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Εισαγωγή

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia
(terra-lemnia.net), το Μεσογειακό Ινστιτούτο
για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

σε συνεργασία με επιστήμονες από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο
του

Göttingen

στη

Γερμανία

έχει

υλοποιήσει

εκτεταμένη έρευνα πεδίου, από το 2017 έως σήμερα,
συλλέγοντας πλήθος επιστημονικών δεδομένων για
τις παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται
από τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα και
έχουν διαμορφώσει το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της
Λήμνου (Γεωργιάδης κ.α. 2020, Panitsa et al. 2018).
Στο πλαίσιο του ‘Οδηγού Καλών Πρακτικών’ που
δημιουργήθηκε με γνώμονα την αγροτική διαχείριση
στη Λήμνο, τα αυτοφυή είδη αποτελούν, μεταξύ
άλλων, δείκτες αξιολόγησης αποτελεσματικότητας
για τις παρακάτω αρχές:
// Διαχείριση των καλλιεργειών
// Μείωση εισροών και αειφορική χρήση φυσικών
πόρων
// Διαχείριση ζωικού κεφαλαίου και βόσκησης
// Διαχείριση φυσικών και ημι-φυσικών στοιχείων
// Διατήρηση των παραδοσιακών μαντρών και άλλων
παραδοσιακών αγροτικών κατασκευών
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Σε αυτό το Εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνονται τρεις

αναφέρονται, σύμφωνα με τους Κοράκης και Βιδάκης

ομάδες φυτικών ειδών-δεικτών:

(2016) και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τις
φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών της Ηπείρου,

// Η πρώτη ομάδα αφορά στα αυτοφυή είδη που

που βρίσκεται στο σύνδεσμο:

απαντώνται μέσα σε καλλιέργειες: Adonis annua,
Agrostemma githago, Alopecurus myosuroides, είδη

195.251.197.1/pharmacology/index.php.

της υποοικογένειας Anthemoideae της οικογένειας
Asteraceae (Anthemis auriculata and Cladanthus

Πληροφορίες επίσης αντλήθηκαν από τους Strid

mixtus), Centaurea benedicta, Galium tricornutum,

(2007, 2016), Φοίτος κ.α. (2009), από τις ιστοσελίδες

Galium verrucosum, Leontice leontopetalum και
Vaccaria hispanica.

www.lemnosnature.gr/category/fyta,

// H δεύτερη ομάδα αφορά στα αυτοφυή είδη που

www.greekflora.gr/el/Default.aspx,

απαντώνται σε βοσκότοπους με φρύγανα: Ballota
acetabulosa και Thymbra capitatα.

www.invasive.org/browse/subinfo.
cfm?sub=5049,

// H τρίτη ομάδα αφορά στα αυτοφυή είδη που
απαντώνται

σε

βοσκότοπους

με

ποώδη

και

www.plantsoftheworldonline.org/taxon/

αγρωστώδη φυτά : Asphodelus ramosus, Euphorbia

urn:lsid:ipni.org:names:107372-1

characias, ψυχανθή είδη μονοετή (όπως είδη των
γενών

Trifolium,

Lathyrus,

Medicago,

Astragalus),

Onobrychis,

καθώς

και

Vicia,

και

διαφορετικά

είδη με αγκάθια. Επίσης εδώ είναι σημαντικό να

plant-hunters.blogspot.com/2017/03/leontice-

καταγράφεται, όπου παρατηρηθεί, το είδος Quercus

leontopetalum-subsp.html.

ithaburensis subsp. macrolepis (ήμερη βελανιδιά).
Σε αυτό το Εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνονται επίσης:
Για κάθε φυτικό είδος-δείκτη δίνονται πληροφορίες

// ένα απλοποιημένο πρωτόκολλο παρακολούθησης

για τη βιομορφή, το χωρολογικό τύπο και το βιότοπο

φυτικών ειδών για χρήση από τους καλλιεργητές,

που προτιμά, σύμφωνα με τους Dimopoulos et

μέσω της εφαρμογής της επιστήμης των πολιτών, και

al. (2013) και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
‘Χλωρίδα της Ελλάδας’, που βρίσκεται στο σύνδεσμο

// ένα σύνθετο τυποποιημένο πρωτόκολλο παρακο-

portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/intro,

λούθησης φυτικών ειδών για χρήση από ειδικούς,

την περίοδο άνθισης, την περιγραφή του και τη

φοιτητές, κ.ά.

