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Περίληψη 
Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στο όρος Καλλίδρομον έχει μειωθεί τα τελευταία 20 έτη και η 

βοσκοφόρτωση της περιοχής σήμερα υπολείπεται της βοσκοϊκανότητας. Η μείωση της πίεσης της 
βόσκησης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εκτεταμένου, υψηλού και πυκνού πρινώνα, 
ακατάλληλου και απρόσιτου για βόσκηση ακόμα και από τα γίδια. Ο πρινώνας αυτός, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έρευνας με χρησιμοποίηση της μεθόδου της καταμέτρησης των κοπράνων, προκύπτει ότι 
αποφεύγεται και από το λαγό. Η περιοχή, ένας άλλοτε ελκυστικός και πολυσύχναστος κυνηγότοπος, 
μετατράπηκε πλέον σε ένα τόπο όπου το κυνηγετικό ενδιαφέρον τείνει να εκλείψει. Στην παρούσα 
εργασία δίνονται κατευθύνσεις για τη λιβαδοπονική και θηραματική ανάπτυξη της περιοχής. 

 
Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλή χρήση λιβαδιών, βοσκοϊκανότητα, Ευρωπαϊκός λαγός, χρήση 
βιότοπων, άποψη κυνηγών.  

 
 
 

Εισαγωγή 
 

Από τη δεκαετία του ’60, υπάρχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον στις επιπτώσεις της 
βόσκησης των αγροτικών ζώων και των εφαρμοζόμενων διαχειριστικών λιβαδικών 
πρακτικών στην άγρια πανίδα (Holechek et al. 1989). Η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
λιβαδικών οικοσυστημάτων προς όφελος της κτηνοτροφίας, της άγριας πανίδας και του 
περιβάλλοντος έχει αποκτήσει στις μέρες μας τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον και έχει 
σημαντική οικονομική σπουδαιότητα (Pitman and Holt 1983).  

Η βόσκηση προκαλεί μεταβολές στη δομή της φυτοκοινότητας και για το λόγο αυτό 
θεωρείται παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τόσο την αφθονία και την κατανομή των 
πληθυσμών των φυτοφάγων ειδών της άγριας πανίδας (Holechek 1991, Bolen and Robinson 
1995), όσο και την στρατηγική πρόσληψης τροφής που ακολουθούν (Foot 1991). Σήμερα οι 
λιβαδοπόνοι και γενικά όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους το σύνολο των ειδών της άγριας πανίδας (Kie et al. 1996). Η 
κοινή χρήση μίας περιοχής εξάλλου από περισσότερα του ενός ζωικά είδη (εξημερωμένα και 
μη) αυξάνει το ποσοστό χρησιμοποίησης της βοσκήσιμης ύλης και επομένως οδηγεί σε 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα των λιβαδικών οικοσυστημάτων (Holechek et al. 1989). 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι επιθυμητές από το λαγό εκτάσεις σε σχέση 
με τη βόσκηση αγροτικών ζώων και να δοθούν κατευθύνσεις για τη λιβαδοπονική και 
θηραματική ανάπτυξη σε εκτάσεις των οικισμών Δρυμαίας, Τιθρονίου και Ξυλικών της 
επαρχίας Λοκρίδας στο όρος Καλλίδρομον. 
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Υλικά και μέθοδοι 
 
Η περιοχή έρευνας έχει έκταση 3.500 εκταρίων, εκτείνεται υψομετρικά από τα 400μ. ως τα 

900μ. και περιλαμβάνει εκτάσεις των οικισμών Δρυμαίας, Τιθρονίου και Ξυλικών της 
επαρχίας Λοκρίδας. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό και το πέτρωμα ασβεστολιθικό. Η περιοχή 
καταλαμβάνεται από πυκνό πρινώνα (2.500 εκταρίων περίπου) και διάκενα με χορτολιβαδική 
βλάστηση (συνολική έκταση 800 εκταρίων περίπου), τα οποία προέρχονται είτε από 
επεμβάσεις προηγούμενων ετών των κτηνοτρόφων της περιοχής είτε πρόκειται για 
εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις στις οποίες παλαιότερα καλλιεργούνταν δημητριακά. 
Η υπόλοιπη έκταση καταλαμβάνεται από τους τρεις προαναφερθέντες οικισμούς. Άλλα 
θαμνώδη είδη που απαντώνται στην περιοχή είναι τα Juniperus oxycedrus, Paliurus spina - 
cristi, Crataegus monogyna, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, κ.ά. Φρύγανα, όπως τα 
Thymus vulgaris, Thymus serpillum, Sarcopoterium spinosum και Cistus spp., απαντώνται 
επίσης σποραδικά. Τα κυριότερα είδη της ποώδους βλάστησης στις χορτολιβαδικές εκτάσεις 
είναι τα Aegilops triuncialis, Dactylis glomerata, Bromus squarosus, Bromus tectorum, 
Dasypyrum vilosum, Lathyrus spp., Vicia spp. κ.ά.   

