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Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 
 
 

Συµπεράσµατα  
 
 
 

 
Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών 

 

• Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν έναν πολύτιµο φυσικό πόρο, πηγή 
πολλαπλών παραγωγικών αλλά και περιβαλλοντικών αγαθών. Η αξιοποίησή τους 
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της πολλαπλής χρήσης. Καθώς τα 
λιβάδια βρίσκονται κυρίως σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές όπως είναι η 
Ευρυτανία, η ανάπτυξή τους είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη αυτών 
των περιοχών, αξιοποιώντας και τα µέτρα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Μερικά από τα µέτρα για την ανάπτυξη των λιβαδιών είναι: α) οι 
αντισταθµιστικές πληρωµές που δικαιούνται οι αγρότες για να εξασφαλίσουν τη 
συνεχή χρήση των εκτάσεων σε λιγότερο παραγωγικές περιοχές και οι αυξηµένες 
επενδυτικές ενισχύσεις σε αυτές τις περιοχές, β) τα αγρό-περιβαλλοντικά µέτρα, τα 
οποία στηρίζουν τις αγροτικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στη διατήρηση του φυσικού τοπίου της υπαίθρου, γ) τα µέτρα 
που περιλαµβάνουν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, την προστασία της 
αγροτικής κληρονοµιάς  και  του περιβάλλοντος  και τα  εγγειοβελτιωτικά έργα, 
δ) ο έλεγχος των εγχώριων φυλών και πληθυσµών και ε) η συµµετοχή των 
κτηνοτρόφων στη λήψη αποφάσεων /προτάσεων σχετικών µε τα λιβάδια. 
• Στις παραθαλάσσιες λιβαδικές εκτάσεις µπορούν να αναπτυχθούν εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός - αγροτουρισµός) που θα αµβλύνουν την 
εποχικότητα του τουρισµού και θα συµβάλουν στη διατήρηση και προστασία του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του τοπίου και της παράδοσης. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ο συµβατικός τουρισµός, µε τη βελτίωση των υπηρεσιών και 
οργάνωση της παραλιακής ζώνης. 

• Τα λιβάδια είναι ζωτικής σηµασίας ενδιαιτήµατα για την άγρια πανίδα. 
Συγκεκριµένα για το λαγό θα πρέπει να ευνοηθεί η διατήρηση των κατάλληλων 
λιβαδιών σε περιοχές όπου απαιτείται η αύξηση της πληθυσµιακής πυκνότητάς 
του ή η επέκταση της κατανοµής του. 

• Στις λιβαδοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το 
τετράπτυχο οικονοµικότητα – λειτουργικότητα – σκοπιµότητα και περιβαλλοντική 
ευαισθησία, για την επίτευξη ενός συµβιβασµού των αλληλοσυγκρουόµενων 
απαιτήσεων των χρηστών. 

• Τέλος τονίζεται η σηµασία που µπορεί να έχει η λιβαδοπονική επιστήµη στην 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Η ανάπτυξή της σε συνδυασµό µε τον 
αγροτουρισµό και τη δασοπονία, µπορούν να εµποδίσουν την περαιτέρω 
ερήµωση των ορεινών περιοχών. Επίσης, στα πλαίσια της αειφορικής 



διαχείρισης των λιβαδιών θα πρέπει να γίνεται πιστοποίηση και σήµανση των 
παραγοµένων προϊόντων. 
 
Οικολογία λιβαδιών και λειµώνων 

 

• Τα λιβάδια της χώρας µας ήταν και είναι ζωτικός χώρος της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στην Ελλάδα εδώ και χιλιετίες. Αυτό αποδεικνύεται και από 
διαγράµµατα γύρης που δείχνουν σαφή στοιχεία κτηνοτροφικής δραστηριότητας, 
η οποία ήταν στενά συνυφασµένη µε τον τρόπο ζωής, τη θρησκεία, τα ήθη και τα 
έθιµα του λαού µας. 

• Η καταγραφή της χλωρίδας βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της έρευνας των 
βοσκόµενων εκτάσεων, καθώς η βόσκηση έχει σοβαρή επίδραση στην κάλυψη 
και στη σύνθεση της βλάστησης. Έτσι, η έρευνα της χλωρίδας σε διάφορους 
τύπους λιβαδιών, όπως θαµνώνων, ποολίβαδων και υγρολίβαδων που απαντούν 
σε διάφορες οικολογικές ζώνες συµβάλλει στο σχεδιασµό της ορθολογικότερης 
διαχείρισή τους. Τα τελευταία έτη εξάλλου έχουν αναπτυχθεί, µε τη βοήθεια των 
νέων τεχνολογιών, µέθοδοι προσοµοίωσης των λιβαδικών οικοσυστηµάτων τα 
οποία διευκολύνουν σηµαντικά το διαχειριστή αυτών των εκτάσεων. 

