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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τύπος οικοτόπου 6210 – Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι 
σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες 
ορχιδέες) προστατεύεται δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κοινοτήτων λειμώνων που κατατάσσονται κατά γενικό κανόνα 
στη φυτοκοινωνική κλάση Festuco-Brometea. Εάν αποτελεί τοποθεσία με αξιόλογες 
ορχιδέες, θεωρείται οικότοπος προτεραιότητας. 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να καθοδηγήσει τις δράσεις που απαιτούνται 
για τη διατήρηση και αποκατάσταση του οικοτόπου σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσής του στην ΕΕ. Απευθύνεται σε όλους όσοι 
ενδιαφέρονται και συμμετέχουν στη διατήρηση και τη διαχείριση του συγκεκριμένου 
τύπου οικοτόπου, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων μερών, ειδικών σε θέματα 
οικοτόπων κ.λπ. 

Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα υπάρχουν σε ολόκληρη σχεδόν την ευρωπαϊκή ήπειρο, από τις πεδινές έως 
τις ορεινές περιοχές. Συγκαταλέγονται στις πλέον πλούσιες σε είδη φυτικές κοινότητες 
στην Ευρώπη και αποτελούν βασικούς οικοτόπους για πολλά προστατευόμενα είδη 
(φυτά, πτηνά, έντομα και άλλα ασπόνδυλα, ερπετά και θηλαστικά). Οι λειμώνες αυτοί 
θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας για τη διατήρηση άγριων επικονιαστικών ειδών, 
όπως οι πεταλούδες, οι άγριες μέλισσες ή οι συρφίδες, καθώς και για άλλα σπάνια ή 
προστατευόμενα είδη. Παρέχουν πολλαπλά οφέλη και υπηρεσίες οικοσυστήματος, 
μεταξύ των οποίων η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και η πρόληψη της διάβρωσης 
του εδάφους. 

Οι περισσότερες συστάδες είναι δευτερεύουσας προέλευσης, καθώς αντικαθιστούν 
πρώην θερμόφιλα δάση, και είναι προϊόντα πρώην καθεστώτων εκτατικής βόσκησης 
και/ή χορτοκοπής. Μικρές φυσικές συστάδες αυτών των λειμώνων, οι οποίοι φαίνεται να 
είναι μόνιμοι και χωρίς βόσκηση, εμφανίζονται όταν τα δάση δεν μπορούν να 
αναπτυχθούν λόγω εδαφικών παραγόντων, π.χ. σε πολύ αβαθή εδάφη που περιβάλλουν 
εμφανίσεις βράχων ή σε ασταθή εδάφη απότομων πρανών, συχνά σε συνδυασμό με 
ξηρές μικροκλιματικές συνθήκες. Στην Κεντρική Ευρώπη, ορισμένοι από τους λειμώνες 
αυτούς είναι υπολείμματα στεπών του πρώιμου ολόκαινου. 

Αυτή η κλάση ξηρών λειμώνων βρίσκεται συνήθως σε ξηρά, καλά αποστραγγιζόμενα και 
φτωχά σε θρεπτικά συστατικά εδάφη, από ουδέτερα έως αλκαλικά.  

Σύμφωνα με τις εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το 2013 βάσει του άρθρου 17 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, η συνολική έκταση που αναφέρθηκε για τον συγκεκριμένο 
τύπο οικοτόπου στην ΕΕ το 20131 ήταν περίπου 17 000 km2, η κατάσταση διατήρησης 
είναι μη ικανοποιητική σε όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές και η τάση όσον αφορά την 
επιφάνεια έκτασης είναι φθίνουσα στο μεγαλύτερο μέρος του εύρους εξάπλωσής του. Ο 
οικότοπος αυτός είναι συνολικά υποβαθμισμένος και αναμένεται να συνεχίσει να 
επιδεινώνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών προοπτικών. 

                                                 
1 Σύμφωνα με τις εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το 2013 βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους. 
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Πάνω από το ήμισυ (57 %) της επιφάνειας έκτασης του οικοτόπου περιλαμβάνεται στο 
δίκτυο Natura 2000, σε 4 437 τόπους που καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 
9 700 km2. Φαίνεται ότι η κατάσταση διατήρησης εντός του δικτύου είναι καλύτερη από 
ό,τι εκτός των τόπων Natura 2000. 

Οι κύριες απειλές και πιέσεις που οδηγούν στη μείωση και την υποβάθμιση αυτών των 
λειμώνων είναι οι εξής: 

 Παύση της διαχείρισης λειμώνων. Σε μεγάλα τμήματα του εύρους εξάπλωσης του 
οικοτόπου βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη μια επιταχυνόμενη διαδικασία 
απώλειας εκτάσεων λόγω της εξαφάνισης της δραστηριότητας της βόσκησης, η 
οποία είναι συχνά οικονομικά μη βιώσιμη και, ως εκ τούτου, εγκαταλείπεται και 
αφήνεται στη διαδοχή.  

 Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να διαπιστώνεται επίσης υπερβόσκηση, με αρνητικές 
επιπτώσεις στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος σε 
χαμηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών.  

 Η εναπόθεση ατμοσφαιρικού αζώτου συνιστά απειλή για τον οικότοπο σε ορισμένα 
τμήματα του εύρους εξάπλωσής του. 

 Η εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών φυτικών ειδών μπορεί επίσης να 
αποτελέσει απειλή και συχνά οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως η εγκατάλειψη 
ή ο ευτροφισμός.  

 Οι αλλαγές χρήσης γης, όπως η μετατροπή σε αρόσιμη γη ή η ανάπτυξη υποδομών 
και λατομείων, μπορούν να προκαλέσουν απώλεια και κατακερματισμό των 
οικοτόπων. Η αστικοποίηση σε περιοχές κοντά σε οικισμούς, π.χ. στις παρυφές 
χωριών και πόλεων, αναφέρεται επίσης ως αιτία απώλειας οικοτόπων για τον 
συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου.  

 Ο κατακερματισμός των οικοτόπων και η μείωση της συνδεσιμότητας των οικοτόπων 
θεωρούνται απειλή για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου σε ορισμένες χώρες, 
ενίοτε με σοβαρές απώλειες τυπικών ειδών εντόμων, όπως οι πεταλούδες των ξηρών 
λειμώνων. 

Κατά γενικό κανόνα, οι λειμώνες αυτοί πρέπει να διατηρούνται υπό τακτική διαχείριση, 
μέσω εκτατικής βόσκησης ή χορτοκοπής.  

Τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης περιλαμβάνουν τη συντήρηση, την αποκατάσταση και 
την ανασύσταση, ανάλογα με την κατάσταση των λειμώνων σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

Τα μέτρα αποκατάστασης είναι απαραίτητα σε τμήματα του εύρους εξάπλωσής τους για 
την ανάκτηση ικανοποιητικών εκτάσεων, δομών και λειτουργιών σε περιοχές στις οποίες 
οι λειμώνες έχουν υποβαθμιστεί ή μειωθεί.  

Δεδομένου ότι για τη διασφάλιση της διατήρησης των ημιφυσικών λειμώνων απαιτείται 
τακτική χορτοκοπή ή βόσκηση, η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων αυτών μπορεί 
να χρηματοδοτηθεί κυρίως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για τη στήριξη 
της διαχείρισης των λειμώνων είναι χρήσιμος τόσο ο πυλώνας I (άμεσες ενισχύσεις για τη 
διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας, οικολογικά προγράμματα και συναφείς 
κανόνες για τη διασφάλιση της διατήρησης μόνιμων λειμώνων) όσο και ο πυλώνας II 
(μέτρα αγροτικής ανάπτυξης).  
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Ειδικότερα, το το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί τη 
σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των λειμώνων όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της λήψης 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, της κατάρτισης των γεωργών για την εφαρμογή των 
μέτρων, καθώς και μέσω επενδύσεων στην αποκατάσταση. Τα διαρθρωτικά ταμεία, 
κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την αποκατάσταση και διαχείριση λειμώνων σε αρκετές χώρες της ΕΕ.  

Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μέχρι στιγμής κύρια 
πηγή χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. 

Συνολικός στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να διασφαλιστεί η συντήρηση και 
αποκατάστασή του σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε μεσοπρόθεσμο έως 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Το πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες παρουσιάζει τους ειδικούς 
στόχους και τις βασικές δράσεις για την επίτευξη αυτού του συνολικού στόχου. 

Στις επόμενες ενότητες του παρόντος εγγράφου παρέχονται λεπτομερέστερες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου και τη 
διαχείριση της διατήρησής του, συμπεριλαμβανομένων των βασικών συστάσεων στις 
οποίες βασίζεται το πλαίσιο δράσης.   

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_el
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Το παρόν πλαίσιο δράσης περιγράφει τους στόχους και τις βασικές δράσεις του παρόντος 
σχεδίου δράσης της ΕΕ. Βασίζεται στη διάγνωση, στις οικολογικές απαιτήσεις και στον 
χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, στην κατάσταση διατήρησής του 
όπως αναφέρεται από τα κράτη μέλη, στις απειλές και τις πιέσεις, στην εμπειρία 
διαχείρισης της διατήρησης, καθώς και σε άλλες σχετικές πληροφορίες που 
παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγγράφου. 
 
Συνολικός στόχος του σχεδίου δράσης  

Διασφάλιση της συντήρησης και αποκατάστασης του συγκεκριμένου οικοτόπου σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα(έως και 2030 και το 2050, αντίστοιχα), σε συνδυασμό με την εξασφάλιση 
ευνοϊκών μελλοντικών προοπτικών για την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών. 
 
Ειδικοί στόχοι για τη διασφάλιση της διατήρησης του οικοτόπου σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

1. Ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης της έκτασης του οικοτόπου 6210 και αποτροπή της 
υποβάθμισής του με τη διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης της εναπομείνασας 
έκτασης του οικοτόπου. 

2. Καθορισμός στόχων διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 6210 σε βιογεωγραφικό και 
εθνικό επίπεδο για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και εξασφάλιση της εναρμόνισης των στόχων διατήρησης 
σε επίπεδο τόπου για τις ειδικές ζώνες διατήρησης με τους στόχους που καθορίζονται 
σε υψηλότερα επίπεδα. 

3. Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 6210, 
συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του οικοτόπου, με σκοπό την επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων διατήρησης σε βιογεωγραφικό, εθνικό και επίπεδο και σε 
επίπεδο τόπου.  

4. Διασφάλιση οικολογικής συνδεσιμότητας για τον τύπο οικοτόπου 6210 σε ολόκληρο 
το εύρος εξάπλωσης του οικοτόπου, μεταξύ άλλων με την αποκατάσταση εκτάσεων 
εκτός του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους 
διατήρησης σε βιογεωγραφικό και εθνικό επίπεδο. 

5. Βελτίωση των γνώσεων, της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης και των 
συστημάτων παρακολούθησης για τον οικότοπο 6210. 

6. Προώθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τους οικοτόπους, διάδοση και 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση του 
οικοτόπου 6210. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, μαζί με τα μέσα και τις εισροές που απαιτούνται, το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής, τις αρμοδιότητες και την προτεινόμενη χρονική κλίμακα υλοποίησης. 
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Περαιτέρω καθοδήγηση και λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων παρέχονται 
σε διάφορες ενότητες του παρόντος σχεδίου δράσης, όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο 
δράσης. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ — ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ — 6210 – Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες) σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 

ΙΚΔ = ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης   ΚΓΠ = κοινή γεωργική πολιτική ΚΜ = κράτος μέλος N = άζωτο 

Στόχος 1:  Ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης της έκτασης του οικοτόπου 6210 και αποτροπή της υποβάθμισής του με τη διασφάλιση κατάλληλης 
διαχείρισης της εναπομείνασας έκτασης του οικοτόπου. 
Βασικές δράσεις  Δραστηριότητες, μέσα και εισροές που απαιτούνται Γεωγραφικό πεδίο 

εφαρμογής  
Αρμοδιότητες Χρονική 

κλίμακα  
1.1 Στήριξη συστημάτων και 

πρακτικών επεκτατικής 
εκμετάλλευσης που διασφαλίζουν 
την κατάλληλη διαχείριση και 
συντήρηση του οικοτόπου 
(κατάλληλα καθεστώτα βόσκησης ή 
χορτοκοπής) με επαρκή 
χρηματοδότηση (βλ. ενότητες 5.1, 
5.2 και 7.2 του παρόντος 
εγγράφου): 

— Αξιολόγηση των κινδύνων απώλειας οικοτόπων και 
υποβολή στοιχείων σχετικά με την κλίμακα της 
προβλεπόμενης δυνητικής απώλειας και τον τρόπο 
αντιμετώπισής της. Προσδιορισμός των εκτάσεων του 
οικοτόπου που απειλούνται με εγκατάλειψη, 
εντατικοποίηση ή ακατάλληλη διαχείριση για τον 
συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. 

— Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός περιοχών 
παρέμβασης προτεραιότητας για τη διατήρηση του 
συγκεκριμένου οικοτόπου, τόσο εντός όσο και εκτός 
των τόπων Natura 2000 

— Προσδιορισμός δυνητικών περιοχών 
αποκατάστασης για την αντιστάθμιση της απώλειας 
εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. 

— Διασφάλιση της χρηματοδότησης των συναφών 
μέτρων που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης για 
τους οικοτόπους, ιδίως στις περιοχές παρέμβασης 
προτεραιότητας, από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.  

- ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων για τη 
διατήρηση του οικοτόπου σε καλή κατάσταση και 
κινητροδότηση της συμμετοχής· 

- μέτρα στήριξης για την αύξηση του εισοδήματος 
από γεωργικές πρακτικές· 

Όλες οι εκτάσεις στις 
οποίες υπάρχει επί του 
παρόντος ή μπορεί να 
αποκατασταθεί ο 
οικότοπος ώστε να 
επιτευχθεί 
ικανοποιητική 
κατάσταση 
διατήρησης, ιδίως σε 
περιοχές/εκτάσεις 
όπου ο οικότοπος 
απειλείται από 
εγκατάλειψη ή αλλαγές 
στη γεωργική πρακτική 
και τη χρήση γης. 

Ειδική εφαρμογή σε 
εκτάσεις όπου οι 
κύριες απειλές 
συνδέονται με την 
υποβόσκηση και την 
εγκατάλειψη (π.χ. ES, 
IT, FR, DE) 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία. 
Διαχειριστικές 
αρχές για τα 
στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, 
οργανισμοί 
αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Ενώσεις γεωργών, 
ομάδες τοπικής 
δράσης. 

Βραχυπρόθεσμη 
έως 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών), με 
πρόσθετες 
μακροπρόθεσμες 
δράσεις 
αποκατάστασης 
(μπορούν να 
περιλαμβάνουν 
τοπική 
επανεισαγωγή 
εξαφανισθέντων 
ειδών). 
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- στήριξη των προβάτων βοσκής και των βοσκητών 
για την πρόληψη επιθέσεων από μεγάλα 
σαρκοφάγα και την αντιστάθμιση των ζημιών· 

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
προωθούν τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

— Διευκόλυνση της βελτίωσης των συνδέσεων μεταξύ 
των ιδιοκτητών ζωικού κεφαλαίου και των τόπων που 
χρήζουν βόσκησης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων ή 
άλλων διαύλων επικοινωνίας και, εάν είναι απαραίτητο, 
με την παροχή στήριξης για την απόκτηση ζωικού 
κεφαλαίου. 

1.2 Ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων 
για την αποτροπή αλλαγών στη 
χρήση γης που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τον οικότοπο εντός 
και εκτός των τόπων Natura 2000 
(βλ. σημείο 3.4.1). 

— Θέσπιση κατάλληλων κανόνων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
(προϋποθέσεις, μόνιμοι λειμώνες, οικολογικά 
προγράμματα κ.λπ.), ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή 
της απώλειας οικοτόπου από εκτάσεις στις οποίες 
υπάρχει. 

— Ενθάρρυνση των κρατών μελών να επεκτείνουν τις 
εκτάσεις λειμώνων που χαρακτηρίζονται ως 
περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, ώστε να καλύπτουν το 100 % της 
έκτασης που καλύπτεται από αυτόν τον τύπο 
οικοτόπου, με στόχο την προστασία από την άροση και 
τη μετατροπή σε αρόσιμη γη. 

— Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη σημασία του 
οικοτόπου, την κατανομή του και τις κρίσιμες εκτάσεις 
για τη διατήρηση και τη συνδεσιμότητά του, καθώς και 
για τη διασφάλιση της ορθής εκτίμησης των πιθανών 
επιπτώσεων των αλλαγών χρήσης γης στον οικότοπο. 

— Συμπερίληψη προληπτικών κανόνων στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΓΠ (βλ. σημείο 7.2.1), ώστε να 
διασφαλιστεί ότι κανένα μέτρο που είναι επιζήμιο για 
τον οικότοπο, όπως η μετατροπή λειμώνων εκτατικής 
γεωργίας ή η προώθηση πρακτικών εντατικής χρήσης 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση. 
Διαχειριστικές 
αρχές για τα 
στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ.  
 

Άμεση δράση 
(εντός του 
επόμενου έτους) 
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γης, δεν χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΚΓΠ σε 
εκτάσεις οικοτόπων. 

— Διασφάλιση της μη εφαρμογής πρακτικών 
αναδάσωσης σε εκτάσεις που είναι σημαντικές για τη 
διατήρηση του συγκεκριμένου οικοτόπου. 

— Διασφάλιση της απουσίας πρακτικών ή νομικών 
εμποδίων για την αποκατάσταση, όπως κανόνες 
διατήρησης ή αντιστάθμισης για τα δάση μετά τη 
διαδοχή λόγω εγκατάλειψης της διαχείρισης ξηρών 
λειμώνων. 

1.3 Ανάπτυξη εργαλείων για τη 
διασφάλιση της ορθής εκτίμησης 
των αρνητικών επιπτώσεων στον 
συγκεκριμένο οικότοπο, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σωρευτικών επιπτώσεων 
πολλαπλών δραστηριοτήτων και 
συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, 
όπως ο τουρισμός και η αναψυχή. 

 

— Διάδοση και προσβασιμότητα των πληροφοριών 
σχετικά με τη σημασία του συγκεκριμένου οικοτόπου, 
της κατάστασής του και των κρίσιμων εκτάσεων, και 
διασφάλιση ότι η εκτίμηση επιπτώσεων και η δέουσα 
εκτίμηση των σχεδίων και των έργων λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τους στόχους διατήρησης που έχουν 
καθοριστεί για τον συγκεκριμένο οικότοπο σε τόπους 
Natura 2000 και σε σημαντικές εκτάσεις του εκτός του 
δικτύου Natura 2000 (βλ. δράση 2.2). 

— Προώθηση νέων (ή προσαρμογή υφιστάμενων) 
μηχανισμών μετριασμού και αντιστάθμισης στον 
τομέα της βιοποικιλότητας, οι οποίοι αποτρέπουν ή 
μετριάζουν την απώλεια του οικοτόπου 6210 λόγω 
εξελίξεων (όσον αφορά τόσο υποδομές σε αγροτικές 
περιοχές όσο και την άτακτη αστική εξάπλωση) και 
εξασφαλίζουν την καθαρή ανάκτηση του οικοτόπου. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για την εκτίμηση 
επιπτώσεων (ΣΠΕ 
και ΕΠΕ) και τη 
δέουσα εκτίμηση 
(άρθρο 6 
παράγραφος 3 της 
οδηγίας για τους 
οικοτόπους). 

Άμεση δράση 
(εντός του 
επόμενου έτους) 
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1.4. Εφαρμογή μέτρων για τη 
διασφάλιση σημαντικής μείωσης 
της εναπόθεσης αζώτου στις 
περιοχές με παρουσία του 
οικοτόπου (βλ. σημείο 3.4.1). 

— Προσδιορισμός κρίσιμων εκτάσεων για τον 
οικότοπο σε σχέση με την εναπόθεση N και τον 
ευτροφισμό. 

— Εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των εκπομπών NH3 
και Noxx από τη γεωργία και άλλες πηγές. 

— Εφαρμογή των οριακών τιμών της οδηγίας σχετικά 
με τη μείωση των εθνικών εκπομπών [(ΕΕ) 2016/2284] 
για τα NOx και την NH3. 

— Επανεξέταση των περιφερειακών και εθνικών 
κανονισμών για την ποιότητα του αέρα. 

— Μείωση και ρύθμιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
με μακροπρόθεσμο στόχο τη μη υπέρβαση των 
κρίσιμων φορτίων / επιπέδων που σηματοδοτούν τα 
όρια ανοχής του οικοσυστήματος.  

Όλες οι περιοχές με 
παρουσία του 
οικοτόπου που 
ενδέχεται να 
επηρεαστούν από 
εναπόθεση αζώτου και 
ευτροφισμό, ιδίως σε 
ορισμένες χώρες, όπως 
οι BE, CZ, LU, NL, UK και 
DE. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση, τη 
γεωργία και τον 
έλεγχο της 
ρύπανσης. 

Μεσοπρόθεσμες 
δράσεις (εντός 
των επόμενων 
5 ετών) 

1.5. Προστασία των εκτάσεων 
οικοτόπου από τις επιπτώσεις που 
προκαλούνται από όμορες 
περιοχές που υπόκεινται σε 
εντατική χρήση. 

— Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μεταξύ του οικοτόπου 
και λειμώνων ή αρόσιμων εκτάσεων εντατικότερης 
χρήσης, για την πρόληψη/μείωση της διασποράς 
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, τον περιορισμό της 
εξάπλωσης ζιζανίων/χωροκατακτητικών ειδών κ.λπ. 

Εκτάσεις του 
οικοτόπου που 
ενδέχεται να 
επηρεαστούν από την 
εισροή χημικών ουσιών 
και λιπασμάτων από τις 
περιβάλλουσες 
εκτάσεις γης. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία. 

Μεσοπρόθεσμες 
δράσεις (εντός 
των επόμενων 
5 ετών) 

 

Στόχος 2:  Καθορισμός στόχων διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 6210 σε βιογεωγραφικό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και εξασφάλιση της εναρμόνισης των στόχων διατήρησης σε επίπεδο 
τόπου για τις ειδικές ζώνες διατήρησης με τους στόχους υψηλότερου επιπέδου  
Βασικές δράσεις (βλ. κεφάλαιο 4.3) Δραστηριότητες, μέσα, εισροές και πόροι που 

απαιτούνται 
Γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής  

Αρμοδιότητες Χρονοδιάγραμμα  

2.1. Καθορισμός στόχων διατήρησης 
και στρατηγικών προσεγγίσεων 
για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης του οικοτόπου σε 

— Συνεκτίμηση των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς 
(αποτέλεσμα της δράσης 5.1). 

— Ανάλυση της οικολογικής ποικιλότητας του 
οικοτόπου, προσδιορισμός χαρακτηριστικών 
κοινοτήτων και σημαντικών εκτάσεων για τη 

Όλες οι 
βιογεωγραφικές 
περιοχές της ΕΕ. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη διατήρηση 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων δύο 
ετών). 



 

10 

βιογεωγραφικό και εθνικό 
επίπεδο (βλ. σημείο 4.3).  

διατήρηση της ποικιλότητας του οικοτόπου σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

— Ανάλυση και επανεξέταση των αξιολογήσεων της 
κατάστασης διατήρησης (όλων των παραμέτρων) σε 
βιογεωγραφικό και εθνικό επίπεδο. 

— Συζήτηση μεθοδολογιών, προσεγγίσεων και 
στρατηγικών για τη διατήρηση των λειμώνων στο 
πλαίσιο των βιογεωγραφικών σεμιναρίων, με τη 
συγκρότηση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων και διαχειριστών από όλες τις 
ενδιαφερόμενες χώρες. 

Όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ με παρουσία του 
οικοτόπου. 

Όλοι οι τόποι Natura 
2000 που έχουν 
χαρακτηριστεί για τον 
συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου. 

της φύσης και τη 
γεωργία. 

Ομάδες εργασίας 
σε βιογεωγραφικό 
επίπεδο. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

2.2. Ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ή 
σχεδίων διατήρησης για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου 
(π.χ. στο πλαίσιο στρατηγικών 
διατήρησης λειμώνων).  

— Προσδιορισμός των αναγκών αποκατάστασης για τη 
βελτίωση της έκτασης, της δομής και της λειτουργίας, 
όπου είναι αναγκαίο, και τρόποι αντιμετώπισης των 
κυριότερων απειλών και πιέσεων. 

— Προσδιορισμός περιοχών προτεραιότητας για την 
ανάληψη δράσης σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων προτεραιότητας και 
των περιοχών προς αποκατάσταση, όπου η έκταση του 
οικοτόπου έχει απολεσθεί/μειωθεί ή υφίσταται 
υποβάθμιση, με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης στη 
βιογεωγραφική περιοχή, τόσο εντός όσο και εκτός του 
δικτύου Natura 2000 (βλ. σημεία 4.4 και 5.5). 

— Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για δέσμες 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και άλλα καθεστώτα 
που θα στηρίξουν τη διατήρηση του οικοτόπου 6210. 

Όλες οι 
βιογεωγραφικές 
περιοχές της ΕΕ. 

Όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ με παρουσία του 
οικοτόπου. 

Όλοι οι τόποι Natura 
2000 που έχουν 
χαρακτηριστεί για τον 
συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη διατήρηση 
της φύσης και τη 
γεωργία. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων δύο 
ετών). 

2.3. Επανεξέταση/καθορισμός στόχων 
διατήρησης σε επίπεδο τόπου σε 
τόπους Natura 2000 προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους 
στην επίτευξη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης του 
συγκεκριμένου οικοτόπου σε 

— Ανάλυση του ρόλου του δικτύου Natura 2000 για 
την επίτευξη των στόχων διατήρησης που έχουν 
καθοριστεί για τον συγκεκριμένο οικότοπο σε 
βιογεωγραφικό και εθνικό επίπεδο. 

— Ανάλυση της σχετικής σημασίας κάθε τόπο Natura 
2000 για τη διατήρηση του οικοτόπου. 

Όλες οι 
βιογεωγραφικές 
περιοχές της ΕΕ. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία. 

Βραχυπρόθεσμη 
έως 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών). 
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εθνικό, βιογεωγραφικό και 
ενωσιακό επίπεδο (βλ. σημείο 4.4) 

— Όπου κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, αναθεώρηση ή 
επικαιροποίηση των στόχων διατήρησης για τον 
συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου σε τόπους Natura 2000. 

Όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ με παρουσία του 
οικοτόπου. 

Όλοι οι τόποι Natura 
2000 που έχουν 
χαρακτηριστεί για τον 
συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου. 

Διαχειριστές 
τόπων Natura 
2000. 
Διαχειριστικές 
αρχές για τα 
στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, 
οργανισμοί 
αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Ενώσεις γεωργών, 
ομάδες τοπικής 
δράσης. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

2.4. Προσδιορισμός στρατηγικής 
δράσης εκτός του δικτύου Natura 
2000, λαμβάνοντας υπόψη την 
κάλυψη του οικοτόπου στο δίκτυο 
και τα ζητήματα συνδεσιμότητας 
(βλ. σημεία 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 και 
6.3). 

— Ανάλυση των ζητημάτων κατακερματισμού και 
συνδεσιμότητας για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου 
σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσής του (σε 
βιογεωγραφικό και εθνικό επίπεδο). 

— Προσδιορισμός και καταγραφή σημαντικών 
εκτάσεων για τον συγκεκριμένο οικότοπο εκτός των 
τόπων Natura 2000 που συμβάλλουν στη συνοχή του 
δικτύου. 

Στόχος 3: Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 6210, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του οικοτόπου, 
με σκοπό την επίτευξη καθορισμένων στόχων διατήρησης σε βιογεωγραφικό, εθνικό και επίπεδο και σε επίπεδο τόπου 
Βασικές δράσεις Δραστηριότητες, μέσα, εισροές και πόροι που 

απαιτούνται 
Γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής  

Αρμοδιότητες Χρονοδιάγραμμα  

3.1 Βάσει των στόχων διατήρησης που 
έχουν καθοριστεί σε 
βιογεωγραφικό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, θέσπιση και εφαρμογή 
ειδικών μέτρων διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης του οικοτόπου σε 
εκτάσεις όπου ο τύπος οικοτόπου 
6210 έχει υποβαθμιστεί και όπου 
έχει εξαφανιστεί (βλ. 
κεφάλαιο 5.2). 

— Προσδιορισμός βασικών δράσεων σε τόπους Natura 
2000 και εκτός του δικτύου Natura 2000. 
— Ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή κατευθυντήριων 
γραμμών για τη διαχείριση του οικοτόπου με τοπικές 
διαφοροποιήσεις, όπως απαιτείται. 
— Προώθηση σε εθνικό ή βιογεωγραφικό επίπεδο (των 
κρατών μελών) της θέσπισης κατάλληλων μέτρων 
διατήρησης οικοτόπων στο πλαίσιο των σχεδίων 
διαχείρισης Natura 2000 ή άλλων μέσων διαχείρισης 
και δημιουργία μηχανισμών για την εφαρμογή τους. 
— Προσδιορισμός βασικών εκτάσεων για τη διατήρηση 
του οικοτόπου και εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων 
μέτρων διαχείρισης στις εν λόγω εκτάσεις. 

Μέτρα διατήρησης: 
Όλες οι περιοχές με 
παρουσία του 
οικοτόπου. 

Αποκατάσταση 
οικοτόπου: 
προσδιορισθείσες 
περιοχές 
προτεραιότητας για 
την ανάληψη δράσης 
σε 
περιφερειακό/εθνικό 
επίπεδο (ιστορική 
περιοχή εξάπλωσης). 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία. 

Διαχειριστικές 
αρχές για τα 
στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ, 
οργανισμοί 
αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Γεωργοί, ομάδες 
τοπικής δράσης 

Βραχυπρόθεσμη 
έως 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών) 
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— Προσδιορισμός περιοχών προτεραιότητας για την 
αποκατάσταση του οικοτόπου και αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας της αποκατάστασης.  
— Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων αποκατάστασης 
λειμώνων. 
— Στήριξη μέτρων αποκατάστασης και διατήρησης: 
γεωργοπεριβαλλοντικά και άλλα καθεστώτα στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών ενισχύσεων 
και της στήριξης μέτρων συλλογικής δράσης για την 
αύξηση του εισοδήματος από τη γεωργία (πυλώνας Ι 
και πυλώνας ΙΙ της ΚΓΠ και άλλα ταμεία). 
— Προώθηση έργων μικρής κλίμακας με τοπική 
στήριξη που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή 
διατήρηση του οικοτόπου σε ολόκληρο το εύρος 
εξάπλωσής του. 

— Εφαρμογή των αποτελεσμάτων παρακολούθησης 
και αξιολόγησης. 

Εκτάσεις στις οποίες ο 
οικότοπος έχει 
πρόσφατα απολεσθεί 
ή υποβαθμιστεί. 
Ειδικότερα σε χώρες 
και περιοχές στις 
οποίες έχει απολεσθεί 
σημαντικό ποσοστό 
της ιστορικής 
περιοχής. 

3.2 Ανασύσταση του οικοτόπου σε 
ενδεδειγμένες περιοχές (βλ. 
σημείο 5.3). 

— Αξιολόγηση της σκοπιμότητας της ανασύστασης του 
οικοτόπου. 
— Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου ανασύστασης 
λειμώνων, όπως απαιτείται. Επιλεκτική εισαγωγή ειδών 
λειμώνων μέσω εμβολιασμών με τύρφη, σποράς, 
επαναφύτευσης ή διασποράς πράσινου χόρτου. 
Διασφάλιση της παροχής τοπικών σπόρων και φυτικού 
υλικού για την ανασύσταση των λειμώνων. 
— Παροχή τεχνικής βοήθειας (εμπειρογνώμονες σε 
θέματα εδάφους και βλάστησης, οικολόγοι κ.λπ.) για 
την ανασύσταση του οικοτόπου. 
— Παροχή χρηματοδότησης για την ανασύσταση: 
εθνικά και ενωσιακά ταμεία. 

Χώρες και περιοχές 
στις οποίες έχει 
απολεσθεί σημαντικό 
ποσοστό της ιστορικής 
περιοχής και/ή πρέπει 
να αντιμετωπιστεί ο 
κατακερματισμός για 
να επιτευχθεί ΙΚΔ. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία. 

Γεωργοί, ομάδες 
τοπικής δράσης. 

Βραχυπρόθεσμη 
έως 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών) 
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Στόχος 4: Διασφάλιση οικολογικής συνδεσιμότητας σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσης του οικοτόπου 6210, μεταξύ άλλων με την 
αποκατάσταση εκτάσεων εκτός του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους διατήρησης σε βιογεωγραφικό και εθνικό 
επίπεδο. 
Βασικές δράσεις Δραστηριότητες, μέσα, εισροές και πόροι που 

απαιτούνται 
Γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής  

Αρμοδιότητες Χρονοδιάγραμμα  

4.1. Βάσει των στόχων διατήρησης που 
έχουν καθοριστεί σε 
βιογεωγραφικό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, θέσπιση προγράμματος 
διατήρησης οικολογικών 
υποδομών εκτός των τόπων 
Natura 2000, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης οικοτόπων σε 
υποβαθμισμένες και απολεσθείσες 
εκτάσεις που είναι σημαντικές για 
την εξασφάλιση οικολογικής 
συνδεσιμότητας για τον οικότοπο 
και τα συναφή είδη (βλ. 
σημείο 5.4). 

— Ανάλυση του κατακερματισμού των οικοτόπων 
και προσδιορισμός των κρίσιμων περιοχών 
συνδεσιμότητας.  

— Αποτελέσματα της δράσης 2.4. Ανάλυση του ρόλου 
της έκτασης εκτός του δικτύου Natura 2000 για τη 
μείωση του κατακερματισμού και τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας για τον συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου. 

— Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής, σχεδίου ή 
προγράμματος για τη βελτίωση της οικολογικής 
συνδεσιμότητας μεταξύ των εκτάσεων οικοτόπων και 
των σχετικών πληθυσμών συναφών ειδών. 

Προσδιορισθείσες 
σημαντικές εκτάσεις 
συνδεσιμότητας σε 
ολόκληρο το εύρος 
εξάπλωσης και την 
περιοχή κατανομής του 
οικοτόπου σε όλες τις 
βιογεωγραφικές 
περιοχές. 
 
 
 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση, 
διαχειριστικές 
αρχές για το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΠΑ. 

Γεωργοί, ομάδες 
τοπικής δράσης, 
σχετικά  
ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

Βραχυπρόθεσμη 
έως 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών) 

4.2. Εφαρμογή μέτρων για την 
πρόληψη περαιτέρω 
κατακερματισμού μέσω της 
συντήρησης ή αποκατάστασης 
κατάλληλων εκτάσεων. 

— Εφαρμογή σχετικών μέτρων συντήρησης και 
αποκατάστασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1, 1.2, 
1.3, 3.1 και 3.2. 

— Παροχή χρηματοδότησης και στήριξης όσον αφορά 
τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη του 
κατακερματισμού και τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας στο πλαίσιο εθνικών και ενωσιακών 
ταμείων. 
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Στόχος 5: Βελτίωση των γνώσεων, της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης και των συστημάτων παρακολούθησης για τον οικότοπο 6210  
 
Βασικές δράσεις  Δραστηριότητες, μέσα, εισροές και πόροι που 

απαιτούνται 
Γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής  

Αρμοδιότητες Χρονοδιάγραμμα  

5.1. Σχεδιασμός και εφαρμογή 
εναρμονισμένων μεθόδων για την 
αξιολόγηση του εύρους 
εξάπλωσης, της έκτασης, της δομής 
και των λειτουργιών, των τάσεων 
και των μελλοντικών προοπτικών, οι 
οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 
σύγκρισης της κατάστασης 
διατήρησης μεταξύ των χωρών, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλομορφία του οικοτόπου στην 
περιοχή φυσικής κατανομής του. 
(βλ. σημεία 6.1, 6.2, 6.3) 

— Κοινοποίηση, συζήτηση και επανεξέταση της 
ερμηνείας του τύπου οικοτόπου μεταξύ των κρατών 
μελών, π.χ. στο πλαίσιο βιογεωγραφικών σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων σε επίπεδο ΕΕ. 

— Σύγκριση και ανταλλαγή των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και ανάπτυξη ενός 
συνόλου συμφωνηθέντων προτύπων και μεθόδων 
για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της 
κατάστασης διατήρησης σε όλα τα κράτη μέλη. 

— Καθορισμός ικανοποιητικών τιμών αναφοράς 
(Favourable Reference Values, FRV). 

Ολόκληρο το εύρος 
εξάπλωσης και η περιοχή 
κατανομής του 
οικοτόπου. 
Βιογεωγραφικές 
περιοχές και χώρες με 
παρουσία του 
οικοτόπου. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση.  

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

Βραχυπρόθεσμη – 
μεσοπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2-
5 ετών). 

5.2. Ανάπτυξη τυποποιημένων 
μεθόδων για τον εντοπισμό και τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των 
απειλών και των πιέσεων που 
ασκούνται στον συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου 
(βλ. σημεία 6.1, 6.2, 6.3) 

— Καθορισμός μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των 
απειλών και των πιέσεων που ασκούνται στον 
οικότοπο. Ανάλυση των διαθέσιμων μεθόδων. 

— Συμφωνία επί κοινών προτύπων για την 
αξιολόγηση των απειλών και των πιέσεων που 
ασκούνται στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. 

 

Στόχος 6: Προώθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, διάδοση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά την προστασία και τη 
διαχείριση του οικοτόπου 6210 
Βασικές δράσεις  Δραστηριότητες, μέσα, εισροές και πόροι που 

απαιτούνται 
Γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής  

Αρμοδιότητες Χρονοδιάγραμμα  

6.1. Ανάπτυξη επικοινωνιακής 
στρατηγικής και προώθηση της 

— Διάδοση και συζήτηση του σχεδίου δράσης σε 
περιφερειακές και εθνικές εκδηλώσεις (π.χ. 

Όλες οι χώρες και 
περιοχές με παρουσία 
του οικοτόπου 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση. 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2 ετών). 
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υλοποίησης και του συντονισμού 
του σχεδίου δράσης.  

βιογεωγραφικά σεμινάρια και εκδηλώσεις Natura 
2000, εργαστήρια γεωργίας κ.λπ.). 

— Συμπερίληψη όλων των σχετικών μέτρων 
διατήρησης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στο 
πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 
2000 (2021-2027). 

— Προώθηση κοινών στόχων και συντονισμένων 
δράσεων σύμφωνα με το παρόν σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τους οικοτόπους (6210). 

— Στήριξη και επικοινωνία σε επίπεδο ΕΕ του 
θετικού ρόλου της εκτατικής κτηνοτροφίας για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

— Ανάπτυξη συμμετοχικών μηχανισμών για την 
προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας των 
γεωργών, της ευαισθητοποίησης και της 
κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών για την 
προώθηση της κατάλληλης διαχείρισης του 
συγκεκριμένου οικοτόπου. 

— Προώθηση της εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης 
των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, 
καθώς και άλλων σχετικών κρατικών υπηρεσιών και 
οργανισμών, σχετικά με τη σημασία των ημιφυσικών 
λειμώνων για τη βιοποικιλότητα και τις αξίες και 
υπηρεσίες που παρέχουν στην κοινωνία. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

 

6.2. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των κρατών μελών και των 
περιφερειών σχετικά με τα 
εθνικά/περιφερειακά σχέδια 
δράσης και τις εμπειρίες 
διαχείρισης, διατήρησης και 
αποκατάστασης. 

— Συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων για την 
ανταλλαγή εμπειριών.  

— Διοργάνωση σχετικών εργαστηρίων, 
βιογεωγραφικών σεμιναρίων και συναφών 
εκδηλώσεων και συμμετοχή σε αυτά/αυτές. 

— Προώθηση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και 
πρωτοβουλιών που είναι ευνοϊκές για τον οικότοπο 
σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσής του. 

Αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών 
για τη φύση και τη 
γεωργία.  
Οργανισμοί 
αγροτικής 
ανάπτυξης. 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2 ετών). 
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6.3. Ανάπτυξη και προώθηση 
κατευθυντήριων γραμμών 
διαχείρισης και ορθής πρακτικής 
για τη διαχείριση και τη διατήρηση 
των οικοτόπων. 

— Προώθηση ομάδων εμπειρογνωμόνων, 
εργαστηρίων, βιογεωγραφικών εκδηλώσεων για την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και την 
προώθηση βέλτιστων πρακτικών. 

— Ανάπτυξη και διανομή κατευθυντήριων γραμμών 
για τους γεωργούς και τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη, προώθηση και στήριξη της εφαρμογής τους. 

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 
Γεωργοί, ομάδες 
τοπικής δράσης. 
Σχετικά 
ενδιαφερόμενα 
μέρη.  
 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2 ετών) 

6.4. Ανάπτυξη παρόμοιων 
προσεγγίσεων στο πλαίσιο των 
καθεστώτων στήριξης (π.χ. όσον 
αφορά τους στόχους και τα είδη 
επιδοτήσεων, τα κίνητρα κ.λπ.). 

— Ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών, των 
καθεστώτων στήριξης και των κινήτρων με ομάδες 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο των διαδικασιών χρηματοδοτικού 
προγραμματισμού της ΕΕ. 

— Κατάρτιση περιφερειακών σχεδίων. 

— Ανάπτυξη έργων συνεργασίας. 

Βραχυπρόθεσμη 
δράση (εντός των 
επόμενων 2 ετών) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία 
[COM(2017) 198 final], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεσμεύτηκε να αναπτύξει και να προωθήσει την υλοποίηση 
σχεδίων δράσης της ΕΕ για δύο από τους πλέον απειλούμενους τύπους οικοτόπων της ΕΕ. 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να παράσχει καθοδήγηση για τη διατήρηση 
και αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210 
– Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες), ο οποίος 
προστατεύεται δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους2. 

Οι λειμώνες αυτοί υπάρχουν σχεδόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, από το πεδινό 
έως το ορεινό επίπεδο, συγκαταλέγονται στις πλουσιότερες σε είδη φυτικές κοινότητες 
στην Ευρώπη και περιέχουν μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και ειδών που διατρέχουν 
κίνδυνο. 

Το παρόν σχέδιο δράσης απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και συμμετέχουν στη 
διατήρηση και τη διαχείριση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, καθώς και στην 
εφαρμογή μέτρων για τη διατήρησή του, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων μερών, ειδικών σε 
θέματα οικοτόπων κ.λπ.  

Το σχέδιο δράσης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί: 

- για την ανάπτυξη των αναγκαίων μέσων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και για τη 
θέσπιση, προώθηση και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής 
(π.χ. γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα), χρηματοδοτούμενων έργων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE, καθώς και στο πλαίσιο άλλων 
περιβαλλοντικών πολιτικών και δράσεων (π.χ. για την καταπολέμηση του 
ευτροφισμού, της εναπόθεσης αζώτου κ.λπ.). 

- για τους διαχειριστές τόπων, ως σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων διατήρησης και ως βάση γνώσεων για την καλύτερη κατανόηση 
της διαχείρισης των λειμώνων. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι στους ξηρούς λειμώνες διαπιστώνονται κατά γενικό κανόνα 
παρόμοια προβλήματα και παρεμφερείς ανάγκες διαχείρισης της διατήρησης, το παρόν 
σχέδιο δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διαχείριση άλλων κοινοτήτων 
λειμώνων που δεν καλύπτονται με σχολαστική ακρίβεια από τον ορισμό του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ήδη κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης για 
τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου3. Το παρόν σχέδιο δράσης συμπληρώνει και 

                                                 
2Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7). 
3 Βλ. Management of Natura 2000 habitats (Διαχείριση των οικοτόπων του δικτύου Natura 2000): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
και ειδικότερα *Semi-natural dry grasslands (Festuco-Brometalia) 6210 [*Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες 
(Festuco-Brometalia) 6210]: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
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επικαιροποιεί ορισμένες από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης και επιχειρεί να εξετάσει όλες τις σχετικές πτυχές, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν σε ολόκληρη τη 
γεωγραφική κατανομή του συγκεκριμένου οικοτόπου. 

Το παρόν σχέδιο δράσης περιλαμβάνει περιγραφή του τύπου οικοτόπου, της κατανομής 
και της κατάστασης διατήρησής του, καθώς και των σχέσεών του με άλλους τύπους 
οικοτόπων και είδη που προστατεύονται βάσει των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση4. Εξετάζει 
τις κύριες απειλές και πιέσεις και παρουσιάζει τις κύριες δράσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπισή τους. Τα μέτρα που προτείνονται στο παρόν σχέδιο δράσης αποσκοπούν 
στη διατήρηση και αποκατάσταση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης και την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων και της 
παρακολούθησης. 
 
1.1 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δράσης  

Το παρόν σχέδιο δράσης καλύπτει όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές και τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρουσία του εν λόγω τύπου οικοτόπου. Σύμφωνα με τους 
καταλόγους αναφοράς για τις βιογεωγραφικές περιοχές (οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν 
τον Απρίλιο του 20185), ο τύπος οικοτόπου 6210 υπάρχει σε 25 κράτη μέλη και σε 
7 βιογεωγραφικές περιοχές.  Σε ορισμένες χώρες, ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου 
παρατηρείται σε περισσότερες από μία βιογεωγραφικές περιοχές, όπως φαίνεται στον 
πίνακα κατωτέρω.  
 
Πίνακας 1: Κράτη μέλη στα οποία υπάρχει ο τύπος οικοτόπου (6210) σύμφωνα με τους 
καταλόγους αναφοράς 

Περιοχ
ή 

ΚΜ AT BE BG CZ DE DK 
ES
T ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Ακρωνύμια των κρατών μελών.  AT: Αυστρία· BE: Βέλγιο· BG: Βουλγαρία· CZ: Τσεχική Δημοκρατία· DE: 

Γερμανία· DK: Δανία· EST: Εσθονία· ES: Ισπανία· FI: Φινλανδία· FR: Γαλλία· HR: Κροατία· HU: Ουγγαρία· IE: 
Ιρλανδία· IT: Ιταλία· LT: Λιθουανία· LV: Λετονία· LU: Λουξεμβούργο· NL: Κάτω Χώρες· PL: Πολωνία· PT: 
Πορτογαλία· RO: Ρουμανία· SE: Σουηδία· SI: Σλοβενία· SK: Σλοβακία· UK: Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ακρωνύμια βιογεωγραφικών περιοχών. ALP: Αλπική· ATL: Ατλαντική· BLS: Μαύρης Θάλασσας· BOR: 
Βόρεια· CON: Ηπειρωτική· MED: Μεσογειακή· PAN: Παννωνική· 

 

                                                 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 
4 Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και οδηγία για τα πτηνά [οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7)]. 
5 Κατάλογοι αναφοράς — διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
bd/activities/building-the-natura-2000-network 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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Γράφημα 1: Αριθμός κρατών μελών στα οποία ο τύπος οικοτόπου 
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  

2.1. Ορισμός και περιγραφή του οικοτόπου 

Σύμφωνα με το «Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2013), ο οικότοπος 6210 αποτελείται από φυτικές κοινότητες που ανήκουν σε 
δύο τάξεις της φυτοκοινωνικής κλάσης Festuco-Brometea: τους στεπικούς ή υπο-
ηπειρωτικούς λειμώνες (τάξη Festucetalia valesiacae) και τους λειμώνες με περισσότερες 
ωκεάνιες και υπομεσογειακές περιοχές (τάξη Brometalia erecti ή Festuco-Brometalia). Στη 
δεύτερη περίπτωση γίνεται διάκριση μεταξύ των πρωτογενών ξηρών λειμώνων της 
συνένωσης Xerobromion και των δευτερογενών (ημιφυσικών) ημίξηρων λειμώνων της 
συνένωσης Mesobromion (ή Bromion) με το Bromus erectus6.  

Ο τύπος βλάστησης θεωρείται τύπος προτεραιότητας εάν πρόκειται για τοποθεσία με 
αξιόλογες ορχιδέες, η οποία φιλοξενεί: πλούσια σειρά ειδών ορχιδέας, σημαντικό 
πληθυσμό τουλάχιστον ενός είδους ορχιδέας που θεωρείται σπάνιο ή διατρέχει (υψηλό) 
κίνδυνο στην εθνική επικράτεια ή ένα ή περισσότερα είδη ορχιδέας που θεωρούνται 
σπάνια ή εξαιρετικά στην εθνική επικράτεια. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του οικοτόπου σύμφωνα με το 
ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων συστημάτων 
ταξινόμησης (EUNIS και ευρωπαϊκός κατάλογος βλάστησης) περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα 1. 

Οι λειμώνες του οικοτόπου 6210 συγκαταλέγονται στις πλουσιότερες σε είδη φυτικές 
κοινότητες στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των φυτικών ειδών που στηρίζουν ανά 
μονάδα επιφάνειας, με περισσότερα από 80 είδη φυτών/m2 σε πολλές περιοχές 
(WallisDeVries και al. 2002, Chytrý et al. 2015). Τα παγκόσμια ρεκόρ του πλούτου φυτικών 
ειδών σε εκτάσεις μικρότερες των 100 m2 παρατηρούνται σε φτωχούς σε θρεπτικά 
συστατικά λειμώνες, ιδίως σε θεριζόμενες τοποθεσίες ημίξηρων βασεόφιλων λειμώνων 
(τάξη Brachypodietalia pinnati εντός της κλάσης Festuco-Brometea) (Janišová et al. 2011, 
Wilson et al. 2012, Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

                                                 
6Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο τύπος οικοτόπου 6240* προστέθηκε στην έκδοση EUR25 του 
ερμηνευτικού εγχειριδίου οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003) και καλύπτει ρητά τους υπο-
παννωνικούς στεπικούς λειμώνες της συνένωσης Festucion vallesiacae, οι οποίοι περιλαμβάνονταν 
προγενέστερα εξ ολοκλήρου στον οικότοπο 6210. 
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Φυτικές κοινότητες Bromion erecti, οι οποίες διατηρούνται με χορτοκοπή στα Λευκά Καρπάθια 
(Iveta Škodová). 

Ο τύπος κοινότητας χαρακτηρίζεται από ευρεία ποικιλία αγρωστωδών και βοτάνων, με 
τουλάχιστον μέτριο βαθμό αντιπροσώπευσης ασβεστόφιλων ειδών (που προτιμούν 
εδάφη πλούσια σε ασβέστιο). Ορισμένα είδη συνδέονται με υψηλή βλάστηση, ενώ 
κάποια άλλα με δασική περιφερειακή βλάστηση και κενά· άλλα είδη είναι πιο τυπικά για 
τους ανοικτούς λειμώνες τόσο με υψηλή όσο και με χαμηλή βλάστηση. Οι ξηρότεροι και 
πιο ακραίοι υποτύποι περιλαμβάνουν ένα μωσαϊκό πολύ πλούσιων σε είδη 
κρυπτοφυτικών (βρύα και λειχήνες), μεταξύ των υψηλότερων φυτών ή σε μικρά τεμάχια 
σχεδόν ακάλυπτου εδάφους. 

Οι περισσότερες συστάδες είναι δευτερεύουσας προέλευσης, καθώς αντικαθιστούν 
πρώην θερμόφιλα δάση, και είναι προϊόντα πρώην καθεστώτων εκτατικής βόσκησης. 
Στην Κεντρική Ευρώπη, ορισμένοι τόποι λειμώνων είναι υπολείμματα στεπών του 
πρώιμου ολόκαινου (Chytrý et al. 2007). Μικρές φυσικές συστάδες αυτών των λειμώνων, 
εμφανίζονται όταν τα δάση δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω εδαφικών παραγόντων, 
π.χ. σε πολύ αβαθή εδάφη που περιβάλλουν εμφανίσεις βράχων ή σε ασταθή εδάφη 
απότομων πρανών (Ellenberg & Leuschner 2010), οι οποίες φαίνεται επίσης να είναι 
μόνιμες και χωρίς βόσκηση (π.χ. στην Πολωνία). 

Οι λειμώνες αυτοί περιέχουν μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών και ειδών που διατρέχουν 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φυτικών ειδών που αναγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους (π.χ. Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η πανίδα ασπόνδυλων που συνδέεται με τον συγκεκριμένο 
οικότοπο, ιδίως οι πεταλούδες και άλλα ασπόνδυλα.  Περιλαμβάνει ορισμένα είδη 
πεταλούδας που αναφέρονται στην οδηγία για τους οικοτόπους, όπως η Colias 
myrmidone (παράρτημα II) και η Maculinea arion (μεγάλη γαλάζια πεταλούδα, 
παράρτημα IV). Ο οικότοπος συνιστά υψηλή προτεραιότητα για τη διατήρηση άγριων 
ειδών επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των άγριων μελισσών και άλλων 
υμενόπτερων, των μυγών (π.χ. συρφίδων, μυγών-ληστών, βομβυλιιδών), καθώς και των 
πεταλούδων και των σκώρων (βλ. σημείο 2.4 για τα σχετικά είδη και σημείο 2.2 για τα 
οφέλη των οικοσυστημικών υπηρεσιών). 
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2.1.1 Προσδιορισμός οικοτόπων προτεραιότητας 

Ο οικότοπος προτεραιότητας 6210 «Ξηροί ημιφυσικοί 
λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε 
ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) 
(*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες)» στη 
μεσογειακή περιοχή είναι εξαιρετικά πλούσιος σε 
ορχιδέες των γενών Ophrys, Orchis, Neotinea και 
Serapias. 

Ορισμένες κοινότητες λειμώνων στα Καρπάθια 
φημίζονται επίσης για την πλούσια παρουσία 
ορχιδέων, με περίπου 20 είδη ορχιδέων στον 
συγκεκριμένο οικότοπο (Jongepierová 1995). 

Στη Λετονία, οι λειμώνες αυτοί θεωρούνται υψηλής 
προτεραιότητας εάν φιλοξενούν ορισμένα από τα 
ακόλουθα είδη ορχιδέων: Orchis militaris, O.ustulata, 
O.morio, O.mascula (Auniņš 2013). 

Η δυσκολία προσδιορισμού του οικοτόπου 
προτεραιότητας 6210* μπορεί να συνδέεται με τον 
εφήμερο χαρακτήρα των πληθυσμών ορχιδέων σε 
ορισμένες περιοχές. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, 
καταγράφηκε σε κάποιον τόπο μια εντυπωσιακή 
εμφάνιση ορχιδέων Ophrys apifera και Ophrys 
insectifera ένα έτος, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας 
για τους ημιφυσικούς λειμώνες, ενώ τα επόμενα έτη 
παρατηρήθηκε ελάχιστος ή μηδενικός αριθμός 
ορχιδέων (O’Neill et al 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Ο κίνδυνος να προσδιοριστούν ορισμένοι τόποι ως πλούσιοι σε ορχιδέες τύποι οικοτόπου 
6210* στους οποίους αποδίδεται προτεραιότητα και κάποιοι άλλοι ως τύποι οικοτόπου 
6210 στους οποίους δεν αποδίδεται προτεραιότητα συνίσταται στο γεγονός ότι στη 
δεύτερη περίπτωση μπορεί να πρόκειται πράγματι για πλούσιους σε ορχιδέες τόπους που 
διέρχονταν «περίοδο ανάπαυσης» κατά την ανθοφορία της ορχιδέας. 

Η προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δύο παραλλαγών 
του συγκεκριμένου οικοτόπου θα μπορούσε να είναι προληπτική και συνολική, με την 
αντιμετώπιση όλων των τόπων ως δυνητικών τόπων πλούσιων σε ορχιδέες 6210* και την 
ανάλογη διαχείρισή τους· ή θα μπορούσε να υιοθετηθεί μια προσέγγιση στάσης 
αναμονής, με τον προσδιορισμό τόπων 6210* μόνο μετά την παρέλευση διαδοχικών ετών 
παρακολούθησης. Ο κίνδυνος της δεύτερης προσέγγισης συνίσταται στο γεγονός ότι οι 
τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες είναι πιο ευπρόσβλητες στην υποβάθμιση λόγω των 
αρνητικών επιπτώσεων των επεκτατικών λοχμών και της εγκατάλειψης της βλάστησης 
σπόρων ορχιδέων. Κατά συνέπεια, οικότοποι αυτού του είδους μπορεί να απολεσθούν 
λόγω ακατάλληλης διαχείρισης ή έλλειψης διαχείρισης πριν αναδειχθεί η πραγματική 
τους σημασία. 
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2.1.2 Δυναμικά στάδια διαδοχής 

Οι λόχμες και η ξυλώδης βλάστηση, οι οποίες αναπτύσσονται με τη χαλάρωση της 
διαχείρισης, θεωρούνται επίσης μέρος του οικοτόπου 6210.  

Η ερμηνεία και η χαρτογράφηση του οικοτόπου στο μωσαϊκό με τις κοινότητες 
θερμόφιλης περιφερειακής βλάστησης και τις θερμόφιλες λόχμες είναι εν γένει 
προβληματική. Μωσαϊκά αυτού του είδους είναι πολύ συνηθισμένα, ενίοτε δε ως 
αποτέλεσμα διαδοχής. Το ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνιστά μια μάλλον ευρεία ερμηνεία του οικοτόπου 6210, η οποία περιλαμβάνει επίσης 
ορισμένες μορφές κοινοτήτων ποώδους περιφερειακής βλάστησης (π.χ. Geranion 
sanguinei), ως βασικών καταφυγίων για τα θερμόφιλα είδη φυτών, καθώς και όψεων με 
επεκτατικές λόχμες που συνδέονται με τους εν λόγω λειμώνες. 

2.1.3 Διαφορές μεταξύ χωρών και περιοχών. Προβλήματα ερμηνείας 

Ο τύπος οικοτόπου 6210 περιλαμβάνει ευρύ φάσμα κοινοτήτων λειμώνων που 
κατατάσσονται κατά γενικό κανόνα στην φυτοκοινωνική κλάση Festuco-Brometea. Για 
παράδειγμα, στη Γαλλία αναγνωρίζονται 39 υποτύποι (Besettitti et al. 2005). 

Λόγω της απουσίας διεθνώς τυποποιημένων γνώσεων σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο 
βλάστησης, στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2013) εξετάστηκαν οι ακόλουθοι τύποι οικοτόπων: 

- 6210 – Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε 
ασβεστολιθικά υποστρώματα και 6210 –*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες,  

- 6240* Υπο-παννωνικοί στεπικοί λειμώνες και  
- 6250* Παννωνικοί στεπικοί λειμώνες σε loess.  

Οι οικότοποι αυτοί ορίστηκαν με τον συνδυασμό δύο κριτηρίων: i) της παρουσίας 
φυτογεωγραφικά σημαντικών (υπο-)ηπειρωτικών και παννωνικών ειδών και ii) του τύπου 
του γεωλογικού υποστρώματος. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτών των τριών μονάδων 
αλληλοεπικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που δυσχεραίνει τη χρήση τους στην 
προστασία της φύσης και στην επιστημονική πρακτική. Με βάση τη χλωριδική σύνθεση 
είναι ορισμένες φορές δύσκολο να γίνει αντιληπτό σε ποιον τύπο οικοτόπου ανήκουν οι 
λειμώνες της συνένωσης Festucion valesiacae. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου τύπου οικοτόπου στα διάφορα κράτη μέλη 
της ΕΕ (Mucina et al. 2016). 