γεωγραφική εξάπλωση, την ενδεικτική οικολογική
αξία, σύμφωνα με τους Bohling et al (2002), τις

// Στο τέλος του Εγχειριδίου υπάρχουν επεξηγήσεις

πιθανές

για τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται.

φαρμακευτικές

χρήσεις

για

όσα

είδη
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Ομάδες φυτικών ειδών - δεικτών για την
παρακολούθηση επιπτώσεων στην αυτοφυή χλωρίδα
[1] Φυτικά είδη - δείκτες αρόσιμων αγρών.
Πρόκειται για αυτοφυή είδη που απαντώνται μέσα σε καλλιέργειες.

[2] Φυτικά είδη - δείκτες σε φρύγανα.
Πρόκειται για αυτοφυή είδη που απαντώνται σε βοσκότοπους με φρύγανα.
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[3] Φυτικά είδη - δείκτες σε βοσκότοπους με ποώδη και αγρωστώδη φυτά.
Πρόκειται για αυτοφυή είδη που απαντώνται σε βοσκότοπους με ποώδη και αγρωστώδη φυτά, καθώς και
για διαφορετικά είδη με αγκάθια. Επίσης, στην κατηγορία αυτή, είναι σημαντικό να καταγράφεται, όπου
παρατηρηθεί, το είδος Quercus ithaburensis subsp. macrolepis (ήμερη βελανιδιά).
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Φυτικά είδη - δείκτες αρόσιμων αγρών
Adonis annua L.
[Άδωνις, το «μάτι του Φασιανού»]
Oικογένεια: Ranunculaceae
Βιομορφή: T
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Μονοετές ποώδες φυτό, με ύψος 20-40 cm και διακλαδισμένο βλαστό. Τα φύλλα είναι
πτερόμορφα, νηματοειδή. Τα άνθη είναι μονήρη, όρθια επάκρια χρώματος κόκκινου, τα σέπαλα είναι λεία.
Άνθιση: Από Μάρτιο έως Μάιο.
Εξάπλωση: Μεσογειακό φυτό. Απαντάται σε χέρσες και καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία: L8 –T8 –F3 –R8 –N7 –S0
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά όπως το Adonis annua θεωρούνται
βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Agrostemma githago L.
[Αγρόστεμμα, μαυροκούκι]
Oικογένεια: Caryophyllaceae
Βιομορφή: T
Χωρολογικός τύπος: EA
Κατηγορία οικοτόπου: G, R
Γενική περιγραφή: Το είδος αποτελεί δείκτη άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και απαντάται
σε κάποια από τα χωράφια της Λήμνου. Είναι διαταραχόφιλο, χειμωνιάτικο, σε καλλιεργούμενους σιταγρούς.
Είναι τυπικό παράδειγμα είδους πλήρως προσαρμοσμένου στις παραδοσιακές συνθήκες καλλιέργειας. Η
φυσική διασπορά του γίνεται μαζί με τους σπόρους των σιτηρών που έχουν παρόμοιο μέγεθος. Είναι φυτό
ύψους 10-50 cm, έως και 100 cm. Όλα τα μέρη του φυτού, εκτός από τις κοτυληδόνες, καλύπτονται από
μακρύ, μαλακό ασπριδερό τρίχωμα. Ο βλαστός είναι όρθιος, διακλαδισμένος στο πάνω μισό μέρος του φυτού,
με εξογκωμένα γόνατα. Τα φύλλα είναι λογχοειδή, αντίθετα, άμισχα, όρθια, οξύληκτα. Τα άνθη φύονται έναένα σε επιμήκεις μασχαλιαίους βλαστούς. Τα πέταλα είναι πέντε. Ο καρπός είναι κάψα. Τα σπέρματα έχουν
χρώμα καφέ – μαύρο και είναι τοξικά για τον άνθρωπο και τα ζώα. Είναι φυτό πολύ ανθεκτικό στις χαμηλές
θερμοκρασίες.
Άνθιση: Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο.
Εξάπλωση: Εμφανίζεται στην Ευρώπη και τη Νοτιοδυτική Ασία και υπάρχουν αναφορές παρατήρησης σε
όλες τις φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7 -Tx –F4 –R7 –N6 –S0
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα σπεργοκορμικά φυτά, όπως το Agrostemma githago, θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
Αναφορές: www.invasive.org/browse/subinfo.cfm?sub=5049
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Alopecurus myosuroides Huds.
[Αλεπονουρά]
Oικογένεια: Poaceae
Βιομορφή: T
Χωρολογικός τύπος: Co
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Μονοετές ποώδες φυτό με ύψος έως 80 cm. Βλασταίνει φθινόπωρο-χειμώνα. Το καλάμι
κοκκινίζει στις θέσεις των κόμβων. Το έλασμα φέρει χαρακτηριστικό αυλάκι κατά μήκος στο μέσο του και έχει
