
Το Δάσοσ
Μια ολοκληρωμένη Προσέγγιση 

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, 
Γεώργιος Κατσαδωράκης

WWF Ελλάς, 2012



Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου,                
Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Συντονισμός Έκδοσης: Ευαγγελία Κορακάκη, Ηλίας Τζηρίτης

Γλωσσική Επιμέλεια: Αριάδνη Χατζηανδρέου

Φωτογραφία εξώφυλλου: © WWF Ελλάς/Andrea Bonetti  

Σχεδιασμός-Παραγωγή: ΚΕΘΕΑ Σχήμα-Χρώμα 

ISBN: 978-960-7506-28-3

Copyright: WWF Ελλάς 

Προτεινόμενη αναφορά: Όνομα συγγραφέα-ων. 2012. Τίτλος κεφαλαίου.
Σελ. 000-000 στο Α.Χ. Παπαγεωργίου, Γ. Καρέτσος και Γ. Κατσαδωράκης  
(επιμ. έκδοσης). Το δάσος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
WWF Ελλάς, Αθήνα.  

Το βιβλίο έχει τυπωθεί σε χαρτί Soporset Premium Offset/100 gr 
πιστοποιημένο κατά FSC (Cert. no SW-COC-1783). 

Διατίθεται δωρεάν και απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση.

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Το Μέλλον των Δασών», με την συγχρηματοδότηση των κοινωφελών 
ιδρυμάτων Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και με την 
υποστήριξη ιδιωτών.



Γενικά χαρακτηριστικά λιβαδικών 
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Ως λιβαδικό οικοσύστημα, εννοείται η φυσική ή 
ημι-φυσική οργανωμένη και λειτουργική μονάδα 
στην οποία υπάρχει συνεχής ροή ενέργειας και κυ-
κλοφορία των θρεπτικών στοιχείων μεταξύ των ζω-
ντανών (βιοτικών) και μη (αβιοτικών) μερών της. 
Στη μονάδα αυτή, συνήθως συγκομίζεται η πρωτο-
γενής παραγωγή (υπέργεια βιομάζα) είτε από τον 
άνθρωπο (μέσω τακτικής χορτονομής), είτε σε με-
γάλο βαθμό από τα αγροτικά και άγρια ζώα (βο-
σκήσιμη ύλη) μέσω της βόσκησης, είτε από το συν-
δυασμό αυτών των δύο δραστηριοτήτων. 

Η ποικιλία των κλιματεδαφικών συνθηκών, αλλά 
και η ιστορική χρήση των λιβαδιών τής χώρας μας 
από αρχαιοτάτων χρόνων, έχει συντελέσει στην 

ύπαρξη διαφορετικών λιβαδικών τύπων (ποολίβα-
δα, φρυγανολίβαδα, θαμνολίβαδα και δασολίβαδα) 
και υποτύπων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
της EUROSTAT (2010), η ποσοστιαία κάλυψη των 
ποολίβαδων και των θαμνολίβαδων ανέρχεται στο 
34% (33% δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις, 24% 
γεωργικές καλλιέργειες) και αποτελεί το μεγαλύ-
τερο κλάσμα τύπου/χρήσεων γης. Αν δε στο πο-
σοστό αυτό προσμετρηθούν και τα αντίστοιχα 
των δασολίβαδων και φρυγανολίβαδων, αναμένε-
ται το σύνολο των λιβαδιών στην Ελλάδα να υπερ-
βεί το 40%. Έτσι, τα λιβάδια αποτελούν εκτετα-
μένο φυσικό πόρο και συμβάλλουν στην τοπική 
και εθνική οικονομία και πολιτισμό.

Οι λιβαδικές εκτάσεις της χώρας είναι σχεδόν στο 
σύνολό τους φυσικές ή ημιφυσικές και χαρακτη-
ρίζονται από ποικιλία βοτανικής σύνθεσης και με-
γάλο αριθμό ειδών. Στις λιβαδικές εκτάσεις της 
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8. Λιβαδικά οικοσυστήματα και προοπτικές              
αειφορικής διαχείρισης  
Απόστολος Π. Κυριαζόπουλος, Ελένη Μ. Αβραάμ,                                                  
Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης, Ζωή Μ. Παρίση 

T α λιβάδια στην Ελλάδα είναι φυσικά ή ημιφυσικά οικοσυστήματα και καλύπτουν το 40% της χερσαίας 
επιφάνειας, αποτελώντας τον μεγαλύτερο φυσικό πόρο της χώρας. Στις λιβαδικές εκτάσεις της Ελλάδας, 
όπως σε όλη τη Μεσόγειο, ασκείται ως κύρια δραστηριότητα η βόσκηση των αγροτικών ζώων, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο των οικοσυστημάτων αυτών. Η διαχείρισή τους θα πρέ-

πει να γίνεται με τις αρχές: α) της αειφορίας των οικοσυστημάτων, β) της φυσικής αναγέννησης, γ) των πολλαπλών 
σκοπών και δ) της προστασίας. Έτσι, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά 
και στη βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των ζωοκομικών προϊόντων. Επιπλέον, τα λιβαδικά οικοσυστή-
ματα έχουν τεράστια σημασία για τη διατήρηση της χλωριδικής και γενετικής ποικιλότητας και για την άγρια ζωή. Η 
κανονική βόσκηση, μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαχειριστικό εργαλείο σε αρκετές προστατευόμενες 
περιοχές. Παράλληλα, τα λιβάδια παράγουν αγαθά και υπηρεσίες όπως καυσόξυλα, φαρμακευτικά και αρωματικά 
φυτά, μέλι, αναψυχή κ.ά. Πολλές φορές, όμως, υπάρχει υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αυτών, η οποία σχετίζεται 
κυρίως με την ανεπαρκή διαχείρισή τους. Για την ορθολογική αξιοποίηση των λιβαδιών, βασική προϋπόθεση αποτε-
λεί η ολοκλήρωση της απογραφής τους και η εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών μελετών με βάση τον περιβαλλοντικό 
τους ρόλο και την πρόβλεψη αξιοποίησης των λοιπών χρήσεών τους. Οι ειδικές αυτές διαχειριστικές μελέτες θα πρέ-
πει να εντάσσονται σε μία ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των φυσικών πόρων μίας περιοχής.   

Λέξεις κλειδιά: βιοποικιλότητα, εκτατική κτηνοτροφία, οικοσυστημική αντίληψη, ορθολογική ανάπτυξη, πολυ-
λειτουργικότητα
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Ελλάδας, όπως και της Μεσογείου, ασκείται ως 
κύρια δραστηριότητα η βόσκηση σε εκτατική ή 
ημι-εκτατική μορφή. Το γεγονός αυτό είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι στα 
αντίστοιχα λιβάδια της κεντρικής και βόρειας Ευ-
ρώπης (π.χ. Τσεχία και Σλοβακία) έχει εκλείψει 
σχεδόν ολοκληρωτικά η βόσκηση (με εξαίρεση 
ίσως τον πυρήνα των Άλπεων), με αποτέλεσμα τη 
σχεδόν πλήρη απουσία οικοτόνων, όπως π.χ. τα 
θαμνολίβαδα. Κατά την έννοια αυτή, στη χώρα 
μας αλλά και στις μεσογειακές χώρες η βόσκηση 
αποτελεί αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο 
των φυσικών και ημι-φυσικών λιβαδικών οικοσυ-
στημάτων. Αντίθετα, τα τεχνητά, κυρίως, λιβάδια 
της κεντρικής Ευρώπης1 διατηρούνται με την κο-
πή και τη συγκομιδή της φυτομάζας.  

Η ποικιλία λιβαδικών τύπων συνδέεται και με την 
αυξημένη βιοποικιλότητα που παρουσιάζουν τα 
λιβάδια. Η αυξημένη χλωριδική ποικιλότητα των 
ελληνικών και, γενικά, των μεσογειακών λιβαδι-
κών οικοσυστημάτων έναντι εκείνων των κεντρο- 
και βορειο-Ευρωπαϊκών χωρών (Vrahnakis et al. 
2010), αποδίδεται τόσο στην ποικιλία μικροπερι-
βαλλόντων, όσο και στην ικανότητα των φυτών 
να προσαρμόζονται στη μακραίωνη χρήση των λι-
βαδιών. Παράλληλα με τη χλωριδική ποικιλότη-
τα, αυξημένη είναι και η πανιδική ποικιλότητα, 
καθώς πλήθος μεγάλων και μικρών ζωικών οργα-
νισμών χρησιμοποιεί τους λιβαδικούς πόρους.