Η ταξινόμηση συγκεκριμένων λειμώνων σε οικοτόπους 6210 ή 6240* δεν είναι πάντα 
κατηγορηματική7. Το πρόβλημα αυτό ανακύπτει, για παράδειγμα, στα σύνορα Πολωνίας-
Γερμανίας (κοιλάδα του κατώτερου τμήματος του ποταμού Odra). Στην Πολωνία 
αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθεί καθόλου ο οικότοπος 6240* στον εθνικό κατάλογο 
αναφοράς και, ως εκ τούτου, όλοι οι θερμόφιλοι λειμώνες ταξινομούνται ως οικότοποι 
6210. Στο γερμανικό τμήμα της ίδιας κοιλάδας, σχεδόν πανομοιότυποι λειμώνες 
ταξινομούνται ως τύπος οικοτόπου 6240*. Λόγω της ταξινόμησης αυτής, οι γερμανικοί 

                                                 
7Στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ορισμός του συγκεκριμένου τύπου 
οικοτόπου (6210) επικαλύπτει εν μέρει τον ορισμό των υπο-παννωνικών στεπικών λειμώνων (6240*) ή 
τουλάχιστον η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο τύπων δεν είναι αρκετά σαφής. Ο οικότοπος 6240* 
προστέθηκε μεταγενέστερα, κατά τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, χωρίς να διορθωθεί η αλληλεπικάλυψη 
με τον αμετάβλητο ορισμό του οικοτόπου 6210.  
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λειμώνες έχουν υψηλή προτεραιότητα οικοτόπου, ενώ οι πολωνικοί λειμώνες δεν έχουν 
υψηλή προτεραιότητα οικοτόπου. Η συνοχή της πολωνικής προσέγγισης με τις γειτονικές 
χώρες αμφισβητείται από εμπειρογνώμονες (Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, 
Barańska et al. 2014β).  

Η Γαλλία και η Ιταλία διαθέτουν διαφορετικές ερμηνείες των υπο-ηπειρωτικών στεπικών 
λειμώνων του Stipo capillatae-Poion carniolicae, οι οποίοι θεωρούνται μέρος του τύπου 
οικοτόπου 6210 στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία συμπεριλαμβάνονται στον οικότοπο 6240*. 

Η ταξινόμηση των κοινοτήτων ξηροθερμικών στεπικών λειμώνων της Κεντρικής Ευρώπης 
σε επίπεδο οικοτόπων δεν είναι ομοιόμορφη και σαφής στη Σλοβακία, τη Ρουμανία και 
τις γειτονικές χώρες.  

Στη Βορειοανατολική Ευρώπη, ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου βρίσκεται στο βόρειο 
άκρο της περιοχής εξάπλωσής του και δεν απαντάται η πλειονότητα των τυπικών ειδών, 
βάσει των οποίων ο οικότοπος 6210 περιγράφεται στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση αυτή μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα 
ερμηνείας. 

Επιπλέον, οι χλωρικές διαφορές μεταξύ των μεσογειακών και των εύκρατων συστάδων 
ορισμένων τύπων οικοτόπων ξηρών λειμώνων οδηγούν συχνά σε παρερμηνείες και 
δυσκολίες ως προς την κατάταξη ορισμένων συστάδων σε κατάλληλη κατηγορία 
(Apostolova et al. 2014).  

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία και τον ορισμό του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου σύμφωνα με τα διάφορα συστήματα ταξινόμησης 
παρέχονται στο παράρτημα 1. 
 
2.1.4 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Θα ήταν σημαντικό να κοινοποιηθεί και να επανεξεταστεί η ερμηνεία του τύπου 
οικοτόπου μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο βιογεωγραφικών σεμιναρίων και σχετικών 
εκδηλώσεων σε επίπεδο ΕΕ. Η ενοποίηση της ερμηνείας μεταξύ των κρατών μελών 
θεωρείται απίθανη· ωστόσο, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει 
να γνωρίζουν τις ερμηνείες σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να προαχθεί η ανταλλαγή 
βασικών δεδομένων που επεξηγούν την ταυτοποίηση των οικοτόπων, όπως 
φυτοκοινωνιολογικά δεδομένα, περιγραφές τόπων και φωτογραφίες. Θα μπορούσαν 
να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο πρότυπα για την εν λόγω ανταλλαγή δεδομένων. 
Για το ζήτημα αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συζητήσεις που θα διεξαχθούν 
και στο πλαίσιο κοινών σεμιναρίων μεταξύ των βιογεωγραφικών περιοχών (και όχι 
κατά βιογεωγραφική περιοχή). 

 Θα ήταν επίσης σκόπιμη η αναθεώρηση του ορισμού που παρέχεται για τους τύπους 
οικοτόπων 6210 και 6240 στο «Ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».  

 Δεδομένου ότι ο οικότοπος αποτελεί συχνά στοιχείο ενός μωσαϊκού δυναμικής 
βλάστησης, στον σχεδιασμό της διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο (δηλαδή ολόκληρο το μωσαϊκό). Ο σχεδιασμός της 
διατήρησης οικοτόπων δεν θα πρέπει να περιορίζεται συνήθως στα εναπομείναντα 
τεμάχια του οικοτόπου 6210.  
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2.2 Οικολογικές απαιτήσεις 

Τα δομικά και χλωριδικά του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τους κλιματικούς παράγοντες, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τις 
εδαφολογικές συνθήκες και τις πρακτικές διαχείρισης. Η κατανόηση των βασικών 
οικολογικών απαιτήσεων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, έχει καίρια σημασία για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης με σκοπό τη διασφάλιση 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου, όπως απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους.  

2.2.1 Έδαφος (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων υδάτων και θρεπτικών 
συστατικών) 

Τα εδάφη θεωρούνται ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τη σύνθεση των 
φυτικών και ζωικών ειδών του συγκεκριμένου οικοτόπου. Το ποσοστό υγρασίας του 
εδάφους συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
ευθύνονται για την ποικιλομορφία της βλάστησης της τάξης Festuco-Brometea. 

Κατά γενικό κανόνα, αυτή η τάξη ξηρών λειμώνων βρίσκεται σε ξηρά και καλά 
αποστραγγιζόμενα εδάφη, από ουδέτερα έως αλκαλικά. Απαντά σε αβαθή ή βαθιά 
εδάφη, σε ασβεστούχα μητρικά πετρώματα και ασβεστολιθικές πλάκες, σε αμμώδη 
εδάφη με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα και ουδέτερη αντίδραση.  

Ορισμένοι τύποι ξηρών λειμώνων αναπτύσσονται επίσης σε βασικά φτωχά εδάφη (Chytrý 
et al. 2007), ενώ μπορεί επίσης να υπάρχουν σπανίως σε βασικά πλούσια ηφαιστειακά 
πετρώματα (Škodová et al. 2014) ή σπάνιες εμφανίσεις ασβεστούχων ηφαιστειακών 
βράχων (Badberg στη Γερμανία). 

Βασικοί παράγοντες για την εμφάνιση αυτού του τύπου οικοτόπου είναι τα χαμηλά 
επίπεδα θρεπτικών συστατικών και οι περίοδοι ξηρασίας στο έδαφος κατά τη θερινή 
περίοδο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, υπό συνθήκες 
μεσογειακού κλίματος, οι κοινότητες αυτές μπορούν συνήθως να υπάρχουν μόνο σε 
εδάφη με πρόσθετη υγρασία του εδάφους (φρεατισμός), σε πυθμένες κοιλάδων (π.χ. 
στην Ισπανία)· η αυξανόμενη θερινή ξηρασία και διάβρωση του εδάφους μπορεί να 
οδηγήσει σε δραστικές αλλαγές στη δομή και τη χλωριδική σύνθεση και να ευνοηθεί η 
ανάπτυξη μονοετών ξηρόφυτων ειδών ((π.χ. στην Ιταλία). 

2.2.2 Τοπογραφία 

Οι λειμώνες αυτοί απαντούν κατεξοχήν σε χαμηλά έως μέτρια υψόμετρα στην Κεντρική 
και τη Βόρεια Ευρώπη (π.χ. 200-400 m), ενώ μπορούν να φθάσουν σε υψηλότερα 
υψόμετρα στη Νότια Ευρώπη, π.χ. στην Ισπανία (το υψόμετρο μπορεί να κυμαίνεται 
μεταξύ 400 και 2 000 m), την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία (απαντούν σε ορεινές 
εκτάσεις της αλπικής περιοχής, σε υψόμετρα μεταξύ 300 και 800 m). 

Ο οικότοπος βρίσκεται σε ανοικτές επίπεδες εκτάσεις, πρανή ή ελαφρώς κεκλιμένες 
εκτάσεις σε θερμόφιλες τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες στον νότο ή στη δύση (π.χ. 
στη Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία), σε πρανή παραποτάμιων κοιλάδων, σε 
προσχωσιγενείς αναβαθμίδες σε υψηλό επίπεδο, καθώς και σε ηλιόλουστες περιοχές 
γύρω από δασικές εκτάσεις (Λιθουανία).  
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2.2.3 Κλίμα 

Η επαναλαμβανόμενη μείωση των βροχοπτώσεων και/ή των θερμοκρασιών επί 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να τροποποιήσει τη χλωριδική σύνθεση, εξέλιξη 
που συνεπάγεται αλλαγές στα συναφή ζωικά είδη.  

 

2.3 Σχετικοί οικότοποι 

Άλλοι τύποι οικοτόπων συνδέονται ή έρχονται σε επαφή με τον τύπο οικοτόπου 6210 και 
μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείρισή του. Ορισμένοι οικότοποι σχετίζονται με τον τύπο 
οικοτόπου 6210 όσον αφορά τη δυναμική και την οικολογική διαδοχή ή διαμορφώνουν 
μωσαϊκά.  

Δεδομένου ότι η διαβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών των ξηρών λειμώνων είναι 
συνεχής, η βλάστηση του οικοτόπου 6210 βρίσκεται συχνά σε μεταβατικό στάδιο προς 
άλλους τύπους βλάστησης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι θίνες (π.χ. 2130 * 
σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση («γκρίζες θίνες»), οι οικότοποι θαμνώνων 
(40A0* υπο-ηπειρωτικές περι-παννωνικές λόχμες, 5130 διαπλάσεις με Juniperus 
communis), διάφοροι τύποι λειμώνων και βοσκοτόπων (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 
6270*, 6280*, 62A0, 6410), αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες (7230), και μπορούν να 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σύνθετου τύπου οικοτόπου ασβεστολιθικών πλακών 
(8240*). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους οικοτόπων που μπορούν να 
συνδεθούν ή βρίσκονται σε επαφή με τον τύπο οικοτόπου 6210 παρέχονται στο 
παράρτημα 1. 

Στους σχετικούς τύπους οικοτόπων που ενδέχεται να σχηματίζουν μωσαϊκά 
συγκαταλέγονται επίσης οι κοινότητες θερμόφιλης περιφερειακής βλάστησης (π.χ. 
Geranion sanguinei) και μια ποικιλία ξηρών δασικών οικοτόπων, όπως οι τύποι 9150, 
9170, 91G0 και ορισμένα δάση δρυός και καρπίνου της Μεσογείου, της Δακίας και της 
Ιλλυρίας, τα οποία περιλαμβάνουν φυσικά «στεπικά» μωσαϊκά στα όρια ανάπτυξης των 
δένδρων με τα θερμόφιλα δάση δρυός Quercetalia pubescentis. 
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Juniperus communis subsp. communis σε ξηρούς λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα στην 
Κάτω Αυστρία (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Σχετικά είδη 

Ορισμένα από τα είδη που αναγράφονται στα παραρτήματα II, IV και V της οδηγίας για 
τους οικοτόπους και στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά συνδέονται στενά με τον 
συγκεκριμένο οικότοπο και ενδέχεται να απαιτούν ειδική διαχείριση για τη διατήρησή 
τους. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα ασπόνδυλα 
είδη, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών, όπως πολλά υμενόπτερα aculeate, τάξα 
μυγών και είδη πεταλούδας. Ορισμένα σχετικά είδη αναφέρονται κατωτέρω.  

Φυτά 

Οι ημίξηροι λειμώνες είναι πλούσιοι σε σπάνια και προστατευόμενα φυτικά είδη, 
συμπεριλαμβανομένων τριών ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για 
τους οικοτόπους: 

Η Gentianella anglica (Early Gentian) είναι ένα σπάνιο μονοετές ενδημικό φυτό του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Εμφανίζεται σε ασβεστούχους λειμώνες, κυρίως σε απότομα πρανή 
με προσανατολισμό προς τον νότο, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες 
περιόδους ηλιοφάνειας και όπου το βάθος του εδάφους είναι πολύ μικρό (2-5 cm) και, 
συνεπώς, η γονιμότητα είναι πολύ χαμηλή (WCC 1999). Στις περισσότερες από τις 
τοποθεσίες της, η βλάστηση εμπίπτει στον οικότοπο 6210. Αναπτύσσεται σε ακάλυπτο 
έδαφος ή σε λεπτή τύρφη που παραμένει ανοικτή με συνδυασμό βόσκησης και 
ποδοπάτησης από ζώα σε αβαθή, ξηρά εδάφη. Σε πυκνή τύρφη εξασθενεί και δεν μπορεί 
να ανταγωνιστεί άλλα πιο εύρωστα είδη. Από το 1970 παρατηρείται σημαντική μείωση 
του είδους G. Anglica, κυρίως λόγω της άροσης και της λίπανσης παλαιών λειμώνων 
κρητίδας και της εγκατάλειψης της βόσκησης στους εναπομείναντες λειμώνες. 

Το είδος Pulsatilla slavica* είναι ενδημικό στα Δυτικά Καρπάθια στην Πολωνία και τη 
Σλοβακία και αναγράφεται ως είδος προτεραιότητας στο παράρτημα II της οδηγίας για 
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τους οικοτόπους. Στη Σλοβακία, το φυτό φύεται σε πετρώδη πρανή καλυμμένα με χλόη 
και σε υπολειμματικά δάση ελάτης, σπανίως δε και σε δάση οξιάς σε ασβεστόλιθους και 
δολομίτες, από λοφώδεις εκτάσεις έως την υποαλπική ζώνη βλάστησης. Η συλλογή του 
φυτού αυτού έχει επισημανθεί ως σημαντική απειλή στην Πολωνία. Στη Σλοβακία 
απειλείται από απώλεια του οικοτόπου λόγω υπερανάπτυξης ή δάσωσης (κυρίως Pinus 
sylvestris και P. Nigra), διάβρωσης του εδάφους και ποδοπάτησης γύρω από τουριστικά 
μονοπάτια, συλλογής φυτών και λατομικής δραστηριότητας (Mereďa και Hodálová 2011). 

Η Himantoglossum adriaticum είναι μια σπάνια ευρωπαϊκή ενδημική ορχιδέα και 
διατρέχει κίνδυνο σε πολλές χώρες. Φύεται σε ασβεστούχα εδάφη σε φυσικούς και 
ημιφυσικούς, ξηρούς και μεσοφιλικούς λειμώνες ή σε ανοικτούς δασικούς λειμώνες και 
περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής στην Κεντρική 
και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η H. Adriaticum φύεται συχνότερα σε λειμώνες που 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατάσταση δεύτερης διαδοχής της τάξης βλάστησης 
Festuco-Brometea (Bódis et al 2018). Το φυτό υφίσταται διάφορες απειλές, όπως η 
εντατικοποίηση της γεωργίας, η διαχείριση των δασών, η εγκατάλειψη της γης, τα 
χωροκατακτητικά είδη και η συλλογή. Εμφανίζεται σε προστατευόμενες περιοχές σε 
ολόκληρο το εύρος εξάπλωσης του και συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση των 
πληθυσμών (Dostalova et al. 2013). 

 
Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Πτηνά 

Οι λειμώνες αυτοί αποτελούν οικότοπο για πολλά απειλούμενα ή σπάνια είδη πτηνών, 
μεταξύ των οποίων πολλά από τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
για τα πτηνά. Διάφορα αρπακτικά πτηνά, όπως τα Falco biarmicus (χρυσογέρακο), Pernis 
apivorus (σφηκιάρης), Circaetus gallicus (φιδαητός) και Circus pygargus (λιβαδόκιρκος) 
χρησιμοποιούν τους λειμώνες αυτούς ως θηρευτικές περιοχές κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η παρουσία του ζώου 
με το οποίο τρέφονται, όπως μικρά θηλαστικά και ορνιθοειδή. Η άφθονη προσφορά 
τροφής αποτελεί βασική απαίτηση για τα αρπακτικά που διαχειμάζουν σε ξηρούς 
λειμώνες. Όλα αυτά τα αρπακτικά πτηνά απαιτούν μεγάλες, ανοικτές εκτάσεις για 
θήρευση, με κατάλληλη βλάστηση μεγαλύτερου ύψους για τόπους κουρνιάσματος (Croft 
& Jefferson 1999). 

Πολλά είδη ωδικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα είδη Emberiza hortulana (βλάχος), 
Sylvia nisoria (ψαλτοτσιροβάκος), Lullula arborea (δεντροσταρήθρα) και Lanius collurio 
(αετομάχος), χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο οικότοπο για φωλεοποίηση και 
κούρνιασμα και έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές. 
Άλλα πτηνά του παραρτήματος Ι που αναπαράγονται στους λειμώνες αυτούς 
περιλαμβάνουν το Burhinus oedicnemus (πετροτριλίδα) και το Calandrella brachydactyla 
(μικρογαλιάντρα).  

Ο συγκεκριμένος οικότοπος είναι επίσης σημαντικός και για άλλα είδη πτηνών, όπως τα 
Lanius excubitor (διπλοκεφαλάς), Emberiza cia (βουνοτσίχλονο), Emberiza citronella 
(χρυσοτσίχλονο) και Caprimulgus europaeus (γυδοβυζάχτρα). 

Η απώλεια, ο κατακερματισμός και η υποβάθμιση του οικοτόπου μέσω αλλαγών στη 
γεωργία έχει άμεσο αντίκτυπο στα είδη πτηνών. Η έλλειψη διαχείρισης λόγω 
εγκατάλειψης της γεωργίας ή εντατικοποίησης της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυξημένης χρήσης φυτοφαρμάκων, τεχνητών λιπασμάτων και υδαρούς κοπριάς, έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ασπόνδυλων. Η μειωμένη διαθεσιμότητα αυτής 
της σημαντικής χειμερινής πηγής τροφής είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη και 
συνεχιζόμενη μείωση των συγκεκριμένων ειδών πτηνών στο ενωσιακό εύρος εξάπλωσης. 
Επιπλέον, οι ανθρωπογενείς οχλήσεις κατά την περίοδο αναπαραγωγής ευθύνονται για 
αποτυχίες αναπαραγωγής. 
 
Ασπόνδυλα 

Ο οικότοπος 6210 συνιστά υψηλή προτεραιότητα για τη διατήρηση άγριων ειδών 
επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των άγριων μελισσών και των μυγών, καθώς και 
των πεταλούδων και των σκώρων. Η παρουσία μεγάλου αριθμού μελισσών, σφηκών, 
ακρίδων, γρύλων, μυγών-ληστών (Asilidae), συρφίδων (Syrphidae), βομβίνων 
(Bombyliidae) και άλλων εντόμων και αραχνοειδών είναι χαρακτηριστική του 
συγκεκριμένου οικοτόπου και, για τον λόγο αυτόν, ευρύ φάσμα αρπακτικών και 
παρασιτικών ασπόνδυλων αποτελούν επίσης τυπικά είδη.  

Οι ασβεστούχοι λειμώνες είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε είδη μυρμηγκιών, διότι ευνοούν τη 
διαμόρφωση θερμών ξηρών συνθηκών σε τραχείς ή βραχώδεις λειμώνες. Ο οικότοπος 
αυτός διαθέτει επίσης πλούσια πανίδα του εδάφους — μικρά αρθρόποδα, νηματώδη, 
προνύμφες εντόμων, γαιοσκώληκες. Οι βοσκούμενοι λειμώνες (βοσκότοποι) διαθέτουν 
ποικιλομορφία σαπροφάγων (τρέφονται με οργανική ύλη που αποσυντίθεται) 
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ασπόνδυλων (έντομα, ακάρεα, νηματώδη), τα οποία εξαρτώνται από τα περιττώματα των 
ζώων βοσκής.  

Οι λειμώνες αυτοί παρέχουν επίσης σημαντική πηγή νέκταρ και γύρης για πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό ευρύτοπων εντόμων. Κατά την περίοδο ανθοφορίας, οι λειμώνες 
φιλοξενούν μεγάλη ποικιλομορφία πεταλούδων και άλλων ανθόφιλων εντόμων (ανθικών 
επισκεπτών) — κανθάρους, μέλισσες και σφήκες, θρίπες, συρφίδες και άλλες μύγες. Στο 
πλαίσιο μιας μελέτης στην οποία συνδυάστηκαν δεδομένα σχετικά με την κατανομή και 
την παραγωγικότητα νέκταρος διαφόρων ανθοφόρων ειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Baude et al 2016) διαπιστώθηκε ότι οι ασβεστούχοι λειμώνες αποτελούν έναν από τους 
οικοτόπους που παράγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα νέκταρος ανά μονάδα επιφάνειας 
από τις πλέον ποικίλες φυτικές πηγές. 

Τα είδη πεταλούδας που συνδέονται με τον οικότοπο αυτόν είναι αξιοσημείωτα και 
περιλαμβάνουν διάφορα είδη με στενότοπες οικολογικές απαιτήσεις. Οι ξηροί 
ασβεστούχοι λειμώνες αποτελούν τους πλουσιότερους σε είδη οικοτόπους για τις 
πεταλούδες στην Ευρώπη (van Swaay, 2002, 2006). Από τα 576 είδη που αναφέρθηκαν 
ως ιθαγενή στην Ευρώπη, τα 274 (48 %) έχουν αναφερθεί με παρουσία σε ξηρούς 
ασβεστούχους λειμώνες, ακόμη περισσότερα από ό,τι σε αλπικούς και υποαλπικούς 
λειμώνες (όπου έχουν αναφερθεί 261 είδη) (WallisDeVries & Van Swaay 2009). 44 από 
αυτά τα 274 είδη πεταλούδας (16 %) είναι ενδημικά και περιορίζονται στην Ευρώπη. Από 
τα 71 είδη που θεωρούνται απειλούμενα στην Ευρώπη, τα 37 (52 %) απαντούν σε 
ασβεστούχους λειμώνες. Στα τυπικά είδη περιλαμβάνονται πολλά είδη ζυγαινίδων 
(Zygaena) και εσπερίδων (Hesperiidae), καθώς και μεγάλες φανταχτερές πεταλούδες, 
όπως η πεταλούδα του Μαχάονα του Παλαιού Κόσμου (Papilio machaon) ή η 
χελιδόνουρη πεταλούδα (Iphiclides podalirius). 

Στα χαρακτηριστικά είδη πεταλούδας των 
ασβεστούχων λειμώνων περιλαμβάνονται τα 
είδη της οδηγίας για τους οικοτόπους Colias 
myrmidone (παραρτήματα II και IV) και 
Maculinea arion (παράρτημα IV), τα οποία 
απειλούνται αμφότερα σε μεγάλο βαθμό.  

Η Colias myrmidone θεωρείται η χειρότερη 
περίπτωση μείωσης του πληθυσμού 
πεταλούδας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Έχει ήδη 
εξαφανιστεί από τις περισσότερες χώρες της 
ευρωπαϊκής ζώνης εξάπλωσής του και, εάν 
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το είδος αυτό θα 
απολεσθεί στην Ευρώπη. Το ενδεχόμενο 
επανεισαγωγής του συγκεκριμένου είδους 
θα πρέπει να εξεταστεί σε όλες τις χώρες και 
τις περιοχές όπου έχει εξαφανιστεί τα 
τελευταία έτη, υπό την προϋπόθεση της 
αποκατάστασης επαρκών οικοτόπων, 
σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
είδη (Marhoul και Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 
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Η Parnassius apollo συνδέεται με τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου στη βόρεια περιοχή, 
όπου υπάρχει σε λειμώνες με χαμηλό υψόμετρο8. Στην Κροατία απαντά στον 
συγκεκριμένο οικότοπο η Proterebia afra dalmata (Δαλματική ερέβια), ενώ στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Pseudophilotes bavius (Άργος της φασκομηλιάς) είναι 
χαρακτηριστική αυτού του οικοτόπου. Οι ξηροί ασβεστούχοι λειμώνες θεωρούνται 
επίσης καλοί οικότοποι αναπαραγωγής για την Euphydryas aurinia (πεταλούδα του 
ασπρόχορτου) και τη Lycaena dispar (χαλκούχα λυκαένα του έλους) (Rūsiņa, 2017).  

Οι ξηροί ασβεστούχοι λειμώνες είναι σημαντικοί οικότοποι για πολλά υμενόπτερα 
aculeate, όπως οι άγριες μέλισσες, οι σφήκες και τα σύμφυτα. Οι περισσότερες μοναχικές 
μέλισσες έχουν στενότοπες προτιμήσεις για ορισμένα είδη φυτών ως πηγή γύρης και 
πολλές έχουν στενότοπες προτιμήσεις για είδη ασβεστούχων λειμώνων. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, για παράδειγμα, οι εν λόγω οικότοποι φιλοξενούν περισσότερα από 80 είδη, 
από τα οποία 14 συνδέονται στενά με τον οικότοπο (Falk, 2015). Ορισμένα είδη μελισσών 
εξαρτώνται από μονοφυτικές οικογένειες ή από τυπικά γένη ασβεστούχων λειμώνων, π.χ. 
Melitta dimidiata στο Onobrychis sp. και Andrena hattorfiana στο Knautia arvensis. Οι 
μέλισσες αυτές συνδέονται πολύ στενά, δεδομένου ότι εξαρτώνται από τη γύρη που 
συλλέγεται για τη δημιουργία των φωλιών τους. Σημαντικός αριθμός μυγών (δίπτερων) 
ανήκουν επίσης στα τυπικά είδη με προσαρμογές στις ξηρές συνθήκες, όπως, για 
παράδειγμα, οι βομβίνοι (Bombylidae), διάφορες συρφίδες (Syrphidae: είδη Merodon, 
Eumerus, Paragus, Pipizella) ή οι μύγες-ληστές (Asilidae), που χρειάζονται θερμές 
ηλιόλουστες και αποτελούν συχνά χαρακτηριστικό στοιχείο ασβεστούχων λειμώνων σε 
λοφοπλαγιές. Οι βομβίνοι και οι μέλισσες χρειάζονται ανοικτή και ετερογενή δομή 
λειμώνων σε μικροκλίμακα (5-10 cm). Λειμώνες με ομοιόμορφη δομή δεν ενδείκνυνται 
για μέλισσες που φωλεοποιούν στο έδαφος ή για αρπακτικά έντομα, όπως τα μυρμήγκια 
και οι κάνθαροι-τίγρεις (Cicindelinae). 

Με τους λειμώνες αυτούς συνδέονται επίσης πολλά σπάνια είδη ακρίδων, όπως τα είδη 
Saga pedo, Gomphocerippus rufus και Stenobothrus lineatus, (Alexander 2003, Sardet et 
al. 2015), καθώς και γρύλοι, όπως ο Gyrillus campestris. 

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης για τα ασπόνδυλα, 
βλ. σημείο 5.1.3. 

Ερπετά 

                                                 
8 Η οργάνωση Butterfly Conservation Europe πρότεινε να προστεθεί αυτό το είδος ως τυπικό είδος του 
τύπου οικοτόπου στο βιογεωγραφικό σεμινάριο της βόρειας περιοχής (2012). Στις Άλπεις και τα 
αντίστοιχα εύρη εξάπλωσης εμφανίζεται μόνο σε υποαλπικές συνθήκες, σε υψόμετρο μεταξύ 750 και 
2 000 m στον οικότοπο 6170. 
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Στα ερπετά που συνδέονται με τον συγκεκριμένο οικότοπο σε ορισμένα τμήματα της 
περιοχής κατανομής τους περιλαμβάνονται τα εξής: Coronella austriaca (ασινόφιδο), 
Zamenis longissimus (λαφίτης του Ασκληπιού), Hierophis viridiflavus (μαύρο φίδι της 
Γυάρου), Lacerta agilis (αμμόσαυρα), Lacerta bilineata (πρασινόσαυρα), Podarcis muralis 
(τοιχογουστέρα) (Bensettiti et al. 2005). 

Θηλαστικά 

Ορισμένα θηλαστικά είναι χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, ιδίως τα μικρά 
τρωκτικά. Ο λαγόγυρος (Spermophilus citellus), ο 
οποίος αναγράφεται στα παραρτήματα II και IV 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, χρειάζεται 
χαμηλή τύρφη (10-20 cm), συνήθως σε ξηρούς 
λειμώνες και στέπες. Οι συνθήκες αυτές 
ενδέχεται να χαθούν με την παύση της βόσκησης 
και την ανάπτυξη αδρής ποώδους βλάστησης και 
θάμνων (Janák et al. 2013).  

 
  Λαγόγυρος (Michal Ambros) 

2.5 Οικοσυστημικές υπηρεσίες και οφέλη 

Οι ασβεστούχοι λειμώνες παρέχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία (παραγωγή, 
απασχόληση), το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, μολονότι τα οφέλη αυτά δεν 
τυγχάνουν πάντα ευρείας αναγνώρισης ή κατανόησης. Οι λειμώνες αυτοί 
χρησιμοποιούνται για την εκτατική βόσκηση ζώων σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία 
δημιουργεί εισόδημα για τις τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την περιοχή κατανομής 
τους. Στις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τα οφέλη που παρέχει ο οικότοπος 
περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες επικονίασης, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η 
παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και αξίες αισθητικής και αναψυχής.  

Όπως επισημαίνεται στην προηγούμενη ενότητα, οι βοσκότοποι αυτοί αποτελούν 
βασικούς οικοτόπους για πολλά προστατευόμενα είδη της ΕΕ (φυτά, πτηνά, πεταλούδες, 
ερπετά και θηλαστικά), καθώς και για άλλα άγρια ζώα βόσκησης, όπως οι ελαφίδες και 
τα τρωκτικά. Ο οικότοπος 6210 συνιστά υψηλή προτεραιότητα για τη διατήρηση άγριων 
ειδών επικονιαστών, ιδίως των άγριων μελισσών, αλλά και των μυγών, καθώς και των 
πεταλούδων και των σκώρων. 

Επιπλέον, ενώ τα εδάφη με καλλιέργειες υπό εντατική διαχείριση είναι φτωχά σε 
παγίδευση διοξειδίου του άνθρακα, οι βοσκότοποι μπορούν να δεσμεύουν 0,3-0,6 τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα ανά εκτάριο ετησίως (DEFRA, 2007). 

Οι ξηροί λειμώνες και οι στέπες αποτελούν τους τόπους φιλοξενίας των προγόνων ή των 
στενών συγγενών πολλών από τα βότανα (όπως ο άγριος βασιλικός, η άγρια 
μαντζουράνα, το άγριο θυμάρι), τους βολβούς κήπου, τα διάφορα μπαχαρικά και τα 
φαρμακευτικά φυτά που χρησιμοποιούμε ευρέως (ΕΟΠ 2001). 

Ο τύπος οικοτόπου 6210, ο οποίος είναι εμφανώς πλούσιος σε είδη (ανθοφόρα φυτά, 
έντομα, αρπακτικά πτηνά), έχει επίσης υψηλή αξία αναψυχής. Ο συγκεκριμένος τύπος 
λειμώνων αποτελεί από μακρού καιρό σημαντικό χαρακτηριστικό για τη ζωγραφική 
τοπίων και την εκτίμηση της υπαίθρου.  
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2.6 Γεωγραφική κατανομή 

2.7.1. Αναφερόμενη έκταση από τα κράτη μέλη 

Ο τύπος οικοτόπου υπάρχει σε 25 χώρες και 7 βιογεωγραφικές περιοχές9. Όλα τα κράτη 
μέλη έχουν αναφέρει το υφιστάμενο εύρος εξάπλωσης και την έκταση που καλύπτει ο 
συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους10). Η συνολική έκταση που 
αναφέρθηκε το 2013 ανερχόταν σε 16 732 km2. Η τάση όσον αφορά την επιφάνεια 
έκτασης αναφέρθηκε ως φθίνουσα στο ήμισυ σχεδόν των αξιολογήσεων. Η μεγαλύτερη 
έκταση οικοτόπου βρίσκεται στη μεσογειακή περιοχή, ενώ το εύρος εξάπλωσης είναι 
μεγαλύτερο στην ηπειρωτική περιοχή. 

 

  

Γράφημα 2: Επιφάνεια έκτασης (km2) και εύρος εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 6210 σε κάθε 
βιογεωγραφική περιοχή: Αλπική (ALP), ατλαντική (ATL), Μαύρης Θάλασσας (BLS), βόρεια (BOR), 
ηπειρωτική (CON), μεσογειακή (MED) και παννωνική (PAN).  
 
 

                                                 
9 Σύμφωνα με τους καταλόγους αναφοράς της ΕΕ. 
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10Σύνολο δεδομένων βάσει του άρθρου 17 που περιέχει δεδομένα υπό μορφή πίνακα όπως υποβλήθηκαν 
από όλα τα κράτη μέλη (εξαιρουμένης της Κροατίας) για την περίοδο 2007-2012: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για ζητήματα που 
αφορούν την ποιότητα των δεδομένων στις εκθέσεις βάσει του άρθρου 17 και, ως εκ τούτου, οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα αυτά, 
πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή και να θεωρούνται ενδεικτικές. 
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https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Παρόλο που ο τύπος οικοτόπου απαντά σε 25 χώρες, σχεδόν το 90 % της αναφερόμενης 
επιφάνειας έκτασής του βρίσκεται εντός 5 χωρών (IT, FR, RO, ES και BG).  

 

 
Η Ιταλία ανέφερε τη μεγαλύτερη επιφάνεια έκτασης του τύπου οικοτόπου 6210 
(6 407 km2) κατά την περίοδο 2007-2012, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (3 028 km2), την 
Ρουμανία (2 200 km2), την Ισπανία (1 915 km2) και τη Βουλγαρία (1 258 km2). 

 
Γράφημα 4: Επιφάνεια έκτασης οικοτόπου (km2) του τύπου οικοτόπου 6210 στα κράτη μέλη  

 
Γράφημα 5: Επιφάνεια εύρους εξάπλωσης (km2) του τύπου οικοτόπου 6210 στα κράτη μέλη  
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Γράφημα 6: Έκταση (km2) του τύπου οικοτόπου 6210 ανά κράτος μέλος σε κάθε βιογεωγραφική 
περιοχή (σύμφωνα με την υποβολή εκθέσεων βάσει του άρθρου 17 για την περίοδο 2017-2012) 

2.6.1. Τάση όσον αφορά την επιφάνεια έκτασης 

Η τάση όσον αφορά την επιφάνεια έκτασης αναφέρθηκε ως φθίνουσα στο ήμισυ σχεδόν 
των αξιολογήσεων κατά την περίοδο 2007-201211. Η τάση ήταν αυξητική μόνο στο 4 % 
των αξιολογήσεων (BE στις περιοχές ATL και CON). Οι πληροφορίες σχετικά με την τάση 
όσον αφορά την επιφάνεια έκτασης έλειπαν στο 16 % των αξιολογήσεων (BG στις 
περιοχές ALP, BLS και CON· ES στην περιοχή MED· LU στην περιοχή CON και PL στις 
περιοχές ALP και CON).  
 

 

Γράφημα 7. Τάση όσον αφορά την έκταση του τύπου οικοτόπου 6210: 
αριθμός αξιολογήσεων που αναφέρθηκαν για κάθε κατηγορία τάσης 

 

                                                 
11 Συνολικά, υποβλήθηκαν 45 αξιολογήσεις για τον τύπο οικοτόπου 6210 σε 24 κράτη μέλη (η Κροατία δεν 
υπέβαλε έκθεση για την περίοδο 2007-2012) και σε 7 περιοχές. 
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2.6.2 Κατανομή του τύπου οικοτόπου 6210 στο δίκτυο Natura 2000 

Περίπου το 57 % της συνολικής επιφάνειας έκτασης του συγκεκριμένου τύπου 
οικοτόπου στην ΕΕ περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000.  

Ο οικότοπος αναφέρεται με σημαντική παρουσία12 σε 4 437 τόπους Natura 2000. 

Η περιοχή με παρουσία του τύπου οικοτόπου 6210 σε μεγαλύτερο αριθμό τόπων Natura 
2000 είναι η ηπειρωτική περιοχή. Ποσοστό άνω του 50 % των τόπων που περιλαμβάνουν 
τον συγκεκριμένο οικότοπο στην περιοχή αυτή βρίσκονται στη Γερμανία, την Ιταλία και 
τη Γαλλία.  

Ωστόσο, η εκτιμώμενη επιφάνεια έκτασης του οικοτόπου 6210 που καλύπτεται από το 
δίκτυο είναι η μεγαλύτερη στη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.  

Η Ιταλία διαθέτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια έκτασης του τύπου οικοτόπου 6210 που 
περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, αλλά όταν εξετάζεται ο αριθμός των τόπων με 
παρουσία του οικοτόπου, η Γερμανία διαθέτει εν γένει πολλούς τόπους με μικρή έκταση 
του συγκεκριμένου οικοτόπου και το μέσο μέγεθος των τόπων είναι πολύ μικρό. Άλλα 
κράτη μέλη, όπως η Βουλγαρία, διαθέτουν περιορισμένο αριθμό τόπων, αλλά με μεγάλη 
επιφάνεια έκτασης του οικοτόπου. 

 

 

Γράφημα 9: Συνολική έκταση του τύπου οικοτόπου 6210 στο δίκτυο Natura 2000 σε κάθε κράτος 
μέλος 

 

                                                 
12 Μη συμπεριλαμβανομένων των τόπων στους οποίους ο τύπος οικοτόπου αναφέρεται με να 
περιλαμβάνονται οι τόποι στους οποίους αναφέρεται ο τύπος ενδιαιτήματος με αντιπροσωπευτικότητα Δ: 
μη σημαντική παρουσία. 
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Γράφημα 10. Αριθμός τόπων Natura 2000 με παρουσία του τύπου οικοτόπου 6210 σε κάθε 
κράτος μέλος 

 
Το ποσοστό της επιφάνειας έκτασης του οικοτόπου που περιλαμβάνεται στο Natura 2000 
εκτιμήθηκε επίσης για κάθε κράτος μέλος σε κάθε βιογεωγραφική περιοχή από το σύνολο 
δεδομένων του άρθρου 17, το οποίο προκύπτει από την αναφερόμενη συνολική έκταση 
του οικοτόπου και την έκταση εντός του δικτύου Natura 2000 (βλ. πίνακα 4 κατωτέρω). 
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Πίνακας 4. Έκταση και ποσοστό του οικοτόπου 6210 στο δίκτυο Natura 2000 (από το σύνολο 
δεδομένων βάσει του άρθρου 17, 2013) 

Βιογεωγραφική 
περιοχή ΚΜ 

6210 — 
Συνολική 
έκταση (km²) 

6210 — Έκταση 
στο δίκτυο Natura 
2000 (km²) 

% στο Natura 
2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR ΑΑ  ΑΑ ΑΑ 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ΑΛΠΙΚΗ   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE ΑΑ 1,94 ΑΑ 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ   109,61 93,01 85 % 

BO EST 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

ΒΟΡΕΙΑ   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR ΑΑ ΑΑ ΑΑ 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR ΑΑ ΑΑ ΑΑ 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT ΑΑ 284,00 ΑΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ  137,58 117,10 85 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ 

3.1 Κατάσταση διατήρησης και τάσεις 

Η κατάσταση διατήρησης είναι μη ικανοποιητική και υποβαθμίζεται στο μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου, σύμφωνα με τις εκθέσεις των κρατών 
μελών βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους.  
Η κατάσταση διατήρησης εντός του δικτύου Natura 2000 είναι καλύτερη από ό, τι εκτός 
του δικτύου (το 35 % της επιφάνειας έκτασης του οικοτόπου στο δίκτυο Natura 2000 
βρίσκεται σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης, περίπου το 55 % βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση διατήρησης και λιγότερο από το 10 % βρίσκεται σε κατάσταση κατώτερη της 
καλής κατάστασης διατήρησης).  
Η χρήση εναρμονισμένων μεθόδων θα παρείχε τη δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης των 
αξιολογήσεων της κατάστασης διατήρησης, τουλάχιστον μεταξύ των χωρών που ανήκουν 
στην ίδια βιογεωγραφική περιοχή. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα βασίζονται κυρίως σε 
στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την περίοδο 2007-2012 και περιλαμβάνονται 
στο σύνολο δεδομένων βάσει του άρθρου 1713. Περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα 
στοιχεία από τις τελευταίες εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το 2019 σχετικά με την 
κατάσταση διατήρησης και τις τάσεις που αναφέρθηκαν για την περίοδο 2013-2018. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι επί του παρόντος 
διαθέσιμα από τον ΕΟΠ14, ενδέχεται να εξακολουθούν να απαιτούν έως κάποιον βαθμό 
επανεξέταση. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης 
εξαρτάται από δεδομένα που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ιδανικά, τα δεδομένα θα 
έπρεπε να έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με τη χρήση 
συγκρίσιμων μεθόδων σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν 
δεδομένα που συλλέχθηκαν για διάφορους σκοπούς και κατά τη διάρκεια διαφόρων 
χρονικών περιόδων. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν κατάλληλα δεδομένα και 
χρησιμοποιήθηκε η γνώμη εμπειρογνωμόνων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. 

3.1.1 Κατάσταση διατήρησης σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής 

Η κατάσταση διατήρησης ήταν μη ικανοποιητική σε όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές 
κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς (τα δεδομένα αυτά δεν έχουν υποβληθεί 
ακόμη σε επεξεργασία για την τελευταία περίοδο). Η περιοχή ήταν κατά κύριο λόγο μη 
ικανοποιητική και οι χειρότερες παράμετροι ήταν οι μελλοντικές προοπτικές, η δομή και 
οι λειτουργίες. Από τις εκτιμήσεις αυτές προέκυψε ότι ο οικότοπος είναι υποβαθμισμένος 
και αναμένεται ότι θα συνεχίσει να επιδεινώνεται σε βιογεωγραφικό επίπεδο στο μέλλον. 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Η Κροατία (HR) δεν υπέβαλε την έκθεση βάσει του 
άρθρου 17 κατά την τελευταία περίοδο και, για τον λόγο αυτόν, τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη χώρα δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα. Πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι υπάρχουν κάποια 
προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων στις εκθέσεις βάσει του άρθρου 17 και, ως εκ 
τούτου, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή 
και να θεωρούνται απλώς ενδεικτικές. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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Πίνακας 5: Κατάσταση διατήρησης και τάσεις του τύπου οικοτόπου 6210 ανά βιογεωγραφική 
περιοχή (2007-2012)  

Περιοχή Εύρος 
εξάπλωσης 

Έκταση Δομή 
και 
λειτουργί
α 

Μελλοντικ
ές 
προοπτικέ
ς 

ΚΔ 
2007-2012 

Τάση όσον 
αφορά την 
ΚΔ 

Προηγούμεν
η ΚΔ (2001-
2006) 

ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 - XX 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΙΚ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - ΜΙΚ2 

ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΚ ΙΚ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = XX 

ΒΟΡΕΙΑ ΙΚ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - ΜΙΚ2 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - ΜΙΚ2 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - XX 

ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΙΚ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = ΜΙΚ2 
 

Ικανοποιητική ΙΚ Άγνωστη XX 
Μη ικανοποιητική – 

ανεπαρκής 
ΜΙΚ1 

Μη ικανοποιητική – 
κακή 

ΜΙΚ2 

Προσδιοριστικό (+) βελτιούμενη (−) υποβαθμιζόμενη (=) σταθερή (x) άγνωστη (ΑΑ) δεν αναφέρεται 

 
3.1.2 Κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου σε επίπεδο κρατών μελών σε κάθε 
βιογεωγραφική περιοχή 

Η κατάσταση διατήρησης εκτιμάται ανά εξαετία σε κάθε κράτος μέλος, σε κάθε 
βιογεωγραφική περιοχή. Οι αξιολογήσεις από τρεις περιόδους αναφοράς (από το 2001) 
είναι πλέον διαθέσιμες (βλ. συνοπτικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση διατήρησης 
που υποβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου κατά τις τρεις περιόδους 
αναφοράς στον πίνακα 6 που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα).  

Η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210 που αναφέρθηκε για την περίοδο 
2013-2018 δεν έχει εν γένει βελτιωθεί. Συγκεκριμένα, σε αρκετά κράτη μέλη αναφέρθηκε 
υποβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου σε 
επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής.  

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το 2019, η κατάσταση 
διατήρησης είναι μη ικανοποιητική σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιοχές, με εξαίρεση 
την Κροατία, στην αλπική και τη μεσογειακή περιοχή, και τη Ρουμανία, στην αλπική και 
την ηπειρωτική περιοχή. 

Η κατάσταση είναι ανησυχητική στην ατλαντική περιοχή, όπου όλες οι χώρες ανέφεραν 
ότι ο συγκεκριμένος οικότοπος βρίσκεται σε μη ικανοποιητική κατάσταση. Επιπλέον, η 
κατάσταση διατήρησης είχε μειωθεί από την πρώτη περίοδο αναφοράς (2001-2006) στο 
Βέλγιο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. 

Η κατάσταση διατήρησης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου αναφέρθηκε επίσης ως 
μη ικανοποιητική σε όλες τις χώρες της Βόρειας περιοχής και με φθίνουσα τάση στη 
Λετονία και τη Σουηδία. 

Όλες οι χώρες ανέφεραν ότι ο οικότοπος βρίσκεται σε μη ικανοποιητική κατάσταση στη 
μεσογειακή περιοχή, ενώ η κατάσταση διατήρησης έχει υποβαθμιστεί στη Γαλλία, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία, σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους αναφοράς.  

Στην παννωνική περιοχή, η κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210 
αναφέρθηκε ως μη ικανοποιητική – ανεπαρκής (ΜΙΚ1) σε όλες τις χώρες, μολονότι 
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φαίνεται να έχει βελτιωθεί στην Τσεχική Δημοκρατία σε σχέση με τις τελευταίες 
περιόδους αναφοράς.  

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου στην ηπειρωτική 
περιοχή βρίσκεται σε κακή κατάσταση (ΜΙΚ2), ποσοστό κάτω του 20 % είναι ανεπαρκής 
(ΜΙΚ1), ενώ η μοναδική ικανοποιητική κατάσταση αναφέρθηκε από τη Ρουμανία, στην 
οποία υπάρχει μόλις το 0,2 % περίπου της συνολικής έκτασης οικοτόπου στην περιοχή.  

Η κατάσταση διατήρησης είχε υποβαθμιστεί σε αρκετές περιπτώσεις σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Αυτό ισχύει για την Αυστρία, στην αλπική και 
ηπειρωτική περιοχή, για τη Γερμανία, στην ατλαντική και ηπειρωτική περιοχή, και για την 
Ιταλία, στην αλπική, ηπειρωτική και μεσογειακή περιοχή. 

Η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελαφρώς, με τη μετάβαση από κακή κατάσταση διατήρησης 
(ΜΙΚ2) σε ανεπαρκή (ΜΙΚ1) στην Ισπανία, στην αλπική και την ατλαντική περιοχή (λόγω 
διαφορετικής μεθόδου και βελτιωμένων γνώσεων, αντίστοιχα), στην Πολωνία, στην 
αλπική περιοχή (λόγω βελτιωμένων γνώσεων), και στην Τσεχική Δημοκρατία, στην 
παννωνική περιοχή (λόγω βελτιωμένων γνώσεων).  
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Πίνακας 6. Κατάσταση διατήρησης που ανέφεραν τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον οικότοπο 
6210 κατά τις τρεις διαθέσιμες περιόδους αναφοράς 

ΚΜ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΚΔ 2001-
2006 

ΚΔ 2007-
2012 

Τάση 
 

% στην 
περιοχή 

ΚΔ 2013-
2018 

Τάση 
 

AT ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = 23,6 ΜΙΚ2 - 

BG ΑΛΠΙΚΗ ΑΑ ΜΙΚ1 = 8,5 ΜΙΚ1 x 

DE ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 - 3,7 ΜΙΚ1 = 

ES ΑΛΠΙΚΗ XX ΜΙΚ2 - 7,2 ΜΙΚ1 x 

FR ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = 18,3 ΜΙΚ1 = 

HR ΑΛΠΙΚΗ ΑΑ ΑΑ   ΙΚ = 

IT ΑΛΠΙΚΗ ΙΚ ΜΙΚ1 - 22,1 ΜΙΚ2 - 

PL ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 + 0,5 ΜΙΚ1 x 

RO ΑΛΠΙΚΗ ΑΑ ΙΚ  0,5 ΙΚ x 

SE ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - 0,7 ΜΙΚ2 - 

SI ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 = 2,8 ΜΙΚ2 - 

SK ΑΛΠΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = 12,1 ΜΙΚ1 x 
        

BE ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 + 0,7 ΜΙΚ2 x 

DE ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 x 2,6 ΜΙΚ2 - 

DK ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 x 1,3 ΜΙΚ2 - 

ES ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 - 15,0 ΜΙΚ1 = 

FR ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - 37,7 ΜΙΚ2 - 

IE ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 = 6,2 ΜΙΚ2 - 

NL ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 = 0,2 ΜΙΚ2 + 

UK ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΙΚ2+ ΜΙΚ2  36,2 ΜΙΚ2 = 
        

BG 
ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΑ ΜΙΚ1 = 100 ΜΙΚ1 x 

        

EST ΒΟΡΕΙΑ ΜΙΚ1- ΜΙΚ1 = 17,3 ΜΙΚ1 = 

FI ΒΟΡΕΙΑ ΜΙΚ2- ΜΙΚ2 - 4,6 ΜΙΚ2 = 

LT ΒΟΡΕΙΑ ΜΙΚ2- ΜΙΚ2 - 25,9 ΜΙΚ2 x 

LV ΒΟΡΕΙΑ ΜΙΚ2+ ΜΙΚ2 - 23,8 ΜΙΚ2 - 

SE ΒΟΡΕΙΑ ΜΙΚ2- ΜΙΚ2 - 28,4 ΜΙΚ2 - 
        

AT ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ1 = 5,0 ΜΙΚ2 - 

BE ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 + 1,0 ΜΙΚ2 + 

BG ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΑ ΜΙΚ1 = 10,7 ΜΙΚ1 x 

CZ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 + 10,3 ΜΙΚ2 = 

DE ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ1- ΜΙΚ1 - 33,1 ΜΙΚ2 - 

DK ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 x 3,6 ΜΙΚ2 - 

FR ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - 17,9 ΜΙΚ2 - 

HR ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΑ ΑΑ   ΜΙΚ1 = 

IT ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΙΚ ΜΙΚ1 - 8,9 ΜΙΚ2 - 

LU ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 x 0,3 ΜΙΚ2 - 

PL ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ1 + 6,0 ΜΙΚ1 x 

RO ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  ΙΚ  0,2 ΙΚ x 

SE ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - 1,1 ΜΙΚ2 - 

SI ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 - 1,8 ΜΙΚ2 - 
        

ES ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ XX ΜΙΚ2 x 45,9 ΜΙΚ2 - 

FR ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚ1 ΜΙΚ2 - 10,7 ΜΙΚ2 - 

HR ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΑ ΑΑ   ΙΚ = 

IT ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΚ ΜΙΚ1 - 40,2 ΜΙΚ2 - 

PT ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΚ ΙΚ  3,2 ΜΙΚ1 - 
        

CZ ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ2 + 6,9 ΜΙΚ1 = 

HU ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΜΙΚ2 ΜΙΚ1 = 84,9 ΜΙΚ1 = 

SK ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ XX ΜΙΚ1 = 8,2 ΜΙΚ1 X 
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Γράφημα 12. Χάρτης με κατανομή του οικοτόπου 6210 και συνολική κατάσταση διατήρησης, 
όπως αναφέρθηκε από τα κράτη μέλη για την περίοδο 2007-2012 (εκτός από την Κροατία). 

3.1.3 Τάση όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210 

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες (υποβολή εκθέσεων βάσει του 
άρθρου 17 για την περίοδο 2007-2012), η κατάσταση διατήρησης υποβαθμίζεται στην 
πλειονότητα των περιφερειακών αξιολογήσεων, μολονότι είναι επί το πλείστον σταθερή 
σε δύο περιοχές (Μαύρη Θάλασσα και Παννωνία). 
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Γράφημα 13. Τάση όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210, 
εκφραζόμενη ως αριθμός κρατών μελών ανά βιογεωγραφική περιοχή σε κάθε κατηγορία τάσης 
(2007-2012) 

 

3.2 Κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου σε τόπους Natura 2000  

Ο βαθμός διατήρησης κάθε οικοτόπου αναφέρεται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων 
Natura 2000 για κάθε τόπο με παρουσία του οικοτόπου σύμφωνα με τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 A: Εξαίρετη διατήρηση 

 Β: Καλή διατήρηση 

 Γ: Μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση. 

 

Γράφημα 14. Ποσοστό της συνολικής επιφάνειας έκτασης του οικοτόπου 6210 σε κάθε 
κατηγορία βαθμού διατήρησης στο δίκτυο Natura 2000. A: εξαίρετη, Β: καλή, Γ: μέτρια ή 
περιορισμένη (βάση δεδομένων Natura 2000, 2018) 

 
Κατά μέσο όρο, περίπου το 35 % της επιφάνειας έκτασης του οικοτόπου στο δίκτυο 
Natura 2000 βρίσκεται σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης, περίπου το 55 % βρίσκεται σε 
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καλή κατάσταση διατήρησης και λιγότερο από το 10 % βρίσκεται σε κατάσταση κατώτερη 
της καλής κατάστασης διατήρησης.  
 

 

Γράφημα 15. Ποσοστό επιφάνειας έκτασης οικοτόπου με βαθμό εξαίρετης διατήρησης σε 
τόπους Natura 2000 σε κάθε βιογεωγραφική περιοχή 
 

3.3 Μεθοδολογίες αξιολόγησης και παρακολούθησης της κατάστασης 
διατήρησης 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της 
διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που αναφέρει το άρθρο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίως τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και 
τα είδη προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας για τους οικοτόπους, που 
θα πρέπει να αποτελούν επίσης τη βάση των εκτιμήσεων του άρθρου 1715.  

Έχουν αναπτύξει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων 
οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος ή βρίσκονται στη διαδικασία 
ανάπτυξης/βελτίωσης μεθόδων αυτού του είδους. Οι μέθοδοι αυτές ορίζουν συνήθως 
μεταβλητές, κριτήρια και οριακές τιμές για τις βασικές παραμέτρους (εύρος εξάπλωσης, 
έκταση, δομή και λειτουργία κ.λπ.) που υποδεικνύουν αν ο τύπος οικοτόπου βρίσκεται σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (ΙΚΔ).  

Ορισμένες χώρες αναπτύσσουν και δοκιμάζουν επί του παρόντος τυποποιημένα 
μεθοδολογικά πρωτόκολλα (Ιταλία), μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων (Δανία) ή έχουν 
καταρτίσει λεπτομερείς πίνακες αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο τόπου, 
καθώς και για σκοπούς παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων τυπικών φυτικών 

                                                 
15  Υποβολή εκθέσεων βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους.  Επεξηγηματικές 
σημειώσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2013-2018. Τελική έκδοση — Μάιος 2017. 
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ειδών (Γερμανία16) και άλλων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης. 

Ωστόσο, όσον αφορά την περιγραφή της «ΙΚΔ» για τον οικότοπο 6210, δεν υπάρχουν 
επίσημες αναφορές και ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην διαθέτουν 
λεπτομερή μεθοδολογία για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, δεδομένου ότι 
σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει μόνο εννοιολογικό πλαίσιο για τους σκοπούς της υποβολής 
εκθέσεων βάσει του άρθρου 17. 

Διάφορα κράτη μέλη πραγματοποιούν χαρτογράφηση του οικοτόπου και συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του (π.χ. καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων) σε διάφορες χώρες. Λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη με παρουσία του συγκεκριμένου οικοτόπου 
παρέχονται στο σημείο 5.1 (Μέθοδοι παρακολούθησης του οικοτόπου). 

Ορισμένα κράτη μέλη εκτίμησαν το εύρος εξάπλωσης στο παρελθόν βάσει ελλιπών 
πληροφοριών από έρευνες και βασίστηκαν στην πρόβλεψη της πιθανής εμφάνισης του 
οικοτόπου με βάση τον τύπο του εδάφους, το υψόμετρο και την αναφερόμενη παρουσία 
ειδών-δεικτών εντός τετραγώνου πλέγματος 10 km (π.χ. Ιρλανδία). Για την περίοδο 
αναφοράς 2007-2012, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν το εργαλείο εύρους 
εξάπλωσης, το οποίο οδήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε διαφορετική εκτίμηση. 

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καλή γνώση της απόλυτης έκτασης λόγω της πρόσφατης 
χαρτογράφησης των οικοτόπων. Η χαρτογράφηση των οικοτόπων μπορεί να παράσχει 
ολοκληρωμένη επισκόπηση της ποιότητας και του κατακερματισμού των οικοτόπων. 

Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια η 
έκταση που καλύπτεται από τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, π.χ. στην Ισπανία, όπου 
παρατηρούνται πολλές σταδιακές μεταβάσεις μεταξύ των Brometalia erecti και άλλων 
σύνταξων. Επομένως, η ακριβής χαρτογράφηση της κατανομής των λειμώνων αυτών σε 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή, και καθίσταται ακόμη 
δυσκολότερη σε επίπεδο χωρών. Επιπλέον, η κατανομή των κοινοτήτων αυτών μπορεί να 
παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ή 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Για την αξιολόγηση της δομής και των λειτουργιών χρησιμοποιείται συνήθως η παρουσία 
τυπικών και χαρακτηριστικών ειδών. Το Βέλγιο (Φλάνδρα) χρησιμοποιεί επίσης το 
καθεστώς απειλών για τα τυπικά είδη, σύμφωνα με τον περιφερειακό κόκκινο κατάλογο, 
που χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση της δομής και των λειτουργιών. 

Χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες για τον καθορισμό της κατάστασης διατήρησης. Η 
Δανία ανέπτυξε ένα μοντέλο πολλαπλών κριτηρίων για τη διενέργεια αξιολόγησης της 
κατάστασης διατήρησης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μαζί με τις αξιολογήσεις 
εμπειρογνωμόνων στις εκθέσεις του 2013. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κατάστασης διατήρησης και 
των δεικτών για τον τύπο οικοτόπου 6210 μπορούν να περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
διαγνωστικών ειδών, τη σχετική κάλυψη ξυλωδών ειδών, την παρουσία στοιχείων που 

                                                 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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παρέχουν ενδείξεις πιθανής υποβάθμισης, τα ιθαγενή χωροκατακτητικά βότανα και 
αγρωστώδη, τα νιτροφιλικά βότανα, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη κ.λπ. 

Δείκτες καλής ποιότητας για τον οικότοπο 6210 (βάσει Schaminée 2016): 

 Υψηλός πλούτος ειδών 

 Απουσία ειδών με υψηλές ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά και διαταραχόφιλων 
(ruderal) ειδών 

 Μακροπρόθεσμη σταθερότητα του οικοτόπου 

 Κατά γενικό κανόνα κλειστός λειμώνας με δομή χαμηλής βλάστησης 

 Παραδοσιακό καθεστώς βόσκησης/χορτοκοπής 

 Χαμηλή κάλυψη επεκτατικών ψηλών αγρωστωδών, λοχμών και δένδρων. 
 

Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα κατά τη χρήση δεικτών για τους «πλέον 
χαρακτηριστικούς» ή «υψηλότερων προτύπων» λειμώνες ως βάση ή «αναφορά» για 
σκοπούς σύγκρισης, δεδομένου ότι η χρήση αυτή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 
«μη ικανοποιητικές» (ΜΙΚ1, ΜΙΚ2) βαθμολογίες για λιγότερο χαρακτηριστικούς λειμώνες, 
ακόμη και αν διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι λειμώνες που 
βρίσκονται στα όρια του εύρους εξάπλωσης του οικοτόπου, όπου φιλοξενείται φυσικά 
περιορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών ειδών, θα μπορούσαν να λάβουν βαθμολογία 
ΜΙΚ2 ή ΜΙΚ1, ακόμη και αν βρίσκονται στην πραγματικότητα σε καλή κατάσταση, όπως 
επισημάνθηκε στη Λετονία ή την Ιρλανδία. Στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
τοπικές προσαρμογές των κατώτατων ορίων και των τυπικών ειδών σε σχέση με τις 
δυνατότητες/συνθήκες των φυσικών μονάδων τοπίου (Naturräume). 

Η Ιρλανδία εφάρμοσε ένα νέο πρωτόκολλο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
χαρακτηρισμού των σημείων παρακολούθησης ως καλής ποιότητας, εάν καταγράφονταν 
είδη-δείκτες υψηλής ποιότητας εντός 20 m από τη σημείο παρακολούθησης, 
αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτόν το γεγονός ότι τα υψηλής ποιότητας θετικά είδη-
δείκτες μπορεί να είναι ορισμένες φορές μόνο περιστασιακά στο εσωτερικό μιας 
κοινότητας λειμώνα του παραρτήματος I (Martin et al 2018). 

Η διαχείριση μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της δομής σε 
ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. στην Εσθονία: «ο οικότοπος τελεί υπό μόνιμη διαχείριση 
(χορτοκοπή ή βόσκηση) ή έχει υποβληθεί πρόσφατα σε χορτοκοπή ή βόσκηση, με 
αποτέλεσμα να μην έχει αλλάξει η σύνθεση των ειδών· η απουσία ενδείξεων 
υπερανάπτυξης με θάμνους» είναι ενδεικτική «πολύ καλής δομής». 

Οι τάσεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της αξιολόγησης όλων των παραμέτρων της 
κατάστασης διατήρησης, εκτός από τις μελλοντικές προοπτικές. Οι τάσεις είναι 
καθοριστικές για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, δεδομένου ότι συνήθως 
μόνο σταθερές ή αυξητικές τάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συνολική ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης (ΙΚΔ).  

Κατά την ανάλυση των τάσεων δεν ακολουθείται πάντα συστηματική προσέγγιση. Στην 
Ιταλία προτείνεται να αρχίσει η ανάλυση των τάσεων με την εφαρμογή των παραμέτρων 
«έκταση, δομή και λειτουργία» και να αναπτυχθούν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών 
περιόδων παρακολούθησης (διαχρονική ανάλυση χαρτογραφικών αναπαραστάσεων και 



 

49 

σχετικών μετρήσεων του τοπίου· διαχρονική ανάλυση των χλωριδικών/δομικών 
αλλαγών).  
 
3.3.1 Τόποι αναφοράς για τον τύπο οικοτόπου σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης 

Ο προσδιορισμός των τόπων αναφοράς για τον οικότοπο σε ΙΚΔ (σε κάθε κράτος 
μέλος/βιογεωγραφική περιοχή) θα μπορούσε να συμβάλει στην εναρμόνιση της 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης και της παρακολούθησης του οικοτόπου. 
Παρόμοια έννοια χρησιμοποιείται ήδη στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα17. 
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετικά υψηλό βαθμό ποικιλομορφίας και μεταβλητότητας, σε συνάρτηση με πολλούς 
περιβαλλοντικούς και βιοτικούς παράγοντες, θα πρέπει να προσδιορίζονται τόποι 
αναφοράς για κάθε υποτύπο οικοτόπου (τύποι εδάφους, μονάδες βλάστησης και κύριες 
κλιματικές συνθήκες). 

Η φυσική δυναμική του οικοτόπου, η οποία εξαρτάται από μεταβαλλόμενους 
οικολογικούς παράγοντες (καιρός, κλίμα, υδρολογία κ.λπ.), μπορεί να εγείρει δυσκολίες 
κατά τη σύγκριση με τις τοποθεσίες αναφοράς. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιλυθεί με 
την τακτική παρακολούθηση των τοποθεσιών αναφοράς, η οποία θα μπορούσε να 
παρέχει επαρκή στοιχεία για τους σκοπούς της σύγκρισης υπό διαφορετικές συνθήκες. 
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω τόποι μπορούν να αλλάξουν με την 
πάροδο του χρόνου. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ειδικό σύστημα 
παρακολούθησης για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης εξέλιξης, ιδίως σε περίπτωση 
που εικάζεται ότι οι παγκόσμιες αλλαγές επηρεάζουν την ΙΚΔ του οικοτόπου (βλ. επίσης 
την υποχρέωση παρακολούθησης του άρθρου 11 της οδηγίας για τους οικοτόπους και την 
ανάγκη διενέργειας ειδικής ανά τόπο παρακολούθησης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης): 

Η χρήση τόπων αναφοράς για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας και της χλωριδικής ποικιλομορφίας 
του, τόσο σε τοπική όσο και σε γεωγραφική κλίμακα. Το δυναμικό κάθε περιοχής μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετικό λόγω των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών. 
Ορισμένες χαρτογραφημένες εκτάσεις περιορίζονται από τους παράγοντες αυτούς και, 
ως εκ τούτου, διαθέτουν διαφορετικό δυναμικό όσον αφορά τη φυτοκάλυψη. Ορισμένες 
εκτάσεις ενδέχεται να μην βελτιώνονται όσο κάποιες άλλες, παρά τη βέλτιστη διαχείριση, 
ωστόσο εξακολουθούν να είναι σημαντικές για τη βιοποικιλότητα.  

Οι τόποι αναφοράς θα πρέπει να προσδιορίζονται λαμβανομένων υπόψη των χλωριδικών 
διαφορών μεταξύ των περιοχών και των διαβαθμίσεων της ποικιλότητας των ειδών. Σε 
περίπτωση εφαρμογής αυτής της προσέγγισης, θα πρέπει να επιλέγονται οι τόποι 
αναφοράς για τον τύπο οικοτόπου, ώστε να καλύπτουν την οικολογική ποικιλομορφία 
του και την ποικιλομορφία των ειδών του. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχουν τοποθεσίες 
αναφοράς του οικοτόπου (υπό βέλτιστες οικολογικές συνθήκες) για κάθε βιογεωγραφική 
περιοχή και όλες οι άλλες τοποθεσίες του οικοτόπου στη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει 
                                                 
17Παράρτημα II σημείο 1.3 σημείο iv): «τα κράτη μέλη καταρτίζουν δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο 
συστήματος επιφανειακών υδάτων. Το δίκτυο περιλαμβάνει επαρκή αριθμό τόπων υψηλής κατάστασης, 
ώστε να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη για τις τιμές των συνθηκών αναφοράς, λαμβανομένων υπόψη της 
παραλλακτικότητας των τιμών των ποιοτικών στοιχείων που αντιστοιχούν σε υψηλή οικολογική κατάσταση 
για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων». 
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να συγκρίνονται με αυτή. Ένα πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής συνίσταται στο ότι θα 
μπορούσε να παρέχει μια σαφώς ευκολότερη μεθοδολογική (στατιστική) προσέγγιση για 
την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης. Από την άλλη πλευρά, οι εθνικές 
διαβαθμίσεις της σύνθεσης των ειδών λόγω της περιοχής γεωγραφικής εξάπλωσης 
πολλών τυπικών ειδών μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλανητικές αξιολογήσεις της 
κατάστασης διατήρησης. 
 
3.3.2 Ικανοποιητικές τιμές αναφοράς 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, κατ’ εφαρμογή της συμφωνηθείσας μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε από την 
περίοδο αναφοράς 2001-2006 βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
είναι απαραίτητο να καθοριστούν ικανοποιητικές τιμές αναφοράς (FRV) για το εύρος 
εξάπλωσης των τύπων και των ειδών οικοτόπων [ικανοποιητικό εύρος αναφοράς 
(favourable reference range, FRR)], για την έκταση των τύπων οικοτόπων [ικανοποιητική 
έκταση αναφοράς (favourable reference area, FRA)] και για το μέγεθος του πληθυσμού 
των ειδών [ικανοποιητικός πληθυσμός αναφοράς (favourable reference population, FRP)]. 
Οι ικανοποιητικές τιμές αναφοράς αποτελούν βασικά επίπεδα αναφοράς για τον 
καθορισμό του χρόνου επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης (ΙΚΔ) για 
μεμονωμένα είδη και μεμονωμένους οικοτόπους.  

Μια πρόσφατη έκθεση σχετικά με τις μεθοδολογίες και τις οδηγίες καθορισμού 
ικανοποιητικών τιμών αναφοράς δημοσιεύτηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Bijlsma et al. 2018).  

Ορισμένες χώρες εργάζονται επί του παρόντος για τον καθορισμό ικανοποιητικών τιμών 
αναφοράς για τους οικείους τύπους οικοτόπων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
λειμώνων. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν σαφώς καθορισμένες 
ικανοποιητικές τιμές αναφοράς για τον οικότοπο 6210. Οι δυσκολίες που συνδέονται με 
τον διαχωρισμό των κοινοτήτων ξηρών λειμώνων σε διαφορετικούς τύπους φυσικών 
οικοτόπων (π.χ. στη συνένωση Festucion valesiacae: 6210, 6240* και 6250* στη Σλοβακία) 
εγείρουν σημαντικές προκλήσεις για τον καθορισμό των ικανοποιητικών τιμών 
αναφοράς. 

Ο προσδιορισμός, η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση των οικοτόπων με μεγαλύτερη 
ακρίβεια έχουν καίρια σημασία για την εκτίμηση ικανοποιητικών τιμών αναφοράς. Οι 
πιθανές μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις του κατακερματισμού και άλλων 
απειλών πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικώς πριν από την εκτίμηση των 
ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου.  
 
3.3.4 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Θα πρέπει να προταθεί η χρήση απλών και εναρμονισμένων μεθόδων που θα 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των αξιολογήσεων της κατάστασης 
διατήρησης, τουλάχιστον μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην ίδια βιογεωγραφική 
περιοχή. Η εναρμόνιση είναι πιθανό να προϋποθέτει διεθνή συνεργασία για τη 
σύγκριση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, 
ορισμένες χώρες εκτιμούν ότι η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ είναι μάλλον δύσκολη 
λόγω των διαφορετικών συνθηκών των τόπων, της βιογεωγραφίας, της σύνθεσης των 
ειδών, της διαχείρισης και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. 
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 Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι τοπικές διαφορές ως προς τη δομή και τις 
λειτουργίες, ώστε να αποφεύγεται η σύγκριση όλων των τοποθεσιών με τα 
υψηλότερα πρότυπα· λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων παραγόντων, ορισμένοι 
λειμώνες ενδέχεται να παρουσιάζουν ήδη ικανοποιητική δομή και ικανοποιητικές 
λειτουργίες στο πλαίσιο του τοπικού τους οικοσυστήματος (O’Neill et al 2013), 
μολονότι δεν πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.  

 Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζονται οι σχετικές παράμετροι που είναι σχετικά εύκολο να 
αξιολογηθούν επιτόπου ή μέσω του διαδικτύου, όπως η κάλυψη ακάλυπτου εδάφους, 
τα χωροκατακτητικά είδη ή η κάλυψη της βλάστησης, με τη χρήση τυποποιημένου 
πρωτοκόλλου αξιολόγησης βάσει φωτογραφικών του αγρού ή άλλων τεχνικών 
τηλεανίχνευσης.  

 Η θέση των κατατομών και των δειγματοληπτικών επιφανειών θα πρέπει να 
επισημαίνεται μόνιμα στον αγρό, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης επαναληψιμότητα. 
Η κάλυψη λοχμών θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τη φωτοερμηνεία 
φωτογραφιών δορυφόρου/αεροσκαφών/μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και όχι 
μόνο με βάση την οπτική αξιολόγηση από παρατηρητή· αυτό θα μπορούσε να 
συμβάλει στη μεγαλύτερη ακρίβεια και τον ταχύτερο εντοπισμό των πραγματικών 
αλλαγών. 

 Η χαρτογράφηση οικοτόπων/βιοτόπων μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση 
τεχνικών τηλεανίχνευσης (δορυφορικά δεδομένα, αεροφωτογραφίες) για την 
οριοθέτηση πολυγώνων ομοιογενών τύπων οικοτόπων [π.χ. Stanová, Valachovič 
(επιμ.) 2002]. Η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοστεί ήδη στη Σλοβακία, στο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου, στη Ρουμανία, στο Μαυροβούνιο και στην Ουκρανία. 

 Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η χρήση δυναμικής κατάτμησης 
δορυφορικών εικόνων για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των οικοτόπων 
του δικτύου Natura 2000.  

 Θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατάλληλη προσέγγιση για τον καθορισμό εθνικών 
ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε βιογεωγραφικό επίπεδο. Τα σχετικά κριτήρια θα 
πρέπει να καθορίζονται βάσει συνεπών μεθόδων/αρχών. 

 Από τις επεξηγηματικές σημειώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή 
εκθέσεων βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους προκύπτει η ανάγκη 
απόδοσης μεγαλύτερης προσοχής στη μεθοδολογία των συστημάτων 
παρακολούθησης ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τις 
τάσεις. 

3.4 Απειλές και πιέσεις 

Οι επικρατέστερες πιέσεις και απειλές που πλήττουν επί του παρόντος τον οικότοπο 
6210 είναι η εγκατάλειψη ή η παύση της εκτατικής βόσκησης και χορτοκοπής. Σε πολλά 
τμήματα του εύρους εξάπλωσης του οικοτόπου παρατηρούνται συνθήκες υποβόσκησης. 
Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται υπερβόσκηση σε ορισμένες εκτάσεις, όπου επηρεάζονται 
αρνητικά τα εκ φύσεως χαμηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι πολύ 
σημαντικά για τον συγκεκριμένο οικότοπο. 
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Οι κύριες επιπτώσεις και επιδράσεις των πιέσεων/απειλών που έχουν προσδιοριστεί είναι 
η μείωση της έκτασης του οικοτόπου και η αλλαγή της δομής και της λειτουργίας του, 
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της σύνθεσης των ειδών και της εξαφάνισης 
τυπικών ειδών. 

Τα υφιστάμενα και τα πιθανά αίτια υποβάθμισης ή εξαφάνισης του οικοτόπου πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με μέτρα διαχείρισης. Οι γνώσεις και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό απειλών και πιέσεων είναι σημαντικές 
για τον σχεδιασμό της διατήρησης. 

 
3.4.1 Προσδιορισμός κύριων απειλών και πιέσεων για τον οικότοπο  

Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να αναφέρουν τις 20 σημαντικότερες απειλές και πιέσεις 
για κάθε τύπο οικοτόπου, χρησιμοποιώντας έναν συμφωνηθέντα ιεραρχικό κατάλογο, 
κατά τον κύκλο υποβολής εκθέσεων που καλύπτει την περίοδο 2007-2012 σύμφωνα με 
το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι πιέσεις είναι δραστηριότητες που έχουν 
επί του παρόντος αντίκτυπο στους οικοτόπους, ενώ οι απειλές είναι δραστηριότητες που 
αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στο εγγύς μέλλον. 

Οι πιέσεις και οι απειλές κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μεσαίας και μικρής 
σημασίας. Οι κύριες απειλές και πιέσεις που προσδιορίστηκαν κατά την περίοδο 
αναφοράς 2007-2012 του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους ήταν παρόμοιες σε 
όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές και συμπίπτουν με εκείνες που προσδιορίστηκαν από 
τους εθνικούς εμπειρογνώμονες κατά την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου δράσης18.  

Σε όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές, οι σημαντικότερες πιέσεις για τον τύπο οικοτόπου 
6210 κατά την περίοδο 2007-2012 αφορούσαν την ακατάλληλη βόσκηση, τη βιοκοινοτική 
εξέλιξη/διαδοχή και τη χορτοκοπή/κοπή των λειμώνων. Η τροποποίηση των 
καλλιεργητικών πρακτικών και η λίπανση έχουν προσδιοριστεί επίσης ως σημαντικές 
απειλές για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου σε πολλές χώρες. 
 

Υποβόσκηση και εγκατάλειψη  

Ο σημαντικότερος λόγος για τη μείωση της έκτασης των λειμώνων είναι η παύση της 
διαχείρισης λειμώνων.  Σε μεγάλα τμήματα του εύρους εξάπλωσης του οικοτόπου 
βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη μια εντεινόμενη διαδικασία απώλειας εκτάσεων 
λόγω της εξαφάνισης της δραστηριότητας της βόσκησης (π.χ. στο μεγαλύτερο τμήμα της 
νότιας περιοχής κατανομής του, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία). Επί του παρόντος, 
η δραστηριότητα βόσκησης σε ξηρούς ασβεστούχους λειμώνες είναι συχνά οικονομικά 
μη βιώσιμη και, κατά συνέπεια, εγκαταλείπεται. Οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη διατήρηση του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. 

                                                 
18 Ωστόσο, υπήρχαν ασυνέπειες ως προς τον τρόπο αναφοράς των απειλών και των πιέσεων από τις 
χώρες, γεγονός που καθιστά δυσχερείς τις συγκρίσεις. Το έγγραφο καθοδήγησης για την αναφορά 
απειλών και πιέσεων αναθεωρήθηκε και ο τυποποιημένος «Κατάλογος πιέσεων και απειλών» 
επικαιροποιήθηκε για την προσεχή περίοδο αναφοράς (2013-2018) προκειμένου να αποφευχθούν 
προηγούμενες ασυνέπειες ως προς τον τρόπο αναφοράς των εν λόγω απειλών από τις χώρες για τους 
σκοπούς της διευκόλυνσης των συγκρίσεων. 
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Η υποβόσκηση και, σε ακραίες καταστάσεις, η εγκατάλειψη μεταβάλλουν τη δομή, τη 
σύνθεση των ειδών και τη λειτουργία αυτού του οικοσυστήματος, γεγονός που επηρεάζει 
επίσης τα σχετικά είδη, όπως τα ασπόνδυλα ή τις κοινότητες βρύων και λειχήνων. 

Μετά την παύση της βόσκησης ή της χορτοκοπής σε ημιφυσικούς λειμώνες, 
συσσωρεύεται ταχύτατα φυλλόστρωση, μειώνεται ο αριθμός των ειδών και αυξάνεται το 
ύψος του λειμώνα.  Η συσσώρευση φυλλόστρωσης έχει επίσης επίδραση λίπανσης, διότι 
η βιομάζα δεν απομακρύνεται από τον λειμώνα και η περιεκτικότητα του εδάφους σε 
οργανική ύλη αυξάνεται. Περισσότερο ανταγωνιστικά αγρωστώδη, όπως τα 
Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius και Brachypodium pinnatum, μπορούν να 
κυριαρχούν και να καταστέλλουν άλλα είδη. Η πολυμορφία των ειδών μειώνεται 
ραγδαία. Τα μονοετή και διετή είδη εξαφανίζονται επίσης λόγω της εξαφάνισης των 
μικρών ανοικτών τεμαχίων στη βλάστηση (Rūsiņa, 2017).  

Η διαδοχή σε λόχμες συνιστά το τελικό αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και συνεπάγεται 
την απώλεια οικοτόπου, ωστόσο οι αλλαγές στην ποιότητα του οικοτόπου επέρχονται 
πολύ πριν από αυτό. Οι πολύ ξηροί βοσκότοποι υπεραναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό 
επειδή οι συνθήκες υγρασίας δεν είναι κατάλληλες για τα σπορόφυτα θάμνων και 
δένδρων. Η διαδοχή όχι μόνο αλλάζει τη σύνθεση των ειδών, αλλά μεταβάλλει και τη 
σχετική αφθονία μεμονωμένων ειδών και τη δομή της βλάστησης. Η μεταβολή αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στις σχετικές αναλογίες των συστατικών της βλάστησης 
(αγρωστώδη, βότανα), στο ποσοστό του ακάλυπτου εδάφους και στο ύψος του λειμώνα, 
στοιχεία που επηρεάζουν τα ασπόνδυλα. Όταν αλλάζει η δομή μεταβάλλονται και οι 
μορφές ανάπτυξης ορισμένων φυτικών ειδών που μπορούν να μειώσουν την 
καταλληλότητά τους ως ξενιστών για ορισμένα ασπόνδυλα. 

Σε ορισμένες χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρονται επιπτώσεις στις 
πεταλούδες λόγω διαδοχής σε δασική έκταση (Fox et al 2015). Πολλά από τα στενότοπα 
είδη του οικοτόπου εξακολούθησαν να μειώνονται ως προς την κατανομή ή το μέγεθος 
του πληθυσμού.  Ωστόσο, η εφαρμογή θετικών μέτρων διατήρησης σε ασβεστούχους 
λειμώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα τη 
σταθεροποίηση ή την αύξηση ορισμένως ειδών που απαντούν στους εν λόγω λειμώνες, 
όπως τα είδη αδύναμος άργος Cupido minimus, γαλάξια λυκαένα Lysandra bellargus, 
μεγάλη γαλανή λυκαένα Maculinea arion, πεταλούδα του ασπρόχορτου Euphydryas 
aurinia (το είδος αυτό απαντά επίσης σε λειμώνες με Molinia  – 6410). 
 

Υπερβόσκηση 

Η υπερβόσκηση έχει αρνητικές επιπτώσεις στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, ο οποίος 
είναι προσαρμοσμένος σε χαμηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών. Η υψηλή πυκνότητα 
ζωικού κεφαλαίου και η συμπληρωματική σίτιση μπορούν να οδηγήσουν στη μετατροπή 
του οικοτόπου 6210 σε λειμώνες. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, σε χορτολιβαδικές 
εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από χωριά και δρόμους, δεδομένου ότι παρατηρείται η 
τάση διατήρησης των ζώων στις τοποθεσίες αυτές, χωρίς να μετακινούνται σε πιο 
απομακρυσμένες περιοχές, ή σε περίπτωση που τα ζώα βοσκής συγκεντρώνονται σε 
ομάδες και περιορίζονται από φράκτες. 

Η υπερβόσκηση έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση χαρακτηριστικών ειδών από 
άλλα που μπορούν να αντέξουν στην εντατικότερη βόσκηση, και τα οποία είναι 
χαρακτηριστικά των λειμώνων, ή από νιτρόφιλα τάξα. Σε εκτάσεις στις οποίες η 
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υπερβόσκηση είναι υπερβολικά εντατική μπορεί να ανακύψουν προβλήματα 
συμπύκνωσης του εδάφους, νιτροποίησης, ακόμη και απώλειας της εδαφοκάλυψης. 

Η υπερβόσκηση, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, συνεπάγεται υπερβολικά υψηλά επίπεδα 
τσιμπολογήματος, ποδοπάτησης και παράνομης βόσκησης, με συνέπεια τη διάβρωση του 
εδάφους και τη μείωση του πλούτου των ειδών και της δομικής ποικιλομορφίας, με 
απώλεια της υψηλής ποώδους βλάστησης και αύξηση των θαμνωδών ειδών, τα οποία δεν 
είναι ελκυστικά για τα ζώα. 
 

Αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης και εντατικοποίηση 

Ο αντίκτυπος ανεπαίσθητων αλλαγών στη διαχείριση, όπως η πίεση βόσκησης, μπορεί να 
έχει σημαντικές συνέπειες για τη διατήρηση των τυπικών κοινοτήτων και της συναφούς 
πανίδας. Για παράδειγμα, μεταβολές στο ύψος του λειμώνα ή στο ποσοστό ακάλυπτου 
εδάφους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους πληθυσμών ασπόνδυλων (όσον 
αφορά τόσο τη σύνθεση όσο και την αφθονία των ειδών). 

Η εντατικοποίηση της διαχείρισης λειμώνων μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση λίπανσης 
και ζιζανιοκτόνων, η οποία μειώνει τον πλούτο των ειδών στους εν λόγω λειμώνες, όσον 
αφορά τόσο τα φυτικά όσο και τα ζωικά είδη. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην πανίδα 
που συνδέονται με τον συγκεκριμένο οικότοπο, η εντατικοποίηση επηρεάζει ειδικότερα 
τα ασπόνδυλα είδη. 

Πολλοί βοσκότοποι έχουν πλέον μολυνθεί από κοπριά βοοειδών στα οποία έχουν 
χορηγηθεί μαζικές δόσεις αντιπαρασιτικών (ανθελμινθικά). Η διάρκεια της θεραπείας 
κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως μερικούς μήνες. Εάν τα ζώα υποβάλλονται σε θεραπεία 
κατά την περίοδο βόσκησης, τα ενεργά μόρια εντοπίζονται γρήγορα στο φυσικό 
περιβάλλον και μπορούν να επηρεάσουν τους πληθυσμούς κοπροφάγων εντόμων και 
εντομοφάγων ειδών (θηλαστικά, πτηνά κ.λπ.). Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να περιοριστεί 
με την επιλογή λιγότερο επιβλαβών και λιγότερο ανθεκτικών δραστικών ουσιών, καθώς 
και με την αποφυγή της θεραπείας όταν τα ζώα βοσκούν σε ευαίσθητες περιοχές 
(φροντίδα ενσταυλισμένων κοπαδιών ή σε λειμώνα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό 
αυτόν). 
 

Αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου 

Προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική αποδοτικότητα, η εποχιακή κτηνοτροφία 
εξελίχθηκε σε μεγάλα κοπάδια, τα οποία μεταφέρονται με φορτηγά στους θερινούς 
βοσκότοπους, ενώ τα μικρότερα κοπάδια μετακινούνταν παλαιότερα, χωρίς μεταφορικό 
μέσο, προς τους θερινούς βοσκότοπους, βοσκώντας καθ’ οδόν διάφορες εκτάσεις των 
πεδινών περιοχών και της κοιλάδας. Εκτός από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, η εξέλιξη 
αυτή επηρεάζει και την άγρια πανίδα, λόγω της συντομότερης άφιξης κοπαδιών τη θερινή 
περίοδο (Μάιος-Ιούνιος), κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ορνιθόμορφων 
(λυροπετεινός, λιβαδοπέρδικα, πέρδικα και βουνοχιονόκοτα). Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο δημιουργήθηκαν οι «περιοχές Αυγούστου» στα σχέδια διαχείρισης των 
οικολογικών βοσκοτόπων, π.χ. στη Γαλλία, για την καθυστέρηση της άφιξης κοπαδιών σε 
ορισμένους ευαίσθητους αλπικούς βοσκοτόπους. 
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Εναπόθεση αζώτου 

Σε ορισμένες χώρες, ο οικότοπος απειλείται από την εναπόθεση ατμοσφαιρικού αζώτου 
και την επακόλουθη διαμόρφωση φτωχής σε είδη βλάστησης, καθώς και από αλλαγές στη 
δομή της βλάστησης, π.χ. στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω 
Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τσεχική Δημοκρατία και το Λουξεμβούργο.  

Η αύξηση της διαθεσιμότητας αζώτου στο έδαφος έχει αρνητικές επιπτώσεις στον 
συγκεκριμένο οικότοπο που απαιτεί εδάφη φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Ορισμένα 
χαρακτηριστικά είδη του οικοτόπου εξαφανίζονται, ενώ άλλα μη αυτόχθονα είδη που 
αποτελούν αποδοτικούς χρήστες αζώτου ευνοούνται και στη δομή των λειμώνων 
κυριαρχούν ψηλά αγρωστώδη.  

Σε περίπτωση υπέρβασης κρίσιμων τιμών φόρτου βόσκησης, παρατηρείται μείωση της 
ποικιλομορφίας και της ισοκατανομής των ειδών, μείωση της συχνότητας των 
χαρακτηριστικών ειδών και μικρότερος αριθμός σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτών (van 
den Berg et al. 2010). 
 

Επεκτατικά και χωροκατακτητικά είδη 

Η εισαγωγή και εξάπλωση επεκτατικών φυτικών ειδών είναι συχνά αποτέλεσμα άλλων 
πιέσεων που ασκούνται σε ημιφυσικούς λειμώνες, όπως η εγκατάλειψη ή ο ευτροφισμός 
(δηλαδή ο εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικά συστατικά των φυτών, ο οποίος έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και της πυκνότητας και 
του ύψους της βλάστησης). Μόλις εξαπλωθούν τα είδη αυτά, αλλάζουν σημαντικά το 
περιβάλλον και τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ειδών των λειμώνων.  

Σπόροι ή κάθε είδους πολλαπλασιαστικές μονάδες χωροκατακτητικών ειδών μπορούν 
επίσης να πολλαπλασιαστούν από τα ζώα κατά τη μετακίνησή τους σε διάφορες περιοχές. 

Η εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών αναγνωρίζεται ως απειλή για τον συγκεκριμένο 
οικότοπο σε πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, 
η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε χώρα έχουν προσδιοριστεί διάφορα είδη ως 
απειλή για τον οικότοπο 6210. Κατά γενικό κανόνα, τα φυτά αυτά είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά και υπερισχύουν έναντι άλλων φυτικών ειδών με αξία διατήρησης στους 
συγκεκριμένους λειμώνες. 
 

Αλλαγές χρήσης γης και κατακερματισμός του οικοτόπου 

Οι αλλαγές χρήσης γης, όπως η μετατροπή σε αρόσιμη γη, οι χώροι υγειονομικής ταφής, 
τα λατομεία για την παραγωγή σκυροδέματος ή γύψου ή ασβεστούχων λίθων και η 
ανάπτυξη υποδομών, μπορούν να προκαλέσουν μείωση και κατακερματισμό των 
οικοτόπων.  

Η αστικοποίηση σε περιοχές κοντά σε οικισμούς, π.χ. στις παρυφές χωριών και πόλεων, 
μπορεί να προκαλέσει μείωση της έκτασης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου.  

Ο κατακερματισμός του οικοτόπου και η μείωση της συνδεσιμότητας του οικοτόπου 
θεωρούνται απειλή για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στις βόρειες χώρες (π.χ. Σουηδία, Πολωνία, Βέλγιο, Δανία), ωστόσο υπάρχουν 
γενικότερα λίγες διαθέσιμες μελέτες και μεθοδολογίες ή εμπειρίες σχετικά με τον 
κατακερματισμό των λειμώνων. 
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Ο κατακερματισμός του οικοτόπου μειώνει τη συνδεσιμότητα των λειμώνων για τα 
φυτικά είδη (Soons et al., 2005). Μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στους πληθυσμούς 
ασπόνδυλων που συνδέονται με τους λειμώνες, μειώνοντας τον πλούτο των ειδών (Parker 
και McNally, 2002). Σε κατακερματισμένους οικοτόπους, η γενετική πολυμορφία των 
πληθυσμών τείνει να είναι φτωχότερη, αποδυναμώνοντας συνεπώς και τη 
μακροπρόθεσμη διατήρησή τους. 

Εικάζεται ότι ο κατακερματισμός των οικοτόπων έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δυναμική 
του πληθυσμού, και έρευνες έχουν αναδείξει την παρουσία γενετικού ανασχετικού 
παράγοντα για ορισμένα είδη/πληθυσμούς, καθώς και την ύπαρξη ενός είδους «χρέους 
εξαφάνισης» για απομονωμένα τεμάχια οικοτόπων. Η διαδικασία ανάκτησης μετά την 
αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων λειμώνων μπορεί επίσης να παρεμποδιστεί από την 
έλλειψη αποικισμού, λόγω της έλλειψης τυπικών ειδών στην υπόλοιπη βλάστηση και της 
έλλειψης σπόρων στην τράπεζα σπόρων του εδάφους ή στη σποροβροχή.  

Ο κατακερματισμός των οικοτόπων αποτελεί επίσης σημαντικό ζήτημα για πολλά τυπικά 
ασπόνδυλα είδη, τα οποία είναι λιγότερο κινητικά και είτε χρειάζονται ένα μωσαϊκό 
διαφορετικών στοιχείων οικοτόπου ή οικοτόπων για τον κύκλο ζωής τους είτε βασίζονται 
στη δυναμική του μεταπληθυσμού. Επιπλέον, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα είναι 
απαραίτητη η μετανάστευση ειδών σε νέο κατάλληλο οικότοπο, η οποία μπορεί να 
καταστεί αδύνατο με τον αυξανόμενο κατακερματισμό του οικοτόπου στο τοπίο. 

Είναι αναγκαία η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τον κατακερματισμό του οικοτόπου 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη διατήρηση του 
οικοτόπου. 

Κατά την εκτίμηση επιπτώσεων των νέων εξελίξεων στις περιοχές κατανομής των 
οικοτόπων θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην καταστροφή ή την 
υποβάθμιση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. 
 

Δημιουργία δασών  

Σε ορισμένες χώρες, π.χ. Ιταλία, Σλοβακία και Λετονία, δημιουργήθηκαν δάση σε εκτάσεις 
που ανήκαν παλαιότερα στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Η δάσωση 
πραγματοποιούνταν συχνά με τη χρήση μη ιθαγενών ειδών ή ειδών που δεν αντιστοιχούν 
στην πιθανή βλάστηση της περιοχής (π.χ. Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). Αυτό δεν 
συμβαίνει συχνά επί του παρόντος, αλλά μπορεί να συμβεί ακόμη και για οικονομικούς ή 
θηρευτικούς λόγους. Η φύτευση κωνοφόρων δένδρων μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή 
του pH του εδάφους και, κατά συνέπεια, της σύνθεσης των φυτικών κοινοτήτων. 
Επιπλέον, το ριζικό σύστημα των δένδρων τείνει να αλλάζει το έδαφος με τη ρωγμάτωση 
της κρητίδας. Τέλος, η σκίαση που προκαλείται από το φύλλωμα των δένδρων περιορίζει 
την πρόσβαση στο φως και δημιουργεί πιο υγρά μικροκλίματα τα οποία είναι επιβλαβή 
για τη διατήρηση των ειδών αυτών των λειμώνων. 

Διατήρηση των δασών που έρχεται σε αντίθεση με την αποκατάσταση οικοτόπων 

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει δασική νομοθεσία, η οποία έχει ως στόχο τη διεύρυνση 
ή τη διατήρηση δασικών εκτάσεων, καθώς και άλλες εθνικές υποχρεώσεις, γεγονός που 
δυσχεραίνει την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 6210, όταν η διαδοχή βρίσκεται σε 
πολύ προχωρημένη φάση και έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρώτα στάδια δασών, όπως, για 
παράδειγμα, οι δασοσυστάδες Pinus sylvestris. Αυτά τα δάση πρώτης γενιάς, ιδίως με 
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δένδρα χωρίς υπερβολικά μεγάλη σκίαση, συχνά εξακολουθούν να περιέχουν αρκετά 
τυπικά φυτικά είδη ή διασπορείς για τη διευκόλυνση της αποκατάστασης του πρώην 
οικοτόπου 6210 σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η απουσία πρακτικών ή νομικών εμποδίων για την αποκατάσταση, όπως 
κανόνες διατήρησης ή αντιστάθμισης για τα δάση μετά τη διαδοχή λόγω εγκατάλειψης 
της διαχείρισης ξηρών λειμώνων. 
 

Δραστηριότητες ανασύστασης 

Οι δραστηριότητες ανασύστασης, όπου μπορούν να καταστούν εντατικές, μπορούν να 
προκαλέσουν συμπύκνωση και διάβρωση του εδάφους, με επακόλουθες αρνητικές 
επιπτώσεις στα είδη χλωρίδας και πανίδας που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου. Τα αθλήματα και οι δραστηριότητες αναψυχής υπαίθριου χώρου έχουν 
αναφερθεί ως πιέσεις και απειλές μεσαίας και υψηλής έντασης για τον συγκεκριμένο 
τύπο οικοτόπου σε ορισμένες χώρες της ΕΕ (σύμφωνα με την υποβολή εκθέσεων βάσει 
του άρθρου 17).  

Η υπερβολική ποδοπάτηση μπορεί να προκαλέσει την εισαγωγή χωροκατακτητικών και 
επεκτατικών φυτικών ειδών, την ανάπτυξη διαταραχόφιλης βλάστησης και τη μείωση της 
βιοποικιλότητας. 
 

Συλλογή φυτών 

Μολονότι η συλλογή φυτών σπανίζει ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας, οι ορχιδέες 
(όχι μόνο τα άνθη, αλλά και οι βολβοί), καθώς και ορισμένα άλλα είδη φυτών που 
συνδέονται με τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, διαθέτουν πολύ ελκυστικά άνθη και σε 
συγκεκριμένες τοποθεσίες η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή. Η 
δράση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα ορισμένων πληθυσμών ειδών, στους 
οποίους τα αποθέματα σπόρων μειώνονται. 
 

3.4.2 Προσδιορισμός εκτάσεων στις οποίες απαιτείται επείγουσα δράση για την 
καταπολέμηση υψηλών πιέσεων 

Κάποιες εκτάσεις μπορούν να προσδιοριστούν ως ιδιαίτερα σημαντικές για την 
καταπολέμηση των κύριων επιπτώσεων στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου σε ορισμένες 
χώρες. Είναι σαφές ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις μεγάλες εγκαταλελειμμένες εκτάσεις 
που παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις επεκτατικών λοχμών, όπου το εισόδημα από την 
εκτατική βόσκηση δεν είναι πλέον επικερδές. Επίσης, τα μέτρα αντιστάθμισης ή 
ανασύστασης συχνά δεν ελέγχονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η άσκηση μακροπρόθεσμης διαχείρισης. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναληφθεί δράση σε εκτάσεις οι οποίες ενδέχεται να είναι πιο 
ευαίσθητες στον εμπλουτισμό με θρεπτικά συστατικά (π.χ. στη Δανία), καθώς και σε 
εκτάσεις στις οποίες ο οικότοπος είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένος (όπως 
επισημάνθηκε στη Δανία και τη Σουηδία). 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα τεμάχια υψηλής ποιότητας του 
συγκεκριμένου οικοτόπου που δεν βρίσκονται εντός των τόπων Natura 2000, όπως 
επισημάνθηκε στην Ιρλανδία (Martin et al. 2018). 
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Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ακρότατες 
εκτάσεις (π.χ. στη ζώνη μετάβασης από την ηπειρωτική στη βόρεια περιοχή), όπου ο 
τύπος οικοτόπου δεν είναι μόνο λιγότερο έντονος, αλλά έχει και μικρότερη ανθεκτικότητα 
και χαμηλότερο δυναμικό ανάκτησης. 
 
3.4.3 Διαδικασίες και μεθοδολογίες προσδιορισμού και αξιολόγησης των κύριων 
απειλών και πιέσεων για τον οικότοπο 

Δεν υπάρχουν εν γένει πρότυπες διαδικασίες και μεθοδολογίες σε επίπεδο χωρών για τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κύριων απειλών και πιέσεων στον οικότοπο 6210. 
Οι απειλές και πιέσεις εντοπίζονται συνήθως από ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος 
επιτόπου και η έντασή τους εκτιμάται με βάση τις γνώσεις εμπειρογνωμόνων.  

Ορισμένες χώρες βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας πρότυπων 
μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των απειλών και πιέσεων που ασκούνται στους 
οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την αξιολόγηση των 
απειλών και των πιέσεων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων συνδέονται με την άνιση 
κατανομή και έντασή τους. 

 
3.4.4 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Οι κύριες απειλές και πιέσεις είναι σαφείς και κοινές σε όλες τις βιογεωγραφικές 
περιοχές και συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλης διαχείρισης. Περιλαμβάνουν, 
αφενός, την εγκατάλειψη της γης και την έλλειψη ή τη μείωση της βόσκησης και της 
χορτοκοπής, με συνέπεια τη διαδοχή της βλάστησης με την επέκταση λοχμών και 
δένδρων. Από την άλλη πλευρά, η εντατικοποίηση της βόσκησης μπορεί να οδηγήσει 
σε ευτροφισμό, μεταβολές του εδάφους και αλλαγές στις κοινότητες βλάστησης και 
στη συναφή πανίδα. 

 Είναι αναγκαίο να μελετηθεί περαιτέρω ο κατακερματισμός των οικοτόπων (μείωση 
της συνδεσιμότητας των οικοτόπων) και ο αντίκτυπός του στην κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων. 

 Η εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών στον οικότοπο πρέπει να διερευνάται και να 
παρακολουθείται περαιτέρω.  

 Δεν υπάρχουν εν γένει πρότυπες διαδικασίες και μεθοδολογίες σε επίπεδο χωρών για 
τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κύριων απειλών και πιέσεων στον οικότοπο 
6210 και θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπες μέθοδοι αυτού του είδους. 
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3.5 Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

Δεν υπάρχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Η ανάλυση προσβλητότητας και οι εμπειρίες σχετικά 
με την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τύπο οικοτόπου του 
6210 σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, προκειμένου να 
προσδιοριστούν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 
 
3.5.1 Στοιχεία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον οικότοπο 6210 

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον οικότοπο 
6210, διότι οι επιπτώσεις αυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής εκτίμησης 
και στις περισσότερες χώρες δεν φαίνεται να υπάρχουν ειδικές μελέτες για τις επιπτώσεις 
αυτές. Πράγματι, η κλιματική αλλαγή δεν αναφέρεται στην έκθεση βάσει του άρθρου 17 
(περίοδος 2007-2012) της οδηγίας για τους οικοτόπους ως υψηλή απειλή ή πίεση για τον 
τύπο οικοτόπου 6210 σε κανένα κράτος μέλος. 

Ο πρόσφατος ευρωπαϊκός κόκκινος κατάλογος οικοτόπων (European Red List of Habitats) 
(Janssen et al., 2016) αναφέρει τους ξηρούς ημιφυσικούς λειμώνες 6210 σε δύο τύπους 
λειμώνων (E1.2a, E1.1i). Σε μία περίπτωση, η κλιματική αλλαγή έχει συμπεριληφθεί στον 
ειδικό κατάλογο πιέσεων και απειλών.  

Στην Ιρλανδία υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κλιματικοί 
παράγοντες που είναι σημαντικοί για τον καθορισμό του εύρους εξάπλωσης του 
συγκεκριμένου οικοτόπου του παραρτήματος I έχουν αλλάξει τα τελευταία 12 έτη. Επί 
του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυξήθηκαν τα 
επίπεδα των θερινών βροχοπτώσεων κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και του τρόπου 
με τον οποίο η εξέλιξη αυτή αυτό επηρεάζει τις κοινότητες λειμώνων. Οι Leahy & Kiely 
(2011) επισημαίνουν τα προβλήματα των αυξημένων πλημμυρών (αναφέρονται στο 
NPWS 2013).  Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρακολούθησης λειμώνων (2015-2017), 
διαπιστώθηκε ότι ένας τόπος επηρεάζεται αρνητικά ως προς τη σύνθεση των ειδών λόγω 
των υγρότερων θερινών περιόδων (Martin et al 2018).  

Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ιταλία), τα φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
όπως η αύξηση της θερινής ξηρασίας και της θερμοκρασίας, θεωρούνται απειλή που 
μπορεί να επηρεάσει τον οικότοπο και υποστηρίζουν πιθανώς περιπτώσεις στις οποίες 
παρατηρούνται αραίωση και διάβρωση του εδάφους, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν 
δραστικές αλλαγές στη δομή και τη χλωριδική σύνθεση, ευνοώντας την ανάπτυξη 
μονοετών ειδών που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία. 

Στη Γαλλία παρατηρήθηκαν ορισμένες επιπτώσεις στην άφιξη ζωικών ειδών νότιας 
κατανομής στην περιοχή της Νορμανδίας (κοιλάδα Eure και κοιλάδα του Σηκουάνα), όπου 
ο οικότοπος 6210 διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην υποδοχή και τη διασπορά των ειδών 
αυτών. 

Ωστόσο, από μακροπρόθεσμα πειραματικά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο προκύπτει ότι 
ο οικότοπος είναι ανθεκτικός στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (με τη μορφή 
θερινών ξηρασιών και θερμών χειμώνων) (Grime et al 2008).  

Η κλιματική αλλαγή μπορεί επίσης να προωθήσει την ανάπτυξη χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών τα οποία είναι λιγότερο ευαίσθητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος.  
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3.5.2 Προσβλητότητα του οικοτόπου στην κλιματική αλλαγή και ικανότητα 
προσαρμογής του 

Μερικές μελέτες προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα μοντέλο ανταπόκρισης ορισμένων 
τύπων λειμώνων στις κλιματικές αλλαγές. Οι τύποι οικοτόπων είναι πολύπλοκες 
οντότητες με δυναμικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η διαμόρφωση μοντέλου για τη 
μελλοντική κατανομή τους της θα πρέπει να βασίζεται στα συστατικά στοιχεία τους, και 
ειδικότερα στα χαρακτηριστικά είδη φυτών τους (Bittner et al. 2011). Ωστόσο, οι 
διαειδικές σχέσεις και λειτουργίες μεταβάλλονται επίσης με την άφιξη νέων ειδών ή με 
τις απώλειες ειδών και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα νέους ή τροποποιημένους 
τύπους οικοτόπων με διαφορετική αναμενόμενη αντίδραση έναντι των κλιματικών 
μεταβλητών. 

Σε επίπεδο ΕΕ έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες διαμόρφωσης μοντέλου, από 
τις οποίες προκύπτει ότι θα σημειωθούν περισσότερες πλημμύρες και μεγαλύτερες 
ξηρασίες (ICCP 2007). Η προσομοίωση της εμφάνισης διαφόρων προστατευόμενων 
τύπων οικοτόπων λειμώνων στην Ευρώπη έως το 2060 υπό την επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής καταδεικνύει ότι η συνολική εμφάνιση προστατευόμενων οικοτόπων λειμώνων 
στην Ευρώπη θα μειωθεί (Bittner et al. 2011). Ωστόσο, για ορισμένους τύπους οικοτόπων, 
η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επιφέρει ευνοϊκότερες κλιματικές συνθήκες σε 
ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, οι παρατεταμένες και συχνότερες ξηρασίες θα 
μπορούσαν να αυξήσουν τις εκτάσεις οικοτόπων ξηρών λειμώνων (6120*, 6210) στη 
Βόρεια Ευρώπη (Rusina, 2017). 

Αναμένεται ότι το εύρος εξάπλωσης των περισσότερων ειδών θα μετατοπιστεί 
βορειοανατολικά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα εύρη εξάπλωσης των ευρωπαϊκών 
πτηνών θα μετατοπιστούν κατά 550 km, κατά μέσο όρο, και θα μειωθούν κατά 20 %, κατά 
μέσο όρο (Huntley et al. 2008). Είδη με μικρότερο δυναμικό εξάπλωσης από τα πτηνά (για 
παράδειγμα, φυτά και ασπόνδυλα) θα μπορούσαν να επηρεαστούν ακόμη περισσότερο 
από την κλιματική αλλαγή. Καθώς αλλάζουν τα εύρη εξάπλωσης των ειδών, θα 
μεταβάλλονται και οι κοινότητες των ειδών, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
ειδών. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να προκαλέσει ακόρεστες κοινότητες ειδών με υψηλό 
κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ειδών (Auniņš 2009).   

Οι Buse et al. (2015) αναφέρουν ότι οι ξηροφυτικοί λειμώνες φαίνεται να είναι λιγότερο 
ευπρόσβλητοι στην κλιματική αλλαγή από ό,τι άλλοι τύποι οικοτόπων που μελέτησαν, 
ενώ οι μεσόφιλοι ορεινοί λειμώνες καταλήγουν πιθανότατα να επηρεάζονται από τις 
αλλαγές του κλίματος, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση και την αφθονία των ειδών. 

Στην Πολωνία προβλέπονται μεγαλύτερες θερινές θερμές περίοδοι, γεγονός που θα 
μπορούσε να είναι ακόμη και επωφελές για τον οικότοπο 6210. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα 
τυπικά είδη, όπως η Pulsatilla spp., ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις έντονες 
θερινές ξηρασίες ή από την έλλειψη χειμερινών περιόδων παγετού, δεδομένου ότι 
υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο παγετός είναι απαραίτητος για την 
επιτυχή ανθοφορία και παραγωγή σπόρων της Pulsatilla (Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Ο αντίκτυπος της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών στη δυναμική μιας φυτικής 
κοινότητας σε ξηρούς λειμώνες μελετήθηκε από τους Dostálek & Frantík (2011) στην 
Τσεχική Δημοκρατία. Διαπιστώθηκαν συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων λειτουργικών 
ομάδων ειδών και μεμονωμένων ειδών, καθώς και μεταβλητότητα των καιρικών 
συνθηκών. Κατά τη διάρκεια μιας εννεαετούς μελέτης που εκπονήθηκε σε πέντε φυσικά 
καταφύγια, παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες αντιδράσεις της βλάστησης ξηρών λειμώνων 
στις καιρικές συνθήκες: i) οι υγρότερες συνθήκες, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, 
επηρέασαν την κυριαρχία και τον πλούτο ειδών πολυετών ειδών ποώδους βλάστησης και 
τη μείωση των φυτών που σχηματίζουν θύσανο· ii) οι υψηλότερες από έτος σε έτος 
θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κυριαρχίας 
των χαμηλών αγρωστοειδών και της παρέρπουσας ποώδους βλάστησης· iii) η εαρινή 
ξηρασία είχε αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική αφθονία, ιδίως την αφθονία 
δικοτυλήδονων ειδών, και στον πλούτο των ειδών. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές μπορούν να 
εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η βλάστηση διαφορετικών τοποθεσιών μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
καιρικές συνθήκες με αντιφατικούς τρόπους. 

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην κατάρτιση του παρόντος σχεδίου 
δράσης ανέφεραν ότι οι πλούσιοι σε είδη λειμώνες είναι καλά προσαρμοσμένοι στις 
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Τα ξηροθερμικά είδη ευνοούνται σε ξηρές χρονιές, 
ενώ τα μεσόφυτα ευνοούνται υγρότερες χρονιές. 

Σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες, ο οικότοπος καθεαυτός είναι ουσιαστικά 
ανεξάρτητος από τη στάθμη των υπόγειων υδάτων, και τα είδη του είναι επί το πλείστον 
προσαρμοσμένα στις ξηρές-ημίξηρες συνθήκες. Συνεπώς, δεν αναμένονται άμεσες και 
σαφώς παρατηρήσιμες επιπτώσεις. Ο έμμεσος αντίκτυπος (αύξηση της προσβλητότητας 
και μείωση της ικανότητας προσαρμογής) δεν θα πρέπει να αποκλείεται λόγω της πιθανής 
αλλαγής της διαχείρισης και του δυνητικού αναδυόμενου ρόλου των χωροκατακτητικών 
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ειδών· ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να αναλυθούν μόνο στο πλαίσιο τοπικών 
περιπτωσιολογικών μελετών. 

Οι πιθανές επιπτώσεις ενδέχεται να συνδέονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους λόγω της εξάρτησης από την 
έλλειψη νερού για τη διατήρηση της ιδιαίτερης χλωρίδας και της δομής των λειμώνων 
κατά την ξηρά περίοδο. 
 
3.5.3 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Λόγω της έλλειψης γνώσεων και στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στον συγκεκριμένο οικότοπο, φαίνεται ότι είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η 
εκπόνηση μελετών για την κάλυψη αυτού του κενού γνώσεων, να αναλυθεί η 
προσβλητότητα του οικοτόπου στην κλιματική αλλαγή και να προσδιοριστούν πιθανά 
μέτρα προσαρμογής. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τυπικά 
ασπόνδυλα είδη και δυνητικά ευπρόσβλητα ή ευαίσθητα είδη με μεταπληθυσμούς. 

 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα 
τοπικά βλαστοπλάσματα (σπόροι, πολλαπλασιαστικές μονάδες) που προέρχονται από 
κατάλληλες γύρω περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 
δομής, της πυκνότητας και της χλωριδικής σύνθεσης των υφιστάμενων τεμαχίων του 
οικοτόπου. Ωστόσο, η πραγματική αντιμετώπιση των αιτίων της πίεσης αυτής μπορεί 
να διασφαλιστεί μόνο σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

 Η πρόληψη του κατακερματισμού του οικοτόπου και η διασφάλιση της 
συνδεσιμότητας θα βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής του οικοτόπου 6210 
στην κλιματική αλλαγή. 
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4. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
 
Οι λειμώνες αυτοί συντηρούνται υπό τακτική διαχείριση, μέσω εκτατικής βόσκησης 
και/ή χορτοκοπής. Μπορεί να είναι επίσης απαραίτητες δράσεις αποκατάστασης για 
την ανάκτηση της έκτασης, της δομής και των λειτουργιών, όπου οι λειμώνες έχουν 
υποβαθμιστεί σημαντικά ή έχουν εξαφανιστεί. Εξίσου σημαντική είναι και η 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της διαχείρισης του οικοτόπου.  

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες διατήρησης μπορούν να προσδιοριστούν σε επίπεδο 
βιογεωγραφικής περιοχής για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης και 
την αντιμετώπιση των κύριων απειλών για τον οικότοπο, π.χ. βελτίωση της έκτασης, της 
δομής, της λειτουργίας, ανάγκες αποκατάστασης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να μετατραπούν 
στη συνέχεια σε ειδικούς στόχους σε επίπεδο χώρας. 

Στόχοι διατήρησης πρέπει να επίσης να καθοριστούν σε τόπους Natura 2000 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των τόπων στην επίτευξη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου.  

Θα είναι επίσης αναγκαία η δράση εκτός των τόπων Natura 2000 προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρησή του, οικολογική ποικιλομορφία και επαρκής 
συνδεσιμότητα 

 

4.1 Ιστορικό και πλαίσιο 

Η οδηγία για τους οικοτόπους επιβάλλει την υποχρέωση θέσπισης και εφαρμογής μέτρων 
διατήρησης για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με 
την οδηγία, η «κατάσταση της διατήρησης» ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται 
«ικανοποιητική» όταν:  

 η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν 
σταθερές ή αυξάνονται, 

 η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη 
συντήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά 
το προβλεπτό μέλλον και  

 η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική. 

Η οδηγία απαιτεί επίσης τη σύσταση του δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης Natura 2000, 
στο πλαίσιο του οποίου θεσπίζονται και εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που 
απαιτούνται για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη που είναι παρόντα στους τόπους, 
καθώς και ένα καθεστώς προστασίας ώστε να αποφεύγονται η υποβάθμιση των 
οικοτόπων, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες 
έχουν ορισθεί. Βάσει της οδηγίας απαιτείται επίσης η εκτίμηση σχεδίων ή έργων για την 
πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην ακεραιότητα των τόπων. 

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 απαιτεί από τα κράτη μέλη 
να αποκαταστήσουν μέχρι το 2020 τουλάχιστον το 15 % των υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη 
σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των 
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οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των δύο οδηγιών για τη φύση. Επιπλέον, η 
στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
τόπων Natura 2000, κυρίως μέσω της εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης τόπων και μέτρων 
διατήρησης, καθώς και στην ενσωμάτωση απαιτήσεων διαχείρισης ειδών και οικοτόπων 
σε βασικές πολιτικές που αφορούν τις χρήσεις γης και υδάτων, όπου αυτό είναι εφικτό.  
 

4.2 Συνολικός στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης 

Το σχέδιο έχει ως γενικό στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης και 
προτείνει τον καθορισμό γενικών στόχων για τη διατήρηση και τη διαχείριση του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου σε βιογεωγραφικό επίπεδο, οι οποίοι θα πρέπει στη 
συνέχεια να μεταφραστούν σε ειδικότερους στόχους σε επίπεδο χώρας. Στο σχέδιο 
προτείνεται επίσης ο προσδιορισμός των τόπων και των περιοχών προτεραιότητας, ώστε 
να διασφαλιστεί η διατήρηση του οικοτόπου και να διευκολυνθεί ο καθορισμός των 
στόχων σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ. βιογεωγραφικό, εθνικό), τόσο εντός όσο και εκτός 
του δικτύου Natura 2000. 

 

4.3 Καθορισμός στόχων σε βιογεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο 
χωρών  

Σε βιογεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας, είναι απαραίτητο να εξετάζονται τόσο 
η κατάσταση διατήρησης (ΚΔ) του τύπου οικοτόπου όσο και οι παράμετροι που 
καθορίζουν αυτή την κατάσταση (έκταση, δομή και λειτουργίες, μελλοντικές προοπτικές) 
και να αναλύονται οι απειλές ή ο συνδυασμός απειλών που ενδέχεται να έχουν 
προκαλέσει την υφιστάμενη κατάσταση και καθορίζουν τις τάσεις. 

Όπου η ΚΔ είναι ικανοποιητική: οι στόχοι θα πρέπει να αποσκοπούν στη συντήρηση του 
οικοτόπου σε ικανοποιητική κατάσταση μέσω της διατήρησης κατάλληλου συστήματος 
διαχείρισης του οικοτόπου και της πρόληψης πιθανών απειλών και πιέσεων που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάστασή του. 

Όπου η ΚΔ είναι μη ικανοποιητική (ανεπαρκής – ΜΙΚ1 ή κακή – ΜΙΚ2), θα πρέπει να 
βελτιωθεί. Ανάλογα με την κατάσταση των παραμέτρων που αξιολογούνται σε μη 
ικανοποιητική κατάσταση, είναι πιθανό να απαιτείται: 

- βελτίωση του εύρους εξάπλωσης,  
- βελτίωση της έκτασης, 
- βελτίωση της δομής και των λειτουργιών, 
- βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών. 

