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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΙΙΒΒΑΑ∆∆ΟΟΠΠΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη 
κερδοσκοπικό σωµατείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήµης των 
Λιβαδιών και των Λειµώνων. Ειδικότερα η Εταιρεία έχει ως αντικείµενα: 

 Τη διεύρυνση, διάδοση και εφαρµογή των γνώσεων που αναφέρονται στη 
συντήρηση και προστασία των λιβαδικών οικοσυστηµάτων και του φυσικού 
περιβάλλοντος, στην ανάλυση της δοµής τους καθώς και στη βελτίωση, 
ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των λιβαδιών αφενός και αφετέρου 
στην εγκατάσταση, βελτίωση και διαχείριση των λειµώνων και των 
χλοοταπήτων. 
 Την προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης στα λιβάδια και στους 
λειµώνες, τη µεγαλύτερη αναγνώριση του πολλαπλού ρόλου των λιβαδιών 
και των λειµώνων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εθνική 
οικονοµία, ιδιαίτερα δε της σηµασίας τους για την ανάπτυξη της Ελληνικής 
κτηνοτροφίας. 
 Τη συνεργασία µε αντίστοιχες επιστηµονικές οργανώσεις του εσωτερικού 
και εξωτερικού και την επιστηµονική υποστήριξη των µελών της. 
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 
 
Ο ρόλος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στη χάραξη λιβαδικής πολιτικής 
 

Όσοι παραβρέθηκαν στο 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στο 
Βόλο είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε ένα πραγµατικά σηµαντικό επιστηµονικό 
γεγονός. Το σηµαντικό αυτό επιστηµονικό γεγονός συνέπεσε µε τη λήξη της θητείας µας στο 
∆.Σ. της ΕΛΕ και την ανάδειξη νέου ∆.Σ. αποτελούµενο από εξέχοντα µέλη της Εταιρείας µας, 
στα οποία ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στις 
δραστηριότητες της  Εταιρείας µας όλα αυτά τα χρόνια, που δραστηριοποιείται, και πώς 
επηρέασαν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την άσκηση λιβαδικής πολιτικής. Απώτερος 
σκοπός είναι να χαραχθεί η κατάλληλη στρατηγική και να γίνουν οι ενδεδειγµένες ενέργειες σε 
αυτούς που χαράσσουν τη λιβαδική πολιτική στη χώρα µας.    

Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι µη κερδοσκοπική 
επιστηµονική οργάνωση. Τα µέλη της, που ανέρχονται στα 76, είναι εξειδικευµένοι 
επιστήµονες, που το επιστηµονικό ενδιαφέρον τους και  η επαγγελµατική ενασχόλησή τους 
είναι η οικολογία και η διαχείριση των λιβαδιών και λειµώνων καθώς και των άλλων 
βοσκήσιµων πόρων (π.χ. βοσκόµενες δασικές εκτάσεις). Οι λόγοι για τους οποίους ιδρύθηκε 
η ΕΛΕ είναι: α) να προάγει την επιστήµη της Λιβαδοπονίας, που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη 
των λιβαδικών οικοσυστηµάτων και των αρχών που εφαρµόζονται στη διαχείριση των 
λιβαδικών πόρων (έδαφος, φυτά, νερό και ζώα), β) να παράσχει τεχνογνωσία σε όλους 
αυτούς που ενασχολούνται µε τα λιβάδια, τους λειµώνες και γενικότερα µε τους βοσκήσιµους 
πόρους και να διαδώσει τα νέα επιστηµονικά επιτεύγµατα, γ) να ενηµερώσει ευρύτερα 
κοινωνικά στρώµατα για τα οικονοµικά, κοινωνικά και οικολογικά οφέλη που απορρέουν από 
το λιβάδια και δ) να προάγει το επάγγελµα του λιβαδοπόνου. 

Τα 12 χρόνια ύπαρξής της, η ΕΛΕ διοργάνωσε 10 επιστηµονικές εκδηλώσεις µε κύριο 
γνώµονα την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτές οι επιστηµονικές 
εκδηλώσεις περιελάµβαναν: πέντε ηµερίδες, 1) Λιβάδια και αγροτική ανάπτυξη, 2) 
Λιβαδοπονία και εναλλακτικές χρήσεις γης, 3) Κτηνοτροφία και περιβάλλον, 4) Φυσικό 
περιβάλλον: Λεκάνη Μυγδονίας, κίνδυνοι – διαχείριση και 5) Στρατηγική ορθολογικής 
διαχείρισης λιβαδικών πόρων, καθώς και τέσσερα εθνικά συνέδρια, 1) Αειοφορική αξιοποίηση 
λιβαδιών και λειµώνων, 2) Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα, 3) Λιβαδοπονία και 
ανάπτυξη ορεινών περιοχών, 4) Λιβάδια πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: µοχλός 
ανάπτυξης της υπαίθρου και ένα διεθνές συνέδριο σε συνεργασία µε την EGF, Grasslands 
and woody plants in Europe. Αυτές οι δραστηριότητες καθιέρωσαν την ΕΛΕ στην επιστηµονική 
κοινότητα και σε αρκετούς χρήστες των λιβαδιών, οι οποίοι αναγνωρίζουν πλέον ότι τα 
λιβάδια παράγουν µία ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι: βιότοποι άγριας 
ζωής, βοσκήσιµη ύλη, νερό, δασικά προϊόντα, αναψυχή, τοπία υψηλής αισθητικής αξίας, κτλ. 
Για το λόγο αυτό, η διαχείρισή τους επηρεάζει τη ζωή όλων των ανθρώπων και όχι µόνο όσων 
διαβιούν κοντά στα λιβάδια. 

