
Βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος LIFE-Stymfalia. To πρόγραμμα, παραδίδοντας 

ένα Σχέδιο Διαχείρισης και ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο για την αειφόρο και ολοκληρωμένη 

διαχείριση και ανάπτυξη της προστατευόμενης περιοχής, βάζει ουσιαστικά τα θεμέλια 

και δίνει τη σκυτάλη στους αρμόδιους φορείς για τη συνέχιση της αποκατάστασης της 

λίμνης. Σύμφωνα με το νέο νόμο 4519/2018 η διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας 

εντάχθηκε στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 

Μονεμβασιάς. Ο Φορέας  αναλαμβάνει λοιπόν να προωθήσει το μήνυμα: Η προστασία 

της λίμνης πρέπει να είναι μια προσπάθεια συλλογική και συνεχής. 
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Το καλάμι μετατρέπεται σε κομπόστ
Για πρώτη φορά παράχθηκε compost με τη χρήση καλαμιών της λίμνης Στυμφαλίας ως πρώτη ύλη. Το παραγόμενο compost έχει 
συσκευαστεί σε σάκους των 25kg και διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν. 
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Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia ολοκληρώνεται
αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στην περιοχή

Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχήςΤέταρτη ερευνητική κοπή 
Με την άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ξεκίνησαν το Μάρτιο οι εργασίες για την τέταρτη 
ερευνητική κοπή του καλαμιώνα 250 στρεμμάτων, με στόχο να δημιουργηθούν ελεύθερες επιφάνειες νερού, 
ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος ξηρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κοπή έγινε υπό την παρουσία και 
καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων του προγράμματος LIFE και της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης.
Ήταν η τελευταία κοπή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.Σύμφωνα με την απολογιστική επίσκεψη στο πεδίο και την αναφορά της τέταρτης ερευνητικής κοπής,
οι επιφάνειες που κόπηκαν προσφέρουν σημαντικές περιοχές τροφοληψίας για τα υδρόβια πουλιά της λίμνης. 
Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε όλες τις κοπές θα συμπεριληφθούνκαι στο Alter-LIFE report και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διαχείριση του καλαμιώνα.
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Μελέτη για την Οικονομική Αποτίμηση
των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της λίμνης Στυμφαλίας
Εκπονήθηκε Μελέτη για την Οικονομική Αποτίμηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών,  η οποία εξηγεί ότι οι 
υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι σπάνιες και ότι η υποτίμηση/ υποβάθμισή τους συνεπάγεται κόστος που 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.  Η συνολική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λίμνη Στυμφαλία 
ανέρχεται στα 6.563.864 € ετησίως, βάσει της σημερινής της κατάστασης.

Σεμινάριο για το Δίκτυο Αγροτών Στυμφαλίας
Το 9ο σεμινάριο του Δικτύου των Αγροτών Στυμφαλίας πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, καλύπτοντας αρκετές από τις προηγούμενες θεματικές ενότητες. 
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν περισσότερα μέλη του Δικτύου των Αγροτών να γίνουν δικαιούχοι και 
να υιοθετήσουν το λογότυπο "Στυμφαλία το σπίτι μου", που αναδεικνύει τη μοναδικότητα των 
τοπικών προϊόντων τους. Στο τέλος του σεμιναρίου, 19 επιπλέον μέλη υπέγραψαν το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δικτύου, αγγίζοντας πλέον τα 26 μέλη που δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν το ειδικό λογότυπο στις συσκευασίες των προϊόντων τους.

Αφίσες για τη διεύρυνση του Δικτύου των Αγροτών τοποθετήθηκαν από την Τοπική Μονάδα 
Διαχείρισης σε διάφορα σημεία του Στυμφαλία και της ευρύτερης περιοχής.

Το διάστημα αυτό συντάχθηκαν οι παρακάτω αναφορές:

1. Τελική Αναφορά για τη «Διαχείριση του καλαμιώνα και την αξιοποίηση της βιομάζας»

2. Τελική αναφορά για τις «Δράσεις διαχείρισης και αποκατάστασης σημαντικών οικοτόπων και σημαντικών  

     ειδών πανίδας»

3. Τελική αναφορά «Επιστημονική παρακολούθηση των επιπτώσεων των διαχειριστικών δράσεων στην   

     κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών»

4. Αναφορά για τη διαδικασία παραγωγής compost από καλάμια της λίμνης Στυμφαλίας ως πρώτη ύλη,  

     συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής ανάλυσης, από τον εξωτερικό συνεργάτη της  

