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το πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds (2016-2021).  

Αυτή η αναφορά προορίζεται για χρήση στην 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ) 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ).  

 



 

 

3 

 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 
ΛΙΣΤΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ......................................................................................................... 4 

Α. Σύνοψη δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης 

στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρής Πρέσπας για το έτος 2018 ............................... 5 

A1. Εισαγωγή ....................................................................................................................... 5 

A2. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρή Πρέσπα– 2018 .................................................... 5 

A3. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην παραλίμνια βλάστηση – 2018 ............................. 6 

A4. Διαχείριση/ διάθεση της κομμένης βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης ................... 9 

A5. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων της διαχείρισης στην υγροτοπική βλάστηση .. 11 

A6. Ειδικά θέματα και περιορισμοί στη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου στη 

λίμνη Μικρή Πρέσπα ......................................................................................................... 14 

A6.1.  Περιορισμοί πρόσβασης στις διαχειριζόμενες περιοχές .................................. 14 

A6.2.  Εξάπλωση φωτιών σε καλαμιώνες κατά τις αρχές της άνοιξης ..................... 14 

A6.3.  Παρουσία αγριογούρουνων ................................................................................ 18 

A7. Κύριες επισημάνσεις και συμπεράσματα για τη διαχείριση της υγροτοπικής 

βλάστησης το έτος 2018 ..................................................................................................... 19 

Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης και παρακολούθησης της υδρόβιας 

βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για το έτος 2019 ..................................................... 22 

B1. Σύνοψη προτάσεων διαχείρισης για το 2019 ............................................................ 22 

Β2. Προγραμματισμός εφαρμογής διαχείρισης για το 2019 ........................................... 28 

B2.1. Αναλυτικός προγραμματισμός ............................................................................ 28 

B2.2 Εκτίμηση κόστους εφαρμογής διαχείρισης (LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa 

Waterbirds) .................................................................................................................... 29 

Γ. Βιβλιογραφικές αναφορές ................................................................................................. 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................. 31 

 

  



 

 

4 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 
 
 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΔΥ Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου 

ΕΠαΠ Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

ΕΠΠ Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

ΚΤΕ ΔΜ Κέντρο Τεχνολογικών Ερευνών – Δυτικής Μακεδονίας 

ΣΔ ΕΠαΠ Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

ΤΟΕΒ Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 

ΤΚ Τοπική Κοινότητα 

ΦΔΕΠαΠ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

  



 

 

5 

 

 

 

Α. Σύνοψη δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 
υγροτοπικής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρής 
Πρέσπας για το έτος 2018 
 

A1. Εισαγωγή  

Η σύνταξη της παρούσας αναφοράς έγινε με στόχο να διευκολύνει τη συζήτηση και τη λήψη 

αποφάσεων στην 12η κατά σειρά συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ) του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ) και αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις 

δράσεις για τη διαχείριση της βλάστησης με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση των υγρών 

λιβαδιών, τα οποία αντιπροσωπεύονται από τον τύπου οικοτόπου 6420+: «Μεσογειακοί λειμώνες 

υψηλών χόρτων και βούρλων», στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Την αναφορά συνέταξε ομάδα εργασίας 

από την ΕΠΠ, τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί σε συνεργασία με το προσωπικό του ΦΔΕΠαΠ, ενώ τα 

θέματα διαχείρισης βλάστησης έχουν συζητηθεί και με εκπροσώπους του κτηνοτροφικού συλλόγου 

Πρεσπών.  

Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι οι διαχειριστικές παρεμβάσεις αφορούν στην 

αποκατάσταση και διαχείριση ενός συγκεκριμένου σημαντικού τύπου οικοτόπου δηλαδή των υγρών 

λιβαδιών της Μικρής Πρέσπας, που εκτείνονται περιμετρικά της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με στόχο την 

δημιουργία χώρων διατροφής σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών, καθώς και  στη διαχείριση του 

συνόλου της υγροτοπικής βλάστησης της λίμνης και των εκτεταμένων καλαμιώνων της με στόχο την 

προστασία αποικιών σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών.  

Οι πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται κάθε χρόνο για τη διαχείριση της παραλίμνιας και της 

υγροτοπικής βλάστησης αναλύονται λεπτομερώς στη σχετική εφαρμοζόμενη μελέτη με τίτλο  «Σχέδιο 

Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2007-2012)», 

η οποία περιλαμβάνεται στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (Κεφάλαιο Δ, 

Μέτρα, 1.1, και 3.1) καθώς και την ΚΥΑ ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΚΥΑ28651/2009).  

Στην παρούσα αναφορά αναπτύσσονται (α) οι διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά το 

έτος 2018, βάσει των προτάσεων της 11η κατά σειρά συνεδρίασης της ΕΔΥ και της σχετικής απόφασης 

της 140ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΦΔΕΠαΠ, (Μάρτιος 2018), (β) οι 

περιορισμοί και τα ειδικά ζητήματα διαχείρισης που εντοπίστηκαν κατά το έτος 2018, (γ) οι 

προτάσεις για τη διαχείριση βλάστησης για το έτος 2019 και (δ) ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη 

την προτεινόμενη διαχείριση για το έτος 2019. Τέλος, στην παρούσα έκθεση γίνεται αναφορά και σε 

άλλα θέματα που αφορούν στη ή σχετίζονται με τη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου. 

 

A2. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρή Πρέσπα– 2018 

Η διακύμανση της στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα επηρεάζει το πλημμύρισμα των 

διαχειριζόμενων υγρολιβαδικών εκτάσεων  και το επίπεδο της στάθμης κατά την εαρινή περίοδο. Η 

διακύμανση της στάθμης  θα πρέπει να διασφαλίζει το επαρκές πλημμύρισμα, ώστε να λειτουργούν 

οι καθαρές από βλάστηση ρηχές περιοχές  ως χώροι διατροφής για τα υδρόβια είδη πουλιών (βλ. 

αντίστοιχη αναφορά ορνιθοπανίδας για την 12η ΕΔΥ - Αλεξάνδρου. Ο, κ.α. 2018) . Με δεδομένο ότι η 
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διαχείριση της στάθμης της λίμνης θα ακολουθήσει το ίδιο πλαίσιο διαχείρισης που εφαρμόζεται 

μέχρι σήμερα για να δημιουργηθούν επαρκείς εκτάσεις υγρών λιβαδιών, θα πρέπει οι παραλίμνιες 

περιοχές  μέχρι την ισοϋψή 853,80 (δηλαδή 30 εκ. τουλάχιστον κατώτερη από τη μέση στάθμη 854,10 

της άνοιξης) να είναι καθαρές από ελοφυτική βλάστηση (καλαμιώνα) και έτσι όταν αυτές 

πλημμυρίζουν τους εαρινούς μήνες να προσφέρουν επαρκείς τόπους διατροφής πουλιών και 

αναπαραγωγής ψαριών, όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη αναφορά για την 11η ΕΔΥ (Μαλακού 

Μ., κ.α. 2018). Ειδικότερες προτάσεις για τη διακύμανση της στάθμης της λίμνης Μικρή Πρέσπα για 

το έτος 2019 περιέχονται στις σχετικές αναφορές-εισηγήσεις για την 12η ΕΔΥ (Παρισόπουλος, Γ., 2019 

και Αλεξάνδρου, Ο. κ.α. 2019).   

A3. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην παραλίμνια βλάστηση – 2018 

Οι διαχειριστικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς έγιναν με βάση τη  

μεθοδολογία που αναπτύσσεται στη σχετική μελέτη «Σχέδιο Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης 

των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2007-2012)», στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών, καθώς και στις αποφάσεις της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ 

(Απόσπασμα πρακτικού 2/2018) κατά τις οποίες αποδέχεται τις προτάσεις της 11ης συνεδρίασης της 

ΕΔΥ (Μάρτιος 2018). Συνοπτικά οι παρεμβάσεις διαχείρισης βλάστησης εφαρμόζονται με τρεις 

μεθόδους: α. Κοπή με μηχανικά μέσα ακολουθούμενη από βόσκηση (αγελάδες ή/και αιγοπρόβατα), 

β. Αποκλειστικά εφαρμογή βόσκησης (αγελάδες ή/και αιγοπρόβατα) γ. Αποκλειστικά κοπή με 

μηχανικά μέσα. Οι επεμβάσεις για το 2018  εφαρμόστηκαν, με την καθοδήγηση του ΦΔΕΠαΠ   από 

ιδιώτες/ κτηνοτρόφους και από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. 

Το Μάιο 2018, όπως κάθε χρόνο ο ΦΔΕΠαΠ εξέδωσε ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους 

κτηνοτρόφους για εκδήλωση ενδιαφέροντος για  την εφαρμογή κοπών στις παραλίμνιες περιοχές, 

ώστε να ρυθμιστεί η διαχείριση κατά τόπο, χρόνο και κτηνοτρόφο (Παράρτημα Ι: Υποδείγματα 

ανακοίνωσης και αίτησης - όπως διατέθηκε στους ενδιαφερόμενους για το 2018), ώστε να συνάδει 

με τις αποφάσεις του 140ου ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ. Παράλληλα, η ανακοίνωση καλούσε ενδιαφερόμενους 

να δηλώσουν ενδιαφέρον για την χρήση κομμένης βιομάζας καλαμιού που θα προκύψει από την 

σχεδιαζόμενη διαχείριση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936, 

ως ζωοτροφή ή εδαφοβελτιωτικό (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο Α4). Μέχρι τον Ιούνιο 2018 κατατέθηκαν 

αιτήσεις από 9 ενδιαφερόμενους για κοπές με δικά τους μέσα στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής 

Πρέσπας και ο ΦΔΕΠαΠ συγκέντρωσε την πληροφορία, ώστε να συντονίσει την εφαρμογή των 

κοπών, αλλά και τη διανομή της βιομάζας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν κυρίως (α) 

τη σύνδεση των περιοχών με τους ιδιώτες/ κτηνοτρόφους των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) 

και (β) το μέγεθος της κτηνοτροφικής μονάδας. Ο ΦΔΕΠαΠ, μετά από επιτόπιες αυτοψίες και 

συζητήσεις με τους κτηνοτρόφους, ανέθεσε τη διαχείριση των παραλίμνιων περιοχών στους 

συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους.  

Οι επιμέρους διαχειριστικές πρακτικές, που εφαρμόστηκαν από τους αγρότες/ κτηνοτρόφους της 

περιοχής και από την ΕΠΠ,  καθώς και οι περιοχές όπου αυτές εφαρμόστηκαν, καταγράφονται 

συνολικά στο  Παράρτημα IΙ: Διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην παραλίμνια περιοχή 

της Μικρής Πρέσπας το έτος 2018 και παρουσιάζονται σε αντίστοιχους χάρτες στο  Παράρτημα ΙIΙ: 

Χάρτες διαχειριζόμενων περιοχών 2018.   
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Κοπές εφαρμόστηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο από ιδιώτες και τους μήνες Οκτώβριο -

Νοέμβριο από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. Οι κοπές εφαρμόζονται σταδιακά ακολουθώντας 

τη διακύμανση και κυρίως την πτωτική τάση της στάθμης της λίμνης Μικρής Πρέσπα, κατά την οποία 

αποστραγγίζουν σταδιακά οι παραλίμνιες περιοχές και επιτρέπουν την πρόσβαση με αγροτικά 

μηχανήματα. Τις επεμβάσεις παρακολούθησαν και κατέγραψαν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

(ΕΠΠ) και οι φύλακες του ΦΔΕΠαΠ (Νικολάου, Χ. & Ε. Κουτσερή. 2019).  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαχείριση που εξασκείται από τους κατοίκους της περιοχής και το 

πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds σήμερα εκτείνεται πλέον σε μεγαλύτερες 

εκτάσεις από τις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη [είτε στο πλαίσιο 

παλαιότερου προγράμματος LIFE (2002-2007), ή από την εφαρμογή κοπών από τον ΦΔ]. Συνεπώς σε 

αυτή την αναφορά και σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην 11η αναφορά ΕΔΥ (2018) 

παρουσιάζεται νέα χαρτογράφηση που αποδίδει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις περιοχές, τις 

εκτάσεις και την  εφαρμοζόμενη διαχείριση. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εκτάσεις όλων των 

παραλίμνιων περιοχών όπου εφαρμόζεται ή δύναται να εφαρμοστεί διαχείριση για την δημιουργία 

και διατήρηση των υγρών λιβαδιών στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Στο ίδιο πίνακα 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτάσεις στις οποίες εφαρμόστηκε διαχείριση μέσων κοπών 

βλάστησης κατά το έτος 2018.  

