βάσει του χρόνου 
παραµονής στα διαχειµαστήρια, ήτοι σε ηµέρες 
βόσκησης). Αυτό επιτεύχθηκε µε τους εξής 
τρόπους: 
 

• Βελτίωση της πρόσβασης σε 
διαχειµαστήρια µέσω της εκκαθάρισης των 
λοχµών από µονοπάτια µήκους 55 χλµ. 
και της κατασκευής αγροτικών δρόµων 
µήκους 5 χλµ. 

• Εγκατάσταση αντλιών και δεξαµενών 
νερού για την αντιµετώπιση σοβαρών 
ελλείψεων νερού. 

• Αποκατάσταση εσωτερικών ξερολιθιών 
µήκους 15.000 µέτρων για τη 
διευκόλυνση της κτηνοτροφίας. 

• Εκκαθάριση λοχµών σε 100 εκτάρια 
οικοτόπου προτεραιότητας. 

• Ανάπτυξη συστήµατος σίτισης µε 
συµπυκνωµένες ζωοτροφές χαµηλού 
κόστους για την κάλυψη των υψηλών 
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διατροφικών αναγκών των θηλαζουσών 
αγελάδων κατά τις χειµερινές περιόδους, 
γεγονός που είχε ως συνέπεια τη µείωση 
κατά 61% της χρήσης ενσιρωµένων 
ζωοτροφών3. 

• Στο πλαίσιο του BLP υπολογίστηκαν µε 
ακρίβεια τα σύνολα δαπανών για τις 
διάφορες αυτές εργασίες διατήρησης, και 
επίσης αναπτύχθηκε µια σειρά οδηγιών 
βέλτιστων πρακτικών για τη βόσκηση, τη 
σίτιση, την αποµάκρυνση των λοχµών και 
τη γεωργία για τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος. Από την παρακολούθηση 
του αντικτύπου των εν λόγω µέτρων 
στους οικοτόπους προτεραιότητας, την 
ποιότητα των υδάτων, την υγεία των 
ζώων και το εισόδηµα των γεωργών 
προέκυψε ότι όλα τα µέτρα είχαν θετική 
επίδραση, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα 
απαιτηθεί και στο µέλλον η εφαρµογή 
δέσµης συναφών µέτρων για τη 
διατήρηση των οικοτόπων 
προτεραιότητας. 

 
Το διευρυµένο πρόγραµµα – «Γεωργία 
για τη διατήρηση του περιβάλλοντος 
στην περιοχή Burren» 
 
Αξιοποιώντας τα θετικά αποτελέσµατα του BLP 
και την ισχυρή στήριξή του από την τοπική 
γεωργική κοινότητα, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας 
ανακοίνωσε το 2009 την εφαρµογή διάδοχου 
προγράµµατος µε τίτλο «Γεωργία για τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή 
Burren» (Burren Farming for Conservation 
Programme - BFCP). 
 
Το εν λόγω πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µέσω 
του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ από το Υπουργείο 
Γεωργίας µε προϋπολογισµό ύψους ενός εκατ. 
ευρώ ετησίως για διάστηµα τεσσάρων ετών 
(2010-2013) χρησιµοποιώντας πόρους δυνάµει 
του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο 
i) του κανονισµού ΕΕ 73/2009, το οποίο, µεταξύ 
άλλων, επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
καταβάλλουν κονδύλια για συγκεκριµένους 
τύπους γεωργίας που είναι σηµαντικοί για το 
περιβάλλον. 
 
Στους στόχους του περιλαµβάνονται, µεταξύ 
άλλων, η διασφάλιση της βιώσιµης γεωργικής 
διαχείρισης της γεωργικής γης υψηλής φυσικής 
αξίας σε ολόκληρη την περιοχή Burren και η 
διατήρηση ή η ενίσχυση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων του παραρτήµατος Ι. 

                                                
3http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=2661  

 
Στους συµµετέχοντες παρέχονται συµβουλές για 
τρόπους µεγιστοποίησης του περιβαλλοντικού 
οφέλους από τη γη τους (µέσω επιτόπιας 
επίσκεψης, ανάπτυξης σχεδίων γεωργικής 
εκµετάλλευσης και παροχής οδηγιών σχετικά µε 
βέλτιστες πρακτικές), ενώ οι γεωργοί καλούνται 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
του βέλτιστου δυνατού τρόπου καλλιέργειας 
πλούσιων σε είδη λειµώνων. Ο γεωργός 
προτείνει εποµένως δράσεις και προτεραιότητες, 
και η οµάδα BFCP (που χρηµατοδοτείται από την 
Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής) τον 
συµβουλεύει ακολούθως σχετικά µε ποιες 
δράσεις µπορεί να στηρίξει το πρόγραµµα. 
 
Το πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από τρία 
µέτρα για τα οποία µπορούν να λάβουν 
αποζηµίωση οι γεωργοί. Τα µέτρα αυτά είναι τα 
εξής: 
 
 

1. Δηµιουργία ασβεστολιθικών λειµώνων 
πλούσιων σε είδη. 

2. Εργασίες βελτίωσης κεφαλαίου 
(συµπεριλαµβανοµένης της 
αποµάκρυνσης λοχµών) σε οικοτόπους 
του παραρτήµατος Ι. 

3. Προστασία χαρακτηρισµένων εκτάσεων 
γης και λοιπών περιοχών οικοτόπων του 
παραρτήµατος Ι. 

 
Οι καινοτόµες ρυθµίσεις αποζηµίωσης που έχουν 
αναπτυχθεί για το πρόγραµµα θεωρούνται 
καίριας σηµασίας για την επίτευξη των 
επιθυµητών αποτελεσµάτων. Η καταβολή της 
ενίσχυσης για το πρώτο µέτρο, το οποίο αφορά 
τη δηµιουργία ασβεστολιθικών λειµώνων 
πλούσιων σε είδη, γίνεται µε βάση επιτόπιες 
αξιολογήσεις των αγρών που αποσκοπούν στη 
συνολική εκτίµηση της κατάστασης του 
οικοτόπου και των παρεχόµενων 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Κάθε αγρός του 
παραρτήµατος Ι βαθµολογείται βάσει κλίµακας 
από το 0 ως το 10 (µε το 0 να αντιστοιχεί σε 
πολύ κακή κατάσταση και το 10 σε 
υποδειγµατική κατάσταση), µε βάση κριτήρια 
όπως, µεταξύ άλλων, τα επίπεδα βόσκησης τα 
συστήµατα σίτισης, την επέκταση λοχµών και 
ζιζανίων, την κατάσταση των πηγών ύδατος και 
την ακεραιότητα του τόπου4. Ο βαθµός αυτός, σε 

                                                
4 Στόχος του συγκεκριµένου µέτρου είναι να εστιάζει 
στα αποτελέσµατα. Ωστόσο, καθώς οι υδάτινες µάζες 
είναι κατά κύριο λόγο υπόγειες, και δεν είναι 
εποµένως εύκολο να ελεγχθεί η ποιότητά τους, η 
συνεισφορά ενός γεωργού στην καλή ποιότητα των 
υδάτων πιστοποιείται βάσει της καταλληλότητας των 
µέτρων που λαµβάνει για την πρόληψη της 
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κλίµακα µε µέγιστη τιµή το 10, πολλαπλασιάζεται 
στη συνέχεια µε την έκταση του αγρού (εκτάρια) 
και µε τη µέγιστη ενίσχυση ανά εκτάριο (120 
ευρώ για τα πρώτα 40 εκτάρια, 60 ευρώ/εκτάριο 
για τα επόµενα 40 έως 80 εκτάρια, και 30 
ευρώ/εκτάριο για τα επόµενα 80 έως 120 
εκτάρια) προκειµένου να καθοριστούν οι 
καταβαλλόµενες ενισχύσεις για τον συγκεκριµένο 
αγρό5. 
 

 
 
Διάφορα επίπεδα ενισχύσεων µέσω του πρώτου 
µέτρου του BFCP 
 
Η καταβολή ενισχύσεων για δράσεις στο πλαίσιο 
του δεύτερου µέτρου, το οποίο αφορά τη 
βελτίωση κεφαλαίου, γίνεται βάσει ποσοστών 
που κυµαίνονται από 25 ως 75% επί των 
συνολικών δαπανών, ανάλογα πάντοτε µε τα 
παρεχόµενα σχετικά περιβαλλοντικά οφέλη, 
όπως στο BLP. 
 
Όλες οι εργασίες προτείνονται από τον γεωργό 
και στη συνέχεια χαρτογραφούνται και 
κοστολογούνται χωριστά από εκπαιδευµένο 
σύµβουλο. Στα προαπαιτούµενα για την 
καταβολή των ενισχύσεων περιλαµβάνονται, 
µεταξύ άλλων, η παύση της σίτισης των ζώων µε 
ενσιρωµένες ζωοτροφές σε όλους του οικοτόπους 
του παραρτήµατος Ι (χαρακτηρισµένους και µη) 
και η εκπλήρωση των απαιτήσεων πολλαπλής 
συµµόρφωσης και ΚΓΠΚ από ολόκληρη τη 
γεωργική εκµετάλλευση. 
 
Συµπληρωµατικές δράσεις: επισήµανση 
 

                                                                                 
ρύπανσης των υδάτων (όπως καλή περίφραξη των 
υδατορρευµάτων ώστε να µην πλησιάζουν τα ζώα, 
κ.λπ.). 

5 Συνεπώς, αγρός έκτασης 5 εκταρίων (ha) ο οποίος 
βαθµολογείται µε 8 πρόκειται να λάβει (8/10) x 
120 EUR x 5 ha = 480 EUR. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος BurrenLIFE, οι 
παραγωγοί βοδινών και αρνίσιων προϊόντων της 
περιοχής Burren προέβησαν στη σύσταση 
συνεταιρισµού µε την επωνυµία «The Burren 
Beef and Lamb Producers Group Limited» 
(BBLPG) µε στόχο την παραγωγή ποιοτικού 
κρέατος από ποιοτικό περιβάλλον, επιδιώκοντας 
µε τον τρόπο αυτόν την ενίσχυση του γεωργικού 
εισοδήµατος. Ο συνεταιρισµός επικέντρωσε τις 
προσπάθειές του στην προώθηση των προϊόντων 
σε εξειδικευµένες αγορές και στον εφοδιασµό 
τοπικών εστιατορίων και λαϊκών αγορών. 
 
Εντούτοις, παρά την ισχυρή εικόνα του σήµατος 
των προϊόντων και τη στήριξη των γεωργών, ο 
συνεταιρισµός χρειάστηκε να προσλάβει 
υπεύθυνο επιµελητείας (π.χ. για τη συλλογή των 
ζώων προς σφαγή, την επικοινωνία µε τους 
αγοραστές, την εµπορική προώθηση, κ.λπ.) υπό 
καθεστώς µερικής απασχόλησης, ο µισθός του 
οποίου δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί χωρίς 
εξωτερική βοήθεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
καταστεί µη βιώσιµος ο συνεταιρισµός µετά την 
ολοκλήρωση το προγράµµατος BurrenLIFE. Η 
µόνη πιθανότητα να λειτουργήσει εκ νέου στο 
µέλλον είναι εφόσον εξασφαλιστεί εξωτερική 
χρηµατοδοτική στήριξη, για παράδειγµα µέσω 
περιφερειακών ταµείων και/ή στο πλαίσιο 
ευρύτερης προσπάθειας εµπορικής προώθησης. 
 

 
Βόσκηση για σκοπούς αποκατάστασης (Brendan 
Dunford) 
 
 

Παράγοντες επιτυχίας, 
περιορισµοί, ευκαιρίες και 
απειλές 
 
Βασικά αποτελέσµατα του προγράµµατος 
 
Στο BFCP, στο οποίο προβλεπόταν αρχικά η 
συµµετοχή 100 γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
υπέβαλαν αίτηση περίπου 350 γεωργοί από τους 
συνολικά επιλέξιµους 400 έως 500 γεωργούς. 
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Τον Δεκέµβριο του 2011, ήτοι στο τέλος του 
δεύτερου έτους του προγράµµατος, είχαν 
ενταχθεί στο πρόγραµµα 143 γεωργοί, µε 
συνολική έκταση γης 13.250 εκτάρια εκ των 
οποίων 39% από την ΕΖΔ Black Head/ 
Poulsallagh Complex, 60% από την ΕΖΔ Moneen 
Mountain και 38% από την ΕΖΔ East Burren 
Complex (BFCP, 2012). Κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του BFCP, εφαρµόστηκαν αρκετές 
καινοτοµίες σε τοπικό επίπεδο, όπως ηλιακές 
αντλίες νερού, µηχανικοί συλλέκτες βρόχινου 
νερού, κατασκευή θυροφραγµάτων µε 
παραδοσιακό σχέδιο της περιοχής Burren, και 
χρήση µηχανηµάτων αποψίλωσης και µηχανών 
τεµαχισµού ξύλου µε λεπίδες για τις εργασίες 
αποµάκρυνσης λοχµών. 
 
Το στοχευµένο σύστηµα βόσκησης και σίτισης, 
που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του BLP, 
ενίσχυσε σηµαντικά τη βιωσιµότητα των 
γεωργικών εργασιών που επιτελούνται στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και συνέβαλε 
καθοριστικά στην επίτευξη αποτελεσµατικής 
γεωργικής παραγωγής και οφελών σε επίπεδο 
διατήρησης (BurrenLIFE, 2010c). Το νέο 
πρόγραµµα BFCP, που βασίζεται στην παροχή 
κινήτρων, φαίνεται να συνέβαλε στην αύξηση 
του ποσοστού υψηλών «βαθµολογιών της 
κατάστασης οικοτόπων», κατά το δεύτερο έτος 
υλοποίησής του (BFCP, 2012). 
 
Οι στοχευµένες εργασίες διατήρησης 
(εκκαθάριση λοχµών, κ.λπ.) είχαν ως 
προστιθέµενο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης που τόσο είχε 
ανάγκη η περιοχή, και επιπλέον την αυξηµένη 
µεταφορά γνώσεων και τη διατήρηση 
δεξιοτήτων. Επιπροσθέτως, από την 
παρακολούθηση της υγείας των ζώων στο 
πλαίσιο του προγράµµατος BurrenLIFE, 
προέκυψε ότι καλύπτονται πλήρως οι ετήσιες 
διατροφικές απαιτήσεις του ζωικού κεφαλαίου 
(BurrenLIFE, 2010c). 
 
Βασικοί παράγοντες επιτυχίας (και 
πλεονεκτήµατα) του προγράµµατος 
 
Το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν οι γεωργοί για 
το BFCP καταδεικνύει ότι εξέλαβαν το πρόγραµµα 
ως θετική εξέλιξη και όχι ως πρόσθετο βάρος. Η 
επιτυχία αυτή µπορεί να αποδοθεί µάλλον σε 
µεγάλο βαθµό στην απόφαση που ελήφθη να 
έχει ο γεωργός την πρωτοβουλία για όλες τις 
υλοποιούµενες δράσεις. Με την εν λόγω 
απόφαση καταδεικνύεται ότι η οµάδα του BFCP 
αναγνωρίζει τους γεωργούς ως τους κατεξοχήν 
γνώστες της γης τους και αποφεύγεται το 
ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί η παραµικρή 
εντύπωση επιβολής µέτρων στους γεωργούς. 
 

Παρά τις χαµηλότερες µέγιστες ενισχύσεις ανά 
εκτάριο σε σύγκριση µε τις ενισχύσεις που 
καταβάλλονταν στο πλαίσιο του REPS (120 
ευρώ/εκτάριο ανώτατη τιµή σε σύγκριση µε 242 
ευρώ/εκτάριο µέσω του REPS), η συγκεκριµένη 
ρύθµιση φαίνεται να αντιµετωπίζεται ευνοϊκότερα 
από τους γεωργούς. Επιπλέον, η καταβολή 
µερικής ενίσχυσης για βελτιώσεις υποδοµής (στο 
πλαίσιο του δεύτερου µέτρου) παρέχει κίνητρο 
στους γεωργούς να επιλέγουν τις δράσεις που 
συµπίπτουν µε τις δικές τους προτεραιότητες, και 
έχουν εποµένως µεγαλύτερες πιθανότητες να 
υλοποιηθούν και να διατηρηθούν σε υψηλό 
επίπεδο. 
 
Το BFCP παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά τη βόσκηση σε διαχειµαστήρια συγκριτικά 
µε το προϋπάρχον πρόγραµµα REPS, καθώς 
µετρά αποτελέσµατα και δεν εστιάζει στην 
ολοκλήρωση/παράλειψη δράσεων. Με τον τρόπο 
αυτόν, κατευνάστηκαν οι ανησυχίες των 
γεωργών περί επιβολής περιορισµών στην 
ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε έκτακτες 
περιστάσεις, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι 
συνθήκες της αγοράς και οι ασθένειες. 
Η µέθοδος αυτή διασφαλίζει επίσης την 
αποδοτική αξιοποίηση των χρηµάτων των 
φορολογούµενων σε σύγκριση µε τις ενισχύσεις 
που καταβάλλονταν µέσω του REPS και 
ανταµείβει όσους διαχειρίζονταν από παλιά τη γη 
τους µε ορθό τρόπο, ενώ παράλληλα παρέχει 
στους νέους γεωργούς την ευκαιρία να 
βελτιωθούν. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµη το γεγονός ότι τα 
σχέδια γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του BLP ήταν 
µακροσκελή (κατά κανόνα γύρω στις 14 
σελίδες), όµως η έκτασή τους µειώθηκε σε ένα 
φύλλο χαρτί A3 στο πλαίσιο του BFCP: στη µία 
όψη του φύλλου απεικονίζεται ο χάρτης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης µε σηµειωµένους τους 
σηµαντικούς οικοτόπους, τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά και τις προτεινόµενες δράσεις, 
και στην άλλη όψη απαριθµούνται οι διάφορες 
δράσεις συνοδευόµενες από το αντίστοιχο κόστος 
τους. 
 
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραµµα 
κατόρθωσε να ενηµερώσει µε σαφήνεια τους 
γεωργούς για τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα 
µπορούσαν να έχουν οι ίδιοι και οι κοινότητές 
τους από την εφαρµογή αυτών των µέτρων, ως 
οι πρώτοι χρήστες των περιβαλλοντικών πόρων 
της περιοχής, περιλαµβανοµένων της ποιότητας 
των υδάτων και των υποδοµών του τοπίου, αντί 
να προσπαθήσει να τους πείσει για την ανάγκη 
να ικανοποιήσουν εξωτερικούς ενδιαφερόµενους 
παράγοντες ή απαιτήσεις της ΕΕ. 
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Το έργο συνέβαλε επιτυχώς στη σύναψη ισχυρών 
συµπράξεων ανάµεσα σε σηµαντικές οµάδες 
ενδιαφεροµένων και φορείς που εκπροσωπούν 
διάφορα συµφέροντα. Το έργο συνέβαλε ακόµη 
µε επιτυχία στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των υπέρµαχων της διατήρησης βοηθώντας τους 
να συνειδητοποιήσουν τον καθοριστικό ρόλο που 
διαδραµατίζουν οι γεωργοί στη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Στην υλοποίηση του 
έργου συνέβαλαν η άρτια επιστηµονική βάση για 
όλες τις εργασίες διατήρησης και η ισχυρή 
στήριξη που είχε από την τοπική γεωργική 
κοινότητα. 
 
Μειονεκτήµατα & περιορισµοί του 
πιλοτικού προγράµµατος 
 
Το βασικό µειονέκτηµα του προγράµµατος επί 
του παρόντος είναι ότι απαιτεί διαρκή 
χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση και είναι 
εποµένως πιθανό να υποστεί τροποποιήσεις. Οι 
περισσότεροι τόποι που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα ανήκουν σε ιδιώτες µε αποτέλεσµα 
να µην είναι δυνατός ο επαρκής έλεγχος της 
µελλοντικής διαχείρισης. Παρά την ισχυρή 
στήριξη της κοινότητας, το BFCP δεν µπορεί να 
ικανοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους λόγω 
περιορισµένων κονδυλίων. Άλλη αδυναµία του 
προγράµµατος είναι η πολλή γραφειοκρατία που 
απαιτείται για την έκδοση αδειών που αφορούν 
την υλοποίηση δράσεων οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ακεραιότητα πολιτιστικών 
µνηµείων. 
 
Ευκαιρίες για το διευρυµένο καθεστώς 
 
Οι βασικές αρχές του προγράµµατος θα 
µπορούσαν κάλλιστα να εφαρµοστούν και σε 
άλλα µέρη της χώρας όπως επίσης και στην 
Ευρώπη γενικότερα, καθώς είναι πολύ απλές και 
µπορούν να αναπαραχθούν. Κατά ειρωνεία της 
τύχης, η οικονοµική κρίση οδήγησε σε στροφή 
του ενδιαφέροντος προς τη γεωργία λόγω του 
περιορισµού των εναλλακτικών οικονοµικών 
διεξόδων και σε βελτίωση της διαθεσιµότητας 
εξειδικευµένων ντόπιων εργαζόµενων που 
απασχολούνται σε ανταγωνιστικές τιµές. 
Εξακολουθούν ακόµη να υπάρχουν περιθώρια για 
να συνεχίσουν οι γεωργοί να αναλαµβάνουν 
καινοτόµες πρωτοβουλίες, γεγονός που έχει 
οδηγήσει στη δηµιουργία νέων τοπικών 
επιχειρήσεων (όπως κατασκευή και σχεδιασµός 
θυροφραγµάτων και τοποθέτηση αντλιών µε 
ηλιακούς συλλέκτες). 
 
Απειλές & προκλήσεις που αντιµετωπίζει 
το διευρυµένο πρόγραµµα 
 
Η βασική απειλή που αντιµετωπίζει το πρόγραµµα 
είναι η αβεβαιότητα όσον αφορά τη συνέχιση της 

χρηµατοδότησης, η οποία διαρκεί ως το τέλος 
του 2013. 
 
Μείζονα πρόκληση συνιστά επίσης η αυξανόµενη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση που επισύρει η 
έκδοση άδειας για την πραγµατοποίηση εργασιών 
διατήρησης σε περιοχές µε πλούσια κληρονοµιά 
και πολλά χαρακτηρισµένα τοπία, όπως η 
περιοχή Burren. 
 
Ακόµη, εξακολουθεί να αυξάνεται η µέση ηλικία 
των γεωργών στην περιοχή, ενώ είναι ακόµη 
αργός ο ρυθµός αντικατάστασής τους από 
γεωργούς νεαρής ηλικίας, γεγονός που 
συνεπάγεται επικείµενη απώλεια γνώσεων, 
καθώς και δεξιοτήτων και εµπειρογνωσίας σε 
θέµατα παραδοσιακής διαχείρισης. 
 
Δυσοίωνες είναι επίσης οι προοπτικές για τη 
βιωσιµότητα της κτηνοτροφίας, ιδίως δε σε 
περιοχές οριακής απόδοσης, καθώς οι γεωργοί 
δεν µπορούν στην πραγµατικότητα να αυξήσουν 
τον αριθµό των ζώων τους χωρίς να αυξήσουν το 
µέγεθος της γεωργικής εκµετάλλευσης. 
 
 

Συµπεράσµατα: αξία επίδειξης 
για άλλες περιφέρειες και 
χώρες 
 
Το BFCP ενθαρρύνει την εφαρµογή µέτρων τα 
οποία είναι καλά στοχοθετηµένα, τεκµηριωµένα 
βάσει ερευνών και κατάλληλα για την εκάστοτε 
περιοχή, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν 
περιβαλλοντικά οφέλη. Βασική παράµετρος της 
δηµοτικότητας που είχε το πρόγραµµα µεταξύ 
των γεωργών είναι η ελευθερία που αφήνει 
στους τελευταίους να υλοποιούν τις δράσεις που 
εκείνοι θεωρούν πλέον ενδεδειγµένες (ήτοι, οι 
γεωργοί έχουν δυνατότητα «προαιρετικής 
συµµετοχής»), καθώς και το σύστηµα καταβολής 
ενισχύσεων βάσει αποτελεσµάτων, το οποίο οι 
γεωργοί θεωρούν «αυστηρό αλλά δίκαιο». 
 
Το νέο BFCP παρέχει κίνητρα στους γεωργούς να 
βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα της γης τους 
και να αλλάξουν τρόπο διαχείρισης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης, µέσω της 
βαθµολόγησης και της καταβολής ενισχύσεων 
βάσει διαφόρων περιβαλλοντικών κριτηρίων. Με 
τον τρόπο αυτόν, τους ενθαρρύνει να κάνουν 
σηµαντικές αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές 
που εφαρµόζουν. 
 
Το νέο πρόγραµµα έχει κατορθώσει ήδη να πείσει 
πολύ µεγάλο ποσοστό γεωργών να 
εγκαταλείψουν τη σίτιση των ζώων µε 
ενσιρωµένες ζωοτροφές σε ευαίσθητους 
βοσκότοπους. Πρόκειται για σηµαντική 
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µεταστροφή την οποία δεν είχαν κατορθώσει να 
επιτύχουν παλαιότερα προγράµµατα. Παρότι 
βρίσκεται ακόµη στα πρώτα στάδια υλοποίησής 
του, το BFCP έχει ήδη αρχίσει να δείχνει 
ελπιδοφόρες βελτιώσεις όσον αφορά την 
κατάσταση των οικοτόπων. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Tarnava Mare. 
Στήριξη 
γεωργών σε  
περιοχές Natura 
2000 στην 
Τρανσυλβανία 
της Ρουµανίας 
 
 
 
 

 

Πρόβατα και βοοειδή βόσκουν στο Viscri, στην περιοχή 
του ποταµού Tarnava Mare (Min Wood) 
 

Βιοποικιλότητα και γεωργία 
στη Ρουµανία 
 
Η Ρουµανία διαθέτει ιδιαίτερα ποικίλο ανάγλυφο, 
µε 5 βιογεωγραφικές περιοχές και τοπογραφική 
ποικιλοµορφία που κυµαίνεται από περιοχές µε 
χαµηλό υψόµετρο κατά µήκος της πεδιάδας του 
Δούναβη µέχρι τα υψίπεδα των Καρπαθίων 
Ορέων, τα οποία εκτείνονται σε σχήµα τόξου στο 
κέντρο της χώρας. Το 35% των γεωργικών 
γαιών της Ρουµανίας είναι χαρακτηρισµένες ως 
µειονεκτικές περιοχές (ΜΠ). Αυτή η κλιµατική και 
τοπογραφική ποικιλοµορφία ευνοεί την εµφάνιση 
ιδιαίτερα πλούσιας βιοποικιλότητας. Για 
παράδειγµα, στα Καρπάθια Όρη απαντά το 60% 
των ευρωπαϊκών πληθυσµών καφέ αρκούδας, το 
40% των ευρωπαϊκών πληθυσµών λύκου και το 
35% των ευρωπαϊκών πληθυσµών λύγκα. Ευνοεί 
επίσης την ύπαρξη ποικίλων συστηµάτων 
εκµετάλλευσης αρόσιµης γης, κτηνοτροφίας, 
καλλιέργειας καρπών και λοιπών γεωργικών 
συστηµάτων. 
 
Στη Ρουµανία, τα πρότυπα χρήσης γης 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές από περιοχή 
σε περιοχή. Οι εκτάσεις αρόσιµης γης και οι πιο 
εντατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις βρίσκονται 
στο νότιο και ανατολικό τµήµα της χώρας, όπου 
το 85% της γεωργικής γης είναι αρόσιµη και 
µόνο το 9% είναι µόνιµοι βοσκότοποι και το 6% 
δάση. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα και οι 
µόνιµοι βοσκότοποι συγκεντρώνονται στο βόρειο 
και δυτικό τµήµα της Ρουµανίας, όπου λιγότερο 
από το 20% της γεωργικής γης είναι αρόσιµη, το 
50% είναι µόνιµοι βοσκότοποι και το 30% δάση. 
 
Η Ρουµανία συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ µε 
τα υψηλότερα ποσοστά αγροτικού πληθυσµού, 
ενώ το 48% των Ρουµάνων πολιτών ζει ακόµη σε 
αγροτικές περιοχές. Η γεωργική δραστηριότητα 
έγκειται κατά κύριο λόγο στην αυτοσιτιστική και 
ηµι-αυτοσιτιστική παραγωγή. Στη Ρουµανία 
υπάρχουν περίπου 3,8 εκατ. γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, το 68% των οποίων έχουν 
έκταση µικρότερη από ένα εκτάριο και δεν είναι 
εποµένως επιλέξιµες για να λάβουν άµεσες 
ενισχύσεις. Από τις 1,2 εκατ. γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις έκτασης άνω του ενός εκταρίου, 
το 90% δεν υπερβαίνει σε µέγεθος τα 5 εκτάρια. 
Αυτές οι πολύ µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
είναι αντιοικονοµικές, ενώ πρόσθετο πρόβληµα 
αποτελεί η πληθυσµιακή συρρίκνωση της 
υπαίθρου και η γήρανση του αγροτικού 
πληθυσµού. Μετά την προσχώρηση της 
Ρουµανίας στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2007, το 
µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου (ιδίως δε των 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής) έχει µειωθεί 
σηµαντικά. Η µείωση της εκτατικής 
γαλακτοπαραγωγικής κτηνοτροφίας έχει 
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επηρεάσει τη διαχείριση του τοπίου και τη 
βιοποικιλότητα των βοσκότοπων, συνεπεία της 
εγκατάλειψης, της εντατικοποίησης και της 
αλλαγής χρήσης µεγάλων εκτάσεων γης όπου η 
βόσκηση βοοειδών και οι θεριζόµενοι λειµώνες 
έχουν αντικατασταθεί από τη βόσκηση 
προβάτων. 
 
Το εντυπωσιακότερο στοιχείο του γεωργικού 
τοπίου της Ρουµανίας είναι οι καλοδιατηρηµένοι, 
από οικολογικής άποψης, ηµιφυσικοί 
βοσκότοποι: οι περιοχές εκτατικής βόσκησης στα 
υψίπεδα και τα µωσαϊκά τοπίων σε περιοχές 
µέσου υψοµέτρου. Η περιοχή των Καρπαθίων και 
η υποκαρπάθια ζώνη της Ρουµανίας διαθέτουν 
ίσως τους περισσότερους ηµιφυσικούς 
βοσκότοπους µε µεγάλη ποικιλία 
αγριολούλουδων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εν 
λόγω βοσκότοποι είναι εξαιρετικά σηµαντικοί 
λόγω της βιοποικιλότητας που παρουσιάζουν, 
αλλά και λόγω του ότι βρίσκονται ακόµη σε καλή 
λειτουργική κατάσταση από οικολογικής άποψης. 
 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργικά ζητήµατα 
 
Η περιοχή του ποταµού Tarnava Mare 
χαρακτηρίστηκε τόπος κοινοτικής σηµασίας 
(ΤΚΣ) Natura 2000 το 2007. Καλύπτει έκταση 
85.374 εκταρίων στην εσωτερική πλευρά του 
τόξου που σχηµατίζουν τα Καρπάθια στο νότιο 
τµήµα της χώρας, και αποτελείται από περίπου 
35% λειµώνες (βοσκότοποι 16.400 εκτάρια, 
λειµώνες 17.250 εκτάρια), 43% δάση (41.500 
εκτάρια) και 6,5% αρόσιµη γη (6.000 εκτάρια). 
Η περιοχή συνιστά γεωργικό τοπίο υψηλής 
φυσικής αξίας. Συγκαταλέγεται δε µεταξύ των 
µεγαλύτερων σε έκταση ηπειρωτικών (πεδινών) 
τόπων Natura 2000 της Ρουµανίας, ενώ αποτελεί 
πηγή βιοπορισµού για περισσότερους από 20.000 
ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα 24 διάσπαρτα 
µικρά χωριά της περιοχής και των οποίων το 
εισόδηµα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη 
γεωργία µικρής κλίµακας. Η περιοχή παρέχει 
επίσης σηµαντικότατα δηµόσια αγαθά όπως, 
µεταξύ άλλων, υψηλή βιοποικιλότητα, καθαρό 
νερό, επισιτιστική ασφάλεια, µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής, ανθεκτικότητα των φυσικών 
και γεωργικών οικοτόπων, αντοχή στις πυρκαγιές 
και τις πληµµύρες, αναψυχή, και 
πολιτιστικές/αισθητικές αξίες. 
 
Το 80% της έκτασης συµπίπτει µε τη ΖΕΠ Podisul 
Hartibaciului, και έτσι η περιοχή καλύπτεται 
ταυτόχρονα από την οδηγία για τους οικοτόπους 
και από την οδηγία για τα πτηνά. Τουλάχιστον το 
60% της έκτασης των λειµώνων αποτελείται από  
οικοτόπους του παραρτήµατος Ι οι οποίοι 

συνδέονται µε τη γεωργία: υποηπειρωτικές 
περιπαννωνικές λόχµες (40A0*)· ξηροί 
ηµιφυσικοί λειµώνες και περιοχές όπου φύονται 
θάµνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα (Festuco-
Brometalia) µε τοποθεσίες µε αξιόλογες ορχιδέες 
(6210*)· υπο-παννωνικοί στεπικοί λειµώνες 
(6240*)· και θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού 
υψοµέτρου (Alopecarus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510). Στην περιοχή υπάρχουν 
επίσης σηµαντικές δασικές εκτάσεις που τελούν 
υπό διαχείριση (τύποι οικοτόπων 9110, 9130, 
91E0*, 91V0, 9410, 9420, 9160). 
 

 
Λειµώνας µε µεγάλη ποικιλία αγριολούλουδων 6210* 
(Tibi Hartel) 
 
Η εκτεταµένη ηµιφυσική βλάστηση ευνοεί την 
ανάπτυξη µιας πολύ ιδιαίτερης ποικιλίας 
χλωροπανίδας, που περιλαµβάνει πολυάριθµα 
είδη των παραρτηµάτων I και II*. Από τα 600 
είδη άνθεων που έχουν καταγραφεί στην 
περιοχή, πολλά αντιπροσωπεύουν φυτικές 
κοινότητες οι οποίες έχουν εκλείψει από άλλα 
µέρη της Ευρώπης. Πέντε είδη φυτών 
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα Ι ή ΙΙ* και 77 
είδη στον κόκκινο κατάλογο της Ρουµανίας. Στην 
περιοχή απαντούν 5 είδη θηλαστικών των 
παραρτηµάτων I και II*, 8 είδη ασπόνδυλων των 
παραρτηµάτων I και II*, και 47 είδη πτηνών που 
περιλαµβάνονται στην οδηγία για τα πτηνά. 
 
Ακολούθως παρατίθενται οι βασικοί οικότοποι και 
τα είδη που διατηρούνται στη συγκεκριµένη 
περιοχή Natura 2000, καθώς και τα µέτρα 
διαχείρισης που απαιτούνται για τη διατήρησή 
τους: 

• Θηλαστικά: Canis lupus, Ursus arctos. 
Μέτρα: διατήρηση του µωσαϊκού και της 
συνδεσιµότητας του τοπίου· 

• Λεπιδόπτερα: Lycaena dispar, Maculinea 
teleius, M. arion. Μέτρα: ιατήρηση των 
υγρών και ξηρών λειµώνων, ιδίως δε των 
όψιµα θεριζόµενων λειµώνων, µέσω της 
ελεγχόµενης βόσκησης (καθορίζοντας την 
ελάχιστη και µέγιστη πυκνότητα ζωικού 
πληθυσµού κατά τη βόσκηση), και της 
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όψιµης κοπής χόρτων, µετά την 1η 
Αυγούστου τουλάχιστον µία φορά 
ετησίως· 

• Φυτά: Echium russicum, Crambe tataria, 
Angelica palustris, Adenophora lilifolia, 
Campanula serrata, Iris aphylla ssp. 
Hungarica. Μέτρα: διατήρηση µέσω της 
ελεγχόµενης βόσκησης και της όψιµης 
κοπής χόρτων, µετά την 1η Ιουλίου, 
τουλάχιστον µία φορά ετησίως· 

• Πτηνά: Crex crex, Aquila pomarina, Per-
nis apivorus, Bubo bubo, Ciconia ciconia, 
Lanius collurio, Lanius minor. Μέτρα: 
διατήρηση λειµώνων και αποτροπή 
εγκατάλειψης η οποία θα δυσχεράνει την 
αναζήτηση τροφής κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής. Αποφυγή χρήσης 
µηχανηµάτων χορτοκοπής/οχλήσεων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής. 
Διατήρηση δασών για να φωλιάζουν τα 
πτηνά. Όψιµη χορτοκοπή µετά την 1η 
Αυγούστου για την προστασία των 
πτηνών που διατηρούν φωλιές (C. crex). 

 
Η συνολική σύνθεση της φυτικής κοινότητας 
είναι σηµαντικότερη από τα επιµέρους φυτικά 
είδη. Αυτού του είδους οι ξηροί/στεπικοί και 
υγροί λειµώνες µε µεγάλη ποικιλία ειδών έχουν 
εκλείψει πια από τα περισσότερα µέρη της 
Ευρώπης. Πέραν της εγγενούς σηµασίας που 
έχουν, οι οικότοποι παρέχουν επιπλέον ένα 
πρότυπο του τρόπου µε τον οποίον οι 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές µπορούν να 
συµβάλουν στη διατήρηση απειλούµενων 
οικοτόπων και ειδών. 
 
Η διαµόρφωση και η ανάπτυξη αυτών των 
ηµιφυσικών λειµώνων µε τη µεγάλη ποικιλία 
ειδών οφείλεται στις παραδοσιακές µεθόδους 
βόσκησης και παραγωγής σανού. Συνεπώς, η 
συνέχιση της παραδοσιακής διαχείρισης είναι 
καίριας σηµασίας για την επιβίωσή τους. Η 
συγκεκριµένη διαχείριση γης, η οποία 
εφαρµόζεται µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο εδώ και 
800 χρόνια, έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Βόσκηση κοπαδιών γαλακτοπαραγωγών 
βοοειδών ανά χωριό σε κοινόκτητη γη 
κατά τη θερινή περίοδο, και ενσταβλισµός 
κατά τη διάρκεια των ψυχρών χειµερινών 
περιόδων. Η χειµερινή χορτονοµή 
προέρχεται από ιδιωτικούς θεριζόµενους 
λειµώνες οι οποίοι βρίσκονται συνήθως σε 
µικρά αγροτεµάχια, µε συνέπεια τη 
διαµόρφωση ενός µωσαϊκού χορτοκοπής 
που ευνοεί τη βιοποικιλότητα µέσω της 
διαρκούς παροχής τροφής (π.χ. νέκταρ 
για τα έντοµα) και καταφυγίων/τόπων 
φωλεασµού (για σπονδυλωτά και 
ασπόνδυλα), καθώς και από αρκετές 
εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζεται όψιµη 

χορτοκοπή ώστε να υπάρχει επαρκής 
χρόνος για να πέσουν οι σπόροι των 
άνθεων. Η ποικιλία των ειδών ευνοείται 
επίσης από τη χειρωνακτική χορτοκοπή, η 
οποία εφαρµόζεται ακόµη ιδίως σε 
απότοµες πλαγιές, σε ποικίλες 
ηµεροµηνίες. 

2. Σε κοπάδια ανά χωριό βόσκουν και τα 
πρόβατα, αλλά µε λιγότερες απαιτήσεις 
για χορτονοµή κατά τη χειµερινή περίοδο. 

3. Τα πρόβατα και τα βοοειδή βόσκουν σε 
θεριζόµενους λειµώνες µετά τη 
χορτοκοπή αλλά, κατά τα λοιπά, ισχύει 
αυστηρός διαχωρισµός µεταξύ 
θεριζόµενων λειµώνων και βοσκότοπων. 

4. Στους βοσκότοπους υπάρχουν πολλά 
µεµονωµένα δέντρα και σειρές δέντρων 
που σχηµατίζουν αλέες, καθώς και ένα 
σύνθετο µωσαϊκό δασικών περιοχών. 

5. Πηγή εισοδήµατος αποτελεί η πώληση 
αγελαδινού γάλακτος, πρόβειου γάλακτος 
και τυριού, καθώς και αρνίσιου και βόειου 
κρέατος. 

 
Η ποικιλία των ειδών συνδέεται µε τη χαµηλή 
γονιµότητα του εδάφους η οποία οφείλεται στη 
διαρκή χορτοκοπή, στην εφαρµογή ελάχιστων ή 
µηδενικών ποσοτήτων κοπριάς αγροκτήµατος, 
και στην αποφυγή χρήσης τεχνητών λιπασµάτων 
ή φυτοφαρµάκων. Από επιτόπιες έρευνες έχει 
προκύψει ότι οι λειµώνες κοντά σε χωριά όπου 
εφαρµόζεται περιστασιακά κοπριά αγροκτήµατος 
διαθέτουν κατά µέσο όρο 29,2 είδη ανά 
τοποθεσία, ενώ οι αναβαθµίδες, οι απότοµες 
πλαγιές και οι ξηροί λειµώνες, όπου δεν 
εφαρµόζεται κοπριά αγροκτήµατος, διαθέτουν 
κατά µέσο όρο 43 είδη ανά τοποθεσία. 
 
Η τοπική γεωργική οικονοµία, η οποία εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τη γεωργία µικρής 
κλίµακας, έχει συρρικνωθεί λόγω της µετάβασης 
της Ρουµανίας σε οικονοµία της αγοράς. Μετά 
την επιστροφή γαιών, το 90% των κατοίκων των 
τοπικών χωριών διαθέτουν γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν σε έκταση 
τα 5 εκτάρια και λιγότερες από 5 αγελάδες. Ο 
µέσος όρος ηλικίας των κατοίκων των χωριών 
είναι υψηλός, ενώ τα µέσα εισοδήµατά τους 
κυµαίνονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
 
Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι επόµενο να 
αντιµετωπίζεται επικριτικά κάθε πρόγραµµα 
διατήρησης που έχει αντίκτυπο στη διαχείριση 
της γης. Η στήριξη των ντόπιων µπορεί να 
εξασφαλιστεί µόνο εάν θεωρήσουν ότι το 
πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη του τα συµφέροντα 
του τοπικού πληθυσµού. 
 
Χωρίς στήριξη, ο συγκεκριµένος τύπος τοπίου θα 
εκλείψει, όπως συνέβη στο µεγαλύτερο τµήµα 
της Δυτικής Ευρώπης. Λόγω της πληθυσµιακής 
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συρρίκνωσης, αυξάνεται διαρκώς η εγκατάλειψη 
της γης σε βοσκότοπους και λειµώνες όπου η 
πρόσβαση είναι δυσκολότερη, και αυξάνεται η 
εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης λειµώνων µε 
ευκολότερη πρόσβαση. Το 30% των θεριζόµενων 
λειµώνων έχουν ήδη εγκαταλειφθεί και 
καλύπτονται σταδιακά από λόχµες, µε κυρίαρχο 
φυτικό είδος τον γαύρο. 
 
Η αντικατάσταση των βοοειδών από πρόβατα, τα 
οποία είναι αποδοτικότερα, είναι περισσότερο 
επιζήµια για τα άνθη και τα χόρτα, καθώς και για 
τα αυγά πεταλούδων. Επιτείνει επιπλέον την 
τάση µετατροπής των θεριζόµενων λειµώνων σε 
περισσότερο µονότονους βοσκότοπους. Το 
φαινόµενο αυτό έχει ήδη κάνει αισθητή την 
εµφάνισή του στην περιοχή µε συνέπεια την 
εµφανή απώλεια της χλωριδικής ποικιλοµορφίας. 
 
 

Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης 
 
Κοινή υπηρεσία παροχής συµβουλών σε 
µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
(δηµόσια διοίκηση, ΜΚΟ και τοπική 
κοινότητα) 
 
Από το 2003, η ΜΚΟ Fundaţia ADEPT 
Transilvania παρέχει συµβουλές σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις της περιοχής µέσω ειδικής 
υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τοπικές κοινότητες 
και µε τα Υπουργεία Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΥΓΑΑ) και Περιβάλλοντος και Δασών 
(ΥΠΔ) της Ρουµανίας. Η εν λόγω υπηρεσία 
συνδυάζει, στο πλαίσιο των συµβουλών που 
παρέχει, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις 
υποχρεώσεις διατήρησης οικοτόπων και ειδών 
Natura 2000 και τη στήριξη του αγροτικού 
εισοδήµατος. Το όραµά της είναι να επιτύχει τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας σε κλίµακα τοπίου 
όχι µέσω της δηµιουργίας προστατευόµενων 
περιοχών κατά κύριο λόγο (προσέγγιση του 
µαστιγίου), αλλά µέσω της συνεργασίας µε 
µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποσκοπώντας 
στη θέσπιση κινήτρων για τη διατήρηση των 
ηµιφυσικών τοπίων που έχουν δηµιουργήσει 
(προσέγγιση του καρότου).  
 

 
Παραγωγή σανού στο Viscri, περιοχή Tarnava Mare, 
Τρανσυλβανία (Min Wood) 
 
 
Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου, 
χαρτογραφήθηκε η περιοχή και έγιναν 
αναλυτικές απογραφές, συντάχθηκαν 
κατευθυντήριες γραµµές για θέµατα διατήρησης, 
σχεδιάστηκαν γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, και παρασχέθηκε στήριξη 
σε γεωργούς µε στόχο τη διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα και σε αγορές προϊόντων που 
συνδέονται µε την εικόνα της βιοποικιλότητας. 
Το έργο αποδείχθηκε αποτελεσµατικό σε πολλά 
επίπεδα, καθώς συνέβαλε στη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης των λειµώνων, των 
εισοδηµάτων των γεωργών και των 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. Το έργο είχε 
επίσης αντίκτυπο σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο 
(µεταξύ άλλων, στον σχεδιασµό της ΚΓΠ για την 
περίοδο 2014-2020). 
Το έργο «Υπηρεσία παροχής συµβουλών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην περιοχή 
Tarnava Mare» είχε τα εξής αποτελέσµατα: 
 
1) Αυξηµένη συµµετοχή γεωργών στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς λόγω 
της υπηρεσίας παροχής συµβουλών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (6,5 φορές 
περισσότεροι γεωργοί σε σύγκριση µε 
περιοχές ελέγχου χωρίς υπηρεσία 
παροχής συµβουλών)· 

2) Αυξηµένη έκταση λειµώνων υπό 
παραδοσιακή διαχείριση, αντί να 
εγκαταλειφθούν ή να εντατικοποιηθεί η 
χρήση τους, µέσω 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων και 
µέσω εµπορικών κινήτρων (επίλυση 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
εµπορική προώθηση του γάλακτος, 
ανάπτυξη λαϊκών αγορών, ανάπτυξη 
τουρισµού στη φύση)· 

3) Πρόληψη της απώλειας οικοτόπων και 
ειδών που περιλαµβάνονται στην οδηγία 
για τους οικοτόπους και στην οδηγία για 
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τα πτηνά, και µετρήσιµη βελτίωση της 
κατάστασης των οικοτόπων ιδίως µέσω 
της εκκαθάρισης λοχµών και της τακτικής 
χορτοκοπής. 

 
 

Επιτυχίες και προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει το έργο 
 
Βελτίωση της πρόσβασης των 
µικροκαλλιεργητών στις άµεσες 
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα (ΚΕΣΕ) 
 
Περίπου το 60% των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων της περιοχής όπου υλοποιήθηκε 
το έργο είναι µικρότερες από το ελάχιστο 
µέγεθος (1 εκτάριο συνολικά, αποτελούµενο από 
αγροτεµάχια ελάχιστης έκτασης 0,3 εκταρίων) 
που απαιτείται για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων. 
Το γεγονός αυτό, πάντως, δεν φαίνεται να 
δηµιούργησε σοβαρό πρόβληµα, καθώς η 
επιλεξιµότητα των αιτήσεων βασίζεται στη 
διαχείριση της γης και όχι στην ιδιοκτησία. 
Πολλοί ιδιοκτήτες γης µε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µικρότερες από 1 εκτάριο δεν 
ασχολούνται ενεργά µε τη γεωργία, και 
εκµισθώνουν τη γη τους σε περισσότερο 
ενεργούς γείτονες που µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για ενισχύσεις. Με τον τρόπο αυτόν, 
κατέστη δυνατή η υπαγωγή σε καθεστώς 
διαχείρισης εκτάσεων γης οι οποίες θα 
εγκαταλείπονταν εάν δεν παρέχονταν κίνητρα. 
 

Ενισχύσεις για τη γεωργία και το 
περιβάλλον 
 
Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµες µόνο δύο 
δέσµες γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για 
λειµώνες: Λειµώνας υψηλής φυσικής αξίας 
(214/1) και Παραδοσιακή γεωργία (214/2). Η 
Ρουµανία στήριξε την επιλεξιµότητα περιοχών για 
την καταβολή γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων που αφορούν λειµώνες σε κατά 
προσέγγιση εκτίµηση της κατανοµής λειµώνων 
ΥΦΑ στη χώρα, η οποία µε τη σειρά της 
βασίστηκε αποκλειστικά στο ποσοστό κάλυψης µε 
µόνιµους λειµώνες σε επίπεδο κοινότητας (NUTS 
4). Όλες οι κοινότητες στην περιοχή υλοποίησης 
του έργου είναι επιλέξιµες. Για τη δέσµη 
ενισχύσεων που αφορούν λειµώνες ΥΦΑ 
προβλέπονται οι εξής απαιτήσεις: απαγορεύεται η 
χρήση τεχνητών λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων, επιτρέπεται η χρήση οργανικού 
λιπάσµατος (κοπριά) έως 30 κιλά 
αζώτου/εκτάριο, είναι υποχρεωτική η ετήσια 
χορτοκοπή ή βόσκηση (χορτοκοπή τουλάχιστον 
µία φορά ετησίως και όχι πριν από την 1η 

Ιουλίου εκάστου έτους· πυκνότητα βόσκησης 
µικρότερη από 1 µονάδα ζωικού κεφαλαίου ανά 
εκτάριο), και απαγορεύεται η άροση. Η 
καταβαλλόµενη ενίσχυση ανέρχεται σε 124 
ευρώ/εκτάριο. Για τη δέσµη ενισχύσεων που 
αφορούν την παραδοσιακή γεωργία 
προβλέπονται οι ίδιες προϋποθέσεις, µε τη 
διαφορά ότι απαγορεύεται η χρήση 
µηχανηµάτων, µε πρόσθετο ποσό ύψους 58 
ευρώ/εκτάριο. 
 
Τα πλεονεκτήµατα των µέτρων αυτών για τους 
γεωργούς της περιοχής είναι τα ακόλουθα: 
 

• Εύκολη πρόσβαση των γεωργών. 
Σχεδιάστηκαν σκόπιµα ως απλές δέσµες 
µέτρων, και ο έλεγχος της γης για την 
οποία υπογράφεται η δέσµευση γίνεται 
µέσω του συστήµατος ΟΣΔΕ. Με τον τρόπο 
αυτόν, δεν απαιτείται η υποβολή εγγράφων 
κτηµατολογίου. Σε µία από τις δέσµες 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στην 
περιοχή υλοποίησης του έργου 
συµµετέχουν επί του παρόντος 1.390 
µικροκαλλιεργητές οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε 17.641 εκτάρια. 
Πρόκειται για αριθµό τουλάχιστον 
πενταπλάσιο του εθνικού µέσου ποσοστού 
συµµετοχής, ο οποίος είναι αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας της υπηρεσίας παροχής 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

 

• Οι αυστηροί έλεγχοι που διενεργούνται στα 
αγροτεµάχια στο πλαίσιο του έργου έχουν 
συµβάλει ενεργά στην επιβολή της 
υποχρέωσης που απορρέει από τις 
απαιτήσεις ΚΓΠΚ περί διατήρησης της 
κατάστασης των λειµώνων και πρόληψης 
της επέκτασης των λοχµών. Αν και 
πρόκειται για γενική απαίτηση ΚΓΠΚ, η 
επιβολή της είναι πολύ πιο αυστηρή στα 
αγροτεµάχια που λαµβάνουν 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Στην 
περιοχή υλοποίησης του έργου 
καταγράφονται σαφείς και µετρήσιµες 
βελτιώσεις όσον αφορά την κατάσταση των 
λειµώνων, µε µεγάλες εκτάσεις (περίπου το 
20% των λειµώνων) να έχουν καθαριστεί 
εµφανώς από τις λόχµες. 

 
Τα µειονεκτήµατα του έργου είναι τα εξής: 
 

• Η πρώτη χορτοκοπή λαµβάνει χώρα την 1η 
Ιουλίου σε όλες τις επιλέξιµες περιοχές της 
Ρουµανίας, ανεξαρτήτως υψοµέτρου. Το 
κόστος της εφαρµογής του εν λόγω µέτρου 
είναι µεγαλύτερο για τους γεωργούς που 
βρίσκονται σε χαµηλότερο υψόµετρο, 
καθώς τα χόρτα βγάζουν σπόρους και 
χάνουν τις θρεπτικές ουσίες τους νωρίτερα. 
Η ηµεροµηνία ωρίµανσης των λειµώνων 
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διαφέρει από έτος σε έτος: κάποιες χρονιές, 
οι γεωργοί παραπονούνται ότι οι απώλειες 
είναι µεγαλύτερες από την αποζηµίωση που 
λαµβάνουν, ενώ άλλες χρονιές, όπως το 
2011, η ηµεροµηνία έναρξης της 
χορτοκοπής την 1η Ιουλίου δεν αποτελεί 
µειονέκτηµα. 

 

• Για τη δέσµη ενισχύσεων που αφορούν την 
παραδοσιακή (µη εκµηχανισµένη) γεωργία 
είναι επιλέξιµοι βοσκότοποι αλλά και 
λειµώνες. Πολλοί κτηνοτρόφοι, ιδίως δε 
βοσκοί, λαµβάνουν την υψηλότερη 
ενίσχυση παραδοσιακής γεωργίας χωρίς να 
επιτελούν πρόσθετες εργασίες, ενώ οι 
γεωργοί που διαχειρίζονται λειµώνες 
επιβαρύνονται µε πρόσθετο κόστος λόγω 
της χειρωνακτικής χορτοκοπής. 

 

• Δεν προβλέπεται υποχρέωση 
αποµάκρυνσης των κοµµένων λοχµών από 
τους λειµώνες. Στους περισσότερους 
καθαρισµένους λειµώνες, οι σωροί 
κοµµένων λοχµών αφήνονται στους 
αγρούς. Η καύση απαγορεύεται, µε 
αποτέλεσµα να παραµένει ηµιτελής η 
αποκατάσταση της κατάστασης του 
οικοτόπου. 

 

Η διαχείριση µε τη µέθοδο του µωσαϊκού 
που ενδείκνυται για τη γεωργία µικρής 
κλίµακας συµβάλλει στην καλή συνολική 
διαχείριση της διατήρησης 
 
Στην περιοχή υλοποίησης του έργου υπάρχουν 
περίπου 20.000 εκτάρια χερσότοπων και 
λειµώνων µεγάλης σηµασίας σε επίπεδο 
διατήρησης. Όλη αυτή η έκταση χρήζει 
διατήρησης µέσω της τακτικής αλλά όχι 
υπερβολικής βόσκησης ή χορτοκοπής µε 
γνώµονα τη µακροπρόθεσµη διασφάλιση της 
κατάστασης διατήρησης της χλωρίδας. Μόνο οι 
θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού υψοµέτρου µε 
περισσότερη υγρασία έχουν πρόσθετες 
απαιτήσεις: µεγαλύτερος περιορισµός της 
βόσκησης κατά την εποχή υγρασίας και αποφυγή 
χρήσης βαρέων µηχανηµάτων. 
 
Το παραδοσιακό πρότυπο διαχείρισης µε τη 
µέθοδο του µωσαϊκού, ήτοι µε ποικίλες 
ηµεροµηνίες χορτοκοπής, που αναπτύχθηκε για 
κοινωνικοοικονοµικούς λόγους στην περιοχή 
υλοποίησης του έργου (κυρίως µικρο-ιδιοκτησίες 
γης και απουσία µηχανηµάτων), συνεπάγεται 
διαρκή διαθεσιµότητα καταφυγίων για είδη ζώων 
και πηγών σπόρων φυτών για εκ νέου αποικισµό 
άλλων περιοχών. 
 

 
Τοπίο µεικτής γεωργοκτηνοτροφίας (Tibi Hartel) 
 
Για τη διατήρηση ορισµένων ειδών που 
περιλαµβάνονται στην οδηγία για τους 
οικοτόπους και στην οδηγία για τα πτηνά 
απαιτούνται παραδοσιακά µεταγενέστερες 
ηµεροµηνίες χορτοκοπής. Για παράδειγµα, σε 
άλλες περιοχές της Ρουµανίας, προβλέπονται 
δέσµες ενισχύσεων για συγκεκριµένα είδη, όπως 
η δέσµη ενισχύσεων 214/3.1, που αφορά το 
είδος Crex crex, το οποίο απαιτεί ζώνες µε άκοπα 
χόρτα και έναρξη χορτοκοπής µετά την 1η 
Αυγούστου, και η δέσµη ενισχύσεων 214/3.2, 
που αφορά τα είδη Lannius minor, Falco 
vespertinus, τα οποία απαιτούν σταδιακή κοπή 
χόρτων πριν από την 1η Ιουλίου. 
 
Το ιδανικό σύστηµα για την κάλυψη των 
ποικίλων απαιτήσεων των διαφόρων οµάδων 
χλωρίδας και πανίδας φαίνεται να είναι, πάντως, 
η διαχείριση µε τη µέθοδο του µωσαϊκού, στο 
πλαίσιο της οποίας τα χόρτα κόβονται σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές στα διάφορα 
µικρά αγροτεµάχια γης, έκτασης συνήθως έως 
0,3 εκτάρια το πολύ. Κατά τη γνώµη µας, εάν 
µπορέσουν να καθοριστούν µέτρα για τη 
διατήρηση του συγκεκριµένου τύπου διαχείρισης, 
καθίσταται περιττή η ανάπτυξη πολυπλοκότερων 
δεσµών ενισχύσεων για συγκεκριµένα είδη. 
 

Μακροπρόθεσµα πρότυπα χρήσης 
κοινόχρηστων βοσκότοπων µε τη 
στήριξη γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων 
 
Πρόσθετο στοιχείο των γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων είναι η δυνατότητά τους να 
στηρίζουν τη βόσκηση σε κοινόχρηστους 
βοσκότοπους. Η βόσκηση σε κοινόχρηστους 
βοσκότοπους αποτελεί µακρά παράδοση στην 
περιοχή Tarnava Mare, και είναι καίριας σηµασίας 
για την επιβίωση των µικρών γεωργικών 
κοινοτήτων της περιοχής. Δυστυχώς, όµως, 
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βάλλεται σοβαρά εξαιτίας των οικονοµικών 
πιέσεων. Η κοινόχρηστη γη ανήκει σε δηµοτικές 
αρχές οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες για τη λήψη 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Επιπλέον, 
οι δηµοτικές αρχές απαγορεύεται να προβούν 
στην πώληση εκτάσεων κοινόχρηστης γης. 
 
Έτσι, οι δηµοτικές αρχές προβαίνουν ολοένα και 
περισσότερο στην εκµίσθωση κοινόχρηστης γης 
για πέντε ή περισσότερα έτη, ούτως ώστε οι 
χρήστες της γης να µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. 
Κάθε δηµοτική αρχή έχει συνήθως στην κατοχή 
της 2-3.000 εκτάρια κοινόχρηστης γης, εκ των 
οποίων τα 2.000 εκτάρια εκµισθώνονται κατά 
κανόνα σε βοσκούς και τα υπόλοιπα 1.000 
εκτάρια χρησιµοποιούνται από κτηνοτροφικές 
ενώσεις χωριών, των οποίων τα µέλη 
υπερβαίνουν συνήθως τις 30 µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. Μέχρι σήµερα, αυτή η έκταση 
γης δεν ήταν επιλέξιµη για 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, όµως σε ένα 
χωριό στην περιοχή υλοποίησης του έργου, η 
δηµοτική αρχή εκµίσθωσε 1.000 εκτάρια γης σε 
κτηνοτροφική ένωση για πέντε χρόνια.  
 
Η κτηνοτροφική ένωση χρησιµοποιεί το εισόδηµα 
που προκύπτει (224.000 ευρώ/ετησίως 
συνδυαστικά από άµεσες και 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις) προκειµένου 
να αγοράσει µηχανήµατα για τον έλεγχο των 
λοχµών, να επιφέρει βελτιώσεις στους δρόµους 
και στις ποτίστρες των ζώων, κ.λπ. Πρόκειται για 
εξαιρετικό µοντέλο που συνδέει την κοινόχρηστη 
γη µε χρηµατικά κίνητρα. 
 

Παροχή συµβουλών και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για τον γαλακτοκοµικό τοµέα 
 
Η γαλακτοπαραγωγή µικρής κλίµακας είναι 
καίριας σηµασίας για την επιβίωση των τοπίων 
ΥΦΑ της Ρουµανίας. Οι περισσότεροι από τους 
µισούς εγγεγραµµένους παραγωγούς (εκτός, 
δηλαδή, όσων κατέχουν γη έκτασης κάτω του 
ενός εκταρίου) διαθέτουν λιγότερες από 5 
αγελάδες. Το εισόδηµα των µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων εξαρτάται κυρίως 
από τα προϊόντα γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων ή προβατίνων. 
 
Όλοι οι µικροί παραγωγοί παραδίδουν το γάλα 
που παράγουν σε ένα ή δύο σηµεία συλλογής 
σε κάθε χωριό, από όπου το παραλαµβάνουν 
οι υπεύθυνοι µεταποίησης. Αυτά τα κοινοτικά 
σηµεία συλλογής γάλακτος παρουσιάζουν 
προβλήµατα σε επίπεδο ποιότητας: εκτός από 
την κακή υγεία των αγελάδων, και τις κακές 
συνθήκες υγιεινής κατά το άρµεγµα των ζώων 
και την αποθήκευση του γάλακτος, ορισµένοι 
κτηνοτρόφοι νοθεύουν το γάλα µε νερό 

προκειµένου να λάβουν υψηλότερες 
ενισχύσεις. 
 
Το 2009, λόγω φθηνών εισαγωγών και 
αυστηρότερων ελέγχων της ποιότητας του 
γάλακτος, πολλοί γαλακτοπαραγωγοί 
απώλεσαν το µερίδιο αγοράς τους, µε 
αποτέλεσµα να απειληθεί τόσο η οικονοµική 
επιβίωση των συγκεκριµένων κοινοτήτων όσο 
και η επιβίωση των λειµώνων στη γύρω 
περιοχή. Σύµφωνα µε έρευνες, µόνο το 2009 
ο αριθµός των αγελάδων µειώθηκε κατά 25%. 
Η υπηρεσία παροχής συµβουλών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις συγκέντρωσε 
κονδύλια προκειµένου να βελτιώσει την 
υγιεινή των σηµείων συλλογής γάλακτος, και 
να υλοποιήσει πρόσθετες δράσεις για τη 
βελτίωση της υγιεινής και της συµµόρφωσης 
µε τους κανόνες (µεταξύ άλλων, εργαστήρια 
µε µεµονωµένους κτηνοτρόφους και µε τις 
γαλακτοκοµικές ενώσεις των χωριών). 
 
Το έργο συνέβαλε στην αποκατάσταση της 
συλλογής γάλακτος σε οκτώ χωριά, 
εξασφαλίζοντας έτσι εκ νέου εισόδηµα σε 
περισσότερες από 200 µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, και αντιστρέφοντας την 
πτωτική πορεία του αριθµού των αγελάδων. 
Στα χωριά όπου δηµιουργήθηκαν νέα σηµεία 
συλλογής γάλακτος, αυξάνονται ήδη τόσο ο 
αριθµός των αγελάδων όσο και ο αριθµός των 
ιδιοκτητών που τροφοδοτούν τα εν λόγω 
σηµεία καθώς υπάρχει πλέον εκ νέου κίνητρο 
κέρδους. Στην περιοχή υπάρχουν πλέον πάνω 
από 700 αγελάδες, κάτι που δεν θα συνέβαινε 
χωρίς παρέµβαση, και περίπου 1.000 εκτάρια 
λειµώνων τελούν εποµένως υπό διαρκή 
διαχείριση, τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση, 
θα είχαν εγκαταλειφθεί. 
 
Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτήθηκε εξ 
ολοκλήρου από την κυβέρνηση της 
Νορβηγίας. Τέτοιου είδους επενδυτικές 
δραστηριότητες είναι µεν επιλέξιµες για 
στήριξη µέσω διάφορων µέτρων του πρώτου 
πυλώνα του ΕΓΤΑΑ, όπως το µέτρο 123 
«Αξιοποίηση γεωργικών και δασικών 
προϊόντων», όµως η απαίτηση περί 
συγχρηµατοδότησης σε ποσοστό 50% 
αποτελεί πρόβληµα για τους µικρούς 
παραγωγούς. 
 

Αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων 
 
Η υπηρεσία παροχής συµβουλών σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βοηθά επιπλέον τις µικρές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις να παράγουν 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και, µεταξύ 
άλλων, να αναπτύξουν ένα σχέδιο για µονάδες 
µεταποίησης τροφίµων προς χρήση από τα 
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χωριά που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
υγιεινής της ΕΕ. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, έχει διανεµηθεί δωρεάν 
εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά 
το σχέδιο των µονάδων µεταποίησης και 
παρατίθενται πρόσθετες συµβουλές για θέµατα 
εµπορικής προώθησης. Το εγχείρηµα αυτό έχει 
συνδυαστεί µε την ανάπτυξη τοπικού 
εµπορικού σήµατος και συναφούς ετικέτας, 
καθώς και µε την ανάπτυξη λαϊκών αγορών. 
Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται σηµαντικό 
πρόσθετο εισόδηµα από την πώληση 
προϊόντων που φέρουν σήµα σχετικό µε τη 
βιοποικιλότητα στους ντόπιους παραγωγούς 
(επί του παρόντος 25 παραγωγοί, συνολικά 
78.000 ευρώ ετησίως από πωλήσεις σε λαϊκές 
αγορές). Θα µπορέσει έτσι να αναπτυχθεί 
οικονοµικά βιώσιµη γεωργία µικρής κλίµακας 
η οποία δεν θα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πώληση των 
συγκεκριµένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές 
απειλήθηκε από τη διαφορετική ερµηνεία των 
υγειονοµικών κανονισµών της ΕΕ, ιδίως δε 
εκείνων που σχετίζονται µε την αδειοδότηση 
χώρων για παραγωγή µικρής κλίµακας και 
σηµείων πώλησης (όσον αφορά κυρίως 
απευθείας πωλήσεις στη γεωργική 
εκµετάλλευση). 
Η υπηρεσία παροχής συµβουλών σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις συνεργάστηκε στενά µε την 
κρατική υπηρεσία υγειονοµικής ασφάλειας των 
τροφίµων προκειµένου να ξεκαθαριστεί ότι θα 
πρέπει να εφαρµόζεται ευέλικτη προσέγγιση 
σε τοπικές και απευθείας πωλήσεις από 
παραγωγούς µικρής κλίµακας σε 
αποµακρυσµένες περιοχές. Το µήνυµα αυτό 
δηµοσιεύτηκε σε φυλλάδιο που εκδόθηκε το 
2007 µε πόρους της Αντιπροσωπείας της ΕΕ µε 
σκοπό όχι µόνο να καθησυχαστούν οι µικροί 
παραγωγοί, αλλά και -εξίσου σηµαντικό- να 
λάβουν οι ντόπιοι επιθεωρητές σαφές µήνυµα 
από την κεντρική διοίκηση ότι πρόκειται για 
εγκεκριµένη προσέγγιση. 
 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τέτοιου είδους 
δραστηριότητες είναι επιλέξιµες για στήριξη 
µέσω του µέτρου 123 (παρότι η 
συγχρηµατοδότηση σε ποσοστό 50% αποτελεί 
πρόβληµα για τους µικρούς παραγωγούς), 
αλλά και µέσω του µέτρου 142 «Σύσταση 
οµάδων παραγωγών» (παρότι τα κατώτατα 
όρια είναι πολύ υψηλά για τη στήριξη µικρών 
οµάδων που βρίσκονται στα αρχικά στάδια). 
 
 

Συµπεράσµατα: αξία επίδειξης 
για άλλες χώρες και 
περιφέρειες 
 
Το βασικό µήνυµα της υπηρεσίας παροχής 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
που λειτουργεί στην περιοχή Tarnava Mare 
είναι η σηµασία της ύπαρξης καλής 
υπηρεσίας παροχής συµβουλών που βοηθά 
τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε καθεστώτα των 
οποίων αποτελούν µεν συνήθως τους 
βασικούς στόχους, όµως τις φοβίζει ιδιαίτερα 
η διαδικασία υποβολής αίτησης σε αυτά.  
 
Από την περιπτωσιολογική µελέτη 
προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
 
1. Η διαρκής παραδοσιακή διαχείριση εκ 

µέρους των γεωργών αποτελεί τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο διατήρησης 
σε κλίµακα τοπίου των οικοτόπων και 
των ειδών που περιλαµβάνονται στην 
οδηγία για τους οικοτόπους. Η βασική 
απαίτηση είναι η εφαρµογή απλών 
καθεστώτων που βασίζονται στην παροχή 
κινήτρων, τα οποία έχουν µεγάλη 
ανταπόκριση και επιτυγχάνουν να 
κρατήσουν τους γεωργούς στη γη και τη 
γεωργία όπως έκαναν στο παρελθόν. 

2. Παρότι το γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς για τους λειµώνες 
απλοποιήθηκε στη Ρουµανία και η 
ανταπόκριση είναι γενικά καλή, οι µικρές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποκλείονται 
από τα επενδυτικά µέτρα του ΕΓΤΑΑ 
λόγω της πολυπλοκότητας της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, της 
απαίτησης περί συγχρηµατοδότησης και 
των προβληµάτων ταµειακής ροής που 
προκαλούνται από την αναδροµική 
επιστροφή των χρηµάτων. 

3. Οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις δεν 
λαµβάνουν συνήθως την πρωτοβουλία 
να επιλύσουν πρακτικά προβλήµατα 
προκειµένου να συµµορφωθούν µε 
ποιοτικά και λοιπά εµπορικά πρότυπα, 
όµως ανταποκρίνονται στις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες όπου αυτές 
είναι διαθέσιµες. 

4. Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
που συνδέονται µε άλλου είδους 
οικονοµική ανάπτυξη, όπως αξιοποίηση 
προϊόντων, και διαφοροποίηση, 
παρέχουν µακροπρόθεσµες λύσεις στο 
πρόβληµα της βιωσιµότητας των µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της 
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διατήρησης σηµαντικών οικοτόπων και 
ειδών, σε κλίµακα τοπίου, σε 
προστατευόµενες γεωργικές περιοχές. 

 

Παροχή αποτελεσµατικών συµβουλών 
και υπηρεσιών εµπειρογνώµονα σε 
µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις σε 
συνεργασία µε ΜΚΟ 
 
Από την εν λόγω περιπτωσιολογική µελέτη 
προκύπτει ότι η βελτίωση των παρεχόµενων 
συµβουλών και υπηρεσιών εµπειρογνώµονα έχει 
πολύ καλύτερα αποτελέσµατα στο πεδίο, όσον 
αφορά την ανταπόκριση των γεωργών. Από τη 
µελέτη προκύπτει ακόµη ότι εάν τα διάφορα 
µέτρα στήριξης των ΕΠΑΑ συνδυαστούν µε 
καινοτόµο τρόπο, µπορούν να αποδειχθούν πολύ 
αποτελεσµατικά όσον αφορά τη στήριξη των 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 
 
Η πρόκληση έγκειται στην επέκταση της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας από το τοπικό 
επίπεδο και τη σποραδική εφαρµογή στην 
ευρύτερη εφαρµογή της σε εθνικό επίπεδο: για 
τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται συµβουλευτικές 
υπηρεσίες µε υψηλή ειδίκευση και ισχυρά 
κίνητρα. 
 
Από τη συγκεκριµένη περιπτωσιολογική µελέτη 
προκύπτει ακόµη ότι οι ΜΚΟ µπορούν να 
συµβάλουν καθοριστικά, βοηθώντας τις κρατικές 
υπηρεσίες να υλοποιήσουν τη σχετική πολιτική 
µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, και παρέχοντας 
ανατροφοδότηση από τους γεωργούς µε 
γνώµονα την προσήκουσα τροποποίηση των 
µέτρων των ΕΠΑΑ κατά περίπτωση. Αυτές οι 
τοπικές δράσεις δεν είναι, ωστόσο, επιλέξιµες επί 
του παρόντος για στήριξη µέσω του µέτρου 143 
του ΕΠΑΑ (Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών γεωργικών εφαρµογών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις). 
 
Εν µέρει λόγω των υπηρεσιών παροχής 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, έχει 
αναγνωριστεί ο ρόλος που µπορούν δυνητικά να 
διαδραµατίσουν οι ΜΚΟ σε τέτοιου είδους τοπικές 
δράσεις, και έχει συµπεριληφθεί η µελλοντική 
οικονοµική στήριξή τους στις νοµοθετικές 
προτάσεις για την ΚΓΠ µετά το 2014, όπως π.χ. 
το µέτρο της συνεργασίας. Αυτό µπορεί να έχει 
σηµαντικό αντίκτυπο, καθώς θα ευνοήσει την 
αναπαραγωγή των έργων αυτών και σε άλλα 
µέρη της Ευρώπης. 
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Διατήρηση µέσω 
της αξιοποίησης 
γεωργικής γης: 
προώθηση της 
γεωργίας 
χαµηλού 
κόστους στο 
Λουξεµβούργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Η γεωργική γη καλύπτει το ήµισυ της έκτασης 
του Λουξεµβούργου (55%). Η µεγαλύτερη 
έµφαση δίδεται στην παραγωγή βόειου κρέατος 
και γάλακτος και όχι στις καλλιέργειες σιτηρών. 
Λόγω του υψηλού κόστους ζωής, οι γεωργοί στο 
Λουξεµβούργο έχουν συνήθως υψηλές έµµεσες 
και επενδυτικές δαπάνες, γεγονός που επηρεάζει 
την ανταγωνιστικότητα και τις µακροπρόθεσµες 
προοπτικές τους. 
 
Έχοντας υπόψη την ανησυχία για το αυξανόµενο 
κόστος της γεωργίας, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος δροµολόγησε ένα πρόγραµµα για 
τη στήριξη πρακτικών βόσκησης χαµηλού 
κόστους σε προστατευόµενες περιοχές, µεταξύ 
άλλων, και σε τόπους Natura 2000. Το 
Λουξεµβούργο διαθέτει περίπου 13.600 εκτάρια 
γεωργικής γης και αµπελοκαλλιέργειας σε 
περιοχές Natura 2000. Όπως και σε άλλα µέρη, 
µεγάλο ποσοστό των εν λόγω εκτάσεων γης 
εξαρτώνται από τακτικές δραστηριότητες 
διαχείρισης, όπως βόσκηση ήπιας έντασης, για τη 
διατήρηση ή την αποκατάστασή τους σε καλή 
κατάσταση διατήρησης. 
 
Το εν λόγω έργο, µε τίτλο «Naturschutz durch 
Nutzung» (Διατήρηση µέσω της χρήσης), 
αποσκοπεί στην προαγωγή συναφών 
δραστηριοτήτων µε οικονοµικά βιώσιµο τρόπο, 
προς όφελος τόσο των γεωργών όσο και της 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Το 
έργο, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (αρµόδιο για τις τεχνικές πτυχές 
και την προώθηση του έργου) σε στενή 
συνεργασία µε το Υπουργείο Γεωργίας (αρµόδιο 
για τις πληρωµές και τις επιθεωρήσεις), επιδιώκει 
να ενθαρρύνει τους γεωργούς σε στοχευµένες 
προστατευόµενες περιοχές να στραφούν στη 
βόσκηση ήπιας έντασης χρησιµοποιώντας 
ανθεκτικές φυλές βοοειδών, όπως τις Galloway, 
Angus, Limousines και Highland. 
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Ντόπιος γεωργός που συµµετέχει στο πρόγραµµα «Naturschutz durch Nutzung» προσέχει το κοπάδι βοοειδών 
του που ανήκει σε ανθεκτική φυλή. Φωτογραφία: Administration de la nature et des forêts, Luxemburg 

   

Αφετηρία αποτελεί η 
οικονοµική ανάλυση της 
γεωργικής επιχείρησης 
 
Στους γεωργούς που ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα παρέχεται πρώτα 
αναλυτική οικονοµική µελέτη της γεωργικής 
τους εκµετάλλευσης, η οποία εκπονείται από 
εξειδικευµένο γεωπόνο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Η συγκεκριµένη υπηρεσία 
παρέχεται δωρεάν και ο γεωργός δεν έχει καµία 
υποχρέωση στο στάδιο αυτό να συµµετάσχει 
στο πρόγραµµα. Η οικονοµική µελέτη εξετάζει 
τις δαπάνες, τον κύκλο εργασιών και την 
κατάσταση κερδών/ζηµιών που παρουσιάζει ο 
γεωργός, και στη συνέχεια εξετάζει πώς θα 
µεταβάλλονταν τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία 
εάν ο γεωργός στρεφόταν σε βόσκηση ήπιας 
έντασης χρησιµοποιώντας ανθεκτικές φυλές 
βοοειδών. Έτσι, ο γεωργός µπορεί να 
διαπιστώσει αµέσως τις οικονοµικές συνέπειες 
των επιλογών του. 
 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της στροφής 
σε βόσκηση ήπιας έντασης είναι ότι µειώνει 
σηµαντικά τόσο τις επενδυτικές δαπάνες όσο 
και τις καθηµερινές δαπάνες λειτουργίας της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Επειδή οι ανθεκτικές 
φυλές είναι καλά προσαρµοσµένες στο φυσικό 
περιβάλλον, µπορούν να µείνουν έξω στην 
ύπαιθρο καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

Επιπλέον, δεν χρειάζονται πολλή φροντίδα ούτε 
πολλή συµπληρωµατική σίτιση. 
 

 
Οι ανθεκτικές φυλές βοοειδών µπορούν να µείνουν 
στην ύπαιθρο καθόλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός 
που συµβάλλει στη µείωση των δαπανών. 
Φωτογραφία: Administration de la nature et des 
forêts, Luxemburg 
 
Έτσι, ο γεωργός δεν χρειάζεται να επενδύσει σε 
στάβλους για τη διαχείµαση των ζώων ούτε να 
αγοράσει εξειδικευµένο εξοπλισµό (π.χ. για 
άροση ή χορτοκοπή). Μειώνονται επίσης πολύ 
οι έµµεσες δαπάνες του που σχετίζονται µε το 
κόστος της εργασίας (πρόσληψη προσωπικού 
για τη διαχείριση των ζώων) και την αγορά 
αναλώσιµων (συµπληρωµατικές ζωοτροφές, 
φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, κ.λπ.). Το µέσο 
κόστος ενός στάβλου στο Λουξεµβούργο 
ανέρχεται σε περίπου 2 εκατοµµύρια ευρώ. Οι 
γεωργοί µπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια 
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εργασίας, ενδεχοµένως δε ολόκληρες δεκαετίες, 
ακόµη και µε τη βοήθεια επιδοτήσεων, για να 
αποπληρώσουν αυτές τις αρχικές επενδύσεις 
προτού αρχίσουν να έχουν κέρδος. Ορισµένοι 
γεωργοί διστάζουν ενδεχοµένως να αναλάβουν 
τόσο µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις για 
διάφορους λόγους, όµως συχνά δεν έχουν άλλη 
εναλλακτική. Αντιθέτως, καταλήγουν να 
εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από 
κρατικές επιδοτήσεις για να διατηρήσουν 
οικονοµικά βιώσιµη την επιχείρησή τους σε 
βάθος χρόνου. 
Παράδειγµα τρόπου υπολογισµού των δαπανών 
που εξοικονοµούνται  
 
Εκπονείται οικονοµική µελέτη σε γαλακτοπαραγωγική 
εκµετάλλευση που διαθέτει 230 εκτάρια γης. Ο 
γεωργός σκέφτεται να διαθέσει 80 εκτάρια γης για 
γεωργία ήπιας έντασης χρησιµοποιώντας ανθεκτικές 
φυλές βοοειδών (τα υπόλοιπα 150 εκτάρια θα 
εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται για 
γαλακτοπαραγωγά βοοειδή). Οι δαπάνες που 
εξοικονοµούνται ετησίως µε αυτόν τον τρόπο είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Κόστος εργασίας:  εξοικονόµηση δαπανών 
µισθοδοσίας για 2.100 ώρες εργασίας     
 που αντιστοιχούν σε +/1 άτοµα 
Χορτονοµή, κ.λπ.:   εξοικονόµηση της τάξης 
των -/+ 30.000 ευρώ 
Εγκαταστάσεις:  δεν απαιτούνται επενδύσεις 
µεγάλης κλίµακας       (µόνο 
περίφραξη και µικρά      επιτόπια 
καταλύµατα) 
Λειτουργικές δαπάνες: δεν απαιτείται 
αποστράγγιση, άροση,       
 λίπανση, κοπή χόρτων, κ.λπ. 
 
Συνεπώς, εξοικονοµούνται συνολικά έως 200.000 
ευρώ ετησίως 
 

 
Αντίθετα, οι γεωργοί που στρέφονται στη 
γεωργία ήπιας έντασης µπορούν να µειώσουν 
σηµαντικά τις δαπάνες τους. Φυσικά, σηµαντική 
θα είναι επίσης και η µείωση των εισοδηµάτων 
τους καθώς η µέση πυκνότητα βόσκησης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει κατά προσέγγιση τις 0,5- 
0,8 µονάδες ζωικού κεφαλαίου/εκτάριο. Αυτό 
δεν σηµαίνει, πάντως, υποχρεωτικά ότι η 
γεωργική εκµετάλλευση καθίσταται λιγότερο 
επικερδής. Αντιθέτως, πολλοί γεωργοί 
διαπιστώνουν ότι υπάρχουν δυνατότητες να 
αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς οι 
τιµές πώλησης κρέατος από ανθεκτικές φυλές 
βοοειδών είναι σχεδόν εξαπλάσιες της τιµής 
πώλησης κρέατος από κοινά βοοειδή. Στόχος 
της οικονοµικής µελέτης είναι να εξακριβώσει 
κατά πόσο ισχύει αυτό για τη συγκεκριµένη 
γεωργική εκµετάλλευση που εξετάζεται κάθε 
φορά και πώς µπορεί να επιτευχθεί κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 
 

Στροφή στη βόσκηση ήπιας 
έντασης µε τη χρήση 
ανθεκτικών φυλών 
 
Εφόσον ο γεωργός συµφωνήσει να στραφεί στη 
γεωργία ήπιας έντασης, υπογράφει πενταετή 
σύµβαση µε το υπουργείο στην οποία 
αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις 
διεξαγωγής της βόσκησης. Οι τελευταίες 
βασίζονται σε ανάλυση των ειδικών αναγκών 
διατήρησης της γης (π.χ. πυκνότητα ζωικού 
πληθυσµού κατά τη βόσκηση, όχι χρήση 
λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων, όχι άροση, 
χορτοκοπή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, 
ασβέστωση). 
 
Σε αντάλλαγµα, ο γεωργός λαµβάνει ετήσια 
επιδότηση «βιοποικιλότητας» από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (επιπλέον της συνήθους ενιαίας 
στρεµµατικής ενίσχυσης που εισπράττει), η 
οποία συνιστά ουσιαστικά αποζηµίωση για την 
απώλεια εισοδήµατος που υφίσταται λόγω της 
στροφής του στη βόσκηση ήπιας έντασης (π.χ. 
βραδύτερη ανάπτυξη των ζώων και χαµηλότερη 
παραγωγικότητα). Το υπουργείο µπορεί επίσης 
να καταβάλλει χρήµατα για κάθε πρόσθετη 
δραστηριότητα διαχείρισης προσανατολισµένη 
στη διατήρηση την οποία καλείται ενδεχοµένως 
να υλοποιήσει ο γεωργός. Επιπλέον, ο γεωργός 
λαµβάνει στήριξη από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος για την προώθηση και την 
εµπορία των προϊόντων του (βλ. ακολούθως). 
 
Από τη δροµολόγησή του το 2003, το 
πρόγραµµα αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη 
απήχηση µεταξύ των γεωργών καθώς 
διαπιστώνουν τα οφέλη της γεωργίας χαµηλού 
κόστους. Στις αρχές του 2012, είχαν ήδη 
υπογραφεί 42 συµβάσεις στις οποίες 
συµµετείχαν περίπου 50 γεωργοί. Τα έργα 
ποικίλλουν σε µέγεθος από 200 έως 10 εκτάρια, 
όµως το µέσο µέγεθος είναι περίπου 30-60 
εκτάρια. Το υπουργείο επιδιώκει να εστιάζει 
κυρίως στους γεωργούς που ενδιαφέρονται να 
κάνουν σηµαντική µετατροπή στη γεωργική 
τους εκµετάλλευση και όχι σε όσους επιθυµούν 
απλώς να προσαρµόσουν τη δραστηριότητα της 
βόσκησης σε µικρή έκταση γης (π.χ. 2 εκτάρια 
σε γεωργική εκµετάλλευση συνολικής έκτασης 
200 εκταρίων). 
 
Η συνολική επιφάνεια που καλύπτουν τα 42 
έργα ανέρχεται σε 1.594 εκτάρια, τα οποία 
αντιστοιχούν περίπου στο 15% της συνολικής 
γης Natura 2000 που θα µπορούσε δυνητικά να 
τελεί υπό τον συγκεκριµένο τρόπο διαχείρισης. 
Επί του παρόντος, έχει εκδηλωθεί αρκετό 
ενδιαφέρον από τους γεωργούς για επέκταση 
του προγράµµατος σε πολύ µεγαλύτερη 
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περιοχή, όµως ο τρέχων προϋπολογισµός και οι 
διαθέσιµοι ανθρώπινοι πόροι του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος είναι πολύ περιορισµένοι για να 
µπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Ο συνολικός 
ετήσιος προϋπολογισµός για τις συµφωνίες 
ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 1,5 
εκατ. ευρώ. 
 

 
Στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος, έχουν 
υπογραφεί µέχρι στιγµής 42 συµβάσεις. 
Φωτογραφία: Administration de la nature et des 
forêts, Luxemburg 
 
Το υπουργείο ευελπιστεί να µπορέσει στο 
µέλλον να επεκτείνει το πρόγραµµα ούτως ώστε 
να καλύψει 5.000 εκτάρια γης, ενδεχοµένως 
µέσω της συµπερίληψής του στο επόµενο 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης του 
Λουξεµβούργου (2014-2020). 
 
Το πρόγραµµα δεν συµπεριλήφθηκε στο 
υφιστάµενο ΠΑΑ (2007-2013) διότι τα δύο 
υπουργεία έκριναν ότι οι κανόνες για την 
καταβολή των ενισχύσεων ήταν πολύ 
ανελαστικοί και συνεπώς θα απαιτείτο πολύ 
µεγαλύτερη διοικητική επιβάρυνση τόσο για τις 
υπηρεσίες αµφότερων των υπουργείων όσο και 
για τους ίδιους τους γεωργούς. Τώρα, όµως, 
που το πρόγραµµα έχει εφαρµοστεί και 
δοκιµαστεί στην πράξη, η ενσωµάτωσή του στο 
επόµενο ΠΑΑ φαίνεται περισσότερο πιθανή. Η 
έως τώρα στενή συνεργασία µεταξύ των δύο 
υπουργείων κατά την εκτέλεση του εθνικού 
προγράµµατος θα πρέπει επίσης να 
λειτουργήσει διευκολυντικά για τη µετάβαση. 
 
 

Εµπορική προώθηση κρέατος 
από ανθεκτικές φυλές 
 
Ο περιορισµός των επενδυτικών και 
λειτουργικών δαπανών της γεωργικής 
επιχείρησης αποτελεί µεν βασικό στοιχείο της 
εξίσωσης, όµως πρέπει να υπάρχει και 
οικονοµική διέξοδος για τη διάθεση του 
κρέατος. Από τις έρευνες προκύπτει ότι µια 
µερίδα του πληθυσµού στο Λουξεµβούργο 
εκδηλώνει αυξανόµενο ενδιαφέρον για κρέας 

από ανθεκτικές φυλές βοοειδών (και τούτο για 
διάφορους λόγους - βλ. πλαίσιο). Κατά 
συνέπεια, το συγκεκριµένο κρέας µπορεί να 
πουληθεί σε καλύτερη τιµή (επί του παρόντος, 
σε σχεδόν διπλάσια τιµή από το συµβατικό 
βόειο κρέας). 
 
Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για κρέας 
από ανθεκτικές φυλές βοοειδών οφείλεται σε 
διάφορους λόγους:  

• Σε λόγους υγείας: το κρέας είναι σφιχτό 
µε λίγο νερό και χαµηλή περιεκτικότητα σε 
ολικό λίπος, γεγονός που το καθιστά καλύτερο 
για την καρδιά. Επίσης, επειδή το ζώο 
τρέφεται µόνο µε φυσική βλάστηση, το κρέας 
του δεν περιέχει υπολείµµατα λιπασµάτων, 
φυτοφαρµάκων, κ.λπ. 

• Σε λόγους γεύσης: η γεύση του κρέατος 
λέγεται ότι είναι ιδιαίτερα µεστή καθώς τα ζώα 
ακολουθούν ποικίλη διατροφή (η οποία 
περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία χόρτων, 
βοτάνων, βλαστών και µπουµπουκιών 
θάµνων) και αφήνονται να ωριµάσουν µε 
αργό ρυθµό ως την ηλικία των 3 ετών (αντί 
του 1,5 έτους για τα συµβατικά 
κρεατοπαραγωγά βοοειδή). Το κρέας µένει 
επίσης κρεµασµένο για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα, γεγονός που βελτιώνει ακόµη 
περισσότερο τη γεύση του. 

• Σε λόγους καλής µεταχείρισης των ζώων: 
το ζώο βόσκει ελεύθερο καθόλη τη διάρκεια 
του έτους και σφαγιάζεται σε σαφώς λιγότερο 
αγχωτικό περιβάλλον. 

• Σε λόγους διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η κατανάλωση κρέατος από 
ζώα που έχουν µεγαλώσει σε 
προστατευόµενες περιοχές συµβάλλει στη 
διατήρηση των περιοχών αυτών για σκοπούς 
προστασίας της βιοποικιλότητας. 
 
Επιδιώκοντας να αξιοποιήσει αυτό το δυνητικό 
ενδιαφέρον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
υπογράφει διαρκώς συµβάσεις µε τους 
γεωργούς για τη διαχείριση της γης τους, και 
επίσης -και αυτό είναι πολύ σηµαντικό- τους 
βοηθά να προωθήσουν και να διαθέσουν προς 
πώληση το κρέας τους µέσω διαφόρων 
διεξόδων. 
 
Αρχικά, το βάρος δόθηκε στην πώληση του 
κρέατος απευθείας σε τοπικά εστιατόρια που 
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Τα εστιατόρια που 
συµφωνούν να συµπεριλάβουν το συγκεκριµένο 
βόειο κρέας στον κατάλογό τους λαµβάνουν 
πρόσθετη στήριξη από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, µέσω δωρεάν διαφηµιστικών 
εντύπων, φυλλαδίων και άρθρων και δελτίων 
Τύπου που δηµοσιεύονται τακτικά στον Τύπο 
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του Λουξεµβούργου. Το υπουργείο µπορεί 
ακόµη να συνδράµει στην ανάπτυξη και 
ενίσχυση των τοπικών φυσικών µονοπατιών µε 
στόχο την προώθηση του τοπικού τουρισµού. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα ονόµατα των 
συµµετεχόντων εστιατορίων 
συµπεριλαµβάνονται σε όλα τα διαφηµιστικά 
υλικά και τις πινακίδες που κατασκευάζονται για 
το µονοπάτι. 
 
Το υπουργείο συνδράµει επιπλέον στον 
συντονισµό της αλυσίδας εφοδιασµού µεταξύ 
γεωργού και εστιατορίων όσον αφορά τη 
µεταφορά, τη σφαγή και τον τεµαχισµό του 
σφάγιου. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζει 
στους γεωργούς σταθερή διέξοδο για τη 
διάθεση των ζώων τους σε προσήκουσα τιµή και 
στα εστιατόρια σταθερή τροφοδοσία µε κρέας 
όταν το χρειάζονται. 
 
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν µέχρι στιγµής 20 
εστιατόρια. Η ανατροφοδότηση των 
εστιατορίων ήταν ιδιαίτερα θετική, µε πολλά εξ 
αυτών να αναφέρουν ότι γίνεται κράτηση όλων 
των τραπεζιών τους εβδοµάδες νωρίτερα όταν 
διαφηµίζουν ότι σε συγκεκριµένη ηµέρα ή 
εβδοµάδα πρόκειται να σερβίρουν πιάτα µε 
βάση το κρέας από ανθεκτικές φυλές βοοειδών. 
 
 
 

 
 
 
 
Πλέον, όµως, που η κρίσιµη µάζα του έτοιµου 
προς πώληση βόειου κρέατος από ανθεκτικές 
φυλές αρχίζει να αυξάνεται (το 2014 θα είναι 
έτοιµα για σφαγή περίπου 300 κρεατοπαραγωγά 
βοοειδή), το υπουργείο αρχίζει να αναζητά 
εναλλακτικές/πρόσθετες διεξόδους διάθεσής 
του. Ήδη, έχει διαπραγµατευτεί συµφωνίες µε 
διάφορους κρεοπώλες οι οποίοι πωλούν το 

κρέας απευθείας σε πελάτες, είτε µε τη µορφή 
«εκλεκτών» τεµαχίων κρέατος, όπως κόντρα 
µπριζόλα (αντρεκότ) ή φιλέτα, είτε ως 
παράγωγα προϊόντα, όπως λουκάνικα και 
τερίνες. Το υπουργείο µεριµνά επί του παρόντος 
για τη δηµιουργία σήµατος «πιστοποίησης της 
προέλευσης» του κρέατος, το οποίο θα 
συνοδεύεται από µεγάλη διαφηµιστική 
εκστρατεία µε στόχο να προβληθεί το γεγονός 
ότι το κρέας προέρχεται από περιοχές του 
Λουξεµβούργου όπου εφαρµόζονται 
προγράµµατα διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 
Επιπλέον, το υπουργείο ξεκίνησε πρόσφατα 
διαπραγµατεύσεις µε την εταιρεία Cactus, τη 
µεγαλύτερη αλυσίδα σουπερµάρκετ της χώρας. 
Η Cactus έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να 
αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώµατα πώλησης 
του συγκεκριµένου κρέατος στα καταστήµατά 
της.  
 Ενδιαφέρον έχει δε το γεγονός ότι η υψηλή 
τιµή του κρέατος δεν είναι η πρώτη ανησυχία 
τους. Αν και η εταιρεία ενδιαφέρεται σαφώς να 
διατηρήσει το κόστος σε χαµηλά επίπεδα, αυτό 
που την ελκύει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι το 
κρέας παράγεται αποκλειστικά στο 
Λουξεµβούργο και έχει ήδη αποκτήσει ευρέως 
τη φήµη υγιεινού, βιώσιµου και υψηλής 
ποιότητας προϊόντος, στοιχεία που συνάδουν µε 
τη φιλοσοφία της εταιρείας. Από τις έρευνες 
που έχει εκπονήσει η εταιρεία προκύπτει ότι οι 
πελάτες της ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως να 
αγοράσουν προϊόντα τοπικής παραγωγής 
εφόσον η προέλευσή τους µπορεί εύκολα να 
εντοπιστεί και ότι προτίθενται να διαθέσουν 
περισσότερα χρήµατα για αυτή την ευκολία. 
 
 

Διαπιστωθέντα 
πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα 
 
Παράγοντες επιτυχίας 
 
Στην επιτυχία του συγκεκριµένου 
προγράµµατος συνέβαλαν διάφοροι 
παράγοντες: 
 
• Το πρόγραµµα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος για βόσκηση ήπιας έντασης 
µε τη χρήση ανθεκτικών φυλών βοοειδών 
επιδιώκει όχι µόνο να επιτύχει τους στόχους 
διατήρησης της φύσης, αλλά επιπλέον να 
διασφαλίσει ότι οι συναφείς γεωργικές 
πρακτικές παρέχουν οικονοµικά βιώσιµη 
πηγή εισοδήµατος στους συµµετέχοντες 
γεωργούς. Αυτή η διττή προσέγγιση είναι 
ύψιστης σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη 
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επιτυχία του προγράµµατος, κάτι που 
διαπιστώνεται ήδη από το γεγονός ότι το 
80% των γεωργικών επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι πλέον 
οικονοµικά βιώσιµες και επικερδείς. Δεν 
εξαρτώνται από επιδοτήσεις ούτε 
επιβαρύνονται µε υψηλές δαπάνες για 
επενδύσεις. 
 

• Η δωρεάν εκπόνηση οικονοµικής µελέτης 
για τη γεωργική επιχείρηση από 
εξειδικευµένο γεωπόνο χωρίς δέσµευση 
ήταν καθοριστικής σηµασίας για την υψηλή 
ανταπόκριση των γεωργών στο πρόγραµµα. 
Πέραν του ότι προσελκύει το ενδιαφέρον 
των γεωργών, καταδεικνύει επίσης ότι το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται να 
βρει ολοκληρωµένες βιώσιµες λύσεις για τη 
µακροπρόθεσµη διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών της χώρας, αντί 
να βασίζεται απλώς στις επιδοτήσεις και 
τους προϋπολογισµούς του κράτους για τη 
χρηµατοδότηση της διαχείρισής τους. 

 
Η οικονοµική ανάλυση παρέχει επιπλέον 
στον γεωργό σαφή εικόνα των οικονοµικών 
επιπτώσεων που πρόκειται να έχει η 
απόφασή του να στραφεί στη βόσκηση 
ήπιας έντασης µε τη χρήση ανθεκτικών 
φυλών βοοειδών, όπως επίσης και µια 
ευκαιρία να συζητήσει µε έµπειρο γεωπόνο 
τις διάφορες διαθέσιµες εναλλακτικές για 
την περίπτωσή του. Ουσιαστικά, επιδιώκεται 
να υπάρξει επικοινωνία µε τους γεωργούς 
«στο ίδιο µήκος κύµατος» και να ληφθούν 
υπόψη οι απόψεις τους κατά την ανάπτυξη 
προγραµµάτων διατήρησης που εξαρτώνται 
από την ενεργητική συµµετοχή τους. 
 

• Το επιχείρηµα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος ότι η εκτροφή ανθεκτικών 
φυλών βοοειδών σε προστατευόµενες 
περιοχές είναι σαφώς λιγότερο δαπανηρή 
από άλλους τύπους γεωργικής 
δραστηριότητας δεν άφησε διόλου 
ασυγκίνητους τους γεωργούς. Πρόκειται 
ενδεχοµένως για πολύ σηµαντικό επιχείρηµα 
σε χώρες όπως το Λουξεµβούργο όπου ο 
δείκτης κόστους ζωής είναι υψηλός και όπου 
οι µισθοί και οι κατασκευαστικές δαπάνες 
µπορούν να επιβαρύνουν υπερβολικά την 
οικονοµική βιωσιµότητα της γεωργικής 
επιχείρησης. Η γεωργία χαµηλού κόστους 
είναι ελκυστική ακριβώς διότι απαιτεί 
χαµηλότερο κεφάλαιο εκκίνησης και έχει 
χαµηλότερες λειτουργικές δαπάνες. 
Συνεπάγεται, όµως, επίσης χαµηλότερη 
απόδοση όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο 
(περίπου 0,5 – 0,8 µονάδες ζωικού 
κεφαλαίου/εκτάριο) και εποµένως 
χαµηλότερο κύκλο εργασιών. Το 

πρόγραµµα, πάντως, δίνει έµφαση στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και όχι στην 
αύξηση του κύκλου εργασιών. 

 
• Η εξεύρεση διεξόδων για τη διάθεση µικρών 
ποσοτήτων εξειδικευµένου προϊόντος στην 
αγορά, όπως είναι το κρέας από ανθεκτικές 
φυλές βοοειδών, παρουσιάζει συχνά 
δυσκολίες. Το πρόγραµµα που εφαρµόζεται 
στο Λουξεµβούργο φαίνεται, πάντως, να 
έχει κατορθώσει µέχρι στιγµής να 
αντεπεξέλθει επιτυχώς στην πρόκληση αυτή 
για δύο πιθανούς λόγους: ο πρώτος είναι ότι 
υπάρχει σαφώς αγορά για το συγκεκριµένο 
κρέας στο Λουξεµβούργο, η οποία παρέχει 
στον γεωργό τη δυνατότητα να πουλήσει το 
προϊόν του σε καλύτερη τιµή. Ο δεύτερος 
λόγος είναι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
ασχολείται ενεργά µε τη δηµιουργία 
διαύλων πώλησης του κρέατος µέσω 
εστιατορίων και κρεοπωλών, αλλά και στο 
ευρύ κοινό, κάτι που θα δυσκολεύονταν 
πολύ να επιτύχουν από µόνοι τους οι 
γεωργοί. Στην επιτυχία του προγράµµατος 
και στην οικονοµική βιωσιµότητα των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που 
συµµετέχουν σε αυτό συµβάλλουν 
καθοριστικά η ισχυρή στήριξη που παρέχει 
το υπουργείο και οι ανθρώπινοι πόροι που 
διαθέτει για την προώθηση του κρέατος 
στην αγορά, την εξεύρεση διεξόδων 
διάθεσης και γενικότερα τη µέγιστη δυνατή 
προβολή του µε στόχο την πώλησή του. 

 
• Άλλος σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας του 
προγράµµατος είναι η ευελιξία του σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι διατέθηκαν 
επαρκείς ανθρώπινοι πόροι για την 
αποτελεσµατική υλοποίησή του. Το ίδιο το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε σε 
όλες τις περιπτώσεις σε ποιους γεωργούς θα 
απευθυνθεί στις προστατευόµενες περιοχές 
και ποιες συγκεκριµένες συνθήκες 
διαχείρισης θα συµπεριλάβει στην εκάστοτε 
συµφωνία (π.χ. πυκνότητα βόσκησης, 
κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίστηκε 
ότι οι συµφωνίες ήταν ορθώς 
προσανατολισµένες προς τους στόχους 
διατήρησης κάθε τόπου και συµβατές µε τα 
συµφέροντα των γεωργών. Ακόµη, εκτός 
του ότι συνέχισε να υπογράφει διαρκώς 
συµβάσεις µε τους γεωργούς, το υπουργείο 
διέθεσε επιπλέον επαρκείς πόρους στο 
πρόγραµµα προκειµένου να βοηθήσει τους 
γεωργούς να βρουν κατάλληλες διεξόδους 
για τη διάθεση των προϊόντων τους στην 
αγορά. 

 
Μειονεκτήµατα 
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• Αν και το πρόγραµµα είναι δηµοφιλές, µέχρι 
στιγµής καλύπτει µόνο 1.600 εκτάρια 
προστατευόµενων περιοχών, ήτοι ένα µικρό 
µόνο ποσοστό της συνολικής έκτασης που 
θα µπορούσε να ωφεληθεί από τη βόσκηση 
ήπιας έντασης. Για να επιτευχθεί 
περισσότερο µακροπρόθεσµος αντίκτυπος, 
θα πρέπει το πρόγραµµα να ενισχυθεί και 
επεκταθεί σε πολύ µεγαλύτερη περιοχή. Οι 
γεωργοί φαίνεται να δείχνουν επί του 
παρόντος ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
πρόγραµµα. Είναι, εποµένως, σηµαντικό να 
µην χαθεί η ώθηση που έχει δοθεί στο 
πρόγραµµα και η αξία που έχει ήδη 
αποκτήσει. 

 
• Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από υψηλής 
έντασης εργασία, καθώς απαιτεί 
σηµαντικούς ανθρώπινους πόρους για την 
υλοποίηση όλων των πτυχών του, από τη 
στενή επικοινωνία µε τους γεωργούς µέχρι 
τις δηµόσιες σχέσεις και τον συντονισµό µε 
τα σηµεία διάθεσης των προϊόντων στην 
αγορά. Αυτό µπορεί να επιβαρύνει ακόµη 
περισσότερο την ήδη πιεσµένη αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
όµως το πρόγραµµα οφείλει ακριβώς την 
επιτυχία του στο γεγονός ότι διατέθηκαν 
επαρκείς ανθρώπινοι πόροι. 

 
• Παρότι η συνεργασία µε το Υπουργείο 
Γεωργίας ήταν καλή κατά την υλοποίηση 
του προγράµµατος, ο γεωργικός κλάδος 
διστάζει ακόµη πολύ να ενσωµατώσει 
πλήρως την έννοια της γεωργίας χαµηλού 
κόστους σε προστατευόµενες περιοχές στη 
συνολική γεωργική πολιτική, καθώς έτσι 
ενδέχεται να περιοριστεί η συνολική 
παραγωγική ικανότητα της χώρας και να 
µειωθούν οι επενδύσεις -και συνεπώς η 
οικονοµική σηµασία - της γεωργίας στους 
τοµείς που έπονται. Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος επισηµαίνει, πάντως, ότι ο 
συγκεκριµένος τύπος γεωργίας θα 
προτείνεται πάντοτε προς εφαρµογή µόνο 
στο 10-15% της συνολικής γεωργικής γης 
του Λουξεµβούργου και ότι, εκτός από την 
υλοποίηση των στόχων διατήρησης του 
φυσικού περιβάλλοντος, παρέχει πολλά 
πρόσθετα κοινωνικά αγαθά µε οικονοµική 
αξία, όπως περιορισµό της ρύπανσης των 
γλυκών υδάτων, αυξηµένες ευκαιρίες για 
αναψυχή και τουρισµό, κ.λπ. 

 

Άλλα δευτερογενή 
αποτελέσµατα από το δίκτυο 
Natura 2000 
 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η προώθηση της 
βόσκησης ήπιας έντασης σε προστατευόµενες 
περιοχές µε τη χρήση ανθεκτικών φυλών 
βοοειδών έχει πολύ θετικά δευτερογενή 
αποτελέσµατα για τον τοπικό τουρισµό και την 
αναψυχή στις περιοχές γύρω από τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. Τα βοοειδή που προέρχονται 
από ανθεκτικές φυλές αποτελούν πρόσθετο 
πόλο έλξης, καθώς είναι δηµοφιλή στους 
τουρίστες που επισκέπτονται τα φυσικά 
καταφύγια και τις περιοχές αυτές. 
 
Το υψηλής ποιότητας κρέας τους γίνεται ολοένα 
και πιο δηµοφιλές, ιδίως δε όταν σερβίρεται σε 
τοπικά εστιατόρια, καθώς µε τον τρόπο αυτόν 
ενισχύεται ακόµη περισσότερο η συνολική 
θετική εµπειρία των επισκεπτών από το ταξίδι 
τους. 
 
Το γεγονός ότι το πρόγραµµα προωθεί 
οικονοµικές δραστηριότητες, όπως τη γεωργία 
σε προστατευόµενες περιοχές, συµβάλλει 
επίσης στην ανατροπή της παλιοµοδίτικης 
αντίληψης ότι η φύση είναι «για τα ζώα και 
τους ανθρώπους» και ότι µόνο δηµόσια 
κονδύλια µπορούν να διατεθούν για την 
προστασία της. Η πιο ολοκληρωµένη 
προσέγγιση που υιοθέτησε το πρόγραµµα 
συµβαδίζει πολύ περισσότερο µε τη στρατηγική 
που εφαρµόζει επί του παρόντος η ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα, η οποία αναγνωρίζει την 
οικολογική αξία της φύσης και τον ρόλο που 
διαδραµατίζουν όλες οι επιµέρους συνιστώσες 
της κοινωνίας στην προστασία της. 
 
 

Αντληθέντα διδάγµατα και 
µελλοντικές προκλήσεις 
 
Το πρόγραµµα κατέδειξε ότι η γεωργία σε 
προστατευόµενες περιοχές, όπως οι τόποι 
Natura 2000, όχι µόνο είναι επωφελής για τη 
φύση, αλλά επιπλέον αποτελεί οικονοµικά 
βιώσιµη επιλογή για τους γεωργούς, εφόσον 
ασκείται µε ορθό τρόπο. Το βασικό πλεονέκτηµα 
του τύπου γεωργίας που προτείνει το 
πρόγραµµα - ήτοι βόσκηση ήπιας έντασης µε τη 
χρήση ανθεκτικών φυλών βοοειδών - είναι ότι 
µπορεί να εφαρµοστεί µε ελάχιστες αρχικές 
επενδύσεις και πολύ χαµηλότερες καθηµερινές 
λειτουργικές δαπάνες. Η προσέγγιση της 
γεωργίας χαµηλού κόστους µπορεί, εντούτοις, 
να εφαρµοστεί σωστά (ήτοι, χωρίς µεγάλη 
εξάρτηση από επιδοτήσεις) εάν υπάρχουν 
επίσης επαρκή εισοδήµατα για την αντιστάθµιση 
αυτών των χαµηλών δαπανών και για την 
εξασφάλιση κέρδους για τον γεωργό. 
 
Αυτό είναι δυνατό στο Λουξεµβούργο, καθώς 
υπάρχει σαφώς ενδιαφέρον για την αγορά 
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κρέατος από ανθεκτικές φυλές και βούληση εκ 
µέρους των καταναλωτών να πληρώσουν 
ακριβότερα για το συγκεκριµένο κρέας. Προς το 
παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον εστιάζεται 
κυρίως σε «εκλεκτά τεµάχια» κρέατος, όπως οι 
µπριζόλες. Για να είναι πραγµατικά 
προσοδοφόρο το όλο εγχείρηµα, η αγορά 
πρέπει να είναι διαφοροποιηµένη ώστε να 
καλύπτει όλα τα µέρη του ζώου, είτε µέσω της 
παρασκευής παραδοσιακών συνταγών όπως 
ζωµός βοδινού, σούπα µε µοσχάρι ή µοσχάρι 
ψητό στην κατσαρόλα, είτε µέσω της 
παρασκευής παράγωγων προϊόντων όπως 
σαλάµια, λουκάνικα ή τερίνες. 
 
Σηµαντικό είναι επίσης να αναζητηθούν 
πρόσθετες διέξοδοι για τη διάθεση του κρέατος 
στην αγορά τώρα που όλο και περισσότερα 
βοοειδή φθάνουν σε ηλικία ωρίµανσης στο 
πλαίσιο του προγράµµατος. Αν η αγορά δεν 
συµβαδίσει µε την παραγωγή και δεν 
διευρυνθεί, τότε είναι πιθανό να ατονήσει 
σηµαντικά το ενδιαφέρον για το πρόγραµµα.  
 
Άλλη µακροπρόθεσµη πρόκληση είναι η 
εξεύρεση τρόπων εφαρµογής του 
προγράµµατος και του συγκεκριµένου τύπου 
γεωργικής πρακτικής σε ευρύτερη περιοχή, 
ούτως ώστε να υπαχθούν σε καθεστώς ορθής 
διαχείρισης περισσότερες εκτάσεις γης που 
ανήκουν σε προστατευόµενες περιοχές. Για να 
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει ενδεχοµένως να 
ενσωµατωθεί το πρόγραµµα στο προσεχές 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτήν την 
περίπτωση, θα πρέπει όµως να διασφαλιστεί ότι 
το πρόγραµµα δεν θα απολέσει τα στοιχεία που 
συνέβαλαν στη µέχρι τώρα επιτυχία του και ότι 
οι προϋποθέσεις καταβολής των ενισχύσεων 
δεν θα είναι τόσο αυστηρές και περιοριστικές 
ώστε να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για τη 
συµµετοχή των γεωργών. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Γεωργική 
εκµετάλλευση 
παράκτιων 
λειµώνων της 
βόρειας 
Βαλτικής στην  
Εσθονία µε τη 
χρήση 
γεωργοπεριβαλλ
οντικών 
ενισχύσεων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Η επίπεδη ακτογραµµή της Εσθονίας αναδύεται 
σταθερά από τη θάλασσα µέσω µιας διαδικασίας 
που είναι γνωστή ως ανύψωση εδάφους, 
δηµιουργώντας έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον για 
την ανάπτυξη των παράκτιων λειµώνων της 
βόρειας Βαλτικής οι οποίοι είναι µοναδικοί στο 
συγκεκριµένο µέρος του κόσµου, και 
προστατεύονται ως οικότοπος προτεραιότητας 
δυνάµει της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα σύνθετο και 
πολύπλοκο συνδυασµό φυτών, ανθεκτικών στα 
διάφορα επίπεδα αλατότητας, τα οποία 
συνυπάρχουν αρµονικά µεταξύ τους. 
 