χρώμα πράσινο-μπλε. Η ταξιανθία είναι στάχυς, επιμήκης και πυκνή.
Άνθιση: Από Μάρτιο έως Μάιο.
Εξάπλωση: Μεσογειακό φυτό. Απαντάται σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, ψυχανθών κ.α.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7–T7 –Fx–R7 –N6 –S0
Δείκτης άσκησης μη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσης εισαγόμενων ποικιλιών:
Το Alopecurus myosuroides απαντάται σε καλλιέργειες εισαγόμενων σπόρων και είναι γνωστό επιβλαβές
ζιζάνιο σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, λόγω της διεισδυτικότητας και της ανθεκτικότητας του σε ζιζανιοκτόνα.
Αναφέρθηκε σε υψηλές συχνότητες σε ορισμένες δοκιμαστικές επιφάνειες από την ομάδα μας για πρώτη
φορά στη Λήμνο, κατά την εαρινή επίσκεψη του 2018.
Αναφορές: www.researchgate.net/publication/277046712_Ecological_review_of_black-grass_Alopecurus_myosuroides_Huds_propagation_abilities_in_relationship_with_herbicide_resistance
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Anthemoideae - Μαργαρίτες λευκές
Anthemis auriculata Boiss
[Λευκή Μαργαρίτα]
Oικογένεια: Asteraceae
Βιομορφή: Η
Χωρολογικός τύπος: ΕΜ
Κατηγορία οικοτόπου: G, R
Γενική περιγραφή: Μονοετής λευκή μαργαρίτα, ύψους 30-40 cm.
Άνθιση: Από Απρίλιο έως Ιούνιο.
Εξάπλωση: Φυτό της ανατολικής Μεσογείου, με προτίμηση σε πετρώδεις πλαγιές, πετρώδεις θαμνότοπους
και βραχώδη εδάφη.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7–T7 –F6–R7 –N8 –S0
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά, όπως το Anthemis auriculata,
θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Cladanthus mixtus (L.) Chevall.
[Μαργαρίτα με λευκά άνθη]
Oικογένεια: Asteraceae
Βιομορφή: T
Χωρολογικός τύπος: Μe
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Μονοετής μαργαρίτα με άνθη λευκά με κίτρινη βάση, ύψους 30-50 cm.
Άνθιση: Από Απρίλιο έως Ιούνιο.
Εξάπλωση: Μεσογειακό φυτό, προτιμά υγρά και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά εδάφη.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Είναι αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L?–T8 –F?–R? –N? –S?
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Το μαροκινό χαμομήλι (Cladanthus mixtus)
καλύπτει μεγάλες εκτάσεις αγρανάπαυσης και αρόσιμες εκτάσεις στις πεδιάδες Καμίνια και Πολιόχνη. Αυτό
το είδος ήταν γνωστό μόνο από λίγες καταγραφές σε όλη την Ελλάδα και δεν είχε ποτέ άλλοτε καταγραφεί
στο νησί της Λήμνου.
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Centaurea benedicta (L.) L.
[Αγιάγκαθο, Καρδοσάντο, Καλάγκαθο]
Oικογένεια: Asteraceae
Βιομορφή: T
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Μονοετές χνουδωτό φυτό, ύψους 30-40 cm, με μεγάλα, έλλοβα, αγκαθωτά φύλλα, με
νευρώσεις λευκές και πτεροειδείς, και κιτρινόλευκα άνθη. Είναι μελισσοτροφικό φυτό.
Άνθιση: Από τέλη Μαΐου έως Αύγουστο.
Εξάπλωση: Μεσογειακό φυτό.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Το αφέψημα (τσάι) του φυτού χρησιμοποιείται ως τονωτικό, αντιπυρετικό,
ανθελμινθικό, εφιδρωτικό σε εμπύρετες καταστάσεις, διουρητικό, αποχρεμπτικό και γαλακταγωγό. Συνιστάται
για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας, της αδυναμίας του στομάχου, της διάρροιας, της ανορεξίας, της
πλευρίτιδας, της πνευμονίας, της νεφρολιθίασης, της χολολιθίασης, του κρυολογήματος και της αρθρίτιδας.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L8–T8 –F5–R7 –N6 –S0
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά, όπως το Centaurea benedicta,
θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Galium spp. – Κολλιτσίδες
Galium verrucosum Huds.

