
           
 

 

«FOROPENFORESTS: Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον 
Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας»  

(LIFE11 NAT GR/1014) 

Το πρόγραμμα «FOROPENFORESTS: Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας 
στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT GR/1014) 
αφορά τη διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και 
στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας περιοχές επανεμφάνισης της αρκούδας τα τελευταία 
δέκα χρόνια και με τη νοτιότερη παρουσία της αρκούδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

1. Η διατήρηση σημαντικών τύπων οικοτόπων όπως: 

 Τα ανοιχτά λιβάδια των δασών στην Οίτη και το Καλλίδρομο και 

 Τα σπάνια εποχικά λιμνία,  
2. Η στην προστασία σημαντικών ειδών προτεραιότητας όπως: 

 Η Βερόνικα της Οίτης, ένα ενδημικό είδος χλωρίδας,  

 Η αρκούδα και  

 Σημαντικά είδη πουλιών όπως ο Αιγολιός, τρία είδη δρυοκολαπτών και η ορεινή πέρδικα.  

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει αναλάβει: 

1. Την παρακολούθηση του πληθυσμού της αρκούδας στην περιοχή του προγράμματος με στόχο 
την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της αρκούδας 

2. Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση 
του είδους με αξιολόγηση σημαντικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της 
περιοχής όπως η κτηνοτροφική δραστηριότητα και η μελισσοκομία.  

3. Η αξιολόγηση της διατροφικής διαθεσιμότητας για την αρκούδα και ενίσχυση των φυσικών 
διατροφικών πηγών όπως τα άγρια καρποφόρα.  

4. Την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης προληπτικών μέτρων για τις ζημιές στις παραγωγικές 
διαδικασίες όπως η επαναδιάδοση του Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου και η παροχή 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων,  

5. Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των παρεμβάσεων των δράσεων του 
προγράμματος με οργάνωση επισκέψεων πεδίου και καταγραφή των δεδομένων παρουσίας 
της αρκούδας, συστηματική  επαφή, ενημέρωση και συνεργασία με τους παραγωγούς, τις 
τοπικές υπηρεσίες και τους φορείς.  

Το πρόγραμμα έχει περίοδο υλοποίησης 5 χρόνια (1/9/2012 - 30/11/2017) με εταίρους: 

 Την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (συντονιστής) 

 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

 Τον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 

 Τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και  

 Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Οι δράσεις του προγράμματος παρουσιάζονται στον ιστότοπο: (www.foropenforest.org).  

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ  
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