Ο αριθμός των αγροτικών ζώων στους τρεις προαναφερθέντες οικισμούς, σύμφωνα με τα 
αρχεία του Δήμου Αμφίκλειας έχει μειωθεί σταδιακά κατά τα τελευταία 20 έτη (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1. Μεταβολή του αριθμού των αγροτικών ζώων στους οικισμούς Δρυμαίας, Τιθρονίου 
και Ξυλικών τα τελευταία 20 έτη. 

Οικισμο
ί 

1985 1995 2004 
Αίγες Πρόβατ

α 
Αίγες Πρόβατα Αίγες Πρόβατα 

Δρυμαί
α 

1690 876 1100 477 900 100 

Τιθρόνι
ο 

1200 300 900 200 600 50 

Ξυλικοί 842 762 614 665 350 500 
Σύνολο 5670 3956 2500 

 
Η ετήσια παραγωγή της ποώδους βλάστησης μετρήθηκε στο τέλος της αυξητικής περιόδου 

(αρχές Ιουνίου 2004) με τη χρήση πλαισίου δειγματοληψίας, διαστάσεων 1μ.x1μ., σε 
επιλεγμένες αβόσκητες θέσεις των ποολίβαδων. Συνολικά επιλέχθηκαν 20 θέσεις σε 10 
διαφορετικά ποολίβαδα της περιοχής. Στη δειγματοληπτική επιφάνεια αποκόπτονταν όλη η 
υπέργεια παραγωγή της ποώδους βλάστησης. Κατά την ίδια περίοδο έγινε η μέτρηση της 
παραγωγής των θάμνων με κοπή των ετήσιων βλαστών σε 15 θάμνους, φυόμενοι σε όλη την 
έκταση του πρινώνα. Αμέσως μετά, τα ποώδη και ξυλώδη δείγματα της βλάστησης 
τοποθετήθηκαν σε χάρτινες σακούλες και ξηράνθηκαν σε φούρνο ξήρανσης στους 60ο C για 
48 ώρες. Στη συνέχεια ζυγίστηκαν με ακρίβεια 1 γρ. Το βάρος τους εκφράστηκε σε 
χιλιόγραμμα ξηρής ύλης ανά στρέμμα (kg/ha). 

Με τη μέθοδο της καταμέτρησης των κοπράνων εκτιμήθηκε το είδος του βιότοπου 
(πυκνός πρινώνας, χορτολίβαδα, θέσεις κοντά σε μαντριά) που προτιμούν να επισκέπτονται 
οι λαγοί, με τη χρησιμοποίηση κυκλικών πλαισίων ακτίνας 0,5μ. (Litvaitis et al. 1996). Η 
καταμέτρηση διεξήχθη τον Ιούλιο του 2004. Συνολικά καταμετρήθηκαν τα κόπρανα των 
λαγών σε 280 πλαίσια σε όλη την περιοχή. Για μεγαλύτερη ακρίβεια τα κόπρανα σε κάθε 
πλαίσιο καταμετρήθηκαν περισσότερο από μία φορά. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες 
επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο σε αποστάσεις μεταξύ τους άνω των 20μ. Το 35,7% των 
πλαισίων τοποθετήθηκε σε πρινώνες, το 36,4% σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 
κοντά σε μαντριά σε ακτίνα ως 200μ. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην τοποθέτηση των 
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πλαισίων ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη στοιχείων σε 
οριακές θέσεις μεταξύ διαφορετικών οικότοπων, καθώς επίσης και σε θέσεις όπου συνέβησαν 
πτώσεις δένδρων ή (και) άλλων oγκωδών αντικειμένων. Διαφορές στις προτιμήσεις των 
λαγών όσον αφορά την επιλογή του βιότοπου εκτιμήθηκαν με ανάλυση διακύμανσης. Για την 
εύρεση διαφορών μεταξύ του μέσου αριθμού κοπράνων σε κάθε περιοχή χρησιμοποιήθηκε το 
Tukey test. Ο έλεγχος έγινε σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, σύμφωνα με τους Petrie and 
Watson (1998), με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S. (version 11.0).  