Αναµφίβολα η 12ετής παρουσία της ΕΛΕ επηρέασε τους ασχολούµενους επαγγελµατικά 
και επιστηµονικά µε τα λιβαδικά οικοσυστήµατα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες όλων των 
µέχρι τώρα ∆.Σ. της ΕΛΕ, δεν κατορθώθηκε να επηρεαστούν αυτοί που χαράσσουν την εθνική 
λιβαδική πολιτική. Στην πραγµατικότητα, οι µέχρι τώρα κυβερνήσεις και οι από το νόµο 
υπεύθυνες υπηρεσίες για τη διαχείριση των λιβαδιών ουδέποτε είχαν λιβαδική πολιτική που 
να εδράζεται στη λιβαδοπονική επιστήµη και να στοχεύει στη διατήρηση και ορθολογική 
διαχείριση των λιβαδικών πόρων, καθώς και στην ευηµερία των κτηνοτρόφων και των άλλων 
κοινωνικών οµάδων που εξαρτώνται από τα λιβάδια. Η πολιτική που εφαρµόζεται αγνοεί 
θεµελιώδεις επιστηµονικές αρχές και τούτο γιατί οι πολιτικοί σχεδιασµοί και οι 



βραχυπρόθεσµες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες υπερισχύουν της επιστήµης και της 
λελογισµένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων.  Η έλλειψη συγκεκριµένων πολιτικών που να 
αποβλέπουν στη συντήρηση και διαχείριση των λιβαδιών είναι µία ένδειξη της σχετικά 
χαµηλής προτεραιότητας της πολιτείας για την ορθολογική αξιοποίηση των λιβαδιών. 
Πεποίθησή µας είναι ότι η σύνδεση µεταξύ επιστήµης, πολιτικής και διαχείρισης  λιβαδιών 
πρέπει να ενισχυθεί διαµέσου συνεχών επαφών µεταξύ πολιτειακών παραγόντων και 
λιβαδοπόνων, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων και ενσωµάτωσής τους στη 
διαχείριση των λιβαδικών πόρων.  Επίσης, πιστεύουµε ότι οι λιβαδοπόνοι και η ΕΛΕ δεν 
πρέπει να θεωρούν τη χάραξη λιβαδικής πολιτικής εκτός των δραστηριοτήτων τους. Τα 
περισσότερα µέλη της ΕΛΕ ενστερνίστηκαν την επιστήµη της Λιβαδοπονίας εξαιτίας της  
διεπιστηµονικής φύσης της και της δυνατότητας µελέτης των αλληλοεπιδράσεων µεταξύ 
εδάφους, φυτών, κλίµατος και ζώων. Για την καλύτερη κατανόηση όµως των λιβαδικών 
οικοσυστηµάτων και τη διαχείρισή τους θα πρέπει να ενσωµατώσουµε ανθρωπο- κοινωνικές 
και οικονοµικές παραµέτρους. Επίσης, για να είµαστε αποτελεσµατικοί στην πολιτική 
κονίστρα πρέπει να βελτιώσουµε την επικοινωνιακή τακτική µας και να διαµοιράζουµε 
διαρκώς τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά µας µε αυτούς που χαράσσουν τη λιβαδική πολιτική. 
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να εκπαιδευτούµε στη µετάδοση της οικολογικής 
πολυπλοκότητας µε απλούς κατανοητούς όρους.  Η δουλειά µας θα γίνει ευκολότερη αν 
συµπεριλάβουµε στην επιστήµη µας το κοινό διαµέσου συµµετοχικής έρευνας και 
προσαρµοστικής διαχείρισης. Τέτοιες συνεργατικές προσπάθειες µάθησης θα έχουν 
προστιθέµενο όφελος από τη στοιχειώδη επιστηµονική γνώση του κοινού, µε αποτέλεσµα µη 
ειδικοί να αποτιµούν καλύτερα τις υποκείµενες πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες που είναι 
συνυφασµένες µε τη λιβαδοπονική επιστήµη και τη διαχείριση των λιβαδιών.  