Συμπερασματικά, ο πίνακας 1 καταδεικνύει το μικρό ποσοστό διαχείρισης (μόλις 11,8%) που 

εφαρμόστηκε στην παραλίμνια ζώνη από ιδιώτες κατά το 2018, λόγω αυξημένης στάθμης κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι επεμβάσεις του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa 

Waterbirds  ήταν επίσης περιορισμένες (11,5%), λόγω (α) του περιορισμένου χρόνου εφαρμογής (β) 

της εποχής εφαρμογής και (γ) της εφαρμογής μόνο σε περιοχές 1ης προτεραιότητας σύμφωνα με τις 

προτάσεις της 11ης ΕΔΥ και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds κατά την εφαρμογή των κοπών στις παραπάνω περιοχές, υπολογίζεται ότι για την 

ολοκλήρωση των κοπών και των συνοδευτικών εργασιών (μάζεμα, δέσιμο υλικού σε μπάλες) 

απαιτούνται περίπου 8 εργατοημέρες ανά 100 στρέμματα. Σε αυτό το διάστημα των οκτώ ημερών, 

όμως  δεν υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται  για  (α) αναμονή για την ξήρανση της βιομάζας πριν 

το δέσιμο, η οποία είναι κατ’ ελάχιστο 3 ημέρες, αλλά μπορεί να μεγαλύτερος βάσει των καιρικών 

συνθηκών και (β) ο ρόλος των καιρικών συνθηκών στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων που εάν είναι 

παρατεταμένα βροχερός ενδέχεται να καταστρέψει την ποιότητα της βιομάζας για ζωοτροφή. 

Παράλληλα, έχει υπολογιστεί ότι για τη λειτουργία των μηχανημάτων για το σύνολο των εργασιών 

(κοπή, συλλογή, δέσιμο), τα έξοδα σε καύσιμα ανέρχονται στα 650,00 Ευρώ ανά 100 στρέμματα. Οι 

υπολογισμοί αυτοί αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των 

δράσεων διαχείρισης του επόμενου έτους.  

Επισημαίνεται επίσης, ότι το ανάγλυφο του εδάφους και η στάθμη καταδεικνύουν ότι σε πολλές 

περιοχές πρέπει να εφαρμόζονται κοπές κατά μήκος και όχι εγκάρσια στη λίμνη σε όλο το μήκος της 

ακτής. Όταν η στάθμη παραμένει υψηλή κατά τον Ιούλιο, δυσχεραίνουν οι συνθήκες για την 

εφαρμογή κοπών και οι κοπές πρέπει να παρατείνονται μέχρι το φθινόπωρο.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΠΠ για τις κοπές, τη 

συλλογή και τη χορτοδεσία, επέτρεψαν την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων, ενώ για το 

επόμενο έτος θα χρησιμοποιηθεί και ειδικό αμφίβιο μηχάνημα  
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Πίνακας 1: Έκταση Διαχειριζόμενων Περιοχών και Διαχείριση 2018 

 
  

                                                 
1 Η έκταση της περιοχής διαφοροποιείται από αυτή της αναφοράς ΕΔΥ (233 στρ.), λόγω αλλαγής στο όριο 
ανάμεσα στη Σλάτινα Λαιμού και στη Σλάτινα Παρατηρητήριο, ώστε να αντιπροσωπεύεται καλύτερα η 
υδρολογική κατάσταση της περιοχής και η δημιουργία υγρών λιβαδιών κατά τη διακύμανση της στάθμης.  
2 Η έκταση της περιοχής διαφοροποιείται, από αυτή της αναφοράς ΕΔΥ (158 στρ.)  λόγω της αλλαγής του ορίου 
ανάμεσα στην Σλάτινα Λαιμού και Σλάτινα Παρατηρητήριο, καθώς και σε επέκταση της περιοχής (18 στρ.) για 
την καλύτερη αποτύπωση των υγρολιβαδικών περιοχών.  
3 Η έκταση της περιοχής διαφοροποιείται, από αυτή της αναφοράς ΕΔΥ (158 στρ.)  λόγω μικρής επέκτασης της 
περιοχής (4 στρ.) για την καλύτερη αποτύπωση των υγρολιβαδικών περιοχών.  
4 Αυτός ο υπολογισμός αφορά έκταση 2026 στρεμμάτων από το σύνολο των εκτάσεων της περιοχής διαχείρισης 
(2198 στρ.), καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτογραφικά στοιχεία στάθμης για τις περιοχές του Αγίου 
Αχιλλείου, Κρανιών και Λάτσιστας.  

Παραλίμνιες περιοχές 
λίμνης Μικρή Πρέσπας 

Συνολική Έκταση 
Περιοχής 

Διαχείρισης (στρ.) 

ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
Έκταση που 

καταλαμβάνει το νερό 
στην στάθμη 854,4 

(στρ.) 

Έκταση 
εφαρμογής 

κοπών 
2018 
(στρ.) 

Έκταση 
εφαρμογής 

κοπών 
2018 
(στρ.) 

Εφαρμογή 
βόσκησης 
(Αριθμός/ 

είδος ζώων) 
 

Α= Αιγοπρόβατα  
Β= Βοοειδή 

Iδιώτες 

LIFE15 
NAT/GR/936 

– Prespa 
Waterbirds 

Μικρολίμνη 134 88.6 12.5 0 Α=350 

Καρυές Νότια 68 29.8 5.6 0 Α=350, Β=150 

Καρυές Βόρεια 31 18.6 0 0 Α=350 

Λευκώνα Νότια 83 38.0 0 0 Β=30 

Λευκώνα Β. - Γκόριτσα 109 47.0 0 0 Β=30 

Αγία Άννα 46 20.1 0 0 Β=30 

Οπάγια 73 71.2 17.2 0 - 

Σλάτινα Πλατέως 120 79.7 27.7 0 - 

Γκιούλια Πλατέως 95 84.4 23.6 0 Α=350, Β=70 

Σλάτινα Λαιμού 2151 97.7 115.8 0 Α=350, Β=70 

Σλάτινα Παρατηρητήριο 2022 163.0 49.7 73.7 Α=350, Β=70 

Σλάτινα Κούλα 3383 275.8 7 143.9 Α=350, Β=70 

Σλόγκι 271 60.2 0 0 Β=70 

Μικρός Κάμπος  107 98.2 0 34.2 - 

Κλέπιστα  23 19,5 0 0 - 

Πύλη Αγ. Νικόλαος 47 17.5 0 0 - 

Πύλη Χωριό 64 7.7 0 0 - 

Λάτσιστα 33 Άγνωστο 0 0 Β=40 

Κρανιές 64 Άγνωστο 0 0 Α=350, Β=40 

Άγιος Αχίλλειος  23 Άγνωστο 0 0 Α=60, Β=40 

ΣΥΝΟΛΟ 2198 11984 260 252  
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A4. Διαχείριση/ διάθεση της κομμένης βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης  
Όπως έχει αναφερθεί στο ΣΔ ΕΠαΠ και τα κείμενα εργασίας 11ης ΕΔΥ η κομμένη βιομάζα πρέπει να 

απομακρύνεται από τον υγρότοπο και για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds διερευνώνται διάφοροί  τρόποι  (χρήση ως ζωοτροφή, εδαφοβελτιωτικό, 

παραγωγή ενέργειας). Τον τρόπο διάθεσης της κομμένης βιομάζας συντονίζει ο ΦΔΕΠαΠ. Έτσι μετά 

από την ανακοίνωση του ΦΔΕΠαΠ τον Μάιο του 2018 (βλ. Κεφάλαιο Α2, Παράρτημα Ι), κατατέθηκαν  

αιτήσεις από 19 ενδιαφερόμενους για τη χρήση κομμένης βιομάζας καλαμιού από την διαχείριση της 

βλάστησης στο  πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. Ο ΦΔΕΠαΠ 

συγκέντρωσε την πληροφορία5, ώστε να συντονιστεί η διανομή της βιομάζας, βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων που αφορούν κυρίως (α) την – κατά το δυνατό - σύνδεση των περιοχών με τους αιτούντες 

των αντίστοιχων ΤΚ στις  οποίες έχουν παραχωρηθεί αυτές οι δημόσιες εκτάσεις για χρήση ως 

βοσκότοποι και (β) το μέγεθος της κτηνοτροφικής τους μονάδας. Σημειώνεται ότι καθώς το 

ενδιαφέρον των αγροτών και κτηνοτρόφων  για τη χρήση κομμένης βιομάζας καλαμιού αυξήθηκε 

σταδιακά κατά την εφαρμογή των κοπών από την ΕΠΠ κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο, και 

εφόσον υπήρχε διαθέσιμο πλεόνασμα βιομάζας δόθηκε άτυπη παράταση και ο ΦΔ δέχθηκε αιτήσεις 

μέχρι και τον Φεβρουάριο 2019. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής, και σύμφωνα με 

τις σχετικές πληροφορίες που προώθησε η ΕΠΠ, ο ΦΔΕΠαΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διανομής υλικού, μέσω της συλλογής έγγραφων δηλώσεων λήψης βιομάζας κομμένου 

υλικού, ώστε να διατηρείται μητρώο6 των ιδιωτών που λαμβάνουν υλικό ανά έτος. 

Κατά τις κοπές που εφαρμόζουν οι ιδιώτες, συλλέγουν οι ίδιοι το παραγόμενο υλικό (χορτολιβαδική 

βλάστηση/ καλάμι), ενώ κατά τις κοπές που εφαρμόστηκαν από το πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936 

– Prespa Waterbirds, η συλλογή του υλικού ολοκληρώθηκε από τους συνεργάτες/ τεχνικούς πεδίου 

της ΕΠΠ και οι ιδιώτες που παρέλαβαν «μπάλες», είτε μόνοι τους ή με τη βοήθεια εργαζομένων και 

μηχανημάτων της ΕΠΠ.  

Στον πίνακα 2 καταγράφεται ο αριθμός μπαλών που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι ανά περιοχή από τις 

κοπές στην παραλίμνια ζώνη και η εκτίμηση του βάρους του υλικού που συλλέχτηκε. Επισημαίνεται 

ότι ο αριθμός μπαλών που αποκόμισαν οι ιδιώτες από τις κοπές που εφάρμοσαν οι ίδιοι 

καταγράφονται προσεγγιστικά βάσει παλαιότερων στοιχείων και σύμφωνα με την ετήσια αναφορά 

διαχείρισης της βλάστησης (Νικολάου, Χ. & Ε. Κουτσερή. 2019). 

Σε σχέση με τη χρήση της κομμένης βιομάζας καλαμιού θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΕΠΠ, στο 

πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds έχει προχωρήσει σε συνεργασία 

με το Δήμο Πρεσπών, εξετάζοντας την εναλλακτική αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας για τη 

θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών και έχει προχωρήσει σε ολοκλήρωση προ-μελέτης 

σκοπιμότητας (Μαρκογιαννάκης, Γ & Γ. Γιαννακίδης, 2017). Σύμφωνα με την προμελέτη, η 

αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας από την κοπή καλαμιώνων στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, σε συνδυασμό με βιομάζα προερχόμενη από άλλες πηγές 

(π.χ. αγροτικά υπολλείματα), δύναται να παρέχει θέρμανση σε πέντε δημοτικά κτίρια. Στην παρούσα 

                                                 
5 Τα σχετικά αρχεία αιτήσεων βρίσκονται καταχωρημένα στο πρωτόκολλο του Φορέα   
6 Τα σχετικά αρχεία δηλώσεων βρίσκονται καταχωρημένα στο πρωτόκολλο του Φορέα.   
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φάση, ο Δήμος Πρεσπών, διερευνά τη δυνατότητα χρήσης της βιομάζας σε σύστημα τηλεθέρμανσης 

που θα καλύπτει τουλάχιστον τρεις οικισμούς.   

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης  ότι η ΕΠΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικών Ερευνών Δυτικής 

Μακεδονίας (ΚΤΕ ΔΜ). Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το ΚΤΕ ΔΜ, οργανώνει καταγράφει και θα 

προβεί σε αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού ως 

εδαφοβελτιωτικού σε τρία πειραματικά αγροτεμάχια για μία διετία (2019 και 2020).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds  κατά τη συλλογή της κομμένης βιομάζας καλαμιού από τις περιοχές διαχείρισης, 

προκύπτει ότι κατά μέσο όρο δύναται να παραχθούν/ συλλεχθούν περίπου 300 κιλά υλικού πoικίλης 

υγροτοπικής βλάστησης ανά στρέμμα. Αυτοί υπολογισμοί θα βελτιωθούν στην πορεία εφαρμογής 

επιπλέον κοπών και συλλογής υλικού στα επόμενα έτη εφαρμογής διαχείρισης στο πλαίσιο του 

έργου LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι λόγω της σταδιακής 

αλλαγής της βλάστησης στις διαχειριζόμενες περιοχές υπάρχει περίπτωση να αλλάζουν οι μέσοι όροι 

βάρους παραχθέντος υλικού (π.χ. σε περιοχές όπου η βλάστηση αλλάζει από καλάμι σε 

χορτολιβαδική βλάστηση, αναμένεται το βάρος της συλλεχθείσας βιομάζας/ στρέμμα να 

μεταβληθεί). Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα,  ο υπολογισμός της κομμένης βιομάζας που θα 

προκύψει από τη διαχείριση των επόμενων ετών, θα πρέπει να γίνεται συστηματικά κάθε έτος  

συμβάλλοντας έτσι στον σχεδιασμό των δράσεων διαχείρισης αλλά και  συλλογής και διανομής της 

βιομάζας ετησίως και μακροπρόθεσμα.  

Πίνακας 2: Υπολογισμοί συλλεχθείσας βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης από τη διαχείριση των 
υγρολιβαδικων  περιοχών της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το 2018 

+ Το βάρος των «μπαλών» υπολογίζεται σε 200 κιλά/ στρόγγυλη μπάλα και 25 κιλά/ τετράγωνη μπάλα  
* Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν βιομάζα που συλλέχθηκε κατά την εφαρμογή των κοπών από την ΕΠΠ στο πλαίσιο 

του έργου LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds και βάσει αυτών υπολογίζεται η παραγωγή βιομάζας ανά στρέμμα. 