Η ήδη πλούσια βιοποικιλότητα των εν λόγω 
λειµώνων ενισχύεται περαιτέρω από την 
τακτική βόσκηση και χορτοκοπή. Οι παράκτιοι 
λειµώνες της Εσθονίας χρησιµοποιούνταν για 
αιώνες ως εκτατικοί βοσκότοποι και αγροί, 
πρακτική η οποία συνεχίστηκε έως τη δεκαετία 
του 1960 όταν ακόµη το 40% των παράκτιων 
γεωργών είχαν δικά τους κοπάδια ζώων και τα 
οδηγούσαν για βοσκή στους δικούς τους 
λειµώνες. 
 
Έκτοτε, στο γεωργικό τοπίο της Εσθονίας 
κυριάρχησαν οι συλλογικές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις σοβιετικού τύπου και η 
διατήρηση βοοειδών και λοιπών ζώων από 
ιδιώτες για βόσκηση και χορτοκοπή κατέστη πια 
οικονοµικά ασύµφορη. Η κατάσταση αυτή είχε 
ως συνέπεια να εγκαταλειφθούν µεγάλες 
εκτάσεις παράκτιων λειµώνων και να 
καλυφθούν από λόχµες, καλαµιές και άλλα 
αζωτόφιλα φυτά, τα οποία µεγάλωσαν µε 
εκθετικό ρυθµό λόγω της αλόγιστης χρήσης 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων κατά τη 
σοβιετική εποχή. 
 
Μέσα σε µισό αιώνα, η συνολική έκταση των 
παράκτιων λειµώνων που τελούσαν υπό 
διαχείριση µειώθηκε δραµατικά. 
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                         Παράκτιοι λειµώνες της βόρειας Βαλτικής στην περιοχή Voste (Mati Kose) 
 

Εθνικό πρόγραµµα για τους 
παράκτιους λειµώνες 
 
Το 2001, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 
Εσθονίας έθεσε σε εφαρµογή εθνικό πρόγραµµα 
για την αποκατάσταση και τη διαχείριση των 
παράκτιων λειµώνων της Βαλτικής. Ένα από τα 
πρώτα έργα υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από 
το πρόγραµµα LIFE της ΕΕ. Το συγκεκριµένο 
έργο αφορούσε 16 σηµαντικές τοποθεσίες κατά 
µήκος της ακτής, καθεµιά από τις οποίες τελούσε 
υπό διαφορετικές συνθήκες και άλλη κατάσταση 
υποβάθµισης. Κάποιες τελούσαν ακόµη υπό 
διαχείριση σε περιορισµένο βαθµό, ενώ άλλες, 
ιδίως στα νησιά, είχαν εγκαταλειφθεί τελείως και 
είχαν κατακλυστεί από βλάστηση. 
 
Το πρώτο βήµα ήταν η αποκατάσταση των 
λειµώνων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι και 
πάλι δυνατή η τακτική βόσκηση και η κοπή των 
χόρτων. Στο πλαίσιο αυτό, αγοράστηκε 
κατάλληλος εξοπλισµός (ο οποίος µπορούσε 
κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί µετά το πέρας του 
έργου και σε άλλες περιοχές) και 
αποµακρύνθηκαν οι επεκτατικές λόχµες και 
καλαµιές από περίπου 1.700 εκτάρια γης. 
 
Επιπλέον, κατασκευάστηκαν φράκτες µήκους 40 
περίπου χλµ. και λήφθηκαν διάφορα µέτρα 
διαχείρισης για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης διαφόρων απειλούµενων ειδών που 
ζουν στους παράκτιους λειµώνες (π.χ. καλαµίτες 

φρύνοι, πτηνά των λειµώνων, σπάνια φυτά, 
κ.λπ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αποµάκρυνση λοχµών και καλαµιών είναι υψηλής 
έντασης εργασία (Mati Kose) 
 
Οι εργασίες αποκατάστασης πραγµατοποιήθηκαν 
κυρίως από ντόπιους ιδιοκτήτες γης και 
γεωργούς οι οποίοι υπέγραψαν συµβάσεις 
διαχείρισης µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το 
υπουργείο χορήγησε ενισχύσεις στους γεωργούς 
µε αντάλλαγµα να προβούν στις εργασίες 
αποκατάστασης και να εφαρµόσουν εκ νέου στη 
γη τους τα κατάλληλα καθεστώτα 
βόσκησης/χορτοκοπής σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του υπουργείου. 
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Η σύµβαση διαχείρισης κάλυπτε σε ορισµένες 
περιπτώσεις και το κόστος της αρχικής 
επένδυσης, όπως νέα περίφραξη, κ.λπ. Η 
διατήρηση γαλακτοπαραγωγών βοοειδών είχε 
καταστεί µη προσοδοφόρα και η στροφή σε 
κρεατοπαραγωγά βοοειδή ή πρόβατα απαιτούσε 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις τις οποίες οι ντόπιοι 
γεωργοί πολύ απλά δεν είχαν την οικονοµική 
δυνατότητα να κάνουν. 
 
Για να καλύψει τη χρόνια έλλειψη ζώων βοσκής, 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος προέβη, στο πλαίσιο 
του έργου που υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση 
από το πρόγραµµα LIFE, στην εκτροφή δικού του 
κοπαδιού το οποίο αποτελείτο από 113 
κρεατοπαραγωγά βοοειδή και µερικά πρόβατα1. 
Στη συνέχεια, τα ζώα παραχωρήθηκαν δανεικά 
σε ντόπιους γεωργούς για πέντε περίπου χρόνια, 
προκειµένου να τα οδηγούν προς βόσκηση στους 
παράκτιους λειµώνες που είχαν στην κατοχή 
τους. Όταν έληξε η πενταετία, τα ζώα δόθηκαν 
σε άλλον γεωργό και η διαδικασία 
επαναλήφθηκε. Ο πρώτος γεωργός κράτησε, 
όµως, όλα τα νεαρά ζώα που είχαν γεννηθεί στο 
µεταξύ. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίστηκε ότι 
ο πρώτος γεωργός θα µπορούσε να συνεχίσει να 
βόσκει ζώα στους λειµώνες που είχε στην κατοχή 
του. Έτσι, οι γεωργοί µπόρεσαν να 
δηµιουργήσουν το δικό τους κοπάδι ζώων χωρίς 
σηµαντικές επενδυτικές δαπάνες. 
 
Ως το 2006, το αρχικό κοπάδι βοοειδών είχε 
πενταπλασιαστεί ξεπερνώντας τα 500 ζώα. Το 
πρόγραµµα δανεισµού βοοειδών εφαρµόζεται 
µέχρι σήµερα και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα 
δηµοφιλές µεταξύ των γεωργών, παρότι έχουν 
βρεθεί πλέον και άλλες λύσεις για τη βόσκηση 
των ζώων στους λειµώνες κατά τη θερινή 
περίοδο (βλ. ακολούθως). 
 
Το έργο που υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από 
το πρόγραµµα LIFE συνέβαλε καθοριστικά στην 
αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και της 
ευαισθητοποίησης των γεωργών για τους 
παράκτιους λειµώνες της βόρειας Βαλτικής οι 
οποίοι αποτελούν σηµαντικό µέρος της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς (και της ποιότητας του 
τοπίου) της Εσθονίας. Συνέβαλε επίσης 
σηµαντικά στην εξασφάλιση της στήριξης και της 
συµµετοχής των ντόπιων γεωργών και 
ιδιοκτητών γης στην αποκατάσταση αυτών των 
πολύτιµων οικοτόπων. Όσο προχωρούσε το 
έργο, αυξανόταν σταθερά ο αριθµός των ατόµων 
                                                
1 Επρόκειτο κυρίως για ανθεκτικές φυλές βοοειδών, 
όπως οι Highland, Angus, Hereford και η εσθονική 
καφέ αγελάδα, οι οποίες είναι καταλληλότερες για 
βόσκηση σε παράκτιους λειµώνες καθώς δεν 
χρειάζονται καθηµερινή φροντίδα και µπορούν να 
αφήνονται σε παράκτιους λειµώνες για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. 

που εκδήλωναν ενδιαφέρον για τη διαχείριση 
παράκτιων λειµώνων. 
 
Υποστηρίζεται ότι το έργο υλοποιήθηκε ακριβώς 
την κατάλληλη χρονική στιγµή, ήτοι µόλις µια 
δεκαετία αφότου είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία 
της η Εσθονία και είχε καταρρεύσει η αγορά 
γεωργικών προϊόντων του σοβιετικού 
καθεστώτος.  
Υπήρχαν ακόµη γεωργοί κατά µήκος της 
ακτογραµµής και πολλοί εξ αυτών ήταν πρόθυµοι 
να ενταχθούν σε νέα καθεστώτα που τους 
βοηθούσαν να ασκήσουν και πάλι τη γεωργική 
δραστηριότητα, ιδίως δε εφόσον δεν απαιτείτο 
σηµαντική κεφαλαιουχική επένδυση εκ µέρους 
τους. Εάν το πρόγραµµα είχε ξεκινήσει λίγα 
χρόνια αργότερα, είναι πολύ πιθανό ότι πολλοί 
από αυτούς τους γεωργούς και ιδιοκτήτες γης θα 
είχαν χάσει το ενδιαφέρον τους για τη γεωργία ή 
θα είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την 
περιοχή προς αναζήτηση απασχόλησης σε άλλο 
µέρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος του υπουργείου, 
χρησιµοποιήθηκαν εκ νέου βοοειδή από ανθεκτικές 
φυλές για τη διαχείριση των παράκτιων λειµώνων 
(Kerstin Sundseth) 
 
Χάρη στην αρχική καταλυτική επίδραση του 
έργου που υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από 
το πρόγραµµα LIFE, το πρόγραµµα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση ηµιφυσικών 
οικοτόπων (συµπεριλαµβανοµένων των 
παράκτιων λειµώνων) έχει πλέον παγιωθεί και 
εξακολουθεί να εφαρµόζεται. Μέχρι στιγµής, 
έχουν αποκατασταθεί περίπου 3.000 εκτάρια 
παράκτιων λειµώνων. 
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Στήριξη της γεωργικής 
εκµετάλλευσης παράκτιων 
λειµώνων µέσω ΠΑΑ 
 
Μέχρι το 2004, ήτοι το έτος ένταξης της 
Εσθονίας στην ΕΕ, το σκέλος του προγράµµατος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους 
παράκτιους λειµώνες που αφορούσε συµβάσεις 
διαχείρισης για βόσκηση και χορτοκοπή είχε 
µεταβιβαστεί στο Υπουργείο Γεωργίας, και λίγα 
χρόνια αργότερα ενσωµατώθηκε σε ειδικό 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς για τους 
ηµιφυσικούς οικοτόπους στο πλαίσιο του νέου 
ΠΑΑ της Εσθονίας (2007-2013). Πολλοί από τους 
γεωργούς που συµµετείχαν αρχικά στο 
πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
δήλωσαν στη συνέχεια συµµετοχή και στο 
καθεστώς του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο του εν λόγω 
καθεστώτος, υπέγραψαν συµβάσεις πενταετούς 
διάρκειας, αντί για τις ετήσιες, οι οποίες τους 
παρείχαν καλύτερη µεσοπρόθεσµη ασφάλεια. 
 
Το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς αφορούσε 
επίσης στοχευµένα πολύ µεγαλύτερη περιοχή 
από ό,τι πριν και κάλυπτε όχι µόνο τους 
παράκτιους λειµώνες της Βαλτικής αλλά και 
άλλους τύπους ηµιφυσικών οικοτόπων, όπως 
υγρούς λειµώνες, λειµώνες µε πυκνή βλάστηση, 
δασώδεις βοσκότοπους, οικοτόπους Alvar, 
πληµµυρισµένους λειµώνες και βαλτότοπους, 
παράκτιες συστάδες µε είδη του γένους 
Juniperus, χερσότοπους και βοσκότοπους σε 
ανόργανο έδαφος, οι οποίοι είναι όλοι οικότοποι 
υψηλής φυσικής αξίας και προστατεύονται από 
την οδηγία για τους οικοτόπους. 
 
Στόχος του γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 
είναι να καλύψει 35.000 εκτάρια ηµιφυσικών 
οικοτόπων που βρίσκονται σε τόπους Natura 
2000 (ήτοι, πάνω από το ήµισυ όλων των 
ηµιφυσικών οικοτόπων σε περιοχές Natura 
2000). Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου ανέρχεται 
σε 26,8 εκατ. ευρώ. 
Οι καταβαλλόµενες ενισχύσεις ανέρχονται σε 
περίπου 238,07 ευρώ/εκτάριο/έτος για δασώδεις 
βοσκότοπους (στόχος: 3.000 εκτάρια) και σε 
185,98 ευρώ/εκτάριο/έτος για τους υπόλοιπους 
ηµιφυσικούς οικοτόπους (στόχος 32.000 
εκτάρια). 
 
Παρότι τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου 
Γεωργίας, το καθεστώς υλοποιείται σε στενή 
συνεργασία µε το Κρατικό Κέντρο Προστασίας 
της Φύσης (Συµβούλιο Περιβάλλοντος), το οποίο 
υποβάλλει παρατηρήσεις και δίνει την έγκρισή 
του για την εφαρµογή κάθε 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου. Το Κέντρο 
πραγµατοποιεί συχνά επισκέψεις στους γεωργούς 

πριν από την οριστικοποίηση των προτάσεών 
του, προκειµένου να συζητήσει µαζί τους τις 
απαιτήσεις διαχείρισης που προτείνει για τον 
εκάστοτε τόπο και να ελέγξει ότι οι συνθήκες 
αντιστοιχούν στις περιγραφόµενες. 
 
Εκδίδει επίσης προς τους αιτούντες αναλυτικές 
οδηγίες για τη διατήρηση των ηµιφυσικών 
οικοτόπων, ιδίως δε στις περιπτώσεις στις οποίες, 
εκτός από τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη 
νοµοθεσία, διατυπώνονται και επιµέρους 
προτάσεις σχετικά µε τη διατήρηση 
συγκεκριµένων περιοχών (π.χ. συγκεκριµένος 
αριθµός ζώων ανά εκτάριο, ηµεροµηνίες 
χορτοκοπής, κ.λπ.). Παρέχεται έτσι κάποιος 
βαθµός ευελιξίας ο οποίος επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση µικρών προσαρµογών στη 
γεωργοπεριβαλλοντική σύµβαση ώστε να 
καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων 
τόπων. Προκειµένου να λάβουν στήριξη, οι 
γεωργοί οφείλουν επίσης να συµµετάσχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για τη διατήρηση των 
ηµιφυσικών οικοτόπων (µέχρι στιγµής, στις 
σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν 
συµµετάσχει περίπου 900 γεωργοί). 
 
Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
εξακολουθεί να υλοποιεί το εθνικό του 
πρόγραµµα για την αποκατάσταση ηµιφυσικών 
οικοτόπων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να µπορούν 
να ενταχθούν στο γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς ή να λάβουν ενισχύσεις για 
δραστηριότητες διαχείρισης οι οποίες δεν 
µπορούν να καλυφθούν από το ΠΑΑ. Η στενή 
συνεργασία µεταξύ των δύο υπουργείων και η 
συµπληρωµατικότητα των χρηµατοδοτικών 
πόρων των δύο προγραµµάτων συνιστούν ένα 
από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της 
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας. 
 
Όσον αφορά τους παράκτιους λειµώνες, στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς έχουν 
συµπεριληφθεί µέχρι στιγµής 10.000 εκτάρια, 
έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ήµισυ όλων 
των παράκτιων λειµώνων της χώρας. Μέχρι 
στιγµής έχουν υπογραφεί περίπου 950 
συµφωνίες διαχείρισης, εκ των οποίων: 

το 72% µε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
έχουν ως βασική τους δραστηριότητα τη 
γεωργία (ήτοι, επιχειρήσεις) 

το 22% µε µεµονωµένους γεωργούς 

το 6% µε ΜΚΟ 
 
 
Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του 
εισοδήµατος των διαχειριστών στην περίπτωση 
της βόσκησης και το 90% στην περίπτωση της 
κοπής χόρτων. Το ύψος της ενίσχυσης αρκεί για 
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την κάλυψη του κόστους της διατήρησης του 
ζωικού κεφαλαίου. 
 
Πλέον διατίθεται χωριστό καθεστώς ενισχύσεων 
για την κάλυψη των δαπανών µεταφοράς νεαρών 
αγελάδων από µεγάλες γαλακτοκοµικές 
επιχειρήσεις στους παράκτιους λειµώνες για 
βόσκηση κατά τους θερινούς µήνες (από τις 2 
Μαΐου ως τις 31 Αυγούστου). Με τον τρόπο 
αυτόν, όχι µόνο διευρύνεται η έκταση των 
παράκτιων λειµώνων όπου µπορούν να βόσκουν 
τα ζώα, αλλά επιπλέον εξασφαλίζεται δωρεάν 
χορτονοµή για τους παραγωγούς γάλακτος 
(ακόµη, η βόσκηση στην ύπαιθρο φαίνεται ότι 
βελτιώνει την ποιότητα των γαλακτοπαραγωγών 
βοοειδών). 
 
Σύµφωνα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΠΑΑ, 
το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς 
αποδεικνύεται δηµοφιλές µεταξύ των γεωργών 
και ο αριθµός των αιτούντων εξακολουθεί 
διαρκώς να αυξάνεται. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες 
ηµιφυσικών οικοτόπων που δεν βρίσκονται σε 
τόπους Natura 2000 ζητούν πλέον να διευρυνθεί 
το καθεστώς ώστε να συµπεριληφθεί και η δική 
τους γη. 
 
 

Διαπιστωθέντα πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα 
 
Παράγοντες επιτυχίας 
 
Στην επιτυχία της παρούσας περιπτωσιολογικής 
µελέτης συνέβαλαν διάφοροι παράγοντες: 
 
Η έγκαιρη έναρξη το 2001 εθνικού 
προγράµµατος για την αποκατάσταση και τη 
διαχείριση των παράκτιων λειµώνων, που 
υποστηρίχθηκε από στρατηγικό έργο το οποίο 
υλοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα LIFE και αφορούσε µια ολόκληρη 
σειρά τόπων, συνέβαλε καθοριστικά στην 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της στήριξης 
των ντόπιων γεωργών και του ευρύτερου 
κοινού για τη διαχείριση των παράκτιων 
λειµώνων σε µια χρονική στιγµή κατά την 
οποία η γεωργία στην Εσθονία διερχόταν 
δύσκολη µεταβατική περίοδο και οι παράκτιοι 
λειµώνες θεωρούνταν απλώς 
«εγκαταλελειµµένη γη». 

Κατά την εφαρµογή του εθνικού 
προγράµµατος, συλλέχθηκε πλούσια 
τεχνογνωσία και εµπειρία σε θέµατα 
συνεργασίας µε γεωργούς και εξασφάλισης 
της συµµετοχής τους, όπως επίσης του 
ενδιαφέροντος και της εµπιστοσύνης τους, 
και προσδιορισµού των κατάλληλων µέτρων 
διατήρησης για τη διασφάλιση της 

µακροπρόθεσµης διαχείρισης αυτών των 
πολύτιµων οικοτόπων. 

Το πρόγραµµα κατάφερε επίσης να 
αντιµετωπίσει επιτυχώς πολλά εµπόδια που 
δεν άφηναν τους γεωργούς να ασχοληθούν 
εκ νέου µε τη βόσκηση και τη διαχείριση των 
παράκτιων περιοχών τους, ιδίως δε την 
έλλειψη χρηµάτων για µεγάλες επενδύσεις 
όπως περιφράξεις και κοπή 
καλαµιών/αποµάκρυνση λοχµών, και τη 
χρόνια έλλειψη βοοειδών. Το καινοτόµο 
καθεστώς δανεισµού κρεατοπαραγωγών 
βοοειδών σε γεωργούς στο πλαίσιο του 
οποίου οι τελευταίοι µπορούσαν να 
κρατήσουν τα νεαρά ζώα που είχαν γεννηθεί 
στο µεταξύ συνέβαλε συγκεκριµένα στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ύπαρξης 
ελάχιστων ζώων βοσκής. 

Η σηµαντική εµπειρία που συλλέχθηκε κατά 
την υλοποίηση αυτού του πρώτου 
καθεστώτος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
προετοίµασε δε το έδαφος για την εφαρµογή 
ενός πολύ ευρύτερου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος το οποίο 
αφορούσε τη διαχείριση διαφόρων 
ηµιφυσικών οικοτόπων σε περιοχές Natura 
2000. 

Κοµβικό σηµείο αποτελεί επίσης το γεγονός 
ότι το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς 
αποσκοπεί στη διατήρηση ηµιφυσικών 
οικοτόπων σε περιοχές Natura 2000 µε 
γνώµονα τη διασφάλιση της ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησής τους. Πολύ συχνά, 
τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα δεν 
είναι επαρκώς προσανατολισµένα στην 
επίτευξη των στόχων που αφορούν περιοχές 
Natura 2000 και προωθούν µέτρα διαχείρισης 
τα οποία είναι είτε πολύ γενικά είτε ελάχιστα 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των 
προστατευόµενων οικοτόπων και ειδών που 
αφορούν, µε αποτέλεσµα να έχουν ελάχιστο 
ή µηδενικό αποτέλεσµα όσον αφορά τη 
διαχείριση της διατήρησης. 

Αντίθετα, το συγκεκριµένο 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς σχεδιάστηκε 
ειδικά για να διασφαλίσει την ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων που 
βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000. 
Εποµένως, µπορεί και συνεισφέρει 
καθοριστικά στη µακροπρόθεσµη κατάσταση 
διατήρησής τους. Περίπου 75.000 εκτάρια 
ηµιφυσικών οικοτόπων της Εσθονίας 
βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000. Στόχος 
του γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος για 
τους ηµιφυσικούς οικοτόπους είναι να 
καλύψει περίπου 60.000 εκτάρια ως το 2020 
(και 35.000 εκτάρια ως το 2013). 
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Εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, τότε θα 
διασφαλιστεί σε µεγάλο βαθµό χάρη στο ΠΑΑ 
η διαχείριση των ηµιφυσικών οικοτόπων σε 
περιοχές Natura 2000 που εξαρτώνται από τη 
γεωργία. Το εν λόγω καθεστώς είναι 
εποµένως καίριας σηµασίας για τη 
µακροπρόθεσµη διασφάλιση της 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του 
συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου στην 
Εσθονία. 

Σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί 
επίσης η συµπληρωµατικότητα του 
προγράµµατος αποκατάστασης που υλοποιεί 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος που 
υλοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας. Το 
πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
συµβάλλει στην αποκατάσταση τόπων σε 
τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η 
διαχείρισή τους δυνάµει του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος. 
Συµβάλλει επίσης στην καταβολή ενισχύσεων 
για δράσεις διαχείρισης που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από το ΠΑΑ (π.χ. µεταφορά ζώων 
στα µικρά παράκτια νησιά). Χάρη στην 
ύπαρξη των δύο αυτών χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων, αντιµετωπίζεται το πρόβληµα 
της µη επιλεξιµότητας για χρηµατοδότηση 
µέσω του ΠΑΑ ορισµένων ηµιφυσικών 
οικοτόπων σε περιοχές Natura 2000, οι οποίοι 
µάλιστα δεν θεωρούνται ως ΧΓΕ, αν και 
εξαρτώνται από τακτικές γεωργικές 
δραστηριότητες διαχείρισης2. Η διαχείριση 
των µη επιλέξιµων αυτών εκτάσεων είναι 
δυνατή µέσω του προγράµµατος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος (τουλάχιστον επί 
της αρχής, διότι στην πράξη υπάρχει 
δυσκολία λόγω των περιορισµένων 
διαθέσιµων κονδυλίων). 

Η στενή συνεργασία µεταξύ των δύο 
υπουργείων συνιστά σηµαντικό παράγοντα 
επιτυχίας. Το δε Υπουργείο Γεωργίας έχει 
µεριµνήσει για την ενεργητική συµµετοχή και 
συµβολή του Κρατικού Κέντρου Προστασίας 
της Φύσης στη διαχείριση του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος και στον 
διάλογο µε τους γεωργούς όσον αφορά τις 
ανάγκες διαχείρισης των συγκεκριµένων 
οικοτόπων. Με τον τρόπο αυτόν, οι γεωργοί 
λαµβάνουν σηµαντική στοχευµένη συνδροµή 
και συµβουλευτική υποστήριξη προκειµένου 
να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση των 
µέτρων διαχείρισης που εφαρµόζουν µε τους 

                                                
2 περίπου 55.000 εκτάρια γης σε περιοχές Natura 

2000 θεωρούνται ως ΧΓΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί 
περίπου στο 8% της συνολικής γεωργικής γης της 
Εσθονίας  

κανόνες του ΠΑΑ και την προσήκουσα 
προσαρµογή τους στις ανάγκες των 
οικοτόπων. 

Αυτή η στενή συνεργασία µεταξύ υπουργείων 
και γεωργών έχει συµβάλει στην καλλιέργεια 
κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των διαφόρων 
πλευρών, κάτι που αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το καθεστώς εξακολουθεί να είναι 
δηµοφιλές, παρά τους διαρκώς 
αυστηρότερους και ενδελεχείς λογιστικούς 
και λοιπούς ελέγχους που διενεργούν οι 
οργανισµοί πληρωµών. 

Η συµµετοχή του Κρατικού Κέντρου 
Προστασίας της Φύσης στην κατάρτιση των 
επιµέρους γεωργοπεριβαλλοντικών 
συµφωνιών παρέχει κάποιον βαθµό ευελιξίας 
στο καθεστώς, ο οποίος συµβάλλει στην 
καλύτερη προσαρµογή των συγκεκριµένων 
οδηγιών διαχείρισης στις ανάγκες των 
επιµέρους τόπων και ταυτόχρονα διασφαλίζει 
τη συµµόρφωση µε τους κανόνες 
χρηµατοδότησης του ΠΑΑ (π.χ. όσον αφορά 
τη µεγαλύτερη ή µικρότερη πίεση βόσκησης ή 
τις διαφορετικές χρονικές στιγµές 
πραγµατοποίησης των εργασιών 
χορτοκοπής). 

Με την εν λόγω προσαρµοστικότητα, η οποία 
προβλέπεται στα κριτήρια επιλεξιµότητας για 
το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς, 
αναγνωρίζεται ουσιαστικά ότι είναι δυνατόν 
να απαιτείται εκ του νόµου η εφαρµογή 
ελαφρώς διαφορετικών πρακτικών 
διαχείρισης στους διάφορους τόπους 
προκειµένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης. Τα 
ανωτέρω προβλέπονται στην περιγραφή του 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου στο ΠΑΑ, 
στους κανόνες επιλεξιµότητας του οποίου 
αναφέρονται τα εξής: «1) στους ηµιφυσικούς 
οικοτόπους πρέπει να εφαρµόζεται χορτοκοπή 
τουλάχιστον µία φορά πριν από την 1η 
Οκτωβρίου είτε από το κέντρο προς τα άκρα 
του αγρού είτε από άκρη σε άκρη ή πρέπει να 
εφαρµόζεται βόσκηση. Η χορτοκοπή 
επιτρέπεται από τις 10 Ιουλίου εφόσον δεν 
προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες 
προστασίας, στο σχέδιο διαχείρισης, στα 
σχέδια δράσης για συγκεκριµένα είδη ή στον 
κανονισµό». 

Το ύψος της ενίσχυσης που καταβάλλεται για 
συµβάσεις βόσκησης αρκεί για την κάλυψη 
των πρόσθετων δαπανών που βαρύνουν τον 
γεωργό λόγω της διατήρησης 
κρεατοπαραγωγών βοοειδών. Πολλοί γεωργοί 
θεωρούν το καθεστώς σηµαντική σανίδα 
σωτηρίας για τη διατήρηση της βιωσιµότητας 
της επιχείρησής τους. Οι παράκτιοι λειµώνες 
θεωρούνται γεωργική γη χαµηλής ποιότητας 
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και δεν προσφέρονται εύκολα για άλλες 
περισσότερο επικερδείς γεωργικές πρακτικές. 

 

Μειονεκτήµατα 
 
Η παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη 
παρουσιάζει, πάντως, επίσης διάφορα 
µειονεκτήµατα και προκλήσεις: 

Παρότι πολλές µικρές γεωργικές επιχειρήσεις 
διατηρούνται ζωντανές χάρη στη διαχείριση 
των παράκτιων λειµώνων, ο συγκεκριµένος 
τύπος γεωργίας δεν θα ήταν πιθανώς 
οικονοµικά βιώσιµος χωρίς την πρόσθετη 
οικονοµική στήριξη του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος. Η 
απουσία οικονοµικού ενδιαφέροντος για τη 
γεωργική εκµετάλλευση των παράκτιων 
λειµώνων και η έλλειψη µακροπρόθεσµου 
σχεδιασµού δηµιουργούν κλίµα αβεβαιότητας 
στους γεωργούς για το µέλλον. Εγείρουν 
ακόµη αµφιβολίες για τη µακροπρόθεσµη 
βιώσιµη διαχείριση των παράκτιων λειµώνων. 

Το πρόβληµα έγκειται εν µέρει στο γεγονός 
ότι στην Εσθονία δεν συνηθίζεται η 
κατανάλωση βόειου κρέατος (προτιµάται το 
χοιρινό), γεγονός που σηµαίνει ότι η ζήτηση 
για βόειο κρέας, ιδίως δε για βόειο κρέας από 
λειµώνες, είναι ακόµη σχετικά περιορισµένη. 
Επί του παρόντος δεν υπάρχει οικονοµική 
διέξοδος ούτε για τη διάθεση άλλων 
παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από 
τη διαχείριση παράκτιων λειµώνων, όπως 
είναι ο σανός και το µαλλί. 

Πρόσφατα εφαρµόστηκε ένα νέο καθεστώς 
επισήµανσης για την εµπορική προώθηση του 
κρέατος από λειµώνες για το οποίο 
εκδηλώθηκε µεγάλο ενδιαφέρον από φορείς 
εκτός της Εσθονίας. Η τοπική αγορά, όµως, 
είναι ακόµη πολύ µικρή για να παραχθεί 
επαρκής όγκος συναλλαγών ώστε να 
καλυφθούν τα έξοδα των γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε παράκτιους λειµώνες 
και να έχουν επιπλέον κέρδος. Πολλοί 
εκφράζουν επίσης ανησυχία ότι τα ζώα δεν 
είναι ιδιαίτερα «παραγωγικά» επειδή βόσκουν 
σε εκτάσεις γης χαµηλής ποιότητας (ωστόσο, 
το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς 
αντισταθµίζει ακριβώς αυτό το διαφυγόν 
εισόδηµα). 

Οι γεωργοί δυσκολεύονται ενίοτε να 
συµµορφωθούν µε τους κανόνες διατήρησης 
της φύσης, καθώς θα προτιµούσαν να κόβουν 
τα χόρτα νωρίτερα, προτού απολέσει ο σανός 
τη θρεπτική αξία που έχει ως ζωοτροφή. 
Επίσης, ο φιλικότερος προς το περιβάλλον 
τρόπος διεξαγωγής της χορτοκοπής έχει 
µεγαλύτερο κόστος σε χρόνο και κατανάλωση 
καυσίµου. 

Δυσκολίες υπάρχουν επίσης και όσον αφορά 
την προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι 
οδηγίες διαχείρισης πληρούν τόσο τις 
απαιτήσεις του εκάστοτε οικοτόπου όσο και 
τους διαρκώς αυστηρότερους ελέγχους που 
διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές (π.χ. όσον 
αφορά τη σήµανση της περιοχής όπου 
εφαρµόζονται γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
και την τοποθέτηση περίφραξης στην ακτή). 
Πρόκειται για παράγοντα που µπορεί να 
λειτουργήσει ως σηµαντικό αντικίνητρο για τη 
συµµετοχή των γεωργικών επιχειρήσεων στο 
καθεστώς, η οποία εντέλει είναι εντελώς 
εθελοντική. 

Στην επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας έχει 
συµβάλει καθοριστικά το Κρατικό Κέντρο 
Προστασίας της Φύσης, όµως κανονικά το 
έργο που εκπονεί όσον αφορά τη διεξαγωγή 
διαλόγου µε τους µεµονωµένους γεωργούς, 
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων, 
κ.λπ. θα έπρεπε να επιτελείται από ειδική 
συµβουλευτική υπηρεσία µε περισσότερους 
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους. Επί 
του παρόντος, πάντως, δεν υπάρχει στην 
Εσθονία συµβουλευτική υπηρεσία για τους 
ηµιφυσικούς οικοτόπους. 

Υπάρχει ένα εθνικό σύστηµα 
παρακολούθησης ηµιφυσικών οικοτόπων, 
όµως δεν παρακολουθεί µία συγκεκριµένη 
περιοχή για πολλά συνεχόµενα έτη. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες 
χρονοσειρές στοιχείων και δεν είναι συνεπώς 
δυνατό να διαπιστωθεί εάν το έργο που 
επιτελείται αποδίδει καρπούς στην πράξη. 
Υπάρχουν µεν διαθέσιµα ικανοποιητικά 
στοιχεία από µία περιοχή για τα πτηνά και 
από άλλη περιοχή για τα φυτά, αλλά δεν 
υπάρχει συστηµατική προσέγγιση για όλους 
τους τύπους οικοτόπων. 

Από τις έρευνες προκύπτει, πάντως, ότι, 
παρότι το τρέχον γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς είναι κατάλληλο για τη διατήρηση 
του συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου, οι 
πληθυσµοί σηµαντικών προστατευόµενων 
ειδών που ζουν στους παράκτιους λειµώνες, 
όπως π.χ. η λιµόζα ή η λασποσκαλίδρα της 
Βαλτικής και οι καλαµίτες φρύνοι, 
εξακολουθούν να µειώνονται παρά το 
γεγονός ότι οι οικότοποί τους τελούν πλέον 
υπό καθεστώς προστασίας. 

 
Το τρέχον γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς δεν 
διαθέτει τον συντονισµό ακριβείας που απαιτείται 
προκειµένου να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 
διατήρησης και των συγκεκριµένων ειδών. 
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Γράφηµα που απεικονίζει τη µείωση των πληθυσµών 
ορισµένων ειδών που ζουν στους παράκτιους 
λειµώνες. (Πηγή: Keskkonnaamet) 
 
 

Άλλα δευτερογενή 
αποτελέσµατα από το δίκτυο 
Natura 2000 
 
Οι παράκτιοι λειµώνες της βόρειας Βαλτικής 
εκτείνονται κατά µήκος της ακτογραµµής της 
Εσθονίας που βρέχεται από τη Βαλτική και 
συνιστούν εποµένως ένα ιδιαίτερα ελκυστικό 
ανοιχτό τοπίο. Αποτελούν επίσης πόλο έλξης για 
εκατοντάδες χιλιάδες αποδηµητικά πτηνά τα 
οποία σταµατούν κατά µήκος της ακτής για να 
ξεκουραστούν κάθε χρόνο τους ανοιξιάτικους και 
φθινοπωρινούς µήνες. Η υψηλή αισθητική αξία 
και η εξαιρετική βιοποικιλότητα των 
συγκεκριµένων παράκτιων λειµώνων 
αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο στην 
Εσθονία αλλά και διεθνώς, δηµιουργώντας, έτσι, 
νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων µέσω του αγροτουρισµού (π.χ. 
διαµονή, δραστηριότητες παρατήρησης της 
φύσης, ιππασία, εστιατόρια που σερβίρουν τοπικά 
εδέσµατα, κ.λπ.). Πρόκειται για µια δυνητικά 
σηµαντική πρόσθετη πηγή εισοδήµατος για τους 
γεωργούς και τις επιχειρήσεις που κάνουν επί του 
παρόντος χρήση των παράκτιων λειµώνων για τη 
βόσκηση των ζώων τους. 
 
Η διαχείριση και η αποκατάσταση των παράκτιων 
λειµώνων αποδεικνύονται δηµοφιλείς µεταξύ των 
ντόπιων και για άλλους λόγους. Συγκεκριµένα, η 
εκτεταµένη εκκαθάριση των καλαµιών τυγχάνει 
στήριξης όχι µόνο διότι καθαρίζει το τοπίο και 
αποκαθίσταται η αισθητική αξία της 
ακτογραµµής, αλλά επιπλέον διότι 
αποµακρύνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης 
πυρκαγιάς. Κατά τη θερινή περίοδο υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά στους 
ξηρούς καλαµιώνες και να προκληθούν σοβαρές 
ζηµιές σε περιουσίες και επιχειρήσεις, ιδίως δε 
στις πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές, όπως η 
πόλη Pärnu. 
 

 

Αντληθέντα διδάγµατα και 
µελλοντικές προκλήσεις 
 
Η εµπειρία που αντλήθηκε από τη συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία στην Εσθονία είναι ως επί το 
πλείστον θετική και ενθαρρυντική. Η γεωργική 
κοινότητα ανταποκρίθηκε θετικά στην 
επανακαθιέρωση της βόσκησης και της 
χορτοκοπής στους παράκτιους λειµώνες, σε 
τέτοιον βαθµό µάλιστα ώστε περισσότεροι από 
τους µισούς οικοτόπους που βρίσκονται σε 
περιοχές Natura 2000 τελούν πλέον υπό 
αποτελεσµατική διαχείριση µε τη στήριξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. 
Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας ήταν η στενή 
συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας, και 
η υιοθέτηση προσέγγισης που στόχευε 
συγκεκριµένα στη διασφάλιση της ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης των προστατευόµενων 
οικοτόπων στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 
της ΕΕ µέσω του ΠΑΑ. 
 
Εντούτοις, η χαµηλή οικονοµική απόδοση της 
γεωργικής εκµετάλλευσης παράκτιων και άλλων 
ηµιφυσικών οικοτόπων δηµιουργεί ερωτηµατικά 
για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 
πρωτοβουλίας, η οποία βασίζεται εντέλει 
αποκλειστικά σε εθελοντικές συµφωνίες µε 
γεωργούς. Καθοριστική κρίνεται, συνεπώς, για το 
µέλλον η αναζήτηση νέων προσοδοφόρων 
οικονοµικών διεξόδων για τη διάθεση των 
γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από τη 
γεωργική εκµετάλλευση ηµιφυσικών οικοτόπων, 
π.χ. χρήση σανού για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων, µεγαλύτερη προώθηση του 
κρέατος από λειµώνες στο πλαίσιο του 
αγροτουρισµού και του τουρισµού στη φύση, 
κ.λπ. 
Επιπλέον, το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς, 
παρότι είναι ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση 
των ηµιφυσικών οικοτόπων σε καλή κατάσταση, 
δεν συµβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης σηµαντικών προστατευόµενων ειδών 
που ζουν στους συγκεκριµένους οικοτόπους. Τα 
δύο υπουργεία γνωρίζουν το πρόβληµα και 
συζητούν ήδη το ενδεχόµενο θέσπισης 
συµπληρωµατικών ενισχύσεων για τη λήψη 
πρόσθετων συντονιστικών µέτρων για ορισµένα 
είδη στο πλαίσιο του επόµενου ΠΑΑ. Επί του 
παρόντος, εκπονείται πιλοτική µελέτη πεδίου 
προκειµένου να διαπιστωθεί τι είδους νέα µέτρα 
διαχείρισης θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν 
µέσω αυτού του συµπληρωµατικού καθεστώτος. 
 
Σηµαντικό είναι επίσης να καταρτιστούν 
λεπτοµερή πρακτικά σχέδια διαχείρισης για κάθε 
τόπο Natura 2000 ώστε να προσδιοριστούν µε 
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µεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια οι ανάγκες 
διαχείρισης που έχουν οι τόποι αυτοί και να 
ενθαρρυνθεί περισσότερο ο µακροπρόθεσµος 
σχεδιασµός. Στα σχέδια δεν θα πρέπει απλώς να 
απαριθµούνται (παθητικοί) περιορισµοί για κάθε 
τόπο, αλλά θα πρέπει να σκιαγραφούνται τα 
(ενεργητικά) µέτρα διαχείρισης που απαιτούνται 
για να µπορέσει να φτάσει ο τόπος στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση διατήρησης. 
 
Χρήσιµο θα ήταν, τέλος, να αναζητηθούν 
επιπλέον προϊόντα µε προστιθέµενη αξία, καθώς 
και διέξοδοι για τη διάθεσή τους, από ηµιφυσικές 
περιοχές µε γνώµονα την ενίσχυση του 
οικονοµικού ενδιαφέροντος για βόσκηση στους 
εν λόγω οικοτόπους. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Coastal meadow management – best practice 
guidelines (2004). The experiences of LIFE-
Nature project ‘Boreal Baltic Coastal Meadow 
Preservation in Estonia’ LIFE00NAY/EE/7083, 96 
pp 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pro
jects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep
=file&fil=Coastal_Meadow_Preservation_in_Esto
nia.pdf) 
 
LIFE project webpage - Boreal Baltic Coastal 
Meadow Preservation in Estonia 
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pr
ojects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_
proj_id=1720&docType=pdf)  
 
Rannaniitude hooldamise kava (Habitat based 
management guidelines for coastal meadows) 
(http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa
_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf) 
 
Estonia Rural Development Programme (2007-
2013). Ministry of Agriculture, 2008, 391 pp 
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RD
P_2007-2013.pdf  
Mid-term evaluation of the Estonian Rural De-
velopment Plan 2007-2013, Final Report, Ernest 
and Young, 304 pp  
http://www.agri.ee/public/Mid-
term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Develo
pment_Plan_2007-2013_final_report.pdf  
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD, Βρυξέλλες 
 

Ευχαριστίες: Annely Reinloo, επικεφαλής 
εµπειρογνώµονας του τµήµατος «Land Servic-
ing», Συµβούλιο Περιβάλλοντος της Εσθονίας και 
Mati Kose, ερευνητής, UT Pärnu College 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Σχέδιο 
διαχείρισης της 
νοµαδικής 
κτηνοτροφίας 
στις γαλλικές 
Άλπεις 
 
 

Διαχείριση της γης µέσω της 
εκτατικής χορτοκοπής και 
βόσκησης 
 
 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Το διαµέρισµα Haute-Alpes είναι η µοναδική 
περιοχή της Γαλλίας που έχει αναγνωριστεί από 
τις αρχές εξ ολοκλήρου ως ορεινή περιοχή. Έτσι, 
οι ντόπιοι γεωργοί δικαιούνται γενικώς να 
λαµβάνουν ενισχύσεις λόγω µειονεκτικής 
περιοχής. 
 
Η τοπική γεωργία είναι καλά προσαρµοσµένη 
στους περιορισµούς του ορεινού φυσικού 
περιβάλλοντος και έγκειται κυρίως στη ζωική 
παραγωγή και τη νοµαδική κτηνοτροφία σε 
µεγάλο υψόµετρο. Οι λειµώνες καταλαµβάνουν 
το 86% της χρησιµοποιούµενης γεωργικής 
έκτασης της περιοχής «Hautes-Alpes» (το 2010), 
γεγονός που ευνοεί την άσκηση δυναµικής 
νοµαδικής κτηνοτροφίας. 
 
Τα τελευταία 10 χρόνια, ωστόσο, ο αριθµός των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µειώθηκε κατά 23% 
(ιδίως δε οι µικρές εκµεταλλεύσεις). Μειωµένος 
εµφανίζεται και ο αριθµός των γεωργών κατά 
28%. Η µείωση αυτή έχει µάλιστα επιταχυνθεί τα 
τελευταία χρόνια. Η συνολική αναδιάρθρωση του 
γεωργικού κλάδου είχε επίπτωση στις χρήσεις 
γης, µε συνέπεια τη σηµαντική µείωση της 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης. Η 
µείωση του ζωικού κεφαλαίου είχε ως 
αποτέλεσµα να αναπτυχθεί ξανά µε φυσικό 
τρόπο η δασική βλάστηση, γεγονός που συνιστά 
ένδειξη εγκατάλειψης της γης. 
 
Αναγνωρίζοντας την πλούσια βιοποικιλότητα 
ορισµένων οικοτόπων, στο δίκτυο Natura 2000 
εντάχθηκε το 38% της περιοχής Hautes-Alpes, 
ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον εθνικό ή 
περιφερειακό µέσο όρο. Οι γεωργοί συµµετέχουν 
ενεργά στη διαχείριση των τόπων αυτών. 
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Βοσκός στο εθνικό πάρκο «Les Ecrins» © Parc National des Ecrins 
 

49



Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη  
 
Η περιπτωσιολογική µελέτη αφορά τα 
περίχωρα της πόλης «Argentière la Bessée». 
Γύρω από τη συγκεκριµένη πόλη εκτείνονται 
τρεις τόποι Natura 2000 διαµορφώνοντας ένα 
συνεχόµενο τοπίο, από την κοιλάδα «Durance» 
σε υψόµετρο 1.000 µέτρων µέχρι τις κορυφές 
της οροσειράς «Ecrins» που αγγίζουν το 
υψόµετρο των 3.000 µέτρων. 
 
Η ΕΖΔ ««Stepique durancien et queyrassien» 
αποτελεί σπάνιο τόπο για τους 
υποηπειρωτικούς στεπικούς λειµώνες (6210), 
οι οποίοι σπανίζουν στην Ευρώπη και σε εθνική 
κλίµακα στη Γαλλία καταλαµβάνουν ως επί το 
πλείστον µικρές εκτάσεις. 
 
Οι τρεις τόποι Natura 2000 φιλοξενούν άλλους 
γεωργικούς οικοτόπους: διάφορες ξηρές 
χλοώδεις διαπλάσεις (6110· 6210· 4060· 
5130), θεριζόµενους λειµώνες χαµηλού 
υψοµέτρου (6510), ορεινούς θεριζόµενους 
λειµώνες (6520), ασβεστούχους αλπικούς και 
υποαλπικούς λειµώνες (6170) και 
ασβεστολιθικές πλάκες (8240). 
 
Το είδος ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Eryngium 
alpinum, το οποίο ενδηµεί στις Άλπεις, είναι 
φυτό που απαντά σε θεριζόµενους λειµώνες 
µεγάλου υψοµέτρου. Στους συγκεκριµένους 
τόπους δε απαντούν οι σηµαντικότεροι 
πληθυσµοί του. 
 
Στους τόπους αυτούς απαντούν και άλλα 
ενδιαφέροντα είδη, όπως τα ακόλουθα: 
Dracocephalum austriacum (φυτό που απαντά 
σε ορεινούς βραχώδεις βοσκότοπους), 
Rhinolophus ferrumequinum (νυχτερίδα που 
συνδέεται µε την εκτατική κτηνοτροφία), 
Euphrydyas aurinia (πεταλούδα που απαντά σε 
λειµώνες και αλκαλικούς πεδινούς τυρφώνες), 
και Tetrao tetrix (σηµαντικό είδος πτηνού που 
συνδέεται µε τη νοµαδική κτηνοτροφία). 
 
Η βιολογική ποικιλότητα συνδέεται στενά µε τις 
τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές ή 
πρακτικές βόσκησης, οι οποίες µε τη σειρά 
τους καθορίζονται από τον ορεινό οικότοπο και 
τη δύσκολη πρόσβαση στη συγκεκριµένη 
κοιλάδα. 
 
Οι σηµαντικότεροι στόχοι διατήρησης για τους 
συγκεκριµένους τόπους Natura 2000 είναι οι 
ακόλουθοι: 

• διατήρηση των οικοτόπων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, όπως οι στεπικοί λειµώνες 
ή οι θεριζόµενοι λειµώνες, στα πεδινά αλλά 
και στα ορεινά, και 

• προστασία των δύο σηµαντικών ειδών που 
εξαρτώνται από γεωργικές πρακτικές: 

ü Eryngium alpinum: σπάνιο και ευαίσθητο 
φυτό που ευδοκιµεί σε ηλιόλουστα µέρη, 
οι σπόροι του οποίου διασπείρονται µέσω 
της ακούσιας µεταφοράς τους από τα ζώα 
στη γούνα τους. Είναι ευαίσθητο στον 
περιορισµό των οικοτόπων και η 
διατήρησή του διατρέχει εν µέρει κίνδυνο 
λόγω της µείωσης των φυσικών 
θεριζόµενων λειµώνων. Άλλη απειλή είναι 
η πρόωρη χορτοκοπή και βόσκηση· 

ü Tetrao tetrix: πτηνό που απαντά σε 
ορεινούς βάλτους, λειµώνες και 
πρεµνοφυή δάση. Κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής, τα θηλυκά αναζητούν 
περιοχές καλυµµένες µε ψηλά χόρτα σε 
ποικίλους οικοτόπους, ενώ οι νεοσσοί 
τρέφονται κυρίως µε προνύµφες 
εντόµων. Το συγκεκριµένο είδος είναι 
ευαίσθητο στον περιορισµό των 
οικοτόπων του αλλά και στη βόσκηση 
που λαµβάνει χώρα κατά την περίοδο 
επώασης. Τα πρόβατα διαταράσσουν τον 
φωλεασµό και η ποσότητα των εντόµων 
µειώνεται µετά τη βόσκηση των χόρτων. 

 

 
Eryngium alpinum (Wikimedia commons) 
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Βασικές απειλές 
 
Η κύρια απειλή που αντιµετωπίζουν αυτοί οι 
τόποι Natura 2000 είναι ο περιορισµός της 
τοπικής γεωργίας και η εγκατάλειψη της γης. 
Τα αγροτεµάχια µε τη δυσχερέστερη πρόσβαση 
και τη µεγαλύτερη δυσκολία κατά τη βόσκηση 
είναι τα πρώτα που εγκαταλείπονται. Η µείωση 
του αριθµού των απασχολούµενων γεωργών 
οδήγησε σε αύξηση του µεγέθους των 
κοπαδιών, αλλαγή του τρόπου καθοδήγησής 
τους, σταδιακή κατάργηση της χειρωνακτικής 
διαχείρισης των λειµώνων και ανοµοιόµορφη 
πίεση βόσκησης. 
 
Αρκετές εκτάσεις στεπικών λειµώνων έχουν 
υποστεί βλάβη ή έχουν εξαφανιστεί επειδή 
σταµάτησε η βόσκηση λόγω της χαµηλής τους 
παραγωγικότητας. Η εν λόγω µείωση 
συνεπάγεται την προοδευτική ανάπτυξη 
ξυλωδών θάµνων, γεγονός που έχει επιπτώσεις 
στο τοπίο, στον πλούτο της χλωρίδας και στην 
ποιότητα των ενδιάµεσων περιοχών βόσκησης 
λόγω της επέκτασης των λοχµών. Η 
υποβάθµιση αυτών των λειµώνων προκαλεί 
αύξηση της πίεσης σε άλλες ευαίσθητες 
περιοχές (ορεινούς θεριζόµενους λειµώνες, 
υγρότοπους ή ασβεστούχους αλπικούς 
λειµώνες). 
 
Άλλο φαινόµενο είναι η σταδιακή 
αντικατάσταση της χορτοκοπής µέσω του 
θερισµού από τη βόσκηση. Αυτό οφείλεται στις 
απότοµες πλαγιές και στη µείωση του 
εργατικού δυναµικού που διαθέτει η γεωργική 
εκµετάλλευση. 
 
Γεωργικές πρακτικές 
 
Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται 
σε αυτούς τους τόπους Natura 2000 
στρέφονται στην παραγωγή πρόβειου κρέατος. 
Κατά τη χειµερινή περίοδο, οι γεωργοί 
ασχολούνται κατά κανόνα µε άλλες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η 
αναπαραγωγή γίνεται σε δύο περιόδους: µία 
στο τέλος του χειµώνα και άλλη µία στο τέλος 
του καλοκαιριού. Τα κοπάδια παραµένουν στο 
ποιµνιοστάσιο σχεδόν έξι µήνες τον χρόνο 
λόγω των τοπικών κλιµατικών συνθηκών.  
 
Οι εκτροφείς προβάτων στη συγκεκριµένη 
περιοχή χρειάζονται διαφορετικούς τύπους 
γης: 

• Γη τύπου Α: Αγροτεµάχια σε θεριζόµενους 
λειµώνες πλησίον της γεωργικής 
εκµετάλλευσης σε υψόµετρο άνω των 
1.000 µέτρων συνήθως, τα οποία 

παρέχουν σανό για τη σίτιση του κοπαδιού 
τον χειµώνα (ο αριθµός των ζώων 
καθορίζεται από τη χωρητικότητα 
αποθήκευσης του σανού). 

• Γη τύπου Β: Εκτάσεις λειµώνων για τις 
ενδιάµεσες περιοχές βόσκησης πλησίον 
της κύριας γεωργικής εκµετάλλευσης, 
όπου τα ζώα βόσκουν από τον Μάιο ως τα 
µέσα Ιουνίου και µετά από τα τέλη 
Αυγούστου (ιδίως δε για τη δεύτερη 
περίοδο αναπαραγωγής) ως τις πρώτες 
χιονοπτώσεις. 

• Γη τύπου Γ: «Alpage» (αλπικοί 
βοσκότοποι), που επιµερίζονται µεταξύ 
των µελών µιας οµάδας γεωργών οι οποίοι 
τους διαχειρίζονται. Σε αυτούς τους 
βοσκότοπους, οι βοσκοί αφήνουν τα 
κοπάδια από τα µέσα Ιουνίου ως τις αρχές 
Οκτωβρίου. 

 
Ο περιορισµός των συγκεκριµένων οικοτόπων 
συνεπάγεται: 

• Υποβάθµιση του οικολογικού πλούτου. 

• Εγκατάλειψη και τυποποίηση των τοπίων 
τα οποία συµβάλλουν σηµαντικά στην 
προσέλκυση τουριστών. 

 

• Μείωση της χρησιµοποιούµενης 
ενδιάµεσης γεωργικής έκτασης, ιδίως δε 
των περιοχών στις οποίες ασκείται 
νοµαδική κτηνοτροφία. 

• Κινδύνους φωτιάς, ιδίως στις πλαγιές µε 
νότιο προσανατολισµό. 

• Ζηµιά για την τοπική οικονοµία λόγω της 
µείωσης του αριθµού των γεωργών. 

 
 

Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης 
 
Με γνώµονα την υλοποίηση των στόχων 
διατήρησης για τους τόπους Natura 2000, οι 
γεωργοί ή οι οµάδες νοµαδικών κτηνοτρόφων 
πείστηκαν να υπογράψουν συµβάσεις για την 
εφαρµογή διαφόρων γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδίου 
αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. 
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Μεταξύ των δεσµεύσεων που ανέλαβαν 
συγκαταλέγονται οι ακόλουθες (βλ. 
λεπτοµέρειες ακολούθως): 

• Γη τύπου Α: Καθορισµός ποσοστού 
χορτοκοπής και πυκνότητας βόσκησης, και 
περιορισµός της λίπανσης στους πεδινούς 
ή ορεινούς θεριζόµενους λειµώνες. 

• Γη τύπου Β: Ατοµικό σχέδιο διαχείρισης 
νοµαδικής κτηνοτροφίας (ΣΔΝΚ), για να 
διατηρηθούν οι οικότοποι ανοιχτοί. 

 

 

• Γη τύπου Γ: Συλλογικά σχέδια διαχείρισης 
νοµαδικής κτηνοτροφίας (ΣΔΝΚ). 

 
 
 
Γη τύπου Α: Αγροτεµάχια σε θεριζόµενους λειµώνες 
πλησίον της γεωργικής εκµετάλλευσης 
 
Για τη διατήρηση 
της χορτοκοπής και 
την ενίσχυση της 
χλωριδικής 
ποικιλοµορφίας 
 
 
 

- περιορισµένη λίπανση µε 
οργανικά λιπάσµατα που 
περιέχουν άζωτο, φώσφορο 
και κάλιο, εξαιρουµένων των 
περιττωµάτων των ζώων 
βοσκής (65, 90, 160 
µονάδες/εκτάριο/έτος 
αντίστοιχα)· 
- απαγόρευση λίπανσης µε 
ανόργανα λιπάσµατα· 
- καθυστέρηση της 
υποχρεωτικής ετήσιας 
χορτοκοπής ως τη 10η Ιουλίου 
(10 ηµέρες αργότερα από τη 
συνήθη ηµεροµηνία)· 
- απαγόρευση καταστροφής 
µέσω της άροσης των 
επίµαχων µόνιµων 
βοσκότοπων ή άλλων βαριών 
εργασιών· 
- έλεγχος δασικών προϊόντων. 

 
Για τη διατήρηση 
της χορτοκοπής και 
τη διατήρηση των 
πληθυσµών 
Eryngium alpinum 
 
 

- παντελής απουσία λίπανσης 
µε ανόργανα και οργανικά 
λιπάσµατα (µεταξύ άλλων, 
µαγνήσιο και άσβεστο)· 
- υποχρεωτική ετήσια 
χορτοκοπή· 
- µη διεξαγωγή χορτοκοπής 
και βόσκησης πριν από τη 15η 
Αυγούστου τα δύο από τα 
πέντε χρόνια της 
καθορισµένης πενταετίας· 
- µη διεξαγωγή χορτοκοπής 
πριν από τη 10η Ιουλίου τα 
άλλα τρία χρόνια. 
 

 
 
 
 
Γη τύπου Β: Αγροτεµάχια που χρησιµοποιούνται για 
ενδιάµεση βόσκηση: Ατοµικό σχέδιο διαχείρισης 
νοµαδικής κτηνοτροφίας (ΣΔΝΚ). 
 
Για τη διατήρηση 
των οικοτόπων 
ανοιχτών: οι 
µέθοδοι εκτροφής 
των ζώων ευνοούν 
τον περιορισµό, την 
παύση ή την 
καθυστέρηση της 
ανάπτυξης της 
δασικής βλάστησης 
(εφόσον απαιτείται, 
γίνονται 
επιπρόσθετα 
εργασίες 
εκκαθάρισης 
λοχµών). 

Εκκαθάριση (µε µηχανήµατα ή 
µε εργαλεία) της δασικής 
βλάστησης και των 
περιττωµάτων των ζώων 
βοσκής τα δύο από τα πέντε 
χρόνια της καθορισµένης 
πενταετίας. Οι εργασίες αυτές 
πρέπει να γίνονται µεταξύ 1ης 
Αυγούστου και 31ης Μαρτίου. 
Το επίπεδο επέκτασης των 
λοχµών στις επίµαχες 
περιοχές πρέπει να διατηρείται 
κάτω από το 30%. 
 

Διατήρηση των 
πληθυσµών 
Eryngium alpinum: 
για να ευνοείται η 
ανάπτυξη και η 
καρποφορία του 
φυτού, καθώς και η 
διασπορά των 
σπόρων 
 

Αναβολή της βόσκησης µετά 
την περίοδο καρποφορίας τα 
δύο από τα πέντε χρόνια της 
καθορισµένης πενταετίας. 

 
 
Γη τύπου Γ: «Alpage»: συλλογικά σχέδια 
διαχείρισης νοµαδικής κτηνοτροφίας (ΣΔΝΚ) 
 
Για τη διατήρηση 
των οικοτόπων 
ανοιχτών και για 
την προστασία του 
είδους Tetrao 
tetrix  
(καµία όχληση 
των νεοσσών και 
µεγιστοποίηση 

- συγκεκριµένη µέθοδος 
εκτροφής των ζώων: 
ελεγχόµενη βόσκηση ώστε 
να αναγκάζονται τα ζώα να 
βόσκουν στοχευµένα φυτά 
τα οποία συνήθως 
αγνοούν, ιδίως δε σε 
παλαιούς θεριζόµενους 
λειµώνες που έχουν 

Ζητήµατα: Καταπολέµηση της 
εγκατάλειψης της γης

Eryngium alpinum
Ατοµικό ΣΔΝΚ

Ζητήµατα: Eryngium alpinum
Tetrao tetrix
Συλλογικό ΣΔΝΚ

Μέτρα διατήρησης 
για θεριζόµενους λειµώνες
Ζητήµατα: Eryngium alpinum

Στεπικοί λειµώνες

Εκτροφέας 
προβάτων 1 

Οργάνωση 
γεωργών 1

Οµάδα νοµαδικών 
κτηνοτρόφων: 
Εκτροφέας προβάτων 1 +  
εκτροφέας προβάτων 2 + …

Επικοινωνία

Οργάνωση 
γεωργών 2

N2000 Σύµβουλος 2:
Τοπικές κοινότητες

Επικοινωνία

N2000 Σύµβουλος 1:
Εθνικό πάρκο

Γη τύπου Γ:  αλπικοί 
βοσκότοποι
Βοσκή από τα µέσα Ιουνίου έως 
τον Οκτώβριο

Γη τύπου Β: ορεινοί 
θεριζόµενοι λειµώνες
και ενδιάµεσες περιοχές 
βόσκησης

Γη τύπου Α:  εκτροφή 
προβάτων στη γεωργική 
εκµετάλλευση
Θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού 
υψοµέτρου
Τοπική βοσκή
Πρόβατα εντός της γεωργικής 
εκµετάλλευσης κατά τους 
χειµερινούς µήνες
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των ευκαιριών 
σίτισης για τα 
κλωσόπουλα) 
 
 

κατακλυστεί από 
βλάστηση· 
- καθυστέρηση της 
βόσκησης (διαφορετικές 
ηµεροµηνίες αναλόγως του 
αγροτεµαχίου: από την 20η 
ως την 30η Αυγούστου ή 
Οκτωβρίου). 
 

Διατήρηση των 
πληθυσµών του 
είδους Eryngium 
alpinum και 
προστασία 
οικοτόπου 
 

- καθυστέρηση της 
βόσκησης (από τη 10η ως 
την 25η Σεπτεµβρίου)· 
- τοποθέτηση περίφραξης 
γύρω από ευαίσθητες 
περιοχές (π.χ. 
υγρότοπους). 
 

 

 
Το εθνικό πάρκο και ΖΕΠ «Les Ecrins» © Parc Na-
tional des Ecrins 
 
Το 2007, σε αυτούς τους τρεις τόπους Natura 
2000 υπογράφηκαν συµβάσεις για την ένταξη 
περίπου 200 εκταρίων γης σε συλλογικό σχέδιο 
διαχείρισης νοµαδικής κτηνοτροφίας (ΣΔΝΚ) 
και 24 εκταρίων γης σε ατοµικά ΣΔΝΚ. Το 
σχέδιο διαχείρισης νοµαδικής κτηνοτροφίας 
καταρτίστηκε στο πλαίσιο των 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. Η εφαρµογή 
ΣΔΝΚ αποσκοπεί στη διατήρηση βοσκότοπων 
που αποτελούνται από µωσαϊκά οικοτόπων. 
 
Τα ΣΔΝΚ είναι προσαρµοσµένα στο γεωργικό 
σύστηµα και στη διατήρηση της διαρθρωτικής 
και λειτουργικής ποικιλοµορφίας των 
λειµώνων. Τα ατοµικά ΣΔΝΚ υπογράφονται 
από έναν γεωργό, ενώ τα συλλογικά ΣΔΝΚ από  

οµάδα νοµαδικών κτηνοτρόφων που 
δραστηριοποιούνται σε υψηλό υψόµετρο και 
υλοποιούνται από βοσκό. 
 
Τα ΣΔΝΚ βασίζονται σε ειδικές έρευνες που 
διεξάγονται από τοπικό πιστοποιηµένο 
γεωργικό φορέα, ενώ πέντε χρόνια µετά την 
έναρξη της εφαρµογής τους εκπονείται 
αξιολόγηση. Οι σύµβουλοι Natura 2000 
µεριµνούν για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης και την παρακολούθηση των 
αποτελεσµάτων. Τα ΣΔΝΚ υιοθετούν 
συγκεκριµένη προσέγγιση όσον αφορά τη 
διαχείριση της νοµαδικής κτηνοτροφίας η οποία 
βασίζεται στη συνεργασία, στην 
παρακολούθηση του κοπαδιού και της 
δυναµικής των φυτών, και στην αναγνώριση 
αυτών των οικοτόπων που θεωρούνται συχνά 
δύσχρηστοι για σκοπούς βόσκησης. 
 
Ντόπιοι γεωργοί: παροχή 
διευκολύνσεων για την ανάληψη 
δεσµεύσεων 
 
Για τη σύναψη σύµβασης εφαρµογής των εν 
λόγω µέτρων απαιτούνται κάποιες 
προϋποθέσεις: 
 
• Πρέπει να περιλαµβάνεται συστηµατικά 
δέσµη µέτρων για τη διαχείριση των 
λειµώνων· 

• Μια δέσµη µέτρων αφορά συγκεκριµένα τις 
συλλογικές οµάδες· 

• Προβλέπεται ελάχιστο όριο (300 ευρώ) και 
µέγιστο όριο (7.600 ευρώ) για τα συνολικά 
ποσά όλων των µέτρων που επιλέγει κάθε 
γεωργική εκµετάλλευση. Η προϋπόθεση 
αυτή ισχύει όχι µόνο για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις αλλά και για τις συλλογικές 
οµάδες στα «alpages», όπου κάθε γεωργός 
λαµβάνει πρόσθετη αποζηµίωση µέγιστου 
ύψους 7.600 ευρώ. Το ελάχιστο όριο 
συνιστά περιορισµό για τους γεωργούς σε 
ορεινές περιοχές, καθώς δεν επιτυγχάνεται 
εύκολα. 

 
 
 
 

Γη τύπου Γ («Alpages»): γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για συλλογικά ΣΔΝΚ 
 

Υποχρεωτικά 
µέτρα 

Διαχείριση εκτατικών µόνιµων 
βοσκότοπων των οποίων τη 
διαχείριση έχει αναλάβει συλλογική 
οµάδα  

27 ευρώ/εκτάριο/έτος 
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Τύπος γης Β: παρόµοιες υποχρεώσεις για ατοµικά ΣΔΝΚ µε υψηλότερο κόστος: 117 
ευρώ/εκτάριο/έτος 
 
Τύπος γης Α: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για τους θεριζόµενους λειµώνες µε τµήµατα 
Eryngium alpinum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Καταγραφή εργασιών µε 
µηχανήµατα και πρακτικών 
βόσκησης 
 

16,54 
ευρώ/εκτάριο/έτος 

ΣΔΝΚ 

Εκπόνηση ανεξάρτητης έρευνας 
(αρχική προσέγγιση, σύνταξη, 
πενταετής παρακολούθηση) από 
πιστοποιηµένο γεωργικό φορέα 

3,69 ευρώ/εκτάριο/έτος 

Πρόσθετο κόστος λόγω των 
επιπλέον ωρών εργασίας που 
απαιτούνται για την εφαρµογή του 
ΣΔΝΚ (κατ’ εκτίµηση 3 
ώρες/εκτάριο). 

49,62 
ευρώ/εκτάριο/έτος 
(µέγιστο) 

Σύνολο 
97 
ευρώ/εκτάριο/έτος 

Υποχρεωτικά 
µέτρα 

Διαχείριση λειµώνων 
 

76 ευρώ/εκτάριο/έτος 

Καταγραφή εργασιών µε 
µηχανήµατα και πρακτικών 
βόσκησης 
 

16,54 
ευρώ/εκτάριο/έτος 

Ειδικά µέτρα:  

Ζηµία: απώλεια εισοδήµατος λόγω 
της καθυστερηµένης χορτοκοπής 
και της παντελούς απουσίας 
οργανικών και ανόργανων 
λιπασµάτων 

210,72 
ευρώ/εκτάριο/έτος  
(το ποσό αυτό είναι 
προσαρµοσµένο στη 
συγκεκριµένη περιοχή 
και δεν αντιστοιχεί στο 
ανώτερο δυνατό) 

Σύνολο 
303,26 
ευρώ/εκτάριο/έτος 
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Το ποσό κάθε επιδότησης αποφασίζεται σε 
εθνικό επίπεδο, ενώ ο συνδυασµός των 
διαφόρων επιδοτήσεων αποφασίζεται σε 
περιφερειακό επίπεδο υπό την εποπτεία 
εθνικών κανόνων. 
 
Τα ατοµικά ή συλλογικά ΣΔΝΚ λαµβάνουν 
επαρκή αποζηµίωση, µε εξαίρεση τις έρευνες 
ΣΔΝΚ οι δαπάνες των οποίων δεν καλύπτονται 
πλήρως. Η ζηµία είναι, πάντως, µεγαλύτερη για 
τις συµβάσεις που σχετίζονται µε τους 
θεριζόµενους λειµώνες (γη τύπου Α & Β) διότι 
τα αγροτεµάχια στις περιοχές αυτές είναι πολύ 
µικρά µε δύσκολη πρόσβαση. Η 
καθυστερηµένη χορτοκοπή συνεπάγεται 
παραγωγή σανού χαµηλής ποιότητας, γεγονός 
που σηµαίνει ότι δεν αντισταθµίζονται πλήρως 
οι πραγµατικές ζηµίες του γεωργού. 
 
Εκτός από τις επιδοτήσεις που χορηγούνται για 
επιπλέον ώρες εργασίας ή για το πρόσθετο 
κόστος που σχετίζεται µε την ανάληψη της 
δέσµευσης για την εφαρµογή των 
συγκεκριµένων µέτρων, µπορούν να ληφθούν 
και άλλες επιδοτήσεις από το ΕΓΤΑΑ µέσω του 
καθεστώτος για τις µειονεκτικές περιοχές, οι 
οποίες αγγίζουν το µέγιστο επίπεδό του στη 
συγκεκριµένη περιοχή.  
Εντούτοις, οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη 
διευκόλυνση (βασικός παράγοντας για την 
εξασφάλιση επιτυχίας) δεν περιλαµβάνονται 
στις επιδοτήσεις και πρέπει να προέλθουν από 
άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 
 
Για όλα τα ΣΔΝΚ εκπονείται αξιολόγηση ανά 
πενταετία, η οποία περιλαµβάνει επιτόπια 
επίσκεψη και συναντήσεις µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους. 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα, 
παράγοντες επιτυχίας και 
αντληθέντα διδάγµατα 
 
Η κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και 
των ειδών στους συγκεκριµένους τόπους 
Natura 2000 βελτιώθηκε σηµαντικά χάρη στην 
εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων.  
Για παράδειγµα, σε ένα από τα τµήµατα µε 
Eryngium alpinum όπου έχουν ληφθεί µέτρα 
ήδη από το 1995, τα τελευταία δέκα χρόνια 
καταγράφηκε αύξηση του αριθµού των φυτών 
κατά 24%. 
 
Συγκριτικά, σε άλλο µέρος όπου η όψιµη 
βόσκηση εγκαταλείφθηκε κατά την περίοδο 
1999-2005, ο αριθµός των φυτών µειώθηκε 
κατά 60%. Μετά το 2005, καταγράφηκε 

αλλαγή τάσης όταν εφαρµόστηκε ευνοϊκή 
διαχείριση. 
 
Για το είδος Tetrao tetrix, διεξάχθηκαν για αρκετά 
χρόνια έρευνες σε έναν τόπο προκειµένου να 
προσδιοριστεί ο αριθµός των ατόµων του είδους 
και να παρακολουθηθεί η τάση του τοπικού 
πληθυσµού και της ετήσιας ικανότητας 
αναπαραγωγής του. Από τις έρευνες αυτές 
προκύπτει σταθερή αύξηση του αριθµού των 
ατόµων του είδους. 
Αναγνώριση και παροχή συµβουλών 
 
Η συµµετοχή των γεωργών στηρίζεται 
προπαντός στην παροχή καλών συµβουλών. Οι 
τοπικές γεωργικές αρχές και οι σύµβουλοι 
Natura 2000 επιτέλεσαν σηµαντικό έργο όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των 
γεωργών και των βοσκών και την παροχή 
συµβουλών σε αυτούς. Οι γεωργοί 
δεσµεύτηκαν έτσι πιο ανοικτά σε µια διαδικασία 
η οποία απαιτεί ορισµένο βαθµό δεξιοτήτων και 
παρακολούθησης. 
 
Είναι γεγονός ότι οι επιδοτήσεις προς τους 
γεωργούς που δεσµεύονται πράγµατι να 
εφαρµόσουν γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα σε 
περιοχές που παρακµάζουν δεν αντιστοιχούν 
στο επίπεδο των περιορισµών που προκύπτουν, 
συγκεκριµένα δε όσον αφορά την καθυστέρηση 
της χορτοκοπής. 
Επιπλέον, οι προσπάθειές τους (π.χ. 
δηµιουργία σήµατος) δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης 
αναγνώρισης. Κάποιοι εξ αυτών δέχτηκαν 
ουσιαστικά να εµπλακούν στη διαδικασία για 
λόγους παράδοσης: η όψιµη χορτοκοπή 
εφαρµοζόταν και παλαιότερα καθώς η 
πρόσβαση στο βουνό µε τα πόδια απαιτούσε 
πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι σήµερα µε το 
αυτοκίνητο. 
 
Προσαρµογή στα τοπικά 
χαρακτηριστικά 
 
Από τη δεκαετία του 1990, έχουν σχεδιαστεί 
διάφορα καθεστώτα µε στόχο να συµβάλουν 
στην ανάπτυξη γεωργοπεριβαλλοντικών 
πρακτικών. Αυτά τα διαδοχικά καθεστώτα δεν 
είχαν οµοιόµορφα αποτελέσµατα, καθώς δεν 
ήταν πάντοτε προσαρµοσµένα στις τοπικές 
συνθήκες. Η τρέχουσα µορφή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων του 
περιφερειακού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης 
2007-2013 βασίζεται στη δυνατότητα τοπικής 
προσαρµογής της χρησιµοποιούµενης µεθόδου 
µέσω του συνδυασµού διαφόρων επιµέρους 
δεσµεύσεων, οι οποίες είναι ενδεδειγµένες για 
τα διακυβευόµενα ζητήµατα. 
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Το µέτρο που αφορά τη διαχείριση της 
νοµαδικής κτηνοτροφίας βασίζεται σε ακόµη 
πιο στοχευµένη προσέγγιση, καθώς 
περιλαµβάνει την κατάρτιση ατοµικού ΣΔΝΚ το 
οποίο επιτρέπει τη λεπτοµερέστερη 
προσαρµογή στην κλίµακα της υπό εξέταση 
περιοχής. Πρόκειται για σηµαντικό 
πλεονέκτηµα καθώς συνεπάγεται την επίλυση 
των ασυνεπειών µεταξύ των στόχων και των 
τεχνικών προδιαγραφών, φαινόµενο που ήταν 
αρκετά συχνό στο πλαίσιο των προηγούµενων 
καθεστώτων. 
 
Τα µέτρα προσαρµόζονται ελαφρώς σε ετήσια 
βάση και διεξοδικότερα στο τέλος της 
πενταετίας. Η επιτυχηµένη διατήρηση των 
οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται από 
πρακτικές νοµαδικής κτηνοτροφίας στους 
συγκεκριµένους τόπους Natura 2000 
αποδίδεται στη µακροπρόθεσµη εφαρµογή των 
µέτρων και στη συµµετοχή των διαφόρων 
ενδιαφεροµένων παραγόντων. 
 
Συνεργασία 
 
Ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας 
στο επίκεντρο της διαδικασίας σύναψης 
συµβάσεων είναι η συνεργασία µεταξύ των 
γεωργών και των αντιπροσωπειών τους που 
καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Ακολουθείται προσέγγιση «από τη βάση προς 
την κορυφή» και όχι µόνο «από την κορυφή 
προς τη βάση». Η συµµετοχή στο έργο ήταν 
εξαιρετικά υψηλή και για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο είχε τόση επιτυχία και θεωρήθηκε 
πιλοτικό στη συγκεκριµένη χώρα. Η περιοχή 
«Hautes-Alpes» διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην 
κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης νοµαδικής 
κτηνοτροφίας και συνεργάζεται στενά µε 
διάφορους φορείς για την επίτευξη 
ικανοποιητικών αποτελεσµάτων: τις εθνικές 
αρχές, τα εθνικά πάρκα, την CERPAM1 που 
ασχολείται µε ΣΔΝΚ από το 1995 και 
συνδράµει τις οµάδες νοµαδικών 
κτηνοτρόφων, το «Chambre d’Agriculture» 
(Γεωργικό Επιµελητήριο) που ασχολείται µε τα 
ατοµικά ΣΔΝΚ, τις δηµοτικές αρχές που είναι ο 
ιδιοκτήτης του τόπου, και τον αρµόδιο φορέα 
υλοποίησης του προγράµµατος Natura 2000. 
 
Το καθεστώς που εφαρµόζεται στην περιοχή 
Hautes Alpes παρουσιάζει, πάντως, και κάποια 
µειονεκτήµατα. Ένα εξ αυτών είναι ότι, σε 

                                                
1 Κέντρο µελετών για την εφαρµογή πρακτικών 
νοµαδικής κτηνοτροφίας στις µεσογειακές Άλπεις:  
http://www.cerpam.fr/  

γενικές γραµµές, τα διάφορα µέτρα δεν 
γίνονται πάντοτε κατανοητά ή αποδεκτά: 

• για την περίφραξη ενός αγροτεµαχίου 
απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας· 

• η καθυστέρηση της βόσκησης συνεπάγεται 
µεγαλύτερη δυσκολία στην προσέλκυση 
των προβάτων να βοσκήσουν 
(εκλαµβάνεται ως ζηµιά από τους 
γεωργούς). 

 
Οι διάφοροι περιορισµοί που σχετίζονται µε τη 
συγκεκριµένη εναλλακτική µορφή διαχείρισης 
µπορούν να οδηγήσουν τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και τους βοσκούς να αλλάξουν 
συνήθειες, όπως π.χ. να µειώσουν το µέγεθος 
των κοπαδιών προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις κατά τη 
βόσκηση ή την τοποθέτηση περίφραξης. 
 
Η όψιµη χορτοκοπή µπορεί σε κάποιες 
περιπτώσεις να έχει ως συνέπεια τη συγκοµιδή 
σανού χαµηλότερης ποιότητας, και κατά τις 
περιόδους ξηρασίας, να αναγκάσει τον γεωργό 
να αγοράσει σανό από άλλη περιοχή. Ακόµη, 
δεν είναι πάντοτε εύκολο να επιτευχθεί η 
σωστή ισορροπία ανάµεσα στη διέλευση των 
κοπαδιών (που συµβάλλει στην πρόληψη της 
επέκτασης των λοχµών) και σε µια όχι πολύ 
έντονη και/ή όψιµη πίεση βόσκησης (που 
συµβάλλει στη διατήρηση των λειµώνων και 
των συνδεδεµένων ειδών όπως ενδεικτικά τα 
είδη Eryngium alpinum ή Tetrao tetrix). 
 
Υπάρχουν επίσης και ορισµένοι περιορισµοί σε 
επίπεδο εφικτότητας: για παράδειγµα, η 
διεύρυνση ενός ΣΔΝΚ µε την προσθήκη νέου 
αλπικού βοσκότοπου είναι πιθανό να 
παρουσιάζει δυσκολίες. 
 
 

Συµπεράσµατα: αξία 
επίδειξης 
 
Κάποια από τα µέτρα της παρούσας 
περιπτωσιολογικής µελέτης εφαρµόζονται ήδη 
από το 1995 και το εθνικό πάρκο Ecrins 
διαθέτει σηµαντικούς ανθρώπινους πόρους για 
την παρακολούθησή τους. Επί του παρόντος, 
από τα εν λόγω µέτρα επωφελείται το 41% (35 
εκ των 85) των επιλέξιµων τόπων που 
βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 εντός του 
εθνικού πάρκου. Εντούτοις, στο ίδιο πάρκο 
αλλά εκτός των περιοχών Natura 2000, το εν 
λόγω ποσοστό πέφτει στο 13,7%. 
 
Στις περιοχές Natura 2000, εφαρµόζονται τα 
ίδια καθεστώτα της ΚΓΠ και οι ίδιες τεχνικές 
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που χρησιµοποιούνται σε άλλα µέρη, όµως 
διαφέρουν ως προς τη µέθοδο εφαρµογής. 
 
Οι γεωργοί, οι οµάδες νοµαδικών 
κτηνοτρόφων και οι βοσκοί που 
δραστηριοποιούνται στους συγκεκριµένους 
τόπους συµµετέχουν στη διαδικασία µε 
εµπιστοσύνη.  
Το καθεστώς έχει χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο 
για άλλους τόπους που δεν περιλαµβάνονται 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Σε αυτούς, όµως, οι 
γεωργοί είναι συνήθως περισσότερο 
διστακτικοί. Απαιτείται εποµένως περισσότερος 
χρόνος για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες 
τους και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η 
εναλλακτική µορφή διαχείρισης δεν είναι 
απλησίαστη. 
 
Οι εθνικές αρχές επεξεργάζονται επί του 
παρόντος τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της 
εφαρµογής των ΣΔΝΚ σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διατήρηση 
µοναδικών 
στεπών 
µε την 
παραγωγή 
µακαρονιών και 
σπαγγέτι 
 
 
Ξηρική καλλιέργεια στην 
περιοχή Belchite της 
Αραγονίας (Ισπανία) 
 

Οι στέπες του βυθίσµατος 
του Έβρου 
 
Η λεκάνη του Έβρου φιλοξενεί στεπικά 
οικοσυστήµατα τα οποία αποτελούνται από 
διάσπαρτα θαµνολίβαδα σε φτωχά, γυψώδη και 
τοπικά υφάλµυρα εδάφη. Η Αραγονία φιλοξενεί 
τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγµατα αυτού 
του τύπου οικοτόπου και σηµαντικό ποσοστό 
της συνολικής επιφάνειάς του στην Ευρώπη. Οι 
στεπικοί οικότοποι αποτελούν ιδιαίτερα 
οικοσυστήµατα τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη 
οµοιότητα µε αυτά που απαντώνται στις στέπες 
της Βόρειας Αφρικής ή της Ασίας. Η Αραγονία 
έχει συµπεριλάβει 75 000 εκτάρια των 
οικοτόπων αυτών σε διάφορες περιοχές του 
δικτύου Natura 2000, συµπεριλαµβανοµένων, 
µεταξύ άλλων, των στεπών της περιοχής 
Belchite. 
 
Στο κεντρικό τµήµα της περιοχής, η κοιλάδα 
Belchite χαρακτηρίζεται από συστήµατα 
εκτατικής γεωργίας, ιδίως καλλιέργειες 
ποωδών φυτών σε φτωχά ή ακόµη και τοπικά 
υφάλµυρα εδάφη, σε ένα άκρως ηπειρωτικό 
κλίµα µε ελάχιστες βροχοπτώσεις και πολύ 
υψηλές θερµοκρασίες. Στην περιοχή αυτή 
αναπτύσσονται ορισµένοι από τους µοναδικούς 
φυσικούς και ηµιφυσικούς στεπικούς 
οικοτόπους στον κόσµο, διάσπαρτοι σε ένα 
µωσαϊκό τοπίων αποτελούµενων από µικρές 
εκτάσεις καλλιεργειών, βοσκοτόπους και αραιές 
λόχµες µε ενδηµικά είδη. 
 
Ωστόσο, όχι µακριά από την περιοχή αυτή ρέει 
ο ποταµός Έβρος, ο µεγαλύτερος ποταµός της 
Ισπανίας από άποψη όγκου. Κατά συνέπεια, η 
άρδευση ενδέχεται να επιφέρει βαθιές αλλαγές 
στα γεωργικά και φυσικά συστήµατα σε 
ολόκληρη την περιοχή επιρροής της. 
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Καταφύγιο El Planerón  (ΖΕΠ), Belchite, Αραγονία (J.C. Cirera – SEO/BirdLife)
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Τα µοναδικά αυτά τοπία συνθέτουν ένα µωσαϊκό 
παραδοσιακών ξηρικών καλλιεργειών οι οποίες 
εφαρµόζονται από αρχαιοτάτων χρόνων σε αυτές 
τις επίπεδες ή ελαφρά κεκλιµένες εκτάσεις. Η 
περιοχή περιλαµβάνει επίσης υφάλµυρες λίµνες, 
τις αποκαλούµενες saladas, οι οποίες είναι ξηρές 
το µεγαλύτερο µέρος του έτους και 
περιβάλλονται από αλοφυτικούς οικοτόπους µε 
φυτά ανθεκτικά στα άλατα. 
 
Το περιβάλλον αυτό φιλοξενεί πλούσια 
βιοποικιλότητα όπου ορισµένα ενδηµικά είδη 
εντόµων και άλλων αρθρόποδων συνυπάρχουν 
µε µια ποικιλόµορφη κοινότητα πτηνών της 
στέπας, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, 
του αγριόγαλου, της χαµωτίδας, της 
σουβλοπεριστερόκοτας, της 
ερηµοπεριστερόκοτας, της πετροτριλίδας, του 
κιρκινεζιού και του χερσόφιλου. Λόγω της 
πλούσιας αυτής oρνιθοπανίδας, εντός της 
λεκάνης του Έβρου και της περιοχής Belchite 
έχουν οριστεί πολλές ζώνες ειδικής προστασίας 
(ΖΕΠ). 

 
Τα ιδιαίτερα αυτά περιβάλλοντα είναι από τη 
φύση τους αρκετά ευαίσθητα και, συνεπώς, 
ευάλωτα σε διάφορες ανθρώπινες απειλές. 
Σύµφωνα µε τον Eduardo de Juana, καθηγητή 
πανεπιστηµίου και πρόεδρο της Ισπανικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας (τµήµα της BirdLife 
στην Ισπανία), «η µεγαλύτερη απειλή για τις 
στέπες εντοπίζεται στη σταδιακή οµοιοµορφία 
που επιβάλλει επί του παρόντος η γεωργία στο 
τοπίο, µέσω µιας σειράς αλληλένδετων 
διεργασιών στις οποίες συχνά περιλαµβάνονται οι 
εξής: 

- Ο αναδασµός (µεγαλύτερα αγροτεµάχια και 
µικρότερα ποσοστά ορίων). 

- Η εξειδίκευση των καλλιεργειών (για 
παράδειγµα, παύση της ανάπτυξης 
ψυχανθών σε εκτάσεις σιτηρών). 

- Μείωση των περιοχών σε αγρανάπαυση (η 
οποία είναι πιθανή λόγω της αυξηµένης 
χρήσης λιπασµάτων). 

- Εξάλειψη των περιοχών µε φυσική 
βλάστηση (µέσω άροσης, αποστράγγισης 
και αναδάσωσης)». 

 
Θα πρέπει να αναφερθούν και άλλοι αρνητικοί 
παράγοντες, όπως: η χαµηλή  παραγωγικότητα 
της γης (600-800 kg σιταριού ανά εκτάριο) και η 
εγκατάλειψη της γεωργίας λόγω της γήρανσης 
του πληθυσµού.  
Ωστόσο, η περιοχή διαθέτει επίσης διάφορα 
πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η εξαιρετική ποιότητα 
ορισµένων γεωργικών προϊόντων και η ευκολία 

της µετατροπής της παραδοσιακής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας σε βιολογική παραγωγή. 
 
Λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών αυτής της στεπικής περιοχής, 
στην περιοχή Belchite έχουν αναληφθεί 
σηµαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες βασίζονται στη 
συνύπαρξη της γεωργίας µε τη διαφύλαξη των 
υφιστάµενων φυσικών αξιών. 

 
Σουβλοπεριστερόκοτα Pterocles alchata (J.M. Cereza) 
 
 

Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
στην περιοχή Belchite 
 
Από το 2000, στην περιοχή Belchite έχουν 
εφαρµοστεί τρία βασικά είδη µέτρων: 
 

- Διατήρηση των υπολειµµάτων καλλιεργειών 
και αγρανάπαυση. 

- Δηµιουργία βιολογικών διαδρόµων µέσω 
της φύτευσης ξηρικής µηδικής. 

- Βιολογική γεωργία σε ξηρικές καλλιέργειες 
ποωδών φυτών. 

 
Διατήρηση των υπολειµµάτων 
καλλιεργειών και αγρανάπαυση 
 
Στόχος του µέτρου αυτού είναι η προστασία των 
εδαφών έναντι της διάβρωσης και η βελτίωση 
των συνθηκών τους (οργανική ύλη, µικροβιακή 
δραστηριότητα, αποθήκευση νερού), καθώς και η 
βελτίωση του στεπικού οικοτόπου για την άγρια 
πανίδα, µε την παροχή αυξηµένης τροφής και 
στέγης και την αποτροπή της χρήσης 
φυτοφαρµάκων κατά τη διάρκεια της µη 
καλλιεργητικής περιόδου. 
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Το µέτρο περιλαµβάνει επίσης τη διατήρηση των 
υπολειµµάτων καλλιεργειών σε ξηρικές 
καλλιέργειες ποωδών φυτών έως την 31η 
Δεκεµβρίου κάθε έτους, και τη διατήρηση 
αντίστοιχης έκτασης υπό αγρανάπαυση (δηλαδή, 
το ήµισυ της γεωργικής εκµετάλλευσης υπό 
αγρανάπαυση και το υπόλοιπο ήµισυ µε 
υπολείµµατα καλλιεργειών, µε εναλλαγή το 
επόµενο έτος). Είναι επίσης απαραίτητο να 
αφήνεται το άχυρο στο έδαφος σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% της επιφάνειας των 
υπολειµµάτων καλλιεργειών και να µην 
χρησιµοποιούνται φυτοφάρµακα κατά τη διάρκεια 
της µη καλλιεργητικής περιόδου. Ο γεωργός 
λαµβάνει 60 ευρώ ανά εκτάριο για την τήρηση 
αυτών των όρων. 
 
Μπορεί επίσης να αναληφθεί πρόσθετη 
εθελοντική δέσµευση περί µη άροσης της 
έκτασης υπό αγρανάπαυση µεταξύ 1ης Απριλίου 
και 30ής Σεπτεµβρίου. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται υψηλότερη πριµοδότηση (72 ευρώ 
ανά εκτάριο εφόσον αναληφθεί η πρόσθετη αυτή 
δέσµευση). 
 
Το γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο έχει τύχει 
θετικής γενικά αποδοχής: παρέχει ελκυστικό 
συµπληρωµατικό εισόδηµα στους καλλιεργητές 
ξηρικών σιτηρών και, από τεχνικής άποψης, η 
εφαρµογή του είναι πολύ απλή δεδοµένου ότι οι 
σχετικές απαιτήσεις είναι σε µεγάλο βαθµό 
παρόµοιες µε τις απαιτήσεις των παραδοσιακών 
καλλιεργειών σιταριού στην περιοχή. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής του µέτρου 
αυτού παρατηρήθηκε στην περιοχή Campo de 
Belchite το 2007, µε περισσότερα από 2 000 
εκτάρια και περίπου 90 αιτήσεις. 

 

Δηµιουργία βιολογικών διαδρόµων µέσω 
της φύτευσης ξηρικής µηδικής σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 
 
Βασικός στόχος του δεύτερου αυτού µέτρου είναι 
η προώθηση της διατήρησης των πτηνών της 
στέπας. Ως εκ τούτου, εφαρµόζεται κατά κύριο 
λόγο εντός ΖΕΠ και εντός της φυσικής 
κατανοµής των ειδών αυτών. Ειδικότερα, το 
µέτρο έχει σχεδιαστεί µε σκοπό την ενίσχυση των 
πηγών τροφής για τα άγρια ζώα, τη βελτίωση της 
ικανότητας αναπαραγωγής των στεπικών πτηνών 
που φωλιάζουν στο έδαφος, τη δέσµευση του 
ατµοσφαιρικού αζώτου, την προστασία του 
εδάφους και τη βελτίωση της δοµής του, τη 
δηµιουργία συνδεσιµότητας µεταξύ των περιοχών 
φυσικής βλάστησης και τον έλεγχο του κινδύνου 
πυρκαγιάς. 
 
Ο γεωργός αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
διατηρήσει µόνιµη κάλυψη ξηρικής µηδικής για 

πέντε έτη, χωρίς βοσκή ή άροση τον Απρίλιο, τον 
Μάιο και τον Ιούνιο, καθώς και τον Μάρτιο 
εφόσον εφαρµόζει πρόσθετο υποµέτρο για τα 
«στεπικά πτηνά». Η συγκοµιδή πρέπει να 
πραγµατοποιείται µετά τις 15 Σεπτεµβρίου. Το 
ποσό του µέτρου αυτού ποικίλλει από 90 έως 120 
ευρώ ανά εκτάριο, ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο 
υποµέτρο. 
 
Το µέτρο αυτό παρουσιάζει το υψηλότερο 
ποσοστό αποδοχής, κυρίως για οικονοµικούς 
λόγους δεδοµένου ότι οι επιδοτήσεις είναι 
υψηλές, αλλά επίσης διότι δεν απαιτεί την 
υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων από τον 
γεωργό κατά το διάστηµα των πέντε ετών. Οι 
µόνες απαιτούµενες δαπάνες είναι αυτές που 
αφορούν τη φύτευση της µηδικής κατά το πρώτο 
έτος. 
 
Η αποδοχή του αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία 
έτη και, επί του παρόντος, δεν είναι δυνατή η 
χρηµατοδότηση νέων αιτήσεων. Το 2010 
περισσότερα από 4 400 εκτάρια καλύπτονταν 
από το µέτρο αυτό, µε περίπου 165 αιτήσεις. 
 
Το µέτρο προώθησε µε επιτυχία την ξηρική 
καλλιέργεια ενός είδους το οποίο απαιτεί 
συνήθως άρδευση σε µια περιοχή µε χαµηλές 
βροχοπτώσεις. Ειδικοί θεωρούν ότι το µέτρο αυτό 
υπήρξε άκρως πρωτότυπο και καινοτόµο στη 
σύλληψή του και αρκετά δύσκολο στην 
εφαρµογή του. Η επιτυγχανόµενη κάλυψη µε 
βλάστηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά 
κάλυψη της τάξης του 50% ή 60% περίπου 
θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιµη από περιβαλλοντική 
άποψη. 
 
Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα µελέτης της οργάνωσης 
SEO/Birdlife, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογείται 
η αποτελεσµατικότητα αυτού του είδους 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου για τα πτηνά των 
στεπών της Ισπανίας, τα αγροτεµάχια που 
επωφελούνται από το µέτρο αυτό περιλαµβάνουν 
έως 65% περισσότερα πτηνά από αυτά στα οποία 
δεν εφαρµόστηκε το µέτρο. Επιπλέον, η απουσία 
άροσης επιτρέπει την εµφάνιση άγριας χλωρίδας 
στα ανοίγµατα µεταξύ της µηδικής, η οποία 
συµβάλλει στην αναγέννηση της αυτόχθονης 
βλάστησης της στέπας. 
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Καλλιέργεια σιταριού στην περιοχή Belchite (J.C. 
Cirera - SEO/BirdLife) 
 
 
Ωστόσο, ο έκτακτος χαρακτήρας του µέτρου 
αυτού, το οποίο είναι σε µεγάλο βαθµό 
προσαρµοσµένο στις τοπικές συνθήκες, απαιτεί 
επίσης την προσαρµογή των ελέγχων στις 
φυσικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, 
θεωρείται ανέφικτο από τεχνική άποψη να 
επιτευχθεί πλήρης κάλυψη του εδάφους µε τις 
καλλιέργειες, και η ανάπτυξη αυτοφυούς 
αυτόχθονης βλάστησης (συµπεριλαµβανοµένων 
ξυλωδών ειδών χαµηλού ύψους όπως, για 
παράδειγµα, το sisallo) είναι αναπόφευκτη έπειτα 
από δύο ή τρία έτη χωρίς άροση. 
 
Κατά συνέπεια, επιβλήθηκαν διάφορες «κυρώσεις 
για µη συµµόρφωση» σε βάρος των γεωργών, 
κυρίως λόγω της προφανούς µη εκπλήρωσης των 
προτύπων που ορίζονται στους κανόνες 
πολλαπλής συµµόρφωσης, διότι «επιτρέπουν» τη 
διάδοση πολυετών φυτών, γεγονός που 
προκάλεσε την απογοήτευση των γεωργών οι 
οποίοι θεωρούν ότι οι µειώσεις στις ενισχύσεις 
που λαµβάνουν δεν είναι δικαιολογηµένες.  
Ορισµένοι από αυτούς εξέφρασαν την άποψη ότι 
«εξαιτίας του ιδιαίτερα αυστηρού σχετικού 
ελέγχου πολλοί γεωργοί επανεξετάζουν το 
ενδεχόµενο συνέχισης αυτής της πρακτικής». 
 
 
Βιολογική γεωργία σε ξηρικές 
καλλιέργειες ποωδών φυτών 
 
Η περιοχή Belchite, συνολικής επιφάνειας 10 000 
εκταρίων, διαθέτει ικανό ποσοστό βιολογικής 
γεωργίας µε διάφορα είδη καλλιεργειών, ιδίως 
σκληρό σιτάρι, καθώς το µέτρο αυτό 
χρησιµοποιήθηκε σε σχεδόν 5 000 εκτάρια το 
2010. 

 

Με ελάχιστη δέσµευση 5 εκταρίων για 5 έτη, οι 
όροι καλλιέργειας είναι αυτοί που ορίζονται σε 
κανονιστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της περιφέρειας της Αραγονίας σχετικά µε τη 
βιολογική γεωργία και απαιτούνται κατάλληλα 
πιστοποιητικά. Το ύψος της ενίσχυσης για το 
συγκεκριµένο είδος γεωργίας ανέρχεται σε 60 
ευρώ ανά εκτάριο. 

 
Ο δηµοφιλής χαρακτήρας του µέτρου αυτού στην 
περιοχή Belchite οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
τεχνική ευκολία εφαρµογής του, καθώς το 
σκληρό σιτάρι καλλιεργούνταν κατά παράδοση 
στην περιοχή αυτή µε τρόπο παρόµοιο µε τις 
απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, µε 
εφαρµογή αµειψισποράς και αγρανάπαυσης, 
ελάχιστη ή καθόλου χρήση φυτοφαρµάκων και 
χηµικών προϊόντων γενικά και περιορισµένη 
χρήση λιπασµάτων. Η βιολογική γεωργία έχει την 
προστιθέµενη αξία της ωφέλειας ειδών και 
οικοτόπων καθώς βασίζεται στην υψηλή 
προσαρµογή στις τοπικές συνθήκες και στη 
µεγάλη µείωση των παρεµβάσεων, µε 
αποτέλεσµα µια εκτατική µορφή γεωργίας αρκετά 
παρόµοια µε την παραδοσιακή γεωργία της 
περιοχής. 

 
 

Συµπληρωµατικά µέτρα 
 
Εµπορία ζυµαρικών: διαφοροποίηση 
προϊόντων και προέλευσης 
 
Η οργάνωση SEO/BirdLife, µε την οικονοµική 
στήριξη της περιφερειακής κυβέρνησης και της 
τράπεζας Caja Rural de Aragon, εκπόνησε το 
2001 µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε την 
εµπορία τοπικών βιολογικών προϊόντων από τις 
καλύτερες στέπες της κοιλάδας του Έβρου στην 
Αραγονία (Monegros και Belchite) στο πλαίσιο 
σήµατος ποιότητας συνδεδεµένου µε τη 
διατήρηση των στεπικών πτηνών. 

 

Ως αποτέλεσµα αυτής της µελέτης, συστάθηκε η 
εταιρεία Riet Vell µε τη στήριξη της οργάνωσης 
SEO/BirdLife, µε σκοπό τη δροµολόγηση µιας 
πρωτοποριακής πρωτοβουλίας η οποία επιδιώκει 
την προώθηση της καλλιέργειας ξηρικών σιτηρών 
στις κύριες στεπικές περιοχές της κοιλάδας του 
Έβρου. 

 
Η Riet Vell S.A. είναι µια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την 
εµπορία βιολογικών προϊόντων που συνδέονται 
µε τη διατήρηση της φύσης. Για τον σκοπό 
αυτόν, αγοράζει βιολογικό σκληρό σιτάρι από τις 
στεπικές περιοχές Belchite και Monegros, 
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δίνοντας προτεραιότητα σε σιτάρι που 
καλλιεργείται σε περιοχές εντός του δικτύου 
Natura 2000, και το µετατρέπει σε µακαρόνια και 
σπαγγέτι υψηλής ποιότητας, χάρη στα ειδικά 
χαρακτηριστικά του τοπικού αυτού σκληρού 
σιταριού. 

Η εµπορική προώθηση του προϊόντος 
πραγµατοποιείται στη συνέχεια µε χρήση του 
δεσµού του µε τη διατήρηση των στεπικών 
πτηνών και οικοτόπων. Από το 2003 έως τώρα, η 
Riet Vell έχει πωλήσει περίπου 180 000 kg 
ζυµαρικών. 

 

 
Μακαρόνια που παράγονται από βιολογικό σκληρό 
σιτάρι από την περιοχή Belchite (Riet Vell S.A.) 
 

Άλλες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες 
 
Επί του παρόντος, στην περιοχή 
δραστηριοποιείται επίσης ένας συνεταιρισµός, ο 
Ecolécera, ο οποίος παράγει και πωλεί τοπικό 
βιολογικό σκληρό σιτάρι κυρίως από περιοχές 
Natura 2000· µια άλλη εταιρεία, η Ecomonegros, 
έχει αρχίσει εκ νέου την αρτοποιία και την 
εµπορία παραδοσιακών ποικιλιών βιολογικού 
σιταριού. 
 
Ανάκαµψη της παραδοσιακής βόσκησης 
 

Η οργάνωση SEO/BirdLife διενήργησε πιλοτική 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ελεγχόµενης βόσκησης στη διατήρηση των 
φυσικών στεπών στην περιοχή Belchite· 
διαπίστωσε ότι πέραν του ότι δεν είναι επιβλαβής 
για τις στέπες, µπορεί να είναι ακόµη και θετική 
για τη διατήρησή τους. Στην πραγµατικότητα, 
αυτή η χρήση της γης στηρίζει την επαρκή δοµή 
της βλάστησης και ενισχύει τη βιοποικιλότητα 
αυτών των οικοτόπων. 
 
Η οργάνωση SEO BirdLife µελετά επίσης το 
κατάλληλο ποσοστό πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσµού προκειµένου τα ζώα να 
χρησιµοποιούνται ως εργαλείο διαχείρισης των 
στεπών και αύξησης της αξίας άλλων προϊόντων 
που συνδέονται µε τη διατήρηση της φύσης και 
του πολιτισµού. 
 
 

Αποτελέσµατα και αντληθέντα 
διδάγµατα 
 
Το πολυτιµότερο αποτέλεσµα της εφαρµογής των 
προαναφερόµενων γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων και άλλων πρωτοβουλιών είναι η 
σταδιακή δηµιουργία συνθηκών που καθιστούν 
δυνατή την εµφάνιση διαφόρων πρωτοβουλιών 
αγροτικής ανάπτυξης και κοινωνικοοικονοµικών 
επιλογών που συµβάλλουν στη διατήρηση της 
παραδοσιακής γεωργίας η οποία στηρίζει επίσης 
τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του δικτύου 
Natura 2000. 
 
Κύρια αποτελέσµατα και επιτεύγµατα 
 

- Η διατήρηση των στεπικών οικοτόπων· 
σύµφωνα µε ορισµένους ειδικούς, υπάρχει 
πλέον ένα «τέλειο µωσαϊκό» που απαρτίζεται 
από έναν συνδυασµό φυσικά 
αναπτυσσόµενης στεπικής βλάστησης και 
καλλιέργειας σιτηρών και µηδικής. Έχει 
παρατηρηθεί αύξηση της βιοποικιλότητας της 
στεπικής βλάστησης και των πληθυσµών 
πτηνών και εντόµων. 

 
- Το καταφύγιο El Planerón έχει καταστεί, στην 

20ετή ιστορία του, βασικό σηµείο αναφοράς 
για τη διατήρηση των στεπικών οικοτόπων. 

 
- Χάρη στις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, 
έχει επιτευχθεί καλύτερη αντίληψη του 
δικτύου Natura 2000 από τους τοπικούς 
γεωργούς, ενώ ένας γεωργός δήλωσε 
µάλιστα ότι «η διεύρυνση του δικτύου Natura 
2000 είναι ευπρόσδεκτη, διότι διατηρείται η 
κληρονοµιά και χορηγούνται ενισχύσεις». 
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- Η βιολογική καλλιέργεια σκληρού σιταριού 
βελτιώνει τις περιβαλλοντικές συνθήκες στην 
καλλιεργούµενη έκταση και επιτρέπει 
υψηλότερη τιµή για το προϊόν. Παρέχει 
επίσης µια νέα χρηµατοδοτική δυνατότητα 
στους γεωργούς χωρίς να απαιτούνται 
σηµαντικές νέες επενδύσεις από την πλευρά 
τους. 

 
- Συνολικά, τα µέτρα αυτά έχουν καταστήσει 
δυνατή τη διατήρηση της παραδοσιακής 
γεωργίας και, συνεπώς, έχουν συµβάλει στην 
καταπολέµηση της πληθυσµιακής 
συρρίκνωσης και στην κοινωνικοοικονοµική 
βιωσιµότητα της περιοχής. 

 
- Η εµπορία τοπικών προϊόντων µε τη χρήση 
σήµατος που συνδέεται µε την προέλευσή 
τους από τις στέπες της Αραγονίας και 
περιοχές του δικτύου Natura 2000, η οποία 
συνδέεται µε τη σειρά της µε τη διατήρηση 
των στεπικών πτηνών, έχει συµβάλει στη 
συνέχιση της καλλιέργειας σιταριού που 
διαφορετικά θα είχε εκλείψει. Έχει 
καταδειχθεί επίσης ότι υπάρχουν πραγµατικές 
οικονοµικές δυνατότητες για προϊόντα που 
προέρχονται από την παραδοσιακή γεωργία 
που υποστηρίζει τη διατήρηση της φύσης, 
καθώς και ότι η επιβίωση αυτών των 
γεωργικών συστηµάτων δεν χρειάζεται να 
εξαρτάται αποκλειστικά από µηχανισµούς 
στήριξης της γεωργίας. 

 
- Έχει αναγνωριστεί η ποιότητα του τοπικού 
σκληρού σιταριού, µιας ποικιλίας που 
κινδύνευε να εκλείψει, καθώς και ο ουσιώδης 
ρόλος τον οποίο διαδραµατίζουν πολλοί 
γεωργοί στη διατήρηση των µοναδικών 
φυσικών αξιών της Ευρώπης. 

 
- Η προώθηση, παρότι βρίσκεται ακόµη σε 
στάδιο σχεδιασµού, της παραδοσιακής 
βόσκησης ως µέτρου διαχείρισης των 
βιοτόπων και βελτίωσης των προϊόντων 
αποτελεί ακόµη µία επωφελή πρακτική που 
έχει εφαρµοστεί στην περιοχή. 

 
- Η προώθηση του τουρισµού σε σύνδεση µε τη 
φύση και τις πολιτιστικές αξίες µπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση των τοπικών εσόδων. 
Υπάρχει επίσης αυξανόµενη δραστηριότητα 
εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών 
εθελοντικών προγραµµάτων στην περιοχή. 

 
- Έχει ιδρυθεί «Ένωση Φίλων των στεπών της 
περιοχής Belchite», η οποία έχει συµβάλει 
στη βελτίωση του διαλόγου µε τη διοίκηση. 

 
- Η δηµιουργία δυναµικών συνεργειών µεταξύ 
της διατήρησης, της γεωργίας, του 
τουρισµού, της θήρας και των τοπικών 

ενώσεων καθιστά δυνατή τη διαµόρφωση 
διαφόρων επιλογών αγροτικής ανάπτυξης. 

 
Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
 

- Τα εφαρµοσθέντα µέτρα είχαν αντίκτυπο 
στον έλεγχο της διατήρησης και της 
διάβρωσης του εδάφους. Η περιορισµένη 
άροση βελτιώνει τη δοµή και την υφή του 
εδάφους, αυξάνει την οργανική ύλη και τη 
µικροβιακή δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα 
την καλύτερη χρήση του περιορισµένου 
νερού από τα φυτά και τη µείωση της 
ανάγκης για λιπάσµατα. 

 
- Η καλλιέργεια φυτών που έχουν ικανότητες 
δέσµευσης του αζώτου, όπως η µηδική, 
µειώνει την ανάγκη για ορυκτά λιπάσµατα. Η 
µόνιµη κάλυψη που παρέχει προστατεύει το 
έδαφος από τη διάβρωση και µπορεί να 
συµβάλει στη µείωση της εξάπλωσης 
ενδεχόµενων πυρκαγιών. 

 
Βασικές πτυχές που χρήζουν βελτίωσης 
 
- Παρά τις αρχικές επιτυχίες, η εφαρµογή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων είναι 
υπερβολικά περιορισµένη. Μεγαλύτερη 
επιτυχία και περισσότερα θετικά 
αποτελέσµατα θα µπορούσαν να επιτευχθούν 
µέσω προσεκτικότερου σχεδιασµού.  
 

- Ο σχεδιασµός και ο συντονισµός σε ολόκληρη 
την περιοχή θα µπορούσε να βελτιωθεί. Θα 
πρέπει να συµφωνηθούν συνολικοί στόχοι µε 
τους τοπικούς ενδιαφερόµενους φορείς µε 
σκοπό τη βελτιστοποίηση κάθε επένδυσης ή 
προσπάθειας, καθώς και την ορθή πλαισίωση 
της ανάπτυξης κάθε νέας πρωτοβουλίας. Οι 
γεωργοί και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα 
πρέπει να διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στο 
πλαίσιο ενός βελτιωµένου σχεδιασµού και 
συντονισµού. 

 
- Ορισµένες ενισχύσεις µπορεί να ευνοούν τη 
διατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης αντί 
να καθίστανται πραγµατική ατµοµηχανή της 
αγροτικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, πολλοί 
µεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί προτιµούν τις 
ενισχύσεις που δεν απαιτούν κάποια ενέργεια 
στη γη τους, λόγω της διοικητικής και 
τεχνικής ευκολίας, αντί να επιλέξουν µέτρα 
τα οποία απαιτούν µεν κάποια προσπάθεια 
αλλά αποφέρουν ενισχυµένη παραγωγή και 
αξία. Αυτό συνδέεται συνήθως µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης και την ύπαρξη επιχειρηµατικού 
πνεύµατος. 

 
- Γεωργοπεριβαλλοντικά και άλλα µέτρα θα 

µπορούσαν επίσης να προωθηθούν σε 
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περιοχές εκτός του δικτύου Natura 2000 οι 
οποίες είναι εξίσου σηµαντικές για τη 
διατήρηση των στεπικών οικοτόπων. Οι 
γεωργοί χρειάζονται περισσότερες τεχνικές 
συµβουλές σχετικά µε την εφαρµογή των 
µέτρων. Αυτό είναι απαραίτητο για τους 
νεότερους γεωργούς, µε στόχο επίσης την 
καταπολέµηση της πληθυσµιακής 
συρρίκνωσης. 

 
- Είναι απαραίτητο να προωθηθεί και να 
στηριχθεί η παραδοσιακή βόσκηση ως 
βασικός παράγοντας της προέλευσης και 
διατήρησης των στεπικών οικοτόπων της 
περιοχής. 

 
Αντληθέντα διδάγµατα και δυνητική αξία 
επίδειξης 
 

- Ο καθορισµός µέτρων τα οποία είναι καλά 
προσαρµοσµένα στις ειδικές περιβαλλοντικές 
και κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες έχει 
υπάρξει επιτυχής ακόµη και στην περίπτωση 
µέτρων που φαίνονται επισφαλή (π.χ. ξηρική 
µηδική). 

 
- Είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας οργανισµός 
που προωθεί τη συνεργασία και προσπαθεί να 
προαγάγει τη συνύπαρξη της γεωργίας και 
του δικτύου Natura 2000, στο πλαίσιο 
επιτόπιας συνεργασίας µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς και στη βάση 
µακροπρόθεσµης στρατηγικής. 

 
- Εξίσου σηµαντική είναι η πρόσδοση αξίας σε 
προϊόντα τα οποία συνδέονται µε µοναδικές ή 
ειδικές συνθήκες, για παράδειγµα δηµιουργία 
ή υποστήριξη σηµάτων που αναγνωρίζουν 
τον δεσµό µεταξύ του προϊόντος και αυτών 
των συνθηκών. 

 
- Η συνύπαρξη µεταξύ γεωργικής παραγωγής 
και προστασίας του δικτύου Natura 2000 
µπορεί να επιτευχθεί, αλλά απαιτείται καλή 
κατανόηση των τοπικών συνθηκών (τόσο των 
φυσικών όσο και των κοινωνικοοικονοµικών) 
κατά τον καθορισµό, την εφαρµογή και την 
παρακολούθηση των µέτρων. Σύµφωνα µε 
έναν τοπικό γεωργό και διευθυντή 
συνεταιρισµού «αυτή η εµπειρία έχει δείξει 
ότι η διατήρηση της φύσης δεν αποτρέπει 
τους γεωργούς από το να παράγουν». 

