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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα διάκενα των δαςϊν ςτα όρθ Οίτθ και Καλλίδρομο, όπου αναπτφςςονται οι ποολιβαδικοί 

τφποι οικοτόπων 6210 και 6230 κακϊσ και τα εποχιακά λιμνία 3170 (Εικ.1), χαρακτθρίηονται 

από τθν ειςβολι ξυλωδϊν ειδϊν που οδθγοφν ςτθν εξάπλωςθ του ελατοδάςουσ. Ζχει 

διαπιςτωκεί, ότι θ εξάπλωςθ αυτι ςχετίηεται ςτενά με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και 

ιδιαίτερα με τθν κτθνοτροφία, θ οποία ζχει αλλάξει ςθμαντικά ωσ προσ τον τρόπο άςκθςισ 

τθσ και τθν εντατικοποίθςθ των διαδικαςιϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Στθ ςυνζχεια, 

παρουςιάηεται θ μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε για τθ μελζτθ τθσ βοςκοϊκανότθτασ, τθσ 

βοςκοφόρτωςθσ και τθσ λιβαδικισ κατάςταςθσ των λιβαδικϊν εκτάςεων κακϊσ και τα 

αποτελζςματα που βρζκθκαν ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ Α6 του προγράμματοσ. 

 

Εικόνα 1. Ρροςανατολιςτικόσ χάρτθσ περιοχϊν ζρευνασ. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Σημερινή κατάςταςη βόςκηςησ 

Για τθ μελζτθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ τθσ βόςκθςθσ, διαμορφϊκθκε ζνα διςζλιδο 

ερωτθματολόγιο, το οποίο ςυμπλθρϊκθκε από όλουσ τουσ κτθνοτρόφουσ που βόςκουν τα 

ηϊα τουσ εντόσ τθσ περιοχισ Natura 2000 των δφο βουνϊν. Το ερωτθματολόγιο αφοροφςε 

προςωπικά δεδομζνα του κάκε κτθνοτρόφου, τον αρικμό, είδοσ και τισ φυλζσ των ηϊων τα 

οποία βόςκει ςτθν περιοχι, θ εποχι και διάρκεια βόςκθςθσ, αν απαςχολοφςε βοςκό ι αν 
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τα ηϊα ποιμζνονταν από τον ίδιο, θ περιοχι βόςκθςθσ που καλφπτει, κατά πόςο θ 

διατροφι των ηϊων ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτα λιβάδια ι γίνεται χριςθ 

ςυμπλθρωματικϊν ηωοτροφϊν, τα ζργα υποδομισ που είχε ςτθν κατοχι του (π.χ. ςτάνθ), 

τισ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηει για τθ βόςκθςθ και τα γενικότερα προβλιματα 

που αντιμετωπίηει. Ο εντοπιςμόσ των κτθνοτρόφων ζγινε με τθ βοικεια των τοπικϊν αρχϊν 

(Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Διεφκυνςθ Δαςϊν, Φορζα Διαχείριςθσ του Ε.Δ. Οίτθσ, 

δθμοτικζσ αρχζσ κ.λπ.) και οι ςυναντιςεισ με τθν ερευνθτικι ομάδα ζγιναν ςτο πεδίο, ςτθ 

ςτάνθ ι ςτο ςπίτι τουσ ςτο χωριό. Επιπλζον, ο αρικμόσ των ηϊων που διλωςε ο κάκε 

κτθνοτρόφοσ, διαςταυρϊκθκε με τα ςτοιχεία των τοπικϊν αρμόδιων αρχϊν που ιταν 

υπεφκυνεσ για τθν χοριγθςθ των Ευρωπαϊκϊν επιδοτιςεων. 

Για τθ χωρικι αποτφπωςθ των κζςεων βόςκθςθσ, χρθςιμοποιικθκαν τοπογραφικοί χάρτεσ 

κλίμακασ 1:50.000, ςτουσ οποίουσ ζγινε προβολι των περιοχϊν που ζβοςκαν οι 

κτθνοτρόφοι τα ηϊα τουσ. Στθ ςυνζχεια, ψθφιοποιικθκαν για να μετρθκεί θ ζκταςι τουσ με 

τθ βοικεια των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (Γ.Σ.Ρ). Για τθν ζκκεςθ αυτι, 

μετατράπθκαν τα αιγοπρόβατα ςε ιςοδφναμα βοοειδϊν (1 βοοειδζσ = 6,66 αιγοπρόβατα) 

και εκτιμικθκε θ βοςκοφόρτωςθ ςε μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ (μΗΜ/ha) λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν περίοδο βόςκθςθσ ςε μινεσ. Στθν περίπτωςθ που περιςςότεροι από ζνασ 

κτθνοτρόφοι ζβοςκαν ςτθν ίδια περιοχι, θ βοςκοφόρτωςθ υπολογίηονταν αναλογικά. 

Τζλοσ, για τθ διαχρονικι εξζλιξθ του ηωικοφ κεφαλαίου κάκε οικιςμοφ που ανικαν οι 

κτθνοτρόφοι, λιφκθκαν ςτοιχεία (αρικμόσ αιγϊν, προβάτων, βοοειδϊν και των 

εκμεταλλεφςεων τουσ) από τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τθν περίοδο 

1961-2001. Για τθ ςθμερινι κατάςταςθ (ζτοσ αναφοράσ 2011), χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία 

τθσ Διεφκυνςθσ Κτθνιατρικισ Φκιϊτιδοσ. 

2.2. Λιβαδική κατάςταςη 

Για τον προςδιοριςμό τθσ λιβαδικισ κατάςταςθσ, ζγιναν μετριςεισ τθσ βλάςτθςθσ με τθ 

μζκοδο τθσ τομισ και του ςθμείου και ςτα δφο όρθ ςτισ αρχζσ Ιουλίου 2013 (8-10 Ιουλίου 

ςτθν Οίτθ και 11-12 Ιουλίου ςτο Καλλίδρομο). Συγκεκριμζνα, ζγιναν μετριςεισ ςε τομζσ 

μικουσ 20 μ., καταγράφοντασ 100 ςθμεία με τθ βοικεια μεταλλικισ βελόνασ (ανά 20εκ.). 

Στο Προσ Οίτθ, πραγματοποιικθκαν τομζσ ςε 5 περιοχζσ: ςτισ  Λιβαδιζσ (9 τομζσ), ςτο 

Γρεβενό (6 τομζσ), ςτθν Αλφκαινα (9 τομζσ), ςτα Τςαμαδαίικα (8 τομζσ) και ςτθ Λοφκα (Εικ. 

2). Στο Προσ Καλλίδρομο, πραγματοποιικθκαν τομζσ ςε 6 περιοχζσ  και ςυγκεκριμζνα ςτθ 

Νευρόπολθ (4 τομζσ), ςτισ Μικρζσ λίμνεσ (4 τομζσ), ςτθν Ραναγία (4 τομζσ), ςτθν 

Ραλιοςουβάλα (10 τομζσ), ςτθν Αγία (4 τομζσ) και ςτθ Γκιόηα (8 τομζσ)(Εικ.3). Οι τομζσ 

αυτζσ εγκαταςτάκθκαν τυχαία με ςτόχο τθν κάλυψθ διάφορων εδαφικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ 

το βάκοσ εδάφουσ και παράλλθλα με τισ αντίςτοιχεσ τομζσ βλάςτθςθσ που 

εγκαταςτάκθκαν ςτα πλαίςια των δράςεων Α3 και Α5. 

Σε όλεσ τισ τομζσ ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία κάλυψθσ (ςε ποςοςτό %) για τθ βλάςτθςθ, τθν ξθρι 

ουςία (νεκρά μζρθ φυτϊν) και το γυμνό ζδαφοσ, τα οποία επεξεργάςτθκαν και αναλφκθκαν 

για τον προςδιοριςμό τθσ λιβαδικισ κατάςταςθσ.  
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Εικόνα 2. Δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ ςτο Προσ Οίτθ 

 

Εικόνα 3. Δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ ςτο Προσ Καλλίδρομο 
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2.3. Βοςκοϊκανότητα 

Για τον υπολογιςμό τθσ βοςκοϊκανότθτασ εφαρμόςτθκε ο ακόλουκοσ τφποσ: 

Βοςκοϊκανότθτα (μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ-μΗΜ)=ζκταςθ (εκτάρια) Χ παραγωγι 

βοςκιςιμθσ φλθσ (Kg/ha) Χ ςυντελεςτι χρθςιμοποίθςθσ / μθνιαίεσ απαιτιςεισ μιασ Ηωικισ 

Μονάδασ (βοοειδζσ) (Kg/μινα). 