• Ο προσδιορισµός της παραγόµενης ποσότητας βοσκήσιµης ύλης είναι µία από 
τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την επίτευξη ορθολογικής διαχείρισης των 
λιβαδιών, ωστόσο, είναι µία επίπονη και χρονοβόρος εργασία. Για το λόγο αυτό 
έχουν δηµιουργηθεί εξισώσεις πρόβλεψης της υπέργειας παραγωγής των 
λιβαδιών οι οποίες βασίζονται σε παραµέτρους που µετρώνται εύκολα, όπως είναι 
τα κατακρηµνίσµατα και οι θερµοκρασίες των µηνών κατά τη διάρκεια της 
αυξητικής περιόδου και ανάλογα µε την οικολογική ζώνη που απαντούν.  

• Υπάρχει όµως τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό έλλειµµα µεταξύ της 
διαθέσιµης βοσκήσιµης ύλης και των απαιτήσεων των αγροτικών ζώων τόσο 
κατά τη χειµερινή όσο και τη θερινή περίοδο. Το εποχιακό αυτό έλλειµµα µπορεί 
να καλυφθεί ή µε σπορά γενετικά βελτιωµένων ποικιλιών, ή µε τη δηµιουργία 
τεχνητών λειµώνων, ή µε τη δηµιουργία φυτειών µε κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά 
ή µε τη βελτίωση των δασολίβαδων.  
 

∆ιαχείριση και βελτίωση λιβαδιών και λειµώνων 

 

• Από τα ερευνητικά αποτελέσµατα που αναφέρονται στην οικολογία της 
βόσκησης και διαχείριση των θαµνολίβαδων της Ελλάδας που κυριαρχούνται 
από πουρνάρι προκύπτει, ότι το επιθυµητό ποσοστό ξυλώδους - ποώδους 
βλάστησης είναι 50:50% και ο διαχειριστικός στόχος πρέπει να είναι η 
δηµιουργία ενός µωσαϊκού βλάστησης που θα συντίθεται από εναλλασσόµενα 
τοπία ξυλώδους και ποώδους βλάστησης. Σε τέτοια θαµνολίβαδα υπάρχει 
πράσινη βοσκήσιµη ύλη κυρίως για µικρά µηρυκαστικά σε όλη τη διάρκεια του 
έτους. Ωστόσο, για να διατηρηθεί και επαυξηθεί η βιοποικιλότητα αυτών των 
λιβαδικών πόρων θα πρέπει τα ζώα που βόσκουν σε αυτούς να επιλέγουν τη 
δίαιτά τους από όλα τα υπάρχοντα φυτά και όχι µόνο από ορισµένα. Σύµφωνα µε 
πρόσφατα αποτελέσµατα βρέθηκε ότι οι αίγες εκδηλώνουν κάποια σχετική 
προτίµηση για τους τύπους Ι, ΙΙ και ΙV, ωστόσο και οι ανεπιθύµητοι τύποι (π.χ. 



V) βόσκονται σε σχετικά υψηλό ποσοστό (30%). Αυτό σηµαίνει ότι αφενός µε 
κατάλληλη διαχείριση µπορεί να αποφευχθεί η επικράτηση των ανεπιθύµητων 
τύπων στα θαµνολίβαδα της χώρας και αφετέρου κατά τις βελτιωτικές 
επεµβάσεις, όταν πρόκειται να µειωθεί η ξυλώδης βλάστηση ενός θαµνολίβαδου 
για να επιτευχθεί βελτίωση των συνθηκών βόσκησης, δεν είναι απαραίτητο να 
επιδιώκεται η αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων τύπων, εκτός και αν αυτό 
ευνοείται από τη διασπορά τους στο χώρο. 

• Η δηµιουργία «ελεγχόµενων κτηνοτροφικών ζωνών» θα ήταν δυνατό να 
συµβάλλει στην α) παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ζωικής 
προέλευσης, β) µετατροπή των µειονεκτικών ορεινών περιοχών της χώρας µας σε 
περιοχές µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, γ) δηµιουργία βιώσιµης και 
ανταγωνιστικής κτηνοτροφίας και δ) αποκατάσταση της ισορροπίας του 
οικοσυστήµατος µε την ορθολογικότερη διαχείρισή του.  

• Οι δύο παραδοσιακοί κλάδοι προβατοτροφίας και αιγοτροφίας συµβάλλουν 
στην οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής, µε µεγάλες δυνατότητες αύξησης του 
εισοδήµατος, τόσο µε τη χρησιµοποίηση περισσότερης οικογενειακής εργασίας 
και ιδίου κεφαλαίου, όσο και µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων 
και των βοσκοτόπων και που θα αυξήσουν τις βιώσιµες εκµεταλλεύσεις. 

