
 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 

Απολογισμός δράσεων διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης στην 

παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το έτος 2020 

- 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης της υγροτοπικής 

βλάστησης της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το έτος 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2021 

 



 

2 

 

 

Συγγραφή αναφοράς 
Ειρήνη Κουτσερή, Φωτεινή Παπανούση, Χάρης Νικολάου, Λάζαρος Νικολάου, Μυρσίνη Μαλακού 

 

Υπεύθυνος Παρακολούθησης Δράσεων Διαχείρισης 

Χάρης Νικολάου  

 

Ομάδα εργασίας  

Δρ. Γιώργος Κατσαδωράκης – Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

Ειρήνη Κουτσερή – Εταιρία Προστασίας Πρεσπών  

Χάρης Νικολάου– Εταιρία Προστασίας Πρεσπών  

Λάζαρος Νικολάου– Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

Μυρσίνη Μαλακού – Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

Φωτεινή Παπανούση – Εταιρία Προστασίας Πρεσπών  

Λαμπριανή Αναστασιάδου – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Τριανταφυλλιά Νιτσοπούλου– Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Βασίλειος Παπαδόπουλος – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Λητώ Παπαδοπούλου – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών  

 

 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Κουτσερή, Ε., Παπανούση, Φ., Νικολάου, Χ., Νικολάου, Λ. & Μ. 

Μαλακού. 2021. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: Απολογισμός δράσεων 

διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το έτος 2020 & 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης για το έτος 2021. LIFE15 

NAT/GR/000936, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Αγ. Γερμανός. 

 

Μέρος της διαχείρισης και παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης για το έτος 2020 χρηματοδοτήθηκε 

από το Ταμείο για τη Φύση της περιοχής Πρεσπών Οχρίδας – PONT, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –(πρόγραμμα 

LIFE15 NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds (2016-2021) και με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

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

Α. Σύνοψη δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης στην 
παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το έτος 2020 .............................................. 5 

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

A2. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρή Πρέσπα – 2020 ...................................................... 6 

A3.  Εξάπλωση φωτιών στους καλαμιώνες κατά τις αρχές της άνοιξης – 2020 ................ 6 

A4. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην παραλίμνια βλάστηση – 2020 ............................... 7 

Α5. Εφαρμογή βόσκησης στην παραλίμνια ζώνη – 2020 ................................................. 11 

A6. Διαχείριση/ διάθεση της κομμένης βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης – 2020 ....... 12 

A7. Διαχείριση βλάστησης για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών – 2020 .................... 15 

Α8. Ειδικά θέματα και περιορισμοί στη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου στη 
λίμνη Μικρή Πρέσπα – 2020 .............................................................................................. 16 

A8.1.  Παρουσία αγριογούρουνων ................................................................................ 16 

Α8.2. Επεμβάσεις για την άρδευση ή την αποστράγγιση των παρακείμενων 
χωραφιών ........................................................................................................................ 17 

Α8.3. Παγίδευση αγρίων ζώων ...................................................................................... 17 

A9. Παρακολούθηση της διαχείρισης στην υγροτοπική βλάστηση – 2019 ..................... 17 

A10. Κύριες επισημάνσεις και συμπεράσματα για τη διαχείριση της υγροτοπικής 
βλάστησης το έτος – 2020................................................................................................... 19 

Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης και παρακολούθησης της υδρόβιας 
βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για το έτος 2021 ........................................................ 23 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................................................... 32 

 
  



 

4 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 
 
 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΔΥ Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου 

ΕΠαΠ Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 

ΕΠΠ Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

ΠΔΜ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ΣΔ ΕΠαΠ Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

ΤΟΕΒ Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 

ΤΚ Τοπική Κοινότητα 

ΦΔΕΠαΠ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

TdV Βιολογικός σταθμός, Fondation Tour du Valat, Γαλλία 

  



 

5 

 

 

Α. Σύνοψη δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης της 
υγροτοπικής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή 
Πρέσπα για το έτος 2020 
 

A1. Εισαγωγή  

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

αποφάσεων στην 14η 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 υγροτοπικής βλάστησης με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση των 

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

λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων». Την αναφορά συνέταξε ομάδα εργασίας από την Εταιρία 

Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί σε συνεργασία με το προσωπικό του 

ΦΔΕΠαΠ, ενώ τα αποτελέσματα της διαχείρισης βλάστησης για το 2020 έχουν συζητηθεί και με τους 

κτηνοτρόφους της περιοχής των Πρεσπών, απόψεις των οποίων ενσωματώνονται στις προτάσεις 

διαχείρισης για το 2021.   

Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι οι διαχειριστικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως 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, αλλά  και  στη διαχείριση του 

συνόλου της υγροτοπικής βλάστησης της λίμνης και των εκτεταμένων καλαμιώνων της για την 

προστασία των αποικιών σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών. Λόγω των καταστροφών που 

αντιμετωπίζει το υγροτοπικό σύστημα της λίμνης Μικρή Πρέσπα από τις φωτιές που εξαπλώνονται 

στον καλαμιώνα, οι δράσεις διαχείρισης στοχεύουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε 

σημαντικά σημεία του καλαμιώνα, όπως για παράδειγμα γύρω από τις αποικίες 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) και στην αναφορά «Ανασκόπηση των δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην 

παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για τη δεκαετία 2008-2017 και προτάσεις διαχείρισης για το 

2018» (Μαλακού, 2018). Επίσης όλες επεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η 

ΚΥΑ ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΚΥΑ28651/2009).  

Σε αυτό το κεφάλαιο  αναπτύσσονται οι διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά το έτος 

2020, βάσει των  αποφάσεων της 164ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ  (Απρίλιος 2020). 

Επισημαίνεται ότι λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής συνεδρίασης της ΕΔΥ κατά τις αρχές του 2020, 

εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σε σχετική 

απόφαση της 164ης συνεδρίασης του ΔΣ εγκρίθηκε «ομόφωνα η παράταση της ισχύος όλων των 

αποφάσεων που έλαβε το ΔΣ στην 151η Συνεδρίαση στις 29-3-2019 σχετικά με τη διαχείριση του 

υγροτόπου της Μικρής Πρέσπας έως ότου συνεδριάσει η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου» 

(Απόφαση 89/2020). Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί και τα ειδικά 

ζητήματα διαχείρισης που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή  κατά το έτος 2020. 
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A2. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρή Πρέσπα – 2020 

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

εκτάσεων και  θα πρέπει να διασφαλίζει το επαρκές πλημμύρισμα των παραλίμνιων περιοχών, ώστε 

αυτές να λειτουργούν ως χώροι διατροφής για τα υδρόβια είδη πουλιών (βλ. αναφορά 

ορνιθοπανίδας για το έτος 2020 – Αλεξάνδρου, κ.α. 2021) και ως χώροι αναπαραγωγής για τα είδη 

ψαριών.  

Το 2020, δεν κατέστη δυνατό να πλημμυρίσουν επαρκείς παραλίμνιες εκτάσεις, διότι ήταν μια 

εξαιρετικά ξηρή χρονιά. Το επίπεδο στάθμης της λίμνης παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα για τους 

κρίσιμους μήνες της άνοιξης και συγκεκριμένα η μέγιστη στάθμη της λίμνης Μικρή Πρέσπα κατά την 

περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2020 ήταν 853,78, δηλαδή 60 εκατοστά χαμηλότερα από τη στάθμη στόχο 

που καθόρισε η ΕΔΥ για το 2019 (Παρισόπουλος, 2020). Κατά συνέπεια, το 2020 πλημμύρισε μόνο το 

5% του συνόλου των  υγρών λιβαδιών, σε σύγκριση με το 25% του 2017 και το 10-15% του 2019, που 

ήταν επίσης ξηρές χρονιές και το 50-60% του 2018. 

Με την παραδοχή, ότι η διαχείριση της στάθμης της λίμνης θα ακολουθήσει το ίδιο πλαίσιο 

διαχείρισης που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ως προς την ανώτατη στάθμη και ότι οι χρονιές θα έχουν 

μια μέση τιμή κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι), για να δημιουργηθούν επαρκείς εκτάσεις υγρών 

λιβαδιών, θα πρέπει οι παραλίμνιες περιοχές  μέχρι την ισοϋψή 853,80 τουλάχιστον (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 2020 περιέχονται στις σχετικές 

αναφορές-εισηγήσεις για την 14η ΕΔΥ (Παρισόπουλος, Γ., 2021 και Αλεξάνδρου, Ο. κ.α. 2021).   

 

A3.  Εξάπλωση φωτιών στους καλαμιώνες κατά τις αρχές της άνοιξης – 2020 

Για το 2020 επισημαίνεται ότι, λόγω της συνέχειας της παρατεταμένης ξηρασίας, η στάθμη της λίμνης 

παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Με αυτή τη στάθμη νερού, το σύνολο του καλαμιώνα της λίμνης δεν 

πλημμύρισε επαρκώς και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός νερού. Αντίστοιχα, μικρή κάλυψη νερού 

είχαν και οι αντιπυρικές ζώνες που δημιουργηθήκαν και υπό αυτές τις συνθήκες εκφράστηκε από την 

αρχή σχετική ανησυχία για την λειτουργία τους σε σχέση με την ανάσχεση πυρκαγιών. Στις 29 

Ιανουαρίου 2020 η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών έστειλε σχετική επιστολή στον ΦΔΕΠαΠ ως 

ενημέρωση για τις συνθήκες και τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών (Αριθ. Πρωτ.: 252/20), οποίος 

και προέβη σε σχετικές δράσεις ενημέρωσης.  

Για το 2020 καταγράφηκαν κάποια περιστατικά φωτιών στον υγρότοπο της λίμνης Μικρή Πρέσπα και 

συγκεκριμένα κατά τον Φεβρουάριο παρατηρήθηκε μία φωτιά εκτεταμένη στην περιοχή της Πύλης 

(26/02/2020) και μία φωτιά στην περιοχή του Αντλιοστασίου (26/02/2020), όπως καταγράφηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος φύλαξης από το προσωπικό του ΦΔΕπαΠ. Στη συνέχεια δύο ακόμα 

σημαντικά περιστατικά καταγράφηκαν στις 08/04/2020 και στις 12/04/2020 στην διαχειριζόμενη 

περιοχή Λευκώνα Νότια - Αντλιοστάσιο και την περιοχή Αγία Άννα αντίστοιχα. (βλ. Εικόνες 1 και 2). 

Στην πρώτη περιοχή είχαν ήδη φωλιάσει Αργυροτσικνιάδες και καταστράφηκαν πέντε φωλιές.  
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Εικόνα 1: Καμένος καλαμιώνας στην περιοχή Λευκώνα 
Νότια – Αντλιοστάσιο (ΕΠΠ Αρχείο/ Ε. Κουτσερή) 

 

Εικόνα 2: Καμένος καλαμιώνα στην περιοχή Αγία Άννα 
(ΕΠΠ Αρχείο/ Ε. Κουτσερή) 

 

Το σύνολο της καμένης έκτασης καλαμιώνα για το 2020 ανήλθε στα 540 στρέμματα, έκταση πολύ 

μικρότερη από τις φωτιές της άνοιξης του 2019, με περίπου 375 στρέμματα από αυτά να αφορούν 

περιοχές που κάηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά τις φωτιές του 2019 (Willm L., κ.α., 2020). 

Σε κάθε περίπτωση, η περιορισμένη έκταση των φωτιών του 2020 καταδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης του Φορέα και τη  λειτουργικότητα των αντιπυρικών 

ως μέσο ανάσχεσης της εξάπλωσης της φωτιάς και την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον αντιπυρικών 

ζωνών στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι στις 14/06/2020 μετά από συστηματικές ενέργειες όλων 

των φορέων της περιοχής εγκαινιάστηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πρεσπών, στο Ανταρτικό. Αν και 

αρχικά ο σχεδιασμός αφορούσε τη δημιουργία εποχικού κλιμακίου, μέσα από σχετική ανακοίνωση 

του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται η μετατροπή του σε μόνιμο κλιμάκιο, ενώ 

συνέχισε να λειτουργεί μέχρι  τον Δεκέμβριο 2020, εκτός αντιπυρικής περιόδου. Εφόσον το κλιμάκιο 

μετατραπεί σε μόνιμο δύναται να καλύπτει την περιοχή κατά την περίοδο των πυρκαγιών στων 

καλαμιώνα, από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και τον Απρίλιο κάθε έτος.  

 

A4. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην παραλίμνια βλάστηση – 2020  

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 151ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ (Αποφάσεις 

92 & 93/2019) κατά τις οποίες αποδέχεται τις προτάσεις της 12ης συνεδρίασης της ΕΔΥ (Μάρτιος 

2019). Επιπλέον, λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής  της συνεδρίασης της ΕΔΥ για το 2020, εξαιτίας των 

περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σε σχετική απόφαση της 164ης 

συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ  (Απρίλιος 2020) εγκρίθηκε «ομόφωνα η παράταση της ισχύος όλων 

των αποφάσεων που έλαβε το ΔΣ στην 151η Συνεδρίαση στις 29-3-2019 σχετικά με τη διαχείριση του 

υγροτόπου της Μικρής Πρέσπας έως ότου συνεδριάσει η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου» 

(Απόφαση 89/2020).  