Θ ζκταςθ αναφζρεται ςτουσ ποολιβαδικοφσ οικότοπουσ 6210 και 6230 κακϊσ και ςτα 

εποχιακά λιμνία 3170, που βρίςκονται ςτα ανοίγματα του δάςουσ ςε κάκε βουνό. Τα 

ανοίγματα αυτά μετρικθκαν από ορκοφωτογραφίεσ περιόδου 2007-2009 (Κτθματολόγιο 

Α.Ε.).  

Θ παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ μετρικθκε ςτισ τομζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

κάλυψθ και ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ. Συγκεκριμζνα, τρία πλαίςια διαςτάςεων 0,5μ.Χ0,5μ. 

τοποκετικθκαν ςε κάκε τομι (ςε 5 μ., 10 μ. και 15 μ. από τθν αρχι), όπου κόπθκε με 

ψαλίδι όλθ θ υπζργεια βιομάηα ςε φψοσ 3 εκ. από το ζδαφοσ. Θ βιομάηα τοποκετικθκε ςε 

χάρτινεσ ςακοφλεσ και μεταφζρκθκε ςτο Εργαςτιριο του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτιμιου 

Θεςςαλονίκθσ, όπου και τοποκετικθκε ςτο φοφρνο για ξιρανςθ και ςτθ ςυνζχεια 

ηυγίςτθκε. Στο Προσ Οίτθ, κόπθκαν 96 δείγματα από τισ 32 τομζσ ςυν 5 επιπλζον δείγματα 

από τθ κζςθ Λοφκα, όπου δεν ζγινε δειγματολθψία λόγω τθσ υπερβόςκθςθσ και τθν 

απουςία βλάςτθςθσ. Στο όροσ Καλλίδρομο, λιφκθκαν 102 δείγματα. Για κάκε βουνό, 

υπολογίςτθκε ο μζςοσ όροσ όλων των πλαιςίων και θ παραγωγι εκφράςτθκε ςε kg/ha. Στθ 

ςυνζχεια, θ βοςκιςιμθ φλθ προζκυψε από τον πολλαπλαςιαςμό τθσ παραγωγισ με το 50%, 

ποςοςτό το οποίο κεωρείται ικανοποιθτικό για τθν αειφορικι παραγωγι των ποολιβαδικϊν 

οικοτόπων.  

Οι μθνιαίεσ απαιτιςεισ μιασ Ηωικισ Μονάδασ εκτιμικθκε ότι ςτθν περιοχι ανζρχονται ςε 

300 kg ξθρισ τροφισ το μινα. 

3. Αποτελζςματα 

3.1. Προσ Οίτη 

3.1.1. Σθμερινι κατάςταςθ βόςκθςθσ 

Στο Προσ Οίτθ, βρζκθκαν 20 κτθνοτρόφοι οι οποίοι κατοικοφν ςε 8 κοινότθτεσ. Στον πίνακα 

1 φαίνεται ότι τα πρόβατα είναι θ μεγαλφτερθ κατθγορία ηϊων που βόςκει ςτθν περιοχι 

Natura 2000 του Προυσ Οίτθ, ακολουκοφμενθ από τισ αίγεσ και τα βοοειδι που είναι θ 

μικρότερθ. Συνολικά, υπάρχουν 20 εκμεταλλεφςεισ αποτελοφμενεσ από 9 αμιγι κοπάδια 

προβάτων, 5 αμιγι κοπάδια αιγϊν, 3 μεικτά (αίγεσ, πρόβατα και βοοειδι) και 3 κοπάδια 

βοοειδϊν (Ρίνακασ 1). Συνικωσ, τα κοπάδια  ποιμζνονται από τουσ ιδιοκτιτεσ, ενϊ κάποιοι 

μιςκϊνουν βοςκό. Πλεσ αυτζσ οι εκμεταλλεφςεισ χρθςιμοποιοφν τα ορεινά ποολίβαδα ωσ 

κερινοφσ βοςκότοπουσ, κακϊσ τα χειμαδιά βρίςκονται κοντά ι γφρω από τα χωριά.  

Τα πρόβατα οδθγοφνται ςτο βουνό τζλθ Μαΐου ζωσ αρχζσ Ιουνίου και επιςτρζφουν ςτουσ 

χειμερινοφσ βοςκοτόπουσ νωρίσ το Σεπτζμβρθ. Οι αίγεσ φτάνουν ζνα μινα αργότερα ςτο 

βουνό αλλά αποχωροφν ζνα μινα αργότερα (τον Οκτϊβριο). Τα βοοειδι, επιςκζπτονται το 
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βουνό περίπου τθν ίδια περίοδο με τα πρόβατα, αλλά ςυνικωσ παραμζνουν περιςςότερο 

(μζχρι τον Οκτϊβριο). Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ, δε χορθγοφνται 

ςυμπλθρωματικζσ ηωοτροφζσ ςτα κοπάδια, εκτόσ από δφο ςτα οποία χορθγοφνταν μικρι 

ποςότθτα ςυμπυκνωμζνων ηωοτροφϊν αργά το καλοκαίρι.  

Ρίνακασ1. Ηωικό κεφάλαιο και αρικμόσ εκμεταλλεφςεων των κοινοτιτων που 
χρθςιμοποιοφν τισ περιοχζσ Natura 2000 ςτο Προσ Οίτθ κατά το ζτοσ 2013. 

Κοινότθτα Αίγεσ (Α) Ρρόβατα (Ρ) Βοοειδι (Β) 
Αρικμόσ 

εκμεταλλεφςεων 

Δφο Βουνά 300 35 19 1 

Αργυροχϊρι 375  25 3(2Α&1ΑΒ) 

Φραντηι 350  140 2(1Α&1Β) 

Μεξιάτεσ 580 190  4 (2Α&2Ρ) 

Νεοχϊρι 10 450  1 

Καςτανιά Υπάτθσ  400  1 

Κομποτάδεσ  785  6 

Υπάτθ   80 2 

Σφνολο 1615 1860 264 20 

 

Στθν περιοχι εφαρμόηεται το κοινόχρθςτο ςφςτθμα βόςκθςθσ, δθλαδι ο κάκε κτθνοτρόφοσ 

μπορεί να βόςκει ελεφκερα τα ηϊα του ςε όλο το βουνό. Εντοφτοισ, ςτθν πραγματικότθτα 

ιςχφει ζνασ παραδοςιακόσ καταμεριςμόσ των κοπαδιϊν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, όπου οι 

κτθνοτρόφοι κτίηουν πρόχειρεσ ςτάνεσ για να προφυλάξουν τα ηϊα τουσ κακϊσ και καλφβεσ 

για τουσ βοςκοφσ. Ραρόλα αυτά, τα ηϊα δεν περιορίηονται ςτισ κζςεισ αυτζσ, κακϊσ ςυχνά 

επιςκζπτονται γειτονικζσ περιοχζσ που χρθςιμοποιοφνται από άλλα κοπάδια άλλων 

κτθνοτρόφων. Στισ κζςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται, εκτόσ από τα διάκενα όπου 

αναπτφςςονται τα ποολίβαδα, και οι ςυςτάδεσ του δάςουσ, κακϊσ τα ηϊα κινοφνται 

ελεφκερα. Στον πίνακα 2 παρουςιάηονται οι αδρομερείσ τοποκεςίεσ που οι κτθνοτρόφοι 

διλωςαν ότι βόςκουν τα ηϊα τουσ και θ αντίςτοιχθ ζκταςθ τουσ. Επιπλζον, ςτθν εικόνα 4 

παρουςιάηεται θ χωρικι απεικόνιςθ των περιοχϊν αυτϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 

ζκταςθ του Εκνικοφ Δρυμοφ Οίτθσ ανζρχεται ςτα 13088 ha,  βόςκθςθ εφαρμόηεται ςτο 47% 

περίπου τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ.  

