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Περιβαλλοντικές αξίες των περιθωρίων των αγρών και η συμβολή τους
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Σ. Ε. Τσιούρης1 και Χ. Κ. Σώκος1,2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολλές από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, μεταξύ των οποίων και η εντατικοποίηση της γεωργίας, έχουν υποβαθμίσει μεγάλες εκτάσεις πολύτιμων οικοσυστημάτων με αναπόφευκτες επιπτώσεις στη
χλωρίδα και πανίδα. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στη θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα έστρεψε το ενδιαφέρον των επιστημόνων στη μελέτη
και των μικρής έκτασης οικοσυστημάτων, όπως είναι τα περιθώρια των αγρών. Τα αποτελέσματα των
μέχρι σήμερα ερευνών έχουν δείξει θετικές και αρνητικές επιδράσεις των οικοσυστημάτων των ορίων
των αγρών στα όμορα αγροοικοσυστήματα. Κάποιες θετικές επιδράσεις αναφέρονται στον περιορισμό
της διάβρωσης και της μεταφοράς ρύπων στα κατάντη, στη φιλοξενία ωφέλιμων για τη γεωργία ειδών
και στη βελτίωση του μικροκλίματος. Παρά τις ενίοτε αρνητικές επιδράσεις, όπως διατήρηση παρασίτων
και ζιζανίων των καλλιεργειών, έχει αποδειχθεί ότι η συνετή διαχείριση των περιθωρίων των αγρών
προμηθεύει με πολύτιμα αγαθά και υπηρεσίες τον άνθρωπο και συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η διατήρηση, επέκταση και κατάλληλη διαχείριση επομένως των περιθωρίων των αγρών είναι
πολλαπλώς ωφέλιμη και μπορεί να συμβάλλει σε μια αειφόρο γεωργία.
Λέξεις κλειδιά: φυσικά οικοσυστήματα, φυτοφράχτες, όρια αγρών, αγροοικοσυστήματα, ποικιλότητα
ειδών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη διατροφής του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού καλύπτεται κυρίως με την αναζήτηση
νέων γεωργικών εκτάσεων, οι οποίες προέρχονται
από την μετατροπή φυσικών, χερσαίων ή υγροτοπικών οικοσυστημάτων σε αγροοικοσυστήματα. Οι
αλλαγές χρήσης των φυσικών οικοσυστημάτων και
οι ποικίλες ρυπάνσεις αυτών οδήγησαν, πέραν των
άλλων μέτρων προστασίας και στη θεσμοθέτηση σε
διεθνές επίπεδο, της διατήρησης του 12% των χερσαίων οικοσυστημάτων και του 0,5% των υγροτοπικών με τη μορφή των διαφόρων προστατευόμενων
περιοχών (Lockwood κ.ά. 2006)
Στο παρελθόν, οι μη καλλιεργούμενες φυσικές
περιοχές γύρω από τους αγρούς θεωρούνταν ως
ανεκμετάλλευτες και ενίοτε ζημιογόνες για τη γεωργική παραγωγή (Jobin κ.ά. 2001, Brotons κ.ά. 2004).
Αυτό οδήγησε στην καταστροφή όχι μόνον μεγάλων
εκτάσεων φυσικών οικοσυστημάτων όμορων των
αγρών, αλλά και στην καταστροφή ή την υποβάθμιση μικρών λωρίδων φυσικών ή ημιφυσικών οικοσυστημάτων στα όρια μεταξύ των αγρών (Kleijn και

Snoeijing 1997). Με την ανάπτυξη της επιστήμης της
Οικολογίας, αξιολογήθηκαν οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων των περιθωρίων των αγρών και προέκυψαν πολλά οφέλη για τα όμορα αγροοικοσυστήματα (Boatman 1994, Maiorano κ.ά. 2006, Blondel
κ.ά. 2010).