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις διαχείρισης βλάστησης για τη δημιουργία και διατήρηση των υγρών 

λιβαδιών (τύπος οικοτόπου +6420) εφαρμόζονται με τρεις μεθόδους: α. Κοπή με μηχανικά μέσα 

ακολουθούμενη από βόσκηση (αγελάδες ή/και αιγοπρόβατα), β. Αποκλειστικά εφαρμογή βόσκησης 
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(αγελάδες ή/και αιγοπρόβατα) γ. Αποκλειστικά κοπή με μηχανικά μέσα. Οι επεμβάσεις για το 2020  

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. 

Ας σημειωθεί ότι η πίεση λόγω της έντονης ξηρασίας στους πληθυσμούς των υδρόβιων πουλιών, και 

ειδικά σε λαγγόνες και ερωδιούς, οδήγησε στη χρησιμοποίηση θέσεων στον καλαμιώνα 

διαφορετικών από τους παραδοσιακούς τόπους φωλιάσματος των προηγούμενων ετών. Κρίθηκε 

λοιπόν αναγκαίο να επεκταθούν οι περιοχές αποκλεισμού από τη διαχείριση, ώστε να περιλάβουν 

τις νέες θέσεις των αποικιών που δημιουργήθηκαν το 2019 και το 2020, χρονιές έντονης ξηρασίας 

(βλ. σχετικό χάρτη). Λαμβάνοντας υπόψη ότι α. όλες οι νέες θέσεις των αποικιών εντοπίζονται σε 

σημεία του καλαμιώνα με βαθύ νερό και β. οι θέσεις αυτές μπορεί να μετατοπίζονται σε άλλα σημεία 

από έτος σε έτος, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να μείνουν εκτός διαχείρισης πιο εκτεταμένα τμήματα 

στους καλαμιώνες μεγάλου πλάτους και ειδικά στα τμήματα σε μεγαλύτερα βάθη νερού προς την 

πλευρά της λίμνης. Οι προτάσεις μας για τις περιοχές αποκλεισμού από τη διαχείριση θα 

αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στο προβλεπόμενο αναθεωρημένο κείμενο οδηγιών 

διαχείρισης του καλαμιώνα στο τέλος του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds (Revised guidelines 

for wetland vegetation management) καθώς και στις σχετικές υποδείξεις προς τους μελετητές του 

νέου Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών που εκπονείται αυτή τη στιγμή.   

Τον Ιούνιο 2020, 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 της βλάστησης κατά τόπο, χρόνο και κτηνοτρόφο (Παράρτημα Ι: 

Υποδείγματα ανακοίνωσης και αίτησης - όπως διατέθηκαν στους ενδιαφερόμενους για το 2019), 

ώστε να συνάδει με τις αποφάσεις του 151ου ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ (Απόφαση 95/2019) και του 164ου ΔΣ 

του ΦΔΕΠαΠ (Απόφαση 89/2020). Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να δηλώσουν 

ενδιαφέρον για την χρήση κομμένης βιομάζας καλαμιού που θα προκύψει από την σχεδιαζόμενη 

διαχείριση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 

NAT/GR/000936 – Prespa Waterbirds, ως ζωοτροφή ή εδαφοβελτιωτικό (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο 

Α6). 

Μέχρι τον Ιούλιο 2020 κατατέθηκαν αιτήσεις μόνο1 από 5 ενδιαφερόμενους για κοπές με δικά τους 

μέσα στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας και ο ΦΔΕΠαΠ συγκέντρωσε την πληροφορία, ώστε 

να συντονιστεί η εφαρμογή των κοπών, αλλά και η διανομή της βιομάζας (βλ. Κεφάλαιο Α6) , βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν κυρίως (α) τη σύνδεση των περιοχών με τους ιδιώτες/ 

κτηνοτρόφους των αντίστοιχων ΤΚ και (β) το μέγεθος της κτηνοτροφικής μονάδας. Ο ΦΔΕΠαΠ, και η 

ΕΠΠ μετά από επιτόπιες αυτοψίες και συζητήσεις με τους κτηνοτρόφους, συνεργάστηκε για τη 

διαχείριση των παραλίμνιων περιοχών με 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: Διαχείριση βλάστησης  που εφαρμόστηκε στην παραλίμνια περιοχή της 

Μικρής Πρέσπας το έτος 2020 και παρουσιάζονται σε αντίστοιχους χάρτες στο Παράρτημα ΙIΙ: Χάρτης 

διαχειριζόμενων περιοχών 2020.   

                                                 
1 Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 φαίνεται ότι περιορισμένος 

αριθμός ιδιωτών/ κτηνοτρόφων κατέθεσαν αιτήσεις είτε για κοπή, ή για λήψη βιομάζας από τη διαχείριση.  
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Κοπές εφαρμόστηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο – Νοέμβριο από ιδιώτες και από την Εταιρία 

Προστασίας Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. 

Συνήθως, 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 σε αγροτικά μηχανήματα. Ειδικά λόγω της 

χαμηλής στάθμης κατά το 2020, δεν υπήρξαν περιορισμοί στην κίνηση των μηχανημάτων και 

ξεκίνησαν οι κοπές τον Ιούλιο. Όμως πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω της ξηρασίας μεγάλο μέρος της 

βλάστησης στο βόρειο κομμάτι της λίμνης Μικρή Πρέσπα δεν αναπτύχθηκε πλήρως και ήταν ξερό 

ήδη από τον Ιούνιο καθιστώντας την κοπή μη αναγκαία (βλ. Εικόνες 4 & 5). Στις περιοχές αυτές 

εφαρμόστηκε βόσκηση και περιορισμένη κοπή σε βαθύτερα σημεία.  

 

 

Εικόνα 3: Φωτογραφική αποτύπωση της βλάστησης 
στην περιοχή Σλάτινα Κούλα - Μάιος 2018 (ΕΠΠ 
Αρχείο / C. Swinkels) 

 

Εικόνα 4: Φωτογραφική αποτύπωση της βλάστησης 
στην περιοχή Σλάτινα Κούλα – Ιούνιος 2020 (ΕΠΠ 
Αρχείο / Ε. Καζίλα) 

 

Με εξαίρεση την παραπάνω περίπτωση κατέστη δυνατό να εφαρμοστούν παρεμβάσεις στο 

υπόλοιπο των περιοχών 1ης προτεραιότητας και σε μεγάλο μέρος των περιοχών 2ης προτεραιότητας. 

Οι ειδικές συνθήκες και οι παρεμβάσεις ανά περιοχή παρουσιάζονται στον πίνακα του παραρτήματος 

ΙΙ και τους χάρτες του παραρτήματος ΙΙΙ.  

Τις διαχειριστικές παρεμβάσεις  παρακολούθησαν και κατέγραψαν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

(ΕΠΠ) και οι φύλακες του ΦΔΕΠαΠ (Νικολάου, Χ. 2021).  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαχείριση  πραγματοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής και 

το πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds και λόγω της ξηρασίας ήταν δυνατή σε 

μεγάλο μέρος των εγκεκριμένων εκτάσεων.  

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. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτάσεις 

στις οποίες εφαρμόστηκε διαχείριση μέσω κοπών βλάστησης κατά το έτος 2020.  

Συμπερασματικά, ο Πίνακας 1 καταδεικνύει τη μεγάλη έκταση εφαρμογής διαχείρισης με κοπές κατά 

το 2020, σε σύνολο έκτασης 621 στρεμμάτων. Το ποσοστό εφαρμογής κοπών από ιδιώτες ανήλθε 

στα 49,8% (309 στρέμματα) και οι επεμβάσεις του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa 

Waterbirds καλύπτουν το υπόλοιπο 50,2% (312 στρέμματα). Συνολικά εφαρμόστηκαν κοπές σε 12 



 

10 

 

 

από τις είκοσι (20) χαρτογραφημένες περιοχές διαχείρισης, σε συνολικό ποσοστό έκτασης 38%. 

Επισημαίνεται ότι σε εννέα (9) από αυτές τις περιοχές εφαρμόστηκε μικτή διαχείριση με κοπή και 

βόσκηση (Πίνακας 1).  

Τέλος, δεν εφαρμόστηκαν κοπές σε εννέα (9) περιοχές, αλλά επισημαίνεται ότι είτε πρόκειται για 

περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη διαχείριση μέσω βόσκησης ή πρόκειται για  περιοχές 2ης, 3ης ή 4ης 

προτεραιότητας (Πίνακας 1).   

 

Πίνακας 1: Έκταση Διαχειριζόμενων Περιοχών και Διαχείριση 2020 

 

 

  

Παραλίμνιες περιοχές 
λίμνης Μικρή Πρέσπας 

Προτεραιότητα 
(σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό 

για το 2020) 

Συνολική 
Έκταση 

Περιοχής 
Διαχείρισης 

(στρ.) 

Έκταση εφαρμογής κοπών 
2020 
(στρ.) 

 

Εφαρμογή 
βόσκησης 

(Αριθμός/ είδος 
ζώων) 

 
Α= Αιγοπρόβατα  

Β= Βοοειδή 
Iδιώτες 

LIFE15 
NAT/GR/936 

– Prespa 
Waterbirds 

Μικρολίμνη 2 134 0 46.9 Α1=350, Β1=100 

Καρυές Νότια 2 67 5.4 17.5 Α2=250, Α3=300 

Καρυές Βόρεια - 31 0 0 Α2=250, Α3=300 

Λευκώνα Νότια 2 83 5.4 0 Β2=110 

Λευκώνα Β. - Γκόριτσα 3 120 0 23.2 Β2=110 

Αγία Άννα 1 71 0 23.2 Β2=110 

Οπάγια 1 114 60.8 26.6 Β3=40 

Σλάτινα Πλατέως 2 138 76.9 27.6 Β3=40 

Γκιούλια Πλατέως - 94 0 0 Α4=300, Β4=70 

Σλάτινα Λαιμού 1 225 132.0 12.8 - 

Σλάτινα Παρατηρητήριο 1 220 11.4 3.5 Α4=300, Β4=70 

Σλάτινα Κούλα 1 301 6.7 83.6 Α4=300, Β4=70 

Σλόγκι - 272 0 0 Β4=70 

Μικρός Κάμπος  1 95 10.1 47.5 - 

Κλέπιστα  - 23 0 0 - 

Πύλη Αγ. Νικόλαος 4 47 0 0 - 

Πύλη Χωριό 4 63 0 0 - 

Λάτσιστα 2 33 0 0 Α1=350, Β1=100 

Κρανιές - 64 0 0 Β1=100 

Άγιος Αχίλλειος  - 77 0 0 Α5=50, Β5=40 

ΣΥΝΟΛΟ  2272 308.7 312.4  
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Α5. Εφαρμογή βόσκησης στην παραλίμνια ζώνη – 2020 

Σε σχέση με τη βόσκηση, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το 2020 εφαρμόστηκε σε δεκαπέντε (15) 

περιοχές, σε συνολική έκταση 1819 στρεμμάτων περίπου από κοπάδια βοοειδών και σε κάποιες 

περιπτώσεις σε συνδυασμό με βόσκηση από αιγοπρόβατα. Όπως προαναφέρθηκε, σε εννέα (9) από 

αυτές τις περιοχές εφαρμόστηκε μικτή διαχείριση με βόσκηση και κοπές (Πίνακας 1). Κατά το 2020 η 

βόσκηση στην παραλίμνια ζώνη παρουσίασε σχετική αύξηση, καθώς προστέθηκε ένα ακόμα κοπάδι 

βοοειδών στις περιοχές Οπάγια και Σλάτινα Πλατέως. Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της 

βόσκησης στις συγκεκριμένες περιοχές, απαιτείται τοποθέτηση ηλεκτρικής περίφραξη, ώστε τα 

βόσκοντα ζώα να μην μπορούν να εισέλθουν στην αγροτική ζώνη και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 

ζημιές σε καλλιέργειες. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 

NAT/GR/936-Prespa Waterbirds και μετά από συνεννόηση με τος τοπικούς και αρμόδιους φορείς 

τοποθέτησε περίφραξη σε αυτές τις περιοχές. Ειδικότερα, ο Δήμος Πρεσπών και η Εταιρία 

Προστασίας Πρεσπών αναζήτησαν την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και 

Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας και του ΦΔΕΠαΠ για 

συγκεκριμένα τεμάχια στην παραλίμνια ζώνη, ενώ η ΕΠΠ συνέταξε σχετική Τεχνική Έκθεση (με 

τοπογραφικά διαγράμματα), τα οποία απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας / 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο αίτησης χορήγησης 

Βεβαίωσης Απαλλαγής από τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Σύμφωνα με την 

υποβληθείσα στις υπηρεσίες Τεχνική Έκθεση, η περίφραξη θα εγκαθίσταται λίγο πριν αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν τα βοοειδή την περιοχή, δηλαδή μετά τη συγκομιδή του χόρτου (αρχές με μέσα 

Ιουλίου) και αυτή θα βγαίνει μετά τη συγκομιδή των φασολιών. Συνεπώς η περίφραξη θα παραμένει 

εγκατεστημένη για διάστημα περίπου 6 - 8 μηνών κάθε χρόνο. Κατά τη διαδικασία για τη χορήγηση 

βεβαίωσης απαλλαγής ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του ΦΔΕΠαΠ, του Τμήματος Τοπογραφίας, 

Εποικισμού και Αναδασμού / Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, του Δήμου 

Πρεσπών και των Πάρεδρων του Πλατέως και του Λευκώνα.  