Διαιρϊντασ τθν ζκταςθ τθσ κάκε τοποκεςίασ με τον αρικμό των ηϊων που ζβοςκαν ςε αυτι, 

αφοφ μετατράπθκαν ςε μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ (ΜΗΜ) ανάλογα με τουσ μινεσ βόςκθςθσ 

τθν καλοκαιρινι περίοδο, υπολογίςτθκε θ βοςκοφόρτωςθ θ οποία και παρουςιάηεται ςτον 

πίνακα 2. Ραρόλο που θ βοςκοφόρτωςθ διζφερε μεταξφ των τοποκεςιϊν, εντοφτοισ ο 

γενικόσ μζςοσ όροσ δεν ξεπερνάει τθν 1μΗΜ/ha. 
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Ρίνακασ 2. Ζκςταςθ και βοςκοφόρτωςθ περιοχϊν βόςκθςθσ εντόσ τθσ περιοχισ Natura 
2000 του Προυσ Οίτθ. 

Ρεριοχι 
Ζκταςθ  

(ha) 
Βοςκοφόρτωςθ 

(μΗΜ*/ha) 

Αγριόβρυηα (Λοφκα) 1002,7 0,3 

Αλφκαινα 162,9 0,9 

Γερακαροφ 47,1 1,8 

Γιδοκάμπια-Ρετρωτόσ 307,5 0,5 

Κακαβόρεμα 37,0 1,8 

Κυραμόραχθ-Ξεροβοφνι 738,2 0,3 

Λιβαδιζσ-Γρεβενό 620,9 0,7 

Ματάκια-Βαλόρεμα 594,4 0,7 

Ξεροβοφνι 200,3 0,6 

Ριπερίγγου 354,1 1,0 

Στενοβοφνι 105,7 0,0** 

Τοφρκοσ-Φακίτςα 843,0 0,2 

Τριμερόβρυςθ - Αγ. Ακανάςιοσ 380,1 0,5 

Τςαμαδαίικα 476,7 0,9 

Τςοφκα-Τοφρλα 293,5 1,2 

Σφνολο 6138,9 0,8 

*μΗΜLUM= Μθνιαία Ηωικι Μονάδα (βοοειδζσ) ανά μινα. **Βόςκθςθ πολφ μικροφ 

αρικμοφ ηϊων ςτθν περιοχι. 

 

Εικόνα 4. Χάρτθσ κζςεων βόςκθςθσ ηϊων ςτθν περιοχι ζρευνασ ςτο Προσ Οίτθ. 
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3.1.2. Διαχρονικι εξζλιξθ 

Στθν εικόνα 5 παρουςιάηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των προβάτων, αιγϊν και βοοειδϊν 

κακϊσ και των εκμεταλλεφςεϊν τουσ, από το 1961 ζωσ το 2011. Είναι προφανζσ, ότι το 

1961 τα πρόβατα ιταν θ επικρατζςτερθ κατθγορία ηϊων, αλλά ο αρικμόσ τουσ μειϊκθκε 

δραςτικά, ιδίωσ μζχρι το 1991. Θ ίδια τάςθ ςυνεχίςτθκε και κατά τθν περίοδο 1991 ζωσ 

2001, αλλά θ μείωςθ ιταν θπιότερθ, ενϊ ο αρικμόσ τουσ  ςτακεροποιικθκε κατά το 2001 

με το 2011 να διατθρείται ςτο ίδιο ςχεδόν επίπεδο. Επίςθσ, ο αρικμόσ των κοπαδιϊν 

μειϊκθκε από το 1961και μετά. Αντίκετα, ο αρικμόσ των αιγϊν μειϊκθκε μεν από το 1961 

ζωσ το 1971, αλλά ςτθ ςυνζχεια αυξικθκε μζχρι το 1991 για να ςτακεροποιθκεί ςτθ 

ςυνζχεια μζχρι ςιμερα. Ο αρικμόσ των κοπαδιϊν, όμωσ,  μειϊκθκε πολφ περιςςότερο ςτισ 

αίγεσ παρά ςτα πρόβατα, γεγονόσ που υποδεικνφει τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ του μεγζκουσ 

των κοπαδιϊν των πρϊτων ςε ςχζςθ με τα δεφτερα. Τζλοσ, ο αρικμόσ των βοοειδϊν 

παρουςίαςε αφξθςθ με τα χρόνια, ιδίωσ το 2001, ενϊ ο αρικμόσ των κοπαδιϊν μειϊκθκε, 

υποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του μεγζκουσ τουσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ.  

Εικόνα 5. Διαχρονικι εξζλιξθ ηωικοφ κεφαλαίου και εκμεταλλεφςεων ςτο Προσ Οίτθ από το 

1961 μζχρι το 2001. 
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3.1.3. Κάλυψθ και ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ 

Στον πίνακα 3 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ κάλυψθσ ςτισ δειγματολθπτικζσ 

επιφάνειεσ του Προυσ Οίτθ. Θ μζςθ κάλυψθ τθσ βλάςτθςθσ ξεππζραςε το 90%, ενϊ του 

γυμνοφ εδάφουσ ιταν λιγότερθ από 10%. Πςον αφορά τθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ, τα 

αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον πίνακα 4. Είναι φανερό, ότι τα αγρωςτϊδθ 

κυριαρχοφςαν  με ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%. Αποτελοφνταν από πολυετι είδθ, κυρίωσ, 

με τθν  ομάδα τθσ Festuca ovina  να κυριαρχεί αποτελϊντασ το ζνα τζταρτο ςχεδόν τθσ 

ςυνολικισ κάλυψθσ τθσ βλάςτθςθσ, ενϊ θ ςυμμετοχι των ετιςιων ειδϊν ιταν πολφ 

περιοριςμζνθ (3,4%). Τα πλατφφυλλα είδθ αποτελοφςαν τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ ομάδα 

φυτϊν αποτελϊντασ το ζνα τρίτο ςχεδόν τθσ ςυνολικισ κάλυψθσ τθσ βλάςτθςθσ με 

κυρίαρχα τα είδθ του γζνουσ Centaurea sp. και το είδοσ Plantago holosteum. Τα ψυχανκι 

αποτελοφςαν τθν τρίτθ ομάδα φυτϊν από άποψθ μεγζκουσ με κυρίαρχα τα είδθ του 

γζνουσ Astragalus sp. Τζλοσ, τα ξυλϊδθ είδθ αποτελοφςαν τθν τζταρτθ ομάδα φυτϊν με 

κυρίαρχο είδοσ το Juniperus nana. 

Ρίνακασ 3. Μζςθ κάλυψθ (%) ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ δειγματολθψίασ του Προυσ Οίτθ. 

Κατθγορία 
κάλυψθσ 

Ρεριοχζσ δειγματολθψίασ Μζςθ κάλυψθ 
Αλφκαινα Γρεβενό Αλφκαινα Γρεβενό 

Βλάςτθςθ 94 93 89 94 92 
Ξθρι ουςία 0 1 1 1 1 

Γυμνό ζδαφοσ 6 6 10 5 7 
Σφνολο 100 100 100 100 100 

 

Ρίνακασ 4. Μζςθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ (%) ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ δειγματολθψίασ του Προυσ 
Οίτθ. 