Λιβαδικά οικοσυστήματα και περι-
φερειακή αγροτική ανάπτυξη

Λιβαδικά οικοσυστήματα και κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο της πρωτογενούς 
παραγωγής με ιδιαίτερη σημασία για την εθνική 
οικονομία. Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, η συνεισφορά τής γεωργίας 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανέρχεται πε-
ρίπου στο 7% την τελευταία δεκαετία, με ετήσι-
ες αυξομειώσεις και χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψη τα προϊόντα μεταποίησης του γεωργικού το-
μέα. Η συμμετοχή της ζωικής παραγωγής στην 
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής του γεωργικού το-
μέα φθάνει μόλις το 26%. Από την άλλη πλευρά, 
το ισοζύγιο εισαγωγών/εξαγωγών είναι ελλειμ-
ματικό, με αυξητική τάση κυρίως για τα ζωοκο-
μικά προϊόντα, οι εισαγωγές των οποίων αποτε-

λούν τη δεύτερη μεγαλύτερη εκροή οικονομικών 
πόρων μετά τις εισαγωγές των καυσίμων (Βακά-
κης 2007).

Τα φυσικά λιβάδια μπορούν να συμβάλουν ουσι-
αστικά στην αύξηση της ζωικής παραγωγής, αλ-
λά και στην ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων. 
Στο σύνολο της ακαθάριστης αξίας της ζωικής πα-
ραγωγής, πρωτεύουσα θέση κατέχει η αιγοπρο-
βατοτροφία με 58,7%, ακολουθεί η βοοτροφία με 
19,3%, η πτηνοτροφία με 9,9%, η χοιροτροφία με 
7,8% και οι υπόλοιποι τομείς με 4,5% (Σκιαδάς 
2007). Η αιγοπροβατοτροφία παραδοσιακά απο-
τελούσε έναν δυναμικό κλάδο της κτηνοτροφίας 
για τη χώρα μας. Στον κλάδο αυτόν, περισσότερο 
από όλους τους άλλους κλάδους της κτηνοτροφί-
ας, η διατροφή των ζώων στηριζόταν κατά μεγάλο 
ποσοστό στα φυσικά λιβάδια σε εκτατικά και ημι-
εκτατικά συστήματα εκτροφής, αξιοποιώντας τις 
ημιορεινές και ορεινές περιοχές όπου βρίσκονται 
οι περισσότερες λιβαδικές εκτάσεις. Τα τελευταία 
χρόνια, όμως, υπήρξε μία στροφή προς περισσό-
τερο εντατικά συστήματα εκτροφής σε σταβλι-
σμένες μονάδες (Σκιαδάς 2007). Τα συστήματα 
αυτά για την αιγοπροβατοτροφία υιοθετήθηκαν 
κυρίως μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και τις επιδοτήσεις που δόθηκαν ως 
κίνητρο για αύξηση της παραγωγής. Η στροφή 
αυτή, όμως, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
κόστους παραγωγής των ζωοκομικών προϊόντων 
λόγω της αύξησης κυρίως του κόστους διατροφής 
των ζώων. Το κόστος διατροφής των ζώων αυξή-
θηκε, διότι οι συμπυκνωμένες και συγκομισμένες 
τροφές που χρησιμοποιούνται, είτε εισάγονταν 
είτε έπρεπε να μεταφερθούν από μακρινές απο-
στάσεις, δεδομένης της έλλειψης οργάνωσης και 
συντονισμού της ζωικής και φυτικής παραγωγής 
σε τοπικό επίπεδο (Βακάκης 2007). 

Σήμερα, όμως, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στο θέμα των επιδοτήσεων στη γεωργία και 
κτηνοτροφία έχει αλλάξει ριζικά. Επιπλέον, η αύ-
ξηση της χρησιμοποίησης γενετικά τροποποιημέ-
νων φυτικών προϊόντων στη διατροφή των ζώων, 
η έξαρση των ζωονόσων αλλά και η αυξανόμενη 
ευαισθητοποίηση για την προστασία του περι-
βάλλοντος, διαμόρφωσαν μια καταναλωτική τάση 
που εστιάζει στην ποιότητα των ζωοκομικών προϊ-
όντων. Αυτή η τάση, υποστηριζόμενη από εκδηλω-
μένη πολιτική βούληση, ευνόησε την ανάπτυξη και 
διάδοση των συστημάτων εκτατικής και ημιεκτατι-
κής εκτροφής (Gibon 2005), τα οποία ικανοποιούν 

1 Χρησιμοποιούνται οι όροι μόνιμο λιβάδι (permanent grassland) και προσωρινό λιβάδι (temporary grassland), όπως έχουν καθοριστεί από την έυρω-
παϊκή Ένωση (κανονισμός Eέ νο 796/2004), κυρίως για τα πλαίσια της πολιτικής των επιδοτήσεων. Τα μόνιμα λιβάδια είναι εκτάσεις με φυτικά είδη που 
αναπτύσσονται φυσικά ή καλλιεργούνται για τροφή των ζώων για περισσότερο από πέντε χρόνια, ενώ τα προσωρινά για λιγότερο (Reheul et al. 2007).
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σε μεγαλύτερο βαθμό τις σύγχρονες τάσεις παρα-
γωγής ποιοτικών προϊόντων και προϊόντων βιολο-
γικής ή ολοκληρωμένης εκτροφής (Σκιαδάς 2007).

Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί 
σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η ελλη-
νική κτηνοτροφία, για να γίνει ανταγωνιστική, θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιότητα των παρα-
γόμενων ζωοκομικών προϊόντων και να εκμεταλ-
λευθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της έναντι 
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά είναι οι κλι-
ματικές συνθήκες, τα φυσικά λιβάδια με την πλού-
σια φυτοποικιλότητα και οι αυτόχθονες φυλές ζώ-
ων που είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες 
περιοχές. Αυτό σημαίνει επιστροφή στα παραδο-
σιακά εκτατικά και ημιεκτατικά συστήματα εκτρο-
φής, στα οποία η διατροφή των ζώων στηρίζεται 
κυρίως στα φυσικά λιβάδια, με χαμηλότερο κόστος 
συγκριτικά με τις συμπυκνωμένες και συγκομισμέ-
νες ζωοτροφές. Έτσι, θα μειωθεί το κόστος διατρο-
φής των ζώων και, κατά συνέπεια, το κόστος παρα-
γωγής των ζωοκομικών προϊόντων. Εκτός, όμως, 
από τους οικονομικούς λόγους, η απευθείας βό-
σκηση των φυσικών λιβαδιών συμβάλλει ουσιαστι-
κά στην υγιεινή των ζώων και, κατά συνέπεια, στην 
καλύτερη ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων 
(Νάστης 1994). Επιπλέον, η ποιότητα των ζωοκο-
μικών προϊόντων, γενικά, βελτιώνεται με την αύ-
ξηση της ποικιλότητας των φυτικών ειδών που κα-
ταναλώνουν τα ζώα στα λιβαδικά οικοσυστήματα 
(Παπαναστάσης και Ισπικούδης 2006). 

Τα φυσικά λιβάδια, εκτός από τη μεγάλη ποικιλό-
τητα φυτικών ειδών, χαρακτηρίζονται και από με-
γάλη διαφοροποίηση ως προς τη σύνθεση των ει-
δών ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το 
υψόμετρο (Βραχνάκης κ.ά. 2003, Abraham et al. 
2009) στο οποίο βρίσκονται. Από τα παραπάνω 
προκύπτει ότι κάθε φυσικό λιβάδι χαρακτηρίζε-
ται από τη χλωρίδα του, η οποία έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά, από τα οποία επηρεάζεται και η 
προτίμηση που δείχνουν γι’ αυτή τα βόσκοντα ζώα 
(Παπαναστάσης και Ισπικούδης 2006). Η χλωρίδα 
τού κάθε λιβαδιού είναι αυτή που προσδίδει ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά, όπως χρώμα και γεύση στο 
γάλα (Coulon et al. 2004) και στο κρέας (Priolo et 
al. 2001) των ζώων που βόσκουν σε αυτό. Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για 
την παραγωγή προϊόντων με «Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» ή με «Προστα-
τευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ». Η ποιότη-
τα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, 
βάσει των άρθρων 2 και 4 του κανονισμού της ΕΕ 
2018/92, οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο 
γεωγραφικό περιβάλλον (που περιλαμβάνει τους 
φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες), και η πα-
ραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβά-
νουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιο-

χή. Τα προϊόντα αυτά έχουν κερδίσει τους κατανα-
λωτές κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η ζήτησή τους διαρκώς αυξάνει (Gibon 2005). 

Ο στόχος της παραγωγής ποιοτικών ζωοκομικών 
προϊόντων με σχετικά χαμηλό κόστος μπορεί να 
επιτευχθεί όταν η διατροφή των ζώων στηρίζεται 
σε μεγάλο ποσοστό στα φυσικά λιβάδια. Το ερώ-
τημα, όμως, είναι κατά πόσο μπορούν τα φυσι-
κά λιβάδια να καλύψουν τις ανάγκες των ζώων σε 
τροφή, με βάση τη λιβαδική κατάσταση, την πα-
ραγωγή και την ποιότητα βοσκήσιμης ύλης που 
προσφέρουν. Η πραγματικότητα είναι ότι η ποσό-
τητα και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης που πα-
ράγεται στα φυσικά λιβάδια σήμερα υπολείπεται 
του παραγωγικού δυναμικού τους. Με βάση αυτό 
το δεδομένο, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανά-
γκες των ζώων σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό οφεί-
λεται σε πολλούς λόγους, διαφορετικούς σε κάθε 
περιοχή. Ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις περι-
πτώσεις είναι η έλλειψη διαχείρισης. 