Η βελτίωση του εύρους εξάπλωσης και της έκτασης θα απαιτούσε την αποκατάσταση 
του οικοτόπου σε κατάλληλους τόπους και, ταυτόχρονα, την πρόληψη της μείωσης της 
συνολικής έκτασης του οικοτόπου και του αριθμού των τοποθεσιών του οικοτόπου στη 
χώρα. Θα πρέπει να προσδιοριστούν και να επιλεγούν στις χώρες, σε βιογεωγραφικό 
επίπεδο, κατάλληλοι τόποι για την αποκατάσταση του οικοτόπου, ώστε να διασφαλιστεί 
η μακροπρόθεσμη διατήρηση του οικοτόπου και των συναφών ειδών του, η οικολογική 
ποικιλομορφία του και η επαρκής συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
κατανομής του. 



 

65 

Βελτίωση της δομής και των λειτουργιών. Η δομή και οι λειτουργίες ενός τύπου 
οικοτόπου αφορούν τη σύνθεση και την ποικιλομορφία των ειδών, τις οικολογικές 
λειτουργίες και διεργασίες που διατηρούν τον οικότοπο, καθώς και την οικολογική 
συνδεσιμότητα. Η βελτίωση της δομής και των λειτουργιών μπορεί να είναι αναγκαία σε 
εκτάσεις στις οποίες ο οικότοπος είναι υποβαθμισμένος. Η βελτίωση εν προκειμένω 
περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης μέσω της 
εξάλειψης και της μείωσης των κύριων απειλών και πιέσεων που επιδρούν στον τύπο 
οικοτόπου. Για τη βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του οικοτόπου πρέπει να 
λαμβάνει επίσης υπόψη την πολυμορφία και την κατανομή των φυτικών κοινοτήτων και 
ειδών που χαρακτηρίζουν τον οικότοπο σε εθνικό επίπεδο. 

Η βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών απαιτεί συνήθως την αντιμετώπιση των 
υποκείμενων αιτιών των κύριων απειλών και πιέσεων που ασκούνται στον οικότοπο, 
ώστε να είναι δυνατή βελτίωση των τάσεων των διαφόρων παραμέτρων. Ορισμένα 
σχετικά παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι τα εξής: μείωση της εναπόθεσης 
ατμοσφαιρικών θρεπτικών ουσιών, ανάσχεση της επέκτασης των λοχμών και 
χωροκατακτητικών ειδών, πρόληψη της εγκατάλειψης και διασφάλιση κατάλληλης 
διαχείρισης των εκτάσεων με παρουσία του οικοτόπου κ.λπ. 
 
 

Γενικοί στόχοι 

Σε βιογεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο χωρών, το σχέδιο προτείνει τους ακόλουθους 
γενικούς στόχους: 

 Διατήρηση του εύρους εξάπλωσης και της έκτασης και, όπου είναι απαραίτητο, 
αποκατάσταση και αύξηση της έκτασης, διατήρηση ή βελτίωση της δομής και της 
λειτουργίας των εν λόγω λειμώνων (ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση αυτών 
των παραμέτρων) και εξασφάλιση ευνοϊκών μελλοντικών προοπτικών σε ολόκληρη 
την περιοχή κατανομής τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

 Διασφάλιση της διατήρησης της οικολογικής ποικιλότητας του τύπου οικοτόπου και 
των χαρακτηριστικών φυτικών κοινοτήτων του, καθώς και χαρακτηριστικών 
ασπόνδυλων ειδών, όπως οι επικονιαστές, σε ολόκληρη την περιοχή κατανομής του. 
Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον καθορισμό ειδικών στόχων για κάθε χώρα, 
λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 
πρέπει να διατηρηθούν σε ολόκληρη την περιοχή. 

 Για τη διασφάλιση της οικολογικής συνδεσιμότητας σε ολόκληρο το εύρος 
εξάπλωσης του οικοτόπου. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα μεταξύ 
των εκτάσεων με παρουσία του συγκεκριμένου οικοτόπου, δεδομένου ότι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνδεση των πληθυσμών ορισμένων ειδών, 
όπως των πεταλούδων ή άλλων σχετικών επικονιαστών, μεταξύ άλλων ειδών πανίδας 
και χλωρίδας. Η δημιουργία τεναγών με στοχευόμενη βλάστηση για τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας του τοπίου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των μεταπληθυσμών 
φυτών και ζώων. 

 Ανταλλαγή και εναρμόνιση γνώσεων και εμπειριών όσον αφορά την προστασία και 
τη διαχείριση του οικοτόπου μεταξύ των χωρών της ίδιας βιογεωγραφικής περιοχής.  

 Ανάπτυξη παρόμοιων προσεγγίσεων στα καθεστώτα στήριξης (π.χ. όσον αφορά τα 
είδη επιδοτήσεων/κινήτρων) σε όλες τις χώρες της ίδιας βιογεωγραφικής περιοχής. 
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4.3.1 Επιμέρους στόχοι και ποσοτικές τιμές για τους στόχους διατήρησης 

Σε ορισμένες χώρες έχουν καθοριστεί ειδικοί στόχοι για τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης, π.χ. όσον αφορά την έκταση του οικοτόπου που πρέπει να αποκατασταθεί. 
Σε άλλες περιπτώσεις έχουν καθοριστεί μόνο γενικότεροι στόχοι. Ορισμένα 
παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω. Οι ποσοτικές τιμές για τους στόχους διατήρησης 
θα μπορούσαν να καθοριστούν καλύτερα εάν είναι γνωστές οι ικανοποιητικές τιμές 
αναφοράς για τον τύπο οικοτόπου. 

Παραδείγματα στόχων διατήρησης για ξηρούς λειμώνες του τύπου οικοτόπου 6210 σε 
ορισμένα κράτη μέλη 

- Βέλγιο (Φλάνδρα): αύξηση της έκτασης σε 7,8 ha, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση της 
τάξης του 875 % σε σχέση με την υφιστάμενη έκταση. Μία ΕΖΔ του 6210 κατατάσσεται 
ως βασικός τόπος. 

- Λετονία: διασφάλιση της συνδεσιμότητας του τοπίου και των χαρακτηριστικών 
οικολογικών διεργασιών (ποικιλομορφία της δομής της βλάστησης και κύκλος 
θρεπτικών συστατικών). Αποκατάσταση κατάλληλων οικοτόπων για τη βελτίωση του 
αριθμού των τοποθεσιών και της κατάστασης διατήρησης των χαρακτηριστικών, 
σπάνιων και ευπρόσβλητων ειδών και των πληθυσμών τους. Αποκατάσταση και 
διατήρηση της ποικιλομορφίας λειχήνων, βρύων, ασπόνδυλων και ανώτερων φυτικών 
ειδών και κοινοτήτων (Rūsiņa, 2017). 

- Λουξεμβούργο: επέκταση της έκτασης του οικοτόπου μέσω της ανάπτυξης εκτάσεων 
με δυνατότητες εκτατικοποίησης, αποκατάστασης εκτάσεων του οικοτόπου που 
χρησιμοποιούνται εντατικά, καθώς και αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων και 
υποβαθμισμένων εκτάσεων. Έχει τεθεί στόχος για την αποκατάσταση τουλάχιστον 
350 ha του οικοτόπου (καθώς και για την αποκατάσταση των εκτάσεων του οικοτόπου 
στην περιοχή εξόρυξης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω στόχο διότι δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικώς). (Naumann et al 2013) Δημιουργία 
οικολογικού δικτύου ξηρών ημιφυσικών λειμώνων και εξασφάλιση γενετικής 
ανταλλαγής μεταξύ ασβεστολιθικών λειμώνων.  

 

4.4 Καθορισμός στόχων διατήρησης σε επίπεδο τόπου 

Όπως προαναφέρεται στο κείμενο,  έχουν χαρακτηριστεί 4 437 τόποι Natura 2000 για την 
προστασία και τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. Πολλοί από τους 
τόπους αυτούς έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικές ζώνες διατήρησης και έχουν καθοριστεί 
για τις περιοχές αυτές στόχοι διατήρησης και μέτρα διατήρησης.  

Οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου πρέπει να καθορίζονται σε τόπους Natura 2000 
με σκοπό τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που απαιτούνται για τους 
τύπους και τα είδη οικοτόπων που αιτιολογούν τον χαρακτηρισμό του εκάστοτε τόπου19. 

                                                 
19Σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των στόχων διατήρησης για τους τόπους Natura 
2000 (2012), διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EL.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EL.pdf
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Οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου θα πρέπει να προσδιορίζουν την κατάσταση που 
πρέπει να επιτευχθεί από τον τύπο οικοτόπου στους αντίστοιχους τόπους, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της συμβολής των τόπων στην επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης σε εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο καθορισμός στόχων διατήρησης θα απαιτούσε αξιολόγησης της σχετικής σημασίας 
κάθε τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου και των πραγματικών 
δυνατοτήτων κάθε τόπου για τον οικότοπο, που απαιτεί διερεύνηση των ακόλουθων 
πτυχών: 

- της σημασίας κάθε τόπου για την επίτευξη των στόχων σε βιογεωγραφικό επίπεδο 
και σε επίπεδο χώρας, 

- των υφιστάμενων συνθηκών του οικοτόπου σε κάθε τόπο και των δυνατοτήτων 
ανάκτησης ή αποκατάστασής του, 

- της ιστορικής διαχείρισης υπό την οποία διατηρήθηκε ο οικότοπος ή των αλλαγών 
και των παραγόντων που ενδέχεται να έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση του 
οικοτόπου, καθώς και των πιθανών μακροχρόνιων επιπτώσεων. 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση αυτή, θα μπορούσε να διενεργηθεί επανεξέταση των 
στόχων διατήρησης που έχουν ήδη τεθεί για τους τόπους Natura 2000 στους οποίους 
εντοπίζεται ο οικότοπος, ώστε να προσαρμοστεί ή να βελτιωθεί ο ορισμός τους, όπου 
απαιτείται. Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν οι αντίστοιχοι στόχοι για τους τόπους 
για τους οποίους δεν έχουν καθοριστεί ακόμη στόχοι διατήρησης, λαμβανομένης υπόψη 
της σχετικής σημασίας τους, των συνθηκών και των δυνατοτήτων για τον τύπο οικοτόπου. 
 
Κατά τον καθορισμό των στόχων διατήρησης του τόπου, θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:  

- οι οικολογικές απαιτήσεις του οικοτόπου σε κάθε συγκεκριμένο τόπο, 
- οι απειλές και πιέσεις που επιδρούν στον τόπο και ενδέχεται να επηρεάσουν τον 

οικότοπο, 
- οι συνθήκες στις γύρω περιοχές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την 

κατάσταση του οικοτόπου στον τόπο. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται παράδειγμα αρκετά λεπτομερών στόχων διατήρησης που 
έχουν καθοριστεί για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου σε συγκεκριμένη ειδική ζώνη 
διατήρησης (ΕΖΔ) στην Ιρλανδία (πίνακας 6). 

 
 
Πίνακας 7. Στόχοι διατήρησης που έχουν καθοριστεί για τον οικότοπο (6210) σε ΕΖΔ στην 
Ιρλανδία 
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Στόχοι διατήρησης για: την ΕΖΔ Clara Bog [000572]  

6210 Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε 
ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες 
ορχιδέες) 

Για την αποκατάσταση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης ξηρών ημιφυσικών λειμώνων 
και περιοχών όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco-Brometalia) στην 
ΕΖΔ Clara Bog, η οποία ορίζεται με τον ακόλουθο κατάλογο χαρακτηριστικών και στόχων:  

Χαρακτηριστικό Μονάδα 
μέτρησης 

Στόχος Παρατηρήσεις 

Έκταση οικοτόπου  Εκτάρια  Έκταση σταθερή ή 
αυξανόμενη, με την 
επιφύλαξη φυσικών 
διεργασιών  

Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου 
φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα (Festuco-Brometalia) 
παρατηρούνται συχνά σε στενή σύνδεση με 
άλλους οικοτόπους λειμώνων. Δύο μικρές 
εκτάσεις (συνολικά 1,36 ha) αυτού του 
οικοτόπου του παραρτήματος I 
προσδιορίστηκαν από τους Dwyer et al. (2007). 
ΣΗΜ.: Στην ΕΖΔ μπορεί να υπάρχουν και άλλες 
εκτάσεις  

Κατανομή οικοτόπου  Παρουσία  Χωρίς μείωση, με την 
επιφύλαξη φυσικών 
διεργασιών. Βλ. χάρτη 3 
για γνωστή κατανομή  

Ο οικότοπος χαρτογραφήθηκε σε δύο 
τοποθεσίες υπό τη μορφή μικρών τμημάτων στο 
βόρειο τμήμα του Clara Bog. ΣΗΜ.: Στην ΕΖΔ 
μπορεί να υπάρχουν και άλλες εκτάσεις  

Σύνθεση βλάστησης: 
χαρακτηριστικά είδη  

Αριθμός σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Παρουσία τουλάχιστον 
επτά θετικών ειδών-
δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένων 
δύο ειδών «υψηλής 
ποιότητας»  

Κατάλογος θετικών ειδών-δεικτών, 
συμπεριλαμβανομένων ειδών υψηλής 
ποιότητας, που προσδιορίστηκαν στην 
ιρλανδική έρευνα για τους ημιφυσικούς 
λειμώνες (O’Neill et al., 2013). Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, συνιστάται να ανατρέξετε στο εν 
λόγω έγγραφο  

Σύνθεση βλάστησης: 
αρνητικά είδη-δείκτες  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Κάλυψη αρνητικών ειδών-
δεικτών συνολικά 
μικρότερη ή ίση του 20 %, 
με κάλυψη από 
μεμονωμένο είδος 
μικρότερη ή ίση του 10 %  

Κατάλογος αρνητικών ειδών-δεικτών που 
προσδιορίστηκαν από τους O’Neill et al. (2013)  

Σύνθεση βλάστησης: 
ξενικά είδη  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Κάλυψη ξενικών ειδών 
μικρότερη ή ίση του 1 %  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  

Σύνθεση βλάστησης: 
ξυλώδη είδη και 
φτέρη  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Κάλυψη ξυλωδών ειδών 
(εκτός από ορισμένα 
καταγεγραμμένα είδη) και 
φτέρης (Pteridium 
aquilinum) μικρότερη ή 
ίση του 5 %  

Τα ξυλώδη είδη που μπορούν να υπάρχουν με 
ποσοστό κάλυψης άνω του 5 % είναι ο 
άρκευθος (Juniperus communis) και η 
αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη (Rosa 
spinosissima). Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει 
O’Neill et al. (2013). Οι Dwyer et al. (2007) 
επισημαίνουν επεκτατικές λόχμες και φτέρες 
(Pteridium aquilinum) στον τόπο  

Δομή βλάστησης: 
αναλογία 
πλατύφυλλων 
βοτάνων προς χόρτο  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Ποσοστό πλατύφυλλων 
βοτάνων μεταξύ 40 % και 
90 % της συνολικής 
βλάστησης  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  

Δομή βλάστησης: 
ύψος λειμώνα  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Τουλάχιστον 30 % 
λειμώνας ύψους μεταξύ 
5 cm και 40 cm  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  

Δομή βλάστησης: 
φυλλόστρωση  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Κάλυψη φυλλόστρωσης 
μικρότερη ή ίση του 25 %  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  

Φυσική δομή: 
ακάλυπτο έδαφος  

Ποσοστό σε 
αντιπροσωπευτικό 
αριθμό σημείων 
παρακολούθησης  

Ακάλυπτο έδαφος 
μικρότερο ή ίσο του 10 %  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  

Φυσική δομή: 
ενοχλήσεις  

Τετραγωνικά μέτρα  

 

Έκταση που παρουσιάζει 
ενδείξεις εκτεταμένης 
βόσκησης ή άλλων 
ενοχλήσεων μικρότερη 
των 20 m2  

Χαρακτηριστικό και στόχος βάσει O’Neill et al. 
(2013)  
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Επιπλέον, ανάλογα με την κάλυψη του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου από το δίκτυο 
Natura 2000, μπορεί να απαιτείται η ανάληψη δράσης εκτός των προστατευόμενων 
περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση, η οικολογική 
ποικιλομορφία και η επαρκής συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
κατανομής του, καθώς και η διατήρηση των ειδών που συνδέονται με τον οικότοπο.  

Στον πίνακα 4 που παρατίθεται στις σελίδες 37-38 παρουσιάζεται η εκατοστιαία έκταση 
του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου στο δίκτυο Natura 2000 ανά χώρα και 
βιογεωγραφική περιοχή (σύμφωνα με πληροφορίες από το σύνολο δεδομένων βάσει του 
άρθρου 17). Προκειμένου να προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλες εκτάσεις για τη 
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ή για την αποκατάσταση του οικοτόπου, θα πρέπει 
να διενεργηθεί λεπτομερέστερη ανάλυση σε εθνικό και βιογεωγραφικό επίπεδο.  
 

4.4 Προσδιορισμός στόχων και προσεγγίσεων διαχείρισης σε 
συγκεκριμένη έκταση 

 
Ανάλογα με την κατάσταση του λειμώνα, μπορεί να είναι αναγκαία η διατήρηση, η 
αποκατάσταση ή η ανασύσταση (βλ. ορισμούς κατωτέρω). 
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Γράφημα 16. Προσεγγίσεις διαχείρισης για τη διατήρηση ημιφυσικών λειμώνων [Rusina (επιμ.), 
2017] 
 

 
 
 

Η διατήρηση ημιφυσικών λειμώνων περιλαμβάνει την προστασία και τη διατήρηση της 
σύνθεσης των ειδών και της δομής που χαρακτηρίζουν τον ημιφυσικό λειμώνα, καθώς και 
των οικολογικών συνθηκών και διεργασιών που απαιτούνται για τη διατήρησή του σε 
ικανοποιητική κατάσταση. Απαιτεί συνήθως απαιτεί την εφαρμογή επαναλαμβανόμενων 
μέτρων (βόσκηση, χορτοκοπή κ.λπ.), συχνά σε ετήσια βάση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες διαχείρισης των τυπικών ασπόνδυλων 
κοινοτήτων. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός παραδειγμάτων, στα οποία οι διαχειριζόμενοι 
τόποι ξηρών λειμώνων παρουσιάζουν μεν πολύ ικανοποιητική εικόνα όσον αφορά τα 
τυπικά φυτικά είδη και τη βλάστηση, αλλά απουσιάζουν σχεδόν τελείως τυπικά 
ασπόνδυλα είδη, όπως, για παράδειγμα, οι πεταλούδες. Έχει αποδειχθεί ότι η μείωση των 
εντόμων στους οικοτόπους του παραρτήματος I παρατηρείται ευρέως τουλάχιστον σε 
ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, σε άρτια προστατευόμενες εκτάσεις (Hallmann et al. 

Ημιφυσικός λειμώνας σε 
ικανοποιητική κατάσταση 
Η δομή της βλάστησης, η 
φυτική κοινότητα και οι 
οικολογικές διεργασίες είναι 
χαρακτηριστικές του τύπου 
οικοτόπου 
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Συντήρηση (διαχείριση με τη στενή έννοια) των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, της δομής της 
βλάστησης και της σύνθεσης των ειδών που είναι 
χαρακτηριστικές του ημιφυσικού λειμώνα 
(βόσκηση, παραγωγή σανού, συντήρηση τάφρων, 
άλλες εργασίες) 
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Ημιφυσικός λειμώνας σε 
ανεπαρκή ή κακή κατάσταση 
Η δομή της βλάστησης 
παρεκκλίνει από τη συνήθη 
και οι απαραίτητες 
οικολογικές διεργασίες έχουν 
διακοπεί ή αλλοιωθεί· 
υπερανάπτυξη των λοχμών, 
έχει υποστεί ακατάλληλη 
διαχείριση (εδαφοκάλυψη, 
υπερβόσκηση, βελτιωμένο 
έδαφος, άροση, σπαρμένες 
εκτάσεις)·έχει 
αποστραγγιστεί (αγωγοί ή 
τάφροι αποστράγγισης) 
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Αποκατάσταση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
που είναι χαρακτηριστικές του ημιφυσικού 
λειμώνα (επανύγρανση ή αποστράγγιση, μείωση 
της γονιμότητας, περιορισμός των θρεπτικών 
συστατικών, έναρξη κατάλληλης διαχείρισης)  
Αποκατάσταση της δομής της βλάστησης και της 
σύνθεσης των ειδών που είναι χαρακτηριστικές 
του ημιφυσικού λειμώνα (αφαίρεση δένδρων και 
λοχμών, πρόσθετη σπορά με σπόρους άγριων 
ειδών, μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της εξάπλωσης ειδών, έλεγχος επεκτατικών ειδών) 

     

ΜΗ ημιφυσικός λειμώνας 
Εκτάσεις γης εντατικής 
γεωργίας (αρόσιμη γη, 
βελτιωμένος λειμώνας) 
Δασική έκταση: δασική 
έκταση ή φυτεία 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης 
Άλλες εκτάσεις γης: 
αποστραγγισμένο έλος, 
λατομείο, πρώην εργοτάξιο, 
επανακαλλιέργεια χώρων 
απόρριψης αποβλήτων κ.λπ. 
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Δημιουργία περιβαλλοντικών συνθηκών που 
είναι χαρακτηριστικές του ημιφυσικού λειμώνα 
(δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υγρασίας, 
προσαρμογή της γονιμότητας του εδάφους)  
Δημιουργία δομής βλάστησης και σύνθεσης 
ειδών που είναι χαρακτηριστικές του ημιφυσικού 
λειμώνα (σπορά με μείγματα σπόρων ειδών-
στόχων, φύτευση, έναρξη κατάλληλης διαχείρισης) 
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2017), αλλά και σε άλλες χώρες, όπως, για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες (Hallmann et al. 
2018), και εικάζεται ότι πρόκειται για πρόβλημα ευρωπαϊκής, ακόμη δε και παγκόσμιας, 
κλίμακας. Στους σημαντικούς παράγοντες για τους οποίους εικάζεται ότι αποτελούν τους 
κύρους λόγους του προβλήματος συγκαταλέγονται τα φυτοφάρμακα, 
συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των σπόρων, η ομοιόμορφη και σε μεγάλες εκτάσεις 
ταυτόχρονη διαχείριση, όπως η χορτοκοπή ολόκληρων οικοτόπων σε έναν τόπο μέσα σε 
μία ή δύο ημέρες και ο κατακερματισμός. Κατά συνέπεια, τα πανιδικά στοιχεία χρήζουν 
επίσης αποτελεσματικής διαχείρισης. 

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τη βελτίωση της κατάστασης των λειμώνων όπου 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά ή διαδικασίες του τύπου 
οικοτόπων λειμώνων. Για παράδειγμα, η αποκατάσταση υπερανεπτυγμένων λειμώνων με 
λόχμες, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν οι οικολογικές συνθήκες και διεργασίες που 
διατηρούν τον οικότοπο (π.χ. σύσταση του εδάφους και χημικές ιδιότητες).  Η οικολογική 
αποκατάσταση περιλαμβάνει συνήθως έκτακτα μέτρα, όπως η κοπή δένδρων και λοχμών 
ή η λείανση ριζών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εντατικότερη βόσκηση και 
χορτοκοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου τεθεί υπό έλεγχο η αναγέννηση των 
λοχμών και μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτενέστερη και τακτική βόσκηση ή χορτοκοπή 
διατήρησης (Rusina, 2017). 

Η ανασύσταση ημιφυσικών λειμώνων περιλαμβάνει τη δημιουργία των απαραίτητων 
περιβαλλοντικών συνθηκών για τον οικότοπο και την εισαγωγή των χαρακτηριστικών 
ειδών του οικοτόπου σε μια τοποθεσία στην οποία ο οικότοπος έχει εξαφανιστεί. Η 
ανασύσταση οικοτόπων μπορεί να είναι πιο χρήσιμη σε χώρες στις οποίες η υφιστάμενη 
έκταση του οικοτόπου είναι μικρότερη από την έκταση που μπορεί να διασφαλίσει 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης για τα είδη και τις κοινότητές του, και όπου η 
υφιστάμενη έκταση μειώνεται λόγω εγκατάλειψης, εντατικοποίησης ή άλλων αιτιών που 
οδήγησαν στην εξαφάνιση του οικοτόπου. Η ανασύσταση μπορεί να αντισταθμίσει, 
τουλάχιστον εν μέρει, τις συνέπειες της καταστροφής του οικοτόπου και της μείωσης της 
έκτασής του.  

Η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι είναι πάντα καλύτερο τα φυσικά οικοσυστήματα να 
προστατεύονται και να διατηρούνται, με την εξάλειψη, στο μέτρο του δυνατού, των 
δυσμενών επιπτώσεων και των εκτεταμένων πιέσεων, δεδομένου ότι η αποκατάσταση 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων ενέχει πάντα τον κίνδυνο αποτυχίας και συνεπάγεται 
υψηλό κόστος. Πολλές φυσικές αξίες μπορεί να πληγούν ανεπανόρθωτα, ενώ οι πόροι και 
οι επενδύσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων 
υπερβαίνουν κατά πολύ τους πόρους που απαιτούνται για τη διατήρησή τους. Το κόστος 
αυξάνεται με την αύξηση του επιπέδου υποβάθμισης. Επομένως, η ορθή διατήρηση και 
συντήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων συνιστά πάντα προτεραιότητα και η 
αποκατάσταση ή διαχείριση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως εργαλείο για την 
ανάκτηση ήδη υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Οι ανασυσταθέντες οικότοποι συχνά 
εξακολουθούν να είναι φτωχότεροι σε είδη, ακόμη και μακροπρόθεσμα, σε ένα 
κατακερματισμένο τοπίο όπου ο επαναποικισμός είναι δυσκολότερος ή ακόμη και 
αδύνατος για ορισμένα είδη. 

Κατά γενικό κανόνα, η αποκατάσταση της πρώην «ιδανικής» κατάστασης (όσον αφορά 
την έκταση του οικοτόπου, τη σύνθεση των ειδών και τις λειτουργικές διεργασίες) είναι 
δυνατή μόνον εάν δεν υπάρχουν μη αναστρέψιμες ή σημαντικά υποβαθμισμένες 
συνθήκες στην περιοχή και τον περιβάλλοντα χώρο που θα καθιστούσαν αδύνατη την 
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αποκατάσταση του οικοτόπου και των απαραίτητων διαδικασιών του (Rusina, 2017 ή 
Priede και Rūsiņa, 2017). Ορισμένες φορές είναι δυνατή μόνο η βελτίωση της κατάστασης.  

Η οικολογική αποκατάσταση ή η δημιουργία οικοτόπου ημιφυσικών λειμώνων αποτελεί 
χρονοβόρα διαδικασία. Η αποκατάσταση μπορεί να επιτύχει τα αποτελέσματα γρήγορα 
(π.χ. εντός 2 ετών) μόνον εάν το μεγαλύτερο μέρος των χαρακτηριστικών ειδών 
εξακολουθούν να είναι παρόντα και εφόσον πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες 
οικολογικές διεργασίες. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία 
αποκατάστασης διαρκεί τουλάχιστον 5-10 έτη (Rusina, 2017), ενώ για την πληρέστερη 
αποκατάσταση των πληθυσμών ασπόνδυλων θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες.  

Μετά την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες 
αποκατάστασης, απαιτούνται μέτρα συντήρησης για τη διατήρηση του λειμώνα σε καλή 
κατάσταση. Επιπλέον, τα μέτρα αποκατάστασης και συντήρησης συχνά δεν διαχωρίζονται 
αυστηρά, αλλά ενδέχεται να εφαρμόζονται ταυτόχρονα. 
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5. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Η διατήρηση του συγκεκριμένου οικοτόπου σε καλή κατάσταση εξαρτάται από την 
εκτατική βόσκηση ή χορτοκοπή, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις ιστορικές 
πρακτικές διαχείρισης. Ενδέχεται επίσης να είναι απαραίτητος ο έλεγχος λοχμών ή 
χωροκατακτητικών ειδών. 

Μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της διαχείρισης στις ανάγκες συγκεκριμένων ειδών, 
ανάλογα με τους στόχους διατήρησης των τόπων.  

 

5.1 Βασικές πρακτικές διαχείρισης για τη συντήρηση του οικοτόπου σε 
καλή κατάσταση 

Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου δεν αποτελεί εν γένει καταληκτική κοινότητα και 
βασίζεται σε πρακτικές εκτατικής διαχείρισης σε ολόκληρο σχεδόν το εύρος εξάπλωσής 
του. Οι βασικοί βιοτικοί παράγοντες για τη διατήρησή του συνδέονται στενά με τη 
δυνατότητα περιορισμού της δευτερεύουσας διαδοχής. Η δυνατότητα αυτή 
εξασφαλίζεται συνήθως με τη δραστηριότητα βόσκησης άγριων φυτοφάγων ζώων και, 
ιδίως, οικόσιτων ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, άλογα, όνοι). Η χορτοκοπή μπορεί να 
αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη διατήρηση στο πλέον μεσοφιλικό τμήμα του 
οικοτόπου (δηλαδή με μέτριο βαθμό υγρασίας). 

Το κατά πόσον η βόσκηση ή η χορτοκοπή αποτελεί την πλέον κατάλληλη τακτική 
διαχείριση για ασβεστούχους λειμώνες υψηλής βλάστησης μπορεί να εξαρτάται από τις 
συνθήκες και την ιστορική διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων, καθώς και από τον 
υποτύπο του οικοτόπου που υπάρχει. Παρότι οι περισσότερες μελέτες συνιστούν τη 
βόσκηση ως την πλέον κατάλληλη μέθοδο διαχείρισης για τους ασβεστούχους λειμώνες, 
οι Fischer & Wipf (2002) διαπίστωσαν ότι στην άνω υποαλπική περιοχή, οι ασβεστούχοι 
λειμώνες που υποβάλλονταν παραδοσιακά σε χορτοκοπή ευνοούνταν από την κοπή 
χόρτων και όχι από τη βόσκηση. Διαπιστώνονται διαφορές ως προς τη σύνθεση των ειδών 
σε βοσκούμενους και θεριζόμενους λειμώνες, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
μονάδες βλάστησης και υποτύπους. Προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης 
βιοποικιλότητα των οικοτόπων 6210, μπορεί να απαιτείται τοπικά προσαρμοσμένος 
συνδυασμός και των δύο τρόπων διαχείρισης. 

Η ιστορία και η φύση της κοινότητας αποτελούν πολύ σημαντικές μεταβλητές κατά τον 
προσδιορισμό κατάλληλων καθεστώτων διαχείρισης (Grime et al. 2000, Britton et al. 
2001). Σε πείραμα σχετικά με τις επιπτώσεις διαφόρων καθεστώτων διαχείρισης 
(βόσκηση, χορτοκοπή και μη παρέμβαση) στη βιοποικιλότητα των ολλανδικών λειμώνων 
κρητίδας, η βόσκηση είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου 
βιοποικιλότητας, ενώ η μη παρέμβαση του χαμηλότερου (During & Willems 1984). 
Επιπλέον, η βόσκηση αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη από τη χορτοκοπή για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αυξημένων επιπέδων αζώτου (Butaye et al. 2005).  

Όπου δεν έχει υπάρξει προηγούμενο ιστορικό χορτοκοπής, πρέπει να αξιολογούνται οι 
πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής από τη βόσκηση στη χορτοκοπή για τη διατήρηση της 
κοινότητας του λειμώνα. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να έχει ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία 
για τα ασπόνδυλα. Τα παρόντα ασπόνδυλα είδη θα είναι στην πραγματικότητα εκείνα των 
οποίων ο κύκλος ζωής ανταποκρίνεται στο υφιστάμενο, από μακρού καθιερωμένο 
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καθεστώς διαχείρισης. Ομοίως, η μετατροπή από παραδοσιακό καθεστώς χορτοκοπής σε 
βόσκηση είναι πιθανό να οδηγήσει σε αλλαγές στη σύνθεση των φυτικών ειδών (Rodwell 
1992). Αλλαγή αυτού του είδους μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει τα είδη πρώιμης 
ανθοφορίας, τα οποία εξαρτώνται από την παραγωγή σπόρων για τη διατήρηση των 
πληθυσμών. Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να υιοθετείται η προληπτική 
προσέγγιση για την αποφυγή αλλαγών στην από μακρού καθιερωμένη διαχείριση, ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης της φύσης (Crofts & Jefferson 1999).  

 

 

Οικότοπος προτεραιότητας με ορχιδέες (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Βόσκηση  

Οι ξηροί ασβεστούχοι λειμώνες τείνουν να αποτελούν συστήματα χαμηλής 
παραγωγικότητας, τα οποία παράγουν χαμηλές σοδειές αφομοιώσιμων χόρτων βοσκής 
και, ως εκ τούτου, διατηρούνται συνήθως με βόσκηση και όχι με χορτοκοπή. Η βόσκηση 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση του πλούτου των ειδών με τον περιορισμό της 
ικανότητας ανταγωνιστικών ειδών να κυριαρχήσουν. Αποτελεί επίσης την προτιμώμενη 
επιλογή για τη διαχείριση των ασπόνδυλων. Με εξαίρεση τις πολύ υψηλές πυκνότητες 
βόσκησης, η βόσκηση απομακρύνει το φυτικό υλικό πιο σταδιακά απ’ ό, τι η κοπή. Στην 
περίπτωση αυτή διευκολύνεται η μετακίνηση περισσότερων κινητών ασπόνδυλων σε 
άλλες εκτάσεις εντός του λειμώνα (Crofts & Jefferson 1999).  

Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των διαφόρων καθεστώτων βόσκησης δεν είναι 
ιδιαίτερα γνωστές, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες ασπόνδυλων ειδών. Μελέτες που 
εκπονήθηκαν σχετικά με τον αντίκτυπο των ποιμενικών δραστηριοτήτων σε 
ασβεστούχους λειμώνες της Βουργουνδίας καταδεικνύουν ότι, παρά την αύξηση της 
χλωριδικής ποικιλομορφίας, οι επιπτώσεις στα ασπόνδυλα μπορούν να είναι τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές, ανάλογα με τις ποιμενικές πρακτικές (Croquet & Agou 2006). Οι μη 
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βοσκούμενες εκτάσεις είναι επίσης σημαντικές για το καταφύγιο ή τη διαχείμαση της 
μικροπανίδας (Pearson et al. 2006).  

Η βόσκηση έχει και άλλα οφέλη. Η μετρίου βαθμού ποδοπάτηση μπορεί να είναι 
επωφελής: τα βαρέα ζώα, όπως τα βοοειδή, προκαλούν με τις οπλές τους ρήξη στη 
φυλλόστρωση, ποδοπατούν και συνθλίβουν την αδρή βλάστηση. Επιπλέον, οι οπλές των 
ζώων δημιουργούν ορισμένη έκταση ακάλυπτου εδάφους. Αυτό είναι σημαντικό για τον 
κύκλο ζωής πολλών ασπόνδυλων, καθώς και για τύπους φυτών που απαιτούν ακάλυπτο 
έδαφος προκειμένου να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν (Calaciura & Spinelli, 2008). 

Καθεστώς βόσκησης 

Τα βιολογικά χαρακτηριστικά ενός λειμώνα επηρεάζονται βαθιά και, σε πολλές 
περιπτώσεις, καθορίζονται θεμελιωδώς από το καθεστώς βόσκησης που του επιβάλλεται. 
Ο τύπος των ζώων που χρησιμοποιούνται, η πυκνότητα βόσκησης και ο χρόνος βόσκησης 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται (επισημαίνεται ότι ο 
τύπος ζώων περιλαμβάνει το είδος, τη φυλή, την ηλικία, το φύλο και την εμπειρία).  

Οι επιλογές όσον αφορά την εφαρμογή κατάλληλου καθεστώτος βόσκησης για τους 
σκοπούς της διατήρησης βασίζονται σε διάφορες παραμέτρους:  

— τύπος ζώων (βοοειδή, πρόβατα, μικρόσωμα άλογα κ.λπ.) και πυκνότητες βόσκησης 
— περίοδοι βόσκησης (εποχή βόσκησης) και διάρκεια βόσκησης  
— σύστημα βόσκησης (ακολουθία και πρότυπο των συμβάντων βόσκησης) 
— ενσταυλισμός, συνήθως εκτός του οικοτόπου, εάν είναι ενδεχομένως αναγκαίο.  

Ο τρόπος με τον οποίο οι παράμετροι αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να 
επηρεάσουν τον λειμώνα είναι συχνά πολύπλοκος και δυσχεραίνει την ακρίβεια των 
προβλέψεων ως προς το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορεί να 
επιτευχθεί συχνά ένα επιθυμητό αποτέλεσμα με τη χρήση διαφόρων καθεστώτων.  

Ζώα βοσκής 

Οι λειμώνες συντηρούνται με διάφορους τύπους ζώων βοσκής σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
περιλαμβανομένων των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των όνων και των αλόγων. Όλοι οι 
τύποι ζώων, σε χαμηλές πυκνότητες βόσκησης, δημιουργούν μεικτούς λειμώνες με 
ανομοιογενή δομή.  Το πρότυπο και η κλίμακα του μωσαϊκού βλάστησης μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή του ζωικού κεφαλαίου: διαφορετικά ζώα μπορούν να 
δημιουργήσουν διαφορετικούς τύπους μικροοικοτόπων (Crofts & Jefferson 1999).  

Ο τρόπος μέτρησης αυτών των χαμηλών πυκνοτήτων βόσκησης επηρεάζει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα. Ένα κοπάδι υπό την επίβλεψη βοσκού που μετακινείται διαρκώς 
διαθέτει υψηλή τοπική πυκνότητα βόσκησης, αλλά μπορεί να παρουσιάζει χαμηλή 
πυκνότητα βόσκησης σε ευρύτερη κλίμακα. Η χαμηλή πυκνότητα βόσκησης εντός 
περιφραγμένης έκτασης συνεπάγεται πολύ επιλεκτική βόσκηση και μπορεί να οδηγήσει 
σε αρκετά διαφορετικό τελικό προϊόν, δεδομένου ότι τα ζώα δεν αναγκάζονται ποτέ να 
βοσκούν τα λιγότερο επιθυμητά συστατικά. Είναι προτιμότερα τα συστήματα βόσκησης 
που μπορούν να αφαιρούν/ τα θρεπτικά συστατικά από τα συστήματα. 

Όλα τα ζώα βοσκούν με επιλεκτικό τρόπο. Τα προτιμώμενα στοιχεία της βλάστησης 
καταναλώνονται πρώτα, ενώ τα λιγότερο επιθυμητά φυτά αφήνονται τελευταία ή δεν 
βοσκούνται καθόλου. Η επιλογή και η απόρριψη ορισμένων φυτικών ειδών έναντι άλλων 
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από τα ζώα βοσκής μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διατήρηση του πλούτου 
των ειδών και στον προσδιορισμό της δομής και της χλωριδικής σύνθεσης του λειμώνα. 

Βόσκηση προβάτων (C. Olmeda) 

Τα βοοειδή διαφέρουν σημαντικά από τα πρόβατα, δεδομένου ότι προτιμούν να 
τρέφονται με ποώδη βλάστηση μεγαλύτερου ύψους και δεν μπορούν να βοσκούν το ίδιο 
επιλεκτικά με τα πρόβατα. Τα βοοειδή τυλίγουν τη γλώσσα τους γύρω από τη βλάστηση 
και ξεριζώνουν τα φυτά αφήνοντας χαμηλούς θυσάνους από υπολείμματα βόσκησης και 
εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μετά τη βόσκηση, ενώ τα πρόβατα είναι πιο επιλεκτικά από 
τα βοοειδή όσον αφορά την αναζήτηση τροφής και τρέφονται με το άνω τμήμα του φυτού 
καθώς διασχίζουν τον λειμώνα, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν μια πιο ομοιογενή 
δομή στη βλάστηση (McDonald 2007α). Τα βοοειδή εκθαμνώνουν τους λειμώνες, 
δημιουργώντας τεμάχια ακάλυπτου εδάφους, καθώς και δομική ποικιλία στα ύψη της 
βλάστησης. «Ανοικτές» δομές αυτού του είδους υποστηρίζουν ευρύ φάσμα φυτικών 
ειδών που αναγεννώνται με σπόρους, όπως η Primula veris. Τα πρόβατα είναι 
«χορτοκοπτικές μηχανές», προωθώντας την εκβλάστηση παραφυάδων και το κλείσιμο 
της βλάστησης και ευνοώντας τα ριζωματώδη είδη. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί στρέφονται 
προς αντίθετες κατευθύνσεις, με επακόλουθα αποτελέσματα για τη βλάστηση (και, 
κατ’ επέκταση, για τις υποστηριζόμενες κοινότητες ασπόνδυλων). 

Οι αίγες μπορούν είτε να βοσκούν είτε να επιδίδονται στο βλαστοφάγωμα θάμνων. Τα 
άλογα μπορούν να βοσκούν πολύ πιο κοντά στο έδαφος από ό,τι τα βοοειδή και τα 
πρόβατα και πρέπει να βοσκούν για πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο λόγω της 
διαφορετικής φυσιολογίας της πέψης τους (Rook et al. 2004). Οι όνοι είναι παρόμοιοι με 
τα μικρόσωμα άλογα, υπό την έννοια ότι βοσκούν με επιλεκτικό τρόπο. Τα κουνέλια δεν 
βοσκούν σε λειμώνες με υψηλές πόες, είναι άκρως επιλεκτικοί βοσκητές και, σε μέτριες 
πυκνότητες βόσκησης, δημιουργούν ένα ανομοιογενές μωσαϊκό μικρών εκτάσεων 
τσιμπολογώντας τη βλάστηση σε διάφορα ύψη. Εξίσου σημαντικό είναι και το σωματικό 
μέγεθος: τα μικρότερα ζώα επιλέγουν τροφή υψηλότερης ποιότητας, δεδομένου ότι 
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια σε σχέση με το σωματικό τους μέγεθος (Rook et al. 
2004).  
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Ωστόσο, το είδος ζώου έχει μικρή επίδραση όταν η πίεση βόσκησης είναι υψηλή· Σε 
τόπους με υψηλό φόρτο βόσκησης, τόσο από άλογα όσο και από βοοειδή, διαπιστώθηκαν 
επιζήμιες συνέπειες, υπό τη μορφή συνολικής μείωσης του πλούτου των φυτικών ειδών 
(Crofts & Jefferson 1999).  

Η επίδραση της ποδοπάτησης ποικίλει επίσης ανάλογα με το είδος. Η φυσική πίεση που 
ασκείται στους λειμώνες εκτιμάται σε 0,8 έως 0,95 kg ανά cm² για τα πρόβατα και σε 1,2-
1,6 kg ανά cm² για τα βοοειδή (Spedding, 1971).  

Η διατήρηση του τύπου των ζώων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε μια έκταση θα 
πρέπει να αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή και τυχόν μεταβολές ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις. Πολλά χαρακτηριστικά είδη φυτών έχουν προσαρμοστεί στη 
βόσκηση από συγκεκριμένο ζώο και τείνουν να εξαφανίζονται όταν αλλάζει ο τύπος ζώου, 
δεδομένου ότι καθίστανται ευπρόσβλητα σε διαφορετικό τρόπο βόσκησης (Pearson et al. 
2006). Οι συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές είναι εξίσου 
καθοριστικές για τον τύπο ζώων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Για 
παράδειγμα, οι πολύ ξηροί βοσκότοποι στη Νότια Ευρώπη είναι κατά γενικό κανόνα 
καταλληλότεροι για τη βόσκηση προβάτων από ό,τι για τη βόσκηση βοοειδών, διότι τα 
πρόβατα είναι ανθεκτικότερα στις ακραίες συνθήκες.  

Ωστόσο, η μεικτή βόσκηση μπορεί ενίοτε να είναι επωφελής, δεδομένου ότι μπορεί να 
δημιουργήσει διαφορετικές δομές λειμώνων ανάλογα με τις προτιμήσεις βόσκησης των 
διαφόρων ζώων· οι διατροφικές προτιμήσεις των διαφόρων ζώων βοσκής είναι απίθανο 
να συμπίπτουν. Βάσει του καθεστώτος, μπορεί να απαιτείται να βοσκούν χωριστά: τα 
βοοειδή, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχικά για τη βόσκηση 
λειμώνων όψιμης περιόδου με υψηλές πόες και να τα διαδεχθούν στη συνέχεια πρόβατα 
ή μικρόσωμα άλογα, αφού μειωθεί το ύψος του λειμώνα σε κατάλληλο επίπεδο ώστε 
αυτά τα ζώα βοσκής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Οι 
διάφορες πηγές βόσκησης πρέπει να προσδιορίζονται και να αξιολογούνται χωριστά, 
ώστε να πραγματοποιούνται μόνο οι πλέον κατάλληλες προσαρμογές (Crofts & Jefferson 
1999).  

Σε λειμώνες που δεν έχουν βοσκηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αίγες για την απομάκρυνση λοχμών και θάμνων που έχουν αρχίσει να 
αναπτύσσονται στην τοποθεσία. Η εισαγωγή της εναλλασσόμενης βόσκησης αιγών 
μπορεί να αποτελεί αποδοτική μέθοδο για την αποκατάσταση ξηρών λειμώνων που 
χαρακτηρίζονται από επεκτατικές λόχμες. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε σε μελέτη που 
εκπονήθηκε για τη διερεύνηση του αντικτύπου της εναλλασσόμενης βόσκησης αιγών με 
σχετικά υψηλή πίεση βόσκησης (0,6 έως 0,8 LU/ha/έτος) επί επτά έτη στη δομή των 
οικοτόπων και τον πλούτο των ειδών σε έξι τοποθεσίες ξηρών λειμώνων με επεκτατικές 
λόχμες στην κοιλάδα του κάτω τμήματος του ποταμού Saale στην Κεντρική Γερμανία. Η 
μείωση των επεκτατικών λοχμών και ο αυξανόμενος αριθμός των ειδών-στόχων 
συσχετίζεται με τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης αυτών των εξαιρετικά 
πολύτιμων τύπων οικοτόπων ξηρών λειμώνων (Elias et al. 2018). 
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Βόσκηση αιγών στην ειδική ζώνη διατήρησης Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Πίεση βόσκησης. Πυκνότητες βόσκησης 

Η πίεση βόσκησης αποτελεί μονάδα μέτρησης της ποσότητας βλάστησης που αναμένεται 
να λάβει ένας συγκεκριμένος αριθμός ζώων βοσκής, συγκεκριμένου είδους και μεγέθους, 
από μια χορτολιβαδική έκταση κατά τη διάρκεια βόσκησης. Όταν η πίεση βόσκησης 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τον φόρτο βόσκησης του λειμώνα, το αποτέλεσμα είναι 
συνήθως επιζήμιο για τον οικολογικό και παραγωγικό χαρακτήρα του λειμώνα, και τούτο 
ισοδυναμεί με την έννοια της υπερβόσκησης. Ο αριθμός των ζώων βοσκής και η διάρκεια 
παραμονής τους στην τοποθεσία καθορίζουν το αποτέλεσμα του καθεστώτος βόσκησης. 

Η πίεση βόσκησης θεωρείται βέλτιστη εάν προάγει και συντηρεί το μωσαϊκό της 
βλάστησης — ανισοϋψή βλάστηση του λειμώνα και δημιουργία ζώνης αγρωστωδών 
φυτών. Αυτό είναι εφικτό μόνον εάν επιτρέπεται η επιλεκτική βόσκηση των ζώων βοσκής 
στον λειμώνα. Μόνο η εκτατική βόσκηση δημιουργεί τη δυνατότητα επιλεκτικής 
κατανάλωσης φυτών. Αντιθέτως, η εντατική βόσκηση διαμορφώνει λειμώνες 
ομοιόμορφου ύψους, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες επιβίωσης διαφόρων 
φυτικών και ζωικών ειδών. 

Για την αξιολόγηση του φόρτου βόσκησης είναι χρήσιμο να εκπονείται έρευνα της 
βλάστησης των βοσκοτόπων. Η διατήρηση της βόσκησης συνίσταται ουσιαστικά στη 
διασφάλιση της απομάκρυνσης της παραγωγής κάθε έτους πριν από την έναρξη της 
επόμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η ετήσια απόδοση της φυτικής βιομάζας καθορίζει 
το ανώτατο όριο της πίεσης βόσκησης που μπορεί να αντέξει ένας συγκεκριμένος 
λειμώνας. Οι στόχοι διατήρησης προϋποθέτουν κατά γενικό κανόνα πυκνότητες 
βόσκησης οι οποίες είναι χαμηλότερες από τον φόρτο βόσκησης του λειμώνα. Η 
προϋπόθεση αυτή εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαφυγής σημαντικού ποσοστού της 
ετήσιας παραγωγής του λειμώνα από τη βόσκηση ζώων, ώστε να μπορεί να εισέλθει σε 
άλλες αλυσίδες τροφίμων (π.χ. ασπόνδυλα φυτοφάγα ή κοινότητες αποσυνθετών) ή να 
ενισχύσει τη δομημένη ποικιλομορφία του οικοτόπου. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
πυκνότητες βόσκησης πρέπει να μειωθούν αρκετά κάτω από τον θεωρητικό φόρτο 
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βόσκησης του λειμώνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου παραμένει εκτός βόσκησης επαρκής ποσότητα βλάστησης για την επίτευξη των 
στόχων διατήρησης (Crofts & Jefferson 1999).  

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να οριστεί το βέλτιστο στάδιο διαδοχής 
και, κατ’ επέκταση, η πυκνότητα βόσκησης στην πράξη. Σε μικρές μονάδες οικοτόπων 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί ισορροπία στην ένταση βόσκησης ώστε 
να αποφεύγεται τόσο η επέκταση των λοχμών όσο και η υπερβόσκηση. Δεν είναι βέβαιο 
κατά πόσον η διαχείριση αυτή επαρκεί από μόνη της για την εξάλειψη περαιτέρω λοχμών.  
 
Χρονοδιάγραμμα και διάρκεια βόσκησης  

Ο χρόνος βόσκησης είναι σημαντικός. Η βόσκηση κατά την εαρινή περίοδο έχει τον 
μεγαλύτερο άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των φυτών, διότι πρόκειται για την περίοδο 
με τη μεγαλύτερη παραγωγή φύλλων. Η ένταση της εαρινής βόσκησης δεν θα πρέπει να 
είναι υπερβολικά υψηλή, ώστε τα φυτά να μπορούν να αναπτυχθούν και να 
ανθοφορήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες στη 
σύνθεση της φυτικής κοινότητας. Η φθινοπωρινή βόσκηση μπορεί επίσης να μειώσει την 
ποσότητα τροφής που μπορούν να αποθηκεύουν τα φυτά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
μειώνοντας την ευρωστία τους την επόμενη περίοδο.  

Όσον αφορά τη διάρκεια της βόσκησης, εικάζεται ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ 
του αριθμού των ζώων και της διάρκειας της βόσκησης. Σύντομες περίοδοι εντατικής 
βόσκησης μπορεί να είναι κατάλληλες σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προβλήματα 
με είδη ζιζανίων. Ωστόσο, η επίδραση των σύντομων περιόδων εντατικής βόσκησης σε 
λειμώνες γενικότερα είναι πιθανότατα καταστροφική για ορισμένα ασπόνδυλα είδη που 
εξαρτώνται από τη συνέχεια της δομής των λειμώνων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους. Η εντατική βόσκηση θα είναι λιγότερο επιβλαβής τη χειμερινή περίοδο, κατά 
την οποία τα περισσότερα από τα επίγεια έντομα βρίσκονται σε κοιμώμενη φάση του 
κύκλου ζωής τους. Ωστόσο, η ίδια ετήσια πίεση βόσκησης μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση χαμηλότερης πυκνότητας βόσκησης, αλλά μόνον εάν διατηρηθεί για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα· η εξασφάλιση της επιθυμητής δομής του λειμώνα εξακολουθεί να 
είναι εφικτή, αλλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ανακατανομή των 
ασπόνδυλων (Crofts & Jefferson 1999).  
 
Σύστημα βόσκησης 

Το σύστημα βόσκησης είναι η συνήθης και οργανωμένη ακολουθία για τη μετακίνηση των 
ζώων βοσκής σε μια έκταση βοσκοτόπων. Τα διάφορα συστήματα βόσκησης μπορούν να 
συνοψιστούν ουσιαστικά σε δύο θεμελιώδεις στρατηγικές: στην καθορισμένη πυκνότητα 
βόσκησης και την περιτροπική βόσκηση, οι οποίες μπορούν επίσης να συνδυαστούν 
(Calaciura και Spinelli, 2008). 

Σύστημα καθορισμένης πυκνότητας βόσκησης εφαρμόζεται στην πράξη όταν σε έναν 
αγρό αφήνεται «καθορισμένος» αριθμός ζώων για μεγάλο χρονική περίοδο, ορισμένες 
φορές μάλιστα και ολόκληρο έτος.  Σε χαμηλές πυκνότητες βλάστησης, η καθορισμένη 
πυκνότητα βόσκησης μπορεί να εξασφαλίσει τη δυνατότητα φυσιολογικής ανάπτυξης των 
μη βοσκούμενων τμημάτων του λειμώνα, παρέχοντας συνεπώς περισσότερες οικοθέσεις 
για την εκμετάλλευση ζωικών ειδών (άνθη, σπόροι, αθέριστα και πεσμένα φυτικά 
υπολείμματα) (Crofts & Jefferson 1999). Με τη διατήρηση χαμηλών πυκνοτήτων 
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βόσκησης, τα χωροκατακτητικά φυτικά είδη θα ελέγχονται, ενώ θα διασφαλιστεί 
ταυτόχρονα η διατήρηση της πανίδας ασπόνδυλων που εξαρτώνται από τα αγρωστώδη 
(RSPB 2004β). Η πυκνότητα βόσκησης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες, 
μειούμενη συνήθως με την πρόοδο της εποχής και την πτώση της παραγωγικότητας των 
λειμώνων. Σε περίπτωση που η βόσκηση ή η ποδοπάτηση απειλεί ειδικότερα πολύτιμα 
είδη φυτών, θα ήταν ενδεχομένως αναγκαίο να δημιουργηθούν ειδικές εκτάσεις για την 
προστασία των ειδών αυτών από την πίεση της βόσκησης (Colas & Hébert 2000). Οι 
ορχιδέες δεν είναι συνήθως ανθεκτικές στην ποδοπάτηση. Εάν καταστραφεί μια ροζέτα 
φύλλου που έχει μόλις αναπτυχθεί, δεν πρόκειται να επαναναπτυχθεί. Σε συστήματα 
πολύ χαμηλής πυκνότητας βόσκησης, ορισμένα είδη ορχιδέας μπορούν να επιβιώσουν 
και να αναπτύξουν σημαντικούς πληθυσμούς. Η πρώιμη χορτοκοπή είναι επίσης 
ακατάλληλη για τα είδη αυτά, δεδομένου ότι ανθοφορούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 
(Rusina, 2017). Πράγματι, η βελτίωση της σύνθεσης και της ποιότητας των λειμώνων είναι 
εφικτή, με την ενθάρρυνση της αναγέννησης σπάνιων και απειλούμενων φυτών που 
χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο οικότοπο, με τη χρήση περιφραγμένων χώρων.  

Περιτροπική βόσκηση εφαρμόζεται όταν η έκταση βόσκησης διαιρείται σε διαμερίσματα 
(αγροτεμάχια, περιφραγμένους χώρους ή λωρίδες) ή όταν το κοπάδι ή η αγέλη τελεί υπό 
την ενεργό διαχείριση βοσκού και τα ζώα μετακινούνται προς νέες μονάδες βόσκησης σε 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Τα ζώα μετακινούνται σε νέες εκτάσεις ανά τακτά και 
συχνά χρονικά διαστήματα και καλύπτουν σταδιακά ολόκληρη την έκταση βόσκησης 
τηρώντας μια δομημένη ακολουθία. Επιστρέφουν στη βόσκηση της αρχικής έκτασης όταν 
ο λειμώνας θα έχει ανακτήσει την πλήρη παραγωγική του ικανότητα, αλλά δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμη η ανθοφορία του (Brockman 1988).  

Η περιτροπική βόσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων 
διαχείρισης της διατήρησης, ιδίως όταν απαιτείται η παρουσία λειμώνων χαμηλής 
βλάστησης για τη διατήρηση των πιο στενότοπων κοινοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται από 
αυτούς, και όταν η έκταση του λειμώνα είναι διασκορπισμένη σε πολλές διαφορετικές 
τοποθεσίες. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί συχνά καλύτερα σε τόπους που απαιτούν 
χειμερινή βόσκηση, δεδομένου ότι αποσκοπεί απλώς στο να βοσκήσουν τα ζώα όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα από τη βλάστηση των προηγούμενων εποχών. Μόλις 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο λειμώνας είναι έτοιμος για την έναρξη της νέας περιόδου 
παραγωγής (Crofts & Jefferson 1999).  

Για λόγους συγκράτησης, και προκειμένου να δημιουργηθούν αρκετές ζώνες 
εναλλασσόμενης βόσκησης, ενδείκνυται η περίφραξη των ζώων.  
 
Νομαδική εκτροφή (transhumance) και εποχιακή μετακίνηση (transterminance). Οι 
μετακινήσεις ζώων μεγάλης και μεσαίας απόστασης [με τη χρήση της νομαδικής 
εκτροφής (transhumance) για μετακινήσεις άνω των 100 km και της εποχιακής 
μετακίνησης (transterminance) για μικρότερες αποστάσεις] αποτελούν βασική πρακτική 
για τη διατήρηση των εν λόγω λειμώνων, ιδίως σε περίπτωση χρήσης παραδοσιακών 
διαδρομών ζώων (tratturi στην Ιταλία, draillies στη νότια Γαλλία ή vías pecuarias στην 
Ισπανία) και διατήρησης των σχετικών παραδοσιακών οικολογικών γνώσεων (Otero-
Rozas et al. 2013). Η νομαδική εκτροφή και η εποχιακή μετακίνηση συμβάλλουν στη 
διασπορά των σπόρων, ιδίως όσον αφορά τη διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις (Manzano 
και Malo, 2006). Αυτή η διασπορά και η σχετική γενετική ανταλλαγή έχουν κρίσιμη 
σημασία για την προετοιμασία των λειμώνων για την κλιματική αλλαγή. Σε ορισμένα 
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προγράμματα του ΕΓΤΑΑ προβλέπονται ειδικά μέτρα για τη διατήρηση αυτών των 
παραδοσιακών πρακτικών και των συναφών οικοτόπων. 
 