Τα περιθώρια των αγρών (Field margins ή
Acrofields ή Arable field boundaries) είναι μικρές
λωρίδες φυσικών ή ημιφυσικών οικοσυστημάτων
στα όρια μεταξύ των αγρών (Tsiouris 1997, Τσιούρης και Καλπάκης 2005). Οι πιο κοινοί τύποι περιθωρίων που απαντώνται στα όρια των αγρών της
Ελλάδας είναι: στενές λωρίδες ακαλλιέργητου εδάφους, διάφοροι τύποι φραχτών, φράχτες ξερολιθιάς,
πρανή ποικίλων σχημάτων και κλίσεων, όρια δασών
και λιβαδιών, διάφοροι δρόμοι και διάφοροι τύποι
υγροτόπων όπως ρέματα, ρυάκια, ποταμοί, κανάλια και τάφροι. Τα οικοσυστήματα αυτά σε πολλές
περιπτώσεις έχουν υποβαθμισθεί ή καταστραφεί
ολοκληρωτικά. Οι Pollard κ.ά. (1974) εκτίμησαν ότι
το μήκος των φυσικών φραχτών που αποψιλώθηκαν
στη Βρετανία κατά την περίοδο 1946–1974, ήταν πε-
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ρίπου 200.000 km και την περίοδο 1984–1990 αποψιλώθηκαν 49.000 km (Gillings και Fuller 1998).
Η καταστροφή αυτών των γραμμικών οικοσυστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χλωρίδας
και πανίδας στις αντίστοιχες γεωργικές περιοχές
(Wilson 1994). Πολλά είδη φυτών και ζώων έχουν
σχεδόν εξαφανισθεί από τους εντατικά καλλιεργούμενους αγρούς. Αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στις
αναπτυγμένες χώρες ενθαρρύνουν τους γεωργούς
να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα των αγροτικών περιοχών προτρέποντάς τους σε κατάλληλη διαχείριση
των αγροοικοσυστημάτων και των όμορων περιθωρίων, προτείνοντας μεταξύ των άλλων, τη μη εφαρμογή αγροχημικών στα οικοσυστήματα των ορίων
των αγρών (Losch κ.ά. 1994). Η διατήρηση των
περιθωρίων των αγρών περιλαμβάνεται πλέον και
στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής πολλών
αναπτυγμένων χωρών. Οι αντίστοιχοι κώδικες της
Ελλάδας, μεταξύ των άλλων, προβλέπουν τη διατήρηση περιθωρίου ελάχιστου πλάτους 1m ανάμεσα
σε όμορους αγρούς (Τσιούρης και Καλπάκης 2005).
Απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κωδίκων ορθής γεωργικής
πρακτικής στην Ελλάδα.
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι περιβαλλοντικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων των
ορίων των αγρών και ειδικότερα διερευνώνται οι
επιδράσεις αυτών στα όμορα αγροοικοσυστήματα
και στη βιοποικιλότητα.
