Προζθορά λερού ζηελ πηελοπαλίδα κε ηε τρήζε ποηίζηρωλ
Χρήζηος Καιαηηδής1, Χρήζηος Σώθος1, Περηθιής Μπίρηζας1,2, Μαρία Σηακαηία Χιεηοσλάθε3, Νίθος Γοσιαθάθες4
1Δηεύζπλζε

Έξεπλαο θαη Τεθκεξίσζεο, Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Θεζζαινλίθε, e-mail: sokos@vet.uth.gr
2Τκήκα Δαζνπνλίαο θαη Δηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Εξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο, ΤΕI Λάξηζαο, Καξδίηζα
3Τκήκα Δαζνινγίαο θαη Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Οξεζηηάδα
4 Κπλεγεηηθόο Σύιινγνο Σεξξώλ

Δηζαγωγή
Σθνπόο ηεο επξσπατθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο είλαη λα δνζεί έκθαζε ζε ιηγόηεξν εληαηηθέο ρξήζεηο γεο όπσο ν αγξνηνπξηζκόο θαη ε ζήξα (Adams
et al. 1994). Σην πιαίζην απηό, ζθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ ζηηο νπνίεο ηα νθέιε από ηελ πνιιαπιή ρξήζε ζα είλαη πεξηζζόηεξα από ηελ
εληαηηθή ρξήζε. Πάλησο, παξά ηα εκθαλή νθέιε πνπ έρεη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απηό δελ έρεη επηδησρζεί από
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Οη θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο, γηα λα θαιύςνπλ ην θελό ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεζπζκώλ ησλ ζεξακαηηθώλ εηδώλ, επέβαιαλ πξόζζεηε
εηζθνξά ζηα κέιε ηνπο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ θπλεγώλ. Τα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξώλνληαη θάζε έηνο δηαηίζεληαη ζε δξάζεηο γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ ζεξακάησλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο.
Οη πνηίζηξεο γηα ηελ άγξηα παλίδα απνηεινύλ έλα δηαρεηξηζηηθό κέηξν κε επξεία εθαξκνγή ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ησλ
ελδηαηηεκάησλ ζε μεξνζεξκηθέο πεξηνρέο (Gaudioso et al. 2009). Σηελ παξνύζα έξεπλα εμεηάζηεθε ε ζεκαζία πνηίζηξσλ πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ από θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηελ πηελνπαλίδα.

Περηοτή έρεσλας - Μέζοδοη
Η πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη εληόο ηνπ Καηαθύγηνπ Άγξηαο Ζσήο Χξπζνύ (14.500
ζηξ.) ζην Ννκό Σεξξώλ ζε ηδησηηθέο γεσξγηθέο εθηάζεηο. Τν αλάγιπθν είλαη νκαιό
θαη ην πςόκεηξν θπκαίλεηαη από 68 m έσο 118 m. Η πεξηνρή θαιύπηεηαη θπξίσο από
μεξηθέο θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ, κεδηθήο, ειηάο θαη ακπέινπ. Μεηαμύ ησλ αγξώλ
ππάξρνπλ θπηνθξάρηεο. Καηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο δελ ππάξρεη επηθαλεηαθό λεξό
ζηελ πεξηνρή θαη θαηά ηελ πεξίνδν από Θνύλην έσο Οθηώβξην ηνπ 2011 δελ
θαηαγξάθεθαλ θαηαθξεκλίζκαηα, ελώ ε κέζε ζεξκνθξαζία αλήξζε ζηνπο 26°C.

Φφη. 1. Κλειζηού ηύποσ ποηίζηρα.

Θέζεις ποηίζηρφν ζηην περιοτή έρεσνας.
Χξεζηκνπνηήζεθαλ δπν είδε πνηίζηξαο. Η κία πνηίζηξα (Φση. 1) έρεη ζηάζηκν λεξό θαη ηξνθνδνηείηε θάζε εβδνκάδα. Η άιιε πνηίζηξα
(Φση. 2) είλαη ζπλδεκέλε κε δίθηπν θαη ηξνθνδνηείηαη κε ηξερνύκελν λεξό θάζε εβδνκάδα. Οη πνηίζηξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε απόζηαζε
250 έσο 650 m. κεηαμύ ηνπο. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηελώλ θαη ζειαζηηθώλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηηο πνηίζηξεο, ηνπνζεηήζεθε ζηελ
πεξίκεηξν ησλ πνηίζηξσλ θαη ζε πιάηνο ελόο κέηξνπ καξκαξόζθνλε γηα λα γίλεηαη εθηθηή ε αλαγλώξηζε ησλ ηρλώλ. Δηεμήρζε κηα
Φση. 2. Αλνηρηνύ ηύπνπ πνηίζηξα.
εβδνκαδηαία επίζθεςε ζε θάζε πνηίζηξα θαηά ηελ μεξνζεξκηθή πεξίνδν ηνπ 2011.
Αποηειέζκαηα - ζσδήηεζε
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 11 επηζθέςεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1/7-9/9/2011 θαη θαηαγξάθεθαλ ηα είδε ησλ πηελώλ πνπ
επηζθέθηεθαλ ηηο πνηίζηξεο. Πην ζπρλνί επηζθέπηεο ήηαλ ε πεδηλή πέξδηθα, ε θαξαθάμα, ν θνξπδαιιόο θαη κηθξνπνύιηα. Ο
ηύπνο πνηίζηξαο κε ηε κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα γηα θάπνηα είδε πηελώλ, όπσο ε πεδηλή πέξδηθα, ήηαλ ν αλνηρηόο. Η κέζε
ζεξκνθξαζία αέξα δελ βξέζεθε λα επεξεάδεη ηελ επηζθεςηκόηεηα ησλ πηελώλ ζηηο πνηίζηξεο (R²=0,000 Σρήκα 2).

Ίτνη ζε μαρμαρόζκονη.
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Σχήμα 1. Επιζκευιμόηηηα (παροσζία πηηνών
/ημέρα/ποηίζηρα) ηφν κσριοηέρφν ειδών ζηο ζύνολο ηφν
ποηίζηρφν.
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Σχήμα 2. Μέζη επιζκευιμόηηηα (παροσζία
πηηνών/ημέρα/ποηίζηρα) ανά ηύπο ποηίζηρας.
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Σχήμα 3. Επίδραζη ηης μέζης θερμοκραζίας αέρος ηφν
11
ημερών
ζηην
επιζκευιμόηηηα
(παροσζία
πηηνών/ημέρα/ποηίζηρα) ζηο ζύνολο ηφν ποηίζηρφν.

Σσκπεράζκαηα
 Τηο πνηίζηξεο ρξεζηκνπνίεζαλ κεγάινο αξηζκόο εηδώλ πηελώλ, θπξίσο ζπνξνθάγσλ.
 Οη αλνηρηνύ ηύπνπ πνηίζηξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξν.
 Η κέζε ζεξκνθξαζία αέξνο δελ επεξέαζε ηελ επηζθεςηκόηεηα ησλ πηελώλ.
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