Είναι φανερό ότι ο ρόλος µας πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα πολιτικά – κοινωνικά – 
οικονοµικά – οικολογικά δεδοµένα αν θέλουµε να πετύχουµε τους στόχους µας, δηλαδή την 
αειφορική διαχείριση των λιβαδιών. Ειδικότερα, πρέπει να έχουµε σθεναρή στάση έναντι 
πολιτικών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τα λιβαδικά οικοσυστήµατα. Αυτή η διεύρυνση 
του ρόλου µας δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι θα εγκαταλείψουµε τη βασική µας 
ενασχόληση µε την επιστήµη, την έρευνα και µε όλα αυτά που µας ενώνουν και καθιερώνουν 
ως επιστήµονες στην εθνική και διεθνή επιστηµονική κοινότητα.  
 

Θωµάς Παπαχρήστου 
Πρόεδρος ΕΛΕ 

 



∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕ..ΛΛ..ΕΕ..  
 

Κατά το δεύτερο έτος της θητείας του το απερχόµενο ∆.Σ. της Ε.Λ.Ε. παρουσίασε τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 
 
1. Οργάνωσε το 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο (10-12 Νοεµβρίου 2004) µε θέµα 

‘’Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου’’ στο 
Βόλο. Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν το Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Γενική 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

2. Εξέδωσε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ε.Λ.Ε. ‘’ΛΙΒΑ∆Ι’’ για το έτος 2003 και το βιβλίο 
‘’Περιφράξεις  Βοσκοτόπων’’ µε συγγραφέα τον κ. Α. Πήττα (Νο 11). 

3. Έστειλε γραπτή ανακοίνωση για συµµετοχή της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στο 
XX International Grassland Congress που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ουβλίνο την 1η 
Ιουλίου 2005. Η συµµετοχή έγινε αποδεκτή µε την παρουσίαση Poster, όπου θα 
εµφανιστεί το έργο της Εταιρείας, στην ενότητα «The role of the International Grassland 
Congress and Grassland Societies in Technology interaction and influencing policy», 
(Dublin, 1 July 2005). 

4. Κατακύρωσε τη ιστοσελίδα της Ε.Λ.Ε. µε την ονοµασία www.elet.gr  
5. Έγινε µερική χρηµατοδότηση της συµµετοχής της κ. Ζαρόβαλη µε παρουσίαση εργασίας 

σε συνέδριο της EGF. 
 

     Παναγιώτης ∆. Πλατής 
       Γενικός Γραµµατέας Ε.Λ.Ε. 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 
Στις 11 Νοεµβρίου του 2004 πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο, στην αίθουσα «Γιάννης Κορδάτος» 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µετά τη λήξη των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου 
Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, η Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Ε.. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
ήταν ο απολογισµός των πεπραγµένων του απερχόµενου ∆..Σ., η έγκριση του οικονοµικού 
απολογισµού – προϋπολογισµού και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. Επιπλέον: 

 Έγινε δεκτό το αίτηµα του κ. Παντελή Τζωρτζάκη, ∆/ντή ∆ασών Περιφέρειας Κρήτης, 
για την ανάληψη διοργάνωσης του 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου της 
Ε.Λ.Ε.. Το νέο ∆.Σ. θα συνεργαστεί µε την Περιφέρεια Κρήτης για τον καθορισµό του 
τόπου και του χρόνου του Συνεδρίου. 

 Αποφασίστηκε η ενίσχυση του ρόλου της Ε.Λ.Ε. στη χάραξη των πολιτικών επιλογών 
για τους λιβαδικούς πόρους της χώρας, µε παρεµβάσεις στα κέντρα αποφάσεων. 

 Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια για τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού ή 
Παγκόσµιου Συνεδρίου από την Ε.Λ.Ε. στη χώρα µας.  

 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Λ.Ε. που εξελέγη για τη διετία 2005-2006 έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Βασίλειος Παπαναστάσης,  

Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Σφουγγάρης,  

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 



Γενικός 
Γραµµατέας: 

Απόστολος Αϊναλής,  
∆ρ ∆ασολόγος, ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταµίας: Ιωάννης Ισπικούδης,  
Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Μέλος: Ζωή Παρίση,  
Λέκτορας  Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

 
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε. (εγγραφή κατά τα έτη 2003 – 2004) 
 

1. Αικατερίνη Βασιλάκη του Εµµανουήλ, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών στη Λιβαδοπονία 

2. Ελένη Ελευθεριάδου του Νικολάου, Επίκουρος Καθηγήτρια ∆ασικής Βοτανικής, 
Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  

3. Μαρία Ζαρόβαλη του Πασχάλη, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
στη Λιβαδοπονία 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής ∆ασικής 
Βοτανικής, Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

5. Ελένη Καζάκου του Γαβριήλ, Βιολόγος 
6. Ηλίας Καρµίρης του Εµµανουήλ, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στη Λιβαδοπονία 
7. Περιστέρα Κουράκλη του ∆ηµητρίου, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στη Λιβαδοπονία 
8. Απόστολος Κυριαζόπουλος του Παναγιώτη, ∆ρ ∆ασολόγος - Λιβαδοπόνος 
9. Ιωάννης Μανωλόπουλος του Βασιλείου, Γεωπόνος, Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  
10. Άννα Σιδηροπούλου του Νικολάου, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στη Λιβαδοπονία 
11. ∆ηµήτριος Χουβαρδάς του Νικολάου, ∆ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στη Λιβαδοπονία 
 
ΝΕΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΟΠΟΝΙΑ 
 
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
Οι παρακάτω επιστήµονες έλαβαν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείµενα της 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 
 
 
1. ∆ιεθνές συνέδριο για τη δασολιβαδοπονία και αειφορική διαχείριση 
 
Στις 19-24 Απριλίου 2004, πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Lugo της πολιτείας Galicia της 
Ισπανίας διεθνές συνέδριο για τα δασολιβαδικά συστήµατα και την αειφορική διαχείρισή 
τους. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο του Santiago de Compostela σε 
συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς όπως EFI, FAO κ.λ.π. Κύρια θέµατα του συνεδρίου ήταν: 
α) δασολιβαδικά συστήµατα: τύποι και κύριες επιδιώξεις, β) διαχείριση δασολιβαδικών 
συστηµάτων, παραγωγικότητα και ποιότητα: δέντρα, λιβαδικά φυτά και ζώα, γ) οικολογική 
σηµασία των δασολιβαδικών συστηµάτων: βιοποικιλότητα και αειφορική ανάπτυξη, δ) 
οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη των δασολιβαδικών συστηµάτων και ε) 
µελλοντικές προοπτικές των δασολιβαδικών συστηµάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το επιστηµονικό ενδιαφέρον του συνεδρίου ήταν πολύ µεγάλο γιατί παρουσιάστηκαν απόψεις 
για τη διαχείριση και τα προϊόντα των δασολιβαδικών συστηµάτων από διάφορα µέρη του 
πλανήτη όπως από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αµερική 
και τη Νοτιοανατολική Ασία. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα οικολογικά οφέλη των 
δασολιβαδικών συστηµάτων, όπως η µείωση του κινδύνου διάβρωσης και πυρκαγιάς, η 
µείωση της πίεσης για βόσκηση στα λιβάδια, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου 
καθώς και κοινωνικοοικονοµικά και πολιτισµικά οφέλη. Καθορίστηκαν επίσης µελλοντικοί 
ερευνητικοί στόχοι όπως η απογραφή των συστηµάτων αυτών, οικολογικές επιδράσεις, 
συστήµατα διαχείρισης, διερεύνηση κοινωνικοοικονοµικών απόψεων και µεταβίβαση των 
πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους κτηνοτρόφους. 
Στο συνέδριο συµµετείχαν περισσότεροι από 200 επιστήµονες από όλο τον κόσµο και 
παρουσιάστηκαν συνολικά 180 εργασίες προφορικές και αναρτηµένες. Από Ελληνικής 
πλευράς συµµετείχαν οι Ι. Ισπικούδης και Κ. Μαντζανάς µε προφορικές εργασίες και οι Ζ. 
Κούκουρα, Α. Κυριαζόπουλος, Χ. Πανταζόπουλος και Α. Παντέρα µε αναρτηµένες εργασίες. 
 

Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς 
 

 
2. ∆ιεθνές συνέδριο για τα Μεσογειακά οικοσυστήµατα 
 
Στο διάστηµα 25 Απριλίου – 1 Μαΐου 2004 διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Rodos Palace 
της Ρόδου το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τα Μεσογειακού τύπου Οικοσυστήµατα (10th 
International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems MEDECOS). Το συνέδριο 
τελούσε υπό την αιγίδα του διεθνούς Οργανισµού International Society of Mediterranean 
Ecologists (ISOMED), του οποίου πρόεδρος ήταν η καθ. κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, και 
διοργανώθηκε από το Τµήµα Οικολογίας και Συστηµατικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συνέδριο υποστηρίχτηκε από 10 Εθνικούς και ∆ιεθνείς χορηγούς, 
γεγονός που αναδεικνύει τη σηµαντικότητά του. Στο συνέδριο συµµετείχαν µε εργασίες πάνω 
από 400 συγγραφείς από διάφορες χώρες του κόσµου µε Μεσογειακό κλίµα. Το γενικότερο 
θέµα του συνεδρίου ήταν “Οικολογία, Προστασία και ∆ιαχείριση των Μεσογειακού τύπου 
Οικοσυστηµάτων”. Οι κυριότερες ενότητες του συνεδρίου ήταν: Οικολογία, Προστασία και 
∆ιαχείριση, Βιολογική Εισβολή και Οικολογία σπόρων. Το γενικότερο συµπέρασµα του 
συνεδρίου ήταν ότι τα οικοσυστήµατα που υποστηρίζουν οι πέντε µεσογειακού κλίµατος 
περιοχές της γης είναι πολύτιµα και σηµαντικά για την ανθρώπινη ύπαρξη και την παγκόσµια 
οικολογική ισορροπία και η προστασία και διατήρησή τους αποτελεί µονόδροµο. Στο 
συνέδριο παρευρέθησαν µε επιστηµονικές ανακοινώσεις τα µέλη της ΕΛΕ Βασίλειος 



