
LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds 

Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα: 
συμβάλλοντας στην προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και 
δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία
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Η λίμνη Μικρή Πρέσπα είναι ευρέως γνωστή για τις μικτές 
αποικίες αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων. Εδώ οι 
αργυροπελεκάνοι σχηματίζουν τη μεγαλύτερη αποικία του 
είδους στον κόσμο με περισσότερα από 1200 ζευγάρια, 
ενώ πολλά άλλα σημαντικά είδη υδρόβιων πουλιών ανα-
παράγονται στην περιοχή. Υγρά λιβάδια που πλημμυρίζουν 
την άνοιξη μετατρέπονται σε περιοχές αναπαραγωγής για 
αμφίβια και ψάρια, αλλά και σε τόπους διατροφής για ερω-
διούς, λαγγόνες και χαλκόκοτες. Βαθύτερα σημεία μέσα 
στους εκτεταμένους καλαμιώνες γίνονται ασφαλές κατα-
φύγιο για την αναπαραγωγή υδρόβιων πουλιών, ενώ τις 
ανοιχτές ρηχές λίμνες, μέσα στους καλαμιώνες επιλέγουν 
για τη διατροφή τους οι βαλτόπαπιες. Ένα πραγματικό 
μωσαϊκό οικοτόπων αποτελεί την καρδιά του υγροτόπου της 
Μικρής Πρέσπας, το οποίο για να διατηρήσει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά του, είναι απαραίτητη η συνεχής και οργα-
νωμένη διαχείριση της βλάστησης. 
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Ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας

Περιτριγυρισμένη από ψηλά βουνά, η λίμνη Μικρή Πρέσπα 
βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. και χωρίζεται με μια στενή 
λωρίδα γης από τη Μεγάλη Πρέσπα, που είναι στα βόρειά 
της. Η λεκάνη των Πρεσπών μοιράζεται ανάμεσα σε τρεις 
χώρες, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 
Μέσα στη σχετικά μικρή έκτασή της συναντάμε σπάνια είδη 
πουλιών, περισσότερα από 1500 είδη φυτών, 9 ενδημικά είδη 
ψαριών και 48 τύπους οικοτόπων. Για αυτή την πλούσια και 
μοναδική βιοποικιλότητα, η περιοχή προστατεύεται από 
διεθνείς συνθήκες και νόμους της εθνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

Η λίμνη Μικρή Πρέσπα στη Νοτιανατολική Ευρώπη

Υγρό λιβάδι στη λίμνη Μικρή Πρέσπα
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Παλιότερα οι κάτοικοι έκοβαν καλάμια και τα αξιοποιούσαν, ως 
δομικό υλικό και ως ζωοτροφή. Με το κόψιμο και τη βόσκηση διατη-
ρούσαν μεγάλες εκτάσεις με ρηχά νερά και υγρά λιβάδια χωρίς καλάμια, 
κατάλληλες για τις ανάγκες των πουλιών και των ψαριών. Σταδιακά οι 
πρακτικές αυτές εγκαταλείφθηκαν και οι καλαμιώνες επεκτάθηκαν και 
κάλυψαν τις περιοχές με ρηχά νερά και υγρά λιβάδια, επηρεάζοντας 
την αναπαραγωγή των ψαριών και τη διατροφή των πουλιών. Επίσης, 
το φώλιασμα των πουλιών επηρεάζεται αρνητικά από τις φωτιές που 

μπαίνουν στον καλαμιώνα κυρίως στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές 
της άνοιξης και μπορούν να καταστρέψουν τις φωλιές των πουλιών ή 
να τα αναγκάσουν να τις εγκαταλείψουν. Επιπλέον, οι παρατεταμένες 
χρονιές ξηρασίας, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, διατηρούν 
τη στάθμη της λίμνης σε χαμηλά επίπεδα και δημιουργούν κατάλληλες 
συνθήκες για την επέκταση των φωτιών σε μεγάλες εκτάσεις του 
καλαμιώνα. 

Οι προκλήσεις

Το σχέδιο συντονισμού και δυο επιπλέον ενημερωτικά έντυπα παρουσιάστηκαν σε φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο την ενίσχυση του δικτύου συνεργασίας

Απόψη παραλίμνιας περιοχής στη Μικρή Πρέσπα το 1964 και σήμερα
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Οι ασθένειες είναι μια ακόμη απειλή για τους 
πληθυσμούς των υδρόβιων πουλιών. Η αλλαντίαση και 
η γρίπη των πτηνών είναι ασθένειες υψηλής μεταδοτικότητας 
από τις οποίες κινδυνεύουν τα υδρόβια πουλιά της Πρέσπας, 
καθώς οι πληθυσμοί τους μετακινούνται ανάμεσα σε πολλούς 
υγροτόπους της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα τελευταία χρόνια 
τα κρούσματα  της γρίπης των πτηνών στα Βαλκάνια και την Ελλάδα 
αυξάνονται, κάνοντας απαραίτητο τον συντονισμό των τοπικών φορέων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds καταρτήθηκε 
«Σχέδιο συντονισμού δράσεων» μεταξύ των τοπικών φορέων (Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ), Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών (ΕΠΠ), Δήμος Πρεσπών), ώστε να διασφαλιστεί η αποτελε-
σματική συνεργασία και η υποστήριξη των τοπικών κτηνιατρικών 
αρχών σε περίπτωση ζωονόσου που μπορεί να επηρεάσει τους 
πληθυσμούς των πελεκάνων ή/και άλλων υδρόβιων 
πουλιών της Πρέσπας.