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας και του ΦΔΕΠαΠ (τον Ιούλιο 2020) ξεκίνησε η 

τοποθέτηση των περιφράξεων. Συγκεκριμένα η περίφραξη στην περιοχή Σλάτινας Πλατέως – 

Οπάγιας τοποθετήθηκε τον Ιούλιο και απομακρύνθηκε το Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης. Κατά την περίοδο αυτή η ελεγχόμενη έκταση 

βόσκησης φιλοξένησε περί τα 40 βοοειδή κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνεται ότι 

μέρος της περιοχής στο νότιο κομμάτι της περιοχής Οπάγια δεν ήταν δυνατό να τοποθετηθεί 

περίφραξη, λόγω των επεμβάσεων για την άρδευση /αποστράγγιση των παρακείμενων χωραφιών 

(βλ. παρακάτω υπο-κεφάλαιο Α8.2). 

Σημειώνεται ότι προκειμένου να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις της εγκατάστασης στην άγρια 

πανίδα και να γίνουν διορθωτικές –αν απαιτηθούν- κινήσεις  τοποθετήθηκε σύστημα αυτόματων 

φωτογραφικών μηχανών (trap cameras) σε διάφορα σημεία της περιφραγμένης περιοχής.  Από τις 

φωτογραφίες καταδεικνύεται ότι δεν εμποδίστηκε η διέλευση και η κίνηση των μεγάλων 

θηλαστικών, αφού υπήρξαν καταγραφές διέλευσης και παρουσίας λύκου, αρκούδας και 

αγριογούρουνων στην  εν λόγω περιοχή. 

Η περίφραξη στην περιοχή Λευκώνα είχε προγραμματιστεί να τοποθετηθεί σε συνέχεια της 

υφιστάμενης μόνιμης περίφραξης (που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΦΔΕΠαΠ), πριν τη μεταφορά 

του κοπαδιού στην περιοχή. Ενώ εγκαταστάθηκε κατά τα προγραμματιζόμενα τον Νοέμβριο, δεν 

κατέστη δυνατό να περιορίσει το κοπάδι και έτσι, τελικά, αφαιρέθηκε και απομακρύνθηκε το κοπάδι.  
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Με τη τοποθέτηση της περίφραξης στην περιοχή Σλάτινας Πλατώς – Οπάγιας διαπιστώθηκε ότι η 

οργανωμένη χωρο-κατανομή της βόσκησης σε κάποιες περιοχές, διευκολύνει τη δημιουργία υγρών 

λιβαδιών αλλά και αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερης ποιότητας χόρτου προς συλλογή. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενες αναφορές υπάρχει δυνατότητα και ενδιαφέρον και από άλλους 

κτηνοτρόφους βοοειδών της περιοχής να χρησιμοποιήσουν για τα κοπάδια τους τις παραλίμνιες 

περιοχές και οι περιορισμοί λόγω της γειτνίασης των λιβαδιών με την αγροτική ζώνη, φαίνεται ότι 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα περιοδικού, χρονικού και χωρικού αποκλεισμού των 

κοπαδιών από περιοχές όπου πρόκειται να εφαρμοστούν κοπές σε συνεννόηση πάντα με τους 

κτηνοτρόφους, το Δήμο Πρεσπών και τις αντίστοιχες τοπικές αρχές και υπηρεσίες.  

Από την άλλη η χωρο-κατανομή της βόσκησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλες παραμέτρους, 

όπως ότι 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.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Οριστικό Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης (ΟΣΔΒ)», το 

οποίο ολοκλήρωσε ο ΦΔΕΠαΠ στα πλαίσια του Έργου Ειδική Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε 

λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα», η περιοχή  «υπο-

χρησιμοποιείται από τα αγροτικά ζώα». Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, οι περιοχές 

υποβόσκονται, καθώς συνολικά το 2019 υπήρχαν 4 κοπάδια βοοειδών (με 480 αγελάδες) και 5 

κοπάδια αιγοπροβάτων (με 1260 ζώα), τα οποία μοιράζονται σε συνολική έκταση 1735 στρεμμάτων, 

και τα οποία εποχιακά μετακινούνται σε περιορισμένη όμως κλίμακα από περιοχή σε περιοχή 

(Πίνακας 1).  

 

A6. Διαχείριση/ διάθεση της κομμένης βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης – 2020 
Όπως έχει αναφερθεί στο ΣΔ ΕΠαΠ και τα κείμενα εργασίας της 11ης και της 12ης ΕΔΥ και στη σχετική 

αναφορά του 2019 (Κουτσερή, Ε., κ.α. 2020)), η κομμένη βιομάζα πρέπει να απομακρύνεται από τον 

υγρότοπο και για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds 

διερευνώνται διάφοροι πιλοτικοί τρόποι απομάκρυνσης και χρήσης της (χρήση ως ζωοτροφή, 

εδαφοβελτιωτικό, παραγωγή ενέργειας). Τον τρόπο διάθεσης της κομμένης βιομάζας συντονίζει ο 

ΦΔΕΠαΠ, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων. Μέχρι τον Ιούλιο 2020 κατατέθηκαν 

αιτήσεις από 13 ενδιαφερόμενους2  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 πληροφορία ώστε να συντονιστεί η διανομή της βιομάζας, με βάση τη διαδικασία 

που ακολουθείται όπως έκανε και για τον συντονισμό των κοπών από ιδιώτες (β. Κεφάλαιο Α4).  

Η συλλογή του υλικού από τις κοπές του 2020 και η διανομή του σε κτηνοτρόφους ολοκληρώθηκαν 

τον Νοέμβριο στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών κτηνοτρόφων και των εργαζόμενων του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds. Στις εργασίες συλλογής κομμένης βιομάζα 

οι ιδιώτες συμμετείχαν κατά 60% (114 τόνοι) και το πρόγραμμα LIFE Prespa Waterbirds κατά 40% (74 

τόνοι) και καταδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον ιδιωτών κτηνοτρόφων για τη συλλογή βιομάζας 

                                                 
2 Λόγω των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 περιορισμένος 
αριθμός ιδιωτών/ κτηνοτρόφων κατέθεσε αιτήσεις είτε για κοπή, ή για λήψη βιομάζας από τη διαχείριση. Σε 
κάθε περίπτωση, η καταγραφή των ιδιωτών κτηνοτρόφων που έκοψαν ή έλαβαν βιομάζα από τις εργασίες 
διαχείρισης της βλάστησης στον υγρότοπο, θα συμπληρωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής 
υλικού, μέσω της συλλογής έγγραφων δηλώσεων από τους ιδιώτες κτηνοτρόφους από τον ΦΔΕΠαΠ. 
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μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις διαχείρισης του υγροτόπου. Συνολικά η βιομάζα διατέθηκε σε 

15 ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, είτε συνέλλεξαν οι ίδιοι, είτε τους διανεμήθηκε από το 

πρόγραμμα LIFE 15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds 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 των τετράγωνων ή στρόγγυλων μπαλών που αποκόμισαν οι ιδιώτες από τις κοπές που 

εφάρμοσαν οι ίδιοι υπολογίζονται προσεγγιστικά βάσει παλαιότερων στοιχείων και σύμφωνα με την 

ετήσια αναφορά διαχείρισης της βλάστησης (Νικολάου, Χ. 2020). Ειδικά για την περιοχή Σλάτινα 

Λαιμού, όπου ιδιώτες κτηνοτρόφοι κόβουν και συλλέγουν υλικό απρόσκοπτα επί σειρά ετών σε 

ιδιόκτητα αγροτεμάχια, καταγράφεται η συνολική έκταση κοπής από την ΕΠΠ και υπολογίζεται κατά 

προσέγγιση ο αριθμός μπαλών για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, ζητήθηκε από τη Σχολή 

Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αξιολογηθούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της βιομάζας καλαμιού από διαφορετικές περιοχές διαχείρισης παραλίμνιας 

βλάστησης ως ζωοτροφή κατά το 2020. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης (Παπαθανασίου, 

Φ. 2021) παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις συγκεντρώσεις των 

μακροστοιχείων άζωτο, φώσφορος και κάλιο και στα ιχνοστοιχεία βόριο και σίδηρος, αλλά και των 

περισσότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως πρωτεΐνες, λίπος, ινώδεις ουσίες, τέφρα και 

υδατάνθρακες, ανάλογα με την τοποθεσία δειγματοληψίας. Παράλληλα η ημερομηνία 

δειγματοληψίας επίσης επηρεάζει σημαντικά όλες τις συγκεντρώσεις των μακροστοιχείων με 

σημαντικές μειώσεις στις δειγματοληψίες το φθινοπώρου (Οκτωβρίου), σε σχέση με αυτές του 

καλοκαιριού (Αύγουστος). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η περιεκτικότητα του καλαμιού Phragmites 

australis σε πρωτεΐνη θεωρείται από μέτρια, 8,38% στη δειγματοληψία του Αυγούστου, έως χαμηλή 

5,06% στην δειγματοληψία του Οκτωβρίου. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης δείχνουν ότι το καλάμι Phragmites australis μπορεί να συγκαταλεγεί  στις ινώδεις ζωοτροφές 

λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του σε ξηρά ουσία και ινώδεις ουσίες. Επιπλέον, το ποσοστό των 

ινωδών ουσιών κατά την δειγματοληψία του Αυγούστου είναι συγκρίσιμο με το ποσοστό των ινωδών 

ουσιών αραβοσίτου κατά το στάδιο της γαλακτώδους υφής και με δεδομένο την περιεκτικότητα του 

P. australis ιδίως σε σάκχαρα, θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική χονδροειδής τροφή προς 

ενσίρωμα.  

Ας σημειωθεί όμως  ότι η διάθεσή του διαχειριζόμενου  καλαμιού τοπικά για  ζωοτροφή είναι μια 

πολύ ικανοποιητική λύση για την απομάκρυνσή της βιομάζας από τον υγρότοπο και πολύ  

υποστηρικτική για τους κτηνοτρόφους όμως θα εξαρτάται πάντα από τη διακύμανση της στάθμης της 

λίμνης Μικρή Πρέσπα η οποία δεν μπορεί  και δεν πρέπει σε υπερ-ετήσια βάση να είναι σταθερή. Οι 

οικολογικές λειτουργίες της λίμνης εξυπηρετούνται από εναλλαγή ετών ξηρασίας η πλημμύρας ενώ 

περιορίζονται από την  εφαρμογή μόνιμων τιμών  διακύμανσης της στάθμης της λίμνης. Έτσι θα 

πρέπει να είναι κατανοητό ότι οι κτηνοτρόφοι λόγω διαχειριστικών επιλογών ενδέχεται κάποιες 

χρονιές λόγω πλημμύρας να μην μπορούν να συλλέξουν χόρτο από τις υγροτοπικές περιοχές και 

συνεπώς δεν θα πρέπει να εξαρτήσουν την διαχείριση των κοπαδιών τους μόνο η κυρίως από τη 

βιομάζα που μπορούν να συλλέξουν από τον υγρότοπο.   
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Επιπλέον, η συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)3 

περιλαμβάνει και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής της βιομάζας 

καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό σε τρία πειραματικά αγροτεμάχια (κατά τα έτη 2019 -2020). Η σχετική 

ανάλυση θα είναι έτοιμη μέχρι τον Απρίλιο και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στους τοπικούς 

φορείς της περιοχής (ΦΔΕΠαΠ, Δήμος Πρεσπών,  ΤΟΕΒ και αγροτικοί συνεταιρισμοί).  

Τέλος, 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 είχε 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 υπολείμματα), δύναται να παρέχει θέρμανση σε πέντε δημοτικά κτίρια. Στην παρούσα 

φάση, ο Δήμος Πρεσπών, διερευνά τη δυνατότητα χρήσης της βιομάζας σε σύστημα τηλεθέρμανσης 

που θα καλύπτει τουλάχιστον τρεις οικισμούς.  Ο Δήμος έχει διαθέσει από το Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα (Τοπικός Πόρος) ποσό 30.000€ για μελέτη τηλεθέρμανσης δημοσίων κτιρίων με 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής στις 22/12/2020 (ΑΔΑ:ΨΥΔΦΩΞ8-Ι5Ξ) με φορέα υλοποίησης 

την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ). Στις 19/1/2021 η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος (Τοπικός Πόρος) σε συνεδρίασή της ενέκρινε την ένταξη του ποσού και 

εκκρεμεί μόνο η έγκρισή του από το περιφερειακό συμβούλιο για να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει 

η μελέτη. 

Πίνακας 2: Υπολογισμοί συλλεχθείσας βιομάζας υγροτοπικής βλάστησης από τη διαχείριση των 
παραλίμνιων περιοχών  της λίμνης Μικρή Πρέσπα για το 2020 

+ Το βάρος των «μπαλών» υπολογίζεται σε 200 κιλά/ στρόγγυλη μπάλα και 25 κιλά/ τετράγωνη μπάλα  
* Τα στοιχεία συγκεκριμένων περιοχών περιλαμβάνουν βιομάζα που συλλέχθηκε κατά την εφαρμογή των κοπών από την 
ΕΠΠ στο πλαίσιο του έργου LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds και έχει καταγραφεί με ακρίβεια ή/και βιομάζα που 
συλλέχθηκε από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και η οποία υπολογίζεται προσεγγιστικά βάσει παλαιότερων δεδομένων. 

