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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηόπσλ, θαζώο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο
γεσξγίαο έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο νη θύξηνη παξάγνληεο κείσζεο ησλ πιεζπζκώλ πνιιώλ
εηδώλ ηεο πηελνπαλίδαο. Σθνπόο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε ζεκαζία πνπ έρνπλ
γηα ηελ πηελνπαλίδα, σο ζέζεηο ηξνθνιεςίαο, ν αικπξόβαιηνο θαη νη γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο
ζηηεξώλ. Σηνλ αικπξόβαιην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δώλε πνπ θπξηαξρνύλ ηα αγξσζηώδε,
βξέζεθε λα ηξέθνληαη πεξηζζόηεξα είδε πηελώλ θαη ζε κεγαιύηεξε αθζνλία. Τέζζεξα είδε
πξνηηκνύλ εκθαλώο ηηο θαιιηέξγεηεο, ελώ ζε έλα είδνο ε επηινγή εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο
θαη πδξνινγηθέο ζπλζήθεο. Απνδεηθλύεηαη έηζη πσο ν θάζε ηύπνο βιάζηεζεο έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηελνπαλίδαο θαη πξνηείλνληαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα.
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ABSTRACT
The destruction and degradation of wetlands, as well as the intensifying of agriculture,
have been recognized as the main factors of population reduction of many bird species. Aim
of this research was to compare the avian community feeding in saltmarsh with that one
feeding in nearby cereal fields. Τhe highest number of species and abundance of birds were
found in saltmarsh, and in particular in plant community dominated by grasses. Four species
prefer clearly the cereal fields, while for one other the preference depends on the
meteorological and hydrological conditions. Thus, it is proved that each type of plant
community has specific importance for the conservation of avifauna and management
measures are proposed.
Keywords: birds of prey, galliforms, waterbirds, passerines, drainage works, coast zone
ΔΙΑΓΧΓΗ
Μηα από ηηο πην ζνβαξέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο νηθνιόγνπο είλαη ε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο
ησλ επηδξάζεσλ ηεο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (Dale et al., 2000).
Σηελ Δπξώπε ππνινγίδεηαη όηη έρεη θαηαζηξαθεί ην 1/2 - 2/3 ησλ πγξνηόπσλ θαη ζπλερίδεηαη
ε ππνβάζκηζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ. Ζ απώιεηα θαη ππνβάζκηζε ησλ πγξνηόπσλ απνηειεί
αηηία κείσζεο ησλ πιεζπζκώλ αξθεηώλ εηδώλ πηελώλ (Delany et al., 1999).
Ηδηαίηεξα γηα ηνπο παξάθηηνπο πγξνηόπνπο, ε αλάγθε δηαηήξεζήο ηνπο γίλεηαη
επηηαθηηθόηεξε θαζώο απμάλνληαη νη γεσξγηθέο, νηθηζηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Lovvorn and Baldwin, 1996; European Environment Agency, 2000). Ζ γεσξγία ζπρλά
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ζεσξείηαη σο αηηία ππνβάζκηζήο ηνπο. Γξαζηεξηόηεηεο όπσο ε ππεξάληιεζε γηα άξδεπζε, ε
επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηα απνζηξαγγηζηηθά έξγα ππνβαζκίδνπλ ηνπο παξάθηηνπο
πγξνηόπνπο (Correll, 1991; Gerakis and Kalburtji, 1998; European Environment Agency,
2000). Ωζηόζν, κεξηθά είδε πηελώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηόζν ηνπο παξάθηηνπο πγξνηόπνπο, όζν
θαη ηηο γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο ζε εκεξήζηα θαη επνρηαθή βάζε (Lovvorn and Baldwin, 1996;
