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1. Εισαγωγή 

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, προβλέπει ότι μέχρι το 

2020 τα Κράτη Μέλη (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα χαρτογραφήσουν και θα 

αξιολογήσουν την κατάσταση των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

που αυτά προσφέρουν εντός της επικράτειάς τους (Δράση 5: Βελτίωση των γνώσεων 

σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ΕΕ). Η ίδια η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί και υλοποιεί την ανάπτυξη μιας πρώτης σειράς χαρτών 

των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ. Οι χάρτες 

αποτυπώνουν τη χωρική κατανομή της παροχής των οικοσυστημικών υπηρεσιών εντός των 

Κ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των ημι-φυσικών και γεωργικών οικοσυστημάτων που δεν 

εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες διακρίνονται σύμφωνα με 

τη διεθνή ταξινόμηση CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) σε:  

 

 προμηθευτικές (provisioning),  

 ρυθμιστικές και διατήρησης (regulating & maintenance) και  

 πολιτισμικές (cultural).  

 

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες μπορούν να προσδιορίσουν το φυσικό και πολιτισμικό 

απόθεμα του εθνικού κεφαλαίου μιας περιοχής. Η αειφορική διαχείριση των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών αποτελεί το μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση μιας 

περιοχής. Ταυτόχρονα, μέσω της οικονομικής αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, 

αναδεικνύεται η σημασία της αξίας του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, ως ισχυρό 

λογιστικό, εθνικό καταπίστευμα. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου προτείνεται 

να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο αυτό κατά την εφαρμογή της διαχείρισης στην 

προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας.   

 

2. Αντικείμενο του έργου 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην τεκμηρίωση της σημασίας των διαφόρων παρεχόμενων ή 

δυνητικά παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών στην προστατευόμενη περιοχή Natura 

2000 της λίμνης Στυμφαλίας (κωδικός GR2530002) και πώς αυτές υποστηρίζουν τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.  Πιο συγκεκριμένα, 

στο παρόν έργο υλοποιήθηκαν τα εξής:  

 

(α) αναγνώριση, αξιολόγηση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών, και 

χαρτογράφηση των τύπων οικοσυστημάτων της περιοχής μελέτης,   

(β) προσδιορισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων και δυνητικά 

παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών,  

(γ) αποτίμηση της ζήτησης των παρεχόμενων ή δυνητικά διαθέσιμων οικοσυστημικών 

υπηρεσιών με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου,  

(δ) ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της 

λίμνης Στυμφαλίας και  

(ε) οικονομική αποτίμηση των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών και δημιουργία 

καταλόγου ιεράρχησης και προτεραιοτήτων.  
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3. Μεθοδολογία 

 

Για την υλοποίηση του έργου ακολουθήσαμε όλα τα ενδεδειγμένα στάδια και τις μεθόδους 

αξιολόγησης, όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.  Πιο 

αναλυτικά: 

 

(i) Χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων: Στην περιοχή μελέτης η χαρτογράφηση 

πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο τύπων οικοτόπου για την επίτευξη μεγαλύτερης 

λεπτομέρειας, καθώς και για την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων σε κάθε θέση της 

περιοχής μελέτης, ακόμα κι αν αυτές ανήκουν στον ίδιο οικότοπο. 

(ii) Αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων: Η αξιολόγηση έγινε σε επίπεδο 

τύπων οικοτόπων για την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας και μέσω της χρήσης 

συγκεκριμένων δεικτών (όπως η κατάσταση διατήρησης, οι ποικιλότητα ειδών χλωρίδας και 

πανίδας, οι υφιστάμενες πιέσεις και απειλές). 

(iii) Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα οικοσυστήματα: Η αξιολόγηση έγινε 

σε επίπεδο τύπων οικοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

θέσης καταγραφής του εκάστοτε τύπου οικοτόπου. Οι υπηρεσίες θα προσδιορίζονται μέσα 

από την καταγραφή και επιλογή των κατάλληλων δεικτών που θα αφορούν όλες τις κλάσεις 

της Κοινής Διεθνής Ταξινόμησης Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (CICES). 

