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ΜΕΟΓΕΙΑΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΛΙΜΝΙΑ
Μαρία Δοφςθ, Κυριάκοσ Γεωργίου
Σα εποχικά λιμνία ςυγκαταλζγονται χωρίσ αμφιβολία ανάμεςα ςτουσ πιο ξεχωριςτοφσ αλλά
και περιςςότερο απειλοφμενουσ οικοτόπουσ ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Αποτελοφν ζνα
ςφνολο ιδιαίτερα ςφνκετων βιοτόπων ςυνδεδεμζνων με τα κφρια χαρακτθριςτικά του
Μεςογειακοφ κλίματοσ: τθν εναλλαγι, ςτθ διάρκεια του ζτουσ, μίασ ι περιςςότερων
φάςεων πλθμμυριςμοφ ςτθ διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων με μία ξθρι φάςθ κυρίωσ
το καλοκαίρι.
Σα Μεςογειακά εποχικά λιμνία τα οποία και ανικουν ςτουσ οικοτόπουσ προτεραιότθτασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαντϊνται πρακτικά ςε όλεσ τισ χϊρεσ και τα νθςιά τθσ
Μεςογειακισ λεκάνθσ. Η ξθραςία, θ οποία μζχρι πρόςφατα εξακολουκοφςε να κεωρείται
μια «φοβερι καταςτροφι» για τισ βιοκοινωνίεσ αυτϊν των οικοτόπων, αποδείχκθκε
αντίκετα ότι είναι ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ διατιρθςθ τθσ βιολογικισ τουσ
μοναδικότθτασ.
Η παροφςα τάςθ ςτα Μεςογειακά εποχικά λιμνία είναι ςαφϊσ φκίνουςα. Σα εποχικά λιμνία
είναι πολφ εφκραυςτοι οικότοποι λόγω τθσ ρθχότθτάσ τουσ και τθσ ςυχνά μικρισ τουσ
επιφάνειασ. Επιπλζον, τα είδθ που τα αποικίηουν είναι ςυνικωσ αφανι και ελάχιςτα
γνωςτά. Παρά το γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κετικι αλλαγι ςτθν
αντίλθψθ του κοινοφ όςον αφορά τουσ υγροτόπουσ γενικά, τα εποχικά λιμνία λόγω τθσ
εφιμερθσ φφςθσ τουσ εξακολουκοφν να αναγνωρίηονται ελάχιςτα και θ ςθμαςία τουσ να
μθν εκτιμάται ανάλογα, με αποτζλεςμα να κακίςτανται εφτρωτα ςε απρομελζτθτθ
καταςτροφι ι αλλοίωςι τουσ. τθ Μεςογειακι λεκάνθ θ διατιρθςθ των εποχικϊν λιμνίων
επί χιλιετίεσ ςυμβαδίηει ζωσ και ευνοείται από τθν αγροτικι δραςτθριότθτα. τισ μζρεσ μασ,
ωςτόςο, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ και ςτισ δφο ακτζσ τθσ Μεςογείου υπονομεφουν τισ
ςυνκικεσ για τθ διατιρθςι τουσ. Η ςφγχρονθ γεωργία επιτρζπει τθν εφκολθ αποςτράγγιςθ
και αποξιρανςθ αυτϊν των γενικά επίπεδων και ελάχιςτα πλθμμυριςμζνων περιοχϊν με
ςκοπό τθ δθμιουργία κατάλλθλθσ γεωργικισ γθσ. Κινδυνεφουν επίςθσ από τθν
εκβιομθχάνιςθ και τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ. Μια λιγότερο ςυνθκιςμζνθ απειλι είναι θ
μετατροπι τουσ ςε μερικϊσ μόνιμεσ υδάτινεσ μάηεσ για τθ δθμιουργία ταμιευτιρων
προκειμζνου να χρθςιμοποιοφνται ςτον ζλεγχο πλθμμυρϊν, ςτθν προςταςία από φωτιά ι
ακόμα και για ςκοποφσ κιρασ, ιχκυοκαλλιεργειϊν ι διατιρθςθσ τθσ άγριασ ηωισ. Σζλοσ, οι
τάςεισ που επικρατοφν ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ
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ενδεχομζνωσ κα μεταβάλουν το υδρολογικό κακεςτϊσ των εςωτερικϊν γλυκϊν υδάτων,
γεγονόσ που κα επθρεάςει δυςμενϊσ και τα εποχικά λιμνία.
τθν Ελλάδα υπάρχουν 18 περιοχζσ Μεςογειακϊν εποχικϊν λιμνίων με το 73% αυτϊν να
απαντοφν ςτα νθςιά του Αιγαίου λόγω των θμίξθρων κλιματικϊν ςυνκθκϊν που ευνοοφν
τθν φπαρξι τουσ (Zacharias et al. 2007). ε μια ςχετικά πρόςφατθ απογραφι που
πραγματοποιικθκε φαίνεται ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των εποχικϊν λιμνίων τθσ χϊρασ
κινδυνεφουν κυρίωσ λόγω ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων όπωσ γεωργικι ρφπανςθ,
επζκταςθ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων και υπερεκμετάλλευςθ των υδάτινων πόρων. Η
μελζτθ ςτα πλαίςια τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε θ ςυγκεκριμζνθ απογραφι καταλιγει
ςτο ςυμπζραςμα ότι απαιτοφνται άμεςεσ δράςεισ αποκατάςταςθσ και διατιρθςθσ για τθν
αποφυγι περαιτζρω οικολογικισ υποβάκμιςθσ (Dimitriou et al. 2006).
Οι προςπάκειεσ διατιρθςθσ, επομζνωσ, ςτοχεφουν ςτο να αμβλφνουν ι να διορκϊςουν
εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ που επθρεάηουν αρνθτικά τθ λειτουργία ι τον βιολογικό πλοφτο των
λιμνίων. Η διαχείριςθ διατιρθςθσ αυτοφ του τφπου οικοτόπου ςυνδζεται ςυνικωσ με
διαχείριςθ