Long and Ralph, 2001). Μάιηζηα, νη θαιιηέξγεηεο απνηεινύλ ην πξνηηκώκελν ελδηαίηεκα γηα
αξθεηά είδε πηελώλ όπσο είλαη ε πεδηλή πέξδηθα (Perdix perdix) (O’Connor and Shrubb
1986).
Αλ θαη νη έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηελ πηελνπαλίδα ησλ πγξνηόπσλ θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ
είλαη πνιιέο, ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ηαπηόρξνλε ζύγθξηζε ηεο πηελνπαλίδαο ησλ
δπν ελδηαηηεκάησλ (Long and Ralph, 2001). Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη ζπγθξηηηθή
ζεώξεζε ησλ δπν ηύπσλ ελδηαηηεκάησλ σο πξνο ηα είδε θαη ηελ αθζνλία ησλ πηελώλ πνπ
ηξέθνληαη ζε απηά.
ΜΔΘΟΓΟΙ
Πεπιοσή έπεςναρ
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ (θπξίσο θξηζαξηνύ θζηλνπσξηλήο
ζπνξάο) θαη ζην γεηηνληθό αικπξόβαιην ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (40° 45’ Ν, 22° 58’Δ). Ζ πεξηνρή έξεπλαο θαιύπηνληαλ θπξίσο από πνώδε
βιάζηεζε ρακεινύ ύςνπο. Οη θαιιηέξγεηεο θαη ν αικπξόβαιηνο πεξηβάιινληαλ από
απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα, ελώ κεηά από έληνλεο βξνρνπηώζεηο ιεηηνπξγνύζε αληιηνζηάζην
γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ από ηα θαλάιηα. Δληνύηνηο, ζε δύν ζέζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ
(θνληά ζηνλ αικπξόβαιην), ζρεκαηίδνληαλ πδαηνζπιινγέο έθηαζεο κηζνύ ζηξέκκαηνο
πεξίπνπ.
Ζ ζηξσκαηνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο ζηνλ αικπξόβαιην ήηαλ επδηάθξηηε. Σπγθεθξηκέλα
δηαθξίζεθαλ ηξεηο δώλεο βιάζηεζεο: (1) ε δώλε κηθξήο θπηνθάιπςεο (<40%) κε Tamarix
sp., ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα είλαη ζπλήζσο πιεκκπξηζκέλε (ζην εμήο:
Tamarix), (2) ε δώλε κε Salicornia fruticosa, ε νπνία παξακέλεη επίζεο πιεκκπξηζκέλε γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ζην εμήο: Salicornia) θαη ηέινο ε δώλε (3), ε νπνία δελ
πιεκκπξίδεη θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηα είδε Salicornia fruticosa, Arthrognemum glaucum,
άθζνλα αγξσζηώδε, (Agrostis stolonifera, Bromus hordaceus, Hordeum marinum, Lolium
perenne), θαη άιιεο πιαηύθπιιεο πόεο (ζην εμήο Gramineae). Οη παξαπάλσ ηξεηο δώλεο
αλαιύζεθαλ σο δηαθνξεηηθά κηθξνελδηαηηήκαηα ηεο πηελνπαλίδαο ηνπ αικπξόβαιηνπ.
Καηαμεηπήζειρ πηηνοπανίδαρ
Ζ αθζνλία ησλ πηελώλ εξεπλήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ισξίδσλ (line transects method,
Bibby et al., 1992). Σηελ πεξηνρή έξεπλαο εγθαηαζηάζεθαλ ζπζηεκαηηθά ισξίδεο κήθνπο 1,3
ρικ. γηα ηνλ αικπξόβαιην θαη δύν ρικ. γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Οη ισξίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζην
κέζν ηνπ πιάηνπο ηνπ αικπξόβαιηνπ θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ, έηζη ώζηε λα κεησζεί ε επίδξαζε
ηνπ νηθνηόλνπ (Bibby et al., 1992).
Καζώο ε ηξνθνιεςία από ηα δηάθνξα είδε πηελώλ παξαηεξείηαη ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη
ηε λύρηα (Cramp and Simmons, 1983), θξίζεθε ζθόπηκν λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ
ισξίδσλ ηελ εκέξα θαη ηε λύρηα. Οη θαηακεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα
25/1/2004 έσο 3/5/2004, πεξίνδνο δηαρείκαζεο θαη δηάβαζεο κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ.
Οη εκεξήζηεο θαηακεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαλ κέρξη ηέζζεξηο ώξεο κεηά ηελ απγή,