Παπαναστάσης, Ολυµπία Ντίνη – Παπαναστάση, Μαρία Παπαδηµητρίου, Ελένη Καζάκου, 
και ο γράφων. 
 ∆ρ. Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης 
 
3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα λιβάδια 
 
Στις 21-24 Ιουνίου 2004, έλαβε χώρα στη Λουκέρνη της Ελβετίας η 20η Γενική Συνάντηση της 
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Λιβαδιών (European Grassland Federation - E.G.F.). Το θέµα του 
συνεδρίου ήταν «Συστήµατα Χρήσης Γης σε Περιοχές που Κυριαρχούνται από Ποολίβαδα» 
(Land Use Systems in Grassland Dominated Regions) και διοργανώθηκε από την Ελβετική 
Λιβαδοπονική Εταιρεία (Swiss Grassland Society).  
Στο συνέδριο έλαβαν µέρος περισσότερο από 450 επιστήµονες από περίπου 40 χώρες – 
κυρίως ευρωπαϊκές - και παρουσιάστηκαν συνολικά 440 προφορικές και γραπτές 
ανακοινώσεις, καθιστώντας το έτσι ένα από τα σηµαντικότερα όλων όσων έχουν οργανωθεί 
από την Οµοσπονδία αυτή. Στα πλαίσια τόσο της εισαγωγικής εισήγησης, όσο και των πέντε 
θεµατικών ενοτήτων, ιδιαίτερη ήταν η έµφαση που δόθηκε στις προκλήσεις που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν οι χορτολιβαδικές περιοχές στα πλαίσια των κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτικών αλλαγών που επιτελούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο.  
 
Τα θέµατα του συνεδρίου αφορούσαν: 

1. στο συνδυασµό οικολογικών και οικονοµικών ωφελειών από τα ποολίβαδα, σε 
συνάρτηση µε τις οικολογικές συνθήκες και την αγροπεριβαλλοντική πολιτική κάθε 
χώρας αλλά και στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., 

2. στα οφέλη για την κοινωνία από τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι εκτάσεις, αλλά 
και στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη παγκόσµια αλλαγή και την εντατική 
χρησιµοποίηση τους, όπως η χρήση λιπασµάτων και κοπριάς, 

3. στην όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρήση του συστήµατος έδαφος – βλάστηση 
– ζώα µε σκοπό τόσο την βελτιστοποίηση της παραγωγής όσο και την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

4. στη σχέση µεταξύ της ποιότητας της φυτικής παραγωγής και της ποιότητας των 
ζωικών προϊόντων και τέλος, 

5. στη µεταφορά της επιστηµονικής γνώσης στην πράξη για την εναρµόνιση της 
συστηµάτων παραγωγής µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
Στο συνέδριο αυτό, η χώρα µας εκπροσωπήθηκε, µεταξύ άλλων, µε τη γραπτή ανακοίνωση 
“Herbage production in relation to land use changes in Mediterranean rangelands” µε 
συγγραφείς τα µέλη της Ε.Λ.Ε. Μαρία Ζαρόβαλη, Ιωάννη Τσουγκράκη και Βασίλειο 
Παπαναστάση. Η γράφουσα συµµετείχε στη Συνάντηση µε την οικονοµική ενίσχυση της 
Ε.Λ.Ε., καθώς και της Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) ως νέα 
επιστήµονας και µε την ιδιότητα αυτή, έλαβε µέρος σε ειδικές συνεδρίες συζήτησης (Master 
Classes) που διοργανώθηκαν παράλληλα µε το κυρίως επιστηµονικό πρόγραµµα.  
Επίσης παρουσιάστηκαν οι εξής γραπτές ανακοινώσεις µε συγγραφείς τα µέλη της Ε.Λ.Ε Ζωή 
Κούκουρα και Ηλία Καρµίρη “Effects of livestock grazing on plant diversity in alpine 
grasslands” και Ιωάννη Καζόγλου και Βασίλειο Παπαναστάση “Water buffalo (Bubalus 
bubalis) grazing and summer cutting as methods of restoring wet meadows at Lake Mikri 
Prespa, Greece”. Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν δηµοσιευθεί στη σειρά Grassland Science 
in Europe, Vol. 9, A. Lüscher et al. (eds) (p. 1230).  

Μαρία Ζαρόβαλη                                 
 
 



4. Ηµέρα έρευνας στην Πολιτεία Οκλαχόµα των Η.Π.Α. 
 
Πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004, η καθιερωµένη ετήσια συνάντηση επιστηµόνων 
όλων των Πανεπιστηµίων της Πολιτείας Οκλαχόµας των Η.Π.Α.,  µε τίτλο ΄΄ Oklahoma 
Research Day΄΄. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιστήµονες από όλα τα Πανεπιστήµια της 
Πολιτείας παρουσίασαν κατά ειδικότητες (όπως Βιολογία, Μαθηµατικά & Στατιστική, Χηµεία, 
Εκπαίδευση, Οικονοµικά & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Τέχνες, Κοινωνικές & Πολιτικές 
Επιστήµες, κ.ά.) τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησαν τη χρονιά που πέρασε 
και εν συντοµία τους άξονες της έρευνας που διεξάγουν . Η παρουσίαση είχε διάρκεια τριών 
ωρών και ήταν υπό µορφή poster, τα οποία τοποθετήθηκαν σε διαφορετικό κτίριο για κάθε 
ειδικότητα. Μετά το µεσηµεριανό φαγητό, εκπρόσωποι του εθνικού συµβουλίου έρευνας των 
Πανεπιστηµίων σχολίασαν τις παρουσιάσεις των poster και παρουσίασαν τις δυνατότητες 
(κυρίως οικονοµικές) για την έρευνα της επόµενης χρονιάς. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου της Κεντρικής Οκλαχόµας, που βρίσκεται στο Edmond 
και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 700 επιστήµονες. 
 

Μαρία Γιακουλάκη 
5. Υποτροφία σε µέλος της ΕΛΕ 

 
Ο ∆ρ Θωµάς Παπαχρήστου έλαβε υποτροφία από το Αµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Fulbright κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας και µετέβη για διεξαγωγή έρευνας στο Τµήµα 
∆ασολογίας, Λιβαδοπονίας και Άγριας Ζωής της Σχολής Φυσικών Πόρων του Πολιτειακού 
Πανεπιστηµίου της Utah που εδρεύει στο Logan των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 
(Department of Forest, Range and Wildlife Sciences, Natural Resources College, Utah State 
University) από 10 Ιουλίου µέχρι 15 Οκτωβρίου 2004. Ο τίτλος του ερευνητικού προγράµµατος 
ήταν : Κατανόηση των βιοχηµικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυτών και φυτοφάγων ζώων για 
προαγωγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας των τοπίων (Understanding of biochemical 
interactions among plants and herbivores to enhance and maintain the biodiversity of 
landscapes). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα του εν 
λόγω Τµήµατος που ασχολείται µε τις αλληλοεπιδράσεις φυτών – ζώων και συντονίζεται από 
τον καθηγητή Λιβαδοπονίας Dr. Frederick Provenza.  

Η όλη ερευνητική δραστηριότητα περιελάµβανε θεωρητική και πειραµατική διαδικασία. Η 
θεωρητική προσέγγιση περιλάµβανε : συζητήσεις µε µέλη του Τµήµατος, επισκέψεις σε άλλα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και  τη συγγραφή 
ενός άρθρου ανασκόπησης µε τίτλο Foraging ecology of small ruminants on wooded 
rangelands. Τα πειράµατα της έρευνας σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν πώς και γιατί τα 
ζώα επιλέγουν τα διάφορα φυτά ενός λιβαδιού κατά τη βόσκηση και πώς οι διάφορες 
φυτοτοξίνες που απαντούν στα φυτά επηρεάζουν την επιλογή δίαιτας και την κατανάλωση 
τροφής από τα ζώα. Από τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων προκύπτει ότι η ύπαρξη σε 
ένα λιβάδι φυτών που περιέχουν διαφορετικές φυτοτοξίνες (π.χ. τανίνες, οξαλικό οξύ και 
τερπίνες) έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη κατανάλωση βοσκήσιµης ύλης απ’ ό,τι όταν υπάρχει 
µόνο µία φυτοτοξίνη. Επίσης, η χορήγηση πρωτεϊνούχων και ενεργειακών συµπληρωµάτων 
ενδυναµώνουν τα ζώα να καταναλώσουν υψηλότερες ποσότητες φυτών µε φυτοτοξίνες. 
Σύντοµα τα αποτελέσµατα αυτά θα δηµοσιευτούν και θα είναι διαθέσιµα σε κάθε 
ενδιαφερόµενο.   

  
 ∆ρ Θωµάς Γ. Παπαχρήστου 

 
 



6. 4ο  Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο: Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών 
περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 

Πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο από τις 10 µέχρι τις 12 Νοεµβρίου 2004 στο αµφιθέατρο 
«Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας το 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο 
µε τίτλο Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της 
υπαίθρου. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία σε 
συνεργασία µε το τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας, το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στη διάρκεια του συνεδρίου 
παρουσιάστηκαν 76 επιστηµονικές εργασίες.  