Galium tricornutum Dandy

Oικογένεια: Rubiaceae

Oικογένεια: Rubiaceae

Βιομορφή: T

Βιομορφή: T

Χωρολογικός τύπος: Me

Χωρολογικός τύπος: EA

Κατηγορία οικοτόπου: R

Κατηγορία οικοτόπου: R

Γενική περιγραφή: Μονοετή ποώδη φυτά, αναρριχώμενα, με βλαστούς σχεδόν τετράγωνης διατομής, έως
35 -40 cm μήκος. Τα φύλλα σε σπονδύλους 6-8, μαζί με μικρές ακίδες στα άκρα τους. Άνθη λευκά. Καρποί
σφαιρικοί.
Άνθιση: Από τέλη Μαΐου έως Αύγουστο.
Εξάπλωση: Το πρώτο μεσογειακό φυτό, το δεύτερο ευρωπαϊκό με εξάπλωση έως τη Νοτιοδυτική Ασία.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): Galium verrucosum L7–T7 –F3–R8 –N6 –S0
Galium tricornutum L7–T8 –F4–R8 –N7 –S0
Δείκτες άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά, όπως τα Galium verrucosum και
Galium tricornutum, θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών. Το δεύτερο είδος
είναι λιγότερο σπάνιο από το πρώτο και προτιμά θερμότερες περιοχές.
14
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Leontice leontopetalum L.
[Βοϊδοκράτης, τσάκρα, πουρδαλιά, φούσκα]
Oικογένεια: Berberidaceae
Βιομορφή: H
Χωρολογικός τύπος: EA
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Αυτοφυές είδος των σιταγρών, το οποίο κάποτε ήταν αρκετά κοινό, αλλά πλέον οι
πληθυσμοί του έχουν μειωθεί τόσο, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των
Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, με το χαρακτηρισμό «Τρωτό». Ο κόνδυλος του φυτού αυτού
ήταν ασφαλής μέσα στο έδαφος, σε βάθος περίπου 20-40 cm,όμως τα σύγχρονα άροτρα που φτάνουν μέχρι
εκεί, δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια επιβίωσης. Το φυτό έχει ύψος 30-40 cm πάνω από το έδαφος και
είναι μάλλον εύρωστο, με λίγα μεγάλα, γλαυκά, επαναλαμβανόμενα τριμερή φύλλα. Τα άνθη είναι κίτρινα και
σχηματίζουν μια μεγάλη πυραμιδοειδή ταξιανθία. Ο καρπός είναι κυστόμορφος (φούσκα).
Άνθιση: Τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Απριλίου.
Εξάπλωση: Εμφανίζεται στην ανατολική Μεσόγειο, τη νότια Βουλγαρία, φτάνοντας ανατολικά μέχρι το βόρειο
Ιράκ και Ιράν. Στην Ελλάδα έχει σποραδικές εμφανίσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας και στα νησιά του
Αιγαίου. Προτιμά βαθιά αργιλώδη εδάφη.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L8 –T8 –F4 –R8 –N6 –S0.
Καθεστώς προστασίας: Εκτός από το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων, το είδος συμπεριλαμβάνεται στον
παγκόσμιο κατάλογο ειδών που χρήζουν προστασίας του ΟΗΕ και στα Άλλα Σημαντικά Είδη Φυτών του
δικτύου «ΦΥΣΗ 2000». Ωστόσο, δεν προστατεύεται στην πράξη.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα σπεργοκορμικά φυτά, όπως τo Leontice
leontopetalum, θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
Αναφορές:
www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:107372-1
plant-hunters.blogspot.com/2017/03/leontice-leontopetalum-subsp.html
Strid A., Red Data Book
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Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert –
Oικογένεια: Caryophyllaceae
Βιομορφή: Τ
Χωρολογικός τύπος: Pa
Κατηγορία οικοτόπου: R