επαλαιακβάλνληαλ θάζε πέληε εκέξεο πεξίπνπ θαη αλαβάιινληαλ γηα ηελ επόκελε εκέξα,
όηαλ έβξερε θαη ν αέξαο είρε έληαζε κεγαιύηεξε ησλ πέληε κπνθόξ (Ribic and Sample,
2001). Καηά ηηο θαηακεηξήζεηο αληρλεύνληαλ αξρηθά ε ισξίδα κε θηάιηα 10×50 γηα ηνλ
εληνπηζκό ησλ πηελώλ, ζηε ζπλέρεηα ν εξεπλεηήο πεξπαηνύζε αξγά ζην κέζν ηεο ισξίδαο
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θάλνληαο ζπρλέο ζηάζεηο θαη ζεκεηώλνληαο ζην ράξηε ηα πηελά πνπ είδε ή άθνπζε εληόο 50
κέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο πνξείαο (Best et al., 1997; Ribic and Sample, 2001). Σηηο κεηξήζεηο
δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ πηελά, ηα νπνία πεηνύζαλ πάλσ από ηε ισξίδα κε ζθνπό ηε
κεηαθίλεζε ηνπο. Σπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 16 εκεξήζηεο θαηακεηξήζεηο. Ο αξηζκόο
απηόο ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ 12 θαηακεηξήζεσλ, όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Tucker (1990)
απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο.
Καηά ηηο λπρηεξηλέο θαηακεηξήζεηο δηαπηζηώζεθε όηη ηα πηελά πεηάγνληαλ ζε θνληηλή
απόζηαζε από ηνλ εξεπλεηή, κε απνηέιεζκα λα είλαη εθηθηή ε αλαγλώξηζε ηνπ είδνπο θαη ε
αδξή εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πηελώλ πνπ ηξέθνληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε από: 1) ηε
ραξαθηεξηζηηθή θσλή ζπλαγεξκνύ (alarm call) ηνπ θάζε είδνπο, 2) ην ζόξπβν ηνπ
πεηάγκαηνο, θαη 3) ην ζρήκα ησλ πηελώλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ δπλαηόλ λα δηαθξηζεί.
Ζ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή γίλνληαλ θάζε επηά λύθηεο, ηξεηο κε ηέζζεξηο ώξεο κεηά ηε
δύζε ηνπ ειίνπ. Οη ώξεο επηιέρζεθαλ έηζη ώζηε λα έρνπλ επηζθεθηεί νη πάπηεο ηηο ζέζεηο
ηξνθνιεςίαο (Guillemain et al. 2002). Σπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελλέα λπρηεξηλέο
θαηακεηξήζεηο.
Ανάλςζη δεδομένων
Ο αξηζκόο θαη ε αθζνλία εηδώλ εθθξάζηεθαλ αλά ηξέρνλ ρηιηόκεηξν ησλ ισξίδσλ ζε
θάζε ηύπν βιάζηεζεο. Ζ ζύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηεο αθζνλίαο ησλ εηδώλ έγηλε κε ην T test
ζε ηηκέο θαηά δεύγε. Χξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην Minitab 13. Ζ νκνηόηεηα
(similarity) ηεο πηελνπαλίδαο ηνπ αικπξόβαιηνπ θαη ησλ θαιιηεξγεηώλ ππνινγίζηεθε κε ην
κέηξν ησλ Bray - Curtis (Krebs 1999).
Γηα ηα είδε πνπ θαηαγξάθεθαλ πεξηζζόηεξν από κία επίζθεςε ζηελ πεξηνρή, θαη πνπ ε
ζπλνιηθή αθζνλία ήηαλ κεγαιύηεξε από δέθα άηνκα ππνινγίζηεθε ν δείθηεο πξνηίκεζεο
ελδηαηηήκαηνο ηνπ Jacobs (Jacobs 1974).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Απιθμόρ και αθθονία ειδών
Σηελ πεξηνρή εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 38 είδε. Καηά ηηο εκεξήζηεο θαηαγξαθέο
εληνπίζηεθαλ 36 είδε, από απηά 30 ζηνλ αικπξόβαιην θαη 18 ζηηο θαιιηέξγεηεο (Πίλαθαο 1).
Ο αξηζκόο εηδώλ/επίζθεςε/Km ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζηνλ αικπξόβαιην ζε ζρέζε κε
ηηο θαιιηέξγεηεο (P=0,004<0,01). Απηό απνδίδεηαη ζην κεγαιύηεξν αξηζκό
κηθξνελδηαηηεκάησλ ηνπ αικπξόβαιηνπ θαη ζηε κηθξόηεξε απόζηαζε από ηε ζάιαζζα
(Brown and Atkinson, 1996; Milsom et al., 1998; Milsom et al., 2000).
Πίλαθαο 1. Μέζνη όξνη (±SE) αξηζκνύ εηδώλ ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ζηνπο
ηέζζεξηο ηύπνπο βιάζηεζεο αλά επίζθεςε (ηελ εκέξα) αλά ρηιηόκεηξν (n=16).
Αξηζκόο εηδώλ/
επίζθεςε/Km
Σπλνιηθόο
αξηζκόο εηδώλ