     μονάδας κομποστοποίησης

5. Αναφορά για την «Πελετοποίηση του καλαμιού στο LIFE-Stymfalia» από το ΚΑΠΕ

6. Αναφορά σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του προγράμματος (β’ φάση). 
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Τελευταίες εργασίες πεδίο στο LIFE-Stymfalia
Εργασίες πεδίου υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 για τα είδη πουλιών και τις νυχτερίδες. Πρόκειται για την 
τελευταία επίσκεψη των ειδικών επιστημόνων της ΟΙΚΟΜ, με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μούστου, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
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Το μονοπάτι του LIFE-Stymfalia στους φιναλίστ για τα βραβεία Natura 2000

Τα Βραβεία Natura 2000
τιμούν τα κορυφαία επιτεύγματα για τη διατήρηση της φύσης και 
ανταμείβουν την ορθή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, 
καθώς και την προώθηση του δικτύου και την ευαισθητοποίηση στον όρο 
Natura 2000 και τα οφέλη του για τους ευρωπαίους πολίτες. 
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Το μονοπάτι περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ερμηνείας: «Άνθρωπος και φύση 
στα μονοπάτια του χρόνου» ξεχώρισε στους φιναλίστ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Natura 2000 του έτους 2018 και ήταν ανάμεσα στις 5 καλύτερες πρακτικές στην 
κατηγορία «Επικοινωνία». Στην τελετή των βραβείων τον Μάιο του 2018 
παρευρέθηκε ομάδα από το LIFE-Stymfalia και παρέλαβαν το "Βραβείο Natura 
2000 2018 Finalist".
Το μονοπάτι οδηγεί τον επισκέπτη από το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 
στην αρχαία Στύμφαλο και τη λίμνη. Σε μικρό ύψωμα βρίσκεται το 
παρατηρητήριο πουλιών που κατασκευάστηκε ειδικά για το μονοπάτι. Ήδη 
πάνω από 5.000 άτομα έχουν επισκεφτεί το μονοπάτι, συμπεριλαμβανομένων 
οργανωμένων ομάδων, όπως σχολεία, πρόσκοποι, ΜΚΟ, ορειβατικά κέντρα κ.α.
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Σημεία-σταθμοί στην προβολή του προγράμματος 

Η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση του προγράμματος LIFE-stymfalia 
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Η 
εκδήλωση συγκέντρωσε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,  τοπικούς 
επιχειρηματίες και εκπροσώπους των τοπικών αρχών, οι οποίοι 
ενημερώθηκαν για τα επιτεύγματα του προγράμματος και απόλαυσαν 
τη μουσική του τοπικού συγκροτήματος «Διαπασών».

Παρήχθησαν οι 3 Τεχνικοί Οδηγοί για τη Διαχείριση του Καλαμιώνα στη Λίμνη Στυμφαλία, την Παρακολούθηση 
Ειδών Ορνιθοπανίδας και Τύπων Οικοτόπων, καθώς και την Αειφόρο Χρηματοδότηση των Προστατευόμενων 
Περιοχών. Επίσης εκδόθηκε το Layman’s report που παρουσιάζει με απλό τρόπο τα επιτεύγματα του 
προγράμματος.

«Επιχείρηση… Στυμφαλία»
για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2018
Στις 2/2, την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2018 πραγματοποιήθηκε, στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, η εκπαιδευτική δράση «Επιχείρηση…Στυμφαλία». Η δράση 
είχε πρωταγωνιστές τα παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου Σχολείου των Καλλιάνων, τα 
οποία μάθανε για τη σημασία των υγροτόπων μέσα από το παιχνίδι της εκπαιδευτικής 
βαλίτσας «Επιχείρηση… Στυμφαλία». Οι μαθητές “μεταμορφώθηκαν” σε ζώα της περιοχής, 
αγρότες και επιστήμονες με έναν και μοναδικό σκοπό, να σώσουν την λίμνη Στυμφαλία από 
πιθανές καταστροφές. Το διαδραστικό παιχνίδι ρόλων έφερε τα παιδιά στη θέση των ζώων 
και των φυτών που απειλούνται στη λίμνη, αλλά και των ανθρώπων που είναι στο χέρι τους 
να την προστατέψουν και με αυτό τον τρόπο ευαισθητοποιήθηκαν για τα προβλήματα των 
υγροτόπων.
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Υλοποιήθηκε το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του προγράμματος με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο 
Μουσείο Περιβάλλοντος και σε διάφορες τοποθεσίες της λίμνης Στυμφαλίας. Αγρότες της περιοχής, Τοπική 
Μονάδα Διαχείρισης, επιστημονικοί υπεύθυνοι και η ομάδα έργου του LIFE-Stymfalia ήταν όλοι εκεί για να 
περιγράψουν την εμπειρία τους από το πρόγραμμα.
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Νέα πρωτοβουλία της IUCN
«Θερμοκοιτίδα για τη διατήρηση της φύσης» 