 
- Ο σχεδιασµός γεωργοπεριβαλλοντικών 

µέτρων καλά προσαρµοσµένων στην περιοχή, 
συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένων και 
ρεαλιστικών δεσµεύσεων που καθορίζονται µε 
τη συµµετοχή όλων των σχετικών 
ενδιαφερόµενων µερών (αγροτική διοίκηση, 
γεωργοί, φορείς διαχείρισης της φύσης 

κ.λπ.), καθώς και η ορθή επιτόπια 
παρακολούθηση, αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για µια επιτυχή εφαρµογή και 
αγαστή συνύπαρξη µεταξύ της γεωργίας και 
του δικτύου Natura 2000. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διατήρηση 
ηµιφυσικών 
λειµώνων εντός 
ΖΕΠ στη 
Βουλγαρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεωργική γη υψηλής φυσικής 
αξίας στη Βουλγαρία 
 

Η Βουλγαρία φιλοξενεί σηµαντική έκταση 
βοσκοτόπων υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ). 
Εκτιµάται ότι το ένα τέταρτο (περίπου 1,8 
εκατοµµύρια εκτάρια) της συνολικής 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) 
είναι µόνιµοι βοσκότοποι. Από την έκταση αυτή, 
1 138 981 εκτάρια έχουν αναγνωριστεί ως 
γεωργική γη ΥΦΑ (βουλγαρικό ΕΠΑΑ, 2007). 
 
Αυτοί οι λειµώνες ΥΦΑ είναι σηµαντικοί για ευρύ 
φάσµα σπάνιων και απειλουµένων ειδών και 
τύπων οικοτόπων ενωσιακής σηµασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων παγκοσµίως 
απειλουµένων ειδών όπως, µεταξύ άλλων, ο 
βασιλαετός (Aquila heliaca), το στεπογέρακο 
(Falco cherrug) και η χαλκοκουρούνα (Coracias 
garrulus). Σηµαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων 
περιλαµβάνονται πλέον επίσης στο δίκτυο Natura 
2000 λόγω της υψηλής αξίας τους από άποψη 
βιοποικιλότητας. 
 
Σήµερα, η γεωργία σε λειµώνες ΥΦΑ εξακολουθεί 
να είναι αυτοσιστιστική ή ηµι-αυτοσιστιστική. Το 
µέσο µέγεθος των αγροτεµαχίων είναι συνήθως 
µικρό ή πολύ µεγάλο. Σύµφωνα µε το 
βουλγαρικό ΕΠΑΑ, το 2003 περίπου το 75% 
όλων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
καλλιεργούσαν εκτάσεις επιφάνειας 1 εκταρίου ή 
λιγότερο. Οι µικροκαλλιεργητές είναι επίσης 
εκείνοι που κατέχουν τα περισσότερα ζώα 
(61%). Στον αντίποδα, οι γεωργοί που διαθέτουν 
περισσότερα από 50 εκτάρια αντιστοιχούν σε 
ποσοστό κάτω από 0,8% του συνόλου των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά διαχειρίζονται 
από κοινού ποσοστό 78% της συνολικής ΧΓΕ στη 
Βουλγαρία. 
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Γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας στο ύψωµα Besaparski. Φωτογραφία: Svetoslav Spasov
Οι κυριότερες απειλές που αντιµετωπίζουν οι 
λειµώνες ΥΦΑ της Βουλγαρίας προέρχονται τόσο 
από την εγκατάλειψη των γαιών όσο και από τη 
µετατροπή της χρήσης τους. Η εγκατάλειψη των 
γαιών οδήγησε σε απότοµη πτώση του αριθµού 
των ζώων τη δεκαετία του 1990 και στη 
µετέπειτα υπερβλάστηση στους βοσκοτόπους. 
Μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, οι γεωργοί 
άρχισαν επίσης να µετατρέπουν µεγάλες εκτάσεις 
βοσκοτόπων σε αρόσιµη γη, αµπελώνες ή 
οπωρώνες, µε την ώθηση γενναιόδωρων 
γεωργικών επιδοτήσεων από την ΕΕ στο πλαίσιο 
του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ. 
 
 

Πιλοτικό έργο για την 
ανάπτυξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων ΥΦΑ 
 
Μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, η Βουλγαρία 
άρχισε να αναδιαµορφώνει τη γεωργική της 
πολιτική σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ. 
Ο άξονας 2 του εθνικού προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) αναγνώρισε τη σηµασία των 
γεωργικών γαιών ΥΦΑ. Επτά χωριστά 
προγράµµατα (τα οποία αργότερα επεκτάθηκαν 
σε εννέα) προβλέπονταν για γεωργικές γαίες 
ΥΦΑ στο πλαίσιο των γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων, σε συνδυασµό µε ένα ειδικό καθεστώς 
ενισχύσεων Natura 2000. 
 
Προκειµένου να συνδράµει στην ανάπτυξη αυτών 
των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, η 
βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των 
Πτηνών (BSPB) δροµολόγησε το 2007 έργο στο 
πλαίσιο του Παγκόσµιου Περιβαλλοντικού 
Ταµείου (GEF)/του Αναπτυξιακού Προγράµµατος 
των Ηνωµένων Εθνών (UNDP) για ηµιφυσικούς 
λειµώνες ΥΦΑ, µε τη στήριξη των Υπουργείων 
Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας. 
Στόχος του έργου ήταν να βοηθήσει τους 
κυβερνητικούς εταίρους να προετοιµαστούν για 
τη εφαρµογή των αναµενόµενων 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και 
ενισχύσεων Natura 2000 σε γεωργικές γαίες 
ΥΦΑ. Έως τότε, η Βουλγαρία δεν διέθετε 
πρακτική πείρα στη λειτουργία τέτοιων 
προγραµµάτων (το πρώτο πιλοτικό 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα SAPARD 
τέθηκε σε λειτουργία για τους γεωργούς µόλις 
στα τέλη του 2006, έπειτα από πολλά έτη 
καθυστερήσεων). 
 
Μία από τις βασικές δράσεις του έργου ήταν, 
εποµένως, η ανάπτυξη και εφαρµογή πιλοτικού 
προγράµµατος για τη διαχείριση γεωργικών 

γαιών ΥΦΑ, το οποίο αντικατόπτριζε τα διάφορα 
µέτρα που ήταν διαθέσιµα στο πλαίσιο του νέου 
ΕΠΑΑ. Έπειτα από ένα προπαρασκευαστικό 
στάδιο δύο ετών, το καθεστώς ενισχύσεων 
τέθηκε σε εφαρµογή το 2010. 
 
Περιελάµβανε 4 είδη µέτρων: 

1) Ενισχύσεις Natura 2000 – για την 
αποζηµίωση γεωργών για εκτατική βόσκηση 
και χορτοκοπή σε ηµιφυσικούς βοσκότοπους 
που δεν είναι επιλέξιµοι για άµεσες ενιαίες 
στρεµµατικές ενισχύσεις βάσει του άξονα 1. 

2) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – για 
γεωργούς που εφαρµόζουν ειδικές οδηγίες 
διαχείρισης, όπως µετατροπή αρόσιµης γης σε 
βοσκότοπους και διασφάλιση της εκτεταµένης 
συντήρησής τους. 

3) Μη παραγωγικές επενδύσεις – επενδύσεις που 
δεν αυξάνουν το εισόδηµα του γεωργού αλλά 
είναι επωφελείς για τη βιοποικιλότητα, όπως 
φύτευση δέντρων, εγκατάσταση στύλων 
φωλεασµού, κατασκευή µικρών λιµνών, 
αποµάκρυνση χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών. 

4) Παραγωγικές επενδύσεις – µε στόχο την 
παροχή βοήθειας στους γεωργούς για τη 
βελτίωση των εγκαταστάσεων και της 
διαβίωσής τους (π.χ. αγορά µεταχειρισµένων 
µηχανηµάτων που είναι πολύ φθηνότερα 
απ’ ό,τι τα καινούργια), ενθαρρύνοντάς τους 
να αυξήσουν τα ζώα και την έκταση που τέλει 
υπό τη διαχείρισή τους, καθώς και για τη 
βελτίωση της ικανότητάς τους να 
επωφεληθούν από άλλα µέτρα του ΕΠΑΑ. 

 
Το καθεστώς δοκιµάστηκε σε δύο περιοχές 
επίδειξης: στην οροσειρά Ponor (SPA 
BG0002005, 31 380 εκτάρια) και στο ύψωµα 
Besaparski (SPA BG0002057, 14 760 εκτάρια). 
Αµφότερα έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι Natura 
2000 λόγω της σηµασίας τους για διάφορους 
τύπους οικοτόπων λειµώνων (π.χ. 6210, 6220*, 
62A0, 6410, 6430, 6510, 6520), καθώς και για 
µεγάλο αριθµό ειδών που προστατεύονται από τις 
οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. 
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Άροση λειµώνων και βοσκοτόπων στο ύψωµα 
Besaparski BG0002057, ΖΕΠ Πηγή: BSPB Bulgaria, 
2011 
 
 
Το καθεστώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δηµοφιλές 
µεταξύ των τοπικών γεωργών και στις δύο 
περιοχές και η ζήτηση υπερέβη κατά πολύ τις 
αρχικές προσδοκίες. Η επιτυχία του καθεστώτος 
µπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες: 
στην προσεκτική προετοιµασία (το καθεστώς 
βασίστηκε σε εµπεριστατωµένα επιστηµονικά 
δεδοµένα σχετικά µε τους λειµώνες), στις 
σηµαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των 
γεωργών και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους 
στο καθεστώς, καθώς και στον ανοιχτό και 
διαφανή τρόπο διαχείρισης του καθεστώτος. 
 
Οι σχέσεις µε τους γεωργούς και στις δύο 
περιοχές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η οµάδα του 
έργου όχι µόνο πραγµατοποιούσε τακτικές 
ενηµερωτικές ηµερίδες για τους τοπικούς 
ενδιαφερόµενους φορείς µε σκοπό να 
διευκρινισθούν ο σκοπός του καθεστώτος, τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας και τα µέτρα διαχείρισης 
αλλά, επιπλέον, συναντούσε προσωπικά τους 
περισσότερους γεωργούς ώστε να συζητήσει 
σχετικά µε τις επιλογές διαχείρισης που είχαν στη 
διάθεσή τους και να ζητήσει τα σχόλιά τους 
σχετικά µε το προτεινόµενο καθεστώς. 
 
Με τον τρόπο αυτό τονώθηκε το ενδιαφέρον για 
το καθεστώς, ενώ παράλληλα παρασχέθηκαν 
χρήσιµες υποδείξεις για την περαιτέρω βελτίωσή 
του ώστε να προσαρµοστεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα στις ανάγκες και τους περιορισµούς 
των µικροκαλλιεργητών. Στο πλαίσιο του έργου 
δηµιουργήθηκαν επίσης δύο κινητές µονάδες 
παροχής συµβουλών για την περαιτέρω στήριξη 
της υλοποίησής του. Οι εν λόγω µονάδες ήταν 

αρµόδιες, µεταξύ άλλων, για την παροχή 
συµβουλών στους γεωργούς σχετικά µε το 
πιλοτικό καθεστώς και την παροχή σε αυτούς 
βοήθειας για τη συµπλήρωση των εντύπων των 
αιτήσεων. Έως το τέλος της διετούς δοκιµαστικής 
περιόδου, οι µονάδες είχαν κατορθώσει να 
δηµιουργήσουν καλή εικόνα για το πιλοτικό 
καθεστώς τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως µεταξύ των 
γεωργών. 
 

Ο στενός διάλογος µε τους γεωργούς εξασφάλισε την 
επιτυχία του πιλοτικού καθεστώτος Φωτογραφία: 
Svetoslav Spaso 
 
Ένα ακόµη βασικό στοιχείο της επιτυχίας του 
έργου ήταν ότι, πριν από την έναρξη εφαρµογής 
του, διενεργήθηκαν λεπτοµερείς επιτόπιες 
έρευνες για τον προσδιορισµό, τη χαρτογράφηση 
και την αξιολόγηση της κατάστασης κατανοµής 
και διατήρησης βασικών βοσκοτόπων τόσο στο 
Ponor όσο και στο Besaparski. Τα αποτελέσµατα 
ενσωµατώθηκαν σε µια διαρθρωµένη βάση 
δεδοµένων GIS η οποία µπορούσε στη συνέχεια 
να χρησιµοποιηθεί για τον προσανατολισµό του 
πιλοτικού καθεστώτος προς τις πλέον κατάλληλες 
περιοχές βοσκοτόπων και, ακολούθως, την 
παρακολούθηση των ατοµικών συµφωνιών µε 
τους γεωργούς. 
 
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν επίσης 
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά 
µε τη διαχείριση βοσκοτόπων, µε βάση τη 
βέλτιστη διαθέσιµη επιστηµονική εµπειρογνωσία 
στη Βουλγαρία, οι οποίες µπορούν να 
αποτελέσουν πολύτιµη πηγή πληροφοριών για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών 
προγραµµάτων ΥΦΑ στο πλαίσιο του εθνικού 
ΠΑΑ. 
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Έργο LIFE για τη διατήρηση 
των αρπακτικών 
 
Αξιοποιώντας την επιτυχία του έργου UNDP, η 
BSPB δροµολόγησε σειρά περαιτέρω έργων το 
2009 –αυτή τη φορά µε χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα LIFE της ΕΕ– µε σκοπό να συνεχιστεί 
η συµβολή στην ανάπτυξη κατάλληλων 
προγραµµάτων ΥΦΑ για ηµιφυσικούς λειµώνες 
(και µέτρα ενισχύσεων Natura 2000) στο πλαίσιο 
του ΕΠΑΑ και να καταδειχθεί ο τρόπος µε τον 
οποίο τα προγράµµατα αυτά θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν αποτελεσµατικά επιτόπου. 
 
Ένα από τα έργα εστιάζει στη διατήρηση του 
βασιλαετού και του στεπογέρακου στη 
Βουλγαρία. Σκοπός του είναι να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των βασικών τους οικοτόπων εντός 10 
ΖΕΠ σε ολόκληρη τη Βουλγαρία. Από κοινού, 
αυτές οι ΖΕΠ καλύπτουν περίπου το 20% του 
δικτύου Natura 2000 και φιλοξενούν πολύ 
σηµαντικό ποσοστό των λειµώνων ΥΦΑ στη 
Βουλγαρία. 
Όπως και αλλού, πολλοί από αυτούς τους 
λειµώνες απειλούνται από την έλλειψη 
διαχείρισης, καθώς και τη µεγάλης κλίµακας 
µετατροπή σε αρόσιµη γη (και άλλες εξελίξεις, 
όπως οι ηλιακοί συλλέκτες, τα αιολικά πάρκα, η 
δάσωση κ.λπ.). 
 
Πολλές από τις επιτυχείς δράσεις που 
δοκιµάστηκαν στο πλαίσιο του έργου UNDP 
αναπαράγονται τώρα στο πλαίσιο των δέκα 
τόπων υλοποίησης έργων LIFE. Λεπτοµερείς 
επιτόπιες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη µε σκοπό 
τη χαρτογράφηση της κατανοµής των λειµώνων 
εντός κάθε τοποθεσίας και την αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησής τους. Τα αποτελέσµατα 
συνδυάζονται στη συνέχεια µε άλλα 
επικαιροποιηµένα χωροταξικά δεδοµένα σχετικά 
µε την τρέχουσα γεωργική χρήση, την ιδιοκτησία 
γης, τους αριθµούς ζώων κ.λπ. εφόσον 
υπάρχουν (π.χ. χρησιµοποιώντας πρόσφατες 
δορυφορικές εικόνες, το σύστηµα αναγνώρισης 
αγροτεµαχίων (ΣΑΑ) κ.λπ.). 
 
Η προκύπτουσα βάση δεδοµένων GIS αποτελεί 
πολύτιµη πηγή ολοκληρωµένων και 
επικαιροποιηµένων πληροφοριών σχετικά µε την 
κατανοµή των βοσκοτόπων, τις απαιτήσεις 
διατήρησης και τη χρήση της γης και στις δέκα 
ΖΕΠ. Το εργαλείο αυτό δεν είναι χρήσιµο µόνο 
για τις εργασίες του έργου LIFE αλλά αναµένεται 
επίσης να διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό το έργο 
του Υπουργείου Γεωργίας όσον αφορά τον 
προσδιορισµό κατάλληλων περιοχών για την 
εφαρµογή των γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων ΥΦΑ και των ενισχύσεων Natura 
2000 εντός καθενός από τους τόπους αυτούς 

(λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των τρεχόντων 
προβληµάτων που προκαλούνται από τα 
παρωχηµένα και ασυνεπή επίσηµα στοιχεία – βλ. 
κατωτέρω). 
 
Το έργο LIFE συνεχίζει επίσης να ευαισθητοποιεί 
τους γεωργούς σχετικά µε τα προγράµµατα του 
ΠΑΑ για λειµώνες ΥΦΑ και τις ενισχύσεις Natura 
2000. Τοπικές οµάδες στήριξης βοηθούν τους 
γεωργούς να συµπληρώσουν τα αναγκαία έντυπα 
αιτήσεων, να καταρτίσουν τελικές εκθέσεις, να 
ολοκληρώσουν επιτόπιους ελέγχους κ.λπ., και 
παρέχουν γενικότερα συµβουλές και στήριξη 
όπου αυτό είναι δυνατό. Μέχρι στιγµής, η BSPB 
έχει διενεργήσει διαβουλεύσεις και έχει παράσχει 
στήριξη σε περισσότερους από 100 γεωργούς 
εντός των τόπων του έργου, καθώς και σε 300 
ακόµη γεωργούς σε εθνικό επίπεδο. 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου LIFE 
εκτελούνται διάφορες δραστηριότητες επίδειξης 
ώστε να καταδειχθεί πώς µπορεί η διαχείριση των 
βοσκοτόπων να εφαρµοστεί µε τρόπο που να 
στηρίζει τόσο τους τοπικούς γεωργούς όσο και 
τους στόχους προστασίας της φύσης του Natura 
2000. Δηµιουργήθηκαν δύο πρότυπες 
εκµεταλλεύσεις οι οποίες έχουν ήδη 
παρουσιαστεί σε περίπου 500 γεωργούς σε 
ολόκληρη τη χώρα. Αναπτύσσεται επίσης 
υπόδειγµα για τη βιώσιµη διαχείριση των ορεινών 
βοσκοτόπων. 
 
Όπως και στην περίπτωση του έργου UNDP, η 
οµάδα του έργου LIFE βρίσκεται σε διαρκή 
διάλογο µε τα Υπουργεία Γεωργίας και 
Περιβάλλοντος προκειµένου να παράσχει στήριξη 
στην ανάπτυξη και την πρακτική εφαρµογή των 
διαφόρων γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων ΥΦΑ και µέτρων ενίσχυσης 
Natura 2000 στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ. 
 
Πέραν της παροχής τεχνικών συµβουλών και 
σχολίων σχετικά µε τα εθνικά προγράµµατα µε 
βάση τις δικές της παρατηρήσεις και εµπειρίες, 
διατυπώνει επίσης λεπτοµερείς συστάσεις για τη 
βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάµενων 
µέτρων, την αντιµετώπιση προβληµάτων 
εφαρµογής και τη θέσπιση πρόσθετων 
καθεστώτων ΥΦΑ όπως προβλέπεται στο ΠΑΑ. 
 
 

Οι ενισχύσεις ΥΦΑ και Natura 
2000 στο πλαίσιο του ΠΑΑ: η 
µέχρι στιγµής εµπειρία 
 
Όπως προκύπτει από τις προηγούµενες ενότητες, 
τα έργα ΜΚΟ έχουν κατορθώσει να αναπτύξουν 
πληθώρα εµπειριών ορθών πρακτικών όσον 
αφορά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

70



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

προγραµµάτων του ΠΑΑ για λειµώνες ΥΦΑ. 
Καταρχήν, αυτό θα έπρεπε να έχει διευκολύνει 
σε µεγάλο βαθµό το έργο του Υπουργείου 
Γεωργίας όσον αφορά την ανάπτυξη άρτια 
σχεδιασµένων προγραµµάτων στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΑ για τους λειµώνες ΥΦΑ και τους τόπους 
Natura 2000, και να έχει διασφαλίσει την 
αποδοτική και αποτελεσµατική εφαρµογή τους. 
 
Δυστυχώς, παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια στο πλαίσιο των έργων, τα 
προγράµµατα της κυβέρνησης εξακολουθούν να 
βρίθουν προβληµάτων, καθυστερήσεων και 
ασυµβατοτήτων. Σύµφωνα µε την ενδιάµεση 
επανεξέταση, η υλοποίηση του άξονα 2 ήταν 
εξαιρετικά χαµηλή – µόνο 4,6%. Έως το 2009, 
µόνο 20.337 εκτάρια βοσκοτόπων ΥΦΑ είχαν 
λάβει έγκριση για την καταβολή ενίσχυσης βάσει 
του γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος για 
την αποκατάσταση και τη διαχείριση λειµώνων, 
έκταση που αντιστοιχεί σε µόλις 1,8% των 
συνολικών µόνιµων λειµώνων ΥΦΑ που είχαν 
προσδιοριστεί το 2007. 
 
Όσον αφορά αυτό το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό 
υλοποίησης έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα 
βασικά προβλήµατα: 

Ελλιπής διατύπωση των κανόνων πολλαπλής 
συµµόρφωσης και των προτύπων ΚΓΠΚ για 
τους λειµώνες ΥΦΑ. Κατά την κατάρτιση του 
ΕΠΑΑ το 2007, η συνολική έκταση των 
µόνιµων βοσκοτόπων που προσδιορίστηκαν 
ως γεωργική γη ΥΦΑ ανερχόταν σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις σε 1.138.981 εκτάρια (βλ. 
συνηµµένο 4 στο µέτρο 214 του 
παραρτήµατος 5 του ΕΠΑΑ). Ωστόσο, σε 
µεταγενέστερη δήλωση, το Υπουργείο 
Γεωργίας ανακοίνωσε (το 2009) ότι η έκταση 
των µόνιµων βοσκοτόπων που είχαν 
χαρακτηριστεί ως ευρισκόµενοι σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
(ΚΓΠΚ) ήταν µόνο 435.597 εκτάρια, γεγονός 
που σηµαίνει ότι περισσότερα από 700.000 
εκτάρια µόνιµων λειµώνων δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις των ενιαίων στρεµµατικών 
ενισχύσεων. 

 
Ο λόγος για τον οποίο εξαιρέθηκε µια τόσο 
µεγάλη έκταση λειµώνων φαίνεται να είναι 
επειδή το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε ότι 
µόνο βοσκότοποι ή λειµώνες «που είναι 
καθαροί από ανεπιθύµητους θάµνους» 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως ευρισκόµενοι 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση και, ως εκ τούτου, επιλέξιµοι για 
ενιαίες στρεµµατικές ενισχύσεις (σύµφωνα µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής). Το πρότυπο δεν λαµβάνει υπόψη 
το γεγονός ότι στη Βουλγαρία, όπως και 
αλλού, σηµαντικό ποσοστό των πολύτιµων 

λειµώνων ΥΦΑ περιλαµβάνουν θάµνους, 
χαµόδεντρα, ακόµη και δέντρα τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
οικοσυστήµατος των λειµώνων και ζωτικό 
στοιχείο για τη διατήρηση πολλών σπάνιων 
και απειλουµένων ειδών τα οποία 
χρησιµοποιούν τους λειµώνες ως κύριο 
οικότοπο αναζήτησης τροφής και 
αναπαραγωγής. 

Έναρξη άροσης σε τοποθεσία ΥΦΑ πλησίον φωλιάς 
βασιλαετού εντός της ΖΕΠ Sakar. Φωτογραφία: K. 
Sundseth 

 
Έπειτα από εκτενείς συζητήσεις, το πρότυπο 
ΚΓΠΚ προσαρµόστηκε εντέλει το 2010 και 
χωρίστηκε στα δύο, µε την καθιέρωση νέου 
χωριστού προτύπου ειδικά για τα 
προγράµµατα γεωργικών γαιών ΥΦΑ, τις 
ενισχύσεις Natura 2000 και άλλες 
προστατευόµενες περιοχές. 
 
Με τον τρόπο αυτόν, οι γεωργοί που 
συνάπτουν γεωργοπεριβαλλοντικές 
συµβάσεις και υποβάλλουν αίτηση για 
ενισχύσεις Natura 2000 έχουν τη δυνατότητα 
να διατηρήσουν διάσπαρτα µεµονωµένα 
δέντρα ή πρεµνοφυή δάση, θάµνους και 
θαµνοστοιχίες που καλύπτουν έως το 25% 
της συνολικής έκτασης µε χλόη. Ωστόσο, το 
νέο αυτό πρότυπο ΚΓΠΚ δεν εφαρµόζεται στις 
ενιαίες στρεµµατικές ενισχύσεις και άλλες 
ενισχύσεις βάσει της έκτασης στο πλαίσιο του 
πρώτου πυλώνα. Αντιθέτως, συνεχίζει να 
ισχύει το αρχικό πρότυπο βάσει του οποίου οι 
µόνιµοι βοσκότοποι πρέπει να είναι καθαροί 
από ανεπιθύµητους θάµνους. 
 
Το διπλό αυτό πρότυπο είχε πολύ αρνητικό 
αντίκτυπο στους λειµώνες ΥΦΑ στη 
Βουλγαρία. Λόγω της µη αναγνώρισης της 
αξίας των γεωργικών τους γαιών ΥΦΑ, 
γεωργοί οι οποίοι είχαν αρχικά αποκλειστεί 
από τη λήψη ενιαίων στρεµµατικών 
ενισχύσεων ενθαρρύνθηκαν να καθαρίσουν 
τους λειµώνες τους από πολύτιµους θάµνους 
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και λόχµες και να τους µετατρέψουν σε 
αρόσιµη γη προκειµένου να είναι επιλέξιµοι 
για τις επικερδείς ενιαίες στρεµµατικές 
ενισχύσεις, ακόµη και σε τόπους Natura 
2000 όπου τέτοιου είδους δραστηριότητες 
συνήθως απαγορεύονται σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις χαρακτηρισµού τόπων Natura 
2000. Εκτιµάται ότι στις ΖΕΠ Sakar και 
Besaparski, ποσοστό 19% και 17% 
αντίστοιχα των λειµώνων ΥΦΑ είχε ήδη 
υποβληθεί σε άροση µεταξύ των ετών 2007 
και 2010. 
 
Χαµηλά επίπεδα ενισχύσεων για τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα: Η 
διαφορά στα πρότυπα ΚΓΠΚ είχε επίσης 
αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρµογή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων για 
τους λειµώνες ΥΦΑ. Τα επίπεδα ενισχύσεων 
για τα συγκεκριµένα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα δεν λαµβάνουν υπόψη την 
απώλεια εισοδήµατος λόγω της µη 
επιλεξιµότητας για ενιαίες στρεµµατικές 
ενισχύσεις (εξαιτίας των διαφορετικών 
προτύπων) ούτε λαµβάνουν δεόντως υπόψη 
το ευκαιριακό κόστος της απαγόρευσης νέας 
αποστράγγισης και άροσης και της χρήσης 
λιπασµάτων, ή την ανάγκη για νέο και ειδικό 
εξοπλισµό (και άλλες επενδύσεις) για την 
εφαρµογή εκτατικής βόσκησης ή χορτοκοπής. 

Τα επίπεδα ενισχύσεων για την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση της 
βόσκησης ή της χορτοκοπής σε λειµώνες 
ανέρχονται επί του παρόντος σε 151 ευρώ 
ανά εκτάριο. Αντιµέτωποι µε το δίληµµα της 
επιλογής µεταξύ των εύκολα προσβάσιµων 
ενιαίων στρεµµατικών ενισχύσεων για τη 
µετατροπή των λειµώνων τους ΥΦΑ σε 
αρόσιµη γη και των πολύπλοκων καθεστώτων 
ενισχύσεων για τη διατήρηση των λειµώνων 
ΥΦΑ, πολλοί γεωργοί επιλέγουν, 
δικαιολογηµένα, το πρώτο. Οι διαδικασίες 
λήψης των ενισχύσεων αυτών είναι µακράν 
ευκολότερες και ο έλεγχος είναι 
περιορισµένος, σε αντίθεση µε τις ενισχύσεις 
ΥΦΑ οι οποίες είναι µακράν πολυπλοκότερες 
και επιβάλλουν περιορισµούς στους 
γεωργούς. Κατά συνέπεια, οι ενιαίες 
στρεµµατικές ενισχύεις έχουν καταστεί 
σηµαντική κινητήριος δύναµη για τη 
µετατροπή βοσκοτόπων σε αρόσιµη γη. 

Διοικητικά προβλήµατα εφαρµογής των 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων: 
Σύµφωνα µε την ενδιάµεση επανεξέταση του 
ΕΠΑΑ, η εφαρµογή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων 
παρεµποδίζεται επίσης σε µεγάλο βαθµό από 
διοικητικά προβλήµατα, µη ικανοποιητική 
εφαρµογή και καθυστερήσεις, στοιχεία που 
έχουν οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια 

ενδιαφέροντος, ακόµη και καχυποψία µεταξύ 
των γεωργών. Έχουν σηµειωθεί µεγάλες 
καθυστερήσεις, ενίοτε άνω του ενός έτους, 
στην επεξεργασία των αιτήσεων και των 
πληρωµών, οι οποίες δηµιούργησαν 
προβλήµατα χρονικού συντονισµού και 
σχεδιασµού για τους γεωργούς. Οι 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων έχουν επίσης 
επικριθεί για υπερβολική πολυπλοκότητα και 
ανεπαρκή διαφάνεια, στοιχείο που έχει 
οδηγήσει, µε τη σειρά του, σε απόρριψη 
µεγάλου ποσοστού των αιτήσεων. 

 
Επιπλέον, τα κριτήρια επιλεξιµότητας άλλαξαν 
κατά τη διάρκεια της συµφωνίας, γεγονός 
που σήµαινε ότι πολλοί γεωργοί οι οποίοι 
είχαν υποβάλει αίτηση καλή τη πίστει και 
είχαν εκτελέσει τις εργασίες σύµφωνα µε τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές συµβάσεις που είχαν 
συνάψει τελικά δεν έλαβαν ενίσχυση διότι το 
2010 το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων 
εξαίρεσε ορισµένες εκτάσεις, κυρίως 
βοσκότοπους χαµηλής παραγωγικότητας, από 
τις εκτάσεις που ήταν επιλέξιµες για 
γεωργικές επιδοτήσεις. Οι αλλαγές αυτές 
πραγµατοποιήθηκαν µε βάση 
αεροφωτογραφίες και ελέγχους εξ 
αποστάσεως, και όχι µε βάση επιτόπιους 
ελέγχους που θα αντικατόπτριζαν την 
πραγµατική κατάσταση. 
 

Επιπλέον, πέραν του έργου των ΜΚΟ µέσω 
των έργων LIFE και UNDP, υπήρξε ελάχιστη 
δηµοσιότητα και σχεδόν καθόλου στήριξη ή 
συµβουλές προς τους γεωργούς ώστε να 
καθοδηγηθούν στην υποβολή αιτήσεων για τα 
διάφορα προγράµµατα ΥΦΑ. 
 
Ελλιπείς και παρωχηµένες πληροφορίες 
σχετικά µε την κατανοµή των λειµώνων και 
τη γεωργική χρήση της γης. Η καταβολή 
γεωργικών ενισχύσεων βάσει του πρώτου και 
του δεύτερου πυλώνα εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την ύπαρξη διαφόρων µητρώων 
τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε τους 
τύπους γεωργικής γης. Σύµφωνα µε την 
ενδιάµεση αξιολόγηση, τα εν λόγω µητρώα 
θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και να 
περιέχουν πληροφορίες που 
αντιπροσωπεύουν την πραγµατική κατάσταση 
όσον αφορά τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

 
Ωστόσο, κατέστη σαφές από την αρχή της 
διαδικασίας ότι τα συστήµατα αναγνώρισης 
αγροτεµαχίων που χρησιµοποιούνται από το 
Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων και το 
Κρατικό Ταµείο Γεωργίας για τον καθορισµό 
της επιλεξιµότητας των γαιών για γεωργικές 
επιδοτήσεις, ιδίως όσον αφορά λειµώνες, 
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συχνά περιέχουν παρωχηµένες πληροφορίες. 
Όταν τα εν λόγω συστήµατα 
χρησιµοποιούνται από το Κρατικό Ταµείο 
Γεωργίας για τον έλεγχο των ενισχύσεων, η 
εικόνα που παρέχεται σχετικά µε την 
κατάσταση των λειµώνων είναι 
παραπλανητική. Κατά συνέπεια, έχουν 
υπάρξει πολυάριθµες αναφορές για 
σφάλµατα: αγροτεµάχια έπρεπε να έχουν 
χαρακτηριστεί ως αρόσιµη γη αντί για 
λειµώνες και το αντίστροφο. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα όχι µόνο µεγάλες καθυστερήσεις 
στη διεκπεραίωση αιτήσεων στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος, αλλά 
και την επιβολή άδικων υψηλών προστίµων 
σε γεωργούς για δήλωση µεγαλύτερης 
έκτασης από την πραγµατική. 

 
Καθυστερήσεις και αντικρουόµενοι κανόνες 
όσον αφορά τόπους Natura 2000: Στη 
Βουλγαρία, για όλους τους τόπους Natura 
2000 πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις 
χαρακτηρισµού οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων. Σε 
αυτές τις αποφάσεις χαρακτηρισµού θα 
πρέπει να προσδιορίζονται οι στόχοι 
διατήρησης του τόπου, τα είδη και οι τύποι 
οικοτόπων ενωσιακής σηµασίας για τα οποία 
προστατεύεται και, κατά περίπτωση, τυχόν 
περιορισµοί ή υποχρεωτικές δραστηριότητες 
εντός του τόπου. Οι αποφάσεις 
χαρακτηρισµού για ορισµένες από τις δέκα 
ΖΕΠ του έργου LIFE περιλαµβάνουν για 
παράδειγµα σηµαντικές οδηγίες διαχείρισης, 
όπως απαγόρευση της άροσης βοσκοτόπων, 
της µετατροπής λειµώνων σε αρόσιµη γη ή 
δασική έκταση, της χρήσης τρωκτικοκτόνων 
και της κοπής / αφαίρεσης φυτικών φρακτών 
κ.λπ. 
 
Ωστόσο, οι εν λόγω αποφάσεις είναι συχνά 
πολύ συνοπτικές και δεν παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά µε το πότε και το πού 
απαγορεύονται τέτοιες δραστηριότητες. Δεν 
βασίζονται πάντοτε σε ακριβείς και 
επικαιροποιηµένες πληροφορίες και χάρτες 
σχετικά µε την κατανοµή, την τρέχουσα 
κατάσταση διατήρησης και τη χρήση γης των 
προστατευοµένων από την ΕΕ τύπων 
οικοτόπων και των ειδών που υπάρχουν σε 
αυτούς (παρότι οι πληροφορίες αυτές είναι 
έως έναν βαθµό διαθέσιµες σε συνοπτική 
µορφή στα τυποποιηµένα έντυπα δεδοµένων 
για κάθε τόπο). Ούτε υποστηρίζονται από 
λεπτοµερέστερα σχέδια διαχείρισης 
δεδοµένου ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
αποφάσισε να µην καταρτίζει τέτοια σχέδια 
για µεµονωµένους τόπους Natura 2000 παρά 
µόνον εάν αποτελούν επίσης εθνικά πάρκα. 

 

Κατά συνέπεια, είναι πολύ δύσκολο να 
ελεγχθούν παράνοµες δραστηριότητες οι 
οποίες αντιβαίνουν στους περιορισµούς που 
έχουν επιβληθεί στις αποφάσεις 
χαρακτηρισµού. Εντός των δέκα ΖΕΠ του 
έργου LIFE έχουν υπάρξει πολυάριθµες 
περιπτώσεις στις οποίες πολύτιµοι λειµώνες 
(ακόµη και σε ακτίνα 5 km από τόπο 
φωλεασµού βασιλαετού ή σηµαντικές 
τοποθεσίες για τον λαγόγυρο) υποβλήθηκαν 
σε άροση και µετατράπηκαν σε αρόσιµη γη, ή 
καθαρίστηκαν από θάµνους και λόχµες, ώστε 
να καταστούν επιλέξιµοι για ενιαίες 
στρεµµατικές ενισχύσεις, παρά το γεγονός ότι 
τέτοιου είδους δραστηριότητες 
απαγορεύονται από τις αποφάσεις 
χαρακτηρισµού. Οι ΜΚΟ έχουν υποβάλει στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων 
καταγγελίες συνοδευόµενες από αποδεικτικά 
στοιχεία, οι οποίες βασίζονται σε δικές τους 
επικαιροποιηµένες επιτόπιες έρευνες και 
επιθεωρήσεις, προκειµένου να επιστήσουν 
την προσοχή σε αυτά τα προβλήµατα. 
Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν έχουν επιβληθεί 
κυρώσεις. 

 

 
Ο λαγόγυρος, το βασικό θήραµα για τον 
βασιλαετό. Φωτογραφία: Svetoslav Spasov 
 
 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Υδάτων, τα επίµαχα αγροτεµάχια 
προσδιορίζονται στο κτηµατολόγιο ως 
αρόσιµη γη και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισµούς µε τους λειµώνες. 
Το γεγονός ότι το κτηµατολόγιο είναι συχνά 
πολύ παλιό και παρωχηµένο και δεν 
αντικατοπτρίζει πλέον την τρέχουσα 
κατάσταση δεν λαµβάνεται υπόψη, ούτε και 
το γεγονός ότι πολλά αρόσιµα αγροτεµάχια 
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έχουν εν τω µεταξύ µετατραπεί εκ νέου σε 
λειµώνες, που είναι ο λόγος για τον οποίο 
είχαν συµπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000 
αρχικά. Οι συνεχιζόµενες διαφορές µεταξύ 
των συστηµάτων ελέγχου γαιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων και 
του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλα τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα καθώς και στις 
ενισχύσεις Natura 2000. 

 
Επιπλέον, οι αποφάσεις χαρακτηρισµού έπρεπε 
να έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του 
καθεστώτος ενισχύσεων Natura 2000 βάσει του 
ΕΠΑΑ, δεδοµένου ότι αποτελούν βάση για τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης και των 
πρόσθετων εξόδων διαχείρισης για γεωργούς των 
οποίων οι εκτάσεις ανήκουν στο δίκτυο Natura 
2000. Το καθεστώς τέθηκε τελικά σε λειτουργία 
το 2011, αλλά µέχρι στιγµής η αποδοχή είναι 
εξαιρετικά περιορισµένη.  
 
Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν 
από το έργο LIFE, οι τοπικοί γεωργοί στις δέκα 
ΖΕΠ είναι απρόθυµοι να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα λόγω αβεβαιότητας σχετικά µε την 
επιλεξιµότητα της γης τους και το χαµηλό ύψος 
της ενίσχυσης, το οποίο δεν λαµβάνει επαρκώς 
υπόψη την απώλεια του ευκαιριακού κόστους 
που απορρέει από την απαγόρευση της άροσης ή 
της κοπής φυτικών φρακτών κ.λπ. 
 
 

Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
που εντοπίστηκαν  
 
Παράγοντες επιτυχίας  
 
Το πιλοτικό πρόγραµµα στήριξης των γεωργικών 
γαιών ΥΦΑ, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τα 
έργα UNDP/LIFE, αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δηµοφιλές µεταξύ των γεωργών και συνέβαλε 
στο να αποδειχθεί η βιωσιµότητα των 
καθεστώτων αγροτικής ανάπτυξης για τη 
διαχείριση και την αποκατάσταση λειµώνων ΥΦΑ 
στη Βουλγαρία. Οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν 
από το πιλοτικό πρόγραµµα και τα διδάγµατα που 
αντλήθηκαν θα έπρεπε, θεωρητικά, να έχουν 
διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό το έργο του 
Υπουργείου Γεωργίας όσον αφορά την ανάπτυξη 
παρόµοιων προγραµµάτων για λειµώνες ΥΦΑ σε 
εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπεται στο ΕΠΑΑ της 
Βουλγαρίας (2007-2013). 
 
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος έχουν 
προσδιοριστεί οι ακόλουθοι βασικοί παράγοντες 
επιτυχίας: 
 

Η χρήση ακριβών, επικαιροποιηµένων 
χωροταξικών δεδοµένων σχετικά µε την 
κατανοµή και την κατάσταση των λειµώνων 
εντός των δύο πιλοτικών ΖΕΠ, καθώς και 
σχετικά µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης, ήταν 
ζωτικής σηµασίας για τη στήριξη του 
προγράµµατος και τον προσανατολισµό του 
προς τις πλέον κατάλληλες εκτάσεις 
λειµώνων ΥΦΑ. 

 
Η κατάρτιση ολοκληρωµένων 
κατευθυντήριων γραµµών για τη διαχείριση 
των λειµώνων, µε βάση τη βέλτιστη 
διαθέσιµη επιστηµονική εµπειρογνωσία, 
συνέβαλε επίσης στον προσδιορισµό του 
τύπου των µέτρων διαχείρισης που έπρεπε να 
συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 
επιδοτήσεων και στον υπολογισµό των 
κατάλληλων επιπέδων ενισχύσεων σύµφωνα 
µε τους κανόνες του ΠΑΑ. 

 
Υπήρξε ευρεία δηµόσια συµµετοχή και 
διάλογος µε τοπικούς γεωργούς, όχι µόνο µε 
τη διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και 
εκστρατειών ενηµέρωσης αλλά και µε την 
παροχή πρακτικής βοήθειας και 
εξατοµικευµένης υποστήριξης σε γεωργούς 
που επιθυµούσαν να υποβάλουν αίτηση. 

 
Υπήρξε στενή συνεργασία και διάλογος µε τα 
Υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος για τη 
µεταφορά εµπειριών ορθών πρακτικών στο 
πλαίσιο λειτουργίας του προγράµµατος και 
την ανταλλαγή αντληθέντων διδαγµάτων. 

 
Το γεγονός ότι το πρώτο ΕΠΑΑ της Βουλγαρίας 
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην αξία των λειµώνων 
ΥΦΑ και προέβλεπε µια σειρά ειδικών 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων για τις 
γεωργικές εκτάσεις ΥΦΑ µπορεί επίσης να 
θεωρηθεί σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας, 
δεδοµένου ότι διαµορφώνει το πλαίσιο 
διασφάλισης της µακροπρόθεσµης βιώσιµης 
διαχείρισης σηµαντικού µέρους των πολύτιµων 
ηµιφυσικών λειµώνων στη Βουλγαρία. 
 
 
Αδυναµίες 
 
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και οι 
ενισχύσεις Natura 2000 αποτελούσαν τη 
σηµαντικότερη ευκαιρία διατήρησης των 
λειµώνων ΥΦΑ στη Βουλγαρία, αλλά η εφαρµογή 
των µέτρων αυτών δεν ήταν οµαλή και 
περιλάµβανε πολλές καθυστερήσεις, µε 
αποτέλεσµα το ενδιαφέρον των γεωργών για το 
καθεστώς να παραµένει εξαιρετικά χαµηλό. 
Παραδόξως, αντί να υποστηρίζουν τη διαχείριση 
των λειµώνων ΥΦΑ, τα τρέχοντα µέτρα βάσει του 
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πρώτου και του δεύτερου πυλώνα προκαλούν τη 
µεγάλης κλίµακας καταστροφή τους. 
 
Πολλά από τα προβλήµατα και τις καθυστερήσεις 
(που αναφέρονται ανωτέρω) µπορούν να 
αποδοθούν στα εξής: 

Στη χρήση ακατάλληλων και ασυνεπών 
προτύπων ΚΓΠΚ, η οποία έχει οδηγήσει σε 
εξαίρεση ποσοστού άνω του 60% όλων των 
εκτάσεων λειµώνων ΥΦΑ που είχαν 
προσδιοριστεί στο αρχικό ΕΠΑΑ του 2007. Η 
αλλαγή στο πρότυπο ΚΓΠΚ για τα µέτρα του 
δεύτερου πυλώνα το 2010 δεν επέλυσε το 
πρόβληµα, δεδοµένου ότι βάσει του πρώτου 
πυλώνα εξακολουθεί να απαιτείται 
αποµάκρυνση όλων των χαµόδεντρων και 
των θάµνων προκειµένου µια έκταση να 
θεωρηθεί σε ΚΓΠΚ και να είναι επιλέξιµη για 
ενιαία στρεµµατική ενίσχυση. 

Στην έλλειψη αναγνώρισης του κόστους των 
περιορισµών που επιβάλλονται στους τόπους 
Natura 2000 στα επίπεδα ενισχύσεων για τις 
γεωργικές εκτάσεις ΥΦΑ και τις συµφωνίες 
Natura 2000. 

Στην έλλειψη συνεπών, ακριβών και 
επικαιροποιηµένων πληροφοριών εντός της 
βάσης δεδοµένων ΣΑΑ, οι οποίες να 
αντικατοπτρίζουν την πραγµατική κατάσταση 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, και στις 
συνεχιζόµενες διαφορές µεταξύ των 
συστηµάτων ελέγχου γαιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Υδάτων και του 
Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων. 

Στην ανεπαρκή ικανότητα των θεσµικών 
οργάνων που είναι αρµόδια για το πρόγραµµα 
να διαχειριστούν τις διαφορές αυτές µε 
αποτελεσµατικό, διαφανή και έγκαιρο τρόπο. 

Στο χαµηλό επίπεδο επικοινωνίας και 
διαλόγου µε τους γεωργούς σχετικά µε τα 
προγράµµατα. Επί του παρόντος, µόνο η 
εθνική υπηρεσία παροχής γεωργικών 
συµβουλών είναι επισήµως αρµόδια για την 
παροχή στήριξης σχετικά µε τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα σε εθνικό 
επίπεδο. 

Στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των 
Υπουργείων Γεωργίας και Περιβάλλοντος 
όσον αφορά τη διαχείριση των γεωργικών 
γαιών ΥΦΑ και των τόπων Natura 2000, και 
στην ασυνέπεια των κανόνων σχετικά µε τις 
απαιτήσεις διαχείρισης και τους περιορισµούς 
εντός των τόπων Natura 2000. 

 
 

Επόµενα βήµατα και 
µελλοντικές προκλήσεις 

 
Οι κυβερνητικές αρχές και ΜΚΟ εξετάζουν επί 
του παρόντος τρόπους βελτίωσης των 
υφιστάµενων προγραµµάτων και αντιµετώπισης 
των δυσκολιών που έχουν ανακύψει µέχρι 
στιγµής. Ειδικότερα, καταβάλλονται προσπάθειες 
για τη διασφάλιση της βελτίωσης του συστήµατος 
ΣΑΑ προκειµένου να περιλαµβάνει ακριβείς, 
επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τη 
γεωργική χρήση κ.λπ. Η οµάδα εργασίας του 
άξονα 2 εντός του Υπουργείου Γεωργίας και 
Τροφίµων εξετάζει επίσης πρόταση για τη 
συµπερίληψη ενός χωριστού επιπέδου GIS για 
τους µόνιµους λειµώνες εντός του ΣΑΑ, µε χρήση 
των δεδοµένων από τις λεπτοµερείς επιτόπιες 
µελέτες που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των 
έργων LIFE και UNDP. 
 
 

Βόσκηση στο Sakar, αµέσως πριν από την άροση της 
έκτασης.  Φωτογραφία: Svetoslav Spasov 
 
Νέα µέτρα ΥΦΑ εισήχθησαν επίσης στην 6η 
τροποποίηση του ΠΑΑ το 2010 και 
εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά αυτό το έτος 
(2012). Ένα από τα προγράµµατα, στην 
ανάπτυξη του οποίου βοήθησε η BSPB, είναι η 
παροχή στήριξης σε γεωργούς που επιθυµούν να 
µετατρέψουν αρόσιµη γη ξανά σε λειµώνα. Εάν 
αξιοποιηθεί πλήρως η ικανότητα του 
προγράµµατος, διανοίγεται η δυνατότητα 
µετατροπής µεγάλων εκτάσεων αρόσιµης γης 
ξανά σε λειµώνες (παραδόξως, στο πλαίσιο αυτό 
µπορεί να περιλαµβάνεται η µετατροπή αρόσιµων 
γαιών οι οποίες µόλις πρόσφατα υποβλήθηκαν σε 
άροση προκειµένου να λάβουν ενιαία 
στρεµµατική ενίσχυση). 
 
Δυστυχώς, το πρώτο έτος, η προθεσµία που 
χορηγήθηκε από το Υπουργείο για την παραλαβή 
αιτήσεων ήταν εξαιρετικά σύντοµη (λιγότερο από 
ένας µήνας), µε αποτέλεσµα να ληφθούν µόνο 9 
αιτήσεις χάρη, σε µεγάλο βαθµό, στις 
προσπάθειες της οµάδας του έργου LIFE. 
Ωστόσο, εφόσον οι γεωργοί ενηµερωθούν σωστά 
και τους δοθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή 
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των αιτήσεών τους, αναµένεται ότι η συµµετοχή 
στο πρόγραµµα κατά το 2ο έτος µπορεί να είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερη δεδοµένου ότι το 
πρόγραµµα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 
πολλών γεωργών, ιδίως στις ΖΕΠ. 
 
Εντούτοις, το γενικό πρόβληµα που αφορά τα 
αντικρουόµενα πρότυπα ΚΓΠΚ θα συνεχίσει, έως 
ότου επιλυθεί, να οδηγεί σε υποβάθµιση και 
καταστροφή πολύτιµων λειµώνων. Έως τότε 
είναι αρκετά πιθανό τα νέα µέτρα ΠΑΑ/ΚΓΠ να 
είναι περισσότερο επιζήµια παρά ωφέλιµα για 
γεωργικές γαίες ΥΦΑ και πολύτιµους λειµώνες σε 
τόπους Natura 2000. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Έργο LIFE 07 NAT/BG/000068 Διατήρηση του 
βασιλαετού και του στεπογέρακου σε βασικούς 
τόπους Natura 2000 στη Βουλγαρία: 
www.saveraptors.org  
 
Διατήρηση της παγκοσµίως σηµαντικής 
βιοποικιλότητας σε ηµιφυσικούς λειµώνες 
υψηλής φυσικής αξίας µέσω της παροχής 
στήριξης στην παραδοσιακή τοπική οικονοµία, 
UNDP Βουλγαρία, Τελική αξιολόγηση, Μάιος 
2012  
 
Πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης (2007-2013) 
για τη Βουλγαρία, και ενδιάµεση αξιολόγηση του 
ΠΑΑ για τη Βουλγαρία 
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries
/bg/index_en.htm  
 
ΕΚΘΕΣΗ του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IIEP) «Delivering 
environmental benefits through entry-level agri-
environment schemes in the EU» Δεκέµβριος 
2011  http://www.ieep.eu/assets/896/ieep_entr
y-level_ae.pdf  
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD, Βρυξέλλες 
 
Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τον Svetoslav Spasov 
(συντονιστή της BSPB και διαχειριστή του έργου 
LIFE) και τον Ivaylo Zafirov (υπεύθυνο 
παρακολούθησης του έργου LIFE) για την παροχή 
επισκόπησης των ζητηµάτων που περιβάλλουν την 
παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη και για τη 
διατύπωση σχολίων επί του σχεδίου κειµένου. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Αποκατάσταση 
και διαχείριση 
ξηρών λειµώνων 
στη Δανία 
 

 
 
 

Ιστορικό 
 
Οι ξηροί λειµώνες είναι ένας από τους 
πλουσιότερους σε είδη τύπους οικοτόπων στη 
Δανία. Αποτελούσαν κάποτε σηµαντικό µέρος του 
δανικού τοπίου. Εκτιµάται ότι στις αρχές του 
προηγούµενου αιώνα οι ξηροί λειµώνες 
αντιπροσώπευαν περίπου το 3% της συνολικής 
έκτασης της Δανίας.  
Έκτοτε, µεγάλο µέρος τους καλλιεργήθηκε, 
αναπτύχθηκε ή µετατράπηκε σε δάση. Έως το 
1992 η επιφάνειά τους είχε µειωθεί σε µόλις 
0,6% του εδάφους. 
 
Όπως και αλλού στην ΕΕ, οι εκτάσεις αυτές 
τελούσαν υπό διαρκή πίεση λόγω της έλλειψης 
καθεστώτων βόσκησης ή ακατάλληλων 
καθεστώτων βόσκησης, της υπερανάπτυξης 
θάµνων και δέντρων, καθώς και του 
κατακερµατισµού που οδηγούσε σε αυξανόµενη 
αποµόνωση. Η έκταση του προβλήµατος 
επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της εθνικής 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των 
οικοτόπων ξηρών λειµώνων στη Δανία, η οποία 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όλοι οι οικότοποι 
αυτού του είδους βρίσκονταν σε δυσµενή 
κατάσταση διατήρησης. 
 
 

  Mols Bjerge, τοποθεσία µιας από τις µεγαλύτερες εναποµείνασες εκτάσεις ξηρών λειµώνων στη Δανία. 
Φωτογραφία: K. Sundseth 
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Εθνική στρατηγική για την 
αποκατάσταση και διαχείριση 
των ξηρών λειµώνων εντός 
του δικτύου Natura 2000 
 
Σε απάντηση, ο Δανικός Οργανισµός για το 
δάσος και τη φύση1 δροµολόγησε εθνική 
στρατηγική για την αποκατάσταση σηµαντικών 
τόπων λειµώνων εντός του δικτύου Natura 
2000 και τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης 
διαχείρισής τους. Το 2004 υπέβαλε µε επιτυχία 
αίτηση για ένα έργο LIFE-Nature αξίας 
4,2 εκατ. EUR. 
 
Το έργο αφορούσε 11 τόπους Natura 2000. 
Από κοινού, οι τόποι αυτοί αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 70% των ξερικών αµµώδων 
ασβεστούχων λειµώνων (τύπος οικοτόπου 
6120*), το 25% των ηµιφυσικών ξερικών 
λειµώνων µε τοποθεσίες µε αξιόλογες ορχιδέες 
(τύπος οικοτόπου 6210) και το 20% των 
χλοωδών διαπλάσεων µε Nardus ποικίλων 
ειδών (τύπος οικοτόπου 6230*) που υπάρχουν 
στη Δανία. Η συνολική έκταση των 
εναποµεινάντων αυτών οικοτόπων στη Δανία 
είναι περίπου 3.432 εκτάρια. 
 
Κύριος στόχος του τετραετούς έργου LIFE ήταν 
να αυξηθεί η έκταση των ξηρών λειµώνων του 
παραρτήµατος Ι από 715 σε 983 εκτάρια και µε 
τον τρόπο αυτόν να διευκολυνθεί σηµαντικά η 
βελτίωση της συνολικής κατάστασης 
διατήρησής τους στη Δανία. 

Αποµάκρυνση πυκνών λοχµών σε παλαιούς 
λειµώνες, Φωτογραφία: Soren Rasmusse 
 
Οι δράσεις περιλάµβαναν:  

                                                
1 Από το 2011: ο Δανικός Οργανισµός για τη φύση 

 
Την αποµάκρυνση επεκταθείσας πυκνής 
βλάστησης και δέντρων σε περίπου 900 
εκτάρια ξηρών λειµώνων. Σηµαντικό µέρος 
των προσπαθειών εστιάστηκε στην 
αποµάκρυνση Rosa rugosa και σπάρτου· 
αµφότερα είναι ανθεκτικά χωροκατακτητικά 
φυτά για την αποµάκρυνση των οποίων 
απαιτούνται επανειληµµένες προσπάθειες. 

Την αποµάκρυνση φυτειών και τη 
µετατροπή αρόσιµων και άλλων γαιών. 
Εκτάσεις παρακείµενες ή πλησίον 
υφιστάµενων λειµώνων, οι οποίες ήταν 
οικότοποι προτεραιότητας, προτιµήθηκαν 
για την αποκατάσταση της φύσης 
προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι 
πιθανότητες εκ νέου εγκαθίδρυσής τους και 
αντιµετώπισης του κατακερµατισµού των 
οικοτόπων. 

Την ανακαίνιση περίπου 116 km 
περιφράξεων και την εγκατάσταση 
περιβόλων, στέγης και παροχής νερού για 
τα ζώα προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
εκ νέου καθιέρωση της µακροχρόνιας 
βόσκησης. Σε ορισµένες µεγαλύτερες 
εκτάσεις, όπως το Mols Bjerge, όπου το 
µεγαλύτερο µέρος της γης ανήκει στο 
κράτος, στόχος ήταν να δηµιουργηθούν 
µεγάλες συνεχείς περιφράξεις ώστε τα ζώα 
να µπορούν να µετακινούνται ελεύθερα 
µεταξύ των υφιστάµενων ξηρών λειµώνων 
και των προσφάτως καθαρισµένων 
εκτάσεων, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της 
διασποράς των σπόρων. Η διεύρυνση της 
περίφραξης συµβάλλει επίσης στη βελτίωση 
των οικονοµικών της εκτατικής βόσκησης 
σε ηµιφυσικούς ξηρούς λειµώνες. 

 
Παράλληλα, ο Δανικός Οργανισµός για το 
δάσος και τη φύση αγόρασε µια σηµαντική 
έκταση δασικής φυτείας (94 εκτάρια) στην 
καρδιά ενός από τους µεγαλύτερους τόπους 
λειµώνων στη χώρα, στο Mol Bjerge, 
προκειµένου να τη µετατρέψει και πάλι σε 
λειµώνα. Αυτό συνέβαλε επίσης µε τη σειρά 
του στην επανασύνδεση ορισµένων εκτάσεων 
που αποκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου 
LIFE στον συγκεκριµένο τόπο. 
 
Στην αρχή του έργου, αναπτύχθηκαν και 
εγκρίθηκαν λεπτοµερή σχέδια δράσης για κάθε 
τόπο έργου σε στενό διάλογο µε τους 
ιδιοκτήτες γης, τις τοπικές κοινότητες και τις 
αρχές. Αυτό συνέβαλε όχι µόνο στο να 
αποφασιστεί από ποιον, µε ποιον τρόπο και πού 
θα εφαρµόζονταν τα µέτρα αποκατάστασης και 
διαχείρισης, αλλά διευκόλυνε επίσης σε µεγάλο 
βαθµό την αποδοχή των προτεινόµενων 

 
Restoration of Dry Grasslands in Denmark 

Technical Final Report 
Page 21 

 

 
 

Expected Result Status Proportion C2: Clearing of dense overgrowth. 
(Overgrowth degree IV: >75 % 
cover of scrubs and trees). 

129,2 ha 101,7 ha 79 % 

Description: The most serious threat against grasslands is invasion of trees and 
bushes. The overgrowth will change the microclimate resulting in a partial loss of the 
characteristic vegetation and the associated fauna of the dry grasslands. 
In the proposal this action was planned to be completed at 8 project sites (site 30, 35, 
47, 150, 182, 186, 240 and 241) clearing an area of 129,2 ha. in total. Depending of the 
volume of wood left this action will be supplemented with action C12 – chipping and 
removal of brushwood. 
Status: 
Clearing of dense overgrowth has been completed to a satisfactory level at site 150, 182 
and 240, with intensity a little above the planned. At site 186 an extra effort has been 
made to compensate for the deficiency in activities at other sites. The county of Viborg 
was the primary actor at site 35, where this action was foreseen to be carried out on 
68,9 ha. and completed on just 13,3 ha., and the only one on site 30, which also has a 
deficiency in goal achievement. Due to the situation after decommissioning of the 
counties, it has not possible reach out ha-goals at these sites! 
At site 241 the county of Fyn wasn’t able to get an agreement concerning the clearing of 
dense overgrowth with the landowner before the decommissioning of the counties – so 
at site 241 action C2 hasn’t been initiated at all. 
The ha-goal of this action is not meet. 101,7 ha. of dense overgrowth corresponding to 
79% of the expected result, has been cleared and these areas are now well on the way 
to achieve a favourable conservation condition. 
See annex A fore site-wise maps of this action. 
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µέτρων τόσο για τις δηµόσιες όσο και για τις 
ιδιόκτητες εκτάσεις. 
 
Πραγµατοποιήθηκε διαπραγµάτευση 
συµβάσεων µε τους τοπικούς γεωργούς για την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης κατά 
τα προβλεπόµενα στο έργο. Στην περίπτωση 
της ιδιόκτητης γης, η οποία αντιστοιχούσε 
περίπου στο ήµισυ της συνολικής έκτασης των 
λειµώνων που αποτελούσαν αντικείµενο του 
έργου, καταρτίστηκαν εθελοντικές συµφωνίες 
µε κάθε επιµέρους γεωργό. Στις εν λόγω 
συµφωνίες ορίζονταν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις καθώς και το ύψος της 
ενίσχυσης σε συνάρτηση µε το τοπικό πλαίσιο 
και το απαιτούµενο επίπεδο των προσπαθειών 
αποκατάστασης σε κάθε τόπο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες 
αποκατάστασης, καθιερώθηκαν εκ νέου 
κατάλληλα καθεστώτα βόσκησης στους νέους 
τόπους, χρησιµοποιώντας και πάλι συµφωνίες 
διαχείρισης µε τοπικούς ιδιοκτήτες γης και 
γεωργούς, όπου αυτό ήταν δυνατό. 
Η παροχή της βασικής υποδοµής προκειµένου 
να καταστεί δυνατή η επανακαθιέρωση της 
βόσκησης αποτέλεσε ζωτικής σηµασίας 
προποµπό ώστε να πειστούν οι γεωργοί να 
συνάψουν αυτές τις συµφωνίες µακροχρόνιας 
βόσκησης. 
 
Έως το τέλος του έργου σχεδόν 2.000 εκτάρια 
λειµώνων αποτελούσαν αντικείµενο βόσκησης 
στους 11 τόπους. Η χρηµατοδότηση των 
συµφωνιών βόσκησης προήλθε κυρίως από τον 
προϋπολογισµό του Δανικού Οργανισµού για 
το δάσος και τη φύση, ο οποίος προοριζόταν 
για φυσικά καταφύγια, αν και η διαχείριση 
ορισµένων τόπων εξασφαλίστηκε επίσης µε τη 
βοήθεια ενός δανικού γεωργοπεριβαλλοντικού 
προγράµµατος για τους λειµώνες. 
 
Ορισµένοι λειµώνες τελούσαν επίσης υπό την 
άµεση διαχείριση του Δανικού Οργανισµού για 
το δάσος και τη φύση, µε χρήση του δικού του 
κοπαδιού βοοειδών και άλλων ζώων. Επειδή 

πολλές από τις εναποµείνασες εκτάσεις 
λειµώνων βρίσκονται σε αποµακρυσµένες  
ή µη προσβάσιµες περιοχές, συχνά υπάρχει 
έλλειψη κτηνοτρόφων για τις εργασίες 
βόσκησης/χορτοκοπής. 
 
Ως εκ τούτου, ο Οργανισµός αποφάσισε, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, να επενδύσει στο δικό 
του κοπάδι βοοειδών και να εφαρµόσει 
καθεστώτα βόσκησης σε δηµόσια γη στο 
πλαίσιο ενός µη κερδοσκοπικού προγράµµατος.  
 
Αυτή η στρατηγική εφαρµόζεται σε µεγάλη 
κλίµακα στο Mols Bjerge, το οποίο ανήκει 
σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κράτος. Ο 
Οργανισµός προσέλαβε δικό του αγρότη για να 
διαχειρίζεται τα 300 βοοειδή (κυρίως 
ανθεκτικές φυλές, όπως Galloways) και τα 200 
αιγοειδή. Η λύση αυτή θεωρήθηκε η πλέον 
οικονοµικά αποδοτική για τη διασφάλιση της 
µακροχρόνιας βόσκησης των λειµώνων λόγω 
της γενικής έλλειψης ενδιαφέροντος µεταξύ 
των τοπικών γεωργών όσον αφορά τέτοιες 
πρακτικές βόσκησης χαµηλής έντασης.  
Σήµαινε επίσης ότι θα υπήρχαν συνεχώς ζώα 
για τη βόσκηση της γης, ακόµη και κατά τους 
χειµερινούς µήνες. 
 
Έργο παρακολούθησης LIFE  
 
Έχοντας ενθαρρυνθεί από την επιτυχία του 
πρώτου έργου αποκατάστασης λειµώνων σε 
εθνικό επίπεδο, ο Δανικός Οργανισµός για το 
δάσος και τη φύση δροµολόγησε δεύτερο έργο 
το 2009 µε αντικείµενο οικοτόπους λειµώνων 
του παραρτήµατος Ι σε έξι ακόµη τόπους 
(τύποι οικοτόπων 6210, 6230*, 2130*, 2140*, 
4030, 6120*). Το έργο, του οποίου το κόστος 
ανήλθε σε 2.162.000 EUR, 
συγχρηµατοδοτήθηκε επίσης από το Ταµείο 
LIFE-Nature της ΕΕ. 
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Διαχείριση λειµώνων χάρη στο κοπάδι βοοειδών του Δανικού Οργανισµού για το δάσος και τη φύση στο Mols 
Bjerge.   
Φωτογραφία: K. Sundseth  
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Όπως και στο προηγούµενο έργο, κύριος στόχος 
ήταν η αποκατάσταση και η επανακαθιέρωση της 
βόσκησης ώστε να αυξηθεί η έκταση ξηρών 
λειµώνων σε έξι νέους τόπους. 
Χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες τεχνικές και 
προσεγγίσεις διαχείρισης µε εκείνες που 
εφαρµόστηκαν µε επιτυχία στο πλαίσιο του 
προηγούµενου έργου LIFE. 
 

Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
 
Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τα δύο έργα 
συνέβαλε σηµαντικά στην αποκατάσταση των 
ξηρών λειµώνων του παραρτήµατος Ι στη Δανία. 
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατά της είναι τα εξής: 
 
Δόθηκε έµφαση καταρχήν στην 
αποκατάσταση σηµαντικών τόπων 
προκειµένου να διευκολυνθεί η αύξηση της 
συνολικής έκτασης πολύτιµων οικοτόπων 
λειµώνων. Θεωρήθηκε ότι αυτός ήταν ο 
µόνος τρόπος να διασφαλιστεί η 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τους σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Χωρίς 
αποκατάσταση σε µεγάλη κλίµακα, τα λιγοστά 
εναποµείναντα τµήµατα λειµώνων θα είχαν 
καταστεί ολοένα και περισσότερο 
αποµονωµένα και µη βιώσιµα. 
 
Υιοθετήθηκε µια στρατηγική προσέγγιση για 
περισσότερους από έναν τόπους, η οποία 
έλαβε σηµαντική αρχική ένεση κεφαλαίων 
(LIFE και εθνικός προϋπολογισµός). Με τον 
τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η αποκατάσταση 
σηµαντικής έκτασης λειµώνων σε σχετικά 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Χωρίς τα δύο 
έργα LIFE, το πιθανότερο είναι ότι οι εργασίες 
αποκατάστασης θα είχαν εκτελεστεί 
κατακερµατισµένα και σε πολύ µεγαλύτερο 
χρονικό πλαίσιο, ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα κεφαλαίων. 
 
Από την αρχή του έργου αναπτύχθηκε στενός 
διάλογος µε τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη, 
ιδιαίτερα τους γεωργούς, µε στόχο την 
ενεργό συµµετοχή τους στη διαχείριση 
λειµώνων εντός του δικτύου Natura 2000, 
όπου αυτό ήταν δυνατό. Τα δύο έργα LIFE 
έτυχαν εν γένει θερµής υποδοχής, καθώς το 
µεγαλύτερο µέρος των εργασιών 
αποκατάστασης ανατέθηκε σε γεωργούς και 
τοπικούς αναδόχους, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία πολύτιµου εισοδήµατος και 
απασχόλησης. Επιπλέον, το προσωπικό του 
Δανικού Οργανισµού για το δάσος και τη 
φύση κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να 
συζητά µε κάθε επιµέρους γεωργό και να 
βοηθήσει τους γεωργούς να υποβάλουν 
αίτηση χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 

γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων ή 
προγραµµάτων διατήρησης της φύσης, κατά 
περίπτωση, για τη διαχείριση των λειµώνων 
τους. 

 
Η αποκατάσταση και η επανακαθιέρωση της 
βόσκησης συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση 
της αισθητικής αξίας πολλών από τους 
τόπους. Η αποδοχή του κοινού ήταν ιδιαίτερα 
αξιοσηµείωτη στο Mols Bjerge, το οποίο 
προτάθηκε πρόσφατα ως εθνικό πάρκο. Ο 
µοναδικός χαρακτήρας του τόπου έχει 
ενισχυθεί σε µεγάλο βαθµό χάρη στις 
εργασίες αποκατάστασης και την εισαγωγή 
ανθεκτικών βοοειδών στην περιοχή. Με τον 
τρόπο αυτό όχι µόνο τονώθηκε ο τοπικός 
τουρισµός, αλλά αυξήθηκε επίσης η αξία των 
ακινήτων στη γύρω περιοχή. 

 
Το έργο συνέβαλε στην αύξηση της 
κατανόησης σχετικά µε τον τρόπο 
αποκατάστασης και διαχείρισης των ξηρών 
λειµώνων του παραρτήµατος Ι µε τον πλέον 
αποδοτικό από οικονοµική άποψη τρόπο. 
Αυτές οι εµπειρίες βέλτιστων πρακτικών 
διαδόθηκαν ευρέως, π.χ. στο αρµόδιο για τη 
διαχείριση προσωπικό σε επίπεδο κοινότητας, 
σε δασικά διαµερίσµατα, επιστηµονικούς 
ειδικούς, ΜΚΟ και οργανώσεις γεωργών. 

 
Η χρήση ίδιων πόρων του Εθνικού 
Οργανισµού για το δάσος και τη φύση όσον 
αφορά τη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης 
και διαχείρισης των λειµώνων παρείχε την 
αναγκαία ευελιξία για την προσαρµογή των 
µέτρων στις τοπικές συνθήκες κάθε τόπου, 
καθώς και στην ικανότητα και στα 
συµφέροντα των τοπικών γεωργών. 
Κατέστησε επίσης δυνατή την καθιέρωση 
οικονοµικά αποδοτικών καθεστώτων 
βόσκησης σε δηµόσια γη όπου υπάρχει 
έλλειψη κτηνοτρόφων πρόθυµων να 
αναλάβουν τις συγκεκριµένες εργασίες, 
καθώς και µη αξιόπιστη προµήθεια ζώων 
βοσκής. Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµόσια 
αρχή που ήταν αρµόδια για την προστασία 
της φύσης µπορούσε να µειώσει το οικείο 
κόστος διαχείρισης αποκτώντας το δικό της 
κοπάδι ανθεκτικών ζώων και 
προσλαµβάνοντας έναν αγρότη για τη 
διαχείριση της δηµόσιας γης. 
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Ο διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού αποτέλεσαν βασικά 
στοιχεία του έργου.  Φωτογραφία: Soren Rasmusse  

 
 
Αδυναµίες  
 
Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται ωστόσο από 
διάφορες αδυναµίες: 

Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 
διαθεσιµότητα κονδυλίων για τη διατήρηση 
της φύσης και άλλων εξωτερικών πηγών 
χρηµατοδότησης (π.χ. LIFE) και επιβάλλει 
µεγάλο διοικητικό φόρτο στις αρχές που είναι 
αρµόδιες για την προστασία της φύσης όσον 
αφορά τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 
των λειµώνων σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα 
και της αποκατάστασης νέων τόπων όπου 
αυτό είναι δυνατό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε διάφορους τόπους, οι τοπικοί γεωργοί εστιάζουν σε δραστηριότητες εντατικής γεωργίας και δεν τους 
ενδιαφέρει η βόσκηση χαµηλής έντασης σε ξηρούς λειµώνες. Φωτογραφία: K. Sundseth 

 

Μέχρι στιγµής, το τρέχον 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα «για τη 
διατήρηση µέσω βόσκησης ή χορτοκοπής σε 
βοσκοτόπους και φυσικές περιοχές» στο 
πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης δεν είχε απήχηση 
στους γεωργούς. Πολλοί θεωρούν ότι είναι 
διοικητικά επαχθές και άκαµπτο σε σύγκριση 
µε το πιθανό οικονοµικό όφελος που θα 
µπορούσε να προσφέρει. Το πρόγραµµα 

προορίζεται να συµβάλει στη διατήρηση 
περίπου 98.000 εκταρίων γεωργικών και 
φυσικών περιοχών υψηλής εθνικής αξίας. 
Προτεραιότητα δίνεται σε χαρακτηρισµένες 
περιοχές Natura 2000 καθώς και σε άλλες 
περιοχές που έχουν καταχωριστεί από τις 
περιβαλλοντικές αρχές, όπως σε ιδιαίτερα 
πολύτιµους και µη προσβάσιµους λειµώνες. 
Ωστόσο, η αξία του προγράµµατος αυτού 
είναι µέχρι στιγµής περιορισµένη όσον 

 
Restoration of Dry Grasslands in Denmark 

Technical Final Report 
Page 40 

 

 
 

E4: Guided visits and events 
Description: At least 1 guided visit each year at the 11 sites. The guided visits shall 
provide the visitors with knowledge and understanding of the restoration project, the 
values of the Natura2000 site and increase the public awareness on nature 
management in general. 
Status: 
66 guided tours and events have been completed at 10 sites. The guided tours have 
been aimed at locale landowners, the general public and groups of people with special 
interest in restoration projects. The table below summarizes the no. of event and 
participants distributed to the different years in the project period. 

Year No. Event Participants 
2004 1 25 
2005 12 460 
2006 26 588 
2007 10 285 
2008 17 1110 
Total 66 2468  

 

 

 

 
 

 
 

82



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

αφορά τη διασφάλιση της µακροχρόνιας 
βόσκησης σε πολύτιµους λειµώνες που 
βρίσκονται σε τόπους Natura 2000. 

Οι ενιαίες στρεµµατικές ενισχύσεις 
ανέρχονται σε 2.000 δανικές κορώνες ανά 
εκτάριο, ενώ το ύψος της ενίσχυσης για τη 
µετατροπή σε εκτατική βόσκηση είναι µόλις 
1.400 δανικές κορώνες ανά εκτάριο. Ως εκ 
τούτου, δεν υπάρχει κίνητρο για µετατροπή, 
ιδίως διότι το ποσό των 1.400 δανικών 
κορώνων θεωρείται ότι δεν καλύπτει το 
σύνολο των εξόδων διαχείρισης των 
βοοειδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
(π.χ. τον χειµώνα απαιτείται πρόσθετη 
τροφή). 

Λαµβανοµένου υπόψη ότι η Δανία 
εξακολουθεί να είναι σε µεγάλο βαθµό 
προσανατολισµένη σε δραστηριότητες 
εντατικής γεωργίας, η µακροχρόνια 
βόσκηση σε πολύτιµους λειµώνες εντός του 
δικτύου Natura 2000 είναι πιθανό να 
εξακολουθήσει, κατά το προβλεπτό µέλλον, 
να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από κρατικά 
κονδύλια για τη φύση. Οι δραστηριότητες 
βόσκησης αυτού του είδους δεν είναι επί του 
παρόντος οικονοµικά βιώσιµες και είναι 
απίθανο να συνεχιστούν χωρίς κρατική 
στήριξη. Ωστόσο, το αυξανόµενο 
ενδιαφέρον για το «κρέας των λειµώνων» 
και για τη γεωργία διατήρησης ως 
παρεπόµενης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας µπορεί να λειτουργήσει 
προς όφελος της διαχείρισης λειµώνων σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
 
 

Με το βλέµµα στραµµένο στο 
µέλλον 
 
Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές για τους 
πολύτιµους λειµώνες του παραρτήµατος Ι εντός 
του δικτύου Natura 2000 φαίνονται πιο 
ελπιδοφόρες απ’ ό,τι πριν από µία δεκαετία. 
Χάρη στη συντονισµένη δράση, σηµαντικές 
εκτάσεις αποκαταστάθηκαν σε σχετικά σύντοµο 
χρονικό διάστηµα και τελούν επί του παρόντος 
υπό εκτατική διαχείριση µέσω διαφόρων 
καθεστώτων βόσκησης. 
 
Επίσης, υπάρχει πλέον σαφές νοµοθετικό 
πλαίσιο για τη στήριξη της διαχείρισης των 
τόπων Natura 2000. Εκδόθηκαν επιµέρους 
αποφάσεις διατήρησης για όλους τους τόπους, 
ενώ ακολούθησε η κατάρτιση νοµικά 
δεσµευτικών σχεδίων διαχείρισης για κάθε 
τόπο, τα οποία τελούν υπό διαπραγµάτευση σε 
στενή συνεργασία µε τους τοπικούς ιδιοκτήτες 
γης, γεωργούς και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 

Αυτά τα σχέδια διαχείρισης παρέχουν στα 
ενδιαφερόµε
να µέρη 
σαφή εικόνα 
των στόχων 
διατήρησης 
και του 
είδους των 
δράσεων 
διαχείρισης 
που 
απαιτούνται 
σε κάθε 
τόπο. 
Επιπλέον, 
δηµιουργού
ν έναν 
καλύτερο 
µηχανισµό 
διασφάλισης 
κρατικών 
κονδυλίων 
για τη 
συνέχιση 
της 
αποκατάστα
σης και της πραγµατοποίησης βόσκησης σε 
λειµώνες εντός του δικτύου Natura 2000. 
 
Επίσης, υπάρχουν πλέον πολύ καλύτερες 
δυνατότητες χρήσης των µέτρων του ΠΑΑ για 
τη στήριξη της βόσκησης και της 
αποκατάστασης λειµώνων. Το 2012 επήλθαν οι 
ακόλουθες αλλαγές: 

• Διάφορες αλλαγές επήλθαν στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα για τη 
διατήρηση της βόσκησης και της φύσης 
εντός τόπων Natura 2000 (πενταετείς 
συµφωνίες). Στις αλλαγές αυτές 
περιλαµβάνονται η αύξηση του ύψους της 
ενίσχυσης ώστε να αντικατοπτρίζεται 
καλύτερα η απώλεια εισοδήµατος και τα 
πρόσθετα έξοδα της βόσκησης. Το ύψος 
της ενίσχυσης ανέρχεται πλέον σε 2.000 
δανικές κορώνες ανά εκτάριο γης που 
καλλιεργείται µε χορτοκοπή, σε 1.000 
δανικές κορώνες ανά εκτάριο γης που 
καλλιεργείται µε χορτονοµή και σε 3.350 
δανικές κορώνες ανά εκτάριο για περιοχές 
που έχουν προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα 
πολύτιµοι και µη προσβάσιµοι βοσκότοποι 
και φυσικές περιοχές. Προβλέπεται επίσης 
πριµοδότηση 600 δανικών κορώνων ανά 
εκτάριο για εκτάσεις που βρίσκονται εντός 
περιοχών οι οποίες έχουν οριστεί για 
συγκεκριµένη δραστηριότητα προς όφελος 
των πτηνών. Τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την είσπραξη των 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έχουν 
επίσης καταστεί σχετικά πιο ευέλικτα, 

      1

Naturpleje i Natura 2000
Tilskudsmuligheder 2012
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γεγονός που αναµένεται να τα καταστήσει 
περισσότερο ελκυστικά και προσβάσιµα 
στους γεωργούς. 

• Στο ΠΑΑ έχουν ενταχθεί δύο νέα µέτρα για 
τόπους Natura 2000: 

 Μέτρα για τη διευκόλυνση του 
καθαρισµού οικοτόπων από την 
υπερβολική βλάστηση και την 
προετοιµασία της γης για βόσκηση 
(π.χ. επιδιόρθωση φρακτών, 
εγκατάσταση παροχής νερού, 
περιβόλων κ.λπ.). 

 Μέτρα για την αποκατάσταση των 
φυσικών υδρολογικών συνθηκών. 

 
Τα µέτρα αυτά παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα 
µε τα µέτρα που είχαν προηγουµένως 
χρηµατοδοτηθεί µέσω των έργων LIFE και 
εθνικής χρηµατοδότησης για τη διαχείριση της 
φύσης, αλλά τα οποία είναι πλέον 
ενσωµατωµένα στο ΠΑΑ. 
 
Στο πρόγραµµα προσδιορίζονται περίπου 
34.000 εκτάρια λειµώνων και άλλων πολύτιµων 
οικοτόπων που χρήζουν καθαρισµού ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής τους, και 
ακόµη 11.000 εκτάρια γεωργικών εκτάσεων για 
τις οποίες απαιτείται αποκατάσταση των 
φυσικών υδρολογικών συνθηκών τους. Το ΠΑΑ 
προσφέρει κάλυψη του 100% του κόστους των 
µέτρων αυτών (υπό την προϋπόθεση της 
εκπλήρωσης ορισµένων προϋποθέσεων). 
Περιοχές στις οποίες αποκαταστάθηκαν οι 
φυσικές υδρολογικές συνθήκες δικαιούνται 
επίσης ετήσιας αποζηµίωσης για περίοδο 20 
ετών, η οποία καλύπτεται επίσης από το ΠΑΑ. 
 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
LIFE04NAT/ LIFE04NAT/DK/000020 Έντυπα 
αιτήσεων, τελική τεχνική έκθεση και έκθεση 
που απευθύνεται σε µη ειδικούς: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse
/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/
English/English_Summary.htm  
 
Natura 2000 plan 2010-2015 Mols Bjerge med 
kystvande – Natura 2000-omrade nr 227. 
Miljoministeriet, Naturstyrelsen  
 
Το δανικό πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
(2007-2013), Υπουργείο Τροφίµων, Γεωργίας 
και Αλιείας  
 

LIFE and Europe’s grasslands, restoring a for-
gotten habitat, European Commission 2008, 
http://ec.europa.eu/environment/life/publicatio
ns/lifepublications/lifefocus/documents/grassla
nd.pdf 
 
Naturpleje I Natura 2000: Tilskudsmuligheder 
2012, Ministeriet for Fodevarer Landbrug og Fi-
skeri, NaturErhvervstyrelsen 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD, Βρυξέλλες 
 
Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τους Soren 
Rasmussen και Peder Kirk Iversen, του Δανικού 
Οργανισµού για το δάσος και τη φύση,  για την 
παροχή επισκόπησης των ζητηµάτων που 
περιβάλλουν την παρούσα περιπτωσιολογική 
µελέτη 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διατήρηση του 
τοπίου στον 
Μέλανα Δρυµό, 
Γερµανία 
 
Διευκόλυνση της συνεργασίας 
µε τους γεωργούς, τους 
υπέρµαχους της διατήρησης 
της φύσης και τις τοπικές 
αρχές  

 

Ιστορικό 
 
Ο Μέλανας Δρυµός βρίσκεται στη νοτιοδυτική 
Γερµανία, στο οµόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-
Βυρτεµβέργης. Παλαιότερα η περιοχή του 
Μέλανα Δρυµού καλυπτόταν από πυκνά δάση. 
Ωστόσο, η καλλιέργεια της γης µεταµόρφωσε το 
τοπίο. Η παραδοσιακή χρήση της γης –
προσαρµοσµένη στις απότοµες πλαγιές και στις 
βαθιές κοιλάδες του Μέλανα Δρυµού– 
δηµιούργησε και διατήρησε ένα πλούσιο 
µωσαϊκό δασών, λειµώνων και 
καλλιεργούµενων αγρών, στοιχεία που 
συνθέτουν επί του παρόντος το χαρακτηριστικό 
τοπίο του Μέλανα Δρυµού. 
 
Πολλά είδη έχουν προσαρµοστεί σε αυτό το 
ποικιλόµορφο τοπίο και εξαρτώνται από τη 
συνέχιση της παραδοσιακής χρήσης της γης. 
Στόχος της Ένωσης για την προστασία της γης 
του κεντρικού Μέλανα Δρυµού (LACBF) είναι η 
αποκατάσταση και διατήρηση των 
παραδοσιακών τοπίων που περιλαµβάνουν 
οικοτόπους και είδη Natura 2000 σε συνεργασία 
µε τοπικές κοινότητες/αρχές, οργανώσεις 
γεωργών και υπέρµαχους της διατήρησης της 
φύσης, µε σκοπό την ενίσχυση των τοπικών 
κοινοτήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας 
και την εξασφάλιση βιώσιµων µέσων 
βιοπορισµού. Η LACBF οργανώνει τη διαχείριση 
των βοσκοτόπων ώστε να διατηρούνται οι 
λειµώνες ανοιχτοί, υποστηρίζει τα προϊόντα της 
περιοχής και παρέχει εκπαιδευτική κατάρτιση 
για την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την ιδιαίτερη ύπαιθρο του Μέλανα 
Δρυµού. 
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Παραδοσιακό τοπίο στον Μέλανα Δρυµό. Hans Page 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργικά ζητήµατα 
 
Στην περιοχή δραστηριοποίησης της LACBF 
υπάρχουν τέσσερις τόποι Natura 2000 (7817-
341 Eschachtal, 7616-341 Kleinkinzig- und 
Rötenbachtal, 7715-341 Mittlerer Schwarzwald 
bei Hornberg und Schramberg, 7716-341 
Schiltach und Kaltbrunner Tal). Σε αυτούς τους 
τόπους κυριαρχούν οι λειµώνες µε ποικίλα είδη 
οι οποίοι δηµιουργήθηκαν από τη βόσκηση και 
τη χορτοκοπή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
αιώνων. Έχουν σχηµατιστεί από την 
παραδοσιακή εκτακτική γεωργική χρήση και τις 
συγκεκριµένες γεωργικές συνθήκες του Μέλανα 
Δρυµού. Το γενικό πρόβληµα που εντοπίζεται 
σε αυτό το παραδοσιακό τοπίο στις µέρες µας 
είναι η εγκατάλειψη των ανοικτών εκτάσεων. 
Μεγάλο µέρος των λειµώνων έχουν χερσωθεί 
τα τελευταία έτη διότι η παραδοσιακή –και ως 
επί το πλείστον βιώσιµη– χρήση της γης είναι 
εξαιρετικά δαπανηρή και περίπλοκη. Παρότι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν νέες επιλογές, 
για πολλές πλαγιές στον Μέλανα Δρυµό 
εξακολουθεί να απαιτείται χειρωνακτική 
χορτοκοπή και συγκοµιδή. Η υπαίθρια 
καλλιέργεια εστιάζει µόνο σε οικονοµικά 
αποδοτικά αγροτεµάχια σε χαµηλό υψόµετρο, 
γεγονός που προκαλεί µια µη βιώσιµη 
εντατικοποίηση αυτών των αγρών και οδηγεί σε 

εγκατάλειψη των εκτεταµένων λειµώνων και 
βοσκοτόπων στις πλαγιές. 
 
Το συγκριτικά ποικιλόµορφο παρ’ όλα αυτά 
τοπίο αποτελεί επίσης τον λόγο για τον οποίο 
πολλοί τουρίστες επισκέπτονται τον Μέλανα 
Δρυµό κάθε χρόνο. Ο τουρισµός αποτελεί 
σηµαντική πηγή εσόδων για τον τοπικό 
πληθυσµό και τους γεωργούς. Από κοινού µε 
τον στόχο της διατήρησης της φύσης, συνιστά 
ισχυρό κίνητρο διατήρησης του παραδοσιακού 
τοπίου τους. 
 
Ως εκ τούτου, η LCABF εστιάζει όχι µόνο στους 
τόπους Natura 2000, αλλά και σε όλους τους 
γύρω πολύτιµους οικοτόπους. Η εν λόγω ένωση 
εφαρµόζει διαχείριση σε επίπεδο τοπίου µε 
σκοπό την επίτευξη διαφόρων στόχων και την 
προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων 
οµάδων ενδιαφεροµένων. 
 
 

Μέτρα για την κάλυψη των 
αναγκών διατήρησης, την 
αντιµετώπιση των 
συγκρούσεων κ.λπ. 
 
Η µεγαλύτερη πρόκληση επί του παρόντος είναι 
να αναχαιτιστεί η απώλεια της παραδοσιακής 
χρήσης της γης στις µικρές γεωργικές 
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εκµεταλλεύσεις. Οι επακόλουθες αλλαγές, η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και του 
παραδοσιακού τοπίου και η µεταβολή των 
τόπων Natura 2000 έχουν σηµαντικό αντίκτυπο 
στον πληθυσµό και τη φύση. 
Ως εκ τούτου, η LACBF συνεργάζεται µε τις 
δηµοτικές αρχές, τους υπέρµαχους της 
διατήρησης της φύσης και τους γεωργούς για 
την εύρεση ενός παραγωγικού τρόπου βιώσιµης 
ανάπτυξης. Ως µη κερδοσκοπική οργάνωση, η 
LACBF διοργανώνει συζητήσεις µεταξύ των 
οµάδων ενδιαφεροµένων, συνεισφέροντας 
παράλληλα σε αυτές. Από κοινού, αναζητούν 
λύσεις για τη δηµιουργία ενός βιώσιµου 
συστήµατος χρήσης της γης, καθώς και µέτρα 
που µπορούν να εφαρµοστούν για τη 
διατήρηση του τοπίου, περιλαµβανοµένων των 
οικοτόπων και των ειδών Natura 2000. Η 
συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά τη 
διατήρηση της φύσης και την περιφερειακή 
ανάπτυξη έχει αποδείξει την αξία της στο 
πέρασµα των ετών και έχει οικοδοµήσει ένα 
αποτελεσµατικό και αξιόπιστο δίκτυο µεταξύ 
των ενδιαφερόµενων µερών στην περιοχή. 
 

 
Βοσκότοπος στον Μέλανα Δρυµό. Christoph Ziechau 
 
Το έργο της LACBF συνίσταται σε διάφορα 
έργα. Γενικά, τα έργα αυτά µπορούν να 
χωριστούν σε τέσσερα κύρια καθήκοντα. Οι 
αρµοδιότητες της LACBF εκτείνονται και σε 
άλλους τοµείς, αλλά επιλέχθηκαν τα ακόλουθα 
στοιχεία ώστε να δοθεί µια γενική εικόνα.  
 

1) Μέτρα για την προστασία της γης  

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, η 
παραδοσιακή χρήση της γης είναι καίριας 
σηµασίας για την ύπαρξη ανοικτών χώρων 
και τη βιοποικιλότητα στον Μέλανα Δρυµό. 
Οι σηµαντικοί οικότοποι Natura 2000 
απειλούνται από την εγκατάλειψη των 
γαιών διότι οι θάµνοι θα επεκταθούν πολύ 
γρήγορα, ενώ ακόµη και µικρά δέντρα θα 
αρχίσουν να αναπτύσσονται έπειτα από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 
Στην περίπτωση ήδη εγκαταλελειµµένων 
αγρών, η LACBF πραγµατοποιεί συζητήσεις 
µε τον τοπικό δήµο και τους ιδιοκτήτες γης 
σχετικά µε το αν υπάρχει κάποιος 
οικονοµικά αποδοτικός και εύλογος από 
οικολογική άποψη τρόπος εφαρµογής ενός 
µέτρου προστασίας της γης για τον 
καθαρισµό του αγρού και την αποκατάσταση 
του λειµώνα. Σε καταφατική περίπτωση, η 
LACBF προβαίνει στον σχεδιασµό, τους 
υπολογισµούς και την υποβολή αίτησης 
επιχορήγησης για την εφαρµογή του 
µέτρου. Εάν εγκριθεί η αίτηση, αναθέτει σε 
τοπικό γεωργό να εφαρµόσει τα επιλεγµένα 
µέτρα επιτόπου. Με τον τρόπο αυτό, οι 
γεωργοί µπορούν ακόµη και να κερδίσουν 
χρήµατα συµβάλλοντας στην προστασία του 
τοπίου, µε συνέπεια τη βελτίωση της στάσης 
τους απέναντι στη διατήρηση της φύσης. 
Συχνά τα µέτρα αυτά υποστηρίζονται 
οικονοµικά από το γερµανικό οµόσπονδο 
κρατίδιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 
κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεµβέργης, η LACBF 
µπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης 
στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Landschaftspflegerichtlinie (Πρόγραµµα 
διαχείρισης του τοπίου) βάσει του άρθρου 
57 του κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση της γεωργίας. Ωστόσο, ένα 
µέτρο προστασίας της γης το οποίο 
συνίσταται στον καθαρισµό ενός τµήµατος 
γης έχει νόηµα µόνο αν η γη συνεχίσει να 
χρησιµοποιείται και στη συνέχεια. Ως εκ 
τούτου, ο µελλοντικός τρόπος χρήσης και ο 
γεωργός που θα αναλάβει αυτή την εργασία 
πρέπει να διευκρινίζονται πριν από την 
εφαρµογή του µέτρου. 
 
2) Διαχείριση βοσκοτόπων 

Στην περίπτωση γης που έχει ήδη 
αποκατασταθεί ή κινδυνεύει να χερσωθεί, η 
LACBF προβαίνει σε συµβιβασµό µε τους 
γεωργούς προκειµένου να διασφαλιστεί η 
χρήση της γης. Ο ορθός τρόπος χρήσης των 
τόπων αυτών είναι η διαχείριση των 
βοσκοτόπων λόγω της πλούσιας σε είδη 
χορτονοµής τους και της ικανότητας των 
ζώων βοσκής να διατηρούν σηµαντικούς 
οικοτόπους όπως οι τόποι Natura 2000. Η 
LACBF ενεργεί ως µεσολαβητής. Είτε βρίσκει 
έναν γεωργό που µπορεί να χρησιµοποιήσει 
αυτά τα αγροτεµάχια ως πρόσθετους 
βοσκοτόπους είτε παρέχει στήριξη στους 
γεωργούς για τη δηµιουργία του δικού τους 
κοπαδιού βοοειδών ή αιγοπροβάτων. Το 
δίκτυο της ένωσης έχει καίρια σηµασία για 
την επικοινωνία και τη συνολική επιτυχία. Οι 
γεωργοί και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 
πρέπει να εµπιστεύονται τη LACBF ώστε να 
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µιλήσουν άµεσα και ξεκάθαρα σχετικά µε τα 
προβλήµατα και τις δυνατότητες. Με τη 
σωστή επιλογή συστήµατος διαχείρισης, η 
LACBF µπορεί όχι µόνο να στηρίξει τη 
διατήρηση του τοπίου αλλά και να συµβάλει 
στο εισόδηµα των γεωργών και τη 
βιωσιµότητα της γεωργικής τους 
δραστηριότητας. 
 
3) Τοπικά προϊόντα και προστιθεµένη αξία 
για την περιοχή 

Η µόνιµη χρήση της γης είναι καθοριστική 
για το τοπίο και τους διάφορους οικοτόπους 
του Μέλανα Δρυµού. Η καλλιέργεια σε 
απότοµες πλαγιές κατέστη 
αναποτελεσµατική λόγω της τεχνολογικής 
επανάστασης και της εντατικοποίησης της 
χρήσης της γης. Εάν η απόδοση των 
πεδινών αγροτεµαχίων που αποτελούν 
αντικείµενο εντατικής καλλιέργειας είναι 
υψηλότερη από την εκτατική και πολύπλοκη 
καλλιέργεια στις πλαγιές, για ποιον λόγο να 
συνεχίσει ο γεωργός να καλλιεργεί αυτά τα 
αγροτεµάχια; Η LACBF αναζητά 
εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της γης 
ώστε η καλλιέργεια στις πλαγιές να καταστεί 
αποδοτική. Για παράδειγµα, η 
αποκατάσταση των οπωρώνων δείχνει τη 
σύνδεση µεταξύ της χρήσης της γης, της 
βιοποικιλότητας και της προστιθεµένης αξίας 
για την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
την εµπορία τοπικών ποιοτικών προϊόντων 
(π.χ. χυµός µύλου) στην περιοχή, η οποία 
υποστηρίζει το έργο των παραγωγών. Η 
πρωτοβουλία για τον τοπικό χυµό χαίρει 
ήδη περιφερειακής αναγνώρισης. Είναι 
επίσης συνώνυµη της υψηλής ποιότητας και 
της βιωσιµότητας. Οι κάτοικοι που 
φροντίζουν τους οπωρώνες τους µπορούν 
πλέον να κερδίζουν χρήµατα από αυτό το 
σύστηµα παραδοσιακής χρήσης της γης. Οι 
πλούσιοι σε είδη οπωρώνες διατηρούνται 
και παραµένουν σε χρήση χάρη στην 
εµπορία τοπικών προϊόντων. Οι γεωργοί 
πραγµατοποιούν χορτοκοπή στους λειµώνες 
κάτω από τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα 
και συγκοµίζουν τα φρούτα ώστε να 
δηµιουργήσουν πρόσθετο εισόδηµα που 
καθιστά την εργασία τους αποδοτική. Όχι 
µόνο τουρίστες, αλλά και κάτοικοι της 
περιοχής αγοράζουν το τοπικό αυτό προϊόν, 
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
προστιθεµένης αξίας στην περιοχή του 
κεντρικού Μέλανα Δρυµού. Σε δηµόσιους 
χώρους παραγωγής, οι κάτοικοι και οι 
τουρίστες µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά 
µε το προϊόν και τον αντίκτυπό του στο 
τοπίο. Η LACBF υποστηρίζει την ανταλλαγή 
επαφών και εµπειριών εντός του δικτύου, 
υποστηρίζει την εµπορία και παρέχει 

συµβουλές για µια βιώσιµη χρήση της γης 
προσαρµοσµένη στον Μέλανα Δρυµό. 
 

 
Πώληση τυριού από τοπικό γεωργό. Christoph 
Ziechaus 
 

4) Ευαισθητοποίηση 

Είναι πολύ σηµαντικό να ευαισθητοποιηθεί 
το κοινό όσον αφορά τη σχέση µεταξύ του 
τοπικού τοπίου, της χρήσης της γης και της 
διατήρησης της φύσης. Είναι απαραίτητο οι 
κάτοικοι να αποκτήσουν γνώση και 
συναίσθηση σχετικά µε το τοπίο στο οποίο 
ζουν και τα προβλήµατα διατήρησης τα 
οποία αντιµετωπίζει. Ως εκ τούτου, η LACBF 
διοργανώνει δηµόσιες εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο των οποίων εξηγείται ο δεσµός 
µεταξύ βοσκοτόπων, δασών, λειµώνων, 
βιοποικιλότητας, δικτύου Natura 2000, 
οικοσυστηµικών υπηρεσιών και της 
επακόλουθης ποιότητας ζωής στην περιοχή. 
 
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η εκπαίδευση των 
παιδιών σχολικής ηλικίας, διότι έχει καίρια 
σηµασία να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε 
το τοπίο του τόπου τους. Η LACBF 
διοργανώνει επιτόπια σχολικά έργα για την 
εκπαίδευση των παιδιών. Έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα 
µε την ηλικία. Στόχος είναι να έρθουν τα 
παιδιά πιο κοντά στη φύση εξηγώντας τους 
όλες τις διασυνδέσεις, τις αλληλοεξαρτήσεις 
και τις αλλαγές, να προκληθεί το 
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ενδιαφέρον τους και να µεταφερθούν 
γνώσεις µε ευχάριστο τρόπο. 
 
 

 
Εξερεύνηση τοπικών οπωρώνων από µαθητές 
σχολείου. Susanne Kopf 

 
 
Σε συνεργασία µε τον οργανισµό µάρκετινγκ 
«echt Schwarzwald» και την ένωση 
γεωργών, η LACBF διοργανώνει τοπικές 
εκδηλώσεις, π.χ. αγορές, για την 
παρουσίαση των τοπικών προϊόντων και του 
έργου των γεωργών για τη διατήρηση των 
(ηµι)φυσικών οικοτόπων. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο δηµόσιων φόρουµ παρέχονται 
τεχνικές συµβουλές και πραγµατοποιούνται 
συζητήσεις σχετικά µε θέµατα που αφορούν 
τη διατήρηση του τοπίου και την 
περιφερειακή ανάπτυξη. 
 
Είναι πάντα σηµαντικό να ενηµερώνονται οι 
τοπικοί πολιτικοί και οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σχετικά µε τις αλλαγές στο 
τοπίο. Η LACBF προσφέρει ηµερήσιες 
εκδροµές στο πλαίσιο των οποίων 
εξηγούνται ειδικά έργα ή συζητούνται 
διαρκή ζητήµατα. Μεριµνά για τη συµµετοχή 
όλων των ενδιαφερόµενων µερών ώστε να 
αποκτά εικόνα των δεσµεύσεων τους και 
των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν. 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
αντληθέντα διδάγµατα από 
αυτή την εµπειρία 
 
Γενικά, καθήκον της LACBF είναι να συντονίζει 
τις διαδικασίες και να συγκεντρώνει τα 
ενδιαφερόµενα µέρη προκειµένου να µάθει τους 
φόβους και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 

και να αναζητήσει κοινές λύσεις. Στόχος είναι η 
εξεύρεση ενός συνεργατικού τρόπου στήριξης 
της περιφερειακής βιώσιµης ανάπτυξης, χωρίς 
το τοπίο να απολέσει τις λειτουργίες του όσον 
αφορά τους ανθρώπους, τα τρόφιµα και τη 
φύση. 
 
Στην παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη 
παρουσιάζονται διάφορες δραστηριότητες τις 
οποίες αναπτύσσουν σε ολόκληρη τη Γερµανία 
οι ενώσεις για την προστασία της γης. Τα 
περισσότερα γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια 
χαρακτηρίζονται από τις δικές τους 
ιδιαιτερότητες και έχει καίρια σηµασία οι εν 
λόγω ενώσεις να προσαρµόζονται σε αυτές τις 
ιδιαιτερότητες. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να 
συνεργαστούν µε τους υπέρµαχους της 
διατήρησης της φύσης, τους γεωργούς και τις 
τοπικές αρχές της περιοχής µε σκοπό τη 
φροντίδα του τοπίου και τη διασφάλιση της 
βιώσιµης ανάπτυξής του.  
Είναι καίριας σηµασίας να επιδεικνύεται 
κατανόηση για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και 
να εξηγούνται µε υποµονή οι πολιτικές και τα 
προγράµµατα, τα οποία συχνά είναι πολύ 
περίπλοκα για να γίνουν αµέσως κατανοητά. 
Είναι σηµαντικό να περιγράφονται οι στόχοι και 
ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να επιτευχθούν 
µε πολύ απλά λόγια. 
 
Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας είναι να 
παρουσιάζονται οι οδηγίες από την οπτική των 
ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι µπορούν να 
αντιληφθούν τον τρόπο µε τον οποίο τους 
επηρεάζουν οι εξελίξεις και τι µπορούν να 
κάνουν, είναι πιο ανοιχτόµυαλοι στις δράσεις 
για τη διατήρηση της φύσης. Ως εκ τούτου, 
είναι σηµαντικό να διατηρείται το ίδιο πρόσωπο 
επικοινωνίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με 
τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα αξιόπιστο 
δίκτυο εντός του οποίου όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη αισθάνονται ελεύθερα να µιλήσουν για τα 
προβλήµατα και τις ιδέες τους. 
 
Καίριος παράγοντας επιτυχίας είναι επίσης η 
επαγγελµατική εποπτεία και διαχείριση από τον 
συντονιστή της ένωσης για την προστασία της 
γης. Μόνο εάν τα µέτρα και η οικονοµική 
διαχείριση πραγµατοποιούνται µε 
επαγγελµατικό τρόπο θα αισθάνονται όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη άνετα και θα 
απευθύνονται σε µια ένωση για την προστασία 
της γης. Μια τέτοια ένωση δεν ενεργεί ποτέ µε 
δική της πρωτοβουλία· ενεργεί και παρέχει 
συµβουλές µόνο κατόπιν αιτήµατος. 
 
Σε περίπτωση συγκρούσεων, στόχος της 
ένωσης είναι να συζητά µε τους ανθρώπους, 
προκειµένου να κατανοήσει πραγµατικά το 
πρόβληµά τους και αναζητήσει µε υποµονή µια 
κοινή λύση. Ως εκ τούτου, συνιστά 
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πλεονέκτηµα ότι όλες οι ενώσεις για την 
προστασία της γης είναι µη κυβερνητικές και µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις. Είναι ανεξάρτητες, 
γεγονός που εµπνέει εµπιστοσύνη στον τοπικό 
πληθυσµό. 
 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
πληροφοριών 
 
www.landschaftspflegeverband.de 
 
www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/ 
 
www.bfn.de/0316_steckbriefe.html 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Marie 
Kaerlein. Deutscher Verband für 
Landschaftspflege e.V. (DVL) (Γερµανική 
Ένωση για την προστασία της γης) 
 
Ευχαριστίες: Bernd Blümlein (DVL), Susanne 
Kopf (LACBF) 
 
 

90



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Αποκατάσταση 
και διαχείριση 
υγρών λειµώνων 
για απειλούµενες 
πεταλούδες 
υγροτόπων 
στην Πολωνία 
 
 
 
 
 
 

 
Lycaena helle σε Polygonum bistorta, το φυτό ξενιστή 
της  
© Αρχείο CMOK 
 
 

 
 

Βασικοί οικότοποι και είδη 
Natura 2000 στην Πολωνία 
 
Η Πολωνία φιλοξενεί µεγάλο ποσοστό των 
λειµώνων της Ευρώπης που αναγνωρίζονται ως 
κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
συµπεριλαµβανοµένων περίπου 400 km2 
λειµώνων Molinia (οικότοπος 6410), περίπου 
31,1 km2 αλλουβιακών λειµώνων (οικότοπος 
6440), 7054 km2 θεριζόµενων λειµώνων 
χαµηλού υψόµετρου (οικότοπος 6510), 1200 
km2 ορεινών θεριζόµενων λειµώνων (οικότοπος 
6520) και περίπου 12 km2 ασβεστούχων βάλτων 
(οικότοπος 7210) (ΕΟΠ 2011a). Συνολικά, από 
την προσχώρησή της στην ΕΕ το 2004, η 
Πολωνία έχει χαρακτηρίσει το ένα πέµπτο της 
χερσαίας έκτασής της ως Natura 2000 (ΕΟΠ 
2011b). 
 
Πολλές από αυτές τις εκτάσεις λειµώνων είναι 
ηµιφυσικοί υγροί λειµώνες που αποτελούν 
ενδιαίτηµα για σπάνιες πεταλούδες, 
συµπεριλαµβανοµένων των Phengaris 
(Maculinea) teleius (modraszek telejus), 
Phengaris nausithous (modraszek nausitous), 
Lycaena helle (czerwończyk fioletek), Lycaena 
dispar (czerwończyk nieparek), Coenonympha 
oedippus (strzępotek edypus) και Euphydryas 
aurinia (przeplatka aurinia). 
 
Όλα αυτά τα είδη εξαρτώνται από τη συνεχή 
εκτεταµένη συντήρηση των υγρών λειµώνων που 
φιλοξενούν τα φυτά ξενιστές τους, ενώ τα δύο 
είδη Phengaris παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες 
όσον αφορά τον κύκλο ζωής στον οποίο 
συµµετέχουν είδη µυρµηγκιών που είναι πολύ 
ευαίσθητα στις αλλαγές. Η Coenonympha 
oedippus απαντάται κυρίως σε αλκαλικούς 
χαµηλούς τυρφώνες (7230), η Lycaena helle σε 
λειµώνες Calthion, ενώ τα άλλα 4 είδη 
εξαρτώνται κυρίως από λειµώνες Molinia (6410). 
Στα είδη πτηνών ιδιαίτερου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε υγρούς λειµώνες 
περιλαµβάνονται ο γερανός (Grus grus), ο 
λευκοπελαργός (Ciconia ciconia), ο 
καλαµόκιρκος (Circus aeruginosus) και η 
ορτυγοµάνα (Crex crex). 
 
Οι οικότοποι αυτοί δηµιουργήθηκαν µε 
παραδοσιακή εκτατική διαχείριση –µε όψιµη 
χορτοκοπή για τη χορτονοµή και βόσκηση 
χαµηλής έντασης µετά την κοπή της 
χορτονοµής– η οποία εφαρµόζεται στις µικρής 
κλίµακας µικτές γεωργικές εκµεταλλεύσεις της 
Πολωνίας. 
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Γεωργικές αλλαγές και απειλές 
για τη διαχείριση των υγρών 
λειµώνων υψηλής 
βιοποικιλότητας 
 
Οι οικονοµικές µεταβολές στην αγροτική 
οικονοµία και τη γεωργία της Πολωνίας από το 
τέλος της σοβιετικής περιόδου και την 
προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ επέφεραν 
τεράστιες αλλαγές στη γεωργία, οι οποίες 
οδήγησαν τόσο σε εγκατάλειψη όσο και σε 
εντατικοποίηση της γεωργίας σε διάφορες 
περιοχές. 
Στους υγρούς λειµώνες, η εντατικοποίηση είχε τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• αποστράγγιση των υγρών λειµώνων και 
αποσύνθεση των τυρφωδών εδαφών, 

• οµογενοποίηση του τοπίου, για 
παράδειγµα η αποµάκρυνση θάµνων που 
βρίσκονταν στη µέση εκτάσεων και 
παρείχαν προστασία από τον άνεµο και 
πηγές νέκταρος, 

• ευτροφισµό λόγω της αυξηµένης χρήσης 
αγροχηµικών προϊόντων και λιπασµάτων, 

• πρόωρη και επανειληµµένη χορτοκοπή 
που καταστρέφει τα αυγά, τις προνύµφες 
των πεταλούδων και τα φυτά µε τα οποία 
τρέφονται, 

• απόπειρες καλλιέργειας λειµώνων ως 
αρόσιµης γης. 

 
Η εγκατάλειψη της εκτατικής διαχείρισης των 
υγρών λειµώνων είχε τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: 

• υπερανάπτυξη λοχµών, ιδίως ιτιάς και 
σηµύδας, και 

• µεταβολές στα κυρίαρχα είδη φυτών προς 
τα ψηλά, πυκνά πολυετή είδη χόρτου και 
κυπεριδών. 

 
Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει σε εξαφάνιση 
των φυτών µε τα οποία τρέφονται οι πεταλούδες 
αυτές, καθώς και των µυρµηγκιών ξενιστών 
τους. Η καλλιέργεια και η αποστράγγιση, 
ακολουθούµενες από την αποσύνθεση της 
τύρφης, οδηγούν σε σηµαντική µείωση της 
ποικιλοµορφίας της βλάστησης.  
 
Οι επιπτώσεις της εγκατάλειψης συχνά 
εκδηλώνονται µε βραδύτερους ρυθµούς, αλλά 
ορισµένοι λειµώνες έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και 
πάνω από µία δεκαετία και εµφανίζουν σηµαντική 
υπερβλάστηση. Ως αποτέλεσµα, οι πληθυσµοί 
αυτών των πεταλούδων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος µειώθηκαν ραγδαία (van Swaay 
et al 2010). 
 

Η έλλειψη υποστήριξης για την εφαρµογή 
πρακτικών ορθής διαχείρισης και η έλλειψη 
ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών σε τόπους Natura 2000 
(π.χ. Grodzinska-Jurczak & Cent 2011) 
σηµαίνουν ότι µέχρι στιγµής έχουν ληφθεί 
περιορισµένα ή ανεπαρκή µέτρα για τη 
διατήρηση των πεταλούδων. 
 

 
Παρακολούθηση πεταλούδων και µυρµηγκιών 
ξενιστών © αρχείο CMOK 

 
Στόχοι και µέτρα του έργου 
για τις πεταλούδες των 
υγροτόπων 
 
Το έργο LIFE «Wetland Butterflies» (LIFE06 
NAT/PL/000100) διήρκεσε τριάµισι χρόνια, από 
το 2006 έως το 20101. Στόχος του έργου ήταν η 
βελτίωση της ποιότητας των οικοτόπων έξι ειδών 
πεταλούδων-στόχων και η διασφάλιση της 
καλύτερης δυνατής κατάστασης των οικοτόπων. 
Το έργο αποσκοπούσε επίσης στην εφαρµογή 
κατάλληλων γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων για τη χρηµατοδότηση της 
µακροπρόθεσµης διαχείρισης των τόπων. Στα 
κυριότερα µέτρα περιλαµβάνονταν η 
αποκατάσταση των οικοτόπων και της καλής 
υδρολογικής κατάστασης, καθώς και η τακτική 
διαχείριση µέσω χορτοκοπής. Στο έργο 
περιλαµβάνονταν επίσης δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης του κοινού, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 
Περιοχές του έργου 
 
Το έργο LIFE κάλυπτε τέσσερις περιοχές Natura 
2000 (Gatkowski 2010, ΕΟΠ 2011b): 

                                                
1http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3
219 
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• Ο ΤΚΣ και η ΖΕΠ του Puszcza Kampinoska 
(PLC140001), συνολικής έκτασης 380 
km2 αποτελούνται από 38km2 οικοτόπων 
θινών και βαλτότοπων που συµπίπτουν σε 
µεγάλο βαθµό µε τα σύνορα του εθνικού 
πάρκου Kampinos. Στους οικοτόπους 
περιλαµβάνονται αλκαλικοί χαµηλοί 
τυρφώνες (7230), θεριζόµενοι λειµώνες 
χαµηλού υψόµετρου (6510), λειµώνες 
Molinia (6410), καθώς και ξερικοί 
αµµώδεις λειµώνες (6120), δάση, 
τυρφώνες και έλη. Στα είδη ιδιαίτερου 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
περιλαµβάνονται οι πεταλούδες Phengaris 
teleius, Lycaena dispar και Euphydryas 
aurinia, και πολλά είδη πτηνών. 