  

Υγρολιβαδικές περιοχές 
λίμνης Μικρή Πρέσπα 

Αριθμός 
στρόγγυλων 
μπαλών που 
συλλέχθηκαν  

(αριθ.) 

Αριθμός 
τετράγωνων 
μπαλών που 
συλλέχθηκαν  

(αριθ.) 

Υπολογιζόμενο 
βάρος 

βιομάζας+ 

(κιλά) 

Αριθμός 
ιδιωτών/ 

κτηνοτρόφων 
που έκοψαν/ 

έλαβαν 
κομμένη 
βιομάζα 

Χρήση 

Μικρολίμνη  185 3700 1 Ζωοτροφή 

Καρυές Νότια  110 2200 1 Ζωοτροφή 

Λευκώνας Νότια  60 1200 2 Ζωοτροφή 

Οπάγια  270 5400 1 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Πλατέως  405 8100 2 Ζωοτροφή 

Γκιούλια Πλατέως  465 9300 2 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Λαιμού  1737 34740 >10 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Παρατηρητήριο 83* 40* 17400 4 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Κούλα 246*  49200 12 Ζωοτροφή 

Μικρός Κάμπος 42*  8400 3 Εδαφοβελτιωτικό 

ΣΥΝΟΛΟ 371 3272 139640   
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Οσον αφορά στη βόσκηση θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη μελέτη «Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο 

Βόσκησης (ΟΣΔΒ)», στα πλαίσια του Έργου Ειδική Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς 

και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα την οποία ολοκλήρωσε ο ΦΔΕΠαΠ 

ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου των υγρών λιβαδιών  «υπο-χρησιμοποιείται από τα αγροτικά 

ζώα». Το 2018 δεν διαπιστώθηκε κάποια αλλαγή στο μέγεθος και τον τρόπο βόσκησης των κοπαδιών  

άρα το πρόβλημα της υποβόσκησης εξακολουθεί να υφίσταται. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η 

οργανωμένη χωροκατανομή της βόσκησης σε κάποιες περιοχές θα διευκολύνει και τη δημιουργία 

υγρών λιβαδιών αλλά και καλύτερης ποιότητας χόρτο για συλλογή. Συγκεκριμένα σε κάποιες 

περιοχές  η παράλληλη εφαρμογή βόσκησης και κοπής δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του 

υλικού που κόβεται , αλλά και στη μετέπειτα συλλογή του υλικού  διότι  κάποιες φορές μετά την 

κοπή, η περιοχή  βόσκεται και καταπατείται από τα ζώα. Για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος, προτείνεται η διερεύνηση εφαρμογής μέτρων περιοδικού, χρονικού και χωρικού, 

αποκλεισμού των κοπαδιών από περιοχές όπου πρόκειται να εφαρμοστούν κοπές σε συνεννόηση 

πάντα με τους κτηνοτρόφους. 

A5. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων της διαχείρισης στην υγροτοπική βλάστηση  

Αναφέρεται ότι κατά τα προηγούμενα έτη, 2011-2017, δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις 

επιστημονικής παρακολούθησης της εξέλιξης της βλάστησης, όπως προβλεπόταν στο Διαχειριστικό 

Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (Γιαννάκης, κ.α., 2011)  

Το 2018 το πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις βλάστησης και ολοκληρώθηκαν αναφορές, οι οποίες καταδεικνύουν την κατάσταση της 

υγροτοπικής βλάστησης, αναδεικνύουν διάφορα διαχειριστικά θέμα, επαναπροσδιορίζουν την 

κατάσταση του τύπου οικοτόπου 6420+: «Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων», ο 

οποίος αντιπροσωπεύει τα υγρά λιβάδια της λίμνης Μικρή Πρέσπα και θέτουν σε εφαρμογή 

μεθόδους και δείκτες οι οποίοι θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της διαχείρισης που εφαρμόζεται 

ετησίως στο τέλος του προγράμματος 

Συγκεκριμένα, τον πρώτο χρόνο του προγράμματος  LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds 

ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του καλαμιώνα της λίμνης Μικρής Πρέσπας, με στόχο την 

τεκμηρίωση της εξάπλωσης του ψαθιού Typha angustifolia εις βάρος του καλαμιού Phragmites 

australis, ώστε να προταθούν μέτρα για τον περιορισμό του ψαθιού (Sakellarakis, F. κ.α., 2018), από 

τους ερευνητές του εταίρου του προγράμματος Fondation Tour du Valat (TdV). Επισημαίνεται ότι το 

ψαθί υποβαθμίζει  τους χώρους φωλεοποίησης των πελεκάνων και άλλων υδρόβιων πουλιών, καθώς 

δεν αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για τη φωλεοποίησή τους (Catsadorakis, G. & A. J. Crivelli, 2001). 

Σύμφωνα με τις ως σήμερα μετρήσεις κα πειραματισμούς ως κύρια πιθανή αιτία εξάπλωσης του 

ψαθιού αναδεικνύονται οι φωτιές στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας και η συχνότητα με την 

οποία συμβαίνουν. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου εξάπλωσης του ψαθιού, ο 

Βιολογικός Σταθμός Tour du Valat συνεχίζει τον πειραματισμό με εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων 

αποκατάστασης και παρακολουθεί την εξέλιξη του είδους σε περιοχές όπου εφαρμόζεται διαχείριση 

από την ΕΠΠ.    

Επιπλέον,  ο συνδυασμός των στοιχείων  της εξάπλωσης του καλαμιώνα της λίμνης Μικρή Πρέσπας 

από τη χαρτογράφηση του καλαμιώνα (Sakellarakis, F. κ.α., 2018) και των ορθο-φωτοχαρτών από 

λήψεις με drone της ΕΠΠ (Απρίλιος – Ιούνιος 2018), κατέστη δυνατό να πιστοποιηθεί ο περιορισμός 

του τύπου οικοτόπου 6420 κατά τα τελευταία έτη. Η σχετική αναφορά (Φωτιάδης, κ.α. 2019) 
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αποδεικνύει τη δραματική μείωση του τύπου οικοτόπου 6420 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 60% 

από το 2011 (βλ. Εικόνα 1 παρακάτω), σε σχέση με την χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του 

ΕΠαΠ (Βραχνάκης, κ.α. 2011). Παράλληλα, η παραπάνω σχετική αναφορά θέτει τις τιμές βάσης για 

την αξιολόγηση της επίδρασης των διαχειριστικών δράσεων στην εξάπλωση του οικοτόπου 6420 στο 

τέλος του προγράμματος, ενώ τεκμηριώνεται πλήρως η ανάγκη εφαρμογής μέτρων για την 

αποκατάσταση και τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών.  

Τέλος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διαχειριστικών δράσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα 

LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, και την επίδρασή τους στη βλάστηση του υγροτόπου, οι 

συνεργάτες του TdV παρακολουθούν την εξέλιξη της βλάστησης στις παραλίμνιες περιοχές πριν και 

μετά τη διαχείριση. Ενδεικτικά, λαμβάνονται στοιχεία για την κάλυψη, σύνθεση και πυκνότητα της 

βλάστησης, καθώς και ειδικά στοιχεία για το ψαθί και το καλάμι (όπως η πυκνότητα και το ύψος). Η 

πρώτη αναφορά, με τα στοιχεία βάσης θα συγκρίνει τα έτη 2018 και 2019 και θα είναι διαθέσιμη στο 

τέλος του 2019. 
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Εικόνα 1: Όρια εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 6420 στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα 
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A6. Ειδικά θέματα και περιορισμοί στη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου 
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα 
 

A6.1.  Περιορισμοί πρόσβασης στις διαχειριζόμενες περιοχές   
 
Όπως έχει επισημανθεί στο παρελθόν σε προηγούμενες αντίστοιχες αναφορές βλάστησης για την 

ΕΔΥ, στην περιοχή Καρυές Νότια, παρουσιαζόταν πρόβλημα στην πρόσβαση μηχανημάτων για την 

εφαρμογή κοπών με αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση των υγρολιβαδικών περιοχών. Αν και 

στις περιοχές εφαρμόζεται βόσκηση, η ένταση της βόσκηση παραμένει χαμηλή και δεν επιτρέπει τη 

διατήρηση των υγρών λιβαδιών. Λόγω της μειωμένης πρόσβασης, παρά την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από κτηνοτρόφους για την κοπή και συλλογή της βλάστησης επί σειρά ετών, η 

περιοχή υποβαθμίστηκε σταδιακά. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa 

Waterbirds, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών προχώρησε σε βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή 

Καρυές Νότια τον Οκτώβριο 2018 (Εικόνα 2), οπότε και η κοπή θα είναι εφικτή από το 2019 και μετά 

(βλ. Κεφάλαιο Β για την προτεινόμενη διαχείριση για το 2019).  

 

Εικόνα 2: Σημείο βελτίωσης αποστράγγισης/ πρόσβασης στην περιοχή Καρυές Νότια 

 

A6.2.  Εξάπλωση φωτιών σε καλαμιώνες κατά τις αρχές της άνοιξης 
Για το 2018 καταγράφηκαν μόνο μικρής έκτασης περιστατικά φωτιάς στους καλαμιώνες σε δύο 

περιοχές στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 2018 

καταγράφηκε φωτιά στον καλαμιώνα της Πύλης και στην Κλέπιστα, καθώς και στον κάμπο της Πύλης 

κοντά στο αντλιοστάσιο και στη Σλάτινα Πλατέως σε αποστραγγιστική τάφρο.  

Στο πλαίσιο της παρούσας αναφοράς όμως πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν οι μεγάλης έκτασης 

φωτιές του 2019. Το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2019 υπήρξαν πολλά περιστατικά φωτιάς 

(καταγράφονται περισσότερες από 20 εστίες), κατακαίοντας περίπου 3000 στρέμματα καλαμιώνα 
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γύρω από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Η έκταση των φωτιών και οι επιπτώσεις τους θα συζητηθούν 

περαιτέρω στην αντίστοιχη αναφορά για το 2019, αλλά αναφέρονται εδώ επιπλέον, λόγω της 

σημασίας και των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, φωτιές 

καταγράφηκαν: 

- Στις περιοχές Κλέπιστας και Πύλης 

- Σε μικρή έκταση στην περιοχή της Κρίνας Αγ. Αχιλλείου  

- Στις περιοχές  Σλόγκι, Σλάτινα Λαιμού, Σλάτινα Πλατέως και Οπάγια, 

- Στις περιοχές Λευκώνας και Αντλιοστασίου 

- Στις περιοχές Καρυών και Μικρολίμνης και  

- Σε πολλές αποστραγγιστικές τάφρους.  

Επισημαίνεται ότι οι φωτιές είτε εξαπλώνονται στον υγρότοπο από φωτιές σε αποστραγγιστικές 

τάφρους καθώς θεωρείται ότι έτσι βελτιώνεται η αποστράγγιση των χωραφιών ή ξεκινούν απευθείας 

από τον καλαμιώνα ως τρόπος «καθαρισμού» περιοχών από τη βλάστηση για να διευκολυνθεί η 

αναπαραγωγή των ψαριών.  

Οι τοπικοί φορείς -Δήμος Πρεσπών, ΦΔΕΠαΠ, ΤΟΕΒ Πρεσπών, Αγροτικός Συνεταιρισμός «Πελεκάνος» 

και ΕΠΠ-  αναγνωρίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών τόσο στη 

γεωργία όσο και στο περιβάλλον έχουν εκδώσει στο παρελθόν (π.χ. 2016) σχετικές ανακοινώσεις. Για 

τις καταστροφικές φωτιές του 2019, με πρωτοβουλία του ΦΔΕΠαΠ προσκλήθηκαν σε σύσκεψη οι 

αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, σύλλογοι και εκπρόσωποι των ΤΚ, την Παρασκευή 15 Μαρτίου στο 

παλιό Δημαρχείο στο Λαιμό Πρεσπών. Μέσα από τη σύσκεψη αναδείχθηκαν τα προβλήματα 

αντιμετώπισης και οι κίνδυνοι που προκαλούνται από τις φωτιές αυτές, ενώ προτάθηκε η διερεύνηση 

διαφόρων λύσεων αντιμετώπισης και πρόληψης, ανάμεσα στις οποίες και η ορθολογική διαχείριση 

της βλάστησης του υγροτόπου και των αποστραγγιστικών τάφρων στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE936, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη του ΦΔΕΠαΠ. 

Λόγω των απειλών που αντιμετωπίζει το υγροτοπικό σύστημα της λίμνης Μικρή Πρέσπα από με τις 

φωτιές που εξαπλώνονται στον καλαμιώνα, προκύπτει ότι εκτός των υγρολιβαδικών παραλίμνιων 

περιοχών, χρήζουν διαχείρισης και άλλες περιοχές με υγροτοπική βλάστηση (αποστραγγιστικές 

τάφροι και καλαμιώνες σε βαθιά νερά) περιμετρικά της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με τους εξής στόχους:  

Α. Δημιουργία ζωνών προστασίας των περιοχών αναπαραγωγής 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας γύρω από περιοχές που φιλοξενούν 

αποικίες υδρόβιων πουλιών. Επίσης θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές από βλάστηση  οι περιοχές 

όπου οι καλαμιώνες της λίμνης ενώνονται με τους καλαμιώνες των στραγγιστικών έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η εξάπλωση των φωτιών.  