επαρκοφσ

βόςκθςθσ,

ζλεγχο

των

γεωργικϊν

δραςτθριοτιτων

ςτθν

περιβάλλουςα λεκάνθ απορροισ και ζλεγχο των ειςβαλλόντων ξενικϊν ειδϊν. Η
αποκατάςταςθ μιασ περιοχισ κακίςταται αναγκαία όταν πλζον οι διαδικαςίεσ υποβάκμιςθσ
βρίςκονται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο. Ωςτόςο, τα εποχικά λιμνία χαρακτθρίηονται από
υψθλό βακμό ποικιλότθτασ και θ διαχείριςι τουσ πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ του κακενόσ. Απαιτείται λεπτομερισ ανάλυςθ τθσ περιοχισ του
κάκε λιμνίου προκειμζνου να κακοριςτοφν τα ακριβι διαχειριςτικά μζτρα που απαιτοφνται.
Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ αρχικοφσ παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψθ ςτον
ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των εποχικϊν λιμνίων είναι ο κακοριςμόσ του ςκοποφ τθσ
διαχείριςθσ. Εφ’ όςον ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ διατιρθςθ τθσ φφςθσ, τότε οι διαχειριςτζσ
τθσ περιοχισ κα πρζπει να εξετάςουν εάν θ διαχείριςθ είναι όντωσ αναγκαία. Κάποια λιμνία
δεν απαιτοφν ενεργθτικι διαχείριςθ. Αυτά απαντοφν ςυνικωσ ςε θμι-φυςικζσ
ολιγοτροφικζσ περιοχζσ, είναι ςυχνά ςτακερά ςυςτιματα και ςε μεγάλο βακμό
αυτοςυντθροφμενα. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, θ «ιπια εγκατάλειψθ» ενδεχομζνωσ να είναι θ
βζλτιςτθ επιλογι διαχείριςθσ (Biggs et al. 2001). Για παράδειγμα, μια μθ παρεμβατικι
μορφι διαχείριςθσ, θ οποία είναι ςχεδόν πάντοτε ιπια, είναι θ διατιρθςθ τθσ λεκάνθσ
απορροισ γφρω από το λιμνίο ςε κακεςτϊσ μθ εντατικισ διαχείριςθσ. Ωςτόςο, ςε πολλά
άλλα λιμνία θ παρουςία ι αφκονία των οικοτόπων προτεραιότθτασ οφείλεται ςτθν
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αλλθλεπίδραςθ μεταξφ φυςικϊν διαδικαςιϊν και διαταραχϊν από ανκρωπογενείσ
δραςτθριότθτεσ. Αυτι θ ιςορροπία μπορεί να είναι πολφ εφκραυςτθ και μπορεί να
διαταραχκεί από εντατικοποίθςθ ι αντίκετα εκτατικοποίθςθ των ανκρωπογενϊν
δραςτθριοτιτων, αλλαγζσ ςε ςυνικεισ πρακτικζσ, μακροχρόνιεσ διαδικαςίεσ (π.χ.
ιηθματαπόκεςθ) κ.ά. τισ παραπάνω περιπτϊςεισ θ ενεργθτικι διαχείριςθ μπορεί να είναι
αναγκαία. ε κάποιεσ περιοχζσ, οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλουν ςτθ
μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ των οικολογικϊν αξιϊν ςυντθρϊντασ ζναν κατάλλθλο βακμό
διατάραξθσ και εμποδίηοντασ ζτςι εμμζςωσ τυχόν αλλαγζσ ςτθ χριςθ γθσ (Ruiz 2008).
τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου κρίνεται αναγκαία θ ενεργθτικι διαχείριςθ των λιμνίων,
αυτι κα πρζπει να βαςίηεται, όπου είναι δυνατό, ςε αξιόπιςτα δεδομζνα επιςκόπθςθσ και
αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό θ καταγραφι των
ςυνκθκϊν να γίνεται τθ ςωςτι εποχι του ζτουσ. τθ ςυνζχεια, τα βιολογικά δεδομζνα που
ςυγκεντρϊνονται από ζνα λιμνίο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να ςχεδιαςτεί θ
ςτρατθγικι διαχείριςισ του. Αυτό, κατά κανόνα, ςθμαίνει ότι οι ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ
των εποχικϊν λιμνίων πρζπει να ςχεδιάηονται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ.
Σο πρϊτο βιμα ςτθ διαχείριςθ διατιρθςθσ των Μεςογειακϊν εποχικϊν λιμνίων είναι θ
πλιρθσ καταγραφι των αβιοτικϊν και βιοτικϊν παραμζτρων τθσ περιοχισ και θ διάγνωςθ
τυχόν προβλθμάτων. Θα πρζπει να εξακριβωκοφν θ βζλτιςτθ και θ μζςθ χρονικι περίοδοσ
και ζνταςθ του πλθμμυριςμοφ, θ ςφνκεςθ των φυτικϊν και ηωικϊν κοινοτιτων, θ χριςθ
του λιμνίου από ςπονδυλόηωα και ιδίωσ αμφίβια κακϊσ και θ τυχόν χριςθ του οικοτόπου
από υδρόβια πτθνά. Είναι επίςθσ ςθμαντικι θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο βακμόσ ρφπανςθσ από παραςιτοκτόνα και λιπάςματα,
ιδιαίτερα ςε λιμνία που εντοπίηονται κοντά ςε καλλιεργοφμενεσ περιοχζσ. Επιπλζον, είναι
απαραίτθτθ θ ανάλυςθ τθσ ζνταςθσ τθσ χριςθσ τθσ περιοχισ των λιμνίων από το ηωικό
κεφάλαιο και ο προςδιοριςμόσ του βζλτιςτου βακμοφ χριςθσ προκειμζνου θ χριςθ αυτι
να ρυκμιςτεί ςε λογικά επίπεδα.
Αναπόφευκτα, ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ τθσ διαχείριςθσ των εποχικϊν