Τέλος, αξιολογήθηκαν οι απόψεις των κυνηγών της περιοχής για τη δυναμική του 
πληθυσμού των θηραματικών ειδών της περιοχής, με τη μέθοδο της προσωπικής 
συνέντευξης. Ερωτήθηκε συνολικά το 14% των κυνηγών του κυνηγετικού συλλόγου 
Αμφίκλειας, οι οποίοι ασκούν την κύρια θηρευτική πίεση στην περιοχή έρευνας. Το μη 
παραμετρικό κριτήριο του Friedman χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των ζωικών ειδών 
που θα προτιμούσαν οι κυνηγοί να θηρεύουν στην περίπτωση αφθονίας θηραμάτων (Siegel 
and Castellan 1988). 

 
Αποτελέσματα 

 
Η βοσκοϊκανότητα του πρινώνα και των χορτολιβαδικών εκτάσεων υπολογίστηκε με βάση 

την παραγωγή ζωντανής υπέργειας βιομάζας στην περιοχή έρευνας και εκφράστηκε σε μικρές 
Μηνιαίες Ζωικές Μονάδες (Πίνακας 2). Ο αριθμός των μικρών μηρυκαστικών που μπορεί να 
βόσκει ετησίως σε συνθήκες κανονικής βόσκησης ανέρχεται στα 4593 ζώα, πολύ μικρότερος 
από τη σημερινή βοσκοφόρτωση της περιοχής (2500 ζώα). 

 
Πίνακας 2. Ζωντανή υπέργεια παραγωγή (μέσοι όροι με τυπικά σφάλματα) και  
 βοσκοϊκανότητα του πρινώνα και των χορτολίβαδων στην περιοχή έρευνας. 

Είδος βιότοπου 
χλγ. ξηρής 

ύλης 
/εκτάριο 

Συνολική παραγωγή (χλγ. 
ξηρής ύλης) σε όλη την 

έκταση 

Βοσκοϊκανότητα 
(μ.μζμ) 

Πρινώνας 2.350 ± 16,1 5.875 . 103 3.671,8 
Χορτολίβαδα 2.210 ± 12,9 1.768 . 103 920,8 

Σύνολο  7.643 . 103 4.592 
 
Ο μέσος αριθμός κοπράνων των λαγών διέφερε σημαντικά μεταξύ των τριών ειδών 

βιότοπων που ερευνήθηκαν (F = 19,644, BE = 277, p = 0,000). Συγκεκριμένα, ο μέσος 

αριθμός κοπράνων των λαγών ( X  = 1,37, SE = 0,340) που καταμετρήθηκε στον πυκνό 
πρινώνα ήταν σημαντικά μικρότερος (p = 0,000) από τους αντίστοιχους των χορτολίβαδων 

( X  = 4,26, SE = 0,344) και των θέσεων κοντά σε μαντριά ( X  = 3,64, SE = 0,383). Αντίθετα, 
δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (p = 0.447) μεταξύ χορτολίβαδων και των θέσεων κοντά 
στα μαντριά. 

Επικρατούσα άποψη στους κυνηγούς (78,9%) είναι ότι μειώθηκε ο πληθυσμός του λαγού 
στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία έτη. Παρά το γεγονός αυτό, ο λαγός αποτέλεσε το 
κυριότερο θήραμα για την πλειονότητα των κυνηγών (57,6%) την προηγούμενη κυνηγετική 
περίοδο. Επιπροσθέτως, είναι το είδος που θα ήθελαν να κυνηγούν σε περίπτωση αφθονίας 
θηραμάτων στην περιοχή (Χ2 = 57,502, BE = 5, p = 0,000). Η έλλειψη θηραμάτων λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην άσκηση της θήρας, αφού αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον περιορισμό 
των εξορμήσεων των κυνηγών (66,7%). 