Είδθ φυτϊν 
Ρεριοχζσ δειγματολθψίασ Μζςθ 

ςφνκεςθ Αλφκαινα Γρεβενό Αλφκαινα Γρεβενό 
Agrostis sp. 0 0 1,9 0,1 0,50 
Alopecurus gerardii 0,3 0,3 0,6 1,0 0,55 
Anthoxanthum odoratum 0 1 6,2 6,1 3,33 
Arrhenatherum elatius 0 0 0,0 1,5 0,38 
Brachypodium distachyon 0 0 0,0 9,3 2,33 
Brachypodium sylvaticum 0 0 0,0 1,4 0,35 
Bromus hordeaceous 0,8 0 0 0 0,20 
Cynosurus christatus 0,1 0 0,3 0,9 0,33 
Cynosurus echinatus 0 0 0,0 0,5 0,13 
Dactylis glomerata 0,7 0 0,0 1,9 0,65 
Deschampsia cespitosa 0 0 6,8 0,0 1,70 
Festuca ovina 35,1 42,7 17,8 0,0 23,90 
Festuca varia 0 13,2 0,0 30,6 10,95 
Phleum sp. 0,3 0 0,0 0,4 0,18 
Koeleria sp.  2,6 0 0 0 0,65 
Luzula spicata 3 0,3 0,5 1,6 1,35 
Nardus sp. 1 0 0 0 0,25 
Poa annua 0 0 2,6 0,0 0,65 
Poa bulbosa 2,4 0 1,0 1,2 1,15 
Trisetum flarescens 28 0,4 0,0 0,0 7,10 
Triticum sp.  0,3 0 0,0 0,0 0,08 



 

 

10 

Σφνολο αγρωςτωδϊν     56,71 
Astragalus sp. 5 6,7 4,6 0,1 4,10 
Lotus corniculatus 1,4 0 0,9 1,8 1,03 
Trifolium arvense 0,5 0 0,0 1,0 0,38 
Trifolium campestre 0 0 0,0 0,4 0,10 
Trifolium fragiferum 0,9 0 0,0 0,3 0,30 
Trifolium hybridum 0,8 1 0,0 0,0 0,45 
Trifolium repens 0 0 0,0 0,4 0,10 
Trifolium rigidum 0,1 0 0,0 0,0 0,03 
Trifolium sp. 0,9 0 6,2 0,0 1,78 

Σφνολο ψυχανθϊν     8,27 
Achillea millefolium 1 1 0,0 0,3 0,58 
Alium sp. 0 0 0,0 0,1 0,03 
Anthemis tinctoria 2,5 0,2 2,0 1,1 1,45 
Armeria sp. 1,4 0,9 0,3 3,2 1,45 
Asphodelina libumica 0 0 0,0 0,4 0,10 
Bupleurum sp. 0 0 0,0 0,1 0,03 
Capsella bursa pastoris 0 0 0,0 0,1 0,03 
Carlina sp. 1,3 0 0,0 0,3 0,40 
Centaurea sp. 0,2 7,9 7,2 2,0 4,33 
Crepis sp. 0,6 0 1,2 1,7 0,88 
Dianthus sp. 0,7 1,1 0,8 1,4 1,00 
Filipendula sp. 0,9 0,5 0,0 0,3 0,43 
Fragaria vesca 0 0 0,0 0,4 0,10 
Galium sp. 1,7 2,6 6,1 3,2 3,40 
Gerastium glomeratum 0,8 0,7 0,0 0,5 0,50 
Helleborus sp. 0 0 0,0 0,5 0,13 
Hieracium filoseloides 0 0 0,0 3,0 0,75 
Hieracium hoppeanum 0,6 0,4 10,1 0,9 3,00 
Inula germanica 0 0 0,0 0,3 0,08 
Minuartia sp. 0 0 0,4 0 0,10 
Nepeta nota 0,7 0 0 0 0,18 
Plantago holosteum 1,2 10,3 0,0 4,9 4,10 
Plantago subulata 0 0 6,5 0,0 1,63 
Plantago sp. 0 0 0,8 4,4 1,30 
Potentilla recta 0,6 2,4 1,6 0,6 1,30 
Prunela sp. 0 0 0,0 0,4 0,10 
Ranunculus sp. 0,1 0 0,0 0,0 0,03 
Rumex acetocela 0,4 0,2 0,9 0,0 0,38 
Satureja vulgaris 0 0 0,0 0,3 0,08 
Scabiosa sp. 0 0,2 0,0 0,0 0,05 
Scirpus sp. 0 0 0,0 0,1 0,03 
Sedum sp. 0 0 0,0 0,2 0,05 
Silene sp.  0,2 0 0,0 0,0 0,05 
Thymus auris 0,9 2,2 0,4 2,7 1,55 

Σφνολο πλατφφυλλων     29,60 
Verbascum sp. 0 0,2 0,0 0,0 0,05 
Pteridium sp. 0 0 0,0 1,0 0,25 
Daphne oleoides 0 0 0,3 0,0 0,08 
Juniperus nana 0 3,8 12,0 0,0 3,95 
Juniperus oxycedrus 0 0 0,0 5,1 1,28 
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Ξυλϊδη είδη και φτζρεσ     5,61 
Σφνολο 100 100 100 100 100 

3.1.4. Ραραγωγι και βοςκοϊκανότθτα 

Στον πίνακα 5 δίνεται θ παραγωγι (t/ha) ςτισ περιοχζσ  δειγματολθψίασ του Προυσ Οίτθ. Αν 

εξαιρζςουμε τθ Λοφκα, θ πιο παραγωγικι επιφάνεια ιταν θ Αλφκαινα και ακολουκοφςαν οι 

Λιβαδιζσ, το Γρεβενό και τα Τςαμαδαίικα. Θ Λοφκα αποτελεί ιδιαίτερθ περίπτωςθ (δολίνα), 

με πολφ γόνιμο ζδαφοσ και δεν αντιπροςωπεφει τα ποολίβαδα τθσ Οίτθσ. Με βάςθ τθν 

παραγωγι βιομάηασ υπολογίςτθκε θ βοςκοϊκανότθτα ςε μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ (μΗΜ) 

και μΗΜ/ha για κάκε κζςθ και για όλεσ τισ λιβαδικζσ εκτάςεισ όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 5. 

Ρίνακασ 5. Μζςθ παραγωγι υπζργειασ βιομάηασ ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ δειγματολθψίασ 
και θ αντίςτοιχθ βοςκοϊκανότθτα ςτο Προσ Οίτθ. 

Ρεριοχι 
δειγματολθψίασ 

Ραραγωγι  
(t/ha) 

Ζκταςθ 
(ha) 

Βοςκοϊ-
κανότθτα 

(μΗΜ) 

Βοςκοϊ-
κανότθτα 
(μΗΜ/ha) 

Αλφκαινα 2,05 100,9 344,9 3,4 
Γρεβενό 1,52 13,8 33,9 2,5 
Λιβαδιζσ 1,86 41,8 129,6 3,1 

Λοφκα 5,94 34,7 343,5 9,9 
Τςαμαδαίικα 1,31 2,9 6,3 2,2 
Μζςοσ Προσ 2,54/1,7* 194,1/159,4* 821,7/451,6* 4,2/2,8* 

*Χωρίσ τθν περιοχι Λοφκα. 

3.2. Προσ Καλλίδρομο 

3.2.1. Σθμερινι κατάςταςθ βόςκθςθσ 

Στο Προσ Καλλίδρομο, βρζκθκαν να βόςκουν τα ηϊα τουσ 17 κτθνοτρόφοι, κάτοικοι 7 

κοινοτιτων. Από τον πίνακα 6, γίνεται αντιλθπτό ότι ςτθν περιοχι δε βόςκουν κακόλου 

πρόβατα, παρά μόνο αίγεσ και βοοειδι, με τα τελευταία να αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ 

κατθγορία αγροτικϊν ηϊων ςτθν περιοχι. Ραρόλα αυτά, και τα δφο είδθ ηϊων υπερζχουν 

αρικμθτικά, όταν ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχα ςτο Προσ Οίτθ, ιδίωσ τα βοοειδι. Συνολικά, 

βρζκθκαν 17 εκμεταλλεφςεισ από τισ οποίεσ 11 ιταν αμιγϊσ αιγοτροφικζσ, 5 κοπάδια με 

βοοειδι και 1 μεικτό (βοοειδι και αίγεσ) (Ρίνακασ 6). Τα κοπάδια τουσ ποιμαίνονται από 

τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, αλλά ςε κάποιεσ μιςκϊνεται και βοςκόσ. Ππωσ και ςτο Προσ Οίτθ, 

όλεσ οι εκμεταλλεφςεισ αξιοποιοφν το όροσ Καλλίδρομο ωσ κερινά λιβάδια κακϊσ τα 

χειμαδιά εντοπίηονται γφρω από τα χωριά. Το μεγαλφτερο μζροσ των αιγϊν οδθγοφνται ςτο 

βουνό ςτα τζλθ Μαΐου ζωσ αρχζσ Ιουνίου και επιςτρζφουν ςτα χειμερινά λιβάδια νωρίσ το 

Σεπτζμβρθ ζωσ και Νοζμβρθ, ανάλογα με τον κτθνοτρόφο. Τα βοοειδι επιςκζπτονται το 

βουνό ςχεδόν τθν ίδια περίοδο με τισ αίγεσ και παραμζνουν ςε αυτό για 5-8 μινεσ. Κατά 

τθν περίοδο του καλοκαιριοφ, δε χορθγοφνται ςυμπλθρωματικζσ ηωοτροφζσ από τουσ 

περιςςότερουσ κτθνοτρόφουσ.  