λιμνίων είναι θ διατιρθςθ τθσ κατάλλθλθσ υδρολογίασ και υδροπεριόδου του λιμνίου (δθλ.
θ διάρκεια πλθμμυρίςματοσ του λιμνίου). το ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικι θ διάκριςθ
ανάμεςα ςτθ διακφμανςθ που οφείλεται ςε φυςικά αίτια και ςε μακροχρόνιεσ αλλαγζσ τθσ
υδρολογίασ που ςυχνά οφείλονται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα. Αυτό που πρζπει να
αποφεφγεται είναι οι πιο μακροπρόκεςμεσ ι περιςςότερο μόνιμεσ και ςυνικωσ
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ανκρωπογενείσ αλλαγζσ ςτθν υδρολογικι δυναμικι. Αυτζσ μποροφν να προκφψουν είτε
από υπερβολικι ποςότθτα νεροφ είτε από ζλλειμα νεροφ.
τα Μεςογειακά εποχικά λιμνία που απειλοφνται από τθν ζντονθ ειςβολι καμνϊνων και
ανταγωνιςτικϊν πολυετϊν φυτικϊν ειδϊν όπωσ βοφρλα, καλαμιζσ και πόεσ πρζπει να
γίνεται αποψίλωςθ αυτισ τθσ βλάςτθςθσ. ε περίπτωςθ απουςίασ βόςκθςθσ πρζπει να
πραγματοποιείται κεριςμόσ με χειρωνακτικό τρόπο. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται να
εμφανιςτοφν ειςβάλλοντα αλλόχκονα είδθ λόγω αλλαγϊν ςτο υδρολογικό κακεςτϊσ οι
οποίεσ τροποποιοφν το πρότυπο και τθ διάρκεια του πλθμμυριςμοφ των λιμνίων.
Προκειμζνου να ανακάμψουν οι βιοκοινωνίεσ τθσ περιοχισ αρκεί να αποκαταςτακοφν οι
κατάλλθλεσ υδρολογικζσ ςυνκικεσ και να εξαλειφκοφν τα φυτικά και ηωικά είδθ-ειςβολείσ.
Αντιπροςωπευτικά παραδείγματα τζτοιων μζτρων διαχείριςθσ καταγράφονται ςτα πλαίςια
δφο ζργων ςτθν Ιςπανία και τθ Γαλλία (BASSES-LIFE05/NAT/E/000058 και Mares
temporaires-LIFE99 NAT/F/006304, αντίςτοιχα).
ε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα Μεςογειακά εποχικά λιμνία ςυνδζονται με μια παραδοςιακι
χριςθ γθσ που ςυνικωσ ςχετίηεται με τθν εκτροφι ηωικοφ κεφαλαίου. Όςον αφορά τθ
διαχείριςθ τθσ βόςκθςθσ, πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ θ ιςορροπία ανάμεςα ςτισ κετικζσ
επιδράςεισ ςτα ανταγωνιςτικά φυτικά είδθ και τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα ευαίςκθτα
είδθ-ςτόχουσ. Η βόςκθςθ μπορεί να προκαλζςει προβλιματα ςε περίπτωςθ που λαμβάνει
χϊρα ςε αλόγιςτο βακμό ι ςε ακατάλλθλθ εποχι του ζτουσ. Η ςωςτι διαχείριςθ
ςυνεπάγεται κατάλλθλο φορτίο βόςκθςθσ και χριςθ ειδϊν ηωικοφ κεφαλαίου όςο το
δυνατόν όμοιων με αυτά που χρθςιμοποιοφνταν παραδοςιακά ςε μια περιοχι. Δεδομζνου
ότι ζνα από τα προβλιματα που ςυνικωσ προκαλοφνται από το ηωικό κεφάλαιο είναι θ
αφξθςθ τθσ κολότθτασ του νεροφ, κα πρζπει να αποφεφγεται θ βόςκθςθ άμεςα ςτο νερό
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου πλθμμυριςμοφ των λιμνίων. Η μόλυνςθ που οφείλεται ςτα
περιττϊματα ιδιαίτερα των χοίρων και των βοειδϊν ενδζχεται να προκαλζςει ςθμαντικό
ευτροφιςμό του λιμνίου που με τθ ςειρά του αυξάνει τθ κολότθτα του νεροφ λόγω αφξθςθσ
των φυκϊν. Σο πρόβλθμα τθσ χριςθσ των εποχικϊν λιμνίων ωσ ςθμείων ποτίςματοσ του
ηωικοφ κεφαλαίου αντιμετωπίςτθκε επιτυχϊσ ςτον υγρότοπο τθσ La Albuera, ςτθν
Extremadura τθσ Ιςπανίασ (LIFE 2003/NAT/E/000052) καταςκευάηοντασ τεχνθτζσ ποτίςτρεσ
γφρω από τα λιμνία και εμποδίηοντασ ζτςι μια μαηικι ςυρροι του ηωικοφ κεφαλαίου κατά
τθν περίοδο πλθμμυριςμοφ των λιμνίων. Παρομοίωσ, ςτο ζργο «MEDPONDS-Δράςεισ για τθ
διατιρθςθ των Μεςογειακϊν εποχικϊν λιμνίων ςτθν Κριτθ» (LIFE04 NAT/GR/000105)
ςχεδιάςτθκε θ εγκατάςταςθ ενόσ δικτφου ποτίςματοσ που αποτελείται από περιβαλλοντικά
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φιλικζσ καταςκευζσ μικρισ κλίμακασ προκειμζνου να αποφευχκεί θ εντατικι χριςθ των
λιμνίων από το ηωικό κεφάλαιο.
Σα μζτρα διαχείριςθσ που λαμβάνονται ςυνικωσ περιλαμβάνουν και τθν αγορά γθσ.
Ωςτόςο, δεδομζνου ότι οι περιοχζσ των λιμνίων είναι μικρζσ ςε ζκταςθ και βρίςκονται
ςυνικωσ υπό ιδιωτικό ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, είναι πιο ςυμφζρουςα από πρακτικισ
πλευράσ θ επίτευξθ ςυμφωνιϊν διαχείριςθσ με τουσ ιδιοκτιτεσ-ιδιϊτεσ προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ διατιρθςθ των εποχικϊν λιμνίων. Αυτι θ προςζγγιςθ εφαρμόςτθκε ςτα
ζργα Karst park ςτθ λοβενία (LIFE02 NAT/SLO/008587) και Microreserves ςτθ Βαλζνςια τθσ