Β. Την ορθολογική διαχείριση της βλάστησης των αποστραγγιστικών τάφρων 

Η ορθολογική φιλο-περιβαλλοντική διαχείριση της βλάστησης των αποστραγγιστικών τάφρων 

αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς (1) δύναται να συμβάλλει στην καλύτερη 

αποστράγγιση των χωραφιών και (2) θα περιορίσει τα περιστατικά φωτιών που έχουν ως σκοπό τον 

καθαρισμό τους, αλλά αποτελούν μια παράνομη και επικίνδυνη πρακτική. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds  είχε ήδη προβλεφθεί η 

δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός του υγροτόπου της λίμνης Μικρής Πρέσπας σε έκταση 12  
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Εικόνα 3: Σύγκριση δορυφορικών εικόνων Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2019 
 

 

Εικόνα 3α: Υπόβαθρο SENTINEL - 8 Φεβρουαρίου 2019 

 

Εικόνα 3β: Υπόβαθρο SENTINEL 3 Μαρτίου 2019/ Αποτύπωση της εξάπλωσης των φωτιών  
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στρεμμάτων και,  σύμφωνα με σχετική τεχνική έκθεση (Αλεξάνδρου, Ο. & Ε. Κουτσερή, 2018), ο 

καθαρισμός των απολήξεων επιλεγμένων αποστραγγιστικών τάφρων σε μήκος περίπου 1500μ, σε 

τέσσερις περιοχές (Σλάτινα Λαιμού – Οπάγια, Λευκώνα Νότια, Λευκώνα Βόρεια και Μικρολίμνη), 

όπου οι τάφροι ενώνονται με τον καλαμιώνα του υγροτόπου. Όλες αυτές οι εργασίες θα 

πραγματοποιούνταν τον Φεβρουάριο του 2019, με ειδικό αμφίβιο εξοπλισμό κοπής καλαμιών, αλλά 

καθώς οι φωτιές προηγήθηκαν της εφαρμογής κατέστη αδύνατο (α) να πραγματοποιηθούν εγκαίρως 

και (β) χωρίς κίνδυνο για τους χειριστές του αμφιβίου μηχανήματος. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι φωτιές του 2019 κατακαύσανε μεγάλο μέρος των περιοχών αποκλεισμού 

από τη διαχείριση (Παράρτημα ΙV: Χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών αποκλεισμού από την 

διαχείριση λόγω παρουσίας ευαίσθητων ειδών ή οικοτόπων). Όπως αναφέρεται στα κείμενα 

εργασίας της 11ης ΕΔΥ, στη διαχείριση των υγρών λιβαδιών  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι 

περιορισμοί που τίθενται λόγω των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών – στόχων, όσο και των 

απαιτήσεων διατήρησης άλλων ειδών που διαβιούν στον υγρότοπο και ευαίσθητων τύπων 

οικοτόπων.   

Ο πλέον σημαντικός  περιορισμός σε προστατευόμενες περιοχές που φιλοξενούν σπάνια και 

ευαίσθητα είδη είναι τα ζητήματα χρήσης του χώρου που θέτουν οι οικολογικές απαιτήσεις των 

ειδών αυτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936) εκπονήθηκαν έξι μελέτες 

σχετικές με τις ιδιαιτερότητες και οικολογικές απαιτήσεις ειδών πανίδας και χλωρίδας, που θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη7. Τα είδη-στόχοι  που χρησιμοποιούν τους καλαμιώνες για να φωλιάσουν, 

είναι τα παρακάτω: πελεκάνοι,  λαγγόνα, βαλτόπαπια,  κρυπτοτσικνιάς,  νυχτοκόρακας, χαλκόκοτα, 

αργυροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς. Αν και οι κύριοι χώροι αναπαραγωγής των αποικιακών υδρόβιων 

πουλιών δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία εξετάστηκαν οι παράμετροι που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών - στόχων, καθώς 

και για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος.   

Υπόψη πρέπει επίσης να λαμβάνονται τα είδη αμφιβίων και ερπετών και  η βίδρα, δηλαδή είδη που 

χρειάζονται στις περιοχές όπου φωλιάζουν, μειωμένη όχληση, καθώς και προστασία από τις 

πυρκαγιές. Ακόμη, η διατήρηση του τύπου οικοτόπου 3150 (Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση 

τύπου Magnopotamion  ή Hydrochaition) και η προστασία του συνδέεται με τη διαχείριση της 

υγροτοπικής βλάστησης, καθώς οι καλαμιώνες περιμετρικά του τύπου οικοτόπου λειτουργούν ως 

φραγμοί για τα νούφαρα και υπόλοιπα πλευστόφυτα. Οι περιοχές αναπαραγωγής των ειδών και οι 

                                                 
7 Μελέτες για τις οικολογικές απαιτήσεις ειδών πανίδας και χλωρίδας που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 

NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds:  
 Society for the Protection of Prespa, 2017. Assessment of the population status, habitat use and phenology of the target species. 

Report within the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). 
 Τheodoropoulos, Y., 2017. A study on the presence of the otter (Lutra lutra) in Lesser Prespa. Report within the framework of the 

project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa 
 Σωτηρόπουλος, Κ., Μπούνας, Α., Παπαδάκη, Χ., Σεργιάδου, Δ., Σιαραμπή, Σ., Τόλη, Ε.Α., 2017. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας των 

αμφιβίων σε οικοσυστήματα καλαμιώνων της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE 
Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης, Τμήμα Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. 

 Φωτιάδης, Γ., 2017. Καταγραφή χλωριδικής ποικιλότητας της Μικρής Πρέσπας. Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος « LIFE 
Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. 

 Bounas, A., 2017. Census of passerine birds in the reedbeds of Lake Mikri Prespa. Report within the framework of the project “LIFE 
Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa. 

 Theodoropoulos, Y., 2017. A baseline survey of small terrestrial mammals along the reed-beds of Lesser Prespa Lake. Report within 
the framework of the project “LIFE Prespa Waterbirds” (LIFE15 NAT/GR/000936). Society for the Protection of Prespa 
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ζώνες που θα πρέπει να αποκλειστούν από τη διαχείριση, έχουν προταθεί από τους ειδικούς 

επιστήμονες του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds με την ολοκλήρωση των 

παραπάνω αναφερόμενων ειδικών μελετών και τα χωρικά δεδομένα παρατίθενται στο Παράρτημα 

ΙV. 

A6.3.  Παρουσία αγριογούρουνων  

Κατά τα τελευταία έτη, όπως παρουσιάζεται εκτενώς σε προηγούμενα κείμενα εργασίας/ αναφορές 

της ΕΔΥ για τη διαχείριση της βλάστησης, αλλά και έχει επισημανθεί από ιδιώτες με αιτήσεις προς 

τον ΦΔΕΠΑΠ, υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα με την παρουσία αγριογούρουνων στην παραλίμνια 

ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα και σε γειτνιάζουσες αγροτικές εκτάσεις. Για το 2018, καταγράφηκαν 

από τους φύλακες του ΦΔΕΠαΠ, όπως επισημάνθηκαν από τους κτηνοτρόφους που διατηρούν 

κοπάδια στην παραλίμνια ζώνη, αλλά και σε αγροτεμάχια καλλιεργειών σε περιοχές πλησίον του 

υγροτόπου.  

Οι αλλαγές στο έδαφος που προκαλεί το σκάψιμο των αγριογούρουνων στην παραλίμνια ζώνη,  

υποβαθμίζει τον βοσκότοπο, αλλά και δεν επιτρέπει τους ιδιώτες/ κτηνοτρόφους να διαχειριστούν 

τις περιοχές με μηχανήματα κοπής. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται έντονο στην παραλίμνια σε 

όλη την ανατολική πλευρά της λίμνης Μικρή Πρέσπα, και ιδιαίτερα στις περιοχές Μικρολίμνη (Εικόνα 

4) και Γκιούλια Πλατέως.   

 

Εικόνα 4: Υποβάθμιση βοσκότοπου από αγριογούρουνα στην περιοχή της Μικρολίμνης 

 

 
 

  



 

 

19 

 

 

 

A7. Κύριες επισημάνσεις και συμπεράσματα για τη διαχείριση της υγροτοπικής 
βλάστησης το έτος 2018  
 
1. Συμπερασματικά, για το 2018, η διαχείριση κρίνεται οριακά επαρκής ανά περιοχή για τις 

περισσότερες παραλίμνιες περιοχές, με εξαίρεση το βόρειο μέρος του υγροτόπου της λίμνης, 

όπου εφαρμόστηκαν εκτεταμένες κοπές από ιδιώτες και από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds.   

2. Σε ορισμένες σημαντικές περιοχές του ανατολικού τμήματος η διαχείριση λόγω αυξημένης 

στάθμης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν εφαρμόστηκε στο σύνολο της και επομένως 

προτείνεται η ενίσχυση τη διαχείρισης άμεσα κυρίως με επιπλέον κοπές από ιδιώτες και από την 

ΕΠΠ τη θερινή περίοδο και φθινοπωρινή περίοδο του 2019.  

3. Σχετικά με την κατάσταση των υγρών λιβαδιών (τύπος οικοτόπου 6420) σημειώνεται ότι λόγω 

ελλιπούς διαχείρισης κατά τα τελευταία 10 χρόνια, ο καλαμιώνας έχει επεκταθεί σε βάρος των 

υγρών λιβαδιών, μειώνοντας την έκτασή τους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 60% στην 

παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα (Φωτιάδης Γ., κ.α. 2019) 

4. Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν θερινές/φθινοπωρινές κοπές σε παραλίμνιες περιοχές από 

ιδιώτες/ κτηνοτρόφους, σε έκταση 259,10 στρεμμάτων, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ και την 

τεχνική βοήθεια της ΕΠΠ σε μικρή έκταση 11% λόγω αυξημένης στάθμης λίμνης το καλοκαίρι 

2018 και όπως αναφέρεται στο παραπάνω κεφάλαιο (Πίνακας 1 και Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

5. Κατά το 2018 επίσης εφαρμόστηκαν συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, σε έκταση 251,9 στρεμμάτων όπως 

αναφέρεται παραπάνω στον Πίνακα 1 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Η επέμβαση αφορούσε 

περιοχές 1ης προτεραιότητας για την εφαρμογή κοπών, όπως παρουσιάστηκαν στην αντίστοιχη 

αναφορά για την 11η ΕΔΥ, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο μέρος της λίμνης Μικρή 

Πρέσπα. 

6. Σε σχέση με την εφαρμογή της βόσκησης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η βοσκοφόρτωση που 

εξασκείται τα τελευταία χρόνια δεν επαρκεί για τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών στην 

παραλίμνια ζώνη. Συγκεκριμένα, στην σημαντική βόρεια περιοχή της λίμνης εξασκείται μεν 

βόσκηση σε πολλές περιοχές (Σλάτινα – Κούλα, Σλάτινα – Παρατηρητήριο, Σλάτινα Λαιμού, 

Γκιούλια Πλατέως), αλλά η βόσκηση εξασκείται κυρίως από ένα κοπάδι βοοειδών και 

εξαπλώνεται σε μεγάλες εκτάσεις. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Οριστικό Διαχειριστικό 

Σχέδιο Βόσκησης του Δήμου Πρεσπών (Τσιτούρα, κ.α. 2015)  ο τύπος οικοτόπου υπο-

χρησιμοποιείται. Η μη επαρκής χρήση του τύπου οικοτόπου έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμισή 

του και την εκ νέου εγκαθίδρυση του καλαμιού.  Άλλωστε η εξάπλωση του καλαμιών από το 2011, 

σε βάρος των υγρών λιβαδιών αποδεικνύει ότι η βοσκοφόρτωση δεν επαρκεί (Sakellarakis, F., 

κ.α. 2017, Φωτιάδης, κ.α., 2019). Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές όπου εξασκείται 

βόσκηση (Μικρολίμνη, Καρυές & Λευκώνα), όπως δείχνουν τα στοιχεία για την εξάπλωση του 

καλαμιώνα (Φωτιάδης, κ.α. 2019).  

 

7. Ειδικότερα ανά περιοχή:  

7.1. Στις περιοχές της Πύλης (Κλέπιστα, Πύλη-χωριό και Πύλη- Αγ. Νικόλαος) και στην περιοχή 

Καρυές Βόρεια δεν εφαρμόστηκαν καθόλου κοπές.  
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7.2. Στις περιοχές Μικρολίμνη και Καρυές Νότια εφαρμόστηκαν κοπές από ιδιώτη κτηνοτρόφο 

σε συνολική έκταση 12.4 και 5.5 στρεμμάτων αντίστοιχα, αλλά σε μέρη όπου δεν κατέστη 

δυνατή η δημιουργία υγρολίβαδου λόγω στάθμης νερού.  

7.3. Στην περιοχή Καρυές Νότια εφαρμόστηκε περιορισμένη βόσκηση, ενώ η ΕΠΠ προχώρησε σε 

μικρής κλίμακας βελτίωση της πρόσβασης σε υγρολιβαδικές εκτάσεις, ώστε να είναι εφικτή 

η πρόσβαση και στο βορειότερο μέρος  της περιοχή για κοπές.  

7.4. Στην περιοχή Καρυές Βόρεια εφαρμόστηκε μόνο περιορισμένη βόσκηση.  