(iv) Ολοκληρωμένη αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους: Με τη 

συγκεκριμένη δράση έγινε η συσχέτιση της κατάστασης διατήρησης των οικοσυστημάτων 

(τύπων οικοτόπων) με τη δυνατότητα παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και το 

πώς τα διάφορα οικοσυστήματα (τύποι οικοτόπων) αλληλεπιδρούν, ώστε να προσφέρουν 

τις διάφορες υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης αναπτύχθηκαν διάφορα 

πιθανά σενάρια, για τον έλεγχο της προαναφερθείσας αλληλεπίδρασης και των 

αποτελεσμάτων της (senario building, contrasting scenarios assessment).   

(v) Δημιουργία μιας λεπτομερούς βάσης αναφοράς για το φυσικό και πολιτισμικό 

απόθεμα της περιοχής. 

(vi) Οικονομική αποτίμηση σημαντικών οικοσυστημικών υπηρεσιών για την περιοχή. 

(vii) Αποτίμηση της ζήτησης ή μη των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών, με τη 

χρήση ερωτηματολογίου, απευθυνόμενου στους κατοίκους, στους φορείς και τους 

επισκέπτες της περιοχής. 

(viii) Τέλος, αναπτύχθηκε ένα σύστημα λήψεων αποφάσεων, με τη χρήση εξειδικευμένου 

λογισμικού, προσαρμοσμένο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιοχής και στα 

αποτελέσματα όλων των προαναφερθεισών δράσεων. 

 

 

4. Αποτελέσματα 

 

4.1 Αποτελέσματα χαρτογράφησης των τύπων οικοσυστημάτων 

 

Από την χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων προέκυψε ότι στην περιοχή μελέτης 

απαντώνται οι εξής οκτώ (8) τύποι οικοσυστημάτων: (i) οικισμοί, (ii) καλλιέργειες, (iii) 

λιβάδια, (iv) ερεικώνες και θάμνοι, (v) εκτάσεις με αραιή βλάστηση, (vi) δάση, (vii) λίμνες 



Σ ε λ ί δ α  | 4 

 

 

και (viii) υγρότοποι. Οι καλλιέργειες κυριαρχούν με συνολική κάλυψη 51% και ακολουθούν 

οι υγρότοποι (21%) και οι θαμνώνες (13%). Η ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια της λίμνης 

Στυμφαλίας καλύπτει το 6% της συνολικής έκτασης της προστατευόμενης περιοχής. 

 

4.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης των τύπων οικοσυστημάτων 

 

Η αξιολόγηση της κατάστασης των τύπων οικοσυστημάτων πραγματοποιήθηκε 

 συνδυάζοντας πληροφορίες για: (α) τις καταγραμμένες πιέσεις και απειλές, (β) την 

κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων, (γ) τις παραμέτρους της 

βιοποικιλότητας και   

 ενσωματώνοντας την εμπειρία της ομάδας μελέτης από την περιοχή.  

 

Συνοπτικά, για την κατάσταση κάθε τύπου οικοσυστήματος (βάσει των αποτελεσμάτων του 

εθνικού έργου της Εποπτείας ειδών και τύπων οικοτόπων στις περιοχές του Δικτύου Natura 

2000), συμπεριλαμβανόμενων των γεωργικών καλλιεργειών, προέκυψαν τα εξής: (i) τα 

δάση ελάτης βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ οι συστάδες με ιτιά βρίσκονται σε κακή 

κατάσταση, με τις πιέσεις που δέχονται να θεωρούνται ως πολύ σημαντικές, (ii) οι 

ερεικώνες και θαμνώνες (garrigues της Ανατολικής Μεσογείου) βρίσκονται σε 

ικανοποιητική κατάσταση οικοσυστήματος, (iii) τα υγρά  λιβάδια βρίσκονται σε πολύ 