Ιςπανίασ (LIFE95/E/A22/E/00856/VAL) όπου οι υπεφκυνοι διαχείριςθσ κινθτοποίθςαν τουσ
τοπικοφσ γαιοκτιμονεσ και τουσ ςυμπεριζλαβαν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ για τθ
διατιρθςθ των εποχικϊν λιμνίων. Η ςυμμετοχι των ςυγκεκριμζνων κτθματιϊν
πραγματοποιικθκε ςε εκελοντικι βάςθ και ςυχνά με μεγάλο ενκουςιαςμό δεδομζνου ότι θ
διαχείριςθ των περιοχϊν ςυνζβαλε ςτθν προϊκθςθ των παραδοςιακϊν χριςεων γθσ και
όχι ςτθν εγκατάλειψι τουσ.
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ είναι πρόδθλθ θ ανάγκθ για διεξαγωγι εκςτρατείασ
ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ τόςο του ευρφτερου κοινοφ όςο και των
κεςμϊν και ιδρυμάτων που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ, τθ διαχείριςθ τθσ γθσ
και τθν αγροτικι δραςτθριότθτα. Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυνεργαςία με γαιοκτιμονεσ
που ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ είτε τα ίδια τα εποχικά λιμνία είτε γειτνιάηουςεσ περιοχζσ
με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ υποςτιριξισ τουσ ςτθ διατιρθςθ αυτϊν των οικοτόπων. Είναι
ςκόπιμθ θ πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικισ εκςτρατείασ που κα ςτοχεφει ςτθν παραπάνω
ομάδα κοινοφ με ςκοπό τθν ενκάρρυνςι τουσ να αποφεφγουν δραςτθριότθτεσ που είναι
επιηιμιεσ για τθ διατιρθςθ των λιμνίων, όπωσ θ εκβάκυνςθ των λιμνίων προκειμζνου να
χρθςιμοποιοφνται για το πότιςμα του ηωικοφ κεφαλαίου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ι θ
χριςθ των λιμνίων για τθν απόρριψθ ςτερεϊν αποβλιτων ι τθν απελευκζρωςθ ηωικϊν
ειδϊν (π.χ. εξωτικϊν ψαριϊν κ.ά.). το ζργο MEDPONDS ζγιναν εκτεταμζνεσ προςπάκειεσ
για τθν ενθμζρωςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ υποςτιριξθσ των τοπικϊν
αρχϊν ςτθ διατιρθςθ των λιμνίων. Σο πρόγραμμα, απευκυνόμενο ςε κτθνοτρόφουσ,
ιδιοκτιτεσ ξενοδοχείων και αγρότεσ των υπό μελζτθ περιοχϊν, επιχείρθςε να τουσ
εκπαιδεφςει ςε κζματα τθσ περιβαλλοντικισ αξίασ των λιμνίων και να ελαχιςτοποιιςει τισ
απειλζσ που αυτά δζχονται. Αυτζσ οι τοπικζσ ομάδεσ που ιταν υπεφκυνεσ για τθν
υποβάκμιςθ τθσ οικολογικισ ποιότθτασ των λιμνίων ενθμερϊκθκαν για τα προβλιματα που
προκαλοφν οι τακτικζσ τουσ. Η καλι ςυνεργαςία και θ τακτικι προςωπικι επικοινωνία
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μεταξφ τθσ ομάδασ του ζργου και των διαφόρων ενδιαφερομζνων μερϊν ςυνετζλεςαν
ςθμαντικά ςτθν κατάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των τοπικϊν παραγόντων και τθν εξαςφάλιςθ
τθσ κετικισ τουσ ςτάςθσ απζναντι ςτο ζργο ακόμα και μετά τθν ολοκλιρωςθ του
τελευταίου.
Από τθ ςτιγμι που κα κακοριςτοφν οι βαςικζσ παράμετροι και τα μζτρα διαχείριςθσ, κα
πρζπει να παρακολουκοφνται οι επιπτϊςεισ αυτϊν των μζτρων προκειμζνου να ελζγχεται
εάν θ ποιότθτα και θ ποςότθτά τουσ είναι οι κατάλλθλεσ.
υμπεραςματικά, τα Μεςογειακά εποχικά λιμνία παρουςιάηουν μια πολφ ταχεία και κετικι
απόκριςθ ςε απλζσ δράςεισ αποκατάςταςθσ και διαχείριςθσ με εμφανι αποτελζςματα ςε
βραχυπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, όπωσ ενδεικτικά αποτυπϊνεται ςτα ζργα LIFE ςε Κριτθ,
Γαλλία, Ιςπανία και λοβενία. Σα παραπάνω ζργα, αν και ζχουν μόνο τοπικό αντίκτυπο,
είναι αρωγοί ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με ζναν τφπο οικοτόπου που είχε ελάχιςτα
μελετθκεί και ςυμβάλλουν ςε μια αυξθμζνθ αντιπροςϊπευςθ των Μεςογειακϊν εποχικϊν
λιμνίων ςτο δίκτυο ΦΤΗ 2000 κακϊσ και ςτθν ανακάλυψθ νζων ειδϊν ςτισ περιοχζσ που
μελετικθκαν. Επιπλζον, το ζργο LIFE ςτθ Γαλλία άςκθςε πίεςθ προσ τθν κατεφκυνςθ
ζκδοςθσ ενόσ ψθφίςματοσ για τθ διατιρθςθ των εποχικϊν λιμνίων το οποίο υιοκετικθκε
ςτθν Όγδοθ Διάςκεψθ Ραμςάρ τον Νοζμβριο 2002. Ελπίηεται ότι μζςω τθσ διάδοςθσ
βζλτιςτων πρακτικϊν που υλοποιοφνται επιτυχϊσ ςτα πλαίςια ζργων LIFE κα επιτευχκεί
ζνα ςυνολικά ικανοποιθτικό κακεςτϊσ διατιρθςθσ αυτοφ του τφπου οικοτόπου ςε όλθ τθν
Ευρϊπθ (LIFE Focus 2010).
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ΗΜΙΦΤΙΚΟΙ ΞΗΡΟΦΤΣΙΚΟΙ ΛΕΙΜΩΝΕ Ε ΑΒΕΣΟΛΙΘΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ (SEMI-NATURAL
