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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ C3 είναι θ αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ 

λειτουργίασ του οικοςυςτιματοσ ςτουσ ορεινοφσ ποολιβαδικοφσ οικότοπουσ 6210* 

(Οίτθ) και 6230* (Καλλίδρομο), κακϊσ και των εποχιακϊν  λιμνίων  3170* (Οίτθ και 

Καλλίδρομο), με διαχειριςτικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ εφαρμόηονταν 

παραδοςιακά ςε αυτοφσ τουσ οικότοπουσ, όπωσ είναι για παράδειγμα  θ ρφκμιςθ 

τθσ βόςκθςθσ αγροτικϊν ηϊων και θ απομάκρυνςθ των κάμνων. Από τα ευριματα 

τθσ προπαραςκευαςτικισ δράςθσ Α6 που υλοποιικθκε το 2013 διαπιςτϊκθκε, ότι 

όλοι αυτοί οι οικότοποι βόςκονται από διαφορετικά είδθ ηϊων ςτα δφο ορεινά 

ςυγκροτιματα και με διαφορετικι ζνταςθ, αλλά ζχουν ςε μεγάλο βακμό καλυφκεί 

από ξυλϊδθ φυτά, αν και διαφορετικϊν ειδϊν ςτα δφο βουνά. Με βάςθ αυτζσ τισ 

διαπιςτϊςεισ τθσ Δράςθσ Α6, οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ  για τθν υλοποίθςθ τθσ 

δράςθσ C3 ζχουν εξειδικευτεί ωσ εξισ: 

OΙΤΗ 

Α. Καφςθ κάμνων, κοπι χόρτων και τοποκζτθςθ κλωβϊν ςτισ  «Λιβαδιζσ»  

1. Καφςθ κάμνων 

Θα πραγματοποιθκεί ελεγχόμενθ καφςθ του νανόκεδρου (Juniperus nana), ωσ 

απομίμθςθ των πυρκαγιϊν που ζβαηαν οι νομάδεσ προβατοτρόφοι  ςτθν Οίτθ, πριν 

τθ δθμιουργία του Εκνικοφ Δρυμοφ το ζτοσ 1966, με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ των 

ξυλωδϊν ειδϊν και τθν ενίςχυςθ και εξάπλωςθ των ποωδϊν φυτϊν του οικότοπου 

6210*. Η ελεγχόμενθ αυτι καφςθ κα περιλαμβάνει δφο χειριςμοφσ: καφςθ ςε 

ζκταςθ 10 ha και μάρτυρασ ζκταςθσ 10 ha χωρίσ καφςθ (Εικ.1).  

2. Κοπι ποωδϊν ειδϊν 

Θα γίνει κοπι των πυκνϊν και ψθλϊν ποωδϊν φυτϊν που επικρατοφν ςτθν 

τοποκεςία αυτι, τα οποία δε βόςκονται από τα ηϊα, ιδιαίτερα τα πρόβατα, με 

ςκοπό τθν ενίςχυςθ άλλων ποωδϊν ειδϊν και τθ βελτίωςθ του οικότοπου 6210*. Η 

πρακτικι αυτι εφαρμόηονταν επίςθσ ςτο παρελκόν από τουσ προβατοτρόφουσ, 

αλλά όχι με κοπι αλλά με κάψιμο. Στο πρόγραμμα αυτό επελζγθ θ κοπι για λόγουσ 

περιβαλλοντικοφσ δεδομζνου, ότι ζχει τα ίδια περίπου αποτελζςματα με τθν καφςθ. 

Η κοπι κα περιλαμβάνει δφο χειριςμοφσ: κοπι των ποωδϊν ειδϊν με χορτοκοπτικό 

μθχάνθμα ςε  ζκταςθ 20 ha και μθ κοπι (μάρτυρασ) ςε αντίςτοιχθ ζκταςθ (Εικ.1). 

3. Τοποκζτθςθ κλωβϊν 

Θα τοποκετθκοφν κλωβοί ςτισ καμζνεσ επιφάνειεσ και κομμζνεσ επιφάνειεσ για 

προςταςία από τθ βόςκθςθ και μζτρθςθ των επιπτϊςεϊν τθσ ςτθ ςφνκεςθ τθσ 

βλάςτθςθσ και τθν παραγωγικότθτά τθσ. 
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Β. Τοποκζτθςθ κλωβϊν ςτθν «Αλίκαινα» 

Θα τοποκετθκοφν κλωβοί για προςταςία από βόςκθςθ ςε τρεισ καταςτάςεισ 

ζνταςθσ (ζντονθ, κανονικι και ελαφρά βόςκθςθ) προκειμζνου να διερευνθκεί το 

επικυμθτό κακεςτϊσ διαχείριςθσ. 

Εκτιμάται ότι, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα τοποκετθκοφν ςυνολικά 30 κλωβοί. 