https://www.prespawaterbirds.gr/drasi-a5-syntaxi-odigion-gia-tin-antimetopisi-peristatikon-mazikon-thanaton-poulion-logo-w-89699.html
https://www.prespawaterbirds.gr/drasi-a5-syntaxi-odigion-gia-tin-antimetopisi-peristatikon-mazikon-thanaton-poulion-logo-w-89699.html
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Το έργο LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds

ΤΙΤΛΟΣ: «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα: 
συμβάλλοντας στην προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και 
δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία»

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LIFE Prespa Waterbirds - LIFE15 NAT/GR/000936

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Οκτωβρίου 2016 – 30 Σεπτεμβρίου 2021 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Prespa Ohrid Nature 
Trust (PONT) και το Πράσινο Ταμείο  
Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

ΕΤΑΙΡΟΙ: Fondation Tour du Valat 
 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ: Λεκάνη των Πρεσπών, Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα

Αργυροπελεκάνος Ροδοπελεκάνος
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Κρυπτοτσικνιάς Νυχτοκόρακας

Βαλτόπαπια Λαγγόνα

Αργυροτσικνιάς

Λευκοτσικνιάς

Χαλκόκοτα

Σκοπός 
 του προγράμματος ήταν η 

διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας στη Μικρή Πρέσπα, με 

έμφαση στην ορνιθοπανίδα και ειδικότερα 
σε 9 είδη υδρόβιων πουλιών. Μέσω της 

σφαιρικής προσέγγισης σημαντικών ζητημά-
των, που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία 

του οικοσυστήματος, βασική επιδίωξη ήταν να 
προκύψουν οφέλη και για την τοπική κοινωνία. 

Διερευνήθηκε επίσης το κρίσιμο θέμα της 
κλιματικής αλλαγής, των επιδράσεων που 

αναμένεται να έχει στο οικοσύστημα 
καθώς και η προσαρμογή του 

σε αυτές. 

https://www.prespawaterbirds.gr/laggona-w-60603.html
https://www.prespawaterbirds.gr/rodopelekanos-w-22040.html
https://www.prespawaterbirds.gr/argyropelekanos-w-75300.html
https://www.prespawaterbirds.gr/rodopelekanos-w-22040.html
https://www.prespawaterbirds.gr/argyropelekanos-w-75300.html
https://www.prespawaterbirds.gr/kryptotsiknias-w-30003.html
https://www.prespawaterbirds.gr/kryptotsiknias-w-30003.html
https://www.prespawaterbirds.gr/nyxtokorakas-w-89633.html
https://www.prespawaterbirds.gr/nyxtokorakas-w-89633.html
https://www.prespawaterbirds.gr/valtopapia-w-4248.html
https://www.prespawaterbirds.gr/laggona-w-60603.html
https://www.prespawaterbirds.gr/valtopapia-w-4248.html
https://www.prespawaterbirds.gr/argyrotsiknias-w-69542.html
https://www.prespawaterbirds.gr/leykotsiknias-w-83625.html
https://www.prespawaterbirds.gr/argyrotsiknias-w-69542.html
https://www.prespawaterbirds.gr/leykotsiknias-w-83625.html
https://www.prespawaterbirds.gr/xalkokota-w-58888.html
https://www.prespawaterbirds.gr/xalkokota-w-58888.html
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To πρώτo στάδιο του προγράμματος περιλάμβανε ένα 
σύνολο δράσεων που έθεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διαχείριση του καλαμιώνα, την προσαρμογή της 
διαχείρισης σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και την 
αξιοποίηση της βιομάζας, προετοιμάζοντας την υλοποί-
ηση των κεντρικών δράσεων διαχείρισης. 

Ο υγρότοπος αποτελεί ένα δυναμικό οικοσύστημα με 
διαρκείς αλλαγές και για την αποτελεσματική διαχείρισή 
του ήταν απαραίτητη η ετήσια αναθεώρηση των δράσεων. 
Βάσει των αρχικών κατευθύνσεων συντάσσονταν ετήσιο 
επιχειρησιακό πλάνο των δράσεων, το οποίο ακολουθούσε 
την προσέγγιση της προσαρμοζόμενης διαχείρισης.  

Ο σχεδιασμός των δράσεων

Υδρόβια πουλιά, ψάρια και άλλα είδη
Για την εφαρμογή των διαχειριστικών δράσεων ήταν κρίσιμο να πραγματοποιηθεί μια σειρά από μελέτες 
αναφορικά με συγκεκριμένα στοιχεία βιοποικιλότητας στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, ώστε να σχεδιαστούν 
κατάλληλα μέτρα, να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένες περιοχές και να αποκλειστούν παρεμβάσεις 
με αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικότερα πριν την έναρξη των διαχειριστικών παρεμβάσεων ήταν απαραίτητη 
η λεπτομερής καταγραφή της κατάστασης των εννέα ειδών-στόχων, η οποία έδειξε ότι θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα παρέμβασης στις περιοχές του βόρειου και ανατολικού τμήματος της Μικρής Πρέσπας, 
όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του αναπαραγωγικού πληθυσμού των ειδών στόχων καθώς και 
στην ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας μέσω επεμβάσεων κατά μήκος του καλαμιώνα και σε επιλεγμένα 

στραγγιστικά κανάλια. 