δυσμενή κατάσταση, κυρίως λόγω της επέκτασης του συμπαγούς καλαμώνα, που αποτελεί 

και μια από τις κύριες απειλές για αυτά, (iv) οι καλαμώνες (ως βασικός τύπος υγροτοπικού 

οικοσυστήματος της περιοχής) βρίσκονται μεν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης 

(λαμβάνοντας υπόψη μας τη δομή, τη χλωριδική σύνθεση και τις πιέσεις που τους 

ασκούνται), ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημαντική απειλή για την ολοκληρωμένη 

λειτουργία του λιμναίου οικοσυστήματος της Στυμφαλίας μέσω της σταδιακής δημιουργίας 

συμπαγών επιφανειών καλαμώνα, χωρίς υδάτινους διαδρόμους και διάκενα που είναι 

απαραίτητα και ευνοϊκά για τα περισσότερα είδη υδρόβιων, αλλά και για τη διατήρηση των 

λειτουργιών του ίδιου του καλαμώνα, και του λιμναίου οικοσυστήματος (v) η λίμνη 

(ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια) βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, (vi) οι εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, (vii) οι καλλιέργειες της περιοχής 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές στις οποίες ασκείται εντατική μορφή 

εκμετάλλευσης (π.χ. καλλιέργειες ντομάτας, πατάτας) και βρίσκονται σε μη ικανοποιητική 

κατάσταση και σε αυτές στις οποίες εφαρμόζονται περισσότερο παραδοσιακές πρακτικές 

(π.χ. μικροί αμπελώνες και ποώδεις εκμεταλλεύσεις), οι οποίες θεωρείται ότι βρίσκονται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. 

 

4.3 Αποτελέσματα αναγνώρισης, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών 

 

Οι προμηθευτικές υπηρεσίες αναφέρονται στα άμεσα προϊόντα και υλικά που παρέχονται 

στον άνθρωπο από τους διάφορους τύπους οικοσυστημάτων. Στην περιοχή μελέτης 

καταγράφεται σημαντική παραγωγή διαφόρων προϊόντων από όλους τους τύπους 

οικοσυστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, από τα δάση ελάτης γίνεται προμήθεια καυσόξυλων 

από τους κατοίκους των γειτονικών οικισμών, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους θαμνώνες 

της περιοχής. Οι θαμνώνες αποτελούν επίσης σημαντικό τόπο παραγωγής βοσκήσιμης 
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βιομάζας για το ποίμνιο ημιεκτατικής εκτροφής. Τα υγρά λιβάδια, δυνητικά μπορούν να 

αποτελούν σημαντικό μέρος για τη βόσκηση προβάτων και βοοειδών. Παρόλα αυτά, η 

δυναμική τους σχετικά με αυτή την υπηρεσία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, 

λόγω της μικρής τους έκτασης. Οι καλαμώνες (υγρότοπος) προσφέρουν τη βιομάζα τους 

από την περιοδική κοπή των καλαμιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή διαφόρων προϊόντων (π.χ. παραγωγή πέλλετ, compost, σκίαση). Οι καλλιέργειες, 

στοχεύουν στην άμεση παραγωγή προϊόντων, ενώ η λίμνη αποτελεί προς το παρόν τον 

κύριο ταμιευτήρα και πάροχο αρδευτικού νερού για την περιοχή. Οι εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση, που αφορούν στα βραχώδη πρανή με χασμόφυτα, προσφέρουν τη δυνατότητα 

συλλογής αρωματικών φυτών ή/και γενετικού υλικού για την ex-situ καλλιέργεια 

εμπορικών ειδών. 

 

Οι ρυθμιστικές και διατήρησης υπηρεσίες αφορούν στην ικανότητα του κάθε 

οικοσυστήματος να ρυθμίζει και να διατηρεί τους διάφορους βιολογικούς κύκλους (π.χ. 