5.1.2 Χορτοκοπή 

Η χορτοκοπή ενδείκνυται όταν πρόκειται για την παραδοσιακή διαχείριση λειμώνων ή ως 
εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις στις οποίες η βόσκηση, αν και προτιμώμενη, δεν 
αποτελεί εφικτή επιλογή. Όπως και η βόσκηση, η πρακτική της χορτοκοπής αποτρέπει την 
κυριαρχία ισχυρών ανταγωνιστικών αγρωστωδών και βοτάνων, καθώς και την ανάπτυξη 
λοχμών και δένδρων, διατηρώντας την κοινότητα του λειμώνα για όσο χρονικό διάστημα 
εφαρμόζεται. Ωστόσο, η χορτοκοπή δεν δημιουργεί το ίδιο μωσαϊκό συνθηκών οικοτόπου 
με τη βόσκηση, ιδίως όταν εφαρμόζεται καθεστώς ομοιογενούς χορτοκοπής (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Η βόσκηση χαμηλής έντασης θεωρείται συχνά ορθή τεχνική διαχείρισης (και ακόμη 
καλύτερη από τη χορτοκοπή), διότι αναμένεται να δημιουργεί ανομοιογένεια μικρής 
κλίμακας μέσω των ποικίλων προτύπων βόσκησης, ποδοπάτησης και αποκόπρισης των 
ζώων, γεγονός που κανονικά επιτρέπει τη συνύπαρξη περισσότερων ειδών από ό,τι στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ομογενοποίησης της χορτοκοπής. Αντιθέτως, οι Turtureanu et al. 
(2014) διαπίστωσαν ότι ο πλούτος των φυτικών ειδών ήταν μακράν μεγαλύτερος σε 
θεριζόμενους ξηρούς λειμώνες από ό,τι σε βοσκούμενους (+25,8 είδη = 51 % σε 10 m2), 
υπό κατά τα λοιπά παρόμοιες συνθήκες, και η διαφορά αυτή ήταν παρούσα σε όλες τις 
χωροταξικές κλίμακες που υποβλήθηκαν σε δοκιμή (1 cm2 έως 100 m2) (βάσει στοιχείων 
Dengler at al. 2014). Η δειγματοληψία κάλυψε διάφορα καθεστώτα διαχείρισης και 
διάφορους τύπους βλάστησης της φυτοκοινωνικής κλάσης Festuco-Brometea του 
υψιπέδου της Τρανσυλβανίας στη Ρουμανία. 

Οι μέθοδοι διαχείρισης της χορτοκοπής/κοπής διακρίνονται με βάση τα εξής: το 
χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα, την κατανομή και τις μεθόδους. 
 
Χρονοδιάγραμμα κοπής 

Η διαχείριση των λειμώνων για τη διατήρηση της φύσης περιλαμβάνει συνήθως μία μόνο 
όψιμη κοπή. Οι ημερομηνίες κοπής ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία και 
τη φύση των ζητημάτων που αφορούν την άγρια πανίδα (Crofts & Jefferson 1999).  

Η όψιμη κοπή μπορεί να είναι χρήσιμη για την προστασία των ζωικών ειδών που 
χρειάζονται πολύ δομημένη βλάστηση για σκοπούς σίτισης και καταφυγίου, ιδίως των 
πτηνών και των εντόμων, και για την εξασφάλιση της δυνατότητας παραγωγής σπόρων 
από τα φυτά όψιμης ανθοφορίας. Επιπλέον, η περιστασιακή όψιμη κοπή σανού (τέλη 
Αυγούστου/Σεπτέμβριος) (π.χ. ένα έτος ανά πενταετία) είναι πρακτική σε τόπους που 
στηρίζουν είδη όψιμης ανθοφορίας (Crofts & Jefferson 1999). 

Η πρώιμη κοπή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν υπάρχει πλούσια βλάστηση η οποία 
διαφορετικά θα άρχιζε να αποσυντίθεται, καθώς και για την επιβράδυνση της ανάπτυξης 
ξένων ειδών. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η συστηματική πρώιμη κοπή σανού μειώνει τον 
πλούτο των ειδών στους λειμώνες (Smith 1994). Η κοπή δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την εκκόλαψη των φωλεοποιών πτηνών ή πριν από τη 
δημιουργία σπόρων από τους πληθυσμούς «επιθυμητών» χαρακτηριστικών φυτικών 
ειδών, που εξαρτώνται από την παραγωγή σπόρων για την αναγέννησή τους.  
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Συχνότητα κοπής 

Οι λειμώνες Mesobromion θερίζονται κατά γενικό κανόνα μία φορά ετησίως —ενίοτε 
ακόμη και ανά διετία— λόγω της χαμηλής τους παραγωγικότητας (Pearson et al. 2006), 
μολονότι οι πιο μεσοφιλικοί και παραγωγικοί λειμώνες μπορούν να αντέξουν δύο κοπές 
(Rodwell et al. 2007). Ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερες από μία κοπές ετησίως για 
την προσομοίωση της προηγούμενης διαχείρισης βόσκησης, όπου αυτή δεν είναι πλέον 
εφικτή.  

Κατά γενικό κανόνα, ωστόσο, η χορτοκοπή δεν θα πρέπει ενδεχομένως να 
πραγματοποιείται περισσότερες από μία ή το πολύ δύο φορές, διότι η μεγαλύτερη 
συχνότητα χορτοκοπής περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης για πολλά είδη φυτών και 
ζώων (Essl 2005).  

Κατανομή της κοπής 

Συνιστάται να αποφεύγεται η εφάπαξ κοπή ολόκληρης της έκτασης του λειμώνα και να 
διατηρούνται, αντιθέτως, χρονικές αποστάσεις κατά τη διαδικασία της κοπής, ώστε να 
αποφεύγεται η καταστροφή της μικροπανίδας. Τα ερπετά, τα έντομα και τα αραχνοειδή 
κινούνται είτε πολύ αργά είτε καθόλου και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αφήνονται 
άκοπες εκτάσεις στις οποίες μπορούν να καταφύγουν. Οι χρονικές αποστάσεις κοπής 
παρατείνουν επίσης τη φάση επικονίασης των φυτών και τη διαθεσιμότητα νέκταρος και 
γύρης. Για τον λόγο αυτόν, είναι συνετό να εξαιρείται από την κοπή ένα μικρό ποσοστό 
(περίπου 5-10 %) της συνολικής έκτασης, το οποίο θα υποβάλλεται σε κοπή το επόμενο 
καλοκαίρι. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε έτος με διαφορετικό τμήμα της επιφάνειας 
έκτασης, εκ περιτροπής, με επανάληψη της διαδικασίας σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο 
τεμάχιο γης που δεν υποβάλλεται σε κοπή ανά 4-6 έτη (Pearson et al. 2006). Επιπλέον, οι 
κοινότητες των εισδοχών και των οικοτόνων είναι εξαιρετικά πλούσιες σε είδη και είναι 
αναγκαίες για πολλά ασπόνδυλα, π.χ., για τη χειμερία νάρκη ή τη χρήση πόρων κατά τη 
φθινοπωρινή και τη χειμερινή περίοδο. Επομένως, αυτές οι ευαίσθητες περιοχές δεν θα 
πρέπει να θερίζονται κάθε έτος και σε καμία περίπτωση ολόκληρη η μεταβατική ζώνη 
εντός του ίδιου έτους. Επίσης, οι οικοτόνοι αυτοί δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε 
αγροτικά (συχνά σφραγισμένα) μονοπάτια και να μετατρέπονται σε εμπόδια για τα είδη 
(π.χ. δρόμοι σε δασικές παρυφές). 

Μέθοδοι κοπής 

Εάν είναι δυνατόν, θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούνται χορτοκοπτικές μηχανές με 
μαχαίρι. Η χρήση περιστροφικών κουρευτικών μηχανών γρασιδιού σκοτώνει πολύ 
μεγαλύτερο αριθμό ζώων, τα οποία δεν έχουν κανένα τρόπο διαφυγής. Η χρήση 
περιστροφικών κουρευτικών μηχανών γρασιδιού πρέπει να συνδυάζεται με αλλαγή του 
συνήθους ύψους κοπής (8-10 cm) και με αλλαγή κατεύθυνσης της κοπής από το 
εσωτερικό προς το εξωτερικό, ώστε να διευκολύνεται ενδεχομένως η διαφυγή ζώων από 
τον λειμώνα (Pearson et al. 2006). 

Θα πρέπει να αποφεύγονται πολύ χαμηλά ύψη κοπής, διότι υπάρχει πιθανότητα 
εκτεταμένης αφαίρεσης της χλόης («scalping»), η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία 
ακάλυπτων τεμαχίων στον λειμώνα. Με τα μέτρα αυτά διαμορφώνονται εκτάσεις που 
ευνοούν την εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Αντιστρόφως, ορισμένες ενοχλήσεις μικρής 
κλίμακας μπορεί να είναι αναγκαίες για τη βλάστηση σπόρων και επωφελείς για τα 
ασπόνδυλα. Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση συμπιεστικών μηχανών χορτονομής που 
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προκαλούν σημαντική ζημία στην πανίδα (θνησιμότητα των μελισσών της τάξης 
τουλάχιστον 30 % έως 60 %). Κατά γενικό κανόνα, τα κομμένα υλικά θα πρέπει να 
απομακρύνονται, ώστε να αποφεύγεται ο εμπλουτισμός των λειμώνων με θρεπτικά 
συστατικά. 

 

5.1.3 Διαχείριση για την άγρια πανίδα 

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η ιστορική διαχείριση ενός τόπου θα έχει 
διαμορφώσει το σύνολο των τάξων που βρίσκονται στον εν λόγω τόπο και αυτό το 
πρότυπο θα πρέπει να διατηρείται, εάν είναι γνωστό. Στο καθεστώς βόσκησης ή 
χορτοκοπής που εφαρμόζεται παραδοσιακά σε μια έκταση έχει προσαρμοστεί μια 
πλούσια ποικιλία ειδών. Πολλά από τα εν λόγω είδη επωφελούνται επίσης από τις 
παρυφές και τις περιοχές μετάβασης από τον έναν τύπο βλάστησης σε άλλον και, ως εκ 
τούτου, οι απαιτήσεις διαχείρισής τους ενδέχεται να διαφοροποιούνται. 

Η προσαρμογή της διαχείρισης στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου είδους δεν ενδείκνυται 
πάντα, διότι μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος. Εν γένει, 
φαίνεται ότι ενδείκνυται η χρήση προσεγγίσεων διαχείρισης οι οποίες μπορούν να είναι 
επωφελείς σε διαφορετικές ομάδες ειδών που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τόπο. 

Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων διατήρησης των λειμώνων βάσει της 
διατήρησης ενός είδους, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην παρουσία σπάνιων ειδών σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 
 
Ασπόνδυλα — δομή οικοτόπου και απαιτήσεις διαχείρισης 

Ανάλογα με τον τύπο του λειμώνα και τη σύνθεση των φυτικών ειδών, στους ξηρούς 
ασβεστολιθικούς λειμώνες μπορεί να υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο ασπόνδυλων ειδών 
(έντομα, αραχνοειδή, σαλιγκάρια). Οι λειμώνες αυτοί αποτελούν σημαντικές πηγές 
νέκταρος και γύρης για πολλά έντομα. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας παρατηρείται 
μεγάλη ποικιλομορφία από πεταλούδες και άλλα ανθόφιλα έντομα — κολεόπτερα 
(κάνθαροι), υμενόπτερα (άγριες μέλισσες, σφήκες κ.λπ.) και δίπτερα (π.χ. συρφίδες). 
Μπορεί επίσης να υπάρχουν πολλά είδη ακρίδων και γρύλων (ορθόπτερα). Τα εν λόγω 
ορθόπτερα χρειάζονται χαμηλή ή ανοικτή βλάστηση ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν άλματα και να καλύπτουν τις θερμικές απαιτήσεις τους. Αυτό εξαρτάται 
πλήρως τόσο από το είδος όσο και από το στάδιο ζωής π.χ. Decticus verucivorus. 

Ο οικότοπος αυτός έχει επίσης πλούσια πανίδα του εδάφους — μικρά αρθρόποδα, 
νηματώδη, προνύμφες εντόμων, γαιοσκώληκες. Στους λειμώνες που χρησιμοποιούνται 
για βοσκή μπορεί να υπάρχει ποικιλομορφία σαπροφάγων (τρέφονται με οργανική ύλη 
που αποσυντίθεται) ασπόνδυλων (έντομα, ακάρεα, νηματώδη), τα οποία εξαρτώνται από 
τα ζωικά περιττώματα. Οι εκτάσεις που ποδοπατούνται από ζώα και οι ελεύθερες 
επιφάνειες άμμου είναι σημαντικές για τα έντομα σε ξηρούς βοσκότοπους. 

Οι τοπικοί πληθυσμοί ασπόνδυλων έχουν αναπτύξει στρατηγικές προσαρμοσμένες στις 
παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης. Εάν σε έναν τόπο υπάρχει μακρά παράδοση 
βόσκησης ή χορτοκοπής, με γνωστό πρότυπο διαχείρισης, αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί 
ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εφικτή η διατήρηση των στρατηγικών ζωής που έχουν 
υιοθετήσει τα ασπόνδυλα. Διαφορετικά επίπεδα βόσκησης δημιουργούν διαφορετικούς 
τύπους λειμώνων, από λειμώνες με ποώδη βλάστηση έως λειμώνες υψηλής βλάστησης 
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με θάμνους. Όλοι οι τύποι λειμώνων είναι πολύτιμοι για τα είδη των οποίων η διατήρηση 
είναι σημαντική και για ορισμένα σημαντικά είδη απαιτούνται περισσότεροι του ενός 
τύποι ανά τόπο ή ακόμη και λεπτομερή μωσαϊκά μικροοικοτόπων (Alexander 2003).  

Οι λειμώνες με ποώδη βλάστηση τείνουν να ευνοούν τα είδη που απαντούν σε ακάλυπτο 
έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των αρπακτικών ζώων και αυτών που αναζητούν την 
τροφή τους στα φυλλώματα, και —όπου οι λειμώνες με ποώδη βλάστηση διατηρούνται 
από μεγάλα φυτοφάγα— στην πανίδα της κοπριάς (Alexander 2003). Οι εκτάσεις 
ακάλυπτου εδάφους που ποδοπατούνται από ζώα και οι ελεύθερες επιφάνειες άμμου 
είναι σημαντικές για τα έντομα σε ξηρούς βοσκότοπους, ιδιαίτερα για τις μέλισσες και τις 
σφήκες. 

Ωστόσο, η υπερβολική και κακώς προγραμματισμένη χρονικά βόσκηση μπορεί να 
προκαλέσει διαταραχή του εδάφους που προκαλεί μείωση των επίγειων (επιφάνεια του 
εδάφους) κανθάρων και των χερσαίων σαλιγκαριών [Rusina (επιμ.) 2017]. Η εκτατική 
βόσκηση μπορεί να προκαλέσει πλήρη υποβάθμιση της πανίδας των ασπόνδυλων. 

Οι ανθοφόροι λειμώνες με υψηλότερη βλάστηση, οι οποίοι συντηρούνται με περιοδική 
βόσκηση, ακολουθούμενη από χαλάρωση της πίεσης βόσκησης, τείνουν να ευνοούν τα 
φυτοφάγα που τρέφονται με άνθη, καρπούς και κάλυκες (Alexander 2003). Οι 
πυκνότεροι, αδρότεροι λειμώνες με λίγα λουλούδια αλλά άφθονη αχυρόστρωση, 
ευνοούν τα είδη αποσυνθετών, ενώ παρέχουν επίσης κάλυψη για κούρνιασμα και 
διαχείμαση (Alexander 2003). Οι εκτάσεις με θυσανώδη χόρτα αποτελούν σημαντικά 
δομικά συστατικά του λειμώνα για τα αραχνοειδή. 

Για πολλά είδη εντόμων απαιτείται ένα μωσαϊκό χαρακτηριστικών και όχι μόνο ένα 
μεμονωμένο χαρακτηριστικό, και συχνά είναι αναγκαίο ο τόπος να βρίσκεται σε ένα 
σύνθετο τοπίο με πρόσθετα διαθέσιμα χαρακτηριστικά σε απόσταση την οποία μπορούν 
εύκολα να καλύψουν πετώντας (Alexander 2003, Ssymank 1991 για τις συρφίδες). Πολλά 
είδη βασίζονται στην παρουσία δένδρων και θάμνων, λοχμών και δασών εντός του 
οικοτόπου ή σε κοντινή απόσταση.  

Οι πεταλούδες υπάρχουν συνήθως σε ένα δίκτυο τοπικών πληθυσμών με κάποιες 
ανταλλαγές ενηλίκων μεταξύ τους για τη δημιουργία μεταπληθυσμού. Στόχος της 
διαχείρισης θα πρέπει να είναι η διατήρηση αυτού του πληθυσμιακού δικτύου σε 
ολόκληρο το τοπίο, με αποδοχή του γεγονότος ότι κάθε τοποθεσία μπορεί να μην είναι 
κατάλληλη ανά πάσα στιγμή (παρόλο που κάποιοι βασικοί τόποι θα είναι) (van Swaay et 
al 2012). Οι πληθυσμοί πεταλούδων μπορούν να υποστούν σημαντική βλάβη ή ακόμη και 
να εξαφανιστούν, μετά από εντατική και ενιαία διαχείριση (van Swaay et al. 2012· 
Westrich 2018).  

Οι μέλισσες που εξαρτώνται από ένα ή μερικά ανθοφόρα είδη μπορούν να επηρεαστούν 
σημαντικά από την απομάκρυνση αυτών των πόρων λόγω βόσκησης ή χορτοκοπής κατά 
την περίοδο της μέγιστης ανθοφορίας, οπότε για μία ακόμη φορά η περιτροπική 
διαχείριση αποτελεί συνετή προσέγγιση. Εάν ολόκληρος ο τόπος υποβάλλεται σε 
βόσκηση ή χορτοκοπή εντός χρονικού διαστήματος μερικών ημερών ή εβδομάδων, 
μειώνεται σε δραστικά η κατάσταση διατήρησης του τόπου για τα έντομα που είναι 
ανθικοί επισκέπτες. 

Η χρονική και γεωγραφική διαφοροποίηση της πίεσης βόσκησης έχει πολύ διαφορετική 
επίδραση κάθε φορά στην εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας. Αυτές οι διαφοροποιήσεις 
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παρέχουν στους πληθυσμούς των ασπόνδυλων τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την 
απομάκρυνση των πόρων σε τοπικό επίπεδο, η οποία διαφορετικά θα ήταν θανατηφόρα 
σε έναν ετήσιο κύκλο ζωής.  

Για τα ασπόνδυλα, είναι σημαντικό η κλίμακα περιτροπής ή της διαφοροποίησης της 
διαχείρισης να μην είναι μεγαλύτερη από περίπου 100 m, τιμή που αντιστοιχεί στο εύρος 
συλλογής τροφής των μικρότερων μοναχικών μελισσών (Zurbuchen et al. 2010α, β). 

 

Τα έντομα δεν έχουν μακροχρόνια στάδια ανάπαυσης και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία 
η συνέχεια του οικοτόπου από γενιά σε γενιά (σε αντίθεση με τα φυτά, τα οποία 
διαθέτουν τράπεζα σπόρων που τους παρέχει τη δυνατότητα να παραμένουν βιώσιμα επί 
σειρά ετών). Συνεπώς, η συνέχεια της διαχείρισης είναι ουσιώδης για τα ασπόνδυλα. 
Ταυτόχρονα, περιτροπικές επιπτώσεις που εκτείνονται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη 
από ένα έτος είναι επωφελής για τους πληθυσμούς των ασπόνδυλων, καθώς είδη που 
διαχειμάζουν στις κεφαλές σπόρων δεν απομακρύνονται κατά την ετήσια κοπή, ενώ 
επωφελούνται ταυτόχρονα οι μέλισσες που συνδέονται με άνθη τα οποία ανθίζουν μετά 
από πρώιμες κοπές χόρτου. 
 
Συστάσεις διαχείρισης οικοτόπου για ασπόνδυλα (van Swaay et al 2012, Alexander 
2003): 

 Δημιουργία εκτάσεων με ακάλυπτο έδαφος και ελεύθερες επιφάνειες άμμου σε 
πρανή με νότιο προσανατολισμό, με ζώα βοσκής και περιοδικά διαστήματα κοπής 
των λοχμών.  

 Διατήρηση των θάμνων με ανθοφορία την άνοιξη, όπως ο Prunus spinosa, και των 
φυτών με ανθοφορία στο τέλος της θερινής περιόδου (Asteraceae, Fabaceae, 
Campanulaceae κ.λπ.). 

 Διατήρηση των μωσαϊκών οικοτόπων με τη χρήση βόσκησης υπό την επίβλεψη 
βοσκού ή περιοδικής βόσκησης, η οποία ακολουθείται από περιόδους ελάχιστης ή 
μηδενικής βόσκησης, με στόχο τη διατήρηση τεμαχίων με ψηλή ποώδη βλάστηση 
και λόχμες.   

 Αποκατάσταση κατάλληλων τεμαχίων του οικοτόπου για την εξασφάλιση τεναγών 
που συνδέουν τους βασικούς πληθυσμούς κινητών ασπόνδυλων με τους 
μεταπληθυσμούς. 

 Εάν στον οικότοπο πραγματοποιείται χορτοκοπή, οι ημερομηνίες χορτοκοπής σε 
κάθε τόπο του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να διαφοροποιούνται κατά το μέγιστο 
δυνατό, ώστε να μην πραγματοποιείται κοπή σε όλες τις εκτάσεις εντός στενού 
χρονικού πλαισίου. Ιδανικά, θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα μωσαϊκό κοπής μικρής 
κλίμακας, το οποίο θα αντιγράφει την παραδοσιακή διαχείριση πριν από τον 
εκμηχανισμό. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παρυφές και τους 
οικοτόνους, ζώνες που δεν θα πρέπει να υποβάλλονται ποτέ σε πλήρη κοπή. 
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Διαχείριση ξηρών ασβεστούχων λειμώνων για άγριες μέλισσες  

 Οι μοναχικές μέλισσες χρειάζονται έναν συνδυασμό ειδικής ποώδους χορτονομής 
και τον οικότοπο φωλεοποίησής τους σε κοντινή απόσταση. Για παράδειγμα, η 
Andrena fulvago χρειάζεται κίτρινο Asteraceae όψιμης ανθοφορίας και έδαφος 
αραιής βλάστησης στο οποίο μπορεί να σκάψει για να τοποθετήσει τις φωλιές της. 

 Οι αγριομέλισσες χρειάζονται ένα τοπίο το οποίο παρέχει ανθοφόρους πόρους για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (τα διάφορα είδη έχουν διαφορετικές προτιμήσεις στους 
ανθικούς τύπους)· περιοχές φωλεοποίησης (είτε σε αχυρόστρωση που βρίσκεται 
στο έδαφος είτε, συνηθέστερα, σε παλαιότερες υπόγειες φωλιές μικρών 
θηλαστικών)· περιοχές ζευγαρώματος· και περιοχές χειμερίας νάρκης, συνήθως 
υπογείως). 

 Σε περίπτωση χρήσης χορτοκοπής, η απομάκρυνση των αποβλήτων αποτελεί 
συνήθη πρακτική. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ομάδα μελισσών που φωλεοποιούν 
σε παλαιά κελύφη σαλιγκαριών π.χ. η Osmia bicolor και η Osmia aurlenta. Τα 
κελύφη αυτά μπορεί να αφαιρεθούν με τη χρήση τσουγκράνας, η οποία 
απομακρύνει ουσιαστικά ένα από τα επιμέρους συστατικά του οικοτόπου που είναι 
απολύτως αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Μολονότι η 
επίλυση του προβλήματος αυτού δεν είναι εύκολη, η εφαρμογή μιας μορφής 
κυκλικής διαχείρισης αποτελεί συχνά συνετή προσέγγιση. 

 Οι προσπάθειες θα πρέπει να προσανατολιστούν προς την αύξηση της δομικής 
ετερογένειας σε επίπεδο πολύ μικρής κλίμακας, όπως τα ανοικτά τμήματα εδάφους 
που είναι επωφελή για τις άγριες μέλισσες (Murray et al. 2012). 
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Διαχείριση ξηρών ασβεστούχων λειμώνων για πεταλούδες της οδηγίας για τους 
οικοτόπους 

 Η Maculinea arion χρειάζεται βλάστηση που καθίσταται χαμηλή μετά από 
βόσκηση, κατάλληλη για το είδος των φυτών Thymus και Origanum vulgare και για 
τα μυρμήγκια (είδος Myrmica ιδίως το M. sabuleti). Το ιδανικό ύψος βλάστησης 
είναι διαφορετικό για τα διαφορετικά τμήματα του εύρους κατανομής της, 
συνήθως μικρότερο των 2-3 cm στο βόρειο τμήμα της κατανομής της, ενώ μπορεί 
να είναι >20 cm στις νότιες περιοχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). Ο 
σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή αναπαραγωγή είναι να βρίσκονται σε 
μικρή απόσταση μεταξύ τους τα φυτά στα οποία εναποτίθενται τα αυγά και τα 
μυρμήγκια ξενιστές των προνυμφών (Casacci et al, 2011). Αυτό βοηθά επίσης άλλα 
είδη που ζουν ως προνύμφες σε φωλιές μυρμηγκιών και έχουν παρόμοια βιολογικά 
χαρακτηριστικά, όπως,για παράδειγμα, το γένος Microdon των συρφίδων. 

 Η Colias myrmidone χρειάζεται τεμάχια με το φυτό διατροφής προνυμφών 
Chamaecytisus ratisbonensis σε θερμό ξηρό λειμώνα που αποτελεί τμήμα ενός 
ποικιλόμορφου μωσαϊκού οικοτόπου με παρυφές δασών και ανοικτά δάση. Η 
βόσκηση που εφαρμόζεται στον λειμώνα πρέπει να είναι εκτατική και 
ανομοιόμορφη, ώστε να παραμένουν τεμάχια με λόχμες και άγρια χόρτα, στη 
φυλλόστρωση των οποίων οι κάμπιες μπορούν να πέσουν σε χειμερία νάρκη (van 
Swaay et al 2012). Η υπερβόσκηση των προβάτων είναι επιβλαβής, καθώς τα 
πρόβατα καταναλώνουν τους γόνιμους βλαστούς του φυτού τροφοληψίας, ενώ 
εξίσου επιβλαβής είναι και η καύση. 

 Η Parnassius apollo χρειάζεται την παρουσία των φυτών ξενιστών Sedum spp. σε 
βραχώδεις εκτάσεις με αβαθή εδάφη, όπως βραχώδη επιφανειακά στρώματα, 
ξερολιθιές ή πέτρινες αναβαθμίδες (Gimenez Dixon, 1996). Χρειάζεται την εκτατική 
βόσκηση ζώων ή τη χορτοκοπή, που διατηρούν την αφθονία φυτών με νέκταρ, 
όπως των γαϊδουράγκαθων, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και την απομάκρυνση 
ανθοφόρων ζιζανίων (van Swaay et al 2012).  

 

Σε περίπτωση που απαιτείται αποκατάσταση του λειμώνα και επίκειται η επαναφορά 
κατάλληλου καθεστώτος διαχείρισης, οι συνθήκες για τα ασπόνδυλα γενικότερα θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν με τη προώθηση ενός πλούσιου σε άνθη λειμώνα, τόσο για τα 
ευρύτοπα είδη που επισκέπτονται τα άνθη όσο και για τα στενότοπα είδη που τρέφονται 
με άνθη, εάν αυτό είναι εφικτό.  
 
Πτηνά 

Η σύνθεση των ειδών των πτηνών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το καθεστώς 
υγρασίας, το έδαφος, το ύψος και η δομή της βλάστησης του λειμώνα κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και η παρουσία διαφόρων στοιχείων του τοπίου, 
αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τα πτηνά. Οι 
παράμετροι αυτές καθορίζονται κατά γενικό κανόνα από την υποβολή του λειμώνα σε 
χορτοκοπή ή βόσκηση. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, ορισμένα είδη δεν 
μετακινούνται καθόλου από τον λειμώνα —όπου και τρέφονται και φωλεοποιούν—, ενώ 
κάποια άλλα είδη χρησιμοποιούν τον λειμώνα μόνο για τροφοληψία και αναπαράγονται 
σε άλλους γειτονικούς οικοτόπους. Κατά τη διερχόμενη μετανάστευση (άνοιξη και 
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φθινόπωρο), ο αριθμός των ειδών πτηνών στους λειμώνες μπορεί επίσης να είναι 
σημαντικός ανάλογα με την τοποθεσία [Rusina (επιμ.) 2017]. 

Η βόσκηση διατηρεί τη βλάστηση χαμηλή, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο έδαφος για 
τα πτηνά του λειμώνα και παρέχοντας ετερογενή ύψη βλάστησης τύπου μωσαϊκού, τα 
οποία μπορούν να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες για ορισμένα πτηνά που 
φωλεοποιούν στο έδαφος. Από την άλλη πλευρά, η βόσκηση μπορεί να δημιουργήσει τον 
κίνδυνο ποδοπάτησης των φωλιών (Pavel 2004).  

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η διαχείριση του 
λειμώνα, όπως ο προγραμματισμός της χορτοκοπής, επηρεάζει τα πτηνά, δεδομένου ότι 
μπορεί να έχει επίδραση στον αριθμό των ειδών που μπορούν να τραφούν και να 
αναπαραχθούν στον λειμώνα. Η πρώιμη κοπή μπορεί να επηρεάσει την επιτυχή 
αναπαραγωγή των πτηνών που φωλεοποιούν στο έδαφος, λόγω της καταστροφής των 
φωλιών πριν πτερωθούν οι νεοσσοί. Η καθυστέρηση της κοπής χόρτου αυξάνει την 
αφθονία των σπόρων και των ασπόνδυλων που αποτελούν θήραμα για τα πτηνά· ωστόσο, 
η αύξηση του ύψους και της πυκνότητας του λειμώνα μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση 
σε και να περιορίζει την ελκυστικότητα του λειμώνα ως πηγής τροφής. Εάν είναι πιθανό 
να υπάρχουν αναπαραγωγικά πτηνά, συνιστάται να διεξαχθεί την άνοιξη έρευνα και να 
προσδιοριστεί ποια και πού είναι αυτά τα πτηνά. Με τον τρόπο αυτόν, κατά την κοπή των 
χόρτων του λειμώνα, μπορούν να αποφευχθούν οι θέσεις φωλεοποίησης και η χορτοκοπή 
στις εκτάσεις αυτές να πραγματοποιηθεί αργότερα, αφού πτερωθούν οι νεοσσοί.  

Επιπλέον, η διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών πτηνών απαιτεί τη διατήρηση λοχμών 
και δένδρων σε ορισμένες περιοχές, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα 
σχέδια απομάκρυνσης λοχμών και δένδρων. Με τον τρόπο αυτό ευνοείται επίσης η 
δομική ποικιλομορφία του λειμώνα και δημιουργούνται οικοθέσεις για τα είδη πτηνών 
του λειμώνα που χρειάζονται ανοικτό έδαφος. 
 
Θηλαστικά 

Η ανάπτυξη της βλάστησης την άνοιξη παρέχει στα μικρά θηλαστικά ευκαιρίες, οι οποίες 
όμως είναι βραχυπρόθεσμες διότι η επερχόμενη κοπή και βόσκηση καθιστά τον οικότοπο 
σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλο. Ωστόσο, τα μικρά θηλαστικά, όπως οι αρουραίοι των 
σιτηρών (Micromys minutus), μπορεί να ευνοούνται από τη μεγαλύτερης διάρκειας 
περιτροπική διαχείριση των θυσανωτών χόρτων και των ψηλότερων βοτάνων των 
λειμώνων στο μωσαϊκό του οικοτόπου. 

 

5.1.4 Διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων 

Στα σχέδια διατήρησης και διαχείρισης των οικοτόπων ημιφυσικών λειμώνων μπορεί να 
προκύψουν συγκρούσεις όταν υπάρχουν είδη που χρειάζονται διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά στη 
διαχείριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι στόχοι διατήρησης του τόπου θα καθορίσουν 
ποιο είναι το είδος προτεραιότητας. Είτε επιλέγεται η βασική αξία του λειμώνα και η 
προσέγγιση διαχείρισης προσαρμόζεται ως προς αυτή (εν προκειμένω, άλλες φυσικές 
αξίες μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά και να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου) 
είτε επιλέγεται κάποια συμβιβαστική λύση που αποσκοπεί στη διατήρηση όλων των 
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στοχευόμενων ειδών, ακόμη και αν κάθε είδος θα υπάρχει σε μικρότερο αριθμό ή σε 
μικρότερη αναλογία.  

Τα έντομα, για παράδειγμα, χρειάζονται ανοικτές εκτάσεις κατ’ εναλλαγή με εκτάσεις 
χαμηλής βλάστησης, σε κλίμακα ενός τετραγωνικού μέτρου, ενώ τα πτηνά ή τα θηλαστικά 
χρειάζονται πιο διευρυμένες εκτάσεις, σε κλίμακα ενός εκταρίου (Croquet & Agou 2006). 
Η επιθυμητή δομή λειμώνα ή το επιθυμητό μωσαϊκό δομών για έναν συγκεκριμένο τόπο 
λειμώνα εξαρτάται από τους συγκεκριμένους στόχους διατήρησης της φύσης.  

Η όψιμη χορτοκοπή μπορεί να μειώσει την καταστροφή φωλιών και νεοσσών ορισμένων 
ειδών πτηνών, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τον αριθμό και την ποικιλομορφία των 
φυτικών ειδών, διότι προκαλεί τη συσσώρευση θρεπτικών συστατικών του εδάφους με 
αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξη συγκεκριμένων αγρωστωδών ειδών που 
καταστέλλουν την ποικιλομορφία άλλων φυτικών ειδών. Συμβιβαστική λύση σε αυτή την 
περίπτωση θα αποτελούσε η πρώιμη χορτοκοπή με τη χρήση φιλικών προς τα πτηνά 
μεθόδων χορτοκοπής (συσκευές εκφοβισμού των ζώων, κατεύθυνση χορτοκοπής) ή με τη 
χορτοκοπή ενός μόνο τμήματος της έκτασης. Η ποικιλομορφία των φυτικών ειδών 
διατηρείται με το κόστος ενός μικρού ποσοστού μείωσης της αναπαραγωγικής επιτυχίας 
σε συγκεκριμένα είδη πτηνών στον συγκεκριμένο λειμώνα, δεδομένου ότι εξακολουθεί 
να υπάρχει το ενδεχόμενο καταστροφής ορισμένου αριθμού φωλιών. Κατά γενικό 
κανόνα, ωστόσο, διατηρείται τόσο η ποικιλομορφία των φυτών όσο και ο πληθυσμός των 
στοχευόμενων ειδών πτηνών. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αξιολογούνται η προτεραιότητα διατήρησης και οι 
συνθήκες του λειμώνα, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια μετατροπής του λειμώνα σε ένα 
σύστημα μη βιώσιμο λόγω των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατά την 
αξιολόγηση της προτεραιότητας διατήρησης θα πρέπει να εξετάζεται το ευρύτερο 
πλαίσιο δυνητικών απειλών για τα είδη, με ύψιστη προτεραιότητα στα είδη των οποίων 
οι πληθυσμοί διατρέχουν κίνδυνο σε παγκόσμιο επίπεδο (σύμφωνα με τα κριτήρια της 
IUCN), και κατόπιν στα είδη και τους οικοτόπους που διατρέχουν κίνδυνο σε επίπεδο ΕΕ 
ή σε περιφερειακό επίπεδο (παραρτήματα της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, ευρωπαϊκός και εθνικός κόκκινος κατάλογος των ειδών). Τέλος, θα 
πρέπει να αξιολογείται το επίπεδο απειλής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εάν η βασική 
αξία του λειμώνα είναι κάποιο είδος και όχι ο οικότοπος συνολικά, η διαχείριση θα πρέπει 
να επιλέγεται για τη διασφάλιση της επιβίωσης του είδους. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί 
ότι διαφορετικά προστατευόμενα είδη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις.  

Οι πιθανές λύσεις θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των στόχων διατήρησης για τον 
τόπο. Κάποιες λύσεις μπορεί να συγκρούονται, οπότε τα μέτρα που θα ληφθούν θα 
καθοριστούν από τους συνολικούς στόχους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα των μέτρων που θεωρούνται 
κατάλληλα για την διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου σε διάφορες χώρες. 
 

Διαχείριση για τη διατήρηση του οικοτόπου 6210 σε ορισμένες χώρες της ΕΕ 
 

Στην Γερμανία μπορούν να διακριθούν δύο κύριοι υποτύποι του οικοτόπου 6210 ανάλογα με την 
ιστορική χρήση και διαχείριση γης στην οποία βασίζονται: οικότοποι 6210 παραδοσιακά εκτατικής 
χορτοκοπής και εκτατικής βόσκησης. Αμφότερες οι ομάδες έχουν διαφορετικούς τύπους 
βλάστησης και χαρακτηριστικά είδη και τη δική τους τοπική διαφοροποίηση. Για τον υποτύπο που 
δημιουργείται με τη χορτοκοπή, το σύνηθες μέτρο διατήρησης είναι η χορτοκοπή μία φορά 
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ετησίως ή, σε ορισμένες παραλλαγές, η χορτοκοπή μόνο κάθε 2-3 έτη. Η ημερομηνία χορτοκοπής 
εξαρτάται από τη σύνθεση των ειδών, π.χ. διαφορετικά είδη ορχιδέας, και εκτελείται κυρίως στην 
αιχμή της θερινής περιόδου μεταξύ των μέσων Μαΐου και των μέσων Αυγούστου. Για τη 
διατήρηση και βελτίωση της δομικής ποικιλότητας, η χορτοκοπή θα πρέπει να εκτελείται 
τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Ackermann et al. 2016). Για παράδειγμα, κατά τη 
διάρκεια του έργου «Trockenrasen Saar» του προγράμματος LIFE, στο ένα τρίτο κάθε τόπου 
πραγματοποιήθηκε χορτοκοπή μία φορά ετησίως, σε συνδυασμό πάντα με την απομάκρυνση της 
κομμένης βλάστησης (για την αποφυγή του εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο). Για τον 
υποτύπο που δημιουργείται με βόσκηση, είναι κατάλληλη η εκτατική βόσκηση με πρόβατα 
(πιθανόν σε συνδυασμό με αίγες για τη μείωση της ανάπτυξης λοχμών) ή η εκτατική μεικτή 
βόσκηση με μεγάλα φυτοφάγα20. Στις περισσότερες περιοχές απαιτείται η μερική περιοδική 
απομάκρυνση των λοχμών. Οι οικοτόνοι μεταξύ δασών, λοχμών κ.λπ. με περιφερειακή βλάστηση 
είναι πολύ σημαντικοί για τη διατήρηση υψηλού ποσοστού χαρακτηριστικών ειδών ασπόνδυλων 
που τους έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και είναι απαραίτητοι για τη 
διατήρηση λειτουργιών όπως οι υπηρεσίες επικονίασης. 

Στην Ιρλανδία, το κύριο μέτρο διατήρησης είναι η εκτατική βόσκηση με περιοδική απομάκρυνση 
λοχμών σε περιοχές όπου εξακολουθεί να απαντά ο οικότοπος 6210. Το σύστημα 
παρακολούθησης λειμώνων (Grassland Monitoring Scheme) (Martin et al 2018) κατέγραψε τα 
ακόλουθα μέτρα με θετικές επιπτώσεις στους δειγματοληπτικούς τόπους 6210/*6210: μη 
εντατική βόσκηση βοοειδών· άλλη μη εντατική βόσκηση με πρόβατα, άλογα, και μεικτή βόσκηση· 
βόσκηση από μη οικόσιτα ζώα όπως λαγός, κουνέλι και ελαφίδα· απομάκρυνση λοχμών. 
Κινούμενα κοπάδια προβάτων, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «ιπτάμενα κοπάδια», είναι ένας 
τρόπος επαναφοράς της βόσκησης σε εγκαταλελειμμένους τόπους, για μικρά χρονικά διαστήματα 
κάθε έτος. Τα «ιπτάμενα κοπάδια» προτιμώνται έναντι των κινούμενων κοπαδιών βοοειδών, 
καθώς υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις των βοοειδών για την αποτροπή της μετάδοσης 
ζωικών ασθενειών (Martin et al 2018). Ωστόσο, κατά την εξέταση των «προτιμήσεων» θα πρέπει 
να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα διαφορετικά αποτελέσματα βόσκησης από διαφορετικά 
πρότυπα ζώων. Στους τόπους στους οποίους δεν υπάρχει περίφραξη ή φυτοφράχτες για την 
παρεμπόδιση μετακίνησης των ζώων, ίσως να χρειάζεται να διερευνηθεί η χρήση εικονικής 
περίφραξης. Για άλλους τόπους, η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος βόσκησης θα μπορούσε να 
αποδειχτεί καίριας σημασίας για την αποκατάσταση· για παράδειγμα, η βόσκηση την άνοιξη 
μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των πυκνών αγρωστωδών που δεν είναι εύγευστα σε 
μεταγενέστερη εποχή του έτους.  

Στην Ιταλία, προτείνονται σχέδια ανάπτυξης και εφαρμογής βόσκησης για τη διατήρηση ή 
επαναφορά των παραδοσιακών δραστηριοτήτων εκτατικής διαχείρισης, με βάση την ποιμενική 
κτηνοτροφία και τη χρήση οικόσιτων ζώων (πρόβατα, αίγες, αγελάδες, άλογα, όνοι) και, όποτε 
είναι δυνατόν (περιορίζεται στους μεσοφιλικούς τύπους), τακτική χορτοκοπή. Στα σχέδια αυτά 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται προδιαγραφές για τον τύπο και τον αριθμό των ζώων, 
επιφάνειες έκτασης αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν, ο χρόνος παραμονής και οι μετακινήσεις 
των ζώων, ο αριθμός των χώρων ποτίσματος κ.λπ. Η ανάπτυξη του σχεδιασμού βόσκησης θα 
πρέπει επίσης να εκτελείται υπό επιστημονική επιτήρηση, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάζεται 
το είδος των φυτικών κοινοτήτων που διαμορφώνουν τον οικότοπο και θα λαμβάνονται υπόψη 
οι οικολογικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων το υψόμετρο, το έδαφος, η έκθεση, η κλίση, το 
κλίμα (μικροκλίμα, τοποκλίμα και μακροκλίμα), το βιογεωγραφικό πλαίσιο, η πιθανή φυσική 
βλάστηση.  Προτείνεται επίσης η συλλογή τοπικών βλαστοπλασμάτων από 

                                                 

20 Η Γερμανία δημοσίευσε οδηγίες για την εκτατική βόσκηση των οικοτόπων του παραρτήματος I, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των εκδοχών έντασης της βόσκησης, των τεχνικών και της εκτροφής ζώων, 
καθώς και πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής από τα έργα (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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συνήθη/κυρίαρχα/σπάνια είδη του 6210 σε κάθε ομοιογενές εδαφικό πλαίσιο και η διατήρησή 
του σε ειδικές δομές (τράπεζες βλαστοπλασμάτων) για μελλοντικές παρεμβάσεις στην ενίσχυση 
ή την αποκατάσταση οικοτόπων. 

Στην Πολωνία, η εκτατική βόσκηση θεωρείται το αντιπροσωπευτικό και πρότυπο μέτρο 
διατήρησης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Σύμφωνα με τις εμπειρίες της Πολωνίας, η 
ένταση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,5 αγελάδες ή 4,5 πρόβατα ή 3,1 αίγες ανά 
εκτάριο. Επίσης είναι σημαντικό το είδος των ζώων βόσκησης. Εάν είναι δυνατόν, συνιστάται η 
αποκατάσταση της ιστορικής διαχείρισης, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ορισμένα 
είδη ζώων για συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις: άλογα κατά του είδους Calamagrostis 
epigeios, αίγες κατά της επέκτασης λοχμών. Η χορτοκοπή είναι χρήσιμη μόνο σε ειδικές 
περιστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές, όπως 
η εξάπλωση της ποώδους βλάστησης του λειμώνα και η μείωση των θερμόφιλων ειδών. Κατά 
γενικό κανόνα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως «αντικατάσταση της βόσκησης», αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιείται για κάποιους ειδικούς υποτύπους λειμώνων μαζί με τη χορτοκοπή (βλ. 
Barańska et al 2014). Η καύση μπορεί να θεωρείται αμφιλεγόμενο εργαλείο διατήρησης, αλλά 
μπορεί να αποβεί χρήσιμη υπό ορισμένες περιστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, την άνοιξη 
συνηθίζεται η παράνομη καύση των λειμώνων από τους γεωργούς και φαίνεται ότι αποτελεί 
τοπικό παράγοντα διατήρησης των λειμώνων στο τοπίο. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία 
ότι η καύση μπορεί να προάγει αρνητικές αλλαγές, όπως την εξάπλωση του είδους Calamagrostis 
epigeios. Είναι αναγκαία η διεξαγωγή πρόσθετων μελετών και πειραμάτων.  

Στην Ρουμανία, για τη διατήρηση του οικοτόπου απαιτείται ειδικότερα να διασφαλιστεί 
κατάλληλη ένταση βόσκησης, κοπής ή του συνδυασμού τους. Λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί ανά 
τόπο στόχοι και η τοπική/περιφερειακή χρήση γης και οι παραδόσεις, οι τεχνικές και οι πρακτικές 
της κτηνοτροφίας. Για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης λειμώνων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καθεστώτα γεωργικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. 

Στην Ισπανία, το σημαντικότερο μέτρο διατήρησης είναι η προστασία της εκτατικής διαχείρισης 
των ζώων. Τα κοπάδια αιγοπροβάτων έχουν μειωθεί πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα 
κοπάδια βοοειδών. Είναι είδη κατάλληλα για τη διατήρηση του οικοτόπου 6210 της ΕΕ μέσω της 
βόσκησης. Τα ιπποειδή αποτελούν επίσης ένα είδος ζώων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσον 
αφορά τη διατήρηση του τύπου οικοτόπου 6210 της ΕΕ, αλλά ο αριθμός τους είναι επί του 
παρόντος πολύ μικρός στην Ισπανία επειδή η ζήτηση κρέατος αλόγου είναι επίσης πολύ χαμηλή. 

Στη Σκωτία (Ηνωμένο Βασίλειο), ο οικότοπος αυτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο 
βόσκησης το οποίο είναι αρκετά υψηλό για τη διατήρηση ανομοιόμορφου ύψους του λειμώνα, 
περιλαμβανομένων εκτάσεων λειμώνα με χαμηλή βλάστηση στις οποίες μπορούν να 
διατηρούνται μικρότερα και λιγότερο εύρωστα είδη, αλλά αρκετά χαμηλή ώστε να επιτρέπεται η 
ανθοφορία και να μην προκαλείται διάβρωση του εδάφους. Σε μεγάλο μέρος των υψιπέδων, τα 
συνεχή σχετικά υψηλά επίπεδα βόσκησης από πρόβατα και ελαφίδες, σε συνδυασμό με την 
ελκυστικότητα του οικοτόπου για τα ζώα βοσκής, σημαίνουν ότι η έκταση του χαρακτηριστικού 
δεν φαίνεται να μειώθηκε σημαντικά, παρόλο που η υπερβόσκηση μπορεί επίσης να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις. Σε τοπικό επίπεδο αναφέρεται σχετική ζημία ποδοπάτησης λόγω 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων αναψυχής. Υπάρχουν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των 
πιέσεων που συνδέονται με γεωργικές ή αθλητικές δραστηριότητες (βόσκηση και ποδοπάτηση) 
(SNH 2013). Οι εν λόγω μηχανισμοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων από τους διαχειριστές γης ή από την διαδικασία κοινής 
εργασίας, μέσω της οποίας κρατικοί οργανισμοί φορείς συζητούν με διαχειριστές γης και 
αναζητούν λύσεις για τις μη ενδεδειγμένες επιπτώσεις των φυτοφάγων. Οι διαδικασίες αυτές 
μπορούν να εξελιχθούν σε θεσμικές διαδικασίες. Τα μέτρα διατήρησης εφαρμόζονται με 
χαρακτηρισμό (ΕΖΔ, SSSI), θεσμικές διαδικασίες (νόμος για τις ελαφίδες, άρθρο 7), 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα (SRDP) και συμφωνίες διαχείρισης (SNH). 
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5.2 Αποκατάσταση λειμώνων 

Ο σχεδιασμός αποκατάστασης των λειμώνων θα πρέπει να ξεκινά με τον καθορισμό 
σαφούς στόχου, δηλαδή με τον προσδιορισμό του πώς θα πρέπει να είναι ο 
αποκαταστημένος λειμώνας. Ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ποιες 
οικολογικές διεργασίες θα διεξαχθούν, τι είδους βλάστηση και ποια είδη μπορούν να 
αποκατασταθούν. Οι στόχοι μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες 
αποκατάστασης. Ανάλογα με τον βαθμό υποβάθμισης, η αποκατάσταση των λειμώνων 
διαρκεί τουλάχιστον 5-10 έτη (Rusina, 2017). Για αποκατάσταση υψηλής ποιότητας και 
μεγάλη ποικιλομορφία των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ασπόνδυλων, απαιτούνται 
συνήθως μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. βλ. γερμανικό κόκκινο κατάλογο 
βιοτόπων, Finck et al. 2017). 

Κατά τον σχεδιασμό αποκατάστασης λειμώνων σε έναν τόπο, θα πρέπει πάντα να 
εξετάζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος, γεωλογικές και υδρολογικές 
συνθήκες, ο κατακερματισμός του τοπίου και οι επιπτώσεις του στους πληθυσμούς των 
ειδών), οι οικονομικές (οικονομικοί περιορισμοί) και κοινωνικές συνθήκες (γνώμη του 
κοινού και συχνά επίσης των χρηματοδοτών). Η δράση θα είναι πιο επιτυχής εάν ο 
σχεδιασμός περιλαμβάνει αξιολόγηση των κινδύνων.  

Η χορτοκοπή και η βόσκηση αποκατάστασης είναι μεγαλύτερης έντασης συγκριτικά με τη 
συνηθισμένη χορτοκοπή και βόσκηση. Πρόκειται για την πλέον απλή, αλλά και την πλέον 
χρονοβόρα μέθοδο, εάν εφαρμόζεται ως μοναδικό μέτρο για την αποκατάσταση ή τη 
δημιουργία ημιφυσικού λειμώνα. Με τη χρήση της μεθόδου αυτής, παρέχεται η 
δυνατότητα φυσικής ανάπτυξης της βλάστησης από την τοπική δεξαμενή ειδών (Rusina 
2017). 

Η χορτοκοπή αποκατάστασης εφαρμόζεται μεμονωμένα μόνο σε τοποθεσίες που έχουν 
εγκαταλειφθεί συγκριτικά πρόσφατα, εφόσον στη χορτοκοπή δεν παρεμβάλλονται 
θάμνοι και δένδρα, ούτε συστάδες φυτών. Κατά την αποκατάσταση ή τη δημιουργία ενός 
λειμώνα, η συχνότητα χορτοκοπής και η ένταση βόσκησης πρέπει να προσαρμόζονται στις 
συνθήκες του τόπου. Στους υπερβολικά εύφορους τόπους και τους τόπους που 
κυριαρχούνται από επεκτατικά είδη πρέπει να πραγματοποιείται χορτοκοπή τουλάχιστον 
δύο φορές ανά εποχή ή να πραγματοποιείται εντατική βόσκηση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις απαιτείται ελαφρά υπερβόσκηση. Η χορτοκοπή και η βόσκηση 
αποκατάστασης μπορεί να αποτύχουν σε τόπους στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί 
εντατική λίπανση. Εάν το έδαφος είναι υπερβολικά εύφορο, ενδέχεται να αναπτυχθούν 
ανεπιθύμητες κοινότητες διαταραχόφιλων ψηλών αγρωστωδών ή ψηλών αγρωστωδών 
με υψηλές ανάγκες σε άζωτο (Rusina, 2017).  

Σε ορισμένες χώρες, η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αποκατάστασης των οικοτόπων 
είναι η βόσκηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χωρίς πρόσθετη σίτιση των ζώων. Για την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων εντός του επιθυμητού χρονικού πλαισίου ενδέχεται να 
είναι αναγκαία η τροποποίηση του καθεστώτος βόσκησης. Στις εκτάσεις όπου 
πραγματοποιείται μόνο μερική βόσκηση ζώων μπορεί να απαιτείται πρόσθετη χορτοκοπή 
(Rusina, 2017). 
 

Εμπειρίες από την αποκατάσταση του οικοτόπου 6210 σε ορισμένες χώρες της ΕΕ 
 

Στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί από το 2000 σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, ιδίως 
σε τόπους του δικτύου Natura 2000 με τη στήριξη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 
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LIFE. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλάμβαναν κοπή λοχμών και δένδρων, καταστροφή 
πρέμνων και υπολειμμάτων νεκρού ξύλου και εφαρμογή κατάλληλης διαχείρισης με βόσκηση 
ή χορτοκοπή. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι λειμώνες έχουν εγκαταλειφθεί και δασωθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα (ενίοτε ακόμη και περισσότερο από 100 έτη), είναι αναγκαία η 
τακτική κοπή των δένδρων και των λοχμών που αναπτύσσονται εκ νέου, δραστηριότητα που 
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Η ανασύσταση του στρώματος χλόης εξαρτάται από την 
παρουσία χαρακτηριστικών ειδών σε κοντινή απόσταση και/ή τη διατήρησή τους στους 
δασώδεις λειμώνες ή στην τράπεζα σπόρων του εδάφους. Σε περίπτωση που τα 
χαρακτηριστικά είδη έχουν εξαφανιστεί, ενδέχεται να είναι αναγκαία ή επανεισαγωγή τους 
με χόρτο ή σπόρους. Λόγω των τοπικών χαρακτηριστικών των εναπομεινάντων λειμώνων, 
χρησιμοποιήθηκε βόσκηση από πρόβατα, σε συνδυασμό με βόσκηση από αίγες, όταν αυτό 
ήταν εφικτό. Η περιτροπική, μικρής διάρκειας, υψηλής πυκνότητας βόσκηση χρησιμοποιείται 
στη φάση της αναγέννησης και της αποκατάστασης. Λόγω του ότι έχουν εκλείψει πλέον οι 
επαγγελματίες βοσκοί, τα ζώα βοσκούν μέσα σε μόνιμες ή ημι-μόνιμες (ηλεκτρικές) 
περιφράξεις. Η περίοδος και η διάρκεια της βόσκησης εξαρτώνται από τα τοπικά 
χαρακτηριστικά (παραγωγικότητα στρώματος) και τα προς προστασία είδη. Οι 
γεωργοπεριβαλλοντικοί πόροι για τη διαχείριση παρέχονται από τους τοπικούς 
κτηνοτρόφους.  

Στη Λιθουανία, τα κύρια εργαλεία αποκατάστασης περιλαμβάνουν: απομάκρυνση της 
δασώδους βλάστησης· διακοπή της εξάπλωσης της τοπικής επεκτατικής χλωρίδας (π.χ. 
Calamagrostis epigejos). Ως υποστηρικτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η εκτατική βόσκηση 
και χορτοκοπή. 

Στο Λουξεμβούργο, το εθνικό σχέδιο δράσης για τους οικοτόπους προσδιορίζει τα ακόλουθα 
μέτρα (Naumann et al 2013): Αποκατάσταση όλων των εγκαταλελειμμένων περιοχών με 
λόχμες, με απομάκρυνση των λοχμών και επαναφορά της βόσκησης (στόχος: περίπου 50 ha 
ασβεστούχου λειμώνα και 50 ha του συμπλέγματος λειμώνων στην περιοχή των ορυχείων). 
Τακτικός έλεγχος (ανά 3-5 έτη) για την αποτροπή της εξάπλωσης των λοχμών, με τακτική κοπή 
ή βόσκηση. Δημιουργία νέων περιοχών ασβεστούχου λειμώνα με τη μεταφορά πράσινου 
χόρτου σε κατάλληλα ακάλυπτα εδάφη και επέκταση των υφιστάμενων αγρών σε γειτονικά 
τμήματα με μη αυτόματη μεταφορά σπόρων (στόχος: περίπου 20 ha). Προστασία των σοβαρά 
απειλούμενων χαρακτηριστικών φυτικών ειδών με καλλιέργεια ex-situ και επανεισαγωγή για 
την ενίσχυση των υφιστάμενων συστάδων και την επανεισαγωγή τους σε νεοσύστατες και 
υποβαθμισμένες εκτάσεις. Μέτρα για την αποκατάσταση της ανταλλαγής γενετικού υλικού 
μεταξύ υφιστάμενων εκτάσεων του οικοτόπου (οικολογικό δίκτυο). 

Στην Πολωνία, ένα έργο στο πλαίσιο του LIFE – «XericGrasslandsPL – Conservation and 
restoration of xerothermic grasslands in Poland – theory and practice» (LIFE08 
NAT/PL/000513, Ιανουάριος 2010 – Δεκέμβριος 2013) είχε ως στόχο κατά προσέγγιση 225 ha 
μωσαϊκών οικοτόπου ξηροθερμικών λειμώνων σε 8 τόπους του δικτύου Natura 2000 στη 
βορειοδυτική και τη νοτιοανατολική Πολωνία. Το έργο ξεκίνησε τη διαδικασία αναγέννησης 
του οικοτόπου λειμώνων 6210 σε έκταση 20,2 ha: απομάκρυνση λοχμών ή συστάδων 
δένδρων, απομάκρυνση χωροκατακτητικών ξένων ποωδών φυτικών ειδών 
(συμπεριλαμβανομένου του Heracleum sosnowskyi) και επαναφορά της βόσκησης (Baranska 
et al., 2014). Σε υποβαθμισμένες περιοχές, οι ξηροθερμικοί λειμώνες αποκαταστάθηκαν με 
την απομάκρυνση του ανώτατου εδαφικού στρώματος, τη σπορά σπόρων ξηροθερμικών 
ειδών, τη μεταφύτευση καλά διατηρημένων τμημάτων λειμώνων κ.λπ. Έως το 2015, η 
κατάσταση των λειμώνων στους οποίους πραγματοποιήθηκε βόσκηση είχε βελτιωθεί 
σημαντικά, με μείωση του ποσοστού των επεκτατικών ειδών (χόρτο σίκαλης, καλάμι άμμου 
και λόχμες) (Murawy Life 2015). Η περίοδος βόσκησης μειώθηκε στους 3 μήνες (Ιούνιος-
Αύγουστος), εν μέρει λόγω της βελτιωμένης κατάστασης και εν μέρει λόγω ξηρασίας, η οποία 
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περιόρισε περαιτέρω τα επεκτατικά είδη και παρείχε τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ξηροθερμικών ειδών. 