Πςον αφορά το ςφςτθμα βόςκθςθσ, το κακεςτϊσ που εφαρμόηεται είναι το ίδιο με αυτό 

ςτο Προσ Οίτθ. Ο πίνακασ 7 παρουςιάηει τισ αδρομερείσ τοποκεςίεσ που δθλϊκθκαν από 

τουσ κτθνοτρόφουσ ότι βόςκουν τα ηϊα τουσ και θ αντίςτοιχθ ζκταςθ τουσ, ενϊ ςτθν εικόνα 

6 παρουςιάηεται θ χωρικι απεικόνιςθ των περιοχϊν αυτϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το 
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ςφνολο τθσ περιοχισ Natura 2000 ςτο Προσ Καλλίδρομο ανζρχεται ςτα 6685 ha,  βόςκθςθ 

εφαρμόηεται ςτο 84% περίπου τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ. 

Ρίνακασ 6. Ηωικό κεφάλαιο και αρικμόσ εκμεταλλεφςεων των κοινοτιτων που χρθςιμοποιοφν 
τισ περιοχζσ Natura 2000 ςτο Προσ Καλλίδρομο κατά το ζτοσ 2013.  

Κοινότθτα  Αίγεσ (Α) Βοοειδι (Β) Αρικμόσ εκμεταλλεφςεων 

Ανάβρασ 340  2 

Δρυμαία 300  1 

Ελευκεροχϊρι 300 286 3 (1Α&2Β) 

Θερμοπφλεσ 806 80 7 (6Α&1Β) 

Ραλαιοχϊρι 100  1 

Ξυλικοί 70 100 1 

Μενδενίτςα  55 2 

Σφνολο 1916 521 17 

 

Διαιρϊντασ τθν ζκταςθ τθσ κάκε τοποκεςίασ με τον αρικμό των ηϊων που ζβοςκαν ςε αυτι, 

αφοφ μετατράπθκαν ςε μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ (μΗΜ) ανάλογα με τουσ μινεσ βόςκθςθσ 

τθν καλοκαιρινι περίοδο, υπολογίςτθκε θ βοςκοφόρτωςθ θ οποία και παρουςιάηεται ςτον 

πίνακα 7. Ραρόλο που θ βοςκοφόρτωςθ διζφερε μεταξφ των τοποκεςιϊν, εντοφτοισ ο 

γενικόσ μζςοσ όροσ δεν ξεπερνάει τθν 1 μΗΜ/ha. 

Ρίνακασ 7. Ζκςταςθ και βοςκοφόρτωςθ περιοχϊν βόςκθςθσ εντόσ τθσ περιοχισ Natura 
2000 του Προυσ Καλλίδρομο. 

Ρεριοχι 
Ζκταςθ  

(ha) 
Βοςκοφόρτωςθ 

(μΗΜ*/ha) 
Αγία Τριάδα (Αγιά) 180,4 0,6 
Αλϊνι (Γκιόηα) 140,9 1,3 
Γεροπαπά 249,6 0,9 
Ελαφοβοφνι 226,5 0,6 
Ελευκεροχϊρι 75,3 2,5 
Ηάςτανοσ 90,4 1,2 
Ιςϊματα 486,1 1,1 
Κορυφι -Καλαμποκιά 627,7 1,3 
Λαηαρά –Ραλιόβοροσ (Ραναγιά) 885,1 0,4 
Λιακίτςα 83,3 0,3 
Νευρόπολθ 172,5 0,1 
Ραλαιά Δρακοςπθλιά 120,3 0,2 
Ραλιόβοροσ - Χονδρά δζντρα (Μικρζσ λίμνεσ) 350,7 0,3 
Ραλιόκαςτρο 244,7 0,5 
Ραλιοςουβάλα 53,5 3,7 
Ραρυφζσ 233,6 0,1 
Ραςάσ-Μεταλλεία 692,5 1,2 
Ρλατανάκοσ 305,5 0,1 
Στρογγυλοβοφνι 193,0 0,8 
Τριδζνδρι 190,4 1,4 

Σφνολο 5601,9 0,9 
*μΗΜ= Μθνιαία Ηωικι Μονάδα (βοοειδζσ) ανά μινα.  



 

 

13 

 

Εικόνα 6. Χάρτθσ κζςεων βόςκθςθσ ηϊων ςτθν περιοχι ζρευνασ ςτο Προσ Καλλίδρομο. 

3.2.2. Διαχρονικι εξζλιξθ 

Στθν εικόνα 7 παρουςιάηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των προβάτων, αιγϊν και βοοειδϊν 

κακϊσ και των εκμεταλλεφςεων τουσ, από το 1961 ζωσ το 2011. Είναι προφανζσ ότι τα 

πρόβατα ιταν θ επικρατζςτερθ κατθγορία ηϊων μόνο κατά το 1971, ενϊ ο αρικμόσ τουσ 

κατά το 1961 ιταν ςχεδόν ίςοσ με τον αντίςτοιχο αρικμό των αιγϊν. Ραρόλα αυτά, από το 

1991 οι αίγεσ ζγιναν θ κυρίαρχθ κατθγορία ηϊων ςτθν περιοχι, ενϊ ο αρικμόσ τουσ 

ςτακεροποιικθκε το 2011, ςτα ίδια επίπεδα από το 2001. Επίςθσ, ο αρικμόσ των κοπαδιϊν 

μειϊκθκε κατά το 1961 τόςο ςτισ αίγεσ όςο και ςτα βοοειδι. Ραρόλο που αναφζρονται 

εκμεταλλεφςεισ προβάτων ςτα χωριά γφρω από το Καλλίδρομο, εντοφτοισ δεν 

χρθςιμοποιοφν το βουνό για βόςκθςθ. Τζλοσ, ο αρικμόσ των βοοειδϊν μειϊκθκε από το 

1961-1971, για να ακολουκιςει αυξθτικι πορεία μζχρι και ςιμερα. Ραρόλα αυτά, ο 

αρικμόσ των εκμεταλλεφςεων μειϊκθκε με το πζραςμα των χρόνων, υποδθλϊνοντασ τθν 

αφξθςθ του μεγζκουσ των κοπαδιϊν τα τελευταία χρόνια. 
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Εικόνα 7. Διαχρονικι εξζλιξθ ηωικοφ κεφαλαίου και εκμεταλλεφςεων ςτο Προσ Καλλίδρομο 

από το 1961 μζχρι το 2001. 