Το πρόβλημα της αξιοποίησης των φυσικών λιβα-
διών προς όφελος της κτηνοτροφίας που πηγάζει 
από το κοινόχρηστο καθεστώς βόσκησης θα μπο-
ρούσε να αντιμετωπιστεί με τη χωροταξική και 
ορθολογικά σχεδιασμένη οργάνωση λιβαδικών 
μονάδων ή, σύμφωνα με την τελευταία τάση, πυ-
ρήνων κτηνοτροφίας (π.χ. κτηνοτροφικά πάρκα). 
Στην τελευταία περίπτωση, προϋποθέσεις αποτε-
λούν ο ορισμός της κτηνοτροφικής ζώνης, η χωρο-
ταξική μελέτη οργάνωσής της και, κυρίως, ο σεβα-
σμός και η παρακολούθηση συμμόρφωσης στους 
περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να συνοδεύ-
ουν μία τέτοια έγκριση. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει 
να δοθεί στην υγιεινή των ζώων για την αποφυ-
γή διασποράς ασθενειών· επίσης, στην αποφυγή 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των εγγύτερων 
στους κτηνοτροφικούς πυρήνες λιβαδιών, δηλαδή 
της αποφυγής «πυοσφαιρικών» χαρακτηριστικών 
στο τοπίο (Washington-Allen et al. 2003). Τέλος, 
ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί στην ορθολο-
γική διαχείριση των αποβλήτων των μονάδων, για 
την αποφυγή σημειακής υπερφόρτωσης νιτρικών 
στο έδαφος και στους υπόγειους υδροφορείς.

Αγροδασοπονία
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 διαπιστώθη-
κε από την επιστημονική κοινότητα ότι η εντατι-
κή αξιοποίηση εκτάσεων για μόνο μια χρήση (γε-
ωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία) αποδείχτηκε σε 
αρκετές περιπτώσεις καταστροφική για το περι-
βάλλον και όχι επαρκώς παραγωγική. Αναπτύ-
χθηκε, έτσι, σε πολλές περιοχές του πλανήτη με 
διαφορετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοι-
κονομικές συνθήκες, ενδιαφέρον για παραδοσια-
κές διαχειριστικές πρακτικές όπως είναι τα αγρο-
δασοπονικά συστήματα. 
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Ο όρος Αγροδασοπονία (Agroforestry) αναφέρεται 
στα αειφόρα εκείνα συστήματα διαχείρισης της 
γης που αυξάνουν τη συνολική παραγωγή συνδυ-
άζοντας, συγχρόνως ή διαδοχικά, ποώδη και δεν-
δρώδη φυτά, πιθανότατα δε και αγροτικά ζώα 
(Mac Dicken and Vergana 1990). Στα συστήματα 
αυτά εφαρμόζονται τρόποι διαχείρισης συμβα-
τοί με την παραδοσιακή καλλιεργητική πρακτική. 
Κύρια συστατικά της Αγροδασοπονίας είναι: α) τα 
ποώδη γεωργικά ή λιβαδικά φυτά, β) τα καρπο-
φόρα ή δασικά δένδρα και γ) τα αγροτικά ζώα. 
Για να χαρακτηριστεί ένα σύστημα αγροδασοπο-
νικό είναι απαραίτητη η παρουσία των δένδρων. 
Ανάλογα με το βαθμό παρουσίας των συστατικών 
τους, τα αγροδασοπονικά συστήματα σύμφωνα 
με τον Nair (1985) διακρίνονται σε:

α) Δασογεωργικά (Silvo-arable), όπου υπάρχει 
συνδυασμός δένδρων και ποωδών γεωργικών φυ-
τών ή αμπέλου. Στα δασογεωργικά συστήματα τα 
δένδρα είναι δασικά ή οπωροφόρα. Τα δασικά εί-
δη διατηρήθηκαν μετά την αλλαγή της χρήσης γης 
από δάσος σε γεωργική καλλιέργεια ή φυτεύονται 
για παραγωγή ξυλείας. Τα οπωροφόρα φυτεύο-
νται για παραγωγή κυρίως καρπών και δευτερευ-
όντως καυσόξυλων ή/και ζωοτροφών. Τα συστή-
ματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρη-
ση της ποικιλότητας στο αγροτικό τοπίο. 

β) Δασολιβαδικά (Silvo-pastoral), όπου υπάρχει 
συνδυασμός δένδρων και ποωδών λιβαδικών φυ-
τών που βόσκονται από αγροτικά ζώα. Τα δασολι-
βαδικά συστήματα διακρίνονται σε φυσικά και τε-
χνητά. Στα φυσικά ανήκουν τα δασολίβαδα (λιβα-
δικά οικοσυστήματα, μέσα στα οποία φύονται δι-
άσπαρτα μεμονωμένα άτομα, συδενδρίες ή λόχμες 
δασικής δενδρώδους βλάστησης (Παπαναστάσης 
και Νοϊτσάκης 1992), ενώ στα τεχνητά ανήκουν 
δενδροφυτείες (ελαιώνες, λευκοκαλλιέργειες κ.ά.) 
με ποώδη υπόροφο που βόσκεται. Πλεονεκτήμα-
τα που έχουν τα δασολιβαδικά συστήματα στη 
Μεσογειακή ζώνη είναι η συνήθως μεγαλύτερη 
παραγωγή βοσκήσιμης ύλης (Kyriazopoulos et al. 
2006) σε σχέση με αυτή γειτονικών ανοικτών εκτά-
σεων, λόγω της αυξημένης εδαφικής υγρασίας 
που δημιουργεί η σκίαση των δένδρων. Επίσης, η 
θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης που παράγε-
ται στα συστήματα αυτά συνήθως είναι υψηλότε-
ρη (Koukoura et al. 2009), λόγω του ότι τα σκια-
ζόμενα φυτά βρίσκονται σε πρωιμότερο φαινολο-
γικό στάδιο. Ακόμη, στα δασολιβαδικά συστήμα-
τα η βιοποικιλότητα ενισχύεται λόγω της ποικιλί-
ας των μικροπεριβαλλόντων που δημιουργούνται 
από την παρουσία των δένδρων (Mosquera-Losada 
et al. 2005). 

γ) Αγροδασολιβαδικά (Agro-silvo-pastoral), όπου 
συνυπάρχουν δένδρα με γεωργικές ποώδεις καλ-
λιέργειες και αγροτικά ζώα. Τα ζώα μπορεί να βό-

σκουν μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών ή στα 
όρια των αγρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά 
δασογεωργικά συστήματα της χώρας μας είναι 
στην ουσία αγροδασολιβαδικά (Mantzanas et al. 
2004, Kyriazopoulos and Arabatzis 2006), καθώς 
η βόσκηση μετά τη συγκομιδή τής καλλιέργειας 
αποτελεί συνήθη πρακτική.

Τα αγροδασοπονικά συστήματα είναι αρκετά δι-
αδεδομένα στην Ελλάδα. Είναι τεκμηριωμένο ότι 
είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της βι-
οποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου. Είναι, 
συνεπώς, αναγκαία η προστασία τους, η μελέ-
τη τους, αλλά και η διατύπωση προτάσεων που 
θα συμβάλουν στην ορθολογική τους διαχείριση 
(Μαντζανάς κ.ά. 2006, Κυριαζόπουλος 2007).

Άγρια πανίδα
Τα λιβαδικά οικοσυστήματα αποτελούν ενδιαίτη-
μα για πολλά είδη της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα 
αυτών που απαιτούν χαμηλή ή/και αραιή βλάστη-
ση (Παπαγεωργίου 1995). Επιπροσθέτως, η άγρια 
πανίδα εξασφαλίζει τις διατροφικές της ανάγκες 
από τη βοσκήσιμη ύλη των λιβαδιών. Τα κλαδο-
φάγα ζώα (π.χ. ελάφια, ζαρκάδια) προτιμούν θα-
μνώδη είδη, ενώ οι λαγοί προτιμούν κυρίως ποώ-
δη (Καρμίρης κ.ά. 2006). Τα πτηνά και οι αρκού-
δες προτιμούν κυρίως καρπούς και σπόρους. 