7.5. Κόπηκε μικρή έκταση στην περιοχή Λευκώνα Νότια (6 στρ.), ενώ δεν εφαρμόστηκαν 

καθόλου κοπές στην περιφραγμένη περιοχή (νότια του λόφου Γκόριτσα) της περιοχής 

Λευκώνα Βόρεια. Σε αυτές τις περιοχές εφαρμόζεται περιορισμένη βόσκηση από βοοειδή. 

Προτείνεται να συνεχιστεί η βόσκηση στις περιφραγμένες εκτάσεις και ο επιπλέον 

καθαρισμός με μηχανικά μέσα της περιοχής Λευκώνα Νότια.  

7.6. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία επέμβαση, εκτός από περιορισμένη βόσκηση, γύρω από την 

Αγία Άννα. Η ανάπτυξη του καλαμιώνα πρέπει να περιοριστεί ώστε να προστατευτεί το 

μνημείο της Αγίας Άννας και να δημιουργηθούν υγρολιβαδικές περιοχές και αντιπυρικές 

ζώνες εντός του καλαμιώνα.   

7.7. Στην υπόλοιπη ανατολική περιοχή της λίμνης δηλαδή στις περιοχές Οπάγια και Σλάτινα 

Πλατέως εφαρμόστηκε κοπή σε κάποια μικρά κομμάτια των περιοχών, σε έκταση 18,1 και 

27,3 στρεμμάτων αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη περιοχή είναι απαραίτητη η επιπλέον 

εφαρμογή κοπών, καθώς παρατηρείται αύξηση της υδρόβιας βλάστησης  και η εξάπλωση 

του καλαμιώνα δεν επιτρέπει εκτεταμένες επεμβάσεις από ιδιώτες. 

7.8. Στη Σλάτινα Λαιμού συνεχίστηκε η διαχείριση από ιδιώτες με κοπή ή/και βόσκηση κατά τον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε συνολική έκταση 115,8 στρεμμάτων. Αυτή η περιοχή πρέπει να 

παραμείνει σε καθεστώς συνεχούς διαχείρισης, καθώς είναι κατάλληλη για τη διατροφή 

πολλών ειδών ορνιθοπανίδας. Επισημαίνεται όμως ότι το σύνολο της διαχειριζόμενης 

περιοχής πλημμυρίζει κατά περίπου 50%, δημιουργώντας κατά αυτό το ποσοστό υγρά 

λιβάδια.  

7.9. Στην περιοχή Γκιούλια Πλατέως εφαρμόστηκε διαχείριση σε έκταση 25 περίπου στρεμμάτων 

από ιδιώτες τον Ιούλιο και συμπληρωματικά τον Οκτώβριο 2018. Αναφέρεται επίσης ότι 

εφαρμόζεται συμπληρωματικά και περιορισμένη βόσκηση.  

7.10. Στη βόρεια περιοχή της λίμνης Μικρή Πρέσπα, και συγκεκριμένα στην περιοχή 

Σλάτινα – Παρατηρητήριο, εφαρμόστηκαν κοπές από ιδιώτες κατά το έτος 2018 σε έκταση 

περίπου 50 στρεμμάτων, ενώ η ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds εφάρμοσε κοπές σε επιπλέον 83,6 ή 74.7 στρέμματα. Συμπληρωματικά 

εφαρμόζεται και βόσκηση.  

7.11. Στην περιοχή Σλάτινα – Κούλα εφαρμόστηκαν περιορισμένες κοπές από ιδιώτη, μόλις 

7 στρέμματα σε έκταση. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa 

Waterbirds, η ΕΠΠ εφάρμοσε κοπές σε επιπλέον 144 στρέμματα. Συμπληρωματικά 

εφαρμόζεται και βόσκηση.  

7.12. Στην περιοχή Μικρού Κάμπου Αγίου Αχιλλείου, εφαρμόστηκαν κοπές κατά τον 

Νοέμβριο 2018 σε συνολική έκταση 34 στρεμμάτων από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936  - Prespa Waterbrids. Σε αυτή την περιοχή πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με το καθαρισμό της διότι συνορεύει με τις περισσότερες 

και μεγαλύτερες αποικίες υδρόβιων πουλιών και η εφαρμογή κοπών και καθαρισμού της 
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βλάστησης όχι μόνο θα δημιουργήσει υγρά λιβάδια, αλλά σε συνδυασμό με αντιπυρικές 

ζώνες, θα προφυλάξει τις παρακείμενες αποικίες από ενδεχόμενες πυρκαγιές. 

8. Οι φωτιές του 2019 επηρέασαν μεγάλες περιοχές καλαμιώνα και υγρολιβαδικής βλάστησης, 

ακόμα και στις περιοχές αποκλεισμού (Παράρτημα IV), όπου δεν θα πρέπει να γίνονται 

επεμβάσεις λόγω των οικολογικών απαιτήσεων ειδών πανίδας, χλωρίδας και τύπων οικοτόπων 

και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη της βλάστησης σε αυτές τις περιοχές. 

Κατά συνέπεια προτείνεται αυτές οι περιοχές να παρακολουθούνται και να παραμείνουν εκτός 

διαχείρισης.  

9. Επισημαίνεται για άλλη μια χρονιά, το πρόβλημα της υποβάθμισης του βοσκότοπου από την 

παρουσία αγριογούρουνων στην ανατολική πλευρά της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με έντονες 

επιπτώσεις στις περιοχές Μικρολίμνη και Γκιούλια Πλατέως. Ως συνέπεια της παρουσίας των 

αγριογούρουνων υπάρχουν εμφανή σημάδια υποβάθμισης των χορτολίβαδων στην παραλίμνια 

ζώνη (βλ. Κεφάλαιο Α6.3).  

10. Η βιομάζα που παράχθηκε κατά τις κοπές στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds ανήλθε στου 75 τόνους και διανεμήθηκε ικανοποιητικά σε κτηνοτρόφους από 

τον ΦΔΕΠαΠ και την ΕΠΠ.   Σε σχέση με τη χρήση βιομάζας, παρά το περιορισμένο χρονικό όριο 

και τις καιρικές συνθήκες την εποχή συλλογής και διανομής του υλικού, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι το ενδιαφέρον των ιδιωτών κτηνοτρόφων παρουσιάστηκε αυξημένο. 

11. Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds 

είχε ήδη προβλεφθεί η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός του υγροτόπου της λίμνης Μικρής. 

και (β) ο καθαρισμός των απολήξεων επιλεγμένων αποστραγγιστικών τάφρων σε περιοχές, όπου 

οι τάφροι ενώνονται με τον καλαμιώνα του υγροτόπου. Όλες αυτές οι εργασίες θα 

πραγματοποιούνταν τον Φεβρουάριο του 2019 με ειδικό αμφίβιο εξοπλισμό κοπής καλαμιών, 

αλλά καθώς οι φωτιές προηγήθηκαν της εφαρμογής κατέστη αδύνατο (α) να πραγματοποιηθούν 

εγκαίρως και (β) χωρίς κίνδυνο για τους χειριστές του αμφιβίου. Η εξάπλωση φωτιών σε μεγάλες 

εκτάσεις του υγροτόπου κατά το 2019, καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας μόνιμων 

αντιπυρικών ζωνών και της ορθολογικής διαχείρισης των αποστραγγιστικών τάφρων.  

12. Παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις παρακολούθησης της βλάστησης κατά τα 

προηγούμενα έτη, 2011-2017, επισημαίνεται ότι μέσω των σχετικών μελετών του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936-Prespa Waterbirds αναδεικνύεται η υποβάθμιση του τύπου οικοτόπου 6420, 

λόγω μη επαρκούς διαχείρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος θα 

πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις παρακολούθησης και θα προταθεί το σχετικό σχέδιο 

παρακολούθηση μετά το πέρας του προγράμματος.  
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Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης και παρακολούθησης 

της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για το έτος 2019 

B1. Σύνοψη προτάσεων διαχείρισης για το 2019  

Για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα προτείνεται 

η εφαρμογή σειράς μέτρων για το 2019.  

1. Σε σχέση με τη διαχείρισης της στάθμης, προτείνεται να συνεχιστεί όπως εφαρμόζεται μέχρι 

σήμερα, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ. 

2. Σε σχέση με τη διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης, προτείνονται τα παρακάτω: 

2.1. Λόγω των εκτεταμένων φωτιών του 2019 προτείνεται να διατηρηθούν οι περιοχές 

αποκλεισμού από τη διαχείριση της βλάστησης, λόγω παρουσίας ευαίσθητων ειδών ή και 

τύπων οικοτόπων, όπως παρουσιάστηκαν συνολικά και σε λεπτομέρεια στη σχετική 

αναφορά της προηγούμενης 11ης ΕΔΥ (Μαλακού, Μ., κ.α. 2018) και να μην γίνει σε αυτές 

τις περιοχές καμία επέμβαση, ώστε να ανακάμψει η βλάστηση και η λειτουργία τους. 

2.2. Προτείνεται η συνέχιση, ενίσχυση και επέκταση της εφαρμογής του σχεδίου κοπής της 

βλάστησης, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Οδηγό για τη Διαχείριση των υγρών λιβαδιών 

(Μαλακού, κ.α. 2007) και στο ΣΔ ΕΠαΠ (Γιαννάκης, κ.α. 2011), ακολουθώντας γενικώς την 

ίδια λογική και κατευθύνσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί ως σήμερα.  

2.3. Για τη διαχείριση της παραλίμνιας υγροτοπικής βλάστησης μέσω κοπών προτείνεται (α) η 

συνέχιση  της διαχείρισης από τους ιδιώτες/ κτηνοτρόφους, υπό την καθοδήγηση και 

επίβλεψη του ΦΔΕΠαΠ και (β) η συνέχιση της διαχείρισης για την αποκατάσταση υγρών 

λιβαδιών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 σύμφωνα με όσα έχουν 

συμφωνηθεί στην 11η ΕΔΥ και εγκριθεί από τον ΦΔΕΠαΠ και τις προτάσεις της παρούσας 

αναφοράς, μετά την έγκρισή τους 

2.4. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που προτείνεται να είναι υπό διαχείριση (κοπή) για το 2019 από 

τους ιδιώτες/ κτηνοτρόφους και στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, όπου αναγράφεται και ο βαθμός 

προτεραιότητας. Ο βαθμός προτεραιότητας καθορίζει την χρονική εφαρμογή των κοπών, 

δηλαδή εφόσον ολοκληρωθεί η διαχείριση στις περιοχές προτεραιότητας 1, θα προχωρήσει 

η εφαρμογή στις περιοχές προτεραιότητας 2, κ.ο.κ. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις 

παρουσιάζονται επίσης στους χάρτες του Παραρτήματος V.  Επισημαίνεται ότι η σειρά 

προτεραιότητας μπορεί να αλλάξει λόγω καιρικών συνθήκων ή πρακτικών δυσκολίων κατά 

την εφαρμογή. Επειδή το τοπογραφικό ανάγλυφο σε συνδυασμό με τα επίπεδα της στάθμης 

κατά την περίοδο εφαρμογής των κοπών μπορεί να περιορίσουν τις δυνατότητες χρήσης 

των μηχανημάτων, προτείνεται οι δράσεις διαχείρισης να αξιολογούνται και να 

επανασχεδιάζονται κάθε χρόνο όπως γίνεται μέχρι σήμερα μέσω της ΕΔΥ, και να 

επαναπροσδιορίζονται εντός της περιόδου εφαρμογής, μετά από έγκριση του ΦΔΕΠαΠ. 

2.5. Επίσης, προτείνεται η συνέχιση και η ενίσχυση της βόσκησης από κοπάδια βοοειδών 

κυρίως για τη διατήρηση των υγρών λιβαδιών, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ. Σχετικά με 

την εφαρμογή της βόσκησης προτείνεται επίσης ο ΦΔΕΠαΠ να συντονίσει την εφαρμογή της 

βόσκησης στις παραλίμνιες περιοχές και να διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές πρακτικές 

για την κατά χώρο οργάνωση  της βόσκησης, ώστε (α) να είναι αποτελεσματικότερη η 
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βόσκηση στη διαχείριση του τύπου οικοτόπου 6420 και (β) η βόσκηση να μην υποβαθμίζει 

τις περιοχές, όπου προβλέπεται ως διαχειριστικό μέσο η κοπή και η συλλογή κομμένου 

υλικού για ζωοτροφή. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο χωρικός και χρονικός αποκλεισμός 

πρόσβασης των κοπαδιών σε περιοχές όπου προγραμματίζονται κοπές μέσω ηλεκτροφόρων 

περιφράξεων, δράση που μπορεί να εφαρμοστεί από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936  Prespa Waterbirds, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ 

και σε συνεργασία με κτηνοτρόφους.  

Πίνακας 3: Συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων για την κοπή της υγροτοπικής βλάστησης στις 
παραλίμνιες περιοχές για το 2019 

Όνομα περιοχής 

Συνολική 
έκταση προς 
διαχείριση 

(στρ.) 