• Ο ΤΚΣ του βάλτου Bagno Całowanie 
(PLH140001), επιφάνειας 42km2, 
εξακολουθεί να διαθέτει σηµαντικές 
εκτάσεις θεριζόµενων υγρών λειµώνων 
(6510) και λειµώνων Molinia (6410) παρά 
την αποστράγγιση των βάλτων. Φιλοξενεί 
πληθυσµούς Lycaena dispar, Lycaena 
helle και Phengaris teleius. Το 
µεγαλύτερο τµήµα της έκτασης είναι 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ενώ ένα τµήµα 
ανήκει σε φυσικό πάρκο. 

• Ο ΤΚΣ Torfowiska Chełmskie 
(PLH060023), επιφάνειας άνω των 
21km2, περιλαµβάνει τρεις βάλτους 
(Brzeźno, Bagno Serebryskie και 
Roskosz) που αποτελούνται από λειµώνες 
Molinia (6410), ασβεστούχους βάλτους 
(7210) και αλκαλικoύς χαµηλούς 
τυρφώνες (7230). Τµήµατα θερµόφιλων 
ασβεστούχων λειµώνων (6210) µεταξύ 
των βαλτών συµβάλλουν στην αφθονία 
και την ποικιλοµορφία των ειδών. Ο ΤΚΣ 
φιλοξενεί έναν από τους πολυτιµότερους 
πληθυσµούς Euphydryas aurinia στην 
Πολωνία, καθώς και Phengaris teleius, 
Phengaris nausithous, Lycaena helle και 
Lycaena dispar. Η περιοχή προστατεύεται 
εν µέρει ως εθνικό φυσικό καταφύγιο και 
εν µέρει ως φυσικό πάρκο. 

• Ο ΤΚΣ Torfowisko Sobowice (PLH060024), 
επιφάνειας 1.7km2 περιλαµβάνει επίσης 
λειµώνες Molinia (6410) και αλκαλικούς 
χαµηλούς τυρφώνες (7230) παρακείµενων 
σε οικοτόπους λειµώνων (6510) µε 
θερµόφιλους ασβεστούχους λειµώνες 
(6210). Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα 
πολύτιµη για τον πληθυσµό Coenonympha 
oedippus, καθώς και τους πληθυσµούς 
Phengaris teleius, Phengaris nausithous, 
Lycaena helle, Lycaena dispar, και 
Euphydryas aurinia. Μέρος της περιοχής 
προστατεύεται ως εθνικό φυσικό 
καταφύγιο. 

 

 
Υγρός λειµώνας µε Polygonum bistorta, φυτό ξενιστή 
Lycaena helle, στο Bagno Całowanie © Αρχείο CMOK 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
αντληθέντα διδάγµατα από 
αυτή την εµπειρία 
 
Εφαρµοσθέντα µέτρα και επιτεύγµατα 
του έργου  
 
Οι εταίροι και ανάδοχοι του έργου αποκόµισαν 
πολύτιµη πείρα και ικανότητα στην 
αποκατάσταση οικοτόπων µεγάλης κλίµακας 
(π.χ. Klimkowska et al 2010a, Klimkowska et al 
2010b), ενώ απέκτησαν επίσης εξοπλισµό και 
πείρα σε διάφορες τεχνικές. 

• Πραγµατοποιήθηκε αποµάκρυνση θάµνων 
και/ή εκ νέου αναπτυχθείσας βλάστησης 
σε έκταση 383 εκταρίων. Η βιοµάζα, 
αποτελούµενη κυρίως από κλαδιά και 
κορµούς δέντρων, κόπηκε σε κοµµάτια 
επιτόπου και είτε διοχετεύτηκε προς 
καύση σε τοπικά συστήµατα θέρµανσης 
είτε κάηκε επιτόπου όπου η αποµάκρυνσή 
της δεν ήταν δυνατή (λόγω των 
περιβαλλοντικών αδειών). Η εκ νέου 
αναπτυχθείσα βλάστηση αποµακρύνθηκε 
µε χρήση µηχανικών ή χειροκίνητων 
χορτοκοπτικών µηχανηµάτων. Τα 
µεγαλύτερα έρριζα υποκείµενα 
πολτοποιήθηκαν –κόπηκαν επιτόπου και 
τεµαχίστηκαν– ώστε να εµποδιστεί η εκ 
νέου ανάπτυξη και να αποφευχθεί η 
πρόκληση βλάβης στα χορτοκοπτικά 
µηχανήµατα. 

• Η πρώτη χορτοκοπή πραγµατοποιήθηκε 
σε 249 εκτάρια λειµώνων που ήταν 
εγκαταλελειµµένοι για πολλά χρόνια. Η 
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αποκατάσταση της χορτοκοπής σε 
λειµώνες που είναι εγκαταλελειµµένοι για 
πολλά χρόνια είναι δύσκολη και απαιτεί 
πολλή εργασία λόγω των συστάδων 
βλάστησης, των νεαρών θάµνων και της 
ανοµοιοµορφίας της επιφάνειας, που 
συχνά οφείλεται στη δράση αγριόχοιρων. 
Συχνά, της πρώτης χορτοκοπής έπρεπε να 
προηγηθεί ή να ακολουθήσει εξοµάλυνση 
της επιφάνειας µε ανεστραµµένη σβάρνα 
(ώστε να µην καταστραφεί η επιφάνεια). 

• Πραγµατοποιήθηκε αποκατάσταση ορθών 
υδρολογικών συνθηκών στους λειµώνες 
σε έκταση 150 εκταρίων. Κατασκευάστηκε 
ή επιδιορθώθηκε εξοπλισµός ανάσχεσης 
υδάτων. 

• Εφαρµόστηκαν εντατικότερα µέτρα 
αποκατάστασης σε έκταση 82 εκταρίων η 
οποία είχε καταστραφεί από την 
αποστράγγιση και τη λίπανση. Στο Bagno 
Serebryskie εφαρµόστηκε άροση σε 
βάθος. Η άροση σε βάθος µειώνει τη 
γονιµότητα του εδάφους θάβοντας το 
πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία επιφανειακό 
στρώµα του εδάφους κάτω από το 
υπέδαφος χαµηλής γονιµότητας και 
απενεργοποιεί το απόθεµα σπόρων 
πλησίον της επιφάνειας θάβοντας τους 
σπόρους υπερβολικά βαθιά στην 
εδαφοκατατοµή ώστε να µπορούν να 
φυτρώσουν. Με τον τρόπο αυτό 
βελτιώνονται οι πιθανότητες 
αποκατάστασης της επιθυµητής 
βλάστησης. Στον βάλτο Całowanie 
αποµακρύνθηκαν 30-40 cm επιφανειακού 
εδάφους µε τη χρήση µηχανικών 
αρότρων. Σε εκτάσεις όπου τα τυρφώδη 
εδάφη αποστραγγίζονταν για αρκετά 
χρόνια, το επιφανειακό στρώµα του 
εδάφους έχει αποσυντεθεί από τύρφη σε 
τυρφώδες ή χέρσο χώµα. Αυτή η 
αποξηραµένη και κατεστραµµένη τύρφη 
έχει χάσει τη χαρακτηριστική της 
ικανότητα να απορροφά και να κρατά 
νερό, το οποίο σηµαίνει ότι η άνοδος της 
στάθµης του νερού δεν θα οδηγούσε από 
µόνη της σε αποκατάσταση του 
οικοτόπου. Λόγω του ότι ο φυσικός 
αποικισµός αποκατεστηµένων λειµώνων 
από φυτά είναι πολύ αργός, αυτές οι 
αποκατεστηµένες εκτάσεις καλύφθηκαν 
µε χόρτο που περιείχε σπόρους φυτών 
από τόπους όπου η σύνθεση των ειδών 
βλάστησης είναι πρόσφορη για την 
ανάπτυξη πληθυσµών πεταλούδων. 

• Σε άλλες αποκατεστηµένες εκτάσεις 
λειµώνων πραγµατοποιήθηκε πρόσθετη 
σπορά µε τοπικό υλικό ώστε να 
διευκολυνθεί ο αποικισµός µε τα είδη 

φυτών από τα οποία τρέφονται οι 
πεταλούδες-στόχοι. Οι σπόροι 
συλλέχθηκαν από λειµώνες που 
αποτελούν επί του παρόντος τους 
καλύτερους οικοτόπους για τις 
πεταλούδες του έργου. 

Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης των 
οικοτόπων 
 
Καθιερώθηκε τακτική χορτοκοπή σε έκταση 
συνολικής επιφάνειας 428 εκταρίων στις περιοχές 
Natura 2000 και το χόρτο πλέον συλλέγεται και 
χρησιµοποιείται από τοπικούς γεωργούς. Στους 
τόπους του έργου εγκαταστάθηκε σύστηµα 
λήψης και χρήσης της βιοµάζας. Ποσοστό 
τουλάχιστον 15% του λειµώνα µένει άκοπο κάθε 
χρόνο και σε λειµώνες Molinia µόνο το 50% 
κόβεται κάθε χρόνο (βλέπε, ωστόσο, σχόλιο 
σχετικά µε την παρακολούθηση κατωτέρω). Κάθε 
χρόνο αφήνεται άκοπο διαφορετικό τµήµα, αλλά 
είναι αποτελεσµατικότερο να αφήνονται άκοπα τα 
τµήµατα του λειµώνα µε τους µεγαλύτερους 
πληθυσµούς φυτών ξενιστών. Σε κανέναν από 
τους τόπους δεν γίνεται βόσκηση. 
 

 
Υγρός λειµώνας και λειµώνας Molinia µε κοµµένα 
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χόρτα στο Bagno Całowanie © Αρχείο CMOK 
 
Θέσπιση γεωργοπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων 
 
Περισσότερα από 300 εκτάρια τελούν πλέον υπό 
τη διαχείριση γεωργών στο πλαίσιο 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων που 
είναι κατάλληλα για τις απαιτήσεις των ειδών 
πεταλούδων-στόχος (βλ. πλαίσιο για 
λεπτοµέρειες). Οι γεωργοπεριβαλλοντικές 
συµβάσεις µε ιδιώτες γεωργούς είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές για τη συνεχή διαχείριση στον βάλτο 
Bagno Całowanie, διότι το µεγαλύτερο τµήµα της 
έκτασης τελεί υπό ιδιωτική ιδιοκτησία. Στο 
πλαίσιο του έργου εκπαιδεύτηκαν 90 
γεωργοπεριβαλλοντικοί σύµβουλοι και 
διοργανώθηκαν σεµινάρια 
γεωργοπεριβαλλοντικής κατάρτισης για 50 
γεωργούς· ως αποτέλεσµα, συνάφθηκαν 30 
γεωργοπεριβαλλοντικές συµβάσεις. 
 
Παρακολούθηση των πεταλούδων και 
του αντικτύπου των 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων 
 
Αρµόδιο για την παρακολούθηση των πληθυσµών 
πεταλούδων στο Torfowiska Chełmskie ήταν το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Βιοεπιστηµών (ITP, 
πρώην IMUZ)2, εταίρος του έργου (πρόγραµµα 
LIFE+ 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαµβανόταν η παρακολούθηση 
του αντικτύπου των γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων. Αρµόδια για την παρακολούθηση του 
Bagno Całowanie ήταν η πολωνική ΜΚΟ Wetland 
Conservation Center (CMok)3, εταίρος του 
έργου, σε συνεργασία µε τη Σχολή Βιολογίας του 
Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας4. Δεδοµένου ότι 
δεν προβλέπονται περαιτέρω µέτρα διατήρησης 
για το Torfowisko Sobowice, η παρακολούθηση 
θα αποτελέσει τη βάση για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά µε το αν απαιτούνται περαιτέρω µέτρα 
ενεργούς διατήρησης. Το εθνικό πάρκο 
Kampinoski National Park διαθέτει ήδη 
πρόγραµµα παρακολούθησης των πεταλούδων 
και της βλάστησης σε συνεργασία µε τη Σχολή 
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας. 
 
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι από την 
παρακολούθηση του αντικτύπου της διαχείρισης 
των λειµώνων Molinia προκύπτει ότι οι οικότοποι 
αυτοί εξακολουθούν να υποβαθµίζονται, οι 
πληθυσµοί φυτών ξενιστών πεταλούδων 

                                                
2 http://www.itep.edu.pl/english/activities/index.php 
3 http://bagna.pl/cmok/ 
4 Δρ. Viktor Kotowski, Τµήµα Οικολογίας των Φυτών 
και Περιβαλλοντικής Προστασίας, Πανεπιστήµιο της 
Βαρσοβίας 

συρρικνώνονται και τα χωροκατακτητικά είδη 
αυξάνονται. Ως εκ τούτου, µπορεί να καταστεί 
αναγκαία η χορτοκοπή των λειµώνων τον Ιούνιο, 
µε σκοπό τη διατήρηση της κατάστασής τους, 
παρότι αυτό οδηγεί στην πρόκληση ζηµιάς στις 
προνύµφες πεταλούδων. Αυτό ήταν µάλιστα το 
καθεστώς διαχείρισης που εφαρµοζόταν 
παραδοσιακά σε ορισµένους λειµώνες Molinia, 
για παράδειγµα στη Βοηµία (Poschlod et al, 
2009). 
 
Συµµετοχή και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινότητας, και αποδοχή του 
Natura 2000 
 
Στο πλαίσιο του έργου εκδόθηκε διαφηµιστικό 
υλικό, εκπαιδεύτηκαν τοπικοί καθηγητές, 
διοργανώθηκαν σχολικές εκδροµές και 
κατασκευάστηκαν φυσικά µονοπάτια. 
Εξασφαλίστηκε η συµµετοχή κατοίκων των 
περιοχών γύρω από τους τόπους για την 
ανάληψη δράσεων διαχείρισης της φύσης και την 
κατασκευή των υποδοµών των εκπαιδευτικών 
µονοπατιών. 
 

Αδυναµίες & περιορισµοί του 
έργου 
 
Χρηµατοδότηση του έργου 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη 
χρηµατοδότηση του 50% των 
προγραµµατισµένων εξόδων του έργου στο 
πλαίσιο του προγράµµατος LIFE το 2006, αλλά 
για το υπόλοιπο 50% απαιτήθηκε µακράν 
περισσότερη προσπάθεια και χρόνος από το 
αναµενόµενο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
καθυστερήσεις άνω του ενός έτους και συµπίεση 
της προθεσµίας υλοποίησης των εργασιών 
διαχείρισης από τρία σε δύο έτη. Τελικά, το 
πολωνικό ίδρυµα EcoFund κάλυψε µεγάλο µέρος 
του κόστους των δράσεων διαχείρισης5. 
Κεφάλαια εξασφαλίστηκαν επίσης από το 
πρόγραµµα µικροεπιχορηγήσεων του Παγκόσµιου 
Περιβαλλοντικού Ταµείου, καθώς και από ίδια 
κεφάλαια των εταίρων, στοιχείο που υπήρξε 
καθοριστικό για την έγκαιρη έναρξη των 
δράσεων του έργου. 
 
Αλλαγές στους εταίρους του έργου και 
στο πολωνικό σύστηµα περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης 
                                                
5 Το εν λόγω ίδρυµα δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη 
διαχείριση κεφαλαίων που διατίθενται από το 
κρατικά εγγυηµένο χρέος για τον σκοπό της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Το ταµείο έχει πλέον 
κλείσει, http://www.ekofundusz.org.pl/us/index.htm 
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Από τους επτά διαφορετικούς οργανισµούς που 
συµµετείχαν στο έργο, τέσσερις άλλαξαν κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου. Οι 
αλλαγές στο πολωνικό σύστηµα διακυβέρνησης 
της προστασίας του περιβάλλοντος επηρέασαν τη 
διαχείριση των φυσικών πάρκων. Επιπλέον, 
υπήρξαν αλλαγές στο προσωπικό, οι οποίες 
παρεµπόδισαν τη διαχείριση του έργου. Ωστόσο, 
το έργο αποτέλεσε αντικείµενο επιτυχούς 
διαχείρισης από το πολωνικό γραφείο της 
περιφερειακής ΜΚΟ Regional Environmental 
Centre for Central and Eastern Europe (REC)6. 
 
Προκλήσεις κατά τη διάρκεια των 
εργασιών αποκατάστασης 
 
Η εκ νέου ανάπτυξη λοχµών (ιδίως ιτιάς και 
σηµύδας) αποδείχθηκε πιο δύσκολο να ελεγχθεί 
από το αναµενόµενο. Δοκιµάστηκαν διάφορες 
τεχνικές, µε πιο επιτυχή την πολτοποίηση των 
έρριζων υποκειµένων. Η χρήση ζιζανιοκτόνων σε 
έρριζα υποκείµενα στον βάλτο Całowanie δεν 
είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και γίνονται 
περαιτέρω δοκιµές, λαµβανοµένων επίσης υπόψη 
των αλλαγών στους περιορισµούς της χρήσης 
γλυφοσάτης. Οι εργασίες αποµάκρυνσης των 
λοχµών προγραµµατίστηκαν για τις χειµερινές 
περιόδους κατά τις οποίες το παγωµένο έδαφος 
διευκολύνει τη χρήση βαρέων µηχανηµάτων σε 
υγρούς τόπους. Δυστυχώς, οι χειµώνες κατά τη 
διάρκεια του έργου ήταν πολύ ήπιοι και συχνά οι 
εργαζόµενοι αναγκάζονταν να περπατούν µέσα 
στο νερό για να εκτελέσουν την εργασία τους, 
γεγονός που παρέτεινε σηµαντικά τον 
απαιτούµενο χρόνο. Οι εργασίες καθυστέρησαν 
επίσης λόγω του υγρού καλοκαιριού του 2009. 
Εξαιτίας των προβληµάτων αυτών, οι 
εργαζόµενοι έπρεπε να επιδείξουν υψηλό επίπεδο 
αφοσίωσης προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί 
εγκαίρως. 
 

                                                
6 http://rec.org/office.php?id=12 

 
Αποµάκρυνση λοχµών στο Bagno Całowanie © Αρχείο 
CMOK 
 
 

Δυνατότητες για µεγαλύτερη 
επιρροή 
 
Ενισχυµένη περιβαλλοντική διαχείριση 
των υγρών λειµώνων σε 
προστατευόµενες περιοχές 
 
Οι εταίροι του έργου απέκτησαν πείρα και 
ικανότητα στη διαχείριση οικοτόπων πεταλούδων 
και οι οικότοποι υγρών λειµώνων αποκαθίστανται 
και προστατεύονται καλύτερα. Οι νέες 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος (RDOŚ) στην Πολωνία είναι 
πλέον αρµόδιες για τη διαχείριση των φυσικών 
πάρκων και τόσο η RDOŚ Warszawa όσο και η 
RDOŚ Lublin συµµετείχαν στο έργο από την 
ίδρυσή τους το 2008. Καταρτίστηκαν σχέδια 
διαχείρισης για τους ΤΚΣ Bagno Całowanie και 
Torfowiska Sobowice7, τα οποία θα εγκριθούν 
σύντοµα από την αρµόδια RDOŚ. Η RDOŚ Lublin 
δεν σχεδιάζει να καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης 
για τον ΤΚΣ Torfowiska Chełmskie πριν από το 
2014, αλλά έχει εξασφαλίσει κεφάλαια για 
περαιτέρω εργασίες αποκατάστασης (πρόγραµµα 
LIFE+ 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η ΜΚΟ 
Wetland Conservation Center (CMok) εφαρµόζει 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα στο Bagno 
Całowanie και συνεχίζει τη συνεργασία της µε 
τοπικούς γεωργούς, καθώς και την 
παρακολούθηση των τόπων του έργου από 
κοινού µε τη Σχολή Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 
της Βαρσοβίας. 

                                                
7 Και τα δύο σχέδια καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράµµατος «Υποδοµές και 
περιβάλλον» που χρηµατοδοτείται από τα εθνικά 
διαρθρωτικά ταµεία. 
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Χορτοκοπή σε µωσαϊκό στο Torfowisko Sobowice © 
Αρχείο CMOK 
 
Το εθνικό πάρκο Kampinoski8, εταίρος του έργου 
από την αρχή, διέθεσε κεφάλαια για την τακτική 
διαχείριση των αποκατετσηµένων περιοχών εντός 
του πάρκου και εξασφάλισε επίσης ακόµη ένα 
έργο LIFE+ project9 (LIFE10NAT/PL/655) στο 
οποίο περιλαµβάνεται η χρηµατοδότηση της 
αποκατάστασης βαλτότοπων, η επανακαθιέρωση 
της χορτοκοπής, ο έλεγχος των δραστηριοτήτων 
εντατικής γεωργίας που προκαλούν ρύπανση των 
υδάτων και η ευαισθητοποίηση του κοινού, από 
το 2011 έως το 2015. 
 
Ένα παρόµοιο έργο για τα ίδια είδη πεταλούδων 
των υγροτόπων και τους οικοτόπους τους 
υλοποιείται από επαγγελµατίες στη νοτιοδυτική 
Πολωνία, µε τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του άξονα προτεραιότητας V, του επιχειρησιακού 
προγράµµατος «Υποδοµές και Περιβάλλον» 
2007-2013 και του Εθνικού Ταµείου για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Διαχείριση 
των Υδάτων10. Στόχος του έργου είναι 
αποκατάσταση και η καθιέρωση διαχείρισης για 
τις πεταλούδες σε µια συνολική έκταση 950 
εκταρίων σε 10 διαφορετικούς τόπους Natura 
2000 που συνδέονται µε τρία φυσικά πάρκα11. 
 
Επιρροή στα σχέδια διαχείρισης για 
άλλους τόπους Natura 2000 στην 
Πολωνία 
 
Η Πολωνία αποφάσισε να καταρτίσει 
απλουστευµένα σχέδια διαχείρισης εντός των 
                                                
8 http://kampinoski-pn.gov.pl/ 
9http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=4059 

10 http://www.motyle.natura2000.pl/ 
11 Bóbr Valley, Rudawski, & Przemkowskie 

επόµενων τριών ετών για τουλάχιστον το ήµισυ 
των τόπων Natura 2000 (Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Περιβάλλοντος 2011) και ο εταίρος του έργου 
CMok συµµετέχει στην κατάρτιση σχεδίων για 
άλλους τόπους Natura 2000 που φιλοξενούν 
πεταλούδες των υγροτόπων, προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πεταλούδων και 
να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των 
οικοτόπων τους. 
 

Απειλές και προκλήσεις 
 
Συνεχιζόµενη εγκατάλειψη της εκτατικής 
γεωργικής διαχείρισης θεριζόµενων 
λειµώνων 
 
Η χαµηλή οικονοµική βιωσιµότητα της εκτατικής 
κτηνοτροφίας, η πληθυσµιακή συρρίκνωση των 
αγροτικών περιοχών και η µετανάστευση στις 
πόλεις και στο εξωτερικό, καθώς και η γήρανση 
του εναποµείναντος αγροτικού πληθυσµού της 
Πολωνίας, αποτελούν παράγοντες που ευνοούν 
την εγκατάλειψη των υγρών λειµώνων υπό 
εκτατική διαχείριση, ιδίως σε εκτάσεις που είναι 
υποβαθµισµένες ή εµφανίζουν υπερβλάστηση και 
έχουν χαµηλή παραγωγικότητα. Η βελτίωση της 
απορρόφησης και των επιπέδων των άµεσων 
ενισχύσεων, των γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων και άλλων µέτρων µπορεί να 
συµβάλει εν µέρει στην αντιµετώπιση αυτής της 
κατάστασης, ενώ τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα έχουν ήδη σηµαντικό αντίκτυπο 
στις γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας 
της Πολωνίας. 
 

 
Εκπαιδευτικές πληροφορίες στο Torfowiska Chełmskie 
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Βελτίωση της συµµετοχής στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα για 
τη διαχείριση υγρών λειµώνων σε τόπους 
Natura 2000 
 
Έως τα τέλη Ιουνίου 2012 περίπου 10 000 
γεωργοί στην Πολωνία είχαν δηλώσει συµµετοχή 
στη δέσµη µέτρων 5 «Προστασία απειλούµενων 
ειδών πτηνών και φυσικών οικοτόπων σε τόπους 
Natura 2000» (βλ. πλαίσιο για λεπτοµέρειες), η 
οποία καλύπτει 108 000 εκτάρια ζωνών Natura 
2000. Οι περισσότεροι από τους γεωργούς 
αυτούς επέλεξαν µια παραλλαγή (5.1) για την 
προστασία οικοτόπων αναπαραγωγής πτηνών, 
αλλά σηµαντικό ποσοστό επέλεξε παραλλαγές 
προσανατολισµένες στη διαχείριση ηµιφυσικών 
υγρών λειµώνων (παραλλαγή 5.6) ή στη 
διαχείριση ηµιφυσικών µεσοφιλικών λειµώνων 
(παραλλαγή 5.7). Τα ίδια γεωργοπεριβαλλοντικά 
µέτρα είναι διαθέσιµα για τους οικοτόπους εκτός 
του δικτύου Natura 2000 (δέσµη µέτρων 4) και 
περίπου 10 000 γεωργοί των οποίων οι εκτάσεις 
βρίσκονται εκτός τόπων Natura 2000 δήλωσαν 
συµµετοχή σε προγράµµατα της δέσµης µέτρων 
4 σε έκταση παρόµοια µε εκείνη που καλύπτεται 
εντός του δικτύου Natura 2000. 
 
Ωστόσο, ο αριθµός των γεωργών που 
διαχειρίζονται οικοτόπους υγρών λειµώνων 
παραµένει ανεπαρκής για τη διατήρησή τους, εάν 
ληφθεί υπόψη η επιφάνεια του οικοτόπου που 
χρήζει διαχείρισης, καθώς και το γεγονός ότι οι 
γεωργοί των δεσµών µέτρων 4 και 5 
αντιπροσωπεύουν µόλις το 9% του συνόλου των 
γεωργών της Πολωνίας που συµµετέχουν σε 
κάποιου είδους γεωργοπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα και µηδαµινό ποσοστό των 
1,5 εκατοµµυρίων γεωργών που λαµβάνουν 
άµεσες ενισχύσεις στην Πολωνία. Σε ορισµένες 
περιοχές Natura 2000, όπως το εθνικό πάρκο 
Biebrza και το εθνικό πάρκο Ujscie Warty, 
υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 
πρόγραµµα της δέσµης µέτρων 5 αλλά, 
συνολικά, η συµµετοχή των γεωργών παραµένει 
περιορισµένη λόγω του µικρού µεγέθους των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, της έλλειψης 
γεωργοπεριβαλλοντικών συµβούλων και 
βοτανολόγων, και της έλλειψης 
ευαισθητοποίησης των γεωργών. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητο να διαδοθούν ευρύτερα τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και να 
διοργανωθούν σεµινάρια κατάρτισης και 
εργαστήρια για τους γεωργούς. 
 
Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή 
περισσότερων Πολωνών γεωργών στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα, ιδιαίτερα 
στις δέσµες µέτρων 4 και 5 που αφορούν την 

προστασία των απειλούµενων και 
προστατευόµενων οικοτόπων και ειδών πτηνών, 
είναι σηµαντικό να απλουστευθεί η διαδικασία 
υποβολής αίτησης και να αναπτυχθεί µια απλή 
δέσµη µέτρων για τις µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. Επί του παρόντος, οι γεωργοί 
πρέπει να αναζητήσουν ορνιθολόγο ή ειδικό 
βοτανολόγο για τη διενέργεια απογραφής στον 
αγρό και την κατάρτιση της τεκµηρίωσης, καθώς 
και γεωργοπεριβαλλοντικό σύµβουλο ο οποίος 
καταρτίζει το 5ετές σχέδιο δράσης για τη 
γεωργική εκµετάλλευση. Στη συνέχεια, ο 
γεωργός πρέπει να περιµένει 1,5 έτος από την 
υποβολή της αίτησης έως ότου λάβει την πρώτη 
πληρωµή. Η διαδικασία είναι οικονοµικά 
ελκυστική και αποδοτική µόνο για µεγαλύτερες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (άνω των 20 
εκταρίων). Πρέπει να αναπτυχθεί απλή δέσµη 
µέτρων για τις µικρές εκµεταλλεύσεις η οποία δεν 
θα απαιτεί υποχρεωτική απογραφή ή 
τεκµηρίωση. Τα επίπεδα ενισχύσεων πρέπει 
επίσης να επικαιροποιηθούν ώστε να 
αντικατοπτρίζουν το τρέχον κόστος και τις 
τρέχουσες τιµές. 
 
Το πολωνικό Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση σχετικά 
µε το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα για 
την περίοδο 2014-2020 και η οµάδα του έργου 
διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Το σχέδιο του 
νέου γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος 
αναµένεται στα τέλη του 2012. 
 
Έλλειψη χρηµατοδότησης για την 
αποκατάσταση οικοτόπων 
 
Τα επαρκώς χρηµατοδοτούµενα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα µπορούν να 
στηρίξουν τη διατήρηση κατάλληλης διαχείρισης. 
Ωστόσο, η αποκατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη 
και δαπανηρή, και συνήθως εκτελείται µόνο από 
εθνικές ή περιφερειακές υπηρεσίες προστασίας 
της φύσης και οικολογικές ΜΚΟ µε τη βοήθεια 
κονδυλίων για τη διατήρηση της φύσης. Η 
αποκατάσταση οικοτόπων υγρών λειµώνων µε 
υψηλά επίπεδα υδάτων και χαµηλή 
παραγωγικότητα συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση, µε 
αποτέλεσµα οι οικότοποι να αποτελούν 
αντικείµενο εντατικοποίησης ή εγκατάλειψης. 
Όπως συµβαίνει και σε άλλα µέρη της Ευρώπης, 
ο αριθµός των Πολωνών που επιθυµούν να 
εργαστούν στη γεωργία είναι µικρός, ενώ οι 
γεωργοί γερνούν και διαθέτουν λίγα χρήµατα και 
λιγοστές γνώσεις σχετικά µε την προστασία της 
βιοποικιλότητας. 
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Αποµάκρυνση κοµµατιών ξύλου µε ελκυστήρα µε 
διπλά ελαστικά για υγρότοπους © Αρχείο CMOK 
 
 

Συµπεράσµατα: αξία επίδειξης 
για άλλες περιοχές και χώρες 
 
Η 5ετής σχεδόν συνεργασία µεταξύ πολλών 
οργανώσεων και οργανισµών περιβαλλοντικής 
προστασίας έχει οδηγήσει στη δηµιουργία 
πολύτιµων οικοτόπων για απειλούµενα είδη 
πεταλούδων και στην απόκτηση πείρας σχετικά 
µε τρόπους προστασίας τους. Οι εταίροι του 
έργου ευελπιστούν ότι χάρη στις καλές επαφές 
µε φορείς για τη διατήρηση της φύσης που 
ασκούν µεγάλη επιρροή στον σχεδιασµό της 
διατήρησης της φύσης στην Πολωνία (π.χ. οι 
RDOŚ), και στη διάδοση των διδαγµάτων που 
αντλήθηκαν από το έργο, θα διασφαλιστεί ότι οι 
πεταλούδες θα λαµβάνονται συχνότερα υπόψη 
κατά τον σχεδιασµό µέτρων διατήρησης στην 
Πολωνία. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ NATURA 2000 

Πηγές: Πολωνικό ΠΑΑ 2007-2013, παράρτηµα 11, κανονιστικές απαιτήσεις για το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα
1
 και γεωργοπεριβαλλοντικός 

κανονισµός του 2009
2
 

 
Δέσµη µέτρων 5. Προστασία απειλούµενων ειδών πτηνών και φυσικών οικοτόπων σε περιοχές Natura 2000 (Σηµ: τα ίδια µέτρα προτείνονται για 
οικοτόπους εκτός περιοχών Natura 2000 µε χαµηλότερα επίπεδα ενισχύσεων στη δέσµη µέτρων 4) 
 
Προϋποθέσεις: 

• Περιβαλλοντική τεκµηρίωση στην οποία προσδιορίζεται η εφαρµοζόµενη µέθοδος για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση της καλής 
κατάστασης του οικοτόπου 

• Απαγόρευση άροσης, συµπίεσης, συγκαλλιέργειας, ισοπέδωσης την περίοδο από 1η Απριλίου έως 1η Σεπτεµβρίου 
• Απαγόρευση της χρήσης λυµάτων και ίλυος καθαρισµού λυµάτων 
• Απαγόρευση της εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
• Διατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων και των στοιχείων τοπίου που δεν χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή της 

γεωργικής εκµετάλλευσης 
 
Παραλλαγή 5.1. Προστασία απειλούµενων ειδών πτηνών σε περιοχές Natura 2000 (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, Crex 
crex, Gallinago media, Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola) 

Χορτοκοπή την περίοδο 1η Αυγούστου – 30η Σεπτεµβρίου, η χορτοκοπή από το εξωτερικό προς το κέντρο του αγρού απαγορεύεται· ύψος 
χορτοκοπής 5-15 cm 
Μη εφαρµογή χορτοκοπής στο 5-10% της γης εκ περιτροπής (µε εξαίρεση τους οικοτόπους Acrocephalus paludicola – 50%) 
Αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή 
Περιορισµένη ασβέστωση και λίπανση µε άζωτο που επιτρέπεται σε ορισµένες συµφωνηθείσες περιπτώσεις πλην περιοχών που λιπαίνονται 
από αλλούβια ποταµών. Περιορισµένη βόσκηση· διαφορετικά ποσοστά πυκνότητας ζωικού πληθυσµού για βοσκοτόπους χορτονοµής & 
βοσκοτόπους, περιορισµένες περίοδοι βόσκησης µε εξαίρεση ορισµένες πολωνικές φυλές αλόγων 

 
Παραλλαγή 5.2. Μικρές κοινότητες κυπεριδών-βρύων (τύποι οικοτόπων 7230 αλκαλικοί χαµηλοί τυρφώνες, 7210 κοινότητες υποτύπου Caricion 
davallianae, 7140 µεταβατικοί και τρεµώδεις τυρφώνες, εκτός από 7150 Rhynchosporion ): 

• Απαγόρευση βόσκησης και λίπανσης 
• Χορτοκοπή την περίοδο από µέσα Ιουλίου έως τέλη Σεπτεµβρίου, µη εφαρµογή χορτοκοπής στο 50% της γης εκ περιτροπής κάθε έτος, 

χορτοκοπή ολόκληρης της έκτασης µόνο κάθε δύο έτη, αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη 
υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή· ύψος χορτοκοπής 5-15 cm 

 
Παραλλαγή 5.3. Έλη µε ψηλές κυπερίδες (συµπεριλαµβανοµένου του τύπου οικοτόπου 7210 ασβεστούχοι βάλτοι εκτός του υποτύπου Caricion 
davallianae και άλλων οικοτόπων Magnocaricion µε ψηλές κυπερίδες): 

• Βόσκηση – περιορισµένη πυκνότητα ζωικού πληθυσµού, περιορισµένη περίοδος το καλοκαίρι 
• Απαγόρευση λίπανσης 
• Χορτοκοπή την περίοδο από µέσα Ιουλίου έως τέλη Σεπτεµβρίου, µη εφαρµογή χορτοκοπής στο 80% της γης εκ περιτροπής κάθε έτος, 

αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή· ύψος 
χορτοκοπής 5-15 cm 

 
Παραλλαγή 5.4. Λειµώνες µε αχυρόστρωµα Molinion και Cnidion (τύποι οικοτόπων 6410 και 6440) 

• Απαγόρευση βόσκησης και λίπανσης 
• Χορτοκοπή την περίοδο από µέσα Σεπτεµβρίου έως τέλη Οκτωβρίου, µη εφαρµογή χορτοκοπής στο 50% της γης εκ περιτροπής κάθε 

έτος, αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή· ύψος 
χορτοκοπής 5-15 cm 

 
Παραλλαγή 5.5. Ξηροθερµικό χόρτο (Festuco-Brometea) (τύποι οικοτόπων 6120 ξερικοί αµµώδεις ασβεστούχοι λειµώνες, 6210 ξηροί ασβεστούχοι 
λειµώνες, υποτύπος θεριζόµενου λειµώνα 6510-4, στεπικοί λειµώνες): 

• Βόσκηση – περιορισµένη πυκνότητα ζωικού πληθυσµού, περιορισµένη περίοδος το καλοκαίρι 
• Απαγόρευση λίπανσης 
• Χορτοκοπή άπαξ την περίοδο από µέσα Ιουλίου έως τέλη Σεπτεµβρίου, µη εφαρµογή χορτοκοπής στο 15-20% της γης εκ περιτροπής κάθε 

έτος, αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή· ύψος 
χορτοκοπής έως 10 cm 

 
Παραλλαγή 5.6. Ηµιφυσικοί υγροί λειµώνες (τύπος οικοτόπου 6510 ή άλλοι λειµώνες Calthion) και παραλλαγή 5.7. Ηµιφυσικοί µεσοφιλικοί λειµώνες 
(ορεινοί θεριζόµενοι λειµώνες 6520, θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού υψόµετρου 6510 εκτός από τον υποτύπο 6510-4) 

• Βόσκηση – περιορισµένη πυκνότητα ζωικου πληθυσµού και περιορισµένη περίοδος 
• Χορτοκοπή την περίοδο από µέσα Ιουνίου έως τέλη Σεπτεµβρίου, µη εφαρµογή χορτοκοπής στο 10% της γης εκ περιτροπής κάθε έτος, 

αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή· ύψος 
χορτοκοπής 5-15 cm 

• Η χορτοκοπή από το εξωτερικό προς το κέντρο του αγρού απαγορεύεται 
• Λίπανση µόνο κάτω από 60 kg Ν το έτος 

 
Παραλλαγή 5.8. Λειµώνες Nardion πλούσιοι σε είδη (Nardetalia, 6230) 

Απαγόρευση λίπανσης 
Επιτρέπεται µόνο η βοσκή, από την 1η Μαΐου έως τα µέσα Οκτωβρίου σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο και από τις 20 Μαΐου έως την 1η 
Οκτωβρίου σε ορεινές περιοχές µε περιορισµένο ποσοστό πυκνότητας ζωικού πληθυσµού 

 
Παραλλαγή 5.9. Αλατούχα έλη (1310, 1330, 1340) 

Επιτρέπεται η περιορισµένη βόσκηση ή χορτοκοπή 
Περίοδος χορτοκοπής από 1η Ιουλίου 
Αποµάκρυνση ή στοίβαξη της κοµµένης βιοµάζας εντός περιόδου µη υπερβαίνουσας τις 2 εβδοµάδες µετά τη χορτοκοπή, απαγόρευση της 
κυκλικής χορτοκοπής από το εξωτερικό προς το κέντρο 
Απαγόρευση λίπανσης 

 

                                                
1 http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575 
2
 Κανονισµός του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε τις λεπτοµερείς 
προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης χρηµατοδοτικής συνδροµής στο πλαίσιο του µέτρου «Γεωργοπεριβαλλοντικό 
Πρόγραµµα» Ανάπτυξη του προγράµµατος Αγροτικές Περιοχές για την περίοδο 2007-2013 (µόνο στα πολωνικά) 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-
Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
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Παραλλαγή 5.10. Φυσικές εκτάσεις (7110, 7120, 7140, 7150, βούρλα συµπεριλαµβανοµένου του 7210, ορισµένων 7230, 2330, 4030, 4010) 
Διατήρηση φυσικών εκτάσεων 
Αποµάκρυνση των αποβλήτων 
Απαγόρευση λίπανσης 
Απαγόρευση αποστράγγισης, εκσκαφής άµµου ή εξόρυξης τύρφης κ.λπ. 

Χορτοκοπή ή βόσκηση σύµφωνα µε τη συµφωνία (εάν απαιτείται) 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Ιστοσελίδα Bagna.pl – Programy rolno-
środowiskowe - pierwszy krok ku powszechnej 
ochronie mokradeł!? (γεωργοπεριβαλλοντικά 

καθεστώτα – το πρώτο βήµα προς την καθολική 
προστασία των υγροτόπων;) 
http://bagna.pl/CMS/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=68&Itemid=86 
 
CEEweb (2011) Natura 2000 Implementation 
Fact Sheet Poland. CEEweb. {3096}  
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
φιλική προς τον 
κρικητό µε 
ικανοποιητική 
αποδοχή από 
τους γεωργούς 
 
Η διατήρηση του κρικητού  
Cricetus  
στις Κάτω Χώρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κρικητός και λαγούµι © Gerard Müskens 
 

Ο κρικητός Cricetus cricetus 
στην Ευρώπη 
 
 
Στην Ευρώπη, ο κρικητός Cricetus cricetus 
απαντάται από το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη 
βόρεια Γαλλία στα δυτικά έως τη Ρωσία στα 
ανατολικά, και από τη βόρεια Γερµανία, την 
Πολωνία και τη Ρωσία στον βορρά έως τη 
Βουλγαρία στον νότο (IUCN 2007). Το είδος 
αυτό ήταν διαδεδοµένο από τη στάθµη της 
θάλασσας έως υψόµετρο 650 m σε αρόσιµη γη, 
σε βαθιά, βαριά, καλά αποστραγγισµένα εδάφη, 
τα οποία αντιστοιχούν στον αρχικό στεπικό 
οικότοπό του. Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, ο 
κρικητός θανατωνόταν εσκεµµένα ως επιβλαβής 
οργανισµός ή παγιδευόταν για τη γούνα του σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Στη Δυτική Ευρώπη, ο πληθυσµός κρικητού είναι 
πλέον πολύ χαµηλός και η φυσική κατανοµή του 
είναι άκρως κατακερµατισµένη. Ο κρικητός είναι 
ιδιαίτερα απειλούµενος στις Κάτω Χώρες, το 
Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερµανία, και 
υποπληθυσµοί του έχουν εξαφανιστεί (ΣτΕ 2008, 
Orbicon et al 2008). 
 
Στην Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόµη σχετικά 
διαδεδοµένος έως πιο πρόσφατα (IUCN 2007). 
Ωστόσο, ακόµη και σε αυτή την περιοχή ο 
πληθυσµός µειώθηκε σηµαντικά την τελευταία 
πενταετία και είναι άκρως απίθανο να υπάρξει 
πλέον σηµαντική αύξηση του πληθυσµού (ΣτΕ 
2008, Orbicon et al 2008). Οι πληθυσµοί 
κρικητού παρουσιάζουν µείωση στη νότια 
Πολωνία, την Τσεχική Δηµοκρατία, τη Σλοβακία, 
την ανατολική Αυστρία, τη βορειοανατολική 
Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη 
Ρουµανία και τη Βουλγαρία. 
 
Τα κράτη µέλη πρέπει να προστατεύσουν τον 
κρικητό από την εσκεµµένη θανάτωση, την 
παγίδευση, την πώληση ή µεταφορά, και τις 
οχλήσεις, και να προστατεύσουν τους τόπους 
αναπαραγωγής και ανάπαυσης από την 
υποβάθµιση ή την καταστροφή, διότι το είδος 
αυτό περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV της 
οδηγίας για τους οικοτόπους για όλες τις χώρες 
πλην της Ουγγαρίας (όπου επιτρέπεται η 
παγίδευση κρικητών υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θίγεται η κατάσταση διατήρησής τους). 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότηση στη Γερµανία (το 2001), στο 
Βέλγιο (το 2005) και στη Γαλλία (το 2008) για 
µη κατάλληλη διασφάλιση της προστασίας των 
τόπων αναπαραγωγής του είδους βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους.  
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2009 
ότι η Γαλλία δεν έπραττε αρκετά για την 
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προστασία των τόπων αναπαραγωγής του 
κρικητού, κρίνοντας ότι τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα της Γαλλίας δεν 
ήταν επαρκή (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 2009). 
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Ανάγκες του κρικητού σε 
επίπεδο οικοτόπου, βασικές 
απειλές και γεωργικά 
ζητήµατα. 
 
Ο κρικητός ζει σε περιοχές παραγωγικής 
αρόσιµης γης. Προτιµά καλλιέργειες που του 
παρέχουν κάλυψη την άνοιξη και δυνατότητες 
τροφής, ιδίως τις χειµερινές καλλιέργειες 
σιτηρών και τη µηδική (Medicago sativa) 
(Orbicon et al 2008). Αντιθέτως, ο αραβόσιτος 
και οι βολβοί δεν του παρέχουν κάλυψη την 
άνοιξη, µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτος σε θηρευτές. 
 
Οι πολυετείς καλλιέργειες κάλυψης όπως το 
τριφύλλι και το χόρτο/ψυχανθή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικές διότι παρέχουν στον κρικητό 
µονιµότερες δυνατότητες τροφής και στέγης και 
λιγότερες οχλήσεις, ενώ παράλληλα λειτουργούν 
ως καταφύγιο όταν άλλοι οικότοποι έχουν 
υποβληθεί σε άροση. 
 
Όταν υπάρχει ανάγκη, ο κρικητός καταλαµβάνει 
σηµεία στις παρυφές αγρών και δρόµων, καθώς 
και χαντάκια, τα οποία αποτελούν σηµαντική 
πηγή κάλυψης, ασπόνδυλων ζώων και άγριων 
φυτών. Σε ορισµένες περιοχές, κρικητοί 
απαντώνται σε κήπους, οπωρώνες και πάρκα. 
 

 
Ζώνες σιτηρών και µηδικής που δεν έχουν 
συγκοµιστεί  
© Gerard Müskens 
 
 
Οι κρικητοί είναι άκρως ευάλωτοι τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο µετά τη συγκοµιδή, όταν 
εµφανίζονται τα νεαρά ζώα και τα θηλυκά έχουν 
γεννήσει µόνο µία ή δύο φορές, το οποίο δεν 
επαρκεί για τη διατήρηση του πληθυσµού. 
 
Είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτοι στους θηρευτές 
και στην έλλειψη τροφής την άνοιξη (Απρίλιος-
Μάιος), όταν µετακινούνται για να ζευγαρώσουν, 

και τις τελευταίες εβδοµάδες πριν από τη 
διαχείµαση, όταν οι περισσότεροι αγροί έχουν 
συγκοµιστεί αλλά πρέπει να συλλέξουν 
αποθέµατα τροφής για τον χειµώνα και τα νεαρά 
ζώα πρέπει να σκάψουν λαγούµια επαρκούς 
βάθους ώστε να επιβιώσουν από την άροση. 
 
 
Βασικές απειλές για τον κρικητό 
 
Οι βασικές απειλές για τον κρικητό είναι οι εξής: 

• η απώλεια πολυετών καλλιεργειών 
κτηνοτροφικών φυτών1, καθώς και η 
απώλεια µικρών µη καλλιεργούµενων 
εκτάσεων γης ως καταφυγίων-οικοτόπων· 

• η απλούστευση της αµειψισποράς και η 
µονοκαλλιέργεια, οι οποίες συνεπάγονται 
την ταυτόχρονη συγκοµιδή ή άροση 
µεγάλων εκτάσεων, µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχει κατάλληλος οικότοπος· 

• οι βελτιωµένες τεχνικές συγκοµιδής οι 
οποίες αφήνουν µικρότερα υπολείµµατα 
καλλιεργειών και λιγότερη τροφή στο 
έδαφος· 

• η άροση των υπολειµµάτων καλλιεργειών 
αµέσως µετά τη συγκοµιδή, η οποία 
αποµακρύνει τις φθινοπωρινές πηγές 
τροφής, και η σε βάθος άροση η οποία 
καταστρέφει τα λαγούµια των κρικητών· 

• η εγκατάλειψη των αροτραίων 
καλλιεργειών: κρικητοί απαντώνται 
επίσης σε λειµώνες και χέρσες εκτάσεις, 
αλλά οι πυκνότητες είναι πολύ 
χαµηλότερες απ’ ό,τι σε αρόσιµες γαίες 
λόγω της έλλειψης τροφής· 

• η καταστροφή και ο κατακερµατισµός των 
οικοτόπων λόγω της αστικοποίησης, των 
υποδοµών µεταφοράς κ.λπ., καθώς και οι 
άµεσοι θάνατοι από την κυκλοφορία, 
γάτες και σκύλους κ.λπ., επηρεάζουν 
ορισµένους πληθυσµούς. 

 
Οι προβλεπόµενες αυξήσεις στις τιµές αγοράς 
σιτηρών και άλλων γεωργικών προϊόντων θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα νέο κύµα 
εντατικοποίησης στην Ευρώπη, σε βάρος των 
κρικητών και άλλων άγριων ζώων που 
συνδέονται µε τις γεωργικές εκτάσεις. Στη 
Δυτική Ευρώπη, η αντικατάσταση του σιταριού 
µε αραβόσιτο σε περιοχές όπου ζουν κρικητοί 
έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς 
παράγοντες µείωσης του πληθυσµού τους.  
 

                                                
1 Στις κυριότερες χώρες όπου απαντάται ο κρικητός, 
οι σηµαντικές αυτές καλλιέργειες καταφυγίου 
αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το 6% της 
αρόσιµης γης, σε σύγκριση µε 13-14% γύρω στο 
1990 (Orbicon et al 2008). 
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Η εντατικοποίηση της αρόσιµης καλλιέργειας 
στην ΕΕ των 12, όπως η χρήση 
αποτελεσµατικότερων µηχανηµάτων συγκοµιδής, 
θα µπορούσε γρήγορα να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στους κρικητούς. Παράλληλα, η 
µείωση των κτηνοτροφικών εκτάσεων είναι 
πιθανό να συνεχιστεί - για παράδειγµα, η 
ανατολική Γερµανία απώλεσε το µεγαλύτερο 
τµήµα των εκτάσεων µηδικής την τελευταία 
δεκαετία. 
 
Βασικά µέτρα για την προστασία του 
κρικητού 
 
Βασικά µέτρα για την προστασία του κρικητού 
είναι τα εξής: 

• Πολυετείς καλλιέργειες κτηνοτροφικών 
φυτών, όπως η µηδική, σε τουλάχιστον 
το 10% της έκτασης του οικοτόπου 

• Όψιµη συγκοµιδή σιτηρών 
• Ζώνες επιβίωσης – µη συγκοµιδή 
ζωνών σιτηρών κατά µήκος των ορίων 
αγροτεµαχίων και εντός αυτών έως 
τον Οκτώβριο, πλάτους τουλάχιστον 
15 m (κατά προτίµηση 20 m) 

• Αγροτεµάχια µικρού µεγέθους ή 
καλλιέργεια σε ζώνες 

• Υπολείµµατα καλλιεργειών µεγάλου 
µήκους µετά τη συγκοµιδή, όψιµη άροση 

• Κοπή και συγκοµιδή µόνο κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας 

• Αποφυγή της άροσης σε βάθος ή χρήση 
τεχνικών συντηρητικής άροσης 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης αγροχηµικών 
προϊόντων και απαγόρευση της χρήσης 
τρωκτικοκτόνων 

• Μη χρήση άρδευσης, η οποία πληµµυρίζει 
τα λαγούµια των κρικητών. 

 
 

Μέτρα για την κάλυψη των 
αναγκών διατήρησης του 
κρικητού στις Κάτω Χώρες: Το 
ολλανδικό Hamsterexperiment 
 
Το ολλανδικό Hamsterexperiment αντικατέστησε 
το πρώτο ολλανδικό σχέδιο για τη διατήρηση του 
κρικητού του 2005, το οποίο δεν κατόρθωσε να 
δηµιουργήσει βιώσιµους πληθυσµούς κρικητού. 
Από το 2002 πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες 
αρχικές απελευθερώσεις κρικητών που είχαν 
εκτραφεί σε αιχµαλωσία, αλλά ο θετικός του 
αντίκτυπος στον πληθυσµό κρικητών κατέστη 
εµφανής αφού είχε ήδη δηµιουργηθεί το 
ολλανδικό Hamsterexperiment. 
 
Το ολλανδικό Hamsterexperiment 
χρηµατοδοτείται από το ολλανδικό Υπουργείο 

Γεωργίας και την επαρχία του Limburg. Ο 
αρχικός προϋπολογισµός του έργου κάλυπτε την 
εφαρµογή φιλικής προς τον κρικητό διαχείρισης 
σε 200 εκτάρια καταφυγίων γεωργικής γης και 
σε 300 εκτάρια γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 
 
Για τη δηµιουργία των καταφυγίων γεωργικής 
γης η κυβέρνηση αγόρασε γεωργικές γαίες που 
τελούσαν υπό τακτική διαχείριση και τις διέθεσε 
σε οργανώσεις για τη διατήρηση της φύσης. Το 
συνολικό κόστος όλων των φιλικών προς τον 
κρικητό µέτρων διαχείρισης ανήλθε σε 755 000 
ευρώ ετησίως, µη περιλαµβανοµένων των 
πρόσθετων εξόδων έρευνας, παρακολούθησης ή 
αγοράς γεωργικών γαιών. 
 
Στο πλαίσιο του ολλανδικού έργου 
αναπτύχθηκαν τέσσερις δέσµες µέτρων φιλικής 
προς τον κρικητό διαχείρισης, οι οποίες έτυχαν 
ευρείας αποδοχής από τους γεωργούς καθώς 
θεώρησαν τα µέτρα αποτελεσµατικά και εύκολα 
στην εφαρµογή διότι ήταν σε µεγάλο βαθµό 
παρόµοια µε τη συµβατική διαχείριση. Έως το 
τέλος του 2009, 24 γεωργοί είχαν υπογράψει 
συµφωνίες για φιλική προς τον κρικητό 
διαχείριση για τη µέγιστη έκταση των 300 
εκταρίων, ενώ ακόµη περισσότεροι γεωργοί 
είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι πληθυσµοί 
κρικητού επωφελήθηκαν σε µεγάλο βαθµό από 
τα µέτρα αυτά και αυξήθηκαν σηµαντικά. 
 
Ολλανδικές δέσµες µέτρων για φιλική 
προς τον κρικητό διαχείριση 
 
Τα αποτελεσµατικότερα µέτρα προστασίας του 
κρικητού ήταν εκείνα που προέβλεπαν τη χρήση 
καλλιεργειών σιτηρών και µηδικής και επέβαλαν 
την κοπή της µηδικής µόνο πριν από τις 15 
Ιουνίου και τη µη συγκοµιδή ζωνών σιτηρών 
πλάτους 20 m. 
 
Τα λιπάσµατα, η κοπριά και τα ζιζανιοκτόνα 
µπορούσαν να χρησιµοποιούνται κατά τη συνήθη 
πρακτική. Η άροση περιορίζεται σε βάθος 
µικρότερο των 25 cm. Στις δέσµες µέτρων 
προσδιορίζονται τέσσερις διαφορετικοί 
συνδυασµοί καλλιεργειών και αµειψισποράς για 
µονάδες διαχείρισης τουλάχιστον 3, 4 ή 6 
εκταρίων διαιρεµένων σε ισοµεγέθη αγροτεµάχια 
για κάθε καλλιέργεια, µε αµειψισπορά ανά 6 µε 8 
έτη και µεταξύ µονάδων διαχείρισης (ανάλογα µε 
τη δέσµη µέτρων). Στους συνδυασµούς 
καλλιεργειών περιλαµβάνονται η µηδική και 
εαρινά και/ή χειµερινά σιτηρά µε ρεπάνι 
(Raphanus sativus) ή πατάτες ή τεύτλα, η 
συνδυασµός όλων αυτών των καλλιεργειών. 
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Συνδυασµός καλλιεργειών © Gerard Müskens 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
αντληθέντα διδάγµατα από 
αυτή την εµπειρία 
 
Ενθουσιασµός των γεωργών λόγω της 
στενής συνεργασίας 
 
Στις Κάτω Χώρες, οι γεωργοί δίσταζαν να 
συνεργαστούν για την προστασία του κρικητού 
διότι φοβούνταν ότι η αυστηρή νοµική 
προστασία θα τους ανάγκαζε να εφαρµόσουν 
µέτρα διαχείρισης που ζηµιώνουν τις 
δυνατότητές τους για τακτική, επικερδή γεωργία. 
Αυτό οδήγησε σε διαµόρφωση αρνητικού 
κλίµατος και σε σηµαντική πτώση του 
πληθυσµού κρικητού. Ως εκ τούτου, το 
Hamsterexperiment συνεργάστηκε στενά µε την 
ένωση γεωργών του Limburg (LLTB). 
 
Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε γεωργούς 
σε επιλεγµένες βασικές περιοχές και ρωτήθηκαν 
αν θα τους ενδιέφερε να συνάψουν συµφωνία 
φιλικής προς τον κρικητό διαχείρισης· ορισµένοι 
από αυτούς εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. 
 
Το 2005 συστάθηκε επιτροπή για τον κρικητό η 
οποία συνεδρίαζε τακτικά υπό την προεδρία 
γεωργού µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ όλων των µερών και τη συζήτηση 
προβληµάτων, αποτυχιών και επιτυχιών. Στην 
επιτροπή εκπροσωπούνταν όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόµενα µέρη (ερευνητές, οργανώσεις για 
τη διατήρηση της φύσης, γεωργοί, κυνηγοί, το 
Υπουργείο Γεωργίας, η κυβερνητική υπηρεσία για 
τη διαχείριση των γαιών και των υδάτων (DLG) 
και η επαρχία του Limburg). Αυτή η 
πρωτοβουλία άλλαξε το κλίµα και οι Ολλανδοί 
γεωργοί είναι πλέον γενικά ενθουσιώδεις όσον 
αφορά τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα 
διαχείρισης που αποσκοπούν στην προστασία του 
είδους και του οικοτόπου του. 
 

Ρόλος του ειδικού στον κρικητό 
συντονιστή: παροχή εξατοµικευµένων 
συµβουλών στους γεωργούς και 
εποπτεία 
 
Με την απευθείας και διαρκή παροχή συµβουλών 
και εξατοµικευµένης στήριξης στους γεωργούς 
αυξήθηκε σηµαντικά η επιτυχία του έργου. Κατά 
τη διάρκεια του έργου, οι ερευνητές ενηµέρωναν 
και βοηθούσαν τους γεωργούς σε σχέση µε τη 
διαχείριση των καλλιεργειών και άλλες πτυχές 
που σχετίζονταν µε τον κρικητό, απαντώντας σε 
ερωτήσεις όπως «Μπορώ να προβώ σε 
συγκοµιδή;» ή «Εντόπισα ένα λαγούµι, τι 
κάνω;». Επί του παρόντος, ένας από τους 
ερευνητές για τον κρικητό επιτελεί τον ρόλο του 
συντονιστή για την επαρχία του Limburg.  
 
Επιπλέον, ο ειδικός στον κρικητό συντονιστής 
συνεχίζει την παρακολούθηση, ελέγχει τις 
προσκλήσεις για νέες συµφωνίες διαχείρισης και 
ελέγχει τη συµµόρφωση µε τα µέτρα διαχείρισης 
καλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
έτους, ο ειδικός στον κρικητό συντονιστής 
διαδραµάτισε ζωτικής σηµασίας ρόλο στην 
παροχή βοήθειας στους γεωργούς ώστε να 
λάβουν τις πληρωµές τους από την κυβέρνηση, 
η οποία λόγω διοικητικών σφαλµάτων και 
καθυστερήσεων είχε καταβάλει στους γεωργούς 
ανεπαρκή ποσά ή είχε καθυστερήσει την 
καταβολή. 
 
Διδάγµατα που αντλήθηκαν από το 
αρχικό µη επιτυχές πρόγραµµα 
διαχείρισης 
 
Στο αρχικό πρόγραµµα για τον κρικητό του 2000 
συµµετείχαν µόνο τρεις γεωργοί διότι επέβαλε 
υπερβολικούς περιορισµούς στους γεωργούς. Οι 
περιορισµοί όσον αφορά τη γεωργική διαχείριση, 
όπως η απαγόρευση της χρήσης λιπασµάτων και 
ζιζανιοκτόνων, είχε ως αποτέλεσµα ανοιχτές 
καλλιέργειες και µια έκρηξη ανεπιθύµητων 
ζιζανίων. Μέσα σε µερικά χρόνια, οι περισσότεροι 
αγροί ήταν ακατάλληλοι για κρικητούς και τα 
ζιζάνια χρειάστηκε να εξαλειφθούν µε συµβατικά 
ζιζανιοκτόνα. Αυτό προκάλεσε στους γεωργούς 
την ανησυχία ότι η φιλική προς τον κρικητό 
διαχείριση συνεπάγεται περιορισµούς στην 
προστασία των καλλιεργειών και άλλων 
γεωργικών εργασιών, οι οποίοι οδηγούν σε 
µακροπρόθεσµα προβλήµατα ζιζανίων για τα 
οποία δεν χορηγείται αποζηµίωση. 
 
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα και οι 
ευπροσάρµοστοι κανονισµοί διαχείρισης 
συνέβαλαν στην ευελιξία της 
διαχείρισης. 
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Οι συµβουλές διαχείρισης τροποποιήθηκαν 
σηµαντικά κατά τη διάρκεια του έργου συνεπεία 
της καλύτερης πληροφόρησης που προερχόταν 
από την έρευνα παρακολούθησης των κρικητών 
την οποία εκπονούσαν τα πανεπιστήµια Αλτέρα, 
Βαγκενίνγκεν & Ράντµπουντ του Ναϊµέχεν. 
 
Η ευελιξία σε επίπεδο διαχείρισης ήταν εφικτή 
διότι το έργο ήταν επισήµως χαρακτηρισµένο ως 
πείραµα δυνάµει των κανονισµών της ΕΕ, 
γεγονός που παρείχε στους εµπλεκόµενους 
φορείς τη δυνατότητα να τροποποιούν τους 
κανονισµούς και τις οδηγίες διαχείρισης. Για 
παράδειγµα, στις ετήσιες συµβάσεις είχε 
συµφωνηθεί η διατήρηση ζώνης επιβίωσης 20 
µέτρων, και έτσι κάθε χρόνο οι ερευνητές 
προσέγγιζαν τους γεωργούς που είχαν την 
τοποθεσία η οποία είχε ευνοήσει κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο τους κρικητούς. 
 
Απελευθερώσεις κρικητών εκτραφέντων 
σε αιχµαλωσία και µακροπρόθεσµη 
παρακολούθηση του πληθυσµού 
 
Οι απελευθερώσεις κρικητών τόσο σε καταφύγια 
γεωργικής γης όσο και σε αγροτεµάχια γεωργών 
στο πλαίσιο της σύµβασης διαχείρισης οδήγησαν 
σε ταχεία αύξηση των πληθυσµών στις επτά 
βασικές περιοχές. 
 

 
Απελευθέρωση κρικητού σε καλλιέργεια © Gerard 
Müskens 
 
Η χρήση ραδιοποµπών στους κρικητούς 
κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή 
αποτελεσµατικών ερευνών σχετικά µε τις 
επιπτώσεις και την επιβίωση. Οι αριθµοί 
κορυφώθηκαν το 2007, αλλά το 2008 ο 
πληθυσµός σηµείωσε κατακόρυφη πτώση λόγω 
του µη ευνοϊκού καιρού και της αύξησης του 
ποσοστού θήρας τον Απρίλιο-Μάιο, έπειτα από 
σηµαντική µείωση του πληθυσµού του 
αρουραίου των αγρών. 
 

Αυτό δείχνει πόσο ευάλωτοι είναι οι µικροί 
πληθυσµοί κρικητών στις σηµαντικές µειώσεις· 
χρειάζονται πιθανόν τουλάχιστον 1500 ζώα 
(πυκνότητα φθινοπώρου) για να είναι ανθεκτικοί 
(Kuiters et al 2010). Απαιτείται µακροπρόθεσµη 
παρακολούθηση και έρευνα του πληθυσµού ώστε 
να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των βελτιώσεων. 
 
Επαρκώς µεγάλη περιοχή εφαρµογής 
 
Η φιλική προς τον κρικητό διαχείριση 
εφαρµόστηκε σε 300 εκτάρια γεωργικής γης, 
συν 106 εκτάρια καταφυγίου γεωργικής γης που 
τελούσαν υπό τη διαχείριση τριών οργανώσεων 
για τη διατήρηση της φύσης. 
 
Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις εµπειρίες στην 
Αλσατία και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, οι 
οποίες καταδεικνύουν ότι τα προγράµµατα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στις πυκνότητες κρικητού στην 
τοπική κλίµακα στην οποία εφαρµόστηκαν, αλλά 
ότι οι περιοχές αυτές ήταν εξαιρετικά µικρές για 
να δηµιουργήσουν µετρήσιµα αποτελέσµατα 
στον πληθυσµό συνολικά (Orbicon et al 2008). 
 
Επαρκής χρηµατική αποζηµίωση 
 
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα σε αρόσιµες 
εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας είναι 
αποδεκτά από τους γεωργούς µόνο εάν η 
χρηµατική αποζηµίωση είναι υψηλή σε σύγκριση 
µε τα προγράµµατα για άλλα γεωργικά 
συστήµατα. 
 
Η ενσωµάτωση της µηδικής στην αµειψισπορά σε 
βάρος καλλιεργειών υψηλής αξίας, η ανάπτυξη 
καλλιεργειών σε στενές ζώνες ή η µη συγκοµιδή 
τµηµάτων αγρών µε σιτηρά απαιτούν σηµαντική 
χρηµατική αποζηµίωση. Για παράδειγµα, στις 
Κάτω Χώρες οι ενισχύσεις ανέρχονταν σε 2200 ή 
2300 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως2. 
 
Στη Βαυαρία (Γερµανία) και στη Γαλλία, όπου οι 
ετήσιες ενισχύσεις είναι χαµηλότερες, η αποδοχή 
είναι επίσης χαµηλή, πιθανόν διότι το επίπεδο 
της αποζηµίωσης είναι ανεπαρκές (Orbicon et al 
2008). 
 
 
Προκλήσεις όσον αφορά την 
εφαρµογή της επόµενης γενιάς 
γεωργοπεριβαλλοντικών 

                                                
2 Τα επίπεδα ενισχύσεων υπολογίζονται εκ νέου κάθε 
χρόνο µε βάση την κερδοφορία µιας γεωργικής 
εκµετάλλευσης-προτύπου. Στη Βαλονία (Βέλγιο), η 
ενίσχυση ανερχόταν σε 2500 ευρώ ανά εκτάριο 
ετησίως, αλλά κάλυπτε µόνο 0,5 εκτάρια. 
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προγραµµάτων για κρικητούς στις 
Κάτω Χώρες 
 
 
Διατήρηση της ευέλικτης διαχείρισης 
 
Η προσαρµοστική και ευέλικτη διαχείριση που 
διασφάλισε αυξανόµενα οφέλη για τους 
κρικητούς στις Κάτω Χώρες κατά τη διάρκεια του 
ολλανδικού έργου για τον κρικητό δεν κατέστη 
δυνατό να εφαρµοστεί στα συµβατικά 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα που 
ξεκίνησαν από το 2010, τα οποία έπρεπε να 
προβλέπουν µέτρα ανά αγρό για έξι έτη. 
 
Οι γεωργοί διστάζουν να δεσµεύσουν την 
αρόσιµη έκτασή τους για τέτοιο χρονικό 
διάστηµα και, εάν το πράξουν, επιθυµούν να 
τοποθετούνται οι ζώνες στα λιγότερο 
παραγωγικά τµήµατα όπου τα οφέλη για τους 
κρικητούς είναι ελάχιστα. Ωστόσο, όλοι οι 
γεωργοί που συµµετείχαν στο 
Hamsterexperiment υπέγραψαν 
γεωργοπεριβαλλοντικές συµβάσεις για τη 
συγκεκριµένη περίοδο. 
 
Στις νέες γεωργοπεριβαλλοντικές συµφωνίες 
περιλαµβάνεται η ευελιξία των γεωργών να 
εφαρµόζουν εκ περιτροπής τα φιλικά για τον 
κρικητό µέτρα στη γεωργική εκµετάλλευση. Για 
παράδειγµα, στη συµφωνία προσδιορίζονται 
µέτρα για 10 εκτάρια αρόσιµων γαιών που 
µπορούν να εφαρµοστούν εκ περιτροπής σε 
περίπου 20 εκτάρια αρόσιµης γης. 
 
Αυτό ωφελεί αφενός τον γεωργό, ο οποίος 
διατηρεί την ευελιξία στη διαχείριση, και 
αφετέρου τους κρικητούς διότι διασφαλίζει καλή 
γεωργική ποιότητα σε ολόκληρη την έκταση. Οι 
γεωργοπεριβαλλοντικές προδιαγραφές είναι 
αυστηρές και ελέγχονται τακτικά από ειδικό 
στους κρικητούς συντονιστή. 
 
Διαφανής, αποτελεσµατική διαχείριση 
των ενισχύσεων 
 
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό η διαχείριση των 
ενισχύσεων να είναι αποτελεσµατική, διαφανής 
και έγκαιρη. 
 
Στις Κάτω Χώρες, πολλοί γεωργοί έχουν 
αναφέρει ότι δεν θα επιµηκύνουν τη 
γεωργοπεριβαλλοντική τους συµφωνία µετά το 
2016 λόγω των διοικητικών σφαλµάτων και 
καθυστερήσεων που συνεπάγονται καταβολή 
ανεπαρκών ποσών και µη έγκαιρη καταβολή, 
καθώς και διότι κατά την άποψή τους η 
γραφειοκρατία και η διαχείριση είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρες, αδιαφανείς και µη ευέλικτες. 
 

 

Συµπεράσµατα: ευκαιρίες για 
µια αποτελεσµατικότερη 
διατήρηση του κρικητού στην 
Ευρώπη 
 
Ο κρικητός είναι άκρως απειλούµενος και ο 
πληθυσµός του µειώνεται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι κρικητοί συνιστούν πρόκληση για τη 
διατήρηση της φύσης διότι ευηµερούν σε άκρως 
παραγωγικούς γεωργικούς οικοτόπους. 
 
Αυτό σηµαίνει ότι τα µέτρα προστασίας σε 
αρόσιµες γαίες µπορεί να απαιτούν την καταβολή 
σχετικά υψηλών αντισταθµιστικών ενισχύσεων 
και η πρόοδος απειλείται συνεχώς από τις πιέσεις 
της αγοράς. Ωστόσο, οι πληθυσµοί κρικητού 
στην Ανατολική Ευρώπη έχουν µακράν ευρύτερη 
περιοχή φυσικής κατανοµής και δέχονται 
λιγότερες πιέσεις επιβίωσης διότι ο οικότοπός 
τους παρέχει περισσότερα καταφύγια σε 
παρυφές αγρών και µη διαχειριζόµενα τµήµατα 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, και είναι πολύ 
λιγότερο κατακερµατισµένος από οδούς και άλλα 
εµπόδια. 
 
Επιπλέον, η περίοδος δραστηριοποίησης των 
πληθυσµών αυτών είναι µόνο 4 µήνες, σε 
σύγκριση µε τον πληθυσµό της Δυτικής Ευρώπης 
που είναι δραστήριος για έως 7 µήνες3. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανεύρεση 
απλούστερων και φθηνότερων µέτρων 
διαχείρισης τα οποία θα έχουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στους πληθυσµούς. 
 
Άντληση διδαγµάτων από τα ολλανδικά 
επιτεύγµατα για τον σχεδιασµό 
απλούστερων και φθηνότερων 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων 
 
Παρότι όλες οι χώρες και περιφέρειες της 
Δυτικής Ευρώπης όπου υπάρχουν κρικητοί έχουν 
εφαρµόσει γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα, 
το ολλανδικό έργο είναι το πρώτο που 
κατέγραψε θετικά αποτελέσµατα για τον 
πληθυσµό κρικητού. Ωστόσο, η καταβολή στους 
Ευρωπαίους γεωργούς ποσών πολύ υψηλότερων 
από 1000 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως για τη 
εφαρµογή φιλικής προς τον κρικητό διαχείρισης 
της γης µπορεί να είναι βιώσιµη µόνο εάν οι 

                                                
3 Προσωπική ανακοίνωση Maurice La Haye. Είναι 
γνωστό ότι οι πληθυσµοί της Δυτικής και 
Ανατολικής Ευρώπης διαφέρουν γενετικώς, αλλά 
δεν είναι γνωστό για ποιον λόγο είναι διαφορετική 
η συµπεριφορά τους όσον αφορά τη διαχείµαση. 

109



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

πληθυσµοί κρικητού περιορίζονται σε πολύ 
µικρές περιοχές. 
 
Όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
που εφαρµόζονται για την προστασία του είδους 
σε µεγαλύτερες περιοχές, το ύψος της 
αποζηµίωσης ανά εκτάριο πρέπει να είναι 
µικρότερο και, συνεπώς, οι σηµαντικοί 
περιορισµοί στην καλλιέργεια πρέπει να 
περιορίζονται σε τµήµατα του αγρού, όπως ζώνες 
µηδικής ή ζώνες στις οποίες δεν 
πραγµατοποιείται συγκοµιδή. Ωστόσο, οι 
περιορισµοί αυτοί πρέπει να είναι επαρκώς ευρείς 
και να καλύπτουν επαρκές τµήµα του αγρού. 
 
Επί του παρόντος, δοκιµάζονται ορισµένα νέα 
προγράµµατα. Το τρέχον πρόγραµµα στη 
Φλάνδρα προβλέπει την καταβολή 415-600 ευρώ 
ανά εκτάριο ετησίως και οι Φλαµανδοί γεωργοί 
εκδηλώνουν µεγάλο ενδιαφέρον να 
συµµετάσχουν σε αυτό. 
 
Στο Thüringen στη Γερµανία καταβάλλονται 350 
ευρώ ανά εκτάριο ετησίως σε περιοχές όπου 
υπάρχουν πληθυσµοί κρικητού, οπότε ο 
αντίκτυπος θα µπορούσε να είναι πολύ 
σηµαντικός. Ωστόσο, κρίνοντας από την 
ολλανδική εµπειρία, το ποσοστό του τµήµατος 
του αγρού όπου εφαρµόζονται περιορισµοί στη 
συγκοµιδή και/ή το πλάτος των ζωνών 
συγκοµιδής στα περισσότερα γερµανικά 
προγράµµατα ενδέχεται να είναι πολύ µικρά για 
να ωφελήσουν σηµαντικά τους πληθυσµούς 
κρικητού. 
 
Σηµασία της έρευνας και 
παρακολούθησης για την τροφοδότηση 
της προσαρµοστικής διαχείρισης, και 
σηµασία της διατήρησης της ευελιξίας 
για την καινοτοµία 
 
Η ολλανδική προσέγγιση δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί απευθείας σε χώρες µε διαφορετικές 
µεθόδους καλλιέργειας, διαφορετικό κλίµα και 
άλλους οικολογικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τους πληθυσµούς κρικητού. Ως εκ 
τούτου, είναι σηµαντικό να υποβάλλονται τα 
µέτρα διατήρησης σε δοκιµή όσον αφορά τα 
αποτελέσµατά τους πριν από την ευρεία 
εφαρµογή τους. 
 
Βασικός παράγοντας επιτυχίας στην περίπτωση 
της Ολλανδίας ήταν το πρόγραµµα εντατικής 
έρευνας και παρακολούθησης, το οποίο 
αναδείκνυε τα αδύναµα σηµεία των µέτρων και 
τροφοδοτούσε απευθείας την προσαρµοστική 
διαχείριση. 
 
Ελάχιστες χώρες ή περιφέρειες εφαρµόζουν επί 
του παρόντος τακτική παρακολούθηση του 

κρικητού, παρά τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα 
κράτη µέλη –βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους– να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν τους πληθυσµούς κρικητών. Είναι 
συνεπώς σηµαντικό να πραγµατοποιηθούν 
επενδύσεις στην έρευνα και να διατηρηθεί, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, η ευελιξία στα µέτρα 
διαχείρισης. 
 
Η οµάδα του ολλανδικού έργου ευελπιστεί να 
λάβει χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα LIFE+, 
σε συνεργασία µε το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη 
Γερµανία, για ένα πρόγραµµα επίδειξης µε σκοπό 
την ανάπτυξη καινοτόµων φιλικών προς τον 
κρικητό µέτρων διαχείρισης των οποίων η 
εφαρµογή είναι πολύ φθηνότερη. Στο πλαίσιο 
αυτό θα µπορούσαν να παρασχεθούν πολύτιµες 
ιδέες στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Σηµασία της παροχής άµεσων 
συµβουλών στους γεωργούς και της 
στενής συνεργασίας µε τους γεωργούς, 
καθώς και της επικοινωνίας µε το 
ευρύτερο κοινό 
 
Το ολλανδικό έργο για τον κρικητό κατέδειξε τη 
σηµασία των σηµαντικών επενδύσεων στην 
επικοινωνία και τη συνεργασία µε τους γεωργούς 
και τις οργανώσεις γεωργών. Στην Ανατολική 
Ευρώπη, οι προσπάθειες διατήρησης που 
στοχεύουν το συγκεκριµένο είδος µπορεί να είναι 
αµφιλεγόµενες σε περιοχές στις οποίες 
εµφανίστηκαν οικονοµικά σηµαντικοί πληθυσµού 
στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. 
 
Η επικοινωνία µε το ευρύτερο κοινό είναι επίσης 
πολύ σηµαντική για τη διαµόρφωση θετικής 
εικόνας όσον αφορά το είδος και όσους 
καταβάλλουν προσπάθειες για την προστασία 
του. Παρότι οι κρικητοί και τα φιλικά προς τον 
κρικητό γεωργικά µέτρα δεν έχουν άµεσο 
αντίκτυπο στον αγροτοτουρισµό (ο εντοπισµός 
κρικητών είναι πολύ δύσκολος), η θετική εικόνα 
θα µπορούσε ωστόσο να αποφέρει οφέλη στην 
εικόνα της περιοχής, µε αποτέλεσµα την αύξηση 
της αποδοχής από τους γεωργούς. 
 
Ο ρόλος του ειδικού στον κρικητό συντονιστή 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, µε σκοπό την άµεση 
προσωπική επαφή µε τους γεωργούς, τη 
διατήρηση της παρακολούθησης, την 
εξασφάλιση της συµµετοχής νέων γεωργών σε 
συµφωνίες διαχείρισης, τον έλεγχο της 
συµµόρφωσης µε τα µέτρα διαχείρισης 
καλλιεργειών και τη διευθέτηση τυχόν 
διαφορών. 
 
Η ολλανδική εµπειρία καταδεικνύει επίσης την 
καίρια σηµασία µιας αποτελεσµατικής, διαφανούς 
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και µη γραφειοκρατικής διαχείρισης των 
συµφωνιών και των ενισχύσεων. 
 
  

111



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Boris Kryštufek, Holger Meinig, Igor 
Zagorodnyuk, Vladimir Vohralík 2007. 
Cricetus cricetus. Στο: IUCN 2011. Κόκκινος 
κατάλογος απειλούµενων ειδών της IUCN. 
Έκδοση 2011.2. <www.iucnredlist.org>. 
Τηλεφορτώθηκε στις 25 Απριλίου 2012. 
 
Συµβούλιο της Ευρώπης (2008) Draft European 
Action Plan For the conservation of the Common 
hamster (Cricetus cricetus, L. 1758). Σύµβαση 
για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, 28η 
συνεδρίαση της µόνιµης επιτροπής, 
Στρασβούργο, 24-27 Νοεµβρίου 2008. 
https://wcd.coe.int/ 
 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπόθεση C-383/09 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής 
Δηµοκρατίας). http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:C:2011:226:0003:02:EL:HTML 
 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπόθεση C-383/09 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής 
Δηµοκρατίας). Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα 
Kokott της 20ής Ιανουαρίου 2011. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE
LEX:62009CC0383:EL:HTML 
Kuiters L, La Haye M, Müskens G, Van Kats R. 
(2010) Perspectieven voor een duurzame be-
scherming van de hamster in Nederland. Alter-
ra-report, Wageningen (στα ολλανδικά µε 
περίληψη στα αγγλικά). 
 
La Haye,M.J.J., Müskens,G.J.D.M., Van 
Kats,R.J.M., Kuiters,A.T. & Siepel,H. (2010) 
Agri-environmental schemes for the Common 
hamster (Cricetus cricetus). Why is the Dutch 
project successful? Aspects of Applied Biology, 
100. 
 
La Haye,M.J.J., Neumann,K. & Koelewijn,H.P. 
(2012) Strong decline of gene diversity in local 
populations of the highly endangered Common 
Hamster (Cricetus cricetus) in the western part 
of its European range. Conservation Genetics, 
13, 311-322. 
 
Landtag von Baden-Württemberg (2010) Antrag 
der Abg. Dr. Gisela Splett u. a. GRÜNE und Stel-
lungnahme des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr Erhalt der Feldhamsterpopu-
lation in Baden-Württemberg. Drucksache 14 / 
6976 des Landes Baden-Württemberg. 
http://www9.landtag-
bw.de/wp14/drucksachen/6000/14_6976_d.pdf 

 
Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD. 
(2009) How species conservation can be sup-
ported through rural development programmes: 
Good practice examples. Wildlife and sustainable 
farming and the Birds and Habitats Directives. 
Brussels, Wildlife and Sustainable Farming Initi-
ative. {2938} 
 
Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD. 
(2008) Species report Cricetus cricetus. Wildlife 
and sustainable farming and the Birds and Habi-
tats Directives. Brussels, Wildlife and Sustaina-
ble Farming Initiative. 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Evelyn Un-
derwood (IEEP)  
 
Ευχαριστίες: Dr. Maurice La Haye (Alterra) 
 
 
 

112



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση των 
φυσικών 
λειµώνων και 
βοσκοτόπων του 
Östergötland  
στο πλαίσιο του 
σουηδικού 
προγράµµατος 
αγροτικής 
ανάπτυξης  
 
 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Η επαρχία του Östergötland (10.605 km2) 
αποτελείται από τέσσερις φυσικές γεωγραφικές 
περιοχές· την κεντρική ζώνη χαµηλού 
υψόµετρου µε µακρά γεωργική παράδοση που 
ανάγεται στους µόνιµους οικισµούς του 9000 
π.χ. τις λοφώδεις δασικές ζώνες στο βόρειο και 
νότιο τµήµα της χώρας και τη ζώνη του 
αρχιπελάγους κατά µήκος της ακτής της 
Βαλτικής Θάλασσας. 
 
Σήµερα, στην κεντρική ζώνη κυριαρχεί η 
µεγάλης κλίµακας γεωργία, ενώ η µικρής 
κλίµακας γεωργία (σε συνδυασµό µε τη 
δασοκοµία) αποτελεί την κύρια χρήση γης στα 
βόρεια και νότια τµήµατα της χώρας που 
βρίσκονται σε µεγαλύτερο υψόµετρο. Λόγω της 
µεγάλης ποικιλοµορφίας φυσικών και 
ηµιφυσικών οικοτόπων, το Östergötland 
αποτελεί µια από τις πλουσιότερες σε είδη 
επαρχίες της Σουηδίας, καθώς φιλοξενεί 
περισσότερα από 1200 είδη φυτών, πολλά από 
τα οποία συνδέονται µε ηµιφυσικούς 
οικοτόπους των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από 
τη βόσκηση ή τη χορτοκοπή. 
 
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες έρευνες, που 
πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 2002-2004, 
26 547 εκτάρια ή περίπου το 10% των 
γεωργικών γαιών στο Östergötland είναι 
χαρακτηρισµένες ως ηµιφυσικοί οικότοποι 
(στους οποίους κυριαρχούν κατά κόρον οι 
βοσκότοποι ενώ οι λειµώνες είναι ελάχιστοι). 
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Δασικός βοσκότοπος µε κλαδονοµηµένα δέντρα (Kurt Adolfsson)
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Οι σηµαντικότερες εκτάσεις (περίπου 170 τόποι) 
προστατεύονται ως φυσικά καταφύγια και/ή 
τόποι Natura 2000. Από τα 5 284 εκτάρια που 
περιλαµβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 στο 
Östergötland, 4 112 εκτάρια (78%) είναι 
ταξινοµηµένα ως ηµιφυσικοί οικότοποι. 
 
Στη Σουηδία απαιτείται εκ του νόµου όλες οι 
προστατευόµενες περιοχές, 
συµπεριλαµβανοµένων των τόπων Natura 
2000, να αποτελούν αντικείµενο εγκεκριµένου 
σχεδίου διαχείρισης. Προσχέδια σχεδίων 
διαχείρισης κοινοποιούνται σε όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόµενα µέρη πριν από τη θέση τους σε 
ισχύ και, συχνά, οι ιδιοκτήτες γης είναι αυτοί 
που φέρουν την κύρια ευθύνη ή συµµετέχουν 
ενεργά στη διαχείριση των τόπων που 
βρίσκονται εντός της γης τους. 
 
Η χρηµατοδότηση για τη διαχείριση των 
ηµιφυσικών οικοτόπων στην επαρχία του 
Östergötland προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
το περιφερειακό πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης, αλλά οι τόποι µπορούν επίσης να 
λάβουν χρηµατοδοτική στήριξη από δηµόσια 
κονδύλια που προορίζονται για τη διαχείριση 
προστατευόµενων περιοχών. Τα κονδύλια αυτά 
τελούν υπό τη διαχείριση του διοικητικού 
συµβουλίου της επαρχίας. 
 
 

Αποκατάσταση 
υποβαθµισµένων τόπων µέσω 
του προγράµµατος LIFE 
 
Όπως και αλλού στην Ευρώπη, η παραδοσιακή 
βόσκηση και η παραγωγή χορτονοµής έχουν 
µειωθεί ή παύσει εξ ολοκλήρου. Χωρίς αυτές τις 
επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες, οι αγροί 
σύντοµα κυριεύονται από λόχµες και 
χωροκατακτητικά χόρτα και κυπερίδες, και 
τελικά µετατρέπονται σε δάση. Έως το 2007, οι 
περισσότεροι τύποι ηµιφυσικών οικοτόπων στη 
Σουηδία, οι οποίοι προστατεύονται από την 
οδηγία για τους οικοτόπους, βρίσκονταν σε µη 
ικανοποιητική ή επιδεινούµενη κατάσταση 
διατήρησης. Πρόσθετα προβλήµατα συνιστούν 
η έλλειψη κλαδονοµηµένων δέντρων (τα οποία 
παρέχουν «µίνι» οικοτόπους για διάφορα είδη 
λειχήνων, µανιταριών και εντόµων) και το 
χαµηλό ποσοστό ανανέωσης δρυών σε δασικούς 
λειµώνες.  
 
Το 2005, το διοικητικό συµβούλιο της επαρχίας 
του Östergötland δροµολόγησε ένα στρατηγικό 
τετραετές έργο, µε χρηµατοδότηση από το 

πρόγραµµα LIFE της ΕΕ1, για την 
αποκατάσταση 41 τόπων Natura 2000 σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης εντός του 
εδάφους του. Από κοινού, οι τόποι αυτοί 
φιλοξενούν περίπου το ένα τέταρτο του 
συνόλου των ηµιφυσικών οικοτόπων που 
περιλαµβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 στη 
συγκεκριµένη επαρχία (περίπου 965 εκτάρια). 
Το έργο επικεντρώθηκε εκουσίως σε τόπους 
προτεραιότητας που δεν βρίσκονταν σε καλή 
κατάσταση διατήρησης αλλά µπορούσαν ακόµη 
να αποκατασταθούν διότι η επέκταση των 
λοχµών δεν είχε προχωρήσει ακόµη 
υπερβολικά. Στόχος ήταν να αποκατασταθούν 
σε επίπεδο που να επιτρέπει την 
επανακαθιέρωση της βόσκησης και της 
χορτοκοπής προκειµένου να διασφαλιστεί η 
µακροπρόθεσµη διατήρησή τους. 
 
Το αποκαλούµενο έργο ROSORIS κάλυπτε µια 
αντιπροσωπευτική συλλογή των ακόλουθων 
ηµιφυσικών οικοτόπων του Östergötland: 
 
• Υγροί λειµώνες (κυρίως λειµώνες Molinia, 

6410, 433 εκτάρια). Οι εν λόγω λειµώνες 
απαντώνται κυρίως κατά µήκος των ακτών 
των λιµνών Tåkern και Roxen. 
Συγκαταλέγονται µεταξύ των καλύτερων 
τόπων αναπαραγωγής και αποδηµίας 
πτηνών των υγροτόπων στη Σουηδία. 

 
• Δασώδεις φιννοσκανδιναβικοί βοσκότοποι 
και λειµώνες (9070 συν µικρές εκτάσεις του 
τύπου 6530, 358 εκτάρια), οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από δρύες µεγάλου 
µεγέθους ηλικίας αρκετών εκατοντάδων 
ετών. Αυτά τα µεγάλα και παλαιά δέντρα 
φιλοξενούν ιδιαίτερα πλούσιες σε είδη 
κοινότητες εντόµων, λειχήνων και 
µανιταριών, ειδικότερα διάφορα σπάνια ή 
απειλούµενα είδη όπως το Osmoderma 
eremita, το Lucanus cervus και το ελάχιστα 
γνωστό Anthrenochernes stellae· όλα τα 
είδη παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Η επαρχία του 
Östergötland County αποτελεί βασική 
περιοχή για αυτούς τους οικοτόπους στη 
Σουηδία. 

 

                                                
1 LIFE05NAT/SE/000108, «Natural meadows and 

pastures in Östergötland - restoration and mainte-
nance»· ROSORIS· 
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur
-och-natur/skyddad-
natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx) 
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Δασώδεις φιννοσκανδιναβικοί βοσκότοποι (τύπος 
οικοτόπου 9070) (Jens Johannesson) 
 
• Ξηροί λειµώνες και βοσκότοποι (6210, 

6230 και 6270, 25 εκτάρια), που 
χαρακτηρίζονται από πλούσιες σε είδη 
κοινότητες φυτών και πεταλούδων, συχνά 
σε ασβεστούχο έδαφος. Ορισµένοι τόποι 
φιλοξενούν έως 40 είδη αγγειόφυτων ανά 
τ.µ., ενώ επιµέρους τόποι φιλοξενούν έως 
35 είδη πεταλούδων. 

• Αλκαλικοί χαµηλοί τυρφώνες συν µικρές 
εκτάσεις πηγών όπου σχηµατίζεται επίπαγος 
(7230 και 7220, 16 εκτάρια) σε ασβεστούχο 
έδαφος και κυρίως στο κεντρικό και δυτικό 
τµήµα της επαρχίας. Η βόσκηση ή η 
χορτοκοπή αποτελούν προϋπόθεση για τη 
µακροπρόθεσµη διατήρηση των πλούσιων 
σε είδη κοινοτήτων φυτών που είναι 
χαρακτηριστικές για τον συγκεκριµένο 
οικότοπο· συχνά µε αφθονία οπωρώνων. 

 

 
Βοοειδή που βόσκουν (Annika Forslund) 
 
Οι τόποι του έργου βρίσκονται σε µια περιοχή 
µε πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία 
είναι σε µεγάλο βαθµό αλληλένδετη µε τις αξίες 
της για τη διατήρηση της φύσης. Ορισµένοι από 
τους σηµαντικότερους δασώδεις βοσκοτόπους 

συνδέονται µε µεγάλα παραδοσιακά αρχοντικά 
της περιοχής.  
 
Επιπλέον, οι αξίες της φύσης που συνδέονται µε 
τους υγρούς λειµώνες συνδέονται στενά µε την 
παραδοσιακή χρήση της γης. Ως αποτέλεσµα, 
πολλοί από τους τόπους του έργου είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικοί για τους επισκέπτες, τόσο 
κατοίκους όσο και τουρίστες. 
 
Οι περισσότερες δράσεις του έργου 
πραγµατοποιήθηκαν σε ιδιόκτητες εκτάσεις και 
µόνο µικρές εκτάσεις ήταν δηµόσιες ή ανήκαν 
σε εµπορικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, 
απαιτούνταν στενή συνεργασία και συντονισµός 
µε τους ιδιοκτήτες της γης και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη για την επιτυχή έκβαση 
του έργου. Όλες οι εργασίες 
πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των νοµίµως εκδοθέντων σχεδίων διαχείρισης 
και, για τις πιο λεπτοµερείς εργασίες, 
καταρτίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στους 
ιδιοκτήτες της γης και τα άλλα ενδιαφερόµενα 
µέρη σχέδια αποκατάστασης ειδικά για κάθε 
τόπο. 
 
Έως το τέλος του έργου είχαν επιτευχθεί τα 
ακόλουθα: 

• ανέγερση 81 km νέων περιφράξεων σε 33 
τόπους για τη διευκόλυνση της εκ νέου 
καθιέρωσης της βόσκησης· 

• καθαρισµός θάµνων και λοχµών σε 
επιφάνεια 435 εκταρίων εντός 39 τόπων· 

• αποκατάσταση παράκτιων λειµώνων σε 
επιφάνεια άνω των 252 εκταρίων σε 4 
τόπους· 

• εκ νέου εφαρµογή κλαδονοµής σε 2 τόπους· 

• φύτευση 116 νεαρών δρυών σε 3 τόπους·  

• τοποθέτηση εγκαταστάσεων παροχής νερού 
για ζώα σε 24 τόπους· 

• κατασκευή συλλογικών χώρων σταυλισµού 
σε 6 τόπους.  

 
Επιπλέον, εφαρµόστηκαν διάφορα µέτρα για 
την προσέλκυση επισκεπτών και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στους τόπους. Το 
µέσο κόστος αυτών των εργασιών 
αποκατάστασης ήταν περίπου 2000 ευρώ ανά 
εκτάριο. 
 
 

Στήριξη της διατήρησης και 
εκ νέου καθιέρωσης 
επαναλαµβανόµενων 
γεωργικών πρακτικών 
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Μετά την αποκατάσταση των τόπων σε 
ικανοποιητικότερη κατάσταση διατήρησης, ήταν 
σηµαντικό να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη 
παραµονή τους στην κατάσταση αυτή. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω 
δραστηριοτήτων τακτικής διαχείρισης, όπως η 
βόσκηση, η χορτοκοπή, η κλαδονοµή κ.λπ. 
Αναπτύχθηκαν δύο χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί 
για τη στήριξη γεωργών και άλλων διαχειριστών 
γαιών που συµφωνούν να αναλάβουν (ή να 
καθιερώσουν εκ νέου) τέτοιου είδους 
δραστηριότητες. 
 
Ο πρώτος, και κυριότερος, µηχανισµός στήριξης 
έχει τη µορφή προγράµµατος ειδικών 
γεωργοπεριβαλλοντικών συµφωνιών στο 
πλαίσιο του προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης της Σουηδίας για την περίοδο 2007-
2012. Η δεύτερη πηγή χρηµατοδότησης 
προέρχεται από κρατικά κονδύλια για τη 
διατήρηση και διαχείριση φυσικών καταφυγίων 
και τόπων Natura 2000, τα οποία µπορούν να 
χρηµατοδοτήσουν συµπληρωµατικά µέτρα που 
δεν προβλέπονται στο ΠΑΑ. 
 
Το γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα του ΠΑΑ 
αναπτύχθηκε ειδικά για τη στήριξη της 
διαχείρισης ηµιφυσικών οικοτόπων και την 
προώθηση της «βιοποικιλότητας και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε ηµιφυσικούς 
τόπους βόσκησης, λειµώνες όπου εφαρµόζεται 
χορτοκοπή και υγροτόπους». Στόχος του είναι 
να ενθαρρύνει τους γεωργούς και άλλους 
διαχειριστές γαιών να χρησιµοποιούν µεθόδους 
γεωργικής παραγωγής που προάγουν την 
προστασία και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, 
του τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 
 
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε όλους τους 
ηµιφυσικούς οικοτόπους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις παροχής στήριξης - δηλ. περίπου 
500 000 εκτάρια γης συν περίπου 230 ορεινές 
εκµεταλλεύσεις (ο εθνικός κατάλογος 
ηµιφυσικών βοσκοτόπων και λειµώνων στους 
οποίους εφαρµόζεται χορτοκοπή 
χρησιµοποιείται για την επιλογή των τόπων του 
προγράµµατος). Ως εκ τούτου, δεν περιορίζεται 
σε ηµιφυσικούς οικοτόπους εντός του δικτύου 
Natura 2000. Ωστόσο, δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στους τόπους Natura 2000 δεδοµένου 
ότι ένας εκ των στόχων είναι να διασφαλιστεί 
ότι το 80% των ηµιφυσικών βοσκοτόπων και 
των λειµώνων στους οποίους εφαρµόζεται 
χορτοκοπή και είναι χαρακτηρισµένοι ως τόποι 
Natura 2000 καλύπτονται από 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. 
 
Στο πρόγραµµα προβλέπονται διάφορες 
υποχρεώσεις διαχείρισης. Οι υποχρεώσεις αυτές 
συνδέονται ουσιαστικά µε τη διαχείριση των 

βοσκοτόπων και των λειµώνων κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση 
επιβλαβών απορριµµάτων ή επεκτατικών 
λοχµών. Ωστόσο, το πρόγραµµα δεν προβλέπει 
ενισχύσεις για την αποκατάσταση τόπων στους 
οποίους υπάρχει ήδη υπερβλάστηση ούτε για το 
κόστος οποιωνδήποτε άλλων αρχικών 
επενδύσεων, όπως η τοποθέτηση περιφράξεων 
κ.λπ. (για τον λόγο αυτόν συµπεριλήφθηκαν 
στο έργο LIFE ROSARIS – ωστόσο, το κόστος 
της διατήρησης των περιφράξεων και της 
διαρκούς αποµάκρυνσης επεκτακτικής 
βλάστησης έχει συνυπολογιστεί στην 
προσφερόµενη ενίσχυση ανά εκτάριο). 
 
Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης επιπλέον 
ενισχύσεις για συµπληρωµατικά µέτρα που 
συνδέονται µε την κλαδονοµή, τη χορτοκοπή µε 
χρήση δρεπάνου και τη βόσκηση µετά τη 
χορτοκοπή: 
 

 
Πίνακας του «Προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 
της Σουηδίας - περίοδος 2007-2013»2 
 
Έως το τέλος του 2009: 451 519 εκτάρια 
ηµιφυσικών οικοτόπων στη Σουηδία τελούσαν 
υπό διαχείριση µε τη βοήθεια 
γεωργοπεριβαλλοντικών επιδοτήσεων. Λίγο 
περισσότερα από 70 000 εκτάρια βρίσκονταν 
εντός του δικτύου Natura 2000. Στην επαρχία 
του Östergötland, περίπου 55 000 εκτάρια 
ηµιφυσικών οικοτόπων συµπεριλήφθηκαν στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα. Σε αυτά 
περιλαµβάνεται µεγάλο ποσοστό των 4 122 
εκταρίων ηµιφυσικών οικοτόπων που 
                                                
2http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/

de111eed.pdf 

	

Ενίσχυση 

Ηµιφυσικός 
βοσκότοπος 

 

1 Ηµιφυσικός βοσκότοπος γενικής αξίας 1 100 SEK 
(122,2 €)/εκτάριο 

2 Ηµιφυσικός βοσκότοπος ιδιαίτερης αξίας 
Συµπληρωµατική ενίσχυση για κλαδονοµή 
για χορτονοµή από φύλλα¤ 

2 500 SEK 
(277,8 €)/εκτάριο 
100 SEK (11,1 €) 
µεµονωµένα, αλλά 
2 000 SEK 
(222,2 €)/εκτάριο κατά 
µέγιστο	

3 Δασικός βοσκότοπος 1 800 SEK (200 €)/εκτάριο 
4 Βοσκότοπος σε ασβεστολιθικό έδαφος 850 SEK (94,4 €)/εκτάριο	
5 Αλπικός βοσκότοπος 

Ορεινή εκµετάλλευση σε χρήση 
700 SEK (66,7 €)/εκτάριο 
3 000 SEK (333 €)/εκτάριο	

Λειµώνας 
όπου 
εφαρµόζεται 
χορτοκοπή 

6 Λειµώνας όπου εφαρµόζεται χορτοκοπή, 
γενικής αξίας 

1 100 SEK 
(122,2 €)/εκτάριο 

7 Λειµώνας όπου εφαρµόζεται χορτοκοπή, 
ιδιαίτερης αξίας 
Συµπληρωµατική ενίσχυση ** για  
- Κλαδονοµή για χορτονοµή από φύλλα¤ 

 
 
- Βόσκηση µετά τη χορτοκοπή¤ 

 
- Χρήση δρεπάνου¤ 

 

3 500 SEK 
(277,8 €)/εκτάριο 
 
- 100 SEK (11,1 €) 

µεµονωµένα, αλλά κατά 
µέγιστο 2 000 SEK/δέντρο  
(222,2 €)/εκτάριο 

- 700 SEK 
(77,8 €)/εκτάριο 

- 7 000 SEK  
(777,8 €)/εκτάριο 

Υγρότοποι 8 Υγρότοπος σε αρόσιµη γη  
 
Συµπληρωµατική ενίσχυση για απώλεια 
εισοδήµατος λόγω απώλειας συγκοµιδών 
υψηλής απόδοσης 

3 000 SEK  
(333,3 €)/εκτάριο 
1 000 SEK 
(111,1 €)/εκτάριο 

9 Υγρότοπος σε βοσκότοπο 1 500 SEK 
(166,7 €)/εκτάριο 

*Ενίσχυση για αυτόν τον τύπο διαχείρισης χορηγείται επίσης στην περίπτωση περιοχών υγροτόπων που τυγχάνουν 
διαχείρισης ως ηµιφυσικοί βοσκότοποι ή λειµώνες όπου εφαρµόζεται χορτοκοπή. 
**Τα τρία είδη συµπληρωµατικής ενίσχυσης για τους λειµώνες όπου εφαρµόζεται χορτοκοπή µπορούν να 
συνδυάζονται στο ίδιο αγροτεµάχιο. 
¤ Γνωστοποίηση συµπληρωµατικής ενίσχυσης 
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προστατεύονται βάσει της συνθήκης Natura 
2000 και σχεδόν όλοι οι τόποι που 
αποκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου 
ROSARIS. 
Επί του παρόντος (Ιανουάριος 2012) το µέσο 
επίπεδο αποζηµίωσης για τη βόσκηση ανέρχεται 
σε περίπου 400 ευρώ ανά εκτάριο και σε 1 000 
ευρώ ανά εκτάριο για τη χορτοκοπή. 
 
 

Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
που εντοπίστηκαν 
 
Παράγοντες επιτυχίας 
 
Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη αναδεικνύει 
διάφορους βασικούς παράγοντες επιτυχίας που 
θα µπορούσαν να αναπαραχθούν και αλλού:  
 
Η ύπαρξη ειδικού γεωργοπεριβαλλοντικού 
προγράµµατος για τη διαχείριση των 
ηµιφυσικών οικοτόπων αποτελεί σανίδα 
σωτηρίας για τους γεωργούς που κατέχουν 
ηµιφυσικούς οικοτόπους. Παρότι οι 
οικότοποι αυτοί έχουν υψηλή φυσική και 
πολιτιστική αξία, η διαχείρισή τους δεν είναι 
ως επί το πλείστον οικονοµικά βιώσιµη και 
για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η 
παροχή πρόσθετης στήριξης. Το πρόγραµµα 
δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
ηµιφυσικούς οικοτόπους εντός του δικτύου 
Natura 2000, αλλά το γεγονός ότι έχει 
οριστεί ειδικός στόχος για αυτούς 
διασφαλίζει ότι δίνεται σε αυτούς ιδιαίτερη 
έµφαση. Σκοπός του προγράµµατος είναι να 
καλύψει το 80% των ηµιφυσικών οικοτόπων 
που προστατεύονται βάσει της συνθήκης 
Natura 2000 και είναι επιλέξιµοι για τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Με τον 
τρόπο αυτόν µπορεί να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη διαχείριση των πολύτιµων αυτών 
οικοτόπων. 

 
Τα επίπεδα των ενισχύσεων είναι επίσης 
επαρκή για να προσελκύσουν τους 
γεωργούς. 

 
Η χρήση των κονδυλίων του προγράµµατος 
LIFE της ΕΕ για την υλοποίηση ενός 
προγράµµατος εργασιών αποκατάστασης σε 
διάφορους τόπους Natura 2000 
προκειµένου να βρεθούν σε επίπεδο ώστε 
να είναι επιλέξιµοι για 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα 
αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική 
προσέγγιση. Σε διαφορετική περίπτωση, η 
αποκατάστασή τους θα ήταν µια άκρως 
χρονοβόρος διαδικασία. Είναι πολύ πιθανό 

ότι η κατάσταση πολλών τόπων θα είχε 
επιδεινωθεί ανεπανόρθωτα εν αναµονή της 
διαθεσιµότητας εθνικών κονδυλίων για την 
αποκατάστασή τους. 

 
Το έργο LIFE διαδραµάτισε επίσης 
καθοριστικό ρόλο στην παροχή επαρκών 
ανθρωπίνων πόρων προκειµένου να 
οικοδοµηθούν καλές σχέσεις µε τοπικούς 
ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και να ενθαρρυνθούν 
να συµµετάσχουν στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα. Αυτές οι 
προκαταρκτικές επαφές και συζητήσεις είναι 
συχνά ζωτικής σηµασίας για την επιτυχή 
αποδοχή του γεωργοπεριβαλλοντικού 
προγράµµατος. Προϋπόθεση του έργου 
ROSORIS ήταν η ενηµέρωση των 
ιδιοκτητών γης και η συµµετοχή τους ήδη 
από το στάδιο κατάρτισης της αίτησης. Χάρη 
σε αυτή την προδραστική προσέγγιση ήταν 
δυνατή η εφαρµογή των δράσεων του 
έργου όπως είχε προβλεφθεί. Η αναγκαία 
συνεργασία και ο αναγκαίος συντονισµός µε 
τους ιδιοκτήτες γης συνεχίστηκε χωρίς 
σοβαρές τριβές και µετά το τέλος του έργου. 

 
Η νοµική απαίτηση περί ύπαρξης λεπτοµερών 
σχεδίων διαχείρισης για όλους τους τόπους 
Natura 2000 διευκολύνει επίσης τη διαδικασία 
προσδιορισµού του είδους της 
βόσκησης / χορτοκοπής που θα πρέπει να 
εφαρµοστεί σε κάθε τόπο και έχει συµβάλει 
στον σχεδιασµό του τύπου των µέτρων που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος. 
 
 

Αδυναµίες 
 
Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί και διάφορες 
αδυναµίες. 
 
Όπως προκύπτει από την πείρα που 
αποκτήθηκε στο Östergötland, ένα από τα 
κυριότερα προβλήµατα του ΠΑΑ είναι ότι οι 
κανόνες του δεν είναι επαρκώς ευέλικτοι 
ώστε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις 
διαχείρισης µεµονωµένων τόπων, οι οποίοι 
µπορεί να διαφέρουν τόσο ως προς την 
πίεση όσο και ως προς το χρονοδιάγραµµα 
βόσκησης. Για παράδειγµα, υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες η βέλτιστη πίεση 
βόσκησης υπολείπεται του απαιτούµενου 
επιπέδου ώστε να µπορεί να τύχει 
επιδότησης. Επιπλέον, σε διάφορους τόπους 
το χρονοδιάγραµµα βόσκησης πρέπει να 
προσαρµοστεί καλύτερα στην εποχή 
άνθησης των συνήθων ειδών φυτών του 
οικοτόπου και η βόσκηση δεν θα πρέπει να 
ξεκινά πριν από την περίοδο άνθησης και 
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σποράς. Οι κανονιστικές διατάξεις 
επιτρέπουν ορισµένες προσαρµογές ανά 
τόπο, αλλά οι αντίστοιχες διοικητικές 
διαδικασίες είναι άκρως επαχθείς και 
χρονοβόρες. 

 
Ένα ακόµη εµπόδιο στην αποτελεσµατική 
διαχείριση των τόπων είναι ο γενικός 
κανόνας σχετικά µε τον αριθµό και την 
πυκνότητα των δέντρων που επιτρέπονται 
ανά τόπο, δηλαδή 60 δέντρα ανά εκτάριο 
κατ’ ανώτατο όριο. Ο περιορισµός καθιστά 
ιδιαίτερα δυσχερή την κατάλληλη διαχείριση 
οικοτόπων όπως οι δασώδεις βοσκότοποι 
(9070). Προκειµένου να πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδότησης, 
ένας ιδιοκτήτης γης ενδέχεται να πρέπει να 
κόψει λόχµες και µεσαίου µεγέθους δέντρα, 
κάτι που θα µπορούσε όχι µόνο να 
καταστήσει πολύ δύσκολη την ανανέωση 
µεγάλων δρυών (δεδοµένου ότι µπορούν να 
κοπούν µόνο «νεαρά» δέντρα ηλικίας 
«µόνο» 100 ετών), αλλά και να οδηγήσει σε 
εξάλειψη των χαρακτηριστικών που είναι 
σηµαντικά για τα διάφορα στάδια του 
κύκλου ζωής των τυπικών ειδών των 
δασωδών αυτών βοσκοτόπων3. 

 
Οι µακροπρόθεσµες προοπτικές για αυτούς 
τους ηµιφυσικούς οικοτόπους παραµένουν 
επίσης σε κίνδυνο διότι η διαχείρισή τους 
δεν είναι πλέον οικονοµικά βιώσιµη και για 
τον λόγο αυτό πρέπει να βασίζονται στη 
συνεχή χρηµατοδοτική στήριξη του κράτους 
– µέσω του ΠΑΑ ή άλλων κονδυλίων. Ο 
κύριος λόγος είναι η µειούµενη κερδοφορία 
της εκτροφής βοοειδών. 

 
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα είναι 
επίσης εθελοντικά, το οποίο σηµαίνει ότι 
τυχόν αλλαγές στα υφιστάµενα καθεστώτα, 
όσο µικρές κι αν είναι, θα µπορούσαν να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τους 
οικοτόπους εάν αποθαρρύνουν τους 
γεωργούς από την υποβολή νέων αιτήσεων. 
Αυτό είναι ήδη εµφανές σήµερα. Λόγω της 
αυξανόµενης πολυπλοκότητας του 
συστήµατος ΠΑΑ και των συχνών αλλαγών 
στις λεπτοµέρειες των κανόνων, υπάρχουν 
πλέον ενδείξεις ότι οι ιδιοκτήτες γης 
θεωρούν το σύστηµα ολοένα και λιγότερο 

                                                
3 Ορισµένα από τα σπάνια ή απειλούµενα είδη 
σκαθαριού που εξαρτώνται από δέντρα µεγάλου 
µεγέθους έχουν πολύ περιορισµένες αποστάσεις 
φυσικής κατανοµής, π.χ. µόλις λίγες εκατοντάδες 
µέτρα για το Osmoderma eremita. Ως εκ τούτου, 
τυχόν αποµάκρυνση δέντρων σε δασώδεις 
βοσκοτόπους µπορεί να επηρεάσει επίσης αρνητικά 
τη µακροπρόθεσµη κατάσταση διατήρησης ειδών 
που συνδέονται µε δέντρα µεγάλου µεγέθους. 

ελκυστικό και πολλοί σκέφτονται ήδη να 
µην υποβάλουν νέα αίτηση µετά το πέρας 
των πέντε ετών. 

 
Ο λόγος δεν είναι ότι οι γεωργοί δεν 
ενδιαφέρονται για τη διαχείριση των 
ηµιφυσικών οικοτόπων στη γη τους, αλλά 
ότι η διοικητική γραφειοκρατία καθίσταται 
υπερβολικά πολύπλοκη και χρονοβόρα, ενώ 
οι αλλαγές στις κανονιστικές διατάξεις 
καθιστούν δύσκολο τον µακροπρόθεσµο 
προγραµµατισµό της καλλιέργειας. 
Επιπλέον, λαµβανοµένης υπόψη της 
µείωσης του αριθµού των γεωργών και των 
βοοειδών, θα καθίσταται επίσης ολοένα 
δυσχερέστερη η οργάνωση της διαχείρισης 
ηµιφυσικών οικοτόπων που εξαρτώνται από 
τη συνεχή βόσκηση, εκτός εάν βρεθούν νέα 
σηµεία πώλησης ή εξειδικευµένες αγορές 
ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία αυτών των 
γεωργικών πρακτικών. 