Στη Σλοβακία, στο πλαίσιο ενός έργου του προγράμματος LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) 
υλοποιήθηκε σχέδιο αποκατάστασης για τον συγκεκριμένο οικότοπο, το οποίο συζητήθηκε 
με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στον τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) Devínska Kobyla. Τα 
μέτρα περιλάμβαναν τη μηχανική απομάκρυνση δασών και λοχμών σε έκταση 58 ha 
υπερανεπτυγμένων ξηρών λειμώνων, εξάλειψη της ψευδακακίας και από το 2015 
επανεισαγωγή της βόσκησης κυρίως από αίγες. Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση του 
αντικτύπου των μέτρων διαχείρισης αποκατάστασης, κυρίως στον τύπο οικοτόπου 6210* σε 
διαφορετικά στάδια διαδοχής.  Ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης έκτασης δευτερογενούς 
διαδοχής, μετά από δύο έτη παρακολούθησης καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό 
φωτόφιλων και θερμόφιλων ειδών, όπως των Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea 
mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, 
Linum tenuifolium. Ο συνολικός αριθμός των ειδών το 2016 ήταν υψηλότερος από ό,τι πριν 
από την παρέμβαση διαχείρισης. Τα είδη αυτά είναι πιθανό να υπήρχαν στην τράπεζα 
σπόρων του εδάφους και μπόρεσαν να βλαστήσουν στην ανοικτή έκταση. Η διασφάλιση της 
διαχείρισης της βόσκησης και η απομάκρυνση των φύτρων αποτελούν σημαντική 
προϋπόθεση για την ευνοϊκή ανάπτυξη βλάστησης στις υπό εξέταση περιοχές. Η σύνθεση των 
ειδών την άνοιξη μετά την παρέμβαση της διαχείρισης παρουσίασε ήδη σταδιακή αύξηση των 
ειδών.  Η βέλτιστη μέθοδος διαχείρισης είναι η βόσκηση από κοπάδια προβάτων ή 
αιγοπροβάτων, η οποία μπορεί να εξασθενήσει και σταδιακά να εξαλείψει τους βλαστούς 
των ξυλωδών φυτών. Η εκ περιτροπής πιο εκτατική και εντατική βόσκηση αποτελεί βέλτιστη 
λύση για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης στους οικοτόπους 
λειμώνων προτεραιότητας. Ως αποτέλεσμα των μέτρων αποκατάστασης που εφαρμόστηκαν 
στο πλαίσιο του έργου, καταγράφηκαν δύο νέοι μικροπληθυσμοί ειδών μελισσοφόρου 
ορφύος (Ophrys apifera που αναγράφεται στον κόκκινο κατάλογο της IUCN). Το 2017 
καταγράφηκε επίσης στον τόπο το είδος Adriatic Lizard Orchid (Himantoglossum adriaticum) 
(έως 600 μεμονωμένα είδη), το οποίο αναγράφεται στο παράρτημα II της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και διατρέχει κίνδυνο στη Σλοβακία. 

 

5.2.1 Διαχείριση λοχμών 

Στόχος των μέτρων διαχείρισης θα πρέπει να είναι η διατήρηση του επιπέδου εξάπλωσης 
των λοχμών σε ποσοστό μικρότερο του κατάλληλου ποσοστού κάλυψης (π.χ. 30 %) της 
συνολικής επιφάνειας έκτασης (Pearson et al. 2006). Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ότι τα μεμονωμένα είδη, γνωστά από κοινού ως «λόχμες» αποτελούν αυτόνομους 
σημαντικούς οικοτόπους, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η ισορροπία με τον 
ανοικτό λειμώνα.  

Για να αντισταθμιστεί ο αποικισμός και να διατηρηθεί η επιθυμητή ισορροπία, μπορούν 
να απομακρύνονται ορισμένες παλαιότερες συστάδες λόγω του ότι οι παλαιότερες 
λοχμές έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αζώτου στη φυτική βιομάζα, καθώς και τον 
εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά. Μετά την απομάκρυνση δένδρων και 
λοχμών, συχνά φυτρώνουν από τις ρίζες και τα πρέμνα βλαστοί οι οποίοι θα πρέπει να 
απομακρύνονται.  

Ορισμένες φορές η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο μία φορά και να 
ακολουθείται από βόσκηση ή χορτοκοπή. Σε άλλες περιπτώσεις, κατά τα πρώτα έτη είναι 
αναγκαία πρόσθετα και συμπληρωματικά μέτρα κοπής, με τη χρήση μηχανημάτων, ή 
περαιτέρω κάλυψη του εδάφους και τσάπισμα (Essl 2005). Όταν δεν είναι δυνατή η 
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απομάκρυνση της λόχμης με αυτόν τον τρόπο, συνιστάται η χρήση βλαστοφαγώματος 
και/ή περιτροπικής κοπής για τη διατήρηση των συστάδων. 

Σε περίπτωση επαναποικισμού των λοχμών, τα σπορόφυτα να αφαιρούνται αμέσως. Ο 
έλεγχος για νέα φυτά μπορεί να διεξαχθεί την επόμενη άνοιξη και, κατά περίπτωση, να 
εκκαθαριστούν από ζιζάνια ή να εκριζωθούν. Στόχος θα μπορούσε να είναι ο συνδυασμός 
λοχμών σε διαδοχική παρουσία, από φυτά στο επίπεδο του εδάφους έως τις πιο ώριμες 
λόχμες με κορμό. Η ποικιλομορφία όσον αφορά την ηλικία, το φύλλωμα και τις περιόδους 
ανθοφορίας ευνοεί τα έντομα. Κατά συνέπεια, πριν από την εκκαθάριση των κομμένων 
λοχμών συνιστάται η διεξαγωγή έρευνας για τα ασπόνδυλα. Επιπλέον, με την ετήσια 
απομάκρυνση μερικών λοχμών σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης εξοικονομείται 
μακροπρόθεσμα ένα μεγάλο μέρος σκληρής εργασίας, ενώ διατηρείται ταυτόχρονα και 
αυτός ο ζωτικής σημασίας οικότοπος και πηγή τροφής για τα πτηνά (RSPB 2004β).  

Η κοπή της λόχμης θα πρέπει να εκτελείται κατά τη φθινοπωρινή ή χειμερινή περίοδο, 
ώστε να αποφεύγονται επιβλαβείς επιπτώσεις στην άγρια πανίδα κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής. Εάν η κοπή εκτελεστεί κατά το διάστημα μεταξύ των αρχών Σεπτεμβρίου 
έως το τέλος Φεβρουαρίου, αποφεύγεται η εποχή αναπαραγωγής των πτηνών, ενώ η 
κοπή στο τέλος του χειμώνα επιτρέπει στα πτηνά και τα θηλαστικά να τρέφονται με 
καρπούς της οικογένειας των μούρων. Η κοπή μπορεί να εκτελείται με ειδικές ψαλίδες 
φυτοφρακτών που δεν βλάπτουν την πανίδα μικρών ζώων (Pearson et al. 2006).  

Η περιτροπική βόσκηση μπορεί να αποτελεί κατάλληλο τρόπο ελέγχου των λοχμών, υπό 
την προϋπόθεση ότι παρακολουθείται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται η υπερβόσκηση 
ή η εκτεταμένη ποδοπάτηση (Buglife 2007). Το βλαστοφάγωμα των επεκτατικών λοχμών 
από όνους μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των λοχμών ημιφυσικής βλάστησης. Τα 
βοοειδή έχουν την εξαιρετική ικανότητα να παρασύρουν και να ανοίγουν πρόσβαση σε 
υψηλή αδρή βλάστηση, όπως οι φτέρες και οι λόχμες. Οι αίγες έχουν την ικανότητα να 
ξεφλουδίζουν τον φλοιό και, εάν χρησιμοποιούνται με προσοχή, δημιουργούν δομική 
ποικιλομορφία. Τα πρόβατα, σε αντίθεση με τα βοοειδή ή τα μικρόσωμα άλογα, δεν 
προτιμούν εκτάσεις με ψηλή ποώδη βλάστηση, αλλά είναι αποτελεσματικοί βοσκητές των 
χαμηλών λοχμών και μπορούν να απομακρύνουν πλήρως τα φυλλώδη μέρη επιλεγμένων 
θάμνων. Επιπλέον, ορισμένες φυλές προβάτων έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τις 
λόχμες, αλλά τα νεαρότερα ζώα ή οι πιο μικρόσωμες φυλές τείνουν να παγιδεύονται μέσα 
σε αυτές. Συνεπώς, συνιστάται αρχικά η πυκνότητα βόσκησης να είναι χαμηλή για το 
είδος και τη φυλή (c 0,25 LU/ha), να καταγραφούν οι επιπτώσεις και να πραγματοποιηθεί 
η κατάλληλη προσαρμογή (Crofts & Jefferson 1999, RSPB 2004δ).  

Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, η βόσκηση δεν αρκεί από μόνη της για τη διαχείριση των 
λοχμών. Για παράδειγμα, καθεστώς βόσκησης το οποίο έχει ως βάση τη βόσκηση κατά τη 
χειμερινή περίοδο, θα πρέπει συνήθως να προβλέπει την τακτική επαναλαμβανόμενη 
εκκαθάριση των λοχμών για την απομάκρυνση της σταδιακής συσσώρευσης ξυλωδών 
φυτών (Crofts & Jefferson 1999). Επομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται 
χορτοκοπή σε συνδυασμό με τη βόσκηση. Η καλύτερη χρονική περίοδος για την 
εφαρμογή αυτής της μεθόδου εξαρτάται από την παρουσία της άγριας πανίδας. Τα αυγά 
και οι προνύμφες των εντόμων παρουσιάζουν συχνά τη μεγαλύτερη προσβλητότητα. Η 
χορτοκοπή θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού/του φθινοπώρου, 
ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τους σπόρους ανθέων και χόρτων να πέσουν, 
ή τα τέλη του χειμώνα/τις αρχές της άνοιξης, ώστε να παρέχεται καταφύγιο διαχείμασης 
για τα έντομα. 
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5.2.2 Έλεγχος των ζιζανίων και των χωροκατακτητικών ειδών 

Ως ζιζάνιο μπορεί να οριστεί ένα είδος που είναι ανεπιθύμητο για τον σκοπό/στόχο της 
διαχείρισης λειμώνων. Υπό ορισμένες συνθήκες, κάποια είδη φυτών (π.χ. 
γαϊδουράγκαθα, φτέρη, σενέκιο) μπορούν να πολλαπλασιάζονται σε υπερβολικό βαθμό, 
αντικαθιστώντας με ταχείς ρυθμούς κοινότητες με μεγαλύτερη αξία διατήρησης (Pearson 
et al. 2006). Τα εν λόγω φυτά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, συχνά τοξικά και, μόλις 
εδραιωθούν, δημιουργούν κατά την περίοδο ανάπτυξης βαριά σκιά, η οποία αποτρέπει 
την εδραίωση άλλων φυτικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ορχιδέων) (Crofts & 
Jefferson 1999). Η αποτροπή της εξάπλωσης ζιζανίων μπορεί να επιτευχθεί με την 
εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης, όπως με την αποφυγή, για παράδειγμα, 
μεγάλων εκτάσεων ακάλυπτης γης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εισβολής και 
εξάπλωσης ειδών ζιζανίων.  

Μετά την εδραίωσή τους μπορούν να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα (Crofts & 
Jefferson 1999):  

- Τεχνικές χειρωνακτικού ελέγχου: «ξεχορτάριασμα» ή κοπή (δεν ενδείκνυται για το 
σενέκιο), ακριβώς κάτω από το επίπεδο εδάφους, και/ή απομάκρυνση με το χέρι (στην 
πραγματικότητα η τεχνική αυτή ενδείκνυται μόνο σε μικρές εκτάσεις), ακριβώς πριν το 
άνοιγμα των ανθέων του στοχευόμενου ζιζανίου· για να είναι αποτελεσματική, η 
απομάκρυνση με το χέρι πρέπει να πραγματοποιείται επί σειρά ετών·  

- μηχανική απομάκρυνση ή κοπή: για τα γαϊδουράγκαθα και το σενέκιο, η απομάκρυνση 
θα πρέπει να πραγματοποιείται αφού έχει αναπτυχθεί κατά το μέγιστο ο βλαστός του 
ανθού, αλλά πριν από την εμφάνιση των σπόρων, και θα πρέπει να εκτελείται επί 
σειρά ετών προκειμένου να μειωθεί η έκταση των πολυετών στοχευόμενων φυτών. 
Καλύτερη προσέγγιση αποτελεί η κοπή του φυτού ενόσω αναπτύσσεται ο μίσχος του 
άνθους. Η πρακτική αυτή ενδέχεται να πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια 
του έτους. Η επαναλαμβανόμενη κοπή (κορυφοτομία) μπορεί να αποτρέψει την 
εμφάνιση των σπόρων και να μειώσει το σθένος των ζιζανίων, αλλά δεν προκαλεί τον 
θάνατο των φυτών, τα οποία μπορούν να αναγεννηθούν δυναμικά από τη βάση του 
στελέχους. Στην περίπτωση της κοπής των χόρτων, τα προϊόντα κοπής θα πρέπει να 
απομακρύνονται από τον τόπο· 

- έλεγχος στοχευόμενης βόσκησης·  
- έλεγχος με χημικά μέσα: παρόλο που συνήθως προτιμούνται περισσότερο οι μη 

αυτόματες μέθοδοι ελέγχου, και γενικότερα δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών 
προϊόντων, ο στοχευόμενος έλεγχος αυτών των ειδών με ζιζανιοκτόνα (τοπική 
θεραπεία, εκκαθάριση ζιζανίων) είναι συχνά αποδεκτός στους τόπους διατήρησης της 
φύσης, ιδίως όταν η συνεχής διαχείριση της βόσκησης/των λειμώνων είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων για τη διατήρηση της φύσης. Θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η εκκαθάριση ζιζανίων είναι μη επιλεκτική και συχνά μπορεί να 
είναι επιβλαβής για άλλα είδη ενδιαφέροντος όσον αφορά τη διατήρηση. Εάν όντως 
απαιτείται, συνιστάται επιλεκτική εφαρμογή μόνο στα στοχευόμενα ζιζάνια. 

Η απομάκρυνση των ζιζανίων θα πρέπει να εκτελείται στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, 
όταν δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και είναι εύκολο να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 
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Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ελέγχου θα πρέπει να εκτελείται με προσοχή, ενώ θα 
πρέπει επίσης να εξετάζονται και άλλες πιθανές επιπτώσεις· σε ειδικές περιπτώσεις, η 
ολική εξάλειψη των ζιζανίων, ακόμη και αν είναι εφικτή, μπορεί να είναι επιζήμια για την 
άγρια πανίδα. 
 

5.3 Ανασύσταση λειμώνων 

Η δημιουργία λειμώνων θα πρέπει να ξεκινά με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών του τόπου (καθεστώς υγρασίας, ιδιότητες του εδάφους, βλάστηση, 
διαθεσιμότητα ειδών), η οποία θα καθορίσει τη σκοπιμότητα της ανασύστασης του 
οικοτόπου. Η ανασύσταση προϋποθέτει τη βοήθεια και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα εδάφους, υδρολόγων και οικολόγων, καθώς και εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
βλάστησης και σε θέματα που αφορούν τις ομάδες οργανισμών που είναι σημαντικοί για 
τη δημιουργία του οικοτόπου. Ο τρόπος κατάρτισης ενός σχεδίου δημιουργίας λειμώνων 
θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον τρόπο κατάρτισης ενός σχεδίου αποκατάστασης 
λειμώνων (Rusina, 2017).  

Το υπόστρωμα, το επιθυμητό χρονικό πλαίσιο και η εγγύτητα του τόπου σε εκτάσεις 
λειμώνων παρόμοιες με τον στοχευόμενο τύπο, θα υπαγορεύσουν τις πλέον κατάλληλες 
τεχνικές εδραίωσης για την δημιουργία και την εδραίωση του οικοτόπου (Ashwood, 
2014). Μπορούν να εξεταστούν διαφορετικές επιλογές.  

Ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας και η γειτνίαση με κοινότητες πλούσιων σε είδη 
ασβεστούχων λειμώνων μπορεί να καθιστά κατάλληλο τον φυσικό αποικισμό γυμνών 
υποστρωμάτων. Εάν στην περιοχή υπήρχε ασβεστούχος λειμώνας χαμηλού υψομέτρου 
πριν από τη διατάραξη και την επακόλουθη αποκατάσταση, είναι πιθανό στο υπάρχον 
υπόστρωμα να διατηρείται τράπεζα σπόρων, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί με 
δοκιμές βλάστησης. Ο φυσικός αποικισμός μπορεί να δημιουργήσει πλούσιους σε είδη 
οικοτόπους, κατάλληλους για την τοπική περιοχή. Η διαδικασία τείνει να εξελίσσεται 
πολύ αργά και είναι πιθανό να χρειάζονται αρκετές δεκαετίες για την εδραίωση μιας 
σταθερής κοινότητας.  

Ο φυσικός αποικισμός μπορεί να επιταχυνθεί με την επιλεκτική εισαγωγή ειδών 
λειμώνων με εμβόλια τύρφης, διασπορά πράσινου χόρτου. Τα εμβόλια τύρφης μπορούν 
να ληφθούν από παρακείμενες περιοχές-δότες και να ενσωματωθούν στο γυμνό 
υπόστρωμα. Τα εν λόγω εμβόλια μπορούν να είναι πλήρη κλάσματα τύρφης ή τμήματα 
από λειμώνα που περιλαμβάνει τα επιθυμητά είδη. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με 
τον τύπου του ασβεστούχου λειμώνα-δότη, θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα βλάστησης 
από καταρτισμένο ερευνητή βοτανολογίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φύτευση προ-
καλλιεργημένων ειδών από τοπικούς ή περιφερειακούς σπόρους ενδέχεται να είναι πιο 
επιτυχής. 

Ανεξάρτητα από το αν θα εφαρμοστεί η μέθοδος φυσικού αποικισμού ή η μέθοδος 
εμβολίων τύρφης, μπορεί να είναι επωφελής η σπορά μεταβατικού/τροφοδοτικού 
μείγματος. Στα οφέλη της σποράς λεπτού στρώματος μεταβατικών ειδών περιλαμβάνεται 
η σταθεροποίηση των υποστρωμάτων και η ταχεία δημιουργία ελκυστικού λειμώνα, ενώ 
παραμένει αρκετή έκταση ακάλυπτου εδάφους ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία 
φυσικού αποικισμού. 

Η σπορά πράσινου χόρτου αποτελεί χρήσιμη εναλλακτική λύση των εμβολίων τύρφης ή 
του φυσικού αποικισμού. Περιλαμβάνει τη λήψη από τον τοπικό ασβεστούχο λειμώνα 
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φρεσκοκομμένου χόρτου με σπόρους και τη διασπορά τους στον τόπο προς αποικισμό. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η κοπή του χόρτου πραγματοποιείται μετά την ανθοφορία, 
αλλά ενόσω είναι ακόμη προσκολλημένοι οι σπόροι· η επαρκής πρακτική γνώση των 
στοχευόμενων ειδών και η διασπορά τους στο σημείο θα αποδώσουν βέλτιστα 
αποτελέσματα. Η διασπορά του χόρτου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών 
μετά τη συλλογή, ώστε να μην χαλάσουν και να μην χαθούν οι σπόροι κατά την 
αποθήκευση. Η χρήση τοπικής πηγής μπορεί να δημιουργήσει καλύτερη αντιστοίχιση 
μεταξύ του νέου και των υφιστάμενων λειμώνων και η ποώδης βλάστηση θα προέρχεται 
από γηγενή γονότυπο· η χρήση αυτή θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση του κόστους 
μεταφοράς σε χαμηλό επίπεδο.  

Εάν δεν διατίθεται τοπικός δότης ασβεστούχου λειμώνα στην περιοχή, ως αρχικός 
λειμώνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μείγμα σπόρων που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο. 
Για τη σπορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπόροι που συλλέγονται από τόπο-δότη της 
περιοχής. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε μην εξαντληθούν οι σπόροι στον τόπο-δότη 
λόγω υπερσυγκομιδής. Εναλλακτικά, οι σπόροι μπορούν να αγοραστούν. Οι σπόροι που 
θα αγοραστούν δεν θα πρέπει να περιέχουν διαειδικά (Lolium ×hybridum, Trifolium 
pratense × T. medium) ή διαγενετικά υβρίδια (×Festulolium) ούτε πολυπλοειδείς ποικιλίες 
(τετραπλοειδή είδη των Lolium και Trifolium). Ένας αξιόπιστος φορέας καλλιέργειας 
σπόρων θα προμηθεύσει τα μείγματα σπόρων που είναι κατάλληλα για το κλίμα και τις 
βασικές συνθήκες του εδάφους στον τόπο σας. Οι σπόροι θα πρέπει να είναι τοπικής 
προέλευσης, όπου υπάρχουν.  

Τα αγριολούλουδα και τα αγρωστώδη συνήθως σπείρονται μαζί, καθώς τα αγρωστώδη 
συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του εδάφους και παρέχουν σημαντική κάλυψη κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Η αναλογία σπόρων χόρτου στο μείγμα θα πρέπει να είναι αρκετά 
μικρή, ώστε να διασφαλιστεί η εδραίωση των βοτάνων και να παραμείνει χώρος για τον 
φυσικό επαναποικισμό πρόσθετων ειδών. Η σπορά πραγματοποιείται συνήθως 
Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, είτε με το χέρι είτε με τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων, όπως 
διανομείς σπόρων και σπαρτικές μηχανές, τα οποία μεγιστοποιούν την έκταση σποράς σε 
σχέση με την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων σπόρων (Crofts and Jefferson, 1999). 
Συνιστάται η διασπορά των σπόρων στην επιφάνεια να μην εκτελείται σε αυλακώσεις· 
αυτό εξασφαλίζεται στα περισσότερα μηχανήματα με σχετική ρύθμιση. Κατά το έτος 
εδραίωσης, η τακτική χορτοκοπή, έως 3 φορές ετησίως, έχει ζωτική σημασία για τον 
έλεγχο των κυρίαρχων ειδών. Ο συνολικός στόχος είναι η εδραίωση των πιο πολυετών 
ειδών, τα οποία είναι λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με τα μονοετή κατά το πρώτο 
έτος. Αυτό ισχύει ιδίως όταν υπάρχει βαρύ φορτίο καλλιεργούμενων ειδών ζιζανίων (βλ. 
Nowakowski και Pywell 2016). 

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο εδραίωσης που επιλέγεται, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί 
ότι απαιτούνται πολλά έτη για την εδραίωση του λειμώνα και την ανάπτυξή του σε 
σταθερή κοινότητα. Η ορθή διαχείριση του λειμώνα έχει καίρια σημασία για να 
αναπτυχθεί και να διατηρηθεί μια πλούσια σε είδη κοινότητα. 

Ανασύσταση ασβεστούχου λειμώνα σε υποβαθμισμένη πρώην αρόσιμη γη εφαρμόστηκε, 
για παράδειγμα, στη νότια Αγγλία (Fry et al. 2018), με τη χρήση ειδών που επιλέχθηκαν 
από τύπο φυτικής κοινότητας ασβεστούχου λειμώνα (λειμώνας Bromus erectus), η οποία 
είναι η κυρίαρχη κοινότητα λειμώνα στην περιοχή και χρησιμοποιείται συνήθως σε 
προγράμματα αποκατάστασης ως στοχευόμενη κοινότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
ευκαιρία ανασύστασης ξηρών ημιφυσικών λειμώνων χρησιμοποιείται ολοένα και 
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περισσότερο, π.χ. με καινοτόμα και ευρηματικά παρόδια συστήματα. Το 2012 ξεκίνησε 
για πρώτη φορά ένα παρόδιο έργο στη νοτιοδυτική Αγγλία και από την εδραίωσή της 
μέχρι σήμερα, η τοποθεσία διαθέτει πλούσια σε είδη βλάστηση και έχουν καταγραφεί 30 
είδη πεταλούδων (το ήμισυ του αριθμού των ειδών του Ηνωμένου Βασιλείου). 

 
Ανασύσταση οικοτόπου λειμώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε παρόδια συστήματα (Sam Ellis) 

5.3.1 Διαχείριση οικοτόπου και παρακολούθηση μετά την ανασύσταση 

Ασβεστούχος λειμώνας θα πρέπει να δημιουργείται μόνον εάν υπάρχει η ισχυρή 
δέσμευση για ένα μακροπρόθεσμο καθεστώς διαχείρισης, υπό την καθοδήγηση σχεδίου 
διαχείρισης του τόπου. Η διαχείριση είναι αναγκαία ώστε να αποτραπεί η κυριαρχία 
λοχμών και άλλων επιθετικών ειδών στον λειμώνα, και να διατηρηθεί ο υψηλός πλούτος 
ειδών. Για την εδραίωση λειμώνων απαιτούνται συνήθως 3 έως 5 έτη. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής είναι αναγκαία η ύπαρξη καθεστώτος κοπής και ελαφράς βόσκησης· 
οι ακριβείς απαιτήσεις εξαρτώνται από τον εκάστοτε τόπο.  

Συνήθως δεν χρειάζονται καθεστώτα κοπής κατά το πρώτο έτος για λειμώνες που 
εγκαθίστανται σε γυμνό ορυκτό υπόστρωμα, αλλά μπορεί να απαιτούνται για πιο 
πλούσια εδάφη προκειμένου να διατηρηθεί ο λειμώνας σε ύψος μικρότερο των 10 cm. Η 
χορτοκοπή πρέπει να προγραμματίζεται χρονικά ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις με 
πτηνά που φωλεοποιούν στο έδαφος. Η χορτοκοπή ευνοεί την εκβλάστηση παραφυάδων· 
μειώνει επίσης τον ανταγωνισμό από τα πυκνά είδη και την εξάπλωση των λοχμών.  

Μετά τη χορτοκοπή, τα προϊόντα κοπής θα πρέπει να απομακρύνονται από τον τόπο. Εάν 
στον λειμώνα υπάρχουν διαθέσιμοι σπόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διασπορά χόρτου σε άλλους τόπους. Η χορτοκοπή στον λειμώνα θα πρέπει να εκτελείται 
μία φορά το δεύτερο και το τρίτο έτος, μετά την παραγωγή σπόρων από τα άνθη και τα 
χόρτα. Κατά τα τρία πρώτα έτη, η βόσκηση από κουνέλια, βοοειδή και πρόβατα θα πρέπει 
να είναι ελεγχόμενη ή να αποφεύγεται, ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την 
εδραίωση του λειμώνα· δηλαδή, για να αναπτύξουν τα σπορόφυτα επαρκή ριζικά 
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συστήματα ώστε να αποτραπεί η εκρίζωση κατά τη βόσκηση. Μόλις εγκατασταθεί ο 
λειμώνας, μπορεί να ξεκινήσει ελαφρά βόσκηση.  

Η μακροπρόθεσμη διαχείριση διαμέσου της βόσκησης και/ή της κοπής έχει ουσιώδη 
σημασία για τη διατήρηση του πλούτου των ειδών. Ιστορικά, η βόσκηση και, σε ορισμένες 
περιοχές, η χορτοκοπή αποτελούσε τη συνήθη τεχνική διαχείρισης· ωστόσο, για μικρούς 
τόπους και τόπους σε ήπια πρανή, ενδέχεται να είναι κατάλληλη η χορτοκοπή. Τα βοοειδή 
και τα πρόβατα μπορούν να διασφαλίσουν τη διαχείριση της βόσκησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, εάν οι πυκνότητες βόσκησης είναι χαμηλές, παρόλο που αυτό 
εξαρτάται από την παραγωγικότητα του τόπου. Στους μη παραγωγικούς τόπους μπορεί 
να ενδείκνυται μόνο η βόσκηση κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου· ωστόσο, 
πρέπει να παρακολουθείται η παράνομη βόσκηση — συμπίεση ή φυσική κατάρρευση της 
δομής του εδάφους υπό το βάρος μεγαλόσωμων ζώων.  

Στόχος της βόσκησης θα πρέπει να είναι ένα μωσαϊκό λειμώνα με διάφορα ύψη, και μικρά 
τεμάχια με λόχμες (π.χ. όχι περισσότερο από το 25-30 % της συνολικής έκτασης). Για 
παράδειγμα, οι διαφορετικοί τύποι ζώων βοσκής είναι επιλεκτικοί ως προς το είδος των 
φυτών που επιλέγουν για τροφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του 
μωσαϊκού. Τα βοοειδή καταναλώνουν πιο χονδροειδή βλάστηση και προκαλούν 
μεγαλύτερη ποδοπάτηση σε σύγκριση με τα πρόβατα. Στα τεμάχια των εκτάσεων που 
έχουν υποστεί ποδοπάτηση δημιουργούνται κενά για την εδραίωση νέων φυτών. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση διατίθενται στο έγγραφο των Crofts 
and Jefferson (1999).  

Εκτίμηση των πρακτικών διαχείρισης για την αξιολόγηση της εδραίωσης και της 
μακροπρόθεσμης επιτυχίας απαιτείται ακόμη και όταν οι εργασίες δημιουργίας 
πραγματοποιούνται σε πολύ κατάλληλη τοποθεσία. Απαιτείται ειδικό για τον τόπο σχέδιο 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο θα προσαρμόζεται το καθεστώς 
διαχείρισης, όταν απαιτείται.  

Η παρακολούθηση της ανασύστασης οικοτόπων λειμώνων χαμηλού υψομέτρου θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει: 
- Επίπεδο εδραίωσης του λειμώνα: % κάλυψης εδάφους, ακάλυπτα τεμάχια και 

παρουσία φυλλόστρωσης. 
- Σύνθεση λειμώνα: αναλογία χόρτου προς βότανα, θετικά είδη-δείκτες, αρνητικά είδη-

δείκτες, είδη με τοπική ιδιαιτερότητα. 
- Σύνθεση τυπικών ειδών, μεταξύ των οποίων η επιλογή ειδών-δεικτών δείκτες από 

διαφορετικές ταξινομικές και λειτουργικές ομάδες, όπως επικονιαστές (aculeate 
Hymenoptera, Syrphidae, Lepidoptera) και επίγειες και ενδόγειες ομάδες (θηρευτές 
και αποσυνθέτες). 

Ανασύσταση λειμώνων σε αρόσιμη γη στην Τσεχική Δημοκρατία 

Για τη μετατροπή αρόσιμης γης σε πλούσιο σε είδη λειμώνα απαιτείται μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Η επιτυχία αυτής της μετατροπής δεν εξαρτάται μόνο από τη μέθοδο 
αποκατάστασης και τη σύνθεση του χρησιμοποιούμενου μείγματος σπόρων, αλλά και από τις 
τοπικές συνθήκες του τόπου που θα επανακαλυφθεί με χόρτο (Jongepierová & Malenovský 
2012, Jongepierová et al. 2012, Scotton et al. 2012, Ševčíková et al. 2014). Η αποκατάσταση 
των κοινοτήτων εντόμων είναι πιο επιτυχής σε τοπία με μεγάλη έκταση ημιφυσικού, 
πλούσιου σε είδη λειμώνα στη γύρω περιοχή, καθώς τα στενότοπα είδη φυτοφάγων εντόμων 
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έχουν περιορισμένη ικανότητα εξάπλωσης (Woodcock et al. 2010α, 2010β). Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέθοδοι ανασύστασης που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

Αυτόματη διαδοχή. Με την απλή διαδοχή μπορούν να αποκατασταθούν λειμώνες μόνο σε πολύ 
ξηρούς ή, αντιθέτως, σε πολύ υγρούς τόπους, στους οποίους δεν είναι δυνατή η εδραίωση λοχμών 
ή δένδρων και στη γύρω περιοχή έχουν διατηρηθεί μόνιμοι λειμώνες ή βοσκότοποι. Σε 
εγκαταλελειμμένους αρόσιμους αγρούς ξηρών τόπων στις θερμότερες περιοχές της χώρας, η 
παρακολούθηση αποκάλυψε ότι παλαιότεροι λειμώνες καταλήγουν στη φυσική στεπική 
βλάστηση όσον αφορά τη σύνθεση των ειδών τους (Jírová et al. 2012). Ωστόσο, απαιτείται 
συνήθως τακτική χορτοκοπή μετά το τρίτο έτος εγκατάλειψης του αγρού. Για την αποκατάσταση 
λειμώνων με οικολογικά ικανοποιητική σύνθεση ειδών απαιτούνται περίπου δέκα (Lencová & 
Prach 2011) έως είκοσι έτη (Prach et al. 2014), αλλά για τα φυτά και για κάποιες ομάδες 
σπονδυλωτών ενδέχεται να απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου αποκατασταθεί η 
αρχική ποικιλομορφία της πλούσιας σε είδη βλάστησης. 

Εμπορικά μείγματα σπόρων. Η σπορά μειγμάτων σπόρων οσπριοειδών-χόρτων αποτελεί τον 
συνηθέστερο τρόπο μετατροπής μιας αρόσιμης γης σε λειμώνα σε μεγάλη κλίμακα. Παρόλο που 
η μετατροπή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικολογική αποκατάσταση, αυτοί οι αρχικά φτωχοί σε 
είδη λειμώνες μπορούν με την πάροδο του χρόνου να συμπληρωθούν με στοχευόμενα είδη 
φυτών και ζωών, ιδίως εάν τα είδη αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα παρακολούθησης του Bílé Karpaty Mts. (Prach et al. 
2014, Jongepierová et al. 2018). Σε περιοχές όπου η δυνατότητα μεταγενέστερου αποικισμού από 
επιθυμητά είδη είναι περιορισμένη επειδή δεν υπάρχουν στη γύρω περιοχή, τα είδη αυτά 
μπορούν να προστεθούν στους λειμώνες που δημιουργούνται με τη σπορά εμπορικών μειγμάτων 
χόρτων με τη μέθοδο της σποράς ή της φύτευσης. 

Μείγματα τοπικών σπόρων. Συλλέγονται μείγματα τοπικών σπόρων, αναπαράγονται και 
τοποθετούνται σε συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να ακολουθούνται διαδικασίες βελτίωσης των 
φυτών. Η σύνθεση των ειδών τους βασίζεται στη σύνθεση των φυσικών κοινοτήτων της περιοχής 
(Scotton et al. 2012). Τα είδη, ιδίως τα βότανα, συντηρούν επίσης μεγάλη ποικιλομορφία ζώων τα 
οποία εξαρτώνται από αυτά για την τροφή τους και για άλλους λόγους. Το κύριο πλεονέκτημα 
αυτής της μεθόδου είναι ότι συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής γενετικής ποικιλομορφίας των 
πληθυσμών σε σημαντικό βαθμό, αποτρέποντας συνεπώς την εξάπλωση ξένων γονοτύπων ή 
ακόμη και μη ιθαγενών ειδών ή ποικιλιών. Οδηγίες για τον τρόπο λήψης και χρήσης τοπικών 
σπόρων υπάρχουν σε διάφορες δημοσιεύσεις (Scotton et al. 2012, Jongepierová et al. 2012, 
Jongepierová & Prach 2014 και Ševčíková et al. 2014). Οι κύριες αρχές είναι οι εξής: 
 Η λήψη των σπόρων μπορεί να πραγματοποιηθεί από λειμώνα, ως τμήμα φρεσκοκομμένης 

βιομάζας αγρωστωδών (πράσινο σανό), το οποίο τοποθετείται άμεσα στην προς αποκατάσταση 
έκταση. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία, όχι μόνο σε 
αρόσιμη γη, αλλά και σε άλλους τόπους, π.χ. χώρους απόθεσης ιπτάμενης τέφρας (Kirmer et al. 
2014). 
 Εάν η βιομάζα ξηραθεί μετά την κοπή, το σανό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως πηγή 

σπόρων ή μπορεί να αλωνιστεί πριν από τη χρήση (αλωνισμένο άχυρο). 
 Κατά τον θερισμό με θεριζοαλωνιστική μηχανή, η κοπή και ο αλωνισμός του λειμώνα 

πραγματοποιούνται επιτόπου. 
 Κατά τη συγκομιδή με μηχάνημα με βούρτσα οι σπόροι απομακρύνονται από τον επιτόπιο 

λειμώνα. 
 Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, μπορεί επίσης να συλλεχθεί χειρωνακτικά μικρότερη 

ποσότητα σπόρων. 
 Όσον αφορά τη σύνθετη συλλογή σπόρων (διαφορετικά μεγέθη και χρόνοι ωρίμανσης), 

συνιστάται η καλλιέργεια των φυτών σε κλίνες σπόρων.   
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Σε μεγάλη κλίμακα, μείγματα τοπικών σπόρων πλούσια σε είδη για τη δημιουργία λειμώνων σε 
αρόσιμη γη έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή Bílé Karpaty Mts., όπου με 
τον τρόπο αυτόν έχει ήδη επανακαλυφθεί με χόρτο έκταση άνω των 600 ha (Jongepierová 2008, 
Jongepierová & Prach 2014, Prach et al. 2013, 2015α, Jongepierová et al. 2015). 

Μεταφορά επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή κομματιών τύρφης. Στον προς 
αποκατάσταση τόπο μπορούν να απλωθούν φάσματα επιφανειακού εδάφους ή μπορούν να 
μεταφερθούν ολόκληρα κομμάτια τύρφης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προκύπτει δεν είναι μόνο 
οι τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και η ζημία που προκαλείται στον τόπο αναφοράς. 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί σε μικρή κλίμακα ή σε μέρη στα οποία έχει χαθεί ο τόπος 
αναφοράς (π.χ. εξελισσόμενη βιομηχανία εξορύξεων ή ανοικοδόμησης). Από κάποιες εμπειρίες 
που αποκομίστηκαν σε αδύναμους τόπους με στεπική χλωρίδα στην Τσεχική Δημοκρατία 
(σιδηροδρομική σήραγγα στο Obřany, ασβεστόλακκοι στο Hády και λατομείο Dálky κοντά στο 
Čebín) προέκυψαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωση των στεπικών ειδών στους 
νέους τόπους, αλλά κανένα από τα μεταφερόμενα ξηροφυτικά είδη δεν επεκτάθηκε στις γύρω 
περιοχές ή, εάν επεκτάθηκε, επεκτάθηκε μόνο με πολύ αργό ρυθμό. 

 

5.4 Σχεδιασμός για τη διαχείριση της διατήρησης σε συγκεκριμένη περιοχή 

Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά των οικοτόπων, οι αξίες και το γενικό πλαίσιο (ιστορικό 
και αναπτυξιακό) της διατήρησης παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
χωρών και βιογεωγραφικών περιοχών, είναι σημαντικό, κατά τον σχεδιασμό της 
διαχείρισης για τον οικότοπο, να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες γενικές πτυχές που 
θα παρέχουν τη δυνατότητα λήψης συνετών αποφάσεων διαχείρισης:  

- Γενικοί και ειδικοί στόχοι όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης των ειδών για 
συγκεκριμένο τόπο.  

- Τοπική/περιφερειακή χρήση γης και παραδοσιακές πρακτικές και τεχνικές 
κτηνοτροφίας — οι αξίες διατήρησης που ισχύουν σήμερα είναι συχνά αποτέλεσμα 
της χρήσης γης και των καθεστώτων βόσκησης κατά το παρελθόν. 

Παρόλο που η μίμηση της ιστορικής διαχείρισης δεν είναι συχνά εφικτή, ούτε κατάλληλη 
ή απαραίτητη, θα πρέπει να είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω των υφιστάμενων γνώσεων 
και εμπειριών.  

Η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών του τόπου θα συμβάλει στον προσδιορισμό των 
βέλτιστων τεχνικών και μεθόδων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση του οικοτόπου, 
καθώς και στην αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη περίπτωση, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αξιολογηθεί σε 
ποιον βαθμό μπορούν να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι και να προβλεφθούν τα πιθανά 
εμπόδια.  
 

Κύριες πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό για τη διατήρηση 
και τη διαχείριση λειμώνων (Rusina, 2017) 

Οικολογικές παράμετροι 

 Η συνδεσιμότητα με το τοπίο είναι πολύ σημαντική για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση 
των ειδών του λειμώνα. Διασφαλίζει τη μετακίνησή τους μεταξύ των λειμώνων και τη 
διατήρηση επαρκώς μεγάλων και γενετικά ποικιλόμορφων πληθυσμών. Συνεπώς, είναι 
σημαντικότερο να βελτιωθεί/αποκατασταθεί ένας λειμώνας που βρίσκεται σε σύστημα 
άλλων λειμώνων ή σε μεγαλύτερη έκταση ημιφυσικών λειμώνων σε σχέση με έναν 
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απομονωμένο λειμώνα που βρίσκεται σε ένα τοπίο δασικής έκτασης ή εντατικής 
γεωργικής καλλιέργειας. Η αποκατάσταση θα είναι επίσης πολύ πιο επιτυχημένη σε 
αυτή την περίπτωση, διότι θα είναι εύκολη η διασπορά των ειδών στον αποκατεστημένο 
λειμώνα από άλλους λειμώνες.  

 Οι εκτάσεις λειμώνων είναι σημαντικές για τη διατήρηση των φυτικών ειδών και των 
ειδών πτηνών και ασπόνδυλων. Συνεπώς, εάν υπάρχει ομοιότητα με άλλους παράγοντες 
(βλ. κατωτέρω), θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση μεγαλύτερων 
λειμώνων.  

 Βιοποικιλότητα λειμώνα — όσο πιο υψηλή είναι τόσο πιο σημαντική θα είναι και η 
αποκατάσταση ενός τέτοιου λειμώνα.  

 Παρουσία προστατευόμενων ειδών  — εάν στον λειμώνα έχει επιβιώσει 
προστατευόμενο είδος, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση αυτού 
του λειμώνα σε σχέση με τον λειμώνα που δεν περιλαμβάνει τέτοια είδη.  

 Αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες του λειμώνα: προτιμάται η αποκατάσταση 
λειμώνων των οποίων οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν αλλάξει λιγότερο.  

Κοινωνικοοικονομικές παράμετροι 

 Μακροπρόθεσμη προοπτική διαχείρισης: θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε 
λειμώνες με μεγαλύτερη πιθανότητα μόνιμης διαχείρισης μετά την αποκατάσταση. Ο 
σχεδιασμός της αποκατάστασης έχει νόημα μόνο σε τοποθεσίες στις οποίες αναμένεται 
μακροπρόθεσμη διαχείριση του λειμώνα. Διαφορετικά, οι οικονομικοί πόροι που 
επενδύονται για την αποκατάσταση θα διατεθούν κατά μη βιώσιμο τρόπο και θα 
αποφέρουν μόνο προσωρινό (ή και κανένα) όφελος για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (σε συνάρτηση με την άμεση επιτυχία της αποκατάστασης). 
Πολυλειτουργικότητα του λειμώνα: προτεραιότητα αποτελούν οι λειμώνες στους 
οποίους αναμένονται περισσότερες διαφορετικές χρήσεις μετά την αποκατάσταση, για 
παράδειγμα, σε λειμώνες στους οποίους η διαχείριση όχι μόνο διασφαλίζει τη 
βιοποικιλότητα, αλλά παρέχει επίσης ζωοτροφή για εκτροφή, ο λειμώνας 
χρησιμοποιείται στον τομέα του τουρισμού, για τη συλλογή φαρμακευτικών φυτών ή 
για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ωστόσο, ακόμη και αν ο λειμώνας δεν χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ζωοτροφής, η διαχείρισή του εξακολουθεί να θεωρείται ότι είναι η 
παραγωγή — παραγωγή φυσικών αξιών και βιοποικιλότητας. 

 Η στάση της τοπικής κοινότητας, των τοπικών αρχών, του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή: 
όσο περισσότερο η κοινότητα εκτιμά τη βιοποικιλότητα και τα οφέλη της τόσο καλύτερη 
είναι η προοπτική μακροπρόθεσμης διατήρησης του αποκατεστημένου λειμώνα.  

 Κόστος αποκατάστασης σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα: θα πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα σε λειμώνες των οποίων η αποκατάσταση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ελάχιστη επένδυση και μέγιστο όφελος (η αναμενόμενη επιτυχία 
αποκατάστασης είναι πολύ υψηλή). Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, στον οποίο 
περιλαμβάνεται ο οικονομικός σχεδιασμός, θα πρέπει επίσης να εξετάζεται το κόστος 
διατήρησης του λειμώνα. Θα πρέπει να εξετάζεται το κόστος ή το εισόδημα που 
συνδέεται με τα υλικά που δημιουργούνται κατά την αποκατάσταση ή διαχείριση του 
οικοτόπου — ξύλο, θεριζόμενη βιομάζα, αφαιρούμενο επιφανειακό έδαφος κ.λπ. Η 
ανεύρεση τρόπων αξιοποίησης των υλικών αυτών στην πράξη μπορεί να είναι δύσκολη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω «παραπροϊόντων» της 
αποκατάστασης του οικοτόπου ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο κόστος. 

Οι στόχοι αποκατάστασης και διατήρησης των λειμώνων μπορούν να επιτευχθούν με 
διάφορες λύσεις. Δεδομένου ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές μπορεί να διαφέρουν 
σημαντικά, τόσο ως προς τους οικονομικούς πόρους όσο και ως προς τον χρόνο, για την 
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επιλογή της βέλτιστης λύσης πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική μελέτη σκοπιμότητας και 
αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή των εργασιών και των διαδικασιών 
αποκατάστασης και συντήρησης καθορίζονται από τρεις παραμέτρους: την οικολογική 
κατάσταση του τόπου, τις διαθέσιμες πηγές ειδών και το επιθυμητό χρονικό πλαίσιο για 
την επίτευξη του στόχου.  

Η αποκατάσταση και η διαχείριση θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με μεμονωμένο 
σχέδιο αποκατάστασης και διαχείρισης για τον συγκεκριμένο τόπο. Τα βασικά στάδια για 
την ανάπτυξη ενός σχεδίου αποκατάστασης και συντήρησης λειμώνα συνοψίζονται 
κατωτέρω:  

Στάδια σχεδιασμού για την αποκατάσταση λειμώνων [προσαρμογή από Rusina (επιμ.) 
2017] 

1. Συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών οικολογικών διεργασιών για τη διατήρηση του τύπου του λειμώνα: βλάστηση, 
σύνθεση ζωικών και φυτικών ειδών, χαρακτηριστικά εδάφους, έδαφος, καθεστώς 
υγρασίας, σύστημα αποστράγγισης και κατάσταση, προηγούμενη και τρέχουσα 
διαχείριση κ.λπ.  

2. Καθορισμός του στόχου διατήρησης ή αποκατάστασης του λειμώνα, π.χ. επίτευξη ή 
διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης του οικοτόπου (δομή, οικολογικές διεργασίες 
και σύνθεση χαρακτηριστικών ειδών) και πρόληψη της υποβάθμισής του. Εξέταση των 
πιθανών συγκρουόμενων προτεραιοτήτων διαχείρισης και καθορισμός των 
προτιμώμενων επιλογών (βλ. σημείο X.X).  

3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας της τρέχουσας διαχείρισης για την επίτευξη του στόχου 
και καθορισμός των αναγκαίων προσαρμογών, όπως απαιτείται. 

4. Προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης ή διατήρησης οικοτόπου, 
καθώς και των μεθόδων και των συνδυασμών τους. Διαφορετικά τμήματα του ίδιου 
λειμώνα ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικά μέτρα αποκατάστασης ή διαχείρισης. Για 
παράδειγμα, στο τμήμα του λειμώνα με άφθονο πληθυσμό προστατευόμενου φυτικού 
είδους, τα μέτρα αποκατάστασης θα εστιάζουν στην ικανοποιητική κατάσταση αυτού 
του είδους, ενώ σε άλλα τμήματα ο στόχος θα είναι η εξασφάλιση κατάλληλης δομής 
βλάστησης για συγκεκριμένα ζωικά είδη (π.χ. πτηνά, πεταλούδες) και σε άλλα τμήματα 
ο περιορισμός των επεκτατικών ειδών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιθυμητή η 
χαρτογράφηση των απαιτούμενων μέτρων. 

5. Προσδιορισμός των περιορισμών και των πλεονεκτημάτων σε επίπεδο οικολογίας και 
τοπίου για την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης ή διατήρησης.  

6. Προσδιορισμός των κοινωνικοοικονομικών, νομικών και χρηματοοικονομικών 
περιορισμών και πλεονεκτημάτων των μέτρων αποκατάστασης ή συντήρησης, π.χ. 
συμπεριλαμβανομένου, του κόστους, των νομικών περιορισμών όσον αφορά, αφενός, 
τα μέτρα αποκατάστασης και διατήρησης και, αφετέρου, τα πιθανά κίνητρα, τους 
οικονομικούς πόρους, την υποστήριξη από υφιστάμενα προγράμματα κ.λπ.  

7. Λεπτομερής προδιαγραφή των στόχων αποκατάστασης ή διατήρησης λειμώνα, με την 
εξέταση των περιβαλλοντικών, νομικών και κοινωνικοοικονομικών περιορισμών και των 
πλεονεκτημάτων, π.χ. βελτίωση της δομής βλάστησης του οικοτόπου, βελτίωση των 
συνθηκών για συγκεκριμένο φυτικό είδος, είδος πτηνών ή άλλο είδος.  

8. Ανάπτυξη του προγράμματος δραστηριοτήτων αποκατάστασης και διατήρησης. 
Σχεδιασμός της ακολουθίας και του χρόνου για τις απαιτούμενες εργασίες 
αποκατάστασης και διατήρησης, ανάλογα με την αρχική κατάσταση του λειμώνα. 
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9. Ανάπτυξη της παρακολούθησης της επιτυχούς αποκατάστασης και διατήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής αξιολόγησης, για την εισαγωγή των αναγκαίων 
προσαρμογών στη διαδικασία αποκατάστασης και διατήρησης. 

 

5.5 Κριτήρια για την ιεράρχηση των μέτρων και τον προσδιορισμό των 
περιοχών προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης 
Η ιεράρχηση μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο για την επίτευξη της μέγιστης 
απόδοσης των δραστηριοτήτων διατήρησης, τη βελτιστοποίηση του κόστους και του 
χρόνου παρακολούθησης και διαχείρισης, καθώς και για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των δραστηριοτήτων διαχείρισης.  Σύμφωνα με τον στόχο αυτόν, 
μπορούν να οριστούν ειδικά κριτήρια ιεράρχησης των δράσεων.  

Τα κριτήρια που ακολουθούν θεωρούνται χρήσιμα για την ιεράρχηση των δράσεων 
διατήρησης στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου: 

- Γεωγραφική κατάσταση 
- Χρόνος εγκατάλειψης 
- Φύση της πραγματικής βλάστησης 
- Βαθμός εξάπλωσης των λοχμών 
- Σκοπιμότητα, π.χ. δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή με την απαραίτητη 

τεχνολογία κ.λπ. 
- Συμβολή στην επίτευξη ΙΚΔ σε βιογεωγραφική ή περιφερειακή κλίμακα 

Σχετικό παράδειγμα μπορεί να αναζητηθεί στο εγχειρίδιο ιεράρχησης που 
δημιουργήθηκε για το έργο Life, LIFE13 NAT/IT/000371 «SUNLIFE – Strategy for the Natura 
2000 Network of the Umbria Region». Στο παρόν έγγραφο, αφενός, αποδίδεται, από τη 
μία πλευρά, πρωτεύων ρόλος στα εγγενή χαρακτηριστικά του οικοτόπου: προτεραιότητα 
οικοτόπου, αντιπροσωπευτικότητα/σπανιότητα οικοτόπου σε περιφερειακή κλίμακα, 
πλούτος φυτικής κοινότητας (φυτοκοινοτική ποικιλομορφία), αριθμός 
πραγματικών/δυνητικών ειδών των παραρτημάτων II-IV, αριθμός 
πραγματικών/δυνητικών ειδών του κόκκινου καταλόγου. Από την άλλη πλευρά, 
λαμβάνονται υπόψη στην ιεράρχηση τα εξωγενή χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην 
ανάδειξη του πραγματικού κινδύνου υποβάθμισης, όπως: ανθρωπογενείς πιέσεις, 
κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο και εγγενής κίνδυνος μετατροπής (δυναμικές 
διαδικασίες). 

Στη Λετονία, εξετάζονται τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:  

- Είδη του συγκεκριμένου οικοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων 
ειδών, που κινδυνεύουν από τοπική εξαφάνιση λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας 
του οικοτόπου και της απομόνωσης· αναμενόμενη μείωση του εύρους κατανομής 
του τις επόμενες δεκαετίες. 

- Ο οικότοπος είναι η μοναδική ή σχεδόν η μοναδική περιοχή με τουλάχιστον ένα από 
τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους ή στην 
οδηγία για τα πτηνά, ή με είδος που είναι πολύ σπάνιο (με πολύ λίγες τοπικές 
κοινότητες), είναι προστατευόμενος στη Λετονία ή είναι σημαντικός για τη 
μετανάστευση, την αναπαραγωγή ή άλλο σημαντικό τμήμα του κύκλου ζωής των 
ειδών, ή είναι οικότοπος προστατευόμενων ειδών με ταχεία μείωση κατανομής. 
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Όσον αφορά την επιλογή των τόπων Natura 2000 με τη μεγαλύτερη σημασία για την 
προστασία των τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
(πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον τέσσερα κριτήρια): 

- Στον συγκεκριμένο τόπο Natura 2000 υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις που 
καλύπτονται από αυτόν τον οικότοπο και/ή ο οικότοπος αυτός είναι πολύ 
χαρακτηριστικός με υψηλή αντιπροσωπευτικότητα (τουλάχιστον B), στοιχείο που 
είναι σημαντικό για την πρόβλεψη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης σε 
ολόκληρη τη χώρα. 

- Η αποκατάσταση αυτού του συγκεκριμένου οικοτόπου στην περιοχή αυτή είναι 
σημαντική για τη διατήρηση του τύπου οικοτόπου σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο 
βόρειας βιογεωγραφικής περιοχής της ΕΕ.  

- Η απώλεια του οικοτόπου σε αυτόν τον τόπο Natura 2000 ενδέχεται να μειώσει την 
έκταση κατανομής του. 

- Στον συγκεκριμένο τόπο Natura 2000, ο οικότοπος είναι υποβαθμισμένος, αλλά 
μπορεί να ανακτηθεί· η αποκατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση 
της κατάστασης και/ή θα αυξήσει την έκταση του οικοτόπου. 

- Είναι δυνατή η διασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης του οικοτόπου και ικανοποιητικού 
καθεστώτος προστασίας. 

- Το εκτιμώμενο κόστος για την αποκατάσταση του οικοτόπου στον συγκεκριμένο τόπο 
Natura 2000 είναι ικανοποιητικό για τα οφέλη. 

- Η αποκατάσταση του οικοτόπου στον συγκεκριμένο τόπο Natura 2000 δεν έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλους προστατευόμενους οικοτόπους ή σημαντικά είδη 
και/ή δεν θέτει περιβαλλοντικά ή κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 

 

5.7 Κύρια ενδιαφερόμενα μέρη για τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
μέτρων 

Κατά γενικό κανόνα, η ευρεία δέσμευση και συνεργασία των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών θεωρείται ουσιαστική για την αποτελεσματική εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
διατήρησης. Η εφαρμογή συμμετοχικών προσεγγίσεων που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 
των ακόλουθων ενδιαφερόμενων μερών θεωρείται σημαντική για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των μέτρων διατήρησης:  

- Γεωργοί, ιδιοκτήτες γης, χρήστες γης. 
- Διαχειριστές τόπων, δημόσιες διοικήσεις (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές).  
- Ιδρύματα και οργανισμοί για τη διατήρηση της φύσης.  
- Γεωργικά ιδρύματα και οργανισμοί. 
- Επιστημονικοί σύμβουλοι και επόπτες. 
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια για την παροχή συνδρομής στους 

γεωργούς κατά την υλοποίηση. 
- ΜΚΟ.  
- Τοπικές κοινότητες. 
- Τοπικοί τουριστικοί πράκτορες και επιχειρηματίες (οι ξηροί λειμώνες που είναι 

πλούσιοι σε ανθοφόρα βότανα αποτελούν συχνά ελκυστικά στοιχεία του τοπίου, 
τα προϊόντα των ζώων βοσκής μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τοπικά 
προϊόντα).  
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5.8 Προκλήσεις, δυσκολίες και πιθανές λύσεις 

Σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες συνδέονται με την ανάγκη ανάπτυξης 
αυτοσυντηρούμενης οικονομίας σε απομακρυσμένες περιοχές που φιλοξενούν τον 
οικότοπο 6210. Η εκτεταμένη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη είναι το αποτέλεσμα της 
κατάρρευσης των ορεινών οικονομικών συστημάτων, τα οποία δεν μπορούν να 
ανταγωνιστούν τα σύγχρονα, μεγάλης κλίμακας παραγωγικά συστήματα. Η αναζήτηση 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να στραφεί στην 
ανάπτυξη βιώσιμων παραγωγικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη 
διατήρηση των τοπικών πληθυσμών.  

Από την ανάγκη επιστημονικής εποπτείας μπορεί να ανακύψουν επίσης τεχνικά 
προβλήματα όσον αφορά την ορθή βιώσιμη χρήση των ξηρών λειμώνων 6210. Τα 
συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά ευάλωτα και η υπερβόσκηση μπορεί να τα βλάψει 
σοβαρά. Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα 
τοπικά, οικολογικά, χλωριδικά, βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου 
λειμώνα και να επιλέγεται ο πλέον κατάλληλος τύπος και αριθμό ζώων βοσκής 
(Frattegiani et al., 2017). Όλοι οι γεωργοί και οι παραγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από ειδικά προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα μπορούσαν να 
διασφαλίσουν ευέλικτη διαχείριση. 

Άλλοι πιθανοί περιορισμοί και πιθανές λύσεις για την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης 
παρουσιάζονται κατωτέρω:  

 Για να είναι εφικτή η αποκατάσταση της βόσκησης, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
εκκαθάριση των αγρών από τις λόχμες και να αποκατασταθούν ή να κατασκευαστούν 
χώροι ποτίσματος για τα βοοειδή. Οι γεωργοί συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι αυτά τα έργα πριν λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ, 
οπότε η χρηματοδότηση θα πρέπει να προέλθει από κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα, 
και ορισμένες φορές ισχύει το ίδιο και για το εργατικό δυναμικό.  

 Στον οικότοπο 6210 τα επίπεδα μετάλλων είναι γενικά χαμηλά στη χορτονομή 
βόσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, χωρίς συμπληρώματα, είναι πιθανή η 
ανεπάρκεια μετάλλων, ιδίως όσον αφορά τον φώσφορο, τον χαλκό, το κοβάλτιο και 
το σελήνιο. Συνεπώς, τα συμπληρώματα που απαιτούνται παρέχονται μέσω λίθων 
προς γλείψιμο, παρασκευασμάτων σε συμπυκνωμένη μορφή ή βλωμών μετάλλων. 
Ωστόσο, η χορήγηση φωσφόρου στα ζώα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στον πλούτο και την ποικιλομορφία των ειδών. 

 Είναι πιθανό ο λειμώνας να χρειάζεται τακτική διαχείριση των λοχμών και των 
χωροκατακτητικών ζιζανίων, συμπεριλαμβανομένων των χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών, και οι σχετικές εργασίες είναι απαιτητικές. Με τη διαχείριση του οικοτόπου με 
εργασία χαμηλής έντασης ο γεωργός θα μπορεί να εκτελεί τακτικά αυτές τις εργασίες. 
Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί επίσης ότι η γη θα εξακολουθήσει να πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων μέσω της ΚΓΠ. 