Επιπλέον, καθώς κάποια ενδημικά είδη ψαριών των Πρεσπών επιλέγουν για την αναπαραγωγή τους τα νερά των 
ρεμάτων που εκβάλλουν στη λίμνη, είναι απαραίτητο η ροή του νερού στις εκβολές να είναι συνεχής και να 

μην αναπτύσσεται βλάστηση μέσα στην κοίτη. Για τη βελτίωση των συνθηκών αναπαραγωγής των ψαριών 
προβλέφθηκε και διευρευνήθηκε η αποκατάσταση των εκβολών δύο σημαντικών ρεμάτων, της Μικρολίμνης και 

του Λευκώνα, μέσα από τεχνικά έργα και διαχείριση της βλάστησης.  

Αναγνωρίζοντας επίσης, ότι στο μεταβλητό και σύνθετο σύστημα του υγροτόπου ζει και αναπτύσσεται μια 
πληθώρα σημαντικών οργανισμών, υλοποιήθηκαν μελέτες για τη βίδρα, τα αμφίβια, τα μικρά θηλαστικά, και 
τα στρουθιόμορφα πουλιά, ώστε να σχεδιαστούν μέτρα που δεν θα επηρεάσουν ή θα επηρεάσουν θετικά τους 

πληθυσμούς τους. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των επιμέρους μελετών και για την προστασία αυτών των 
ειδών, δημιουργήθηκαν ζώνες αποκλεισμού από τη διαχείριση.
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Βλάστηση
Στο στάδιο των προπαρασκευαστικών δράσεων το Tour du Valat εφάρμοσε πιλοτικές 
κοπές σε καλαμιώνα, ώστε να διερευνήσει την επίδραση που έχουν οι κοπές και η φωτιά αν 
ακολουθήσει πλημμυρισμός στις κομμένες περιοχές. Ο πειραματισμός επιβεβαίωσε ότι η 
κοπή, ή/και η βόσκηση το καλοκαίρι / φθινόπωρο, ακολουθούμενη από αύξηση της στάθμης 
του νερού της λίμνης, θα ευνοούσε τη δημιουργία υγρών λιβαδιών.

Σύμφωνα μάλιστα με την περαιτέρω διερεύνηση της υγροτοπικής βλάστησης, προέ-
κυψαν προτάσεις για το ποια εποχή και με ποιόν τρόπο (κάτω ή πάνω από το νερό) 
πρέπει να γίνει η διαχείρισή της, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αποκατάστασης 
των υγρών λιβαδιών, της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, αλλά και της πιθανής 
επανάκαμψης του καλαμιού σε περιοχές όπου κυριαρχεί το ψαθί, το οποίο δεν 
αποτελεί καλό υπόστρωμα για τις φωλιές των υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, 
ελέγχθηκε η χρήση δορυφορικών εικόνων ως εργαλείο για την παρακολού-
θηση των πυρκαγιών, ώστε σε συνδυασμό με ορθοφωτοχάρτες (λήψεις από 
drone) να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης της βλάστησης μετά 
από πυρκαγιές.

Κλιματική Αλλαγή
Οι αυξομειώσεις της στάθμης της 

Μικρής Πρέσπας επιδρούν στο σύνολο του 
οικοσυστήματος, καθώς καθορίζουν την έκταση 

που πλημμυρίζει δημιουργώντας υγρά λιβάδια κάθε 
χρόνο την άνοιξη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, δημιούργησε ένα  πρωτόκολλο «ευπάθειας» του 
υγροτόπου στην κλιματική αλλαγή, ώστε να σχεδιαστούν 

μέτρα για τη διατήρηση και την προσαρμογή του 
οικοσυστήματος στις νέες συνθήκες που μπορεί να 

δημιουργηθούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Βάσει του 
πρωτοκόλλου, πρoτάθηκε η επέκταση της διαχείρισης της 

βλάστησης σε βαθύτερα σημεία της λίμνης, ώστε να 
δημιουργούνται υγρά λιβάδια και σε έτη με χαμηλή 

στάθμη, καθώς επίσης και η δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών κάθετα στον καλαμιώνα ως κύριο μέτρο 

περιορισμού της εξάπλωσης πυρκαγιών σε 
συνθήκες ξηρασίας. 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μελέτη υγροτοπικής βλάστησης
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οφέλη από τη χρήση βιομάζας
Η προβλεπόμενη διαχείριση της υγροτοπικής βλάστησης απαιτεί την απομά-
κρυνση των κομμένων καλαμιών (βιομάζα) από τον υγρότοπο. Η χρήση του 
κομμένου καλαμιού καθορίζεται απο την ποσότητα και την ποιότητά του. Για να 
εξασφαλιστεί ωστόσο η βιωσιμότητα της δράσης και τα οφέλη που προκύπτουν 
απο αυτή, είναι απαραίτητη η συνεργασία με γεωργούς και κτηνοτρόφους. 
Από την αρχή του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, εξετάστηκαν τρεις  
εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση της εξαγόμενης βιομάζας.

Σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανε-
πιστημίου Δυτική Μακεδονίας, το καλοκαιρινό καλάμι, είτε κόβεται για να 
χρησιμοποιηθεί ως χειμερινή ζωοτροφή, είτε βόσκεται επί τόπου, αποτελεί καλή 
και θρεπτική ζωοτροφή για βοοειδή. Επιπλέον, η ίδια ερευνητική ομάδα, μετά 
από πειραματική εφαρμογή σε συνεργασία με τρεις αγρότες της περιοχής, 
κατέδειξε ότι το καλάμι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εδαφοβελτιωτικό 
για χωράφια «φτωχά» σε θρεπτικά συστατικά. 