 
Μια ακόµη σηµαντική οµάδα ενδιαφερόµενων 
µερών είναι οι επιχειρηµατίες στους οποίους 
ανατίθεται η εκτέλεση των διαφόρων εργασιών 
αποκατάστασης και διαχείρισης. Το έργο 
ROSORIS, καθώς και ορισµένα άλλα έργα LIFE 
Nature, έχουν αποτελέσει σηµαντική πηγή 
εσόδων για τοπικούς επιχειρηµατίες που 
διαθέτουν κατάλληλη ικανότητα για τη 
διαχείριση των ηµιφυσικών οικοτόπων σε 
τοπικό επίπεδο ή επίπεδο περιφέρειας. Αυτό 
συνέβαλε επίσης στο να γίνουν τα έργα 
αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, 
εξαιτίας της αυστηρότερης εφαρµογής των 
κανόνων για τους δηµόσιους διαγωνισµούς, επί 
του παρόντος οι αρµόδιες αρχές αναγκάζονται 
ορισµένες φορές να προσλάβουν αναδόχους 
από αλλού. Αυτό µπορεί να καταστήσει 
δυσχερέστερη την ανάθεση της διαχείρισης των 
τόπων στους ικανότερους και τοπικούς ειδικούς, 
µε αποτέλεσµα την ενδεχόµενη απώλεια µιας 
πηγής εσόδων για την τοπική κοινωνία. Η 
αρχικά αµοιβαία επωφελής κατάσταση για τη 
διατήρηση της φύσης και την τοπική κοινωνία 
µπορεί να αποφέρει αντίθετα αποτελέσµατα. 
 
 

Άλλες δευτερογενείς 
επιπτώσεις του δικτύου 
Natura 2000 
 
Η συγκέντρωση πολλών τόπων υψηλής 
φυσικής αξίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς στο 
δυτικό τµήµα της επαρχίας του Östergötland, 
δηλ. στην περιοχή γύρω από τις λίµνες Tåkern 
και Omberg, προσελκύει µεγάλο αριθµό 
κατοίκων καθώς και τουριστών. Δεν υπάρχουν 
ακριβείς εκτιµήσεις, αλλά ο αριθµός των 
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επισκεπτών υπερβαίνει, σύµφωνα µε 
αξιολογήσεις, τους 100 000 σε ετήσια βάση. 
 
Οι ρυθµίσεις για τους τουρίστες στους 
καλύτερους φυσικούς τόπους και, έως έναν 
βαθµό, στο πλαίσιο του έργου ROSORIS, έχουν 
σίγουρα συµβάλει στο να καταστεί η περιοχή 
ελκυστική, ενώ πραγµατοποιούνται περαιτέρω 
επενδύσεις σε ένα νέο κέντρο επισκεπτών στη 
λίµνη Tåkern. Ωστόσο, µέχρι στιγµής έχει 
αποδειχθεί σχετικά δύσκολο να συγκεντρωθούν 
αρκετοί πελάτες ώστε να καταστεί επικερδής η 
εργασία του οδηγού φύσης και συναφών 
δραστηριοτήτων. 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
διδάγµατα που αντλήθηκαν 
από την εµπειρία, και 
µελλοντικές προκλήσεις 
 
Οι αξίες της φύσης και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς που συνδέονται µε διάφορους 
ηµιφυσικούς οικοτόπους είναι αποτέλεσµα της 
παραδοσιακής χρήσης της γης η οποία 
εξελίχθηκε µε την πάροδο πολλών εκατοντάδων 
ετών. Ωστόσο, κατά τον 20ό αιώνα, η µακρά 
και συνεχής καλλιεργητική παράδοση 
τερµατίστηκε απότοµα. Παρ’ όλα αυτά, η 
συνεχής βόσκηση και/ή χορτοκοπή, 
προσαρµοσµένες στον οικότοπο και στα 
χαρακτηριστικά των ειδών κάθε συγκεκριµένου 
τόπου, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη 
µακροπρόθεσµη διατήρηση των απειλούµενων 
αξιών. 
 
Σήµερα, υπάρχουν ελάχιστα οικονοµικά κίνητρα 
ή αγορές για αυτό το είδος παραδοσιακής 
χρήση της γης, εκτός εάν τεθεί σε εφαρµογή 
ένα αποτελεσµατικό και εύκολα διαχειρίσιµο 
σύστηµα επιδοτήσεων ώστε να διασφαλιστεί ο 
µακροπρόθεσµος και βιώσιµος 
προγραµµατισµός της διαχείρισης αυτών των 
τόπων. Θα πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι 
πολλοί γεωργοί που εντάσσονται στο 
πρόγραµµα θεωρούν ότι η «διατήρηση της 
φύσης» είναι δική τους ευθύνη και ότι τέτοιου 
είδους δηµόσιες υπηρεσίες προς την κοινωνία 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται δεόντως και να 
υποστηρίζονται – για παράδειγµα µέσω της 
χορήγησης επιδοτήσεων από το ΠΑΑ.  
 
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι ηµιφυσικοί 
οικότοποι που είναι χρήσιµοι για τη διατήρηση 
αποτελούν συχνά, και σε αυξανόµενο βαθµό, 
µικρά τµήµατα του τοπίου. Μπορεί να είναι 
πολύ δύσκολο να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα 
οι αξίες της φύσης και η αφθονία σε είδη των 

τόπων αυτών εάν δεν υπάρχει πλέον ενεργός 
γεωργία στις γύρω περιοχές. Αυτό αφορά τόσο 
τη διατήρηση «πράσινων διαδρόµων» µεταξύ 
τόπων µε ηµιφυσικούς οικοτόπους όσο και τη 
δυνατότητα εξεύρεσης ικανών προσώπων, όπως 
επαγγελµατίες γεωργοί και επιχειρηµατίες, στα 
οποία µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση. 
 
Μια ακόµη βασική πρόκληση για το µέλλον είναι 
η εξεύρεση ζώων για τη βόσκηση. Ο αριθµός 
των γεωργών που διαθέτουν βοοειδή µειώνεται 
σταθερά και είναι απαραίτητο να βρεθούν 
λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
αυτού. Για παράδειγµα, µπορούν να συναφθούν 
συµφωνίες µεταξύ ιδιοκτητών γης, ώστε οι 
ιδιοκτήτες γης που έχουν παύσει να εκτρέφουν 
βοοειδή να µπορούν να υποβάλουν τη γη τους 
σε βόσκηση από ζώα που µεταφέρονται από 
αλλού. 
 
 Προκειµένου να λειτουργήσουν αυτές οι 
συµφωνίες, συχνά απαιτείται η παροχή 
χρηµατοδοτικής στήριξης για διάφορα είδη 
υποδοµών, όπως περιφράξεις και χώροι 
σταυλισµού. Το προσωπικό των περιφερειακών 
αρχών για τη διατήρηση της φύσης, ειδικότερα, 
έχει διαδραµατίσει σηµαντικό συντονιστικό ρόλο 
στις επαφές µεταξύ των ιδιοκτητών γης και 
στην εξεύρεση τρόπων χρηµατοδότησης 
διαφόρων ειδών επενδύσεων ώστε να 
διασφαλιστεί η συνεχής διαχείριση. 
 

 
Αναζήτηση πτηνών σε αποκατεστηµένο υγρό λειµώνα 
στη λίµνη Tåkern (Lars Gezelius) 
 
Προς το παρόν, η διαχείριση των ηµιφυσικών 
οικοτόπων στην επαρχία του Östergötland 
µπορεί να ρυθµιστεί και να διατηρηθεί σε 
αποδεκτό επίπεδο, µεταξύ άλλων και για τους 
τόπους του έργου ROSORIS, αλλά υπάρχουν 
περιορισµοί που καθιστούν δυσχερή τη 
µελλοντική και µακροπρόθεσµη διατήρηση της 
κατάστασης διατήρησης. 
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Η διαρκής καλή συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες 
γης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα 
διευκολυνόταν αν εξαλείφονταν ορισµένοι 
περιορισµοί, για παράδειγµα: 

• Αποφυγή των βραχυπρόθεσµων αλλαγών 
στους κανόνες του ΠΑΑ, ώστε να 
διευκολυνθεί ο µακροπρόθεσµος 
προγραµµατισµός και η εφαρµογή των 
σχετικών µέτρων διαχείρισης. 

• Μείωση του επιπέδου της γραφειοκρατίας 
που συνδέεται µε την εφαρµογή των 
µέτρων του ΠΑΑ, η οποία αναµένεται να 
καταστήσει οικονοµικά αποδοτικότερη την 
εργασία, τόσο για τους γεωργούς όσο και 
για το διοικητικό προσωπικό των αρµόδιων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών. 

• Πρόβλεψη πιο ευέλικτων καθεστώτων 
βόσκησης που είναι καλύτερα 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες διαχείρισης 
ανά τόπο για συγκεκριµένους οικοτόπους 
και είδη. 

• Αποφυγή άκαµπτων κανόνων, όπως ο 
µέγιστος αριθµός δέντρων σε δασώδεις 
βοσκοτόπους, ώστε να αποφευχθεί η 
έξοδος των οικοτόπων από το σύστηµα του 
ΠΑΑ. 

• Χρήση κανόνων περί δηµόσιων 
διαγωνισµών που επιτρέπουν την 
αναγνώριση των πλέον ικανών αναδόχων 
για την ειδική ανά τόπο και οικότοπο 
διαχείριση, έχοντας υπόψη ότι αυτό συχνά 
απαιτεί τοπικές γνώσεις και πείρα. 

 
Η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 
ηµιφυσικών οικοτόπων που προστατεύονται 
από την οδηγία για τους οικοτόπους δεν είναι 
µόνο ζήτηµα βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών 
διαχείρισης. Αφορά κατά κύριο λόγο την 
εξεύρεση των σωστών κινήτρων που θα 
καταστήσουν την εκτροφή βοοειδών αρκετά 
ελκυστική ώστε να αποφέρει σταθερά έσοδα για 
τον γεωργό. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Antonsson, K. (2002) The Hermit Beetle 
(Osmoderma eremita) - ecology and habitat 
management, 26 pp. - Swedish Environmental 
Protection Agency, Stockholm  
 
Ek, T. & Johannesson, T. (2005) Multi-purpose 
management of oak habitats. Examples of best 
practice from the county of Östergötland, Swe-

den. – Länsstyrelsen Östergötland, Report 
2005:16, 104 pp. 
 
Länsstyrelsen I Östergötlands län (2005) Ängs- 
och betesmarksinventeringen i Östergötland 
2002-2004. 51 pp. – Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län, Linköping  
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län (2005). 
Ängar och betesmarker i Östergötland. Inven-
tering 2002-2004, 34 pp. - Länsstyrelsen i Ös-
tergötlands län, Linköping  
 
Östergötland County Administrative Board 
(2009). Restoration and management of Ös-
tergötland’s agricultural landscape, 16 pp. - 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping  
 
Various aspects related to the long-term 
maintenance of semi-natural habitats in the 
perspective of the socio-economic aspects of 
farming, in the “HagmarksMistra” research 
program, 2001-2008: 
http://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/ho
me.4.1091e265129c840f0c88000136610.html 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Mats 
Eriksson & Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, 
Brussels  
 
Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τους Anneli 
Lundgren και Thomas Johansson, Länsstyrelsen 
i Östergötlands län για την παροχή 
επισκόπησης των ζητηµάτων που περιβάλλουν 
την παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη και για 
την υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου 
κειµένου. 
 

121



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Βιώσιµη 
διαχείριση 
υγρών 
βοσκοτόπων για 
φωλεοποιητικά 
πτηνά των 
λειµώνων στο 
βόρειο Flachgau 
(Σάλτσµπουργκ, 
Αυστρία) 
 
 
 
 

Η περιοχή Flachgau 
 
Μέτρα για την αποκατάσταση και διατήρηση 
των οικοτόπων φωλεοποιητικών πτηνών των 
λειµώνων έχουν εφαρµοστεί σε πέντε τόπους 
Natura 2000 που βρίσκονται στην περιοχή 
Flachgau στο βόρειο τµήµα του Σάλτσµπουργκ. 
Σε αυτούς τους τόπους περιλαµβάνονται υψηλοί 
τυρφώνες (σχόλιο: πραγµατοποιήθηκε 
αποκατάσταση υψηλών τυρφώνων αλλά όχι µε 
στόχο τα φωλεοποιητικά πτηνά των λειµώνων 
διότι οι τυρφώνες δεν είναι ο συνήθης 
οικότοπός τους!), βάλτοι, υγροί λειµώνες και 
θεριζόµενοι λειµώνες. Η αναπαραγωγή και η 
επιβίωση ορισµένων απειλούµενων πτηνών 
εξαρτώνται από τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά αυτών των οικοτόπων. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα γεωργικό 
τοπίο µικρής κλίµακας στο οποίο κυριαρχεί η 
καλλιέργεια βοσκοτόπων και η γαλακτοκοµία. 
Επί του παρόντος, η διαθεσιµότητα γεωργικών 
γαιών σε αυτή την περιοχή είναι χαµηλή και 
δεδοµένου ότι η περιοχή βρίσκεται πλησίον της 
πόλης του Σάλτσµπουργκ, οι τιµές των 
αγροτεµαχίων είναι αρκετά υψηλές. Από τη 
δεκαετία του 1950 οι µέθοδοι καλλιέργειας 
έχουν αλλάξει σηµαντικά. Ως συνέπεια της 
αυξανόµενης εντατικοποίησης και εκµηχάνισης 
της γεωργίας, µεγάλες εκτάσεις τυπικών υγρών 
λειµώνων αποστραγγίστηκαν και 
µεταµορφώθηκαν σε πλούσιους βοσκότοπους ή 
λειµώνες στους οποίους χρησιµοποιούνται 
λιπάσµατα. Υγρές περιοχές όπως βαλτώδεις 
λειµώνες αποστραγγίστηκαν ώστε να γίνουν 
αροτραίες εκτάσεις. Οι λειµώνες µε 
αχυρόστρωµα υποβλήθηκαν σε λίπανση και 
εντατική καλλιέργεια ή δασώθηκαν. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των παρεµβάσεων, η φυσική 
βλάστηση της περιοχής άλλαξε σηµαντικά, 
µεταβάλλοντας έτσι τους οικοτόπους άγριων 
ειδών όπως το µπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 
και η ορτυγοµάνα (Crex crex), τα οποία 
εξαρτώνται από τους υγρούς λειµώνες για 
τροφή και φωλεασµό. Παρά τις απώλειες αυτές, 
οι τόποι Natura 2000 εξακολουθούν να 
αποτελούν σηµαντικούς οικοτόπους για 
διάφορα άγρια πτηνά, 
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Οι υγροί λειµώνες είναι σηµαντικοί οικότοποι για διάφορα είδη πτηνών και χρησιµεύουν ως οικότοποι 
αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής. Σήµερα, σε ορισµένα από τα αναδηµιουργηθέντα αγροτεµάχια 
αναπτύσσεται ξανά η σιβηρική ίριδα (Iris sibirica). © Land Salzburg Naturschutz 
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αλλά η κατάσταση διατήρησης αυτών των 
οικοτόπων πρέπει να βελτιωθεί. 
 

Βασικοί οικότοποι και είδη και 
οι σχέσεις τους µε τη γεωργία  
 
Ο µεγαλύτερος τόπος Natura 2000, Wallersee – 
Wengermoor (300 εκτάρια), περιλαµβάνει ένα 
πλούσιο µωσαϊκό υψηλών τυρφώνων και 
βάλτων, λειµώνων µε αχυρόστρωµα, υγρών 
λειµώνων και δασών. Τα υδατορρεύµατα και οι 
όχθες της λίµνης του Wallersee είναι επίσης 
χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής. Η περιοχή 
καλλιεργείται εδώ και αιώνες, ενώ έχει 
χρησιµοποιηθεί παράλληλα για δασοκοµία και 
εξόρυξη τύρφης.  
 
Η περιοχή Natura 2000 του Oichtenriede (100 
εκτάρια) αποτελεί επίσης σηµαντική υγρή 
περιοχή, µε διάσπαρτο ξηροτάπητα και υγρούς 
λειµώνες, αλλά ορισµένα σηµεία 
αποστραγγίστηκαν τη δεκαετία του 1970. Σε 
τµήµα του τόπου υπάρχουν ακόµη εκτενείς 
εκτάσεις Carex acuta και Schoenus nigricans. Σε 
αυτούς τους τόπους ζει µεγάλος αριθµός ειδών 
πτηνών, όπως η ορτυγοµάνα (Crex crex), η 
τουρλίδα (Numenius arquata) και το µπεκατσίνι 
(Gallinago gallinago). Οι υγροί λειµώνες τελούν 
υπό γεωργική χρήση, παρότι η συγκοµιδή τους 
είναι φτωχή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 
ως υλικό στρωµνής (ως υποκατάστατο του 
άχυρου).  
 
Στις περιοχές Natura 2000 του Weidmoos και του 
Bürmooser Moor κυριαρχούν πρώην τυρφώνες 
µε ορισµένους λειµώνες µε αχυρόστρωµα στις 
άκρες. Οι περιοχές αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα 
σηµαντικές για είδη πτηνών όπως η καληµάνα 
(Vanellus vanellus) και το µπεκατσίνι (Gallinago 
gallinago) τα οποία ζουν σε υγρούς λειµώνες. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους για τους 
τόπους Natura 2000 ήταν η αποκατάσταση και 
βελτίωση περιοχών υπό γεωργική χρήση ως 
οικοτόπων για φωλεοποιητικά πτηνά των 
λειµώνων.  
 
Οι υφιστάµενοι υγροί λειµώνες και λειµώνες µε 
αχυρόστρωµα διευρύνθηκαν προκειµένου να 
δηµιουργηθούν κατάλληλα σηµεία φωλεασµού 
για την ορτυγοµάνα, την τουρλίδα και το 
µπεκατσίνι. Τα εν λόγω πτηνά χρειάζονται τους 
υγρούς λειµώνες για διάφορους λόγους: αφενός, 
το έδαφος αυτών των λειµώνων είναι αρκετά 
µαλακό, µε αποτέλεσµα τα πτηνά να µπορούν να 
βγάζουν εύκολα έντοµα, προνύµφες και 
σκουλήκια. Επιπλέον, το υγρό έδαφος 
θερµαίνεται αργότερα την άνοιξη και τα φυτά 
αρχίζουν να αναπτύσσονται αργότερα απ’ ό,τι 
στο ξηρό έδαφος.  

 
Οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν στα είδη πτηνών 
να χρησιµοποιούν τους υγρούς λειµώνες ακόµη 
και όταν οι κοντινοί λειµώνες υπό εντατική 
καλλιέργεια καλύπτονται ήδη από πυκνή 
βλάστηση. Η υψηλή και πυκνή βλάστηση καθιστά 
δυσκολότερο για τα πτηνά που αναπαράγονται 
στους λειµώνες να βρουν επαρκή τροφή και να 
µετακινούνται, ιδίως όταν αποδηµούν µε τους 
νεοσσούς προς άλλους λειµώνες.  
 
Τα περισσότερα φωλεοποιητικά πτηνά των 
λειµώνων προτιµούν ένα ανοιχτό τοπίο χωρίς 
δέντρα διότι µπορούν να εντοπίζουν εύκολα 
θηρευτές όπως αρπακτικά που χρησιµοποιούν 
τα δέντρα ως κούρνιες. Μόνο λιγοστά δέντρα 
µπορούν να αναπτυχθούν σε υγρούς λειµώνες 
και τα περισσότερα παραµένουν µικρά· ως εκ 
τούτου, οι εκτάσεις αυτές αποτελούν κατάλληλο 
οικότοπο για τα εν λόγω πτηνά. 
 
Οι υγροί λειµώνες και οι λειµώνες µε 
αχυρόστρωµα αποτελούν επίσης κατάλληλους 
οικοτόπους για τρία είδη πεταλούδας τα οποία 
προστατεύονται από την οδηγία για τους 
οικοτόπους: Maculinea nausithous, Maculinea 
teleius και Euphydryas aurinia. Οι κάµπιες των 
Maculinea nausithous και Maculinea teleius 
εξαρτώνται από µία µόνο πηγή τροφής, το 
σαγκουισόρβο το φαρµακευτικό (Sanguisorbia 
officinalis), το οποίο φύεται κυρίως σε υγρούς 
λειµώνες. Εάν το φυτό αυτό παύσει να υπάρχει 
θα εξαφανιστούν και οι πεταλούδες. Η 
Euphydryas aurinia απαντάται επίσης κατά 
κύριο ρόλο σε οικοτόπους υγρών λειµώνων και 
εναποθέτει τα αβγά της µόνο σε ειδικά φυτά 
όπως το Succisa pratensis ή το Scabiosa 
columbaria. 
 
Οι µέθοδοι καλλιέργειας που χρησιµοποιήθηκαν 
τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν σε σηµαντική 
καταστροφή αυτών των οικοτόπων. Τα 
συστήµατα αποστράγγισης επέφεραν αλλαγές 
στο έδαφος και στη βλάστηση, καθιστώντας το 
έδαφος ακατάλληλο για αναζήτηση τροφής από 
φωλεοποιητικά πτηνά των λειµώνων. Επιπλέον, 
την άνοιξη το έδαφος θερµαίνεται ταχύτερα και 
η ανάπτυξη της βλάστησης ξεκινά νωρίτερα. 
Στις αποστραγγισµένες εκτάσεις µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν βαριά µηχανήµατα, 
λιπάσµατα και χορτοκοπή συχνότερα. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, οι εκτάσεις καθίστανται ολοένα 
και λιγότερο κατάλληλες για φωλεοποιητικά 
πτηνά των λειµώνων. Επιπλέον, τα είδη 
δέντρων ταχείας ανάπτυξης, όπως η 
ερυθρελάτη, χρησιµοποιούνται στη δάσωση. 
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Στους τόπους Natura 2000 αποµακρύνθηκαν 
ορισµένα δάση ερυθρελάτης και µεταµορφώθηκαν σε 
πολύτιµους οικοτόπους για φωλεοποιητικά πτηνά των 
λειµώνων όπως η ορτυγοµάνα (Crex crex) ή το 
µπεκατσίνι (Gallinago gallinago).© SAGIS, µε 
προσαρµογή 

Μέτρα για την κάλυψη των 
αναγκών διατήρησης 
 
Διάφορα µέτρα έχουν αναπτυχθεί για την 
αποκατάσταση του οικοτόπου των 
φωλεοποιητικών πτηνών των λειµώνων. Τα 
µέτρα αυτά έχουν χρηµατοδοτηθεί από δύο έργα 
LIFE. 
 
Το πρώτο έργο LIFE στον τόπο NATURA 2000 
του Wallersee-Wengermoor έλαβε χώρα από το 
1999 έως το 2004. Υλοποιήθηκε από την 
κυβέρνηση του οµόσπονδου κρατιδίου του 
Σάλτσµπουργκ (τµήµα για τη διατήρηση της 
φύσης), καθώς και από τη Wasserverband 
Wallersee, µια ένωση στην οποία ανήκουν 
παρακείµενες κοινότητες. Το συνολικό κόστος 
του έργου ανήλθε σε 1 664 732 EUR, εκ των 
οποίων το 50% χρηµατοδοτήθηκε από την ΕΕ, το 
47% από την κυβέρνηση του οµόσπονδου 
κρατιδίου του Σάλτσµπουργκ και το 3% από το 
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκοµίας, 
Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων 
(BMLFUW).  
 
Το δεύτερο έργο LIFE στην περιοχή αυτή έλαβε 
χώρα στον τόπο NATURA 2000 του Weidmoos 
από το 2003 έως το 2007. Υλοποιήθηκε από την 
κυβέρνηση του οµόσπονδου κρατιδίου του 
Σάλτσµπουργκ (τµήµα για τη διατήρηση της 
φύσης), δύο παρακείµενες κοινότητες, καθώς και 
από την Ένωση για την αποκατάσταση του 
τυρφώνα του Weidmoos. Το συνολικό κόστος 
αυτού του έργου LIFE ανήλθε σε 1,21 εκατ. EUR. 
Συνολικά, το 50% του ποσού αυτού 
χρηµατοδοτήθηκε από το LIFE, το 44% 
καταβλήθηκε από την κυβέρνηση του 
οµόσπονδου κρατιδίου του Σάλτσµπουργκ και το 
3% από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Γεωργίας, 

Δασοκοµίας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των 
Υδάτων (BMLFUW)· οι δύο παρακείµενες 
κοινότητες και η Ένωση για την αποκατάσταση 
του τυρφώνα του Weidmoos κατέβαλαν έκαστη 
1%.  
 
Στην κύρια περιοχή του τόπου NATURA 2000 του 
Wallersee-Wengermoor αποψιλώθηκαν αρκετά 
δάση ερυθρελάτης και η περιοχή µετατράπηκε σε 
υγρούς λειµώνες και λειµώνες µε αχυρόστρωµα, 
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 3,3 επιπλέον 
εκτάρια οικοτόπου για φωλεοποιητικά πτηνά των 
λειµώνων. Προκειµένου να καταστεί η περιοχή 
προσβάσιµη σε χορτοκοπτικά µηχανήµατα, 
έπρεπε να αφαιρεθούν τα έρριζα υποκείµενα και 
να τεµαχιστούν µε κοπτικά µηχανήµατα για δάση 
έως βάθος 20 cm. Το τεµαχισµένο ξύλο 
αναµείχθηκε µε το υπέδαφος. Υπήρχε µόνο µία 
αποψιλωµένη περιοχή στην οποία δεν µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί κοπτικό µηχάνηµα λόγω της 
υγρασίας του εδάφους και οι κορµοί των 
δέντρων αφαιρέθηκαν µε εκσκαφέα. Δεν 
απαιτήθηκε επιπλέον σπορά γιατί η επιρροή των 
κοντινών φυτών και η φυσική διασπορά γύρης 
ήταν επαρκείς. Η λίπανση από τους κορµούς 
δέντρων αύξησε την περιεκτικότητα της έκτασης 
σε θρεπτικά στοιχεία εντός των πρώτων ετών, 
αλλά µε τακτική χορτοκοπή θα επιστρέψουν στα 
φυσικά τους επίπεδα τα επόµενα έτη.  
 
Οι βοσκότοποι εντατικής χρήσης µετατράπηκαν σε 
εκτατικής χρήσης και προωθήθηκαν µέθοδοι 
καλλιέργειας οι οποίες έχουν θετικότερες 
συνέπειες για τα φωλεοποιητικά πτηνά των 
λειµώνων. Στους αγρούς δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί λιπάσµατα από το 2001 και στους 
λειµώνες εφαρµόζεται χορτοκοπή δύο φορές το 
έτος ώστε να στηριχθεί η αποκατάστασή τους. 
Συνολική έκταση περίπου 1,99 εκταρίων 
µετατράπηκε σε γη εκτατικής χρήσης, περίπου το 
µισό της έκτασης αυτής αγοράστηκε και 
συµφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης 
συνάφθηκαν µε τους ιδιοκτήτες γης για το 
υπόλοιπο µισό. Οι εκτάσεις στις οποίες 
εφαρµόστηκαν αυτά τα µέτρα επιλέχθηκαν σε 
συνεργασία µε ειδικούς προκειµένου να δοθεί 
προτεραιότητα σε τόπους οι οποίοι έχουν τον 
µεγαλύτερο αντίκτυπο στα φωλεοποιητικά πτηνά 
των λειµώνων. 
 
Ως αποτέλεσµα, η µείωση του αριθµού των 
φωλεοποιητικών ειδών των λειµώνων σταµάτησε 
και ο πληθυσµός τους σταθεροποιήθηκε, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε αύξηση του 
πληθυσµού στην περιοχή.  
 
Στον τόπο Natura 2000 του Weidmoos οι λειµώνες 
µε αχυρόστρωµα απειλήθηκαν από την επέκταση 
θάµνων και δέντρων, η οποία θα είχε ως 
αποτέλεσµα την απώλεια της ιδιότητάς τους ως 
οικοτόπου για τα είδη πτηνών. Λειµώνες µε 
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αχυρόστρωµα επιφάνειας 28 εκταρίων 
καλλιεργούνται πλέον µε τρόπο συµβατό µε τη 
διατήρηση της φύσης. Χρησιµοποιήθηκαν σπόροι 
χορτονοµής και άνθεων για την προαγωγή της 
ανάπτυξης σπάνιων φυτών σε αποκατεστηµένους 
λειµώνες µε αχυρόστρωµα. Οι πρακτικές 
χορτοκοπής προσαρµόστηκαν εντός των ετών 
ώστε να ανταποκριθούν στις τοπικές ανάγκες. 
Διοργανώθηκαν ετήσιες «συνεδριάσεις για τους 
λειµώνες µε αχυρόστρωµα» µε σκοπό να 
συζητηθούν και να βελτιωθούν τα µέτρα σε 
συνεργασία µε τοπικούς γεωργούς. 
 
Στον τόπο Natura 2000 του Oichtenriede τέθηκαν 
επίσης σε εφαρµογή επιτυχή µέτρα προς όφελος 
των φωλεοποιητικών πτηνών των λειµώνων. Οι 
οικότοποι βελτιώθηκαν, παρά τις µη ευνοϊκές 
συνθήκες όπως η αποστράγγιση, οι εντατικές 
µέθοδοι και η δάσωση. Οι εκτάσεις 
διασφαλίστηκαν µε βιώσιµο τρόπο µέσω αγοράς ή 
µακροπρόθεσµων συµφωνιών παραχώρησης 
άδειας χρήσης µε τους ιδιοκτήτες γης. 
 

 
Χρησιµοποιήθηκαν ελκυστήρες µε σβάρνα και 
ερπύστριες π.χ. για την αποµάκρυνση θάµνων και 
µικρών δέντρων, προκειµένου να αποκατασταθούν οι 
οικότοποι για φωλεοποιητικά πτηνά των λειµώνων.  
© M. Kumpfmüller 

Συµπεράσµατα: Αξία επίδειξης  
 
Βελτιωµένη αντίληψη της 
αποκατάστασης της φύσης µεταξύ των 
γεωργών 
 
Τα έργα είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στη 
µεταβολή της αντίληψης για τη διατήρηση της 
φύσης στο Σάλτσµπουργκ. Καθώς ο τόπος 
Natura 2000 είχε χαρακτηριστεί χωρίς τη 
συµφωνία των ιδιοκτητών γης, στην αρχή του 
έργου οι γεωργοί αντιµετώπισαν µε ιδιαίτερο 
σκεπτικισµό τα µέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
 

Τα µέτρα εφαρµόστηκαν σε στενή συνεργασία 
µε τους ιδιοκτήτες γης, των οποίων η ενεργός 
συµµετοχή είχε καίρια σηµασία για την επιτυχία 
του έργου. Οι τοπικοί γεωργοί ενηµερώθηκαν 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 
των φωλεοποιητικών πτηνών των λειµώνων. 
Τους παρασχέθηκαν επίσης συµβουλές σχετικά 
µε τρόπους προσαρµογής των καλλιεργητικών 
τους µεθόδων ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες 
του οικοτόπου για τα πτηνά.  
 
Η διοργάνωση επιµέρους συνοµιλιών και 
ενηµερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και η 
δηµιουργία επιτροπής έργου, προσέδωσαν στο 
έργο ιδιαίτερα συµµετοχικό χαρακτήρα και οι 
ιδιοκτήτες γης ενθαρρύνθηκαν να 
συµµετάσχουν στην ανάπτυξη κατάλληλων 
µέτρων. Το πλαίσιο και ο σκοπός των µέτρων 
συζητήθηκαν µε τους γεωργούς προκειµένου οι 
στόχοι να καταστούν πιο διαφανείς. Επρόκειτο 
για µια χρονοβόρο διαδικασία η οποία διήρκεσε 
περίπου δύο έτη, αλλά τελικά αποδείχθηκε 
επιτυχής. 
 
Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, βελτιώθηκε 
σηµαντικά η αποδοχή µεταξύ των τοπικών 
γεωργών. Στην τελική φάση του έργου, οι 
τοπικοί γεωργοί επέδειξαν υψηλή αποδοχή του 
έργου διατήρησης και φαίνεται να 
οικειοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό τα µέτρα.  
 
Το έργο κατέδειξε ότι η προστασία της φύσης 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δυναµικό και 
συµµετοχικό τρόπο. Το έργο είχε επίσης 
αντίκτυπο στην οικονοµική κατάσταση των 
γεωργών. Με τη σύναψη συµφωνιών 
παραχώρησης άδειας χρήσης για το 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα, οι γεωργοί 
έλαβαν δίκαιη χρηµατική αποζηµίωση. 
 
Βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της 
διαχείρισης γεωργικών γαιών Natura 
2000 
 
Ένας ακόµη παράγοντας επιτυχίας του έργου 
ήταν η διοργάνωση πεζοποριών µε οδηγό και 
παρόµοιων δραστηριοτήτων στους τόπους 
NATURA 2000, οι οποίες επέτρεψαν να εξηγηθεί 
µε παραστατικό τρόπο σε γεωργούς και 
ιδιοκτήτες γης η οικολογική αξία της περιοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι γεωργοί µοιράστηκαν την 
τεχνογνωσία τους σχετικά µε τις µεθόδους 
καλλιέργειας και τις τοπικές παραδόσεις. Οι 
δραστηριότητες αυτού του είδους συνέβαλαν 
στην οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
µεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της γεωργίας και όσων δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της προστασίας της φύσης.  
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Χρησιµοποιήθηκαν ειδικά εξοπλισµένοι εκσκαφείς 
τυρφώνων για τη δηµιουργία µικρών λιµνών και την 
αποκατάσταση οικοτόπων σε ορισµένα αγροτεµάχια 
όπου δεν ήταν δυνατή η χρήση ερπυστριοφόρων 
ελκυστήρων. © Land Salzburg Naturschutz 
 
 

 
Λειµώνας µε αχυρόστρωµα (λειµώνας Molinia) µε 
ζώνη υπό αγρανάπαυση εκ περιτροπής, που 
βελτιώνει τους οικοτόπους για σπάνια είδη 
πεταλούδων όπως η Euphydryas aurinia © Land 
Salzburg Naturschutz 
 
Διασφάλιση της µελλοντικής διαχείρισης 
των τόπων Natura 2000 για τα 
φωλεοποιητικά πτηνά των λειµώνων 
 
Για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των πληθυσµών 
φωλεοποιητικών πτηνών των λειµώνων, ήταν 
απαραίτητη η περαιτέρω βελτίωση της 
ποιότητας και διαχείρισης των οικοτόπων τους 
µελλοντικά. Η µακροπρόθεσµη διαχείριση των 
περιοχών αυτών διασφαλίστηκε µέσω της 
σύναψης συµφωνιών παραχώρησης άδειας 
χρήσης µε τους γεωργούς και µέσω της αγοράς 
γης. 
Στους τόπους NATURA 2000 οι γεωργοί έχουν 
τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συµµετέχουν 
στην προστασία των φωλεοποιητικών πτηνών 
των λειµώνων. Στην περιοχή NATURA 2000 του 

Wallersee-Wengermoor µπορούν να 
αποκατασταθούν περισσότεροι οικότοποι µέσω 
της µετατροπής δασών ερυθρελάτης και 
βοσκοτόπων υπό εντατική καλλιέργεια.  
 
Επιπλέον, οι αποκαλούµενες «µεταβλητές ζώνες 
χέρσας γης» –οι οποίες αντιστοιχούν κατά µέσο 
όρο στο 5 µε 10% κάθε λειµώνα– αφήνονται 
υπό αγρανάπαυση και δεν εφαρµόζεται 
χορτοκοπή. Οι ζώνες αυτές µπορούν να 
αποτελέσουν σηµαντική περιοχή ανάπαυσης και 
διαχείµασης για τις κάµπιες του είδους 
Euphydryas aurinia. Αυτή η βελτιστοποιηµένη 
από οικολογικής απόψεως µέθοδος διαχείρισης 
των υγρών λειµώνων και των λειµώνων µε 
αχυρόστρωµα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
έργου LIFE Untersberg-Vorland και πλέον 
εφαρµόζεται σε ολοένα και περισσότερους 
λειµώνες στους τόπους Natura 2000 του 
Σάλτσµπουργκ. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα προσαρµόστηκαν ειδικά για την 
ενσωµάτωση αυτής της νέας µεθόδου 
διαχείρισης.  
 

 
Το µοναδικό κινητό µηχάνηµα χορτοκοπής για τη 
συντήρηση ιδιαίτερα υγρών λειµώνων © O. Stöhr 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου LIFE 
αγοράστηκε ειδικό κινητό µηχάνηµα 
χορτοκοπής. Το µηχάνηµα αυτό µπορεί να 
εκτελέσει χορτοκοπή και φόρτωση σε ένα 
στάδιο λειτουργίας και η πίεση που ασκεί στο 
έδαφος είναι πολύ χαµηλή. Με τη βοήθεια 
αυτού του µηχανήµατος χορτοκοπής 
διασφαλίζεται µακροπρόθεσµα η συντήρηση 
ακόµη και πολύ υγρών λειµώνων. Οι γεωργοί 
µπορούν να µισθώσουν αυτό το µηχάνηµα µε 
λογικό κόστος. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
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28.11.2011 
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28.11.2011 
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=detail&nokey=ESG00006, Download 
28.11.2011 
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28.11.2011 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Βελτίωση των 
όρων 
συνύπαρξης 
αρκούδων και 
αγροτών στην 
οροσειρά της 
Πίνδου, Ελλάδα 
 

Η ανάγκη επίλυσης µιας 
σύγκρουσης 
 
Η συνύπαρξη γεωργών και µεγάλων 
σαρκοφάγων στην Ευρώπη, και ιδίως στα 
Βαλκάνια, είναι ένα ευαίσθητο θέµα κεντρικής 
σηµασίας για την επιτυχία της διατήρησης ειδών 
όπως η αρκούδα και ο λύκος καθώς και για τη 
βιωσιµότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων 
σε περιθωριοποιηµένες αγροτικές περιοχές. Πιο 
συγκεκριµένα, η αρπακτική συµπεριφορά των 
σαρκοφάγων δηµιουργεί συγκρούσεις µε τους 
πληθυσµούς των ανθρώπων, οι οποίοι συχνά 
επιτίθενται στα εν λόγω είδη µε παράνοµα 
µέσα, όπως η λαθροθηρία ή η χρήση 
δηλητηριασµένων δολωµάτων, προκειµένου να 
προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο 
θάνατος που οφείλεται στον άνθρωπο είναι η 
κύρια απειλή που αντιµετωπίζουν τα 
σαρκοφάγα στην Ελλάδα. Στην 
πραγµατικότητα, η χρήση δηλητηριασµένων 
δολωµάτων είναι µέτρο που λαµβάνεται 
«αδιακρίτως» και, ως εκ τούτου, µπορεί να έχει 
καταστροφικά αποτελέσµατα σε άλλα 
προστατευόµενα είδη, όπως αρπακτικά πτηνά 
και όρνεα, αλλά και σε ζωϊκό κεφάλαιο. 
 
Παρότι σε πολλές χώρες, περιλαµβανοµένης της 
Ελλάδας, καταβάλλονται επί του παρόντος 
προσπάθειες αποκατάστασης και διατήρησης 
οικοτόπων µε σκοπό να διασφαλιστεί η 
ικανοποίηση των εκτεταµένων αναγκών των 
µεγάλων σαρκοφάγων σε ό,τι αφορά τους 
οικοτόπους, καµία τέτοια προσπάθεια δεν 
µπορεί να έχει επιτυχή κατάληξη υπό την 
έννοια του θετικού αντικτύπου στα είδη εάν δεν 
επιλυθεί η σύγκρουση µεταξύ ανθρώπου και 
σαρκοφάγων.  
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Αυτό το είδος σύγκρουσης λαµβάνει χώρα σε 
όλη την περιοχή φυσικής κατανοµής των 
µεγάλων σαρκοφάγων, η οποία περιλαµβάνει 
ηµιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου η 
γεωργία και κτηνοτροφία µικρής κλίµακας 
αποτελούν βασικές δραστηριότητες των 
εναποµεινάντων ανθρώπινων πληθυσµών. Σε 

κάθε περίπτωση, η άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων καθίσταται δυσχερέστερη λόγω 
των δυσµενών κλιµατικών συνθηκών, της 
γεωµορφολογίας και της περιορισµένης 
στήριξης της αγοράς, καθώς πρόκειται για 
µάλλον αποµακρυσµένες περιοχές. 

 
Βασικοί οικότοποι και είδη, 

και γεωργικά ζητήµατα στην 
περιοχή 
 
Στην Ελλάδα, οι περιοχές της φυσικής 
κατανοµής των µεγάλων σαρκοφάγων 
συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις 
µειονεκτικές περιοχές. 
 
Η οροσειρά της Πίνδου ανταποκρίνεται ελάχιστα 
στην τυπική εικόνα ελληνικού τοπίου που έχουν 
διαµορφώσει οι περισσότεροι ξένοι: η 
κακοτράχαλη αυτή οροσειρά, που διατρέχει την 
Ελλάδα από τα βορειοδυτικά προς τα νότια, 
εκτείνεται σε απόσταση 250 χλµ. και η 
υψηλότερη κορυφή της φθάνει τα 2 637 µέτρα. 
Το βόρειο τµήµα της καλύπτεται από 
καλοδιατηρηµένα και πυκνά δάση κωνοφόρων 
και φυλλοβόλων δέντρων, ποτάµια, λίµνες, 
λειµώνες και βραχώδεις κορυφογραµµές. 
 
Οι πλέον εκτεταµένοι οικότοποι είναι τα 
µεσογειακά πευκοδάση ενδηµικής µαύρης 
πεύκης, τα οποία είναι κατά προτεραιότητα 

δάση διατήρησης, και τα δάση οξιάς. Η 
βιοποικιλότητα της περιοχής είναι ιδιαίτερα 
πλούσια και περιλαµβάνει την αρκούδα, τον 

λύκο, την 
αγριόγατα, 
το τσακάλι, 
το ζαρκάδι, 
το 
αγριοκάτσικο
, τη βίδρα 
και πολλά 
ενδηµικά 
είδη φυτών 
και 
αρπακτικά 
πτηνά· 
παρέχει 
επίσης 
σηµαντικές 
περιβαλλοντι
κές 
υπηρεσίες, 
όπως νερό 
για τα δύο 
τρίτα του 
πληθυσµού 
της Ελλάδας. 
 
Για την 
προστασία 

της αξιοσηµείωτης βιοποικιλότητας της περιοχής 
έχουν δηµιουργηθεί τρεις πολύ σηµαντικές 
προστατευόµενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο: ο 
Εθνικός Δρυµός Βίκου-Αώου και ο Εθνικός 
Δρυµός Βάλια Κάλντα ιδρύθηκαν το 1973 και το 
1966 αντίστοιχα, ενώ το Εθνικό Πάρκο Βόρειας 
Πίνδου (ΕΠΒΠ), το οποίο περιλαµβάνει τους 
προαναφερθέντες εθνικούς δρυµούς, ιδρύθηκε 
το 2005. Το ΕΠΒΠ περιλαµβάνει 11 περιοχές 
Natura 2000 και αποτελεί µία από τις 
µεγαλύτερες χερσαίες προστατευόµενες 
περιοχές στα Βαλκάνια· από την άποψη της 
οικολογικής αξίας, θεωρείται µία από τις 
σηµαντικότερες περιοχές της Ελλάδας. 
 
Η βόρεια Πίνδος είναι αραιοκατοικηµένη και οι 
κάτοικοί της ασχολούνται µε την κτηνοτροφία, 
η οποία διατηρεί τον νοµαδικό της χαρακτήρα, 
τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µικρής κλίµακας, 
την υλοτοµία και τις υπηρεσίες όπως ο 
τουρισµός (µε έµφαση στον οικολογικό 
τουρισµό το καλοκαίρι και τον χιονοδροµικό 
τουρισµό τον χειµώνα). Η νοµαδική 
κτηνοτροφία και η εκτατική καλλιέργεια 

 
Τοπίο της οροσειράς της Πίνδου © Callisto 
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αποτελούν ιστορικά τις κύριες δραστηριότητες 
των αγροτικών πληθυσµών σε αυτά τα τραχιά 
εδάφη. 
 
Ωστόσο, µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο 
ξεκίνησε µια σηµαντική περίοδος µετακίνησης 
λόγω αστυφιλίας, η οποία συνεχίστηκε 
εντεινόµενη µέχρι τη δεκαετία του 1970. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη πολλών 
χωριών και τη γήρανση του πληθυσµού, µε 
άµεσες συνέπειες στις γεωργικές πρακτικές. 
 
Δεδοµένης της ύπαρξης πυκνών δασών 
κωνοφόρων και οξιάς και των σχετικά χαµηλών 
επιπέδων παρενόχλησης χάρη στο τραχύ 
έδαφος, η βόρεια Πίνδος είναι µία από τις δύο 
περιοχές που εξακολουθούν να φιλοξενούν 
αρκούδες στην Ελλάδα. Επί του παρόντος, ο 
ελληνικός πληθυσµός του είδους, ο οποίος είναι 
ο πληθυσµός που διαβιεί στο νοτιότερο σηµείο 
της Ευρώπης, εκτιµάται σε τουλάχιστον 400 
άτοµα, και διαιρείται σε δύο κύριους 
υποπληθυσµούς που δεν συνδέονται µεταξύ 
τους: στον πληθυσµό της βόρειας Πίνδου, που 
περιλαµβάνει τα περισσότερα άτοµα, και στον 
πληθυσµό της οροσειράς της κεντρικής 
Ροδόπης, σε απόσταση 200 χλµ. από τον 
πρώτο. Παρότι τον 19ο αιώνα ο πληθυσµός των 
αρκούδων έφθανε µέχρι την Πελοπόννησο, τον 
20ο αιώνα συρρικνώθηκε σηµαντικά λόγω της 
υποβάθµισης των οικοτόπων, της απώλειας της 
σύνδεσης των οικοτόπων, της παρενόχλησης 
και των φονεύσεων που οφείλονταν στον 
άνθρωπο. Οι φονεύσεις που οφείλονται στον 
άνθρωπο σχετίζονται µε τη θήρα τροπαίων και 
κυρίως µε αντίποινα για την πρόκληση ζηµιών 
σε περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων, παρά την 
ύπαρξη συστήµατος αποζηµίωσης των αγροτών 
από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). 
 
Πολυετής παρακολούθηση στην οροσειρά της 
Πίνδου έχει καταδείξει ότι για την περίοδο 
1995-2007 ο συνολικός αριθµός γνωστών 
περιπτώσεων λαθροθηρίας αρκούδων 
σχετιζόταν µε άνω του 5% του συνολικού 
ελάχιστου πληθυσµού αρκούδων. Το ποσοστό 
αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεδοµένου ότι 
για να είναι βιώσιµος ο πληθυσµός των 
αρκούδων, το ποσοστό θνησιµότητας δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 
το 4%. 
 
Οι αρκούδες είναι παµφάγα ζώα και οι πηγές 
τροφής τους ποικίλλουν από µικρά και µεγάλα 
θηλαστικά µέχρι φρούτα, µέλι, ακόµη και φυτά. 
Είναι ευκαιριακό είδος, γεγονός που σηµαίνει 
ότι ικανοποιούν την όρεξή τους µε οποιαδήποτε 
ευκαιρία τροφής τους παρουσιάζεται και ότι 
µπορούν να προσαρµόζουν τις διατροφικές 
συνήθειές τους. Ωστόσο, τις τελευταίες 

δεκαετίες οι φυσικές πηγές τροφής έχουν 
µειωθεί λόγω του αλόγιστου κυνηγιού, της 
υποβάθµισης και του κατακερµατισµού των 
οικοτόπων καθώς και της εγκατάλειψης των 
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών. Αυτό είχε 
ως συνέπεια οι αρκούδες να προσαρµόσουν τη 
διατροφική συµπεριφορά τους και να βασίζονται 
όλο και συχνότερα σε γεωργικές πηγές 
διατροφής όπως οι καλλιέργειες, οι οπωρώνες, 
το ζωϊκό κεφάλαιο και τα µελίσσια, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συγκρούσεις σε 
τρεις τοµείς αγροτικών δραστηριοτήτων: τη 
γεωργία, τη µελισσοκοµία και την κτηνοτροφία. 
 
Παρότι οι ζηµιές που προκαλούν οι αρκούδες 
στο ζωϊκό κεφάλαιο, στα µελίσσια και στις 
καλλιέργειες αποτελούν διαχρονικό φαινόµενο 
στις ορεινές περιοχές όπου διαβιούν αρκούδες, 
οι ζηµιές αυτές ήταν ανεκτές κατά το παρελθόν 
και θεωρούνταν µέρος των εγγενών κινδύνων 
των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι σύγχρονοι 
γεωργοί και κτηνοτρόφοι επιδεικνύουν πολύ 
µικρότερη ανοχή σε παρόµοια περιστατικά, 
ιδίως σε περιοχές όπου η αρκούδα είχε 
εξαφανιστεί και επέστρεψε λόγω φυσικών 
διαδικασιών. Με την ανάπτυξη της σύγχρονης 
γεωργίας έχουν εγκαταλειφθεί ορισµένες 
συνήθεις κατά το παρελθόν πρακτικές, όπως η 
παρουσία βοσκού µε το κοπάδι, η χρήση καλών 
σκύλων φύλαξης ζώων, η προστασία των 
νυχτερινών καταφυγίων των κοπαδιών και η 
εγκατάσταση κατάλληλης περίφραξης. 
 
 

Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης και την 
αντιµετώπιση των 
συγκρούσεων 
 
Για την άµβλυνση της σύγκρουσης µεταξύ 
αρκούδων και ανθρώπου και προκειµένου να 
διασφαλιστεί η διατήρηση της οικονοµικής 
βιωσιµότητας των κτηνοτροφικών και 
γεωργικών πρακτικών µικρής κλίµακας στις 
ορεινές περιοχές, έχει δοκιµασθεί και 
εφαρµοστεί σειρά µέτρων, κυρίως 
προληπτικών, µε σκοπό, κατά πρώτον, τη 
µείωση των επιπτώσεων των µεγάλων 
σαρκοφάγων στις περιουσίες των ανθρώπων 
και, κατά δεύτερον, την άµβλυνση της εχθρικής 
στάσης κατά των µεγάλων αρπακτικών ζώων. 
 
Στο σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου, το θέµα της µείωσης των 
ζηµιών που προκαλεί η αρκούδα στη γεωργία 
χαρακτηρίζεται σαφώς ως ζήτηµα 
προτεραιότητας. 
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Όλες οι προληπτικές δραστηριότητες ξεκίνησαν 
να εφαρµόζονται αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990, µε 
πρωτοβουλία ΜΚΟ όπως ο Αρκτούρος πρώτα 
και αργότερα η Καλλιστώ, κατ’ αρχάς στην 
Πίνδο και, στη συνέχεια, στη δεύτερη οροσειρά 
που φιλοξενεί πληθυσµούς αρκούδας, την 
κεντρική Ροδόπη. Οι πιλοτικές φάσεις 
χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως µέσω του 
προγράµµατος LIFE και επέτρεψαν την 
απόκτηση εµπειρίας και τη βελτιστοποίησή τους. 
 
Προκειµένου να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα 
των µέτρων, οι δύο ΜΚΟ, σε συνεργασία µε 
άλλες ΜΚΟ όπως η Birdlife Greece, διεξήγαγαν 
ευρείες διαβουλεύσεις µε τις εθνικές αρµόδιες 
αρχές, και κυρίως µε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε σκοπό η οικονοµική στήριξη των 
µέτρων να περιληφθεί στο πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Μετά την επίτευξη 
συναίνεσης επί του θέµατος, οι 
προαναφερθείσες προληπτικές δραστηριότητες 
περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στο ΠΑΑ το 
2003. 
 
Η προώθηση του ελληνικού ποιµενικού σκύλου, 
µιας συγκεκριµένης οικόσιτης φυλής η οποία 
είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις άριστες επιδόσεις 
της όσον αφορά την προστασία του ζωϊκού 
κεφαλαίου, περιλαµβάνει διάφορα στάδια. 
Πρώτα και κύρια, πρέπει να αποκτηθούν 
καθαρόαιµα ζώα προκειµένου να δηµιουργηθεί 
µια γενιά καλών ζώων· στο χωριό Αγραπιδιά της 
Φλώρινας έχει δηµιουργηθεί ένα κέντρο 
αναπαραγωγής (ιδιοκτησία της ΜΚΟ Αρκτούρος, 
η οποία και το διαχειρίζεται), το οποίο φιλοξενεί 
ένα µόνιµο απόθεµα περίπου 10 σκύλων. Ένα 
άλλο κέντρο αναπαραγωγής δηµιουργήθηκε 
πρόσφατα στο χωριό Δεσκάτη των Γρεβενών, 
ιδιοκτησία της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Γρεβενών η οποία και το διαχειρίζεται, µε στόχο 
τη δηµιουργία ενός αποθέµατος περίπου 6 
ζώων. 
 
Το δεύτερο στάδιο είναι ο εντοπισµός 
κτηνοτρόφων που ενδιαφέρονται να εργαστούν 
µε βελτιωµένους σκύλους φύλαξης κοπαδιών· 
το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τη διεξαγωγή 
µεγάλης εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά 
µε τη σηµασία των καλών σκύλων φύλαξης 
κοπαδιών για την ορθή προστασία των 
κοπαδιών. Του εν λόγω σταδίου έπεται 
εκπαίδευση των ενδιαφερόµενων κτηνοτρόφων 
σχετικά µε την ορθή φροντίδα και εκτροφή του 
ελληνικού ποιµενικού. Οι συγκεκριµένοι 
κτηνοτρόφοι αποκτούν τα κουτάβια και, στη 
συνέχεια, υποχρεούνται να επιστρέψουν 
κουτάβια στο κέντρο, µόλις τα σκυλιά τους 
αποκτήσουν µικρά. 
 

Μεταξύ των ετών 2000-2002, δόθηκαν 
συνολικά 38 σκύλοι σε βοσκούς στον Γράµµο, 
µε τη στήριξη ενός έργου LIFE. Χάρη στην 
πίεση που άσκησαν ΜΚΟ, το µέτρο αυτό 
περιλήφθηκε στο πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης από το 2003 και προέβλεπε την 
παροχή οικονοµικής στήριξης σε κτηνοτρόφους 
για την απόκτηση ελληνικών ποιµενικών 
σκύλων (80% του επιλέξιµου κόστους και έως 
400 ευρώ ανά ζευγάρι ελληνικών ποιµενικών 
σκύλων). Ωστόσο, το µέτρο αποσύρθηκε µετά 
το 2010 για οικονοµικούς λόγους. 
 

 
Σκύλος φύλαξης κοπαδιών και πρόβατα © Καλλιστώ 
 
Η εγκατάσταση ηλεκτρικών περιφράξεων που 
τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά είναι ένα 
ακόµη πολύ απλό αλλά αποτελεσµατικό µέτρο 
που αποσκοπεί στην προστασία των 
ανθρώπινων περιουσιακών στοιχείων όπως το 
ζωϊκό κεφάλαιο, οι καλλιέργειες και τα µελίσσια 
από τις επιθέσεις αρκούδων. Το εν λόγω µέτρο 
αποδεικνύεται 100% αποτελεσµατικό κατά των 
επιθέσεων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
πλήρως οι διατάξεις για την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή τους. Η οικονοµική στήριξη του 
µέτρου περιλήφθηκε στο πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης, βάσει του οποίου προβλέπεται η 
συγχρηµατοδότηση του 77,5% του κόστους 
αγοράς και εγκατάστασης, που κυµαίνεται 
µεταξύ 350 και 1 000 ευρώ ανάλογα µε τον 
επιλεγόµενο εξοπλισµό, ενώ το υπόλοιπο 
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κόστος καλύπτεται από τους ενδιαφερόµενους 
κτηνοτρόφους. 
 
Το ΠΑΑ στηρίζει τα εν λόγω µέτρα σε περιοχές 
που αποτελούν οικότοπο της αρκούδας, µε 
προτεραιότητα στους µελισσοκόµους και, στη 
συνέχεια, στους ιδιοκτήτες ζωϊκού κεφαλαίου 
που ασκούν εκτατική βόσκηση. 
 

 
Αποτροπή εισόδου αρκούδας µε ηλεκτρική περίφραξη 
© Καλλιστώ  
 
Το τρίτο εφαρµοζόµενο προληπτικό µέτρο 
αφορά την αύξηση των πηγών τροφής για τις 
αρκούδες. Εφαρµόζονται δύο παράλληλα µέτρα. 
 
Το πρώτο είναι η φύτευση οπωροφόρων. Κατά 
το παρελθόν, όταν τα χωριά στον Γράµµο 
κατοικούνταν από µεγαλύτερους πληθυσµούς 
και ήταν οικονοµικά πιο ενεργά, οι γεωργοί 
διατηρούσαν αυτοφυείς οπωρώνες σε 
δασωµένες περιοχές. Οι οπωρώνες αυτοί 
αποτελούσαν πηγή τροφής για τις αρκούδες, 
αλλά µε τη σταδιακή εγκατάλειψή τους µαζί µε 
τα χωριά, οι αρκούδες απώλεσαν µια σηµαντική 
πηγή τροφής. Κατά πρώτον, το εν λόγω µέτρο 
περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των 
καταλληλότερων σηµείων εντός της φυσικής 
κατανοµής των οικοτόπων των αρκούδων, και, 
επακολούθως, τη φύτευση οπωροφόρων 
δέντρων όπως µηλιές και δαµασκηνιές, τον 
ενοφθαλµισµό των υφιστάµενων αυτοφυών 
φυτών και την επεξεργασία και το κλάδεµα των 
αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων. 
 
Το εν λόγω µέτρο εφαρµόζεται κυρίως µε 
οικονοµική στήριξη του προγράµµατος LIFE και 
υλοποιείται από ΜΚΟ όπως ο Αρκτούρος και η 
Καλλιστώ. Το δεύτερο παράλληλο µέτρο 
περιλαµβάνει την παροχή κινήτρων στους 
γεωργούς ώστε να αφήνουν ασυγκόµιστο το 
10% της παραγωγής τους (έως 1 εκτάριο), το 
οποίο πρέπει επίσης να µην υφίσταται 
επεξεργασία µε χηµικά που περιέχουν τοξικές 
ουσίες. Οι επιλέξιµες καλλιέργειες είναι ο 
αραβόσιτος, ο ηλίανθος, οι άµπελοι, τα 
οπωροφόρα δέντρα και τα λαχανικά. Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του εν λόγω 
µέτρου διασφαλίζεται από τη συµπερίληψή του 
στο ΠΑΑ, βάσει του οποίου προβλέπεται 
αποζηµίωση ανά εκτάριο, η οποία εξαρτάται από 
το είδος της καλλιέργειας καθώς και τη 
γεωγραφική θέση στην Ελλάδα. Η αποζηµίωση 
ανά εκτάριο κυµαίνεται από 31 ευρώ ανά 
εκτάριο ηλίανθου έως 718 ευρώ ανά εκτάριο 
οπωροφόρων δέντρων. Τα εν λόγω ποσά 
καλύπτουν το 100% του κόστους των 
ασυγκόµιστων καλλιεργειών. 
 
Ένα συνοδευτικό µέτρο που αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας της 
κτηνοτροφίας και της γεωργίας στις ορεινές 
περιοχές είναι η βελτίωση του εθνικού 
συστήµατος αποζηµιώσεων για τις ζηµιές που 
προκαλούν τα σαρκοφάγα ζώα. Προσπάθειες 
για τη βελτίωση του συστήµατος αποζηµιώσεων 
καταβάλλονται από τη δεκαετία του 1990· οι 
βελτιώσεις αφορούσαν τις εφαρµοστέες 
προϋποθέσεις, τα ποσά των αποζηµιώσεων και 
τις διαδικασίες. 
 
Μέχρι το 2008 καλυπτόταν το 100% των 
ζηµιών που οφείλονταν στην αρκούδα, ενώ το 
ποσοστό για τα άλλα άγρια ζώα, 
περιλαµβανοµένου του λύκου, ήταν 80%. 
Ωστόσο, µετά το 2008, το σύστηµα 
τροποποιήθηκε και πλέον καλύπτει το 90% των 
ζηµιών που οφείλονται στο σύνολο των άγριων 
ζώων· επιπλέον, δεν ισχύει η προϋπόθεση της 
φόνευσης 3 ζώων κατ’ ελάχιστον προκειµένου 
να καταβληθεί η αποζηµίωση. Εντούτοις, 
πρόσφατα ορίστηκε µια νέα προϋπόθεση, βάσει 
της οποίας αποζηµίωση θα καταβάλλεται µόνον 
για ζηµιές αξίας άνω των 200 ευρώ. 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
διδάγµατα αντληθέντα από 
την εµπειρία 
 
Η τεχνική εφαρµογή των προληπτικών µέτρων 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύκολη, απλή και 
αποτελεσµατική όσον αφορά την αποτροπή της 
πρόκλησης ζηµιών από τα σαρκοφάγα στο 
ζωϊκό κεφάλαιο και τη γεωργική παραγωγή. Η 
συσσωρευµένη από τις αρχές της δεκαετίας του 
2000 πρακτική εµπειρία επέτρεψε τη 
βελτιστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών, 
των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που 
σχετίζονται µε το σύνολο των 
προαναφερθέντων µέτρων. 
 
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εκτίµηση των επιπτώσεων των µέτρων αποτελεί 
επίσης η µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των 
πληθυσµών των σαρκοφάγων και του µεγέθους 
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των ζηµιών που προκαλούν. Για την εν λόγω 
παρακολούθηση απαιτείται η στενή συνεργασία 
και συντονισµός µεταξύ του ΕΛ.Γ.Α., του 
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων, ο οποίος τηρεί στοιχεία σχετικά µε 
τις ζηµιές που προκαλούν τα σαρκοφάγα και τις 
αποζηµιώσεις, και οργανισµών διατήρησης όπως 
ΜΚΟ και οι φορείς διαχείρισης των εθνικών 
πάρκων, που παρακολουθούν τους πληθυσµούς 
των σαρκοφάγων. 
 
Ένα αρκετά σύνθετο ζήτηµα είναι η 
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των τεχνικών 
µέτρων. Παρότι η συµπερίληψή τους στο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το 2003 
µπορεί να αναγνωρισθεί ως πολύ σηµαντική 
επιτυχία που οφείλεται στις ουσιαστικές 
προσπάθειες των ΜΚΟ, η απόσυρση µέτρων 
κρίσιµης σηµασίας όπως η στήριξη του 
ελληνικού ποιµενικού σκύλου από το 2010 έχει 
αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα για τις 
προσπάθειες. Επιπλέον, ο αριθµός των 
δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται το ΠΑΑ 
ήταν µικρότερος από το προβλεπόµενο κατά το 
στάδιο του σχεδιασµού, λόγω της ανεπαρκούς 
ευαισθητοποίησης των δυνητικών δικαιούχων 
καθώς και λόγω των ανεπαρκειών του 
σχεδιασµού των προϋποθέσεων συµµετοχής. Ως 
εκ τούτου, σε ορισµένες περιπτώσεις, τµήµατα 
των κονδυλίων που αντιστοιχούσαν στα 
προληπτικά µέτρα έµειναν αδιάθετα κατά την 
πρώτη περίοδο προγραµµατισµού του ΠΑΑ 
(2003-2007). 
 
Η εµπειρία έδειξε επίσης ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη άφθονων 
εναλλακτικών πηγών τροφής στις περιοχές 
εφαρµογής των προληπτικών µέτρων. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει αφθονία φυσικών 
θηραµάτων, η αποτελεσµατικότερη προστασία 
του ζωϊκού κεφαλαίου µπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στα σαρκοφάγα, λόγω της άµεσης 
θνησιµότητας (φονεύσεις από σκύλους φύλαξης 
κοπαδιών) ή της έµµεσης θνησιµότητας 
(µειωµένες πηγές τροφής, χαµηλότερη 
αναπαραγωγική επιτυχία). Συνεπώς, είναι 
σηµαντικό η εφαρµογή των προληπτικών 
µέτρων να εντάσσεται σε µια ευρύτερη 
στρατηγική διατήρησης. 
 
Οι προσπάθειες που διεξάγονται µέχρι σήµερα 
αποτελούν κυρίως πρωτοβουλία ΜΚΟ που 
αποσκοπούν στη διατήρηση των σαρκοφάγων, 
ενώ ο ρόλος άλλων ενδιαφερόµενων µερών 
είναι σχετικά περιορισµένος. Για παράδειγµα, ο 
φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου δεν έχει ακόµη εντάξει στο 
σχέδιο διαχείρισής του τα κατάλληλα µέτρα 
διαχείρισης και πρέπει να αναζητήσει τις πλέον 
επαρκείς πηγές χρηµατοδότησης για αυτά. 
Επίσης, υπάρχουν σαφή περιθώρια ουσιαστικής 

συµµετοχής των οργανώσεων γεωργών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρότι 
οργανώσεις γεωργών συµµετέχουν στο 
διοικητικό συµβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. και του φορέα 
διαχείρισης της Βόρειας Πίνδου, οι γεωργοί των 
ορεινών περιοχών δεν υποεκπροσωπούνται 
λόγω του περιορισµένου αριθµού τους και του 
χαµηλότερου µορφωτικού και εισοδηµατικού 
τους επιπέδου. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Δικτυακός τόπος του έργου Life Πίνδος-Γρεβενά 
LIFE07 NAT/GR/000291 www.pindoslife.gr/ 
 
Δικτυακός τόπος του έργου Life Arctos Kastoria 
http://www.arctoslife.gr 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENV. 1999. 
«Compensation for damage caused by bears 
and wolves in the European Union» 
(Αποζηµίωση για ζηµιές που προκαλούν οι 
αρκούδες και οι λύκοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 
Νοµός Γρεβενών. 2007. Πρόταση έργου LIFE-
Nature 2007 (Έργο LIFE-NAT/2007/GR000291, 
Πίνδος Γρεβενά 
 
Ψαρούδας Σπύρος (συντ.), τελική έκθεση του 
έργου LIFE ΡΟΔΟΠΗ-ΓΡΑΜΜΟΣ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
2002 
 
www.callisto.gr (στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα) 
 
www.arcturos.gr (στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα) 
 
www.pindosnationalpark.gr (στην ελληνική, 
την αγγλική και τη γερµανική γλώσσα) 
 
http://www.angre.gr/ (µόνο στην ελληνική 
γλώσσα) 
 
www.lifextra.it (σε πολλές γλώσσες) 
 
www.elga.gr (µόνο στην ελληνική γλώσσα) 
 
www.agrotikianaptixi.gr (στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα) 

 
 
 

Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Μαριέλλα 
Φουρλή (Οµάδα N2K) 
 
Ευχαριστίες: Σπύρος Ψαρούδας (Καλλιστώ) 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διατήρηση της 
καρηκοποταµίδα
ς της Βαλτικής  
 
Βιώσιµη διαχείριση  
γεωργικών εκτάσεων στη 
Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγροτικά τοπία στη Λιθουανία 
 
Το λιθουανικό τοπίο είναι επίπεδο και χαµηλού 
υψοµέτρου µε πολυάριθµες λίµνες και το 
µεγάλο δέλτα του ποταµού Nemunas που 
δηµιουργεί εκτεταµένες περιοχές υγροτόπων 
όπως τυρφώνες, βάλτους και αλλουβιακούς 
κατακλυζόµενους λειµώνες. Σε πολλές 
περιοχές, η αποστράγγιση της εκτάσεων έχει ως 
αποτέλεσµα τον σχηµατισµό ξηρών 
ενδοχωρικών λιβαδιών. Συνολικά, τα δύο τρίτα 
της χώρας αξιοποιούνται ως γεωργικές 
εκτάσεις, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της 
υπόλοιπης χώρας καλύπτεται από κωνοφόρα 
δάση (The Ministry of the Environment of the 
Republic of Lithuania, 2009). Ορισµένες 
µεγάλες περιοχές φυσικού τοπίου επιβιώνουν 
στα ανατολικά και τα νότια καθώς και σε ζώνες 
του δέλτα στα δυτικά, καλύπτοντας το 4% της 
χερσαίας έκτασης (European Environment 
Agency, 2010; Peepson et al, 2007). 
 
Κατά προσέγγιση, το 13% του τοπίου της 
Λιθουανίας προστατεύεται ως τµήµα του 
δικτύου Natura 2000, εκτεινόµενο σε 2 013 
περιοχές Natura (Peepson et al, 2007). Όπως 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πολλοί 
από τους οικοτόπους της Λιθουανίας 
αναπτύχθηκαν στη διάρκεια µακράς περιόδου 
γεωργικής διαχείρισης. Ωστόσο, τις τελευταίες 
δεκαετίες, ιδίως µετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης, µεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης 
εγκαταλείφθηκαν, ενώ περίπου 400 000 
εκτάρια γεωργικής γης παραµένουν επί του 
παρόντος ακαλλιέργητα (The Ministry of the 
Environment of the Republic of Lithuania, 
2009)· (Dunford, 2007). Παραδοσιακές 
πρακτικές διαχείρισης όπως η κοπή και ξήρανση 
σανού και η εκτατική βόσκηση βοοειδών δεν 
είναι πλέον οικονοµικά βιώσιµες και έχουν 
εγκαταλειφθεί στις περισσότερες περιοχές. 
Ορισµένες περιοχές έχουν µετατραπεί σε 
περιοχές εντατικής γεωργίας. 
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Περιοχές Natura 2000. Κύρια 
χαρακτηριστικά και γεωργικά 
θέµατα 
 
Τρεις προστατευόµενες περιοχές Natura 2000 
στη Λιθουανία – SPA του δέλτα Nemuno, Tyru 
pelke SPA και Zuvintas SPA – είναι ο τόπος 
υλοποίησης ενός έργου LIFE+ της ΕΕ 1 που 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του οικοτόπου της 
καρηκοποταµίδας (Acrocephalus paludicola). Το 
έργο υλοποιείται επίσης σε δύο τόπους 
υλοποίησης στη Λετονία.  
 
 
Η καρηκοποταµίδα είναι το σπανιότερο 

                                                
1 Καρηκοποταµίδα της Βαλτικής LIFE09 

NAT/LT/00233.  
   Βλέπε τον δικτυακό τόπο του έργου: 

www.meldine.lt/en.  

αποδηµητικό ωδικό πτηνό στην Ευρώπη και έχει 

ταξινοµηθεί ως «ευαίσθητο» στον κόκκινο 
κατάλογο των απειλούµενων ειδών ανά τον 
κόσµο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της 
Φύσης (IUCN). Η φυσική κατανοµή των 
περιοχών αναπαραγωγής του είναι ιδιαίτερα 
κατακερµατισµένη και εντοπίζεται κυρίως σε 
λιγότερες από 50 συνήθεις τοποθεσίες 
αναπαραγωγής σε ολόκληρη την ανατολική 
Ευρώπη. Το 2007, ο εκτιµώµενος συνολικός 
πληθυσµός ανερχόταν σε µόλις 24 000 άτοµα 
(International Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources, 2011). 
  
Το είδος είναι ενδηµικό σε υγροτόπους ή 
βαλτώδεις οικοτόπους που καλύπτονται από 
σπαθόχορτα και διάσπαρτες καλαµιές µε 
σταθερή στάθµη των υδάτων πάνω από το 
έδαφος και λίγους ξυλώδεις θάµνους. Στα 
παραπάνω περιλαµβάνονται τα είδη οικοτόπων 
του παραρτήµατος I της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, δηλ. µεταβατικοί και τρεµώδεις 
τυρφώνες (7140), ασβεστούχοι βάλτοι (7210), 
αλκαλικοί χαµηλοί τυρφώνες (7230), λειµώνες 
µε Molinia (6410), και λειµώνες που σχετίζονται 
µε σκληρά ολιγο-µεσοτροφικά ύδατα (3140) 
(Flor, 2011). 
 
Οι εν λόγω οικότοποι διατηρούνταν στη 
Λιθουανία µέσω παραδοσιακής εκτατικής 
γεωργικής διαχείρισης µε χρήση χορτοκοπής 
χαµηλής έντασης και χαµηλής βόσκησης 
βοοειδών.  
Μετά την ευρείας κλίµακας εγκατάλειψη των εν 
λόγω γεωργικών πρακτικών, πολλές περιοχές 
που αποτελούν κατάλληλους οικοτόπους της 
καρηκοποταµίδας έχουν υπερκαλυφθεί µε 

 
Τοπίο του τόπου υλοποίησης του έργου Kliosiai στο Tyru Pelke SPA © Žymantas Morkvénas 

 
Η καρηκοποταµίδα. © Žymantas Morkvénas 
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βλάστηση, ενώ σε άλλες περιοχές, η 
εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας, 
η οποία περιλαµβάνει συχνά αποστράγγιση της 
γης, έχει καταστρέψει χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα των οικοτόπων.  
Το 2011, στη Λιθουανία καταγράφηκαν µόνο 90 
αρσενικά που κελαηδούσαν (Morkvenas, 2012). 
 
Το έργο LIFE+ αποσκοπεί στην αποκατάσταση 
και τη διατήρηση ηµιφυσικών οικοτόπων σε έξι 
τόπους, οι οποίοι αποτελούν στο σύνολό τους 
προστατευόµενες περιοχές Natura 2000: 
 

• Ο τόπος Kliosiai βρίσκεται εντός της 
περιοχής Tyru Pelke SPA και είναι ο 
σηµαντικότερος τόπος αναπαραγωγής 
της καρηκοποταµίδας στη Λιθουανία. 
Έχει έκταση 528 εκταρίων 
κατακλυζόµενων λειµώνων 
σπαθόχορτου που συνορεύουν µε τη 
λιµνοθάλασσα Curonian. Η περιοχή 
χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά για τη 
συγκοµιδή καλαµιών, αλλά τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει σχεδόν πλήρως 
εγκαταλειφθεί. 

 
• Το Tulkiarage (455 εκτ.) είναι ένας από 
τους δύο τόπους του έργου στο SPA του 
δέλτα Nemuno. Η περιοχή 
χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά για την 
κοπή και ξήρανση σανού αλλά οι 
πρακτικές αυτές έχουν πλέον 
εγκαταλειφθεί στο µεγαλύτερο µέρος 
του τόπου. Τα ανοιχτά αγροτεµάχια 
σπαθόχορτου που επιβιώνουν αποτελούν 
κατάλληλο οικότοπο για την 
καρηκοποταµίδα. 

 
• Ο δεύτερος τόπος εντός του δέλτα είναι 
ο τόπος Sysa (734 εκτ.). Πρόκειται για 
τον δεύτερο σηµαντικότερο οικότοπο της 
καρηκοποταµίδας στη Λιθουανία. Το 
ήµισυ της περιοχής ανήκει σε ιδιώτες και 
έχει µετατραπεί σε εκτάσεις εντατικής 
γεωργίας µε κατάλληλα καθεστώτα 
βόσκησης και χορτοκοπής. 

 
• Ένας τόπος εντός της προστατευόµενης 
βιόσφαιρας Zuvintas (9 210 εκτ.) είναι ο 
παλαιότερος γνωστός τόπος 
αναπαραγωγής της καρηκοποταµίδας. Ο 
πληθυσµός της καρηκοποταµίδας έχει 
µειωθεί σε 3 αρσενικά που κελαηδούν. 

 
• Οι τελικοί δύο τόποι του έργου 
βρίσκονται στη Λετονία: Η λίµνη Pape 
(30 εκτ.) και η λίµνη Liepaja (200 εκτ.). 
Οι λίµνες αυτές αποτελούν σηµαντικούς 
τόπους στάσης κατά τη µετανάστευση 
για την καρηκοποταµίδα αλλά έχουν 
υποβαθµιστεί λόγω της εγκατάλειψης 

των βοσκοτόπων και της πρακτικής της 
κοπής και ξήρανσης σανού (Morkvenas, 
2012). 

 
 

Μέτρα διατήρησης.  
Επίδειξη βέλτιστων πρακτικών 
 
Μέτρα αποκατάστασης 
 
Η αποκατάσταση εγκαταλειµµένων οικοτόπων 
καρηκοποταµίδας περιλαµβάνει την 
αποκατάσταση καθεστώτων διαχείρισης των 
υδάτων, την αποµάκρυνση της δασώδους 
βλάστησης, και την επανεφαρµογή τακτικής 
χορτοκοπής των υπεραναπτυγµένων καλαµιών 
και αγρωστωδών (Prieksa, 2005). 
 
Η χορτοκοπή θα πρέπει να λαµβάνει χώρα προς 
τα τέλη της περιόδου βλάστησης, ενώ σε 
ορισµένες περιοχές θα είναι απαραίτητη 
πρόσθετη κοπή στις αρχές του καλοκαιριού. Το 
2011, στον τόπο Tulkiarage κόπηκαν πάνω από 
150 εκτάρια λειµώνων που είχαν εγκαταλειφθεί 
για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Χορτοκοπή 
λαµβάνει επίσης χώρα στον τόπο Sysa και έχει 
προγραµµατιστεί για τον τόπο Kliosiai, αλλά 
έχει παρεµποδιστεί από την υψηλή στάθµη των 
υδάτων που εµποδίζουν την πρόσβαση των 
µηχανηµάτων κοπής. 
 
Η καρηκοποταµίδα απαιτεί η στάθµη των 
υδάτων στους λειµώνες να διατηρείται περίπου 
στα 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Ως εκ 
τούτου, σε ορισµένες περιοχές για την 
αποκατάσταση ευνοϊκών συνθηκών στους 
οικοτόπους θα απαιτηθεί η αποκατάσταση της 
υποδοµής διαχείρισης των υδάτων. Στον τόπο 
Tulkiarage, για παράδειγµα, εγκαταστάθηκαν 
νέοι υδατοφράχτες σε εγκαταλειµµένο σταθµό 
υδάτων που χρησιµοποιούνταν για τη ρύθµιση 
της στάθµης των υδάτων των λειµώνων 
(Morkvenas, 2012). 
 
Γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
 
Δεδοµένου ότι η καρηκοποταµίδα εξαρτάται από 
οικοτόπους υπό ενεργό διαχείριση, η διατήρηση 
των ειδών σε πολλές από τις προστατευόµενες 
περιοχές Natura 2000 απαιτεί από τους 
γεωργούς να εφαρµόζουν ευαίσθητες και, ει 
δυνατόν, αυτοδύναµες γεωργικές πρακτικές. 
 
Στην Ευρώπη, τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) αποτελούν βασικό µέσο 
ενθάρρυνσης των γεωργών ώστε να 
υιοθετήσουν λιγότερο εντατικές πρακτικές 
διαχείρισης γης που προάγουν τη διατήρηση 
των ειδών και των οικοτόπων και οι οποίες 
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ενδέχεται να µην είναι βιώσιµες χωρίς την 
καταβολή αποζηµιώσεων. 
 
Το Περιβαλλοντικό Φόρουµ της Βαλτικής (BEF 
Λιθουανία) –ο µη κυβερνητικός οργανισµός που 
διαχειρίζεται το έργο LIFE+– έχει αναπτύξει ένα 
συγκεκριµένο γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο για 
την καρηκοποταµίδα, το οποίο επιδιώκει να 
εντάξει στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
της Λιθουανίας. Για τη διαµόρφωση των 
προτεινόµενων δράσεων διαχείρισης (πλαίσιο 
1), το BEF Λιθουανία ζήτησε τη γνώµη 
επιστηµόνων και εµπειρογνωµόνων διατήρησης 
-οι οποίοι πρότειναν τη λήψη κατάλληλων 
µέτρων- και ντόπιων γεωργών, οι οποίοι 
αξιολόγησαν το κατά πόσον θα είναι σε θέση να 
υιοθετήσουν τις σχετικές πρακτικές στη γη 
τους. 
 
Το µέτρο έλαβε ευρεία στήριξη από 
ενδιαφερόµενα µέρη σε εθνικό επίπεδο, 
περιλαµβανοµένου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας, 
και πλέον βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι στιγµής, 
φαίνεται ότι είναι καλά αποδεκτό, αλλά οι 
διαπραγµατεύσεις έχει οριστεί να διαρκέσουν 
µέχρι το φθινόπωρο του 2012. Σε περίπτωση 
που εγκριθεί, το µέτρο θα θεσπιστεί αρχικά το 
2013, ενώ θα µπορούσε επίσης να περιληφθεί 
στο ΠΑΑ της Λιθουανίας κατά την έναρξη της 
νέας οικονοµικής περιόδου της ΚΓΠ, η οποία 
διαρκεί από το 2014 έως το 2020. 
 
Το µέτρο γεωργοπεριβαλλοντικής διαχείρισης 
θα εφαρµοστεί µόνο στις περιοχές Natura 2000 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές 
διατήρησης της καρηκοποταµίδας και, εντός 
αυτών, θα επικεντρωθεί σε περιοχές όπου 
καταγράφεται ή έχει καταγραφεί στο παρελθόν 
η παρουσία της καρηκοποταµίδας καθώς και σε 
περιοχές που έχει επαληθευτεί από 
εµπειρογνώµονες διατήρησης ότι αποτελούν 
δυνητικούς οικοτόπους της καρηκοποταµίδας. 
Στον τόπο Sysa, για παράδειγµα, έχουν λάβει 
χώρα σε σηµαντικές δραστηριότητες εντατικής 
γεωργίας αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει 
σηµαντικούς αριθµούς καρηκοποταµίδας. Οι 
δραστηριότητες του έργου LIFE στην εν λόγω 
περιοχή θα επικεντρωθούν στην ενθάρρυνση 
των γεωργών ώστε να υιοθετήσουν 
καταλληλότερους τρόπους διαχείρισης στο 
πλαίσιο του γεωργοπεριβαλλοντικού 
καθεστώτος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 
γεωργοί µπορεί να µην συµφωνήσουν να 
υιοθετήσουν τις εν λόγω πρακτικές εντατικής 
γεωργίας και, για παράδειγµα, στον τόπο 
Zuvintas οι εταίροι του έργου LIFE+ θα 
εξετάσουν τη δυνατότητα εξαγοράς ιδιόκτητης 
γης ώστε να εφαρµόσουν τις κατάλληλες 
µεθόδους διαχείρισης (Morkvenas, 2012). 

 
 

Πλαίσιο 1. Προτεινόµενες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο του γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου για 
την καρηκοποταµίδα 
 
Για αλλουβιακούς κατακλυζόµενους λειµώνες: 

Πρέπει να εφαρµόζεται χορτοκοπή στη γη 
δύο φορές τον χρόνο 
Η πρώτη χορτοκοπή θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο και µόνο σε 
περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί η απουσία 
καρηκοποταµίδων από τον διαχειριστή της 
προστατευόµενης περιοχής 
Η δεύτερη χορτοκοπή πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί αργότερα εντός της 
περιόδου, µετά την 15η Αυγούστου 

Για λιγότερο παραγωγικoύς βάλτους: 
Πρέπει να εφαρµόζεται στη γη πλήρης 
χορτοκοπή κάθε δύο έτη (δηλ. το ήµισυ της 
γης το πρώτο έτος και το άλλο ήµισυ της 
γης το δεύτερο έτος) 
Η πραγµατοποίησης της χορτοκοπής πρέπει 
να αναβάλλεται µέχρι µετά την 15η 
Αυγούστου 

Όπου υπάρχουν θάµνοι και καλαµιές: 
Οι θάµνοι πρέπει να αφαιρούνται 
Το ύψος των καλαµιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 30 cm την 1η Οκτωβρίου. 

 
Το 2020, η ΚΓΠ πρόκειται να υποβληθεί σε 
αναθεώρηση και, ως εκ τούτου, οι 
γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωµές δεν είναι 
διασφαλισµένες. Συνεπώς, οι εταίροι του έργου 
LIFE της ΕΕ διερευνούν τη δυνατότητα 
εφαρµογής περισσότερο βιώσιµων οικονοµικά 
καθεστώτων για τη στήριξη των γεωργών µε 
βάση την προσφορά και ζήτηση της αγοράς. 
 
Ανάπτυξη αγοράς βιοµάζας 
 
Παραδοσιακά, η βιοµάζα που παράγεται από την 
χορτοκοπή σε βαλτώδεις οικοτόπους 
µεταποιούνταν σε σανό και χρησιµοποιούνταν 
ως χορτονοµή ή στρωµνή για βοοειδή. Ωστόσο, 
σήµερα, ο αριθµός των γεωργών στις 
προστατευόµενες περιοχές που διατηρούν 
βοοειδή είναι περιορισµένος, ενώ, επιπλέον, η 
καθυστερηµένη χορτοκοπή που απαιτείται για 
τους σκοπούς της διατήρησης των οικοτόπων 
της καρηκοποταµίδας έχει ως αποτέλεσµα τα 
φυτά να καθίστανται ξυλώδη και ακατάλληλα 
για ζωοτροφή. Στο πλαίσιο του έργου LIFE της 
ΕΕ, οι εταίροι διερευνούν τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν την εν λόγω απόβλητη 
βιοµάζα για την παραγωγή στερεών 
βιοκαυσίµων υπό µορφή πέλλετ ή µπρικετών 
(Zadrag et al., 2012). 
 

139



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

Επί του παρόντος, οι δραστηριότητες 
επικεντρώνονται στην ανάλυση της δυνητικής 
αγοράς βιοκαυσίµων και στην εξέταση των 
καταλληλότερων εγκαταστάσεων. Για να 
κερδίζουν οι γεωργοί επαρκές εισόδηµα από την 
εν λόγω διαδικασία, θα είναι απολύτως 
απαραίτητο να µπορούν να παράγουν προϊόντα 
προστιθέµενης αξίας. Οι µεταποιηµένες 
µπρικέτες θα πωλούνται σε υψηλότερη τιµή από 
την αµεταποίητη βιοµάζα, ενώ µπορούν να 
διατίθενται στο εµπόριο ως «φιλικό προς το 
περιβάλλον» προϊόν ώστε να κεφαλαιοποιείται η 
αυξανόµενη ζήτηση των καταναλωτών για 
παραγόµενα µε βιώσιµο τρόπο αγαθά. Ως εκ 
τούτου, η δηµιουργία βιοκαυσίµων µπορεί να 
αποτελέσει µακροπρόθεσµη πηγή εισοδήµατος 
για τους γεωργούς που θα υιοθετήσουν µέτρα 
γεωργίας φιλικά προς την καρηκοποταµίδα. 
 

 
Εγκαταστάσεις πλινθοποίησης και µπρικέτες © 
Žymantas Morkvénas 
Ωστόσο, για να διατηρείται σε πλήρη λειτουργία 
µια µεγάλη εγκατάσταση µεταποίησης 
µπρικετών απαιτείται εισροή βιοµάζας από 
χερσαία έκταση τουλάχιστον 200 εκτ. Επιπλέον, 
προκειµένου να είναι η διαδικασία επικερδής, η 
απόσταση µεταφοράς της βιοµάζας από τον 
αγρό στις εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα 20 χλµ. Αυτό 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί δεδοµένου του 
πολύµορφου και µικρής κλίµακας καθεστώτος 
ιδιοκτησίας γεωργικής γης της Λιθουανίας και 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη 
συγκεντροποίηση της µεταποίησης της βιοµάζας 
και, κατά συνέπεια, τη µείωση της τιµής που 
λαµβάνουν οι γεωργοί ατοµικά. 

 
Παρά ταύτα, η διεύθυνση της προστατευόµενης 
βιοσφαίρας Zuvintas βρίσκεται στη διαδικασία 
αγοράς µιας µεγάλης εγκατάστασης 
πλινθοποίησης και συνάπτει συµβόλαια µε 
γεωργούς ώστε να εξασφαλίσει την εγγυηµένη 
εκ µέρους τους παροχή σανού. Όσον αφορά 
άλλες περιοχές, οι εταίροι του έργου LIFE+ 
διερευνούν εναλλακτικές λύσεις για µικρές 
ιδιόκτητες γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπως 
προσαρµοσµένες στο µέγεθος του αγροτεµαχίου 
εγκαταστάσεις πλινθοποίησης κατάλληλες για 
παραγωγή από γη έκτασης 5 εκταρίων, που 
είναι διαθέσιµες στην αγορά της ΕΕ. 
 
Στοχευµένη, συντονισµένη διαχείριση  
 
Οι τόποι του έργου LIFE+ καλύπτουν µεγάλες 
και ποικιλόµορφες περιοχές (συνολικά 1 358 
εκταρίων), ενώ παράγοντες όπως οι πιέσεις που 
δέχονται οι οικότοποι, η ιδιοκτησία γης και η 
εγγύτητα σε δυνητικές αγορές ποικίλλουν. 
Συνεπώς, το BEF υιοθετεί µια συστηµατική 
προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση 
οικοτόπων στο πλαίσιο της οποίας τα µέτρα δεν 
λαµβάνονται «ad hoc» αλλά σχεδιάζονται και 
προσαρµόζονται στις συνθήκες του τόπου 
(βλέπε πλαίσιο 2). Σε ορισµένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να είναι απαραίτητη η λήψη ειδικών 
µέτρων, για παράδειγµα, η αποκατάσταση της 
πρόσβασης µέσω της επισκευής ενός δρόµου 
µπορεί να είναι κρισιµότερης σηµασίας ως 
προϋπόθεση για την αποκατάσταση ενός 
οικοτόπου από την αποκατάσταση του ίδιου του 
οικοτόπου. 
 
Πλαίσιο 2. Κύριες δραστηριότητες 
αποκατάστασης σε κάθε τόπο 

Ο τόπος Tulkiarage είναι σε φάση εγκατάλειψης 
και, ως εκ τούτου, η αποκατάσταση θα 
περιλαµβάνει την εκ νέου εφαρµογή 
καθεστώτων εκτατικής χορτοκοπής και την 
αποκατάσταση υδατοφραχτών/αντλιοστασίων 
µε σκοπό την αποκατάσταση της στάθµης των 
υδάτων (400 εκτ.). Χορτοκοπή θα εφαρµοστεί 
επίσης σε εγκαταλειµµένες περιοχές του τόπου 
Kliosiai (450 εκτ.), στους τόπους της λίµνης 
Pape (20 εκτ.) που ανήκουν στη Λετονία (100 
εκτ.), και σε ορισµένα τµήµατα του τόπου Sysa 
(60 εκτ.). 

Σε άλλες περιοχές του τόπου Sysa, η γη είναι 
ιδιόκτητη και έχει υποβαθµιστεί λόγω της 
εντατικής γεωργίας. Στις εν λόγω περιοχές, οι 
δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν τη φιλική προς 
το περιβάλλον γεωργία, περιλαµβανοµένης της 
προώθησης του γεωργοπεριβαλλοντικού 
µέτρου. Κάποιες εκτάσεις γης στον τόπο 
Zuvintas (328 εκτ.) ανήκουν επίσης σε ιδιώτες, 
και µεγάλο µέρος αυτού έχει εγκαταλειφθεί. Οι 
δραστηριότητες αποκατάστασης στον εν λόγω 
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τόπο είναι πιθανό να περιλαµβάνουν εξαγορά 
γης από εταίρους του LIFE+ µε σκοπό να 
επανεισαγάγουν την εκτατική διαχείριση. 
Επίσης, υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη 
παραγωγής βιοκαυσίµων. 

Ανάπτυξη σχέσεων µε γεωργούς στο 
δέλτα του Nemunas 
 
Η διατήρηση της καρηκοποταµίδας και του 
οικοτόπου της εξαρτάται από τη συµµετοχή των 
γεωργών που διαχειρίζονται τη γη στις περιοχές 
Natura 2000. Η επαφή µε τα εν λόγω 
ενδιαφερόµενα µέρη αποτέλεσε ιδιαίτερα 
σηµαντική πρόκληση για το έργο LIFE+ λόγω 
του αριθµού των συµµετεχόντων γεωργών και 
της ποικιλοµορφίας της ιδιοκτησιακής 
κατάστασης της γης. 
 
Ο τόπος Sysa στο δέλτα του Nemunas, για 
παράδειγµα, περιλαµβάνει 700 εκτάρια γης τα 
οποία µοιράζεται µεγάλο αριθµός ιδιωτών 
ιδιοκτητών µε µεγέθη γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων που κυµαίνονται από 1 εκτάριο 
έως 20 εκτάρια. Ακόµη και µε τη βοήθεια του 
δηµαρχιακού διαχειριστή αποδείχθηκε ότι είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος είναι ο 
ιδιοκτήτης κάθε τεµαχίου γης λόγω του 
περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων ακριβών 
αρχείων ιδιοκτησίας, και να πραγµατοποιηθεί η 
πρώτη επαφή µε τους οικείους διαχειριστές γης. 
 
Το BEF Λιθουανία αντιµετώπισε το εν λόγω 
ζήτηµα υιοθετώντας ένα πρόγραµµα 
επισκέψεων πόρτα-πόρτα. Δύο µέλη 
προσωπικού επισκέφτηκαν στη διάρκεια 
αρκετών σαββατοκύριακων γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις στην περιοχή και µίλησαν µε 
γεωργούς σχετικά µε την καρηκοποταµίδα και 
την κατάλληλη διαχείριση οικοτόπων. 
 
Πραγµατοποιήθηκαν περίπου 50 επαφές, 
καλύπτοντας σχεδόν το 50% των λειµώνων, 
ενώ διατηρείται τακτική επικοινωνία µε τους εν 
λόγω γεωργούς δι’ αλληλογραφίας και διά της 

παροχής ενός τηλεφωνικού αριθµού ώστε να 
µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µε το BEF. 
 

 
 

Μέλος της οµάδας έργου του BEF Λιθουανία µιλάει µε 
ντόπιο ιδιοκτήτη γης © Žymantas Morkvénas 
 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε ειδική συνάντηση σε 
τοπικό σχολείο, η οποία δηµοσιοποιήθηκε µέσω 
των εν λόγω επαφών και διαφηµίσεων στον 
τοπικό τύπο, και η οποία επέτρεψε στους 
γεωργούς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά µε το προτεινόµενο 
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο. Έχει 
προγραµµατιστεί η πραγµατοποίηση περαιτέρω 
συναντήσεων και εκδηλώσεων, 
περιλαµβανοµένου ενός φεστιβάλ στο δέλτα 
του Nemunas στα τέλη Μαΐου µε σκοπό την 
υποδοχή της αποδηµητικής καρηκοποταµίδας 
που επιστρέφει στον λιθουανικό οικότοπό της. 
 
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης επί τόπου 
προσωπικές επαφές µε τους γεωργούς µέσω 
µιας εθελόντριας επιθεωρήτριας 
καρηκοποταµίδας. Όποτε η επιθεωρήτρια 
συναντούσε γεωργούς που ξεκινούσαν 
χορτοκοπή σε περιοχές φωλεοποίησης της 
καρηκοποταµίδας, τους προσέγγιζε και τους 
παρέσχε πληροφορίες σχετικά µε την 
καρηκοποταµίδα καθώς και τον αριθµό ενός 
κινητού τηλεφώνου για να τηλεφωνήσουν στο 
BEF Λιθουανία ώστε να τους πείσει να 
καθυστερήσουν την χορτοκοπή για δύο περίπου 
εβδοµάδες. 
 
Η ανταπόκριση ήταν σε γενικές γραµµές θετική, 
µε τους γεωργούς να συµµορφώνονται και να 
επικοινωνούν µε το BEF Λιθουανία µετά από 
δύο εβδοµάδες για να ρωτήσουν εάν µπορούν 
να ξεκινήσουν την χορτοκοπή. 
 
 

141



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 

 

Αντληθέντα µαθήµατα από 
την εµπειρία και αξία 
επίδειξης για άλλες χώρες 
 
Προσωπική επαφή µε ιδιοκτήτες γης 
 
Το έργο LIFE+ για την καρηκοποταµίδα 
κατέδειξε την αξία της προσωπικής προσέγγισης 
στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων µε τους 
ιδιοκτήτες γης. Οι σε προσωπικό επίπεδο 
διαπραγµατεύσεις στη διάρκεια επισκέψεων 
πόρτα µε πόρτα και µε την επί τόπου βοήθεια 
του εθελοντή επιθεωρητή έχουν ως αποτέλεσµα 
την ανάπτυξη αγαστών σχέσεων µεταξύ των 
εταίρων του έργου LIFE+ και των ντόπιων 
γεωργών, ενώ ο εν εξελίξει διάλογος έχει 
παράσχει πολύτιµες πληροφορίες για την 
ανάπτυξη του γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου. 
 
Οι διαχειριστές γης αντιµετώπισαν τις 
διαβουλεύσεις µε θετικό τρόπο και επέδειξαν 
γενικά διάθεση υποστήριξης όσον αφορά τα 
προτεινόµενα µέτρα προστασίας. 
 
Συνεργατική ανάπτυξη συγκεκριµένου 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου 
 
Η εργασία προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
συγκεκριµένου γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου 
για την καρηκοποταµίδα προς συµπερίληψη στο 
ΠΑΑ της Λιθουανίας είναι µια καινοτόµος 
προσέγγιση που αποσκοπεί να διασφαλίσει την 
κατάλληλη διαχείριση της γεωργικής γης στις 
προστατευόµενες περιοχές Natura 2000. Η 
διαµόρφωση συστάσεων διαχείρισης και η 
παροχή αποζηµιώσεων αναµένεται να 
ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση των µέτρων 
και να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να 
ανακτήσουν την εγκαταλειµµένη γη. 
 
Ανάπτυξη αγοράς για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων µε σκοπό την υποστήριξη 
της διαχείρισης 
 
Η επιδίωξη παραγωγής βιοκαυσίµων αποτελεί 
καινοτόµο χρήση της οικονοµίας της αγοράς για 
την παροχή οικονοµικής στήριξης στην 
περιβαλλοντικά ευαίσθητη γεωργική διαχείριση. 
Υπό την προϋπόθεση ότι οι γεωργοί θα είναι σε 
θέση να παράγουν προϊόντα προστιθέµενης 
αξίας, πιθανώς υπό περιβαλλοντικό σήµα, 
αναµένεται ότι θα µπορέσουν να 
κεφαλαιοποιήσουν την αυξανόµενη ζήτηση για 
παραγόµενα µε βιώσιµο τρόπο αγαθά. Τα 
παραγόµενα κέρδη θα συµβάλουν στην κάλυψη 

του διαφυγόντος εισοδήµατος των γεωργών 
που υιοθετούν φιλικά προς την καρηκοποταµίδα 
µέτρα χαµηλής έντασης όπως η καθυστέρηση 
της χορτοκοπής. 
 
Η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση µε βάση την 
αγορά αποτελεί δυνητικά µια µακροπρόθεσµα 
πιο βιώσιµη από οικονοµική άποψη επιλογή από 
τις γεωργοπεριβαλλοντικές επιδοτήσεις. 
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διαχείρισης  
λεκάνης 
απορροής 
ποταµών  
 
 
Ένα έργο που διαχειρίζεται 
επιχείρηση υδρεύσεως στη 
βόρεια Αγγλία 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κυριαρχία του χόρτου Yorkshire Fog Grass και 
χαµηλή αφθονία αγριολούλουδων στο Croasdale 
Meadow (Anderson και Ross 2011) 
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Γεωργία και διατήρηση 
 
Ιστορικό 
 
Η United Utilities (UU) Group PLC είναι η 
µεγαλύτερη εισηγµένη επιχείρηση υδρεύσεως 
και παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και λυµάτων σε 
περίπου 7 εκατοµµύρια άτοµα στα βορειοδυτικά 
της Αγγλίας. Είναι επίσης ο µεγαλύτερος 
ιδιοκτήτης γης µεταξύ των επιχειρήσεων 
υδρεύσεως, µε κατά προσέγγιση 57 000 εκτάρια, 
περιλαµβανοµένων σηµαντικών εκτάσεων σε 
ορεινές περιοχές, πολλά εκ των οποίων 
βρίσκονται µέσα σε ειδικές ζώνες διατήρησης 
(ΕΖΔ) και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) ή/και 
ειδικούς τόπους επιστηµονικού ενδιαφέροντος 
(SSSI)1. 
 
Σε αυτά περιλαµβάνονται σηµαντικοί οικότοποι 
επιφανειακών τυρφώνων, ορεινών θαµνότοπων, 
ορεινών όξινων λειµώνων καθώς και ευρέως 
φάσµατος βοσκοτόπων (όπως θεριζόµενοι 
λειµώνες και βοσκότοποι µε καλαµιές) και 
δασικών εκτάσεων. Η γη µισθώνεται σε αγρότες 
µισθωτές είτε υπό µορφή γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (µε αγροτικά κτήρια), 
εκµισθώσεων ακάλυπτης γης (χωρίς αγροτικά 
κτήρια) ή υπό µορφή δηµοτικής γης (επί της 
οποίας έχουν δικαιώµατα βόσκησης πολλοί 
αγρότες). 
 
 

Natura 2000, κύριοι οικότοποι 
και είδη και γεωργική 
διαχείριση 
 
Η UU κατέχει συνολικά 19 ΕΖΔ και εννέα ΖΕΠ 
(McGrath και Smith, 2006). Το αρχικό 
πρόγραµµα βιώσιµης διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταµών (SCaMP), που εφαρµόστηκε 
µεταξύ 2005 και 2010, καλύπτει περιοχή 20 000 
εκταρίων, εκ των οποίων τα 13 500 εκτάρια 
έχουν χαρακτηριστεί ως Natura 2000 εντός δύο 
κύριων τόπων: τον τόπο Bowlands Fells (ΖΕΠ) 
που βρίσκεται στο Bowland Estate στην 
κοµητεία του Lancashire· και τον τόπο South 
Pennine Moors (ΖΕΠ/ΕΖΔ) στο Southern Estate 
της United Utilities, κυρίως στο Derbyshire. Οι 
τόποι παρουσιάζουν αλληλεπικάλυψη µε 
εθνικούς χαρακτηρισµούς ειδικού τόπου 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν 

                                                
1 Ένας ειδικός τόπος επιστηµονικού ενδιαφέροντος 
είναι ένας εθνικός χαρακτηρισµός στο Ηνωµένο 
Βασίλειο όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης που 
υποδηλώνει µια προστατευόµενη περιοχή 
βιολογικού ή γεωλογικού ενδιαφέροντος. 

την ίδια περιοχή (P. Wilson, προσωπική 
επικοινωνία)2. 
 
Η ΖΕΠ Bowland Fells SPA χαρακτηρίστηκε ως 
τέτοια λόγω της παρουσίας τουλάχιστον του 
1,3% του αναπαραγωγικού πληθυσµού του 
βαλτόκιρκου (Circus cyaneus) της Μεγάλης 
Βρετανίας και του 1,5% του αναπαραγωγικού 
πληθυσµού του νανογέρακα (Falco columbarius) 
της Μεγάλης Βρετανίας. Ο τύπος του οικοτόπου 
προσδιορίζεται από εκτεταµένα έλη όπου 
κυριαρχούν οι επιφανειακοί τυρφώνες και τα 
ρείκια, τα οποία αποτελούν κατάλληλο οικότοπο 
για ευρύ φάσµα πτηνών που αναπαράγονται στα 
ορεινά. Η ΖΕΠ/ΕΖΔ South Pennine Moors 
χαρακτηρίστηκε ως τέτοια κυρίως για τους 
επιφανειακούς τυρφώνες (7130), τα ευρωπαϊκά 
ξηρά χέρσα εδάφη (4030) και τα παλαιά δάση 
δρυός µε Ilex και Blechnum των Βρετανικών 
Νήσων (91A0). Άλλοι οικότοποι λειτουργούν ως 
χαρακτηριστικά στοιχεία αλλά όχι ως ο κύριος 
λόγος για τον χαρακτηρισµό ενός τόπου, όπως 
τα βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού µε 
Erica tetralix (4010) και οι µεταβατικοί και 
τρεµώδεις τυρφώνες (7140). 
 
Οι τόποι υφίστανται σειρά πιέσεων που 
επηρεάζουν την αξία τους από την άποψη της 
βιοποικιλότητας. Μεταξύ της δεκαετίας του 1950 
και της δεκαετίας του 1970, η κρατική πολιτική 
του Ηνωµένου Βασιλείου ενθάρρυνε την 
αποστράγγιση των επιφανειακών τυρφώνων 
προκειµένου να αυξήσει την επισιτιστική 
ασφάλεια, µε σηµαντικές επιζήµιες επιπτώσεις 
στην κατάσταση των οικοτόπων. Στην περιοχή 
του Southern Estate πολλοί οικότοποι είναι σε 
κακή κατάσταση εξαιτίας της ιστορικής 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της υψηλής πίεσης 
που ασκεί η βόσκηση και οι καταστροφικές 
πυρκαγιές. Τα τελευταία έτη, οι συνεχείς πιέσεις 
από την υπέρµετρη βοσκή και την ατµοσφαιρική 
ρύπανση έχουν εµποδίσει την αποτελεσµατική 
αναγέννηση της βλάστησης (Anderson και Ross, 
2011). 
 
Λόγω της κακής ποιότητας της βλάστησης και 
της σχετικής διάβρωσης του εδάφους και των 
τυρφώνων στα έλη, έχει αυξηθεί η παρουσία 
χρώµατος στα ύδατα που προέρχεται από 
ορεινές πηγές στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος της 
επεξεργασίας των υδάτων (McGrath και Smith, 
2006). 
 
 

                                                
2 Pete Wilson, υπεύθυνος βιοποικιλότητας της United 

Utilities. 
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Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης 
 
Περιγραφή του καθεστώτος: SCaMP I 
 
Το 2005, η UU ξεκίνησε ένα καινοτόµο νέο 
καθεστώς σε µια προσπάθεια να διασφαλίσει τη 
βιώσιµη διαχείριση των εν λόγω δύο κύριων 
περιοχών. Η βασική κινητήρια δύναµη για το 
έργο ήταν ο στόχος της κυβέρνησης του 
Ηνωµένου Βασιλείου να περιέλθει το 95% της 
περιοχής ειδικών τόπων επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος σε ικανοποιητική ή µη 
ικανοποιητική-βελτιούµενη κατάσταση έως το 
2010. Άλλοι στόχοι ήταν η διατήρηση των 
εισοδηµάτων των αγροτών µισθωτών, η 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, η αύξηση 
των ποσοστών παγίδευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα και η διασφάλιση µεγαλύτερης 
συγκράτησης των υδάτων. 
 
Όλες οι δαπάνες έπρεπε να εγκριθούν από τη 
ρυθµιστική αρχή υπηρεσιών υδρεύσεως, την 
Ofwat, και, ως εκ τούτου, η διασφάλιση της 
προθυµίας των καταναλωτών να πληρώσουν 
αποτελούσε σηµαντική προϋπόθεση για την 
έναρξη του έργου3. Μεταξύ 2005 και 2010, 
δαπανήθηκαν 10,6 εκατ. λίρες στερλίνες για το 
σύνολο του έργου SCaMP I4. 
 
Μέτρα που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο 

του καθεστώτος 
 
Το έργο ξεκίνησε µε σκοπό την αποκατάσταση 
αποστραγγισθέντων, καµµένων ελών, ελών που 
είχαν υποστεί υπέρµετρη βόσκηση και ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένων επιφανειακών τυρφώνων 
καθώς και την αύξηση της βιοποικιλότητας 
θεριζόµενων λειµώνων/βοσκοτόπων µε καλαµιές 
και δασικών εκτάσεων. Τα εφαρµοσθέντα µέτρα 
αποκατάστασης ήταν τα ακόλουθα: 

• η επανύγρανση των επιφανειακών 
τυρφώνων µέσω του φραξίµατος 
χαντακιών και ρεµάτων, 

• η αποκατάσταση της βλάστησης 
διαβρωµένης, απογυµνωµένης τύρφης µε 
σκοπό την αποκατάσταση της βλάστησης 
των επιφανειακών τυρφώνων (µέσω 
εφαρµογής ασβέστη, σπόρων και 
λιπασµάτων), 

                                                
3 Βάσει έρευνας πελατών για τον έλεγχο της 
προθυµίας πληρωµής για τη βιοποικιλότητα.  

4 Προσωπική επικοινωνία, Phil Austin, υπεύθυνος 
έργου SCaMP της United Utilities. 

• η δηµιουργία και ενδυνάµωση δασώδους 
έκτασης (µέσω φύτευσης δέντρων, 
περίφραξης του ζωϊκού κεφαλαίου και την 
αποµάκρυνση των µη αυτοφυών φυτών), 

• η µείωση των πιέσεων που ασκεί η 
βόσκηση µέσω της µείωσης, της 
αποµάκρυνσης ή τις εποχικές αλλαγές στο 
ζωϊκό κεφάλαιο, 

• η δηµιουργία νέας υποδοµής γεωργικής 
εκµετάλλευσης (όπως κτήρια για 
διαχείµαση). 

 
 

 
Το Croasdale meadow µε κοντύτερη χλόη µε 
περισσότερα αγριολούλουδα, µετά από τρία έτη 
παραδοσιακής διαχείρισης θεριζόµενου λειµώνα 
(Anderson και Ross 2011). 
 
 
Συµµετοχή των αγροτών και επιλογή 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
 
Για την επιτυχή λειτουργία του προγράµµατος, 
απαιτείται η ενεργός συµφωνία και συµµετοχή 
των αγροτών που µίσθωναν γη εντός της 
περιοχής του έργου. Η United Utilities 
αναζήτησε τρόπους να ενθαρρύνει τη συµµετοχή 
των αγροτών µέσω της διασφάλισης αµοιβαίων 
οφελών για τον αγρότη. Το κύριο µέσο για την 
επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ήταν η 
διευκόλυνση της συµµετοχής στο 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς «Higher Level 
Stewardship» (HLS), στο πλαίσιο του οποίου 
υπάρχει η δυνατότητα παροχής σηµαντικής 
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος5. Ο 
δηµόσιος φορέας (Natural England) προσδιόρισε 
τις περιοχές ιδιαίτερου ως προς τη 

                                                
5 Οι συµφωνίες HLS είναι δεκαετούς διάρκειας και 
αποσκοπούν να αποφέρουν σηµαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη στις περιοχές 
προτεραιότητας, ενώ περιλαµβάνουν συχνά 
σύνθετη περιβαλλοντική διαχείριση µε την 
υποστήριξη και παροχή συµβουλών από ντόπιους 
γεωργικούς συµβούλους. 
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βιοποικιλότητα ενδιαφέροντος που µπορούν να 
συµµετάσχουν στο καθεστώς, και περιέγραψε 
συνοπτικά τις απαιτούµενες ενέργειες για τη 
συµµετοχή. Δεδοµένου ότι το καθεστώς HLS 
καλύπτει µόνο το κόστος των επενδύσεων 
κεφαλαίου, η United Utilities προσφέρθηκε να 
καλύψει τµήµα ή το σύνολο του προκαταβολικού 
κόστους (κτήρια, περίφραξη, δηµιουργία 
ρεµάτων) προκειµένου να διευκολύνει τη 
συµµετοχή των αγροτών στο καθεστώς. 
 
Για όσους αγρότες δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
συµµετοχής στο HLS, η United Utilities 
προσφέρθηκε να προβεί σε ορισµένες 
παραχωρήσεις (π.χ. κατασκευή κτηρίου 
διαχείµασης, ή παράταση της διάρκειας της 
συµφωνίας µίσθωσης) προκειµένου να 
καταστήσει την επιχείρησή τους περισσότερο 
βιώσιµη µε αντάλλαγµα την εφαρµογή πιο 
φιλικών για τη βιοποικιλότητα γεωργικών 
πρακτικών. 
 
Μετά την είσοδο στο πρόγραµµα, τα µέτρα 
εφαρµόζονταν σε όλη τη γη που καλλιεργούσε ο 
αγρότης, περιλαµβανοµένης της γης που δεν 
ήταν ιδιοκτησία της United Utilities. Στο τέλος, 
το πρόγραµµα SCaMP I κάλυπτε 38 ιδιόκτητες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 17 στο Bowland 
Estate και 21 στο Southern Estate. 
 
Ολοκλήρωση µε άλλα καθεστώτα 
 
Ποσοστό περίπου 20-25% του κόστους 
κεφαλαίου ανακτήθηκε µέσω µη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων από το Natural England (µέσω του 
HLS) ή τη Forestry Commission (π.χ. το 
καθεστώς επιχορηγήσεων English Woodland 
Grant Scheme). Το τελευταίο αυτό καθεστώς 
προκαταβάλλει το 80% της επιχορήγησης ώστε 
να συνεισφέρει στο κόστος κεφαλαίου και το 
20% µετά από πέντε έτη. 
 
Ο αγρότης πληρώνεται επίσης ανά εκτάριο, 
ανάλογα µε την αξία της βιοποικιλότητας. 
Δεδοµένου ότι η καθυστέρηση της καταβολής 
της επιχορήγησης ενδέχεται να αποτρέψει 
ορισµένους αγρότες από την είσοδό τους στο 
καθεστώς, η United Utilities παρέσχε τις 
προκαταβολικές πληρωµές του κεφαλαίου µε 
σκοπό να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων 
βιοποικιλότητας. 
 
Ανάπτυξη, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του καθεστώτος 
 
Ανατέθηκε σε µια εξειδικευµένη επιχείρηση 
παροχής οικολογικών συµβουλών να σχεδιάσει 
και να διενεργεί ετήσια παρακολούθηση 
επιλεγµένων φυτολογικών και υδρολογικών 
παραµέτρων προκειµένου να διακριβώνονται οι 

επιπτώσεις των µέτρων αποκατάστασης. Πλέον, 
αρχής γενοµένης από το 2005 που ήταν το έτος 
βάσης, υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία πενταετίας. 
 