Tamarix
4,85 ± 1,44
17

Αλμςπόβαληορ
Salicornia
3,25 ± 1,06
4,71 ± 0,66
14
30

Gramineae
8,11 ± 1,36

Καλλιέπγειερ
ιηηπών
2,125 ± 0,26

14
18

Σηε δώλε Gramineae ν αξηζκόο εηδώλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηε δώλε
Salicornia (P=0,031<0,01) θαη ηηο θαιιηέξγεηεο (P<0,000). Οη ππόινηπεο ζρέζεηο δελ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0,05). Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο εηδώλ ζηε δώλε ησλ Gramineae
νθείιεηαη ζηα ζηξνπζηόκνξθα θαη ζηα αξπαθηηθά πηελά πνπ ηξέθνληαη κε ηα
ζηξνπζηόκνξθα. Αθνινπζεί ζε αξηζκό εηδώλ ε δώλε Tamarix, όπνπ ηξέθνληαη θπξίσο ηα
παξπδάηηα.
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Σηελ πεξηνρή θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 1838 άηνκα πηελώλ θαηά ηηο εκεξήζηεο
θαηαγξαθέο, ηα πεξηζζόηεξα από απηά ζηνλ αικπξόβαιην. Σηε δώλε Gramineae ε αθζνλία
πηελώλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηε δώλε Salicornia (P=0,009<0,01), ηε
δώλε Tamarix (P=0,002<0,01) θαη ηηο θαιιηέξγεηεο (P<0,002<0,01). Απηό νθείιεηαη ζηελ
αθζνλία ησλ ζηξνπζηόκνξθσλ ζηε δώλε Gramineae. Οη ππόινηπεο ζρέζεηο δελ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0,05).
Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη (±SE) αθζνλίαο πηελώλ ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ζηνπο
ηέζζεξηο ηύπνπο βιάζηεζεο αλά επίζθεςε (ηελ εκέξα) αλά ρηιηόκεηξν (n=16).
Αθζνλία/
επίζθεςε/Km
Σπλνιηθή
αθζνλία/Km

Αλμςπόβαληορ
Salicornia
22,05 ± 6,88
41,3 ± 5,95
352
661

Tamarix
21,35 ± 6,53
341

Gramineae
82,4 ± 16,6

Καλλιέπγειερ
ιηηπών
30,44 ± 7,79

1319
487

Σηηο λπρηεξηλέο θαηαγξαθέο εληνπίζηεθαλ δύν επηπιένλ είδε από ηα είδε ησλ εκεξήζησλ
θαηαγξαθώλ (Anas penelope θαη Numenius arquata). Σπλνιηθά θαηαγξάθεθαλ δέθα είδε, έμη
κόλν ζηνλ αικπξόβαιην, ηξία κόλν ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη έλα θαη ζηνπο δύν ηύπνπο
βιάζηεζεο (Πίλαθαο 3). Ζ αθζνλία πηελώλ ήηαλ κεγαιύηεξε ζηνλ αικπξόβαιην ζε ζρέζε κε
ηηο θαιιηέξγεηεο.
Πίλαθαο 3. Δίδε θαη αθζνλία θαηά ηηο λπρηεξηλέο θαηαγξαθέο (n=9).
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Perdix perdix
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Vanellus vanellus
Numenius arquata
Charadrius dubious
Alauda arvensis
Anthus pratensis
ύνολο