άνθρακα, αζώτου), την υδρολογία της περιοχής, να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, να 

συμβάλει στη διατήρηση των πληθυσμών και της ποικιλότητας των επικονιαστών κλπ. Στην 

περιοχή μελέτης, τα δάση, ακολουθούμενα από τους θαμνώνες, αποτελούν τους 

σημαντικότερους παρόχους ρυθμιστικών υπηρεσιών και διατήρησης στην περιοχή, 

συμβάλλοντας σημαντικά σε πλήθος υπηρεσιών, όπως η προστασία από τη διάβρωση των 

εδαφών και η προστασία από πλημμύρες, η αποθήκευση άνθρακα, η εξασφάλιση φυσικού 

φίλτρου για το νερό της περιοχής, η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κλπ. 

Υψηλή αξία στην παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών έχουν και όλες οι κατηγορίες των 

οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το λιμναίο συγκρότημα, δηλαδή τα υγρά λιβάδια, οι 

υγρότοποι και η λίμνη (αφορά μόνο στην ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια) με κύριο κοινό 

χαρακτηριστικό τους την υποστήριξη του υδρολογικού κύκλου και τη διασφάλιση της 

ποιότητας του νερού, αλλά και την υποστήριξη της σημαντικής βιοποικιλότητας 

ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας της λίμνης Στυμφαλίας. 

 

Οι πολιτισμικές υπηρεσίες αφορούν στη δυνατότητα των οικοσυστημάτων να προσφέρουν 

κυρίως άυλα οφέλη στον άνθρωπο και στην κοινωνία (π.χ. αισθητική του τοπίου, ψυχική 

ανάταση, πηγή έμπνευσης, μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας κλπ.). Η λίμνη 

Στυμφαλία έχει ιδιαίτερη αξία για την παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών και κυριαρχείται 

από πολιτιστικά τοπία. Η ύπαρξη και μόνο αυτού του τοπίου αποτελεί σημαντικότατο 

πάροχο πολιτισμικών υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός), αφού αντιπροσωπεύει την ιστορία της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και της προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτή 

τόσο συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης, όσο και σε αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα και 

στη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, ο σημαντικότατος μύθος του Ηρακλή την αναδεικνύει ως 

πολιτιστικά σημαντική σε διεθνές επίπεδο. Από το έτος 2010 λειτουργεί εντός της 

προστατευόμενης περιοχής το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, το οποίο αναδεικνύει 

τόσο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όσο και τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά, 

παρουσιάζοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής.   
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4.4 Αποτελέσματα από τη χρήση ερωτηματολογίων 

 

Η μέθοδος των συνεντεύξεων με τη χρήση ερωτηματολογίου ανέδειξε αρκετά σημεία που 

έχουν ενδιαφέρον για την αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην περιοχή 

μελέτης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 

  

(α ) Συμπεράσματα από τους τοπικούς φορείς 

● Οι προτεινόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες/αγαθά/παροχές βαθμολογήθηκαν 

πολύ υψηλά από όλους σχεδόν τους ερωτηθέντες. 

●  Μόνο ελάχιστες οικοσυστημικές υπηρεσίες (ορισμένες προμηθευτικές υπηρεσίες) 

έχουν χαμηλή βαθμολόγηση: τροφή από κυνήγι, ξυλεία, τροφή από αλιεύματα.  

●  Βασική αξία και στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη είναι το νερό (κυρίαρχο 

στοιχείο με υψηλότερη αθροιστική βαθμολόγηση στις κατηγορίες των ρυθμιστικών και των 

προμηθευτικών υπηρεσιών). Το πρόβλημα με τη διαχείριση του νερού προφανώς 

αντανακλά τη σταδιακή ξήρανση της λίμνης. 

● Πολύ σημαντικές αναδεικνύονται οι πολιτισμικές οικοσυστημικές υπηρεσίες στην 

περιοχή. Ιδιαίτερα υψηλή σημασία έχει η αισθητική αξία. Ο τουρισμός καταγράφεται ότι 

παρέχεται σε χαμηλό βαθμό.   

● Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δίνουν έμφαση στο ότι τα «φυσικά στοιχεία-

σχηματισμοί» βρίσκονται περισσότερο σε κίνδυνο (83%) σε σχέση με τα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (33%).  

● Όσον αφορά την προστασία των φυσικών πόρων, το 52% κρίνει ότι δεν γίνεται 

σωστά, ενώ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, το 67% κρίνει ότι 

εφαρμόζεται σωστά. Το 17% δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

(β) Συμπεράσματα από τον τοπικό πληθυσμό 

● Οι προτεινόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες/αγαθά/παροχές (16 αντικείμενα) 

βαθμολογήθηκαν πολύ υψηλά από σχεδόν όλους τους ερωτηθέντες. 

● Μόνο ελάχιστες οικοσυστημικές υπηρεσίες (ορισμένες προμηθευτικές υπηρεσίες) 

έχουν χαμηλή βαθμολόγηση: φαρμακευτικά βρώσιμα φυτά, ξυλεία, τροφή από αλιεύματα.  

● Βασική αξία και στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη είναι το νερό (κυρίαρχο στοιχείο 

με υψηλότερη αθροιστική βαθμολόγηση ρυθμιστικών και προμηθευτικών υπηρεσιών). 

● Οι πολιτισμικές οικοσυστημικές υπηρεσίες αξιολογούνται ως σημαντικές στην 

περιοχή. Ιδιαίτερη υψηλή σημασία έχει η αισθητική αξία, στη συνέχεια οι πνευματικές 

αξίες και η πολιτισμική ταυτότητα, ενώ ο τουρισμός και η αναψυχή στη φύση εκτιμήθηκαν 

σχετικά χαμηλά.   

● Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δίνουν έμφαση στο ότι τα «φυσικά στοιχεία-

σχηματισμοί» βρίσκονται περισσότερο σε κίνδυνο σε σχέση με στοιχεία «πολιτιστικής 

κληρονομιάς» για την οποία ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 31% δεν γνωρίζει για τη 

διαχείριση τους.  

 

(γ) Συμπεράσματα από τους τουρίστες-επισκέπτες του Μουσείου Περιβάλλοντος 

Στυμφαλίας 
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● Οι προτεινόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες/αγαθά/παροχές βαθμολογήθηκαν 

πολύ υψηλά από σχεδόν όλους τους ερωτηθέντες. 

●  Βασική αξία και στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη είναι το νερό (κυρίαρχο 

στοιχείο με υψηλότερη αθροιστική βαθμολόγηση ρυθμιστικών και προμηθευτικών 

υπηρεσιών). 

● Οι πολιτισμικές οικοσυστημικές υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν η 

"αναψυχή στη φύση", ενώ οι "πνευματικές αξίες", η "αισθητική αξία" και ο "τουρισμός" 

ήταν κάπου στη μέση της κατάταξης με μέτρια βαθμολόγηση.  

● Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων 

γίνεται με σωστό τρόπο, ενώ όσον αφορά την προστασία και διαχείριση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς, καθώς και την προστασία των φυσικών πόρων οι περισσότεροι δεν 

γνωρίζουν.  

 

4.5 Αποτελέσματα δημιουργίας συστήματος λήψης αποφάσεων 

 

Στο παρόν έργο δομήθηκε σύστημα λήψης αποφάσεων για την περιοχή μελέτης 

βασιζόμενο στην εφαρμογή εναλλακτικών διαχειριστικών και μελλοντικών (κλιματικών) 

σεναρίων. Τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:  

 

4.5.1 Συμπεράσματα σεναρίου κλιματικής αλλαγής 

 

Με βάση: (i) τις μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης για τα δύο σενάρια RCP2.6 (αισιόδοξο) 

και RCP8.5 (απαισιόδοξο) με χρονικό ορίζοντα το 2050 και το 2070 και (ii) την ποσοστιαία 

εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής, κατείσδυσης και απορροής ως προς την βροχόπτωση, 

προέκυψε η εκτίμηση των μηνιαίων και ετήσιων όγκων απορροής και κατείσδυσης στη 

λεκάνη της Στυμφαλίας για τα εξεταζόμενα κλιματικά σενάρια.  Από την εκτίμηση αυτή 

διαπιστώθηκε μια σημαντική μείωση της συνολικής απορροής από τη λεκάνη της 

Στυμφαλίας, αλλά και της ποσότητας που κατεισδύει στον υπόγειο υδροφορέα της. 