Περιγραφή του δεύτερου καθεστώτος: 
SCaMP II 
 
Το SCaMP II αποτελεί επέκταση της προσέγγισης 
του καθεστώτος SCaMP I στην υπόλοιπη γη που 
αποτελεί ιδιοκτησία της United Utilities (κατά 
προσέγγιση 30 000 εκτ.). Λόγω του χαµηλού 
ποσοστού των προστατευόµενων τόπων στην 
περιοχή (4 000 εκτ. ειδικών τόπων 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος), το καθεστώς 
έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο του τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, αλλά 
αποσκοπεί επίσης να ενισχύσει τη 
βιοποικιλότητα, να βελτιώσει την παγίδευση του 
διοξειδίου του άνθρακα και να αυξήσει τα 
εισοδήµατα των αγροτών µισθωτών. 
 
Περιλαµβάνει συνολικά 53 έργα, έξι εκ των 
οποίων υλοποιούνται σε δηµοτική γη. Η United 
Utilities προτείνει την πραγµατοποίηση δαπάνης 
ύψους 11,6 εκατ. λιρών στερλινών µεταξύ 2010 
και 2015. Τα ληφθέντα µέτρα είναι παρόµοια µε 
τα µέτρα του SCaMP I, µε έµφαση στα µέτρα 
που αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την 
ποιότητα των υδάτων. 
 
 

Παράγοντες επιτυχίας, 
περιορισµοί, ευκαιρίες και 
απειλές 
 
Κύρια αποτελέσµατα 
 
Έως το 2010, όλες οι σηµαντικές εργασίες για το 
SCaMP I είχαν ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο 
ανεξάρτητης επισκόπησης του καθεστώτος 
(Anderson και Ross, 2011) διαπιστώθηκε ότι τα 
µέτρα αποκατάστασης και διαχείρισης 
συνέβαλαν στην επίτευξη σηµαντικών 
βελτιώσεων στις προστατευόµενες περιοχές· 
όλες οι περιοχές Natura 2000 στο Southern 
Estate και οι περισσότερες από τις εν λόγω 
περιοχές στο Bowland είναι πλέον σε 
ικανοποιητική ή µη ικανοποιητική-βελτιούµενη 
κατάσταση (περιλαµβανοµένου του 98,6% των 
χαρακτηρισµένων επιφανειακών τυρφώνων). 
 
Επιπλέον, δηµιουργήθηκαν 273 εκτάρια νέας 
αυτοφυούς δασώδους έκτασης µε πλατύφυλλα 
φυτά· 23 εκτάρια υποβαθµισµένων ορεινών 
θεριζόµενων λειµώνων ετέθησαν υπό ευνοϊκή 
για το περιβάλλον ικανοποιητική διαχείριση, 
αποκαταστάθηκαν 10 εκτάρια ορεινών χέρσων 
εδαφών και δηµιουργήθηκαν 9,3 χλµ. νέων 
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θαµνοστοιχιών από αυτοφυή είδη (United 
Utilities, 2011). 
 
Επιπλέον, η αποκατάσταση της βλάστησης 
επέφερε αντίστοιχη µείωση των ιζηµάτων που 
φθάνουν στα υδατορρεύµατα. Η αποµάκρυνση 
του ζωϊκού κεφαλαίου βοσκής φαίνεται ότι είχε 
τις σηµαντικότερες επιπτώσεις όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση της απογυµνωµένης τύρφης 
στους επιφανειακούς τυρφώνες, επιτρέποντας 
στα κοινά εριοφόρα και στο έµπετρο να 
επανεγκατασταθούν πολλαπλασιαζόµενα 
αγενώς. 
 
Υπάρχουν πρώιµες ενδείξεις µείωσης της 
κυριαρχίας των χόρτων σε θεριζόµενους 
λειµώνες στους οποίους πραγµατοποιείται βoσκή 
«αναβλάστησης», ενώ η ποικιλότητα είτε 
διατηρείται είτε ενισχύεται (βλέπε φωτογραφίες 
του Croasdale Meadow) (Anderson και Ross, 
2011). 
 
Το καθεστώς συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό 
στην αλλαγή της φιλοσοφίας στη βιοµηχανία 
ύδρευσης. Η επιτυχής υλοποίηση του 
καθεστώτος SCaMP I ώθησε τη ρυθµιστική αρχή 
Ofwat να ζητήσει από τις επιχειρήσεις 
υδρεύσεως να διερευνούν τη δυνατότητα 
διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταµών ως 
µέτρο για τη βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων στην πηγή, πριν από την έγκριση 
επενδύσεων κεφαλαίου σε υλική υποδοµή. 
 
Επί του παρόντος, στην Αγγλία βρίσκονται σε 
εξέλιξη 105 προγράµµατα διαχείρισης της 
λεκάνης απορροής ποταµών ή διαδικασίες 
διερεύνησης. 
 

 
Το ρέµα «Quiet Shepherd» το 2007 (United Utilities, 
2011) 
 

 
Το ρέµα «Quiet Shepherd» το 2009 (United Utilities, 
2011) 

Κύριοι παράγοντες επιτυχίας 
 
Επιτυχής συµµετοχή ενδιαφερόµενων 
µερών και αγροτών 
 
Οι στενές, καλά εδραιωµένες σχέσεις µε τους 
αγρότες και τους οργανισµούς διατήρησης της 
φύσης και τις ΜΚΟ αποτέλεσαν βασικό 
παράγοντα για την επιτυχία του καθεστώτος. Η 
United Utilities είχε ήδη αναπτύξει αυτές τις 
σχέσεις µέσω των οµάδων της διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταµών, οι οποίες 
απαρτίζονταν από διαχειριστές γης (οι οποίοι 
διαχειρίζονταν τις σχέσεις µε τους αγρότες 
µισθωτές), έναν υπεύθυνο βιοποικιλότητας και 
έναν υπεύθυνο δασωδών εκτάσεων. Στο πλαίσιο 
του καθεστώτος καταβλήθηκαν προσπάθειες για 
την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση 
των αναγκών των τοπικών ενδιαφερόµενων 
µερών, γεγονός που διασφάλισε υψηλό επίπεδο 
υποστήριξης και συνεργασίας. 
 
Ισχυρή υποστήριξη από τους δηµόσιους 
φορείς και τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές 
 
Ο δηµόσιος φορέας που είναι αρµόδιος για την 
υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων, ο φορέας Natural England, 
επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και ευελιξία όσον 
αφορά τη συνεργασία µε τη United Utilities. 
Παροµοίως, η εθνική ρυθµιστική αρχή 
υδρεύσεως χορήγησε άδεια για ένα σύνολο 
µέτρων τα οποία δεν σχετίζονταν παραδοσιακά 
µε τις αρµοδιότητες µιας επιχείρησης υδρεύσεως 
και χάρη στα οποία τα διδάγµατα από το 
καθεστώς έχουν έκτοτε αποτελέσει µέρος της 
γενικής πρακτικής.  
 
Λειτουργία σε κλίµακα τοπίου 
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Το καθεστώς διαθέτει το πλεονέκτηµα ότι 
λειτουργεί σε κλίµακα λεκάνης απορροής 
ποταµών, αντί απλώς στη βάση µεµονωµένων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, και, ως εκ τούτου, 
µπορεί να αποφέρει οφέλη σε πολύ µεγαλύτερη 
κλίµακα σε µια ευρύτερη περιοχή.  
 
Προσδιορισθείσες αδυναµίες & 
περιορισµοί 
 
Το καθεστώς εξαρτάται από το ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν οι ιδιοκτήτες γης για αυτό· Το 
καθεστώς SCaMP λειτούργησε ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά, δεδοµένου ότι η γη ανήκε 
ολοκληρωτικά στην επιχείρηση υδρεύσεως· ως 
εκ τούτου, σε περιπτώσεις που οι αγρότες είναι 
ιδιοκτήτες της γης σε µια λεκάνη απορροής 
ποταµού, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη. Σε 
περιπτώσεις δηµοτικής γης, η διαδικασία 
διαπραγµάτευσης συµφωνιών είναι εξαιρετικά 
σύνθετη, καθώς το συµφέρον των αγροτών να 
µεγιστοποιήσουν την πυκνότητα βόσκησης 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το συµφέρον του 
φορέα Natural England να µειώσει τους 
αριθµούς του ζωϊκού κεφαλαίου προκειµένου να 
προστατεύσει τη βιοποικιλότητα. Όσον αφορά 
τις χρονικά δεσµευτικές συµφωνίες, οι αγρότες 
µπορεί να θεωρήσουν ότι αντίκεινται στα 
συµφέροντά τους σε περίπτωση που σηµειωθεί 
µεταβολή των αγορών και καταστεί 
επικερδέστερη η επιδίωξη της εφαρµογής άλλων 
πρακτικών διαχείρισης. 
 
Μια πιθανή σύγκρουση συµφερόντων υφίσταται 
µεταξύ της ποιότητας των υδάτων και της 
διατήρησης της φύσης. Η United Utilities 
εφαρµόζει πολιτική µείωσης του Cryptosporidium 
στην πηγή µέσω του περιορισµού της βόσκησης 
των βοοειδών6 και δεν συµφωνεί µε τη 
διευρυµένη βόσκηση των βοοειδών σε περιοχές 
όπου δεν βοσκούν ήδη, παρά το ότι αυτό αποτελεί 
µέτρο στο πλαίσιο του καθεστώτος HLS για τους 
λειµώνες. Επιπλέον, παρά τις εµπεριστατωµένες 
σταδιακές βελτιώσεις όσον αφορά την κάλυψη µε 
βλάστηση, ενδέχεται να απαιτείται να περάσουν 
20 έτη έως ότου σηµειωθούν σηµαντικές 
βελτιώσεις στην ποιότητα των υδάτων στους 
ταµιευτήρες, ιδίως σε ό,τι αφορά το χρώµα. 
 
Ευκαιρίες για το διευρυµένο καθεστώς 
 
Παρέχεται η ευκαιρία διεύρυνσης του 
καθεστώτος σε άλλες επιχειρήσεις υδρεύσεως 
και σε γη που δεν αποτελεί ιδιοκτησία της 
επιχείρησης µέσω της αλλαγής των πρακτικών 

                                                
6 Σηµείωση: πολλές άλλες επιχειρήσεις βασίζονται 
στα συστήµατα επεξεργασίας τους για την αφαίρεση 
του Cryptosporidium. 

υποβολής οικονοµικών εκθέσεων. Όλες οι 
δαπάνες πρέπει να αναφέρονται είτε στα 
«έσοδα», που σηµαίνει ότι αποδίδονται στους 
ετήσιους λογαριασµούς και επηρεάζουν το 
περιθώριο κέρδους του εν λόγω έτους, ή ως 
«κόστος κεφαλαίου» για τις δαπάνες που 
αντιπροσωπεύουν µακροπρόθεσµη επένδυση, το 
κόστος της οποίας κατανέµεται σε µεγαλύτερες 
χρονικές περιόδους. Δεδοµένου ότι η United 
Utilities ήταν ιδιοκτήτης της γης επί της οποίας 
υλοποιούνταν οι εργασίες, η Ofwat διευκόλυνε 
την υλοποίηση του καθεστώτος επιτρέποντας 
στη Unitied Utilities να αναφέρει τις δαπάνες στο 
«κόστος κεφαλαίου», υπό την προϋπόθεση ότι 
αποτελούν µακροπρόθεσµη επένδυση, µε 
αποτέλεσµα να µπορεί να επιµερίζει το κόστος 
της συµφωνίας στη διάρκεια αρκετών δεκαετιών. 
 
Αντίθετα, κάθε δαπάνη για εργασίες σε γη που 
δεν αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης 
αναφέρεται επί του παρόντος στα «έσοδα», µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζει το περιθώριο κέρδους 
και, ως εκ τούτου, να αποτελεί εµπόδιο για τη 
διεύρυνση. Εντούτοις, η Ofwat επέτρεψε 
πρόσφατα η υπογραφή συµφωνίας µεταξύ µιας 
επιχείρησης υδρεύσεως και ενός γειτνιάζοντος 
αγρότη να καταστεί καθαυτή στοιχείο του 
ενεργητικού, µε αποτέλεσµα να µπορεί το 
κόστος να αναφέρεται ως «κόστος κεφαλαίου». 
Η παροχή της δυνατότητας ευρύτερης 
αξιοποίησης της εν λόγω πρακτικής στο µέλλον 
αποτελεί ευκαιρία για τη διεύρυνση αυτού του 
είδους του προγράµµατος σε γη που δεν 
αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης 
υδρεύσεως7. 
 
Το καθεστώς SCaMP II αντιπροσωπεύει µια 
µετατόπιση από τις εργασίες σε 
προστατευόµενες περιοχές σε περιοχές µε 
δυναµικό βελτιώσεων της ποιότητας των 
υδάτων. Είναι πιθανό στο επίκεντρο των εν 
λόγω εργασιών να περιληφθούν σταδιακά στόχοι 
της οδηγίας πλαίσιο για το νερό. 
Ο Οργανισµός Περιβάλλοντος ήδη θεωρεί ότι το 
εν λόγω µοντέλο αποτελεί ένα µέσο για την 
επίτευξη των στόχων της συγκεκριµένης 
οδηγίας, παρότι δεν είναι ακόµη σαφές ποιος θα 
καταβάλει το κόστος των µέτρων. 
 
Απειλές & προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν τα καθεστώτα 
 

                                                
7 Για παράδειγµα, η επιχείρηση υδρεύσεως µπορεί να 
αποφασίσει να αγοράσει έναν νέο σύστηµα για έναν 
γειτνιάζοντα αγρότη προκειµένου αυτός να µειώσει 
τη χρήση φυτοφαρµάκων, µε πιθανό αποτέλεσµα 
την εξοικονόµηση κόστους επεξεργασίας των 
υδάτων πολλαπλάσιου του προκαταβολικού 
κόστους. 
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Υπάρχει ο κίνδυνος οι πληρωµές για τη µείωση 
της ρυπαντικής συµπεριφοράς εντός µιας 
λεκάνης απορροής ποταµού να αποτελέσουν 
κίνητρο για τους αγρότες ώστε να εφαρµόζουν 
πρακτικές που ρυπαίνουν προκειµένου να 
πληρούν τα κριτήρια πληρωµής.  
 
Επίσης, το πανεπιστήµιο του Ντάρχαµ, που 
παρέσχε επιστηµονική συνδροµή στο καθεστώς, 
ενηµερώνει ότι οι πιθανές προβολές της 
κλιµατικής αλλαγής αποτελούν σοβαρό κίνδυνο 
για τους υπό εξέταση οικοτόπους (ιδίως το 
Sphagnum spp.) ενώ καθεστώτα όπως το 
SCaMP µπορεί απλώς να επιβραδύνουν τον 
ρυθµό της υποβάθµισης αντί να οδηγούν στη 
διαµόρφωση µακροπρόθεσµων θετικών τάσεων.  
 
 

Συµπεράσµατα: αξία επίδειξης 
για άλλες περιοχές και χώρες 
 
Το καθεστώς SCaMP αναγνωρίζεται συχνά ως 
έργο ορόσηµο, καθώς πετυχαίνει να αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη για διάφορα ενδιαφερόµενα 
µέρη και χρησιµεύει ως ενδιαφέρον παράδειγµα 
«πληρωµών για υπηρεσίες οικοσυστήµατος» που 
χρηµατοδοτούν τη διατήρηση της φύσης. 
 
Μπορούν να αντληθούν χρήσιµα διδάγµατα για 
διάφορους παράγοντες. Όσον αφορά τους 
δηµόσιους φορείς που είναι αρµόδιοι για τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα, καταδεικνύει 
τη σηµασία της ανάπτυξης σχέσεων µε 
διαφορετικούς τύπους µεγάλων ιδιοκτητών γης, 
περιλαµβανοµένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
καθώς και της ευελιξίας στον σχεδιασµό των 
καθεστώτων. 
 
Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές υδρεύσεως 
µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο 
ζητώντας, πριν από τη χορήγηση άδειας για 
µεγάλες επενδύσεις σε υποδοµές, από τις 
επιχειρήσεις υδρεύσεως να διερευνούν τρόπους 
αντιµετώπισης της πηγής της ρύπανσης των 
υδάτων µέσω προσεγγίσεων διαχείρισης της 
λεκάνης απορροής των ποταµών, κάτι που 
µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για τη 
βιοποικιλότητα. 
 
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις υδρεύσεως, το 
έργο καταδεικνύει ότι µπορεί να είναι οικονοµικά 
επωφελής η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 
ορισµένα µέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας 
ως µέσου αντιµετώπισης της επιδεινούµενης 
ποιότητας των υδάτων και της αύξησης του 
κόστους. 
 
Το καθεστώς έχει τη δυνατότητα να διευρυνθεί 
σε γη που δεν αποτελεί ιδιοκτησία της 
επιχείρησης υδρεύσεως µέσω προσεγγίσεων 

σύµπραξης στο πλαίσιο των οποίων 
δηµιουργούνται ευκαιρίες αµοιβαίου οφέλους 
(π.χ. οφέλη σε σχέση µε την ποιότητα των 
υδάτων και τη βιοποικιλότητα) ή µέσω 
συµβολαίων µε γειτνιάζουσες γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις ώστε να σταµατήσουν τις 
πρακτικές ρύπανσης. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
υγρών λειµώνων 
για την 
ορτυγοµάνα στη 
Σλοβενία 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Λόγω της εν γένει λοφώδους φύσης του τοπίου, 
πολλές γεωργικές περιοχές στη Σλοβενία 
εξακολουθούν να τελούν σε µεγάλο βαθµό υπό 
τη διαχείριση µικρών ιδιόκτητων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου, η Σλοβενία έχει 
διατηρήσει µεγάλο ποσοστό των πλούσιων σε 
βιοποικιλότητα λειµώνων της. 
 
Ωστόσο, όπως συµβαίνει και αλλού, οι 
παραδοσιακές πρακτικές εκτατικής γεωργίας 
καθίστανται ολοένα και λιγότερο βιώσιµες 
οικονοµικά, µε αποτέλεσµα πολλές µικρές 
ιδιόκτητες γεωργικές εκµεταλλεύσεις είτε να 
εγκαταλείπουν τη γη τους ή, εφόσον είναι 
δυνατό, να υιοθετούν πιο εντατικές πρακτικές 
γεωργίας. 
 
Η αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές είναι 
ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη στις πεδινές περιοχές 
όπου η εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης της 
γεωργικής γης είναι πολύ πιο διαδεδοµένη. 
Μόνο τα τελευταία 20 χρόνια, σηµαντικές 
περιοχές υγρών λειµώνων έχουν υποβαθµιστεί ή 
έχουν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά. Σήµερα, 
εξακολουθεί να υπάρχει µικρό µόνο ποσοστό 
λειµώνων υψηλής φυσικής αξίας. Οι εν λόγω 
λειµώνες τελούν πλέον υπό την προστασία του 
δικτύου Natura 2000. 
 
Δεδοµένου ότι πάνω από το ένα πέµπτο της 
γεωργικής γης της Σλοβενίας (περίπου 30 000 
εκτ.) έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η 
σλοβενική κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο 
αποτελεσµατικότερος τρόπος διασφάλισης της 
διατήρησης ήταν να αναθέσει την ευθύνη της 
διαχείρισής της στις αρχές των διαφόρων 
τοµέων (περιλαµβανοµένων των δασών, της 
γεωργίας και των υδάτων) 
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   Cerkniško jezero – µία από τις µεγαλύτερες εποχικές λίµνες στην Ευρώπη, και ένας κύριος τόπος της 
ορτυγοµάνας στη Σλοβενία. Φωτογραφία: DOPPS – Birdlife Slovenia  
Ως εκ τούτου, το 2006, ενέκρινε ένα στρατηγικό 
επιχειρησιακό πρόγραµµα για το δίκτυο Natura 
2000, στο πλαίσιο του οποίου καθορίζονται οι 
στόχοι διατήρησης και τα µέτρα που πρόκειται να 
εφαρµοστούν για κάθε τόπο καθώς και τους 
τοµείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή 
τους. 
 
Η εν λόγω στρατηγική και ιδιαίτερα 
ολοκληρωµένη προσέγγιση δεν έχει διαµορφώσει 
µόνο ένα πλαίσιο κοινής ευθύνης για τη 
διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στη 
Σλοβενία αλλά συνέβαλε επίσης και στη 
διασφάλιση επιπρόσθετης χρηµατοδότησης για το 
Natura 2000 στο πλαίσιο των προγραµµάτων των 
διαφόρων τοµέων. Ως εκ τούτου, το πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης της Σλοβενίας (2007-2013) 
περιλαµβάνει πλέον τρεις οµάδες 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων (τα οποία 
περιλαµβάνουν συνολικά περίπου 23 επιµέρους 
µέτρα) που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την 
υποστήριξη πρακτικών εκτατικής γεωργίας σε 
λειµώνες υψηλής βιοποικιλότητας και αξίας ως 
τοπίων. 
 
 

Διατήρηση των υγρών 
λειµώνων και της πολύτιµης 
ορνιθοπανίδας τους 
 
Ένα από τα εµβληµατικότερα είδη πτηνών που 
ευδοκιµεί σε υγρούς λειµώνες όπου ασκούνται 

δραστηριότητες εκτατικής γεωργίας είναι η 
ορτυγοµάνα, Crex crex. Ωστόσο, τα τελευταία 20 
χρόνια ο πληθυσµός της ορτυγοµάνας έχει 
µειωθεί κατά πάνω από 50% στη Σλοβενία. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στην καταστροφή και την 
υποβάθµιση των οικοτόπων (π.χ. αποστράγγιση 
ή µετατροπή τους σε εκτάσεις εντατικής 
κτηνοτροφίας ή αρόσιµης γης), στην αλλαγή των 
γεωργικών πρακτικών (π.χ. πρόωρη χορτοκοπή), 
και την εγκατάλειψη της γης. 
 

 
 
Ορτυγοµάνα Φωτογραφία: Hrvoje Oršanič 
 
Οι εναποµένουσες ορτυγοµάνες (περίπου 250 
πτηνά) έχουν πλέον περιοριστεί ουσιαστικά σε 
οκτώ βασικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα: 
Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Reka, 
Planinsko polje, Breginjski Stol – Planja, 
Nanoščica, Snežnik – Pivka και Kozjansko – 
Dobrava – Jovsi. 
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Κατά το παρελθόν, τρεις από τις εν λόγω 
περιοχές (Ljubljansko barje, Cerkniško jezero και 
Nanoščica) περιλάµβαναν µεγάλες εκτάσεις 
υγρών λειµώνων που υπόκεινταν σε διαχείριση 
µε σκοπό την συγκοµιδή χορτονοµής για 
εκτρεφόµενα ζώα και σανό για τους ντόπιους 
αγρότες. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν 
περιλήφθηκαν στις προστατευόµενες περιοχές 
µέχρι το 2004, δεν λήφθηκαν µέτρα για τη 
διασφάλιση της συνέχισης της διαχείρισής τους 
για σκοπούς διατήρησης, και, ως εκ τούτου, µε 
την πάροδο του χρόνου οι περιοχές υγρών 
λειµώνων εξαφανίστηκαν σε βαθµό που ένα 
µικρό µόνο ποσοστό εξακολουθεί να 
καλλιεργείται όπως στο παρελθόν. 
 
 

Χρήση κονδυλίων του LIFE για 
να δοθεί νέα ώθηση στην 
µακροπρόθεσµη διαχείριση 
 
Μετά την προσχώρηση στην ΕΕ, ξεκίνησαν δύο 
έργα LIFE µε σκοπό τη συµβολή στην εξεύρεση 
µακροπρόθεσµων λύσεων για τη διατήρηση των 
εν λόγω εναποµεινασών περιοχών υγρών 
λειµώνων και των σε κίνδυνο εξαφάνισης ειδών 
τους. Μέχρι τότε, και οι οκτώ τόποι είχαν 
χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura 2000. 
 
Το πρώτο έργο (2004-2006) υλοποιήθηκε από τη 
DOPPS, τον σλοβένο εταίρο για την 
ορνιθοπανίδα, ενώ κύριος στόχος του ήταν η 
ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων διατήρησης 
για την αποτελεσµατική µακροπρόθεσµη 
προστασία της ορτυγοµάνας στη Σλοβενία. 
 
Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα του έργου ήταν 
η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη 
διατήρηση της ορτυγοµάνας. Στο εν λόγω σχέδιο 
συνοψιζόταν το σύνολο των αποκτηθέντων 
γνώσεων και πορισµάτων που εξήχθησαν στη 
διάρκεια του έργου, και καθοριζόταν ένα 
δεκαετές (2005-2015) νοµικό πλαίσιο για την 
εφαρµογή µέτρων προστασίας της ορτυγοµάνας 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 
για τα πτηνά. 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου 
αποκαταστάθηκε σειρά περιοχών 
υπεραναπτυγµένων ή υποβαθµισµένων υγρών 
λειµώνων, και ελέγχθηκαν διάφορες φιλικές προς 
τα πτηνά πρακτικές διαχείρισης για εκτεταµένες 
περιοχές υγρών λειµώνων σε µια πιλοτική 
περιοχή στο Ljubljansko Barje (ο εν λόγω τόπος 
έγινε αργότερα σηµαντική περιοχή επίδειξης για 
αγρότες). 
 
Η DOPPS συνεργάστηκε επίσης στενά µε 

ντόπιους αγρότες, γεωργικούς συµβούλους και 
ιδιοκτήτες γης µε σκοπό την ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά τις φιλικές προς τα πτηνά γεωργικές 
πρακτικές και προκειµένου να τους ενθαρρύνει 
να εφαρµόσουν φιλικά προς την ορτυγοµάνα 
µέτρα διαχείρισης και στις τρεις περιοχές του 
έργου µε αντάλλαγµα την καταβολή µιας αµοιβής 
διαχείρισης. Αρχικά οι αγρότες δεν έδειξαν 
ενδιαφέρον, αλλά µετά από πολλές συναντήσεις 
και προσωπικές συζητήσεις τα εν λόγω µέτρα 
έγιναν τελικά αποδεκτά και εφαρµόστηκαν µε 
επιτυχία επί τόπου (σε περίπου 180 εκτάρια 
συνολικά). 
 
Δηµιουργήθηκαν επίσης άριστοι δίαυλοι 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε τις αρµόδιες 
δηµόσιες οντότητες στον τοµέα της γεωργικής 
και αγροτικής ανάπτυξης και, ιδίως, µε τους 
οργανισµούς παροχής συµβουλών για αγρότες 
και ντόπιους αγρότες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, 
µεταξύ άλλων, να αναπτυχθούν εθνικές 
κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση και 
διατήρηση εκτεταµένων υγρών λειµώνων 
υψηλής ορνιθολογικής αξίας. 
 

 
Ljubljansko barje: ένας από τους οκτώ εναποµείναντες 
κύριους τόπους ορτυγοµάνας. Αποτέλεσε την κύρια 
περιοχή επικέντρωσης του ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 
του έργου LIFE που υλοποιεί η DOPPs. 
 
Μέχρι το τέλος του έργου, η DOPPS είχε επιτύχει 
όχι µόνο να ενσωµατώσει καλύτερα τα µέτρα 
διατήρησης της ορτυγοµάνας στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα της Σλοβενίας για τη διαχείριση του 
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δικτύου Natura 2000 (2007–2013) αλλά και να 
ενθαρρύνει την εφαρµογή ενός νέου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος για την 
προστασία της ορτυγοµάνας και άλλων σε 
κίνδυνο εξαφάνισης ειδών υγρών λειµώνων σε 
περιοχές Natura 2000 προτεραιότητας (βλέπε 
κατωτέρω). 
 
Το 2ο έργο LIFE (2005-2007) άρχισε να 
υλοποιείται µετά από ένα έτος υπό τη διαχείριση 
του Ιδρύµατος της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας 
για τη Διατήρηση της Φύσης. Στόχος του εν 
λόγω έργου ήταν να παράσχει στις τοπικές 
διοικητικές αρχές επίσηµες κατευθυντήριες 
γραµµές για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης 
για τις περιοχές N2000 στη Σλοβενία σύµφωνα 
µε το πρόσφατα εγκριθέν εθνικό πρόγραµµα 
διαχείρισης περιοχών Natura 2000 (2007-2013). 
Επίσης, περιλάµβανε µια σηµαντική πρακτική 
συνιστώσα η οποία είχε σχεδιαστεί µε σκοπό τον 
έλεγχο της καταλληλότητας και της 
πρακτικότητας των κατευθυντήριων γραµµών σε 
πέντε πολιτικές περιοχές Natura 2000. 
 
Μία από τις πέντε περιοχές Natura 2000 ήταν το 
Jovsi που αποτελεί µια εκτεταµένη περιοχή 
κατακλυζόµενης πεδιάδας στο νοτιοανατολικό 
τµήµα της Σλοβενίας, στα σύνορα µε την 
Κροατία. Η περιοχή απαρτίζεται από ανοικτούς 
υγρούς λειµώνες, µε ένα µωσαϊκό παρόχθιας 
βλάστησης, συστάδες και µεµονωµένες ιτέες, 
δρυς και σηµύδες. Οι λειµώνες όψιµης 
χορτοκοπής στο κέντρο του Jovsi φιλοξενούν 
έναν από τους τελευταίους σηµαντικούς 
αναπαραγωγικούς πληθυσµούς ορτυγοµάνας στο 
παννωνικό τµήµα της Σλοβενίας. Στα µέσα της 
δεκαετίας του 2000, ο αριθµός των αρσενικών 
που κελαηδούσαν κυµαινόταν µεταξύ 14 και 28, 
δηλ. περίπου το 5% του σλοβενικού πληθυσµού. 
 
Κατά το παρελθόν, προτάθηκαν διάφορες ιδέες 
σχετικά µε τον τρόπο «βελτίωσης» των υγρών 
λειµώνων στην περιοχή του Jovsi. Η σοβαρότερη 
εξ αυτών ήταν να κατασκευαστούν µικρές λίµνες 
µε ψάρια για εµπορική χρήση, αλλά ευτυχώς η 
ιδέα αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Σήµερα, 
η εντατικοποίηση της χρήσης γης παρατηρείται 
σε κάποιο βαθµό µόνο στο ανατολικό τµήµα, το 
οποίο βρίσκεται σε ελαφρώς µεγαλύτερο 
υψόµετρο από ό,τι το υπόλοιπο της περιοχής. 
Ωστόσο, η υπόλοιπη περιοχή αντιµετωπίζει στο 
µεγαλύτερο µέρος της τα προβλήµατα των 
κατακλύσεων, µε αποτέλεσµα την υπερανάπτυξη 
και την εγκατάλειψη της γης. 
 
Για την αντιµετώπιση των εν λόγω προβληµάτων, 
καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο διαχείρισης 
Natura 2000 για τον συγκεκριµένο τόπο και 
λήφθηκαν µέτρα για τη βελτίωση των 
υδρολογικών συνθηκών στο Jovsi. Πέραν της 
υλοποίησης πρακτικών δράσεων επί τόπου, 

ξεκίνησε εντατική διαδικασία συζητήσεων µε τους 
ντόπιους ιδιοκτήτες γης (κυρίως µέσω 
προσωπικών επισκέψεων) µε σκοπό την 
απόσπαση της συναίνεσής τους για τις αλλαγές 
στο υδρολογικό καθεστώς εντός του τόπου. 
 
Επίσης, υπογράφηκαν συµβόλαια διαχείρισης µε 
ντόπιους αγρότες και ιδιοκτήτες γης µε σκοπό τη 
συµβολή στον καθαρισµό των υγρών λειµώνων 
από την υπεραναπτυγµένη βλάστηση και την 
επακόλουθη εκ νέου εφαρµογή φιλικών προς την 
ορτυγοµάνα τεχνικών χορτοκοπής (σε περίπου 
165 εκτάρια συνολικά). 
 
Στη διάρκεια των δύο ετών του έργου, 
υπογράφηκαν πάνω από 70 συµβόλαια 
διαχείρισης µε ιδιοκτήτες γης, καθένας εκ των 
οποίων πληρωνόταν για τις εργασίες του (κατά 
µέσο όρο 190 ευρώ/εκτ.). Όπως και στο έργο 
DOPPS LIFE, οι εν λόγω συµφωνίες και 
συµβόλαια διαχείρισης αποτέλεσαν ένα είδος 
πιλοτικού γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 
που υποβλήθηκε σε δοκιµή και προωθήθηκε σε 
τοπικό επίπεδο σε όλους τους ενδιαφερόµενους 
αγρότες υγρών λειµώνων. 
 
 

Εφαρµογή νέου 
γεωργοπερβαλλοντικού 
µέτρου 
 
Τα δύο έργα LIFE ήταν θεµελιώδους σηµασίας 
για την εφαρµογή ενός νέου 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου στο πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης της Σλοβενίας (2007-2013) 
για τη διατήρηση των πλούσιων σε είδη 
λειµώνων, και σηµαντικά επίσης για τα πτηνά 
λειµώνων στις περιοχές Natura 2000. 
 

 
Porečje Nanoščice – κύριος τόπος για την ορτυγοµάνα 
ο οποίος χρήζει επειγόντως αποκατάστασης. 
Φωτογραφία: DOPPS – Birdlife Slovenia 
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Συνολικά, υποστηρίζονται τρία 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα (ΓΠΚ), καθένα 
εκ των οποίων περιλαµβάνει σειρά 
συγκεκριµένων επιµέρους µέτρων. Στην οµάδα 
III – «διατήρηση προστατευόµενων περιοχών», 
προβλέπονται έξι επιµέρους µέτρα: 

1. Κτηνοτροφία σε κεντρική περιοχή εµφάνισης 
µεγάλων σαρκοφάγων (214 –III/1). 

2. Διατήρηση ειδικών οικοτόπων λειµώνων (214 
–III/2). 

3. Διατήρηση οικοτόπων λειµώνων πεταλούδων 
(214 –III/3). 

4. Διατήρηση ειδικών οικοτόπων λειµώνων µε 
αχυρόστρωµα (214 –III/4). 

5. Διατήρηση πτηνών σε υγρούς εκτεταµένους 
λειµώνες σε περιοχές Natura 2000 (214 –
III/5). 

6. Μόνιµη φυτοκάλυψη σε λειµώνες προστασίας 
των υδάτων (214 –III/6). 

 
Τρία εξ αυτών παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις ορτυγοµάνες και τους 
οικοτόπους της (παρότι δεν µπορούν να 
συνδυαστούν µεταξύ τους): 
 
Επιµέρους µέτρο 214 –III/5 (VTR): Στόχος 
του εν λόγω µέτρου είναι να οδηγήσει σε 
ικανοποιητική κατάσταση του πληθυσµού 
ειδών σε κίνδυνο εξαφάνισης, όπως η 
ορτυγοµάνα, η τουρλίδα και το µπεκατσίνι, 
καθώς και των οικοτόπων σε υγρούς 
εκτεταµένους λειµώνες. Το µέτρο 
αναγνωρίζει ότι για τη µακροπρόθεσµη 
διατήρηση των πληθυσµών οικολογικά 
απαιτητικών ειδών πτηνών σε υγρούς 
λειµώνες (όπως η ορτυγοµάνα) είναι 
απαραίτητη η διασφάλιση της διεύρυνσης της 
διαχείρισης γης σε περιοχές που 
παρουσιάζουν µικρότερο οικονοµικό 
ενδιαφέρον λόγω των δύσκολων συνθηκών 
για την άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων. 

 
Τα κύρια µέτρα περιλαµβάνουν την 
πραγµατοποίηση της πρώτης χορτοκοπής 
µόνο µετά την 1η Αυγούστου, µε κατεύθυνση 
από το κέντρο του λειµώνα προς τα έξω, 
χωρίς να είναι εφικτή η βοσκή. Επιπλέον, 
συνιστάται η χρήση θεριστικής µηχανής 
µπάρας σε µειωµένη ταχύτητα, η 
πραγµατοποίηση χορτοκοπής σε ελάχιστο 
ύψος 10 cm πάνω από το έδαφος, η αποφυγή 
χορτοκοπής σε λωρίδες πλάτους 3-5 m, η 
αποφυγή κοπής και η διατήρηση 
µεµονωµένων θάµνων και δέντρων πλάτους 
5-15 m. 
 
Το µέτρο είναι διαθέσιµο µόνο στις περιοχές 
Natura 2000 που προσδιορίζονται στον χάρτη 

που περιλαµβάνεται στο ΠΑΑ (παράρτηµα 12) 
ενώ ο προς επίτευξη στόχος ορίστηκε στα 
1 000 εκτ. Το ύψος της πληρωµής 
υπολογίζεται µε βάση την απώλεια 
εισοδήµατος εξαιτίας του γεγονότος ότι ο 
λειµώνας υφίσταται χορτοκοπή µόνο µία 
φορά και ο σανός είναι χαµηλότερης 
ποιότητας. Στο µέτρο λαµβάνεται υπόψη το 
πρόσθετο κόστος για εργασία µε µηχανήµατα 
και της χειρωνακτικής εργασίας καθώς και ο 
χρόνος που δαπανάται για εκπαίδευση, 
τήρηση µητρώου, κ.λπ… 

 
Επιµέρους µέτρο 214 –III/2 (HAB): είναι 
ευρύτερης εµβέλειας σε σχέση µε το ανωτέρω 
καθεστώς και επικεντρώνεται στις οικολογικά 
σηµαντικές περιοχές (δηλ. πέραν του δικτύου 
Natura 2000). Αποσκοπεί στη διατήρηση και 
την αύξηση της περιοχής λειµώνων για τα σε 
κίνδυνο εξαφάνισης φυτά και ζώα (ορχιδέες, 
κρίνο marsh gladiolus, κουτσούπα λειµώνων, 
αµφίβια και έντοµα που παρέχουν τροφή για 
τους λευκούς πελαργούς, τον 
γαϊδουροκεφαλά και τον αετοµάχο). Αφορά 
επίσης τη φωλεοποίηση σε κίνδυνο 
εξαφάνισης ειδών πτηνών λειµώνων, όπως η 
ορτυγοµάνα. 

 
Οι προς άσκηση δραστηριότητες είναι σχετικά 
ευρείας εµβέλειας και απαιτούν 
προσαρµοσµένη χορτοκοπή και βοσκή ώστε 
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 
προαναφερθέντων ειδών: δηλ. η βοσκή ή η 
χορτοκοπή και η συλλογή πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µετά την άνθιση των 
χόρτων και την ανάπτυξη των απογόνων των 
ειδών σε κίνδυνο εξαφάνισης (δηλ. µετά τις 
15 Ιουλίου). Επίσης, η φυτοκάλυψη δεν 
επιτρέπεται πριν από την άνθιση και την 
ανάπτυξη των απογόνων (δηλ. πριν από τις 
15 Ιουλίου). Οι πυκνότητες βοσκής 
εκτρεφόµενων ζώων θα πρέπει να 
κυµαίνονται µεταξύ 0,2 και 1,9 µονάδων 
ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης 
(ΧΓΕ). Το µέτρο είναι διαθέσιµο στις περιοχές 
που προσδιορίζονται στο παράρτηµα II, 
σηµείο 11.1 του ΠΑΑ (παράρτηµα II) και ο 
προς επίτευξη στόχος έχει οριστεί στα 1 000 
εκτ. 
 
Επιµέρους µέτρο 214 –III/4 (STE): είναι 

παρόµοιο ως προς τους  στόχους του 
ανωτέρω µέτρου, αποσκοπεί  στη διατήρηση 
των λειµώνων µε αχυρόστρωµα σε  οικολογικά 
σηµαντικές περιοχές καθώς και για οικολογικά
 σηµαντικά είδη. Οι εν λόγω λειµώνες 
 πρέπει να υφίστανται χορτοκοπή µία φορά 
τον χρόνο στα τέλη του καλοκαιριού  ή το 
φθινόπωρο (δηλ. όχι πριν από τις 25 Αυγούστου) 
και  το κοµµένο χόρτο χρησιµοποιείται ως 
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στρωµνή για ζώα.  Όλες οι υπάρχουσες 
µεθοριακές λωρίδες και οι θαµνοστοιχίες πρέπει 
να  κουρεύονται και να αραιώνονται κάθε 
δεύτερο  έτος. Οι πυκνότητες βοσκής των 
εκτρεφόµενων ζώων θα πρέπει να κυµαίνονται 
µεταξύ 0,2  και 1,9 µονάδων ζωϊκού κεφαλαίου 
ανά εκτάριο ΧΓΕ. Το µέτρο είναι διαθέσιµο στις 
περιοχές που προσδιορίζονται στο παράρτηµα II, 
σηµείο  11.3 του ΠΑΑ και ο προς επίτευξη στόχος 
 έχει οριστεί στα 200 εκτ. 
 

Εµπειρίες από το 
γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς  
 
Εκτιµάται ότι εάν τα εν λόγω τρία µέτρα 
εφαρµοστούν πλήρως, θα µπορούσαν δυνητικά 
να ωφελήσουν το 70-80% του πληθυσµού της 
ορτυγοµάνας της Σλοβενίας, εφόσον δοµηθούν 
και προωθηθούν δεόντως. Ωστόσο, παρά την 
επιτυχία των εν λόγω µέτρων στο πλαίσιο του 
LIFE, η επακόλουθη υιοθέτηση των 
προαναφερθέντων γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το 
αναµενόµενο. 
 
Το ενδιαφέρον των αγροτών για την εφαρµογή 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων µειώνεται αργά 
τα τελευταία λίγα έτη. To 2012, η συνολική 
έκταση που αφορούσε το µέτρο HAB ήταν κατά 
προσέγγιση 460 εκτ., τα οποία αντιπροσωπεύουν 
µόνο το 46% της έκτασης στόχου (1 000 εκτ.). 
Ελαφρώς µικρότερη είναι η έκταση που αφορά το 
µέτρο VTR - κατά προσέγγιση 342 εκτ., δηλ. 
µόνο το 34% της έκτασης στόχου (1 000 εκτ.). Η 
χειρότερη κατάσταση παρατηρείται σε ό,τι αφορά 
το µέτρο STE, σε σχέση µε το οποίο η επίτευξη 
του στόχου είναι µόνο 12%. 
 
Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους: 
 
Οι περιορισµοί σχετικά µε τον τρόπο των 
δυνατών συνδυασµών των διαφόρων 
καθεστώτων µπορεί να έχουν αποτρέψει 
πολλούς αγρότες, καθώς µπορούν να 
επιλέξουν µόνο ένα από τα εν λόγω µέτρα 
(µε συνέπεια να είναι πιθανότερο να 
επιλέξουν τα ελαφρότερα µέτρα που 
απαιτούν λιγότερη προσπάθεια). 

 
Τα καθεστώτα δεν έχουν προωθηθεί ευρέως 
και, ως εκ τούτου, πολλοί αγρότες 
εξακολουθούν να αγνοούν ότι µπορεί να 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τα εν 
λόγω µέτρα· Ενδέχεται να απαιτείται 
επιπρόσθετη εκπαίδευση για τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες που 
διαδραµατίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο όσον 
αφορά τη διαµόρφωση της στάσης των 

αγροτών και επηρεάζουν την υιοθέτηση των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων (ΓΠΚ). 

 
Οι απαιτήσεις διαχείρισης θεωρούνται από 
ορισµένους ως αδικαιολόγητα περιοριστικές 
σε σύγκριση µε την προσφερόµενη 
οικονοµική αποζηµίωση. 

 
Επίσης, υπάρχει ασάφεια σε ό,τι αφορά τον 
κανόνα των 50 δέντρων βάσει του οποίου 
φαίνεται ότι απαιτείται από τους αγρότες να 
αποµακρύνουν τα µεµονωµένα δέντρα και 
τους θάµνους προκειµένου να λάβουν ενιαία 
στρεµµατική ενίσχυση. Ορισµένες περιοχές 
εξαιρούνται από το ΓΠΚ λόγω της ύπαρξης 
υπερβολικά πολλών δέντρων ή θάµνων ή 
άλλων χαρακτηριστικών του τοπίου (όπως 
πέτρες), µε αποτέλεσµα να µην πληρούν τα 
κριτήρια ώστε να θεωρηθούν υπό διαχείριση 
γεωργική γη ΧΓΕ. 

 
Τα ποσοστά εκτρεφόµενων ζώων βοσκής 
θεωρούνται αδικαιολόγητα χαµηλά, κάτι που 
µπορεί επίσης να έχει αποτρέψει πολλούς 
αγρότες από το να συµµετάσχουν. Επίσης, 
υπάρχει πρόβληµα συµβατότητας µε το 
καθεστώς βιώσιµης αναπαραγωγής ζώων 
βάσει του οποίου τα ποσοστά εκτρεφόµενων 
ζώων πρέπει να είναι 1,9 µονάδες ζωϊκού 
κεφαλαίου ανά γεωργική εκµετάλλευση. Δεν 
υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα τµήµατα της 
γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι υγροί 
λειµώνες στους οποίους το ποσοστό των 
εκτρεφόµενων ζώων πρέπει να είναι πολύ 
χαµηλότερο. Η ανωτέρω κατάσταση έχει ως 
αποτέλεσµα την υπέρµετρη βοσκή στους 
υγρούς λειµώνες. 

 
Επιπλέον, η ευελιξία που χαρακτηρίζει τους 
ισχύοντες κανόνες σχετικά µε τη µετατροπή των 
µόνιµων λειµώνων φαίνεται ότι επιτρέπει την 
καταστροφή οικοτόπων υγρών λειµώνων χωρίς 
να επιβάλλονται κυρώσεις. 
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Μέσω του γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος, οι 
αγρότες πληρώνονται για να εισάγουν φιλικές προς 
την ορτυγοµάνα τεχνικές χορτοκοπής. Φωτογραφία: 
DOPPS – Birdlife Slovenia 
 

Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
 
Εντούτοις, µπορεί να προσδιοριστεί σειρά 
σηµαντικών πλεονεκτηµάτων όσον αφορά την 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη: 
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης της 
κυβέρνησης όσον αφορά το δίκτυο Natura 
2000 διασφαλίζεται η συµβολή άλλων 
πολιτικών στη διαχείριση των περιοχών 
καθώς και η ενσωµάτωση των εν λόγω 
απαιτήσεων διαχείρισης στις αντίστοιχες 
πολιτικές και τα προγράµµατα 
χρηµατοδότησης. 

 
Χάρη στο επιχειρησιακό πρόγραµµα για το 
δίκτυο Natura 2000 και τη συστηµατική 
κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για 
µεµονωµένες περιοχές, όλα τα µέρη είναι 
επαρκώς ενηµερωµένα για τις ανάγκες 
διαχείρισης των διαφόρων περιοχών Natura 
2000 καθώς και για τα «καθήκοντα ενός 
εκάστου». 

 
Στην περίπτωση της ορτυγοµάνας, 
ειδικότερα, τα δύο έργα LIFE ήταν 
θεµελιώδους σηµασίας για την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την κακή 
κατάσταση των ειδών και για την έναρξη 
εφαρµογής των απαραίτητων µέτρων 
διατήρησης. Χάρη στα εν λόγω έργα, όχι 
µόνο δηµιουργήθηκε ένα σηµαντικό αρχείο 
των επιστηµονικών γνώσεων και της 
πρακτικής εµπειρίας σχετικά µε τις φιλικές 
προς τα πτηνά πρακτικές διαχείρισης των 
εκτεταµένων υγρών λειµώνων, αλλά 
εκπονήθηκε και σειρά εγγράφων που ορίζουν 
το πλαίσιο για τη διατήρηση των ειδών στη 
διάρκεια της δεκαετίας. 

 
Ένα από τα κύρια επιτεύγµατα των δύο 
έργων ήταν ότι επέτρεψαν την εφαρµογή 
σειράς ειδικών γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων που επικεντρώνονται συγκεκριµένα 
στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
των σε κίνδυνο εξαφάνισης ειδών και 
οικοτόπων του δικτύου Natura 2000. 
Τα έργα κατέδειξαν επίσης µε σαφήνεια τα 
οφέλη και τη σηµασία της ανάπτυξης ισχυρού 
διαλόγου και στενής συνεργασίας µε τους 
ντόπιους αγρότες καθώς και τις τοπικές αρχές 
και του Υπουργείο Γεωργίας. Αυτό όχι µόνο 
συνέβαλε στο να διασφαλιστεί η αποδοχή του 
νέου γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου για τα 

πτηνά των υγρών λειµώνων από τους 
αγρότες, αλλά ενίσχυσε και το γενικό επίπεδο 
του ενδιαφέροντος για την κακή κατάσταση 
των ειδών και την αξία των εν λόγω 
εναποµεινάντων υπό εκτατική διαχείριση 
υγρών λειµώνων (αλλά και ως προς την 
πολιτισµική και τουριστική διάσταση). Το 
γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το φιλικό προς 
την ορτυγοµάνα καθεστώς µειώθηκε µετά το 
πέρας των έργων LIFE αντικατοπτρίζει τη 
σηµασία της διεξαγωγής συνεχούς διαλόγου 
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και της ύπαρξης 
υπηρεσίας παροχής συµβουλών. Τα εν λόγω 
στοιχεία δεν αποτέλεσαν µέρος του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 
καθαυτού. 

 
Χάρη στα έργα LIFE, επαρκείς πόροι και 
χρόνος εκχωρήθηκαν για την προσέγγιση και 
επεξήγηση στους αγρότες των 
διακυβευόµενων ζητηµάτων καθώς και των 
διαθέσιµων µέτρων για την αντιµετώπισή 
τους, η υιοθέτηση του προηγούµενου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος για τους 
ειδικούς οικοτόπους λειµώνων (στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ του 2006) σηµείωσε αύξηση κατά 
300% στη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
γεγονός που έρχεται σε καταφανή αντίθεση 
µε την υιοθέτηση στο πλαίσιο του τρέχοντος 
ΠΑΑ το οποίο δεν συνοδεύεται από 
αποτελεσµατική υπηρεσία παροχής 
συµβουλών ή µέτρα για τη διεξαγωγή 
διαλόγου µε τους αγρότες. 

 
Ωστόσο, έχει επίσης προσδιοριστεί σειρά 
αδυναµιών, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρµογή 
και υιοθέτηση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
µέτρων. 
 
Η µέχρι σήµερα ανεπαρκής υιοθέτηση µπορεί να 
διορθωθεί διά των ακόλουθων ενεργειών: 
 
βελτίωση της δηµοσιοποίησης των 
διαθέσιµων επιµέρους µέτρων και ενίσχυση 
της εκπαίδευσης των υπηρεσιών παροχής 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής 
ενηµέρωσή τους για τα µέτρα και ότι θα είναι 
προετοιµασµένες να συνδράµουν τους 
αγρότες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
µέτρα, 

 
µείωση του διοικητικού φόρτου για τους 
αγρότες που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής στα εν λόγω µέτρα και άρση 
τυχόν ασαφειών ή συγκρούσεων (π.χ. όσον 
αφορά τα ποσοστά εκτρεφόµενων ζώων ή 
τον «κανόνα των 50 δέντρων») που 
παρεµποδίζουν την ευρύτερη υιοθέτησή τους, 
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αύξηση των ποσών που καταβάλλονται για τα 
µέτρα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
επιπρόσθετες προσπάθειες και το διαφυγόν 
εισόδηµα, µε σκοπό να καταστούν τα µέτρα 
πιο ελκυστικά για τους αγρότες, 

 
υιοθέτηση πιο ευέλικτης προσέγγισης σε ό,τι 
αφορά τις µεµονωµένες δράσεις που 
πρόκειται να εφαρµοστούν στο πλαίσιο των 
µέτρων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 
τοπικές συνθήκες. 

 

 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE, οι τοπικές κοινότητες και 
οι αγρότες ενηµερώθηκαν σχετικά µε την ορτυγοµάνα 
και τις σχετικές ανάγκες διαχείρισης. Φωτογραφία: 
DOPPS – Birdlife Slovenia 
 
 
Επιπλέον, παρά την ήδη αποδιδόµενη έντονη 
έµφαση στην ενσωµάτωση των αναγκών 
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 σε άλλες 
τοµεακές πολιτικές, ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη 
για την ενίσχυση της επίτευξης συµφωνίας και 
διεξαγωγής διαλόγου υψηλού επιπέδου 
προκειµένου να µετατραπεί η εν λόγω 
προσέγγιση σε απτή πραγµατικότητα. 
 
Όσον αφορά το µέλλον, όλα τα παρουσιασθέντα 
µέτρα θα περιληφθούν στο µελλοντικό 
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Η 
παρελθούσα εµπειρία θα αξιοποιηθεί για να 
βελτιωθεί η εφαρµογή των εν λόγω (και άλλων) 
µέτρων. Δύο είναι τα σαφή µηνύµατα που 
προκύπτουν από την παρελθούσα εµπειρία: Είναι 
απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί η ισχυρή 
κοινοποίηση και προώθηση των µέτρων και να 
αυξηθεί το επίπεδο των αποζηµιώσεων. 
 
Όσον αφορά την κακή κατάσταση της 
ορτυγοµάνας, παρότι οι πληθυσµοί της έχουν 
αυξηθεί σε ορισµένες από τις περιοχές Natura 
2000 όπως οι Ljubljansko barje, Planinsko polje 
και Nanoščica, η γενική τάση και στις οκτώ 

περιοχές για την περίοδο 1999-2012 και την 
περίοδο 2004-2012 καταδεικνύει µέτρια µείωση. 
 
Το γεγονός ότι η µείωση είναι απλώς µέτρια 
µπορεί να εκληφθεί ως ένα µικρό όφελος που 
συνίσταται στο ότι τα µέχρι σήµερα ληφθέντα 
µέτρα έχουν συµβάλει τουλάχιστον στον 
περιορισµό του ρυθµού της µείωσης. Ωστόσο, 
είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο πληθυσµός 
της ορτυγοµάνας στη Σλοβενία θα περιέλθει σε 
µια πιο ικανοποιητική και σταθερή κατάσταση 
διατήρησης. Δεδοµένου ότι όλα τα εργαλεία είναι 
ήδη διαθέσιµα, η πρόκληση που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί πλέον είναι η εφαρµογή τους µε 
τον αποτελεσµατικότερο και αποδοτικότερο 
τρόπο. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
στεπικών 
εκτάσεων µε 
σιτηρά για πτηνά 
στη νότια 
Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χαµωτίδα (Gabriel Sierra & Juan M. Simón) 
 

Ιστορικό 
 
Η ηπειρωτική Πορτογαλία κατατάσσεται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου (86%) στις αγροτικές περιοχές µε 
πολύ χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού (41 κάτοικοι 
ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο), αριθµός πολύ 
χαµηλότερος από τον µέσο όρο της ΕΕ. Γενικά, η 
βιοποικιλότητα, και ιδίως η ποικιλότητα των 
ειδών πτηνών, είναι ιδιαίτερα υψηλή στις 
αγροτικές περιοχές της Πορτογαλίας. 
 
Μετά την προσχώρηση της στην ΕΕ, η 
Πορτογαλία κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες 
για τον εκσυγχρονισµό των ιδιόκτητων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των 
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, µέσω της 
ανάπτυξης και της βελτίωσης υποδοµών µε 
έµφαση στις αρδευόµενες καλλιέργειες. 
 
Οι εν λόγω προσπάθειες αντανακλώνται επίσης 
στο ΠΑΑ της Πορτογαλίας, καθώς ένας από τους 
κύριους στόχους του είναι η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στους τοµείς της γεωργίας 
και της δασοκοµίας. Λόγω του συγκεκριµένου 
στόχου, το µεγαλύτερο ποσοστό των µέχρι 
σήµερα επενδύσεων ΕΓΤΑΑ αφορούσαν την 
εντατικοποίηση δραστηριοτήτων γεωργίας και 
δασοκοµίας. 
 
Ωστόσο, στο πλαίσιο του πορτογαλικού ΠΑΑ 
αναγνωρίζεται το γεγονός ότι το δίκτυο Natura 
2000 αντιπροσωπεύει το 16% του συνόλου της 
γεωργικής γης και των διαχειριζόµενων δασών. 
 
Το ΠΑΑ ευθυγραµµίζεται ως προς τον σχεδιασµό 
του µε την εθνική στρατηγική για τη διατήρηση 
της φύσης και της βιοποικιλότητας (NSCNB), 
ιδίως σε ό,τι αφορά τέσσερις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες είναι κοινές 
και στα δύο έγγραφα: 

• η διασφάλιση της διατήρησης του δικτύου 
Natura 2000, 

• η ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων για τη 
διατήρηση και τη διαχείριση των ειδών, των 
οικοτόπων και των τοπίων στόχων, 

• η ολοκλήρωση των πολιτικών διατήρησης της 
φύσης µε τις πολιτικές και τον σχεδιασµό 
άλλων τοµέων, και 

• η προώθηση της επιµόρφωσης και της 
εκπαίδευσης σε θέµατα που σχετίζονται µε τη 
διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας. 

 
Ωστόσο, στην πράξη, πολύ λίγα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα (ΓΠΚ) έχουν 
διαµορφωθεί ή εφαρµοστεί µέχρι σήµερα µε 
σκοπό την υποστήριξη της διατήρησης της 
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φιλικής προς τη φύση γεωργίας στις περιοχές 
Natura 2000. 
 
Η παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη εξετάζει µία 
από τις ευάριθµες πρωτοβουλίες που υπάρχουν 
για τη διατήρηση της ποιότητας των οικοτόπων 
για τα στεπικά πτηνά στην Πορτογαλία. 
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Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργικά ζητήµατα 
 
Η ζώνη ειδικής προστασίας Mourão/Moura/ 
Barrancos βρίσκεται σε µια περιοχή της νότιας 
Πορτογαλίας η οποία χαρακτηρίζεται από φτωχά 
εδάφη και ξηρό κλίµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την επικράτηση συστηµάτων εκτατικής γεωργίας 
µε βάση την αµειψισπορά σιτηρών. Ο εν λόγω 
οικότοπος, γνωστός ως στέπα ή ψευδοστέπα µε 
καλλιέργειες σιτηρών, είναι χαρακτηριστικός της 
Ιβηρικής χερσονήσου. 
 
Χαρακτηρίζεται από ένα µωσαϊκό οικοτόπων που 
περιλαµβάνουν περιοχές µε σιτηρά (κυρίως 
βρώµη και σιτάρι), αγροτεµάχια µε υπολείµµατα 
καλλιεργειών, εκτάσεις αγρανάπαυσης, µη 
αρδευόµενες καλλιέργειες ψυχανθών και 
βοσκοτόπους, και καλύπτει πάνω από 33 900 
εκτ., δηλ. περίπου το 40% της έκτασης της ΖΕΠ. 
 

 

Στέπα µε καλλιέργειες σιτηρών στο Alentejo 
(SPEA/LIFESisão) 
 
 
Η περιοχή είναι εξαιρετικής σηµασίας για τα 
στεπικά πτηνά. Μεταξύ άλλων ειδών, φιλοξενεί 
σηµαντικούς πληθυσµούς χαµωτίδας, 
αγριόγαλου, ευρωπαϊκού γερανού, 
ερηµοπεριστερόκοτας και πετροτριλίδας. Τα εν 
λόγω πτηνά εξαρτώνται από τη διατήρηση των 
ανοικτών εκτατικών καλλιεργειών σιτηρών µε 
βάση καθεστώτα αµειψισποράς, τη διατήρηση 
των παραδοσιακών ελαιώνων και τη διατήρηση 
και αποκατάσταση των περιοχών δρυοδασών 
(montado) φελλοδρυός και αριάς. 
 
Εντούτοις, όπως και αλλού, οι δραστηριότητες 
αυτές απειλούνται ολοένα και περισσότερο από 
την εγκατάλειψη της γης και την εντατικοποίηση 
της γεωργίας. Όπως και σε άλλες εσωτερικές 
περιοχές της ηπειρωτικής Πορτογαλίας, η 

πυκνότητα του ανθρώπινου πληθυσµού είναι 
χαµηλή: µόνο 7,62 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο, έναντι ενός εθνικού µέσου όρου 
113,20 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. 
Παρότι υψηλό ποσοστό του πληθυσµού 
ασχολείται αποκλειστικά µε τη γεωργία, λόγω 
του ότι οι περισσότεροι αγρότες (63,63%) είναι 
άνω των 55 ετών, πολλοί εγκαταλείπουν τις 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές τους. 
Το 1999, η περιοχή ΖΕΠ φιλοξενούσε 4 602 
οικογένειες που ασχολούνταν αποκλειστικά µε 
την παραδοσιακή γεωργία. Κατά την τελευταία 
γεωργική απογραφή του 2009, ο αριθµός αυτός 
µειώθηκε στις 3 830. 
 
Μετά την προσχώρηση της Πορτογαλίας στην ΕΕ 
το 1986, η εξέλιξη του γεωργικού τοπίου άρχισε 
επίσης να εξαρτάται από τα προγράµµατα της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), στο πλαίσιο 
των οποίων υπήρχε η τάση να ενθαρρύνεται η εκ 
νέου µετατροπή των εκτακτικών συστηµάτων της 
ψευδοστέπας σε παραγωγικότερες χρήσεις, 
δηλαδή µέσω της άρδευσης εκτάσεων µε 
υψηλότερο παραγωγικό δυναµικό, της 
αναδάσωσης των λιγότερο παραγωγικών 
εκτάσεων και της εγκατάστασης µόνιµων 
καλλιεργειών όπως αµπελώνες και ελαιώνες. 
Παρότι οι ελαιώνες αποτελούσαν παραδοσιακή 
καλλιέργεια, περιορίζονταν σε µικρές εκτάσεις 
και εντάσσονταν στην ΠΟΠ (Προστατευόµενη 
Ονοµασία Προέλευσης) «Azeite de Moura», ενώ 
η σύγχρονη τάση είναι µεγάλες επιχειρήσεις να 
αγοράζουν µεγάλα αγροτεµάχια και να 
εγκαθιστούν ελαιώνες εντατικής καλλιέργειας. 
 
Πιο πρόσφατα, η εν λόγω τάση υποστηρίχθηκε 
από την κατασκευή του φράγµατος Alqueva, της 
µεγαλύτερης τεχνητής λίµνης στην Ευρώπη και 
βασικού στοιχείου του σχεδίου άρδευσης 
Alentejo, που αποσκοπεί να επιτύχει την 
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µε βάση την 
προώθηση του γεωργικού και του τουριστικού 
τοµέα. Παρότι το συνολικό σύµπλεγµα του 
Alqueva δεν θα ολοκληρωθεί µέχρι το 2025, τον 
Φεβρουάριο του 2002 ο ταµιευτήρας άρχισε να 
γεµίζει και, έκτοτε, έχουν αναπτυχθεί αρκετά 
έργα άρδευσης τα οποία µεταβάλλουν δραµατικά 
τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές και 
επηρεάζουν βαθιά τα άγρια ζώα γενικά και τα 
πτηνά της στέπας ειδικότερα. 
 
Λόγω του ότι µικρό µόνο µέρος των κονδυλίων 
της ΚΓΠ διατίθενται για γεωργοπεριβαλλοντικά 
µέτρα, τα εν λόγω µέτρα δεν µπορούν να 
αντισταθµίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στα 
άγρια ζώα των άλλων µέτρων του ΠΑΑ που 
χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 
παραγωγικότερων γεωργικών συστηµάτων. 
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Ένα έργο LIFE µε σκοπό την 
εξεύρεση τρόπων διατήρησης 
των παραδοσιακών γεωργικών 
πρακτικών 
 
Μεταξύ 2002 και 2006, δηµιουργήθηκε 
σύµπραξη µεταξύ της SPEA (της πορτογαλικής 
εταιρείας για τη µελέτη των πτηνών, η οποία 
είναι εταίρος της BirdLife στην Πορτογαλία), του 
κρατικού φορέα που είναι αρµόδιος για τη 
διατήρηση της φύσης (ICNB - Ίδρυµα για τη 
Διατήρηση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας), 
και δύο τοπικών ενώσεων γεωργών (AACM - 
Ένωση Γεωργών του Δήµου Mourão και AJAM – 
Ένωση Νέων Γεωργών του Moura). 
 
Η εν λόγω σύµπραξη ξεκίνησε την υλοποίηση 
ενός έργου µε χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα Life-Nature µε στόχο τη διατήρηση 
της χαµωτίδας στο Alentejo µέσω της εφαρµογής 
ενός σχεδίου δράσης για τα είδη και ενός 
πειραµατικού σχεδίου διαχείρισης γης που 
αναπτύχθηκε σε συνδυασµό µε ντόπιους αγρότες 
και µε σκοπό να ωφεληθεί η χαµωτίδα και, 
παράλληλα, να διατηρηθούν τα εισοδήµατα των 
αγροτών. 
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου αναπτύχθηκε και 
υποβλήθηκε σε δοκιµή ένα πιλοτικό 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς για ανοικτή 
γεωργική γη στο Mourão/Moura/Barrancos. 
Στόχος του ήταν η υποστήριξη των 
παραδοσιακών αγροτών που εξακολουθούν να 
καλλιεργούν τη γη τους κατά τρόπο που 
προστατεύει τον οικότοπο της στέπας. 
 
Το προταθέν καθεστώς περιλάµβανε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• Γεωργία αµειψισποράς: για τη διατήρηση της 
δοµής του οικοτόπου, η διαχείριση της 
γεωργικής γης έπρεπε να περιλαµβάνει 
ποσοστιαία όρια τεσσάρων καλλιεργειών: 
ξηρικές καλλιέργειες σιτηρών, ξηρικές 
καλλιέργειες ψυχανθών, µόνιµα βοσκοτόπια 
και εκτάσεις αγρανάπαυσης, 

• Διατήρηση των εκτάσεων αγρανάπαυσης: 
απαιτούνταν η ύπαρξη ελάχιστου ποσοστού 
έκτασης αγρανάπαυσης σε κάθε γεωργική γη 
και δεν έπρεπε να πραγµατοποιούνται 
γεωργικές παρεµβάσεις στη διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα ασφαλών 
περιοχών φωλεοποίησης, 

• Καλλιέργειες ψυχανθών: παρασχέθηκε 
κατάλογος συνιστώµενων ειδών ψυχανθών 
και ποικιλιών, στον οποίο περιλαµβάνονταν 
κατά προτίµηση τα είδη και οι ποικιλίες που 

χρησιµοποιούνται από τα πτηνά ως τροφή, 
όπως η µηδική, το ενσιρωµένο µπιζέλι και το 
ρεβύθι. 

 

 

Καλλιέργειες ψυχανθών (SPEA/LIFESisão) 
 
Το πιλοτικό καθεστώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δηµοφιλές µεταξύ των αγροτών. Στη διάρκεια 
των τεσσάρων ετών υλοποίησης του έργου LIFE, 
υπογράφηκαν συνολικά 127 συµβόλαια µε 45 
διαφορετικούς αγρότες εντός της ΖΕΠ, που 
αφορούσαν συνολική έκταση 3 241 εκτ., δηλ. 
κατά προσέγγιση το 12% της γεωργικής έκτασης 
της ΖΕΠ. 
 
Στους αγρότες καταβαλλόταν ένα συµφωνηθέν 
ποσό ανά εκτάριο, το οποίο κυµαινόταν ανάλογα 
µε τις συγκεκριµένες δράσεις που υλοποιούνταν 
σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Επίσης, στο 
πλαίσιο του έργου καταρτίστηκε µητρώο των 
χαµωτίδων που αναπαράγονται και διαχειµάζουν 
στην περιοχή προκειµένου να προσδιοριστούν οι 
κύριοι πληθυσµοί που θα πρέπει να 
στοχοθετηθούν στο πλαίσιο του νέου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος. 
 
Επιπλέον, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης µε σκοπό την 
ενηµέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, 
των αγροτών και του ευρέος κοινού σχετικά µε 
την ανάγκη διατήρησης της χαµωτίδας και άλλων 
πτηνών ξηρών λειµώνων του Alentejo και 
καταρτίστηκε περιφερειακό σχέδιο δράσης για τη 
χαµωτίδα σε συνεργασία µε αγρότες και 
διοικητικές αρχές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. 
Η κατάρτιση του σχεδίου δράσης ξεκίνησε µε τη 
διοργάνωση εργαστηρίου στο οποίο συµµετείχαν 
36 εµπειρογνώµονες των τοµέων της γεωργίας 
και της διατήρησης της φύσης από ενώσεις 
γεωργών, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, διοικητικές 
αρχές και πανεπιστήµια της Πορτογαλίας και της 
Ισπανίας. 
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Στο σχέδιο δράσης προσδιορίζονταν οι ακόλουθοι 
συγκεκριµένοι στόχοι διατήρησης της χαµωτίδας 
στο Alentejo: 

• Η διατήρηση του κατάλληλου οικοτόπου στη 
διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής, µετά 
την αναπαραγωγή και διαχείµασης σε 
ολόκληρη την περιοχή φυσικής κατανοµής, 

• Η διασφάλιση επαρκώς υψηλού ποσοστού 
επιβίωσης ώστε να διατηρείται η πραγµατική 
φυσική κατανοµή του είδους και οι 
υψηλότερες πυκνότητες στις σηµαντικότερες 
περιοχές, 

• Η συµπλήρωση των κενών στις γνώσεις 
σχετικά µε τη βιολογία του είδους, 

• Η ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού 
σχετικά µε τη διατήρηση του είδους. 

 
Μέχρι το πέρας του έργου Life, τον Δεκέµβριο 
του 2006, είχε δηµιουργηθεί µια δυναµική µε 
τους ντόπιους αγρότες οι οποίοι, σε συνεργασία 
µε την ΜΚΟ που ήταν επιφορτισµένη µε τον 
συντονισµό του έργου, άσκησαν µε επιτυχία 
πίεση στις αρµόδιες αρχές προκειµένου να 
περιλάβουν το πιλοτικό τους 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς στο επόµενο 
ΠΑΑ. 
 
 

Ένα νέο 
γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς µε στόχο την 
υποστήριξη της εκτατικής 
καλλιέργειας σιτηρών µε 
αµειψισπορά 
 
Το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς 
σχεδιάστηκε µε σκοπό να υποστηρίξει τη 
διατήρηση του καθεστώτος αµειψισποράς ξηρικής 
καλλιέργειας σιτηρών – εκτάσεων 
αγρανάπαυσης, όπως προτεινόταν στο πλαίσιο 
του έργου Life. 
 
Προκειµένου να είναι επιλέξιµοι για το εν λόγω 
µέτρο, απαιτούνταν από τους αγρότες να 
δηλώσουν το σύνολο των ανοικτών εκτάσεων 
γης της ιδιόκτητης γεωργικής εκµετάλλευσής 
τους (µε εξαίρεση τις εκτάσεις εντατικής 
άρδευσης), οι οποίες πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 
εκτάρια και να περιλαµβάνουν έως 10 δέντρα 
ανά εκτάριο. 
 
Οι αγρότες πρέπει να συµφωνήσουν να τηρούν 
τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, να διατηρούν 
το σύνολο της ανοικτής έκτασης γης 
απαλλαγµένο από θαµνώνες, να τηρούν αρχείο 

των εκτάσεων που καλύπτει κάθε καλλιέργεια 
καθώς και του συνόλου των 
πραγµατοποιούµενων γεωργικών εργασιών. 
Επιπλέον, η συνολική πυκνότητα βοσκής των 
εκτρεφόµενων ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
0,7 µονάδες ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο 
έκτασης ζωοτροφής + 10% της έκτασης πρέπει 
να περιλαµβάνει µικρόκοκκα σιτηρά. 
 
Πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή καθεστώς 
αµειψισποράς εγκεκριµένο από την τοπική δοµή 
υποστήριξης (ΤΔΥ) ΠΑΑ το οποίο θα διασφαλίζει 
για κάθε έτος τα ακόλουθα: 
 
• το 20 - 50% της ανοικτής έκτασης γης 
καλύπτεται από καλλιέργειες µικρόκοκκων 
σιτηρών, 

• το 10 - 30% της ανοικτής έκτασης γης θα 
τίθεται σε αγρανάπαυση, 

• το 5 - 10% της προαναφερθείσας έκτασης 
πρέπει να τίθεται σε αγρανάπαυση για δύο ή 
περισσότερα έτη (σε εκείνες τις ιδιόκτητες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπου δεν 
υφίστανται εκτάσεις αγρανάπαυσης κατά την 
έναρξη του συµβολαίου, παρέχεται περίοδος 
δύο ετών ώστε να αρχίσει να εκπληρώνεται 
η εν λόγω υποχρέωση). 

 
Η ελάχιστη έκταση µε σιτηρά που ορίζεται από 
την ΤΔΥ δεν µπορεί να κοπεί για χορτονοµή, 
εκτός της περίπτωσης των εξαιρετικών 
κλιµατικών συνθηκών που ορίζονται επίσης από 
την ΤΔΥ. 
 
Η ΤΔΥ θα ορίζει κάθε έτος το ηµερολόγιο 
καλλιεργείας και ένα σύνολο καλλιεργητικών 
τεχνικών, αλλά στις 15 Μαρτίου και τις 30 
Ιουνίου η βοσκή, η κοπή χορτονοµής και η 
κινητοποίηση του εδάφους απαγορεύονται σε 
τουλάχιστον 20% της έκτασης αγρανάπαυσης 
(ανάλογα µε τις γεωργικές και κλιµατικές 
συνθήκες του εκάστοτε έτους, ενώ η βοσκή και η 
κοπή χορτονοµής µπορούν επιτραπούν από την 
ΤΔΥ µέχρι την 31η Μαρτίου). 
 
Υπό ευνοϊκές συνθήκες και εφόσον δεν υφίσταται 
κίνδυνος διάβρωσης, η ΤΔΥ µπορεί να 
αποφασίσει ότι τµήµα της έκτασης αγρανάπαυσης 
(πάντοτε έως 10%) θα πρέπει να κινητοποιηθεί 
µέχρι τις 15 Μαρτίου ώστε να δηµιουργηθούν 
περιοχές απογυµνωµένου εδάφους ευνοϊκού για 
τα πτηνά της στέπας. Κάθε έτος επιτρέπεται µόνο 
µία κινητοποίηση του εδάφους, ενώ ο τρόπος 
πραγµατοποίησής της εξαρτάται από τον κίνδυνο 
διάβρωσης. 
 
Τα αγροτεµάχια που υφίστανται χηµικό 
βοτάνισµα πρέπει να περιλαµβάνουν λωρίδες που 
δεν υφίστανται βοτάνισµα, έκτασης ίσης ή 
µεγαλύτερης από το 5% του αγροτεµαχίου. 
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Οι ιδιόκτητες γεωργικές εκµεταλλεύσεις που είναι 
µεγαλύτερες από 50 εκτάρια πρέπει να 
περιλαµβάνουν προσβάσιµο σηµείο ύδρευσης ανά 
100 εκτάρια και συγκεκριµένες καλλιέργειες για 
την πανίδα (π.χ. µαυροµάτικο φασόλι, ρεβύθι, 
βίκος, λαθούρι) σε αναλογία 1:50, 
κατανεµηµένες ασυνεχώς και έκτασης έως 1 
εκτάριο. 
 
Οι φράχτες, η εγκατάσταση φραχτών από 
δέντρα, αλσυλίων ή η αύξηση της κάλυψης 
κόµης δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς 
την προηγούµενη άδεια της ΤΔΥ. 
Τέλος, οι υφιστάµενες προσωρινές µικρές λίµνες 
πρέπει να διατηρούνται, ενώ γύρω τους πρέπει 
να διατηρείται λωρίδα προστασίας 20 µέτρων 
χωρίς κινητοποίηση του εδάφους ούτε χρήση από 
εκτρεφόµενα ζώα. 
 

 
Σπορά (SPEA/LIFESisão) 
 
 

Παράγοντες επιτυχίας και 
αντληθέντα διδάγµατα 
 
Η συµµετοχή του αρµόδιου για τη γεωργία 
κρατικού φορέα στη διάρκεια του πιλοτικού 
έργου ήταν κρίσιµης σηµασίας για την 
επακόλουθη διαµόρφωση συγκεκριµένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων διά της 
προσαρµογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του έργου, πρώτον για τη ΖΕΠ 
Mourão/Moura/Barrancos και, αργότερα, για τις 
εναποµένουσες ΖΕΠ που χαρακτηρίστηκαν 
πρόσφατα1. 
 
Ωστόσο, αν και το νέο γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς προτάθηκε το 2006, αµέσως µετά το 

                                                
1 Επίσης, σηµαντικό επίτευγµα του εν λόγω έργου 
ήταν ο χαρακτηρισµός νέων ΖΕΠ για τα πτηνά της 
στέπας το 2008. 

πέρας του έργου LIFE, δεν εγκρίθηκε παρά µόνο 
στο πλαίσιο του ΠΑΑ τον Δεκέµβριο του 2010. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα σηµαντική απώλεια της 
δυναµικής και του ενδιαφέροντος των αγροτών, 
οι οποίοι αρχικά υποστήριζαν ιδιαίτερα το 
καθεστώς. 
 
Επίσης, η τελική εκδοχή κατέληξε να είναι πιο 
σύνθετη από την αρχική πρόταση που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE και, σε 
αντίθεση µε το εν λόγω έργο, δεν είχε 
αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τους 
αγρότες. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του εν λόγω 
µέτρου είναι απογοητευτικά περιορισµένη. 
 
Ορισµένοι από τους επιπρόσθετους λόγους που 
επισήµαναν οι ΜΚΟ όσον αφορά αυτή την 
ανεπαρκή υιοθέτηση είναι οι ακόλουθοι: 

− το µέτρο δεν έχει δηµοσιοποιηθεί επαρκώς, 

− το επίπεδο της αποζηµίωσης είναι υπερβολικά 
χαµηλό σε σύγκριση µε το υψηλό επίπεδο των 
υποχρεώσεων και των πρόσθετων 
δραστηριοτήτων διαχείρισης που επιβάλλονται 
στους αγρότες, 

− ο συνολικός προϋπολογισµός που διατέθηκε 
στο συγκεκριµένο µέτρο είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένος προκειµένου να καλύψει τις 
σηµαντικότερες περιοχές του δικτύου Natura 
2000. 

 
Οι αγρότες που υιοθετούν το µέτρο ωφελούνται 
από την τεχνική υποστήριξη για την εφαρµογή 
του που τους παρέχουν οι τοπικές δοµές 
υποστήριξης, οι οποίες είναι καλά οργανωµένες 
και περιλαµβάνουν εκπροσώπους ΜΚΟ, οι οποίοι 
διαθέτουν καλούς διαύλους επικοινωνίας µε την 
κοινότητα των αγροτών. Εντούτοις, οι εν λόγω 
δοµές διαθέτουν ανεπαρκή κονδύλια, γεγονός 
που περιορίζει τις δυνατότητες παρέµβασής τους. 
 
Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων είναι 
σηµαντικό να γίνουν τα ακόλουθα: 

− να δηµοσιοποιηθούν δεόντως τα νέα µέτρα 

− να καταστούν τα µέτρα ελκυστικότερα, µέσω 
της αύξησης των επιδοτήσεων 

− να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος που 
συνδέεται µε το καθεστώς 

− να διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια 
για τις τοπικές δοµές υποστήριξης 
προκειµένου να µπορούν να συνδράµουν 
επαρκώς τους αγρότες σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή των νέων µέτρων 

− να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν τα 
σχέδια διαχείρισης ΖΕΠ ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
στοχεύουν στις σηµαντικότερες περιοχές για 
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τα πτηνά και τους οικοτόπους πανευρωπαϊκής 
σηµασίας. 

 
Ένα σηµαντικό δίδαγµα από την παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη είναι ότι ο σχεδιασµός 
και η εφαρµογή ενός επιτυχηµένου 
γεωργοπεριβαλλοντικού σχεδίου είναι εφικτά, 
αλλά, πέραν του αρχικού χρόνου και της 
προσπάθειας που επενδύθηκαν στο πλαίσιο του 
εν λόγω έργου LIFE, υπάρχει επίσης ανάγκη 
συνεχούς δράσης. Το εν λόγω παράδειγµα 
καταδεικνύει ότι όταν δεν υπάρχει συνέχεια και 
µακροπρόθεσµη δέσµευση των οικείων αρµόδιων 
αρχών, πολύτιµα µέτρα που εφαρµόζονται σε 
γεωργικές περιοχές εντός του δικτύου Natura 
2000 µπορούν να αποδειχθούν σε µεγάλο βαθµό 
αναποτελεσµατικά. 
 
Επί του παρόντος, το 45% του προϋπολογισµού 
που δαπανάται σε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
στην Πορτογαλία διατέθηκε στη διατήρηση του 
τοπίου στην περιφέρεια των αµπελώνων του 
ποταµού Douro, µε τη µέγιστη ενίσχυση να 
ανέρχεται σε 900 ευρώ/εκτ. Η εν λόγω 
περιφέρεια βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura 
2000 και αντιπροσωπεύει το 10% της περιοχής 
που καλύπτουν τα µέτρα. Από την άλλη πλευρά, 
στο σύνολο των περιφερειών, που περικλείονται 
από το δίκτυο Natura 2000 και καλύπτουν το 
90% της περιοχής, έχει διατεθεί το 55% του 
προϋπολογισµού αλλά τα µέγιστα ποσά 
ενίσχυσης ανέρχονται σε µόλις 90 ευρώ/εκτ. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση και 
αποκατάσταση 
αλλουβιακών  
λειµώνων στην 
κατακλυζόµενη 
πεδιάδα του 
ποταµού 
Μοράβα της 
Σλοβακίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κατακλυζόµενη πεδιάδα του 
ποταµού Μοράβα 

 
Η κατακλυζόµενη πεδιάδα του ποταµού Μοράβα 
αποτελεί σηµαντικό υγρότοπο στην περιοχή των 
συνόρων Σλοβακίας, Αυστρίας και της Τσεχικής 
Δηµοκρατίας. Στη σλοβακική πλευρά, απαντούν 
καλά διατηρηµένα αλλουβιακά δάση και πλούσιοι 
σε είδη λειµώνες σε ένα σύµπλεγµα τόπων που 
έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura 2000 σε 
ό,τι αφορά τόσο τους οικοτόπους όσο και τα είδη 
των πτηνών. 
 
Επιπλέον, η περιοχή που καλύπτει έκταση 
περίπου 1 900 εκταρίων οικοτόπων λειµώνων 
θεωρείται το µεγαλύτερο καλοδιατηρηµένο 
σύµπλεγµα αλλουβιακών λειµώνων Cnidion 
venosi της Κεντρικής Ευρώπης. Στην παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη επισκοπούνται 
διάφορες εµπειρίες σχετικά µε την ευρείας 
κλίµακας αποκατάστασή της και εξετάζεται η 
αξιοποίηση µέσων πολιτικής προκειµένου να 
διασφαλιστεί η συνέχιση της εκτατικής γεωργίας 
στην περιοχή. 
 
Λόγω των τακτικών κατακλύσεων, οι λειµώνες 
είναι εκ φύσεως υψηλής παραγωγικότητας και 
παρέχουν εξαιρετικό σανό για τους ντόπιους 
αγρότες (Lasák et al. 1999). Παραδοσιακά, οι 
λειµώνες υφίσταντο χορτοκοπή µία ή δύο φορές 
ετησίως, κυρίως χωρίς τη χρήση πρόσθετων 
λιπασµάτων ή επακόλουθη βοσκή. Τα βοσκοτόπια 
όπου πραγµατοποιείται βοσκή απαντούν σε µικρό 
µόνο τµήµα της περιοχής λόγω των τακτικών 
κατακλύσεων. 
 
Για 40 έτη τον περασµένο αιώνα, το Σιδηρούν 
Παραπέτασµα είχε ως αποτέλεσµα να 
απαγορεύεται η πρόσβαση του ευρέος κοινού 
στις κατακλυζόµενες πεδιάδες του ποταµού 
Μοράβα. Η περιορισµένη πρόσβαση σε 
συνδυασµό µε την εκτατική γεωργία 
δηµιούργησαν µοναδικές συνθήκες για τη 
διατήρηση σηµαντικών οικοτόπων και ειδών.
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Οι τακτικές κατακλύσεις επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη δυναµική των οικοσυστηµάτων των λειµώνων στην 
περιοχή των κατακλυζόµενων πεδιάδων του ποταµού Μοράβα  
(DAPHNE) 
Ωστόσο, οι τάσεις για εντατικοποίηση της 
γεωργίας στη δεκαετία του 1970 επηρέασαν 
επίσης αυτή την περιοχή -στο 15% κατά 
προσέγγιση της περιοχής ασκούνταν εντατική 
γεωργία µε εµπλουτισµό του εδάφους µε 
ανόργανα λιπάσµατα ή/και επανασπορά, ενώ 
γύρω στο 20% της περιοχής µετατράπηκε σε 
αρόσιµη γη εντατικής γεωργίας. 
 
Σήµερα, το κύριο πρόβληµα στην κατακλυζόµενη 
πεδιάδα του ποταµού Μοράβα, όπως και σε 
ολόκληρη τη Σλοβακία, είναι η εγκατάλειψη της 
γης. Η εγκατάλειψη της γης οφείλεται εν µέρει 
στην έλλειψη κοινωνικοοικονοµικής 
βιωσιµότητας της εκτατικής γεωργίας σε 
δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως οι 
τακτικές κατακλύσεις), και εν µέρει στη µείωση 
του γεωργικού πληθυσµού και του αριθµού των 
αγροτών µετά τις πολιτικές αλλαγές της 
δεκαετίας του 1990 και την προσχώρηση στην ΕΕ 
το 2004. 
 
Στη δεκαετία του 1990, η κατακλυζόµενη 
πεδιάδα του Μοράβα ωφελήθηκε από σειρά 
έργων που αποσκοπούσαν στη διατήρηση και την 
αποκατάσταση των οικοτόπων καθώς και από 
πρωτοβουλίες προώθησης της αγροτικής 
ανάπτυξης και του τουρισµού. Εκείνη την εποχή, 
τα εν λόγω έργα αποτελούσαν τη µόνη πηγή 
χρηµατοδότησης για την αναζωογόνηση και την 
άσκηση εκτατικής γεωργίας στους υγρούς 
λειµώνες. Έως το 2004, το εθνικό καθεστώς 
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος είχε 

θεσπιστεί και πλέον από τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές αποζηµιώσεις ωφελείται 
σχεδόν το σύνολο της περιοχής του Μοράβα. 
 
 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργικά ζητήµατα 
 
Η περιοχή Natura 2000 βρίσκεται στο βόρειο 
τµήµα της µεγάλης παννωνικής πεδινής περιοχής 
και αντιπροσωπεύει ένα τυπικό τοπίο 
κατακλυζόµενης πεδιάδας που επηρεάζεται 
σηµαντικά από το καθεστώς τακτικών 
κατακλύσεων. Απαρτίζεται από ένα µωσαϊκό 
υγροτόπων, αλλουβιακών λειµώνων, οικοτόπων 
δασών κατακλυζόµενων πεδιάδων, και 
συστηµάτων υδάτων (ηµισεληνοειδείς λίµνες, 
πρώην µαίανδροι ποταµών, κ.λπ...). Ενεργά 
χρησιµοποιούµενη αρόσιµη γη απαντά µόνο σε 
µικρά τεµάχια σε λοφώδεις περιοχές. 
 
Η περιοχή Natura 2000 περιλαµβάνει 1 913 
εκτάρια οικοτόπων λειµώνων (Šeffer & Stanová 
1999), περιλαµβανόµενων τριών οικοτόπων του 
παραρτήµατος 1 που εξαρτώνται σε σηµαντικό 
βαθµό από γεωργικές δραστηριότητες (6440, 
6510, 6410). Οι αλλουβιακοί λειµώνες της 
ένωσης Cnidion (6440) (Cnidion venosi Bal.-Tul. 
1965) είναι ο βασικός οικότοπος λειµώνων που 
καλύπτει το σηµαντικότερο τµήµα της περιοχής. 
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Ο βασικός στόχος διατήρησης για την περιοχή 
είναι η διατήρηση και αποκατάσταση των 
ηµιφυσικών και φυσικών οικοτόπων µέσω της 
άσκησης εκτατικής γεωργίας. Η διαχείριση των 
οικοτόπων συνδυάζεται µε ειδική διαχείριση για 
συγκεκριµένα είδη ζώων, όπως η διαχείριση 
χορτοκοπής µωσαϊκού (π.χ. για πτηνά, 
πεταλούδες). 
 
Οι λειµώνες υφίστανται χορτοκοπή δύο φορές 
ετησίως (στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου και 
τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο)· υπάρχουν επίσης 
και ιστορικές αναφορές σε µία κατ’ εξαίρεση 
τρίτη χορτοκοπή (Seffer et al. 1999) ή βοσκή σε 
µικρά τµήµατα. 
 

 
Οι λειµώνες υφίστανται χορτοκοπή δύο φορές ετησίως 
(και µερική βοσκή) ενώ θεωρούνται υψηλής ποιότητας 
χορτονοµή, ιδίως για την εκτροφή αλόγων (DAPHNE) 
 
Οι λειµώνες κατακλυζόµενων πεδιάδων 
φιλοξενούν αρκετά είδη που περιλαµβάνονται 
στα παραρτήµατα των οδηγιών για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά. Τα είδη πεταλούδας 
Maculinea teleius, M. nausithous, και Lycaena 
dispar συνδέονται στενά µε παραδοσιακά 
χρησιµοποιούµενους αλλουβιακούς λειµώνες 
(Ružičková et al. 2007). Τα είδη αυτά ήταν 
προσαρµοσµένα στο µωσαϊκό που δηµιουργούσε 
παραδοσιακά η πρακτική της χορτοκοπής, καθώς 
τα χόρτα δεν κόβονταν ποτέ όλα ταυτόχρονα 
στον συγκεκριµένο τόπο. 
 
Η διαχείριση του µωσαϊκού είναι σηµαντική 
επίσης για το είδος Crex crex, ιδίως κατά τη 
διάρκεια ετών µε συντοµότερες περιόδους 
κατάκλυσης µε ύδατα. Αντίθετα, άλλα είδη 
πτηνών ευρωπαϊκής σηµασίας, όπως το Lanius 
collurio ή το Ciconia nigra, ωφελούνται 
ενδεχοµένως από την εκτεταµένης κλίµακας 
χορτοκοπή, διότι οι βοσκότοποι στους οποίους 
έχουν κοπεί πρόσφατα τα χόρτα αποτελούν 
ιδιαίτερα ελκυστικές πηγές τροφής. 
 

Τα εν λόγω παραδείγµατα απεικονίζουν την 
ιδιαίτερη πολυπλοκότητα της προσπάθειας 
εξισορρόπησης των διαφορετικών απαιτήσεων 
διαχείρισης για αµφότερα τα είδη και τους 
οικοτόπους στον τόπο. 
 
 

Η εξεύρεση τρόπων 
υποστήριξης φιλικών προς τη 
φύση εκτατικών γεωργικών 
πρακτικών στην 
κατακλυζόµενη πεδιάδα του 
Μοράβα 
 
Οι αρόσιµοι και οι εγκαταλειµµένοι λειµώνες στην 
κατακλυζόµενη πεδιάδα του ποταµού Μοράβα 
προκάλεσαν σειρά περιβαλλοντικών και 
οικολογικών προβληµάτων. Το 1997, το ίδρυµα 
DAPHNE κατάρτισε ένα µητρώο των λειµώνων 
για τη συγκεκριµένη περιοχή και προσδιόρισε ένα 
σχέδιο δράσης για την αναζωογόνηση των 
οικοτόπων του Μοράβα. Οι βασικές εµπειρίες που 
αποκτήθηκαν από τη µεταµόρφωση της αρόσιµης 
γης σε πλούσιους σε είδη λειµώνες καθώς και 
από την αναζήτηση µακροπρόθεσµης οικονοµικής 
στήριξης για την άσκηση εκτατικής γεωργίας 
στην περιοχή µπορούν να παρουσιαστούν 
συνοπτικά ως εξής: 
 
Αποκατάσταση - Εντατικές διαβουλεύσεις 
µε τους αγρότες και τους διευθυντές 
τόπων 
 
Στη δεκαετία του 1990, οι κύριες δράσεις στην 
περιοχή του Μοράβα είχαν ως επίκεντρο την 
εκτεταµένης κλίµακας αποκατάσταση των 
λειµώνων κατακλυζόµενων πεδιάδων. 
Συγκεκριµένα µέτρα διατήρησης 
χρηµατοδοτήθηκαν από παγκόσµια (GEF/WB), 
και ευρωπαϊκά (PHARE) κονδύλια, σε συνδυασµό 
µε τις υφιστάµενες γεωργικές επιδοτήσεις. 
 
Η συνολική διαδικασία σχεδιασµού για την 
κατακλυζόµενη πεδιάδα του ποταµού Μοράβα 
(ξεκίνησε το 1997), περιλαµβανοµένου του 
ορισµού της περιοχής που προτείνεται προς 
αποκατάσταση, των γεωργικών πρακτικών και 
των τεχνικών αποκατάστασης, καθώς και της 
επακόλουθης διαχείρισης, διεκπεραιώθηκε από 
εµπειρογνώµονες βάσει αναλυτικών 
διαβουλεύσεων µε ντόπιους αγρότες και 
διευθυντές τόπων. 
 
Κατά την έναρξη της διαδικασίας, οι αγρότες 
τηρούσαν ιδιαίτερα αρνητική ή αδιάφορη στάση, 
η οποία συνδεόταν συχνά µε αρνητικές εµπειρίες 
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από παρελθούσες πρωτοβουλίες προστασίας της 
φύσης. 
 
Εκπρόσωποι του DAPHNE ξεκίνησαν διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε αγρότες προκειµένου να 
τους εξηγήσουν τα οφέλη της εκτατικής 
γεωργίας τόσο για τη γεωργία όσο και για τη 
διατήρηση της φύσης. Μετά από αρκετές 
προσωπικές συναντήσεις, ορισµένοι αγρότες 
άρχισαν να επανεξετάζουν τη στάση τους και 4 
από τις 11 γεωργικές εκµεταλλεύσεις µεγάλης 
κλίµακας συµφώνησαν να συµµετάσχουν στα 
καθεστώτα αποκατάστασης. Η όλη διαδικασία 
υποστηρίχθηκε µε «κλασικά» µέσα δηµοσίων 
σχέσεων και επικοινωνίας, όπως ένα φυλλάδιο 
σχετικά µε τη συνετή χρήση των λειµώνων, 
διάφορα άλλα φυλλάδια και θεµατικά σεµινάρια. 
 
Ως αποτέλεσµα, το 1999 ξεκίνησε η 
αποκατάσταση 103 εκταρίων αρόσιµης γης. Η 
εγκαταλειµµένη γη είχε πρωτογενή 
διαταραχόφιλη βλάστηση µε σοβαρή µόλυνση 
από το χωροκατακτητικό φυτό Aster-novi belgii 
agg. Στη γη πραγµατοποιούνταν σπορά µε 
ντόπιους σπόρους που συλλέγονταν από 
πλούσιους σε είδη λειµώνες, ενώ 
δηµιουργήθηκαν νησίδες ποικιλότητας µέσω της 
µεταφοράς τυρφών από λειµώνες υψηλής 
βιοποικιλότητας. Όλες οι αποκατασταθείσες 
εκτάσεις υφίσταντο τακτική χορτοκοπή 
τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος. 
 
Ως εκ τούτου, το DAPHNE αναζήτησε βιώσιµη 
στήριξη για την εκτατική γεωργία στην 
αποκατασταθείσα περιοχή και για όλους τους 
πλούσιους σε είδη λειµώνες στην κατακλυζόµενη 
πεδιάδα του ποταµού Μοράβα. Δεδοµένου ότι δεν 
υπήρχε εθνικό πρόγραµµα που να παρέχει 
χρηµατοδότηση για εκτατική γεωργία, οι 
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην άσκηση 
επιρροής στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ 
και την υιοθέτηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. 

 
Λειµώνας κατακλυζόµενης πεδιάδας 12 έτη µετά την 
αποκατάσταση σε αρόσιµη γη κοντά στο χωριό 

Suchohrad (DAPHNE). Η παρακολούθηση κατέδειξε 
θετική ανάπτυξη όσον αφορά τη σύνθεση των ειδών. 
 
Ο διευκολυντικός ρόλος των ΜΚΟ 
παρέσχε τη δυνατότητα βελτίωσης της 
γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής 
 
Στη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης, ο 
βασικός στόχος πολιτικής των περιβαλλοντικών 
ΜΚΟ συνίστατο στην εξεύρεση στήριξης της 
φιλικής προς τη φύση γεωργίας σε λειµώνες. 
Αξιοποιώντας τις εµπειρίες αποκατάστασης στην 
κατακλυζόµενη πεδιάδα του Μοράβα, το DAPHNE 
άσκησε πίεση για την ενσωµάτωση µέτρων 
διαχείρισης για συγκεκριµένους οικοτόπους στο 
επικείµενο εθνικό γεωργοπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα. 
 
Το γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο θεωρήθηκε 
καινοτόµο και «επαναστατικό» µέσο πολιτικής το 
οποίο αναµενόταν ότι θα γίνει αποδεκτό από τους 
αγρότες στη Σλοβακία. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία, οι αγρότες αποζηµιώνονταν στο πλαίσιο 
της γεωργικής πολιτικής για ένα λιγότερο 
παραγωγικό σύστηµα γεωργίας. Ως εκ τούτου, το 
έργο στον τόπο του Μοράβα παρέσχε πολύτιµες 
πρακτικές εµπειρίες όσον αφορά την εισαγωγή 
της εκτατικής γεωργίας και την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους αγρότες 
προκειµένου να κερδηθεί η εµπιστοσύνη τους. 
 
Είναι σηµαντικό ότι το Υπουργείο Γεωργίας 
αξιοποίησε τις εν λόγω εµπειρίες και τα 
αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο 
της εκπόνησης του εθνικού 
γεωργοπεριβαλλοντικού προγράµµατος για την 
περίοδο 2004-2007 (και, αργότερα, για την 
περίοδο 2007-2013). Το DAPHNE λειτούργησε 
ως παράγοντας διευκόλυνσης όχι µόνο µεταξύ 
του Υπουργείου Γεωργίας και των αγροτών αλλά 
και µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος υπερέβη 
την «αυστηρή διαχωριστική γραµµή» µεταξύ 
γεωργίας και φύσης. 
 
Η διεξαγωγή τακτικών διµερών συναντήσεων και 
η καλύτερη κατανόηση σύνθετων ζητηµάτων 
όπως η διατήρηση της φύσης συνέβαλαν στην 
επίτευξη συναίνεσης και στην εναρµόνιση των 
προτεραιοτήτων σε κάποιο βαθµό. 
Συγκεκριµένα µέτρα για τους λειµώνες 
του Μοράβα – θετικό παράδειγµα για 
εθνικό γεωργοπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα 
 
Αρχικά, το υπουργείο σχεδίασε το 
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο ως οριζόντιο 
πρόγραµµα που παρέσχε κοινά µέτρα για όλη τη 
χώρα, ανεξάρτητα από τους τύπους των 
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λειµώνων. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα από τον 
τόπο του Μοράβα συνέβαλαν σηµαντικά στο να 
επηρεάσουν τον προσανατολισµό του 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου προς πιο 
στοχευµένα µέτρα διαχείρισης για 
συγκεκριµένους οικοτόπους. Το έργο παρέσχε 
επίσης σηµαντικά στοιχεία που µπορούν να 
αξιοποιηθούν για τον προσδιορισµό γεωργικών 
πρακτικών για µεσοφιλικούς και υγρούς 
λειµώνες. 
 
Το 2004, η Σλοβακία ενέκρινε ένα νέο 
γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα στο οποίο 
προσδιορίζονταν συγκεκριµένες γεωργικές 
πρακτικές για τέσσερις (και αργότερα για επτά) 
διαφορετικές οικολογικές οµάδες (τύπους 
οικοτόπων λειµώνων). Οι εν λόγω τύποι 
οικοτόπων προσδιορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο 
σύµφωνα µε το εθνικό µητρώο λειµώνων (Šeffer 
et al. 2002) και ήταν το αποτέλεσµα στενής 
συνεργασίας µεταξύ του DAPHNE, του 
οργανισµού Κρατικής Μέριµνας για τη Διατήρηση 
της Φύσης και του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
Σήµερα, το γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο είναι το 
σηµαντικότερο χρηµατοδοτικό µέσο σε ό,τι 
αφορά τη στήριξη της εκτατικής γεωργίας στους 
λειµώνες της Σλοβακίας. Σήµερα, το 
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο για ηµιφυσικούς 
λειµώνες στηρίζει µόνο περιοχές που έχουν 
αναγνωριστεί ως περιοχές ελάχιστης αξίας 
βιοποικιλότητας (υψηλής φυσικής αξίας), 
περιλαµβανοµένων των περιοχών Natura 2000. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η διαχείριση λειµώνων 
καθορίζεται βάσει συγκεκριµένων τύπων 
οικοτόπων που οµαδοποιούνται σε επτά 
κατηγορίες: Ξηροί λειµώνες, µεσοφιλικοί 
λειµώνες, ορεινοί θεριζόµενοι λειµώνες, υγροί 
λειµώνες χαµηλότερων υψοµέτρων, αλλουβιακοί 
λειµώνες µε Cnidion, υγροί λειµώνες 
υψηλότερων υψοµέτρων, λειµώνες µε βάλτους 
και Molinia, λειµώνες πολύ µεγάλου υψοµέτρου. 
 
Ως εκ τούτου, οι κατακλυζόµενες πεδιάδες του 
ποταµού Μοράβα ωφελούνται από τα µέτρα που 
επικεντρώνονται σε λειµώνες µωσαϊκού και 
υγρούς λειµώνες σε χαµηλά υψόµετρα και που 
υποστηρίζουν καθεστώτα βοσκής και κανόνες 
χορτοκοπής που εναρµονίζονται µε τους στόχους 
διατήρησης της φύσης. Στα εν λόγω µέτρα 
προβλέπονται οι ακριβείς ηµεροµηνίες και 
τεχνικές χορτοκοπής. Πρέπει να αναφερθεί ότι το 
γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο δεν καλύπτει τις 
συγκεκριµένες ανάγκες κάθε περιοχής Natura 
2000. Ως εκ τούτου, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην προστασία των ειδών του 
παραρτήµατος που βρίσκονται στην περιοχή του 
Μοράβα (π.χ. πεταλούδες). 
 

Οι γεωργικές πρακτικές στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου που έχουν 
προσδιοριστεί για τις διάφορες οικολογικές 
οµάδες οικοτόπων αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικές όσον αφορά την ενσωµάτωση 
στοιχείων βιοποικιλότητας στα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα. Οι αγρότες 
υιοθέτησαν το σύστηµα και χρησιµοποιούν πλέον 
συχνά τον όρο «βιότοπο». Ωστόσο, δεδοµένου 
ότι το γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο (ΓΠΜ) 
εφαρµόζεται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι περιφερειακές διαφορές, 
εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση των λειµώνων σε ορισµένα 
τµήµατα της Σλοβακίας. Επίσης, οι διοικητικές 
διαδικασίες για το ΓΠΜ για την περίοδο 2004-
2007 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. 
 
Παρά ταύτα, για τη διαχείριση των λειµώνων 
δαπανήθηκε το 50% του εθνικού 
προϋπολογισµού για το ΓΠΜ, καθώς οι γεωργικές 
πρακτικές και οι αποζηµιώσεις στο πλαίσιο του εν 
λόγω καθεστώτος προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
των αγροτών. Αυτό ισχύει και για τις 
κατακλυζόµενες πεδιάδες του ποταµού Μοράβα, 
όπου από το εν λόγω καθεστώς ωφελήθηκε το 
σύνολο σχεδόν της περιοχής. 
 
Κατά την επόµενη περίοδο 2007-2013, οι 
διοικητικές διαδικασίες για το ΓΠΜ 
απλουστεύτηκαν σηµαντικά, αλλά το σύστηµα 
ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει σχετική 
υστέρηση. Ως εκ τούτου, σηµαντικό τµήµα των 
λειµώνων δεν υπόκειται στη δέουσα διαχείριση 
(σύµφωνα µε την τελευταία εκτίµησης, πρόκειται 
για το 22%). 
 
 

Παράγοντες επιτυχίας και 
αντληθέντα διδάγµατα 
 
Η κατακλυζόµενη πεδιάδα του ποταµού Μοράβα 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στη χώρα –
για παράδειγµα, παρόµοιο έργο βρίσκεται σε 
εξέλιξη στην κατακλυζόµενη πεδιάδα του 
ποταµού Laborec-Uh, στο ανατολικό τµήµα της 
Σλοβακίας. 
 
Μετά από µια πολύ καλή αρχή, η διαχείριση 
λειµώνων στην κατακλυζόµενη πεδιάδα 
επηρεάζεται από µειώσεις στις γεωργικές 
αποζηµιώσεις και από την κοινωνικοοικονοµική 
ανάπτυξη. Παρά τις εν λόγω πιέσεις, η 
αποκατάσταση των λειµώνων και ο έλεγχος των 
χωροκατακτητικών ειδών συνεχίζονται, ενώ η 
εκτατική γεωργία εξακολουθεί να υποστηρίζεται 
µέσω του ΓΠΜ. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά 
ορισµένα από τα αντληθέντα διδάγµατα από την 
παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη: 
 
• Η εντατική επικοινωνία και οι 
διαβουλεύσεις µε τους αγρότες είναι 
κρίσιµης σηµασίας 

 
Η επιτυχία του µεγάλης κλίµακας έργου 
αποκατάστασης οφείλεται στην εντατική 
επικοινωνία και τις διαπραγµατεύσεις µε τους 
αγρότες. Οι προσωπικές συναντήσεις φαίνεται ότι 
είναι πολύ αποτελεσµατικότερες από οποιοδήποτε 
άλλο µέσο επικοινωνίας. Οι αγρότες συχνά έχουν 
προκαταλήψεις και η γνώµη τους επηρεάζεται 
από άλλους αγρότες ή ενδιαφερόµενα µέρη. Ως 
εκ τούτου, είναι σηµαντικό να παρέχονται 
αναλυτικές διευκρινήσεις σχετικά µε όλες τις 
πτυχές των µέτρων διατήρησης. 
 
Ωστόσο, η Σλοβακία εξακολουθεί να µην διαθέτει 
αποτελεσµατικό σύστηµα παροχής συµβουλών 
που να παρέχει στους αγρότες επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των 
περιοχών Natura 2000 και των διαθέσιµων 
επιδοτήσεων. Αυτό συµβάλλει στην άσκηση 
ακατάλληλων γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
περιοχές Natura 2000. 
 
• Τα καλά στοχευµένα 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα 
πρέπει να βασίζονται στην 
παρακολούθηση και την έρευνα 
 

Το καλά στοχευµένο γεωργοπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα της Σλοβακίας, µε τα γεωργικά µέτρα 
για συγκεκριµένους οικοτόπους που βασίζονται 
σε στοιχεία από το εθνικό µητρώο λειµώνων, 
αποτελεί καλή βάση για την εφαρµογή 
µακροπρόθεσµων πρακτικών εκτατικής γεωργίας 
στις περιοχές Natura 2000. 
 
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα 
πρέπει να περιλαµβάνουν αγρότες µικρών 
εκµεταλλεύσεων 

 
Πολλές περιοχές Natura 2000 στη Σλοβακία 
υπόκεινται στη διαχείριση αγροτών πολύ µικρών 
εκµεταλλεύσεων. Οι εν λόγω αγρότες συχνά δεν 
είναι ενταγµένοι στο διοικητικό σύστηµα και στο 
σύστηµα τήρησης βιβλίων και επιθεώρησης για 
αποζηµιώσεις ΚΓΠ, και δεν λαµβάνουν καµία 
επιδότηση, ή λαµβάνουν µόνο ενισχύσεις ΚΕΣΕ. 
Η εν λόγω κατάσταση είναι χαρακτηριστική για 
τις περιθωριακές και ορεινές περιοχές Natura 
2000.  
 
Οι µικροί αγρότες συχνά αποθαρρύνονται ακόµη 
και από το να υποβάλουν αίτηση για στήριξη 
λόγω των µη ελκυστικών ενισχύσεων σε 

συνδυασµό µε τις σχετικά πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, ή απλώς λόγω έλλειψης 
της κατάλληλης ενηµέρωσης. Το υφιστάµενο 
γεωργοπεριβαλλοντικό σύστηµα είναι 
ευνοϊκότερο για συνεταιρισµούς µεγάλης 
κλίµακας. 
 
Καθώς οι µικροί αγρότες είναι σηµαντικοί για την 
άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων στις 
περιοχές Natura 2000, ο τρόπος που θα 
εργάζονται στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στη διαχείριση των λειµώνων. Τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα και άλλα 
µέτρα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να καταστούν 
πιο προσβάσιµα για την εν λόγω οµάδα αγροτών 
σε ό,τι αφορά τις γεωργικές πρακτικές και τις 
διοικητικές διαδικασίες. 
 
Μία λύση είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα σε 
συνεταιρισµούς ή ενώσεις αγροτών να 
υπογράφουν µια κοινή γεωργοπεριβαλλοντική 
συµφωνία, αντί να υπογράφονται συµφωνίες µε 
µεµονωµένους αγρότες. Οι οργανώσεις 
διατήρησης όπως οι ΜΚΟ διαδραµατίζουν συχνά 
καίριο ρόλο στη συγκέντρωση των αγροτών και 
την ενηµέρωσή τους σχετικά µε στόχους 
διατήρησης. 
 
• Περιφερειακή προσέγγιση 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων µε 
βάση το τοπίο 

 
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα για τις 
περιοχές Natural 2000 θα πρέπει να σχεδιάζονται 
και να εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να είναι 
επωφελή για τη βιοποικιλότητα σε περιφερειακή 
κλίµακα και όχι µόνο σε µικρά τµήµατα του 
τοπίου. Ο προσδιορισµός περιφερειακών στόχων 
σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση συλλογικής 
προσέγγισης θα παράσχει τη δυνατότητα για πιο 
συνεκτικές δράσεις σε επίπεδο τοπίου και θα 
ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
ΓΠΜ, ενώ θα συµβάλει και στην απλούστευση της 
διοικητικής διαδικασίας ώστε να ενθαρρυνθεί η 
συµµετοχή των µικρών αγροτών. 
 
Οι αγρότες σε περιοχές Natura 2000 θα πρέπει 
να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για 
συµµετοχή σε ΓΠΜ για ολόκληρη τη γεωργική 
εκµετάλλευση. Για αυτόν τον σκοπό, υπάρχει µια 
πρωτοβουλία ανάπτυξης «σχεδίων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» η οποία συνίσταται σε 
συγκεκριµένες γεωργοπεριβαλλοντικές οδηγίες 
για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που λειτουργούν 
σε περιοχές Natura 2000. Ωστόσο, παρά τα 
σηµαντικά οφέλη από τα σχέδια γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και τη συλλογική προσέγγιση, 
υπάρχει σειρά διοικητικών, τεχνικών και 
κοινωνικών ζητηµάτων που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν πρώτα. 
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Προοπτικές για το µέλλον 
στην πεδιάδα του Μοράβα 
 
Παρά την ύπαρξη γεωργοπεριβαλλοντικού 
προγράµµατος που υποστηρίζει την εκτατική 
γεωργία στις κατακλυζόµενες πεδιάδες του 
ποταµού Μοράβα, ή γεωργική παραγωγή 
µειώνεται και η εγκατάλειψη της γης εξακολουθεί 
να αποτελεί την κύρια απειλή για τους πλούσιους 
σε είδη λειµώνες. 
 
Οι τοπικές ΚΜΟ αναζητούν λύσεις προκειµένου 
να διατηρηθεί η διαχείριση των λειµώνων µέσω 
της ανάπτυξης του αγροτουρισµού στην περιοχή 
και να υποστηριχθούν εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας µε χρήση του σανού από τους 
πλούσιους σε είδη λειµώνες. 
 