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
ΣΤΑ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα περιθώρια των αγρών ορίζουν στο πεδίο τα
όρια των ιδιοκτησιών και σε περιοχές με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι φυτικοί φράχτες, οι τοίχοι και άλλοι φράχτες χρησιμοποιούνται για τον
περιορισμό των βοσκόντων ζώων. Πολλοί τύποι
περιθωρίων αγρών π.χ. οι φυτοφράχτες, λειτουργούν ως ανεμοφράχτες για ευαίσθητες στον άνεμο
γεωργικές καλλιέργειες και προσφέρουν στα ζώα
προστασία από τον ήλιο, τον άνεμο και άλλα καιρικά φαινόμενα (Τσιούρης και Καλπάκης 2005). Τα
περιθώρια των αγρών μπορεί να φιλοξενούν πτηνά,
ασπόνδυλα, θηλαστικά και φυτά, τα οποία επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή (Theaker κ.ά. 1995,
Jobin κ.ά. 2001). Σε μεσογειακό αγροοικοσύστημα
της Ισπανίας, κατά τη σύγκριση αγρών με ή χωρίς
δενδροστοιχίες, στους αγρούς με δενδροστοιχίες
καταγράφηκαν ηπιότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και υψηλότερη οργανική

ουσία και υγρασία (Sanchez κ.ά. 2010). Σύμφωνα με
τους ίδιους ερευνητές η απομάκρυνση των δεντροστοιχιών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
απόδοση της γειτονικής καλλιέργειας στο σύνολο
του αγρού, παρόλο που η απόδοση αυτής, είναι συνήθως μικρότερη στις άκρες του αγρού σε σχέση με
το εσωτερικό αυτού (Boatman 1992). Αυτό μπορεί
να οφείλεται στον ανταγωνισμό για φως, υγρασία
και θρεπτικά στοιχεία από τη βλάστηση του περιθωρίου του αγρού (Helps 1994, Marshall και Moonen
2002). Συχνά αναφέρεται ότι τα περιθώρια των
αγρών αποτελούν θέσεις από τις οποίες τα ζιζάνια
εισβάλουν στις καλλιέργειες. Αυτό ισχύει για μικρό
αριθμό φυτικών ειδών, τα οποία μπορούν να εξαπλωθούν από τα περιθώρια στις γειτονικές καλλιέργειες (Marshall 1988, 1989, Marshall και Arnold
1995). Τα είδη αυτά είναι συνήθως μονοετή, όπως
τα Gallium aparine, Anisantha sterilis, Bromus sterilis
και πολυετή όπως το Cirsium arvense και το Elymus
repens (Marshall 1988, Marshall και Moonen 2002).
Αξιοσημείωτοι εισβολείς σε ορισμένα αγροοικοσυστήματα της Ελλάδας είναι τα είδη Cynodon dactylon
και Solanum elaeagnifolium.
Ένας αριθμός ζωικών ειδών επιβλαβών για τη
γεωργική παραγωγή ευνοείται από την παρουσία
μη καλλιεργημένων εκτάσεων, όπως είναι τα περιθώρια των αγρών (Marshall 1988). Ο Frank (1998)
κατέγραψε σημαντικές ζημιές από λείμακες σε καλλιέργεια ελαιοκράμβης κοντά στα περιθώρια. Ένα
άλλο παράδειγμα είναι η αφίδα Aphis fabae, η οποία
διαχειμάζει στον ευρωπαϊκό ευώνυμο (Euonymus
europaeus). Στη Βρετανία, η εξάπλωση του ιού
BYDV του κριθαριού σχετίζεται με τις αφίδες. Τα
αυτοφυή αγρωστώδη επίσης, μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στη διατήρηση του ιού. Αν τα παραπάνω
αποτελούν παραδείγματα επιπτώσεων, υπάρχουν
και πολλά παραδείγματα, όπου τα περιθώρια των
αγρών έχουν θετικές επιδράσεις στα όμορα αγροοικοσυστήματα. Συμβάλλουν π.χ. στον έλεγχο των επιβλαβών για τις καλλιέργειες οργανισμών. Ασπόνδυλα, όπως τα κολεόπτερα και τα αραχνοειδή αποτελούν αξιόλογους φυσικούς εχθρούς επιβλαβών ειδών εντόμων και ακάρεων (Dueli κ.ά. 1989, Thomas
κ.ά. 1991, Dennis και Fry 1992, Hausammann 1996).
Επίσης, τα περιθώρια φιλοξενούν είδη πτηνών που
τρέφονται με επιβλαβή έντομα για τις καλλιέργειες (Bollinger και Caslick 1985, Dolbeer 1990, Kirk
κ.ά. 1996, Jobin κ.ά. 2001). Επιπλέον, η κατάλληλη
διαχείριση των περιθωρίων μπορεί να ωφελήσει
και τους φυσικούς εχθρούς επιζήμιων για τις καλ-
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λιέργειες εντόμων και φυσικούς εχθρούς ζιζανίων
(Landis κ.ά. 2005).