3.2.3. Κάλυψθ και ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ  

Στον πίνακα 8 παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά τθσ κάλυψθσ ςτισ δειγματολθπτικζσ 

επιφάνειεσ του Προυσ Καλλίδρομου. Θ μζςθ κάλυψθ τθσ βλάςτθςθσ ξεπερνοφςε το 95% και 

του γυμνοφ εδάφουσ ιταν λιγότερο από 5%. Σχετικά με τθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ, τα 

αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον πίνακα 9. Τα αγρωςτϊδθ είδθ ιταν θ επικρατοφςα 

κατθγορία βλάςτθςθσ καλφπτοντασ ποςοςτό μεγαλφτερο από 50%. Αποτελοφνταν  κυρίωσ 

από πολυετι είδθ με επικρατζςτερα τθ Festuca varia, ακολουκοφμενθ από τα Lolium 

perenne, Hordeum bulbosum και Cynodon dactylon. Τα ετιςια αγρωςτϊδθ είδθ 

ςυμμετείχαν με ποςοςτό μικρότερο από το 5% τθσ κάλυψθσ τθσ βλάςτθςθσ. Τα 

πλατφφυλλα είδθ ιταν θ δεφτερθ ςθμαντικότερθ κατθγορία φυτϊν καλφπτοντασ 

περιςςότερο από το ζνα τρίτο τθσ βλάςτθςθσ, με τα είδθ Plantago sp. , Potentila recta και 

Scabiosa sp. να ςυμμετζχουν ςτθν  κάλυψθ με ποςοςτό  μεγαλφτερο από 3%. Τα ψυχανκι 

αποτελοφςαν τθν τρίτθ κατθγορία από άποψθ τάξθσ μεγζκουσ με επικρατζςτερο το Lotus 

corniculatus. Τζλοσ τα ξυλϊδθ είδθ αποτελοφςαν τθν τζταρτθ κατθγορία φυτϊν με το 

Ononis spinosa να είναι το ςθμαντικότερο είδοσ. 
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Ρίνακασ 8. Μζςθ κάλυψθ (%) ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ δειγματολθψίασ του Προυσ Καλλίδρομου. 

Κατθγορία 
κάλυψθσ 

Ρεριοχζσ  δειγματολθψίασ Μζςθ 
ςφνκεςθ Αγία  Γκιόηα Αγία  Γκιόηα Αγία  Γκιόηα 

Βλάςτθςθ 100 97 93,2 93,2 97,4 95,7 96,1 
Ξθρι ουςία 0 0 0 0 0 0 0 

Γυμνό 
ζδαφοσ 

00 3,0 6,8 6,8 2,6 4,3 3,9 

Σφνολο 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ρίνακασ 9. Μζςθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ (%) ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ δειγματολθψίασ του 

Προυσ Καλλίδρομου. 

Είδθ φυτϊν 
Ρεριοχζσ  δειγματολθψίασ 

Μζςθ 
ςφνκεςθ 

Αγία  Γκιόηα 
Μικρζσ 
λίμνεσ 

Νεβρό 
πολθ 

Ραλιοςο
υβάλα 

Ραναγ
ία 

Aegilops sp. 0 0 0 0 3,6 0 0,60 

Agrostis sp. 12,8 0 0 0,4 3,1 10,9 4,53 

Alopecurus sp. 0,0 0 0 0 0,1 0 0,02 

Anthoxanthum odoratum 0,0 8,5 0 0 0,7 0 1,53 

Avena fatua 0,5 0 0 0 0 0 0,08 

Avena sp. 0,8 0 0 0 0 0 0,13 

Brachypodium sylvaticum 0,0 8,4 0 0 0,8 0 1,53 

Bromus sterilis 0,0 1,3 0 0 0 0 0,44 

Bromus hordeaceous 0,0 0 0 0 0,1 0 0,02 

Carex sp. 5,3 0 0 0 11,5 4,5 3,55 

Cynodon dactylon 0,0 0 13,4 18,1 0 0 5,25 

Cynosurus christatus 0,0 0 0 0 0,7 0 0,12 

Cynosurus echinatus 0,0 1,9 15,5 2,4 0,2 2,3 3,72 

Dactylis glomerata 2,5 0 0 0,3 0,1 0,5 0,57 

Festuca arundinacea 3,8 0 0 0 0,1 0 0,65 

Festuca sp. 0,8 0 0 0 0 0 0,13 

Festuca varia 0,0 26,6 15,7 21,2 6,9 16,3 14,45 

Hordeum bulbosum 14,1 0 4,1 0,3 1,6 18,1 6,37 

Lolium perenne 17,0 0 1,2 6,2 10,3 6,5 6,87 

Luzula spicata 0,0 0,3 0 0 0 0 0,05 

Phleum sp. 0,3 0,1 0 0 3,2 0 0,60 

Poa sp. 0,5 0,5 0 0 0 3,7 0,78 

Triticum sp. 0,0 0 0 0 0,1 1,4 0,25 

Σφνολο αγρωςτωδϊν       52.24 

Lotus corniculatus 0,0 2,7 6,6 2,4 6,3 0 3,00 

Melilotus sp. 0,0 4 0 0 0 5,7 1,65 

Medicago sp. 0,5 0 0 0 0 0 0,08 

Trifolium arvense 0,0 2,8 0 0 0 0 0,47 

Trifolium campestre 0,0 0,1 0 0 0 0 0,02 

Trifolium fragiferum 0,8 1,4 0 0,3 0,1 4,1 1,12 
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Trifolium sp. 0,0 0 0,3 0 1,2 1,9 0,57 

Σφνολο ψυχανθϊν       6.91 

Anagalis arvensis 0,0 2,2 0 0 0 0 0,37 

Achillea millefoulium 0,0 0,1 2,8 0 0,1 0 0,50 

Alium sp. 0,0 0,1 0 0 1,1 0 0,20 

Anthemis sp. 0,3 1,3 0 0,3 0,1 0 0,33 

Armeria sp. 0,0 0 0,8 0 0,1 0 0,15 

Bupleurum sp. 0,0 0,3 1,3 0 0,8 0 0,40 

Carlina sp. 7,3 0 0,8 7,7 2,8 1 3,27 

Centaurea sp. 0,3 0 1,3 1,3 0 0 0,48 

Clinopodium sp. 0,5 0 0,5 0 0 0 0,17 

Convolvulus althaeoides 0,0 0,5 0 0 0 2,2 0,45 

Convolvulus betonicifolus 1,5 0 0 0 0 0 0,25 

Crepis sp. 0,0 0 0,3 4,1 0 0 0,73 

Daucus carota 2,0 0 0 0 0 0 0,33 

Dianthus sp. 0,0 1,6 1,8 0,8 0,1 0 0,72 

Galium sp. 9,5 0 0 0 0 0 1,58 

Euphrasia stricta 0,0 0,1 0 0 0 0 0,02 

Filipendula sp. 0,0 5,1 0 0 0,7 0 0,97 

Galium divaricatum 0,0 0,4 0 0 0 0 0,07 

Galium sp. 0,0 2,5 0,8 0 5,4 4,2 2,15 

Hieracium filoseloides 0,0 8,1 1,3 0,8 0 0 1,70 

Hypochoeris sp. 1.3 0 0,3 0 0 0 0,27 

Linum sp. 0,0 0 0 0 0 1,6 0,27 

Μarrubium velutinum 0,0 1,3 0 1,6 1,1 2,6 1,10 

Oenanthe sp. 0,0 0 0 0 0,5 1,8 0,38 

Plantago sp. 0,0 2,2 8,6 8,9 4,2 1,6 4,25 

Polygonum molle 0,0 0 7,3 0 0 0 1,22 

Potentilla recta 3,5 1,8 8,8 0 8,2 0,3 3,77 

Prunela sp. 0,0 0,9 6,2 0,3 0,1 0 1,25 

Rumex acetosela 0,0 0 0 0 0 0,3 0,05 

Sanguisorba minor 0,0 0,5 0 0 0,1 0 0,10 

Scabiosa sp. 0,0 0,1 0 19,7 0 0 3,30 

Scirpus sp. 0,0 0 0 0 8,9 0 1,48 

Silene sp.  0,0 0,9 0 0 0 0 0,15 

Thymus sp. 0,0 7,3 0 0,3 4,7 0 2,05 

Tragopogon sp. 0,0 0 0 0 0,1 0 0,02 

Xeranthemum inapertum 2,0 0 0,5 0 0,8 0,8 0,68 

Σφνολο πλατφφυλλων       35.18 

Ononis spinosa 11,8 0 0 2,6 9,3 7,8 5,25 

Pteridium sp. 0,0 2,6 0 0 0,1 0 0,45 

Crataegus sp. 0,3 0 0 0 0 0 0,05 

Ξυλϊδη είδη και φτζρεσ       5.75 

Σφνολο 100 100 100 100 100 100 100 
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3.2.4. Ραραγωγι και βοςκοϊκανότθτα 

 

Ο πίνακασ 10 παρουςιάηει τθ μζςθ βιομάηα που μετρικθκε ςτισ ζξι δειγματολθπτικζσ 

επιφάνειεσ του Προυσ Καλλίδρομου. Με εξαίρεςθ τισ περιοχζσ Γκιόηα και Μικρζσ Λίμνεσ, 

όλεσ οι άλλεσ περιοχζσ ιταν αρκετά παραγωγικζσ με τθν Ραλιοςουβάλα (μια εποχιακι 

λίμνθ) να είναι θ πιο παραγωγικι. Με βάςθ τθν παραγωγι βιομάηασ υπολογίςτθκε θ 

βοςκοϊκανότθτα ςε μθνιαίεσ Ηωικζσ Μονάδεσ (μΗΜ) και μΗΜ/ha για κάκε κζςθ και για όλεσ 

τισ λιβαδικζσ εκτάςεισ όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 10. 