Το ξηρό καλάμι που κόβεται κατά τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υγρασία, καθιστώντας το πιο χρήσιμο ως 
υλικό θέρμανσης και διερευνήθηκε η χρήση τους, σε συνδυασμό με άλλη διαθέσιμη βιομάζα από τον Δήμο Πρεσπών (π.χ. καλάμια στήριξης 
και φυτικό υλικό από την καλλιέργεια φασολιών) μέσα από ειδική μελέτη σκοπιμότητας. 

Επιλογή εξοπλισμού
Η διαχείριση της βλάστησης σε ευρεία 
κλίμακα  απαιτούσε την επιλογή  του 
κατάλληλου εξοπλισμού, που θα αντα-
ποκρινόταν με επιτυχία στις ειδικές 
συνθήκες.  Οι  κοπές στον υγρότοπο, ο 
καθαρισμός των ρεμάτων, η αφαίρεση 
της βιομάζας, η δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών, συνέθεταν ένα τοπίο προκλήσε-
ων που προϋπέθετε τη χρήση εξειδικευ-
μένων μέσων  και εργαλείων. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος η ΕΠΠ προμηθεύτηκε 
μηχανήματα που μπορούσαν να καλύ-
ψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
συνθηκών εδάφους και στάθμης νερού. 

Με αμφίβιο μηχάνημα γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε νερό
και σε πλημμυρισμένα εδάφη και μπορεί να εφαρμοστεί κοπή
καλαμιών πάνω ή κάτω από το νερό, ώστε να δημιουργηθούν
αντιπυρικές ζώνες και ανοίγματα στον καλαμιώνα, σε
βαθύτερες περιοχές και να καθαριστούν εκβολές ρεμάτων.

Με τρακτέρ (αγροτικό ελκυστήρα) είναι εφικτή η πρόσβαση 
στην παραλίμνια ζώνη σε ξηρό, ελαφρώς υγρό έδαφος και με 
τα κατάλληλα εξαρτήματα μπορεί να κοπεί, να συλλεχθεί και 
να απομακρυνθεί από τον υγρότοπο και τις όχθες ρεμάτων η 
βιομάζα καλαμιών. 

Μεταφορά βιομάζας καλαμιού
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Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονταν οι δράσεις διαχείρισης, οι οποίες εφαρμόστηκαν βάσει 
των αρχικών κατευθύνσεων και του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού. Η αποκατάστα-
ση, διατήρηση και προστασία του μωσαϊκού των σημαντικών ενδιαιτημάτων για τα ψάρια και τα 
πουλιά της λίμνης Μικρή Πρέσπα απαιτούσε την εφαρμογή κοπών με ταυτόχρονη απομάκρυνση 
υγροτοπικής βλάστησης και τη βόσκηση στην παραλίμνια ζώνη και σε ρέματα της περιοχής, τις 
κοπές βλάστησης σε βαθύτερα σημεία του καλαμιώνα και σε στραγγιστικά, ενώ ήταν απαραίτητη 
και η τεχνική αποκατάσταση της ροής ενός ρέματος.

Η διαχείριση βλάστησης στον υγρότοπο σε νούμερα

στρέμματα

2019
832

2018
511

2020
622

ΕΚΤΑΣΗ ΚΟΠΩΝΕΚΤΑΣΗ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

2018

Πλημμυρισμός

540 στρ.

390

Έκταση
2021

Πλημμυρισμός

1220 στρ.

70

Έκταση

στρ. στρ.

Κοπές στην παραλίμνια ζώνη
Στην ετήσια συνάντησή της η Επιτροπή 
Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ) εξέταζε την 
πρόοδο της διαχείρισης της βλάστησης 
και έδινε κατευθύνσεις για τις διαχει-
ριστικές πρακτικές της κάθε χρονιάς, 
σύμφωνα με τον ετήσιο επιχειρησιακό 
προγραμματισμό που υπέβαλε η ΕΠΠ και 
εισηγήσεις των τοπικών παραγωγικών 
ομάδων. Μετά την έγκριση των αποφάσεων 
της ΕΔΥ από το ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ, ξεκινούσε η 
διαχείριση σε περιοχές προτεραιότητας 
στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή 
Πρέσπα από κτηνοτρόφους της περιοχής, την 
ομάδα του προγράμματος και το προσωπικό 
του ΦΔΕΠαΠ. 

Οι πρώτες κοπές, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος LIFE Prespa Waterbirds, 
υλοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2018, 
μια χρονιά που η στάθμη της λίμνης 
κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η  
διαχείριση εφαρμόστηκε σε περιορισμένη 
έκταση. Κατά τα επόμενα έτη, η στάθμη 
κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας 
την εφαρμόγή κοπών σε μεγαλύτερες 
εκτάσεις και κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

Αποκατάσταση ρεμάτων
Ο κύριος στόχος της δράσης ήταν η βελτίωση των χώρων 
αναπαραγωγής των ψαριών και των χώρων διατροφής 
των υδρόβιων πουλιών στις εκβολές δύο ρεμάτων και 
περιλάμβανε δράσεις αποκατάστασης ροής και διαχεί-
ρισης της βλάστησης. 

Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε η απομάκρυνση της 
βλάστησης στις εκβολές, όπου διερευνήθηκε και η χρήση 
του κατάλληλου εξοπλισμού, αλλά και πρόσθετα πρα-
κτικά ζητήματα. Οι εργασίες διαχείρισης της βλάστησης 
πραγματοποιήθηκαν με ειδικό αμφίβιο μηχάνημα, 
με τρακτέρ,  αλλά και χειρωνακτικά. Ειδικά στο ρέμα 
Μικρολίμνης ήταν απαραίτητο να αποκασταθεί η ροή 
του νερού με τεχνικό έργο, και συγκεκριμένα με την αντι-
κατάσταση αγωγού σε υφιστάμενο αναβαθμό. Τα έργα 
αποκατάστασης και απομάκρυνσης της βλάστησης στις 
εκβολές των δύο ρεμάτων συνεχίστηκαν και στα υπόλοιπα 
έτη του προγράμματος.

Η διαχείριση
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αντιπυρική προστασία
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του 
προγράμματος ήταν να προστατευθούν οι αποικίες 
σημαντικών υδρόβιων πουλιών από τις φωτιές. 
Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκαν αντιπυ-
ρικές ζώνες γύρω από τις αποικίες, σχηματίζοντας 
ανοιχτές περιοχές οι οποίες θα εμποδίζουν την 
εξάπλωση των πυρκαγιών. Αντίστοιχες αντιπυρικές 
ζώνες δημιουργήθηκαν και σε επιλεγμένα στραγγιστικά 
κανάλια, σε σημεία όπου αυτά ενώνονται με τον καλα-
μιώνα, ώστε να αποφεύγεται το πέρασμα της φωτιάς 
από την αγροτική ζώνη στον υγρότοπο. Πρόκειται για 
κοπές που έγιναν σε βαθύτερα σημεία του καλαμιώνα, 
με ειδικό αμφίβιο μηχάνημα. 

Η εφαρμογή διαχείρισης με κοπές κατά τη διάρκεια του προγράμματοςLIFE Prespa Waterbirds
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Η διαχείριση βλάστησης στον υγρότοπο σε νούμερα

στρέμματα

2019
832

2018
511

2020
622

ΕΚΤΑΣΗ ΚΟΠΩΝΕΚΤΑΣΗ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

2018

Πλημμυρισμός

540 στρ.

390

Έκταση
2021

Πλημμυρισμός

1220 στρ.

70

Έκταση

στρ. στρ.

Η προστασία της 
περιοχής και του υγροτό-

που από τις πυρκαγιές, αποτελεί 
μακρόχρονη ανησυχία των τοπικών 
φορέων της περιοχής, έτσι μετά από 
κινήσεις και πιέσεις του ΦΔΕΠαΠ, της 

ΕΠΠ και του Δήμου, ιδρύθηκε στην Πρέσπα 
μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο. Η παρουσία 

πυροσβεστικού κλιμακίου διασφαλίζει σε 
μεγάλο βαθμό την αντιπυρική προστασία 

της περιοχής, ενώ συγχρόνως αποτελεί 
σημαντική και εξειδικευμένη υποστή-

ριξη στην πρόληψη και αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών στον 

καλαμιώνα. 

650στρ.

2021

ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

2018

2019

2020

3000 στρ.
(προ επεμβάσεων) 

2019
2019 2020
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Χρήση της βιομάζας 
To κομμένο καλάμι που προέκυψε 
από τη διαχείριση της βλάστησης 
μοιράστηκε πιλοτικά και δωρεάν 
σε κτηνοτρόφους της περιοχής 
και χρησιμοποιήθηκε ως εδα-
φοβελτιωτικό στις καλλιέργιες, 
για να διερευνηθεί η δυνατότητα 
και το ενδιαφέρον για τη χρήση του. 
Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων 
στις δράσεις διαχείρισης ήταν 
καταλυτική, καθώς η διαχείριση 
του υγροτόπου ολοκληρώθηκε με 
τη συμβολή τους στις κοπές, στη 
συλλογή και στην αξιοποίηση της 
βιομάζας καλαμιού ως ζωοτροφή, 
αλλά και με την ενίσχυση της βό-
σκησης στην παραλίμνια ζώνη.

Βόσκηση στον υγρότοπο 

Βόσκηση στην παραλίμνια ζώνη
H ενίσχυση της βόσκησης στην παραλίμνια ζώνη αποτελούσε έναν από τους επιχειρησιακούς στόχους 
του προγράμματος, καθώς αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών. Μετά τις διαχειριστικές παρεμβάσεις του 2018 και 2019, η παραλίμνια ζώνη απέκτησε τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που επιτρέπουν τη βόσκηση, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα ολοένα και περισ-
σότεροι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στην περιοχή. Για την περαιτέρω υποστήριξη 
της βόσκησης τοποθετήθηκαν δύο ηλεκτρικές περιφράξεις, τροφοδοτούμενες με ηλιακή ενέργεια, 
ώστε τα κοπάδια να συγκεντρώνονται σε περιοχές όπου ήταν χρήσιμο να αυξηθεί η βόσκηση.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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με τη συμμετοχή
των κτηνοτρόφων 

45%

ΒΙΟΜΑΖΑ

τόνοι

2019
230

2018
180

2020
190

ΒΟΣΚΗΣΗ

2
ηλεκτρικές περιφράξεις 
σε σημαντικές περιοχές 

κοπάδια 
αγελάδων στην
παραλίμνια ζώνη

5

επωφελούμενοι
γεωργοί

3
(πειραματική χρήση
σε φασολοκαλλιέργειες)

επωφελούμενοι
κτηνοτρόφοι

>20
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Επικοινωνία

Οι Presplorers σε εξόρμηση στη φύση

Presplorers 
Η ομάδα παιδιών και νέων της Πρέσπας υλοποίησε 
μια σειρά δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης. Με ποδηλατάδες και παιχνίδια στη φύση 
οι Presplorers γνώρισαν τα είδη – στόχους του προ-
γράμματος και κατανόησαν την ανάγκη υλοποίησης  
των δράσεων διαχείρισης. Έγιναν οι ίδιοι επιστήμονες, 
μελέτησαν και κατέγραψαν τις αλλαγές στην 
παραλίμνια ζώνη, παρακολούθησαν τα υδρόβια που-
λιά και αποτύπωσαν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες 
τους σε ένα καλλιτεχνικό ημερολόγιο, μια έκθεση 
φωτογραφίας αλλά και σε μια μικρού μήκους ταινία. 