 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ 

A.Κοπι κάμνων, χόρτων και τοποκζτθςθ κλωβϊν ςτθ «Νεβρόπολθ» 

1. Κοπι κάμνων 

Στθν επιφάνεια αυτι κα γίνει αραίωςθ των κάμνων Juniperus oxycedrus και Rosa 

canina με κοπι, ϊςτε να βελτιωκεί ο οικότοποσ 6230* και να ενιςχυκεί θ παρουςία 

των ποωδϊν ειδϊν. Η αραίωςθ κα περιλαμβάνει δφο χειριςμοφσ: κοπι των κάμνων 

ςε ζκταςθ 5 ha και μθ κοπι (μάρτυρασ) ςε αντίςτοιχθ ζκταςθ (Εικ.2). 

2. Κοπι ποωδϊν ειδϊν 

Θα γίνει κοπι των ποωδϊν φυτϊν που επικρατοφν ςτθν επιφάνεια αυτι με ςκοπό 

επίςθσ τθ βελτίωςθ του οικότοπου. Η κοπι κα περιλαμβάνει δφο χειριςμοφσ: κοπι 

των ποωδϊν ειδϊν με χορτοκοπτικό μθχάνθμα ςε ζκταςθ 13 ha και μθ κοπι 

(μάρτυρασ) ςε αντίςτοιχθ ζκταςθ (Εικ.2). 

3. Τοποκζτθςθ κλωβϊν 

Θα τοποκετθκοφν κλωβοί για προςταςία από βόςκθςθ ςε τρεισ καταςτάςεισ 

ζνταςθσ (ζντονθ, κανονικι και ελαφρά βόςκθςθ). 

 Β. Κοπι κάμνων, χόρτων και τοποκζτθςθ κλωβϊν ςτισ «Μικρζσ λίμνεσ» 

1. Κοπι κάμνων 

Στθν επιφάνεια αυτι κα γίνει αραίωςθ των κάμνων Juniperus oxycedrus και Rosa 

canina με κοπι ϊςτε να βελτιωκεί ο οικότοποσ 6230* και να ενιςχυκεί θ παρουςία 

των ποωδϊν ειδϊν. Η αραίωςθ κα περιλαμβάνει δφο χειριςμοφσ: κοπι των κάμνων 

ςε ζκταςθ 2 ha και μθ κοπι (μάρτυρασ) ςε αντίςτοιχθ ζκταςθ (Εικ.3). 

2. Κοπι ποωδϊν ειδϊν 

Επίςθσ κα γίνει και κοπι των ποωδϊν φυτϊν που επικρατοφν ςτθν επιφάνεια αυτι 

με ςκοπό επίςθσ τθ βελτίωςθ του οικότοπου. Η κοπι κα περιλαμβάνει δφο 
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χειριςμοφσ: κοπι των ποωδϊν ειδϊν με μθχάνθμα ςε ζκταςθ 2 ha και μθ κοπι 

(μάρτυρασ) ςε αντίςτοιχθ ζκταςθ (Εικ.3). 

3. Τοποκζτθςθ κλωβϊν 

Θα τοποκετθκοφν κλωβοί για προςταςία από βόςκθςθ ςε καταςτάςεισ ζνταςθσ 

(ζντονθ, κανονικι και ελαφρά βόςκθςθ). 

 Συνολικά εκτιμάται ότι, κα τοποκετθκοφν 30 κλωβοί και ςτισ δφο βουνά κζςεισ. 

Γ. Ρεριφράξεισ ςε λιμνία 

Θα γίνουν περιφράξεισ με δικτυωτό ςφρμα και μεταλλικοφσ παςςάλουσ ςτα λιμνία 

του Καλλίδρομου, ςυγκεκριμζνα ςτθ Νεβρόπολθ, ςτισ Μικρζσ λίμνεσ και ςτθν 

Ραλιοςουβάλα. 

Δ. Δραςτθριότθτεσ των ηϊων 

Σε 10 αγελάδεσ μιασ αντιπροςωπευτικισ αγζλθσ βοοειδϊν, που βόςκει ςτα διάκενα 

και ςτο δάςοσ ελάτθσ του Καλλίδρομου κα τοποκετθκοφν κολάρα (λαιμοδζτεσ) με 

GPS για τθν παρακολοφκθςθ των κινιςεων και τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ κατά 

διάρκεια τθσ θμζρασ και ςε όλθ τθν περίοδο βόςκθςθσ κατά τθ διάρκεια του 

καλοκαιριοφ. Ζνα από αυτά τα κολάρα κα περιζχουν και μια ςυςκευι επικοινωνίασ 

με δορυφόρο και οι κινιςεισ των 10 ηϊων, των οποίων οι ςυςκευζσ κα ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ, κα μεταδίδονται με SMS μζςω τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςε ζνα κεντρικό 

αποδζκτθ εκτόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 
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Εικόνα 1. Ενζργειεσ ςτθν τοποκεςία Λιβαδιζσ τθσ Οίτθσ. 
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Εικόνα 2. Ενζργειεσ ςτθν τοποκεςία Νεβρόπολθ του Καλλίδρομου. 
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Εικόνα 3. Ενζργειεσ ςτθν τοποκεςία Μικρζσ Λίμνεσ του Καλλίδρομου 

 