Η χρησιμοποίηση της βλάστησης από την άγρια 
πανίδα συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποδοτικό-
τητα των λιβαδιών (Holechek et al. 1989, Παπα-
γεωργίου 2008)· γι’ αυτό και η σημασία της δια-
χείρισης της συνδυασμένης βόσκησης των αγρο-
τικών ζώων και της άγριας πανίδας συνεχώς αυ-
ξάνεται (Bernardo et al. 1994). Συνεπώς, οι δια-
χειριστές πρέπει να φροντίζουν για την ισορρο-
πία μεταξύ της βόσκησης από αγροτικά ζώα, της 
διατήρησης των πληθυσμών των ειδών της άγρι-
ας πανίδας και της θηρευτικής πίεσης (Matulich 
and Adams 1987). Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές αλλά 
και οι κοινωνικo-οικονομικές συνθήκες (Gilbert 
and Dodds 1992). Για παράδειγμα, λιβάδια υπερ-
βοσκημένα ή με αβαθές έδαφος ή με χαμηλής ποι-
ότητας βοσκήσιμη ύλη είναι προτιμότερο να χρη-
σιμοποιούνται αποκλειστικά από είδη της άγριας 
πανίδας (Teer 1991). 

Η θήρα αποτελεί χρήση των λιβαδιών (Παπανα-
στάσης και Νοϊτσάκης 1992, Μπίρτσας κ.ά. 2010) 
και αναφέρεται στον Κανονισμό 882 (1987) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ως αξιοσημείωτης οικο-
νομικής σημασίας δραστηριότητα που μπορεί να 
έχει ουσιαστική συμβολή στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η θηραματοπονία εί-
ναι μια δευτερεύουσα δραστηριότητα των λιβα-
διών με μεγάλη οικολογική και οικονομική σημα-
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σία (Παπαναστάσης 2008). Συνεπώς, η ορθολογι-
κή διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών μπο-
ρεί να συμβάλει τόσο στην προστασία των ειδών 
της άγριας πανίδας, στη διατήρηση της βιοποικι-
λότητας των λιβαδικών οικοσυστημάτων (Sage et 
al. 2005), όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των ορει-
νών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Άλλες χρήσεις
Η συνήθης χρήση των λιβαδικών οικοσυστημά-
των είναι η βόσκηση από τα αγροτικά ζώα και την 
άγρια πανίδα. Σε αυτά, όμως, μπορούν να παρα-
χθούν ακόμη προϊόντα και υπηρεσίες με μεγάλο 
οικολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον (Pitman 
and Holt 1983). Τέτοια προϊόντα αποτελούν η ξυ-
λεία και τα καυσόξυλα που προέρχονται από τα 
ξυλώδη φυτά των θαμνολίβαδων και των δασολί-
βαδων. Ακόμη, η πληθώρα αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών που συναντώνται κυρίως στα 
φρυγανολίβαδα (ρίγανη, θυμάρι, μέντα κ.ά.) (Mc 
Kell 1980), μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήμα-
τος για την τοπική κοινωνία. Επίσης, είναι γνω-
στό ότι τα λιβαδικά οικοσυστήματα συνεισφέ-
ρουν στην παραγωγή μελιού λόγω της συμμετοχής 
φυτικών ειδών με πολύχρωμα άνθη στη χλωρίδα 
τους (Biswell και Λιάκος 1982). 

Τα λιβάδια, εκτός από τα υλικά προϊόντα, προσφέ-
ρουν και υπηρεσίες στο περιβάλλον και στον άν-
θρωπο. Πολλές δραστηριότητες υπαίθριας αναψυ-
χής και οικοτουρισμού όπως πεζοπορία, χιονοδρο-
μία, υπαίθρια γεύματα κ.ά. πραγματοποιούνται σε 
λιβαδικές εκτάσεις (Παπαχρήστου και Ισπικούδης 
2003). Επίσης, τα λιβάδια ρυθμίζουν το υδατικό 
ισοζύγιο και συμβάλλουν στην προστασία του εδά-
φους από την επιφανειακή διάβρωση. Αυτό συμ-
βαίνει διότι τα ποώδη φυτά προφυλάσσουν το έδα-
φος, γιατί αφενός συγκρατούν στο φύλλωμά τους 
τις σταγόνες της βροχής επιβραδύνοντας την τα-
χύτητα απορροής του νερού, αφετέρου συγκρα-
τούν το επιφανειακό του στρώμα με τις ρίζες τους. 

Βόσκηση αγροτικών ζώων σε προ-
στατευόμενες περιοχές

Η βόσκηση των αγροτικών ζώων σε προστατευ-
όμενες περιοχές αναφέρεται συχνά ότι συνι-
στά πρόβλημα για τη διατήρηση προστατευόμε-
νων ειδών ή ενδιαιτημάτων. Χαρακτηριστικά, σε 
όλους τους κανονισμούς των Εθνικών Δρυμών, 
εκτός από αυτόν του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, η 
βόσκηση απαγορεύεται (Κακούρος 2008). Οι αρ-
νητικές επιπτώσεις τής βόσκησης σε προστατευ-
όμενες περιοχές συσχετίζονται κυρίως με την κα-
ταστροφή της φυσικής αναγέννησης, την οπισθο-
δρόμηση της φυτοκοινότητας σε προγενέστερο 

στάδιο διαδοχής, την πιθανή καταστροφή σπάνι-
ων ή ενδημικών φυτικών ειδών και τον περιορι-
σμό της διαθέσιμης τροφής για ορισμένα είδη της 
άγριας πανίδας. 

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
η ορθολογική βόσκηση των αγροτικών ζώων μπο-
ρεί να συμβάλει θετικά στη διατήρηση προστα-
τευόμενων ειδών ή ενδιαιτημάτων, και για το λό-
γο αυτόν χρησιμοποιείται ως οικολογικό εργαλείο 
διαχείρισης της βλάστησης διεθνώς (Papanastasis 
1998, Hadar et al. 1999). Η θετική συμβολή της 
βόσκησης των αγροτικών ζώων στις προστατευό-
μενες περιοχές είναι συνέπεια της επίδρασης που 
έχει στη βλάστηση και στην ποικιλότητα (Clergue 
et al. 2005), αλλά κυρίως στη διατήρηση της μω-
σαϊκότητας του τοπίου (Adler et al. 2001). Συγκε-
κριμένα, με την ορθολογική βόσκηση, η βλάστη-
ση διατηρείται σε κατάσταση ισορροπίας, απο-
τρέποντας την εξέλιξη ή την εισβολή ξυλωδών ει-
δών (Ispikoudis and Chouvardas 2005), με απο-
τέλεσμα τη διατήρηση προστατευόμενων, σπά-
νιων και απειλούμενων τύπων οικοτόπων, όπως 
π.χ. στα υγρά λιβάδια της Πρέσπας (Kazoglou et 
al. 2004). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βόσκηση 
και για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών της πα-
νίδας, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση των ενδι-
αιτημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι Clevenger 
et al. (1997), η αρκούδα δείχνει μεγάλη προτίμη-
ση στους οικοτόνους μεταξύ δασών και λιβαδιών 
ή καλλιεργειών, το αγριόγιδο χρησιμοποιεί για δι-
ατροφή ποολιβαδικές εκτάσεις σε ορεινές περιο-
χές και δάση ως καταφύγια (Herrero et al. 1996), 
ενώ πολλά είδη της ορνιθοπανίδας της ορεινής 
Μεσογείου προτιμούν μωσαϊκά τοπίων (Farina 
1997). Επιπρόσθετα, η βόσκηση αγροτικών ζώ-
ων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του πλη-
θυσμού των λύκων καθώς και πολλών ειδών αρ-
πακτικών και πτωματοφάγων πτηνών που κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση, καθώς λόγω των διατροφι-
κών τους συνηθειών εξαρτώνται από την κτηνο-
τροφία (Simeon and Cheylan 1985, Καζαντζίδης 
κ.ά. 2003). Μάλιστα, η εγκατάλειψη παραδοσια-
κών κτηνοτροφικών πρακτικών έχει προκαλέσει 
τη μείωση των πληθυσμών ή και την εξαφάνιση 
απειλούμενων ειδών, όπως είναι οι γύπες. Έτσι, η 
διατήρηση των ποολίβαδων ως απαραίτητων χώ-
ρων εξεύρεσης τροφής για τα μεγάλα αρπακτικά 
έχει επισημανθεί ως απαραίτητη τεχνική διατή-
ρησης των ειδών αυτών (Vrahnakis et al. 2009). 
Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιοχές (προστα-
τευόμενες ή μη), ο περιορισμός της κτηνοτροφί-
ας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων 
πυρκαγιών λόγω συσσώρευσης ξηρής βιομάζας. 

Η άσκηση της βόσκησης αποτελεί εργαλείο για τη 
διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων και η επί-
δρασή της εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής 
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της με βάση τις απαιτήσεις τους. Επομένως, απαι-
τείται η οργάνωση της βόσκησης κατά χώρο και 
χρόνο ώστε να ασκείται με ορθολογικό τρόπο για 
να συμβάλει στη διατήρηση και προστασία του 
οικοσυστήματος (Rook et al. 2004). Έτσι, στις 
προστατευόμενες περιοχές η διαχείριση της βό-
σκησης των αγροτικών ζώων θα πρέπει να ρυθμί-
ζεται μέσω ειδικών μελετών διαχείρισης, σύμφω-
να με συγκεκριμένες προδιαγραφές (Τσουγκρά-
κης κ.ά. 2006).