Η αφθονία των φυσικών εχθρών στα περιθώρια
των αγρών σχετίζεται θετικά με τη μείωση των ζημιών στις καλλιέργειες από επιβλαβείς οργανισμούς
(Wratten 1988, Lee κ.ά. 2001, Griffiths κ.ά. 2008).
Τα αδιατάρακτα περιθώρια λειτουργούν ως καταφύγια για τα ωφέλιμα κολεόπτερα σε περιόδους
όπου γίνεται εφαρμογή αγροχημικών ή μετά το τέλος της καλλιέργειας (Asteraki κ.ά. 1992, Lee κ.ά.
2001, Landis κ.ά. 2005). Δρουν επίσης και ως δεξαμενή από την οποία οι φυσικοί εχθροί μπορούν να
επαναεποικίσουν τους αγρούς (Sotherton 1985, Lee
κ.ά. 2001, Landis κ.ά. 2005). Η επαναεποίκιση δεν
αναφέρεται μόνο στις άκρες του αγρού αλλά και σε
αρκετή απόσταση στο εσωτερικό του, η οποία μπορεί να ανέρχεται στα 60m εντός του αγρού (Hassal
κ.ά. 1992, Collins κ.ά. 2002, Holland κ.ά., 2006). Οι
Kromp και Steinberger (1992) αναφέρουν ότι τα
περιθώρια των αγρών εκτός από καταφύγια αποτελούν και διαδρόμους για τους φυσικούς εχθρούς των
παρασίτων των καλλιεργειών για τις μετακινήσεις
και την εξάπλωση του πληθυσμού τους.
Οι διάφοροι τύποι περιθωρίων δεν ευνοούν στον
ίδιο βαθμό τους φυσικούς εχθρούς. Οι Asteraki
κ.ά. (1995) διερεύνησαν τις διαφορές των κοινοτήτων των κολεόπτερων μεταξύ των περιθωρίων των
αγρών διαφορετικής βλάστησης. Βρήκαν περισσότερα είδη στους φυσικούς φράχτες με ξυλώδη βλάστηση σε σύγκριση με αυτούς που δεν διέθεταν ξυλώδη βλάστηση. Στην Ιταλία η διατήρηση αυτοφυών
ποωδών φυτών, όπως τα Cirsium arvense, Plantago
lanceolata, Sonchus asper, Papaver rhoeas, Picris
echioides, Lactuca serriola, Ranunculus velutinus και
Medicago sativa στα περιθώρια, αποτελεί πρακτική
για τη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών των
υμενοπτέρων, τα οποία παρασιτούν στα επιβλαβή
δίπτερα της οικογένειας Agromyzidae (Burgio κ.ά.
2007).
Ωφέλιμα έντομα, όπως οι επικονιαστές, εξαρτώνται από τη βλάστηση ή το νερό των περιθωρίων των
αγρών (Fussel και Corbet 1992, Carvell κ.ά. 2007).
Μερικά αγροοικοσυστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς, ώστε να παράγουν προϊόντα
χρήσιμα για τον άνθρωπο, χωρίς την παρουσία μεγάλων πληθυσμών επικονιαστών (Γεράκης και Τσιούρης 2010). Τα περιθώρια των αγρών φιλοξενούν
μελισσοκομικά φυτά και έτσι συμβάλλουν και στην
ανάπτυξη της μελισσοκομίας (Carr και Bell 1991).
Ακόμη τα περιθώρια των αγρών μπορούν να προ-
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σφέρουν βοσκήσιμη ύλη στα αγροτικά ζώα (Schmitz
κ.ά. 2007).