DRY GRASSLANDS ON CALCAREOUS SUBSTRATES) (FESTUCO-BROMETALIA) (6210*) ΚΑΙ
ΠΛΟΤΙΟΙ Ε ΕΙΔΗ ΛΕΙΜΩΝΕ ΜΕ NARDUS, Ε ΠΤΡΙΣΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ΣΗ ΟΡΕΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΙ ΤΠΟΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ) SPECIES-RICH
NARDUS GRASSLANDS, ON SILICEOUS SUBSTRATES IN MOUNTAIN AREAS (AND
SUBMOUNTAIN AREAS, IN CONTINENTAL EUROPE) (6230*)
Βαςίλειοσ Παπαναςτάςθσ, Κωνςταντίνοσ Μαντηανάσ, Χριςτάκθσ Ευαγγζλου
Ημιφυςικοί ξηροφυτικοί λειμώνεσ ςε αςβεςτολιθικό υπόςτρωμα (Semi-natural dry
grasslands on calcareous substrates) (Festuco-Brometalia) (6210*)
Ο οικότοποσ αυτόσ περιλαμβάνει τα ξθρά με θμίξθρα ποολίβαδα που εκτείνονται από τισ
χαμθλζσ μζχρι και τισ ορεινζσ περιοχζσ και απαντοφν ςε εδάφθ με αςβεςτοφχο μζχρι
ουδζτερο γεωλογικό υπόβακρο (Pihl et al. 2001). Αςβεςτολικικά ποολίβαδα υπάρχουν
ςχεδόν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ (Royer 1991). Οι ξθροί όμωσ τφποι είναι ςυγκεντρωμζνοι κυρίωσ
ςτθ νότια και νοτιοανατολικι Ευρϊπθ (EEA 2001).
Ο οικότοποσ περιλαμβάνει ποολιβαδικζσ φυτοκοινότθτεσ που ανικουν ςε δφο τάξεισ: τθν
Festuco-Brometea, θ οποία ςυντίκεται από ςτεππικά ι υποθπειρωτικά ποολίβαδα και τθν
Brometalia erecti ι Festuco-Brometalia, θ οποία ςυντίκεται από ποολίβαδα ωκεανικϊν και
υπομεςογειακϊν περιοχϊν. Η δεφτερθ τάξθ υποδιαιρείται ςτο Xerobromion, όπου
υπάγονται τα φυςικά (πρωτογενι) ποολίβαδα των ξθρϊν περιοχϊν και το Mesobromion,
όπου υπάγονται τα θμιφυςικά (δευτερογενι) ποολίβαδα (Calaciura and Spinelli 2008,
Ντάφθσ κ.ά. 2001). Όλα τα ποολίβαδα του οικότοπου είναι πολφ πλοφςια ςε φυτικά είδθ,
αλλά θ ςθμαντικότθτά τουσ ζγκειται ςτθν παρουςία ορχεοειδϊν. Επιπλζον, φιλοξενοφν και
πολλά είδθ πουλιϊν, μεταξφ των οποίων και αρπακτικά.
Ο οικότοποσ ιταν κάποτε πολφ διαδεδομζνοσ ςτθν Ευρϊπθ, αλλά ςιμερα ζχει περιοριςτεί
ςθμαντικά και απειλείται με εξαφάνιςθ, επειδι ζχει εγκλωβιςτεί ςε απομονωμζνεσ και
υπολειμματικζσ κζςεισ κατά τισ τελευταίεσ 10ετίεσ (LIFE 2002/NAT/D/8461). Η ςυνολικι
ζκταςθ των ποολίβαδων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει μειωκεί γενικά κατά 12% μεταξφ του
1975 και 1998, με αυξθτικζσ τάςεισ να παρατθροφνται μόνο ςε οριςμζνεσ περιοχζσ (EEA
2001).
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Η πίεςθ ςτουσ ποολιβαδικοφσ οικότοπουσ ςυνεχϊσ αυξάνει, εξαιτίασ κυρίωσ τθσ
εγκατάλειψθσ των παραδοςιακϊν χριςεων γθσ, ιδιαίτερα τθσ βόςκθςθσ από αγροτικά ηϊα.
Για το λόγο αυτό τα ποολίβαδα αυτά υποβακμίηονται ποιοτικά και ποςοτικά. Οι εκτάςεισ
που ζχουν μείνει είναι εξαιρετικά διαςπαςμζνεσ και περιορίηονται κατά κφριο λόγο ςε
βραχϊδεισ προεξοχζσ ι απότομεσ κλίςεισ, όπου το δάςοσ κακυςτερεί να εγκαταςτακεί
(Butaye et al.2005). Γενικά, οι κφριεσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ των αςβεςτοφχων ποολίβαδων ςε
Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θ αλόγιςτθ βόςκθςθ, θ δάςωςθ και θ διαδοχι, οι αλλαγζσ ςτθ
χριςθ γθσ και θ εγκατάλειψθ (Calaciura and Spinelli 2008).
φμφωνα με τουσ Crofts and Jefferson (1999), αντικειμενικοφσ ςκοποφσ για τθ διατιρθςθ
και διαχείριςθ των αςβεςτοφχων ποολίβαδων μποροφν να αποτελζςουν: α) ο περιοριςμόσ
τθσ εγκατάςταςθσ ανεπικφμθτων ανταγωνιςτικϊν ειδϊν, β) θ διαφοροποίθςθ τθσ δομισ
των ποολίβαδων και θ αφξθςθ τθσ φυτοποικιλότθτάσ τουσ, γ) θ δθμιουργία ευνοϊκϊν
ςυνκθκϊν για τα προςτατευόμενα είδθ, δ) θ απομάκρυνςθ των ξυλωδϊν ειδϊν που
ειςβάλλουν και ε) θ διατιρθςθ οριςμζνων περιοχϊν χωρίσ καμιά επζμβαςθ (διαχείριςθ).
Για τθν επιτυχία των παραπάνω ςκοπϊν απαιτείται μικρισ ζνταςθσ ι εκτατικι διαχείριςθ, θ
οποία μπορεί να περιλάβει τισ παρακάτω δράςεισ: α) ορκολογικι βόςκθςθ από αγροτικά
ηϊα (δθλ. βόςκθςθ από αρικμό ηϊων που δε κα υπερβαίνει τθ βοςκοϊκανότθτα των
ποολίβαδων, από το κατάλλθλο ι τα κατάλλθλα είδθ ηϊων και με το κατάλλθλο ςφςτθμα
βόςκθςθσ), β) κζριςμα ι κοπι του χόρτου για τθν παραγωγι ςανοφ(ιδιαίτερα εκεί που δε
μπορεί να εφαρμοςτεί βόςκθςθ, γ)ζλεγχοσ των ηιηανίων (π.χ. γαϊδουράγκακα) με κοπι ι