Προστασία και αξιοποίηση                
φυτικών γενετικών πόρων

Η υψηλή ποικιλότητα ειδών των λιβαδικών οικο-
συστημάτων και η σημασία της είναι γενικά ανα-
γνωρισμένα. Αντίθετα, ο ρόλος τής ποικιλότητας 
σε χαμηλότερο επίπεδο οργάνωσης, δηλαδή η γε-
νετική ποικιλότητα μέσα στους πληθυσμούς και τα 
άτομα των ειδών, είναι λιγότερο εμφανής. Η γε-
νετική ποικιλότητα, όμως, των ειδών είναι η απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκριση του εί-
δους είτε στη φυσική επιλογή, μέσα από τις αλλα-
γές των συνθηκών του περιβάλλοντος, είτε στην 
κατευθυνόμενη από τον άνθρωπο επιλογή, μέσα 
από προγράμματα γενετικής βελτίωσης (Reed and 
Frankham 2003). 

Η προστασία και η διατήρηση της γενετικής ποι-
κιλότητας των ειδών υπαγορεύεται από πολλούς 
οικολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και αι-
σθητικούς λόγους (White et al. 2007). Από οικο-
λογική άποψη, η διατήρηση της γενετικής ποικι-
λότητας ενός είδους είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
για την επιβίωσή του και τη διατήρηση της ποικι-
λότητας και της σταθερότητας του λιβαδικού οι-
κοσυστήματος.

Η γενετική ποικιλότητα των λιβαδικών φυτών πα-
ρέχει και οικονομικά οφέλη ως πηγή γενετικού 
υλικού των ειδών που καλλιεργούνται ως κτηνο-
τροφικά. Τα καλλιεργούμενα κτηνοτροφικά φυτά, 
συγκριτικά με τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. 
καλαμπόκι), ελάχιστα διαφοροποιούνται γενετικά 
από τους προγόνους τους που αναπτύσσονται σε 
φυσικούς πληθυσμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
οι φυσικοί πληθυσμοί των ειδών αυτών να αποτε-
λούν πολύτιμες πηγές γενετικού υλικού οι οποίες 
ευχερώς μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμ-
ματα γενετικής βελτίωσης.

Από το σύνολο, όμως, των φυτικών ειδών που απα-
ντώνται στα λιβαδικά οικοσυστήματα, μόνο τα 
100-150 είδη έχουν καλλιεργηθεί (FAO 2010). Επο-
μένως, υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα είδη φυτών, 
οι ιδιότητες των οποίων είναι άγνωστες. Για πα-
ράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν είδη με φαρμα-

κευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες, η γενετική 
ποικιλότητα των οποίων μελλοντικά να αξιοποιη-
θεί προς όφελος της ανθρωπότητας. Η γνώση της 
χρήσης τους θα απωλεσθεί, αν δεν προστατευτεί 
η γενετική τους ποικιλότητα.

Παράδειγμα περιορισμένης αξιοποίησης αποτε-
λούν είδη της οικογένειας των ψυχανθών, κυρί-
ως στη Μεσογειακή ζώνη. Τα είδη αυτά, περισσό-
τερο από άλλα είδη κτηνοτροφικών φυτών, μπο-
ρούν να στηρίξουν τις σύγχρονες τάσεις της γεωρ-
γίας πολλαπλών σκοπών. Από οικονομική άποψη 
παράγουν υψηλής ποιότητας βοσκήσιμη ύλη, μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε αγροδασολιβαδικά 
συστήματα, σε οργανικές καλλιέργειες, σε αντιπυ-
ρικές ζώνες, και έχουν φαρμακευτικές και θερα-
πευτικές ιδιότητες (Sulas 2005, Μέρου κ.ά. 2007). 
Η Μεσογειακή ζώνη αποτελεί το κέντρο εμφάνι-
σης και εξάπλωσης των ειδών αυτών και την κύ-
ρια πηγή γενετικού υλικού παγκοσμίως (Cocks 
1993). Για παράδειγμα, η Ελλάδα, μαζί με την πε-
ριοχή της Ανατολίας, αποτελεί το κέντρο εξάπλω-
σης των ειδών του γένους Trifolium (Fotiadis et 
al. 2010). Η αξιοποίηση, όμως, του υλικού αυτού 
και, κυρίως, των ετήσιων ψυχανθών στην περιοχή, 
είναι περιορισμένη. Αντίθετα, τα είδη αυτά έχουν 
εισαχθεί στην Αυστραλία και έχουν αποτελέσει τη 
βάση ανάπτυξης της κτηνοτροφίας (Cocks 1999). 
Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν όλες οι εμπορικές 
ποικιλίες ετήσιων ψυχανθών που είναι διαθέσιμες 
στην αγορά έχουν δημιουργηθεί στην Αυστραλία 
(Sulas 2005). Συγκεκριμένα, μετά τα μέσα της δε-
καετίας του ’80 δημιουργήθηκαν 50 ποικιλίες ετή-
σιων ψυχανθών, μετά από εκτεταμένες συλλογές 
γενετικού υλικού και αξιολόγησή του, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται από τους αυστραλούς παραγω-
γούς ή εξάγονται ως σπόρος.

Η προστασία της γενετικής ποικιλότητας των φυ-
τικών ειδών μπορεί να γίνει εκτός τόπου (ex situ) 
και επί τόπου (in situ). Η εκτός τόπου αφορά τις 
τράπεζες σπόρων, τους βοτανικούς κήπους και τις 
τράπεζες DNA. Η επί τόπου προστασία της γενε-
τικής ποικιλότητας στα λιβαδικά οικοσυστήματα 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γενετική βελτίωση 
των κτηνοτροφικών φυτών. Οι πληθυσμοί των ει-
δών αυτών διαφοροποιούνται ισχυρά, ακόμη και 
σε μικρή κατά χώρο κλίμακα, από την επίδραση 
του περιβάλλοντος και της διαχείρισης. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα τη διαφοροποιημένη κατεύθυνση 
της φυσικής επιλογής, η οποία αυξάνει τη γενετι-
κή ποικιλότητα των ειδών στο χρόνο και συντε-
λεί στη δημιουργία οικοτύπων με διακριτά μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά. Η επίδραση της δια-
χείρισης στη γενετική ποικιλότητα θεωρείται ότι 
προέχει της επίδρασης του περιβάλλοντος, μολο-
νότι είναι ακόμη ασαφές αν η ένταση της διαχεί-
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ρισης σχετίζεται θετικά ή αρνητικά με το μέγεθος 
της ποικιλότητας (Rudmann-Maurer et al. 2007, 
Peter-Schmid et al. 2008).

Οι παρατηρούμενες ραγδαίες μεταβολές του κλί-
ματος των τελευταίων ετών θα ενισχύσουν την 
ανάγκη αξιοποίησης περισσότερων φυτικών γενε-
τικών πηγών στο άμεσο μέλλον. Για τον τομέα των 
κτηνοτροφικών φυτών προέχει η αξιοποίηση των 
τοπικών πληθυσμών-οικοτύπων και κυρίως αυτών 
που είναι προσαρμοσμένοι σε ακραία εδαφοκλι-
ματικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα για την Ελλά-
δα, αλλά και τη Μεσογειακή ζώνη, αυτό αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη, διότι η ποσότητα σπόρου κτη-
νοτροφικών ειδών που διατίθεται στην αγορά εί-
ναι περιορισμένη. Ο σπόρος δε αυτός προέρχεται 
κυρίως από τις χώρες της βορειο-κεντρικής Ευρώ-
πης, με αποτέλεσμα συνήθως να υπάρχουν προ-
βλήματα προσαρμογής των φυτών στο μεσογεια-
κό περιβάλλον (Porqueddu et al. 2010).

Λόγοι Υποβάθμισης Λιβαδικών  
Οικοσυστημάτων

Περιβαλλοντικοί παράγοντες υποβάθμισης 
λιβαδικών οικοσυστημάτων
Η υποβάθμιση των ελληνικών λιβαδικών οικοσυ-
στημάτων εν γένει σχετίζεται με το γεγονός ότι 
αυτά εντοπίζονται κυρίως σε οριακά περιβάλλο-
ντα όσον αφορά το έδαφος, το μητρικό πέτρω-
μα και το κλίμα. Τα εδάφη είναι συνήθως μικρού 
η μεσαίου βάθους (ως 30 εκ.), με ημι-επάρκεια 
ή, τις περισσότερες φορές, ανεπάρκεια θρεπτι-
κών συστατικών και έλλειψη επαρκούς εδαφικής 
υγρασίας (Παπαϊωάννου κ.ά. 2002). Επίσης, τα 
λιβάδια της χώρας μας συνδέονται κυρίως με το 
ορεινό ανάγλυφο και τις μεγάλες κλίσεις (πολλές 
φορές πάνω από 30%). Μεγάλο ποσοστό των λι-
βαδιών εδράζεται σε ασβεστολιθικά πετρώματα, 
με αποτέλεσμα τα εδάφη να παρουσιάζουν πολύ 
μικρή υδατοσυγκράτηση. Επιπλέον, πολλά λιβά-
δια της χώρας μας βρίσκονται σε ακραία κλιματι-
κά περιβάλλοντα (ξηροθερμικού κλίματος νότιας 
και νησιωτικής Ελλάδας, ψευδαλπικά ποολίβαδα 
βόρειας Ελλάδας), γεγονός που δυσχεραίνει την 
αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (Βραχνά-
κης και Κοντογιάννη 2006). 