 Σε ορισμένες τοποθεσίες (π.χ. Νήσοι Aran στην Ιρλανδία), η κατακερματισμένη φύση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή το μικρό μέγεθος αγροτεμαχίων συνεπάγεται 
σύντομη περίοδο βόσκησης για ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά τα μικρά αγροτεμάχια γης για την κυκλοφορία 
των βοοειδών, η οποία θα πρέπει να διευκολύνεται ώστε να διατηρείται το βέλτιστο 
καθεστώς βόσκησης σε κατακερματισμένα τμήματα της γεωργικής εκμετάλλευσης. 
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 Ο προσδιορισμός και η χαρτογράφηση της έκτασης του οικοτόπου εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν προβλήματα σε ορισμένες εκτάσεις (π.χ. στην Πολωνία). Δεν έχουν 
χαρτογραφηθεί και αξιολογηθεί με ικανοποιητικό τρόπο όλοι οι πολύτιμοι τόποι, 
γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την ταυτοποίηση του 
ιδιοκτήτη, καθώς και σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων 
διατήρησης.  

 Προβλήματα που αφορούν την υλικοτεχνική υποστήριξη και την οργάνωση κατά την 
αποκατάσταση/εφαρμογή βόσκησης. Σε πολλές περιοχές, η βόσκηση ζώων δεν 
αποτελεί επί του παρόντος στοιχείο του τοπικού γεωργικού συστήματος. Για την 
εφαρμογή βόσκησης στους λειμώνες απαιτείται ειδική οργάνωση όλων των 
υλικοτεχνικών στοιχείων (ζώα, στάβλοι, περίφραξη, νερό, σίτιση κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα), η οποία είναι δύσκολη, δαπανηρή και απαιτεί ανθρώπινους πόρους. Κατά 
συνέπεια, σε κάποια έργα η βόσκηση αντικαθίσταται από τη χορτοκοπή, η οποία δεν 
αποτελεί πάντα τη βέλτιστη διαχείριση για τους λειμώνες. 

5.9 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Οι στόχοι και οι προτεραιότητες διατήρησης μπορούν να προσδιοριστούν σε επίπεδο 
βιογεωγραφικής περιοχής, για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 
και την αντιμετώπιση των κύριων απειλών για τον οικότοπο, συμπεριλαμβανομένου 
του προσδιορισμού των αναγκών αποκατάστασης για τη βελτίωση της έκτασης, της 
δομής και της λειτουργίας, όπου χρειάζεται. 

 Οι στόχοι διατήρησης που προσδιορίζονται σε βιογεωγραφικό επίπεδο πρέπει να 
μετατραπούν σε ειδικότερους στόχους σε επίπεδο χώρας και κατόπιν σε επίπεδο 
τόπου. Το σχέδιο δράσης υποδεικνύει τον προσδιορισμό των τόπων και των περιοχών 
προτεραιότητας για τη διασφάλιση της διατήρησης του οικοτόπου και τη συμβολή 
στον καθορισμό των στόχων σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ. βιογεωγραφικό, εθνικό), 
τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου Natura 2000. 

 Οι στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου θα πρέπει να προσδιορίζουν την κατάσταση 
που πρέπει να επιτευχθεί από τον τύπο οικοτόπου στους αντίστοιχους τόπους, με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της συμβολής των τόπων στην επίτευξη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης σε εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Επιπλέον, ανάλογα με την κάλυψη του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου από το 
δίκτυο Natura 2000, είναι πιθανό να απαιτείται η ανάληψη δράσης εκτός των 
προστατευόμενων περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση, η 
οικολογική ποικιλομορφία και η επαρκής συνδεσιμότητα του εν λόγω οικοτόπου με 
ολόκληρη την περιοχή της φυσικής του κατανομής, καθώς και για τη διατήρηση των 
ειδών που συνδέονται με τον οικότοπο. 

 Η διατήρηση του συγκεκριμένου οικοτόπου σε καλή κατάσταση εξαρτάται από την 
εκτατική βόσκηση ή χορτοκοπή, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις ιστορικές 
πρακτικές διαχείρισης. Ενδέχεται επίσης να είναι απαραίτητος ο έλεγχος λοχμών ή 
χωροκατακτητικών ειδών. 

 Η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών του τόπου θα συμβάλει στον προσδιορισμό των 
βέλτιστων τεχνικών και μεθόδων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση του 
οικοτόπου, καθώς και στην αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαθέσιμων πόρων, 
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προκειμένου να αξιολογηθεί σε ποιον βαθμό μπορούν να επιτευχθούν οι εν λόγω 
στόχοι και να προβλεφθούν τα πιθανά εμπόδια.  

 Στις κύριες πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό για τη 
διατήρηση και την αποκατάσταση λειμώνων περιλαμβάνονται οικολογικές και 
κοινωνικοοικονομικές παράμετροι, οι οποίες καθορίζουν τις δυνατότητες διαχείρισης 
και αποκατάστασης. Η αποκατάσταση και η διαχείριση θα πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα με μεμονωμένο σχέδιο αποκατάστασης και διαχείρισης για τον 
συγκεκριμένο τόπο. 

 Είναι πιθανό να απαιτείται προσαρμογή της διαχείρισης στις ανάγκες συγκεκριμένων 
ειδών, ανάλογα με τους στόχους διατήρησης των τόπων.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειάζεται ή να ενδείκνυται η ανασύσταση 
λειμώνων. Η σκοπιμότητα της ανασύστασης θα πρέπει να προσδιορίζεται δεόντως με 
τη βοήθεια των αρμόδιων εμπειρογνωμόνων (σε θέματα εδάφους. υδρολογίας, 
οικολογίας, βλάστησης κ.λπ.). Ο τρόπος ανάπτυξης ενός σχεδίου δημιουργίας 
λειμώνων θα πρέπει να είναι παρόμοιος με τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου 
αποκατάστασης λειμώνων. 

 Σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση των λειμώνων αυτών συνδέονται με τις 
δυσκολίες ως προς τη διατήρηση μιας αυτοσυντηρούμενης οικονομίας σε 
απομακρυσμένες περιοχές που φιλοξενούν τον οικότοπο 6210. Επί του παρόντος 
βρίσκεται σε εξέλιξη εκτενής διαδικασία για την εγκατάλειψη της παραδοσιακής 
διαχείρισης λειμώνων. Η αναζήτηση προσέγγισης για την αντιμετώπιση αυτής της 
διαδικασίας θα πρέπει να στραφεί προς την ανάπτυξη βιώσιμων παραγωγικών 
συστημάτων, τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη διατήρηση των τοπικών 
πληθυσμών.   
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6. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Σημαντικοί παράγοντες για τον σχεδιασμό διατήρησης του συγκεκριμένου τύπου 
οικοτόπου είναι επίσης η βελτίωση των γνώσεων και των μεθοδολογιών για την 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, των απειλών και των πιέσεων, καθώς και η 
εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων παρακολούθησης. Θα ήταν σκόπιμο να 
καθοριστούν εναρμονισμένες μεθοδολογίες για την παρακολούθηση της κατάστασης 
διατήρησης του οικοτόπου 6210 και για την εξέλιξή του με την πάροδο του χρόνου σε 
κατάλληλες κλίμακες. Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να καλύπτουν την 
υψηλή ποικιλομορφία του τύπου οικοτόπου 6210.  

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης θα πρέπει επίσης να παρακολουθείται και 
να αξιολογείται με τη χρήση των κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν 
προφανείς ενδείξεις των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. 

 

6.1 Μέθοδοι παρακολούθησης οικοτόπου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, 
υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα παρακολούθησης και πρωτόκολλα ή βρίσκονται επί του 
παρόντος σε στάδιο ανάπτυξης και βελτίωσης σε διάφορες χώρες της ΕΕ. 

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται συνήθως σε επιλεγμένους τόπους και γεωτεμάχια, 
ή μέσω της παρακολούθησης κατατομών, στις οποίες καταγράφονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά οικοτόπου και εφαρμόζονται τα σχετικά κριτήρια και όρια στις 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης 
(έκταση, δομή και λειτουργίες, μελλοντικές προοπτικές). 

Οι έρευνες παρακολούθησης μπορούν να καλύψουν ένα ποσοστό κατανομής του 
οικοτόπου, και το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής 
ποικιλομορφίας και των διαφορετικών συνθηκών. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα σχετικά παραδείγματα πρωτοκόλλων και 
προγραμμάτων παρακολούθησης οικοτόπων σε χώρες της ΕΕ. Πρόσφατη επισκόπηση της 
ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχεται στο έγγραφο 
Ellwanger et al. 2018. 

Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης, σε στενή 
συνεργασία με τους οργανισμούς για τη διατήρηση της φύσης, προέβησαν στην 
κατάρτιση συστάσεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης 
των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινού ενδιαφέροντος, βάσει ερευνών 
μεμονωμένων συμβάντων, π.χ. τόποι και λεπτομερής εμπειρογνωμοσύνη (BfN und BLAK 
2017). Η αξιολόγηση της παραμέτρου «δομές και λειτουργίες» των οικοτόπων βασίζεται 
σε διάφορα κριτήρια (πληρότητα όσον αφορά τις τυπικές δομές οικοτόπου και τη 
σύνθεση των ειδών, πιέσεις), τα οποία εξετάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
οικοτόπου. Η αξιολόγηση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών υποβάλλεται σε σύγκριση 
με τα καθορισμένα όρια που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του οικοτόπου.  

Για τον οικότοπο 6210, το κριτήριο «πληρότητα των τυπικών δομών του οικοτόπου» 
περιλαμβάνει τον αριθμό και την κάλυψη των χαρακτηριστικών δομικών τύπων (π.χ. 
θερόφυτα, πρωτογενής, χαμηλής βλάστησης ή πολυστρωματικός λειμώνας, 
ανομοιογενής βλάστηση με ακάλυπτο έδαφος, βρυόφυτα, λειχήνες, θερμόφιλα όρια ή 



 

111 

θάμνοι), καθώς και την κάλυψη των βοτάνων (εξαιρουμένων των δεικτών ενόχλησης). Η 
κάλυψη μετράται σε ποσοστό. Για την επίτευξη εξαίρετης αξιολόγησης (A), η κάλυψη των 
τυπικών δομών του οικοτόπου θα πρέπει να ανέρχεται, για παράδειγμα, τουλάχιστον στο 
75 %. Εάν η κάλυψη των τυπικών δομών του οικοτόπου μειωθεί σε ποσοστό μικρότερου 
του 50 %, οι δομές υφίστανται μέση ή μερική υποβάθμιση (Γ). Η πληρότητα της σύνθεσης 
των χαρακτηριστικών ειδών αξιολογείται από τους εμπειρογνώμονες βάσει καταλόγου 
αναφοράς των χαρακτηριστικών φυτικών ειδών, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί σε 
περιφερειακό επίπεδο.  

Το κριτήριο «πιέσεις» διαιρείται στα υποκριτήρια της κάλυψης από δείκτες ενόχλησης 
(π.χ. δείκτες ευτροφισμού ή αγρανάπαυσης, νεόφυτα), άμεσων ζημιών στη βλάστηση 
(κάλυψη· συμπεριλαμβανομένου του αιτίου της ζημίας, π.χ. προκλήθηκε από 
ποδοπάτηση), της κάλυψης από λόχμες λόγω της έλλειψης διαχείρισης, της κάλυψης από 
αναδάσωση/δενδροφύτευση, των ελλειμμάτων διαχείρισης και άλλων πιέσεων που 
ασκούνται στον οικότοπο 6210. Η κάλυψη μετράται σε ποσοστό, π.χ. ποσοστό κάλυψης 
από δείκτες ενόχλησης 5 % ή μικρότερο και μη εμφάνιση χωροκατακτητικών νεοφύτων 
οδηγεί σε αξιολόγηση «μηδενικού ή χαμηλού αντικτύπου λόγω πιέσεων» (Α), μεγαλύτερο 
από 25 % σε αξιολόγηση «υψηλού αντικτύπου λόγω πιέσεων» (Γ). Τα ελλείμματα 
διαχείρισης και άλλες πιέσεις αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες. 

Η ιρλανδική έρευνα για τους ημιφυσικούς λειμώνες (ISGS) καθιέρωσε μεθόδους 
παρακολούθησης οικοτόπων στην Ιρλανδία21, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων 
αξιολόγησης οικοτόπων για τον τύπο οικοτόπου 6210 (O’Neill et al 2013). Νέα έρευνα 
παρακολούθησης λειμώνων (GMS) του οικοτόπου 6210 πραγματοποιήθηκε κατά την 
περίοδο 2015-2017 (Martin et al 2018). Η έρευνα κάλυπτε 55 τόπους με 237,83 ha 
οικοτόπου 6210/*6210, αντιπροσωπευτικά του 17 % των 1 416 ha του οικοτόπου που 
έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, με έμφαση στους τόπους βέλτιστης ποιότητας. Η έρευνα 
GMS αξιολόγησε την περιοχή, τη δομή και τις λειτουργίες, καθώς και τις μελλοντικές 
προοπτικές κάθε τόπου.  

Η έκταση αξιολογήθηκε με την εξέταση της υφιστάμενης έκτασης του οικοτόπου και τη 
σύγκρισή της με τη χαρτογραφημένη έκταση προηγούμενων ερευνών ή με τη σύγκριση 
εκτάσεων σε διαφορετικές σειρές αεροφωτογραφιών και εικόνων από δορυφόρο (Martin 
et al 2018). Οι απώλειες έκτασης εκφράζονται ως ποσοστό απώλειας σε ετήσια βάση για 
καθορισμένη χρονική περίοδο. 

Η δομή και οι λειτουργίες αξιολογήθηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων, τα οποία εξετάζουν 
βασικά χαρακτηριστικά του οικοτόπου συγκριτικά με τα καθορισμένα κριτήρια αναφοράς 
ή όρια που αντικατοπτρίζουν τον οικότοπο σε ικανοποιητική κατάσταση (Martin et al 
2018). Τα κριτήρια εξετάζονται και αξιολογούνται σε γεωτεμάχια σταθερού μεγέθους με 
οριοθέτηση του εδάφους, με τη χρήση μετροταινίας ή τετραγωνικού πλέγματος. 

Τα κριτήρια δομής και λειτουργιών προσδιορίστηκαν βάσει εθνικού συνόλου δεδομένων, 
με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε οικολόγους σχετικά με την αναγνώριση και την 
αξιολόγηση του οικοτόπου 6210 στην Ιρλανδία (Martin et al 2018). Κατά τη διάρκεια της 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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έρευνας GMS, τα κριτήρια αυτά επανεξετάστηκαν ανά τόπο και τροποποιήθηκαν, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνάφειά τους για την αξιολόγηση των τοπικών διαφορών. Για τις 
ορεινές περιοχές του οικοτόπου 6210/*6210, οι οποίες μπορεί να είναι συχνά πλούσιες 
σε βρυόφυτα, τα βρυόφυτα Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera και 
Tortella tortuosa συμπεριλήφθηκαν ως θετικοί δείκτες. 

Οι μελλοντικές προοπτικές αξιολογήθηκαν με την εξέταση των υφιστάμενων πιέσεων, των 
μελλοντικών απειλών και των επωφελών πρακτικών διαχείρισης που ασκούνται στον 
οικότοπο, καθώς και της μελλοντικής αναμενόμενης τάσης όσον αφορά την έκταση, τη 
δομή και τις λειτουργίες.  

Η μέθοδος παρακολούθησης ISGS χρησιμοποιήθηκε επίσης το 2014 στην έρευνα 25 
τόπων ασβεστούχων, πλούσιων σε ορχιδέες λειμώνων (*6210) (Curtis και Wilson 2014, 
παρατίθεται στο Martin et al 2018). 

Το ιταλικό εγχειρίδιο για την παρακολούθηση οικοτόπων (Angelini et al., 2016· Gigante 
et al. 2016α, 2016β) καθορίζει ειδικά πρωτόκολλα τυποποιημένης παρακολούθησης για 
κάθε τύπο οικοτόπου του παραρτήματος I που εμφανίζεται στην Ιταλία, 
συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου 6210. 

Η παράμετρος έκταση ορίζεται ως η ωφέλιμη επιφάνεια έκτασης που καταλαμβάνει ο 
οικότοπος (Gigante et al., 2016γ). Η χαρτογραφική αναπαράσταση συνιστάται σε 
κλίμακα 1:10:000. Ο οικότοπος θα πρέπει να χαρτογραφείται κάθε 6 έτη με 
φωτοερμηνεία σε συνδυασμό με επίγειες αποτυπώσεις. Η ΚΔ βάσει της έκτασης μπορεί 
στη συνέχεια να αναλυθεί με τη σύγκριση των χαρτογραφικών αναπαραστάσεων από 
διαφορετικές περιόδους (διαχρονική ανάλυση) και τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
αλλαγών και των τάσεων. Επιπλέον, συνιστάται η ανάλυση των μεγεθών μέτρησης τοπίου 
(όπως συνολική επιφάνεια έκτασης, κατακερματισμός, επιφάνεια έκτασης τεμαχίου, 
απόσταση τεμαχίου κ.λπ.), ώστε να επισημαίνονται οι χρήσιμες λεπτομέρειες της ΚΔ. 

Οι παράμετροι «δομή» και «λειτουργία» προσδιορίστηκαν με βάση αναφοράς τα κύρια 
χαρακτηριστικά των φυτικών κοινοτήτων που διαμορφώνουν τον οικότοπο: πλήρης 
κατάλογος των ειδών, συνολική κάλυψη, παρουσία/κάλυψη κυρίαρχων ειδών, 
παρουσία/κάλυψη χαρακτηριστικών ειδών, παρουσία/κάλυψη ειδών ορχιδέας, 
παρουσία/κάλυψη ειδών δεικτών ενόχλησης, παρουσία/κάλυψη ξένων ειδών, 
παρουσία/κάλυψη ειδών δεικτών δυναμικής. Για τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
διεξάγεται δειγματοληψία σε μόνιμα γεωτεμάχια (16 m2) κάθε 6 έτη. Ο αριθμός των 
γεωτεμαχίων της δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ανάλογος της συνολικής και τοπικής 
έκτασης του οικοτόπου, καθώς και της γενικής/τοπικής ποικιλομορφίας. Η βέλτιστη 
περίοδος δειγματοληψίας, τόσο για περιοχές στα Απέννινα όσο και για αλπικές περιοχές, 
είναι η περίοδος Μαΐου-Ιουνίου (Ιουλίου) στις λοφώδεις περιοχές και η περίοδος Ιουνίου-
Ιουλίου-Αυγούστου στις ορεινές περιοχές. 

Η ΚΔ που βασίζεται στη δομή και τη λειτουργία μπορεί στη συνέχεια να αναλυθεί με 
διαχρονική ανάλυση των αξιών που αντιπροσωπεύουν αυτοί οι δείκτες. Οι τάσεις στην 
παρουσία/κάλυψη ξένων ειδών, ο δείκτης δυναμικής, ο δείκτης ενόχλησης, τα 
κυρίαρχα/τυπικά είδη και είδη ορχιδέας μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες ενδείξεις για 
την ΚΔ του οικοτόπου που παρακολουθείται.  

Η εκ των προτέρων παροχή πλήρους συνόλου χαρακτηριστικών ειδών σε εθνική κλίμακα 
δεν είναι δυνατή, λόγω του τεράστιου χλωριδικού πλούτου του συγκεκριμένου οικοτόπου 
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και της τεράστιας τοπικής ποικιλίας του. Για τον λόγο αυτόν, εκτός των χαρακτηριστικών 
ειδών που αναφέρονται ήδη στα εθνικά και ευρωπαϊκά εγχειρίδια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2013), το καθήκον επισήμανσης των στοχευόμενων ειδών ανατέθηκε στις τοπικές αρχές. 
Από συγκεκριμένη εμπειρία σε περιφερειακό επίπεδο διαπιστώνονται κυρίαρχα είδη με 
κυρίαρχο/διαγνωστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. στο εγχειρίδιο 
παρακολούθησης που δημιουργήθηκε από το έργο «SUNLIFE» LIFE13 NAT/IT/000371» 
όπου υποδεικνύονται τα είδη Bromus erectus, Brachypodium rupestre και Stipa 
dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Επιπλέον, ενδείκνυται να εξεταστούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, και συγκεκριμένα 
να καταγραφούν και να προσδιοριστούν ποσοτικώς οι τρέχουσες δραστηριότητες 
βόσκησης ή χορτοκοπής, καθώς και άλλες παράμετροι βιολογικής συνάφειας, όπως η 
παρουσία εντόμων και πτηνών. 

Στη Γαλλία έχει αναπτυχθεί μέθοδος παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης 
γεωργοκτηνοτροφικών οικοτόπων σε τόπους Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

Ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση οικοτόπων τελούν υπό δοκιμή με τη χρήση 
δορυφορικών εικόνων. Για παράδειγμα, η θέση, η ταξινόμηση και η δυναμική 
χωροχρονική παρακολούθηση των οικοτόπων στη Σλοβακία υποβάλλονται σε δοκιμή 
βάσει νέων μεθόδων φιλτραρίσματος, κατάτμησης και εντοπισμού δεδομένων από το 
ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) Sentinel-1, δεδομένων πολυφασματικής 
απεικόνισης Sentinel-2 και συνδυασμού αυτών. Το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων 
παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των εκτάσεων οικοτόπου του δικτύου Natura 2000 σε 
στατικά και δυναμικά δεδομένα γεωεπισκόπησης με ακρίβεια ανάλυσης 
εικονοστοιχείων. Επιπλέον, με τον λογισμικό που αναπτύχθηκε θα είναι δυνατή η διαρκής 
παρακολούθηση της δυναμικής του οικοτόπου με δυνατότητα συναγερμού σε περίπτωση 
αιφνίδιων αλλαγών στην κατάσταση ή κατακερματισμού των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000.  

 

6.2 Κριτήρια επιλογής τόπων/τοποθεσιών παρακολούθησης 

Τα γεωτεμάχια που τίθενται σε παρακολούθηση θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν δεόντως 
την περιφερειακή κατανομή του οικοτόπου και την ποικιλομορφία του.  Θα πρέπει να 
συλλέγονται δείγματα τόσο εντός όσο και εκτός των τόπων Natura 2000. 

Ο αριθμός των δειγματοληπτικών γεωτεμαχίων θα πρέπει να καλύπτει την ποικιλομορφία 
του οικοτόπου (λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς υποτύπους) και να είναι 
επαρκής ώστε να προκύπτει στατιστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

Τα δεδομένα που παρέχονται από τους τόπους παρακολούθησης θα πρέπει να μπορούν 
να επισημαίνουν στατιστικά σημαντικές τάσεις στην κατάσταση διατήρησης, καθώς και 
βασικές βιολογικές και δομικές παραμέτρους. Τα δειγματοληπτικά γεωτεμάχια θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν συστάδες τόσο καλής όσο και κακής κατάστασης διατήρησης. 

Η χρήση αεροφωτογραφημάτων και η χαρτογραφική έρευνα είναι ασφαλώς χρήσιμες για 
την παροχή μιας πρώτης επισκόπησης των εκτάσεων που χρήζουν επειγόντως 
διερεύνησης. Παρόλο που η διαμόρφωση ενός δικτύου μόνιμων γεωτεμαχίων αποτελεί 
το βασικό σημείο εκκίνησης, είναι πιθανό να χρειαστούν αργότερα πρόσθετα σημεία 
βάσει της πραγματικής ανάπτυξης του οικοτόπου.  
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Σε κάθε περίοδο αναφοράς θα πρέπει να παρακολουθείται ένα ελάχιστο ποσοστό της 
εθνικής έκτασης για τον τύπο οικοτόπου 6210. Η επιλογή τμημάτων των εκτάσεων μπορεί 
να γίνει με τη χρήση τυχαίας στρωματοποιημένης προσέγγισης και ενός άλλου τμήματος 
από τους «εθνικά σημαντικούς» τόπους. Ορισμένες φορές, η παρακολούθηση μπορεί να 
εστιάζεται υπερβολικά σε μεγάλους τόπους που έχουν μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 
και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να πιθανώς να τεθεί όριο αποκοπής 10 ha για 
τόπους 6210, και όταν επιλέγονται για παρακολούθηση τόποι μεγαλύτεροι από 10 ha, 
τότε ο τόπος μπορεί να διαιρείται σε τμήματα ~10 ha και να επιλέγεται μία έκταση.  

Ο αριθμός των δειγματοληπτικών γεωτεμαχίων θα μπορούσε να αποδοθεί σε κλίμακα 
περιφερειακού επιπέδου σε μια χώρα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η δέουσα 
συνάφεια για την υψηλή διαφοροποίηση ενός οικοτόπου σε μια χώρα. Μπορεί επίσης να 
αποτελεί κατάλληλο τρόπο για τον επιμερισμό της ευθύνης παρακολούθησης μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων διοικήσεων.  

Σε ένα άρτιο σχέδιο δειγματοληψίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι 
πτυχές, και για τον λόγο αυτόν είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί σε εθνική κλίμακα 
σε χώρες με πολύ μεγάλη επιφάνεια έκτασης και υψηλή ποικιλομορφία στον 
συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, όπως στην περίπτωση της Ιταλίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, μπορεί να ενδείκνυται ο καθορισμός ορισμένων κριτηρίων σε εθνική 
κλίμακα και η εφαρμογή τους κατόπιν σε περιφερειακό επίπεδο βάσει λεπτομερών 
γνώσεων της περιοχής, τόσο εντός όσο και εκτός των τόπων N2000. 

Στη Λιθουανία εφαρμόζεται ένα σύστημα παρακολούθησης βάσει των αποτελεσμάτων 
του καταλόγου οικοτόπων (2014). Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή μόνιμων περιοχών 
παρακολούθησης περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Η παρακολούθηση των οικοτόπων κοινοτικής σημασίας (εύρος εξάπλωσης και 
έκταση) πραγματοποιείται σε 64 τετράγωνα παρακολούθησης, που 
αντιπροσωπεύουν το 10,27 % του συνολικού αριθμού των τετραγώνων στη χώρα. 

 Τα δείγματα κάθε τύπου οικοτόπου θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 10 % 
του συνόλου των πολυγώνων οικοτόπου που έχουν απογραφεί στη χώρα (για τον 
τύπο οικοτόπου 6210, τα επιλεγμένα πολύγωνα παρακολούθησης αποτελούν 
το 15,43 % του συνόλου των πολυγώνων που έχουν απογραφεί)· και 

 Το ποσοστό των τετραγώνων παρακολούθησης σε προστατευόμενες και μη 
προστατευόμενες εκτάσεις ανέρχεται σε 27,26 % και 72,74 % αντίστοιχα. 

Παρατηρήσεις σε κάθε τετράγωνο παρακολούθησης / μόνιμη περιοχή παρακολούθησης 
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές κατά την περίοδο αναφοράς.  

Στη Σλοβακία επιλέχθηκαν μόνιμες τοποθεσίες παρακολούθησης (PML) για οικοτόπους 
μέσω διαδικασίας στρωματοποιημένης επιλογής στο GIS, βάσει των ακόλουθων 
κριτηρίων (Šefferová et al. 2015): 

- Μέγεθος έκτασης (0,5-70 ha). 
- Κυριαρχία στοχευόμενου είδους εντός της περιοχής των PML στην περίπτωση 

συμπλεγμάτων οικοτόπων. 
- Πρόταση και αξιολόγηση PML σε κάθε βιογεωγραφική βιοπεριοχή (αλπική, 

παννωνική) ανεξάρτητα. 
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- Γεωγραφική κάλυψη – κατανομή των PML σε ολόκληρη την έκταση των οικοτόπων, 
ώστε να αποφεύγονται τα μεγάλα κενά και η συγκέντρωσή τους σε μία μόνο 
τοποθεσία. 

- Αποτύπωση των ποικίλων επιπέδων ποιότητας, προκειμένου να αποτυπωθεί σε 
μεγάλο βαθμό η αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή να συμπεριληφθούν στο δίκτυο 
των PML οι τοποθεσίες υψηλής ποιότητας, καθώς και οι υποβαθμισμένοι τόποι. 

Το 2015 χρησιμοποιήθηκαν 286 PML του οικοτόπου 6210. Ο οικότοπος κατανέμεται 
κυρίως στην αλπική βιογεωγραφική περιοχή, παρόλο που αρκετοί τόποι βρίσκονται 
επίσης στην παννωνική περιοχή του νότιου τμήματος της Σλοβακίας. Υπήρχαν 81 PML του 
οικοτόπου προτεραιότητας 6210*.  
 

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης με τη χρήση απλών δεικτών — παράδειγμα 
από τη Δανία 

Η κατάσταση διατήρησης του λειμώνα 6210, καθώς και άλλων τύπων οικοτόπων, μπορεί 
να αξιολογηθεί με τη χρήση δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
τυποποιημένης διαδικασίας χαρτογράφησης με δυνατότητα αναπαραγωγής. Η μέθοδος 
είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, καθώς και σε οποιοδήποτε επίπεδο έκτασης (τόπος Natura 2000, χώρα, 
βιογεωγραφική περιοχή ή ολόκληρη η ΕΕ). Η μέθοδος είναι επίσης χρήσιμη για την 
καταγραφή αλλαγών της κατάστασης με την πάροδο του χρόνου.  

Η κατάσταση διατήρησης αξιολογείται με βάση τις βαθμολογίες σταθμισμένων δεικτών 
(δομικός δείκτης) και τις σταθμισμένες βαθμολογίες φυτικών ειδών που προκύπτουν σε 
ακτίνα κύκλου 5 m σε μια έκταση με ομοιογενή χαρακτηριστικά βλάστησης για τον τύπο 
του οικοτόπου (δείκτης ειδών).  

Οι δομικοί δείκτες που εξετάζονται για τον 6210 είναι οι εξής: 1) δομή βλάστησης, 2) 
υδρολογία (δεν αφορά τον 6210), 3) διαχείριση, 4) απειλές/πιέσεις και 5) ειδικές δομές 
χαρακτηριστικές σε κάθε τύπο οικοτόπου.  

Σε κάθε φυτικό είδος έχει αποδίδεται μια τιμή μεταξύ -1 και 6. Η αρνητική τιμή δίνεται 
στα προβληματικά ή χωροκατακτητικά είδη, στα μη ιθαγενή/γεωργικά είδη δίνεται η 
τιμή 0, ενώ στα υπόλοιπα φυτά δίνεται τιμή μεταξύ 1 και 6, με την απόδοση των 
υψηλότερων τιμών στα ευπρόσβλητα/σπάνια είδη που απαντούν μόνο στους 
βέλτιστους χλωριδικά τόπους. 

Οι αριθμοί για κάθε δείκτη ή φυτικό είδος εισάγονται σε έναν μαθηματικό τύπο, ο 
οποίος δίνει τιμή μεταξύ 0 και 1. Οι τιμές δεικτών είναι βαθμονομημένες: 0-0,2 = κακή 
κατάσταση διατήρησης, 0,2-0,4 = ανεπαρκής κατάσταση διατήρησης, 0,4-0,6 = μέτρια 
κατάσταση διατήρησης, 0,6-0,8 = καλή κατάσταση διατήρησης και 0,8-1,0 = εξαιρετικά 
καλή κατάσταση διατήρησης.  

Στη Δανία όλες οι περιπτώσεις τύπων οικοτόπων στους τόπους N2000 χαρτογραφούνται 
κάθε 6 έτη. Τα σχέδια διατήρησης αυτών των περιοχών προτείνουν ότι τουλάχιστον το 
75 % των χαρτογραφημένων περιπτώσεων θα πρέπει να παρουσιάζουν καλή ή εξαίρετη 
κατάσταση διατήρησης. Συνεπώς, στόχος της διαχείρισης των τόπων είναι η διασφάλιση 
της κατάστασης διατήρησης των περιπτώσεων που βρίσκονται σε καλή ή εξαιρετικά 
καλή κατάσταση και η βελτίωση της κατάστασης στις περιπτώσεις κακής, ανεπαρκούς ή 
μέτριας κατάστασης διατήρησης, με την ανάληψη των αναγκαίων δράσεων. 



 

116 

 

6.3 Συμπεράσματα και συστάσεις 

Η βελτίωση των γνώσεων και των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης, των απειλών και των πιέσεων, καθώς και η εφαρμογή των κατάλληλων 
προγραμμάτων παρακολούθησης, είναι πολύ σημαντικές για τον σχεδιασμό της 
διατήρησης του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. 

Οι γενικοί ορισμοί των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης (έκταση, δομή και λειτουργία) παρέχουν σε κάθε χώρα ευρύ 
φάσμα ερμηνείας και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη διεξαγωγή σοβαρού ελέγχου 
όσον αφορά τις τάσεις και τις διαδικασίες σε ενωσιακή κλίμακα. 

Θα μπορούσαν να συμφωνηθούν σε επίπεδο ΕΕ εναρμονισμένα τυποποιημένα κριτήρια 
και διαδικασίες για την παρακολούθηση του οικοτόπου. Θα μπορούσε να οριστεί μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη θέσπιση κατάλληλων προτύπων για την παρακολούθηση 
του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου (μεταβλητές, παράμετροι, κριτήρια, όρια). Θα 
πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία βασιζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία, 
μεταβλητές προσαρμογής, παραμέτρους, κριτήρια και όρια ανά βιογεωγραφική περιοχή. 

Τα όρια, ακριβώς όπως και οι ικανοποιητικές τιμές αναφοράς, θέτουν προκλήσεις διότι 
δεν υπάρχουν πάντα σαφείς αναφορές για τον οριστικό καθορισμό του ιδανικού 
συνδυασμού χαρακτηριστικών όσον αφορά τον ορισμό της «ικανοποιητικής» 
κατάστασης. Οι μεταβλητές και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαφοροποιούνται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό.  

Με τον ορισμό του τύπου οικοτόπου 6210 ως δευτερεύοντα οικοτόπου, ο οποίος μπορεί 
να αντικατασταθεί από (ή να αντικαταστήσει ο ίδιος) άλλους τύπους οικοτόπων του 
παραρτήματος I, ο ιδανικός ποσοτικός προσδιορισμός της βέλτιστης κατανομής του 
πραγματοποιείται μάλλον αυθαίρετα και μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
παγκόσμιες ισορροπίες και τις στρατηγικές ευκαιρίες. 

Μεθοδολογικά πρωτόκολλα τα οποία βασίζονται σε πρότυπα εργαλεία και στην επιστήμη 
της βλάστησης [δειγματοληπτικές επιφάνειες (relevés) βλάστησης, κατάλογος ειδών και 
τιμών κάλυψης και χαρτογράφηση βλάστησης] θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 
παραγωγή σημαντικού όγκου δεδομένων χρονικής και γεωγραφικής αναφοράς, τα οποία 
θα μπορούσαν να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η ύπαρξη ήδη ανεπτυγμένων εργαλείων για την αποθήκευση, την ανάκτηση και 
την επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων, καταδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό 
και επιθυμητό22. 

Προτείνονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 

                                                 
22 Βλ., π.χ., EVA — http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data ή VegItaly — http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Βελτίωση των προγραμμάτων παρακολούθησης οικοτόπου για τον συγκεκριμένο 
τύπο οικοτόπου. 
Θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία εναρμονισμένων μεθοδολογιών, τουλάχιστον σε 

βιογεωγραφικό επίπεδο, για την παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης του 
οικοτόπου 6210 και της εξέλιξής του με την πάροδο του χρόνου. Τα συστήματα 
παρακολούθησης θα πρέπει να καλύπτουν την υψηλή ποικιλομορφία του τύπου 
οικοτόπου 6210.  

 Ορισμός και προετοιμασία εναρμονισμένων μεθόδων για την αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης. 
Οι μέθοδοι για την αξιολόγηση των διαφόρων παραμέτρων (εύρος εξάπλωσης, 

έκταση, δομή και λειτουργία, τάσεις και μελλοντικές προοπτικές) θα πρέπει να παρέχουν 
τη δυνατότητα σύγκρισης των αξιολογήσεων της κατάστασης διατήρησης, τουλάχιστον 
μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην ίδια βιογεωγραφική περιοχή. Για την εναρμόνιση 
είναι πιθανό να απαιτείται διεθνής συνεργασία και σύγκριση των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. Στις μεθόδους θα πρέπει επίσης να εξετάζονται οι 
διαφορετικές συνθήκες και χαρακτηριστικά που υπάρχουν για τον οικότοπο. 

Ο προσδιορισμός των τόπων αναφοράς για τον οικότοπο σε κάθε κράτος 
μέλος/βιογεωγραφική περιοχή θα μπορούσε να συμβάλει στην εναρμόνιση της 
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης και της παρακολούθησης του οικοτόπου. Η 
επιλογή των τόπων αυτών θα πρέπει να καλύπτει την οικολογική ποικιλομορφία του 
οικοτόπου σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής κατανομή του. Ιδανικά, για κάθε 
βιογεωγραφική περιοχή θα πρέπει να υπάρχουν τοποθεσίες αναφοράς με τον οικότοπο 
υπό βέλτιστες οικολογικές συνθήκες.  

 Προετοιμασία κατάλληλων μεθοδολογιών για τον καθορισμό ικανοποιητικών τιμών 
αναφοράς. 
Ορισμένες χώρες επεξεργάζονται επί του παρόντος μεθοδολογίες για τον καθορισμό 

ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τους τύπους οικοτόπων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των λειμώνων. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να συγκριθούν και να 
εναρμονιστούν, ώστε όλες οι χώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν παρόμοιες 
προσεγγίσεις για τον καθορισμό ικανοποιητικών τιμών αναφοράς για τον συγκεκριμένο 
τύπο οικοτόπου. 

 Προετοιμασία πρότυπων μεθοδολογιών για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό απειλών και πιέσεων 
Δεν υπάρχουν εν γένει πρότυπες διαδικασίες και μεθοδολογίες σε επίπεδο χωρών για 

τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κύριων απειλών και πιέσεων στον οικότοπο 
6210. Ορισμένες χώρες βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας 
πρότυπων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των απειλών και των πιέσεων που 
ασκούνται στους οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ισπανία). Θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σύγκριση και ανάλυση των διαθέσιμων μεθόδων, ώστε να 
υπάρξει συμφωνία επί κοινών προτύπων για την αξιολόγηση των απειλών και των 
πιέσεων που ασκούνται στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. 

 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τον κατακερματισμό των οικοτόπων 
Δεν υπάρχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον κατακερματισμό του συγκεκριμένου 

τύπου οικοτόπου. Το κενό αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη 
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βελτίωση της συνδεσιμότητας των οικοτόπων, όπου χρειάζεται. 

 Θα ήταν σκόπιμη η συμπλήρωση της παρακολούθησης βάσει βλάστησης με την 
παρακολούθηση επίσης της βιοποικιλότητας της πανίδας (ιδίως των χαρακτηριστικών 
για τους λειμώνες ασπόνδυλων). 

 

 
 

6.4 Αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης του σχεδίου δράσης και 
των μέτρων διατήρησης 

Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
διαχείρισης θα ήταν επαρκής η άσκηση σοβαρής, υπό επιστημονική εποπτεία 
δραστηριότητας παρακολούθησης του οικοτόπου με την εφαρμογή πρότυπων 
επιστημονικών πρωτοκόλλων. Η παρακολούθηση του οικοτόπου θα πρέπει να παρέχει 
προφανείς ενδείξεις των αποτελεσμάτων διαχείρισης (αποτελεσματικότητα, 
αναποτελεσματικότητα, ζημία). 

Πιθανοί δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης θα 
μπορούσαν να είναι οι εξής:  

- Έκταση του οικοτόπου σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 
- Μεταβολή της έκτασης που καλύπτεται από τον οικότοπο, συνολικά και σε 

επιλεγμένες τοποθεσίες.  
- Αύξηση των περιοχών στις οποίες ασκείται διαχείριση, αύξηση ή διατήρηση της 

ικανοποιητικής κατάστασης στις υπό διαχείριση περιοχές, βελτίωση της 
κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών, μείωση των ανεπιθύμητων ειδών (π.χ. πολύ 
μεγάλες ποσότητες θάμνων ή περιφερειακών ειδών, νιτρόφιλα είδη). 

- Ποικιλομορφία των τυπικών για τον οικότοπο ειδών που διατρέχουν κίνδυνο ή 
είναι σπάνια, παρουσία προβληματικών ειδών. 

- Χλωριδική σύνθεση. Υψηλή ποικιλομορφία φυσικών ειδών.  Δομή βλάστησης, 
είδη-δείκτες (τόσο θετικοί όσο και αρνητικοί, και από διαφορετικές ομάδες 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών οργανισμών του εδάφους), 
είδη-ομπρέλα. 

- Πανιδική σύνθεση. Υψηλή ποικιλομορφία φυσικών ειδών. Λειτουργική δομή των 
συντεχνιών, υπηρεσίες οικοσυστήματος και αντιπροσώπευση σύνθεσης 
χαρακτηριστικού είδους σε όλες τις κύριες ταξινομικές ομάδες, ιδίως τα 
ασπόνδυλα αντιπροσωπεύονται δεόντως και σε καλή κατάσταση. 

- Σχετιζόμενη με τον λειμώνα βιολογική ποικιλομορφία (παρουσία και κατάσταση 
χαρακτηριστικών φυτικών και ασπόνδυλων ειδών). 

- Βασικές παράμετροι των διαδικασιών διαδοχής (κάλυψη και ύψος λοχμών). 
Εξάπλωση λοχμών. 

- Επιφάνεια έκτασης υπό κατάλληλη διαχείριση. 
- Κόστος μέτρων και χρηματοδότηση.  
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6.5 Επανεξέταση του σχεδίου δράσης 

Θα ήταν σκόπιμη η επανεξέταση και προσαρμογή του σχεδίου δράσης κάθε δώδεκα έτη, 
για την κάλυψη δύο κύκλων αναφοράς (βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους), δεδομένης της βραδείας αντίδρασης των οικοτόπων στις αλλαγές. 

Ωστόσο, η εφαρμογή των δράσεων θα μπορούσε να επανεξετάζεται κάθε έξι έτη, ώστε 
να ελέγχονται οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, να 
εντοπίζονται πιθανά κενά, δυσκολίες και περιορισμοί που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.  
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7. ΚΟΣΤΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

7.1 Κόστος των μέτρων διατήρησης 

Το κόστος διαχείρισης και αποκατάστασης ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. τοπογραφία) και την κατάσταση του οικοτόπου (π.χ. 
εξάπλωση λοχμών, επίπεδο υποβάθμισης). Η εκτίμηση του κόστους αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα στάδια κατά την προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης λειμώνων, και 
θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές αρχές. 
 

7.1.1 Εκτίμηση κόστους 

Η εκτίμηση του κόστους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια κατά την 
προετοιμασία των σχεδίων διαχείρισης λειμώνων. Το κόστος διαφοροποιείται με την 
πάροδο του χρόνου και μπορεί να γενικευτεί σε σπάνιες περιπτώσεις για συγκεκριμένους 
τύπους εργασιών ή για συγκεκριμένο σύνολο ενεργειών που απαιτούνται για τη βελτίωση 
της κατάστασης του οικοτόπου. Το κόστος για παρόμοιες εργασίες μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, τον σύνθετο χαρακτήρα των εργασιών, τη 
διαθεσιμότητα των εργατών και τον ειδικό εξοπλισμό, καθώς και άλλους παράγοντες. Οι 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται για χρήση εκτεταμένης χρονικής 
περιόδου, ωστόσο δεν παρέχεται το ακριβές κόστος.  

Το κόστος θα πρέπει να εκτιμάται χωριστά για κάθε δράση ή για το συνολικό έργο σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 

Οι φορείς ανάπτυξης σχεδίων διατήρησης της φύσης και μεγάλων έργων (π.χ. LIFE) θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τις αρχές που παρατίθενται κατωτέρω για την εκτίμηση του 
κόστους των δραστηριοτήτων διαχείρισης και αποκατάστασης οικοτόπων για χρονικό 
ορίζοντα 2-5 ετών, σε έναν μεγάλο τόπο ή σε διάφορους τόπους Natura 2000. 

Σε μικρές εκτάσεις (έως 1 ha), καθώς και σε περιπτώσεις τακτικής διαχείρισης ή γνωστών 
συγκεκριμένων παραμέτρων (για παράδειγμα, ετήσια χορτοκοπή, βοσκή, εκσκαφή ή 
πλήρωση τάφρων συγκεκριμένου μεγέθους), το κόστος μπορεί να εξισωθεί εν γένει με 
εργασίες που εκτελούνται αλλού ή μέσω συνεντεύξεων με πιθανούς εργάτες και τη 
σύναψη συμφωνιών για το συνολικό κόστος του συνόλου εργασιών. 

Βασικές αρχές για τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους των προγραμματισμένων 
δράσεων  
(Jātnieks & Priede, 2017). 

 Μετά την αξιολόγηση ενός τόπου για τον οποίο έχει προγραμματιστεί διαχείριση, 
επιλογή των καταλληλότερων δράσεων, μεθόδων και τεχνικών μέσων. Για να 
διασφαλιστεί η ορθή επιλογή δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης οικοτόπου θα 
πρέπει να ζητείται η γνώμη εμπειρογνώμονα διατήρησης ειδών και οικοτόπων.  

 Συνιστάται ο διαχωρισμός των εργασιών σε δύο μέρη, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο 
και το είδος εργασιών. Για παράδειγμα, με τον προσδιορισμό της τιμολόγησης κάθε 
εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της χειρωνακτικής εργασίας και της χρήσης 
συγκεκριμένου εξοπλισμού) χωριστά και με τον υπολογισμό του αθροίσματος, ώστε 
να προκύψει αντικειμενικότερη εκτίμηση. Το κόστος και η αποδοτικότητα των 
εργασιών εξαρτώνται συχνά από την εποχή, για παράδειγμα, η επανύγρανση των 
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υγροβιότοπων θα πρέπει να εκτελείται κατά την ξηρά περίοδο, διαφορετικά μπορεί 
να υπάρξει απρόβλεπτη αύξηση του κόστους, ενώ μπορεί να μην έχει επιτευχθεί ο 
στόχος ή μπορεί η ποιότητα να είναι κακή.  

 Υπολογισμός άμεσου κόστους σε κατάλληλες μονάδες: εργατοώρες, ημερομίσθια, 
κόστος του εξοπλισμού ανά ώρα, κόστος υλικών ανά περιοχή ή όγκο ανάλογα με τις 
εργασίες (m3, km, kg, τόνος). Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να υπολογιστεί το άθροισμα 
του αριθμού των απαιτούμενων μονάδων για το σύνολο των εργασιών. Η πείρα έχει 
δείξει ότι συχνά γίνονται σφάλματα σε αυτούς τους υπολογισμούς και,ως εκ τούτου, 
συνιστάται να γίνεται πάντα χρήση τόσο των διαθέσιμων πληροφοριών από 
παρόμοιες εργασίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί (π.χ. εκθέσεις έργων ή ειδικές 
εργασίες) όσο και της πείρας των οργανισμών (οργανισμοί διατήρησης της φύσης, 
υπηρεσία αγροτικής στήριξης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις). Εάν το σύνολο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 
διάφορες εργασίες που εκτελούνται για πρώτη φορά ή των οποίων η κοστολόγηση 
δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να διερευνηθεί η κοστολόγηση από τουλάχιστον τρεις 
δυνητικούς αναδόχους. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει 
ταχύτερα, ωστόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών απρόβλεπτες δαπάνες, οι οποίες μπορούν να περιπλέξουν την επίτευξη του 
στόχου.  

 Εκτίμηση του έμμεσου προπαρασκευαστικού κόστους των εργασιών διαχείρισης και 
αποκατάστασης οικοτόπου — επιθεώρηση του τόπου, εμπειρογνωμοσύνη, τεχνικοί 
κανονισμοί, άδειες και συμφωνίες που προβλέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις. 
Στην εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, το κόστος μετακίνησης και 
οι διοικητικές δαπάνες, των οποίων ο υπολογισμός είναι συχνά ανεπαρκής. Σε έργα 
με σύνθετες εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται ο χρόνος και τα μέσα για την 
ενημέρωση του κοινού και την επεξήγηση των απαιτούμενων σταδίων. 

 Θα πρέπει να εξετάζονται οι διαφορές κόστους σε περιφερειακό επίπεδο και η 
διαθεσιμότητα των αναδόχων σε απόσταση έως 30 km από τον τόπο της 
προγραμματισμένης δραστηριότητας. Το κόστος ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά εάν 
οι εκτελεστές των εργασιών και/ή ο εξοπλισμός πρέπει να μετακινηθούν από 
μεγαλύτερη απόσταση. Για τον λόγο αυτόν, ειδικές δραστηριότητες που απαιτούν 
ειδικό εξοπλισμό ή δεξιότητες (π.χ. απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους) θα 
κοστίζουν πάντα περισσότερο από τις απλές δραστηριότητες (χορτοκοπή, κοπή 
θάμνων, άλεση επιφανειακού εδάφους). 

 Ανάθεση της εκτίμησης του κόστους σε επαγγελματίες —υπεύθυνους διαχείρισης, 
ειδικούς διαχείρισης, ασκούντες συναφή επαγγέλματα— και προγραμματισμός της 
εργασίας αυτής και επαρκούς χρηματοδότησης.  

 Συμπερίληψη στον οικονομικό σχεδιασμό πιθανών εσόδων που συνδέονται με την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση οικοτόπου — ξυλεία, θεριζόμενα χόρτα, 
αφαιρούμενο επιφανειακό έδαφος και άλλα υλικά. Ιδανικά, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στον τόπο (π.χ. για την κατασκευή 
φραγμάτων στην περίπτωση επανύγρανσης) ή να αφαιρεθούν από την περιοχή και να 
χρησιμοποιηθούν αλλού (όπως τεμαχίδια ξύλου ή ξυλεία, καλάμια επικάλυψης 
στέγης, βιομάζα για ζωοτροφή, συμπαραγωγή ή ως υλικό στοχευόμενων ειδών που 
περιέχει σπόρους για την εισαγωγή ειδών αλλού), τύρφη — για κομποστοποίηση ή 
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κηπουρική. Στην πράξη, ωστόσο, τα υλικά αυτά σπάνια χρησιμεύουν σε κάποια 
πρακτική εφαρμογή εάν οι ποσότητες είναι μικρές ή οι τόποι εξόρυξης είναι 
κατανεμημένοι σε δυσπρόσιτη περιοχή μεγάλης έκτασης. Συνεπώς, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση «υποπροϊόντων» από την αποκατάσταση οικοτόπου 
μπορεί να μην αποφέρει πάντα οικονομικά οφέλη. 

 

Κόστος και ενισχύσεις στήριξης στα διάφορα κράτη μέλη  

Το κόστος των μέτρων διαχείρισης του οικοτόπου 6210 διατίθεται από διάφορες χώρες 
και καταδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες του τόπου και το 
είδος δραστηριότητας. Ορισμένα παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω:  

Στη Γερμανία, το αναφερόμενο από τους γεωργούς κόστος για τη βόσκηση και την 
πρόληψη της ανάπτυξης λοχμών και δένδρων ανέρχεται σε 450 ευρώ/ha, αλλά το κόστος 
για την αποκατάσταση λειμώνων μπορεί να ανέρχεται σε 3 000-8 000 ευρώ/ha. 

Στην Πολωνία, το κόστος για τη διασφάλιση κατάλληλης βόσκησης κυμαίνεται από 300 
έως 3 000 ευρώ/ha/έτος. Η χαμηλότερη τιμή είναι το κόστος του χρηματικού κινήτρου, 
εάν ο ιδιοκτήτης γης έχει τα ζώα που απαιτούνται· το υψηλότερο κόστος αντιστοιχεί στην 
τιμή αγοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής πλήρων υπηρεσιών βόσκησης 
(συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ζώων και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού). 

Στο Λουξεμβούργο, το κόστος των συμβάσεων διαχείρισης της βιολογικής 
ποικιλομορφίας για τη χορτοκοπή του συγκεκριμένου οικοτόπου ανέρχεται στα 420 ευρώ 
ανά εκτάριο. 

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εκτιμήθηκε το κόστος διαχείρισης για τη 
Λετονία, για τον υπολογισμό των ποσοστών στήριξης στο πλαίσιο του 
γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου «Διαχείριση της βιολογικής ποικιλομορφίας στους 
λειμώνες». Για τον τύπο οικοτόπου 6210, το υπολογιζόμενο κόστος διαχείρισης ήταν 
86 ευρώ/ha (χορτοκοπή μία φορά ετησίως και συλλογή χόρτου, μη 
συμπεριλαμβανομένων άλλων δαπανών). Το υπολογιζόμενο ποσοστό στήριξης ήταν 
206 ευρώ/ha (η στήριξη καλύπτει το διαφυγόν εισόδημα).  

Στην Εσθονία, ένα σύστημα στήριξης για τη χορτοκοπή ή τη βόσκηση του 6210 παρέχει 
85-250 ευρώ/ha ετησίως, ανάλογα με το καθεστώς διαχείρισης (ισχύει μόνο σε 
προστατευόμενες περιοχές).  

Στην Ουγγαρία, το κόστος χορτοκοπής (εάν είναι πρακτικά εφικτό και αποδεκτό ως 
μέθοδος διαχείρισης) ανέρχεται περίπου σε 100 ευρώ/ha/έτος.  

Το κόστος της αποκατάστασης λειμώνων είναι εν γένει υψηλότερο συγκριτικά με τη 
δραστηριότητα διατήρησης.  

Στην Πολωνία, το αναφερόμενο κόστος για την απομάκρυνση/εξάλειψη λοχμών 
ανέρχεται σε 2 000-3 000 ευρώ/ha. Επιπλέον, είναι πιθανό να απαιτείται η απομάκρυνση 
φύτρων για περισσότερα από 5 διαδοχικά έτη, εργασίες που αντιστοιχούν σε κόστος 
περίπου 1 000 ευρώ/ha/έτος. 

Το κόστος εξάλειψης χωροκατακτητικών ειδών στην Ουγγαρία μπορεί να ανέρχεται 
μεταξύ 800 και 2 000 ευρώ/ha. 

Στη Λετονία, το κόστος αποκατάστασης του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, με 
υπερανάπτυξη λοχμών και πολύπλοκη τοπογραφία για την οποία απαιτείται πολλή 
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χειρωνακτική εργασία (θύσανοι φυτών, πυκνή φυλλόστρωση) είναι περίπου 
3 200 ευρώ/ha σε ορίζοντα τριετίας (Jātnieks, Priede, 2017).  

Το σύστημα στήριξης της Εσθονίας για την αποκατάσταση του 6210 καταβάλλει έως και 
590 ευρώ/ha, ανάλογα με την πυκνότητα του θαμνώδους και δενδρώδους στρώματος, το 
οποίο εφαρμόζεται μόνο σε προστατευόμενες περιοχές.  

Στη Λιθουανία, ορισμένα σχέδια διαχείρισης της φύσης καταδεικνύουν ότι το κόστος 
αποκατάστασης και διατήρησης για την επίτευξη καλής κατάστασης διατήρησης μπορεί 
να κυμαίνεται μεταξύ 400 και 8 500 ευρώ ανά εκτάριο οικοτόπου 6210 σε χρονικό 
ορίζοντα 3-5 ετών. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρχική κατάσταση του 
οικοτόπου, το μέγεθός του και τη γεωγραφική θέση του.  

 

7.2 Πιθανές πηγές χρηματοδότησης  

Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για τη 
διαχείριση της διατήρησης και τη διατήρηση των συγκεκριμένων λειμώνων.  
Άλλες πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται συχνά είναι το 
πρόγραμμα LIFE και τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG).  
 
Τα βασικά κονδύλια που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση, τη διαχείριση 
διατήρησης και την παρακολούθηση του οικοτόπου, καθώς και για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού, είναι εθνικά κονδύλια και ενωσιακή χρηματοδότηση που προέρχεται από την 
κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), ιδίως από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, το 
πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG).  
 

7.2.1 Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 

Δεδομένου ότι για τη διασφάλιση της διατήρησης των ημιφυσικών λειμώνων απαιτείται 
τακτική χορτοκοπή και βόσκηση, η διατήρηση και η διαχείριση αυτών των οικοτόπων 
χρηματοδοτείται κυρίως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για τη στήριξη της 
διαχείρισης λειμώνων είναι χρήσιμοι τόσο ο πρώτος πυλώνας (άμεσες ενισχύσεις για τη 
διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας και τη διατήρηση της μόνιμης βοσκής) όσο και 
ο δεύτερος πυλώνας (αγροτική ανάπτυξη). Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
(συγχρηματοδοτούμενα από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
από τα κράτη μέλη) αποτελούν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μια ιδιαιτέρως σημαντική 
πηγή χρηματοδότησης για τη διαχείριση των λειμώνων όσον αφορά την βιολογική 
ποικιλομορφία, με γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, εκπαίδευση των γεωργών για την 
εφαρμογή των μέτρων, επενδύσεις στην αποκατάσταση κ.λπ.  

Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η τρέχουσα στήριξη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ για τους ασβεστούχους λειμώνες δεν επαρκεί για τη διασφάλιση δέουσας 
αποκατάστασης και διαχείρισης ούτε για την πρόληψη της εγκατάλειψης ή την 
εντατικοποίηση. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της χρήσης 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και άλλων προγραμμάτων στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
με στόχο την προώθηση της διατήρησης των οικοτόπων λειμώνων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_el
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Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα  

Η εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της 
διαχείρισης της διατήρησης πολύτιμων λειμώνων στην ΕΕ. Ορισμένες ενδιαφέρουσες 
εμπειρίες υλοποιήθηκαν με επιτυχημένα αποτελέσματα, αλλά το ποσοστό υιοθέτησης 
της σύναψης γεωργοπεριβαλλοντικών συμβάσεων εξακολουθεί να είναι υπερβολικά 
χαμηλό σε πολλές περιοχές.  Για την προώθηση και την ενίσχυση της χρήσης 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για λειμώνες εκτατικής διαχείρισης απαιτείται η αύξηση 
των καταβαλλόμενων ενισχύσεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απλούστευση των 
κανόνων για τους γεωργούς που διαχειρίζονται τον οικότοπο. Είναι επίσης σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι διατίθεται χρηματοδότηση για επενδύσεις σε δράσεις αποκατάστασης, 
π.χ., για την αποκατάσταση περίφραξης ή άλλων ορίων των αγρών, παροχή νερού και 
πύλες τροφοδοσίας για την αποκατάσταση των συστημάτων βόσκησης, καθώς και για την 
περιοδική απομάκρυνση των λοχμών. 

Ιδιαίτερα συναφής προσέγγιση είναι η εφαρμογή προγραμμάτων βάσει αποτελεσμάτων 
που παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων για τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις αποφάσεις 
διαχείρισης που λαμβάνονται σε κάθε τόπο. Στο πλαίσιο κατωτέρω παρέχεται ένα 
παράδειγμα για τον οικότοπο 6210. 