 

Συζήτηση 
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Η μείωση της πίεσης της βόσκησης κατά την τελευταία 20ετία προκάλεσε τη δημιουργία 
υψηλού και πυκνού πρινώνα και τον περιορισμό των διακένων στην περιοχή έρευνας. Ο 
λαγός όμως προτιμά να εκμεταλλεύεται ανοιχτούς βιότοπους (Tapper 1987), γεγονός που 
σημαίνει ότι ο πληθυσμός του στη συγκεκριμένη περιοχή ενδέχεται να έχει επηρεαστεί 
αρνητικά. Αυτό αποτελεί κοινή πεποίθηση των κυνηγών της περιοχής, σύμφωνα με τους 
οποίους ο πληθυσμός του λαγού έχει μειωθεί σε σχέση με παλαιότερα έτη. Επειδή η 
βιωσιμότητα και η επιτυχία της αναπαραγωγής του λαγού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 
χαρακτηριστικά της βλάστησης, κάθε μεταβολή που μπορεί να προκληθεί από την εφαρμογή 
της βόσκησης στη δομή της φυτοκοινότητας αναμένεται να επηρεάσει τους πληθυσμούς του 
(Williams et al. 1974, Flinders and Hansen 1975). Στη βόρεια Ευρώπη αναφέρεται ότι ο 
πληθυσμός του λαγού ενδέχεται να επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία των αγροτικών 
ζώων (Barnes et al. 1983, Tapper and Barnes 1986), σε αντίθεση με την περιοχή μελέτης στην 
οποία προτιμά να χρησιμοποιεί τα χορτολίβαδα και τις θέσεις κοντά σε μαντριά. Η 
διαφορετική αυτή συμπεριφορά του λαγού πιθανόν να οφείλεται σε διαφορές των περιοχών 
μελέτης όσον αφορά την κάλυψη που η βλάστηση παρείχε στο λαγό, αφού οι έρευνες στη 
βόρεια Ευρώπη διεξήχθησαν σε αμιγώς γεωργικές περιοχές χωρίς την ύπαρξη εκτεταμένων 
θαμνώνων αλλά και χωρίς την παρουσία φυσικών φραχτών στα όρια μεταξύ των 
καλλιεργειών. 

Ο Leopold (1933) είχε αναφέρει ότι εφόσον τα αγροτικά ζώα επηρεάζουν τη δομή της 
φυτοκοινότητας τότε με κατάλληλη διαχείριση θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξη πληθυσμών άγριας πανίδας. Σήμερα έχει τεκμηριωθεί ότι η 
βόσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ‘εργαλείο’ από τον άνθρωπο ώστε να κατευθύνει τη 
φυσική διαδοχή της φυτοκοινότητας (Kie and Loft 1990), αλλά και να διατηρεί και να 
βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης (Adams 1975, Malechek et 
al. 1978). Ο εκάστοτε υπεύθυνος διαχειριστής θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη του τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες του εντόπιου ανθρώπινου πληθυσμού και να επιδιώκει τη 
συνεργασία του (Arnold 1978). Για να επιτύχει όμως κάθε προσπάθεια διαχείρισης απαιτείται 
η ύπαρξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ των υπεύθυνων επιστημόνων (λιβαδοπόνων, 
διαχειριστών άγριας πανίδας, εδαφολόγων, κτλ.). Οι λιβαδικές εκτάσεις αποτελούν φυσικό 
πόρο και η κατάλληλη διαχείρισή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει ολοκληρωμένη 
γνώση για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες όλων των στοιχείων του 
οικοσυστήματος, βιοτικών και αβιοτικών (Neal 1986). 

Στη περιοχή έρευνας ο πρινώνας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης, ενώ οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν αποτελούν ενιαίο συγκροτημένο σύνολο αλλά βρίσκονται 
διάσπαρτες κατά θέσεις στα μεταξύ των θαμνώνων διαστήματα. Το φύλλωμα των σύμπυκνων 
θαμνοσυστάδων και αυτών που έχουν μεγάλο ύψος δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά από τα 
γίδια. Για τη βελτίωση των θαμνοσυστάδων αυτών είναι σκόπιμο να διασπασθεί η 
συνηρέφειά τους, να μειωθεί το ύψος τους όπου απαιτείται και να δημιουργηθούν διάκενα 
όπου θα αναπτυχθεί ποώδης βλάστηση. Προτείνεται να υιοθετηθούν ως κύρια μέσα για τη 
βελτίωση της βλάστησης, τόσο στον πρινώνα όσο και στα χορτολίβαδα, ο μηχανικός έλεγχος 
σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη καύση. Ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια, την εποχή και 
τη συχνότητα εφαρμογής της καύσης μπορούν να ωφεληθούν οι πληθυσμοί των τριχωτών 
θηραματικών ειδών (Bates et al. 1986). Στις θέσεις εκείνες όπου το πουρνάρι είναι ιδιαίτερα 
υψηλό, η μόνη ενδεδειγμένη επέμβαση είναι η υλοτομία με αλυσοπρίονα. Με τον τρόπο αυτό 
θα εξασφαλιστεί ο προστατευτικός, αισθητικός και παραγωγικός χαρακτήρας του πρινώνα 
και αναμένεται να αυξηθούν οι επιθυμητές για το λαγό εκτάσεις. Προτείνεται να διαχειριστεί 
το 40-50% της έκτασης του πρινώνα. 