Η εμφάνιση των λιβαδιών σε οριακά περιβάλλο-
ντα αποτελεί απόρροια πιέσεων για εξεύρεση τό-
πων καλής ποιότητας που συντελέσθηκαν στο πα-
ρελθόν και οι οποίοι αποδόθηκαν μεταγενέστερα 
στη γεωργία ή τη δασοπονία. Έτσι, και σε συνδυα-
σμό με το μη ορθολογικά εφαρμοζόμενο σύστημα 
Κοινοτικών επιδοτήσεων και το σύγχρονο κοινω-
νικο-οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, οι λιβαδικές 

εκτάσεις περιορίστηκαν, σταδιακά αλλά δραστικά, 
σε οριακής απόδοσης εδάφη. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με την αλόγιστη χρήση τους έχει υπο-
βαθμίσει τα εδάφη, με αποτέλεσμα, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, την εκτεταμένη διάβρωση, την υποβάθ-
μιση ή ακόμα και την οριακή ερημοποίηση. 

Επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών 
στα λιβαδικά οικοσυστήματα

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί ορι-
σμένες μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες που 
επικρατούν στον πλανήτη, οι οποίες αποδίδονται 
στις ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις των αερίων 
του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα 
(Leemans 1996). Οι μεταβολές αυτές είναι πιθα-
νό να είναι πολύ πιο έντονες στο μέλλον (Hughes 
2000). Πιο συγκεκριμένα, στη Μεσόγειο αναμέ-
νεται η επικράτηση πιο έντονων ξηροθερμικών 
συνθηκών διαμέσου της περαιτέρω αύξησης της 
ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και της μείωσης 
των κατακρημνισμάτων (Hulme 1999), με αποτέ-
λεσμα τη μείωση της εδαφικής υγρασίας (Deque 
et al. 1998). Η διαθέσιμη εδαφική υγρασία επηρε-
άζει την ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτών, 
επιδρά στον κύκλο του άνθρακα και του αζώτου 
και, κατά συνέπεια, επηρεάζει τη χλωριδική σύν-
θεση των οικοσυστημάτων (Cheddadi et al. 2001). 

Τα οικοσυστήματα των περιοχών με ξηροθερμι-
κές συνθήκες είναι τα περισσότερο ευάλωτα στις 
κλιματικές αυτές μεταβολές (Schröter 2005). Βέ-
βαια, είναι δύσκολο να διαχωριστούν στην πρά-
ξη οι συνέπειες της κλιματικής μεταβολής με αυ-
τές των μακροχρόνιων διαταράξεων των οικοσυ-
στημάτων αυτών, όπως είναι η βόσκηση, οι πυρ-
καγιές, οι υλοτομίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
(Naveh 1995, Pausas 1999). Η υποβάθμιση και ο 
περιορισμός της φυτοκάλυψης η οποία διαπιστώ-
νεται σε πολλά λιβάδια ξηροθερμικών περιοχών, 
είναι σε μεγάλο ποσοστό αποτέλεσμα της υπερβό-
σκησης (Asner et al. 2004). Οι κλιματικές μεταβο-
λές, σε συνδυασμό με την έντονη βόσκηση, είναι 
δυνατόν να απειλήσουν τη βιοποικιλότητα, την 
παραγωγικότητα και τη σταθερότητα των μεσο-
γειακών λιβαδικών οικοσυστημάτων, και να αυ-
ξήσουν τον κίνδυνο αλλά και τους ρυθμούς ερη-
μοποίησης. Η ερημοποίησή τους, μάλιστα, μπορεί 
να είναι τόσο έντονη ώστε η ανόρθωσή τους να γί-
νει πάρα πολύ δύσκολη (Scheffer 2001). 

Η απάντηση στον κίνδυνο ερημοποίησης των λιβα-
δικών οικοσυστημάτων ξηροθερμικών περιοχών 
δεν είναι η απαγόρευση της βόσκησης αγροτικών 
ζώων, η οποία είναι ευεργετική για τα οικοσυστή-
ματα αυτά, αλλά η ορθολογική άσκησή της ώστε 
να αποφευχθούν οι πολύ δυσμενείς συνέπειες της 
υπερβόσκησης. Το πραγματικό πρόβλημα, συνε-
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πώς, δεν είναι η βόσκηση, αλλά η απουσία σχεδίου 
ορθολογικής διαχείρισης αυτών των εκτάσεων, γε-
γονός που συντελεί στην έντονη και χωρίς σχεδια-
σμό χρήση τους, με αποτέλεσμα την υπερβόσκηση.

Παράγοντες υποβάθμισης σχετικοί με τη 
διαχείριση 
Η διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων μπο-
ρεί να επηρεάσει καθοριστικά τη δομή, τη λειτουρ-
γία και, κατά συνέπεια, τη βιοποικιλότητά τους, η 
οποία τα τελευταία χρόνια απειλείται με υποβάθ-
μιση. Οι απειλές μπορούν να ομαδοποιηθούν: α) 
στις αλλαγές των τύπων χρήσεων/κάλυψης γης, β) 
στην εγκατάλειψη παραδοσιακών ανθρωπογενών 
πρακτικών (π.χ. νομαδισμός) και γ) στην αλόγιστη 
χρησιμοποίηση της βοσκήσιμης ύλης (Vrahnakis 
et al. 2010). Είναι τεκμηριωμένο ότι η κανονική 
βόσκηση διατηρεί τη βιοποικιλότητα (Noy-Meir 
1998), ιδιαίτερα στα μεσογειακά οικοσυστήματα, 
ενώ η υπερβόσκηση και η υποβόσκηση τη μειώ-

νουν. Με την υπερβόσκηση μειώνονται τα επιθυ-
μητά για βόσκηση είδη, με αποτέλεσμα την κυριαρ-
χία ορισμένων ανεπιθύμητων. Από την άλλη πλευ-
ρά, με την υποβόσκηση συσσωρεύεται η ξηρή ύλη 
στο έδαφος, δημιουργώντας πρόβλημα στη βόσκη-
ση των ζώων, ενώ αυξάνεται η πύκνωση των ξυλω-
δών ειδών (Gatti et al. 2005). Έρευνες σχετικά με 
την ποικιλότητα των ελληνικών λιβαδιών έδειξαν 
ότι αυτή μεταβάλλεται μειούμενη με την αύξηση 
της πυκνότητας των θάμνων (Βραχνάκης 2008). 
Αποτέλεσμα αυτών των απειλών αποτελεί η συρ-
ρίκνωση, αλλοίωση ή εξαφάνιση των λιβαδικών οι-
κοσυστημάτων, υπέρ της κυριαρχίας συνηρεφούς 
θαμνώδους ή δασικής βλάστησης. Για παράδειγμα, 
με την εφαρμογή σύγχρονων ημι-εμπειρικών τεχνι-
κών βραχυχρόνιας πρόβλεψης (μοντέλο CLUE-S), 
έχει εκτιμηθεί ότι η επιφάνεια των ποολίβαδων της 
περιοχής του Κολχικού (Ν. Θεσσαλονίκης) αναμέ-
νεται να συρρικνωθεί μέχρι το 2013 περίπου κατά 
96% σε σχέση με την αντίστοιχη έκταση που είχε 
καταγραφεί το 1993 (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Αναμενόμενες αλλαγές των τύπων κάλυψης/χρήσης γης του τοπίου του Κολχικού μεταξύ των ετών 1993 και 2013, σύμφωνα 
με το ημι-εμπειρικό μοντέλο CLUE-S (Chouvardas and Vrahnakis 2009). Η μείωση των ποολίβαδων αναμένεται να ανέλθει στο 
96% περίπου. 



Α. Κυριαζόπουλος κ.ά.: λιβαδικά οικοσυστήματα     237

Σήμερα, τα περισσότερα λιβάδια της χώρας είναι 
υποβαθμισμένα, εξαιτίας κυρίως της αλόγιστης 
χρήσης κατά χώρο, χρόνο και ένταση βόσκησης 
(Νάστης και Τσιουβάρας 2009). Η αλόγιστη βό-
σκηση οφείλεται κυρίως στο κοινόχρηστο καθε-
στώς βόσκησης, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος. Το καθεστώς αυτό δίνει το δικαίωμα σε 
κάθε κτηνοτρόφο για ελεύθερη βόσκηση επί πλη-
ρωμή, χωρίς γενικότερο σχεδιασμό για την ορ-
θολογική χρήση των βοσκοτόπων. Την κατάστα-
ση διατηρεί και επιδεινώνει η επιμονή των κτη-
νοτρόφων για ελεύθερη βόσκηση χωρίς προϋπο-
θέσεις και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος (Παπαναστάσης 
1994). Ένας επιπρόσθετος παράγοντας υποβάθ-
μισης των λιβαδιών είναι οι πυρκαγιές που, ορι-
σμένες φορές, προκαλούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι 
στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την ανεπιθύ-
μητη για βόσκηση βλάστηση.