Το πρόγραμμα Burren: ένα τοπικό γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα βάσει 
αποτελεσμάτων 

Το πρόγραμμα Burren είναι ένα τοπικό γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο για το κλίμα στο 
πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ιρλανδίας 2014-2020. Πρόκειται 
για ένα «υβριδικό» πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι χρηματοδοτεί τόσο τη διαχείριση 
οικοτόπων βάσει αποτελεσμάτων όσο και συμπληρωματικές μη παραγωγικές επενδύσεις 
κεφαλαίου.  Η ενίσχυση χορηγείται βάσει βαθμολογίας της κατάστασης του οικοτόπου σε 
κάθε αγρό. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής: επίπεδο βόσκησης, επίπεδο αχυρόστρωσης, 
απουσία ζημιών γύρω από τους τόπους τροφοδοσίας και τις φυσικές πηγές νερού, απουσία 
ακάλυπτου εδάφους και διάβρωσης, χαμηλό επίπεδο εξάπλωσης λοχμών, φτέρης, μολίνιας 
της κυανής, ευνοούμενων ειδών από τη γεωργία / ζιζανίων, διατήρηση της οικολογικής 
ακεραιότητας του αγρού23. 

Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι σε όλους τους συμμετέχοντες γεωργούς 
χορηγείται ετήσια επιδότηση 100 ευρώ ανά εκτάριο/έτος για την εκτέλεση εργασιών 
αποκατάστασης (π.χ. απομάκρυνση λοχμών, περίφραξη, πύλες τροφοδοσίας, επιδιόρθωση 
και επανακατασκευή ξερολιθιάς, κατασκευές νερού, αύλακες) έως το μέγιστο ποσό των 

7 000 ευρώ ετησίως. Από τους γεωργούς ζητήθηκε να προτείνουν εργασίες (με περιγραφή, 
χάρτη και εκτιμώμενο κόστος) στην ομάδα του προγράμματος, η οποία είναι αρμόδια για 
την τελική έγκριση. Η ομάδα του προγράμματος λαμβάνει επίσης όλες τις απαιτούμενες 
άδειες για το έργο και διατηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των γεωργών που 
επιθυμούν να αναλάβουν εργασίες επί συμβάσει για άλλους γεωργούς που δεν μπορούν να 
εκτελέσουν τις εν λόγω εργασίες. Με τις δράσεις απομάκρυνσης λοχμών, η έκταση γης 
εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση άμεσης ενίσχυσης γεωργικής 
εκμετάλλευσης. 

                                                 
23 Φύλλο βαθμολογίας M1 του προγράμματος Burren για βοσκότοπους τύπου Winterage. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η κατ’ ιδίαν παροχή συμβουλών στους γεωργούς: 
σύμβουλοι, των οποίων η αμοιβή καταβάλλεται από τους γεωργούς, επισκέπτονται τους 
αγρούς κάθε καλοκαίρι για να βαθμολογήσουν την κατάσταση κάθε αγρού και να 
παράσχουν άμεσες συμβουλές σχετικά με το πρόγραμμα, την πολλαπλή συμμόρφωση και 
τυχόν άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει ο γεωργός. Κατόπιν, ο γεωργός λαμβάνει ετησίως 
το αρχείο με τις βαθμολογίες για κάθε αγρό, καθώς και συστάσεις διαχείρισης για την 

αύξηση της βαθμολογίας του αγρού το επόμενο έτος. Οι γεωργοί που δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις βαθμολογίες μπορούν να επισκεφτούν τα γραφεία του 
προγράμματος για τους αγρούς και να λάβουν κατ’ ιδίαν σχόλια για τις βαθμολογίες 
τους και για τις επιλογές διαχείρισης. 

 

Επιλεξιμότητα για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ή άλλων μορφών στήριξης του 
γεωργικού εισοδήματος 

Ένα βασικό πρόβλημα όσον αφορά τη στήριξη της κοινής γεωργικής πολιτικής για τον 
οικότοπο 6210 και άλλους ημιφυσικούς λειμώνες ήταν ότι η παρουσία λοχμών και άλλων 
στοιχείων του τοπίου καθιστούσε τη γη μη επιλέξιμη για άμεσες ενισχύσεις. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε γεωργούς και βοσκούς στις πλέον 
χρήσιμες πηγές χρηματοδότησης συνεχούς διατήρησης, με συνέπεια την εισβολή λοχμών 
και την εγκατάλειψη της γης, ή να αναγκάζονται οι γεωργοί να προβούν στην 
απομάκρυνση όλων των λοχμών από την έκταση γης, καταστρέφοντας συνεπώς μεγάλο 
τμήμα της αξίας διατήρησής της. Αυτή η έκταση γης μπορεί πλέον να είναι επιλέξιμη για 
τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων από την ΚΓΠ, εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
προσαρμόσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται 
βοσκότοποι με μη ποώδη βλάστηση24, ωστόσο η επιλεξιμότητα περιορίζεται ως προς το 
εύρος της και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να 
τηρηθούν και να ελεγχθούν. Η Γαλλία παρέχει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε αυτό προς όφελος του οικοτόπου 6210 (βλ. πλαίσιο κατωτέρω). 
 

Επιλεξιμότητα ημιφυσικών λειμώνων με λόχμες για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στη 
Γαλλία 
 

Η εθνική αρχή στη Γαλλία διέθεσε σημαντικούς πόρους για τον σχεδιασμό ενός αναλογικού 
συστήματος για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ και την παροχή, ταυτόχρονα, της 
δυνατότητας στους γεωργούς να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις για εκτάσεις γης με λόχμες η 
οποία χρησιμοποιείται για βοσκή, συμπεριλαμβανομένων των μωσαϊκών οικοτόπου με τύπο 
οικοτόπου 6210. Το αναλογικό σύστημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού 
ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα βοσκόμενα στοιχεία, αποκλείοντας τα μη επιλέξιμα 
στοιχεία (π.χ. βράχους, μη βοσκόμενα δένδρα). Αφορά λιβαδικές περιοχές με ξυλώδη κάλυψη 
που μπορεί να κυριαρχεί, ορισμένους δασώδεις βοσκότοπους (με βοσκόμενα στοιχεία κάτω 
από τα δένδρα), καθώς και δρυμώνες και καστανιώνες που χρησιμοποιούνται για βοσκή, ακόμη 
και αν δεν υπάρχουν στοιχεία βόσκησης. Θεσπίστηκε τυπολογία του δασώδους βοσκόμενου 
στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος και το ύψος των θάμνων και τον εθνικό κατάλογο μη 
εδώδιμων ειδών, με σκοπό τον αποκλεισμό των μη βοσκόμενων στοιχείων (π.χ. μη 
προσβάσιμοι θάμνοι).  

                                                 
24 Από το 2017 ο κανονισμός Omnibus [κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393] παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να διευρύνουν τον όρο του μόνιμου λειμώνα ώστε να συμπεριλαμβάνει θάμνους και δένδρα 
για την παραγωγή ζωοτροφής, αλλά δεν προσφέρονται για απευθείας βόσκηση από ζώα. 
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Πηγή: Oréade-Breche case study for Alliance Environnement (2019). Evaluation of the impact of 
the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Μελέτη για τη ΓΔ AGRI της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
 

 
 
Πηγή διαγράμματος: Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας, Οργανισμός Πληρωμών και 
Υπηρεσιών (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018.  

 
 
Συμβουλές και υποστήριξη σε γεωργούς 

Η υποστήριξη σε γεωργούς για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε σχετικά 
συστήματα και η παροχή βοήθειας για την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων έχουν 
επίσης πολύ μεγάλη σημασία Η υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται μέσω των 
γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ, αλλά 
υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες εμπειρίες στις οποίες εμπλέκονται οι τοπικές ή 
περιφερειακές αρχές και ΜΚΟ για την προώθηση των μέτρων διατήρησης λειμώνων (βλ. 
πλαίσιο κατωτέρω).  

Πρωτοβουλίες από την κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή κινήτρων για τους γεωργούς και στη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη σημασία του πλούσιου σε είδη λειμώνα. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη 



 

127 

συνεργασία και στήριξη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία 
αυτόνομης διαχείρισης.  

 

Υπηρεσία παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Târnava Mare, Ρουμανία 

Στην περιοχή Târnava Mare της Ρουμανίας, η ΜΚΟ Fundaţia ADEPT Transilvania έχει συστήσει 
υπηρεσία παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέει τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας, τις υποχρεώσεις διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών Natura 
2000, καθώς και τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, σε συνεργασία με τις τοπικές 
κοινότητες και με το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Δασών της Ρουμανίας. Το όραμά της είναι να επιτύχει τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας σε κλίμακα τοπίου, μέσω της συνεργασίας με μικροκαλλιεργητές 
για τη θέσπιση κινήτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ημιφυσικών τοπίων που έχουν 
δημιουργήσει. Η υπηρεσία έχει βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές να καταστούν επιλέξιμοι για 
άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την προώθηση 
στοχευμένων γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, ενώ έχει δημιουργήσει επίσης ευκαιρίες 
εμπορικής προώθησης για τους γεωργούς. Η υπηρεσία έχει βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές 
να καταστούν επιλέξιμοι για άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ. Περίπου το 60 % των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων της περιοχής είναι μικρότερες από το ελάχιστο μέγεθος (συνολικά 1 ha, 
αποτελούμενο από αγροτεμάχια ελάχιστης έκτασης 0,3 ha) που απαιτείται στη Ρουμανία για 
τη λήψη άμεσων ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ. Η ΜΚΟ συνέβαλε στη 
διευκόλυνση ρυθμίσεων βάσει των οποίων οι ενεργοί γεωργοί μισθώνουν εκτάσεις γης από 
γείτονες και δικαιούνται ενισχύσεις ανάλογα με το μέγεθος της έκτασης γης που διαχειρίζονται. 
Επιπλέον, οι δημοτικές αρχές, στην κυριότητα των οποίων ανήκουν οι κοινόχρηστοι βοσκότοποι 
και δεν δικαιούνται ενισχύσεις, συμφώνησαν μακροπρόθεσμες μισθώσεις με τις κτηνοτροφικές 
ενώσεις, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για γεωργοπεριβαλλοντικές συμβάσεις. 
Με τον τρόπο αυτόν, μεγάλες εκτάσεις γης εντάχθηκαν σε χρηματοδοτούμενα από την ΚΓΠ 
καθεστώτα διαχείρισης και απέφυγαν τον κίνδυνο εγκατάλειψης. 

 
Στοχοθετημένη χρηματοδότηση για τη διαχείριση λειμώνων με σκοπό τη διατήρηση 
συγκεκριμένων ειδών 

Η εφαρμογή προσαρμοσμένων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για προστατευόμενα 
είδη είναι εφικτή και έχει αποκτηθεί εκτεταμένη πείρα στην ΕΕ με μεγάλο αριθμό ειδών, 
συμπεριλαμβανομένης της πανίδας που συνδέεται με τους λειμώνες 6210. Στην Αγγλία, 
για παράδειγμα, υπάρχουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες διαχείρισης λειμώνων για είδη 
πεταλούδας που διατρέχουν κίνδυνο (βλ. πλαίσιο κατωτέρω).    
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Γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς ανώτερης βαθμίδας, προσαρμοσμένο για την πεταλούδα 
του ασπρόχορτου σε λειμώνα κρητίδας 
 

Οι πληθυσμοί της πεταλούδας του ασπρόχορτου (Euphydryas aurinia), οι οποίοι είχαν σχεδόν 
εκλείψει σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης λόγω της απώλειας υγρών λειμώνων και λειμώνων 
κρητίδας, σταθεροποιήθηκαν ή αυξάνονται χάρη στην εφαρμογή στοχευμένου 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος. Η εμφάνιση των ειδών στον λοφώδη βοσκότοπο 
κρητίδας του οικοτόπου 6210 αποτελεί πρόσφατο γεγονός, καθώς πολλοί τόποι υγρών 
λειμώνων εξαφανίστηκαν λόγω αποστράγγισης και γεωργικών βελτιώσεων, ενώ η πίεση 
βόσκησης μειώθηκε στον λοφώδη βοσκότοπο, επιτρέποντας στο φυτό-ξενιστή να αναπτυχθεί 
σε πιο ευνοϊκά ύψη λειμώνα. Το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς χρηματοδοτεί επιλογές 
διαχείρισης που δημιουργούν ένα ανομοιόμορφο ψηφιδωτό χαμηλής και ψηλής βλάστησης 
στον κρητικό λειμώνα, με τη χρήση εκτατικής βόσκησης από βοοειδή ή παραδοσιακές φυλές 
αλόγων, και επιλεκτική χορτοκοπή και απομάκρυνση λοχμών. Χρηματοδοτείται η βόσκηση από 
βοοειδή και άλογα και όχι η παραδοσιακή βόσκηση από πρόβατα που χρησιμοποιείται σε 
λοφώδεις βοσκοτόπους κρητίδας, δεδομένου ότι τα βοοειδή και τα άλογα δημιουργούν έναν 
ομοιόμορφα βοσκούμενο λειμώνα. 
Πηγή: Ellis et al (2012)  

 
Υποστήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά 
προϊόντα 

Πολλοί γεωργοί σε λειμώνες Natura 2000 και λειμώνες υψηλής φυσικής αξίας 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πώληση των προϊόντων τους, διότι 
πρόκειται συνήθως για μικρούς παραγωγούς σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου ο 
αριθμός των πελατών που μπορούν να πληρώσουν υψηλές τιμές για τα εν λόγω προϊόντα 
είναι περιορισμένος. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση που 
τους επιτρέπει να επωφελούνται από την απευθείας προώθηση των προϊόντων τους σε 
οικοτουρίστες και τουριστικές υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Σε ορισμένες 
περιοχές, οι γεωργοί έχουν αναπτύξει επιτυχώς διαύλους απευθείας προώθησης των 
προϊόντων τους σε σουπερμάρκετ.  Το σύνολο των μέσων στήριξης των γεωργών που 
επιδιώκουν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους περιλαμβάνει την 
παροχή στήριξης για τη συγκρότηση ομάδα παραγωγών, την ανάπτυξη συστημάτων 
ποιότητας για γεωργικά προϊόντα και τη δημιουργία συστήματος επισήμανσης και 
χαρακτηρισμών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. 
 

Τοπικό σύστημα επισήμανσης για την υποστήριξη ασβεστούχων λειμώνων: Altmuehltaler 
Lamm 

Η περιοχή Altmuehltal στη Βαυαρία (Γερμανία) χαρακτηρίζεται από ασβεστούχους λειμώνες με 
λόχμες άρκευθου. Από τα κοπάδια προβάτων που βοσκούν υπό την επίβλεψη βοσκού 
παράγεται υψηλής ποιότητας κρέας και μαλλί. Οι βοσκοί και οι ιδιοκτήτες γης που 
συμμετέχουν στον περιφερειακό συνεταιρισμό συμφώνησαν να βοσκούν μέσα στο φυσικό 
καταφύγιο Altmuehltal τουλάχιστον τα μισά πρόβατά τους, να χορηγούν στα ζώα 
συμπληρωματικές ζωοτροφές που παράγονται αποκλειστικά στην περιοχή, και να τηρούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την καλή διαβίωση των ζώων και την πυκνότητα της βόσκησης, 
καθώς και μια απαγόρευση σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Στους 
βοσκούς διασφαλίζεται δίκαιη τιμή για τα ζώα τους, και το κρέας αρνιού πωλείται στα τοπικά 
ξενοδοχεία και τα κρεοπωλεία υπό την ετικέτα Altmuehltaler Lamm. 
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7.2.2 Έργα LIFE 

Πολλά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE έχουν αναπτύξει μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 6210, εστιάζοντας στα μέτρα αποκατάστασης 
και διατήρησης και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση.  

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποκατάστασης σημαντικών εκτάσεων 
του οικοτόπου 6210 παρατίθενται στο πλαίσιο κατωτέρω.  
 

Επιτυχημένα έργα LIFE για την αποκατάσταση και διατήρηση του οικοτόπου 6210 

Στην Ιρλανδία, στο πλαίσιο του έργου AranLIFE (2014-2018) υλοποιήθηκαν μέτρα 
αποκατάστασης στις Νήσους Aran για τη βελτίωση της διαχείρισης της βόσκησης, καθώς και 
έλεγχοι των βαθμολογιών βάσει αποτελεσμάτων σε αγρούς που περιλάμβαναν τον οικότοπο 
6210/*621025. Το έργο βελτίωσε την κατάσταση διατήρησης σε περισσότερα από 700 ha 
μωσαϊκού του οικοτόπου 6210 με ασβεστολιθικές πλάκες (οικότοπος 8240). Οι δράσεις που 
βελτίωσαν τη διαχείριση της βόσκησης ήταν οι εξής: βελτίωση της πρόσβασης και της 
διαχείρισης της βόσκησης μέσω της αποκατάστασης των μονοπατιών και των ξερολιθιών· 
απομάκρυνση εξαπλούμενων λοχμών και φτέρης· εγκατάσταση υποδομών για την παροχή 
νερού στα ζώα βόσκησης· δράσεις για την αποκατάσταση του ισοζυγίου μεταλλικών στοιχείων 
των ζώων (λίθοι προς γλείψιμο, συμπληρώματα σε συμπυκνωμένη μορφή ή βλωμοί μετάλλων)· 
συνεργασία με γεωργούς για την αύξηση της προμήθειας ζώων βόσκησης και καταγραφής των 
χρόνων βόσκησης και των εκροών βιομάζας για τον υπολογισμό βέλτιστων ποσοστών 
βόσκησης (McGurn et al 2018).  

Στην Πολωνία, στο πλαίσιο του έργου LIFE LIFE08NAT/PL/000513 υλοποιήθηκαν δράσεις 
απομάκρυνσης λοχμών, βόσκησης, αποκατάστασης με απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους, 
ενώ ελέγχθηκαν επίσης οι πειραματικές μέθοδοι αποκατάστασης σε 226 ha ξηρών λειμώνων 
(Barańska et al 2014· βλ. επίσης σημείο 5.3). Το έργο βελτίωσε σημαντικά την κατάσταση σε 
αρκετές εκατοντάδες εκτάρια βοσκούμενων λειμώνων, με μείωση του ποσοστού επεκτατικών 
ειδών (χόρτο σίκαλης, καλάμι άμμου και λόχμες) (Murawy Life 2015). Η βελτίωση αυτή 
αντιστοιχεί στην αποκατάσταση περίπου του ενός δεκάτου του οικοτόπου ασβεστούχων 
λειμώνων (6210) στο δίκτυο Natura 2000 της Πολωνίας. Στο πλαίσιο του έργου δημοσιεύτηκε 
επίσης λεπτομερές σχέδιο δράσης οικοτόπου και έγγραφο καθοδήγησης για την 
αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 6210 στην Πολωνία. 

Στη Σλοβακία υλοποιήθηκε ένα έργο LIFE στον ΤΚΣ Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), όπου 
η έκταση των κοινοτήτων ξηρών λειμώνων μειώθηκε κατά 61,1 % συγκριτικά με τα επίπεδα του 
1949 (Hegedűšová, Senko 2011). Βάσει ενός σχεδίου αποκατάστασης, το οποίο συζητήθηκε με 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 58 ha υπερανεπτυγμένων ξηρών λειμώνων καθαρίστηκαν με 
μηχανική απομάκρυνση δασών και λοχμών, εξάλειψη της ψευδακακίας και επανεισαγωγή από 
το 2015 της βόσκησης κυρίως από αίγες. Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση του αντικτύπου 
των μέτρων διαχείρισης αποκατάστασης, κυρίως στον τύπο οικοτόπου 6210* σε διαφορετικά 
στάδια της διαδοχής.  

 
Κατάλογος πρόσφατων έργων LIFE ειδικά για τη διατήρηση ξηρών λειμώνων 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 

7.2.3 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλα ταμεία της ΕΕ 

Ορισμένα κράτη μέλη ενέταξαν στον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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τη διαχείριση λειμώνων, για παράδειγμα στη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και 
τη Σλοβακία. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (παλαιότερα γνωστό ως 
Interreg) παρέχει επίσης ευκαιρίες για διμερή έργα διατήρησης του δικτύου Natura 2000, 
χορήγησε χρηματοδότηση για διαχείριση λειμώνων στην Ουγγαρία. 
 
7.2.4 Άλλες προσεγγίσεις και εργαλεία στήριξης της βόσκησης και της φύλαξης 
προβάτων 

Η μείωση της βόσκησης υπό επίβλεψη βοσκού τις τελευταίες δεκαετίες είχε αρνητικές 
επιπτώσεις σε μεγάλες εκτάσεις ημιφυσικών βοσκούμενων οικοτόπων. Η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα και οι υψηλές αμοιβές των ειδικευμένων βοσκών αποτελούν διαδεδομένο 
πρόβλημα σε βοσκότοπους κοινής χρήσης σε πολλές περιοχές της Νότιας και της 
Ανατολικής Ευρώπης (García-González, 2008· Pardini και Nori, 2011). 

Σε ορισμένες περιοχές της Ιρλανδίας υλοποιούνται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση 
της έλλειψης ζώων βοσκής σε εγκαταλελειμμένους τόπους, όπως κινούμενα κοπάδια 
προβάτων. Τα κινούμενα κοπάδια προβάτων, τα οποία αναφέρονται συχνά ως «ιπτάμενα 
κοπάδια», αποτελούν έναν τρόπο επαναφοράς της βόσκησης σε εγκαταλελειμμένους 
τόπους για μικρά χρονικά διαστήματα κάθε έτος. Οι τοπικές αρχές για τη διατήρηση της 
φύσης μπορούν να αγοράσουν τα κοπάδια προβάτων και στη συνέχεια να τα 
εκμισθώνουν για σκοπούς διαχείρισης από βοσκούς ή βοσκητές.  
 
Στη Γαλλία, οι τοπικές αρχές για τις κοινοτικές εκτάσεις γης, τα φυσικά αποθέματα και τα 
περιφερειακά φυτικά πάρκα έλαβαν πρωτοβουλίες για την εκτέλεση και ανάπτυξη έργων 
οικολογικής βόσκησης, με στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση οικοτόπων λειμώνων 
(ιδίως του 6210). Οι δράσεις αυτές πλαισιώνονται συχνά από την παροχή στήριξης στους 
γεωργούς προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης. Για παράδειγμα, 
ο οργανισμός CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine διαχειρίζεται 
πολλούς τόπους σε ασβεστολιθικά πρανή, στους οποίους υλοποιεί δράσεις διατήρησης 
του τύπου οικοτόπου 6210. Το βασικό μέτρο διαχείρισης που εφαρμόζεται είναι η 
εκτατική βόσκηση. Για την υλοποίηση του μέτρου αυτού, ο οργανισμός έχει στην 
ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται ένα κοπάδι ζώων διαφόρων φυλών (βοοειδή, άλογα, 
αιγοπρόβατα), το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει κατάλληλη διαχείριση 
των ασβεστούχων λειμώνων. 
 
Στην περιοχή Bourgogne Franche-Comté εφαρμόζεται από το Αγροτικό Επιμελητήριο του 
Haute-Saône ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το κράτος, με τη συνεργασία 
δομών διαχείρισης (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) και 
επιστημονικών ιδρυμάτων (National Botanical Conservatory of Franche-Comté-
Invertebrate Regional Observatory, Πανεπιστήμιο του Franche-Comté, Πανεπιστήμιο της 
Λορένης, INRA, VetAgro-Sup στο Clermont-Ferrand) για την εξεύρεση απτών λύσεων για 
τους γεωργούς ανά τύπο λειμώνα, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών έως πολύ ξηρών 
λειμώνων του τύπου 6210 (οδηγός υπό κατάρτιση). 
 

7.3 Βασικά κενά και δυσκολίες χρηματοδότησης 

Βασική πρόκληση για τη χρηματοδότηση του οικοτόπου 6210 είναι η χρηματοδότηση των 
δράσεων αποκατάστασης και άλλες ρυθμίσεις (π.χ. αγορά ζώων ή πρόσβαση σε ζώα) που 
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απαιτούνται για την επανέναρξη της διαχείρισης βόσκησης. Το πρόγραμμα LIFE (και σε 
κάποιες περιπτώσεις τα διαρθρωτικά ταμεία) είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τη 
στήριξη της αποκατάστασης πολύτιμων λειμώνων και την επανεισαγωγή των 
παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών. Φαίνεται ότι οι οικονομικοί πόροι σε εθνικό 
επίπεδο για την υποστήριξη της αποκατάστασης αυτού του οικοτόπου είναι 
περιορισμένοι και ότι η διασφάλιση της συνέχειας των μέτρων διαχείρισης περιοδικού 
χαρακτήρα, όπως η βόσκηση, αποτελεί πρόκληση δεδομένου ότι λήγει η ενωσιακή 
χρηματοδότηση από έργα του προγράμματος LIFE. 

Δυσκολίες υπάρχουν επίσης ως προς τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης λειμώνων 
με κονδύλια του ΠΑΑ. Η παρακολούθηση της καταβολής των γεωργοπεριβαλλοντικών 
ενισχύσεων που σχετίζονται με τους στόχους διατήρησης του δικτύου Natura 2000 δεν 
είναι ικανοποιητική. Η ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση και την εμπορία 
προϊόντων ημιφυσικών λειμώνων δεν είναι επαρκής.  

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ανάπτυξη συστημάτων αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων για γεωργούς στους τόπους Natura 2000, καθώς και κινήτρων 
(συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων), δεν είναι επαρκής. 

Επιπλέον, η αποκατάσταση και η διατήρηση ενός λειμώνα εκτός του δικτύου Natura 
2000 παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες. Είναι πιο εύκολη η εξασφάλιση 
χρηματοδότησης για λειμώνα του δικτύου Natura 2000 σε σύγκριση με λειμώνα εκτός 
του δικτύου. Λόγω ζητημάτων συνδεσιμότητας, αξίζει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στη διατήρηση των λειμώνων εκτός του δικτύου. Τα κονδύλια του προγράμματος LIFE 
διατίθενται μόνο για την αποκατάσταση οικοτόπων στους τόπους Natura 2000 και όχι 
εκτός του δικτύου. 
 

7.4 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 Είναι αναγκαία η διασφάλιση της συνέχειας της κατάλληλης διαχείρισης του 
οικοτόπου 6210 μετά τη λήξη προγραμμάτων χρηματοδότησης με χρονικό 
περιορισμό, όπως τα έργα LIFE. 

 Για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης του συγκεκριμένου οικοτόπου θα ήταν 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν καθεστώτα γεωργικής στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.  

 Κατά γενικό κανόνα, είναι εύκολο να αναπτυχθούν έργα διατήρησης και αιτήσεις 
χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου —οι ανάγκες διατήρησης 
είναι συνήθως σαφείς και τα απαιτούμενα μέτρα είναι γνωστά και εύκολα ως προς 
τον σχεδιασμό, ενώ τα μερικά αποτελέσματα μετά την παρέλευση μερικών ετών είναι 
συνήθως ορατά και ανακοινώσιμα. Ωστόσο, η χρηματοδότηση προπαρασκευαστικών 
δράσεων, όπως έρευνες, χαρτογράφηση και αξιολόγηση οικοτόπων, καθώς και η 
χρηματοδότηση συνεχούς παρακολούθησης, παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα. 
Εντούτοις, τα μέτρα επιτήρησης και παρακολούθησης μπορούν να χρηματοδοτούνται 
ως τμήμα βραχυπρόθεσμων έργων, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης ενεργή 
διατήρηση. 

 Είναι απαραίτητη η ακριβέστερη παρακολούθηση της καταβολής των 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και της συμβολής τους στους στόχους για τον 
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οικότοπο 6210, τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου Natura 2000. Για τη διευκόλυνση 
της εν λόγω παρακολούθησης θα πρέπει να προταθούν κατάλληλοι δείκτες, τόσο 
μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και μέσω άλλων ταμείων. 

 Είναι σημαντικό τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο δράσης 
προτεραιότητας των κρατών μελών για την περίοδο χρηματοδότησης μετά το 2020. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Σχέδιο δράσης για τη διατήρηση και αποκατάσταση σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης του τύπου οικοτόπου 6210 – Ξηροί ημιφυσικοί 
λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα (Festuco-Brometalia) (*τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες)  
 

1. Ορισμός οικοτόπου 

1.1 Ορισμός σύμφωνα με το ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σύμφωνα με το ερμηνευτικό εγχειρίδιο οικοτόπων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2013), ο τύπος οικοτόπου 6210 περιλαμβάνει ξηρούς ή ημίξηρους 
ασβεστούχους λειμώνες που κατατάσσονται στη φυτοκοινωνική κλάση Festuco-
Brometea. 

Ο οικότοπος αποτελείται από φυτικές κοινότητες που ανήκουν σε δύο τάξεις της κλάσης 
Festuco-Brometea: τους στεπικούς ή υπο-ηπειρωτικούς λειμώνες (τάξη Festucetalia 
valesiacae) και τους λειμώνες με περισσότερες ωκεάνιες και υπομεσογειακές περιοχές 
(τάξη Brometalia erecti ή Festuco-Brometalia). Στην τελευταία περίπτωση, γίνεται 
διαχωρισμός μεταξύ ξηρών λειμώνων της συνένωσης Xerobromion και δευτερευόντων 
(ημιφυσικών) ημίξηρων λειμώνων της συνένωσης Mesobromion (ή Bromion) με την 
Bromus erectus. Οι λειμώνες αυτοί χαρακτηρίζονται από την πλούσια σε ορχιδέες 
χλωρίδα τους. Η εγκατάλειψη έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη θερμόφιλων λοχμών με 
ενδιάμεσο στάδιο θερμόφιλης περιφερειακής βλάστησης (Trifolio-Geranietea). 

Ο τύπος βλάστησης θεωρείται τύπος προτεραιότητας εάν αποτελεί τοποθεσία με 
αξιόλογες ορχιδέες. Οι τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 
τοποθεσίες οι οποίες είναι σημαντικές βάσει ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα τρία 
κριτήρια:  

α) η τοποθεσία φιλοξενεί μια πλούσια σειρά ειδών ορχιδέας  
β) η τοποθεσία φιλοξενεί αξιόλογο πληθυσμό ενός τουλάχιστον είδους ορχιδέας το 
οποίο θεωρείται ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο στο εθνικό έδαφος  
γ) η τοποθεσία φιλοξενεί ένα ή διάφορα είδη ορχιδέας τα οποία είναι σπάνια, πολύ 
σπάνια ή εξαιρετικά σπάνια στο εθνικό έδαφος.  

Στα χαρακτηριστικά φυτικά είδη που αναφέρονται στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο 
περιλαμβάνονται τα εξής: Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, 
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex 
caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium 
campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia 
elongata, Hippocrepis comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa 
ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. 
purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa 
columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  
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Το ερμηνευτικό εγχειρίδιο αναφέρει επίσης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου 
ορισμένα είδη ασπόνδυλων: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Λεπιδόπτερα)· 
Libelloides spp., Mantis religiosa (Νευρόπτερα). 
 
1.2 Ορισμός οικοτόπου σύμφωνα με το EUNIS 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση οικοτόπων στο EUNIS (Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών 
για τη φύση) (Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012), ο συγκεκριμένος τύπος 
οικοτόπου (6210) αποτελείται από δύο αρκετά διαφορετικούς υποτύπους, με 
διαφορετική κατανομή, διαφορετικά είδη και διαφορετικά ζητήματα διατήρησης και 
διαχείρισης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αντιμετώπισή τους ως ενός ενιαίου 
τύπου. Συνεπώς, στον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο οικοτόπων (Janssen et al., 2016) 
αντιμετωπίζονται ως δύο διαφορετικοί τύποι, οι οποίοι αξιολογούνται που αμφότεροι ως 
πολύτιμοι: 

E1.2a: Ημίξηροι πολυετείς ασβεστούχοι λειμώνες που εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη, 
από την υπομεσογειακή έως την ημιβόρεια ζώνη. Χαρακτηρίζονται από τα ημίξηρα 
(μεσοξηρικά) πλούσια σε βάσεις εδάφη. Ο οικότοπος αυτός αποτελεί την πιο πλούσια σε 
είδη φυτική κοινότητα της Ευρώπης. Αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 90 % του τύπου 
οικοτόπου 6210, συμπεριλαμβανομένων των πλέον πλούσιων σε ορχιδέες τύπων. Λόγω 
του ότι οι ορισμοί στο ερμηνευτικό εγχειρίδιο δεν είναι ακριβείς, ορισμένοι σχεδόν 
πανομοιότυποι τύποι σε συγκεκριμένες χώρες έχουν συμπεριληφθεί σε άλλους 
οικοτόπους προτεραιότητας, παρά το γεγονός ότι από χλωριδική και οικολογική άποψη 
ανήκουν στον E1.2a (ως υποτύπος του 6210). Πρόκειται για τα μεσοξηρικά, πλούσια σε 
βάσεις τμήματα του 6270 (Βόρειες χώρες), τα μεσοξηρικά τμήματα του 6240* (Ανατολική 
και Κεντρική Ευρώπη) και τα μεσοξηρικά τμήματα του 62A0 (Ιλλυρική περιοχή). Στο τύπο 
οικοτόπου 6210 θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι μεσοξηρικοί βασεόφιλοι λειμώνες 
της Ευρώπης, ώστε να μην υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των χωρών. Κατά τους Mucina 
et al. (2016), ο E1.2a αντιστοιχεί στην τάξη Brachypodietalia pinnati, αλλά περιλαμβάνει 
επιπλέον διάφορες συνενώσεις που δεν περιέχονται σε αυτή, και πιο συγκεκριμένα τις 
Scorzonerion villosae και Brachypodion phoenicoidis (και κάποιες ακόμη στην Ουκρανία 
και τη Ρωσία). 

E1.1i: Πολυετής βραχώδης ασβεστούχος λειμώνας της υποατλαντικής-υπομεσογειακής 
Ευρώπης: Εμφανίζεται μόνο σε τμήματα του εύρους εξάπλωσης του E1.2a, και πιο 
συγκεκριμένα στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη δυτική Ιταλία, τη δυτική Γερμανία, 
τη δυτική Ελβετία και το νότιο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ασυνέπεια προκύπτει από το 
γεγονός ότι, στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι ξηρικοί και/ή βραχώδεις βασεόφιλοι λειμώνες 
δεν περιλαμβάνονται στον 6210, αλλά σε άλλους τύπους οικοτόπων (6240, 6250, 6190, 
62C0, 62A0). Ο E1.1i αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα της έκτασης του τύπου οικοτόπου 
6210 και, λόγω των ακραίων τοπικών συνθηκών του (πιο ξηρός, συχνά πιο απόκρημνος), 
είναι λιγότερο πλούσιος σε είδη, αλλά και λιγότερο επιρρεπής στη διαδοχή και τον 
ευτροφισμό. Κατά τους Mucina et al. (2016), η μονάδα αυτή αντιστοιχεί στις τάξεις 
Brachypodietalia phoenicioidis (εξαιρουμένου του Brachypodion phoenicolidis) και 
Artemisio albae-Brometalia erecti. 
 
1.3 Ορισμός οικοτόπου βάσει του ευρωπαϊκού καταλόγου βλάστησης 

Σε έναν ευρωπαϊκό κατάλογο βλάστησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Mucina et al. 
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2016), στην κλάση Festuco-Brometea αναγνωρίζονται διάφορες τάξεις με διαφορετικές 
συνενώσεις. Η εν λόγω ιεραρχική χλωριδική ταξινόμηση της βλάστησης της Ευρώπης 
πραγματοποιήθηκε με βάση την καταγραφή και αναθεώρηση σύνταξων υψηλής 
κατάταξης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την ενιαία ερμηνεία 
των τύπων οικοτόπων σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Στον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω παρέχεται επισκόπηση των τάξεων και 
συνενώσεων της Festuco-Brometea μαζί με την περιγραφή τους, βάσει του ευρωπαϊκού 
καταλόγου βλάστησης (Mucina et al. 2016). Στον πίνακα προσδιορίζονται επίσης οι τύποι 
οικοτόπων της οδηγίας για τους οικοτόπους που είναι συναφείς για τις συνενώσεις που 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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Κοινότητες βλάστησης και τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στην κλάση 
Festuco-Brometea, βάσει της ταξινόμησης της βλάστησης της Ευρώπης κατά Mucina et 
al. 2016 για ανώτερα φυτά 

Κλάση: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Τάξη Συνένωση Παράρτημα Ι 
Τύποι οικοτόπων 

Περιγραφή (αντιγραφή από 
Mucina et al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Μεσοξηροφυτικός λειμώνας σε 
βαθιά ασβεστούχα εδάφη στην 
Ευρώπη 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
λειμώνες της Δυτικής Ευρώπης 
και της υποατλαντικής Κεντρικής 
Ευρώπης. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika στο Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
λειμώνες των υπο-ηπειρωτικών 
περιοχών της Κεντρικής και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel 
inDengler et al. 2003 

6270 p.p. (ξηρά 
βασεόφιλα 
τμήματα), 
6210/6210* (στη 
βόρεια Γερμανία, 
τη Δανία κ.λπ.) 
6280* οριακά 

Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
λειμώνες των alvar στη 
Φιννοσκανδιναβία και τις νότιες 
ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler στο 
Mucina et al. 2009 

6210/6210* 
 

Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
λειμώνες της Βορειοδυτικής 
Ευρώπης.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro στο Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Ξηροί λειμώνες σε βαθιά, 
πλούσια σε άργιλο εδάφη σε 
μητρικά πετρώματα φλύσχη στις 
υψηλές έως κατώτερες ορεινές 
ζώνες των Απέννινων. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Ξηροί λειμώνες σε βαθιά εδάφη 
πάνω σε πυριτικά μητρικά 
πετρώματα στις υψηλές έως 
υπο-ορεινές ζώνες των Νοτίων 
και Κεντρικών Βαλκανίων. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Στέπες και βραχώδεις στεπικοί 
λειμώνες σε βαθιά εδάφη στη 
στεπική και δασική-στεπική ζώνη 
της Ευρώπης και του 
βορειοδυτικού τμήματος της 
Κεντρικής Ασίας. 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Στεπικοί λειμώνες με φεστούκα 
σε βαθιά ασβεστούχα εδάφη της 
υπο-ηπειρωτικής Κεντρικής 
Ευρώπης, της Ρουμανίας, της 
Βουλγαρίας και της 
βορειοδυτικής Ουκρανίας 
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 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Στεπικοί όξινοι λειμώνες των 
υποατλαντικών και υπο-
ηπειρωτικών 
εύκρατων περιοχών της 
Ευρώπης 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Ξηροί λειμώνες με αγριοβρώμη 
και στέπες με φεστούκα σε 
βαθιά εδάφη της 
Τρανσυλβανίας, της Μολδαβίας 
και της νοτιοδυτικής Ουκρανίας 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Υπολειμματικές μεταπαγετώδεις 
ξηροφυτικές στέπες σε loess της 
παννωνικής περιοχής 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Υπολειμματικοί μεταπαγετώδεις 
ξηροφυτικοί στεπικοί βραχώδεις 
λειμώνες με αγριοβρώμη και 
φεστούκα σε βαθιές ενδοορεινές 
κοιλάδες των Άλπεων 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Ξηροφυτικοί ανοικτοί στεπικοί 
λειμώνες σε αβαθή βραχώδη 
ασβεστολιθικά και πυριτιούχα 
υποστρώματα της Κεντρικής και 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec στο Holub 
et al. 1967 

6190 Ξηροφυτικοί στεπικοί λειμώνες 
σε αβαθή εδάφη πάνω σε 
πυριτιούχα και υπερβασικά 
πετρώματα, καθώς και σε 
παλαιοζωικούς ασβεστόλιθους 
του Hercynicum 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Ξηροφυτικοί βραχώδεις στεπικοί 
λειμώνες σε αβαθή εδάφη πάνω 
σε πυριτιούχα και υπερβασικά 
πετρώματα των ανατολικών 
Άλπεων και των βορείων 
παρυφών της παννωνικής 
λεκάνης 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr.Mucina στο Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Ξηροφυτικοί βραχώδεις στεπικοί 
λειμώνες σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα των 
βορείων παρυφών της 
παννωνικής λεκάνης και της 
ουκρανικής Podolya 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Ξηροφυτικοί βραχώδεις στεπικοί 
λειμώνες σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα των 
νοτίων παρυφών της παννωνικής 
λεκάνης 

 Saturejion montanae 
Horvat στο Horvat et al. 
1974 

6190 ή 62A0 Ξηροφυτικοί βραχώδεις στεπικοί 
λειμώνες σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα των Βορείων 
Βαλκανίων 
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 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Ξηρόφιλοι βραχώδεις στεπικοί, 
πλούσιοι σε νανώδεις θάμνους, 
λειμώνες σε απότομα 
ασβεστολιθικά πρανή στη 
Δοβρουτζά και τη 
βορειοανατολική Βουλγαρία 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina στο Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Aλπικοί υπολειμματικοί 
ξηροφυτικοί στεπικοί λειμώνες 
σε ασβεστολιθικά 
υποστρώματα του 
νοτιοανατολικού τμήματος της 
Κεντρικής Ευρώπης 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Αλπικοί υπολειμματικοί 
ξηροφυτικοί στεπικοί λειμώνες 
σε ασβεστολιθικά υποστρώματα 
των ανατολικών Καρπαθίων 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Υπομεσογειακοί στεπικοί 
λειμώνες σε βαθιά βασικά έως 
ουδέτερα μεσοφιλικά εδάφη 
πλούσιων σε υετούς περιοχών 
της Νοτιοδυτικής Ευρώπης 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Υπομεσογειακοί ουδετερο-
βασεόφιλοι στεπικοί λειμώνες 
σε βαθιά μεσοφιλικά εδάφη των 
ακτών της Λιγηρίας και της 
Τυρρηνίας 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al.2002 

6210/ 
6210* 

Υπομεσογειακοί υποορεινοί και 
ορεινοί οξινόφιλοι στεπικοί 
λειμώνες των κοιλάδων του 
Πεδεμοντίου και των 
ενδοορεινών κοιλάδων των 
Πυρηναίων 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Υπομεσογειακοί υποορεινοί 
οξινόφιλοι στεπικοί λειμώνες 
των πλούσιων σε υετούς νότιων 
συνόρων των Άλπεων στην 
περιοχή της Ινσούμπρια 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina στο Mucina et 
al. 2009 

  Ξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
ανοικτοί λειμώνες της 
υποατλαντικής και 
υπομεσογειακής Ευρώπης 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
ανοικτοί λειμώνες του 
νοτιοδυτικού τμήματος της 
Κεντρικής Ευρώπης και της 
Γαλλίας 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Μεσοξηροφυτικοί βασεόφιλοι 
ανοικτοί λειμώνες των 
υπομεσογειακών περιοχών της 
Προβηγκίας και της Λιγηρίας 
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Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Ξηροί στεπικοί υπομεσογειακοί 
βοσκότοποι σε αμφότερες τις 
περιοχές της Αδριατικής, στις 
προαλπικές, ιλλυρικές και 
δειναρικές περιοχές 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Ιλλυρικοί υπομεσογειακοί 
βραχώδεις λειμώνες σε αβαθή 
ασβεστολιθικά εδάφη 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Δειναρικοί υπομεσογειακοί 
ασβεστούχοι βραχώδεις 
λειμώνες σε αβαθή εδάφη 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Προαλπικοί υπομεσογειακοί 
ορεινοί ασβεστούχοι βραχώδεις 
λειμώνες σε αβαθή 
ασβεστολιθικά εδάφη 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, αλλά 
ταξινομείται 
πιθανόν συχνά ως 
62A0 

Περιαλπικοί και ιλλυρικοί 
μεσοξηροφυτικοί 
υπομεσογειακοί λειμώνες σε 
βαθιά και εν μέρει 
απασβεστωμένα εδάφη 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi στο Forte et al. 
2005 

62A0 Υπομεσογειακοί ξερικοί 
βοσκότοποι σε βραχώδη 
ασβεστολιθικά εδάφη της 
Απουλίας (Νότια Ιταλία) 

Σύμφωνα με τους Mucina et al. (2016), η ιταλική ενδημική συνένωση δεν αναγνωρίζεται για λόγους 
ονοματολογίας. Χρησιμοποιείται ευρέως στο ιταλικό δίκτυο Natura 2000 και η διάγνωση του οικοτόπου 
6210 βασίζεται στα οικολογικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά των ειδών αυτής της συνένωσης 

Τάξη Συνένωση Παράρτημα Ι 
Τύποι οικοτόπων 

Περιγραφή (βάσει Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. στο Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Ξηροφυτικοί έως ημι-
μεσοφιλικοί, από 
υπομεσογειακοί έως εύκρατοι 
δευτερεύοντες λειμώνες των 
ασβεστολιθικών Απέννινων, με 
βέλτιστους τους μεσο-εύκρατους 
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2. Περιγραφή των σχετικών οικοτόπων 

Άλλοι τύποι οικοτόπων συνδέονται ή έρχονται σε επαφή με τον τύπο οικοτόπου 6210 και 
μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείρισή του. Ορισμένοι οικότοποι σχετίζονται με τον τύπο 
οικοτόπου 6210 όσον αφορά τη δυναμική και την οικολογική διαδοχή ή τη διαμόρφωση 
των μωσαϊκών. Δεδομένου ότι η διαβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών των ξηρών 
λειμώνων είναι συνεχής, η βλάστηση του οικοτόπου 6210 βρίσκεται συχνά σε μεταβατικό 
στάδιο προς άλλους τύπους βλάστησης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής: 
 
2130 * Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση (γκρίζες θίνες) 
Πραγματοποιείται μετάβαση προς τις κοινότητες Mesobromion στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: παλαιοί μεσοφιλικοί λειμώνες με κοιλότητες μεταξύ των θινών και 
εσωτερικές θίνες (Anthyllido-Thesietum), συχνά σε μωσαϊκό με κοινότητες του Salix 
repens και που αναπτύσσονται κυρίως στη δυτική όψη των θινών· Λειμώνες με το είδος 
θινών Himantoglossum hircinum στην περιοχή De Haan (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

40A0 *Υπο-ηπειρωτικές περι-παννωνικές λόχμες.  
Εμφανίζονται τόσο σε ασβεστούχα όσο και σε πυριτιούχα υποστρώματα, δημιουργώντας 
βλάστηση τύπου μωσαϊκού με στεπικό λειμώνα (6210) και δασικά-στεπικά στοιχεία ή 
φυτά των παρόχθιων παννωνικών λειμώνων (6190) συχνά στις παρυφές των δασικών 
συστάδων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).  

Ορισμένες φορές, η οριοθέτηση μεταξύ του οικοτόπου 6210 και των υπο-ηπειρωτικών 
περι-παννωνικών λοχμών *40A0 δεν είναι σαφής. Φαίνεται ότι ο τύπος οικοτόπου 40A0 
είναι ένα στάδιο επέκτασης του Prunus fruticosa μετά την εγκατάλειψη της βόσκησης 
στον τύπο οικοτόπου 6210.  

5130 Διαπλάσεις με Juniperus communis σε ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες 
Διαπλάσεις με Juniperus communis από πεδινά σε ορεινά επίπεδα αντιστοιχούν κυρίως 

στη φυτοδυναμική διαδοχή των μεσοφιλικών ή ξηροφυτικών ασβεστούχων λειμώνων, 
βοσκούμενων ή σε αγρανάπαυση, του Festuco-Brometalia (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013) 
και/ή των θινών Calluna.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται δυσκολίες ως προς τη διαφοροποίηση του 
οικοτόπου 6210 από τον οικότοπο 5130 – διαπλάσεις Juniperus communis. Στην 
πραγματικότητα, ο οικότοπος 5130 είναι ένας οικότοπος ο οποίος δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί ή να οριοθετηθεί λόγω της στενής αλληλεπίδρασής του με τον οικότοπο 
6210 και της δομής βλάστησής του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από διάσπαρτες 
μεμονωμένες οντότητες σε ασβεστόφιλους λειμώνες μέχρι πυκνή και αδιάβατη βλάστηση 
λοχμών. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το μωσαϊκό του εν λόγω οικοτόπου και 
να διασφαλίζεται κατάλληλη διαχείριση, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα διατήρησής 
του σε επαρκείς συνθήκες. 

6110* Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από Alysso-Sedion albi  
Ανοικτές, ανομοιογενείς κοινότητες σε εκτεθειμένο μητρικό πέτρωμα ή χαλαρό πέτρωμα, 
το οποίο κυριαρχείται από μονοετή και σαρκώδη είδη. Συχνά βρίσκονται σε εκτάσεις 
άλλων τύπων οικοτόπων, κυρίως του 6210. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οικότοποι δεν θα 
πρέπει να χαρτογραφούνται ως σύμπλεγμα, αλλά τα παραδείγματα του συγκεκριμένου 
τύπου θα πρέπει να καταγράφονται ως χαρακτηριστικά στοιχεία εντός του πιο 
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εκτεταμένου οικοτόπου26. Σε κάποιες περιοχές του Βελγίου και της Γερμανίας, ο 
συγκεκριμένος οικότοπος συνδέεται στενά με τις συνενώσεις Xerobromion και 
Mesobromion (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

6120 *Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες 
Ξηροί, συχνά ανοικτοί λειμώνες με μεγαλύτερο ή μικρότερο επίπεδο ασβεστούχου 
άμμου, εμπίπτουν στον τύπο 6120. Οι τύποι με αμμώδες έδαφος μπορούν να θεωρούνται 
τύποι 6120 εάν η άμμος είναι ασβεστούχος, ενώ ο τύπος λιθώνα μπορεί να θεωρείται 
τύπος 6210 (Pihl et al. 2001) στη Δανία. 

6230 *Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των 
ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) 
Στη Δανία, σε εκτάσεις στις οποίες το ασβεστούχο περιεχόμενο έχει εκπλυθεί εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει (pH 6-7), ο τύπος κοινότητας αντιπροσωπεύει μεταβατικό στάδιο 
προς τον τύπο 6230· Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύνθεση των ειδών καθορίζει την ορθή 
ταξινόμηση (Pihl et al. 2001). 

6240 *Υπο-παννωνικοί στεπικοί λειμώνες 
Στεπικοί λειμώνες, στους οποίους επικρατούν συστάδες χόρτων, χαμαίφυτα και πολυετή 
φυτά της συνένωσης Festucion valesiacae και σχετικά σύνταξα. Αυτές οι ξηροθερμικές 
κοινότητες αναπτύσσονται σε νότια εκτεθειμένα πρανή σε βραχώδες υπόστρωμα και σε 
αργιλοαμμώδη ιζηματοποιημένα στρώματα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με χαλίκια 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), καθώς και σε loess και βαθιά αμμώδη εδάφη υπό ξηρές 
κλιματικές συνθήκες θερινής περιόδου. Είναι εν μέρει φυσικής και εν μέρει 
ανθρωπογενούς προέλευσης. Περιλαμβάνουν ξηρές, θερμόφιλες και ηπειρωτικές 
περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την επιρροή οντοτήτων με μεσογειακή-στεπική 
κατανομή, καθώς και αζωνικές εδαφικές και μικροκλιματικές εμφανίσεις σε ηπειρωτικές 
και εν μέρει σε άλλες βιογεωγραφικές περιοχές (β. Ssymank 2013). Το είδος οδηγός 
αναφοράς, που τις διαχωρίζει από άλλους τύπους ξηρών λειμώνων, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι είναι το Stipa capillata (Lasen & Wilham 2004). 

6270 *Χαμηλού υψομέτρου φιννοσκανδιναβικοί λειμώνες, ξηροί έως μεσοφιλικοί, 
ποικίλων ειδών 
Αυτός ο οικότοπος αποτελείται από ημιφυσικούς λειμώνες με παρόμοια φυσιογνωμία, 
αλλά με λίγα ή καθόλου ασβεστόφιλα φυτικά είδη, κυρίως σε φτωχά σε θρεπτικά 
συστατικά εδάφη μητρικού πετρώματος γνευσίου ή γρανίτη στις Βόρειες χώρες. 

6280* Βόρειο Alvar και ασβεστολιθικά προ-καμβριακά επίπεδα βράχια 
Σε ορισμένες περιοχές διαπιστώνονται προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση μεταξύ 
των οικοτόπων 6210 και των οικοτόπων 6280* – Βόρειο Alvar και ασβεστολιθικά προ-
καμβριακά επίπεδα βράχια, ιδίως στη βόρεια Εσθονία, όπου το ασβεστολιθικό έδαφος 
είναι εξαιρετικά αβαθές, το οποίο δηλώνει με ακρίβεια τον τύπο 6280*, αλλά η 
παραγωγικότητα και ο πλούτος των ειδών στο στρώμα της ποώδους βλάστησης 
αντιστοιχούν στον τύπο 6210. Η αντίθετη περίπτωση απαντά επίσης συχνά σε ορισμένες 
εκτάσεις της δυτικής Εσθονίας — η παραγωγικότητα μπορεί να είναι χαμηλή και κάποια 
πολύ χαρακτηριστικά είδη αποτελούν ένδειξη του οικοτόπου 6280*, αλλά δεν υπάρχει ο 
μονολιθικός αβεστόλιθος ή το εξαιρετικά αβαθές έδαφος.  

62A0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae) 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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Ξερικοί λειμώνες των υπομεσογειακών ζωνών της Τεργέστης, της Ίστριας και της 
Βαλκανικής Χερσονήσου, όπου συνυπάρχουν με στεπικούς λειμώνες του Festucetalia 
valesiacae (6210), οι οποίοι αναπτύσσονται σε περιοχές λιγότερο ηπειρωτικές από τον 
τελευταίο, και οι οποίες εμπεριέχουν το μεσογειακό στοιχείο σε μεγαλύτερο βαθμό 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

6410 Λειμώνες με Molinia σε έδαφος ασβεστούχο, τυρφώδες ή αργιλο-λασπώδες 
Σε περιοδικά υγρά εδάφη ενδέχεται να προκύψουν μεταβάσεις προς τον υποτύπο που 
απαντά σε ουδέτερα-αλκαλικά έως ασβεστούχα εδάφη. Στα Καρπάθια Όρη, η πλούσια 
στα είδη κοινότητα Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae είναι χαρακτηριστική 
της συνήθους εμφάνισης υγρών διαγνωστικών ειδών Molinion και θερμόφιλων ειδών της 
κλάσης Festuco-Brometalia (Škodová et al. 2014).  

6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis. Sanguisorba 
officinalis) και 6520 Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες 

Πρόκειται για ημιφυσικούς οικοτόπους των οποίων η διατήρηση εξαρτάται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, μεσοφιλικοί και 
υποβάλλονται σε τακτική χορτοκοπή και μη εντατική λίπανση με κοπριά. Χωρίς ενίσχυση 
με κοπριά και με χορτοκοπή περισσότερες από μία φορά ετησίως, ορισμένοι ξηρότεροι 
υποτύποι αυτού του οικοτόπου τείνουν να εξελίσσονται σε λειμώνες Mesobromion 
(οικότοπος 6210) (Lasen & Wilham 2004). Η οριοθέτηση του τύπου οικοτόπου 6210 από 
ορισμένες μορφές του οικοτόπου 6510 (με την παρουσία ορισμένων θερμόφιλων ειδών) 
είναι συχνά ασαφής, ιδίως στη βόρεια Πολωνία και την Εσθονία, όπου ο οικότοπος 
βρίσκεται κοντά στο όριο της γεωγραφικής περιοχής εξάπλωσης και, λόγω κλιματικών 
συνθηκών, ο κατάλογος των θερμόφιλων ειδών είναι φυσικά περιορισμένος. Ειδικότερα, 
ενδέχεται να είναι δύσκολη η ερμηνεία εκτάσεων ξηροθερμικών λειμώνων (6210) με 
επεκτατικά Arrhenatherus elatius και υπό ακατάλληλη διαχείριση με χορτοκοπή αντί 
βόσκησης. 

7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες 
Σε ράχες κοιλοτήτων σε παραλίες γλυκών υδάτων και στα όρια ασβεστούχων βάτων, ο 
τύπος κοινοτήτων 6210 μπορεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο προς τον τύπο 7230 
(Pihl et al. 2001). 

Οι ασβεστολιθικές πλάκες 8240* αποτελούνται από κομμάτια ασβεστολιθικού μητρικού 
πετρώματος, το οποίο μπορεί να δημιουργεί μωσαϊκά με ασβεστούχους λειμώνες. Ο 
οικότοπος 6210 μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σύνθετου τύπου οικοτόπου 
8240. Η διατήρηση αυτών των μωσαϊκών οικοτόπων, τα οποία διαμορφώνουν ένα 
πολύτιμο τοπίο σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ, είναι πολύ σημαντική. 
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3. Πρόσφατα έργα LIFE με στόχο τη διατήρηση των ξηρών λειμώνων  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan — Σύνδεση του δικτύου Natura 2000 κατά μήκος 
των συνόρων Βελγίου-Γερμανίας στη λεκάνη του ποταμού Μόσα 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Ολοκληρωμένη προστασία των σπάνιων ειδών πεταλούδας σε μη 
δασικούς οικοτόπους στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE — Βελτιστοποίηση της εκτέλεσης διαχείρισης 
των τόπων Natura 2000 στην περιοχή της νότιας Βοημίας και στην 
επικράτεια της νότιας Σλοβακίας 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX — Ξηροί, ασβεστούχοι οικότοποι στο πολιτιστικό τοπίο 
του Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds — Hessische Rhn Ορεινοί λειμώνες, 
άγονοι βοσκότοποι και τα πτηνά τους 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Αποκατάσταση τύπων ημιφυσικού οικοτόπου σε ολόκληρη την 
έκταση του τόπου Helnæs 
 

IE 
LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran — Η βιώσιμη διαχείριση των χερσαίων οικοτόπων 
προτεραιότητας στις Νήσους Aran σύμφωνα με το παράρτημα I 
της οδηγίας για τους οικοτόπους 

IT 
LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing — Διατήρηση και αποκατάσταση ξηρού 
ημιφυσικού λειμώνα στο Valle Susa μέσω διαχείρισης της 
βόσκησης 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie — Επείγουσες δράσεις για τη διατήρηση λειμώνων και 
βοσκότοπων στις περιοχές Gran Sasso και Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
και LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE και LIFE IP «Gestire 2020» 
 

LT 
LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas — Αποκατάσταση υποβαθμιζόμενων 
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος σε προστατευόμενες 
περιοχές της Λιθουανίας 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Έργο LIFE «Διατήρηση και διαχείριση πλούσιων σε είδη λειμώνων 
από τις τοπικές αρχές»  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Αποκατάσταση ασβεστούχων λειμώνων στο 
ανατολικό Λουξεμβούργο 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE — Αποκατάσταση λειμώνων ενωσιακής προτεραιότητας 
και προώθηση της πολλαπλής χρήσης τους 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL — Διατήρηση και αποκατάσταση ξηροθερμικών 
λειμώνων στην Πολωνία – θεωρία και πρακτική 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG — Προστασία πολύτιμων φυσικών μη 
δασικών οικοτόπων του εθνικού πάρκου «Orle Gniazda» 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands — Διατήρηση και διαχείριση ξηρών λειμώνων 
στην ανατολική Σλοβενία 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC — Διατήρηση οικοτόπων ξηρών υπο-
παννωνικών λειμώνων και ειδών 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