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ
Τα περιθώρια των αγρών δρουν ως φραγμοί στη
διάβρωση του εδάφους και στη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων και ρύπων στα κατάντη γειτονικά
χερσαία ή υδάτινα οικοσυστήματα (Pinay κ.ά. 1993,
Burel 1996). Αυτό επιτυγχάνεται με την απευθείας
συγκράτηση ποικίλων ρύπων, προερχομένων συνήθως από την εφαρμογή λιπασμάτων και γεωργικών
φαρμάκων (de Snoo και de Wit 1998, Tsiouris και
Marshall 1998) ή με τη συγκράτηση των νερών επιφανειακής απορροής (Patty κ.ά. 1997, Marshall και
Moonen 2002, Tsiouris κ.ά. 2002). Τα περιθώρια των
αγρών με τη βλάστησή τους μπορούν να συμβάλλουν
και στη δέσμευση ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το
CO2 (Falloon κ.ά. 2004).
Τα περιθώρια των αγρών ως παραδοσιακά στοιχεία των τοπίων έχουν και πολιτιστική αξία (Marshall
και Moonen 2002). Για παράδειγμα, πολλοί φυσικοί
φράχτες, ηλικίας περίπου 1000 ετών στη Βρετανία,
καθορίζουν τα όρια των ενοριών (Pollard κ.ά. 1974).
Τα περιθώρια των αγρών, ιδιαίτερα σε αγροτικές
περιοχές, που δεν έχουν δεχθεί αναδασμό (Bonfanti
κ.ά. 1997), αυξάνουν την αισθητική αξία του τοπίου και ενισχύουν τον αγροτουρισμό (Τσιούρης και
Καλπάκης, 2005). Αυξάνουν επίσης τους πληθυσμούς των θηραμάτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
της θηραματικής οικονομίας (Marshall και Moonen
2002, Μπίρτσας και Σώκος 2006 ). Επίσης, σε πολλές περιοχές οι άνθρωποι προμηθεύονται από τα
περιθώρια των αγρών διάφορα φρούτα, όπως σύκα,
μούρα, βατόμουρα ή διάφορα λαχανευόμενα φυτά
και άλλα προϊόντα (Κυριακοπούλου και Γιαννοπολίτης 1997), όπως ραδίκια, μανιτάρια, σπαράγγια
και εδώδιμα ζώα όπως τα σαλιγκάρια.
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ
Περιθώρια των αγρών και χλωρίδα
Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική έχει καταγραφεί η μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας των γεωργικών οικοσυστημάτων (Boatman 1992, Sutcliffe και Kay 2000). Τα
οικοσυστήματα των περιθωρίων των αγρών φιλοξενούν μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών (Kleijn 1997),
κάτι που οφείλεται στη δομή τους, η οποία περιέχει
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στοιχεία δάσους, λιβαδιού και γεωργικής καλλιέργειας (Marshall 1988, Sitzia 2007). Η μείωση της ποικιλότητας των φυτικών ειδών των περιθωρίων των
αγρών συνδέεται με την εντατικοποίηση της γεωργίας, η οποία προκαλεί αφενός τη μείωση της επιφάνειας των οικοσυστημάτων αυτών και αφετέρου
συνδέεται με εφαρμογή αγροχημικών στο γειτονικό
αγρό (Kleijn κ.ά. 1998, Schippers και Joenje 2002).
Οι Davies κ.ά. (1994) στην ανατολική Σκωτία, μέτρησαν τον αριθμό των φυτικών ειδών στο ακαλλιέργητο περιθώριο αγρού και τον συσχέτισαν με τον
αριθμό ειδών εντός του αγρού σιτηρών. σε διάφορες
αποστάσεις από το όριο. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών (87) βρέθηκε στο
οικοσύστημα του ορίου του αγρού και ελαττωνόταν
με την απόσταση από το όριο προς το εσωτερικό του
αγρού. Έτσι στο 1m από το όριο ο αριθμός ειδών
ήταν 58, στα 2,5m ήταν 36 και στα 5m ήταν 34.