• Για την εκτίµηση της ποιότητας της βοσκήσιµης ύλης σε δίαιτες ζώων που 
βόσκουν στα λιβάδια, εκτός από την κατανάλωση και την απόδοση των ζώων θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η τάση για τη νέα διάσταση του περιεχόµενου 
του όρου ΄΄ποιότητα βοσκήσιµης ύλης΄΄ που σχετίζεται µε την προστασία της 
υγείας των ζώων και του ανθρώπου.  

• Η εφαρµογή λίπανσης Ν και Ρ προκαλεί αύξηση της περιεχόµενης ποσότητας 
των δύο αυτών στοιχείων στην υπέργεια ιστάµενη παραγωγή ενός ποολίβαδου, 
βελτιώνοντας έτσι τη θρεπτική αξία της βοσκήσιµης ύλης του, για την υπόγεια 
παραγωγή η µεταβολή είναι ακανόνιστη, ενώ στο έδαφος προκαλεί αύξηση του 
αφοµοιώσιµου φωσφόρου και βελτιώνει τη γονιµότητά του. Επίσης, η 
διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων Ν, Ρ και Κ επηρεάζει τον ανταγωνισµό 
λειµώνιων ειδών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων). Ακόµη, αναπτύχθηκαν 
αλλοµετρικές σχέσεις σε ψυχανθή -αγρωστώδη εν µείξει υπό συνθήκες ξηρασίας.  

• Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των τύπων 
οικοτόπων στα λιβάδια απαιτεί ρύθµιση του τρόπου άσκησης ορισµένων 
χρήσεων της περιοχής και οριακά µόνο επιβολή σηµαντικών περιοριστικών 
µέτρων (όπως είναι οι δραστηριότητες θήρας). Η συνέχιση της κτηνοτροφίας 
στην περιοχή είναι εφικτή και επιθυµητή, αλλά είναι σαφής η ανάγκη 
αναθεώρησης του ρόλου της από κύρια δραστηριότητα σε εργαλείο διαχείρισης 
της περιοχής. 

• Η κυµαινόµενη ασυµµετρία των φύλλων, τόσο του ανώτερου, όσο και του 
κατώτερου τµήµατος των θάµνων της φιλυρέας, είναι αποτέλεσµα 
περιβαλλοντικών επιδράσεων. Η αναπτυξιακή αστάθεια και η κλασµατική 
διάσταση είναι καλοί δείκτες των αντιδράσεων των φυτών στη βόσκηση. Έτσι, 
κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή κανονικής (µέτριας) βόσκησης προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ισορροπία και σταθερότητα των θαµνώνων αείφυλλων 
πλατύφυλλων. 

• Η χρησιµοποίηση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και 
των Φωτογραµµετρικών µεθόδων βοηθούν στην πιο αναλυτική και αξιόπιστη 



αποτύπωση της διάρθρωσης και διαχρονικής αξιολόγησης των αλλαγών που 
υφίστανται σε µία περιοχή. Η αξιολόγηση και η εφαρµογής τους βοηθάει στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη και ορθολογικότερη διαχείριση των λιβαδιών. 

• Η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την 
αποµάκρυνση ανεπιθύµητων ξυλωδών ειδών στα λιβάδια, εκτός από την 
οικονοµικότητα και την µέγιστη απόδοση, προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον. 

• Η εκτεταµένη εφαρµογή της συµπληρωµατικής διατροφής των ζώων 
µετατρέπει το σύστηµα εκτροφής (κοπαδιάρικης µη νοµαδικής) σε ηµιεντατικό, 
πράγµα που συνεπάγεται την πληµµελή αξιοποίηση της βοσκήσιµης ύλης που 
παράγεται στις λιβαδικές εκτάσεις και κατά συνέπεια τη µακροπρόθεσµη 
υποβάθµισή τους, ιδιαίτερα στη χαµηλή και µεσαία οικολογική ζώνη.  

• Για την προστασία και ανανέωση των γενετικών πόρων του φράξου στην 
Ευρώπη, ο οποίος εκτός από πολύτιµο δασοπονικό είδος  έχει και υψηλή 
λιβαδοπονική αξία, θα πρέπει να µελετηθεί η γενετική δοµή του, η ροή γονιδίων 
ανάµεσα στους πληθυσµούς του και η επίδραση του αναπαραγωγικού 
συστήµατος. 