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής που θα επεξεργάζεται τις δορυφορικές εικόνες και χαρτογραφικές αλλαγές στο τοπίο της λίμνης 
Στυμφαλία. Η εφαρμογή παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος της  λίμνης Στυμφαλίας και τις πιέσεις που ασκούνται στο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής, από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Η εφαρμογή αναπτύσσεται σε διακριτά και 
κλιμακωτά (ως προς το περιεχόμενο της) επίπεδα ως εξής: 

(α) προς χρήση από τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Στυμφαλίας και τους εταίρους του Προγράμματος,
(β) προς χρήση από ενδιαφερόμενους φορείς χρήστες και την επιστημονική κοινότητα και 
(γ) προς χρήση από το ευρύτερο κοινό (χρήστες διαφορετικών ηλικιών, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες), καθώς και για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ψηφιακή εφαρμογή
για την παρακολούθηση
της προστατευόμενης περιοχής

Εγκατάσταση πρωτότυπων πολυμέσων
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 
Εγκαταστάθηκε στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφλίας η εφαρμογή 

πολυμέσων που χρησιμοποιεί τη διεπαφή ανθρώπου και υπολογιστή για να 

παρουσιάσει τον κύκλο της ενέργειας από την κοπή του καλαμιού ως την 

τροφοδοσία ενός λέβητα, που χρησιμοποιεί βιομάζα από τα καλάμια καλαμιών 

για την παραγωγή ενέργειας. Αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμογής αποτελεί 

ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι, στο οποίο ο επισκέπτης «κάθεται στη 

θέση» του οδηγού αμφίβιου οχήματος και «κόβει» τα καλάμια.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του LIFE-Stymfalia, εκπρόσωποι του του 
προγράμματος κλήθηκαν να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση εργασίας με την ευκαιρία έναρξης της 
παγκόσμιας πρωτοβουλίας της IUCN (Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης) “Incubator for Nature
Conserva�on”, που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2018 από το Φ.Δ. Παμβώτιδας. Η 
αποστολή της νεοσυστηθείσας ομάδας εργασίας εμπειρογνώμων για την αειφόρο χρηματοδότηση της 
διαχείρισης, είναι να προωθήσει δίκαια και αποτελεσματικά τις προστατευόμενες περιοχές σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η IUCN μέσα από την πρωτοβουλία «Θερμοκοιτίδα για τη διατήρηση της φύσης» επέλεξε 10 
προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μοντέλα αειφόρου ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας 
τα επιχειρησιακά τους σχέδια και βοηθώντας τους να αναπτύξουν καινοτόμους τρόπους δημιουργίας εσόδων 
για τη διαχείριση των περιοχών.
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Τελική αναφορά «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος».

Σύνταξη Μετά-LIFE Σχεδίου. O Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς και 
ο Δήμος Σικυωνίων με έγγραφες δεσμεύσεις θα συνεργαστούν για τη συνέχιση της διαχείρισης της 
περιοχής αλλά και για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 
του προγράμματος λόγω αδειοδοτικών κωλυμάτων.

Σύνταξη Τελικής Αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επόμενα βήματα:
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Τεχνική συνάντηση
με το Φορέα Διαχείρισης

Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο (Ν.4519/2018), η διαχείριση της λίμνης Στυμφαλία (SPA / SAC GR2530002) ενσωματώθηκε στη δικαιοδοσία του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μούστου, Μαινάλου και Μονεμβασιάς. Με αφορμή αυτό και κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής του καλαμιώνα στη λίμνη, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην οποία συμμετείχε ο Φορέας Διαχείρισης, εκπρόσωποι της ομάδας έργου LIFE-Stymfalia, καθώς και ο 
 ιακ ςοτνολλάβιρεΠ ύογρυοπΥ ήτωρηλπανΑ υοτ ςολυοβμύΣ

Ενέργειας. Ακολούθησε αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων και της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τη σημαντικότητα της διαχείρισης της λίμνης Στυμφαλίας και μετά το πέρας του προγράμματος LIFE, ο ΦΔ ως αρμόδιος για την περιοχή παρακολούθησε τις εργασίες κοπής του καλαμιώνα με σκοπό τη συνέχιση της δράσης αυτής. 

Στην 5η επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia, που έλαβε 
χώρα στις 31 Μαΐου 2018 στη Στυμφαλία, οι εταίροι παρουσίασαν τον 
απολογισμό των δράσεων του προγράμματος στη νέα external 
monitor. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι 
καθυστερήσεις αδειοδότησης των διαχειριστικών δράσεων για το νερό 
και η αδυναμία πραγματοποίησή τους στο χρονικό πλαίσιο του 
προγράμματος, καθώς και λύσεις ώστε να επιτευχθεί ο κύριος στόχος 
του προγράμματος για την αποκατάσταση της λίμνης. 

5η επίσκεψη
της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης 