Αλμςπόβαληορ
9
2

Καλλιέπγειερ ζιηηπών
8
12

15
2
2
1
5
12
15
50
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Ομοιόηηηα πηηνοπανίδαρ
Οη ηηκέο ηνπ κέηξνπ νκνηόηεηαο ησλ Bray – Curtis ήηαλ ρακειέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ
ηύπσλ βιάζηεζεο (Πίλαθαο 4). Μεγαιύηεξε νκνηόηεηα έρνπλ νη δώλεο Salicornia –
Gramineae θαη Tamarix – Salicornia, θάηη ην νπνίν απνδίδεηαη ζηηο νκνηόηεηεο ζηε βιάζηεζε
θαη ην πδξνινγηθό θαζεζηώο (Brown and Atkinson, 1996; Milsom et al., 1998; Milsom et al.,
2000).
Πίλαθαο 4. Μέηξν νκνηόηεηαο ησλ Bray – Curtis (ην κέηξν παίξλεη ηηκέο από 0 έσο 1, όζν ε ηηκή
πιεζηάδεη πξνο ηε κνλάδα ε νκνηόηεηα ησλ θνηλνηήησλ ησλ πηελώλ είλαη κεγαιύηεξε).
ύγκπιζη
Καιιηέξγεηεο – αικπξόβαιηνο
Tamarix – Salicornia
Tamarix – Gramineae
Salicornia – Gramineae
Καιιηέξγεηεο – Tamarix
Καιιηέξγεηεο – Salicornia
Καιιηέξγεηεο – Gramineae

Ομοιόηηηα Bray-Curtis
0,104
0,228
0,082
0,28
0,124
0,089
0,063
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Πποηίμηζη ενδιαιηήμαηορ
Ο δείθηεο πξνηίκεζεο ελδηαηηήκαηνο ηνπ Jacobs δείρλεη πσο 13 είδε πξνηηκνύλ ηνλ
αικπξόβαιην ζε κεγάιν βαζκό (ηηκή> +0,9), ηέζζεξα είδε πξνηηκνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο
θαιιηέξγεηεο (ηηκή> +0,9), ελώ επηά είδε ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηα δύν ελδηαηηήκαηα (Πίλαθαο
5).
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο θαιεκάλαο (Vanellus vanellus) πνπ ε επηινγή ηεο
επεξεάδνληαλ από ηηο βξνρνπηώζεηο θαη ην ςύρνο. Σπγθεθξηκέλα, ηηο πεξηόδνπο κεηά από
έληνλεο βξνρνπηώζεηο θαη ήπηεο ζεξκνθξαζίεο πξνηηκνύζε ηηο θαιιηέξγεηεο ιόγσ ηνπ
πιεκκπξίζκαηνο ησλ αγξώλ. Αληίζεηα, ηηο πεξηόδνπο αλνκβξίαο θαη ςύρνπο πξνηηκνύζε ηνλ
αικπξόβαιην, επεηδή ε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε αιαηηνύ ζην λεξό θξαηά ην λεξό ιηγόηεξν
παγσκέλν ζε ζρέζε κε ην λεξό ησλ πδαηνζπιινγώλ ησλ αγξώλ. Σύκθσλα κε ηνπο Long and
Ralph (2001) ε βξνρόπησζε θαη ε ζεξκνθξαζία επηδξνύλ ζηε δηαζεζηκόηεηα ησλ
αζπόλδπισλ γηα ηα παξπδάηηα.
Πίλαθαο 5. Ο δείθηεο πξνηίκεζεο ελδηαηηήκαηνο ηνπ Jacobs θαηά ηηο εκεξήζηεο θαηακεηξήζεηο (ν
δείθηεο παίξλεη ηηκέο από -1 έσο +1, όζν πιεζηάδεη πξνο ην +1 ζεκαίλεη πσο ην ελδηαίηεκα
πξνηηκάηαη από ην είδνο).
Δίδορ