Ρίνακασ 10. Μζςθ παραγωγι υπζργειασ βιομάηασ ςτισ διάφορεσ επιφάνειεσ 
δειγματολθψίασ και θ αντίςτοιχθ βοςκοϊκανότθτα ςτο Προσ Καλλίδρομο 

Ρεριοχι 
δειγματολθψίασ 

Ραραγωγι  
(t/ha) 

Ζκταςθ 
(ha) 

Βοςκοϊ-
κανότθτα 

(μΗΜ) 

Βοςκοϊ-
κανότθτα 
(μΗΜ/ha) 

Γκιόηα 1,57 2,95 7,72 2,6 
Αγιά 4,05 4,76 32,13 6,8 

Μικρζσ Λίμνεσ 1,53 8,66 22,08 2,6 
Ραναγιά 5,48 14,95 136,54 9,1 

Ραλαιοςουβάλα 6,89 22,58 259,29 11,48 
Νευρόπολθ 5,33 4,41 39,17 8,9 
Μζςοσ Προσ 4,14 58,31 402,34 6,9 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αν και τα δφο βουνά Οίτθ και Καλλίδρομο γειτνιάηουν, εντοφτοισ παρουςιάηουν αρκετζσ 

διαφορζσ ςτθν άςκθςθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ. Μια ςθμαντικι διαφορά είναι, 

ότι θ Οίτθ βόςκεται από όλα τα είδθ ηϊων, δθλαδι πρόβατα, αίγεσ και βοοειδι, ενϊ το 

Καλλίδρομο μόνο από αίγεσ και βοοειδι. Θ απουςία προβάτων ςτο Καλλίδρομο μπορεί να 

αποδοκεί ςτα λιγότερα ποολίβαδα που υπάρχουν ςε ςφγκριςθ με τθν Οίτθ. Μάλιςτα, το 

Καλλίδρομο είναι περιςςότερο δαςωμζνο με αποτζλεςμα να ζχει λιγότερα  διάκενα ςε 

ςχζςθ με τθν Οίτθ. Συγκεκριμζνα, θ ζκταςθ των διάκενων τθσ Οίτθσ είναι τρεισ φορζσ 

μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με αυτι του Καλλίδρομου. Αυτό οφείλεται πικανόν ςτο γεγονόσ,ότι θ 

Οίτθ είναι ψθλότερθ από το Καλλίδρομο και ζχει ψευδαλπικι ηϊνθ, θ οποία δεν υπάρχει 

ςτο Καλλίδρομο. Ζνασ επιπλζον λόγοσ για τθν απουςία των προβάτων από το Καλλίδρομο 

είναι θ ζλλειψθ πόςιμου νεροφ για τα ηϊα. Το Καλλίδρομο είναι ζνα «ξθρό» βουνό με πολφ 

λίγεσ πθγζσ, ενϊ τα εποχιακά τζλματα ζχουν βρϊμικο νερό και δεν προτιμϊνται από τα 

πρόβατα. Σε αντίκεςθ, θ Οίτθ ζχει άφκονα πθγαία νερά και ςυνεπϊσ είναι πιο φιλόξενθ για 

τα πρόβατα. Τα πρόβατα χρθςιμοποιοφςαν τισ εκτάςεισ του Καλλίδρομου ςτο παρελκόν, 

μζχρι τισ δεκαετίεσ του 60 και του 70. Από τότε μετακινικθκαν ςτα πεδινά για δφο λόγουσ. 

Ζνασ ιταν θ ανάγκθ εντατικοποίθςθσ των εκμεταλλεφςεων με ςκοπό τθν παραγωγι 

περιςςότερου γάλατοσ, μια εξζλιξθ που ζκανε απαραίτθτθ τθ χριςθ καλφτερθσ τροφισ, και 

τθν ειςαγωγι φυλϊν ηϊων  ακατάλλθλων για το βουνό. Ο άλλοσ λόγοσ ιταν θ ςταδιακι 

αφξθςθ των βοοειδϊν ςτο βουνό τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, τα οποία είναι ανταγωνιςτικά με 

τα πρόβατα, γιατί βόςκουν ςτα ποολίβαδα ενϊ θ διατάραξθ που προκαλοφν ςτθν κάλυψθ 
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τθσ βλάςτθςθσ είναι αποτρεπτικι για τα πρόβατα. Οι αντιπαρακζςεισ μεταξφ ιδιοκτθτϊν 

προβάτων και βοοειδϊν ςτθν  κοινι χριςθ των ποολίβαδων είναι γνωςτζσ ςε όλθ τθ χϊρα.  

Μια άλλθ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ Οίτθσ και Καλλίδρομου είναι, ότι το τελευταίο 

βόςκεται από ςχετικά μεγαλφτερο αρικμό αιγϊν, και ςυγκεκριμζνα από ςχεδόν διπλάςιο 

αρικμό αιγϊν ςε ςχζςθ με τθν Οίτθ. Τα βοοειδι ςτα βουνά είναι ζνα πρόςφατο φαινόμενο 

ςε όλθ τθ χϊρα. Στο παρελκόν, τα πρόβατα αποτελοφςαν το κφριο είδοσ ηϊου που 

χρθςιμοποιοφςε τα βουνά τθ κερινι περίοδο ωσ μζροσ του ςυςτιματοσ εκτροφισ που 

αναφζρονταν ςτο νομαδιςμό πολφ παλιά και ςτθ μετακινοφμενθ κτθνοτροφία αργότερα. 

Και τα δφο βουνά και ειδικά θ Οίτθ χρθςιμοποιοφνταν ωσ κερινά λιβάδια από τουσ 

Σαρακατςάνουσ, οι οποίοι είχαν αποκλειςτικά πρόβατα. Για να διατθριςουν τα διάκενα 

των δαςϊν ανοιχτά, ςυνικιηαν να καίνε τα «ηιηάνια», τα ξυλϊδθ (π.χ. νανόκεδρα) και 

ποϊδθ είδθ (π.χ. αγκάκια και ςκλθρά αγρωςτϊδθ). Οι πυρκαγιζσ ζμπαιναν ςτο τζλοσ του 

καλοκαιριοφ, λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ των νομάδων για τα χειμαδιά, προκειμζνου να βγει  

φρζςκο χόρτο ςτα τζλθ τθσ άνοιξθσ του επόμενου χρόνου, όταν κα  επζςτρεφαν. Αυτι θ 

πρακτικι  ιταν κοινι ςε όλα ςχεδόν τα  βουνά, αλλά εξαφανίςτθκε με τθ μείωςθ του 

νομαδιςμοφ και τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τθσ φωτιάσ. Στο μεταξφ, θ βόςκθςθ 

προβάτων ςτα βουνά δεν προςζλκυε πλζον νζουσ ανκρϊπουσ εξαιτίασ των 

κοινωνικοοικονομικϊν αλλαγϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και τα πρόβατα άρχιςαν να 

μετακινοφνται μόνιμα ςτα πεδινά. Κατά τισ δεκαετίεσ του 80 και του 90, άρχιςε θ 

αντικατάςταςθ τουσ ςτα βουνά από τα βοοειδι, επειδι δεν αρμζγονται και χρειάηονται 

λιγότερθ φροντίδα από τα πρόβατα. Σιμερα, ςχεδόν όλα τα βουνά που χρθςιμοποιοφνταν 

από τα πρόβατα ζχουν καταλθφκεί από τα βοοειδι. Είναι κετικό το γεγονόσ, ότι θ Οίτθ 

εξακολουκεί να ζχει πρόβατα. Επίςθσ, ςε κάποιο βακμό τα πρόβατα αντικαταςτικθκαν από 

τισ αίγεσ εξαιτίασ τθσ λιγότερθσ φροντίδασ που απαιτοφν και τθν ικανότθτά τουσ να 

χρθςιμοποιοφν τα ξυλϊδθ είδθ που ζχουν ειςβάλει  ςτα ποολίβαδα. 