Οι Jantunen και Saarinen (2002) κατέγραψαν τις
διαφορές της χλωρίδας των μη καλλιεργούμενων θέσεων σε γεωργική περιοχή των φιλανδορωσικών συνόρων. Στο φιλανδικό τμήμα εφαρμοζόταν εντατική
γεωργία σε αντίθεση με το ρωσικό όπου η γεωργία
ήταν παραδοσιακή. Στις φιλανδικές θέσεις κυριαρχούσαν είδη χαρακτηριστικά των πρώτων σταδίων
διαδοχής της βλάστησης και περιβαλλόντων πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία. Στις ρωσικές θέσεις
κυριαρχούσαν είδη προσαρμοσμένα σε σταθερά
περιβάλλοντα. Τα περιθώρια των αγρών, τα οποία
κάλυπταν μεγαλύτερη έκταση στο ρωσικό τμήμα,
αποτελούσαν τις πηγές και τους διαδρόμους μετακίνησης αρκετών ειδών.
Έχει αποδειχθεί ότι η ποικιλότητα της χλωρίδας
είναι υψηλότερη σε μετρίως γόνιμα εδάφη (Grime
1979). Επειδή η γονιμότητα των γεωργικών περιοχών αυξάνει με την προσθήκη θρεπτικών στοιχείων,
η εφαρμογή λιπασμάτων αναμένεται να μειώσει τη
βιοποικιλότητα (Boatman κ.ά. 1994). Οι Tsiouris και
Marshall (1998) σε πειράματα αζωτούχου λίπανσης,
παρατήρησαν αύξηση του νιτρόφιλου είδους Bromus
sterilis εις βάρος των Brachypodium sylvaticum και
Anthoxanthum odoratum. Σε πείραμα των Schippers
και Joenje (2002) βρέθηκε ότι ακόμη και μια μικρή
εφαρμογή λιπάσματος οδηγεί σε σοβαρή μείωση
του αριθμού των φυτικών ειδών, όπως και ότι η κατεργασία του εδάφους ή τα ζιζανιοκτόνα ευνοούν τα
μονοετή φυτά. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι
περιθώρια των αγρών με μεγαλύτερο πλάτος έχουν
και μεγαλύτερη ποικιλότητα φυτικών ειδών, κάτι το
οποίο αποδίδουν στον περιορισμό της απόθεσης των

λιπασμάτων στην εξωτερική πλευρά του περιθωρίου
και στο γεγονός ότι ο αριθμός ειδών αυξάνεται με
το εμβαδόν του οικοσυστήματος (Kent 2001).
Περιθώρια των αγρών και ασπόνδυλα
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η μείωση των ειδών
της εντομοπανίδας έχει συνδεθεί με την εντατικοποίηση της γεωργίας (van Swaay 1990). Μεγαλύτερη
ποικιλία ειδών φυτών και δομής της βλάστησης έχει
βρεθεί ότι φιλοξενεί και μεγαλύτερο αριθμό ειδών
εντόμων (Thomas κ.ά. 2002). Οι βομβίνοι (Bombus
spp.) για παράδειγμα χρησιμοποιούν τα περιθώρια
για την κατασκευή της φωλιάς τους (Svensson κ.ά.
2000). Ο Saarinen (2002) αν και δεν βρήκε σημαντικές διαφορές μεταξύ εντατικής και παραδοσιακής
γεωργίας όσον αφορά την αφθονία των λεπιδοπτέρων στα περιθώρια των αγρών, διαπίστωσε ότι η
ποικιλότητα των ειδών ήταν υψηλότερη στα περιθώρια των αγρών που εφαρμοζόταν παραδοσιακή
γεωργία. Ένα άλλο στοιχείο του γεωργικού τοπίου
που ευνοεί τα Λεπιδόπτερα είναι οι μη σκυροστρωμένοι αγροτικοί δρόμοι μεταξύ των χωραφιών, όπου
αναπτύσσεται αυτοφυής βλάστηση και τα διερχόμενα οχήματα είναι λίγα (Dover κ.ά. 2000). Στην Ισπανία επίσης οι Rodríguez και Bustamante (2008)
βρήκαν περισσότερα Ορθόπτερα στα περιθώρια με
ποώδη βλάστηση σε σύγκριση με το εσωτερικό των
αγρών οι οποίοι καλλιεργούνταν με ηλίανθο, σιτηρά
και ελιές.