Η πίεση βόσκησης των αγροτικών ζώων συγκεντρώνεται συνήθως κοντά στις θέσεις 
ποτίσματος, χορήγησης άλατος ή συμπληρωματικής τροφής, με αποτέλεσμα οι θέσεις αυτές 
να δέχονται τις μεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις από τη συχνή παρουσία των αγροτικών 
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ζώων (McNaughton 1984, Senft et al. 1985). Η δημιουργία εναλλακτικών θέσεων παροχής 
νερού και χορήγησης συμπληρωματικής τροφής και άλατος αναμένεται να οδηγήσουν σε πιο 
ισορροπημένη κατανομή των αγροτικών ζώων σε όλη τη διαθέσιμη έκταση και επομένως σε 
αύξηση του οικονομικού οφέλους για τους κτηνοτρόφους (Teer 1991).  

Η αειφορική εκμετάλλευση των λιβαδικών εκτάσεων προϋποθέτει την κατάλληλη εκλογή 
των ειδών που θα βοσκήσουν, καθώς επίσης και την εφαρμογή συστημάτων βόσκησης, 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις τοπικές οικολογικές συνθήκες και την ικανότητα των ζώων 
να προσαρμόζονται σε αυτές (Holechek 1991, Nolan et al. 1996). Στη συγκεκριμένη περιοχή 
προτείνεται η βόσκηση των πρινώνων από γίδια, μέσω της οποίας θα περιορίζεται η αυξητική 
τάση των θάμνων διατηρώντας τη λιβαδική δομή σε επιθυμητή μορφή. Στις χορτολιβαδικές 
εκτάσεις η βόσκηση προβάτων θεωρείται ιδανική. Με τη ρύθμιση της βοσκοφόρτωσης στο 
επίπεδο της βοσκοϊκανότητας και την εφαρμογή ενός κατάλληλα σχεδιασμένου συστήματος 
περιφοράς της βόσκησης, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά και οικολογικά 
οφέλη (Bolen and Robinson 1995). 

Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης υπάρχει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό 
που ασχολείται με τη διαχείριση τόσο των λιβαδικών εκτάσεων όσο και της άγριας πανίδας 
(Moser and Strehlke 1996). Το προσωπικό αυτό, με τις βασικές γνώσεις για τη διαχείριση του 
οικοσυστήματος που αποκτά και τις εξειδικευμένες τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύεται, είναι 
σε θέση να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του με αυξημένη αποτελεσματικότητα. Οι 
χειρωνακτικές δασικές εργασίες που αφορούν τη βελτίωση της λιβαδικής κατάστασης και τη 
διαχείριση της άγριας πανίδας έχουν περιγραφεί (Ευθυμίου 2001) και αποτελούν βασικό 
τμήμα προτεινόμενου συστήματος δασεργατικής εκπαίδευσης για την Ελληνική Δασοπονία 
(Τσιώρας 2004). Η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με κρατικά πιστοποιημένες γνώσεις 
αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση και την ανάπτυξη του 
λιβαδικού και θηραματικού πόρου, ενώ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας μας 
(Ευθυμίου 2001, Ζιωγάνας 2003, Παπαχρήστου και Ισπικούδης 2003). 
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Summary 

Grazing pressure on Kallidromon mountain has been decreased for the last 20 years and the 
number of farm animals grazing today is far less than the area’s grazing capacity. Naturally, a high 
and dense scrubland dominated by kermes oak was created, which is unsuitable and inaccessible even 
from goats. Dropping count method showed that hares also avoid this scrubland. As a consequence, 
area’s grazing production is improperly utilized, while the area, a formerly attractive and frequently 
used game area is nowadays a place where hunting is diminished. Directions concerning the range and 
game improvement of the area are given in this article. 
 
Key words: Multiple range management, grazing capacity, European hare, habitat use, 
hunters’ view. 

 
 
 