ελεγχόμενθ καφςθ και δ) απομάκρυνςθ των ξυλωδϊν ειδϊν που ζχουν ειςβάλει με
μθχανικά ( μθχανιματα) ι βιολογικά (βόςκθςθ από κλαδοφάγα ηϊα, όπωσ είναι τα γίδια) ι
και με ελεγχόμενθ φωτιά (Papanastasis 1980, Papanastasis et al.2008).
Πλοφςιοι ςε είδη λειμώνεσ με Nardus, ςε πυριτικό υπόςτρωμα τησ ορεινήσ περιοχήσ (και
υποορεινήσ περιοχήσ, ςτην ηπειρωτική Ευρώπη) Species-rich Nardus grasslands, on siliceous
substrates in mountain areas (and submountain areas, in continental Europe) (6230*)
Ο οικότοποσ αυτόσ περιλαμβάνει πυκνά, ξθροφυτικά ι μεςοφυτικά, πολυετι ποολίβαδα
του Nardus που απαντοφν ςε πυριτικά εδάφθ από τθ χαμθλι μζχρι και τθν ορεινι ηϊνθ ςε
όλθ ςχεδόν τθν Ευρϊπθ, ιδιαίτερα τθ Μεςευρϊπθ και τθ δυτικι Ιβθρικι χερςόνθςο
(Ντάφθσ κ.ά., Galvanek and Janak 2008). Πρόκειται για ορεινό οικότοπο ςτθ Μεςευρϊπθ,
ενϊ ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ και τθν ατλαντικι ηϊνθ είναι πιο ςυχνόσ ςε χαμθλά υψόμετρα.
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Ο οικότοποσ αποτελείται από μεγάλθ ποικιλία υποτφπων. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι
απαντά ςε πολλά ενδιαιτιματα. Ζτςι, υπάρχουν τα οξφφιλα ποολίβαδα του Nardus ςτθν
ατλαντικι ηϊνθ, θ ψαμοφυτικι παραλλαγι τουσ ςτθ Βόρεια Γαλλία, τα ξθροφυτικά ι
μεςοφυτικά Nardus ποολίβαδα ςτθν θμιορεινι και ορεινι Ευρϊπθ, τα υποθπειρωτικά
Nardus ποολίβαδα ςτθ Μεςευρϊπθ, τα ποολίβαδα Nardus των υψθλϊν ορζων τθσ
Ευρϊπθσ και τα υγροφυτικά Nardus ποολίβαδα που απαντοφν ςε υγρά, αλλά φτωχά και
όξινα πυριτικά εδάφθ (Galvanek and Janak 2008).
Όλοι αυτοί οι υπότυποι κυριαρχοφνται από διάφορα είδθ αγρωςτωδϊν με κοινό είδοσ το
Nardus stricta. Φιλοξενοφν όμωσ και μια μεγάλθ ποικιλία ηωικϊν οργανιςμϊν, ιδιαίτερα
πεταλοφδων και πουλιϊν.
Μερικοί υπότυποι των Nardus ποολίβαδων κεωροφνται κλιμακικι βλάςτθςθ. Η
πλειονότθτά τουσ όμωσ αποτελοφν θμιφυςικά οικοςυςτιματα, τα οποία ζχουν
δθμιουργθκεί και διατθροφνται με τθν παρζμβαςθ του ανκρϊπου. Γενικά κεωροφνται
μικρισ παραγωγικότθτασ ποολίβαδα, τα οποία διαχειρίηονται εκτατικά, κυρίωσ για τθν
κτθνοτροφία. το παρελκόν, κα πρζπει να είχαν μεγαλφτερθ εξάπλωςθ ςε φτωχά κυρίωσ
εδάφθ όλθσ ςχεδόν τθσ Ευρϊπθσ. Με τθν εντατικοποίθςθ τθσ γεωργίασ, όμωσ, τον 20ό
αιϊνα, πολλά από τα ποολίβαδα αυτά μετατράπθκαν ςε εντατικά εκμεταλλευόμενεσ
καλλιεργοφμενεσ ι βοςκόμενεσ εκτάςεισ. Επίςθσ, ζνα ςθμαντικό μζροσ των ποολίβαδων
αυτϊν απαντά ςε απομακρυςμζνεσ ορεινζσ περιοχζσ, οι οποίεσ ςτο παρελκόν
χρθςιμοποιοφνταν ωσ κερινά λιβάδια από τθν νομαδικι και μετακινοφμενθ κτθνοτροφία.
Με τισ κοινωνικοοικονομικζσ μεταβολζσ που ςυνζβθςαν τισ τελευταίεσ 10ετίεσ του 20οφ
αιϊνα, θ κτθνοτροφία υποχϊρθςε ι εγκαταλείφκθκε με αποτζλεςμα να μειωκεί ι να
διακοπεί αντίςτοιχα θ βόςκθςθ των αγροτικϊν ηϊων ςτα ποολίβαδα αυτά (Ispikoudis et al.
2004). Εξαιτίασ αυτισ τθσ εξζλιξθσ, πολλά από τα ποολίβαδα αυτά ζχουν γεμίςει από
κάμνουσ και δζνδρα ι ζχουν ιδθ μετατραπεί ςε δάςθ (Papanastasis 2012). Γενικά, ωσ
απειλζσ για τον οικότοπο αυτό κεωροφνται ο ευτροφιςμόσ ςε ολιγοτροφικζσ ι
μεςοτροφικζσ ςυνκικεσ, θ αλόγιςτθ βόςκθςθ, θ εγκατάλειψθ ι θ υποχρθςιμοποίθςθ, θ
δάςωςθ και οι ανεξζλεγκτεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
χιονοδρομίασ (ςκι) (Galvanek and Janak 2008).
Για τθ διατιρθςθ του ποολιβαδικοφ οικότοπου του Nardus απαιτείται εκτατικι διαχείριςθ,
θ οποία μπορεί να ςυμπεριλάβει τισ εξισ δράςεισ: α) ορκολογικι βόςκθςθ με τθν
κατάλλθλθ ζνταςθ (βοςκοϊκανότθτα), τα κατάλλθλα είδθ ηϊων και το κατάλλθλο ςφςτθμα
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βόςκθςθσ, β) κοπι του χόρτου για παραγωγι ςανοφ, με ι χωρίσ βόςκθςθ, γ) λίπανςθ με τον
κατάλλθλο τφπο λιπάςματοσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ αςβζςτωςθσ (Hejcman et al.
2007β), δ) ελεγχόμενθ καφςθ για τθν απομάκρυνςθ των ςκλθρϊν και υψθλϊν αγρωςτωδϊν
και ε) ζλεγχοσ των ανεπικφμθτων φυτϊν και ηιηανίων με ςυνδυαςμό κοπισ και βόςκθςθσ.
Όλεσ αυτζσ οι δράςεισ κα πρζπει να εξεταςτοφν και να εφαρμοςτοφν κατά περίπτωςθ και