                                                 
  

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 

Καρυές Νότια 42 0 8400 2 Ζωοτροφή 

Λευκώνας Νότια 0 70 1750 2 Ζωοτροφή 

Οπάγια* 240 0 48000 5 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Πλατέως* 152 523 43475 7 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Λαιμού* 0 2640 66000 >10 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Παρατηρητήριο* 28 0 5600 1 Ζωοτροφή 

Σλάτινα Κούλα 38 0 7600 3 Ζωοτροφή 

Μικρός Κάμπος 54 90 13050 4 Ζωοτροφή 

ΣΥΝΟΛΟ 564 3323 193875 - - 
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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 

κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 προκύπτει ότι κατά μέσο όρο δύναται να παραχθούν/ συλλεχθούν 

περίπου 290 κιλά υλικού ποικίλης υγροτοπικής βλάστησης ανά στρέμμα. Επισημαίνεται ότι αυτό 

αφορά το σύνολο της βιομάζας που συλλέχθηκε, ενώ για διάφορους λόγους, όπως η μη 

καταλληλόλητα του υλικού ή η αδυναμία πρόσβασης του χορτοδετικού μηχανήματος σε βαθύτερα 

σημεία, μικρές ποσότητες υλικού δε συλλέχθηκαν. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι λόγω της σταδιακής 

αλλαγής της βλάστησης στις διαχειριζόμενες περιοχές ή τις ετήσιες συνθήκες 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).  

 

A7. Διαχείριση βλάστησης για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών – 2020 
 
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φλώρινας (ΑΠ 814000/ 2020, 23.09.2020) στο 

σχετικό αίτημα του ΦΔΕΠαΠ, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εφαρμόστηκε κατά τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020, κυρίως με το αμφίβιο μηχάνημα Τruxor, αλλά και με τη χρήση τρακτέρ 

και χορτοκοπτικού δίσκου σε κάποια σημεία σε περιοχές όπου αυτό ήταν εφικτό, λόγω της χαμηλής 

στάθμης. Συνολικά συντηρήθηκαν οι αντιπυρικές που διανοίχτηκαν   το 2019 και δημιουργήθηκαν 

δύο (2) νέες ακόμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 11 αντιπυρικές ζώνες πλέον στο βόρειο και 

ανατολικό κομμάτι της λίμνης για την προστασία του καλαμιώνα και των χώρων φωλεοποίησης σε 

συνολική έκταση εφαρμογής 62,1 στρεμμάτων (Πίνακας 3).  

Στο χάρτη του Παραρτήματος ΙΙΙ εμφανίζεται το σύνολο των αντιπυρικών ζωνών που 

δημιουργήθηκαν το 2020.  

Επιπλέον, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί και η εφαρμογή κοπών για τον καθαρισμό 

αποστραγγιστικών τάφρων ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης φωτιών στον καλαμιώνα. Σε 

σχετική τεχνική έκθεση εφαρμογής για τον καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων, παρουσιάστηκαν 

οι προτεινόμενες διαχειριστικές προτάσεις για το έτος 2019 (Αλεξάνδρου & Κουτσερή, 2019) στον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), ώστε να υπάρξει η σχετική έγκριση των 

διαχειριστικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν παρουσιαστεί και στην Επιτροπή 

Διαχείρισης Υγροτόπου και εγκριθεί από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών κατά 

τις σχετικές συνεδριάσεις του Μαρτίου 2019 βάσει των προτάσεων της 12ης κατά σειρά συνεδρίασης 

της ΕΔΥ (29/03/2019). Για το 2020, οι εργασίες καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων 

εφαρμόστηκαν από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο με την χρήση του αμφίβιου μηχανήματος Truxor 

και του γεωργικού ελκυστήρα σε τρεις επιλεγμένες αποστραγγιστικές τάφρους στις περιοχές  

Σλάτινας Πλατέως, Λευκώνας Β – Γκόριτσα και Μικρολίμνη/ Ρέμα Καρυών. Η σχετική αναφορά για τη 

διαχείριση των αποστραγγιστικών τάφρων κατά το έτος 2020 θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2020. 



Πίνακας 3: Συνολική αποτύπωση των παρεμβάσεων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών το 2020  

 

 

Α8. Ειδικά θέματα και περιορισμοί στη διαχείριση της βλάστησης του υγροτόπου 
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα – 2020 
 
A8.1.  Παρουσία αγριογούρουνων  

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

της ΕΔΥ για τη διαχείριση της βλάστησης, και όπως έχει επισημανθεί από τους φύλακες του ΦΔΕΠαΠ 

και από ιδιώτες με αιτήσεις προς τον ΦΔΕΠαΠ, υπάρχει  παρουσία αγριογούρουνων στην παραλίμνια 

ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα και σε κάποιες γειτνιάζουσες αγροτικές εκτάσεις.  

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

επιτρέπει τους ιδιώτες/ κτηνοτρόφους να διαχειριστούν τις περιοχές με μηχανήματα κοπής στα 

σημεία όπου υπάρχει έντονο σκάψιμο από τα αγριογούρουνα. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται 

στην παραλίμνια ζώνη και ιδιαίτερα στις περιοχές Μικρολίμνη, Σλάτινα Πλατέως και Γκιούλια 

Πλατέως.   

                                                 
4 Οι αντιπυρικές ζώνες λαμβάνουν το όνομα τους από τις γειτνιάζουσες υγροτοπικές περιοχές (βλ. χάρτη 
παραρτήματος ΙΙΙ) 

Περιοχή4  Αριθμός 

αντιπυρικών 

Μήκος 

(m) 

Πλάτος  

(m) 

Επιφάνεια  

(στρ.) 

Αντιπυρική Ζώνη Ρέματος Καρυών 1 141 18 2,6 

Αντιπυρική Ζώνη Λευκώνα 1 96 104 10 

Αντιπυρική Ζώνη Αγίας Άννας 1 149 71 10,5 

Αντιπυρική Ζώνη Σλόγκι - Οπάγια 1 165 31 5,1 

Αντιπυρική Ζώνη Σλάτινα Λαιμού 1 327 29 9,6 

Αντιπυρικές Ζώνες Σλόγκι/ Σλάτινα 

Κούλα 
4 

204 10 2,1 

117 38 4,5 

48 44 2,1 

191 12 2,3 

Αντιπυρικές Ζώνες Μικρός Κάμπος 2 
252 28 7,1 

370 17 6,2 
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Για το 2020 καταγράφηκαν σχετικά περιστατικά σε αγροτεμάχια, αλλά όχι υγρολιβαδικές εκτάσεις, 

σε σχετικές αιτήσεις προς τον ΦΔΕΠαΠ. Το πρόβλημα όμως παραμένει και στις παραλίμνιες εκτάσεις.   

Α8.2. Επεμβάσεις για την άρδευση ή την αποστράγγιση των παρακείμενων χωραφιών  

Όπως και το 2019, σε κάποιες περιοχές στην παραλίμνια ζώνη, δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή 

διαχειριστικών παρεμβάσεων διότι έχουν γίνει πρόχειρα έργα για την αποστράγγιση των εδαφών, 

την άρδευση, ή την επέκτασης καλλιεργειών στην άκρη των παρακείμενων χωραφιών. Κατά 

συνέπεια, τα μηχανήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις υπό διαχείριση περιοχές, είτε λόγω 

αναχωμάτων των αποστραγγιστικών  καναλιών, είτε λόγω επέκτασης καλλιεργειών ή λόγω διωρύγων 

και καναλιών για την εξυπηρέτηση των έργων άρδευσης/άντλησης υδάτων από τη λίμνη. Τα 

πρόχειρα αυτά έργα δεν αποτυπώνονται σε χάρτες ώστε να μπορεί να οργανωθεί η όποια 

διαχειριστική παρέμβαση και  ενδεχομένως σε μερικές περιπτώσεις να έχουν γίνει αυθαίρετα. Από 

την άλλη καλύπτονται από υδρόβια βλάστηση και δεν εμφανίζονται σε εικόνες δορυφορικής 

επισκόπησης οπότε μόνο η επιτόπια καταγραφή είναι δυνατή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικά οι 

τάφροι, οι οποίες δεν φαίνονται μέσα στον πυκνό καλαμιώνα κατά την κίνηση του μηχανήματος, 

μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στα μηχανήματα και ατυχήματα στους χειριστές.  

Επιπλέον όπως αναφέρθηκε παραπάνω αυτές οι επεμβάσεις, στην περιοχή της Οπάγιας, δεν 

επέτρεψαν την επέκταση της ηλεκτρικής περίφραξης για την εφαρμογή βόσκησης σε όλη την έκταση 

και  στο νότιο μέρος της περιοχής.  

Α8.3. Παγίδευση αγρίων ζώων 

Μετά τον εντοπισμό παγιδευμένης αρκούδας σε αποστραγγιστική τάφρο στις 28 Δεκεμβρίου 2019 

και τον περαιτέρω  εντοπισμό 24 παγίδων στην αγροτική ζώνη και σε υγροτοπικές περιοχές κατά τον 

Ιανουάριο 2020 (βλ. σχετική πληροφορία στην ετήσια αναφορά προς την Επιτροπή Διαχείρισης 

Υγροτόπου, Κουτσερή, κ.α. 2020), οι φύλακες τους ΦΔΕΠαΠ συνέχισαν την προσπάθεια για 

εντοπισμό επιπλέον παγίδων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά έντυπα καταγραφής 

περιστατικών των φυλάκων του ΦΔΕΠαΠ,  κατά το διάστημα αυτό εντοπίστηκαν 12 παγίδες σε 

αποστραγγιστικές τάφρους και καναλέτα άρδευσης στην αγροτική ζώνη, σε παραλίμνιες περιοχές και 

σε δασικούς δρόμους. Σε μία περίπτωση, βρέθηκε στο ίδιο σημείο 20 μέρες μετά την αρχική 

αφαίρεση της παγίδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η παράνομη5 αυτή πρακτική συνεχίζεται.  

Το πρόβλημα παρότι παρουσιάζεται σημειακά περιορισμένο όπως αποτυπώνεται από τις 

επανειλημμένες προσπάθειες ανεύρεσης παγίδων από τους φύλακες του ΦΔΕΠαΠ και των σχετικών 

ενεργειών της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και των οργάνων της, μπορεί να δημιουργήσει 

επιμέρους δυσχέρειες στην διαχείριση της βλάστησης και χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης. 

A9. Παρακολούθηση της διαχείρισης στην υγροτοπική βλάστηση – 2019 
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 

                                                 
5 Η τοποθέτηση παγίδων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 252 του Δασικού Κώδικα (ν. 86/1969), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών 
του Ν.Δ.86/69 "περί Δασικού Κώδικος»  
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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. Επιπλέον,  όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη αναφορά για 

το 2018 (Κουτσερή, κ.α. 2019) που παρουσιάστηκε στην 12η ΕΔΥ), κατέστη δυνατό να πιστοποιηθεί ο 

περιορισμός της έκτασης του τύπου οικοτόπου 6420 κατά τα τελευταία έτη. Η σχετική αναφορά 

(Fotiadis, κ.α. 2019) αποδεικνύει τη μείωση του τύπου οικοτόπου 6420 κατά ποσοστό μεγαλύτερο 

του 60% από το 2011, 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. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 

– Prespa Waterbirds έχει προβλεφθεί να πραγματοποιηθεί πλήρης και λεπτομερής χαρτογράφηση 

των παραλίμνιων τύπων οικοτόπων κατά τα έτη 2020 και 2021, ώστε να αποτυπωθεί η κατάσταση 

διατήρησης των τύπων οικοτόπων της παραλίμνιας ζώνης μετά την εφαρμογή των δράσεων 

διαχείρισης που προβλέπονται και η νέα χαρτογράφηση, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 

διαχείρισης και τα αποτελέσματα των δράσεων παρακολούθησης της βλάστησης, θα αποτελέσουν 

τη βάση για τον σχεδιασμό προτάσεων  διαχείρισης για την 5ετία 2022-2026. 

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 βιολογικού σταθμού Tour du Valat (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). Οι μετρήσεις παρακολούθησης της βλάστησης ολοκληρώθηκαν το 

2019, 2020 και θα συνεχιστούν κατά το 2021, με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

διαχείρισης στην υγροτοπική βλάστηση και των καθορισμό κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για 

το μέλλον. Η τελική αναφορά, θα συγκρίνει τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021 με τα στοιχεία βάσης 

και θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2021.  

Επιπλέον μετά την χαρτογράφηση του καλαμιώνα της λίμνης Μικρή Πρέσπα, με στόχο την 

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

australis (Sakellarakis, F. κ.α., 2018), από τους ερευνητές του TdV, αναδείχθηκαν ως κύρια αίτια η 

ένταση και η συχνότητα των φωτιών και η διαχείριση της στάθμης της λίμνης. Για το καλύτερο 

προσδιορισμό μέτρων για τον περιορισμό του ψαθιού οι συνεργάτες του TdV συνεχίζουν τον 

πειραματισμό με εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων αποκατάστασης και παρακολουθούν την εξέλιξη 

του είδους σε περιοχές όπου εφαρμόζεται διαχείριση από το πρόγραμμα LIFE15 NAT/FE/000936 – 

Prespa Waterbirds. Το σύνολο των συμπερασμάτων θα είναι διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο 2021, μετά 

τις δειγματοληψίες της καλοκαιρινής περιόδου.     
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A10. Κύριες επισημάνσεις και συμπεράσματα για τη διαχείριση της υγροτοπικής 
βλάστησης το έτος – 2020 
 

1. Ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τη διαχείριση των υγροτοπικών εκτάσεων και, του 

καλαμιώνα και των αποστραγγιστικών τάφρων ήταν η χαμηλή στάθμη της λίμνης Μικρή 

Πρέσπα.  