Πρόταση 
Διαχείρισης - 
Κοπές 2019 

(στρ.) 
Ιδιώτες 

Πρόταση 
Διαχείρισης - 
Κοπές 2019 

(στρ.)  
LIFE15 NAT/GR/936 
PrespaWaterbirds 

Προτεραιότητα 

Μικρολίμνη 134 34 100 

 
2 

Καρυές Νότια 68 50 18 2 
Καρυές Βόρεια 31 - 0 - 

Λευκώνα Νότια 83 45 38 2 
Λευκώνα Β. - Γκόριτσα 109 - 26 3 

Αγία Άννα 46 - 14 1 
Οπάγια 73 20 53 1 

Σλάτινα Πλατέως 120 52 68 2 
Γκιούλια Πλατέως 95 95 0 - 

Σλάτινα Λαιμού 215 204 12 1 
Σλάτινα Παρατηρητήριο 

202 119 84 1 

Σλάτινα Κούλα 338 126 212 1 
Σλόγκι 271 - 0 

0 
- 

Μικρός Κάμπος  107 - 89 1 
Κλέπιστα  23 - 0 - 

Πύλη Αγ. Νικόλαος 47 35 12 4 

Πύλη Χωριό 64 34 30 4 
Λάτσιστα 33 - 33 2 
Κρανιές 64 - 0 - 

Άγιος Αχίλλειος  23 - 0 - 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 1 981 469 463  
Εκτάσεις Προτεραιότητας 2 438 181 257  

Εκτάσεις Προτεραιότητας 3 109 - 26  

Εκτάσεις Προτεραιότητας 4 110 69 41  

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 560 - -  

Σύνολο Εκτάσεων 2198 719 786  
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3. Ο ΦΔΕΠαΠ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων για 

επαρκή καθαρισμό με κοπή (ειδικά για τις περιοχές Καρυές Νότια, Οπάγια, Σλάτινα Πλατέως και 

Μικρό Κάμπο Αγίου Αχιλλείου) και την αύξηση της έντασης της βόσκησης στις περιοχές που 

χρησιμοποιούνται ήδη. 

4. Η συμπλήρωση και προώθηση του Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης του Δήμου Πρεσπών 

κρίνεται αναγκαία και ο ΦΔΕΠαΠ θα πρέπει να υποστηρίξει την ολοκλήρωση και προώθησή του. 

 

5. Σε σχέση με τη διάθεση/ διανομή  της κομμένης βιομάζας καλαμιού και υγροτοπικής βλάστησης 

που θα προκύψει από την διαχείριση του υγροτόπου της ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936 προτείνεται να διατίθεται στους κτηνοτρόφους του Δήμου Πρεσπών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εφαρμοστεί και το 2018 (βλ. σχετική πρόταση παρακάτω).  

6. Σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω μέτρων προτείνεται ο συντονισμός της 

διαχείρισης των υγροτοπικών περιοχών, όπως κάθε χρόνο να πραγματοποιηθεί από τον 

ΦΔΕΠαΠ, μέσω της οργάνωσης όλων των ενδιαφερομένων φορέων και ιδιωτών.  

6.1. Όπως και για προηγούμενα έτη σε σχέση με τη διενέργεια των κοπών, προτείνεται ο 

ΦΔΕΠαΠ να εκδώσει ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους 

ιδιώτες/κτηνοτρόφους που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην κοπή της υγροτοπικής 

βλάστησης. Αφού καταγραφεί σε ποιες περιοχές θέλουν να επέμβουν οι ενδιαφερόμενοι, 

υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του ΦΔΕΠαΠ, να προχωρήσει η ΕΠΠ - μέσω των δράσεων 

και χρηματοδοτήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936, όπως 

αυτό έχει προβλεφθεί στην πρόταση του προγράμματος και στην επιστολή υποστήριξης του 

προγράμματος από το ΦΔΕΠαΠ -  στον καθαρισμό των υπολοίπων εκτάσεων,  λαμβάνοντας 

υπόψιν τις συνθήκες σε κάθε περιοχής, καθώς και το ενδιαφέρον των αγροτών για χρήση 

της κομμένης βιομάζας. 

6.2. Σε σχέση με τη διαχείριση και διανομή της παραγόμενης βιομάζας προτείνεται η οργάνωση 

των ενδιαφερομένων φορέων και ιδιωτών για τη λήψη κομμένης βιομάζας καλαμιού από 

τον ΦΔΕΠαΠ. Ειδικότερα, προτείνεται (μαζί με την ανακοίνωση για την κοπή της 

υγροτοπικής βλάστησης, βλ. 6.2) ο ΦΔΕΠαΠ να εκδώσει ανακοίνωση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη χρήση κομμένης βιομάζα, είτε ως εδαφοβελτιωτικό ή ως ζωοτροφή. 

Αφού καταγραφεί το ενδιαφέρον, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε περιοχής, Ο 

ΦΔΕΠαΠ θα επιλέξει τον τρόπο διανομής της βιομάζας, όπως και για το έτος 2018, βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν κυρίως (α) την – κατά το δυνατό - σύνδεση των 

περιοχών με τους αιτούντες των αντίστοιχων ΤΚ και (β) το μέγεθος της κτηνοτροφικής τους 

μονάδας. Προτείνεται η ΕΠΠ να προχωρήσει στη διανομή της κομμένης βιομάζας, σε 

συνεννόηση με τον ΦΔΕΠαΠ. 

6.3. Όπως και για το 2018, προτείνεται η συλλογή των δηλώσεων των ιδιωτών 

αγροτών/κτηνοτρόφων για την ποσότητα της βιομάζας που τελικά τους διανεμήθηκε να 

πραγματοποιηθεί από τον ΦΔΕΠαΠ, με την υποστήριξη της ΕΠΠ.  

6.4. Για την πιλοτική διαδικασία χρήσης του καλαμιού θερινής κοπής ως εδαφοβελτιωτικό, η 

οποία παρακολουθείται από ειδικούς επιστήμονες του ΚΤΕ ΔΜ, η σχετική αναφορά των 

αποτελεσμάτων του πρώτου έτους εφαρμογής θα γνωστοποιηθεί στον ΦΔΕΠαΠ κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΥ (2020). 

7. Σε σχέση με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προτείνεται να δημιουργηθούν περιμετρικά των 

χώρων φωλεοποίησης σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών και να αποτελούν περιοχές χωρίς 
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ελοφυτική βλάστηση, με ανοιχτές επιφάνειες νερού, πάνω από τις οποίες δεν θα καθίσταται 

δυνατή η εξάπλωση της φωτιάς.  

8. Οι αντιπυρικές ζώνες προτείνεται να δημιουργηθούν σε μέρη τα οποία παραμένουν για μεγάλα 

διαστήματα κατακλυσμένα από νερό, ώστε να περιορίζεται αποτελεσματικά η εξάπλωση της 

φωτιάς, ακόμα και σε ξηρά έτη με χαμηλά επίπεδα στάθμης.  

9. Για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προτείνεται η κοπή ελοφυτικής βλάστησης κάτω από το 

νερό, ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες επανάκαμψης της βλάστησης. Η ιδανική περίοδος 

για την εφαρμογή αυτών των κοπών θεωρείται το διάστημα Ιούλιος – Οκτώβριος.   

10. Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνολική έκταση 20,5 

στρεμμάτων στις περιοχές κατά προτεραιότητα: 

 Μικρός Κάμπος & Κρίνα: για την προστασία των αποικιών του Αγίου Αχιλλείου-Κρίνας 

 Οπάγια και Σλόγκι: για την προστασία των αποικιών της Βρωμολίμνης 

 Μικρολίμνη: για την προστασία των αποικιών της Μικρολίμνης 

 Οπάγια (Ρέμα Καλλιθέας) & Αγία Άννα: για την δημιουργία ανοιγμάτων στον ενιαίο 

καλαμιώνα από τα βόρεια (Κούλα) προς τα ανατολικά (Λευκώνα) της λίμνης και την αποφυγή 

εξάπλωσης φωτιών προς το βόρειο τμήμα.   

 Πύλη: για την αποφυγή εξάπλωσης φωτιάς από τον καλαμιώνα της περιοχής Πύλη Χωριό 

προς την περιοχή Πύλη Αγ. Νικόλαος και αντίστροφα.  

Ο σχεδιασμός της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και στους 

χάρτες του Παραρτήματος V. 

Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση προτεινόμενες αντιπυρικών ζωνών - 2019 

Όνομα περιοχής 

Πρόταση 
Διαχείρισης – Δημιουργία 

αντιπυρικών ζωνών 
2019 
(στρ.) 

Προτεραιότητα 

Μικρός Κάμπος & Κρίνα 2,8 1 
Οπάγια & Σλόγκι 9,7 1 

Οπάγια - Αγία Άννα 4,2 1 

Μικρολίμνη 1,3 

 
1 

Πύλη 2,5 
 

2 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 1 18  
Εκτάσεις Προτεραιότητας 2 2,5  

Σύνολο Εκτάσεων 20,5  
 
11. Επιπλέον, όπως έχει ενταχθεί και στον σχεδιασμό, προτείνεται να διατηρηθούν ζώνες 

αποκλεισμού από τη διαχείριση της βλάστησης για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω 

παρουσίας ευαίσθητων ειδών ή οικοτόπων, όπως παρουσιάστηκαν συνολικά και σε λεπτομέρεια 

στη σχετική αναφορά της προηγούμενης 11ης ΕΔΥ (Μαλακού, Μ., κ.α. 2018). Εξαίρεση αποτελεί 

η περιοχή μεταξύ Κρίνας και Μικρού Κάμπου, όπου προτείνεται η δημιουργία μικρής έκτασης 

αντιπυρικών ζωνών, συνολική έκτασης 2,8 στρ. Ο στόχος αποκλεισμού αυτής της περιοχής είναι 

η διατήρηση σημείων που προστατεύουν από τον κυματισμό τους τύπους βλάστησης του τύπου 

οικοτόπου «Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition» 

(κωδ. 3150) (Φωτιάδης, Γ. 2017). Επισημαίνεται, όμως ότι η μικρής κλίμακας και γραμμικού 
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τύπου επέμβαση δεν θα δημιουργήσει μεγάλα ανοίγματα στον καλαμιώνα, ώστε να κινδυνεύσει 

ο τύπος οικοτόπου 3150 (Φωτιάδης, Γ. προσωπική επικοινωνία 2019), ενώ η επέμβαση θεωρείται 

υψηλής προτεραιότητας για την προστασία των αποικιών σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών. 

12. Η δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών προτείνεται να εφαρμοστεί από την ΕΠΠ και να 

χρησιμοποιηθεί ειδικό αμφίβιο μηχάνημα κοπής καλαμιού, το οποίο έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο 

του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936.  

13. Σε σχέση με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός των αποστραγγιστικών τάφρων 

προτείνεται η εφαρμογή του καθαρισμού των απολήξεων επιλεγμένων αποστραγγιστικών 

τάφρων σε μέγιστο μήκος 1500μ, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 5 και στους χάρτες του 

Παραρτήματος V. Η εφαρμογή του καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο μετά τη 

λήξη των αγροτικών εργασιών στα γειτνιάζοντα αγροτεμάχια, ήτοι μετά τον Νοέμβριο 2019 και 

μέχρι τον Φεβρουάριο 2020. Εφόσον είναι εφικτό προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά και κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο. Οι προτάσεις ακολουθούν αυτές της προαναφερθείσας τεχνικής 

έκθεσης (Αλεξάνδρου, Ο., κ.α. 2018) και τα νέα δεδομένα από τις επιπτώσεις των φωτιών του 

2019. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και σχετικό έγγραφο από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Υδρο-οικονομίας ΠΕ Φλώρινας (Αριθ. Πρωτ: 5536/71/23-1-2017), δεν 

απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς η δράση αφορά την κοπή της βλάστησης και όχι 

εργασίες εκσκαφών. 

14. Προτείνεται η συνεργασία της ΕΠΠ, που θα εφαρμόσει τους καθαρισμούς, και ΦΔΕΠαΠ με τον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για τη βέλτιστη εφαρμογή. Πριν την εφαρμογή 

των επεμβάσεων θα κατατεθεί σχετική τεχνική έκθεση στον ΤΟΕΒ για την έγκριση των 

επεμβάσεων.  

15. Προτείνεται πριν την εφαρμογή, και με την συνεργασία του ΤΟΕΒ, η ΕΠΠ και ο ΦΔΕΠαΠ να 

ειδοποιήσουν και να συνεννοηθούν με τους ιδιοκτήτες/ χρήστες των αγροτεμαχίων που 

εφάπτονται των επιλεγμένων αποστραγγιστικών τάφρων.   

16. Τέλος, προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός των επιλεγμένων αποστραγγιστικών τάφρων, μετά 

την εφαρμογή των επεμβάσεων για τη δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με 

τον ΦΔΕΠαΠ και τον ΤΟΕΒ. Αυτή η διαδικασία έχει ως στόχο να προσδιορίσει την αναγκαιότητα 

των επεμβάσεων σε ορισμένες από τις αποστραγγιστικές τάφρους, με τα νέα δεδομένα που θα 

προκύψουν από την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.   

Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση προτεινόμενων επεμβάσεων σε αποστραγγιστικές τάφρους 

Περιοχή 

Αριθμός 

αποστραγγιστικών 

τάφρων 

Μέγιστο 

Μήκος (μέτρα) 

Σλάτινα Λαιμού 2 560 

Σλάτινα Πλατέως - Οπάγια 2 200 

Λευκώνα (Νότια – Βόρεια) 6 690 

Μικρολίμνη 2 80 

ΣΥΝΟΛΟ 12 1530 
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17. Σε σχέση με την καταγεγραμμένη αρνητική επίδραση των αγριογούρουνων στην υγρολιβαδική 

βλάστηση και την υποβάθμιση των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, 

προτείνεται να διερευνηθεί και να εφαρμοστεί πιλοτικά από τον ΦΔΕΠαΠ και την ΕΠΠ, στο 

πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, βελτίωση του εδάφους στις 

περιοχές Μικρολίμνη και Γκιούλια Πλατέως με μηχανικά μέσα (δισκοσβάρνα βαρέως τύπου), ως 

πιλοτικό μέτρο αντιμετώπισης, παράλληλα με την εφαρμογή των κοπών στην παραλίμνια ζώνη. 

18. Επίσης προτείνεται να συνεχίσει να καταγράφεται η δραστηριότητα των αγριογούρουνων στις 

παραλίμνιες περιοχές, στο πλαίσιο του προγράμματος φύλαξης του ΦΔΕΠαΠ, με σκοπό να 

προταθούν αποτελεσματικά  μέτρα αντιμετώπισης σε βάθος χρόνου.  

19. Σε σχέση με την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης στη βιοποικιλότητα 

(υδρόβια πουλιά, βλάστηση, τύποι οικοτόπων) προτείνεται η ένταξη της στα  πλαίσια  του  

προγράμματος  LIFE15 NAT/GR/936- Prespa Waterbrids και θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ 

και τον ΦΔΕΠαΠ, όπως έχει προβλεφθεί στην πρόταση του προγράμματος και τη σχετική 

επιστολή υποστήριξης  του ΦΔΕΠαΠ.  

20. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των διαχειριστικών εφαρμογών θα είναι διαθέσιμα και 

προτείνεται, να ενσωματωθούν στο αναθεωρημένο διαχειριστικό σχέδιο για το ΕΠαΠ, το οποίο 

έχει ανατεθεί από το ΥΠΕN ήδη και το οποίο προβλέπεται να εκπονηθεί στο προσεχές διάστημα 

(2019 – 2021).  

  



Β2. Προγραμματισμός εφαρμογής διαχείρισης για το 2019 

 
Για τον προγραμματισμό της εφαρμογής των παραπάνω αποφάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η περίοδος αναπαραγωγής των υδρόβιων πουλιών, των ψαριών και άλλων ειδών πανίδας, ώστε να αποφεύγεται η όχληση  
2. Η τυπική ετήσια διακύμανση της στάθμης, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση μηχανημάτων κοπής στις παραλίμνιες περιοχές.  
3. Η εποχή εφαρμογής κοπών στην παραλίμνια ζώνη από ιδιώτες (Ιούλιος - Αύγουστος), ώστε οι συμπληρωματικές κοπές να εφαρμόζονται μετά.  
4. Οι χρονικοί, εποχιακοί και καιρικοί περιορισμοί που μπορεί να προκαλούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των δράσεων. 
5. Οι περιορισμοί στη διανομή βιομάζας, όπως η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων για τη λήψη κομμένου υλικού.  
6. Τo κόστος της εφαρμογής κοπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936.  

 

B2.1. Αναλυτικός προγραμματισμός 
 
Στον πίνακα 6 αναλύεται ο προγραμματισμός της εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων για το 2019. 

Πίνακας 6: Αναλυτικός προγραμματισμός 2019 

Δράσεις 

Μήνες 

Συντονισμός Εφαρμογή 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Έγκριση επεμβάσεων από την ΕΔΥ και τον ΦΔΕΠαΠ     Χ                                       

Συντονισμός διαχείρισης υγροτόπου         Χ   Χ                           ΦΔΕΠαΠ ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ 

Εφαρμογή βόσκησης στην παραλίμνια ζώνη     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ       ΦΔΕΠαΠ Ιδιώτες κτηνοτρόφοι 

Εφαρμογή κοπής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη από ιδιώτες                 Χ Χ Χ Χ                 ΦΔΕΠαΠ Ιδιώτες κτηνοτρόφοι 

Εφαρμογή συμπληρωματικής  κοπής βλάστησης στην παραλίμνια 
ζώνη (LIFE936)                     

 
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     ΦΔΕΠαΠ ΕΠΠ 

Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών                 Χ Χ         Χ Χ         ΕΠΠ ΕΠΠ 

Συντονισμός διαχείρισης βιομάζας (διανομή)          Χ   Χ                           ΦΔΕΠαΠ ΦΔΕΠαΠ/ ΕΠΠ 

Διαχείριση βιομάζας (διανομή)                              Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΠ/ ΦΔΕΠαΠ ΕΠΠ 

Παρακολούθηση δράσεων διαχείρισης                 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΕΠΠ/ ΦΔΕΠαΠ ΕΠΠ 

Παρακολούθηση/ καταγραφή - Φύλαξη Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΦΔΕΠαΠ   

Παρακολούθηση βλάστησης             Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ         ΕΠΠ TdV 



B2.2 Εκτίμηση κόστους εφαρμογής διαχείρισης (LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds) 

 

Για την εκτίμηση του κόστους εφαρμογής των κοπών στην παραλίμνια ζώνη χρησιμοποιούνται 

στοιχεία όπως (α) οι απαιτούμενες εργατο-ημέρες για την εφαρμογή των δράσεων και (β) τα έξοδα 

καυσίμων για τη λειτουργία των μηχανημάτων. Στην παρούσα φάση, δεν μπορούν να υπολογιστούν 

τα ετήσια έξοδα συντήρησης, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία από την εφαρμογή του 2018. 

Επίσης δεν μπορούν υπολογιστούν τα έξοδα άλλων δράσεων, όπως η δημιουργία αντιπυρικών 

ζωνών, καθώς το ειδικό αμφίβιο μηχάνημα θα τεθεί σε λειτουργία κατά το 2019. Σε κάθε περίπτωση, 

οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, αναφέρονται μόνο στις κοπές της παραλίμνιας 

βλάστησης και αναμένεται να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν για το επόμενο έτος, καθώς θα 

συλλέγεται περισσότερη πληροφορία.  

Στον πίνακα 7 αναγράφονται οι υπολογισμοί για τις απαιτούμενες εργατο-ημέρες και τα εκτιμώμενα 

κόστη για την εφαρμογή των κοπών στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα, βάσει των 

προτεραιοτήτων διαχείρισης.   

Πίνακας 7: Υπολογισμοί κόστους εφαρμογής της διαχείρισης βλάστησης στο πλαίσιο του έργου LIFE936 

Περιοχές 

Έκταση 

προτεινόμενων 

επεμβάσεων 

Απαιτούμενες 

εργατο-ημέρες 

(Ημέρες) 

Εκτιμώμενο κόστος 

καυσίμων 

(Ευρώ) 

Προτεραιότητα 1 462,5 37 3006,25 

Προτεραιότητα 2 256,7 21 1668,55 

Προτεραιότητα 3 25,6 2 166,4 

Προτεραιότητα 4 41,3 3 268,45 

ΣΥΝΟΛΟ  63 5109.65 

 

Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής, φαίνεται ότι απαιτείται περίπου διάστημα 1,5 – 2 μηνών για την 
εφαρμογή κοπών στις περιοχές προτεραιότητας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο ότι κατά το φθινόπωρο 2019 θα υπάρξουν περίοδοι μη 
ευνοϊκών καιρικών συνθηκών (π.χ. περίοδοι βροχόπτωσης), κατά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η 
κοπή ή η ξήρανση και συλλογή  (χορτοδεσία) του κομμένου υλικού. Κατά συνέπεια, το 
προγραμματιζόμενο διάστημα των τριών μηνών (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2019) θεωρείται οριακά 
επαρκές για την εφαρμογή των συμπληρωματικών κοπών στις περιοχές 1ης προτεραιότητας, ενώ σε 
περίπτωση που είναι χρονικά εφικτό θα προχωρήσει και ο καθαρισμός σε περιοχές 2ης, 3ης και 4ης  
προτεραιότητας.



Γ. Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

1. Αλεξάνδρου, Ο. & Ε. Κουτσερή. 2018. Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων για την αποφυγή 

εξάπλωσης πυρκαγιών- Διαχειριστικές προτάσεις για το έτος 2019. Τεχνική έκθεση. Εταιρία 

Προστασίας Πρεσπών. LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. 

2. Αλεξάνδρου, Ο., Κατσαδωράκης, Γ. & Χ. Νικολάου. 2019. Ετήσια Αναφορά προς την Επιτροπή 

Διαχείρισης Υγροτόπου για τη Διαχείριση και την Παρακολούθηση Υδρόβιων Πουλιών Στο Εθνικό 

Πάρκο Πρεσπών 2018. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.  

3. Γιαννάκης, Ν., κ.α. 2011. Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Φλώρινα. 

4. Κουτσερή, Ε. 2019. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το έτος 
2019. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. 

5. Μαλακού, Μ. και συνεργάτες. 2007. «Σχέδιο Οδηγός αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών 
λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2007-2012)». LIFE02 NAT/GR/8494. Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών. 

6. Μαλακού, Μ. 2018. Ανασκόπηση των δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη 
της λίμνης Μικρή Πρέσπα για τη δεκαετία 2008-2017 και προτάσεις διαχείρισης για το 2018. 
Αναφορά για την 11η ΕΔΥ. LIFE15 NAT/GR/000936. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.  

7. Μαρκογιαννάκης, Γ. & Γ. Γιαννακίδης. 2017. Προμελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης της 
διαθέσιμης βιομάζας για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών. Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών. LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds.  

8. Νικολάου Χ. & Ε. Κουτσερή. 2019. Εσωτερική αναφορά διαχείρισης υγροτοπικής βλάστησης 
2018. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. 

9. Παρισόπουλος, Γ. 2019. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης 
στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας - Έκθεση Έτους 2018. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. 

10. Τσιτούρα Π., Βραχνάκης, Μ., Καζόγλου, Ι., Φωτιάδης, Γ., Χουβαρδάς, Δ., Μπούσμπουρας, Δ.,  
Κώτσιος, Λ., Παπαπορφυρίου, Π., Σπυρίδης, Α., Τσιριπίδης, Ι., Κουτάλου, Β., Νασιάκου, Σ., 
Γεωργάκη, Δ., Ζαγαλίκης, Γ., Κεσκιλίδου, Κ. και Ν. Κίγκας. 2015.Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο 
Βόσκησης του Δήμου Πρεσπών. Έργο: «Ειδική μελέτη διαχείρισης  της  βόσκησης  σε  λιβαδικούς  
και  δασικούς  τύπους  οικοτόπων  στην  περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Πρεσπών». Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών. Ιωάννινα, 204 σελ. 

11. Φωτιάδης, Γ., 2017. Καταγραφή χλωριδικής ποικιλότητας της Μικρής Πρέσπας. Αναφορά στο 
πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Prespa Waterbirds» (LIFE15 NAT/GR/000936). Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών.  

12. Φωτιάδης, Γ., Σακελλαράκης, Φ., Μανωλόπουλος, Α. & Ε. Κουτσερή, Ε. 2019. Αναθεώρηση των 

ορίων εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 6420 στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα. 

Συμπληρωματική έκθεση για την κατάσταση αναφοράς του τύπου οικοτόπου πριν την εφαρμογή 

διαχείρισης. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών/ FondationTour du Valat. LIFE15 NAT/GR/936 – 

Prespa Waterbirds. 

13. Catsadorakis, G. & A. J. Crivelli. 2001. Nesting Habitat Characteristics and Breeding Performance 

of Dalmatian Pelicans in Lake MIkri Prespa, NW Greece. Waterbirds, Vol.: 24 (3). 

14. Sakellarakis F.-N., Merle C., Lefebvre G., Guelmami A., Sandoz A., Grillas P. 2018. Mapping Prespa 

reedbeds and recent changes. Report within the LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds. 

Fondation Tour du Valat, France. 27 p. + Appendix I & II.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα ανακοίνωσης & αίτησης του ΦΔΕΠαΠ για την κοπή της παραλίμνιας 

βλάστησης και την παραλαβή κομμένης βιομάζας από ιδιώτες αγρότες/ κτηνοτρόφους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Μικρή Πρέσπα το έτος 2018 

 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

1 Μικρολίμνη  Θερινή 
κοπή + 
Βόσκηση  

Θερινή κοπή 
(12,5 στρ) + 
Βόσκηση  

Α=350 
 

Παρατηρήσεις 
Το 2018 εφαρμόστηκε κοπή από ιδιώτες σε 12,5 στρέμματα και βόσκηση πρόβατα. 
Δεν εφαρμόστηκαν συμπληρωματικές κοπές.  
Η περιοχή όμως χρειάζεται συστηματική πίεση (βόσκηση, και κόψιμο), με στόχο τη 
διατήρηση υγρολίβαδων για την εξασφάλιση διατροφής κοντά στους χώρους 
φωλιάσματος και για την αποφυγή πυρκαγιών, καθώς βρίσκεται κοντά σε αποικία 
ερωδιών. Επίσης έχει υποβαθμιστεί ο βοσκότοπος από την παρουσία/σκάψιμο 
αγριογούρουνων. Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
Προτάσεις 
Προτείνεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η βόσκηση, να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 
(Προτεραιότητα 2) και να εφαρμοστεί πιλοτικά μηχανική βελτίωση του εδάφους για 
τη βελτίωση του βοσκοτόπου από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936.  