Το τριµερές στρατηγικό σχέδιο δράσης για την 
περιοχή Ramsar (περιλαµβανοµένου του 
συνόλου των περιοχών Natura 2000) για τις 
διασυνοριακές κατακλυζόµενες πεδιάδες των 
Μοράβα-Thaya αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε 
ενδιαφερόµενα µέρη και από τις τρεις χώρες. Στο 
σχέδιο προσδιορίζονται συγκεκριµένες δράσεις 
για τη διατήρηση των λειµώνων, µεταξύ άλλων, 
η υποστήριξη της εκτατικής γεωργίας, ένα ειδικό 
πρόγραµµα για πλούσιους σε είδη λειµώνες ή η 
εφαρµογή βοσκής από µεγάλα φυτοφάγα ζώα. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
παραδοσιακών 
αγροτικών 
τοπίων στη 
Φινλανδία 
 
 
Συνεργασία µεταξύ 
πολλαπλών ενδιαφερόµενων 
µερών στην κοιλάδα του 
ποταµού Rekijokilaakso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραδοσιακά αγροτικά τοπία 
στη Φινλανδία 
 
Τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία στη Φινλανδία 
αποτελούνται από λειµώνες και δασώδεις 
λειµώνες που δηµιουργήθηκαν από την 
εκτατική κτηνοτροφία στη διάρκεια των 
περασµένων αιώνων. Τα εν λόγω τοπία είναι 
διάσπαρτα στη Φινλανδία, από τους 
παράκτιους λειµώνες στη νότια Βαλτική 
Θάλασσα µέχρι τους αλπικούς ρεικότοπους 
στη βόρεια Λαπωνία. 
 
Τα παραδοσιακά τοπία έχουν υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας: το ένα τρίτο περίπου του 
συνόλου των απειλούµενων µε εξαφάνιση 
ειδών στη Φινλανδία χρησιµοποιούν αυτά τα 
τοπία ως κύριο οικότοπό τους, ενώ παρόµοιο 
ποσοστό των παραδοσιακών αγροτικών 
τοπίων, συνολικά 500 τόποι και 6 000 εκτ. 
γης, προστατεύονται ως µέρος του δικτύου 
Natura 2000. 
 
Τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία µειώνονται 
σταθερά από τα τέλη του 19ου αιώνα λόγω 
των αλλαγών στα καθεστώτα γεωργικής 
διαχείρισης. Η εκτατική κτηνοτροφία έχει 
πλέον αντικατασταθεί από την εντατική 
παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
κρέατος µε σηµαντικές αλλαγές στα 
συστήµατα παραγωγής (π.χ. χρήση τεχνητών 
λιπασµάτων). Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια 
τη µετατροπή των λειµώνων σε 
καλλιεργούµενους αγρούς ή/και την πλήρη 
εγκατάλειψη των προηγούµενων 
δραστηριοτήτων διαχείρισης (Έργο Trinet 
2010). 
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Άποψη πάνω από το Rekijokilaakso (Eija Hagelberg) 
 
 
 
Δεδοµένων των ανωτέρω απειλών, η συνέχιση 
της διαχείρισης των παραδοσιακών γεωργικών 
βιοτόπων και άλλων πολύτιµων οικολογικά 
περιοχών γεωργικών εκτάσεων αποτελεί έναν 
από τους κύριους εθνικούς στόχους 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
 
 

Περιοχή Natura 2000 του 
Rekijokilaakso: εισαγωγή και 
κύρια χαρακτηριστικά  
 
Η περιοχή Natura 2000 της κοιλάδας του 
ποταµού Rekijokilaakso είναι ένα εκτεταµένο 
(1 209 εκτ.) σύµπλεγµα ηµιφυσικών 
λειµώνων και δασωδών βοσκοτόπων που 
βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταµού Rekijoki 
στο Somero και το Salo, στη νοτιοδυτική 
Φινλανδία. 
 
Η περιοχή περιλαµβάνει σειρά οικοτόπων 
διαφόρων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενώ 
αποτελεί επίσης βιολογικό διάδροµο 
περιφερειακής κλίµακας για πολλά είδη. 
 
Οι κύριοι στόχοι διατήρησης για την περιοχή 
είναι οι ακόλουθοι: 

Αύξηση του αριθµού των κατάλληλα 
διαχειριζόµενων λειµώνων και δασωδών 
βοσκοτόπων 

Αύξηση του αριθµού των συµφωνιών 
διατήρησης για δάση πλούσια σε βλάστηση 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
πρακτικών διαχείρισης 

Προστασία και αύξηση του αριθµού 
ορισµένων εµβληµατικών ειδών 

Προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήµατος 
συνδεόµενων µε την περιοχή, ιδίως 
τουρισµός, αναψυχή και ανάπτυξη 
βιώσιµων προϊόντων προστιθέµενης αξίας 

Επικοινωνία των αξιών και οφελών που 
σχετίζονται µε το δίκτυο Natura 2000. 

 
Οικότοποι και είδη κοινοτικής 
σηµασίας 
 
Η περιοχή Natura 2000 του Rekijokilaakso 
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 
οικοτόπους που προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι πλέον 
συνήθεις οικότοποι είναι 
θεριζόµενοι/βοσκούµενοι λειµώνες χαµηλού 
υψοµέτρου (6510)1 και δάση πλούσια σε 
βλάστηση (9050). Άλλοι λειµώνες, όπως οι 
µεσοφιλικοί λειµώνες και οι λειµώνες 
Filipendula (6270 και 6430), είναι επίσης 
χαρακτηριστικοί της περιοχής. Τέλος, στην 
                                                
1  Η διαχείριση θεριζόµενων λειµώνων σταµάτησε στη 
διάρκεια της περιόδου µεταξύ των δεκαετιών 1940 – 
1970 και η κύρια µέθοδος διαχείρισης είναι επί του 
παρόντος η βοσκή. Βλέπε επίσης «µελλοντική 
µακροπρόθεσµη διαχείριση» για περαιτέρω ανάλυση. 
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περιοχή απαντούν ορισµένοι οικότοποι 
ποταµών και παλαιοί οικότοποι δασών. 
 
Ο Rekijokilaakso φιλοξενεί διάφορα σηµαντικά 
είδη λειµώνων που εξαρτώνται από τη βοσκή, 
συµπεριλαµβανοµένων αγγειόσπερµων, 
πτηνών, σκαθαριών και πεταλούδων. 
 
Στα είδη κοινοτικής σηµασίας περιλαµβάνεται 
ο ιπτάµενος σκίουρος (Pteromys volans) και η 
πεταλούδα «Clouded Apollo» (Parnassius 
mnemosyne). Επιπλέον, ο Rekijokilaakso 
φιλοξενεί σειρά ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας για τα πτηνά. 
 

 
Διαφορετικοί τύποι οικοτόπων στο Rekijokilaakso: 
θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού υψοµέτρου (6510, 
ανωτέρω) και ρέµα µε σάπιο ξύλο (9050, 
κατωτέρω). Η διατήρηση της τελευταίας αυτής 
περιοχής έχει διευθετηθεί µέσω του εθελοντικού 
προγράµµατος Metso. (Eija Hagelberg και Iiro 
Ikonen) 

 

 
Γενικά, το 93% των παραδοσιακών αγροτικών 
τοπίων στην Φινλανδία έχουν ταξινοµηθεί ως 
τοπία σε κίνδυνο εξαφάνισης. Όπως ήταν 
αναµενόµενο, αρκετοί οικότοποι και είδη στο 
Rekijokilaakso είναι σε κίνδυνο εξαφάνισης ή 
σε κρίσιµο κίνδυνο εξαφάνισης και η 
κατάσταση διατήρησης του συνόλου αυτών 
εξακολουθεί να είναι µη ικανοποιητική. 
 
Κοινωνικοοικονοµικός ρόλος, 
κατάσταση και τάσεις  

 
Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης δεν 
ασκούνται πλέον στο Rekijokilaakso, µε 
αποτέλεσµα οι οικότοποι και τα είδη να είναι 
ευαίσθητα στις αλλαγές. Το παραδοσιακό 
καθεστώς ετήσιας χορτοκοπής και βοσκής 
«αναβλάστησης» έχει σχεδόν παύσει να 
υφίσταται καθώς δεν είναι πλέον επικερδές, 
και η εγκατάλειψη των λειµώνων αποτελεί 
πολύ σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα 
στην περιοχή. Κατά συνέπεια, η εξεύρεση 
τρόπων διατήρησης, και, κατά προτίµηση, 
ενίσχυσης, των πρακτικών εκτατικής 
διαχείρισης εντός εντατικά καλλιεργούµενων 
τοπίων αποτελεί βασική πρόκληση για την 
περιοχή. 
 
Από την άλλη πλευρά, η περιοχή Natura 2000 
του Rekijokilaakso διαθέτει εξαιρετικές αξίες 
φυσικού κάλλους, τοπίου και πολιτισµικές αξίες, 
και εκτιµάται ότι δέχεται περίπου 5 000 
επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Τα παραπάνω 
δηµιουργούν σηµαντικές ευκαιρίες για τον 
τουρισµό, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, 
περιλαµβανοµένων των σχετικών 
επιχειρηµατικών ευκαιριών (π.χ. Ikonen 2002, 
Luoto et al. 2002, Heikkinen et al. 2007). Η 
περιοχή λειτουργεί επίσης ως περιοχή φυσικής 
απορρόφησης µεταξύ του ποταµού και του 
περιβάλλοντος τοπίου, καθώς συγκεντρώνει την 
απορροή από τις γεωργικές περιοχές. Οι 
λειµώνες παρέχουν σηµαντικούς οικοτόπους για 
τα έντοµα, τα οποία επικονιάζουν επίσης τα 
φρούτα και τα λαχανικά στο ευρύτερο τοπίο. Τα 
εν λόγω οφέλη, ωστόσο, δεν έχουν ακόµη 
µελετηθεί εις βάθος. 
 
Τέλος, η περιοχή του Rekijokilaakso είναι 
ιδανική για την παραγωγή βοοειδών, το κρέας 
των οποίων µπορεί να διατεθεί στην αγορά ως 
κρέας βιώσιµης βοσκής και φιλικό προς τη 
βιοποικιλότητα, υποστηρίζοντας τη διαχείριση 
των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων (δηλ. το 
αποκαλούµενο «κρέας ελευθέρας βοσκής»). 
Παρότι ορισµένοι αγρότες αξιοποίησαν µε 
επιτυχία την εν λόγω ευκαιρία, εξακολουθεί 
να υπάρχει ανάγκη ενσωµάτωσης της 
πρακτικής και ανάπτυξης ικανοτήτων µεταξύ 
των αγροτών προκειµένου αποκτήσουν 
προστιθέµενη αξία τα προϊόντα τους (βλέπε 
επίσης «µακροπρόθεσµη διαχείριση»). 
 
 

Δραστηριότητες διαχείρισης 
– επίδειξη βέλτιστης 
πρακτικής 
 
Βασικά µέτρα διαχείρισης  
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Τους πολύτιµους οικοτόπους του 
Rekijokilaakso διαχειρίζονται, σε µεγάλο 
βαθµό, ιδιοκτήτες γης (αγρότες και 
δασοκόµοι), παράλληλα µε την άσκηση άλλων 
γεωργικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. 
Τα εν λόγω καθεστώτα βασίζονται σε 
εγκεκριµένα σχέδια διαχείρισης, τα οποία 
καλύπτουν το κόστος της βοσκής και της 
χορτοκοπής στοχευµένων οικοτόπων µε 
σκοπό την ενίσχυση του τοπίου και της 
βιοποικιλότητας των ειδών. Εναλλακτικά, σε 
αρκετές τοποθεσίες, τις δραστηριότητες 
διαχείρισης συντονίζουν και διεκπεραιώνουν 
τοπικοί και περιφερειακοί οργανισµοί, 
ειδικότερα η τοπική ένωση διατήρησης της 
φύσης. 
 
Τα κύρια µέτρα διαχείρισης στο Rekijokilaakso 
είναι η εκτατική χορτοκοπή και βοσκή. Τις εν 
λόγω δραστηριότητες ασκούν σε τακτική βάση 
οι αγρότες (στο πλαίσιο των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων), 
διάφοροι οργανισµοί και εθελοντές (βλέπε 
κατωτέρω) µε σκοπό την αποκατάσταση και τη 
διατήρηση των οικοτόπων λειµώνων. Ένας 
από τους κύριους στόχους για το µέλλον είναι 
η βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης 
µέσω της επανεισαγωγής της χορτοκοπής και 
της βοσκής «αναβλάστησης» σε σειρά 
βασικών ζωνών εντός της περιοχής. 
 
Η βοσκή αποτελεί την κύρια συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα διαχείρισης στην περιοχή. Τα 
ζώα που βόσκουν είναι βοοειδή 
(κρεατοπαραγωγά βοοειδή και δαµάλες, 
καθώς επίσης και ορισµένα πρόβατα και 
ορεινά βοοειδή), ενώ η βοσκή είναι 
εναλλασσόµενη, δηλ. τα βοοειδή βόσκουν σε 
ένα τεµάχιο και, στη συνέχεια, µεταφέρονται 
στο επόµενο. Η τυπική περίοδος βοσκής είναι 
από τις αρχές Ιουλίου µέχρι τα τέλη του 
φθινοπώρου. Η εναλλασσόµενη βοσκή 
αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλη για το είδος 
«Clouded Apollo», καθώς διασφαλίζει ότι οι 
κάµπιες και οι νύµφες του δεν 
παρενοχλούνται στη διάρκεια της άνοιξης. 
Ωστόσο, είναι σαφές ότι ορισµένα είδη 
ωφελούνται από ένα συνεχιζόµενο και σε 
κάποιο βαθµό εντατικότερο καθεστώς βοσκής. 
Αυτού του είδους το καθεστώς (µία µονάδα 
ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο) εφαρµόζεται 
επί του παρόντος σε ορισµένες ζώνες εντός 
της περιοχής και υπάρχουν σχέδια για 
περαιτέρω αύξηση. 
 
Η χορτοκοπή αποτελεί επί του παρόντος 
δευτερεύουσα δραστηριότητα. Ασκείται σε δύο 
τεµάχια οικοτόπου µε τη συνδροµή της 
Ένωσης για τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία, 

µε χρήση ειδικών µηχανηµάτων. Η χορτοκοπή 
µε χρήση µηχανηµάτων βοηθά επίσης τη 
διάνοιξη της επιφάνειας του εδάφους και 
διευκολύνει τη βλάστηση των σπόρων. Στόχος 
είναι η καθιέρωση και διατήρηση ενός 
συνεχιζόµενου καθεστώτος διαχείρισης µε 
βάση τη χορτοκοπή και η παρακολούθηση των 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεών του στη 
σύνθεση των ειδών σε ξηρά και απόκρηµνα 
τεµάχια οικοτόπου κατά µήκος της κοιλάδας 
του ποταµού. 
 

 
Χορτοκοπή στην κοιλάδα του µικρού ποταµιού 
Nikkalanoja. Η Centaurea phrygia έχει αυξηθεί 
σηµαντικά στην περιοχή λόγω της έγκαιρης 
χορτοκοπής (Eija Hagelberg) 
 
Σε γενικές γραµµές, η χορτοκοπή αποτελεί 
την παραδοσιακή µέθοδο διαχείρισης της 
περιοχής, ενώ έχει επίσης αναγνωριστεί ως η 
προτιµώµενη µέθοδος διαχείρισης για 
θεριζόµενους λειµώνες χαµηλού υψοµέτρου 
(6510) (Airaksinen & Karttunen 2001). Ο 
αντίκτυπος της χορτοκοπής στη σύνθεση και 
τη δυναµική των ειδών διαφέρει ανάλογα µε 
τον τύπο βοσκής. Ως εκ τούτου, ένα 
ολοκληρωµένο καθεστώς που συνδυάζει τη 
βοσκή και τη χορτοκοπή διαµορφώνει έναν 
βελτιωµένο τρόπο ενίσχυσης της 
βιοποικιλότητας και αποτροπής της 
εξαφάνισης ειδών σε τοπικό επίπεδο. 
Επιπλέον, η προσπάθεια ενθάρρυνσης της 
υιοθέτησης της παραδοσιακής χορτοκοπής µε 
δρεπάνι αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
προσπάθειας διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς στην περιοχή του Rekijokilaakso. 
 
Στο µέλλον έχει προβλεφθεί η επανεισαγωγή 
ειδών µε σκοπό την υποστήριξη της 
αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στο 
Rekijokilaakso. Με βάση τα ευοίωνα 
αποτελέσµατα από τη νότια Φινλανδία, έχει 
σχεδιαστεί για το 2012 η επανεισαγωγή του 
είδους «Clouded Apollo» σε νέους οικοτόπους 
εντός της περιοχής του Rekijokilaakso. 
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Ρόλος και συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών  
 
Η διαχείριση της περιοχής του Rekijokilaakso 
πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή διαφόρων 
ενδιαφερόµενων µερών. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, αγρότες και δασοκόµοι, επιχειρηµατίες 
και τοπικές επιχειρήσεις, επιστήµονες και 
εµπειρογνώµονες, και τοπικές ενώσεις (π.χ. 
τοπικές ενώσεις χωριών στους δήµους του 
Somero, φινλανδικές ενώσεις τοπίου, ενώσεις 
διατήρησης της φύσης και ενώσεις που 
ενδιαφέρονται για σπάνια είδη όπως 
πεταλούδες και λιβελούλες). 
 
Ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης µε 
τα ενδιαφερόµενα µέρη 
 
Το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής του 
Rekijokilaakso αναπτύχθηκε βάσει ενός 
συνδυασµού πληροφοριών από 
ερωτηµατολόγια που απευθύνονταν σε 
ενδιαφερόµενα µέρη και ιστορικών µελετών, 
και αποσκοπούσε στη συµµετοχή του συνόλου 
των 83 γεωργικών εκµεταλλεύσεων της 
περιοχής. Το τελικό σχέδιο διανεµήθηκε σε 
όλους τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες γης, 
υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µε 
επιτυχία την υιοθέτηση 
γεωργοπεριβαλλοντικών συµφωνιών εντός της 
περιοχής (π.χ. σε ό,τι αφορά τον αριθµό και 
την ποιότητα των συµφωνιών). 
 
Σύναψη συµφωνιών διατήρησης µε 
τους ιδιοκτήτες γης 
 
Αξιοποιώντας τη στενή συνεργασία µε τους 
ιδιοκτήτες γης (ανωτέρω), συνήφθησαν 
συνολικά 184 γεωργοπεριβαλλοντικές 
συµφωνίες έκτασης 390 εκτ. 
 
Οι εν λόγω συµφωνίες συνήφθησαν για 
περίοδο 5 έως 10 ετών, µε ειδικό σκοπό την 
επίτευξη των στόχων διατήρησης. Οι εν λόγω 
συµφωνίες συνήφθησαν στην πλειονότητά 
τους στο πλαίσιο των εθνικών 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων. 
Επιπλέον, συνολικά 54 εκτ. δασικών εκτάσεων 
τέθηκαν υπό προστασία µέσω εθελοντικών 
συµφωνιών που συνήφθησαν στο πλαίσιο του 
εθνικού προγράµµατος για τη βιοποικιλότητα 
των δασών METSO. 
 
Εθελοντικές δράσεις 
 
Η περιφερειακή ένωση για τα παραδοσιακά 
αγροτικά τοπία είναι υπεύθυνη για τη 
διεξαγωγή ορισµένων δραστηριοτήτων 

χορτοκοπής στο Rekijokilaakso, ειδικότερα σε 
περιοχές γύρω από το χωριό Rekijoki και το 
υδατόρρευµα Nikkalanoja. 
 
Χρηµατοδότηση 
 
Η διαχείριση της περιοχής Natura 2000 του 
Rekijokilaakso χρηµατοδοτείται από δηµόσιες 
και ιδιωτικές πηγές. Σε αυτές περιλαµβάνονται 
τα εξής: 
 
Γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα στο 
πλαίσιο των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ, περιλαµβανοµένων των 
βασικών καθεστώτων και των καθεστώτων 
υψηλού επιπέδου που καλύπτουν ή/και 
αποζηµιώνουν τους αγρότες για το κόστος 
των δραστηριοτήτων χορτοκοπής και 
βοσκής. (βλέπε «αντληθέντα διδάγµατα 
κατωτέρω). 

Ενωσιακή χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα LIFE, περιλαµβανοµένης 
χρηµατοδότησης από την επανεισαγωγή 
του είδους «Clouded Apollo» σε 
ορισµένους παλιούς οικοτόπους. 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Interreg IIA), για την 
υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ικανοτήτων (Ikonen et al 2001). 

Χρηµατοδότηση από ΜΚΟ και τοπικές 
ενώσεις, περιλαµβανόµενης 
χρηµατοδότησης για τη διαµόρφωση 
φυσικών µονοπατιών, της ανάπτυξης 
καθοδήγησης για τη διαχείριση και της 
διεξαγωγής δραστηριοτήτων διαχείρισης. 

Δηµόσια χρηµατοδότηση από 
περιβαλλοντικές αρχές, για τη 
χρηµατοδότηση µέρους των δράσεων 
διαχείρισης και του συντονισµού των 
δραστηριοτήτων διατήρησης. 

Εθνικά καθεστώτα δηµόσιας 
χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένων 
εθνικών καθεστώτων αποζηµίωσης Natura 
2000 και του εθνικού προγράµµατος για τη 
βιοποικιλότητα των δασών METSO 2008–
2016 για τη χρηµατοδότηση της 
(εθελοντικής) διατήρησης δασικών 
εκτάσεων στη νότια Φινλανδία. 

 
 

Βασικές γνώσεις και 
αντληθέντα διδάγµατα 
 
Η κοιλάδα του ποταµού Rekijokilaakso είναι 
ένα από τα µεγαλύτερα και γνωστότερα 
παραδοσιακά αγροτικά τοπία στη Φινλανδία. 
Ως εκ τούτου, αποτελεί πολύτιµο παράδειγµα 

178



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

για σκοπούς «επίδειξης» σε ό,τι αφορά την 
καθιέρωση επιτυχηµένων καθεστώτων 
διαχείρισης για ηµιφυσικές περιοχές Natura 
2000. Η περιοχή είναι επίσης ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική της νότιας Φινλανδίας όπου 
επιβιώνουν παραδοσιακοί βιότοποι µόνο σε 
απόκρηµνες, απρόσιτες κοιλάδες ποταµών. 
 
Η έκταση που υπόκειται σε κατάλληλη 
διαχείριση (δηλ. εκτατική χορτοκοπή και 
βοσκή) εντός της περιοχής Natura 2000 του 
Rekijokilaakso αυξάνεται σταθερά, µε 
αποτέλεσµα την ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
στην περιοχή. Επιπλέον, έχει δηµιουργηθεί 
σειρά ιδιωτικών εκτάσεων διατήρησης 
(δασώδη βοσκοτόπια και υπεραιωνόβια δάση). 
Σε επίπεδο ειδών, η ενίσχυση της διαχείρισης 
έχει συµβάλει αποτελεσµατικά στη διατήρηση 
του είδους «Clouded Apollo». Στη συνέχεια 
περιγράφονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες 
βέλτιστες πρακτικές και τα αντληθέντα 
διδάγµατα. 
 
Η ολοκληρωµένη διαχείριση ως 
βασικός παράγοντας επιτυχίας 
 
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα της ΕΕ 
επιτρέπουν στους αγρότες να ενσωµατώσουν 
τη διαχείριση ηµιφυσικών λειµώνων στις 
συνήθεις γεωργικές δραστηριότητές τους. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα µοναδικό 
σηµείο εµπορικής προώθησης και πώλησης 
των προϊόντων, π.χ. «κρέας ελευθέρας 
βοσκής» από βοοειδή που εκτρέφονται µε 
µεθόδους βιώσιµης βοσκής. 
 
Οι δραστηριότητες διατήρησης και διαχείρισης 
της περιοχής –περιλαµβανοµένου του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής των 
δραστηριοτήτων- διεξάγονται κατά τρόπο 
συµµετοχικό και καινοτόµο σε στενή 
συνεργασία µε τις περιβαλλοντικές, 
γεωργικές/δασοκοµικές αρχές και ιδιώτες 
ιδιοκτήτες γης. 
 
Επίσης, ενεργό ρόλο διαδραµατίζουν οι ΜΚΟ 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η εκπόνηση 
επιστηµονικών µελετών, που 
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε 
ερευνητές και διευθυντές τόπων, έχει 
συµβάλει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση των 
καταλληλότερων µέτρων διαχείρισης. 
 
Συνεργασία µεταξύ ενδιαφερόµενων 
µερών για την ελαχιστοποίηση των 
συγκρούσεων 
 
Οι συµµετοχικές διαδικασίες και δράσεις 
σχεδιασµού, υποστηριζόµενες από την 

ανάπτυξη καθοδήγησης και πληροφοριών, 
έχουν µειώσει σε σηµαντικό βαθµό τις 
συγκρούσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
µερών στην περιοχή, ευνοώντας τη 
διαµόρφωση θετικής στάσης µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών, των αγροτών και των 
δασοκόµων έναντι του δικτύου Natura 2000. 
 
Η καλή συνεργασία µεταξύ των αρχών, των 
ΜΚΟ, των επιστηµόνων, των αγροτών και 
άλλων τοπικών ενδιαφερόµενων µερών (π.χ. 
διοργάνωση διαφόρων συµµετοχικών 
εκδηλώσεων) έχει διαµορφώσει θετική 
ατµόσφαιρα όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη 
διαχείριση. 
 
Η διεύρυνση της βάσης 
χρηµατοδότησης αυξάνει τις ευκαιρίες 
 
Η εξασφάλιση και ο επιτυχής συντονισµός 
χρηµατοδότησης από διάφορες πηγές 
επέτρεψε την (εκ νέου) καθιέρωση ενός 
σχετικά περιεκτικού καθεστώτος διαχείρισης. 
Αυτό κατέστη σε σηµαντικό βαθµό δυνατό 
µέσω της επιτυχηµένης και προδραστικής 
συµµετοχής διαφόρων ενδιαφερόµενων 
µερών. 
 
Για παράδειγµα, η υποστήριξη της εκτατικής 
βοσκής µέσω του εισοδήµατος από το «κρέας 
ελευθέρας βοσκής» αποδείχθηκε ότι αποτελεί 
ένα ευοίωνο και καινοτόµο µέσο προόδου. 
Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο χρηµατοδότησης 
δηµιουργεί µια καλή βάση για τη 
µακροπρόθεσµη διαχείριση της περιοχής. 
 
Βελτίωση του σχεδιασµού των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 
 
Οι εµπειρίες από το Rekijokilaakso κατέδειξαν 
επίσης ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση της 
γεωργοπεριβαλλοντικής υποστήριξης 
προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
απαιτήσεις διαχείρισης της περιοχής. Τα 
υφιστάµενα κίνητρα για την αποκατάσταση 
των περιοχών µε υψηλή αξία βιοποικιλότητας 
είναι ανεπαρκή (δηλ. το επίπεδο της 
υποστήριξης δεν καλύπτει το κόστος της 
διαχείρισης) και, από την πλευρά ενός 
µεµονωµένου αγρότη, συνεπάγονται 
αποτρεπτικά υψηλό βαθµό γραφειοκρατικού 
φόρτου.  
 
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη 
προσοχή στη διευκόλυνση της συνεργασίας 
και της ροής πληροφοριών µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών, για παράδειγµα διά 
της ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ των 
ιδιοκτητών γης και των ιδιοκτητών βοοειδών 
µε σκοπό την καθιέρωση καθεστώτων βοσκής. 
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Τέλος, θα πρέπει να διατίθεται χρηµατοδότηση 
για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης σε επίπεδο 
γεωργικής εκµετάλλευσης. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Turnhouts  
vennengebied: 
υιοθέτηση  
ολοκληρωµένης  
προσέγγισης  
όσον αφορά την 
ανάπτυξη της 
φύσης στο 
Βέλγιο 
 
 
 
 

 
 
 

Ιστορικό 
 
Σε απόσταση λίγων χιλιοµέτρων βόρεια του 
Turnhout, κοντά στα σύνορα µε τις Κάτω Χώρες, 
η φυσική έκταση «Turnhouts vennengebied» 
είναι ένα από τα πολυτιµότερα συµπλέγµατα 
ρεικοτόπων στη Φλάνδρα και τελευταίο 
αποµεινάρι του µοναδικού τοπίου που κάλυπτε 
κάποτε ολόκληρη την περιοχή. 
 
Ευρισκόµενος σε ένα αµµώδες οροπέδιο και 
επάνω σε ένα παχύ στρώµα αργίλου βάθους 
λίγων µόνο µέτρων, ο τόπος κείται στη λεκάνη 
απορροής µεταξύ των ποταµών Meuse και 
Scheldt. Λόγω του αβαθούς στρώµατος αργίλου, 
το έδαφος είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα υγρό, 
γεγονός που εξηγεί την ανάπτυξή του ως 
τεράστιου δικτύου βάλτων και ελών. Κατά 
τόπους απαντούν επίσης τεµάχια πτωχών σε 
θρεπτικά συστατικά ξηρών αµµωδών εδαφών, 
αποµεινάρια αρχαίων εσωτερικών θινών, τα 
οποία αυξάνουν την πολυπλοκότητα της 
περιοχής. 
 
Ο τόπος έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000 
(BE 2100024) καθώς περιλαµβάνει ένα 
σηµαντικό µωσαϊκό ρεικοτόπων (τύποι οικοτόπων 
2310, 2330, 4010, 4030), ολιγοτροφικών 
λιµνών (τύποι οικοτόπων 3110, 3130), πλούσιων 
σε είδη λειµώνων µε nardus (τύποι οικοτόπων 
6230) και τυρφωδών καθιζήσεων (τύπος 
οικοτόπου 7150). Οι εν λόγω οικότοποι 
φιλοξενούν συνδυαστικά σειρά σπάνιων και 
εξειδικευµένων ειδών που είναι επίσης 
ευρωπαϊκής σηµασίας και προστατεύονται βάσει 
των δύο οδηγιών της ΕΕ για τη φύση. 
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Turnhouts vennengebied
A few kilometers north of Turnhout, between the communities of Merksplas and Ravels, you will find the nature 
area ‘Turnhouts Vennengebied’. Together with the Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, different military 
zones, Loonse and Drunense dunes and the Stabrechtse heide in the Netherlands, it are the remnants of a, once 
vast, heathland landscape 
A wide and open landscape with heath, oligotrophic ponds and species-rich nardus grasslands harbor some very 
specific and rare species. The Turnhouts vennengebied is one of the most valuable heathlands in the Flemish region 
as well as on a European scale.
Several endangered species still resist: common snipe, Green-eyed Hawker, Queen of Spain fritillary and plants 
such as Common cudweed, Allseed, Bog Hair-grass and water lobelia are just a few.
It is not a coincidence that all of these species are most abundant within these heathland habitats. Therefore, it 
should not be a surprise that they were the main target in this unique LIFE nature project.

 

Turnhouts Vennengebied

Projectarea

Natura 2000-network

Βάλτος και ρεικότοπος γύρω από τον Zwart water. Φωτογραφία: Mario De Block 

 
Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η γεωργία ήταν 
σε γενικές γραµµές µικρής κλίµακας λόγω της 
κακής ποιότητας των εδαφών, και οι σχετικές 
δραστηριότητες λάµβαναν χώρα κοντά στα 
χωριά που βρίσκονταν µακριά από τα «άγρια 
εδάφη». Ωστόσο, η εµφάνιση των λιπασµάτων 
οδήγησε στην ταχεία επέκταση και 
εντατικοποίηση της γεωργίας. Σήµερα, η 
γεωργία αποτελεί την κυρίαρχη χρήση γης της 
περιοχής, µε επίκεντρο κυρίως τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις εντατικής κτηνοτροφίας 
γαλακτοπαραγωγικών βοοειδών και τις 
αρόσιµες καλλιέργειες όπως ο αραβόσιτος. Τα 
τελευταία χρόνια, σηµειώθηκε επίσης αιφνίδια 
ανάπτυξη στον τοµέα των βιοκαυσίµων και των 
θερµοκηπίων για την παραγωγή φρούτων και 
λαχανικών. 
 
 

Μια ολοκληρωµένη 
πρωτοβουλία ανάπτυξης της 
φύσης 
 
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεν απέµενε παρά 
µόνο το 2% των πολύτιµων φυσικών και 
ηµιφυσικών οικοτόπων. Το εν λόγω ποσοστό 
µειωνόταν επίσης µε ταχείς ρυθµούς λόγω των 
συνδυασµένων επιπτώσεων της αποξήρανσης, 
της αλλαγής των χρήσεων γης που οδηγούσαν 
σε περαιτέρω κατακερµατισµό των οικοτόπων, 
καθώς και τον ιδιαίτερα έντονο ευτροφισµό και 
τις όξινες αποθέσεις που ήταν αποτέλεσµα 

δεκαετιών εντατικής χρήσης λιπασµάτων και 
εντατικής κτηνοτροφίας. 
 
Αναγνωρίζοντας τη µοναδική αξία των εν λόγω 
οικοτόπων, η Flemish Land Society 
(Φλαµανδική ένωση για τη γη) και ο Agency 
for Nature and Forest (Οργανισµός για τη 
φύση και τα δάση) (αµφότεροι δηµόσιοι 

φορείς) αποφάσισαν το 1999 να εγκαινιάσουν 
το µεγάλης κλίµακας έργο «Land development 
for Nature» (LDN) (Ανάπτυξη της γης για τη 
φύση) που αποκαλείται «Turnhouts 
Vennengebied-West», και το οποίο καλύπτει 
συνολικά έκταση 541 εκτ. 
 
Η αιτιολόγηση του εν λόγω έργου βασίστηκε 
στη θέσπιση ενός νέου νόµου το 1997, ο 
οποίος, µεταξύ άλλων, προέβλεπε την 
ανάπτυξη ενός Φλαµανδικού οικολογικού 
δικτύου (VEN). Το Turnhouts Vennengebied- 
West χαρακτηρίστηκε, στο πλαίσιο του 
διαρθρωτικού σχεδίου, ως µία από τις 
πολυτιµότερες και πιο ευαίσθητες φυσικές 

182



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

εκτάσεις της Φλάνδρας, όπου θα πρέπει να 
δίδεται προτεραιότητα στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη της φύσης.  
 
Το επόµενο στάδιο συνίστατο στη 
διαπραγµάτευση ενός σχεδίου υλοποίησης 
πολλαπλών σταδίων για το έργο Ανάπτυξη της 
γης για τη φύση. Δεδοµένων των πολύ 
διαφορετικών συµφερόντων όσο αφορά τη 
χρήση της γης στην περιοχή (έως το 2000 το 
ήµισυ περίπου της περιοχής Natura 2000 
χρησιµοποιούνταν εντατικά από περίπου 415 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις) και των 
συγκρούσεων µεταξύ διατήρησης της φύσης 
και γεωργίας των προηγούµενων ετών, οι 
αρχές έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 
µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη διαχείριση της γης µε σκοπό τη συµµετοχή, 
και τη συνεκτίµηση, όλων των διαφορετικών 
ειδών συµφερόντων, είτε αφορούσαν την 
ανάπτυξη της φύσης, τη γεωργία, τα δάση, είτε 
επρόκειτο για άλλα συµφέροντα. 
 
Συστάθηκε ειδική επιτροπή ανάπτυξης της 
φύσης που απαρτιζόταν από τοπικούς 
αντιπροσώπους, τοπικούς χρήστες και λίγους 
θεµατικούς εµπειρογνώµονες. Καθήκον της 
ήταν να παρέχει παρατηρήσεις και συµβουλές 
σχετικά µε τα προσχέδια του έργου για την 
ανάπτυξη της φύσης στην επιτροπή έργου, η 
οποία είναι ο φορέας λήψης αποφάσεων που 
απαρτίζεται από διάφορες διοικητικές αρχές της 
περιφέρειας. 
 
Στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 
καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια διαβουλεύσεων 
µε το ευρύτερο κοινό µε σκοπό την ενηµέρωσή 
του σχετικά µε τις προτεινόµενες δράσεις 
καθώς και τη συγκέντρωση των παρατηρήσεών 
του επί των διαφόρων προτάσεων µέσω σειράς 
δηµοσκοπήσεων. 
 
Έως το 2003, ξεκίνησε η υλοποίηση ενός 
πρώτου µερικού έργου για την αποκατάσταση 
ενός υπό µορφή πάρκου συµπλέγµατος υγρών 
λειµώνων, θαµνοτόπων και δασών µε Alnus, 
καθώς σειράς ολιγο- έως µεσοτροφικών 
λιµνών. Επακολούθησε η αποκατάσταση 
περίπου 12 εκταρίων υγρού ρεικοτόπου γύρω 
από δύο ολιγοτροφικές λίµνες στο κέντρο του 
Turnhouts Vennengebied, και το σχέδιο 
κατασκευής παρατηρητηρίου, σε στρατηγική 
θέση εντός του κέντρου του συµπλέγµατος 
των λιµνών. 
 

Χάρτης της στοχευµένης περιοχής για την ανάπτυξη 
της φύσης (µπλε) και το έργο LIFE (κόκκινο). 
 
 

Αποκατάσταση µεγάλης κλίµακας µε τη 
συνδροµή χρηµατοδότησης του LIFE 
 
Έως το 2006, µε τη συνδροµή κονδυλίων του 
LIFE-Nature, εγκαινιάστηκε ένα έργο 
αποκατάστασης µεγαλύτερης κλίµακας 
(έκτασης περίπου 1 150 εκτ.) µέσω σύµπραξης 
της ΜΚΟ, Natuurpunt, και δύο δηµόσιων 
φορέων, του Agentschap voor Natuur en Bos 
και του Vlaamse Landmaatschappij, της 
φλαµανδικής κυβέρνησης. 
Κατόπιν τούτων, για πέντε έτη (2006-2011), 
τα έργα LIFE και Ανάπτυξης της γης για τη 
φύση ένωσαν τις δυνάµεις τους για την 
αποκατάσταση οικοτόπων, επιτυγχάνοντας να 
διαπραγµατευτούν µε τους αγρότες, καθώς 
ένας διαρθρωτικός προϋπολογισµός επέτρεψε 
περαιτέρω την εξαγορά γης και τη µίσθωση 
εκτάσεων. Όσον αφορά το έργο LDN, 
καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο του 
έργου LIFE να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί 
χρήστες της γης κατά την υλοποίηση των 
διαφόρων δράσεων και να διασφαλιστεί η 
ενηµέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά µε 
τους στόχους διατήρησης. 
 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE υλοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες δράσεις (συνολικό προβλεπόµενο 
κόστος 4,2 εκατ. EUR (εκτός του 
προϋπολογισµού LDN)): 
 
• Αγοράστηκε επιπλέον έκταση 64 εκταρίων 
και εξασφαλίστηκε η µίσθωση γης σε 
επιπλέον 26 εκτάρια. Βάσει της νοµοθεσίας 
για τα έργα ανάπτυξης της φύσης, 
επιτρέπεται επίσης στην αρχή να προβαίνει 
σε ανταλλαγές εκτάσεων και να προσφέρει 
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις εντός της 
περιοχής του έργου τη δυνατότητα να 
ανταλλάξουν τις εκτάσεις τους µε 
γεωργικές εκτάσεις εκτός της περιοχής. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανταλλάχθηκαν 
επιπλέον 30 εκτ. προς αµοιβαίο όφελος του 
αγρότη και του έργου ανάπτυξης της 
φύσης. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στο 
να δηµιουργηθούν µεγαλύτερες και 
καλύτερα συνδεδεµένες φυσικές εκτάσεις, 
οι οποίες ανέρχονταν µέχρι τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή σε περίπου 
500 εκτ. συνολικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
όχι µόνο υπήρξε συµβολή στην 
αντιστάθµιση των επιπτώσεων του 
κατακερµατισµού των οικοτόπων αλλά και 
διευκολύνθηκε η εφαρµογή κατάλληλων 
καθεστώτων διαχείρισης µε βάση τις 
διάφορες ανάγκες των διαφορετικών τύπων 
οικοτόπων καθώς και η άµβλυνση των 
ρυπογόνων επιπτώσεων των παρακείµενων 
εντατικά διαχειριζόµενων εκτάσεων. 
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• Αποκαταστάθηκαν τέσσερις µεγάλες λίµνες 
συνολικής έκτασης περίπου 17 εκτ. ώστε 
να ενθαρρυνθεί η αναζωογόνηση της 
τυπικής βλάστησης των µικρών λιµνών και 
της παρόχθιας βλάστησης. Για αυτόν τον 
σκοπό, απαιτήθηκε η αφαίρεση περίπου 
8 400 m³ ιλύος. 

 

• Τα φυτευµένα και τα νεαρά δάση 
υλοτοµήθηκαν σε έκταση περίπου 50 εκτ. 
ώστε να υποστηριχθεί η αναζωογόνηση των 
υγρών και ξηρών χέρσων εδαφών καθώς 
και των πλούσιων σε είδη λειµώνων µε 
Nardus. 

 
• Επίσης, εγέρθηκαν φράχτες µήκους 16 
χλµ. ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση της 
βοσκής στην περιοχή του έργου. 

 
Μία σηµαντική πρόκληση στο πλαίσιο του 
έργου ήταν η εξάλειψη των επιπτώσεων της 
διαρροής λιπασµάτων που είχαν εφαρµοστεί 
κατά το παρελθόν 
και του διαδεδοµένου στην περιοχή 
ευτροφισµού. Αυτό µπορούσε να επιτευχθεί 
αποτελεσµατικά και γρήγορα µόνο µέσω της 
αφαίρεσης επιφανειακού εδάφους και κοπής 
του χλοοτάπητα στην πρώην γεωργική έκταση. 
 

Αφαίρεση ιλύος στο Kleine Klotteraard το 2011 
Φωτογραφία: Mario De Block 
 
 
Για την υλοποίηση µιας τόσο σηµαντικής 
εργασίας απαιτήθηκε προσεκτικός σχεδιασµός 
προκειµένου να προσδιοριστεί το βάθος στο 
οποίο θα έπρεπε να αφαιρεθεί το επιφανειακό 
έδαφος προκειµένου να επιτευχθούν πτωχές σε 
θρεπτικά συστατικά συνθήκες οικοτόπου. Η 
εργασία πραγµατοποιήθηκε βάσει λεπτοµερών 
αναλύσεων του εδάφους, σε συνδυασµό µε ένα 
σύστηµα λήψης αποφάσεων βάσει 
επιστηµονικής τεκµηρίωσης. Συνολικά, 
εκσκάφθηκαν κατά προσέγγιση 67 000 m³ 
εδάφους, τα οποία και αποµακρύνθηκαν σε 

γεωργική έκταση εκτός της περιοχής Natura 
2000. Επιπλέον 18 000 m³ χλοοτάπητα 
αφαιρέθηκαν µε σκοπό την αποκατάσταση 
ρεικοτόπων. 
 
Το αφαιρεθέν υλικό περιείχε µεγάλες 
ποσότητες πολύτιµων θρεπτικών συστατικών 
που είχαν συσσωρευτεί µε τα χρόνια. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε µια περιορισµένη 
αλλά χρήσιµη κατάσταση αµοιβαίου οφέλους, 
καθώς οι αγρότες που συµµετείχαν στο 
παρακείµενο έργο αναδασµού επέδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκ νέου χρήση 
του εκσκαφέντος υλικού στις εκτάσεις τους 
προκειµένου να βελτιώσουν τη δοµή του 
εδάφους και την περιεκτικότητά του σε 
άνθρακα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα 
υποπροϊόν του έργου διατήρησης της φύσης 
κατέστη πόρος για τη γεωργία. 
 
Επανεισαγωγή φιλικών προς τη φύση 
καθεστώτων διαχείρισης 
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποκατάστασης, ήταν σηµαντικό να 
διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµα βιώσιµη 
διαχείριση των αποκατασταθέντων οικοτόπων. 
Η επένδυση στους φράχτες κατέστησε εφικτή 
την εισαγωγή κατάλληλων καθεστώτων 
διαχείρισης στις εκτάσεις του έργου.  
Για τον παραπάνω σκοπό απαιτήθηκε η χρήση 
ενός συνδυασµού του κοπαδιού ανθεκτικών 
βοοειδών της ΜΚΟ (Galloways), βοοειδών από 
ντόπιους αγρότες καθώς και προβάτων, αιγών 
και γαϊδουριών. 
Μέχρι το πέρας του έργου LIFE, είχαν 
υπογραφεί συµφωνίες µε 15 αγρότες για τη 
διασφάλιση µακροπρόθεσµης βοσκής σε 
έκταση περίπου 140 εκτ. εντός της περιοχής 
του έργου. 
 
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου, δόθηκε 
ιδιαίτερη έµφαση στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού και τη δηµιουργία επιπρόσθετων 
ευκαιριών ώστε η τοπική κοινότητα να 
απολαµβάνει το σε µεγάλο βαθµό επεκταθέν 
φυσικό πάρκο της. Τοποθετήθηκαν 
ενηµερωτικές πινακίδες προκειµένου να 
επεξηγηθεί ο τρόπος αποκατάστασης των 
οικοτόπων. Δηµιουργήθηκε επίσης ένα 
παρατηρητήριο και σηµεία µε θέα ώστε να 
µπορούν οι πολίτες να απολαµβάνουν τις 
διαφορετικές όψεις του τοπίου. Δηµιουργήθηκε 
σειρά µονοπατιών µε πρόσφατη σήµανση 
(µήκους 30 χλµ. συνολικά), ενώ 
πραγµατοποιούνταν τακτικοί περίπατοι 
ξενάγησης και οµιλίες σχετικά µε την περιοχή 
αποκατάστασης. 
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Πλούσιοι σε ορχιδέες λειµώνες στο Turnhouts 
Vennengebied, Φωτογραφία: Mario De Block 
 
 

Πλεονεκτήµατα και 
αδυναµίες 
 
Πλεονεκτήµατα  

 
Το εν λόγω πρόγραµµα καταδεικνύει ότι, 
ακόµη και σε περιοχή ιδιαίτερα εντατικής 
γεωργικής δραστηριότητας, είναι εφικτή η 
εξεύρεση τρόπων συνύπαρξης της φύσης και 
της γεωργίας. Η επιτυχία σε αυτή την 
περίπτωση οφειλόταν σε αρκετούς βασικούς 
παράγοντες: 

• Η πρωτοβουλία ανάπτυξης της φύσης 
επιλέχθηκε στρατηγικά και διέθετε έννοµη 
βάση. Χάρη στην απόδοση προτεραιότητας 
στην εν λόγω περιοχή ως περιοχής 
ανάπτυξης της φύσης στο πλαίσιο του 
φλαµανδικού διαρθρωτικού σχεδίου, η 
πρωτοβουλία έλαβε σηµαντική πολιτική 
(και χρηµατοδοτική) ώθηση και 
υποστήριξη. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η 
νοµοθεσία είναι αρκούντως ευέλικτη ώστε 
να επιτρέπει την ανάπτυξη των 
λεπτοµερειών του έργου σε στενή 
επικοινωνία και διάλογο µε τους κύριους 
χρήστες της γης και τα ενδιαφερόµενα 
µέρη στην περιοχή.  

• Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κατέστη εφικτή η 
υιοθέτηση µιας πιο ολοκληρωµένης 
προσέγγισης διαχείρισης η οποία λάµβανε 
υπόψη τις ανάγκες όλων των τοµέων. Ως 
εκ τούτου, οι αρµόδιες αρχές, δηλ. είτε η 
Flemish Land Society (Φλαµανδική ένωση 
για τη γη) είτε ο Agency for Nature and 
Forest (Οργανισµός για τη φύση και τα 
δάση), θα µπορούσαν να αναλάβουν τον 
ρόλο των «έντιµων µεσιτών». 

• Η επικοινωνία και ο διάλογος µε και µεταξύ 
όλων των τοµέων και της τοπικής 
κοινότητας, σε συνδυασµό µε έναν επαρκή 
προϋπολογισµό έργου, αποτέλεσαν στοιχεία 
καίριας σηµασίας προκειµένου να 
επιτευχθεί η αποδοχή των στόχων του 
έργου και να προσαρµοστούν οι 
προτεινόµενες δράσεις σε συνάρτηση µε το 
τι θεωρείται εφικτό στην πράξη. Ως εκ 
τούτου, ο στόχος ήταν η σταδιακή 
διαµόρφωση του έργου µέσω των 
παρατηρήσεων των ενδιαφερόµενων µερών 
(καθώς επίσης και µέσω επαρκούς 
χρηµατοδοτικής στήριξης), αντί της 
εκκίνησης βάσει ενός προκαθορισµένου 
αναλυτικού σχεδίου έργου. 

• Αυτό συνέβαλε επίσης στο να εξευρεθούν 
στο πλαίσιο του έργου οικονοµικά βιώσιµοι 
τρόποι υλοποίησης του συνόλου των 
δράσεών του, όπως καταδεικνύεται για 
παράδειγµα από το σύστηµα ανταλλαγής 
και αγοράς εκτάσεων και τις συµφωνίες 
χρηστών µε ντόπιους αγρότες για τη 
διαχείριση της βοσκής στα φυσικά πάρκα, 
πράξεις που έλαβαν χώρα στο σύνολό τους 
σε εθελοντική βάση. Επίσης, συνέβαλε στη 
διαµόρφωση ενός αισθήµατος 
υπερηφάνειας και ενδιαφέροντος µεταξύ 
των ανθρώπων της τοπικής κοινότητας και 
µεταξύ των τοπικών αρχών που διείδαν στο 
εν λόγω έργο µια ευκαιρία οικονοµικής 
διαφοροποίησης (π.χ. προς την 
κατεύθυνση του αγροτικού τουρισµού και 
της πώλησης γεωργικών προϊόντων) και 
αύξησης της συνολικής ποιότητας της ζωής 
των πολιτών. 

Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η 
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης 
διαχείρισης όπως παρουσιάζεται στην παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη απαιτεί χρόνο, ιδίως 
όταν υπάρχουν τόσο αντικρουόµενες µεταξύ 
τους χρήσεις γης. Το έργο συνεχίζει να 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για την ολοκλήρωσή 
του θα απαιτηθούν κατ’ εκτίµηση δεκαπέντε 
έτη. Εντούτοις, χωρίς µια ολοκληρωµένη 
προσέγγιση διαχείρισης, είναι αµφίβολο κατά 
πόσον θα µπορούσε να έχει επιτευχθεί κάτι για 
τη διάσωση των εν λόγω εναποµεινάντων 
οικοτόπων. 
 
Αδυναµίες  
 
Το έργο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο 
ελάχιστο τα µέτρα ΚΓΠ και ΠΑΑ προκειµένου 
να υποστηρίξει την υλοποίησή του ή να 
συµβάλει στον επαναπροσανατολισµό της 
µακροπρόθεσµης διαχείρισης των περιοχών 
(αποκατεστηµένου περιβάλλοντος). Λόγω του 
ότι οι εκτάσεις είναι ιδιαίτερα παραγωγικές και 

185



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

εντατικά χρησιµοποιούµενες, δίδεται ιδιαίτερη 
έµφαση στη διατήρηση και επέκταση των εν 
λόγω εντατικών δραστηριοτήτων, κάτι που 
αντανακλάται και στην έντονη έµφαση που 
δίδεται και τη χρήση των µέτρων του πρώτου 
πυλώνα στη Φλάνδρα γενικά και στη 
συγκεκριµένη περιοχή ειδικότερα.  
Τα µέτρα µε προσανατολισµό τη φύση βάσει 
του δεύτερου πυλώνα είναι επίσης ιδιαίτερα 
περιορισµένα. Για παράδειγµα, τα µέτρα 
αποζηµίωσης εντός και εκτός των περιοχών 
Natura 2000 επικεντρώνονται απλώς στην 
καταβολή στους αγρότες ποσού ύψους περίπου 
150 ευρώ ανά εκτάριο προκειµένου να 
καλυφθούν οι ζηµιές που οφείλονται στην εκ 
του νόµου επιβληθείσα απαγόρευση της 
χρήσης λιπασµάτων στις ευαίσθητες φυσικές 
εκτάσεις. Το καθεστώς για τη δηµιουργία 
ενδιάµεσης έκτασης πλάτους 6-12 µέτρων 
µεταξύ των γεωργικών εκτάσεων και των 
ευαίσθητων φυσικών εκτάσεων 
αντιπροσωπεύει επίσης πολύ περιορισµένη αξία 
διατήρησης, δεδοµένου ότι ο αγρότης µπορεί 
να µετατρέψει την εν λόγω έκταση σε 
γεωργική έκταση µετά την ολοκλήρωση του 
καθεστώτος. 
 
Παρά την ικανοποιητική εργασία που 
πραγµατοποιήθηκε όσον αφορά την 
επικοινωνία στο πλαίσιο του έργου, οι αγρότες 
εξακολουθούν να είναι πολύ διστακτικοί ως 
προς τη συµπερίληψή τους σε περιοχή Natura 
2000. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιµές της γης 
παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις 
ανάλογα µε το κατά πόσον το αγροτεµάχιο 
βρίσκεται εντός ή εκτός της χαρακτηρισθείσας 
περιοχής. Το 2011, η µέση τιµή της γης εκτός 
του δικτύου 2000 ανερχόταν σε περίπου 

50 000 ευρώ ανά εκτάριο, η οποία ωστόσο 
µπορούσε να ανέλθει σε 80 000 ευρώ ανά 
εκτάριο για γη µε δυνατότητα ανάπτυξης 
θερµοκηπίων και παραγωγής βιοµάζας. Η γη 
εντός του δικτύου Natura 2000 αποτιµούνταν 
στο ήµισυ των παραπάνω τιµών λόγω των 
περιορισµών επί της χρήσης της γης. 
 
Συµπεράσµατα  
 
Η παρούσα περιπτωσιολογική µελέτη 
καταδεικνύει ότι, ακόµη σε τοπίο ιδιαίτερα 
εντατικής γεωργίας, είναι εφικτή η επίτευξη 
υποστήριξης για έργα ανάπτυξης της φύσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα 
υλοποιούνται στο πλαίσιο ιδιαίτερα 
ολοκληρωµένης και ευέλικτης προσέγγισης που 
επιτρέπει στα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και να 
επηρεάσουν τη διαδικασία, και η οποία 
υποστηρίζεται από ένα στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής και επαρκή χρηµατοδότηση. 
 

  Grote Klotteraard και περιβάλλον χώρος µετά την αποκατάσταση. Φωτογραφία: Mario De Block 
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Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
LIFE project N° LIFE06/NAT/B/000084 Large 
scale habitat restoration in «Turnhouts Vennen-
gebied» 
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-
natura-/life-turnhouts-vennengebied_770.aspx  
Restoration of an oligotrophic pond complex in 
the northern part of Turnhout, M De Block, T 
Vermeulen, T Andries, 6th Conference on eco-
logical restoration, Gent, September 2009. 
 
*Vlaamse Landmaatschappij (2009). Agriculture 
sensitive analysis in the framework of conserva-
tion measures in the special protection zones 
Fens, heaths and marshes around Turnhout (re-
port 33). Executed for the Agency for Nature 
and Forest in the frame-work of the project «De-
termination of conser-vation measures for the 
Flemish Natura 2000 areas». Brussel, 2009. 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD, Βρυξέλλες  
 
Ευχαριστίες: Επιθυµούµε να εκφράσουµε τις 
ευχαριστίες µας στα ακόλουθα πρόσωπα για το 
ότι µας παρείχαν συνοπτική επισκόπηση των 
θεµάτων που συνδέονται µε την παρούσα 
περιπτωσιολογική µελέτη καθώς και για τις 
παρατηρήσεις τους επί του προσχεδίου του 
κειµένου: 
Tom Vermeulen, Ilse van Dienderen, (Vlaamse 
Landmaatschappij), Mario De Block (Agentschap 
voor Natuur en Bos), Tom Andries (Natuurpunt 
VZW), Guy Van de Vliet (ντόπιος αγρότης)  
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
λειµώνων στο 
εθνικό πάρκο 
Kemeri National 
Park, Λετονία 
 
 
 
 

Ιστορικό 
 
Η περιοχή ηµιφυσικών λειµώνων έχει περιοριστεί 
σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες στη Λετονία 
λόγω των συνδυασµένων επιπτώσεων της 
γεωργοπεριβαλλοντικής εντατικοποίησης και της 
εγκατάλειψης της γης. Κατά το παρελθόν, πολλά 
αγροτεµάχια αποστραγγίστηκαν και βελτιώθηκαν 
προκειµένου να παραχωρήσουν τη θέση τους σε 
γεωργικές δραστηριότητες σε αρόσιµη γη και 
άλλες πρακτικές εντατικής γεωργίας, ιδίως στη 
διάρκεια της σοβιετικής περιόδου κατά την οποία 
υπήρχε ισχυρή ώθηση δηµιουργίας µεγάλων 
συνεταιριστικών αγροκτηµάτων. 
 
Σήµερα, στη Λετονία έχουν αποµείνει µόνο 
65 000 εκτ. «βιολογικά πολύτιµων» λειµώνων 
(ΒΠΛ) (περίπου 1% του εδάφους της ή 0,5% 
των γεωργικών εκτάσεων), το 39% των οποίων 
βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 
(Gustiņa et al., 2012). 
 
 

Εθνικό πάρκο Kemeri – ένα 
πρότυπο αποκατάστασης και 
διαχείρισης λειµώνων 
 
Το εθνικό πάρκο Kemeri είναι ένα τεράστιο 
σύµπλεγµα υψηλών τυρφώνων, βαλτωδών 
δασών, παράκτιων θινών, λιµνών, βάλτων, 
ποταµών και λειµώνων κατακλυζόµενων 
πεδιάδων που εκτείνεται σε έκταση 38 165 εκτ. 
Ευρισκόµενο µεταξύ της ακτής και της 
πρωτεύουσας, αποτελεί σηµαντικό καταφύγιο για 
αποδηµητικά πτηνά και λειτουργεί ως φυσικός 
διάδροµος κατά µήκος της περιοχής εντατικής 
γεωργίας των πεδινών εκτάσεων Zemgale και 
της αστικοποιηµένης περιοχής γύρω από την 
πόλη της Ρίγα. 
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 Διαχείριση βοσκής στο σύµπλεγµα κατακλυζόµενων πεδιάδων Lielupe. Φωτογραφία: A. Liepa 
 
Οι κοινότητες των ηµιφυσικών λειµώνων 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύονται 
ικανοποιητικά στο εθνικό πάρκο Ķemeri National 
Park, αν και σε σχετικά µικρά τεµάχια γης. Στα 
τέλη του 20ου αιώνα η συνολική έκταση των 
ηµιφυσικών και βελτιωµένων λειµώνων κάλυπτε 
περίπου το 6,4% (περίπου 2 480 εκτ.) του 
πάρκου· µόλις πάνω από το ήµισυ της εν λόγω 
έκτασης θεωρείται βιολογικά πολύτιµη. Μέχρι το 
έτος 2000, λιγότερο από ένα τέταρτο των 
λειµώνων και των βοσκοτόπων εξακολουθούσαν 
να χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, τα τελευταία 5-6 
έτη, η υπό διαχείριση έκταση λειµώνων αυξήθηκε 
σηµαντικά χάρη σε έναν συνδυασµό 
συντονισµένων προσπαθειών αποκατάστασης 
οικοτόπων και την επανεισαγωγή τακτής 
διαχείρισης. 
 
Μία από τις σηµαντικότερες εναποµένουσες 
εκτάσεις λειµώνων στο πάρκο βρίσκεται στο νότιο 
τµήµα κατά µήκος των ποταµών Slampe και 
Skudrupite (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1 Χάρτης γεωργικών εκτάσεων που 
περιλαµβάνουν ΒΠΛ στο εθνικό πάρκο Kemeri. Το 
σύµπλεγµα των κατακλυζόµενων πεδιάδων των 
ποταµών Slampe και Skudrupite και η κατακλυζόµενη 
πεδιάδα Lielupe επισηµαίνονται µε πλαίσιο. Δεδοµένα 
 
 
Οι εν λόγω λειµώνες περιβάλλονται από τεράστια 
δάση και αποτελούν ιδανικό τόπο εύρεσης τροφής 
και αναπαραγωγής για πολλά απειλούµενα µε 
εξαφάνιση είδη πτηνών, περιλαµβανοµένης της 
ορτυγοµάνας Crex crex, του µαυροπελαργού 
Ciconia nigra, του κραυγαετού Aquila pomarina, 
και του γερανού Grus grus. Αποτελεί επίσης 
σηµαντικό τόπο ανάπαυσης για χιλιάδες χήνες, 
πάπιες και κύκνους κατά τη διάρκεια της 
µετανάστευσης.  
 

Η δεύτερη µεγάλη περιοχή λειµώνων απαντά στο 
ανατολικό άκρο του πάρκου, κατά µήκος του 
ποταµού Lielupe. Οι εν λόγω υγροί λειµώνες 
κατακλυζόµενων πεδιάδων δεν είναι µόνο 
σηµαντικοί για τις ορτυγοµάνες αλλά και για τον 
κραυγαετό, τον λιβαδόκιρκο Circus pyargus, τον 
βαλτόκιρκο C. cyaneus, τον καλαµόκιρκο C. 
aeruginosus, και τον ψαλτοτσιροβάκο Sylvia 
nisos. 
 
Οι υπόλοιποι εναποµείναντες λειµώνες στο πάρκο 
τείνουν είτε να είναι διασκορπισµένοι σε µικρά 
τεµάχια γης που έχουν µετατραπεί σε οικιστικές 
ζώνες ή βρίσκονται σε επιχωµατωµένες και 
βελτιωµένες εκτάσεις που έχουν εγκαταλειφθεί 
από καιρό. 
 
 

Αποκατάσταση και διαχείριση 
στον Slampe  
 
Έχοντας καταρτίσει ένα σχέδιο διαχείρισης για το 
πρόσφατα δηµιουργηθέν εθνικό πάρκο (ιδρύθηκε 
το 1997), οι αρχές υπέβαλαν µε επιτυχία αίτηση 
για συµµετοχή στο ταµείο LIFE της ΕΕ 
προκειµένου να συνδράµουν την έναρξη της 
εφαρµογής του. Μία από τις κύριες 
δραστηριότητες του έργου, που ξεκίνησε το 
2002, ήταν η αποκατάσταση και, στη συνέχεια, η 
εκ νέου καθιέρωση της χορτοκοπής και της 
βοσκής γύρω από τον ποταµό Slampe. 
 
Αναδηµιουργία µαιάνδρων στον ποταµό 
Slampe  
 
Κατά την έναρξη του έργου, οι αρχές κατείχαν 
ήδη 130 εκτάρια λειµώνων ορτυγοµάνας στον 
Slampe αλλά, µε τα πρόσθετα κονδύλια του 
LIFE, µπόρεσαν να αγοράσουν 163 επιπλέον 
εκτάρια προκειµένου να δηµιουργήσουν µια 
µεγαλύτερη και συνεκτικότερη µονάδα 
διαχείρισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
δηµιουργήθηκε η δυνατότητα αποκατάστασης 
του υδρολογικού καθεστώτος της περιοχής. 
 
Ο ρους του ποταµού Slampe είχε ευθυγραµµιστεί 
στη δεκαετία του 1970 µε σκοπό την 
αποστράγγιση των περιβαλλόντων λειµώνων και 
τη µετατροπή τους ώστε να καταστούν 
καταλληλότεροι για γεωργικές δραστηριότητες 
(Εικόνα 2). Το έργο LIFE αποσκοπούσε στην 
αντιστροφή της εν λόγω διαδικασίας. Τµήµα 
µήκους 2,1 χλµ. του ποταµού που είχε 
µετατραπεί σε κανάλι ξεθάφτηκε και 
επανατοποθετήθηκε σε σειρά µαιανδρικών 
καµπών, µε αποτέλεσµα τον διπλασιασµό του 
µήκους του στα 4,6 χλµ. Επίσης, 
αποκαταστάθηκε το φυσικό σύστηµα 
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κατακλυζόµενης πεδιάδας µέσω της ανύψωσης 
της στάθµης των υδάτων του ποταµού κατά 1 
µέτρο, γεγονός που συντέλεσε στην ανύψωση 
της στάθµης των υπόγειων υδάτων στους 
περιβάλλοντες λειµώνες. 

 

 
Εικόνα 2. Ο µετατραπείς σε κανάλι ποταµός Slampe, 
του οποίου ο ρους είχε ευθυγραµµιστεί στη δεκαετία 
του 1970 αποστραγγίζει την κατακλυζόµενη πεδιάδα 
µε εγκαταλειµµένο λειµώνα, φωτογραφία του 2004, 
πριν από τις δραστηριότητες αποκατάστασης. 
Φωτογραφία: G. Pāvils 

 
Χάρη στις εν λόγω δραστηριότητες, οι λειµώνες 
που γειτνιάζουν άµεσα µε τον ποταµό στον 
οποίο προστέθηκαν µαίανδροι πληµµύρισαν εκ 
νέου την εποχή των ανοιξιάτικων πληµµυρών, 
παρέχοντας καλές συνθήκες ανάπαυσης για τα 
αποδηµητικά υδρόβια πτηνά. Ο κατακλυσµός 
αποτελεί επίσης σηµαντική προϋπόθεση για την 
αναγέννηση των λειµώνων κατακλυζόµενων 
πεδιάδων (6450 Βόρειοι αλλουβιακοί λειµώνες) 
στις περιπτώσεις πρώην καλλιεργούµενων 
λειµώνων και εκτάσεων αγρανάπαυσης. 
 
Επανεισαγωγή βοσκής και χορτοκοπής  
 
Η επόµενη πρόκληση, µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών αποκατάστασης, ήταν να 
διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διαχείριση των 
λειµώνων µέσω της τακτικής χορτοκοπής και 
βοσκής. Χάρη στην καλή συνεργασία που 
αναπτύχθηκε µε µία από τις µεγαλύτερες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην περιοχή, µέρος 
της έκτασης του πάρκου στον Slampe µπορεί 

να µισθωθεί σε αυτήν ούτως ώστε να µπορέσει 
να υποβάλει αίτηση για χρηµατοδότηση βάσει 
του νέου γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 
(ΓΠΚ) για τους πολύτιµους βιολογικά λειµώνες 
του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της 
Λετονίας. 
 
Οι αρχές του πάρκου αποφάσισαν επίσης να 
επανεισαγάγουν σταδιακά τη βοσκή µε χρήση 
ανθεκτικών φυλών όπως τα βοοειδή τύπου 
Heck και τα άλογα Konik που έχουν µικρές 
ανάγκης καθηµερινής διαχείρισης. Ο σκοπός 
ήταν να δηµιουργηθεί ένα πιο αυτοδύναµο 
σύστηµα διαχείρισης ούτως ώστε, καθώς το 
κοπάδι µεγάλωνε, η βοσκή να αντικαθιστούσε 
τελικά τη χορτοκοπή ως κύρια µέθοδο 
διαχείρισης. Μέχρι τα τέλη του έργου το 2006, 
είχαν εισαχθεί 15 βοοειδή τύπου heck και 10 
άλογα Konik σε περιφραγµένη έκταση 156 εκτ. 
στον Slampe (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3 Άλογα Konik σε έκταση λειµώνων στον 
Slampe στα τέλη των ανοιξιάτικων πληµµυρών το 
2012. Τα ζώα βοσκούν καθόλη τη διάρκεια του έτους 
(ανοικτός λειµώνας 120 εκτ.). Φωτογραφία: A. 
Priede 
 
Μετά το LIFE 
 
Έως το 2011, το σύνολο της έκτασης λειµώνων 
της κατακλυζοµενη πεδιάδας του Slampe 
υπόκεινταν σε διαχείριση χάρη σε ένα 
συνδυασµό ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, 
ενισχύσεων Natura 2000 και ενισχύσεων του 
ΓΠΜ. Το κοπάδι των βοοειδών τύπου Heck και 
αλόγων Konik είχε επίσης αναπτυχθεί επαρκώς 
ώστε να µην υφίσταται πλέον η ανάγκη 
χορτοκοπής. Μέχρι τα τέλη του 2012 υπήρχαν 
30 βοοειδή και 60 άλογα που έβοσκαν στην 
έκταση καθόλη τη διάρκεια του έτους, µε 
κυµαινόµενη ένταση βοσκής, γεγονός που 
συνέβαλε στην αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας των λειµώνων. 
 
Οι επιπτώσεις διατήρησης των εν λόγω 
δράσεων είναι πλέον ολοένα και περισσότερο 
ορατές, χάρη στην τακτική παρακολούθηση που 
εφαρµόζεται από το 2003. Μετά την εκ νέου 
καθιέρωση της διαχείρισης έλαβαν χώρα 
σηµαντικές θετικές αλλαγές τόσο όσον αφορά 
τη δοµή των λειµώνων όσο και τη σύνθεση των 
ειδών. Η πρώην βλάστηση νιτρόφιλων υψηλών 
ποών µετατρέπεται σταδιακά σε λειµώνα 

190



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

κατακλυζόµενης πεδιάδας µε σύνθεση πιο 
ποικιλόµορφων και φυσικών ειδών. 
 
Η διαχείριση εκτατικής βοσκής έχει επίσης 
οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας πιο 
ανοµοιογενούς δοµής, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της ποικιλότητας στο επίπεδο της 
κοινότητας. Ο τοπικός πληθυσµός 
ορτυγοµάνας, παρότι µεταβάλλεται, 
παρουσιάζει γενικά αύξηση ως προς τους 
αριθµούς (Εικόνα 4). 

Εικόνα 4 Μεταβολές στον πληθυσµός της 
ορτυγοµάνας στην περιοχή λειµώνων του Slampe 
2003-2012. Δεδοµένα: Jānis Ķuze 
 
 

Αποκατάσταση και διαχείριση 
κατά µήκος του ποταµού 
Lielupe 
 
Στον ποταµό Lielupe, οι δραστηριότητες 
αποκατάστασης λειµώνων αποδείχθηκαν πολύ 
πιο σύνθετες. Στο πάρκο ανήκαν συνολικά 
περίπου 140 εκτ. των υγρών λειµώνων, αλλά η 
υπόλοιπη έκταση (περίπου 200 εκτ.) ανήκε σε 
ιδιώτες. Οι αρχές του πάρκου επιχείρησαν να 
ενθαρρύνουν τους ιδιώτες ιδιοκτήτες γης να 
συµµετάσχουν στα νέα γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα, µε µικρή ωστόσο ανταπόκριση. Το 
χαµηλό ενδιαφέρον οφειλόταν στην ανάγκη για 
µεγάλες επενδύσεις προκειµένου η γη να 
φθάσει σε ένα επίπεδο το οποίο να πληροί τα 
κριτήρια συµµετοχής στο ΓΠΚ. Επίσης, πολλοί 
ιδιοκτήτες γης είχαν από καιρό εγκαταλείψει τις 
γεωργικές δραστηριότητες και δεν διέκριναν 
σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στο να 
επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους υπό 
τόσο δυσµενείς συνθήκες. 
 
Δεδοµένης της γενικής απουσίας ενδιαφέροντος 
µεταξύ των ιδιοκτητών γης όσον αφορά την 
άσκηση δραστηριοτήτων χορτοκοπής στην 
περιοχή, αποφασίστηκε να εισαχθεί και σε αυτή 
την περίπτωση η βοσκή. Μετά από µια περίοδο 
εντατικού καθαρισµού των θαµνώνων και 
τοποθέτησης περιφράξεων, µεταφέρθηκαν 26 
άλογα Konik και 5 βοοειδή τύπου Heck για να 
βοσκήσουν στους λειµώνες. Έως το 2012, ο 
αριθµός των ζώων είχε αυξηθεί σε 30 άλογα και 
27 βοοειδή, ενώ η έκταση όπου 
πραγµατοποιούνταν βοσκή αυξήθηκε σε 260 
εκτ. Χορτοκοπή εξακολουθεί να 
πραγµατοποιείται σε περίπου 30 εκτ. ετησίως 
(οι θεριζόµενοι λειµώνες είναι κλειστοί για τα 
ζώα βοσκής στις αρχές του καλοκαιριού και 
ανοίγουν ξανά µετά την κοπή του σανού), αλλά 
η εν λόγω δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι 
µικρής κλίµακας. Η διαχείριση τόσο των 

δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών εκτάσεων 
πραγµατοποιείται µε γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις και ενισχύσεις Natura 2000. 
 
Χάρη στην εισαγωγή της εκτατικής βοσκής 
καθόλη τη διάρκεια του έτους (από το 2006), 
παρατηρείται σταδιακή αύξηση των ανοικτών 
τεµαχίων λειµώνων στον ποταµό Lielupe, τα 
οποία αντικαθιστούν σταδιακά τις κυρίαρχες 
καλαµιές και τους θάµνους (Εικόνα 5). 

Εικόνα 5. Κατακλυζόµενη πεδιάδα του ποταµού 
Lielupe στο εθνικό πάρκο Kemeri. Φωτογραφία: A. 
Liepa 
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται επίσης 
κατάλληλοι οικότοποι για πολυάριθµα είδη 
πτηνών που συνδέονται µε τους λειµώνες 
κατακλυζόµενων πεδιάδων όπως η ορτυγοµάνα 
και το διπλοµπεκάτσινο Galinago media. Το 
διπλοµπεκάτσινο επανεµφανίστηκε το έτος µετά 
την εισαγωγή της βοσκής στην περιοχή. 
 
 

Συνδυασµός µεθόδων 
διαχείρισης και καθεστώτων 
στήριξης 
 
Επί του παρόντος, για τη διαχείριση των 
λειµώνων που είναι επιλέξιµοι στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ΠΑΑ/ΚΓΠ εντός του πάρκου 
χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός ενισχύσεων 
του πρώτου πυλώνα, ενισχύσεων Natura 2000 
και ενισχύσεων ΓΠΚ. Το ήµισυ περίπου της 
διαχειριζόµενης έκτασης λειµώνων υπόκειται σε 
χορτοκοπή, ενώ το υπόλοιπο µισό υπόκειται σε 
βοσκή. 
 
Τους δηµόσιους λειµώνες διαχειρίζεται µια 
οργάνωση που αποκαλείται Ταµείο του εθνικού 
πάρκου Kemeri. Τη διαχείριση έχει αναλάβει η 
εν λόγω ΜΚΟ λόγω της απουσίας αγροτών που 
να ενδιαφέρονται για τη γεωργική 
εκµετάλλευση των περιοχών λειµώνων του 
πάρκου και του γεγονότος ότι λίγοι εξ αυτών 
είχαν οποιαδήποτε εµπειρία διαχείρισης 
ανθεκτικών κοπαδιών βοοειδών και αλόγων. Με 
τη µίσθωση της δηµόσιας γης στην ΜΚΟ, η 
τελευταία µπορεί να υποβάλει αίτηση για 
ενισχύσεις ΠΑΑ/ΚΓΠ προκειµένου να καλύψει 
το κόστος διαχείρισης µε το οποίο επιβαρύνεται. 
Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για 
«µη κερδοσκοπική» οργάνωση, τυχόν υπεραξία 
από τη γεωργική εκµετάλλευση των λειµώνων 
Kemeri επανεπενδύεται αµέσως στην 
αποκατάσταση και διαχείριση άλλων ΒΠΛ του 
πάρκου, ούτως ώστε να καταστούν και αυτοί 
επιλέξιµοι για καθεστώτα ΠΑΑ. 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η περιοχή ΒΠΛ που 
τίθεται υπό διαχείριση συνεχίζει να 
επεκτείνεται, αν και µε βραδείς ρυθµούς. 
Ωστόσο, οι ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες 
αποκατάστασης και διαχείρισης λειµώνων στο 
πάρκο εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερική 
χρηµατοδότηση. 
 
Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εντός και γύρω 
από το πάρκο έχει αλλάξει σηµαντικά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες. Πολλές µη δασωµένες 
εκτάσεις έχουν καταστεί πιο οικιστικές ή πιο 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα µε λίγες γεωργικές 
δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ο «φυσικός 
κύκλος» της διαχείρισης λειµώνων που 
περιλαµβάνει βοσκή εκτρεφόµενων ζώων και 
κοπή σανού δεν παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον 
ούτε είναι οικονοµικά βιώσιµος για τους 
ντόπιους αγρότες. Αυτό αποτελεί σύνηθες 
πρόβληµα όχι µόνο στο εθνικό πάρκο Kemeri 
αλλά σε πολλές άλλες παράκτιες και 
προαστιακές περιοχές γύρω από την 
πρωτεύουσα. 
 
 

Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες 
της υιοθετηθείσας 
προσέγγισης 
 
Οι δράσεις που αναλήφθηκαν στο εθνικό πάρκο 
Kemeri καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο 
σηµαντικές περιοχές λειµώνων µπορούν να 
αποκατασταθούν και να επαναλειτουργήσουν 
βάσει κάποιας µορφής αυτοδύναµης διαχείρισης 
µέσω ενός συνδυασµού δραστηριοτήτων 
αποκατάστασης µεγάλης κλίµακας, της χρήσης 
ανθεκτικών εκτρεφόµενων ζώων για βοσκή και 
την ανάπτυξη καλής συνεργασίας µεταξύ των 
κρατικών φορέων, των ΜΚΟ και των αγροτών. 
 
Το έργο LIFE αποτέλεσε ένα καίριο πρώτο βήµα 
για την εκ νέου καθιέρωση της βοσκής και της 
χορτοκοπής στο πάρκο. Επέτρεψε στις αρχές 
του πάρκου να αγοράσουν βασικές εκτάσεις 
λειµώνων, γεγονός το οποίο όχι µόνο 
διασφάλισε ότι οι εν λόγω εκτάσεις θα 
υπόκειντο σε διαχείριση λαµβανοµένης υπόψη 
της διατήρησης, αλλά τους επέτρεψε επίσης να 
εκτελέσουν πολύ σηµαντικές εργασίες 
αποκατάστασης οι οποίες πιθανόν δεν θα ήταν 
αποδεκτές σε ιδιόκτητη γη (π.χ. την εκ νέου 
διαµόρφωση µαιάνδρων στον ποταµό και τον εκ 
νέου κατακλυσµό των περιβαλλόντων 
λειµώνων, καθώς και τον ευρείας κλίµακας 
καθαρισµό των εισχωρούντων θαµνώνων και 
θάµνων). 
 

Μετά την πραγµατοποίηση των εν λόγω 
αρχικών επενδύσεων, οι αρχές πέτυχαν σε 
εύλογο βαθµό τη συµµετοχή µιας ΜΚΟ και 
ευάριθµων ντόπιων αγροτών στη 
µακροπρόθεσµη διαχείριση των λειµώνων µε 
χρηµατοδότηση από διάφορα καθεστώτα στο 
πλαίσιο του ΠΑΑ της Λετονίας (2007-2012). 
Επίσης, η χρήση ανθεκτικών φυλών βοοειδών 
µε περιορισµένες απαιτήσεις συντήρησης και οι 
οποίες µπορούν να παραµένουν στην έκταση 
καθόλη τη διάρκεια του έτους συµβάλλει στην 
υπέρβαση της γενικής απουσίας ενδιαφέροντος 
µεταξύ των ντόπιων αγροτών για τη διαχείριση 
των εν λόγω λειµώνων. 
 
Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται ωστόσο από 
διάφορες αδυναµίες. Εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, 
π.χ. το LIFE, γεγονός που συνεπάγεται ότι 
αρκετοί λειµώνες εντός του πάρκου είναι 
πιθανό να παραµείνουν σε κακή κατάσταση 
διατήρησης µέχρι να καταστεί εφικτή η 
εξεύρεση χρηµατοδότησης για την 
αποκατάστασή τους και την επανεισαγωγή 
τακτικής διαχείρισης. Η αγορά γης µε σκοπό 
την εφαρµογή διαχείρισης µε γνώµονα τη 
διατήρηση αποτελεί επίσης γενικά µη βιώσιµη 
επιλογή για τη διαχείριση περιοχών ΒΠΛ, αν και 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου απαιτείται η 
εκτέλεση ιδιαίτερα σηµαντικών εργασιών 
αποκατάστασης και όπου δεν υπάρχουν 
αγρότες που να ενδιαφέρονται για τη διαχείριση 
τόσο δύσκολων και απρόσιτων λειµώνων. 
 
Γενικά, οι βιολογικά πολύτιµοι λειµώνες στη 
Λετονία αντιµετωπίζουν σειρά σοβαρών 
εµποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν εάν 
πρόκειται να µην εξαφανιστούν ολοκληρωτικά 
από το τοπίο στη διάρκεια της επόµενης 
δεκαετίας κατά προσέγγιση. Ένα από τα βασικά 
προβλήµατα συνδέεται µε το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι λειµώνες (σε αντίθεση µε τις λίγες 
κατακλυζόµενες πεδιάδες στο Kemeri) είναι 
µικροί και ιδιαίτερα διασκορπισµένοι, µε 
αποτέλεσµα η διαχείρισή τους να καθίσταται 
ασύµφορη χωρίς την οικονοµική στήριξη από το 
ΠΑΑ. 
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Πολλοί ηµιφυσικοί λειµώνες έχουν ήδη 
εγκαταληφθεί και έχουν υπεραναπτυχθεί, ιδίως 
στις πιο αστικοποιηµένες και παράκτιες περιοχές 
όπου υπάρχουν άλλα ανταγωνιστικά 
συµφέροντα όσον αφορά τη γη και όπου οι 
αγρότες έχουν εγκαταλείψει τις γεωργικές 
δραστηριότητες λόγω της υψηλής τιµής στην 
αγορά των εκτάσεων σε νέες οικιστικές 
περιοχές. Σε πιο αποµακρυσµένες αγροτικές 
περιοχές εξακολουθεί να υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον για τη διατήρηση παραδοσιακών 
γεωργικών πρακτικών, ακόµη και σε µικρά 
αγροτεµάχια, αλλά η απουσία οικονοµικών 
κινήτρων και χρηµατοδοτικής στήριξης καθιστά 
ολοένα και δυσχερέστερη για τους αγρότες τη 
συνέχιση των γεωργικών δραστηριοτήτων 
στους λειµώνες όπως κατά το παρελθόν.  
Η υφιστάµενη γεωργική πολιτική της Λετονίας 
δεν υποστηρίζει σε γενικές γραµµές µικρές 
µονάδες γης και αγρότες µικρών 
εκµεταλλεύσεων. Ο άξονας II λαµβάνει µόνο το 
28% περίπου του προϋπολογισµού του ΠΑΑ, 
ενώ ένα µεγάλο ποσοστό των εν λόγω 
χρηµάτων προορίζεται για βιολογικές 
καλλιέργειες. Παρά ταύτα, έχει εφαρµοστεί ένα 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς µε σκοπό τη 
«διατήρηση της βιοποικιλότητας των λειµώνων» 
(εντός και εκτός του δικτύου Natura 2000). Το 
εν λόγω καθεστώς είναι διαθέσιµο για αγρότες, 
σε προκαθορισµένους ΒΠΛ, οι οποίοι είναι 
πρόθυµοι να καθυστερούν την χορτοκοπή µέχρι 
την 1η Αυγούστου ή/και να πραγµατοποιούν 
βοσκή χαµηλής έντασης στη γη τους (0,4-0,9 
µονάδες ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο). 
 
Μέχρις στιγµής, το καθεστώς πέτυχε να 
καλύψει το 55% περίπου των περίπου 65 000 
εκτ. στοχευµένων περιοχών ΒΠΛ, (στοιχεία του 
2011, δεδοµένα της Υπηρεσίας Αγροτικής 
Στήριξης, που εκπόνησε το ίδρυµα Latvian 
State Institute for Agrarian Economics). 
Ωστόσο, η συµβολή του στη µακροπρόθεσµη 
διατήρηση των εν λόγω πολύτιµων λειµώνων, 
ιδίως εκτός των περιοχών Natura 2000, 
εξακολουθεί να είναι σχετικά περιορισµένη 
εξαιτίας των ακόλουθων παραγόντων: 
 
• Η επιχορήγηση διατίθεται µόνο για αγρότες 
που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε 
πάνω από 1 εκτάριο επιλέξιµης ΧΓΕ 
(αποτελούµενης από αγροτεµάχια 
τουλάχιστον 0,3 εκτ.). Ως εκ τούτου, πολλοί 
αγρότες µικρών εκµεταλλεύσεων δεν είναι 
επιλέξιµοι, παρότι οι λειµώνες τους έχουν 
χαρακτηριστεί ως βιολογικά πολύτιµοι. 
Συχνά, είναι τα µικρά αγροτεµάχια 
λειµώνων που φιλοξενούν τους πλέον 
απειλούµενους τύπους οικοτόπων και είδη. 

 
• Επίσης, επί του παρόντος δεν υπάρχουν 

διαθέσιµα καθεστώτα που να βοηθούν τους 
αγρότες να καθαρίσουν τη γη τους από τους 
θαµνώνες και τους θάµνους ή να 
αποκαταστήσουν το υδρολογικό καθεστώς 
ώστε να µπορούν να καταστούν επιλέξιµοι 
για στήριξη. Σε πολλούς τόπους είναι 
απαραίτητη η αποκατάσταση των αρχικών 
οικοτόπων, αλλά επί του παρόντος δεν 
εφαρµόζεται κάποιο σύστηµα που να βοηθά 
στη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης. 

 
• Το ποσό ενίσχυσης των 123 ευρώ ανά 
εκτάριο δεν είναι σε γενικές γραµµές 
επαρκές για να καλυφθεί το επιπλέον 
κόστος της χορτοκοπής ή της βοσκής στο 
πλαίσιο της διαχείρισης, ιδίως σε περιοχές 
που είναι πιο αποµακρυσµένες και απρόσιτες 
(κάτι που συχνά ισχύει για τους λειµώνες 
του δικτύου Natura 2000). Ως εκ τούτου, 
πολλοί αγρότες οι οποίο θα ενδιαφέρονταν 
καταρχήν για το καθεστώς, δεν συµµετείχαν 
σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι φθηνότερη η 
εγκατάλειψη της γης ή η χρήση ενός 
συνδυασµού καθεστώτων στήριξης για άλλα 
µέσα χρήσης γης (π.χ. όργωµα του ΒΠΛ και 
µετατροπή σε αρόσιµη έκταση, γεγονός που 
εξασφαλίζει υψηλότερα ποσά στήριξης). 
Ιδιαίτερα καθώς δεν υπάρχουν περιορισµοί 
όσον αφορά άλλες χρήσεις της γης στις 
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΒΠΛ, π.χ. 
εάν ο διαχειριστής γης δεν έχει υποβάλει 
αίτηση για τις ενισχύσεις που αφορούν τους 
ΒΠΛ, οι εκτάσεις µπορούν να µετατραπούν 
σε άλλους τύπους χρήσης γης, π.χ. 
αρόσιµες εκτάσεις, φυτευµένα δάση, κ.λπ... 
Το ίδιο ισχύει για την πλειονότητα των 
περιοχών Natura 2000, εάν οι περιορισµοί 
δεν προβλέπονται σε συγκεκριµένους 
κανονισµούς. 

 
• Η ηµεροµηνία όψιµης χορτοκοπής της 1ης 
Αυγούστου αποτελεί επίσης πρόβληµα για 
τους αγρότες, δεδοµένου ότι έχει ως 
συνέπεια να µην µπορούν να χρησιµοποιούν 
πλέον τον σανό τους ως χειµερινή 
χορτονοµή. Η απώλεια εισοδήµατος και το 
επιπλέον κόστος της αγοράς σανού από 
άλλη πηγή δεν λαµβάνονται υπόψη στο 
ποσό της ενίσχυσης ΠΑΑ. Σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα το ερωτηµατολογίου του 
ιδρύµατος Latvian State Institute of 
Agrarian Economics (www.lvaei.lv, 2011), 
το 1/3 περίπου των αγροτών αφήνουν το 
κοµµένο χόρτο να καλύψει το έδαφος του 
αγρού, διότι το θεωρούν ως τη µόνη λύση. 
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι εάν υπήρχαν 
διαθέσιµες άλλες λύσεις (π.χ. χρήση 
βιοµάζας), θα προτιµούσαν να αφαιρέσουν 
τον σανό. 

 

193



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

• Η εγκατάλειψη του κοµµένου χόρτου στον 
αγρό αποτελεί επίσης πολύ σηµαντικό 
πρόβληµα όσον αφορά τη διατήρηση, διότι 
έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση νεκρού 
αχυροστρώµατος και οργανικής ύλης, τα 
οποία, στη συνέχεια, προκαλούν σηµαντική 
µείωση της ποικιλότητας των ειδών. Το 
υφιστάµενο καθεστώς µπορεί να είναι 
επωφελές για την ορτυγοµάνα αλλά είναι, 
σε γενικές γραµµές, ακατάλληλο για τη 
διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών και 
των ιδιοτήτων των οικοτόπων πολλών 
περιοχών ΒΠΛ, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
ποικιλότητα των φυτών, η οποία συνδέεται 
στενά µε την παραδοσιακή διαχείριση 
(χορτοκοπή γύρω στα µέσα του 
καλοκαιριού). Μια συµβιβαστική λύση θα 
ήταν η εφαρµογή ευέλικτων ηµεροµηνιών 
χορτοκοπής (ο αγρότης µπορεί να επιλέξει ο 
ίδιος/-α) ή η παροχή υψηλότερων ποσών 
ενίσχυσης για την όψιµη χορτοκοπή, µε την 
αφαίρεση του σανού ως το µέτρο κίνητρο. Η 
χρήση καινοτόµων µεθόδων για τη χρήση 
βιοµάζας χόρτων θα επίλυε επίσης το 
πρόβληµα της εγκατάλειψης του σανού 
στον αγρό. 

 
• Τα κριτήρια προσδιορισµού των καλών 
επιδόσεων της διαχείρισης λειµώνων στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ΠΑΑ δηµιούργησαν 
επίσης προβλήµατα επιλεξιµότητας. 
Πολυάριθµα αγροτεµάχια υγρών και 
πλούσιων σε είδη λειµώνων έχουν απολέσει 
το καθεστώς τους ως τεµαχίων γης λόγω της 
υγρασίας του εδάφους ή/και της πυκνότητας 
και της παρουσίας θαµνώνων/δέντρων, τα 
οποία αποτελούν, ωστόσο, σηµαντικό 
στοιχείο του εν είδει µωσαϊκού πολύµορφου 
τοπίου (Εικ. 6). Τα τελευταία 6 έτη, περίπου 
6 000 εκτ. ή το 8% των ΒΠΛ έχουν κηρυχθεί 
µη επιλέξιµοι για ενισχύσεις ΠΑΑ λόγω της 
ερµηνείας του εθνικού κανονισµού περί 
επιλεξιµότητας της ΧΓΕ. Στον κανονισµό 
αναφέρεται ότι µόνο οι ΒΠΛ µε λιγότερα από 
50 δέντρα/εκτ., χωρίς χωροκατακτητικά 
ζιζάνια, και χωρίς την παρουσία βούρλων 
(ένδειξη υγρασίας), και οι οποίοι δεν είναι 
υγρότοποι καλυπτόµενοι από νερό µεταξύ της 
15ης Μαΐου και της 15ης Σεπτεµβρίου είναι 
επιλέξιµοι βάσει του ΓΠΚ. 

 

 
Εικ. 6 Εγκαταλειµµένος ασβεστούχος δασικός 
λειµώνας, ο οποίος εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά 
πλούσιος σε απειλούµενα είδη, π.χ. πολυάριθµες 
άγριες ορχιδέες. Ωστόσο, λόγω της ανοµοιογένειας 
και των διασκορπισµένων άγριων κυπαρισσιών, 
αποτελεί δύσκολη περίπτωση για τον διαχειριστή. 
Επίσης, δεν είναι επιλέξιµος για ενισχύσεις ΠΑΑ και, 
ως εκ τούτου, θα επανέλθει σε κατάσταση δάσους. 
Φωτογραφία: A. Priede 
 
• Το καθεστώς ΒΠΛ δεν περιλαµβάνει 
παρακολούθηση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων και, συνεπώς, 
δεν είναι γνωστός ο πραγµατικός 
αντίκτυπος της διαχείρισης (ή ενίοτε της 
κακής διαχείρισης) για τις περιοχές του 
καθεστώτος σε εθνικό επίπεδο. Με βάση 
κατά προσέγγιση εκτιµήσεις, κατά πάσα 
πιθανότητα η διαχείριση ποσοστού 55% 
ΒΠΛ καλύπτει κυρίως µετρίως υγρούς 
λειµώνες µε µεγάλη αναλογία 
καλλιεργούµενων λειµώνων, ενώ οι 
ιδιαίτερης ποικιλότητας ηµιφυσικοί 
οικότοποι λειµώνων δεν καλύπτονται σε 
γενικές γραµµές και, ως εκ τούτου, 
εξακολουθούν να φθίνουν, ιδίως εκτός των 
περιοχών Natura 2000 (Gustiņa et al., 
2012). 

 
• Στη Λετονία, υψηλό ποσοστό της γης (πάνω 
από το 90%) για την ορτυγοµάνα, τον 
κραυγαετό και τον πελαργό και µεγάλες 
περιοχές τύπων οικοτόπων που 
περιλαµβάνονται στην οδηγία για τους 
οικοτόπους βρίσκονται εκτός των περιοχών 
Natura 2000 και εξαρτώνται στο σύνολό 
τους από ανοικτούς οικοτόπους λειµώνων 
εκτατικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το ΠΑΑ 
είναι καίριας σηµασίας για τη διατήρηση των 
εν λόγω ειδών, αλλά, επί του παρόντος, σε 
πολλές περιπτώσεις είναι οικονοµικά πιο 
αποδοτικό να χρησιµοποιούνται οι ΒΠΛ για 
άλλους σκοπούς, π.χ. ως αρόσιµες γαίες ή 
φυτευµένα δάση. 
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• Παρότι οι ενισχύσεις µειονεκτικών περιοχών 
(ΜΠ) ήταν επίσης σηµαντικός παράγοντας 
αποτροπής της εγκατάλειψης σηµαντικών 
οικοτόπων λειµώνων, το 2007 
τροποποιήθηκαν οι κανονισµοί, µε 
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της 
έκτασης του λειµώνα που καλύπτεται από 
ΜΠ λόγω του ότι υφίστατο χορτοκοπή αντί 
βοσκής. Αυτό οδήγησε, στη συνέχεια, 
πολλούς αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη 
τους επειδή δεν διαθέτουν επαρκές ζωϊκό 
κεφάλαιο προκειµένου να επανέλθουν στη 
βοσκή (ο τοµέας των βοοειδών είναι σήµερα 
µικρός στη Λετονία). 

 
 

Συµπεράσµατα 
 
Η κακή κατάσταση των εναποµεινάντων 
λειµώνων της Λετονίας εξακολουθεί να είναι 
επισφαλής παρά τις διάφορες απόπειρες, όπως 
αυτή στο Kemeri, να αντισταθµιστεί η παρακµή 
τους, καθώς και το τρέχον ΓΠΚ. Τα τρέχοντα 
µέτρα ΚΓΠ και ΠΑΑ δε αναγνωρίζουν επαρκώς 
την αξία των εν λόγω λειµώνων ή τη σηµασία 
της συνέχισης της παροχής στήριξης στους 
αγρότες µικρών εκµεταλλεύσεων. Δεν είναι 
ρεαλιστικό να αναµένεται ότι η διαχείριση των 
εναποµεινάντων λειµώνων θα είναι εφικτή 
µέσω ad hoc δράσεων στο πλαίσιο του LIFE ή 
βάσει εθνικών κονδυλίων για τη διατήρηση, 
ιδίως διότι πολλοί εξ αυτών είναι πολύ µικροί 
και διασκορπισµένοι, και βρίσκονται εκτός του 
δικτύου Natura 2000. 
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δεδοµένων. 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Δηµιουργία και 
αποκατάσταση 
οικοτόπων 
πτηνών στη 
λίµνη Πρέσπα, 
Ελλάδα 
 
 
 
 

 
Υγροί λειµώνες και γεωργικές εκτάσεις (Λ. Νικολάου 
– Αρχείο ΕΠΠ) 

Πρέσπα, µια σηµαντική 
περιοχή βιοποικιλότητας 
 
Με την έλευση της σύγχρονης εποχής, σε 
πολλές ορεινές περιοχές των Βαλκανίων 
σηµειώθηκαν µαζικές µετακινήσεις λόγω 
αστυφιλίας, µε αποτέλεσµα τα χωριά και οι 
προηγουµένως καλλιεργούµενες περιοχές είτε 
να εγκαταλειφθούν είτε να µεταβληθούν οι 
πρακτικές διαχείρισής τους. Αυτό συνέβη και 
στην περίπτωση της Πρέσπας, µιας περιοχής 
φωλιασµένης σε µια αποµακρυσµένη οροσειρά 
την οποία µοιράζονται η Ελλάδα, η Αλβανία και 
η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της 
Μακεδονίας (FYROM). Η γεωργία µικρής 
κλίµακας αποτέλεσε αναπόσπαστο τµήµα του 
µωσαϊκού του τοπίου, ωστόσο, σήµερα είτε 
εγκαταλείπεται είτε έχει υποκατασταθεί από 
εντατικότερες πρακτικές, που περιλαµβάνουν 
καθεστώτα άρδευσης. 
 
Εντούτοις, οι εν λόγω περιοχές, χάρη στο ότι 
ήταν απρόσιτες µέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, 
καθώς και λόγω της άγριας γεωµορφολογίας, 
έχουν κατορθώσει να διατηρήσουν µια ιδιαίτερα 
πλούσια βιοποικιλότητα, µε είδη που ποικίλουν 
από αρκούδες και λύκους µέχρι ενδηµικά φυτά, 
και οικοτόπους που ποικίλουν από δάση οξιάς 
µέχρι φυσικές λίµνες. Παρότι έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες διατήρησης από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, εξακολουθούν να 
υφίστανται απειλές για τη βιοποικιλότητα, 
ορισµένες εκ των οποίων οφείλονται στις 
αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές και τις 
επιπτώσεις τους στους ηµιφυσικούς οικοτόπους 
που αποτελούν διατροφικούς πόρους για πολλά 
είδη, ιδίως πτηνά, ενώ άλλες οφείλονται στις 
παράνοµες δραστηριότητες όπως η παράνοµη 
υλοτοµία και η χρήση δηλητηριασµένων 
δολωµάτων. 
 
Η περιοχή προστατεύεται από το 1974, αλλά 
µέχρι το 2010 δεν είχε αναπτυχθεί σχέδιο 
διαχείρισης. Συνεπώς, µέχρι πρόσφατα, οι 
δράσεις διατήρησης και διαχείρισης, ιδίως προς 
την κατεύθυνση της διατήρησης σηµαντικών 
οικοτόπων υγροτόπων και ειδών υδρόβιων 
πτηνών είχαν βασιστεί στα σχέδια δράσης του 
αργυροπελεκάνου και της λαγγόνας. 
 
 

Κύριοι οικότοποι και είδη και 
η σχέση τους µε τη γεωργία 
 
Η περιοχή της Πρέσπας απαρτίζεται στην 
πραγµατικότητα από δύο λίµνες, τη Μικρή και 
τη Μεγάλη Πρέσπα, και τη λεκάνη απορροής 
τους. Οι δύο λίµνες, που βρίσκονται σε 
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υψόµετρο περίπου 853 µέτρων πάνω από το 
επίπεδο της θάλασσας, συνδέονται µε ένα 
τεχνητό κανάλι µε υδατοφράχτη που ελέγχει 
την εκροή της Μικρής Πρέσπας στη Μεγάλη 
Πρέσπα. Το µεγαλύτερο τµήµα της Μικρής 
Πρέσπας βρίσκεται στην Ελλάδα, µε το 
νοτιότερο άκρο της να εκτείνεται µέσα στην 
Αλβανία, ενώ το µεγαλύτερο τµήµα της 
Μεγάλης Πρέσπας βρίσκεται στη FYROM, µε δύο 
µικρότερα τµήµατα στην Ελλάδα και την 
Αλβανία. Το ελληνικό τµήµα της λεκάνης 
απορροής της Πρέσπας έχει συνολική επιφάνεια 
209,6 km2. 
 
Η Πρέσπα είναι περιοχή που συνδυάζει την 
εξαιρετική βιοποικιλότητα, τα µυστηριακά τοπία, 
τα παλιά χωριά και τα βυζαντινά µνηµεία. Από 
την άποψη της βιοποικιλότητας, η Πρέσπα 
φιλοξενεί ιδιαίτερα υψηλό αριθµό οικοτόπων 
και ειδών, συγκεντρωµένων σε µια πολύ µικρή 
περιοχή που σχηµατίζει ένα πλούσιο µωσαϊκό 
λιµνών, υγρών λειµώνων, λειµώνων, 
εµφανίσεων βράχων, δασών οξιάς και 
κωνοφόρων, καθώς και αλλουβιακών δασών. 
 
Η ορνιθοπανίδα είναι ιδιαίτερης σηµασίας επίσης 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, λόγω του 
αριθµού των ειδών καθώς και της παρουσίας 
σηµαντικών πληθυσµών ειδών σε κίνδυνο 
εξαφάνισης ή ευαίσθητων ειδών σε παγκόσµια 
κλίµακα. Ενδεικτικό στοιχείο της σηµαντικής 
βιοποικιλότητας του τόπου είναι ότι φιλοξενεί 
τη µεγαλύτερη στον κόσµο αποικία 
αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου 
Pelecanus crispus, τη µεγαλύτερη αποικία 
αναπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 
λαγγόνας Phalacrocorax pygmeus, και αποτελεί 
και έναν από τους δύο τόπους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση όπου αναπαραγάγεται ο ροδοπελεκάνος 
Pelecanus onocrotalus, ενώ ο άλλος τόπος είναι 
το δέλτα του Δούναβη στη Ρουµανία. Τα εν 
λόγω παραδείγµατα αφορούν 3 από τα 148 είδη 
πτηνών που αναπαράγονται στην περιοχή. 
 
Προκειµένου να προστατευτεί η βιοποικιλότητα 
της περιοχής, η Πρέσπα έχει ανακηρυχθεί 
εθνικό πάρκο από το 1974. Στη λεκάνη 
απορροής απαντούν δύο περιοχές Natura 2000 
(η λίµνη Μικρή Πρέσπα και ο ορεινός όγκος 
Βαρνούντας), οι οποίες ανακηρύχθηκαν από 
κοινού εθνικό πάρκο Πρεσπών το 2009. Από το 
έτος 2000, η περιοχή αποτελεί επίσης τµήµα 
του διασυνοριακού πάρκου Πρεσπών, της 
πρώτης διασυνοριακής προστατευόµενης 
περιοχής στα Βαλκάνια, στόχος της οποίας είναι 
η προστασία των οικολογικών αξιών της µέσω 
της συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και 
FYROM, καθώς και η προαγωγή της οικονοµικής 
ευηµερίας των τοπικών κοινοτήτων στις τρεις 
χώρες. 

 
Αποικία αργυροπελεκάνου (Λ.Νικολάου-Αρχείο ΕΠΠ) 
 

Πρόσφατες αλλαγές στις 
γεωργικές δραστηριότητες 
 
Οι κάτοικοι των ελληνικών χωριών στην 
περιοχή συνδέονται ιστορικά µε τρεις κύριες 
δραστηριότητες: τη γεωργία, την αλιεία και την 
κτηνοτροφία. Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε 
σηµείο καµπής για την Πρέσπα, καθώς οι 
κάτοικοι στράφηκαν στην εντατική καλλιέργεια 
φασολιών, εις βάρος της βοσκής βοοειδών και 
της αλιείας. Σήµερα, η γεωργία εξακολουθεί να 
έχει ως επίκεντρο την παραγωγή φασολιών, αν 
και υπάρχει τάση µεταστροφής από την 
εντατική γεωργία σε πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές, περιλαµβανοµένης της 
παραγωγής βιολογικών φασολιών. Η αλιεία 
εξαφανίζεται ως δραστηριότητα της περιοχής, η 
κτηνοτροφία επικεντρώνεται κυρίως στα 
µεγάλα βοοειδή, ενώ εξακολουθούν να 
ασκούνται ορισµένες νοµαδικές πρακτικές. Ο 
τουρισµός, µε επίκεντρο τα πολιτισµικά και 
φυσικά περιουσιακά στοιχεία της περιοχής, 
καθίσταται ολοένα και σηµαντικότερη πηγή 
εισοδήµατος για τους ντόπιους κατοίκους. 
 
Οι αλλαγές στις γεωργικές δραστηριότητες που 
παρατηρήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες 
επηρέασαν τη βιοποικιλότητα του τόπου, και 
ιδίως την παράκτια ζώνη. 
 
Ένα πρώτο πρόβληµα συνδέεται µε την 
εντατικοποίηση της γεωργίας και την 
επακόλουθη καταπάτηση των υγρών λειµώνων 
από την εξάπλωση των γεωργικών εκτάσεων. 
Το εν λόγω πρόβληµα κατέστη ιδιαίτερα έντονο 
µετά τη δεκαετία του 1960, όταν ένα νέο 
σύστηµα άρδευσης επέτρεψε τη µετατροπή των 
υγρών λειµώνων σε γεωργικές εκτάσεις. 
 
Το δεύτερο πρόβληµα συνδέεται µε την 
εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών 
στους καλαµιώνες γύρω από τη λίµνη, όπως η 
βοσκή, το ελεγχόµενο κάψιµο και η κοπή. Αυτό 
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είχε ως αποτέλεσµα την επέκταση και πύκνωση 
των καλαµιώνων εις βάρος των υγρών 
λειµώνων. Για παράδειγµα, οι υγροί λειµώνες 
κάλυπταν 117 εκτ. γύρω από τη λίµνη το 1945, 
αλλά το 2001 η εν λόγω έκταση είχε µειωθεί σε 
µόνο 32 εκτ. 
 
 

Γιατί οι υγροί λειµώνες είναι 
τόσο σηµαντικοί για τη 
βιοποικιλότητα; 
 
Τι είναι ακριβώς οι υγροί λειµώνες και γιατί 
είναι τόσο σηµαντικοί για τη βιοποικιλότητα;  
 
Είναι ένα είδος βάλτου που απαντά στις 
παράκτιες περιοχές των λιµνών οπού είναι 
διαδεδοµένη η βοσκή. Ο ετήσιος κατακλυσµός 
των εν λόγω λειµώνων την άνοιξη αποτελεί 
στοιχείο ζωτικής σηµασίας του κύκλου ζωής 
τους, καθώς επιτρέπει τον πολλαπλασιασµό 
πολλών ειδών φυτών και ζώων: τα χόρτα, τα 
σπαθόχορτα και τα αγριολούλουδα που 
αναπτύσσονται στον υγρό λειµώνα αποτελούν 
ιδανικούς διατροφικούς πόρους για τα αµφίβια 
και τα ψάρια και φιλοξενούν µεγάλους 
αριθµούς ασπόνδυλων και αµφιβίων, που 
αποτελούν τις βασικές διατροφικές πηγές για 
πολλά υδρόβια πτηνά. Οι υγροί λειµώνες 
επιτελούν επίσης ζωτικές λειτουργίες όπως η 
συγκέντρωση της απορροής, η µείωση του 
κατακλυσµού, και η αφαίρεση των 
πλεοναζόντων θρεπτικών συστατικών. 
 
Οι υγροί λειµώνες αποτελούν οικοτόπους 
καίριας σηµασίας για τα υδρόβια πτηνά, και 
ιδίως για δύο εµβληµατικά είδη που απαντούν 
στην Πρέσπα, τον αργυροπελεκάνο και τη 
λαγγόνα, δύο είδη που τρέφονται µε ψάρια. Τα 
εν λόγω είδη πτηνών χρειάζονται ένα 
ισορροπηµένο µωσαϊκό καλαµιώνων, που είναι 
ιδανικοί οικότοποι κουρνιάσµατος και 
φωλεοποίησης όταν περιβάλλονται από ύδατα, 
προκειµένου να αποφεύγεται η θηρευτική 
δραστηριότητα χερσαίων θηλαστικών, και 
υγρών λειµώνων, που αποτελούν τόπους 
ωοτοκίας για τους διατροφικούς πόρους τους. 
Για την αποκατάσταση των υγρών λειµώνων, 
πρέπει να υφίστανται διαχείριση µέσω βοσκής 
και κοπής, ενώ, για τους σκοπούς της 
διατήρησής τους, το εν λόγω καθεστώς 
διαχείρισης πρέπει να εφαρµόζεται ετησίως σε 
συνδυασµό µε τους κατακλυσµούς της άνοιξης. 
Στα σχέδια δράσης της ΕΕ για τον 
αργυροπελεκάνο και τη λαγγόνα που ανέπτυξε 
η Birdlife, η εν λόγω διαχείριση βλάστησης και 
η υδρολογική διαχείριση θεωρούνται δύο 
απαραίτητες προτεραιότητες προκειµένου να 
αντισταθµιστεί η υποβάθµιση των οικοτόπων, 

που αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα 
µείωσης του πληθυσµού των δύο ειδών στις 
περισσότερες χώρες. 
 
 

Διαχείριση υγρών λειµώνων 
για τη διατήρηση πτηνών  
 
Μετά από µια σηµαντική µείωση των αποικιών 
αναπαραγωγής του αργυροπελεκάνου και της 
λαγγόνας, διάφορα τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη 
ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να 
εφαρµόζουν συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου 
να αντιστρέψουν την εν λόγω τάση. Κεντρικό 
ρόλο στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών 
διαδραµάτισε η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 
(ΕΠΠ), η οποία εκπόνησε το 1997 την πρώτη 
µελέτη για τη Μικρή Πρέσπα και τις διάφορες 
δυνατότητες διαχείρισης, και εφάρµοσε 
διάφορα µέτρα σε πιλοτικό επίπεδο. Οι µέθοδοι 
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η βοσκή µε 
νεροβούβαλους, η θερινή κοπή των καλαµιών, 
το χειµερινό κάψιµο των καλαµιών και 
συνδυασµοί των εν λόγω τριών µεθόδων. Τα 
συµπεράσµατα αυτής της προκαταρκτικής 
εργασίας παρείχαν την πολυαναµενόµενη 
πρακτική εµπειρία που οδήγησε σε ένα έργο 
LIFE-Nature, το οποίο ξεκίνησε το 2002 και 
ολοκληρώθηκε το 2007. 
 
Χάρη στο εν λόγω έργο, υλοποιήθηκαν δύο 
βασικά µέτρα που αντιστοιχούν στα σχέδια 
δράσης για τα δύο είδη: η αποκατάσταση 
υγρών λειµώνων µέσω βοσκής και κοπής και η 
διαχείριση της στάθµης των υδάτων της λίµνης 
Μικρής Πρέσπας. 
 
 

Διαχείριση βλάστησης  
 
Εφαρµόστηκε ένα σύστηµα ελεγχόµενης 
βοσκής και ετήσιας κοπής της βλάστησης των 
καλαµιώνων σε επτά παράκτιες ζώνες που είχαν 
τη δυνατότητα να καταστούν υγροί λειµώνες. 
Με την καθοδήγηση της ΕΠΠ, στις έντεκα 
περιοχές βοσκούσε ένα κοπάδι βουβαλιών που 
ανήκαν στην ΕΠΠ και δύο κοπάδια βοοειδών, 
ενώ η κοπή εφαρµοζόταν σε ετήσια βάση κάθε 
καλοκαίρι· σε ορισµένες περιπτώσεις, τη θερινή 
κοπή ακολουθούσε η βοσκή. Τα κοµµένα 
καλάµια χρησιµοποιούνταν είτε ως τροφή για τα 
βοοειδή και τα βουβάλια είτε για την 
επανεισαγωγή της παραδοσιακής 
δραστηριότητας της κατασκευής αχυροσκεπών. 
 
Η ΕΠΠ εισήγαγε εκ νέου τα βουβάλια στην 
περιοχή, καθώς οι οπλές τους είναι πιο 
κατάλληλες για το τσαλαπάτηµα των 
καλαµιώνων. Μετά την πάροδο δύο ετών 
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διαχείρισης, οι περιοχές παρουσίασαν 
ενισχυµένα χαρακτηριστικά υγρών λειµώνων, 
δηλαδή χαµηλή ποώδη βλάστηση, που είναι 
πολύτιµη ως χειµερινή χορτονοµή για τα ζώα. Η 
ΕΠΠ είχε ξεκινήσει µε την εισαγωγή 5 
βουβαλιών σε πιλοτικό επίπεδο πριν από το 
έργο LIFE· στη συνέχεια, το εν λόγω κοπάδι 
αναπτύχθηκε σε χρονικό διάστηµα περίπου 14 
ετών σε ένα παραγωγικό κοπάδι 130 ζώων. 
Μετά την εν λόγω περίοδο, θεωρήθηκε ότι η 
διατήρηση του κοπαδιού βουβαλιών δεν είχε 
καµία προστιθέµενη αξία σε σύγκριση µε το 
κοπάδι βοοειδών· δεδοµένου ότι η βοσκή 
βοοειδών είναι η παραδοσιακή δραστηριότητα, 
η ΕΠΠ πούλησε το κοπάδι της το 2011, και η 
βοσκή συνεχίζεται αποκλειστικά από τους 
ιδιώτες ιδιοκτήτες βοοειδών, βάσει 
συγκεκριµένου καθεστώτος βοσκής. 
 