Συνεπώς, εκτιμάται ότι τόσο για τον χρονικό ορίζοντα 2050 και ακόμα περισσότερο για το 

2070, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν θα είναι εφικτή η πλήρης κάλυψη των 

υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών που αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στα 

διαχειριστικά σενάρια της παρούσας μελέτης. 

 

4.5.2 Συμπεράσματα σεναρίων διαχείρισης 

 

Ι) Σχετικά με τους τύπους οικοσυστημάτων, από τα σενάρια διαχείρισης που εξετάστηκαν 

(μηδενικό, οικο-φιλικό, υδροβόρο) προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: (i) τo μηδενικό 

σενάριο (καταστροφή της λίμνης) είναι αρνητικό για όλους τους τύπους οικοσυστημάτων, 

με εξαίρεση τους θαμνώνες, που εκτιμάται ότι θα καταλάβουν τις ξηρές θέσεις που δεν θα 

καλλιεργηθούν και τις καλλιέργειες που θα καταλάβουν τις επιφάνειες της λίμνης και του 

υγροτόπου (των οποίων η άρδευση θα εξυπηρετείται με μεταφορά νερού), (ii) στο οικο-

φιλικό σενάριο εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση όλων των τύπων οικοσυστημάτων, 

ενώ οι εντατικές καλλιέργειες, βάσει του σεναρίου, θα πάψουν να υπάρχουν (εφόσον 

απαιτείται ύδρευση πέρα του οικοφιλικού σεναρίου), (iii) στο υδροβόρο σενάριο, 

θεωρείται ότι οι ανάγκες για νερό θα καλύπτονται από διαφορετικούς παρόχους (π.χ. 
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φράγμα Ασωπού) και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θα παραμένει διαθέσιμο (θα περισσεύει), 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περισσότερο νερό για τη λίμνη και τον υγρότοπο, ενώ 

ταυτόχρονα θα καλύπτονται και οι ανάγκες για τις καλλιέργειες. Δεδομένης της παροχής 

νερού από το φράγμα, εκτιμάται ότι αρχικά θα στραφεί η αγροτική παραγωγή προς τις 

εντατικές καλλιέργειες, εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές μορφές.  

 

ΙΙ) Σχετικά με τις κύριες οικοσυστημικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια 

διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή, τα κυριότερα συμπεράσματα είναι: (i) το 

μηδενικό σενάριο (καταστροφή της λίμνης) είναι αρνητικό, έως πολύ αρνητικό για όλες τις 

υπηρεσίες, εκτός από την προμήθεια τροφίμων, όπου αρχικά θα παρουσιάσει αύξηση, 

αφού θα καλλιεργηθούν περισσότερες εκτάσεις της λίμνης και του υγροτόπου, (ii) το οικο-

φιλικό σενάριο θα ευνοήσει όλες τις υπηρεσίες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων 

(εξαιτίας του περιορισμού των εντατικών καλλιεργειών) και την προμήθεια νερού 

(αρδευτικού, υδρευτικού), αφού θα παραμένει περισσότερο νερό διαθέσιμο προς όφελος 

των φυσικών οικοσυστημάτων, (iii) το υδροβόρο σενάριο, θα ευνοήσει όλες τις υπηρεσίες, 

εκτός από την αλιεία και την παραγωγή αρωματικών φυτών από τα οικοσυστήματα που 

θεωρείται ότι θα παραμείνουν σταθερές («σταθερή» σημαίνει ότι θα μείνει ως έχει, όποια 

κι αν είναι η άσκησή τους -ακόμα και μηδενική-).  