2. Η πολύ χαμηλή στάθμη κατά την εαρινή και φθινοπωρινή περίοδο του 2019, παρά το γεγονός 

ότι δεν πλημμύρισαν επαρκώς οι παραλίμνιες εκτάσεις, επέτρεψε την εφαρμογή διαχείρισης 

της βλάστησης σε μεγάλο μέρος του υγροτόπου, καλύπτοντας και τα βαθύτερα σημεία των υπό 

διαχείριση περιοχών. Εξαίρεση αποτέλεσε το βόρειο τμήμα της λίμνης Μικρή Πρέσπα (Σλάτινα 

– Κούλα, Σλάτινα παρατηρητήριο), όπου εφαρμόστηκαν περιορισμένες κοπές μόνο σε 

βαθύτερα σημεία ή για τον καθαρισμό των επιφανειών παρακολούθησης βλάστησης.  

3. Οι φωτιές του 2020 επηρέασαν συγκεκριμένες περιοχές καλαμιώνα και υγρολιβαδικής 

βλάστησης, ακόμα και σε περιοχές αποκλεισμού (βλ. Παράρτημα IV, περιοχές Πύλης και Αγία 

Άννα/ ρέμα Καλλιθέας), 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. Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι μία 

από τις εστίες είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, καθώς καταστράφηκαν πέντε 

φωλιές αργυροτσικνιάδων στην περιοχή Λευκώνα - Αντλιοστάσιο.  

4. Όπως αναφέρεται στην αναφορά ΕΔΥ για την ορνιθοπανίδα 2020 η πίεση λόγω της έντονης 

ξηρασίας στους πληθυσμούς των υδρόβιων πουλιών, και ειδικά σε λαγγόνες και ερωδιούς, 

οδήγησε στη χρησιμοποίηση θέσεων στον καλαμιώνα διαφορετικών από τους παραδοσιακούς 

τόπους φωλιάσματος των προηγούμενων ετών. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να επεκταθούν οι 

περιοχές αποκλεισμού από τη διαχείριση, ώστε να περιλάβουν τις νέες θέσεις των αποικιών 

που δημιουργήθηκαν το 2019 και το 2020, χρονιές έντονης ξηρασίας (βλ. σχετικό χάρτη 

Παράρτημα IV). Λαμβάνοντας υπόψη ότι α. όλες οι νέες θέσεις των αποικιών εντοπίζονται σε 

σημεία του καλαμιώνα με βαθύ νερό και β. οι θέσεις αυτές μπορεί να μετατοπίζονται σε άλλα 

σημεία από έτος σε έτος, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να μείνουν εκτός διαχείρισης πιο 

εκτεταμένα τμήματα στους καλαμιώνες μεγάλου πλάτους και ειδικά στα τμήματα σε 

μεγαλύτερα βάθη νερού προς την πλευρά της λίμνης. Οι προτάσεις για τις περιοχές 

αποκλεισμού από τη διαχείριση θα αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στο προβλεπόμενο 

αναθεωρημένο κείμενο οδηγιών διαχείρισης του καλαμιώνα στο τέλος του προγράμματος LIFE 

Prespa Waterbirds (Revised guidelines for wetland vegetation management) καθώς και στις 

σχετικές υποδείξεις προς τους μελετητές του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Πρεσπών που εκπονείται αυτή τη στιγμή.   

5. Επισημαίνεται ότι, παρά τις συνθήκες ξηρασίας, κάηκε μικρότερης έκταση καλαμιώνας σε 

σχέση με το 2019 και σε αυτό συνέβαλλε και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών κατά το 2019, 

οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις σταμάτησαν την εξάπλωση των φωτιών σε μεγαλύτερες 

εκτάσεις του καλαμιώνα.  

6.  Η εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης της βλάστησης κρίνεται ικανοποιητική ανά περιοχή για 

τις περισσότερες παραλίμνιες περιοχές, με εξαίρεση το νοτιοδυτικό μέρος του υγροτόπου της 

λίμνης (ευρύτερη περιοχή Πύλης), όπου δεν εφαρμόστηκαν κοπές ή βόσκηση, οι οποίες όμως 

αποτελούν περιοχές 3ης προτεραιότητας για την εφαρμογή διαχείρισης  

7.  Συνολικά εφαρμόστηκαν κοπές σε 621 στρέμματα, με το μεγαλύτερο ποσοστό (67%) να 

εφαρμόζεται στο σύνολο των περιοχών 1ης προτεραιότητας, στο βόρειο – ανατολικό τμήμα του 
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υγροτόπου (Μικρός Κάμπος, Σλάτινα Λαιμού, Οπάγια και Αγία Άννα). Επισημαίνεται ότι στις 

περιοχές Σλάτινα – Κούλα και Σλάτινα – Παρατηρητήριο εφαρμόστηκαν μόνο περιορισμένης 

έκτασης συμπληρωματικές κοπές, καθώς λόγω της ξηρασίας και την κατάσταση της βλάστησης 

δεν κρίθηκε αναγκαία η κοπή σε μεγάλο μέρος τους. Επιπλέον 29% των κοπών εφαρμόστηκε 

σε τέσσερις περιοχές 2ης προτεραιότητας στο ανατολικό τμήμα του υγροτόπου (Σλάτινα 

Πλατέως, Καρυές Νότια, Λευκώνας Νότια και Μικρολίμνη).  

8. Πραγματοποιήθηκαν θερινές/φθινοπωρινές κοπές σε παραλίμνιες περιοχές από ιδιώτες/ 

κτηνοτρόφους, σε έκταση 308,7 στρεμμάτων, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ και την τεχνική 

βοήθεια της ΕΠΠ, καλύπτοντας το 49,7% του συνόλου των περιοχών που κόπηκαν, (βλ. Πίνακα 

1 του κεφαλαίου Α4 και Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

9. Εφαρμόστηκαν συμπληρωματικές κοπές από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 

NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds, σε έκταση 312,4 στρεμμάτων, καλύπτοντας το υπόλοιπο 

50,3% του συνόλου των περιοχών που κόπηκαν. (βλ. Πίνακα 1 και τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 

10. Σε σχέση με το 2019, η έκταση εφαρμογής κοπών από τις συνδυασμένες ενέργειες ιδιωτών και 

ΕΠΠ, παρουσιάζεται μειωμένη κατά 210 στρέμματα για το έτος 2020. Αυτή η διαφορά 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις περιοχές Σλάτινα Κούλα και Σλάτινα – Παρατηρητήριο 

δεν κόπηκαν μεγάλες επιφάνειες λόγω της ξηρασίας, όπως προαναφέρθηκε.  

11. 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, στη 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 το οποίο  

εξαπλώνεται σε μεγάλες εκτάσεις. Για το 2020 έγινε προσπάθεια για την αύξηση της 

βοσκοφόρτωσης σε 3 περιοχές, με την τοποθέτηση περίφραξης για τον περιορισμό των 

κοπαδιών. Σε δύο από αυτές εφαρμόστηκε βόσκηση μετά τις κοπές επαρκώς για μεγάλο 

χρονικό διάστημα με επιπλέον κοπάδι βοοειδών από τα ήδη υπάρχοντα στην παραλίμνια ζώνη. 

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, Fotiadis, κ.α., 2019).  

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

– Prespa Waterbirds ανήλθε στους 194 τόνους – μικρότερη ποσότητα σε σχέση με το 2019, το 

οποίο συνάδει με τη μικρότερη έκταση εφαρμογής κοπών. Η βιομάζα διανεμήθηκε σε 17 

κτηνοτρόφους από τον ΦΔΕΠαΠ και την ΕΠΠ, ενώ πολλές από τις εργασίες συγκομιδής 

εφαρμόστηκαν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.  

13. Το 2020 δημιουργήθηκαν 11 αντιπυρικές ζώνες στην περιφέρεια του καλαμιώνα, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις οι αντιπυρικές ζώνες που δημιουργήθηκαν κατά το 2020, και παρά την 

ξηρασία που δεν επέτρεψε τον επαρκή πλημμυρισμό τους, έδρασαν ανασταλτικά για την 

εξάπλωση των φωτιών στους καλαμιώνες.  

14. Η επίδραση των αγριογούρουνων συνεχίζεται στις παραλίμνιες ζώνες, με εντονότερες 

επιπτώσεις σε περιοχές στην ανατολική πλευρά της λίμνης Μικρή Πρέσπα (π.χ. Μικρολίμνη, 

Σλάτινα Πλατέως και Γκιούλια Πλατέως).  

15. Μετά τον Δεκέμβριο 2019 και τον εντοπισμό παγιδευμένης αρκούδας, εντοπίστηκαν πολλές 

παράνομες αυτοσχέδιες παγίδες σε αποστραγγιστικές τάφρους και σε υγροτοπικές περιοχές, 



 

21 

 

 

δυσχεραίνοντας τον καθαρισμό των περιοχών και επιβεβαιώνοντας τα σχετικά προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν κατά τη διαχείρισης σε περιοχές όπως η Λευκώνα Νότια.  

16. 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 κατά την προηγούμενη δεκαετία (Fotiadis, κ.α. 

2019). Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις αξιολόγησης 

των τύπων οικοτόπων της παραλίμνιας ζώνης και θα προταθεί το σχετικό σχέδιο 

παρακολούθησης για μετά το πέρας του προγράμματος. Η μελέτη αξιολόγησης των τύπων 

οικοτόπων της παραλίμνιας ζώνης θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2021.  

17. Ειδικότερα συμπεράσματα ανά περιοχή:  

17.1. Στις περιοχές της Πύλης (Κλέπιστα, Πύλη-χωριό και Πύλη- Αγ. Νικόλαος) δεν 

εφαρμόστηκαν κοπές.  

17.2. Στη Περιοχή Μικρολίμνη εφαρμόστηκαν κοπές από την ΕΠΠ σε 47 στρ. το φθινόπωρο 

μετά την εφαρμογή βόσκησης από κοπάδι βοοειδών. Οι κοπές εφαρμόστηκαν για τον 

καθαρισμό της περιοχής και η βιομάζα δεν συλλέχθηκε. 

17.3. Στην περιοχή Καρυές Νότια εφαρμόστηκαν κοπές από ιδιώτες κτηνοτρόφους και την 

ΕΠΠ σε συνολική έκταση 23 στρεμμάτων. Η βόσκηση που εφαρμόζεται ετησίως δεν επαρκεί 

και απαιτείται συνεννόηση μεταξύ ΦΔΕΠαΠ και κτηνοτρόφων, ώστε να εφαρμοστεί η 

βόσκηση, αλλά και συμπληρωματικές κοπές κάθε χρόνο.   

17.4. Στην περιοχή Καρυές Βόρεια εφαρμόστηκε περιορισμένη βόσκηση από ένα κοπάδι 

αιγοπροβάτων και 1 κοπάδι αγελάδων.  

17.5. Κόπηκε μικρή έκταση στην περιοχή Λευκώνα Νότια (5,4 στρ.) κυρίως από ιδιώτες, 

καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων της ΕΠΠ στην περιοχή, λόγω έργων 

εκβάθυνσης στραγγιστικών, αλλά και λόγω παρουσίας σε διάφορα σημεία της περιοχής 

σίδερων και άλλων υλικών (από παγίδες για αγριογούρουνα), από τα οποία μπορεί να 

προκληθούν φθορές στα μηχανήματα και ατυχήματα στους χειριστές των μηχανημάτων. 

Στην περιοχή τοποθετήθηκε πιλοτικά περίφραξη με στόχο την εισαγωγή εντατικότερης 

βόσκησης για τη διαχείριση της βλάστησης, αλλά δεν λειτούργησε κατά το αναμενόμενο και 

η περίφραξη αφαιρέθηκε.  

17.6. Στην περιοχή Λευκώνα Βόρεια εφαρμόστηκαν κοπές στα βαθύτερα σημεία της 

περιφραγμένης περιοχής (νότια του λόφου Γκόριτσα)  (23,2 στρ.) από το πρόγραμμα LIFE15 

NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds..  

17.7. Εκτός από βόσκηση στην περιοχή Αγία Άννα, η διαχείριση συμπληρώθηκε από κοπές 

σε έκταση 23,2 στρεμμάτων, ενώ στην ίδια περιοχή δημιουργήθηκε αντιπυρική ζώνη 

πλάτους 71 και μήκους 149 μέτρων. Η ανάπτυξη του καλαμιώνα πρέπει να περιορίζεται, 

ώστε να διατηρηθούν υγρολιβαδικές περιοχές και αντιπυρικές ζώνες εντός του καλαμιώνα, 

αλλά και να προστατεύεται το μνημείο της Αγίας Άννας.   