• Η µείωση της συγκόµωσης του ανωρόφου φυτειών τραχείας πεύκης µε την 
εφαρµογή αζωτούχου λίπανσης και σποράς ειδών ψυχανθών, οδήγησε στην 
αύξηση της διαµέτρου των δέντρων και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 
φυτών του υπορόφου.  
 
Ψευδαλπικά λιβάδια 

 

• Τα ψευδαλπικά λιβάδια αποτελούν πολύτιµα φυσικά οικοσυστήµατα για την 
κτηνοτροφία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη γενικά των ορεινών περιοχών της 
χώρας. Απαιτείται εµπλουτισµός και διεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε την 
οικολογία και τη διαχείρισή τους, συγκεκριµένα πρέπει να αποκτηθούν γνώσεις 
στα εξής θέµατα: α) στην απογραφή, ταξινόµηση και αξιολόγησή τους, β) στη 
χλωρίδα και πανίδα γ) στη σχέση µεταξύ βιοποικιλότητας και ποιότητας τόπου, 
δ) στην παραγωγικότητα και στη σχέση της µε τους κλιµατεδαφικούς 
παράγοντες, ε) στην ποιότητα και θρεπτική αξία της βοσκήσιµης ύλης, στ) στα 
παραδοσιακά συστήµατα βόσκησης και τη σχέση τους µε σύγχρονα σχεδιασµένα 
συστήµατα, ζ) στις δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας, η) στην 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων υποδοµής και θ) στην πολιτιστική 
κληρονοµιά. 

• Ο αριθµός των φυτικών ειδών στα ψευδαλπικά λιβάδια µειώνεται γραµµικά 
µε την  αύξηση του υψοµέτρου, η χλωριδική ποικιλότητα ευνοείται από τη 
βόσκηση, ενώ έχει καταγραφεί σηµαντικός αριθµός προστατευόµενων και 
ενδηµικών ειδών. 

• Για τη διατήρηση του πληθυσµού πολλών ειδών ορνιθοπανίδας και κυρίως 
των πτωµατοφάγων ειδών στα ψευδαλπικά λιβάδια, είναι απαραίτητη η ενίσχυση  
της παραδοσιακής, ποιµενικής κτηνοτροφίας σε συνδυασµό µε δράσεις τροφικής 
ενίσχυσης. 



• Στη διάνοιξη δικτύου δρόµων στα ορεινά λιβαδικά τοπία θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί και η διαδικασία σχεδιασµού της αποκατάστασης των 
διαταραχών στο περιβάλλον. Για την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων πρέπει 
να εξετάζονται οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για σωστή χάραξη, 
κατασκευή και  προσαρµογή των δρόµων, ενώ για επιτυχή αποκατάσταση στα 
ψευδαλπικά λιβάδια ‘κεντρικό πυρήνα’ πρέπει να αποτελέσουν τα 
΄προσαρµόσιµα΄ φυτικά είδη και ασφαλώς οι εδαφικές βελτιώσεις. 

• Οι προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης των ορεινών περιοχών της 
Ελλάδας, η ενίσχυση του χειµερινού τουρισµού για τη λύση του προβλήµατος  
της εποχικότητας και η άµεση ή έµµεση εξασφάλιση εισοδήµατος στους 
κατοίκους των ορεινών µειονεκτικών περιοχών, στην κατεύθυνση όχι µόνο µιας 
απλής τουριστικής επίσκεψης, αλλά στα πλαίσια των σύγχρονων δυνατοτήτων 
αθλητικού τουρισµού είναι τεράστια, αρκεί το κράτος να αναλάβει τις 
πρωτοβουλίες και να εκδηλώσει την πολιτική βούληση για τουριστικές 
επενδύσεις και ειδικά για αθλητικό τουρισµό. 

• Τα ψευδαλπικά λιβάδια θα συνεχίσουν να αποτελούν ζωτικούς χώρους για την 
κτηνοτροφία µε την εξασφάλιση βοσκήσιµης ύλης για τα αγροτικά και άγρια ζώα 
κατά τη θερινή περίοδο και σηµαντικό ενδιαίτηµα και καταφύγιο σπάνιων ειδών 
της άγριας πανίδας, πέραν των άλλων πολλαπλών λειτουργιών που προσφέρουν. 
Θα πρέπει όµως να γίνει διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
βόσκησης στην ορνιθοπανίδα και ειδικότερα σε προστατευόµενα και 
απειλούµενα είδη, έρευνα της µεταβολής των πληθυσµών των θηλαστικών και 
να ληφθούν ειδικά διαχειριστικά µέτρα για τη διατήρηση της κρασπεδικής ζώνης 
δάσους στα δασοόρια µε τα ψευδαλπικά λιβάδια.  

 
 