Σύγχρονες τάσεις στην αειφορική 
διαχείριση των λιβαδικών οικοσυ-
στημάτων

Τα Μεσογειακά λιβαδικά οικοσυστήματα απο-
τελούν φυσικά συστήματα, με την παραδοχή ότι 
η βόσκηση από αγροτικά ζώα αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο των οικοσυστημάτων. Έτσι, πο-
λύ ορθά τα διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία με 
την εφαρμογή των αρχών: α) της αειφορίας των 
καρπώσεων, β) της φυσικής αναγέννησης, γ) των 
πολλαπλών σκοπών και δ) της προστασίας (Πα-
παναστάσης και Νοϊτσάκης 1992, Παπαναστάσης 
2009). Η πρόοδος στην έρευνα των οικολογικών 
χαρακτηριστικών, της δομής και της λειτουργίας 
των λιβαδικών οικοσυστημάτων, οι νέες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες και οι νέες τάσεις και 
δοκιμασμένες πρακτικές, αναβαθμίζουν ή και ενι-
σχύουν αυτό το τετραπολικό πλαίσιο διαχείρισης. 

Η αρχή της αειφορίας των καρπώσεων τείνει τα 
τελευταία χρόνια να αντικατασταθεί με την αρ-
χή της αειφορίας των οικοσυστημάτων (οικοσυ-
στημική αντίληψη), η οποία έχει τις ρίζες της στην 
Αμερικανική δασοπονική πρακτική (Chapin III et 
al. 1996). Ένα οικοσύστημα θεωρείται αειφορικό 
όταν κατά τη διάρκεια του φυσικού κύκλου των 
διαταραχών, διατηρεί α) τη χαρακτηριστική ποι-
κιλότητα των σημαντικότερων λειτουργικών του 
ομάδων, β) τη γονιμότητα και την παραγωγικότη-
τα του εδάφους, και γ) αποτελεσματικούς βιογεω-
χημικούς κύκλους των θρεπτικών στοιχείων. Σύμ-
φωνα με την αντίληψη αυτή, απαιτείται η διασφά-
λιση και η προστασία τής αειφορίας των οικοσυ-
στημάτων, αλλά και των δομικών και λειτουργι-

κών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να διασφα-
λίζεται αειφορικά το αποτέλεσμα της λειτουργίας 
τους, δηλαδή η παραγωγικότητά τους. Η σύγχρο-
νη θεώρηση της διαχείρισης των οικοσυστημάτων 
απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της λογικής χά-
ραξης διαχειριστικών (στην προκειμένη περίπτω-
ση λιβαδικών) μονάδων, ώστε να ικανοποιείται η 
οικοσυστημική αντίληψη περί αειφορίας των φυ-
σικών συστημάτων. Έτσι, σημαντική βάση επα-
ναπροσδιορισμού της θεώρησης αυτής θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει η διατύπωση των τύπων οι-
κότοπων του Δικτύου Natura 2000 (Ντάφης κ.ά. 
2001). Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί η χαρτογράφηση φυτοκοινωνιολογικών μονά-
δων σε συνδυασμό με υδρολογικά και υδρογρα-
φικά κριτήρια, η οποία πριμοδοτείται και από την 
εφαρμογή της Οδηγίας για τα Νερά 2000/60/
ΕΚ. Η εφαρμογή αυτής της ολιστικής αντίληψης 
απαιτεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη δια-
χείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Ο υψη-
λός βαθμός πολυπλοκότητάς τους, δεδομένου ότι 
στη διαχείρισή τους υπεισέρχεται και ο παράγο-
ντας βόσκηση, μπορεί να γίνει πλήρως κατανοη-
τός, άρα διαχειρίσιμος, από τη συνέργεια διαφό-
ρων επιστημονικών ειδικοτήτων. Μία καλή βάση 
εφαρμογής της αντίληψης αυτής μπορεί να απο-
τελέσει η θεσμοθέτηση και λειτουργία των Φο-
ρέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιο-
χών, όσων, τουλάχιστον, από αυτούς έχουν λιβά-
δια στην περιοχή ευθύνης τους. 

Η αρχή της φυσικής αναγέννησης απαιτεί τη λή-
ψη μέτρων ενίσχυσης της φυσικής συνέχειας της 
βλάστησης στο χώρο, αλλά κυρίως στο χρόνο. Η 
αρχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες 
μας, καθώς η συνεχής υποχρησιμοποίηση των λι-
βαδιών (π.χ. υποβόσκηση, διακοπή καυσοξύλευ-
σης) κατά τα τελευταία 30, περίπου, χρόνια έχει 
ως αποτέλεσμα τη φυσική επέκταση και πύκνω-
ση της ξυλώδους βλάστησης εις βάρος της ποώ-
δους. Το φαινόμενο της υποχρησιμοποίησης της 
βοσκήσιμης ύλης αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό 
για όλα τα λιβάδια των μεσογειακών χωρών. Αυ-
τό αποδίδεται κυρίως στη μείωση του πληθυσμού 
στα ορεινά και στην εγκατάλειψη παραδοσιακών 
πρακτικών, με αποτέλεσμα την κατά χώρο και 
χρόνο επέκταση των ξυλωδών ειδών και την επι-
συσσώρευση οργανικής εύφλεκτης ύλης (Zomeni 
et al. 2008, Παπαναστάσης 2009). Πολλά είδη 
θάμνων έχουν την ικανότητα να εκδηλώνουν αυ-
ξημένη ανταγωνιστική ικανότητα έναντι της ποώ-
δους βλάστησης. Η ικανότητά τους αυτή οφείλε-
ται κατά περίπτωση και συνδυασμό: α) στην αυ-
ξημένη σποροπαραγωγή, β) στην αυξημένη ικα-
νότητα διατήρησης του αποθέματος των σπόρων 
τους στη δεξαμενή σπόρων του εδάφους, γ) στην 
αποτελεσματική διασπορά των σπόρων, δ) στον 
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εκθετικό ρυθμό αύξησης, ε) στην αντοχή στο έλ-
λειμμα ύδατος και θρεπτικών στοιχείων, στ) στους 
μηχανισμούς αποφυγής της βόσκησης, ζ) στη βλα-
στική αναπαραγωγή και η) στη μεγάλη διάρκεια 
ζωής (Spatz and Papachristou 1999). Ιδιαίτερα για 
τους πρινώνες (θαμνώνες Quercus coccifera), στό-
χος της διαχείρισης πρέπει να είναι η διατήρηση 
της κάλυψης των θάμνων από 10-50%, επειδή δια-
πιστώθηκε ότι στο εύρος αυτό ενισχύεται η ποικι-
λότητα της υποκείμενης χλωρίδας (Papachristou 
1997, Papanastasis 1999, Βραχνάκης 2008).  

Η αρχή των πολλαπλών σκοπών απαιτεί την ανά-
δειξη του πολυλειτουργικού ρόλου των λιβαδιών. 
Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητη η επισήμαν-
ση του μη ταυτόσημου των εννοιών βοσκότοπος, 
άγονα εδάφη, λοιπές δασικές εκτάσεις κ.ά., με 
την έννοια λιβάδι. Όπως πολύ εύστοχα οι Παπα-
ναστάσης και Νοϊτσάκης (1992) παρατηρούν, «οι 
λέξεις βοσκότοπος και λιβάδι δεν ταυτίζονται». 
Πράγματι, η ταύτιση των λέξεων βοσκότοπος και 
λιβάδι είναι ένα από τα κοινά λάθη που απαντώ-
νται στη διαχείριση των λιβαδιών, με αποτέλε-
σμα να υποβιβάζεται ο πολυδιάστατος ρόλος τους 
αποκλειστικά σε αυτόν της βόσκησης. Επιπρό-
σθετα, η χρήση άλλων «συνώνυμων» εκφράσεων, 
όπως άγονα (χωρίς γονιμότητα!) εδάφη ή λοιπές 
δασικές εκτάσεις, υποβαθμίζουν σημαντικά και 
διαχειριστικά τη δυνατότητα των λιβαδιών να πα-
ρέχουν πλήθος υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι, 
μεταξύ άλλων, συντηρούν την αναψυχή (π.χ. τα 
περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα εδράζονται 
σε λιβαδικές εκτάσεις), τη μελισσοκομία, τη θη-
ραματοπονία και την ορεινή αλιεία. Παράλληλα, 
παρέχουν σημαντική υποστήριξη σε πολλές επι-
στήμες. Σε εφαρμογή της αρχής αυτής, όπως και 
της οικοσυστημικής αντίληψης, η υιοθέτηση συ-
γκεκριμένων αρχών και κριτηρίων για την πιστο-
ποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγο-
νται στα λιβάδια αναμένεται να αναδείξει το ση-
μαντικό πολυ-λειτουργικό ρόλο τους. Ως πρότυ-
πο για την πιστοποίηση αυτή μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν οι αρχές της Πιστοποίησης Δασικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών (FSC 2002).          