Περιθώρια των αγρών και σπονδυλωτά
Τα περιθώρια των αγρών αποτελούν ενδιαίτημα για πολλά είδη πτηνών, θηλαστικών, ερπετών
και αμφιβίων. Τα πτηνά πέρα από την αφθονία,
την εύκολη και ευχάριστη παρατήρηση, αποτελούν
αποτελεσματικό βιοδείκτη ή οικολογικό ενδείκτη.
Η παρουσία τους δηλαδή υποδηλώνει ότι το οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα
και περιέχει πλούτο ενδιαιτημάτων για όλες τις μορφές ζωής (Γεράκης και Τσιούρης 2010). Στη Βρετανία οι πληθυσμοί των πτηνών συγκαταλέγονται
στους δείκτες της ποιότητας ζωής (DETR 1999).
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές από τις πρακτικές
της εντατικής γεωργίας προκάλεσαν σοβαρή μείωση των πληθυσμών σε αρκετά είδη πτηνών (Krebs
κ.ά. 1999, Casas και Vinuela 2010). Τα περιθώρια
των αγρών προσφέρουν στα πτηνά θέσεις φωλεοποίησης, κουρνιάσματος, διατροφής, κάλυψης και
ξεκούρασης διευκολύνοντας τις μετακινήσεις τους
σε μεγάλες αποστάσεις (Hinsley και Bellamy 2000,
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Vickery κ.ά. 2009). Σε περιοχή της Γερμανίας αποδείχθηκε ότι, η διατήρηση των φυτοφραχτών στα
περιθώρια των αγρών, ωφελεί περισσότερο την πτηνοπανίδα σε σχέση με την εφαρμογή της οργανικής
γεωργίας (Batary κ.ά. 2010). Στην Ελλάδα η θήρα
των τσιχλών (Turdus spp.) και άλλων θηρεύσιμων
πτηνών γίνεται συχνά κατά μήκος των φυτοφραχτών
(Μπίρτσας και Σώκος 2006), υποδεικνύοντας πως οι
φυτοφράχτες συμβάλλουν στην αύξηση της αφθονίας των πτηνών αυτών.
Όσον αφορά τα θηλαστικά, ο Russel Vance
(1976) αναφέρει ότι η καταστροφή των φυσικών
φραχτών, οι οποίοι αποτελούνταν από θάμνους,
ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες της κατακόρυφης μείωσης του πληθυσμού ενός είδους λαγόμορφου (Sylvilagus floridanus) στο Illinois των ΗΠΑ.
Έρευνα στη νότια Πορτογαλία έδειξε ότι η ποικιλία
και η αφθονία των ευρυφάγων σαρκοφάγων θηλαστικών αυξάνονταν στα γεωργικά τοπία με την αύξηση των φυτοφραχτών (Pita et al., 2009). Παρόμοια
έρευνα στην Ισπανία έδειξε ότι ένα κατάλληλο δίκτυο φυτοφραχτών επιτρέπει σε ορισμένα σαρκοφάγα είδη θηλαστικών του δάσους να εξαπλωθούν
και στις γεωργικές περιοχές (Pereira και Rodriguez
2010).
Σε αγροοικοσύστημα της Βρετανίας, οι Shore
κ.ά. (2005) βρήκαν περισσότερα άτομα των ειδών
κοκκινωπού αρουραίου (Clethrionomys glareolus)
και κοινής μυγαλίδας (Sorex araneus) σε λωρίδες περιθωρίων πλάτους τριών έως έξι μέτρων σε σύγκριση με τις άκρες των αγρών χωρίς περιθώριο. Βρήκαν επίσης ότι το πλάτος του περιθωρίου είχε θετική
σχέση με την αφθονία των κοκκινωπών αρουραίων.