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

Σλάτινα Πλατέως εφαρμόστηκαν κοπές σε μεγάλα κομμάτια των περιοχών, σε έκταση 87,4 

και 104,5 στρεμμάτων αντίστοιχα, με τη συντονισμένη προσπάθεια ιδιωτών και ΕΠΠ. Στη 

συγκεκριμένη περιοχή αποτυπώνεται αυξημένο ενδιαφέρον από ιδιώτες κτηνοτρόφους για 

τη διαχείρισή της κατά το 2020, οι οποίο έκοψαν το 72% περίπου της περιοχής, με το 

πρόγραμμα LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa waterbirds, να καλύπτει την υπόλοιπη περιοχή και 

τα βαθύτερα σημεία αυτής.  Τοποθετήθηκε περίφραξη, η οποία λειτούργησε με αποτέλεσμα 
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την εφαρμογή βόσκησης στην περιοχή για 5 μήνες. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η 

συνεχόμενη εφαρμογή κοπών, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του καλαμιώνα και την 

ανάπτυξη υγρολιβαδικής βλάστησης, η οποία είναι χρήσιμη για τους ιδιώτες κτηνοτρόφους 

και αυξάνει το κίνητρο για την εφαρμογή κοπών από τους ίδιους, ενώ η συμπληρωματική 

εφαρμογή της βόσκησης μετά τις κοπές επιφέρει επιπλέον θετικά αποτελέσματα προς αυτή 

την κατεύθυνση. Όσον αφορά στην τοποθέτηση περίφραξης απαιτείται ο καθαρισμός της 

περιοχής από μπάζα και άλλα ημιτελή τεχνικά έργα έτσι ώστε να περιφραχθεί όλη η περιοχή 

αλλά και η οριοθέτηση των καλλιεργειών με ηλεκτρική περίφραξη έτσι ώστε να οριοθετηθεί 

και η λιβαδική περιοχή αλλά και να  μην προκληθούν ζημιές από τη βόσκηση των ζώων στις 

γειτονικές καλλιέργειες. 

17.9. Στη Σλάτινα Λαιμού συνεχίστηκε η διαχείριση από ιδιώτες με κοπές από τον Ιούλιο 

μέχρι το Σεπτέμβριο, σε συνολική έκταση 132 στρεμμάτων. Η ΕΠΠ έκοψε επιπλέον 12,8 

στρέμματα στο νοτιότερο άκρο της περιοχής, κυρίως για την ένωση της καθαρισμένης 

περιοχής με την αντιπυρική που δημιουργείται από την Σλάτινα Λαιμού μέχρι την Οπάγια.  

Στην περιοχή δεν εφαρμόστηκε επιπλέον βόσκηση για το 2020. Αυτή η περιοχή πρέπει να 

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

πολλών ειδών ορνιθοπανίδας, ανάλογα με τα επίπεδα της στάθμης ανά έτος και το ποσοστό 

πλημμυρισμού της.  

17.10. Στην περιοχή Γκιούλια Πλατέως κατά το 2020 δεν εφαρμόστηκαν κοπές διότι η 

περιοχή είχε νοικιαστεί σε κτηνοτρόφο και έτσι το 2020 εφαρμόστηκε μόνο βόσκηση από 

αιγοπρόβατα από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο και αγελάδες κατά τον Νοέμβριο.  

17.11. Στη βόρεια περιοχή της λίμνης Μικρή Πρέσπα, εφαρμόστηκαν περιορισμένες κοπές, 

λόγω της ξηρασίας και των επιπτώσεων που είχε στην βλάστηση και βόσκηση.  

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Σλάτινα – Παρατηρητήριο, εφαρμόστηκε περιορισμένη κοπή 

από ιδιώτης νωρίς το καλοκαίρι σε έκταση 11,4 στρεμμάτων, ενώ η ΕΠΠ στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds καθάρισε επιπλέον τις περιοχές 

παρακολούθησης βλάστησης του TdV (έκταση 3.5 στρ.). Αντίστοιχα, στην περιοχή Σλάτινα – 

Κούλα εφαρμόστηκαν περιορισμένες κοπές στα βαθύτερα σημεία από την ΕΠΠ στο πλαίσιο 

του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds και ιδιώτες κτηνοτρόφους σε 

συνολική έκταση  90 στρεμμάτων και βόσκηση. Απαιτείται  η οριοθέτηση των καλλιεργειών 

με ηλεκτρική περίφραξη έτσι ώστε να οριοθετηθεί και η λιβαδική περιοχή αλλά και να  μην 

προκληθούν ζημιές από τη βόσκηση των ζώων στις γειτονικές καλλιέργειες. 

17.12. Στην περιοχή Μικρού Κάμπου Αγίου Αχιλλείου, εφαρμόστηκαν κοπές κατά του μήνες 

Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2020 σε συνολική έκταση 58,6 στρεμμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος 

της περιοχής κόπηκε από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/936  - 

Prespa Waterbirds, ενώ για πρώτη φορά υπήρξε ενδιαφέρον και από κτηνοτρόφους, οι 

οποίοι έκοψαν 10,1 στρέμματα. Στην ίδια περιοχή δημιουργήθηκαν δύο αντιπυρικές. Σε 

αυτή την περιοχή πρέπει να δίδεται 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 βλάστησης όχι μόνο θα δημιουργήσει υγρά λιβάδια, 

αλλά σε συνδυασμό με αντιπυρικές ζώνες, θα προφυλάσσει τις παρακείμενες αποικίες από 

ενδεχόμενες πυρκαγιές. 
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Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης και παρακολούθησης 

της υδρόβιας βλάστησης στη λίμνη Μικρή Πρέσπα για το έτος 2021 

Στο κεφάλαιο Β παρουσιάζονται οι προτάσεις και ο  επιχειρησιακός σχεδιασμός για την προτεινόμενη 

διαχείριση για το έτος 2021.  

1. Διαχείρισης της στάθμης,  

Προτείνεται να συνεχιστεί όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, η διαχείριση της στάθμης υπό τον 

συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ, αλλά να αντιμετωπιστούν σταδιακά τα προβλήματα που δημιουργούνται 

από τις διακυμάνσεις τις στάθμης κατά τη διάρκεια της άνοιξης.  

1.1. Ειδικότερα,  προτείνεται να εξεταστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την παρατεταμένη 

ξηρασία των τελευταίων ετών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον μη επαρκή πλημμυρισμό των 

παραλίμνιων περιοχών, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται επαρκείς εκτάσεις υγρών λιβαδιών, 

αλλά και να μην πλημμυρίζει επαρκώς ο καλαμιώνας και οι χώροι φωλεοποίησης να γίνονται 

ακατάλληλοι λόγω της πιθανής προσέγγισης θηρευτών. Παράλληλα, οι συνθήκες ξηρασίας 

δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του αντλιοστασίου και την άρδευση των χωραφιών. Κατά 

συνέπεια είναι σημαντικό να εξεταστεί η υπερ-ετήσια διαχείριση υδάτων με στόχο την αποθήκευση 

ύδατος όταν αυτό είναι εφικτό γεγονός. 

1.2. Παράλληλα, για την αποθήκευση ύδατος, τον επαρκή πλημμυρισμό παραλίμνιων εκτάσεων και 

κατ’ επέκταση την ανύψωση της στάθμης σε ανώτερα υψόμετρα, θα πρέπει εξεταστούν λύσεις για 

την αποφυγή του πλημμυρισμού των παραλίμνιων αγροτεμαχίων. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

προτείνεται η σταδιακή αγορά/ αντικατάσταση τους από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες, ώστε να μπορεί 

η στάθμη να ανέρχεται σε ανώτερα υψόμετρα την άνοιξη κατά τα έτη που είναι εφικτό (όπως το 

2018, βλ. Παρισόπουλος, 2019), να δημιουργούνται επαρκείς εκτάσεις υγρών λιβαδιών, αλλά και να 

είναι δυνατή η αποθήκευση υδάτων για τα επόμενα έτη.  

2. Διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης 

2.1. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, και λόγω του κατακερματισμού συγκεκριμένων αποικιών 

ερωδιών, λόγω ξηρασίας (βλ. Αλεξάνδρου, κ.α. 2021, Κατσαδωράκης, κ.α. 2021)  

απειλούνται περιοχές φωλεοποίησης από τις φωτιές και κατ’ επέκταση επανεξετάζεται η 

κατανομή των περιοχών αποκλεισμού της διαχείρισης και των αντιπυρικών ζωνών στον 

καλαμιώνα (βλ Παράρτημα IV & Παράρτημα V αντίστοιχα).  Στην παρούσα αναφορά, 

παρουσιάζεται ολοκληρωμένος χάρτης με τις ζώνες αποκλεισμού, σχεδιασμένος με 

μεγαλύτερη ακρίβεια (Παράρτημα IV).  

2.2. Επιβάλλεται 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 και στο πλαίσιο των 

οποίων προτείνονται οι ετήσιες επεμβάσεις.  

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 



 

24 

 

 

συμφωνηθεί στην 12η ΕΔΥ και εγκριθεί από τον ΦΔΕΠαΠ και τις προτάσεις της παρούσας 

αναφοράς, μετά την έγκρισή τους.  

 
Πίνακας 4: Συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων για την κοπή της υγροτοπικής βλάστησης στις 

παραλίμνιες περιοχές για το 2020 

 
 

 

 

 

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 4, όπου αναγράφεται και ο βαθμός 

                                                 
6 Οι εκτάσεις είναι ίδιες με αυτές του 2020, αλλά επισημαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις 
προτάσεις του 2019 (βλ. Αναφορά 12ης ΕΔΥ), καθώς έγιναν προσαρμογές και προσθήκες, ώστε να 
περιλαμβάνεται το σύνολο των παραλίμνιων εκτάσεων που τίθενται υπό διαχείριση.  
7 Αλλάζει ο βαθμός προτεραιότητας για το 2021 στις περιοχές όπου υπάρχει αστερίσκος.  

Όνομα περιοχής 

Συνολική 
έκταση προς 
διαχείριση 

2021 
(στρ.)6 

Πρόταση 
Διαχείρισης - 

Μέγιστη Έκταση 
Κοπών 2020 

(στρ.) 
Ιδιώτες και LIFE15 

NAT/GR/936 Prespa 
Waterbirds 

Προτεραιότητα7 

Μικρολίμνη 134 105 

 
1* 

Καρυές Νότια 67 25 1* 
Καρυές Βόρεια 31 0 - 
Λευκώνα Νότια 83 38 2 

Λευκώνα Β. - Γκόριτσα 120 52 1* 
Αγία Άννα 70 18 1 

Οπάγια 114 53 1 
Σλάτινα Πλατέως 138 68 1* 
Γκιούλια Πλατέως 94 0 - 

Σλάτινα Λαιμού 225 12 1 

Σλάτινα Παρατηρητήριο 220 84 1 

Σλάτινα Κούλα 301 212 1 
Σλόγκι 272 0 

0 
- 

Μικρός Κάμπος  95 89 1 
Κλέπιστα  23 0 - 

Πύλη Αγ. Νικόλαος 47 12 4 

Πύλη Χωριό 64 30 4 
Λάτσιστα 33 33 3* 

Κρανιές 64 0 - 
Άγιος Αχίλλειος  77 0 - 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 1 1,005 457 457 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 2 456 201 201 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 3 120 52 52 

Εκτάσεις Προτεραιότητας 4 110 43 43 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 580 19 0 

Σύνολο Εκτάσεων 2272 772 753 
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προτεραιότητας. Ο βαθμός προτεραιότητας καθορίζει κατά γενικό κανόνα 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. Για 

το 2021 προτείνεται ένταξη σχεδόν όλων των ανατολικών περιοχών στο βαθμό 

προτεραιότητας 1, καθώς βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τη λίμνη και δύναται να 

παρέχουν εκτεταμένες υγρολιβαδικές επιφάνειες, εφόσον κόβονται ή βόσκονται επαρκώς. 

Οι προτεραιότητες παρουσιάζονται στον πίνακα 4, μαζί με τις προτεινόμενες εκτάσεις προς 

διαχείριση με κοπές.   

2.5. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ετήσια εφαρμογή των κοπών, εξαρτάται 

άμεσα και από την διακύμανση της στάθμης, η οποία καθορίζει τον βαθμό πλημμυρισμού 

κάθε περιοχής και κατά συνέπεια τη δυνατότητα επέμβασης ανά έτος. Οι προτεινόμενες 

επεμβάσεις παρουσιάζονται χωρικά στους χάρτες του Παραρτήματος V.  

2.6. Επισημαίνεται ότι 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. 

2.7. Όπως αναφέρεται παραπάνω (υπο-κεφάλαιο Α8.2), σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η 

Οπάγια, υπάρχουν προβλήματα για την προσέγγιση των μηχανημάτων και την εφαρμογή 

κοπών, λόγω πρόχειρων περιορισμένων έργων αποστράγγισης των εδαφών, άρδευσης, ή 

και επέκτασης καλλιεργειών  στην άκρη των παρακείμενων χωραφιών. Προτείνεται η 

αποκατάσταση των ανωμαλιών του αναγλύφου ώστε να καθαριστεί η περιοχή με κοπές και 

η τοποθέτηση περίφραξης για την ενίσχυση της βόσκησης στην περιοχή.  