2 Καρυές Νότια Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Θερινή κοπή 
+ Βόσκηση 

Α=350 
Α=150 
 

Παρατηρήσεις 
Το 2018 εφαρμόστηκαν περιορισμένες κοπές από ιδιώτες σε 5,5 στρέμματα. Τον 
Νοέμβριο 2018 βελτιώθηκε η πρόσβαση με μικρή τεχνική παρέμβαση, ώστε να 
υπάρχει πρόσβαση από μηχανήματα σε όλη την περιοχή. Η βόσκηση που 
εφαρμόζεται ετησίως δεν επαρκεί και απαιτείται συνεννόηση μεταξύ ΦΔΕΠαΠ και 
κτηνοτρόφων, ώστε να εφαρμοστεί η βόσκηση, αλλά και συμπληρωματικές κοπές.  
Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
Προτάσεις 
Επειδή η αύξηση της βοσκοφόρτωσης δεν θα είναι άμεσα εφικτή, προτείνεται ο 
καθαρισμός της περιοχής με μηχανικά μέσα για το φθινόπωρο 2018 από την ΕΠΠ 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 (Προτεραιότητα 2).  

                                                 
8 Οι αριθμοί των ζώων είναι κατά προσέγγιση 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

3 Καρυές βόρεια Βόσκηση Βόσκηση Α=350 
 

Παρατηρήσεις 
Αυτή η περιοχή δημιουργήθηκε εξασκώντας μεγάλη πίεση με το κοπάδι των 
βουβαλιών η οποία πλέον δεν υφίσταται. Η περιοχή βόσκεται, αλλά όχι 
συστηματικά και με την πίεση που απαιτείται. Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του 
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
 
Προτάσεις  
Προτείνεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η βόσκηση με βοοειδή. 

4 Λευκώνα Νότια 
(Χείμαρρος 
Λευκώνας 
νότια μέχρι 
αντλιοστάσιο) 

Βόσκηση Θερινή Κοπή 
+ Βόσκηση  

Β=30 Παρατηρήσεις 
Η περιοχή έχει περιφραχτεί από το ΦΔΕΠαΠ, ώστε να ενισχυθεί η βόσκηση. Το 2018 
κόπηκαν 6 στρέμματα από ιδιώτες και εφαρμόστηκες βόσκηση με χαμηλή ένταση. 
Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
 
Προτάσεις 
Προτείνεται εντατική βόσκηση με βοοειδή έτσι ώστε να διευρυνθούν τα λιβάδια και 
να βελτιωθεί η ποιότητα του χόρτου, καθώς και να εφαρμοστούν συμπληρωματικές 
κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 (Προτεραιότητα 2).  

5 Λευκώνα 
Βόρεια (Γκόριτσα 

- περιοχή μεταξύ 
χειμάρρων  
Λευκώνα και 
Καλλιθέας) 

Βόσκηση Βόσκηση  Β=30 Παρατηρήσεις 
Η υφιστάμενη πίεση από τη βόσκηση βοοειδών είναι πολύ μικρή. Η περιοχή κάηκε 
στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
 
Προτάσεις 
Στην περιοχή πρέπει να αυξηθεί η βοσκοφόρτωση και να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 
(Προτεραιότητα 2). Κοπές πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσης για τον περιορισμό 
εξάπλωσης φωτιών (αντιπυρικές ζώνες). 



 

35 

 

 

 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

6 Αγία Άννα - Βόσκηση Β=30 Παρατηρήσεις 
Η υφιστάμενη πίεση από τη βόσκηση βοοειδών είναι πολύ μικρή. Η περιοχή κάηκε 
στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
Προτάσεις 
Στην περιοχή πρέπει να αυξηθεί η βοσκοφόρτωση και να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 
(Προτεραιότητα 2). Κοπές πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσης για τον περιορισμό 
εξάπλωσης φωτιών (αντιπυρικές ζώνες). 

7 Οπάγια Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 
 

Θερινή κοπή 
(17,2 στρ) 

 Παρατηρήσεις 
Ιδιώτες εφάρμοσαν κοπές το 2018 σε 17,2 στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος τις 
περιοχής κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
Προτάσεις 
Προτείνεται η επαναφορά εντατικής βόσκηση με βοοειδή έτσι ώστε να διευρυνθούν 
τα λιβάδια και να βελτιωθεί η ποιότητα του βοσκοτόπου, καθώς και να 
εφαρμοστούν συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE936 (Προτεραιότητα 1). Κοπές πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσης για τον 
περιορισμό εξάπλωσης φωτιών (αντιπυρικές ζώνες). 

8 Σλάτινα 
Πλατέως 

Θερινή 
κοπή + 
Βόσκηση 

Θερινή κοπή 
(27,3 στρ.) 

 Παρατηρήσεις 
Στο παρελθόν η περιοχή ήταν  περιφραγμένη για το κοπάδι βοοειδών του Πλατέως. 
Για το 2018 εφαρμόστηκαν μόνο κοπές σε 27,3 στρέμματα. Έχει διαπιστωθεί ότι 30 
περίπου στρέμματα δεν κόβονται πλέον.  
Προτάσεις 
Προτείνεται ο καθαρισμός της περιοχής με μηχανικά μέσα για το φθινόπωρο 2018 
από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 (Προτεραιότητα 1). Κοπές 
πρέπει να πραγματοποιηθούν επίσης για τον περιορισμό εξάπλωσης φωτιών 
(αντιπυρικές ζώνες). 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

9 Σλάτινα Λαιμού Θερινή 
κοπή + 
Βόσκηση 

Θερινή κοπή 
(115,8 στρ.) + 
Βόσκηση 

Α=350 
Β=70 

Παρατηρήσεις 
Περιοχή που διαχειρίζονται ιδιώτες, κόβεται και βόσκεται ανελλιπώς για πολλά 
χρόνια και διατηρεί πάντα υγρολίβαδα. Αναμφίβολα από τις καλύτερες περιοχές για 
την ορνιθοπανίδα.  Η στάθμη των υδάτων έχει άμεση επίδραση στις δράσεις κοπής. 
Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019 
 
Προτάσεις 
Να παραμείνει η διαχείριση ως έχει και συμπληρωματικά προτείνεται καθαρισμός 
της περιοχής σε μικρή έκταση με μηχανικά μέσα για το φθινόπωρο 2019 από την 
ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 (Προτεραιότητα 1).   

10 Σλάτινα -
Παρατηρητήριο 

Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Θερινή / 
Φθινοπωρινή 
κοπή (123,4 
στρ) + 
Βόσκηση   

Α=350 
Β=70 

Παρατηρήσεις  
Στην περιοχή είναι εφικτό να εφαρμοστούν επαρκής κοπές αναλόγως της στάθμης 
τους μήνες Ιούλιο-Δεκέμβριο. Το 2018 ιδιώτες έκοψαν περίπου 49,7 στρέμματα (25 
στρέμματα επιπλέον σε σχέση με άλλες χρονιές) και η ΕΠΠ στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE 936 έκοψεάλλα 73,7 στρέμματα). Στην περιοχή εφαρμόζεται και 
βόσκηση από βοοειδή.  
Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019. 
 
Προτάσεις  
Να εξεταστεί αν επαρκεί η ένταση της βοσκοφόρτωσης για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών της περιοχής και να εφαρμοστεί εκτεταμένη κοπή και το φθινόπωρο 2019 
από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 (Προτεραιότητα 1).   
Λόγω της σημασίας αυτής της περιοχής για την αναπαραγωγή ψαριών, τη διατροφή 
ψαριών και τη βόσκηση.  

11 Σλάτινα- Κούλα Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Θερινή / 
Φθινοπωρινή 

Α=350 
Β=70 

Παρατηρήσεις 
Στην περιοχή εφαρμόζεται βόσκηση από το Μάιο έως το Δεκέμβριο. Πρόκειται για 
μία από τις σημαντικότερες υγρολιβαδικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα. Το 2018 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

(153,9 στρ.) + 
Βόσκηση  

εφαρμόστηκε κοπή μόνο σε 7 στρέμματα από ιδιώτη, ενώ η ΕΠΠ στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE936 έκοψε 143,9 στρέμματα.  
 
Προτάσεις 
Να εξεταστεί αν επαρκεί η ένταση της βοσκοφόρτωσης για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών της περιοχής. 
Προτείνεται η εκτεταμένη κοπή της υγροτοπικής βλάστησης από ιδιώτες, μετά τον 
καθαρισμό του 2018, και την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 
(Προτεραιότητα 1). 
 

12 Γκιούλια 
Πλατέος 

Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Θερινή κοπή 
(23,6 στρ.) + 
Βόσκηση 

Α=350 
Β=70 

Παρατηρήσεις  
Η περιοχή κόβεται επαρκώς  αναλόγως της στάθμης τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο. 
Το 2018 κόπηκαν 23,6 στρ. Παράλληλα εφαρμόζεται βόσκηση κάθε καλοκαίρι και 
φθινόπωρο. Στην περιοχή παρουσιάζεται πρόβλημα υποβάθμισης του βοσκότοπου, 
λόγω της παρουσίας των αγριογούρουνων. 
 
Προτάσεις  
Να εξεταστεί αν επαρκεί η ένταση της βοσκοφόρτωσης για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών της περιοχής και να εφαρμοστεί εκτεταμένη κοπή το φθινόπωρο του 2018 
από ιδιώτες. Προτείνεται επίσης να εφαρμοστεί πιλοτικά μηχανική βελτίωση του 
εδάφους για τη βελτίωση του βοσκοτόπου από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE936. 
 

13 Σλόγκι 
Βρωμολίμνης 

Βόσκηση Βόσκηση Β=70 Παρατηρήσεις 
Στην περιοχή εφαρμόστηκε μόνο βόσκηση το 2018 
 
Προτάσεις 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Προτείνεται να ενταθεί η βόσκηση. 

14 Μικρός κάμπος 
(Αγ. Αχιλλείου) 

Βόσκηση Φθινοπωρινή 
κοπή (34,2 
στρ.) 

- Παρατηρήσεις 
Πολύ σημαντική περιοχή διότι βρίσκεται κοντά στις μεγάλες αποικίες όλων των 
σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών (πελεκάνων, ερωδιών, λαγγόνων κλπ) στην 
Πρέσπα. Παλαίοτερα στην περιοχή έχεου εφαρμοστεί βόσκηση και κοπή από 
ιδιώτες και τον ΦΔΕΠαΠ. Το 2018 εφαρμόστηκε κοπή σε έκταση 43.2 στρεμμάτων 
από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936.   
 
Προτάσεις  
Κρίνεται απαραίτητη η κοπή της υγροτοπικής βλάστησης κάθε χρόνο, καθώς η 
περιοχή έχει τη δυνατότητα να δώσει εκτεταμένα υγρολίβαδα. Επίσης, ο 
περιορισμός της βλάστησης θα συμβάλλει στον περιορισμό εξάπλωσης πυρκαγιών, 
που μπορεί να καταστρέψουν  τις αποικίες των ερωδιών και πελεκάνων την εποχή 
που φωλιάζουν. 
Προτείνεται η εφαρμογή κοπών από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
936 (Προτεραιότητα 1) και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.   

15 Κλέπιστα Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

- - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή καλλιεργείται συστηματικά με φασόλια. Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του 
Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019. 
 
Προτάσεις 
Δεν προτείνονται διαχειριστικά μέτρα. 

16 Πύλη χωριό Κόψιμο - - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή δεν κόπηκε το 2018. Η περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - 
Μαρτίου 2019. 
Προτάσεις 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2018 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή8 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Προτείνεται η εφαρμογή κοπών από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
936 (Προτεραιότητα 4) και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.   

17 Πύλη –Άγιος 
Νικόλαος 

Κόψιμο - - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή δεν κόπηκε το 2018, αλλά τελευταία κόπηκε από ιδιώτες πριν 3 χρόνια. Η 
περιοχή κάηκε στις φωτιές του Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2019. 
Προτάσεις 
Προτείνεται η εφαρμογή κοπών από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
936 (Προτεραιότητα 4) και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.   

18 Κρανιές 
 

Βόσκηση Βόσκηση Α=350 
Β=40 

Παρατηρήσεις  
Βόσκηση κυρίως από αιγοπρόβατα και λιγότερο από βοοειδή.  
Προτάσεις  
Προτείνεται να συνεχιστεί η εφαρμοζόμενη διαχείριση και να ενταθεί η βόσκηση.  

19 Λάτσιστα Βόσκηση Βόσκηση Β=40 Παρατηρήσεις 
Το 2018 εφαρμόστηκε μόνο περιορισμένη βόσκηση. 
Προτάσεις 
Προτείνεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η βόσκηση και να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 
(Προτεραιότητα 3).  

20  Άγιος Αχίλλειος Βόσκηση Βόσκηση Α=60 
Β=40 

Παρατηρήσεις 
Πρόκειται για περιοχή όπου τα υγρά λιβάδια διατηρούνται.  
Προτάσεις 
Προτείνεται να συνεχιστεί, ή ακόμα και να ενισχυθεί, η βόσκηση. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Χάρτες αποτύπωσης διαχειριστικών πρακτικών  2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών αποκλεισμού από την διαχείριση 

λόγω παρουσίας ευαίσθητων ειδών ή οικοτόπων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Χαρτογραφική αποτύπωση των ευρύτερων περιοχών διαχείρισης και της 

προτεινόμενης εφαρμογής κοπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 για το 2019 
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