Ωστόσο η αφθονία ενός άλλου είδους τρωκτικού,
του δασοποντικού (Apodemus sylvaticus) δεν διέφερε μεταξύ των δύο τύπων λωρίδων και του άκρου
του αγρού.
Για τα αμφίβια και τα ερπετά οι σχετικές έρευνες είναι λίγες. Όμως τα αποτελέσματα αυτών είναι
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παρόμοια με εκείνα των υπόλοιπων σπονδυλωτών.
Οι Paggetti κ.ά. (2006) βρήκαν σε αγροοικοσύστημα της Ιταλίας, ότι η αφθονία αμφιβίων και ερπετών
ήταν μεγαλύτερη στα περιθώρια των αγρών, σε σύγκριση με γειτονικούς αγρούς σιτηρών και γειτονικό λειμώνα βόσκησης προβάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα ποικίλα οικοσυστήματα στα όρια των αγρών
αποτελούν αξιόλογα στοιχεία του αγροτικού περιβάλλοντος, έχουν κυρίως θετικές επιδράσεις στα
όμορα αγροοικοσυστήματα και προσφέρουν σπουδαία αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.
Οι κυριότερες από τις θετικές επιδράσεις στα
αγροοικοσυστήματα είναι η φιλοξενία φυσικών
εχθρών παρασίτων, η φιλοξενία επικονιαστών, η
προστασία από τους ανέμους και η βελτίωση του μικροκλίματος. Η περαιτέρω διερεύνηση των επιδράσεων αυτών, ιδιαίτερα στα μεσογειακά αγροοικοσυστήματα, όπως εκείνα της Ελλάδας, όπου υπάρχει
σοβαρό κενό γνώσης, μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση ακριβέστερων Κωδίκων ορθής γεωργικής
πρακτικής και παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς για την αύξηση της παραγωγής τους με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Τα περιθώρια των αγρών συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως διάδρομοι διαφυγής και εξάπλωσης πολλών ειδών πανίδας.
Παρέχουν εδώδιμα φρούτα, λαχανικά και ζώα. Συμβάλλουν θετικά στην αρχιτεκτονική του αγροτικού
τοπίου και στον περιορισμό της ρύπανσης των κατάντη χερσαίων ή υγροτοπικών οικοσυστημάτων με τα
νερά της επιφανειακής απορροής.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η
διατήρηση, επέκταση και κατάλληλη διαχείριση των
οικοσυστημάτων αυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση
θα βοηθούσε η περαιτέρω έρευνα, κυρίως στα μεσογειακά αγροοικοσυστήματα με παράλληλη εξειδίκευση και αυστηρή εφαρμογή των κωδίκων ορθής
γεωργικής πρακτικής.
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Environmental values of the field margins and their contribution
to biodiversity conservation
S. E. Tsiouris1 and C. K. Sokos1,2
ABSTRACT
Many of the human activities, among them farming intensification, have as a result the destruction of large
and valuable ecosystems with unavoidable consequences upon their flora and fauna. The realization of this led
the international community to the establishment of protected areas. At the same time the interest of relevant
researchers has focused on studying smaller ecosystems as the field margins. Recent results have shown
positive and negative interactions between agroecosystems and their field margins. Some positive effects
are the reduction of erosion and pollutants runoff, the sustaining of beneficial species and the microclimate
improvement. It has been proved that a wise management of field margins provides many goods and services
to humans and contributes to the biodiversity protection of agricultural land. The conservation, expansion
and wise management of field margins is necessary and can contribute to a sustainable agriculture.
Keywords: natural ecosystems, field margins, hedges, agroecosystems, species diversity.
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