2.8. 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 

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. Μετά την επιτυχή τοποθέτηση περίφραξης στη περιοχή Οπάγια – 

Σλάτινα Πλατέως, ο χωρικός και χρονικός αποκλεισμός πρόσβασης των κοπαδιών σε 

περιοχές όπου προγραμματίζονται κοπές μέσω μη μόνιμων  ηλεκτροφόρων περιφράξεων, 

προτείνεται ως δράση που μπορεί να εφαρμοστεί (α) στο σύνολο της περιοχής Οπάγιας, (β) 

αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Σλάτινα Κούλα. Η ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936  Prespa Waterbirds, υπό τον συντονισμό του ΦΔΕΠαΠ και σε συνεργασία 

με κτηνοτρόφους μπορεί να παρέχει δύο ηλεκτρικές περιφράξεις για την εφαρμογή του 

μέτρου.  

2.9. Καθώς έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την τακτοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται ο ΦΔΕΠαΠ να υποστηρίξει τη διαδικασία, ελέγχοντας 

παράλληλα ότι οι προτάσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης του Δήμου Πρεσπών θα 

ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο. 

 

3. Διάθεση/ διανομή της κομμένης βιομάζας 
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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 κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 (βλ. 

παρακάτω).  

4. Διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω μέτρων  

4.1. 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. 

4.2. 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 παράλληλα και η ΕΠΠ - 

στον καθαρισμό των υπολοίπων εκτάσεων,  λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες σε κάθε 

περιοχής, καθώς και το ενδιαφέρον των αγροτών για χρήση της κομμένης βιομάζας.  

4.3. 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 βιομάζας 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 2020, 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, σε συνεννόηση με τον ΦΔΕΠαΠ να διευκολύνει τη διανομή της κομμένης 

βιομάζας στους ιδιώτες. 

4.4. Όπως και για τα έτη 2018, 2019 και 2020, 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.  

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

οποία παρακολουθείται από ειδικούς επιστήμονες του ΠΔΜ, η σχετική αναφορά των 

αποτελεσμάτων θα γνωστοποιηθεί στον ΦΔΕΠαΠ κατά την ολοκλήρωση της μετά το πέρας 

της 2ης φάσης πειραματικής εφαρμογής (Απρίλιος 2021).  

 

5. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 

 

5.1. Σε σχέση με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προτείνεται να διατηρηθούν όσες ζώνες 

δημιουργήθηκαν και να συνεχιστεί η διαχείριση της βλάστησης για τη δημιουργία νέων 

περιοχών χωρίς ελοφυτική βλάστηση, με ανοιχτές επιφάνειες νερού περιμετρικά των χώρων 

φωλεοποίησης σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών πάνω από τις οποίες δεν θα 

καθίσταται δυνατή η εξάπλωση της φωτιάς.  

5.2. Η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών αφορά περιοχές, οι οποίες παραμένουν για μεγάλα 

διαστήματα κατακλυσμένα από νερό, ώστε να περιορίζεται αποτελεσματικά η εξάπλωση 

της φωτιάς, ακόμα και σε ξηρά έτη με χαμηλά επίπεδα στάθμης.  
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5.3. Για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προτείνεται η κοπή ελοφυτικής βλάστησης κάτω από 

το νερό, ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκες επανάκαμψης της βλάστησης, εφόσον το 

επιτρέπει το επίπεδο της στάθμης την κατάλληλη εποχή. 

5.4. Συγκεκριμένα προτείνεται η διατήρηση ή η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνολική 

έκταση 132 στρεμμάτων κατά μέγιστο στις παρακάτω περιοχές: 

 Μικρολίμνη: για την προστασία των αποικιών της Μικρολίμνης 

 Λευκώνα Βόρεια: για την προστασία αποικιών (κυρίως E. alba) 

 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.   

 Οπάγια και Σλόγκι: για την προστασία των αποικιών της Βρωμολίμνης 

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

 Πύλη: για την αποφυγή εξάπλωσης φωτιάς από τον καλαμιώνα νοτιοανατολικά της 

περιοχής Πύλη – Άγιος Νικόλαος προς το υπόλοιπο μέρος του καλαμιώνα και 

αντίστροφα.  

5.5. 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). Για 

το 2021, λόγω του κατακερματισμού των αποικιών λαγγόνων – ερωδιών σε συνθήκες 

ξηρασίας, προτείνεται νέος καθορισμός ζωνών αποκλεισμού (Παράρτημα IV). Όπως και κατά 

τα προηγούμενα έτη, εξαίρεση αποτελεί η ευρύτερη περιοχή του Μικρού Κάμπου, όπου 

προτείνεται η διατήρηση μικρών αντιπυρικών ζωνών, συνολική έκτασης 2,8 στρ. 

Επισημαίνεται, όμως ότι η μικρής κλίμακας και γραμμικού τύπου επέμβαση δεν δημιουργεί 

μεγάλα ανοίγματα στον καλαμιώνα, ώστε να κινδυνεύσει ο τύπος οικοτόπου 3150, ενώ η 

επέμβαση θεωρείται υψηλής προτεραιότητας για την προστασία των αποικιών σημαντικών 

ειδών υδρόβιων πουλιών. 

5.6. Η δημιουργία και διατήρηση των αντιπυρικών ζωνών προτείνεται να εφαρμοστεί από την 

ΕΠΠ και να χρησιμοποιηθεί ειδικό αμφίβιο μηχάνημα κοπής καλαμιού, του προγράμματος 

LIFE15 NAT/GR/936. Ο σχεδιασμός της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 5 και στους χάρτες του Παραρτήματος V. 
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Πίνακας 5: Συνοπτική παρουσίαση προτεινόμενων αντιπυρικών ζωνών – 2021 

 Πρόταση Διαχείρισης 
Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 

2021 
 

 

Όνομα περιοχής8 Αριθμός 
αντιπυρικών 

ζωνών 

Έκταση 
αντιπυρικών 
ζωνών (στρ.) 

Προτεραιότητα 

Αντιπυρική Ζώνη Ρέματος Καρυών 1 9 

 
1 

Αντιπυρικές Ζώνες Λευκώνας 
(Νότια και Βόρεια) 

1 16 1 

Αντιπυρική Ζώνης Αγίας Άννας 1 32 1 

Αντιπυρική Ζώνη Σλόγκι – Σλάτινα Κούλα 4 25 1 

Αντιπυρική Ζώνη Σλάτινας Λαιμού/ 
Σλάτινας Πλατέως 

1 13 1 

Αντιπυρικές Ζώνες Μικρού Κάμπου 2 17 1 

Αντιπυρικές Ζώνες Πύλης 1 11 2 

Αντιπυρική Οπάγιας 1 9 1 

Σύνολο Εκτάσεων Προτεραιότητας 1  121  
Σύνολο Εκτάσεων Προτεραιότητας 2  11  

 
Σύνολο Εκτάσεων 

  
132 

 

 

 
 

6. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός των αποστραγγιστικών τάφρων 

6.1. 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 

2021 και μέχρι τον Φεβρουάριο 2022. Οι προτάσεις ακολουθούν αυτές της 

προαναφερθείσας τεχνικής έκθεσης (Αλεξάνδρου, Ο., κ.α. 2019) και τα 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. 

6.2. 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.  

6.3. 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.   

                                                 
8 Οι αντιπυρικές ζώνες λαμβάνουν το όνομα τους από τις γειτνιάζουσες υγροτοπικές περιοχές (βλ. χάρτες 
παραρτημάτων ΙΙΙ & V) 
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6.4. 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 6: Συνοπτική παρουσίαση προτεινόμενων επεμβάσεων σε αποστραγγιστικές τάφρους για το 2021 

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 

  

 

7. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης 

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

(υδρόβια πουλιά, βλάστηση, τύποι οικοτόπων) υπενθυμίζεται ότι έχει ενταχθεί στα  πλαίσια  

του  προγράμματος  LIFE15 NAT/GR/936- Prespa Waterbrids και πραγματοποιείται από την 

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

σχετική επιστολή υποστήριξης  του ΦΔΕΠαΠ (βλ. σχετικές αναφορές: Αλεξάνδρου, κ.α. 2021, 

Κατσαδωράκης, κ.α., 2021β. Κατσαδωράκης, κ.α. 2021β).  

7.2. 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 ολοκληρωθεί στο 

προσεχές διάστημα (2019 – 2021).  

7.3. Η παρακολούθηση της βλάστησης συνεχίζεται από τους συνεργάτες του Βιολογικού 

Σταθμού Tour du Valat (βλ. Κεφάλαιο Α8) και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο 

των επεμβάσεων θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο 2021.   

7.4. Επίσης προτείνεται να συνεχίσει να καταγράφεται οποιαδήποτε δραστηριότητα (είτε αφορά 

κινήσεις άγρια ζωής ή παράνομες δραστηριότητες, όπως η παράνομη τοποθέτηση παγίδων) 

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

να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης σε βάθος χρόνου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Μικρή Πρέσπα το έτος 2020 και προτάσεις για το 2021 

 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

1 Μικρολίμνη  Θερινή  
κοπή + 
Βόσκηση  

Φθινοπωρινή 
κοπή (47 
στρ.) + 
Βόσκηση  

Α1=350 
Β1=100 
 

Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
Prespa Waterbirds σε 47 στρέμματα, καθώς και βόσκηση από κοπάδι αγελάδων (3 
μήνες) και κοπάδι προβάτων (4 μήνες).  
Λόγω της χαμηλής στάθμης, κατέστη δυνατό να κοπούν και βαθύτερα σημεία της 
περιοχής, αλλά φαίνεται ότι λόγω των αποστραγγιστικών τάφρων υπάρχουν σημεία 
όπου μαζεύονται νερά  και δεν είναι δυνατές οι επεμβάσεις με τρακτέρ.  
Επίσης, μεγάλα τμήματα της περιοχής έχουν υποβαθμιστεί, καθώς είναι σκαμμένα 
από αγριογούρουνα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων για κοπές.  
Κόπηκε η αντιπυρική ζώνη (ρέμα Καρυών) για την προστασία των αποικιών.  
Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η βόσκηση, να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές με τρακτέρ και (Προτεραιότητα 1) και να διατηρηθεί η 
αντιπυρική ζώνη.  

2 Καρυές Νότια Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Φθινοπωρινή 
κοπή (23 
στρ.) + 
Βόσκηση 

Α2=250 
Α3=300 
 

Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
Prespa Waterbirds σε 17 στρέμματα και από ιδιώτες σε 5 στρέμματα 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.   
Προτάσεις 2021 

                                                 
9 Οι αριθμοί των ζώων είναι κατά προσέγγιση 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Επειδή η αύξηση της βοσκοφόρτωσης δεν θα είναι άμεσα εφικτή, προτείνεται ο 
καθαρισμός της περιοχής με συμπληρωματικές κοπές με μηχανικά μέσα για το 
φθινόπωρο 2021.  

3 Καρυές βόρεια Βόσκηση - - 
 

Παρατηρήσεις 
Αυτή η περιοχή δημιουργήθηκε εξασκώντας μεγάλη πίεση με το κοπάδι των 
βουβαλιών η οποία πλέον δεν υφίσταται. Το 2020 εφαρμόστηκε πολύ περιορισμένη 
βόσκηση στην περιοχή, από  κοπάδια της γειτονικής περιοχής (Καρυές Νότια). Πάντα 
έχει πουλιά η περιοχή, αλλά και όχληση από τις βάρκες.  
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται να συνεχιστεί ως έχει η διαχείριση και να ενισχυθεί η βόσκηση με 
βοοειδή. 

4 Λευκώνα Νότια 
(Χείμαρρος 
Λευκώνας 
νότια μέχρι 
αντλιοστάσιο) 

Βόσκηση Θερινή Κοπή 
(5 στρ.) + 
Βόσκηση  

Β2=110 Παρατηρήσεις 
Εφαρμόστηκαν κοπές από ιδιώτες, σε περιορισμένες εκτάσεις στα εξωτερικά της 
περιοχής. Μέρος της περιοχής έχει περιφραχτεί από το ΦΔΕΠαΠ. Το 2020 η ΕΠΠ σε 
συνεργασία με τους κτηνοτρόφους εγκατέστησε πιλοτικά ηλεκτρική περίφραξη, από 
το σημείο που σταματάει η περίφραξη του ΦΔΕΠαΠ μέχρι το ποτάμι Λευκώνας. 
Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό να περιοριστεί το κοπάδι εντός της περίφραξης, την 
οποία παρέσυρε και στη συνέχεια αυτή απομακρύνθηκε από την ΕΠΠ.  
Η βόσκηση (εκτός καλλιεργητικής περιόδου) συνεχίστηκε κατά τον χειμώνα και 
ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πρακτική κατά 40 ζώα.  
Η περιοχή έχει μέσα σίδερα από παλιές περιφράξεις, οπότε δεν είναι τελικά δυνατή 
η εφαρμογή κοπών σε όλη την περιοχή χωρίς κίνδυνο για τα μηχανήματα.  
Προτάσεις 2021  
Προτείνεται να συνεχιστούν οι κοπές όπως εφαρμόζονται, αλλά και να 
εντατικοποιηθεί η βόσκηση με βοοειδή έτσι ώστε να διευρυνθούν τα λιβάδια και να 
βελτιωθεί η ποιότητα του χόρτου (Προτεραιότητα 2). Κοπές πρέπει να 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

πραγματοποιηθούν επίσης για τον περιορισμό εξάπλωσης φωτιών (αντιπυρικές 
ζώνες).  