με ςτόχο τθ διατιρθςθ των ςπάνιων και επαπειλοφμενων ειδϊν του οικότοπου.
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ΣΑ ΑΠΟΝΔΤΛΑ ΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ
Αναςτάςιοσ Λεγάκισ
Σα αςπόνδυλα που ηουν μόνιμα ι για ζνα μζροσ τθσ ηωισ τουσ ςτα εποχικά λιμνία
περιλαμβάνουν ζντομα των τάξεων Εφθμερόπτερα, Οδοντόγνακα, Σριχόπτερα, Δίπτερα,
Ετερόπτερα και Κολεόπτερα. Επίςθσ, περιλαμβάνουν Καρκινοειδι Ανόςτρακα, Νωτόςτρακα
και Κογχόςτρακα κακϊσ και τροβιλιςτικοφσ Πλατυζλμινκεσ.
Σα ζντομα αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ του υδάτινου περιβάλλοντοσ. ε πολλζσ περιοχζσ
αποτελοφν το 60-70% του ςυνολικοφ αρικμοφ ειδϊν (Zacharias et al., 2007). Κακϊσ θ
αφκονία των ειδϊν εντόμων εξαρτάται από πολλά χαρακτθριςτικά όπωσ τθν ανάπτυξθ των
μακροφφτων, τθν ποςότθτα του διαλυμζνου οξυγόνου και τθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν
μικροβίων, χρειάηονται ειδικζσ προςαρμογζσ για να επιβιϊςουν. Οριςμζνα είδθ, είτε ωσ
προνυμφικζσ είτε ωσ ενιλικεσ μορφζσ, ςκάβουν και κρφβονται ςτον πυκμζνα μειϊνοντασ
ζτςι τθ δραςτθριότθτά τουσ για να επιβιϊςουν τθν περίοδο τθσ ξθραςίασ. Η ςφςταςθ τθσ
πανίδασ των εντόμων διακυμαίνεται ςθμαντικά και κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από τθν
υδρολογία του περιβάλλοντόσ τουσ.
Σα Καρκινοειδι είναι θ μεγαλφτερθ ομάδα μακροαςπονδφλων ςτα εποχικά λιμνία. τθν
περιοχι τθσ Μεςογείου θ αφκονία ειδϊν Καρκινοειδϊν είναι ςυχνά μεγαλφτερθ ςτα
εφιμερα νερά παρά ςτα μόνιμα. Σα μακροαςπόνδυλα επιβιϊνουν ςτθν ξθραςία με τθ
μορφι ανκεκτικϊν ςταδίων όπωσ αυγά και κφςτεισ.
Οι πιο κοινοί κθρευτζσ ςτα εποχικά λιμνία είναι οι τροβιλιςτικοί Πλατυζλμινκεσ, οι
νωτονικτεσ, τα καταδυόμενα Κολεόπτερα και οι προνφμφεσ των Οδοντόγνακων. Από αυτά,
μόνο οι τροβιλιςτικοί είναι ςε κζςθ να παράγουν ανενεργά αυγά που επιβιϊνουν τισ ξθρζσ
περιόδουσ. Ο τφποσ του λιμνίου είναι ο βαςικόσ παράγοντασ για να κακοριςτεί ποιοι
κθρευτζσ είναι οι πιο αποτελεςματικοί (π.χ. κολά ζναντι κακαρϊν λιμνίων , λιμνία με ι
χωρίσ βλάςτθςθ κλπ.). Εάν υπάρχει ζλλειψθ των μεγαλφτερων κθρευτϊν, το κφριο
πλεονζκτθμα κα ζχουν τα μικρότερα Καρκινοειδι. Αυτά τα Καρκινοειδι δεν ςυναντϊνται
ςυχνά ςε νερά με ψάρια (Brendonck et al., 2002; Eitam et al., 2004; Lahr, 1997; Spencer et
al., 1999).
Πολλά οικολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν αποδοκεί ςτισ πανιδικζσ κοινότθτεσ των εποχικϊν
λιμνίων. Μερικά από αυτά είναι θ φπαρξθ διαδοχισ φάςεων, θ αντικατάςταςθ των κφριων
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λειτουργικϊν τροφικϊν ομάδων κατά τθ διάρκεια τθσ υδροπεριόδου, ο περιοριςμζνοσ
ρόλοσ των κθρευτϊν, θ διάρκεια τθσ υδροπεριόδου ωσ βαςικόσ παράγοντασ, και θ
περιβαλλοντικι πίεςθ που αντιπροςωπεφει τθν ξθρι φάςθ για τθν πανίδα (Boix et al.,
2009).
Η υδρόβια βλάςτθςθ και ζνα ςθμαντικό μζροσ των αςπονδφλων εξαρτϊνται από ςπόρουσ,
ςπόρια, αυγά και κφςτεισ που επιβιϊνουν κατά τθ διάρκεια τθσ ξθρισ περιόδου. Ζτςι θ
διατιρθςθ των ιηθμάτων του πυκμζνα των λιμνίων είναι απαραίτθτθ για τθ διατιρθςθ των
αποκεμάτων ςπορίων και άλλων ανκεκτικϊν μορφϊν ϊςτε να διατθρθκεί θ βιοποικιλότθτά
τουσ.
Ο τφποσ τθσ πανίδασ εξαρτάται από το μζγεκοσ του λιμνίου, το ζδαφοσ και το χρονικό
διάςτθμα τθσ φπαρξθσ νεροφ. Πολλά ζντομα χρθςιμοποιοφν τα λιμνία ευκαιριακά για τθν
αναπαραγωγι και τθ διατροφι τουσ (κυρίωσ Οδοντόγνακα, Δίπτερα και μερικά
Κολεόπτερα) αλλά μεταναςτεφουν ςε άλλα υδάτινα ςυςτιματα όταν τα λιμνία ξθραίνονται.
Σο θμίξθρο κλίμα το οποίο επικρατεί ςε όλθ τθ Μεςογειακι λεκάνθ θ οποία χαρακτθρίηεται
από τθν ζντονθ εποχικότθτα και τθ μθ προβλεψιμότθτα τθσ διακεςιμότθτασ νεροφ,
αποτρζπει τθν ανάπτυξθ ενόσ μόνιμου επιφανειακοφ υδρογραφικοφ δικτφου, το οποίο
περιορίηεται ςυνικωσ ςε υφάλμυρα νερά παράκτιων υγροτόπων και λιμνϊν και ςε λιμνία
μεγάλου υψομζτρου. Από τθν άλλθ πλευρά, τα εποχικά λιμνία είναι τα πιο διαδεδομζνα και
αντιπροςωπευτικά υδάτινα οικοςυςτιματα των μεςογειακϊν χωρϊν, και φιλοξενοφν
πλοφςιεσ και αποκλειςτικζσ βιολογικζσ κοινότθτεσ προςαρμοςμζνεσ ςτο κλιματικό πρότυπο