Αλμςπόβαληορ

Καλλιέπγειερ

Buteo buteo
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Charadrius dubious
Charadrius alexandrinus
Vanellus vanellus
Pluvialis squatarola
Gallinago gallinago
Tringa nebularia
Tringa tοtanus
Himantopus himantopus
Glareola pratincola
Larus ridibundus
Galerida cristata
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus corone corone
Corvus frugilegus
Miliaria calandra
Emberiza schoeniclus

+0,09
+0,86
+0,51
-0,94
+1
+1
-0,26
+1
+1
+0,9
+1
+1
+1
+1
+0,45
-0,95
+0,91
+1
-1
+0,32
+0,6
-1
+1
+0,99

- 0,09
-0,86
-0,51
+0,94
-1
-1
+0,26
-1
-1
-0,9
-1
-1
-1
-1
-0,45
+0,95
-0,91
-1
+1
-0,32
-0,6
+1
-1
-0,99

Σποθικέρ πποηιμήζειρ (Cramp and
Simmons, 1983)
ζειαζηηθά, πηελά, αζπόλδπια
ζηξνπζηόκνξθα, ζειαζηηθά
ζειαζηηθά, ζηξνπζηόκνξθα, αζπόλδπια
ζπόξνη, θύιια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
αζπόλδπια
έληνκα
αζπόλδπια
ζπόξνη, θύιια, αζπόλδπια
ζπόξνη, θύιια
θπξίσο αζπόλδπια, ιίγνπο ζπόξνπο
αζπόλδπια
θπξίσο ζπόξνπο
πακθάγν
πακθάγν
πακθάγν θπξίσο όκσο ζπόξνπο
θπξίσο ζπόξνπο
θπξίσο ζπόξνπο

Από ηνλ Πίλαθα 5 δηαπηζηώλεηαη πσο κόλν ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο ζπνξνθάγα
πξνηίκεζαλ εκθαλώο (ηηκή> +0,9) ηηο θαιιηέξγεηεο, θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδνζεί
ζηελ θαηαλάισζε θύιισλ θξηζαξηνύ θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζθαιίδνπλ ην έδαθνο θαη
λα εληνπίδνπλ ηνπο ζπόξνπο ηνπ θξηζαξηνύ από ηελ πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν
(Cramp and Simmons, 1983; Potts, 1984).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
1) Πεξηζζόηεξα είδε θαη κεγαιύηεξε αθζνλία πηελώλ εληνπίζηεθαλ ζηνλ αικπξόβαιην
θαη εηδηθόηεξα ζηε δώλε ησλ Gramineae.
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2) Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ ησλ πηελώλ ηνπ αικπξόβαιηνπ θαη ησλ ζηηεξώλ
είλαη κηθξή, νκνίσο θαη κεηαμύ ησλ κηθξνελδηαηηεκάησλ ηνπ αικπξόβαιηνπ.
Τν θάζε νηθνζύζηεκα θαη κηθξνελδηαίηεκα πξνζθέξεη ζηε δηαηήξεζε ηεο πηελνπαλίδαο.
Τα δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ αύμεζε ηεο πηελνπαλίδαο πξέπεη λα επηθεληξώλνληαη:
1) Γηα ηνπο αικπξόβαιηνπο: ζηε δηακόξθσζε αλνκνηνγελνύο αλάγιπθνπ θαη ζηε
δηεπζέηεζε ησλ απνζηξαγγηζηηθώλ έξγσλ ώζηε λα δεκηνπξγείηαη κσζατθό
κηθξνελδηαηηεκάησλ αλάινγα κε ηα είδε πηελώλ πνπ επηδηώθεηαη λα επλνεζνύλ
πεξηζζόηεξν.
2) Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο: ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο,
ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θζηλνπσξηλώλ κε εαξηλέο ζπνξέο θαη ζηελ αγξαλάπαπζε.
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