Στο τέλος του συνεδρίου µετά από ευρεία συζήτηση που έγινε σχετικά µε τα θέµατα των 
εισηγήσεων καθώς και από τις τοποθετήσεις που έγιναν προέκυψε ότι τα λιβάδια των πεδινών 
και ηµιορεινών περιοχών καθώς και οι λειµώνες που απαντούν, κυρίως στις πεδινές περιοχές 
είναι σηµαντικοί βοσκήσιµοι πόροι. Τα λιβάδια, που είναι φυσικά οικοσυστήµατα, θα πρέπει 
να διαχειρίζονται µε αρχές πολλαπλών χρήσεων αφού σε αυτά παράγονται µία σειρά από 
προϊόντα και εξασφαλίζονται διάφορες υπηρεσίες. Επίσης, η αναθεωρηµένη κοινή αγροτική 
πολιτική (ΚΑΠ) µάλλον θα ευνοήσει την εγκατάλειψη αγροτικών εκµεταλλεύσεων και αυτοί οι 
εγκαταλειµµένοι αγροί ενδεχοµένως να αποδοθούν για λιβαδική χρήση. Βέβαια δεν πρέπει να 
αγνοείται ότι οι εκτάσεις αυτές είναι ιδιωτικές και θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασµός για 
το πώς θα ενσωµατωθούν στα συστήµατα βόσκησης, τα οποία εφαρµόζονται σε δηµόσιες 
εκτάσεις και διατελούν υπό κοινόχρηστο καθεστώς βόσκησης.  

Σε ότι αφορά στη βοσκήσιµη ύλη που παράγεται στα ποολίβαδα των πεδινών και 
ηµιορεινών περιοχών (υψόµετρο<800 µ.), προκύπτει ότι η περιεκτικότητά της σε θρεπτικά 
συστατικά καλύπτει τις απαιτήσεις των ζώων µόνο για το Μάιο και Ιούνιο. Επίσης, η υψηλή 
παραγωγή βοσκήσιµης ύλης στα ποολίβαδα της χαµηλής οικολογικής ζώνης κατά την 
παραπάνω περίοδο είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ποσότητα κατακρηµνισµάτων της 
περιόδου Οκτωβρίου-Νοεµβρίου. Ωστόσο, για την ορθολογική διαχείριση αυτών των 
εκτάσεων θα πρέπει να δηµιουργηθούν µαθηµατικά πρότυπα πρόβλεψης της παραγωγής 
βοσκήσιµης ύλης που θα στηρίζονται στη µέτρηση κλιµατικών παραµέτρων. Για την 
πληρέστερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ζώων σε ποσότητα βοσκήσιµης ύλης και σε 
θρεπτικά συστατικά, σηµαντικό ρόλο στη χώρα µας, φαίνεται ότι παίζουν τα ξυλώδη φυτά των 
θαµνολίβαδων που παράγουν άφθονη πράσινη βοσκήσιµη ύλη υψηλής θρεπτικής αξίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους (αείφυλλα είδη) ή κατά την κρίσιµη θερινή περίοδο (φυλλοβόλα 
είδη).  Επιπλέον, για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών της χώρας µας και σε ότι 
αφορά στον προσδιορισµό της λιβαδικής κατάστασης θα πρέπει να χρησιµοποιείται µάλλον 
το πρότυπο των µεταβατικών καταστάσεων παρά εκείνο της διαδοχής της βλάστησης προς 
ένα τελικό στάδιο, αυτό της ένωσης “κλίµαξ”. Σύµφωνα µε το πρότυπο των µεταβατικών 
καταστάσεων, τα λιβάδια αποτελούνται από διακεκριµένες φυτοκοινωνίες, που συγκροτούν 
µόνιµες καταστάσεις και από προσωρινά στάδια, τα οποία αποτελούν µεταβάσεις µεταξύ 
καταστάσεων. Φυσικοί (π.χ. κλίµα) ή ανθρωπογενείς (π.χ. βόσκηση) παράγοντες είναι τα 
αίτια αυτών των µεταβατικών καταστάσεων.  

Ιδιαίτερα διαχειριστικά µέτρα προτάθηκαν για τα υγρά λιβάδια. Για παράδειγµα για τη 
διατήρηση των παραλίµνιων λιβαδιών και την αποτροπή της κυριαρχίας τους από καλάµια, 
φαίνεται ότι η υψηλή βοσκοφόρτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µέσο επίτευξης του 
στόχου αυτού. Μία τέτοια διαχείριση, δηλαδή επιθυµητή αναλογία υγρών λιβαδιών – 
καλαµιώνων συµβάλλει στη διατήρηση ειδών της ορνιθοπανίδας που χρησιµοποιούν ως 
ενδιαίτηµα τα υγρά λιβάδια. 