Θερινά Σχολεία 
Η επιμόρφωση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιστημόνων, φοιτητών 
αλλά και εργαζόμενων στην προστασία του περιβάλλοντος ήταν μια 
από τις προτεραιότητες του προγράμματος. Για αυτόν τον σκοπό 
υλοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές διαδικασίες με θέμα τη διαχείριση 
και παρακολούθηση υγροτόπων. Αποδέκτες τους ήταν 40 
επιστήμονες που εργάζονται σε ερευνητικά ιδρύματα, φορείς 
διαχείρισης και οργανώσεις της διασυνοριακής Πρέσπας, αλλά και 
14 φοιτητές από την Αλβανία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον COVID-19, 
δημιουργήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ψηφιακό περιβάλλον για να 
υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, ενός online θερινού σχολείου.  
Η χρησιμότητα και η απόκτηση νέων γνώσεων ήταν οι κυριότερες 
παράμετροι που καταγράφηκαν στις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων 
των τριών δράσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε για τη 
διεξαγωγή των τριών εκπαιδευτικών δράσεων συγκεντρώθηκε και 
προσαρμόστηκε σε ένα ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο για τη Διαχείριση και 
Παρακολούθηση Υγροτόπου.Επιμόρφωση στο πεδίο

Οι Presplorers δημιούργησαν μια ταινία 
μικρού μήκους με τίτλο: “Άνθρωποι και 
Νεράιδες: Μύθοι και Αλήθειες”

Οι Presplorers παρουσίασαν τη δουλειά 
τους σε μια έκθεση φωτογραφίας με 
τίτλο “Το τοπίο (μας) αλλάζει”
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https://www.toolkit.prespawaterbirds.gr/
https://www.toolkit.prespawaterbirds.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=NdNtkXvq6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=NdNtkXvq6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=NdNtkXvq6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=NdNtkXvq6Xw
https://www.prespawaterbirds.gr/i-fotografiki-ekthesi-ton-presplorers-taxideyi-stin-prespa-n-51.html
https://www.prespawaterbirds.gr/i-fotografiki-ekthesi-ton-presplorers-taxideyi-stin-prespa-n-51.html
https://www.prespawaterbirds.gr/i-fotografiki-ekthesi-ton-presplorers-taxideyi-stin-prespa-n-51.html
https://www.prespawaterbirds.gr/i-fotografiki-ekthesi-ton-presplorers-taxideyi-stin-prespa-n-51.html
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Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό  
Για τη διάχυση των δράσεων του προγράμματος και παράλ-
ληλα την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προστασία του 
υγροτόπου, σχεδιάστηκε μια σειρά επικοινωνιακών μέσων 
προσαρμοσμένων στα διαφορετικά κοινά. Έτσι κυκλοφόρη-
σε μια σειρά έντυπου υλικού, που περιλάμβανε ένα φυλλάδιο, 
ένα ημερολόγιο, τέσσερα γράμματα ενημέρωσης προς 
την τοπική κοινωνία και πινακίδες για την ενημέρωση των 
επισκεπτών. Σε ότι αφορά στα ψηφιακά μέσα και την 
ηλεκτρονική ενημέρωση του κοινού, από την αρχή του 
προγράμματος δημιουργήθηκε το δικό του website αλλά και 
η εφαρμογή ορνιθοπαρατήρησης Prespa Wings.

Ντοκιμαντέρ 
Στο ντοκιμαντέρ «Κοινές Πτήσεις» του Ισπανού σκηνοθέτη 
Francisco Márquez παρουσιάζεται η πορεία της συνεργασίας 
στον υγρότοπο. Ο δημιουργός πρόσφερε 30 λεπτά γεμάτα 
υπέροχες εικόνες από τα μοναδικά τοπία της Πρέσπας αλλά και 
τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ζουν τις αλλαγές, συμμετέχουν 
στις δράσεις και μας διηγούνται την ιστορία του υγροτόπου της 
Μικρής Πρέσπας, της ισορροπίας στον καλαμιώνα, αλλά και το 
παράδειγμα της αρμονίας και της συνύπαρξης του ανθρώπου 
και της φύσης. Η ταινία προβλήθηκε διαδικτυακά στο κανάλι της 
ΕΠΠ στο YouTube και από την πρώτη της προβολή έλαβε τις θετικές 
εντυπώσεις του κοινού. 

Στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Κοινές Πτήσεις»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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https://www.prespawaterbirds.gr/yliko-epikoinonias-w-86717.html
https://www.prespawaterbirds.gr/yliko-epikoinonias-w-86717.html
https://www.prespawaterbirds.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=n2wbX6POoKk
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.softweb.prespes&fbclid=IwAR39YbtOt1BQraxIj-cHPBbL51k-tUO3r5iFggb5OBHQ9dlc4fLXUWbS9EI
https://apps.apple.com/gr/app/prespawings/id1515435941?l=el&fbclid=IwAR0uXjxDLzFCcHBQvRn87oKrby3TObaY-kdHiP6VuJPoQHBJFwtpwWcXQH0


Η συνέχεια Ο υγρότοπος είναι η πηγή της ζωής για την Πρέσπα, συνδέεται με τους ανθρώπους και τις δρα-
στηριότητές τους όσο κανένα άλλο σημείο αυτού του μικρού και σπουδαίου τόπου. Με τα ση-
μάδια της κλιματικής κρίσης παντού γύρω μας, ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας μοιάζει πιο 
εύθραυστος από ποτέ και η ανάγκη για προστασία εντείνεται. Με το πρόγραμμα LIFE Prespa 
Waterbirds επεκτείναμε τις κοπές της βλάστησης και τις εξειδικεύσαμε με μελέτες και νέα εργαλεία, 
ενισχύσαμε τη βόσκηση, απομακρύναμε τη βλάστηση από τις εκβολές των ρεμάτων και δημιουρ-
γήσαμε αντιπυρικές ζώνες για να προστατεύσουμε τα υδρόβια πουλιά και να βοηθήσουμε τα 
ψάρια. Οι προκλήσεις μεγαλώνουν και η κοινή διασυνοριακή προσπάθεια είναι ο μόνος δρόμος 
για να αντιμετωπιστούν. Μέλημά μας είναι η διαχείριση του υγροτόπου να συνεχιστεί συντονι-
σμένα και μετά το τέλος του προγράμματος. Εμείς θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά 
τις αλλαγές του κλίματος και το πως θα επηρεάζουν την περιοχή, σε συνδυασμό και με άλλες 
εξελίξεις, όπως τα έργα που πραγματοποιούνται για την αλλαγή του αρδευτικού της Πρέσπας σε 
στάγδην άρδευση, ώστε να σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε τις ανάλογες δράσεις και παρεμ-
βάσεις, πάντα με γνώμονα τη συλλογικότητα, που στο σύνολο του προγράμματος απέδειξε πως 
είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε το βιώσιμο μέλλον που προσδοκούμε. 

Η ΕΠΠ εφαρμόζει μακροχρόνια παρακολούθηση του υγροτόπου, των υδρόβιων 
πουλιών, αλλά και των αβιοτικών παραμέτρων, όπως τα μετεωρολογικά δεδο-
μένα και η διακύμανση της στάθμης της λίμνης, καθώς αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος ήταν απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των 
δράσεων και της επίδρασής τους στα πουλιά, στα ψάρια και στη βλάστηση, με 
επιπλέον εξειδικευμένους δείκτες. Μέσω της ετήσιας παρακολούθησης ήταν 
εφικτή η άμεση αποτίμηση των δράσεων, ώστε να ανατροφοδοτείται κάθε χρόνο 
ο επιχειρησιακός σχεδιασμός με τα τρέχοντα δεδομένα και αποτελεσμα. 

Παρακολούθηση και 
αποτελέσματα

Από την ανάλυση των δεδομένων της παρακολούθησης προέκυψαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα:
• Οι κοπές και η ενίσχυση της βόσκησης επέδρασαν θετικά στην παραλίμνια  
 βλάστηση, παρά τις ξηρές χρονιές και τη χαμηλή στάθμη
• Η έκταση των υγρών λιβαδιών στην παραλίμνια ζώνη διπλασιάστηκε
• Οι πληθυσμοί των ειδών-στόχων παρέμειναν σταθεροί 
• Οι αντιπυρικές ζώνες περιόρισαν σημαντικά την επέκταση των φωτιών
• Οι αντιπυρικές ζώνες λειτούργησαν ως τόποι διατροφής υδρόβιων πουλιών
• Έξι είδη ψαριών, ανάμεσά τους και τρία ενδημικά, χρησιμοποίησαν τις 
 εκβολές των δυο ρεμάτων για να αναπαραχθούν
• Οι εκβολές των ρεμάτων λειτούργησαν και ως τόποι διατροφής 
 υδρόβιων πουλιών

Μέσω των διαχειριστικών δράσεων προέκυψαν οφέλη 
για την τοπική κοινωνία:
• Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων για τη 
 συμμετοχή στη διαχείριση 
•  Οι κοπές εφαρμόστηκαν σε μεγάλες εκτάσεις 
 δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για βόσκηση,  
 ως μέτρο διατήρησης των υγρών λιβαδιών
•  Η χρήση της βιομάζας ως ζωοτροφή ενισχυσε τα  
 οφέλη για τους κτηνοτρόφους 
•  Το σύνολο των δράσεων διαχείρισης είχαν θετικό 
 κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο
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Συνεργασίες για τον υγρότοπο

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος ήταν απαραίτητος 
ο πολυσυμμετοχικός σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση των δράσεων σε ετήσια βάση. Με τη συνεχή 
τεχνική υποστήριξη της ΕΠΠ, ο ΦΔΕΠαΠ είχε την εποπτεία όλων των 
απαιτούμενων δράσεων διαχείρισης, από το στάδιο του σχεδιασμού, 
έως την εφαρμογή και παρακολούθησή τους. Με στόχο να 
εξασφαλιστεί ο διάλογος και η συμμετοχή όλων των φορέων, ο ΦΔΕΠαΠ 

συγκαλεί κάθε χρόνο την Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ) 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της οποίας οργανώνονται και 
αξιολογούνται οι επιμέρους επεμβάσεις στον υγρότοπο, τόσο ως προς 
το περιβαλλοντικό τους όφελος και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
όσο και ως προς τις κοινωνικοοικονομικές αλληλεπιδράσεις, τα οφέλη 
και τις επιπτώσεις. 