Τέλος, η αρχή της προστασίας απαιτεί την υιοθέ-
τηση όλων εκείνων των θεσμικών, κυρίως, μέτρων 
που θα συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώ-
σεων των αιτιών υποβάθμισης των λιβαδιών. Η 
αρχή της προστασίας προϋποθέτει την κατά πε-
ρίπτωση συγκεκριμενοποίηση των κινδύνων που 
απειλούν τη δομή και εύρυθμη λειτουργία των λι-
βαδικών οικοσυστημάτων (π.χ. πυρκαγιά, ερημο-
ποίηση, απειλούμενα είδη κ.ά.). Ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον κίνδυνο υποβάθμισης της βιοποικιλό-
τητας, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε αυτή να 
διαφοροποιηθεί από έννοιες σημειακής βιοποικι-
λότητας, δηλαδή προστασίας συγκεκριμένων ει-

δών (species conservation). Ταυτόχρονα, να υιο-
θετηθεί η ολιστική προσέγγισή της, καθώς η βιο-
ποικιλότητα είναι έννοια που αναφέρεται ισοδύ-
ναμα στο συνολικό αριθμό των ειδών, στον αριθ-
μό ατόμων κάθε είδους και στο βαθμό ισοκατανο-
μής (Vrahnakis et al. 2010).    

Η διαχρονική εξέλιξη των οικοσυστημάτων, σε 
πλαίσια ελεγχόμενα από τη διαχείρισή τους, μπο-
ρεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή τής σύγχρονης 
αρχής της παρακολούθησης (monitoring). Οικο-
λογική παρακολούθηση (ecological monitoring) 
καλείται η συστηματική μέθοδος συγκέντρωσης 
πληροφοριών σχετικών με τους επίγειους φυσι-
κούς πόρους (Clarke 1986). Η παρακολούθηση 
αναφέρεται σε ένα πλαίσιο κριτηρίων, δεικτών, 
προτύπων, κ.ά. που έχουν δομηθεί σε ένα σύστη-
μα βάσει προκαθορισμένων στόχων διαχείρισης. 
Για παράδειγμα, οι Βραχνάκης και Παπαναστά-
σης (2004) έχουν αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα 
ψηφιακής παρακολούθησης των ψευδαλπικών λι-
βαδιών του Γράμμου, έχοντας ως στόχο την προα-
γωγή της χλωριδικής ποικιλότητας μέσω της ρύθ-
μισης του καθεστώτος βόσκησης.

Συμπεράσματα – Προτάσεις

Τα λιβάδια στην Ελλάδα αποτελούν φυσικά οικο-
συστήματα με ιδιαίτερη οικολογική, περιβαλλο-
ντική αλλά και οικονομική σημασία. Στο πρόσφα-
το παρελθόν η αναγνώριση της αξίας των οικοσυ-
στημάτων αυτών και της συνεισφοράς τους ήταν 
περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στη μονοδιάστα-
τη προσέγγισή τους αποκλειστικά ως χώρων βό-
σκησης των αγροτικών ζώων. Η προσέγγιση αυτή 
συνετέλεσε στο περιορισμένο ενδιαφέρον για την 
ορθολογική αειφορική διαχείρισή τους και στην 
υποβάθμισή τους. Σήμερα είναι πλέον αποδεκτό 
από την επιστημονική κοινότητα ότι τα φυσικά 
λιβάδια είναι οικοσυστήματα που παρέχουν πλη-
θώρα αγαθών που μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν σε αυτά που έχουν χρηστική αξία (use value) 
και σε αυτά που έχουν μη χρηστική αξία (non-use 
value) (Williams and Diebel 1996). Η πρώτη κα-
τηγορία περιλαμβάνει τα παραγόμενα ζωοκομικά 
προϊόντα, τα θηράματα, τα μελισσοκομικά προϊ-
όντα κ.ά. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην 
αισθητική, στην ιστορική-πολιτιστική αξία και 
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η οικονομι-
κή σημασία αυτών των υπηρεσιών δεν μπορεί να 
αποτιμηθεί. Με βάση αυτή τη σύγχρονη θεώρη-
ση, η αξιοποίηση των λιβαδικών οικοσυστημάτων 
από τις κατά τόπους κοινωνίες στις ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές, οι οποίες είναι οι πλέον μει-
ονεκτικές της χώρας, μπορεί να συμβάλει ουσια-
στικά στην οικονομία τους. 
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Η ορθολογική αξιοποίηση των λιβαδιών πρέπει να 
έχει ως στόχο την παραγωγή ποιοτικών ζωοκομι-
κών προϊόντων σε συνδυασμό με την προστασία 
και διατήρηση του περιβάλλοντος (Παπαναστά-
σης 2009). Βασική προϋπόθεση για τα παραπά-
νω αποτελεί η ολοκλήρωση της απογραφής των λι-
βαδικών μονάδων της χώρας η οποία θα περιλαμ-
βάνει λεπτομερή περιγραφή της υφιστάμενης κα-
τάστασης. Εξίσου σημαντική σε αυτήν την κατεύ-
θυνση θα είναι η ρύθμιση του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος με την ολοκλήρωση του δασικού κτημα-
τολογίου. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει 
να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες διαχεί-
ρισης που θα ρυθμίζουν τη βόσκηση κατά χώρο, 
χρόνο και ένταση, και θα προτείνουν έργα υποδο-
μής και βελτιώσεις της βλάστησης σε ένα ευρύτε-
ρο πλαίσιο επίτευξης πολλαπλών (περιβαλλοντι-
κών, οικονομικών κ.ά.) στόχων. Παρά το γεγονός 
ότι σήμερα, στην πράξη, αποφεύγονται ολοκλη-
ρωμένες μελέτες διότι είναι χρονοβόρες και απαι-
τούν έμπειρους μελετητές με ειδικές γνώσεις (Πα-
παναστάσης 2009), αυτές που στηρίζονται σε ευ-
ρύτερη διεπιστημονική βάση κρίνονται απαραί-
τητες. Σε αυτό συνηγορεί και η έλλειψη σύγχρο-
νων προδιαγραφών που μπορούν να βοηθήσουν 
στην εκπόνηση άμεσα εφαρμοστέων διαχειριστι-
κών σχεδίων. Η σύνταξη των μελετών διαχείρισης 
και βελτίωσης των λιβαδιών θα πρέπει να γίνεται 
στη βάση σύγχρονων προδιαγραφών που θα λαμ-
βάνουν υπόψη τους τον περιβαλλοντικό ρόλο των 
λιβαδιών, και θα συνδέουν την αξιοποίηση των λι-
βαδιών με τις λοιπές χρήσεις μέσα στα πλαίσια δυ-
νατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής. 

Η εκπόνηση διαχειριστικών μελετών, όπως έχει 
περιγραφεί παραπάνω, αλλά κυρίως η εφαρμο-
γή τους, προϋποθέτει τη σύμπραξη πολιτείας, το-
πικής κοινωνίας και κτηνοτρόφων. Η πολιτεία θα 
δημιουργήσει το κανονιστικό πλαίσιο και το πλαί-
σιο εφαρμογής μέσα στο οποίο θα κινηθεί το σχέ-
διο διαχείρισης, και η τοπική κοινωνία θα πρέπει 
να εκπαιδεύσει τους υποδοχείς του σχεδίου. Ως 
προς το τελευταίο, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής 
ενημέρωση και επιμόρφωση των κτηνοτρόφων 
σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των λιβα-
διών για πολλαπλές χρήσεις, τα συστήματα βό-
σκησης, τις προοπτικές των προϊόντων τους (προ-
ϊόντα ΠΟΠ, βιολογικά), καθώς και τις Κοινοτικές 
οδηγίες που αφορούν τις εκμεταλλεύσεις τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση κατά το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων θα πρέπει 
να δοθεί στην οικολογική παρακολούθηση, κάτι 
στο οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά. Γενι-
κά, η εφαρμογή των συστημάτων παρακολούθη-
σης πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο διαχείρισης. Αυτό θα στοχεύει όχι μόνο στην 
ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση των λιβαδι-

κών πόρων, αλλά και συνολικά των πρωτογενών 
πόρων μίας περιοχής. Ο συνδυασμός του πλαι-
σίου διαχείρισης με τη συμμετοχική διαχείριση 
(participatory approach), αποτελεί το κομβικό ση-
μείο της προσαρμοστικής διαχείρισης (adaptive 
management), που προβάλλει ως μία σύγχρονη, 
πολλά υποσχόμενη, ολιστική τεχνική διαχείρισης 
των φυσικών πόρων μίας περιοχής (Vareltzidou 
and Strixner 2009).
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