 

4.6 Αποτελέσματα οικονομικής αποτίμησης των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών 

και δημιουργία καταλόγου ιεράρχησης και προτεραιοτήτων 

 

Η οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι μια παράμετρος που δίνει 

νέες διαστάσεις και εμπλουτίζει την περιβαλλοντική πολιτική, την επιστημονική έρευνα και 

την ενημέρωση των πολιτών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη 

προσοχή. Έχουν ήδη γίνει αναφορές που κρίνουν την οικονομική αποτίμηση ή εκτίμηση, 

παρομοιάζοντας την ως μια προσπάθεια να μπει μια «καρτέλα τιμής» πάνω στις υπηρεσίες 

που προσφέρει ένα οικοσύστημα. Με τη συνεισφορά της οικονομικής αποτίμησης μπορεί 

όμως να εξηγηθεί στην κοινωνία και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ότι οι υπηρεσίες 

οικοσυστήματος είναι σπάνιες και ότι η υποτίμηση ή η υποβάθμισή τους συνεπάγεται 

κόστος για την κοινωνία. Εάν αυτό το κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη, τότε η πολιτική θα 

είναι λανθασμένη και η κοινωνία θα απολαμβάνει ένα μικρότερο επίπεδο περιβαλλοντικής 

ευημερίας, λόγω εσφαλμένης κατανομής των πόρων. 

 

Στην παρούσα μελέτη, η οικονομική αποτίμηση έγινε για τρία διαφορετικά διαχειριστικά 

σενάρια (i) υφιστάμενη κατάσταση, (ii) ολοκλήρωση φράγματος Ασωπού, (iii) πλήρης 

καταστροφή-αποξήρανση της λίμνης και για τις εξής οικοσυστημικές υπηρεσίες: (α) 

προσφορά νερού για αγροτική χρήση (προμηθευτική υπηρεσία), που εστιάσει στην 

εκτίμηση της αξίας του νερού που προορίζεται για αγροτική χρήση, γεγονός που 

δικαιολογείται λόγω της σημαντικότητας της γεωργίας στην περιοχή της Στυμφαλίας, (β) 

προσφορά νερού για ύδρευση (προμηθευτική υπηρεσία), που εστιάζει στην εκτίμηση της 

αξίας του νερού που προορίζεται για ύδρευση από της ΔΕΥΑ της περιοχής, (γ) διύλιση 

νερού (ρυθμιστική υπηρεσία), που εστιάζει στην εκτίμηση της αξίας της λίμνης ως ένα 

φυσικό φίλτρο διύλισης και καθαρισμού του νερού και (δ) αναψυχή – τουρισμός 
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(πολιτισμική υπηρεσία), που εστιάζει στην εκτίμηση της αξίας της επίσκεψης τουριστών στη 

Λίμνη Στυμφαλία.  

 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής: (i) για την σημερινή κατάσταση η συνολική αξία 

των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη λίμνη ανέρχεται στα 6.563.864 € ετησίως, (ii) για τη 

λειτουργία του φράγματος του Ασωπού η συνολική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών 

ανέρχεται σε 12.317.491 € ετησίως, (iii) κατά την πλήρη καταστροφή-αποξήρανση της 

λίμνης, η λίμνη που σήμερα προσφέρει οικοσυστημικές υπηρεσίες που σχετίζονται κυρίως 

με το νερό, θα έχει πλήρη αδυναμία προσφοράς αυτών των υπηρεσιών και επομένως σε 

αυτό το ακραίο σενάριο οι εξεταζόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες θα έχουν μηδενική 

αξία. Ως εκ τούτου, η αποξήρανση της λίμνης σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να 

εξυπηρετούνται οι υπηρεσίες για νερό ύδρευσης ή/και άρδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την 

υπηρεσία διύλισης νερού και την παροχή ευκαιριών για αναψυχή στο υδάτινο στοιχείο, 

εφόσον η λίμνη θα έχει πια αποξηρανθεί. 

 

Πάτρα 26/3/2018 

 

 