Διαχείριση του υγροτόπου απο την ομάδα του προγράμματος και αγρότες της περιοχής

Η διασυνοριακή διάσταση στη διαχείριση του 
υγροτόπου αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο σκέλος του 

προγράμματος. Για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
 των τριών γειτονικών χωρών, συστήθηκε η Διασυνοριακή 

Ομάδα Διαχείρισης Υγροτόπου, στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του αλβανικού και ελληνικού Εθνικού Πάρκου, του Εθνι-

κού Πάρκου Γκαλίτσα (Galicica) και του Δήμου Ρέσεν από τη Βόρεια 
Μακεδονία και εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων MES 
(Βόρεια Μακεδονία) και PPNEA (Αλβανία). Στις συναντήσεις της ομάδας 
συμμετείχαν κατά καιρούς και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή μέσω προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση 
των υγροτόπων, όπως το Transboundary Biosphere Reserve Prespa. 
Μέσω των συναντήσεων της ομάδας, ήταν δυνατή η ανταλλαγή από-

ψεων, η παρουσίαση μεθόδων, πρακτικών και τεχνογνωσίας. Μέσω 
του προγράμματος η διασυνοριακή συνεργασία ενδυναμώθηκε 

ειδικά στα θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης του υγρο-
τόπου και παράλληλα διερευνήθηκε περαιτέρω η προοπτική 

συνεργασίας των φορέων που ενεργοποιούνται κυρίως 
για την προστασία των υγροτόπων της Πρέσπας. 

Πέραν της καθοριστικής συμβολής των μελών της ΕΔΥ και του ΦΔΕΠαΠ 
στις αποφάσεις για τη διαχείριση του υγροτόπου και στην οργάνωση 
των εργασιών, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ήταν επίσης απα-
ραίτητη η σύμφωνη γνώμη και η υποστήριξη άλλων υπηρεσιών, όπως 
της Κτηματικής Υπηρεσίας Φλώρινας, του Τμήματος Τοπογραφίας, 
Εποικισμού και Αναδασμού, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδρο-οικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδια-
σμού ΠΕ Φλώρινας, της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Φλώρινας. 

Όσον αφορά στην τεχνική προετοιμασία των επεμβάσεων η ΕΠΠ 
σύστησε την Καθοδηγητική Επιτροπή του προγράμματος στην οποία 
συμμετείχαν οι υπηρεσίες και φορείς μέλη της ΕΔΥ, αλλά και η Γενική 
Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και ο καθηγητής Βασίλειος 
Παπαναστάσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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Οι φορείς και οι άνθρωποι του προγράμματος

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οφείλεται στην 
εποικοδομητική συνεργασία με:

Τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Τον Δήμο Πρεσπών

Τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πρεσπών

Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών

Τις διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής

Κτηνοτρόφους, γεωργούς, ψαράδες που συμμετείχαν 
στις δράσεις 

Ευχαριστούμε τους φορείς αλλά και όλους τους ανθρώπους 
που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Πάντειου Πανεπιστημίου

Συνεργάτες του Tour du Valat: 

Dr. Patrick Grillas, Fontes Hugo, Gaetan Lefebvre, Φανούριος 
Νικόλαος Σακελλαράκης, Lois Willm, Kamel al Bachir, Jean 
Claude Pic

Συνεργάτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: 

Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλους, Dr. Tim van der Schriek, 
Αγγελίνα Μεταξάτου, Γιάννης Λεμέσιος

Συνεργάτες της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών: 

Μυρσίνη Μαλακού (Διαχειρίστρια), Ειρήνη Κουτσερή 
(Συντονίστρια LIFE), Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης, Λάζαρος 
Νικολάου, Χάρης Νικολάου, Δρ. Όλγα Αλεξάνδρου, Υβόννη 
Τσορογούνη, Μάχη Σολάκη, Σπύρος Τουτουντζής, Ελένη Σολάκη, 
Φωτεινή Παπανούση, Ελευθερία Πατσέα, Γεωργία Ρέππα, 
Julia Henderson, Δρ. Βιβή Ρουμελιώτου, Ζένια Αναστασιάδου, 
Βασιλική Νιτσοπούλου

Ευχαριστούμε επίσης τους: Αντώνη Ρήγα, Δρ. Θάνο Καστρίτη,  
Άρη Μανωλόπουλο, Χριστίνα Νίνου και Ελένη Παπαδοπούλου

Σε συνέργεια με:

Έκδοση: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 2021 
Συγγραφή & επιμέλεια κειμένων: Μάχη Σολάκη 
Επιμέλεια χαρτών: Φωτεινή Παπανούση 
Φωτογραφία εξωφύλλου/οπισθοφύλλου: Francisco Mάrquez 
Σχεδιασμός εντύπου: twomatch! 
Εκτύπωση εντύπου: ΚΕΘΕΑ Σχήμα & Χρώμα

Περισσότερες πληροφορίες:  
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός, 53150 
Τηλ: 2385051211 
Email: spp@spp.gr

Στην ΕΔΥ συμμετέχουν: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΧΩ) της Αποκεντρω-
μένης, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης, ο 
Δήμος Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ο Τοπικός Οργανισμός 
Εγγείων Βελτιώσεων Πρεσπών (ΤΟΕΒ), ο σύλλογος κτηνοτρόφων και οι δύο 
σύλλογοι αλιέων.

https://www.poliprespa.com/
https://www.spp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=291&lang=el?&lang=en?&lang=el