 
Βουβάλια στον υγρότοπο (Υ. Καζόγλου 2005) 
 
 
Διαχείριση στάθµης των 
υδάτων  
 
Η ύπαρξη των υγρών λειµώνων εξαρτάται από 
τις διακυµάνσεις της στάθµης των υδάτων της 
λίµνης. Δεδοµένου ότι τα ύδατα της λίµνης 
Μικρής Πρέσπα ρέουν στη λίµνη Μεγάλη 
Πρέσπα µέσω ενός ελεγχόµενου µε 
υδατοφράχτη καναλιού, η ορθή διαχείριση του 
εν λόγω υδατοφράχτη είναι πρωτεύουσας 
σηµασίας. Ωστόσο, η διαχείριση των υδάτων 
στη Μικρή Πρέσπα αντιµετώπιζε προβλήµατα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Από τη µία πλευρά, ο 
υδατοφράχτης που υπήρχε το 2002 ήταν 
υποτυπώδης και είχε υποστεί βλάβη, καθώς 
επέτρεπε την εισροή υδάτων ακόµη και όταν 
ήταν κλειστός, ενώ όταν η στάθµη των υδάτων 
ήταν υψηλή παρουσιαζόταν απορροή πάνω από 
τον κλειστό υδατοφράχτη, ενίοτε µε 
καταστροφικά αποτελέσµατα. Από την άλλη 
πλευρά, στη µελέτη που εκπονήθηκε από την 
ΕΠΠ είχε διαπιστωθεί ότι προκειµένου να 

διασφαλιστεί η διατήρηση των οικολογικών 
αξιών στη λίµνη Μικρή Πρέσπα, η στάθµη των 
υδάτων στη διάρκεια της άνοιξης θα πρέπει να 
παρουσιάζει διακύµανση µεταξύ 854,40 µέτρων 
και 854,80 µέτρων πάνω από το επίπεδο της 
θάλασσας, ενώ η πτώση της στάθµης των 
υδάτων θα πρέπει να είναι αργή την άνοιξη (16 
cm από τον Μάιο έως τον Ιούνιο). Εντούτοις, µε 
τις εν λόγω τιµές της στάθµης των υδάτων, οι 
παράκτιες γεωργικές εκτάσεις θα πληµµύριζαν, 
µε αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός προβλήµατος 
που θα έπρεπε να επιλυθεί. 
 
Ως εκ τούτου, ήταν σηµαντικό για όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, κυρίως τα άτοµα που 
ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης και οι 
αγρότες, να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά 
µε τη διαχείριση της στάθµης των υδάτων στη 
Μικρή Πρέσπα. Εφαρµόστηκαν δύο παράλληλα 
µέτρα µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επίλυση του 
εν λόγω προβλήµατος. 
 
Το πρώτο συνίστατο στην εκτέλεση τεχνικών 
εργασιών ανακατασκευής του υδατοφράχτη, 
υπό την επίβλεψη της ΕΠΠ, οι οποίες 
περατώθηκαν το 2004. Η διαδικασία 
υλοποιήθηκε στο σύνολό της εκ παραλλήλου µε 
ενδελεχή διαδικασία διαβούλευσης µε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και τους οικείους φορείς 
σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεν 
διαπιστώθηκαν σοβαρά εµπόδια όσον αφορά 
την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, 
πέραν της ανακάλυψης πυροµαχικών του ΒΠΠ, 
που είχε ως αποτέλεσµα την ανάγκη 
επιπρόσθετων εξειδικευµένων παρεµβάσεων. 
 
Το δεύτερο σύνολο µέτρων αφορούσε το 
καθεστώς λειτουργίας του υδατοφράχτη: ποιος 
επρόκειτο να τον χειρίζεται και πώς; 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη 
λειτουργία του υδατοφράχτη, λαµβανοµένων 
υπόψη των υδρολογικών αναγκών των 
οικοτόπων, των ειδών και των αγροτών, 
συστάθηκε τριµελής επιτροπή διαχείρισης της 
στάθµης των υδάτων που απαρτιζόταν από τον 
δήµο Πρεσπών, την τοπική υπηρεσία 
αξιοποίησης γαιών και την ΕΠΠ. Μια βασική 
αρµοδιότητα της εν λόγω επιτροπής, που 
λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυµού Πρεσπών 
(ΦΔΕΔΠ), ήταν να διασφαλίζει ότι η στάθµη 
των υδάτων κυµαίνεται µεταξύ 854,40 µέτρων 
πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και 854,80 
µέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, ότι 
η µείωση της στάθµης των υδάτων λαµβάνει 
χώρα µε βραδείς ρυθµούς το καλοκαίρι, και ότι 
σε περίπτωση που η στάθµη των υδάτων 
υπερβεί τα 854,40 µέτρα πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας, πρέπει να έχουν εξευρεθεί τα 
κατάλληλα µέτρα εκ των προτέρων 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των 
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κατακλυζόµενων γεωργικών εκτάσεων (π.χ. 
αποζηµίωση, εξαγορά, κ.λπ...). 
 
Η εν λόγω επιτροπή µετατράπηκε αργότερα 
στην επιτροπή διαχείρισης υγροτόπων (ΕΔΥ), 
και πάλι υπό την αιγίδα του ΦΔΕΔΠ, µε βασικό 
στόχο τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 
της Μικρής Πρέσπας και την 
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 
Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή διευρύνθηκε 
προκειµένου να συµπεριλάβει και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη, όπως το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, τις διευθύνσεις υδάτινων πόρων και 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού της περιφερειακής 
αρχής, ιδιοκτήτες βοοειδών και ενώσεις αλιέων. 
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες άρδευσης, οι αγρότες 
εκπροσωπούνται από την υπηρεσία αξιοποίησης 
γαιών. 
 
Οι αρµοδιότητες της ΕΔΥ περιλαµβάνουν τον 
προγραµµατισµό και την επίβλεψη της ετήσιας 
εφαρµογής της διαχείρισης και την αξιολόγηση 
των δραστηριοτήτων αποκατάστασης υγρών 
λειµώνων. Οι εν λόγω δραστηριότητες 
διεξάγονται βάσει κατευθυντήριων γραµµών 
διαχείρισης που καταρτίζονται στη διάρκεια του 
έργου LIFE, και εστιάζουν σε όλες τις πτυχές 
της διαχείρισης υγροτόπων της Πρέσπας, ενώ η 
ΕΠΠ εκπονεί ετησίως εκθέσεις και προτάσεις 
σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτων, της 
βλάστησης και των υδρόβιων πτηνών. 
 

 
Εργασίες υδατοφράχτη (A. Ρήγας, ΕΠΠ) 
 
 

Κύρια αποτελέσµατα και 
διδάγµατα αντληθέντα από 
την εµπειρία 
 
Οι προσπάθειες διατήρησης στην Πρέσπα είναι 
ιδιαίτερα επιτυχείς λόγω, κατά πρώτον, της 
καθιέρωσης ενός νέου συστήµατος λήψης 

αποφάσεων που έχει επιτρέψει τη συµµετοχή 
όλων των οικείων ενδιαφερόµενων µερών. Η εν 
λόγω συνεργασία αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η 
επίτευξη συναίνεσης µε σκοπό τον συµβιβασµό 
αυτών που µπορεί αρχικά να θεωρούνται 
«συγκρουόµενα συµφέροντα», δηλαδή των 
συµφερόντων των ατόµων που ασχολούνται µε 
τη διατήρηση της φύσης αφενός, και των 
συµφερόντων των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων αφετέρου, στο πλαίσιο µιας 
λεπτής κατάστασης που περιλαµβάνει 
διαχείριση υδάτων. 
 
Μια πολύ σηµαντική επιτυχία είναι επίσης το 
γεγονός ότι έχουν επιστρατευτεί ρυθµιστικά 
µέσα µε σκοπό να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα 
της διαχείρισης της στάθµης των υδάτων καθώς 
και της διαχείρισης της βλάστησης και της 
αποκατάστασης οικοτόπων. Ιδιαίτερα 
αξιοσηµείωτη είναι η σύσταση της επιτροπής 
διαχείρισης της στάθµης των υδάτων και η 
µετατροπή της στην επιτροπή διαχείρισης 
υγροτόπων (ΕΔΥ), η οποία απαρτίζεται από 
βασικά ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
Αν και η ΕΔΥ ασχολείται κυρίως µε τη 
διαχείριση των υγροτόπων στο εθνικό πάρκο 
της ελληνικής Πρέσπας, έχουν πραγµατοποιηθεί 
αρκετά βήµατα προς την κατεύθυνση της 
συµµετοχής των άλλων δύο παράκτιων χωρών, 
της Αλβανίας και της FYROM, στη διαχείριση 
υγροτόπων. Στην πρόσφατη Τριµερή συµφωνία 
για το πάρκο της Πρέσπας προβλέπεται η 
λειτουργία τριµερούς επιτροπής διαχείρισης του 
πάρκου της Πρέσπας, η οποία θα αποτελέσει 
τον κύριο δίαυλο συνεργασίας προκειµένου οι 
παράκτιες χώρες να συµµετάσχουν ενεργά σε 
ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων. 
 
Επιπλέον, τα άριστα αποτελέσµατα του έργου 
LIFE για τη διαχείριση υγροτόπων στην Πρέσπα 
έχουν ήδη παρακινήσει τις άλλες δύο παράκτιες 
χώρες να συµµετάσχουν στη διαχείριση 
υγροτόπων. Κατόπιν τούτων, µέσω ενός 
προγράµµατος µικρών επιχορηγήσεων του GEF, 
το ΕΠΠ είχε την ευκαιρία να παράσχει 
συµβουλές και καθοδήγηση στα τοπικά 
ενδιαφερόµενα µέρη (Υπηρεσία δασοκοµίας 
Κορυτσάς, Ένωση γυναικών Zagradec και 
ντόπιοι κτηνοτρόφοι βοοειδών) σε ό,τι αφορά 
την πιλοτική διαχείριση καλαµιώνων στο 
αλβανικό τµήµα της λίµνης Μικρή Πρέσπα. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός έργου KFW για το 
αλβανικό εθνικό πάρκο της Πρέσπας 
οργανώνεται µια συστηµατικότερη προσέγγιση 
ως προς τη διαχείριση υγροτόπων µε βάση τις 
ίδιες αρχές και τα αποτελέσµατα των 
ολοκληρωθέντων έργων (LIFE στην Ελλάδα και 
πρόγραµµα µικρών επιχορηγήσεων του GEF 
στην Αλβανία). 
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Σε ό,τι αφορά τα οφέλη για τη βιοποικιλότητα, 
το βασικό αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης βλάστησης ήταν ο τριπλασιασµός 
της συνολικής επιφάνειας υγρών λειµώνων στη 
λίµνη Μικρή Πρέσπα, από 32,5 εκτ. πριν από το 
έργο LIFE το 2000 σε περίπου 100 εκτ. το 
2007. Οι επιπτώσεις των παραπάνω έγιναν 
σαφώς ορατές στα δύο είδη στόχους, τον 
αργυροπελεκάνο και τη λαγγόνα, οι πληθυσµοί 
των οποίων είτε αυξήθηκαν είτε διατηρήθηκαν 
σε υψηλά επίπεδα. Επιπροσθέτως, είκοσι 
περίπου άλλα είδη πτηνών ωφελήθηκαν άµεσα 
από την αποκατάσταση των οικοτόπων, 
περιλαµβανοµένης της χαλκόκοτας Plegadis 
falcinellus η οποία γέννησε ξανά στη λίµνη 
Μικρή Πρέσπα µετά από 35 έτη απουσίας 
φωλεοποίησης και σποραδική µόνο παρουσία 
στη διάρκεια της ανοιξιάτικης µετανάστευσης, 
και η τρανοµουγκάνα Botaurus stellaris, σε 
σχέση µε την οποία επιβεβαιώθηκε ότι γέννησε 
για πρώτη φορά στην Πρέσπα. 
 
Η εφαρµογή των µέτρων αποκατάστασης 
λειµώνων και διαχείρισης υδάτων είχαν επίσης 
σαφείς κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, 
δεδοµένου ότι δηµιούργησε νέες παράκτιες 
ζώνες για βοσκή βοοειδών, βελτίωσε τα 
αποθέµατα ψαριών, προώθησε τη διαχείριση 
της βλάστησης µέσω της κοπής και της χρήσης 
της χορτονοµής ως νέα οικονοµική 
δραστηριότητα για τους ιδιοκτήτες βοοειδών, 
ενίσχυσε την ορθολογική χρήση των υδάτων 
από τους αγρότες και αύξησε τη φήµη της 
περιοχής, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως 
βασική περιοχή οικολογικού τουρισµού στην 
Ελλάδα. 
 
Παρά τα άριστα αποτελέσµατα και τη 
συµµετοχή διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών 
στην επιτροπή διαχείρισης υγροτόπων, η 
διαδικασία δεν ήταν απρόσκοπτη. Αρχικά, 
υπήρξαν συγκρούσεις όσον αφορά το 
ευαίσθητο θέµα της στάθµης των υδάτων. 
Υπάρχει µια συνεχιζόµενη τάση καταπάτησης 
της παράκτιας ζώνης από γεωργικές εκτάσεις, οι 
οποίες µπορεί να πληµµυρίζουν µε υψηλά 
επίπεδα υδάτων. Εντούτοις, οι ανάγκες 
άρδευσης, ιδίως µετά από δύο δύσκολα έτη 
ξηρασίας, επέβαλαν η στάθµη των υδάτων να 
διατηρηθεί στα προτεινόµενα επίπεδα, 
προκειµένου να αποθηκευθεί νερό. Ο ΦΔΕΔΠ 
περιέλαβε στο πλαίσιο του προγραµµατισµού 
του την εξαγορά/ανταλλαγή παράκτιων 
εκτάσεων, µε σκοπό την επίλυση του ζητήµατος 
των πληµµυριζόµενων αγροτεµαχίων και των 
απαιτήσεων αποζηµίωσης των αγροτών. 
 
Σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές ανάγκες, η 
ενεργοποίηση της τριµερούς συµφωνίας για το 
διασυνοριακό πάρκο της Πρέσπας και η 
λειτουργία της επιτροπής συντονισµού του 

πάρκου της Πρέσπας στην οποία συµµετέχουν 
διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη θα προαγάγουν 
περαιτέρω τις αρχές που τονίζουν την επιτυχή 
διαχείριση υγροτόπων στη λίµνη Μικρή Πρέσπα. 
Επιπλέον, ο ρόλος της ΕΕ και η εφαρµογή της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στην Πρέσπα θα 
επιτρέψουν την εναρµόνιση της διαχείρισης των 
υδάτων µε βάση τα πρότυπα της ΕΕ, ακόµη και 
εκτός των συνόρων της. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Δικτυακός τόπος Εταιρείας Προστασίας 
Πρεσπών (ΕΠΠ): http://www.spp.gr 
Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
Pelecanus crispus 

Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
Pelecanus crispus 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 2007. Σύνοψη. 
LIFE2002NAT/GR/8494: Προστασία και 
Διατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη 
λίµνη Μικρή Πρέσπα, Ελλάδα. 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. 2007. LIFE-
Nature 2002-2007. Έκθεση που απευθύνεται σε 
µη ειδικούς. 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. 2002. Πρόταση 
LIFE-Nature 2002. 

Δικτυακός τόπος Εταιρείας Προστασίας 
Πρεσπών (ΕΠΠ): http://www.spp.gr 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. 2006. Έγγραφο 
καθοδήγησης σχετικά µε την αποκατάσταση και 
διαχείριση υγρών λειµώνων. 

 

Δικτυακό τόπος Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Δρυµού Πρεσπών: http://www.fdedp.gr  
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Μαριέλλα 
Φουρλή (για την οµάδα N2K) 
 
Ευχαριστίες: Μυρσίνη Μαλακού (ΕΠΠ) 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διαχείριση 
λειµώνα για την 
ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας 
στο εθνικό 
πάρκο 
Krkonoše, 
Τσεχική 
Δηµοκρατία 
 
 
 
 
 
 

 
Ψηλοί λειµώνες µε Hieracium aurantiacum 
(Οικότοπος 6520), Velká Úpa (Φορέας διαχείρισης 
εθνικού πάρκου Krkonoše) 
 
 

Μια περιοχή Natura 2000 που 
επηρεάζεται από την 
περιβαλλοντική και γεωργική 
πολιτική 
 
Η περιοχή Natura 2000 Krkonoše (Γιγάντιο 
βουνό) βρίσκεται σε οροσειρά στα βόρεια της 
Τσεχικής Δηµοκρατίας, κατά µήκος των 
συνόρων µε την Πολωνία. Τα σύνορα της 
Τσεχικής Δηµοκρατίας, που χωρίζουν τις 
ιστορικές περιοχές της Βοηµίας και της 
Σιλεσίας, εκτείνονται κατά µήκος της κύριας 
κορυφογραµµής. Και στις δύο πλευρές, 
υπάρχουν µεγάλες περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται χαρακτηρισµένα εθνικά πάρκα. Και 
οι δύο πλευρές αποτελούν µαζί ένα 
διασυνοριακό πάρκο βιοσφαίρας βάσει του 
προγράµµατος της UNESCO «Man and the 
Biosphere» (Ανθρωπότητα και βιόσφαιρα). 
 
Τα δάση καλύπτουν πάνω από το 80% του 
Γιγάντιου Βουνού. Το υπόλοιπο τµήµα 
αποτελείται από ένα µωσαϊκό υποαλπικών και 
αλπικών οικοτόπων, από θεριζόµενους λειµώνες 
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χαµηλού υψοµέτρου έως φυσικούς αλπικούς 
λειµώνες, χέρσα εδάφη και υποαρκτικούς 
υγροτόπους στα οροπέδια της κορυφής. 
Δεδοµένης της εν λόγω πλούσιας 
βιοποικιλότητας, 55 000 περίπου εκτ. της 
περιοχής έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι 
κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ). 
 
Η γεωργία και η εκτροφή βοοειδών 
αντιπροσωπεύουν, σε συνδυασµό µε τον 
τουρισµό, σηµαντική πηγή εισοδήµατος. Η 
γεωργία στην περιοχή επηρεάζεται από 
διάφορες στρατηγικές και πολιτικές. Τα 
σηµαντικότερα εξ αυτών είναι το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό σχέδιο δράσης 
για τη βιοποικιλότητα και το Κρατικό 
πρόγραµµα για τη διατήρηση της φύσης και την 
προστασία των τοπίων. 
 
Σκοπός του Εθνικού σχεδίου δράσης για τη 
βιοποικιλότητα είναι η διατήρηση και 
αποκατάσταση των πλούσιων σε είδη λειµώνων 
ως αναπόσπαστο τµήµα γεωργικής διαχείρισης 
του τοπίου. Το σχέδιο στηρίζει τη βιώσιµη 
χρήση των λειµώνων στις ορεινές περιοχές 
µέσω εκτατικής γεωργίας και συγκεκριµένων 
δράσεων αποκατάστασης. Μεταξύ των βασικών 
προτεραιοτήτων συγκαταλέγεται επίσης η 
ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών 
τουρισµού που συνάδουν µε το τοπίο και τις 
φυσικές αξίες του τόπου. 
 
 

Οικότοποι που εξαρτώνται 
από τη γεωργία  
 
Στην περιοχή κυριαρχούν δασικοί οικότοποι µε 
ένα µωσαϊκό ηµιφυσικών οικοτόπων και µικρών 
αγροτεµαχίων αρόσιµης γης στα χαµηλότερα 
τµήµατα. Οι θεριζόµενοι ορεινοί λειµώνες µε 
Melandrium (Melandrio rubri-Phleetum alpini) 
και οι πλούσιοι σε είδη υποαλπικοί λειµώνες µε 
Nardus (Thesio alpini-Nardetum strictae και 
Sileno vulgaris-Nardetum) είναι οι πλέον 
πολύτιµοι οικότοποι από την άποψη της 
βιοποικιλότητας. Κατωτέρω περιγράφονται οι 
βασικοί τύποι οικοτόπων που σχετίζονται µε 
γεωργική χρήση. 
Οι ορεινοί θεριζόµενοι λειµώνες (6520) 
καλύπτουν 1 194 εκτ. στον ΤΚΣ και 
αντιπροσωπεύουν τον πλέον χαρακτηριστικό 
τύπο λειµώνα στα πιο παραγωγικά εδάφη σε 
υψηλά υψόµετρα. Οι µοναδικοί ορεινοί 
λειµώνες µε Melandrium (Melandrio rubri-
Phleetum alpini), που είναι ενδηµικοί στο 
Krkonoše, ανήκουν στον τύπο του εν λόγω 
οικοτόπου που βρίσκεται στον µεγαλύτερο 
κίνδυνο. 
 

Οι εν λόγω οικότοποι φιλοξενούν επίσης αρκετά 
είδη φυτών ευρωπαϊκής σηµασίας, όπως τα 
Campanula bohemica, Galium sudeticum, 
Gentianella bohemica, Pedicularis sudetica. 
 
Οι θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού υψοµέτρου 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
αντιπροσωπεύουν τον πλέον συνήθη τύπο 
λειµώνων στις περιοχές χαµηλότερου 
υψοµέτρου του Krkonoše, και καλύπτουν 1 610 
εκτ. του τόπου. Η αξία βιοποικιλότητας του εν 
λόγω οικοτόπου (6510) εξακολουθεί να είναι 
σηµαντική, παρότι σηµαντικές περιοχές έχουν 
υποβαθµιστεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της 
άσκησης εντατικών γεωργικών πρακτικών. 
 

 

 
Λειµώνες στην περιοχή «Klínové boudy» (Záboj 
Hrázský, DAPHNE CZ) 
 
 
Οι εν λόγω οικότοποι χρησιµοποιούνταν 
παραδοσιακά για εκτακτική γεωργία, συνήθως 
χορτοκοπή ή/και βοσκή κατσικών, προβάτων 
και βοοειδών. Οι γεωργικές δραστηριότητες 
(περιλαµβανοµένης της παραγωγής 
καλλιεργειών και της κτηνοτροφικής 
παραγωγής) διεξάγονται κυρίως στην ενδιάµεση 
ζώνη του εθνικού πάρκου, εν µέρει σε αρόσιµες 
εκτάσεις στις οποίες αναπτύχθηκαν αγρωστώδη 
στη δεκαετία του 1990. 
 
Επί του παρόντος, οι λειµώνες απειλούνται τόσο 
από τις ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές όσο 
και από την εντατική γεωργία. Επιπλέον, οι 
περιθωριακές και λιγότερο αποδοτικές 
οικονοµικά περιοχές (π.χ. αποµακρυσµένες 
περιοχές) απειλούνται µε εγκατάλειψη, η οποία 
οδηγεί επίσης στην υποβάθµιση των οικοτόπων. 
Την εν λόγω περιοχή διαχειρίζεται διαφορετικό 
είδος γεωργικών εκµεταλλεύσεων, από µικρές, 
οικογενειακές επιχειρήσεις µέχρι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µεγάλης κλίµακας. Οι 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές ασκούνται 

203



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

κυρίως από οικογενειακές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις σε µικρά αγροτεµάχια και σε 
αποµακρυσµένες περιοχές. Σήµερα, ωστόσο, 
την πλειονότητα των εναποµεινάντων 
πολύτιµων οικοτόπων διαχειρίζονται γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µεγάλης κλίµακας που 
προτιµούν την εντατική γεωργία (συνήθως σε 
περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 
εγκαταστάσεις στέγασης ζώων). 
 
Πέραν των ενιαίων άµεσων ενισχύσεων (ΚΕΣΕ), 
οι αγρότες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 
γεωργικές επιδοτήσεις όπως οι ενισχύσεις 
µειονεκτικής περιοχής (ΜΠ) και τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα (βιολογική 
γεωργία, διατήρηση λειµώνων, µόνιµα 
κεκορεσµένοι µε νερό λειµώνες και λειµώνες 
τυρφώνων, οικότοποι πτηνών σε λειµώνα – 
τόπος φωλεοποίησης ορτυγοµάνας). Περίπου 
9 000 εκτ. (κατά προσέγγιση 67% της ΧΓΕ) της 
συνολικής έκτασης ΧΓΕ (κατά προσέγγιση 
13 500 εκτ.) του εθνικού πάρκου του βουνού 
Krkonoše και της ζώνης προστασίας του 
περιλαµβάνονται στο LPIS (Πληροφοριακό 
σύστηµα αγροτεµαχίων). Από τα εν λόγω 9 000 
εκτ., περίπου το 80% συµµετέχουν σε ορισµένα 
από τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα. 
 
Τέλος, παρότι η τοπική οικονοµία εξαρτάται σε 
σηµαντικό βαθµό από τον τουρισµό, δεν 
συνδέεται επαρκώς µε τον αγροτουρισµό. 
 
 

Εφαρµοζόµενα µέτρα για την 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
 
Σχέδιο διαχείρισης για το Natura 2000 
 
Από το 2010, η διαχείριση των οικοτόπων 
λειµώνων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 
σχέδιο διαχείρισης του εθνικού πάρκου και του 
ΤΚΣ Krkonoše όπου καθορίζονται οι 
προτεραιότητες σχετικά µε τη διατήρηση και τις 
γεωργικές πρακτικές για τα επόµενα δέκα έτη. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο, θα πρέπει να διατηρηθεί 
η ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των 
λειµώνων (οικοτόπων και ειδών) και θα πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της συνδεσιµότητας και της συνοχής µεταξύ 
των διαφόρων πολύτιµων οικοτόπων. 
 
Στο σχέδιο προάγονται οικονοµικά αποδοτικοί 
και φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι 
γεωργικής καλλιέργειας στις εκτάσεις των 
λειµώνων (π.χ. εκτατική βοσκή, ρύθµιση του 
υδρολογικού καθεστώτος, περιορισµένη χρήση 
λιπασµάτων, κ.λπ...). Το σχέδιο προάγει επίσης 
τον προσδιορισµό νέων τόπων που θα πρέπει 
να διατηρηθούν ως οικότοποι λειµώνων, καθώς 

και την εφαρµογή παρακολούθησης και 
αξιολόγησης στο πλαίσιο των καθεστώτων ΠΑΑ. 
Οι στόχοι διατήρησης του σχεδίου διαχείρισης 
είναι, ωστόσο, διατυπωµένοι µε πιο γενικό 
τρόπο, π.χ. «Για τη διατήρηση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στις τρίτες ζώνες του εθνικού 
πάρκου και στις ζώνες προστασίας του στον ίδιο 
περίπου βαθµό (για τη διατήρηση του 
µεγαλύτερου µέρους των µη δασικών 
εκτάσεων, οι οποίες δεν εµφανίζουν ενδείξεις 
προχωρηµένης διαδοχικής ανάπτυξης προς το 
δάσος)», ή «Για τη στήριξη οικονοµικά 
βιώσιµων και φιλικών προς τη φύση τρόπων 
καλλιέργειας». Δεν υπάρχει στενή σύνδεση 
µεταξύ του σχεδίου διαχείρισης και του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 
(γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα), καθώς το 
σχέδιο διαχείρισης περιλαµβάνει µόνο ένα 
µέτρο «παρακολούθησης σε συνεργασία µε το 
SZIF (το Κρατικό ταµείο γεωργικών 
παρεµβάσεων, τον διοικητικό φορέα του ΠΑΑ) 
των δεσµεύσεων όσον αφορά διαφόρους 
τύπους διαχείρισης, και αξιολόγησης της 
επιτυχούς εφαρµογής των εν λόγω τύπων 
διαχείρισης». 
 
Πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
 
Το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης είναι το 
σηµαντικότερο ταµείο για τη διατήρηση 
λειµώνων υψηλής αξίας από την σε ό,τι αφορά 
τη στήριξη πρακτικών εκτατικής γεωργίας και 
τον ύψος του προϋπολογισµού. 
 
Γενικά, τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα (ΓΠΜ) 
στην Τσεχική Δηµοκρατία υφίστανται κριτική 
ότι δεν είναι αποτελεσµατικά σε ό,τι αφορά τη 
διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών. Τα 
καθεστώτα και οι οικονοµικές ρυθµίσεις που 
προτείνονται στο πλαίσιο των εν λόγω µέτρων 
δεν ενθαρρύνουν τους αγρότες να 
διαφοροποιήσουν ή να τροποποιήσουν τις 
γεωργικές πρακτικές τους προς την κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας πρακτικών 
τους, αλλά, αντιθέτως, έχουν ως αποτέλεσµα 
την ενοποίηση των προϋποθέσεων χορτοκοπής 
και την ενοποίηση των µεθόδων διαχείρισης 
γενικά (οι αγρότες υιοθετούν κατά κύριο λόγο 
τα ΓΠΚ µε τις υψηλότερες ενισχύσεις) και, 
ενίοτε, δεν µπορούν να διασφαλίσουν 
ικανοποιητική ποιότητα διαχείρισης (η ενίσχυση 
βασίζεται στην έκταση και όχι στην ποιότητα 
της διαχείρισης). 
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Οικότοπος 6230, σύµπλεγµα τυρφωδών λειµώνων, 
φυσικό µνηµείο Slunečná stráň (Φορέας διαχείρισης 
εθνικού πάρκου Krkonoše Administration) 
 
 
Για τους ανωτέρω λόγους, η εφαρµογή της 
γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής έχει συµβάλει 
στην ενοποίηση της διάρθρωσης του τοπίου. 
Επίσης, το ΓΠΜ δεν παρέχει κίνητρα στους 
αγρότες να αναλαµβάνουν τη διαχείριση 
λιγότερο επικερδών εκτάσεων µε σηµαντική 
αξία βιοποικιλότητας. 
 
Δεδοµένων των εν λόγω αδυναµιών, οι εθνικές 
αρχές και οι µη κυβερνητικοί φορείς διατήρησης 
της φύσης ανέλαβαν πρωτοβουλία και 
πρότειναν ένα µοντέλο προγραµµατισµού των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων που ενσωµατώνει 
την αποκαλούµενη «φιλική προς το περιβάλλον 
διαχείριση». Το µοντέλο της φιλικής προς τη 
φύση διαχείρισης αποσκοπεί στη διατήρηση και 
βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων µέσω 
της εφαρµογής οικονοµικά βιώσιµων γεωργικών 
πρακτικών κατάλληλα προσαρµοσµένων στις 
τοπικές συνθήκες. Οι καινοτόµες πτυχές των εν 
λόγω σχεδίων εµµένουν στην απόδοση 
προτεραιότητας στη βιοποικιλότητα, όχι στην 
πρακτική πλευρά της διαχείρισης, στη 
βελτιωµένη στόχευση των µέτρων και την 
προσαρµογή τους στις συγκεκριµένες τοπικές 
συνθήκες καθώς και στη βελτίωση της 
κατανόησης των στόχων διατήρησης της φύσης 
από τους ίδιους τους αγρότες. Το εν λόγω 
µοντέλο αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο 
στοιχείο των γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων για τη νέα περίοδο 
προγραµµατισµού, που συµπληρώνει προσφυώς 
το ισχύον σύστηµα οριζόντιων µέτρων, τα 
οποία δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις 
ανάγκες των συγκεκριµένων ειδών και 
οικοτόπων στις διάφορες γεωγραφικές και 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 
 
Το µοντέλο υποστηρίζει την εκτατική γεωργία 
λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες, τη 
διάρθρωση του τοπίου και τις προτεραιότητες 
όσον αφορά την τοπική βιοποικιλότητα στο 

πλαίσιο της προστασίας των οικοτόπων και των 
ειδών, περιλαµβανοµένων των άγριων ειδών. 
Πρόκειται για µια σύνθετη προσέγγιση που 
ενσωµατώνει  
µέτρα σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης 
που υποστηρίζονται από περιβαλλοντικό 
σχεδιασµό σε επίπεδο δήµου, από ένα σύστηµα 
παροχής συµβουλών και από την 
ευαισθητοποίηση των αγροτών σε θέµατα 
περιβάλλοντος. 
 
Το µοντέλο της φιλικής προς τη φύση 
διαχείρισης βάσει προγραµµατισµού των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει αναπτυχθεί 
στο πλαίσιο ενός έργου (2010-2012) σε δύο 
πιλοτικές περιοχές, µία από τις οποίες είναι ο 
ΤΚΣ Krkonose. Στο πλαίσιο του έργου, που 
στηριζόταν από το Κρατικό ταµείο για το 
περιβάλλον και από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, προτεινόταν η εφαρµογή 
γεωργικών πρακτικών που στόχευαν σε 
οικοτόπους και είδη σε επίπεδο γεωργικής 
εκµετάλλευσης. Προτείνεται η ανάπτυξη 
σχεδίων για προστατευόµενες περιοχές και 
περιοχές Natura 2000 τα οποία θα αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων στο 
πλαίσιο του προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης. 
 
Τα µέτρα βάσει σχεδίων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στοχεύουν σε πλούσιους σε 
είδη λειµώνες και σε επιλεγµένα είδη εθνικής 
και ευρωπαϊκής σηµασίας βάσει των οδηγιών 
για τους οικοτόπους και τα πτηνά (π.χ. Crex 
crex). Επιδιώκεται επίσης η εναρµόνιση των 
µέτρων για την προστασία των διαφόρων ειδών 
και οικοτόπων σε επίπεδο γεωργικής 
εκµετάλλευσης και η αποτροπή της 
υποβάθµισης της βιοποικιλότητας λόγω της 
εφαρµογής ακατάλληλων γεωργικών πρακτικών 
που υποστηρίζονται από διάφορα µέσα 
πολιτικής (π.χ. το κόψιµο των θάµνων στο 
πλαίσιο του ΓΠΜ µπορεί να είναι επιζήµιο για 
κάποια είδη πεταλούδας). 
Τα σχέδια γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
αξιολογούνται βάσει των διαθέσιµων 
δεδοµένων και εγγράφων όπως το σχέδιο 
διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής, 
χαρτογράφηση των βιοτόπων, βάσεις 
δεδοµένων διατήρησης της φύσης, κ.λπ... 
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Τα χειµερινά βοσκοτόπια αναγεννώνται το καλοκαίρι, 
ενώ τα πρόβατα βοσκούν σε εκτάσεις φυσικής αξίας 
µεγαλύτερου υψοµέτρου κατόπιν αιτήµατος του 
φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Krkonoše. 
(Φορέας διαχείρισης εθνικού πάρκου Krkonše) 
 
 
Πέραν της περιγραφής των φυσικών αξιών που 
διαθέτει η γεωργική εκµετάλλευση, στο σχέδιο 
της γεωργικής εκµετάλλευσης καθορίζονται 
αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης για κάθε 
πολύγωνο γεωργικής γης. Θα καταρτιστεί 
κατάλογος διαθέσιµων µέτρων µε βάση τα 
υφιστάµενα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα για 
την περίοδο 2014–2020, συνοδευόµενος από 
συγκεκριµένα µέτρα για τους λειµώνες και την 
αρόσιµη γη. 
 
Όσον αφορά τα µέτρα, δίδεται έµφαση ιδίως 
στη βελτίωση της ευελιξίας της όψιµης 
χορτοκοπής, στη διαφοροποίηση των 
καθεστώτων βοσκής, την υποστήριξη µερικής 
χορτοκοπής (λωρίδα, µωσαϊκό), τη µείωση του 
ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο, και την 
υποστήριξη εξαιρέσεων από τους γενικούς 
κανόνες µε την άδεια αρχής διατήρησης της 
φύσης. 
 
Επιπλέον, το σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει 
συγκεκριµένες οδηγίες για την προστασία 
ορισµένων ειδών εντόµων (π.χ. αγροτεµάχια 
χωρίς διαχείριση), για την προστασία των 
πτηνών στους λειµώνες (π.χ. κοπή των χόρτων 
από το κέντρο του αγρού προς την περίµετρο) 
ή σε εκτάσεις αρόσιµης γης (π.χ. µείωση της 
χρήσης λιπασµάτων), κ.λπ... 
 
Τα σχέδια φιλικής προς τη φύση διαχείρισης 
καλύπτουν µόνο τις πρακτικές σε γεωργικές 
εκτάσεις και δεν περιλαµβάνουν άλλα µέτρα 
όπως η διαχείριση των υδάτων, η προστασία 
του εδάφους, καθώς αυτά καλύπτονται από 
άλλα της ΚΓΠ (π.χ. πολλαπλή συµµόρφωση). 
 

Η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος 
παροχής συµβουλών και η τακτική επικοινωνία 
µε τους γεωργούς συνέβαλαν στην ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι 
διαβουλεύσεις µε τους αγρότες φαίνεται ότι 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο 
που συνέβαλε στην επεξεργασία σχεδίων 
γεωργικής εκµετάλλευσης καλά 
προσαρµοσµένων στις ανάγκες των αγροτών 
καθώς και στις προτεραιότητες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας. 
 
Το σύστηµα προγραµµατισµού γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων βοηθά στη µείωση των 
συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ γεωργικών 
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων 
διατήρησης της φύσης. Ο γεωργικός σύµβουλος 
µπορεί να µεταδώσει γνώσεις από άλλες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µπορεί να βοηθήσει 
τον αγρότη να προσανατολιστεί ως προς τις 
διαθέσιµες δυνατότητες γεωργικών 
επιδοτήσεων και επιδοτήσεων για τη διατήρηση 
της φύσης από διάφορες πηγές 
χρηµατοδότησης, να παράσχει υποστήριξη σε 
ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό 
πιο σύνθετων µέτρων, καθώς και στη 
διαδικασία σύνταξης αιτήσεων και στη συνολική 
διοικητική διαδικασία προκειµένου να 
διασφαλιστεί η νοµιµότητα των µέτρων (π.χ. 
άδεια παρέµβασης σε ένα σηµαντικό στοιχείο 
του τοπίου). 
 
Η προσωπική επαφή µε τους αγρότες και η 
συµµετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασµού 
µέτρων που στοχεύουν στις ανάγκες των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεών τους αποφέρει 
επίσης το πρόσθετο όφελος της 
ευαισθητοποίησής τους σχετικά µε τις ανάγκες 
διατήρησης της φύσης και της κατανόησης των 
απαιτήσεων συγκεκριµένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων από τη δική 
τους οπτική γωνία. 

 
Σύµβουλος εν ώρα εργασία εργασίας σε αγροτεµάχιο 
(Φορέας διαχείρισης εθνικού πάρκου Krkonoše) 
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Το έργο θα πρέπει να συµπληρώνεται µε σχέδια 
διαχείρισης για δήµους στα οποία προτείνονται 
µέτρα για τις περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο 
του χωροταξικού σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο 
(στο επίπεδο του κτηµατολογίου) µε βάση 
δραστηριότητες προστασίας και διαφοροποίησης 
του τοπίου. Οι δήµοι είναι σηµαντικοί 
παράγοντες σε τοπικό επίπεδο, καθώς είναι 
υπεύθυνοι για την ποιότητα του περιβάλλοντος, 
περιλαµβανοµένης της βιοποικιλότητας, είναι 
συχνά ιδιοκτήτες γης και συχνά διασφαλίζουν 
τη διαχείριση σηµαντικών δηµόσιων εκτάσεων 
πρασίνου. 
 
Στα εν λόγω σχέδια διαχείρισης για τους 
δήµους καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις για τη 
διαχείριση οικοτόπων, µε σκοπό να συµβάλουν 
στην επίτευξη των συνολικών στόχων των 
περιοχών Natura 2000 (π.χ. ζώνες πρασίνου, 
λειµώνες στις οικοδοµηθείσες περιοχές του 
χωριού). 
 
 

Κύρια αντληθέντα διδάγµατα 
 
Οι οικότοποι λειµώνων στα βουνά 
αντιµετωπίζουν σήµερα τεράστιες προκλήσεις 
κοινωνικοοικονοµικής βιωσιµότητας. Καθώς η 
εντατική γεωργία επεκτείνεται και τα 
εισοδήµατα αυξάνονται στην ευρύτερη 
οικονοµία, η εξασφάλιση εισοδήµατος από τη 
γεωργία στις ορεινές περιοχές καθίσταται 
δυσκολότερη. 
 
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να 
ευθυγραµµιστεί η υποστήριξη που παρέχεται 
µέσω της πολιτικής σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µικρής κλίµακας και υψηλής 
φυσικής αξίας (ΥΦΑ) στις περιοχές Natura 
2000. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην 
περιοχή Natura 2000 του Krkonoše, η οποία 
περιλαµβάνει την επεξεργασία σχεδίων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ως «ευέλικτων» 
στοιχείων των γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων, αντιπροσωπεύει µια πιθανή λύση 
για καλύτερα στοχευµένη διαχείριση λειµώνων. 
 
Η Τσεχική Δηµοκρατία έχει επί του παρόντος 
ξεκινήσει διαδικασία εναρµόνισης της γεωργίας 
στο δίκτυο Natura 2000 µε άλλα µέσα 
πολιτικής, ιδίως µε τα γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα. Στη διάρκεια της διαδικασίας 
αναθεώρησης του προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης για την Τσεχική Δηµοκρατία θα 
πρέπει να εξεταστούν παραδείγµατα από 
πιλοτικά καθεστώτα όπως αυτά που 
εφαρµόζονται στις περιοχές Natura 2000, π.χ. ο 
ΤΚΣ Krkonose. 
 

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος, χωρίς την εφαρµογή σχεδίων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η υποστήριξη των 
περιοχών Natura 2000 στο πλαίσιο του ΓΠΜ να 
αφορά µόνο ενοποιηµένες γεωργικές πρακτικές 
µεγάλης κλίµακας που δεν προάγουν τη 
διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης των 
οικοτόπων λειµώνων. Επιπλέον, οι αγρότες 
τείνουν να επιλέγουν σχετικά απλές πρακτικές 
µε τις υψηλότερες ενισχύσεις έναντι 
απαιτητικών ως προς την εργασία µέτρων. 
 
Η αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τη δοµή των σχεδίων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη µεθοδολογία 
της αξιολόγησής τους, τις υπηρεσίες παροχής 
συµβουλών, την αποτελεσµατικότητα της 
ολοκλήρωσης των επιστηµονικών και 
γεωργικών δεδοµένων (π.χ. µητρώο λειµώνων) 
και το σχετικό επίπεδο υποστήριξης. Υπάρχει 
ανάγκη να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αυτού του είδους το µέσο µπορεί να 
αντιµετωπίσει καλύτερα τα θέµατα της 
γεωργικής εκµετάλλευσης λειµώνων και να 
οδηγήσει στη διαµόρφωση πιο στοχευµένων 
καθεστώτων βοσκής προς όφελος της 
διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών. 
 
 

Βιβλιογραφία 
 
Management plan of the National Park Krko-
noše (http://www.krnap.cz/plan-pece/) 
General information on SCI Krkonoše 
(http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast=1805&akce= 
karta&id=1000041061) 
 
Plans of Environmentally friendly management 
for municipalities and farmers in the national 
parks Šumava and Krkonoše 
 
Rural Development Programme of the Czech 
Republic for the period 2007–2013 
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/) 
 
Κυβερνητικός κανονισµός αριθ. 79/2007 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εφαρµογής 
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων 
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-
osy- 
 
 
 
Σύνταξη περιπτωσιολογικής µελέτης: Lenka 
Vokasova (DAPHNE CZ) και Miroslava 
Plassmann (DAPHNE SK) 

207



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

 
 
 
 
 

208



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Διατήρηση 
αµµωδών 
λειµώνων στο 
βοσκοτόπι 
Szenes και σε 
άλλα τµήµατα 
της 
Τρανσδουναβίας
, 
Ουγγαρία 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Η κατάσταση και οι 
πιθανότητες διατήρησης των 
λειµώνων ΥΦΑ στην 
Ουγγαρία 
 
Σε όλες σχεδόν τις µεγάλες γεωγραφικές 
περιφέρειες της Ουγγαρίας επιβιώνουν κάποιου 
είδους παραδοσιακές γεωργικές 
δραστηριότητες. Στη µεγάλη ουγγρική πεδιάδα, 
η οποία είχε µετατραπεί σχεδόν στο σύνολό της 
σε αγροτεµάχια εντατικής γεωργίας, οι 
λειµώνες έχουν επιβιώσει µόνο αποσπασµατικά. 
 
Τα διασυνδεόµενα τεµάχια των εν λόγω 
λειµώνων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι 
εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ), 
λειτουργούν ως βιολογικοί διάδροµοι, και είναι 
απολύτως απαραίτητοι για µεγάλο τµήµα των 
φυσικών αξιών της Ουγγαρίας, από τα 
αρπακτικά πτηνά ευρωπαϊκής σηµασίας έως 
τους πληθυσµούς ορτυγοµάνας, αγριόγαλου, 
λαγόγυρου και πολλών ειδών εντόµων και 
φυτών σε κίνδυνο εξαφάνισης που 
προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο. Για 
ορισµένα από τα εν λόγω είδη, εφαρµόζονται 
στοχευµένα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα 
στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), 
ενώ άλλα είδη ευνοούνται εµµέσως. 
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Οι λειµώνες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% 
του δικτύου Natura 2000 της Ουγγαρίας, και τα 
µέτρα ΠΑΑ, που στοχεύουν επίσης να 
«αντιστρέψουν την υποβάθµιση της 
βιοποικιλότητας», περιλαµβάνουν ενισχύσεις 
για περιοχές Natura 2000, 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και 
ενισχύσεις µειονεκτικών περιοχών (ΜΠ). Ο 
µόνο ποσοτικά προσδιορισµένος στόχος, 
ωστόσο, σχετίζεται µε τα πτηνά γεωργικών 
εκτάσεων: ο δείκτης αποθέµατος άγριων 
πτηνών στις γεωργικές εκτάσεις αυξάνεται κατά 
12%. 
 
 

Γεωγραφική τοποθεσία, 
βασικοί οικότοποι και είδη 
Natura 2000 και γεωργικά 
ζητήµατα 
 
Το Mezőföld είναι το τµήµα της µεγάλης 
ουγγρικής πεδιάδας στην Τρανσδουναβία, που 
κείται µεταξύ των ποταµών Δούναβη και Sió σε 
υψόµετρο 100-180 µέτρων. Αρχικά ήταν στέπα, 
ενώ σήµερα είναι γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

ποιότητας. Το τοπίο περιλαµβάνει αγροτεµάχια 
εντατικής καλλιέργειας και εκτατικούς 
λειµώνες, µε εδάφη που επηρεάζονται από 
ιζήµατα από τα παρακείµενα υδατορεύµατα και 
την άµµο. Τα αυτόχθονα οικοσυστήµατα 
ποικίλλουν, από αµµώδεις στέπες µέχρι υγρούς 
λειµώνες και αλλουβιακά δάση µε Alnus 
glutinosa. 
Η πανίδα είναι πλούσια σε ενδηµικά και σε 
κίνδυνο εξαφάνισης είδη όπως η ακρίδα (Acrida 
hungarica) ή η πεταλούδα «tiger moth» 
(Ammobiota festival). 
 
Η περιοχή Natura 2000 του βοσκότοπου Szenes 
βρίσκεται στο νότιο τµήµα του Mezőföld. 
Αποτελεί τµήµα του µεγαλύτερου παρακείµενου 
µωσαϊκού λειµώνων της περιοχής. Μέχρις 
στιγµής, δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο διαχείρισης 
για το ίδιο το βοσκοτόπι. Ωστόσο, οι βασικοί 
στόχοι διατήρησης έχουν προσδιοριστεί από το 
εθνικό πάρκο που είναι επίσηµα υπεύθυνο για 
όλες τις δραστηριότητες διατήρησης στην 
περιοχή Natura 2000 του βοσκότοπου Szenes. 
Πρόκειται για τις ακόλουθες: 
 

• η αποτροπή της εισβολής θάµνων µέσω 
της βοσκής και της χορτοκοπής, 

 
Λειµώνας στο Szenes (Ferenc Elblinger) 
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Χαρακτηριστική αµµοθίνα και αµµώδεις λειµώνες του 
βοσκοτόπου Szenes (Ουγγρική ένωση Geocaching) 

 
Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia Commons) 
 

• η διατήρηση του πληθυσµού των 
λαγόγυρων µέσω µόνιµης βοσκής, 

• η διατήρηση του πληθυσµού του Iris 
humilis ssp. arenaria µέσω της χρήσης 
κατάλληλης µεθόδου βοσκής, 

• η αυστηρή προστασία των οικοτόπων µε 
σκοπό τη διατήρηση πληθυσµών 
φυτικών ειδών ευρωπαϊκής σηµασίας 
(Eleocharis caniolica, Sphagnum spp.) 
και σπάνιων και χαρακτηριστικών ειδών 
των τύπων οικοτόπων (Iris pumila, Iris 
humilis, Stipa borysthenica, Orchis 
morio, Dianthus superbus, Alkanna 
tinctoria, Orchis militaris, Listera ovata, 
Eriophorum latifolium), 

• η διακοπή της διάδοσης των 
χωροκατακτητικών ειδών φυτών 
(ροβίνια, βρωµοκαρυδιά, ασκληπιάς και 
η καναδική χρυσόβεργα), 

• η διατήρηση του επιθυµητού 
υδρολογικού καθεστώτος σε υγρούς 
οικοτόπους, 

• η διατήρηση των υγροτόπων στην 
περιοχή. 

 
Οι κοινότητες λειµώνων που απαντούν στην 
περιοχή, δηλ. οι παννωνικές αµµώδεις στέπες 
και οι θεριζόµενοι λειµώνες χαµηλού 
υψοµέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) είναι οικότοποι ευρέος φάσµατος 
ειδών ευρωπαϊκής σηµασίας όπως τα Iris 
humilis ssp. arenaria και ειδών υπό προστασία 
σε εθνικό επίπεδο όπως ο τσαλαπετεινός 
(Upupa epops), ο αετοµάχος (Lanius collurio), 
το στεπογέρακο (Falco cherrug) και το Lycosa 
singoriensis. Οι κύριες απειλές για τους εν λόγω 
οικοτόπους είναι η εγκατάλειψη των λιβαδικών 
συστηµάτων, αφενός, και η εντατικοποίηση της 
γεωργίας αφετέρου, µε αποτέλεσµα οι εν λόγω 
οικότοποι να µετατρέπονται σε πολλές 
περιπτώσεις σε εκτάσεις γεωργικής 
καλλιέργειας. 
 
Εδώ απαντά το βρωµοκούναβο της στέπας 
(Mustela eversmanni), καθώς µπορεί να 
τρέφεται µε τους σταθερούς πληθυσµούς 
τρωκτικών που ευνοούνται από το εν λόγω 
µωσαϊκό οικοτόπων. 
 
Η κατάσταση είναι λιγότερο ικανοποιητική για 
τον ευρωπαϊκό λαγόγυρο (Spermophilus 
citellus), λόγω των πολλών εµποδίων όσον 
αφορά τη µετανάστευση µεταξύ των αποικιών 
και του κατακερµατισµού των οικοτόπων, της 
εντατικής γεωργίας και της αναδάσωσης των 
δασών ή της έλλειψης διαχείρισης των κύριων ή 
των δευτερευουσών στεπών. Οι λαγόγυροι 
εγκαταλείπουν τους τόπους όπου το χόρτο 
γίνεται ψηλό, πιθανώς διότι η κοντή βλάστηση 
µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των 
αρπακτικών ή των ζώων του ίδιου είδους. 
 

211



 
Διαχείριση γεωργικής γης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 – Περιπτωσιολογικές µελέτες 
 

 

 
Λαγόγυρος (Αρχείο MME) 
 
Οι εν λόγω οικότοποι και είδη προστατεύονταν 
και διατηρούνταν κατά το παρελθόν µέσω 
παραδοσιακής διαχείρισης λειµώνων, η οποία 
αποτελούσε µέσω εξασφάλισης εισοδήµατος για 
τους αγρότες. Ωστόσο, ορισµένοι από τους 
πρώην λειµώνες µετατράπηκαν σε αρόσιµες 
γεωργικές εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας, ενώ 
άλλοι εγκαταλείφθηκαν. 
 
Αυτό οφειλόταν σε διάφορους λόγους, 
περιλαµβανοµένης της εντατικοποίησης της 
γεωργίας, των µεγαλύτερων οικονοµικών 
κινήτρων για την παραγωγή από καλλιέργειες 
σε σχέση µε την κτηνοτροφία, της απώλειας 
των γνώσεων και της φιλοσοφίας της 
κτηνοτροφίας στη διάρκεια της περιόδου των 
µεγάλων συνεταιρισµών και, τελευταίο αλλά 
εξίσου σηµαντικό, της αλλαγής των προτύπων 
ζωής (αστική έναντι αγροτικής ζωής) 
 
Τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύουν 
στη διατήρηση του παραδοσιακού τύπου 
διαχείρισης λειµώνων βάσει βοσκής και 
χορτοκοπής παρέχουν τη µοναδική δυνατότητα 
διατήρησης των εν λόγω ειδών και οικοτόπων. 
Πρόκειται για τα εξής µέτρα: 

• γεωργοπεριβαλλοντικά (ιδίως τα 
καθεστώτα ζωνών), 

• ενισχύσεις για λειµώνες Natura 2000, 

• ενισχύσεις ΜΠ, 

• διατήρηση των γενετικών πόρων των 
αυτοχθόνων και σε κίνδυνο εξαφάνισης 
εκτρεφόµενων ζώων µέσω της 
αναπαραγωγής και  

• ενίσχυση προς µη παραγωγικές 
επενδύσεις. 

 
Μια µελλοντική πιθανή πηγή εισοδήµατος 
µπορεί να συνδέεται µε τον τουρισµό, 
λαµβανοµένου υπόψη του ελκυστικού τοπίου, 
της παρουσίας του πληθυσµού των λαγόγυρων 
και των κοπαδιών αυτοχθόνων προβάτων στην 
περιοχή. Αργότερα, θα µπορούσαν να 
πωλούνται κρέας και γάλα µε οικολογικό σήµα, 
αλλά αυτή η ευκαιρία δεν έχει αξιοποιηθεί 
ακόµη. 
 

 
Λειµώνες στέπας στην περιοχή Mezőföld (Αρχείο 
MME) 
 
 

Καθεστώτα, προγράµµατα και 
µέτρα που εφαρµόζονται στην 
περιοχή Mezőföld για τη 
διατήρηση των λειµώνων 
ΥΦΑ 
 
Στη νότια περιοχή Mezőföld, το πλέον ευρέως 
χρησιµοποιούµενο γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς για τους λειµώνες είναι το γενικό 
γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς λειµώνων. Οι 
απαιτήσεις για το εν λόγω καθεστώς είναι 
στοιχειώδεις, για παράδειγµα: 
 
Για βοσκή (µόνο η έκταση βοσκής): 

• η πυκνότητα βοσκής πρέπει να είναι 
µεταξύ 0,2–1 µονάδες ζωϊκού κεφαλαίου 
ανά εκτάριο στον λειµώνα, 

• δεν επιτρέπεται έλεγχος των ζιζανίων µε 
χηµικά, χρήση λιπασµάτων, άρδευση, 

• έως το τέλος του τρίτου έτους του 
καθεστώτος, θα πρέπει να επιτευχθεί 0,3 
µονάδων ζωϊκού κεφαλαίου ανά εκτάριο 
για το ζωϊκό κεφάλαιο που βοσκεί 

• εφαρµογή βοσκής µε ποιµένα/κατά 
τεµάχια, 
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• επιτρέπεται η δηµιουργία σανού για τις 
ανάγκες εκτροφής τον χειµώνα, 

• η ετήσια κοπή καθαρισµού πρέπει να 
πραγµατοποιείται το φθινόπωρο, και, 
στη συνέχεια, ο σανός πρέπει να 
αφαιρείται από την έκταση έως τις 31 
Οκτωβρίου, 

• η χρονική στιγµή της χορτοκοπής θα 
πρέπει να αναφέρεται στην αρµόδια 
αρχή. 

 
Για κοπή (µόνο η έκταση κοπής): 

• οι λειµώνες θα πρέπει να αξιοποιούνται 
µε 2 κοπές κατ’ έτος, 

• δεν επιτρέπεται έλεγχος των ζιζανίων µε 
χηµικά, χρήση λιπασµάτων, οργανικών 
λιπασµάτων και άρδευση, 

• µετά την κοπή, ο σανός θα πρέπει να 
αφαιρείται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου, 

• η χρονική στιγµή της χορτοκοπής θα 
πρέπει να αναφέρεται στην αρµόδια 
αρχή. 

 
Από τα 2 178 εκτ. λειµώνων στο 
προστατευόµενο τµήµα της νότιας περιοχής του 
Mezőség, το εν λόγω καθεστώς χρησιµοποιείται 
από µερικές χιλιάδες αγροτών µόνο σε 294 εκτ. 
Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη 
επαρκούς χρηµατοδότησης: πολλοί άλλοι 
αγρότες έχουν υποβάλει αίτηση που 
απορρίφθηκε λόγω έλλειψης πόρων. 
 
Ένα καθεστώς µε σχετικά αυστηρότερες 
απαιτήσεις εφαρµόζεται επίσης σε µια µικρή 
περιοχή του νότιου Mezőség. Οι πρόσθετες 
απαιτήσεις για το εν λόγω καθεστώς είναι οι 
ακόλουθες: 

• απαγορεύεται η χρήση σβάρνας, ο 
αερισµός του εδάφους των λειµώνων, 

• το 10% της έκτασης πρέπει να 
παραµένει άκοπο, 

• χρήση φιλικών προς τα πτηνά µεθόδων 
χορτοκοπής, 

• χρήση αλυσίδας αποµάκρυνσης πτηνών 
κατά την χορτοκοπή, 

• αποµάκρυνση µπαλών εντός 1 µηνός, 

• απαγορεύεται η αποστράγγιση των 
επιφανειών υδάτων, 

• η 1η κοπή πραγµατοποιείται µετά τις 15 
Ιουνίου, 

• αναφορά στη διεύθυνση του εθνικού 
πάρκου (ΔΕΠ) των φωλιών πτηνών που 
εντοπίζονται, 

• αναφορά της χρονικής στιγµής και της 
τοποθεσίας χορτοκοπής στη ΔΕΠ, 

• η εργασία µε µηχανήµατα επιτρέπεται 
µόνο κατά την ηµέρα, 

• η εγκατάσταση ηλεκτρικής περίφραξης 
επιτρέπεται µόνο µε την άδεια της ΔΕΠ. 

 
Οι εν λόγω απαιτήσεις αποσκοπούν στη 
διατήρηση των τόπων φωλεοποίησης και 
διατροφής των πτηνών που φωλεοποιούν στο 
έδαφος (όπως η ορτυγοµάνα, ο βαλτόµπουφος 
και ο λιβαδόκιρκος) και του οικοτόπου για 
προστατευόµενα είδη φυτών. Ο µόνος χρήστης 
του εν λόγω καθεστώτος στη συγκεκριµένη 
περιοχή είναι η διεύθυνση του εθνικού πάρκου 
Δούναβη-Ντράβα, η οποία διαχειρίζεται 110 
εκτ. λειµώνων σε αυτήν. Καθώς είναι πιο 
σύνθετο, το εν λόγω καθεστώς δεν είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλές µεταξύ των αγροτών της 
περιοχής. 
 
Το βοσκοτόπι Szenes ήταν πρότυπη περιοχή για 
το έργο LIFE 05NAT/HU/000117 «Habitat 
Management on the Pannonian Grasslands in 
Hungary» (Διαχείριση οικοτόπων στους 
παννωνικούς λειµώνες στην Ουγγαρία) που 
διαχειριζόταν η BirdLife Ουγγαρίας (MME) σε 
συνεργασία µε µερικά από τα εθνικά πάρκα της 
Ουγγαρίας µεταξύ 2006 και 2010. Ένας από 
τους στόχους του έργου ήταν η επεξεργασία 
ενός πιο εξελιγµένου καθεστώτος για χρήση και 
παρακολούθηση σε διαφορετικούς τόπους. 
Ένας από αυτούς ήταν η περιοχή Nature 2000 
του βοσκοτόπου Szenes. Το καθεστώς είναι πιο 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 
βιοποικιλότητας (όπως διευκρινίζεται 
κατωτέρω), αλλά µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή 
σε ευρύτερη οµάδα αγροτών µόνον εφόσον 
τους παρέχονται συµβουλές σε τακτική βάση. 
 
Στους αµµώδεις λόφους έβοσκε µια αυτόχθων 
φυλή προβάτων αποκαλούµενη cikta, στο 
πλαίσιο της εκ νέου καθιέρωσης µια παλαιάς 
παραδοσιακής πρακτικής. 
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Κοπάδι παραδοσιακών προβάτων cikta κοντά στο 
Szenes (Ουγγρική ένωση Geocaching) 
 
 
Οι λειµώνες µε υψηλότερες σοδειές 
διατηρούνταν µε χρήση συρόµενης από τρακτέρ 
θεριστικής µηχανής, στο µπροστινό τµήµα της 
οποίας είχε τοποθετηθεί ένα πλαίσιο µε 
αλυσίδες που κρέµονταν ούτως ώστε ζώα όπως 
πτηνά που είχαν φωλεοποιήσει ή µικρά 
τρωκτικά να έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να 
διαφύγουν. Το πλάτος της θεριστικής µηχανής 
στις περιοχές ΥΦΑ δεν θα πρέπει ποτέ να 
υπερβαίνει τα 3 µέτρα. Σύµφωνα µε πειράµατα, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ποσοστό επιβίωσης 
των εν λόγω ζώων σε µια συγκεκριµένη έκταση 
µπορεί να αυξηθεί κατά 2 έως 3 φορές. 
 
Σε εκτάσεις όπου η εισβολή έχει ήδη ξεκινήσει ή 
όπου τα ζιζάνια είναι πιο κυρίαρχα, έχουν 
χρησιµοποιηθεί αρθρωτές θεριστικές µηχανές. 
 
Προκειµένου να αποτραπεί η διάδοση µη 
αυτοχθόνων και άλλων κυρίαρχων ζιζανίων, η 
αναγέννηση των εγκαταλειµµένων λειµώνων 
ενισχύθηκε µε τη σπορά σπόρων αυτοχθόνων 
φυτών, την τακτική χορτοκοπή και τη χρήση 
µιας εξελιγµένη µεθόδου βοσκής. Τα παραπάνω 
συνεπάγονται επιπλέον κόστος για τους 
αγρότες, οπότε πρέπει να αποζηµιώνονται. 
 
Το γεγονός ότι το εθνικό πάρκο Δούναβη-
Ντράβα διαχειρίζεται τους λειµώνες στην 
περιοχή επέτρεψε την πραγµατοποίηση 
ορισµένων πειραµατισµών σε αγροτεµάχια που 
χωρίζονται µεταξύ τους µε φράχτες. Τα 
αποτελέσµατα δεν έχουν ακόµη αναλυθεί και 
εξεταστεί. 
 
Η τακτική βιοπαρακολούθηση αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος. Επί 5 
έτη, σε κάθε φάση της διαδοχής εκπονούνταν 
φυτολογικές έρευνες. Για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε τις εν λόγω έρευνες, η βοσκή και 
η χορτοκοπή διευκολύνουν κατά πολύ την 

αναγέννηση του λειµώνα: τα αγροτεµάχια στα 
οποία πραγµατοποιούνταν βοσκή και χορτοκοπή 
είχαν το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης µε φυτά 
και το µικρότερο βάθος αχυροστρώµατος. Οι 
έρευνες κατέδειξαν επίσης ότι η ιδέα των 
πολλαπλασιαστικών µονάδων ενός 
προστατευόµενου είδους χόρτου, του Stipa 
borysthenica, που φθάνουν µέσω της βοσκής 
στο τρίχωµα του προβάτου, δεν είναι 
αποτελεσµατική και ότι θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί πρόσθετη εισαγωγή 
πολλαπλασιαστικών µονάδων το επόµενο έτος. 
 
Ορισµένα σηµαντικά διδάγµατα συνδέονται µε 
την εποχή και τη συχνότητα της χορτοκοπής 
στη διάρκεια ενός έτους: η χορτοκοπή θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται µία φορά, µεταξύ 
Ιουλίου και Αυγούστου. Αυτό είναι προς όφελος 
της βιοποικιλότητας και των αναγκών των 
αγροτών για σοδειά σανού. Σηµαντικοί 
παράγοντες είναι επίσης ο τύπος της θεριστικής 
µηχανής (οι θεριστικές µηχανές µε δρεπάνι 
αποδίδουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε 
τις περιστροφικές θεριστικές µηχανές) και το 
ύψος στο οποίο ρυθµίζεται η θεριστική µηχανή. 
 
Μια άλλη θετική πτυχή ήταν η πρόσληψη 
ποιµένα πλήρους απασχόλησης στη διάρκεια 
του έργου Life, ενός επαγγέλµατος που έχει 
σχεδόν εξαφανιστεί στην Ουγγαρία λόγω των 
δυσµενών συνθηκών και του χαµηλού επιπέδου 
ζωής που παρέχει. 
 
Για τη διάδοση των αποτελεσµάτων καθώς και 
για την προσέλκυση της προσοχής των 
ανθρώπων στη σηµασία της διατήρησης της 
φύσης σε περιοχές ΥΦΑ, διεξήχθη σειρά 
συναντήσεων µε ενδιαφερόµενα µέρη, 
τοποθετήθηκαν στον τόπο ενηµερωτικές 
πινακίδες και παρήχθησαν ενηµερωτικά 
φυλλάδια από το έργο LIFE. 
 
Παρότι το έργο καθαυτό ολοκληρώθηκε το 
2010, το εθνικό πάρκο Δούναβη-Ντράβα 
σχεδιάζει να συνεχίσει τις δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης που ξεκίνησε στη διάρκεια 
του έργου Life σχετικά µε τη σηµασία της 
διατήρησης της φύσης στις περιοχές ΥΦΑ, 
καθώς και την τακτική βιοπαρακολούθηση των 
επηρεαζόµενων τόπων. Το εθνικό πάρκο 
συνεχίζει να χρησιµοποιεί από τότε τις 
πρακτικές που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του 
έργου στην περιοχή που διαχειρίζεται το ίδιο. 
 
Δεδοµένου ότι το εθνικό πάρκο Δούναβη-
Ντράβα διαχειρίζεται τους λειµώνες στην 
περιοχή, κατέστη εφικτή η πραγµατοποίηση 
ορισµένων πειραµατισµών σε διάφορα 
αγροτεµάχια και µε διαφορετικά αποτελέσµατα 
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Κύρια αποτελέσµατα και 
διδάγµατα αντληθέντα από 
την εµπειρία 
 
Τα δεδοµένα και οι παρατηρήσεις 
βιοπαρακολούθησης καταδεικνύουν ότι οι 
πληθυσµοί των λαγόγυρων και των φυτών 
ευρωπαϊκής σηµασίας διατηρούνται, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι απαιτείται περαιτέρω 
παρακολούθηση για τον εντοπισµό των 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεων των διαφόρων 
µεθόδων που εφαρµόστηκαν. 
 
Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι τα 
οικοσυστήµατα λειµώνων ΥΦΑ είναι σύνθετα 
και η προστασία τους µπορεί να διασφαλιστεί 
µόνο µέσω συγκεκριµένων και καλά 
σχεδιασµένων προγραµµάτων: τα καλά 
στοχευµένα καθεστώτα είναι απαραίτητα για τη 
διατήρηση των συγκεκριµένων φυσικών 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Για να διατηρηθούν οι εναποµείναντες λειµώνες 
ΥΦΑ της Ουγγαρίας και η βιοποικιλότητά τους, 
είναι καίριας σηµασίας να προσδιοριστεί το 
ύψος των ενισχύσεων προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συµµετοχή των αγροτών. Ως εκ 
τούτου, είναι θεµελιώδους σηµασίας η 
συµµετοχή τους στον σχεδιασµό της επόµενης 
περιόδου γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων 
και άλλων καθεστώτων αγροτικής ανάπτυξης. 
 

 
Πλαίσιο µε αλυσίδα σε τρακτέρ (Αρχείο MME) 
 
Μικρές και φθηνές εφευρέσεις όπως ένα πλαίσιο 
µε αλυσίδες στο µπροστινό τµήµα του τρακτέρ 
που σύρει τη θεριστική µηχανή µπορούν να 
συµβάλουν σε σηµαντικό βαθµό στη διάσωση 
µεγάλου µέρους της πανίδας των λειµώνων. 
Προκειµένου όλα τα παραπάνω να αποτελέσουν 
καθηµερινή πρακτική, απαιτείται η 
συγκέντρωση και δηµοσίευση ορθών 
παραδειγµάτων και βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και ένα ενεργό δίκτυο διά του οποίου 
αυτά µπορούν να διαδοθούν ευκολότερα 

µεταξύ των αγροτών που συµµετέχουν σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα. 
 
Επίσης, είναι σηµαντική η ύπαρξη µιας 
αποτελεσµατικής υπηρεσίας παροχής 
συµβουλών η οποία θα κοινοποιεί στους 
αγρότες πληροφορίες σχετικά µε τις φυσικές 
αξίες, θα τους βοηθά να κατανοήσουν τις 
φυσικές διαδικασίες και να εφαρµόζουν 
βέλτιστες πρακτικές που συµβάλλουν στη 
διατήρηση της φύσης µε µηδενικό ή πολύ 
χαµηλό κόστος σε πολλές περιπτώσεις. Οι εν 
λόγω υπηρεσίες δεν υπάρχουν επί του 
παρόντος στην Ουγγαρία, µε εξαίρεση το έργο 
που επιτελούν ορισµένοι υπάλληλοι του εθνικού 
πάρκου και µερικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Η εξ 
αρχής συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών 
στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης µπορεί 
να συµβάλει σηµαντικά στην ευαισθητοποίηση 
των αγροτών σχετικά µε τις ανάγκες της φύσης 
καθώς και επίσης να βελτιώσει τις γνώσεις των 
φυσιοδιφών σχετικά µε τις ανάγκες των 
αγροτών. 
 
Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω 
ικανότητες και ένα πρόγραµµα µε πολύ πιο 
σταθερή βάση χρηµατοδότησης µε σκοπό την 
παρακολούθηση του βαθµού επιτυχίας των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων όσον 
αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις 
περιοχές ΥΦΑ και ιδίως στις περιοχές Natura 
2000. 
 
Παρότι σε πολλές περιπτώσεις είναι καίριας 
σηµασίας η υλοποίηση προγραµµάτων 
διατήρησης µε συγκεκριµένους στόχους, 
λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων 
χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθενται για τα 
εν λόγω προγράµµατα, µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι κατά την επόµενη περίοδο 
προγραµµατισµού, τα µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης πρέπει να αναπτυχθούν µε πολύ πιο 
στοχευµένο τρόπο και πρέπει να διαµορφωθούν 
µετρήσιµοι δείκτες µε βάση τους οποίους να 
είναι εφικτή η διεξαγωγή ουσιαστικής 
αξιολόγησης καθόλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
 
Nature friendly grassland management from 
EU funds on the Szenes pasture, BirdLife Hun-
gary Nature Conservation Extension Service, 
2009 
 
New Hungary Rural Development Plan, Ministry 
of Agriculture and Rural Development, 2007 
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Περιπτωσιολογική µελέτη 

 
Σχέδιο δράσης 
για τη 
διατήρηση 
µεσογειακών 
αιωνόβιων 
ελαιώνων στην 
Ιταλία 
 
 
 
 
 
 

 
Αιωνόβιο ελαιόδεντρο, µε τον χαρακτηριστικό 
ροζιασµένο, συνεστραµµένο και κούφιο κορµό του, 
στο Vico del Gargano – Pineta Marzini, Απουλία, 
Ιταλία (G. Ladisa) 
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Ιστορικό 
 
Οι αιωνόβιοι ελαιώνες µε τα ροζιασµένα, 
αιωνόβια ελαιόδεντρά τους αποτελούν 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του αγροτικού τοπίου 
στην περιοχή της Μεσογείου. Έχουν µεγάλη 
ιστορική, πολιτισµική αξία και αξία ως τοπίο. 
 
Καταλαµβάνοντας το 25% τω γεωργικών 
εκτάσεων, µε 60 εκατοµµύρια φυτά και έκταση 
περίπου 350 000 εκταρίων, οι ελαιώνες 
διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στο γεωργικό 
σύστηµα της περιφέρειας της Απουλίας, στη 
νότια Ιταλία, όπου είναι συγκεντρωµένο το 
3,8% ελαιώνων στον κόσµο. Περίπου 3-4 
εκατοµµύρια από τα εν λόγω φυτά είναι 
αιωνόβια. Τα παλαιότερα δείγµατα είναι περίπου 
4 000 ετών . 
 
Οι αιωνόβιοι ελαιώνες (ΑΕ) καλλιεργούνται µε 
χρήση παραδοσιακών φιλικών προς το 
περιβάλλον πρακτικών. Οι εν λόγω εκτατικά 
διαχειριζόµενες καλλιέργειες (συνήθως 
λιγότερα από 50 δέντρα ανά εκτάριο) 
αποτελούν µέρος ενός εν είδει µωσαϊκού τοπίου 
ηµιφυσικών και καλλιεργούµενων εκτάσεων 
στις οποίες παρεµβάλλονται δοµικά στοιχεία ή 
γνωρίσµατα του τοπίου µικρής κλίµακας, όπως 
θαµνώνες, ξηρολιθιές και λωρίδες δασικών 
εκτάσεων. 
 
Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν ένα σύνθετο 
οικοσύστηµα µε ποικιλία διαρθρωτικών 
συνθηκών που παρέχει ένα ευρύ φάσµα 
διαφορετικών µικρο-οικοτόπων για πολλά 
έντοµα, πτηνά και άλλα ζώα. Η υψηλή φυσική 
αξία τους εξηγεί γιατί σηµαντικές εκτάσεις των 
εν λόγω αιωνόβιων ελαιώνων έχουν 
συµπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. 
 
 

Natura 2000, βασικοί 
οικότοποι και είδη και 
γεωργικά ζητήµατα 
 
Στην Ιταλία, οι τόποι αιωνόβιων ελαιώνων 
βρίσκονται κατά κύριο λόγο κατά µήκος των 
ακτών της Αδριατικής. Οι τόποι βρίσκονται 
εντός 3 περιοχών Natura 2000 έκτασης περίπου 
70 000 εκτ. Μια τέταρτη έκταση ΑΕ βρίσκεται 
ακριβώς επάνω στο νότιο σύνορο άλλων δύο 
περιοχών Natura 2000. 
 
Και οι 5 περιοχές Natura 2000 χαρακτηρίζονται 
από τυπική µεσογειακή βλάστηση (φρύγανα, 
µακία, στεπικοί λειµώνες, δάση δρυός και 
πευκοδάση) και περιλαµβάνουν ποικιλία 
γεωργικών εκτάσεων στις οποίες επικρατούν οι 

ελαιώνες αλλά και καλλιέργειες ποωδών φυτών 
και µόνιµες καλλιέργειες, αµυγδαλεώνες και 
αµπελώνες. 
 
Στους εν λόγω ελαιώνες απαντά σειρά 
διαφορετικών οικοτόπων ευρωπαϊκής σηµασίας, 
η παρουσία των οποίων συνδέεται µε 
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, 
περιλαµβανοµένων των ψευδο-στεπών µε 
αγρωστώδη και µονοετή είδη των Thero-
Brachypodietea (κωδικός οικοτόπου *6220) και 
*Stipa austroitalica (ένα ενδηµικό χόρτο τυπικό 
των µεσογειακών ξηρικών λειµώνων της νότιας 
Ιταλίας). 
 

 
Stipa austroitalica subsp. austroitalica 
IT9140002 – «Litorale brindisino» 
 
 
Οι αιωνόβιοι ελαιώνες αποτελούν επίσης 
ζωτικής σηµασίας οικότοπο για ευρύ φάσµα 
σπάνιων και απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών 
πτηνών και νυχτερίδας καθώς και σπάνιων 
ερπετών, όπως το Kotschy’s Gecko 
(Cyrtopodion kotschyi), η Σαύρα της Ιταλίας 
(Podarcis sicula) και το «Green Whip Snake» 
(Coluber viridiflavus). 
 
Οι αιωνόβιοι ελαιώνες καλλιεργούνται µε χρήση 
παραδοσιακών φιλικών προς το περιβάλλον 
πρακτικών: τα µεγάλα ελαιόδεντρα 
καλλιεργούνται εκτατικά (50-60 φυτά ανά 
εκτάριο), µε ακανόνιστο διάκενο µε βάση την 
αρχική θέση της αγριελιάς, ενώ κάθε 2-5 έτη 
πραγµατοποιείται κλάδεµα. Η έκταση γύρω από 
τα αιωνόβια δέντρα χαρακτηρίζεται συχνά από 
την παρουσία προστατευτικών καλλιεργειών 
που αναπτύσσονται κάτω από τους ευρείς 
θόλους καθώς και καλλιεργούµενες λωρίδες, 
θάµνοι θαµνοστοιχιών και διαρθρώσεις µικρής 
κλίµακας (ξηρολιθιές και άλλες πέτρινες 
κατασκευές, δεξαµενές νερού). 
 
Οι αιωνόβιοι ελαιώνες είναι γνωστό ότι 
διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της διάβρωσης από τον άνεµο 
και το νερό καθώς και στον έλεγχο της 
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απώλειας του εδάφους και τη µείωση των 
οργανικών υλών. Επιπλέον, συµβάλλουν στην 
άµβλυνση των αιτίων της απερήµωσης, καθώς, 
σε περιοχές µε µικρή δασική κάλυψη, οι 
ελαιώνες αντιπροσωπεύουν ένα πολύτιµο 
συλλέκτη άνθρακα που µπορεί να παγιδεύσει 
µεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (έξι 
έτη µετά τη φύτευση, ένας νέος ελαιώνας 
µπορεί να συγκρατήσει έως 55 kg CO2/φυτό). 
 
Οι κύριες απειλές για τα εν λόγω γεωργικά 
οικοσυστήµατα και για τους οικοτόπους και τα 
είδη που φιλοξενούν συνδέονται µε τις αλλαγές 
στις γεωργικές πρακτικές, οι οποίες συνίστανται 
είτε στην υιοθέτηση εντατικών συστηµάτων 
καλλιέργειας ή/και την εγκατάλειψη 
παραδοσιακών φυτειών χαµηλής απόδοσης που 
έχουν καταστεί µη βιώσιµες οικονοµικά. 
 
Η εντατική γεωργία που αποσκοπεί σε 
µεγαλύτερες σοδειές έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στο φυσικό περιβάλλον (η πυκνότητα φύτευσης 
µπορεί να αυξηθεί από 250 φυτά/εκτ. σε έως 
1 800 φυτά/εκτ. στους υπερ-εντατικά 
καλλιεργούµενους ελαιώνες) λόγω της χρήσης 
λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων, 
της επαναλαµβανόµενης άροσης, της χρήσης 
ολοένα ισχυρότερων και πιο βαρέων 
µηχανηµάτων, συστηµάτων στάγδην άρδευσης, 
της εξάλειψης των πέτρινων κατασκευών 
µικρής κλίµακας, της αντικατάστασης ποικιλιών 
αιωνόβιων ελαιόδεντρων και της γενικής 
παραµέλησης του γεωργικού οικοσυστήµατος. 
 
Περαιτέρω, τα νεκρά αιωνόβια ελαιόδεντρα 
αντικαθίστανται από «νεαρότερα» 
διαφορετικών οικοτύπων, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση της γενετικής ποικιλίας και, ως εκ 
τούτου, τη δηµιουργία απειλής για τη συνολική 
ικανότητα ισορροπίας και αυτοσυντήρησης των 
γεωργικών οικοσυστηµάτων. 
 
Επιπλέον, το χαµηλό δυναµικό παραγωγής 
εισοδήµατος των αιωνόβιων ελαιώνων τα 
τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε τη γενική 
µείωση των πληθυσµών στις αγροτικές περιοχές 
της Απουλίας, έχει ως αποτέλεσµα την 
εγκατάλειψη ή το ξερίζωµα πολλών ελαιώνων 
και την εµπορική προώθησή τους για 
διακοσµητικούς σκοπούς. 
 
Στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται σχέδια 
διαχείρισης περιοχών Natura 2000 
(«Promontorio del Gargano») ή σχέδια 
προστατευόµενων περιοχών («Torre Guaceto», 
εθνικό πάρκο Gargano), τίθεται η ακόλουθη 
σειρά στόχων: 

µείωση των επιπτώσεων των γεωργικών 
δραστηριοτήτων στους οικοτόπους και τα είδη 
κοινοτικής σηµασίας, 

µείωση της χρήσης συνθετικών προϊόντων 
στη γεωργία (λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων) µέσω της παροχής κινήτρων 
στους αγρότες, 

προώθηση της αποκατάστασης της φυσικής 
κατάστασης των γεωργικών οικοσυστηµάτων 
και των οικολογικών ισορροπιών τους, 

ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το 
περιβάλλον µεθόδων καλλιέργειας (βιολογική 
γεωργία) και συµµετοχή των ντόπιων 
αγροτών, 

προώθηση της προστασίας των ΑΕ ως 
γεωργικών οικοσυστηµάτων που συνδέουν 
τους οικοτόπους κοινοτικής σηµασίας. 

 
Οι κανονισµοί σχετικά µε τα σχέδια ορίζουν 
ποιες πρακτικές επιτρέπονται ή ενθαρρύνονται 
και ποιες απαγορεύεται να εφαρµόζονται στους 
τόπους, π.χ.: 

δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή τροποποίηση 
του συστήµατος καλλιέργειας των ΑΕ, 

η δηµιουργία ανεµοφρακτών επιτρέπεται 
µόνο µε χρήση ειδών που είναι 
χαρακτηριστικά της µεσογειακής βλάστησης, 

το κάψιµο υπολειµµάτων καλλιεργειών και 
κλαδέµατος απαγορεύεται, ενώ συνιστάται η 
χρήση εναλλακτικών εργασιών που µπορούν 
να εµπλουτίσουν το έδαφος σε οργανικές 
ύλες, όπως το να αφήνεται το κοµµένο χόρτο 
να καλύψει το έδαφος, η φύτευση και η 
υγειονοµική ταφή, 

απαγορεύεται η εξάλειψη ή ο 
µετασχηµατισµός φυσικών και ηµιφυσικών 
στοιχείων του αγροτικού τοπίου µε υψηλή 
οικολογική αξία, όπως οι ξηρολιθιές, οι 
βεράντες, οι δεξαµενές, οι φράχτες από 
θάµνους, οι δεντροστοιχίες, οι πηγές και οι 
κρήνες. Επιτρέπονται οι συνήθεις 
δραστηριότητες συντήρησης και ανάκτησης. 

 

 
Παραδοσιακές ξηρολιθιές δίπλα σε αιωνόβιους 
ελαιώνες στην Απουλία (G. Ladisa) 
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Μέτρα που εφαρµόζονται για 
την κάλυψη των αναγκών 
διατήρησης, την 
αντιµετώπιση των 
συγκρούσεων κ.λπ. 
 
Με σκοπό την προστασία και την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας των ΑΕ στην περιοχή της 
Μεσογείου, το Μεσογειακό Αγρονοµικό 
Ινστιτούτο του Μπάρι (MAIB), το Ιταλικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, η περιφέρεια της 
Απουλίας και το Μεσογειακό Αγρονοµικό 
Ινστιτούτο Χανίων (MAICh) ξεκίνησαν να 
υλοποιούν το 2009 ένα διεθνές LIFE+ (LIFE+ 
Cent.Oli.Med.) σε τέσσερις τόπους ΑΕ στην 
Ιταλία και σε έναν τόπο ΑΕ στην Ελλάδα 
(Παλαιά Ρούµατα, βόρεια Κρήτη). 
 
Η περιοχή ΑΕ στην περιοχή Natura 2000 του 
Torre Guaceto επιλέχθηκε ως η ιταλική πιλοτική 
περιοχή του έργου. Οι δράσεις που 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του LIFE+ για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στη συγκεκριµένη πιλοτική 
περιοχή ήταν οι ακόλουθες: 
 
1. Δράσεις αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος: 

1) αποκαταστάθηκαν/κατασκευάστηκαν 
ξηρολιθιές µήκους 1 χλµ. µε χρήση 
τοπικού υλικού και παραδοσιακών 
τεχνικών. 

2) φυτεύτηκαν φράχτες από τοπικούς 
θάµνους µήκους 2 χλµ. (σχοίνος, 
µύρτιλο, µεσογειακή λευκαγκαθιά, 
βατοµουριά, µπερκιά, χαρουπιά) κατά 
µήκος των ξηρολιθιών προκειµένου να 
ενισχυθεί η βιοποικιλότητα των 
οικοτόπων των θάµνων και των 
δέντρων· οι οικοτύποι επιλέχθηκαν 
µεταξύ ειδών που µπορούν να 
φιλοξενήσουν έντοµα που είναι χρήσιµα 
για τα ελαιόδεντρα, και που παρέχουν 
καταφύγιο και τροφή για τα ζώα τον 
χειµώνα. 

3) Ανακτήθηκε περίπου 1 εκτάριο 
υποβαθµισµένου οικοτόπου µεσογειακού 
στεπικού λειµώνα µέσω φύτευσης 
οικοτύπων ποωδών ειδών. 

4) Προσδιορίστηκαν κατευθυντήριες 
γραµµές για τη διαχείριση των ΑΕ. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές εκπονήθηκαν 
στο πλαίσιο προσέγγισης από κάτω προς 
τα πάνω µε τη συµµετοχή ντόπιων 

αγροτών, αναπτύσσοντας την ικανότητά 
τους να εφαρµόζουν γεωργικές τεχνικές 
συµβατές µε τη διατήρηση και τη 
βελτίωση της βιοποικιλότητας σε 
αιωνόβιους ελαιώνες. 
 

2. Καταρτίστηκε ολοκληρωµένο σχέδιο 
κοινωνικοοικονοµικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης των ΑΕ, µαζί µε ένα καινοτόµο 
µοντέλο διακυβέρνησης τα οποία 
κοινοποιήθηκαν στα τοπικά ενδιαφερόµενα 
µέρη προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη 
για διατήρηση της βιοποικιλότητας και η 
ανάγκη για οικονοµική αξιοποίηση, 
παραγωγή εισοδήµατος και διαφοροποίηση 
των δραστηριοτήτων. 

 
Ένα πρόσθετο σχέδιο αποσκοπεί στη διατήρηση 
και διανοµή του βλαστοπλάσµατος των ΑΕ 
στους αγρότες προκειµένου να 
αποκαταστήσουν, να φυτεύσουν εκ νέου 
ελαιόδεντρα και να τα επανεισαγάγουν σε 
περιοχές µε αιωνόβια ελαιόδεντρα. 
 
Παρόµοιες δράσεις υλοποιήθηκαν στην πιλοτική 
περιοχή της Κρήτης. Τα αποτελέσµατα των εν 
λόγω δράσεων στις πιλοτικές περιοχές της 
Ιταλίας και της Κρήτης α συµβάλουν σε µία 
περαιτέρω δράση του έργου, την κατάρτιση 
ενός ευρωµεσογειακού σχεδίου δράσης και την 
ενίσχυση των αιωνόβιων ελαιώνων στην 
περιοχή της Μεσογείου. Το σχέδιο δράσης θα 
εκπονηθεί µέσω της διαµόρφωσης 
συντονισµένων κοινών πολιτικών µε στόχο την 
ενίσχυση της ισχύουσας νοµοθεσίας και την 
εφαρµογή νέων κανόνων, που θα αναπτυχθούν 
σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής στην ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία) και σε χώρες εκτός ΕΕ (Λίβανο και 
Τυνησία). 
 
Κατευθυντήριες γραµµές για τη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας στους 
ΑΕ του Torre Guaceto 
 
Το έργο περιλάµβανε δράσεις µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των 
αγροτών του τόπου ΑΕ του Torre Guaceto. 
Ειδικότερα, οι αγρότες συµµετείχαν πλήρως, 
µαζί µε εµπειρογνώµονες της πανίδας και της 
χλωρίδας, από την έναρξη του έργου (µέσω 
συναντήσεων, ηµερίδων µελετών, 
εργαστηρίων, ερωτηµατολογίων και 
συνεντεύξεων), στο πλαίσιο µιας συµµετοχικής 
διαδικασίας που αποσκοπούσε στον καθορισµό 
συµφωνηθέντων κριτηρίων διαχείρισης και 
ορθών γεωργικών πρακτικών που 
ενσωµατώθηκαν αργότερα στις κατευθυντήριες 
γραµµές. 
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Στις συναντήσεις ήταν παρόντες όλοι οι αγρότες 
της περιοχής του Torre Guaceto. Συνολικά 
συµµετείχαν 30 ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
Δεδοµένου ότι το συνολικό κόστος διαχείρισης 
εκτατικών ελαιώνων υπερβαίνει το κόστος 
διαχείρισης των εντατικών ελαιώνων, η 
πρόκληση που παρουσιάζει η διατήρηση της 
παραδοσιακής διαχείρισης συνίσταται στο να 
καταστεί οικονοµικά ανταγωνιστική. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν συστάσεις 
µε σκοπό να ενθαρρύνουν τη φιλική προς τη 
βιοποικιλότητα και την οικονοµικά αποδοτική 
διαχείριση των ΑΕ: η προστασία της 
βιοποικιλότητας θα προκαλέσει µείωση του 
κόστους παραγωγής µε αποτέλεσµα, για 
παράδειγµα, µειωµένη χρήση χηµικών 
λιπασµάτων και συνθετικών 
φυτοπροστατευτικών χηµικών. 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν σχεδιαστεί 
προς χρήση ως εγχειρίδιο για αγρότες, στο 
οποίο προσδιορίζεται η προσέγγιση, οι µέθοδοι 
και οι συµπεριφορές κατά την εφαρµογή 
γεωργικών πρακτικών που συνδέονται άµεσα µε 
τη διαχείριση των ΑΕ. 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές που 
κοινοποιήθηκαν και συµφωνήθηκαν µε τους 
ντόπιους αγρότες αποτέλεσαν επίσης τη βάση 
για έναν κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης που 
διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Torre Guaceto 
και απευθυνόταν σε νέους αγρότες που 
έρχονταν από περιοχές µε ΑΕ, µε σκοπό την 
αλλαγή της νοοτροπίας των ενδιαφερόµενων 
µερών και των αγροτών, µε πιθανό αποτέλεσµα 
τη φιλική προς το περιβάλλον υιοθέτηση 
γεωργικών πρακτικών. 
 
Τον κύκλο µαθηµάτων κατάρτισης 
παρακολούθησαν συνολικά 19 αγρότες ηλικίας 
από κάτω των 20 έως 50 ετών. Παρότι οι 
κατευθυντήριες γραµµές συµφωνήθηκαν πέρυσι 
και µπορούν να εφαρµοστούν πλήρως επί 1-2 
γεωργικές περιόδους, ορισµένες από τις 
γεωργικές πρακτικές εφαρµόζονται ήδη από 
περίπου 21 καλλιεργητές σε περισσότερα από 
13 εκτ. ΑΕ, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο 
των αγροτών της περιοχής στόχου 
(µικροκαλλιεργητές), µε εξαίρεση ορισµένους 
«µεγαλοαγρότες» οι οποίοι ενδιαφέρονται, 
εντούτοις, και εξετάζουν πλέον το κόστος 
διαχείρισης. 
 
Τα εφαρµοζόµενα µέτρα είναι αυτά που 
συνδέονται µε τη βελτίωση της γονιµότητας του 
εδάφους (προστατευτικές καλλιέργειες), το 
κλάδεµα παραγωγής (εναλλασσόµενο 
κλάδεµα), και τη διαχείριση ζιζανίων (αύξηση 
της λειτουργικής βιοποικιλότητας µε χρήση 
τοπικών οικοτύπων θάµνων και δέντρων), διότι 

είναι εύκολα και συνάδουν µε την παραδοσιακή 
αγροτική κουλτούρα. Τα εν λόγω µέτρα είναι 
αυτά που έχουν τον µεγαλύτερο αντίκτυπο 
όσον αφορά την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
 
Επιπλέον, αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, φύτευση θάµνων και δέντρων 
εφάρµοσαν και άλλοι αγρότες µε παρακείµενα 
αγροτεµάχια. Αυτό αναµένεται να έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της πολυπλοκότητας 
των γεωργικών οικοσυστηµάτων και 
επακόλουθη αύξηση της βιοποικιλότητας της 
πανίδας και της χλωρίδας. Υπάρχουν ήδη 
πρόσφατα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 
αύξηση των παρατηρούµενων πτηνών που 
επωάζουν και ερπετών στο πλαίσιο ερευνών 
καθώς και βελτίωση της εδαφοκάλυψης και του 
πλούτου των ειδών στους ελαιώνες που 
επέδειξαν ενδιαφέρον. Επίσης, επιτεύχθηκε η 
καλύτερη ισορροπία των ειδών χλωρίδας στο 
επίπεδο του αγρού µε αποτέλεσµα αύξηση της 
ποικιλότητας των ειδών και των 
παρατηρούµενων αθροπόδων της φυσικής 
εδαφοκάλυψης. 
 

 
Podarcis sicula. Torre Guaceto 
 
 
Ολοκληρωµένο σχέδιο για την 
κοινωνικοοικονοµική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη και µοντέλο 
διακυβέρνησης των ΑΕ του Torre 
Guaceto 
 
Για τον προσδιορισµό του ολοκληρωµένου 
κοινωνικοοικονοµικού και περιβαλλοντικού 
σχεδίου αξιοποιήθηκαν επίσης οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες των αγροτών και άλλων βασικών 
ενδιαφερόµενων µερών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ΑΕ του 
Torre Guaceto. 
 
Το ολοκληρωµένο σχέδιο επικυρώθηκε στο 
πλαίσιο ειδικών συναντήσεων µε τα βασικά 
ενδιαφερόµενα µέρη που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή των αιωνόβιων ελαιώνων: 
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διαχειριστές τόπων, αγρότες, κοινότητες 
αγροτών βιολογικής γεωργίας, 
εµπειρογνώµονες και επιχειρήσεις στον τοµέα 
του ελαιολάδου, κ.λπ... 
 
Η περιφέρεια της Απουλίας ενέκρινε και 
υιοθέτησε το ολοκληρωµένο σχέδιο και το 
µοντέλο διακυβέρνησης, µε σκοπό την 
επέκταση της εφαρµογής τους και σε άλλες 
περιφερειακές προστατευόµενες περιοχές µε 
παρόµοιες γεωργικές εκτάσεις. 
Με στόχο τη διασφάλιση τόσο της 
«βιοποικιλότητας» όσο και της «κερδοφορίας» 
της βιώσιµης διαχείρισης των ΑΕ του Torre 
Guaceto, στο σχέδιο προσδιορίζεται σειρά 
δράσεων που αποσκοπούν να αξιοποιήσουν όλα 
τα στοιχεία που περιβάλλουν τις ΑΕ 
(οικολογικά, στοιχεία τοπίου, ιστορικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά, θεσµικά, εκπαιδευτικά, 
στοιχεία αγοράς, τουριστικά, κ.λπ...), στο 
πλαίσιο µιας στρατηγικής τοπικής γης. 
 
Οι δραστηριότητες του σχεδίου 
προσδιορίστηκαν µε στόχο την αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τους ντόπιους, την 
προώθηση της τοπικής οικονοµίας και τη 
διασφάλιση δίκαιης οικονοµικής αποζηµίωσης 
για τους αγρότες υπό µορφή ανταµοιβής για 
τον ρόλο τους ως «θεµατοφυλάκων» της 
βιοποικιλότητας, του τοπίου και των 
παραδοσιακών γνώσεων. 
 
Προβλεπόµενες δράσεις είναι, για παράδειγµα, 
οι ακόλουθες: δηµιουργία εκπαιδευτικών και 
τουριστικών µονοπατιών και διοργάνωση 
τουριστικών πακέτων στους ΑΕ· υλοποίηση 
εργαστηρίων για την παραγωγή σαπουνιών και 
καλλυντικών, και για την ανάκτηση 
υποπροϊόντων από την παραγωγή ελαιών 
(ελαιόλαδο χαµηλής ποιότητας, εκχυλίσµατα 
φύλλων, ξηρά θεραπευτικά βότανα και 
εκχυλίσµατα· λειτουργία γραφείου ενηµέρωσης 
µε σκοπό την ενηµέρωση των καλλιεργητών για 
τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης σχετικά µε τη βιολογική 
γεωργία ή/και την ανάκτηση των στοιχείων του 
γεωργικού τοπίου (πέτρινοι τοίχοι)· προώθηση 
της πιστοποίησης του λαδιού που προέρχεται 
από αιωνόβια ελαιόδεντρα· προώθηση 
οργανισµών και αγορών των αγροτών. 
 
Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί µε 
διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα: 

µεσοπρόθεσµη περίοδος, για την υλοποίηση 
των πιο επειγουσών δραστηριοτήτων, 

µακροπρόθεσµη περίοδος, µε έµφαση στην 
υλοποίηση σε ολόκληρη την περιοχή 
συνεργειών µεταξύ του οικονοµικού τοµέα 
που συνδέεται µε τη γεωργία και του 

περιβαλλοντικού συστήµατος της 
προστατευόµενης περιοχής. 

 
Με σκοπό τον συντονισµό των δράσεων 
διαφορετικής κλίµακας που προβλέπονται στο 
ολοκληρωµένο σχέδιο για τις γεωργικές 
εκτάσεις του Torre Guaceto, το µοντέλο 
διακυβέρνησης προσδιορίζει τα ενδιαφερόµενα 
µέρη που θα συµµετάσχουν σε κάθε δράση και 
τους αντίστοιχους ρόλους τους υπό τον 
συντονισµό της αρχής διαχείρισης της 
προστατευόµενης περιοχής του Torre Guaceto. 
Η πρόκληση συνίσταται στο να καταστεί 
οικονοµικά ανταγωνιστική η βιώσιµη διαχείριση 
των ΑΕ, και αυτό συνδέεται µε την ικανότητα 
οργάνωσης των διαθέσιµων δυνάµεων στην 
περιοχή των ΑΕ. 
 
Το µοντέλο διακυβέρνησης για την 
προστατευόµενη περιοχή προσδιορίζει µέσα και 
µεθόδους λήψης αποφάσεων που µπορούν να 
διευκολύνουν τα ενδιαφερόµενα µέρη να 
συµµετέχουν ενεργά στη διακυβέρνηση του 
τόπου τους. 
Οι διάφοροι παράγοντες που θα συµµετάσχουν 
στη συµµετοχική διαδικασία για τη 
διακυβέρνηση της περιοχής αντιπροσωπεύουν 
διάφορα επίπεδα: Περιφέρεια, ερευνητικά 
ιδρύµατα, καλλιεργητές, εξειδικευµένοι 
εργάτες, καλλιεργητές φυτωρίων, επιχειρήσεις 
εκχύλισης πυρηνελαίου, αρχές πιστοποίησης 
βιολογικής γεωργίας, σηµεία πώλησης 
προϊόντων ελαίου, ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ενώσεις, 
κ.λπ... 
 
Συνδέονται µε ένα δίκτυο που αλληλεπιδρά 
µέσω του συντονισµού, της υποστήριξης και 
της καθοδήγησης της αρχής διαχείρισης του 
Torre Guaceto, η οποία έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: προσδιορισµό των λανθανόντων 
πόρων, συνεννόηση µε τις τοπικές επιχειρήσεις, 
διερεύνηση των αναγκών της επιχείρησης, 
προσδιορισµό της διαθέσιµης 
εµπειρογνωµοσύνης, διασφάλιση της 
ανταλλαγής δεξιοτήτων και γνώσεων, 
δηµιουργία δικτύου διασύνδεσης των 
επιχειρήσεων, αξιοποίηση της στρατηγικής 
ικανότητας του τοπικού συστήµατος. 
 
Η αρχή διαχείρισης, ως ο υπεύθυνος φορέας 
συντονισµού εφαρµογής του µοντέλου, 
προσυπογράφει ένα µνηµόνιο συµφωνίας 
µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών που 
συµµετέχουν στη διαδικασία ενίσχυσης της 
περιοχής, στο πλαίσιο του οποίου θα συσταθεί 
συµβούλιο διαρκών διαβουλεύσεων 
απαρτιζόµενο από την αρχή διαχείρισης του 
Torre Guaceto, την περιφέρεια της Απουλίας 
και τοπικά ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου 
να διασφαλιστεί η συνέχιση των δεσµεύσεών 
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τους και πέραν της περιόδου υλοποίησης του 
έργου LIFE+. 
 
Η παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας 
της συµµετοχικής διαδικασίας όσον αφορά τη 
διαχείριση της περιοχής θα επιτύχει τη «διαρκή 
βελτίωση» του µοντέλου διακυβέρνησης. 
 
Η υλοποίηση του ολοκληρωµένου σχεδίου και 
του σχετικού µοντέλου διακυβέρνησης είναι επί 
του παρόντος σε εξέλιξη, ορισµένες, ωστόσο, 
δραστηριότητες έχουν ήδη ολοκληρωθεί: το 
εργαστήριο παρασκευής προϊόντων µε βάση το 
ελαιόλαδο (σαπούνι, αιθέρια έλαια, κρέµες 
σώµατος, κ.λπ...), το κέντρο εξυπηρέτησης 
διαθέτει εκθεσιακό χώρο, και έχει δηµιουργηθεί 
µονοπάτι πεζοπορίας µήκους 3 χλµ. που 
διασχίζει τους ΑΕ και ήδη χρησιµοποιείται από 
πεζοπόρους και ποδηλάτες. 
 
Το ευρωµεσογειακό σχέδιο δράσης 
 
Βάσει των αποτελεσµάτων των κατευθυντήριων 
γραµµών για τους αγρότες, του 
ολοκληρωµένου κοινωνικοοικονοµικού και 
περιβαλλοντικού σχεδίου, του σχετικού 
µοντέλου διακυβέρνησης, και της 
περιπτωσιολογικής µελέτης που σχετίζεται µε 
την απόφαση της περιφέρειας της Απουλίας να 
εγκρίνει ένα νέο νόµο (LR 14/2007 - για την 
προστασία και την ενίσχυση του τοπίου 
µνηµειακών ελαιοδέντρων) µοναδικό στη 
λεκάνη της Μεσογείου, αποφασίστηκε να 
συσταθεί συµβούλιο διαβουλεύσεων µε σκοπό 
την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων και την 
προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των 
εκπροσώπων των συναφών υπουργείων της 
Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της 
Ισπανίας και της νότιας ακτής της λεκάνης της 
Μεσογείου (Λίβανος και Τυνησία), προκειµένου 
να συµφωνηθεί και να επικυρωθεί το 
περιεχόµενο του επόµενου ευρωµεσογειακού 
σχεδίου δράσης. 
 
Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου 
διαβουλεύσεων έχουν καταλήξει στον 
χαρακτηρισµό των ΑΕ ως γεωργικών εκτάσεων 
υψηλής φυσικής αξίας (ΓΕΥΦΑ) και στη 
σύνταξη εγγράφου στο οποίο προσδιορίζονται 
οι στόχοι και οι στρατηγικές σε εθνικό και υπερ-
εθνικό επίπεδο για την προώθηση και 
διατήρηση των ΑΕ στην ευρωµεσογειακή 
περιοχή. 
 

Συµφωνηθείς χαρακτηρισµός των ΑΕ ως 
ΓΕΥΦΑ 

Τα γεωργικά συστήµατα που µπορούν να 
αναγνωριστούν ότι είναι αιωνόβιοι ελαιώνες 
ΥΦΑ είναι γεωργικά τοπία που 

χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία 
αιωνόβιων ελαιοδέντρων, τα οποία υπόκεινται 
σε διαχείριση µέσω πρακτικών περιορισµένου 
αντικτύπου που µπορούν να υποστηρίζουν 
(να διατηρούν και να ενισχύουν) την 
ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, την 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα και 
υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, 
συµβάλλοντας στη διατήρηση της 
µελλοντικής πολιτισµικής και φυσικής 
κληρονοµιάς. 

Τα εν λόγω συστήµατα περιλαµβάνουν 
σύστηµα καλλιέργειας περιορισµένης έντασης 
ή υψηλή ποικιλία κάλυψης της γης ή 
ηµιφυσική βλάστηση µε διαφορετικές 
οικολογικές υποδοµές. 

 
Μετά την οριστικοποίησή του, το σχέδιο θα 
καθορίσει τις δράσεις προτεραιότητας για την 
προστασία των ΑΕ και θα περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

µέτρα, πρότυπα και κανόνες για την 
προστασία της υψηλής φυσικής αξίας των 
ΑΕ (δηλ. περιφερειακός νόµος 14/2007 της 
περιφέρειας της Απουλίας) 

υποδείξεις σχετικά µε γεωργικές πρακτικές 
συµβατές µε την προστασία της 
βιοποικιλότητας 

προσδιορισµό των µορφών χρηµατοδοτικής 
στήριξης υπέρ των διαχειριστών των ΑΕ 

προτάσεις/παραδείγµατα για ένα καινοτόµο 
µοντέλο διακυβέρνησης σε ευρωµεσογειακό 
επίπεδο. 

 

Κύρια αποτελέσµατα και 
αντληθέντα διδάγµατα 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση 
και το σχέδιο κοινωνικοοικονοµικής ενίσχυσης 
των ΑΕ του Torre Guaceto διευκόλυναν 
εξαιρετικά την εξεύρεση τρόπων για να 
καταστεί η εν λόγω παραδοσιακή πρακτική 
οικονοµικά βιώσιµη. 
Ωστόσο, καθότι η διαχείριση των εκτατικών 
ελαιώνων εξακολουθεί να µειονεκτεί σε 
σύγκριση µε τους εντατικούς ελαιώνες, ο 
προσδιορισµός βιώσιµων γεωργικών τεχνικών 
δεν επαρκεί καθαυτός ώστε να διασφαλίζεται η 
εφαρµογή τους και η µακροπρόθεσµη 
διατήρηση των ΑΕ. 
 
Η στρατηγική που προτείνεται στο πλαίσιο του 
έργου για τη διατήρηση της υποστήριξης των 
αγροτών λαµβάνει υπόψη τόσο τα 
περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικοοικονοµικά 
οφέλη/ανάγκες. Αυτός είναι ο στόχος του 
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ολοκληρωµένου σχεδίου, του µέσου που έχει 
σχεδιαστεί για τη διαχείριση των ΑΕ ως µία από 
τις βάσεις για την κοινωνικοοικονοµική 
ανάπτυξη της γεωργικής περιοχής, µέσω µιας 
πολυλειτουργικής προσέγγισης που µπορεί να 
διασφαλίσει µια κατάλληλη κερδοφορία για 
τους καλλιεργητές έναντι της εργασίας τους για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 
Ωστόσο, µια στρατηγική πρέπει να 
προσαρµόζεται στις τοπικές πραγµατικότητες. 
Αµφότερα τα έγγραφα συντάχθηκαν στο 
πλαίσιο µιας επιτυχηµένης συµµετοχικής 
διαδικασίας που εφαρµόστηκε εξ αρχής, και η 
οποία επέτρεψε τη διερεύνηση των 
προβληµάτων, των αναγκών και των 
προσδοκιών των ενδιαφερόµενων µερών 
(αγρότες, εκπρόσωπος οργανισµού γεωργών, 
παραγωγοί, µεταποιητές, τεχνικοί, επιστήµονες, 
εµπειρογνώµονες της τοπικής ιστορίας, κ.λπ...). 
Ο στόχος βελτίωσης του εισοδήµατος των 
καλλιεργητών και της κερδοφορίας του 
συνολικού συστήµατος ΑΕ της περιοχής, 
συνέβαλε στο να επιτευχθεί η συνεργασία του 
συνόλου των αγροτών και άλλων τοπικών 
παραγόντων για τη σύνταξη των εγγράφων και, 
στη συνέχεια, την εφαρµογή τους. 
 
Παρότι το έργο LIFE+ ξεκίνησε το 2009 και 
τόσο οι κατευθυντήριες γραµµές όσο και το 
ολοκληρωµένο σχέδιο επικυρώθηκαν µόλις το 
2011, είναι ήδη δυνατόν να εκτιµηθούν 
ορισµένες από τις επιπτώσεις της εφαρµογής 
τους. 
 
Σχεδόν όλοι οι καλλιεργητές της περιοχής 
στόχου, ηλικίας κυρίως έως 30 ετών, 
παρακολούθησαν τον κύκλο µαθηµάτων 
κατάρτισης για τις γεωργικές πρακτικές, και, 
παρότι αναµένεται ότι για την πλήρη εφαρµογή 
των κατευθυντήριων γραµµών θα απαιτηθούν 
1-2 γεωργικές περίοδοι, όλοι οι ντόπιοι 
µικροκαλλιεργητές ήδη εφαρµόζουν τα τρία 
µέτρα που σχετίζονται περισσότερο µε τη 
βιοποικιλότητα: προστατευτικές καλλιέργειες, 
εναλλασσόµενο κλάδεµα και φύτευση τοπικών 
ειδών ποωδών φυτών, θάµνων και δέντρων. 
 
Επίσης, ορισµένες δράσεις υλοποιούν και 
αγρότες από τις γύρω περιοχές: αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, φύτευση θάµνων 
και δέντρων. τα δεδοµένα παρακολούθησης 
καταδεικνύουν ότι η βιοποικιλότητα της πανίδας 
και τη χλωρίδας αυξάνεται. Αυτό δείχνει ότι η 
ενεργός συµµετοχή των αγροτών στον 
προσδιορισµό των πρακτικών που θα πρέπει να 
τηρούν οι ίδιοι, µπορεί να διασφαλίσει όχι µόνο 
τη δέσµευσή τους όσον αφορά την εφαρµογή 
τους, αλλά και τη την αποτελεσµατικότερη 
διάδοσή τους στην περιοχή. 

Το ολοκληρωµένο σχέδιο για την περιοχή 
µπορεί να εφαρµοστεί εντός µεγαλύτερου 
χρονικού πλαισίου, αλλά ορισµένα 
αποτελέσµατα του νέου οράµατος για την 
εγκαινίαση µιας διαδικασίας βιώσιµης 
διαχείρισης των ΑΕ που βασίζεται στους 
περιβαλλοντικούς, ιστορικούς, πολιτισµικούς, 
παραγωγικούς πόρους/ευκαιρίες καθώς και 
στους πόρους/ευκαιρίες του τοπίου είναι ήδη 
ορατά, και πρώτα από όλους για την 
υφιστάµενη κοινότητα αγροτών βιολογικής 
γεωργίας. 
 
Ορισµένοι εξ αυτών αποφάσισαν να 
δηµιουργήσουν µια νέα οµάδα αγροτών (την 
αποκαλούν «κοινότητα») που αποσκοπούν να 
διασώσουν και να διατηρήσουν τους 
παραδοσιακούς ελαιώνες καθώς και να 
εφαρµόσουν φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές· η εν λόγω κοινότητα άρχισε να 
διαθέτει εµπορικά το δικό της ελαιόλαδο από 
αιωνόβιους ελαιώνες υπό µία µοναδική ετικέτα 
«Oro dei Giganti» (Ο χρυσός των γιγάντων), 
χρησιµοποιώντας το ίδιο δίκτυο αγορών που 
σύστησαν και συνεταιρισµοί που καλλιεργούν 
αγροτεµάχια που έχουν κατασχεθεί από 
εγκληµατικές οργανώσεις («Libera Terra»). 
 
Τα αποτελέσµατα και η εµπειρία που 
αποκτήθηκαν στις πιλοτικές περιοχές της 
Απουλίας και της Κρήτης θα συνεχίσουν να 
συµβάλλουν στην εξεύρεση τρόπων να 
καταστεί οικονοµικά πιο βιώσιµη και επικερδής 
η καλλιέργεια των ΑΕ και να σταµατήσουν οι 
διαδικασίες απερήµωσης σε µη ευνοϊκές 
οικονοµικά γεωργικές εκτάσεις, λειτουργώντας 
ως βάση για την επεξεργασία του 
ευρωµεσογειακού σχεδίου δράσης για την 
προστασία και την ενίσχυση των ΑΕ στην 
περιοχή της Μεσογείου. 
 
Το σχέδιο θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση της 
ανάγκης υποστήριξης µε επαρκή τεχνικά, 
χρηµατοδοτικά και νοµικά µέσα τον σχεδιασµό 
της αγροτικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες της 
Μεσογείου. Αναµένεται ότι οι τάσεις και οι 
δράσεις του σχεδίου θα περιληφθούν στα 
εθνικά προγράµµατα και σχέδια αγροτικής 
ανάπτυξης. Επίσης, το σχέδιο θα µεταφέρει σε 
διεθνές επίπεδο το ολοκληρωµένο και 
συµµετοχικό σύστηµα διαχείρισης που 
δοκιµάστηκε στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο 
αναµένεται να προσυπογραφεί από το σύνολο 
των µερών έως τον Σεπτέµβριο του 2012. 
 
 

Βιβλιογραφία και πηγές 
περαιτέρω πληροφοριών 
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