Στο 4ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο έγιναν σηµαντικές αναφορές για τις σχέσεις βοσκόµενων 
εκτάσεων, γεωργικών εκτάσεων, αγροτικών ζώων και άγριας πανίδας. Όπως προέκυψε από 



τις εργασίες αυτές η διαθέσιµη βοσκήσιµη ύλη επηρεάζει την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση 
της δίαιτας των ειδών της άγριας πανίδας.  Για παράδειγµα, ο λαγός στη Θεσσαλία βρέθηκε 
να επιλέγει µάλλον αυτοφυή φυτά των λιβαδιών παρά καλλιεργούµενα είδη των αγρών. 
Επίσης, η δηµιουργία πυκνών θαµνώνων, ως αποτέλεσµα της εγκατάλειψης της γεωργίας και 
της κτηνοτροφίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει αρνητικές επιπτώσεις στους 
πληθυσµούς του λαγού, οι οποίοι σε τέτοιες λιβαδικές καταστάσεις απουσιάζουν, κάτι που 
έχει συνέπεια και στη µείωση του ενδιαφέροντος κυνηγών για τέτοιες περιοχές, που 
παλαιότερα ήταν υψηλού κυνηγετικού ενδιαφέροντος. Παρόµοια, αναφέρθηκε ότι η εξάπλωση 
της δασικής πεύκης εντός των ενδιαιτηµάτων (λιβαδιών) του αγριόγιδου στην περιοχή της 
Ροδόπης επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση του είδους αυτού. Τέλος, διάφορα στρουθιόµορφα 
είδη ευνοούνται από τις επικρατούσες συνθήκες σε αραιά, παρά σε πυκνά θαµνολίβαδα. 
Ειδικά, στα λιβαδικά οικοσυστήµατα της περιοχής Θεσσαλίας (που φιλοξένησε το 4ο 
Λιβαδοπονικό Συνέδριο) απαντά ένας µεγάλος αριθµός ειδών της άγριας πανίδας. 
Συγκεκριµένα, τα αναπαραγόµενα είδη πουλιών ανέρχονται στα 17 και αποδείχτηκε ότι τα 
λιβαδικά οικοσυστήµατα, είτε από µόνα τους είτε σε συνδυασµό µε γεωργικές καλλιέργειες, 
έχουν ισχυρά θετική επίδραση στην ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας του αγροτικού τοπίου της 
περιοχής, το οποίο κυριαρχείται από σιτηρά, όπου οι αντίστοιχες παράµετροι της 
ποικιλότητας είναι χαµηλές. Συγκεκριµένα για την περιοχή Μαυροβουνίου που έχει καταταχθεί 
ως περιοχή ειδικώς προστατευµένη, αναδείχθηκε η σηµασία των λιβαδιών στη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας. Τα λιβάδια είναι το ενδιαίτηµα πολλών ειδών της άγριας 
ορνιθοπανίδας, όπως της δενδροσταρίθρας (Lullula arborea), της µικρογαλιάνδρας 
(Calandrella brachydactyla), του µαυρολαίµη (Saxicola torquata), µερικών χαµοκελάδων 
(Anthus campestris) και πετροκότσυφων (Monticola saxatilis). Επίσης, αρπακτικά όπως ο 
φιδαετός (Circaetus gallicus), ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), το βραχοκιρκίνεζο (Falco 
tinninculus) και το κιρκινέζι (Falco naumanni) χρησιµοποιούν αυτά τα ενδιαιτήµατα για να 
κυνηγήσουν τη λεία τους. Στην περιοχή Αντιχάσια – Μετέωρα, η οποία επίσης διατελεί υπό το 
ίδιο διαχειριστικό καθεστώς προστασίας, υπάρχει τάση µείωσης της έκτασης των λιβαδικών 
εκτάσεων προς άλλες κατηγορίες, µε σηµαντικότερη τη µείωση του τύπου των θαµνολίβαδων 
που κυριαρχούνται από τα είδη Carpinus betulus - Phillyrea media - Quercus coccifera.  

Στις ηµέρες µας, όλο και περισσότερο γίνονται συζητήσεις και απόπειρες εφαρµογής 
προγραµµάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και ίδρυσης κτηνοτροφικών πάρκων. Από στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν κατά το 4ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο προκύπτει ότι προγράµµατα 
βιολογικής κτηνοτροφίας έχουν εφαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, 
η οποία εµφανίζεται 1η στη συνολική κατανοµή παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας και 3η 
στη συνολική κατανοµή πιστοποιηµένων βιολογικών βοσκοτόπων και στη συνολική κατανοµή 
ζώων βιολογικής κτηνοτροφίας, µε αντίστοιχα ποσοστά 27%, 6% και 17% επί του συνόλου 
βιολογικής κτηνοτροφίας της χώρας µας. Επίσης, η ίδρυση Φυσικών Κτηνοτροφικών Πάρκων 
σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και σε µεγάλης έκτασης επιφάνειες φαίνεται να είναι ένα 
θετικό εγχείρηµα από οικονοµικής πλευράς και δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών κτηνοτροφικών προϊόντων.  

Το 4ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι τα λιβάδια είναι ένα ιδιαίτερο είδος γης µε 
πολύ- λειτουργικά χαρακτηριστικά και όχι απλά µία χρήση (βόσκηση από αγροτικά ζώα). Για 
το λόγο αυτό κάθε απόπειρα ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού του φυσικού πόρου προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή των πολλαπλών χρήσεων 
και στην ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των λιβαδικών πόρων (φυτά, ζώα, έδαφος και 
νερό).  
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