Μια τελευταία διαφορά μεταξφ των δφο βουνϊν, από άποψθ άςκθςθσ τθσ κτθνοτροφικισ 

δραςτθριότθτασ, αποτελεί θ μεγαλφτερθ περίοδοσ βόςκθςθσ ςτο Καλλίδρομο ςε ςφγκριςθ 

με αυτι τθσ Οίτθσ, προφανϊσ γιατί οι κλιματικζσ ςυνκικεσ είναι πιο ευνοϊκζσ ςτο πρϊτο 

βουνό λόγω χαμθλότερου υψομζτρου από το δεφτερο.  

Ραρόλο που υπάρχουν όλεσ αυτζσ οι διαφορζσ, θ πίεςθ τθσ βόςκθςθσ δε διαφζρει πολφ 

μεταξφ των δφο βουνϊν, αν και είναι ελαφρϊσ υψθλότερθ ςτο Καλλίδρομο παρά ςτθν Οίτθ. 

Οι τιμζσ βοςκοφόρτωςθσ 0,8 και 0,9 μΗΜ/ha που βρζκθκαν ςτθν Οίτθ και ςτο Καλλίδρομο 

αποτελοφν μια γενικι αποτίμθςθ τθσ, κακϊσ ςυμπεριλαμβάνουν τόςο τα δαςικά διάκενα, 

όςο  και το δάςοσ. Κατά ςυνζπεια, δεν αντικατοπτρίηουν τθν πραγματικι πίεςθσ βόςκθςθσ 

που αςκείται ςτουσ ποολιβαδικοφσ οικότοπουσ. Οι τιμζσ αυτζσ υποδεικνφουν, ότι θ πίεςθ 

βοςκισ είναι κατάλλθλθ για τα δαςικά διάκενα αλλά μεγάλθ για το δάςοσ. Ραρόλα αυτά, θ 

εικόνα που αντιλαμβάνεται κάποιοσ, όταν επιςκεφτεί τα βουνά είναι διαφορετικι. Τα 

δαςικά διάκενα προςελκφουν περιςςότερα ηϊα και για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα με 

αποτζλεςμα θ βόςκθςθ να είναι μεγαλφτερθ ςε ςφγκριςθ με αυτι που δζχεται το δάςοσ. 

Για αυτό το λόγο, χρειάηεται εκτενζςτερθ μελζτθ για τθν καλφτερθ εκτίμθςθ τθσ πίεςθσ 

βοςκισ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ βόςκθςθ αςκείται ςε ζνα πολφ μεγαλφτερο 
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τμιμα τθσ περιοχισ Natura 2000 ςτο Καλλίδρομο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τμιμα ςτθν 

Οίτθ. 

Πςον αφορά τθ βλάςτθςθ και τθν παραγωγικότθτα μεταξφ των ποολίβαδων των δφο 

βουνϊν, υπάρχουν επίςθσ διαφορζσ. Τα ποολίβαδα ςτο Καλλίδρομο είναι πολφ πιο 

παραγωγικά, με αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ βοςκοϊκανότθτα ςε ςφγκριςθ με τθν Οίτθ. 

Αυτό πικανόν να μπορεί να αποδοκεί ςτα καλφτερα εδάφθ, από άποψθσ γονιμότθτασ, 

λόγω καλφτερων εδαφικϊν ςυνκθκϊν ςτο πρϊτο ςε ςφγκριςθ με το δεφτερο βουνό. Στο 

Καλλίδρομο, επικρατοφν αςβεςτολικικά εδάφθ, τα οποία χαρακτθρίηονται από ςχετικά 

υψθλότερο pH, ενϊ ςτθν Οίτθ κυριαρχοφν όξινα εδάφθ, ωσ αποτζλεςμα του φλφςχθ από 

τον οποίο προζρχονται. Ακόμθ ζνασ λόγοσ είναι θ υψομετρικι διαφορά μεταξφ των δφο 

βουνϊν και οι οποίεσ δθμιουργοφν ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ αφξθςθσ των φυτϊν ςτο 

Καλλίδρομο παρά ςτθν Οίτθ. Ραρόλα αυτά, τα δφο βουνά ζχουν ςχετικά παραγωγικά 

ποολίβαδα με υψθλι βοςκοϊκανότθτα, γεγονόσ που εξθγεί τθν παρουςία τόςο πολλϊν 

αγροτικϊν ηϊων.  

Σχετικά με τθν κάλυψθ και ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ των ποολίβαδων, υπάρχουν επίςθσ 

ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο βουνϊν. Ραρόλο που τα περιςςότερα είδθ είναι 

κοινά ςτα δφο βουνά, τα αγρωςτϊδθ καλφπτουν μεγαλφτερθ ζκταςθ των ποολίβαδων ςτθν 

Οίτθ και αποτελοφνται κατά 60% από είδθ του γζνουσ Festuca, ενϊ ςτο Καλλίδρομο 

υπάρχει ιςορροπία ςτθ ςυμμετοχι των ειδϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ. Επίςθσ, τα ετιςια 

αγρωςτϊδθ ζχουν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτο Καλλίδρομο από τθν Οίτθ. Τζλοσ, οι 

πλατφφυλλεσ πόεσ καλφπτουν μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτο Καλλίδρομο με ςθμαντικι 

ςυμμετοχι των ειδϊν του γζνουσ Plantago και των αγκακιϊν ςε ςχζςθ με τθν Οίτθ. Οι 

άλλεσ δφο κατθγορίεσ φυτϊν (ψυχανκι και ξυλϊδθ είδθ) είναι ιςοδφναμεσ ωσ προσ τθν 

κάλυψθ, αλλά διαφζρουν ωσ προσ τθ ςφνκεςθ. Γενικά, θ ποολιβαδικι βλάςτθςθ του 

Καλλίδρομου ζχει μεγαλφτερθ ποικιλότθτα και είναι περιςςότερο διακζςιμθ και πιο 

επικυμθτι από τα αγροτικά ηϊα, με αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ πίεςθ βόςκθςθσ ςε ςχζςθ 

με αυτι τθσ Οίτθσ. Και ςτα δφο βουνά υπάρχει μια μικρι, αλλά χαρακτθριςτικι ομάδα 

ξυλωδϊν ειδϊν, ενϊ το γυμνό ζδαφοσ καταλαμβάνει μικρό ποςοςτό. Πλα αυτά τα 

χαρακτθριςτικά δείχνουν μια ςχετικά καλι λιβαδικι κατάςταςθ . 

5. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Τα δφο βουνά, Οίτθ και Καλλίδρομο, ςχετίηονται με τθν κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα από 

πολφ παλιά, θ οποία είναι ςθμαντικι για τθ διατιρθςθ των δαςικϊν διάκενων και τθσ 

βιοποικιλότθτασ ςτουσ οικότοπουσ των ποολίβαδων. Θ ςθμερινι τθσ άςκθςθ, όμωσ,  είναι 

ςε μεγάλο βακμό αλόγιςτθ, ιδιαίτερα ςτο  Καλλίδρομο, όπου οι ποολιβαδικοί οικότοποι 

δζχονται μεγάλθ πίεςθ βοςκισ. Θ ςυνζχιςθ τθσ κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ είναι 

απαραίτθτθ για τθ διατιρθςθ των δαςικϊν διακζνων, αλλά πρζπει να οργανωκεί ςε 

ορκολογικι βάςθ προκειμζνου να μθ ηθμιϊνεται και το δάςοσ.  

 