τθσ περιοχισ. Επιπλζον ζχει αποδειχκεί ότι τα εποχικά λιμνία περιζχουν ζνα μεγαλφτερο
ποςοςτό τθσ τοπικισ βιοποικιλότθτασ από άλλουσ τφπουσ υγροτόπων όπωσ οι λίμνεσ, τα
ποτάμια και τα ρυάκια (Biggs et al., 2005; Hassall et al., 2012; Williams et al., 2004). Κακϊσ
ζχουν μεγαλφτερθ ποικιλία χλωρίδασ και πανίδασ, περιζχουν επίςθσ ζνα μεγαλφτερο
ποςοςτό ςπάνιων και μοναδικϊν ειδϊν (Williams et al.; 2004, Davies et al., 2008). Κατά
ςυνζπεια , τα εποχικά λιμνία και οι βιοκοινωνίεσ τουσ ζχουν τεκεί υπό προςταςία με οδθγία
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (οδθγία 92/43/ΕΟΚ του υμβουλίου) και από τθ φμβαςθ Ραμςάρ
για τουσ Τγροτόπουσ (Ψιφιςμα VIII.33/2002). Μεταξφ των αςπονδφλων, οριςμζνεσ ομάδεσ
καρκινοειδϊν ςυχνά κεωροφνται ωσ «είδθ ναυαρχίδεσ» των Μεςογειακϊν εποχικϊν
λιμνίων (π.χ. Eder & Hödl, 2002; Marrone et al., 2009). Παρά τθν πολυπλοκότθτα και τθ
ςθμαςία των κοινοτιτων των καρκινοειδϊν των μεςογειακϊν εποχικϊν λιμνίων, θ
εξαιρετικά πλοφςια πανίδα εντομόςτρακων των οικοςυςτθμάτων αυτϊν ζχει αποτελζςει
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αντικείμενο ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ μόνο κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, και πολλζσ
ταξινομικζσ ομάδεσ και περιοχζσ εξακολουκοφν να είναι ελάχιςτα γνωςτζσ (Marrone, 2006).
Μεταξφ των μζτρων που απαιτοφνται για τθ διατιρθςθ των αςπονδφλων των εποχικϊν
λιμνίων πρζπει να περιλαμβάνονται μζτρα για τθν διατιρθςθ τθσ υδρολογικισ δυναμικισ
των λιμνίων και για τθν αποφυγι ςυνφπαρξθσ ψαριϊν ι ειςβλθτικϊν ειδϊν όπωσ οι
καραβίδεσ. Επίςθσ, πρζπει να υπάρχει ςωςτι διαχείριςθ τθσ βόςκθςθσ και ρφκμιςθ των
γεωργικϊν πρακτικϊν ςτθν λεκάνθ απορροισ. υχνά απαιτοφνται δραςτθριότθτεσ
αποκατάςταςθσ όταν οι βιότοποι ζχουν υποςτεί ζντονθ υποβάκμιςθ. Πάντωσ, οποιαδιποτε
μζτρα ςχεδιαςτοφν, κα πρζπει να λάβουν ςοβαρά υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε
λιμνίου (Ruiz, 2008).
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ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
Χαράλαμποσ Αλιβιηάτοσ
ε Ευρωπαϊκό επίπεδο ζχουν εκπονθκεί αρκετά ζργα που αφοροφν τθ διατιρθςθ και
διαχείριςθ των υπό μελζτθ ειδϊν ορνικοπανίδασ. Η διατιρθςθ του Αιγωλιοφ (Aegolius
funereus) περιελάμβανε κυρίωσ ζρευνα και παροχι κουτιϊν-φωλιϊν αλλά και διαχείριςθ
οικοτόπων. Η τελευταία αφοροφςε κυρίωσ τθ διατιρθςθ παλαιϊν δαςϊν κωνοφόρων,
ιδίωσ ερυκρελάτθσ (López et al 2010, Korpimäki & Hakkarainen 2012).
Όςον αφορά τουσ δρυοκολάπτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του Μαφρου Δρυοκολάπτθ
(Dryocopus martius), του ταχτι Δρυοκολάπτθ (Picus canus) και του Λευκονϊτθ
Δρυοκολάπτθ (Dendrocopos leucotos), οι δράςεισ διατιρθςθσ αφοροφν κυρίωσ τθ
διατιρθςθ παλαιϊν δαςϊν, ιδιαίτερα εκείνων με πολλά απονεκρωμζνα και θμικανι δζντρα
(Gorman 2004). ε κάποιεσ περιοχζσ δοκιμάςτθκαν τεχνθτζσ φωλιζσ (ξφλινοι κφλινδροι ι
κοίλα κοφτςουρα) (Peterson & Grubb 1983). Τπάρχει εκτεταμζνθ βιβλιογραφία ςχετικά με
τθ ςπουδαιότθτα των παλαιϊν και απονεκρωμζνων δζντρων για τουσ δρυοκολάπτεσ (π.χ.
Angelstam et al 2003, Czeszczewik & Walankiewicz 2006, Kosioski & Kempa 2007). Η
εγκακίδρυςθ

προςτατευόμενων

περιοχϊν

κακϊσ

και

θ

εφαρμογι

κατάλλθλων

διαχειριςτικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ εξαίρεςθ από τθν υλοτόμθςθ τουλάχιςτον κάποιων
παλαιϊν ι απονεκρωμζνων δζντρων, ζχουν αποδειχκεί ςθμαντικζσ (Dimopoulos 1999).
Όςον αφορά τθν Πετροπζρδικα (Alectoris graeca), οι περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ
περιλαμβάνουν εγκακίδρυςθ προςτατευόμενων περιοχϊν και επιβολι κανονιςμϊν κιρασ
κακϊσ επίςθσ διαχείριςθ κάποιων οικοτόπων, επανειςαγωγζσ και ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ. Μεγαλφτερο ενδιαφζρον διατιρθςθσ ζχει ςυγκεντρϊςει το
υποείδοσ τθσ ικελίασ με τθν υλοποίθςθ, μεταξφ άλλων, ενόσ ζργου LIFE που ςτοχεφει ςτθ
διατιρθςι του (Palumbo & Lo Valvo 1999, Lo Valvo & Barresi 2011).
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