5 Λευκώνα 
Βόρεια (Γκόριτσα 

- περιοχή μεταξύ 
χειμάρρων  
Λευκώνα και 
Καλλιθέας) 

Βόσκηση Φθινοπωρινή 
Κοπή 
(23στρ.) + 
Βόσκηση  

Β2=110 Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
Prespa Waterbirds σε 23 στρέμματα, στα κατώτερα σημεία της περιοχής.  
Η βόσκηση ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πρακτική κατά 40 ζώα.  
Η αντιπυρική που κόπηκε στα νότια της περιοχής, κοντά στο ποτάμι, έρχεται σε 
άμεση επαφή με τη λίμνη. Εφόσον συνεχιστούν οι κοπές και η βόσκηση, η περιοχή 
θα δρα πάντα σαν ένα υγρό λιβάδι.  
Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
Στην περιοχή πρέπει να αυξηθεί η βοσκοφόρτωση και να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικές κοπές (Προτεραιότητα 1). Κοπές πρέπει να πραγματοποιηθούν 
επίσης για τον περιορισμό εξάπλωσης φωτιών (αντιπυρικές ζώνες). 

6 Αγία Άννα - Θερινή και 
Φθινοπωρινή 
κοπή (23 
στρ.) + 
Βόσκηση 

Β2=110 Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
Prespa Waterbirds σε 23 στρέμματα τον Ιούλιο και το Νοέμβριο στο βόρειο μέρος 
της περιοχής, με καλά αποτελέσματα για τη δημιουργία λιβαδιού, καθώς 
ακολούθησε βόσκηση με βοοειδή. 
Η βόσκηση ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πρακτική κατά 40 ζώα. 
Προτάσεις 2021 
Στην περιοχή πρέπει να αυξηθεί η βοσκοφόρτωση και να εφαρμόζονται  
συμπληρωματικές κοπές από (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 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

7 Οπάγια Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 
 

Θερινή & 
Φθινοπωρινή 
κοπή+ 
Βόσκηση 

Β3=40 Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από το πρόγραμμα Prespa waterbirds σε 27 
στρέμματα και από ιδιώτες σε 61 στρέμματα. Επίσης, τον Ιούλιο εγκαταστάθηκε 
ηλεκτρική περίφραξη μήκους 1800 m (σε τμήμα της περιοχής Οπάγιας – Σλάτινας 
Πλατέως και συγκεκριμένα στο όριο των χωραφιών) σε συνεργασία με τον 
κτηνοτρόφο, η οποία απομακρύνθηκε το Δεκέμβριο. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε 
κάμερα για τη συλλογή στοιχείων ως προς τη κίνηση- συμπεριφορά των άγριων 
ζώων σε μονοπάτι που οδηγεί στη λίμνη, κάθετα στην περίφραξη. Για πρώτη φορά 
μπήκε νέο κοπάδι με 40 αγελάδες από την Καλλιθέα που βόσκησε για 6 μήνες.  
Στην περιοχή υπάρχει επιφάνεια παρακολούθησης της βλάστησης. 
Ανοίχθηκε αντιπυρική ζώνη στο σημείο ένωσης με το Σλόγκι. Για πρώτη φορά 
παρατηρήθηκαν μεγάλα κοπάδια χήνες που έβοσκαν μαζί με τις αγελάδες απουσία 
βοσκού αφού δεν χρειαζόταν λόγω ηλεκτρικής περίφραξης 
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται η διατήρηση εντατικής βόσκησης με βοοειδή έτσι ώστε να διευρυνθούν 
τα λιβάδια και να βελτιωθεί η ποιότητα του βοσκοτόπου, και η εφαρμογή 
συμπληρωματικών κοπών από την ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 
(Προτεραιότητα 1). Κοπές πρέπει να επαναληφθούν για τον περιορισμό εξάπλωσης 
φωτιών (αντιπυρικές ζώνες). Προτείνεται επίσης η επίλυση των προβλημάτων από 
επεμβάσεις στις αποστραγγιστικές τάφρους, ώστε να μπορέσει να περιφραχτεί 
ολόκληρη η περιοχή για την εφαρμογή βόσκησης.  

8 Σλάτινα 
Πλατέως 

Θερινή 
κοπή + 
Βόσκηση 

Θερινή & 
Φθινοπωρινή  
κοπή (104 
στρ.) + 
Βόσκηση 

Β3=40 Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκαν κοπές από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
Prespa Waterbirds σε 28 στρέμματα και από ιδιώτες σε 77 στρέμματα, ξεκινώντας 
σταδιακά από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο.` 
Επίσης, τον Ιούλιο εγκαταστάθηκε ηλεκτρική περίφραξη (βλ. παραπάνω Οπάγια).  
Με την περίφραξη εισήχθη νέο κοπάδι με 40 αγελάδες στην περιοχή για 6 μήνες.  
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Ανοίχθηκε αντιπυρική ζώνη προς Σλάτινα Λαιμού.  
Έγινε επίσης καθαρισμός στην  αποστραγγιστική τάφρο, η οποία βρίσκεται στο 
βόρειο όριο της περιοχής (βόρειο όριο της περίφραξης). 
Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται η διατήρηση της βόσκησης και ο καθαρισμός της περιοχής με μηχανικά 
μέσα για το φθινόπωρο 2019 (Προτεραιότητα 1) και συνέχιση των θερινών κοπών 
από τους ιδιώτες.  
Κοπές πρέπει να πραγματοποιούνται επίσης για τον περιορισμό εξάπλωσης φωτιών 
(αντιπυρικές ζώνες). 

9 Σλάτινα Λαιμού Θερινή 
κοπή + 
Βόσκηση 

Θερινή & 
Φθινοπωρινή 
κοπή (145 
στρ.)  

- Παρατηρήσεις 
Περιοχή που διαχειρίζονται ιδιώτες, κόβεται και βόσκεται ανελλιπώς για πολλά 
χρόνια και διατηρεί πάντα υγρολίβαδα. Το 2020 κόπηκαν 132 στρέμματα από 
ιδιώτες και επιπλέον 13 στρέμματα από την ΕΠΠ το φθινόπωρο. Αναμφίβολα από 
τις καλύτερες περιοχές για την ορνιθοπανίδα.  
Για πρώτη φορά το 2020 η περιοχή δεν βοσκήθηκε.  
Ανοίχθηκε αντιπυρική ζώνη προς την περιοχή Σλάτινα Πλατέως. 
Προτάσεις 2021 
Να παραμείνει η διαχείριση των κοπών ως έχει, να εφαρμοστεί εκ νέου βόσκηση και 
συμπληρωματικά προτείνεται καθαρισμός του νοτίου μέρους της περιοχής σε μικρή 
έκταση με μηχανικά μέσα για το φθινόπωρο 2021 (Προτεραιότητα 1).   

10 Σλάτινα -
Παρατηρητήριο 

Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Φθινοπωρινή 
κοπή (15 
στρ) + 
Βόσκηση   

Α4=350 
Β4=70 

Παρατηρήσεις  
Στην περιοχή είναι εφικτό να εφαρμοστούν επαρκείς κοπές αναλόγως της στάθμης 
τους μήνες Ιούλιο-Δεκέμβριο. Το 2020 ιδιώτες έκοψαν περίπου 11 στρέμματα και η 
ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 936 έκοψε άλλα 3 στρέμματα.   
Δεν απαιτήθηκαν άλλες κοπές, αφού στην περιοχή υπήρχε βόσκηση, αλλά και η 
βλάστηση ήταν περιορισμένη λόγω της ξηρασίας. 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
Να εξεταστεί αν επαρκεί η ένταση της βοσκοφόρτωσης για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών της περιοχής και να εφαρμοστεί εκτεταμένη κοπή το φθινόπωρο 2021 
(Προτεραιότητα 1).   

11 Σλάτινα- Κούλα Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Θερινή & 
Φθινοπωρινή 
(90 στρ.) + 
Βόσκηση  

Α4=350 
Β4=70 

Παρατηρήσεις 
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες υγρολιβαδικές περιοχές για την 
ορνιθοπανίδα. Το 2020 εφαρμόστηκε κοπή σε 7 στρέμματα από ιδιώτες, ενώ η ΕΠΠ 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE936 έκοψε 84 στρέμματα. Οι κοπές έγιναν 
επιλεκτικά, αφού τα χόρτα ήταν αραιά και κομμένα – πατημένα από τα κοπάδια.  
Στην περιοχή εφαρμόζεται βόσκηση από το Μάιο έως το Δεκέμβριο. Η διαχείριση  
έχει δυσκολίες στην εφαρμογή διότι τα ζώα είναι λίγα, οπότε μέρος της περιοχής 
πρέπει οπωσδήποτε να κόβεται και μετά να δίνεται για βοσκή.  
Ανοίχθηκαν δύο αντιπυρικές στο νοτιότερο κομμάτι της περιοχή (προς Σλόγγι και 
Βρωμολίμνη).  
Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
Να εξεταστεί αν επαρκεί η ένταση της βοσκοφόρτωσης για τη διατήρηση των υγρών 
λιβαδιών της περιοχής. Προτείνεται επίσης προσωρινή (ηλεκτρική) περίφραξη για 
τη διευθέτηση της χωρικής κατανομής της βόσκησης.  
Προτείνεται η εκτεταμένη κοπή της υγροτοπικής βλάστησης (Προτεραιότητα 1). 

12 Γκιούλια 
Πλατέως 

Θερινή 
κοπή 
+Βόσκηση 

Βόσκηση Α4=350 
Β4=70 

Παρατηρήσεις  
Το 2020 δεν εφαρμόστηκαν κοπές στην περιοχή, γιατί αρνήθηκε ο κτηνοτρόφος που 
ενοικίασε την περιοχή. Στην περιοχή παρουσιάζεται πρόβλημα υποβάθμισης του 
βοσκότοπου, λόγω της παρουσίας αγριογούρουνων. 
Προτάσεις 2021 
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- 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 2021.  

13 Σλόγκι 
Βρωμολίμνης 

Βόσκηση Βόσκηση Β3=70 
 

Παρατηρήσεις 
Στην περιοχή εφαρμόστηκε μόνο βόσκηση το 2020. 
Στο νότιο μέρος της περιοχής ανοίχθηκαν δύο αντιπυρικές ζώνες.  
 
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται να ενταθεί η βόσκηση. 

14 Μικρός κάμπος 
(Αγ. Αχιλλείου) 

Βόσκηση Φθινοπωρινή 
κοπή (58 
στρ.) 

- Παρατηρήσεις 
Πολύ σημαντική περιοχή διότι βρίσκεται κοντά στις μεγάλες αποικίες όλων των 
σημαντικών ειδών υδρόβιων πουλιών (πελεκάνων, ερωδιών, λαγγόνων κ.λπ.). Το 
2020 εφαρμόστηκαν κοπές σε έκταση 58 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 47 
στρέμματα κόπηκαν από την  ΕΠΠ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa 
Waterbirds και τα υπόλοιπα 10 στρ. από ιδιώτες. 
Επίσης, καθαρίστηκαν 2 αντιπυρικές ζώνες. Στην περιοχή υπάρχουν επιφάνειες 
παρακολούθησης της βλάστησης. 
Προτάσεις 2021 
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 συμβάλει στον περιορισμό εξάπλωσης πυρκαγιών, 
που μπορεί να καταστρέψουν  τις αποικίες των ερωδιών και πελεκάνων την εποχή 
που φωλιάζουν. 
Προτείνεται η εφαρμογή κοπών (Προτεραιότητα 1) και η διατήρηση των 
αντιπυρικών ζωνών.   

15 Κλέπιστα Θερινή 
κοπή 

- - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή καλλιεργείται συστηματικά με φασόλια.  
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 Διαχειριζόμενη 
περιοχή  

Μέθοδος 
διαχείρισης 
2002-2012  

Μέθοδος 
διαχείρισης  
το 2020 

ΒΟΣΚΟΝΤΑ 
ΖΩΑ 
Αιγοπρόβατα 
(Α) 
Βοοειδή9 (Β) 
 

Παρατηρήσεις- Προτάσεις 

Προτάσεις 2021 
Δεν προτείνονται διαχειριστικά μέτρα. 

16 Πύλη χωριό Θερινή 
κοπή 

- - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή δεν κόπηκε το 2020.  
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται η εφαρμογή κοπών (Προτεραιότητα 4) και η δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών.   

17 Πύλη –Άγιος 
Νικόλαος 

Θερινή 
κοπή 

- - Παρατηρήσεις 
Η περιοχή δεν κόπηκε το 2020. 
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται η εφαρμογή κοπών (Προτεραιότητα 4) και η δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών.   

18 Κρανιές 
 

Βόσκηση Βόσκηση Β1=100 Παρατηρήσεις  
Στην περιοχή εφαρμόστηκε περιορισμένη βόσκηση από βοοειδή.  
Προτάσεις 2021 
Προτείνεται να συνεχιστεί η εφαρμοζόμενη διαχείριση και να ενταθεί η βόσκηση.  

19 Λάτσιστα Βόσκηση Βόσκηση Α1=350 
Β1=100 

Παρατηρήσεις 
Το 2020 εφαρμόστηκε περιορισμένη βόσκηση. 
Προτάσεις 
Προτείνεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η βόσκηση και να εφαρμοστούν κοπές 
(Προτεραιότητα 3).  

20  Άγιος Αχίλλειος Βόσκηση Βόσκηση Α5=50 
Β5=40 

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

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Χάρτης αποτύπωσης διαχειριστικών πρακτικών 2020 



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 2020 
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