Γενική περιγραφή: Μονοετές ποώδες φυτό, με άνθη με πέταλα ανοικτού ροζ χρώματος, κάλυκα
διογκωμένο και σέπαλα ενωμένα στο μεγαλύτερο τμήμα τους.
Άνθιση: Από Μάιο έως Αύγουστο.
Εξάπλωση: Ευρέως εξαπλωμένο, παλαιοεύκρατο.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7 –T7 –F5 –R8 –N5 –S0.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά, όπως τo Vaccaria hispanica,
θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών
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Φυτικά είδη - δείκτες σε φρύγανα
Ballota acetabulosa (L.) Benth.
[Βαλλώτα, Αλουμινάκι, λουμινιά]
Oικογένεια: Lamiaceae
Βιομορφή: Ch
Χωρολογικός τύπος: Bk-An
Κατηγορία οικοτόπου: P, R
Γενική περιγραφή: Πολυετής πόα με ξυλώδη βάση που μπορεί να πάρει διαστάσεις μικρού θάμνου, ύψους
30-80 cm. Βλαστοί με πυκνό χνούδι και τρίχωμα απλό, αστεροειδές και αδενώδες. Τα φύλλα του σε σχήμα
καρδιάς είναι χνουδωτά, αντίθετα, απαλά, με χρώμα ασπροπράσινο. Τα άνθη του είναι μικρά, δίχειλα,
κοκκινωπά και οι καρποί του είναι μαύροι και μικροσκοπικοί. Οι κάλυκες χρησιμοποιούνταν για το άναμμα του
καντηλιού.
Άνθιση: Από Mάιο έως αρχές Αυγούστου.
Eξάπλωση: Είδος της ανατολικής Μεσογείου, κοινό είδος στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα
νησιά του Αιγαίου. Είναι είδος φωτόφιλο, ανθεκτικό στην ξηρασία και αδιάφορο για την οξύτητα του εδάφους.
Απαντά σε προσήλιους σταθμούς, κυρίως σε φρυγανικές διαπλάσεις, βραχώδη και πετρώδη ξηρά λιβάδια.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Είναι φυτό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται
διεγερτικό, λιθοδιαλυτικό και ανθυστερικό. Όλο το φυτό εμφανίζει αντιμικροβιακές, διεγερτικές,
σπασμολυτικές, εφιδρωτικές, διουρητικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7 –T8 –F4 –R7 –N5 –S0.
Δείκτης υπερβόσκησης: Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται, όταν
υπάρχει υπερβόσκηση.
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Thymbra capitata (L.) Cav.
[Θυμάρι]
Oικογένεια: Lamiaceae
Βιομορφή: Ch
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: P
Γενική περιγραφή: Θάμνος νάνος, 20-50 (-150) cm, που απαντάται σε φρύγανα, σε εγκαταλελειμμένες
εκτάσεις, χωράφια και αμμοθίνες, αναπτυσσόμενος όρθια με ξυλώδη κλαδιά που φέρουν μασχαλιαία
σπόνδυλους φύλλων (συχνά τα μόνα φύλλα κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου). Φύλλα των μακριών
βλαστών άμισχα, γραμμικά, οξεία, υπολεία, αραιά βλεφαριδωτά στη βάση. Ταξιανθία επιμήκης κωνική.
Κάλυκας περίπου 5 mm, το άνω χείλος μικρότερο από το κάτω, τα δόντια στο σύνολο τους βλεφαριδωτά.
Στεφάνη άνθους έως 10 mm, μωβ-ροζ, το άνω χείλος δισχιδές.
Άνθιση: Τέλη Φεβρουαρίου έως μέσα Απριλίου.
Εξάπλωση: Σε ασβεστούχα εδάφη, στην περιοχή της Μεσογείου και στην Πορτογαλία.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Τα φύλλα (φρέσκα ή αποξηραμένα), και ιδιαίτερα το αιθέριο έλαιο που περιέχεται
σε αυτά, είναι έντονα αντισηπτικά, αποσμητικά και απολυμαντικά. Το κεφάλιο του θυμαριού έχει θερμαντικές,
στυπτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες, βελτιώνει την πέψη, συμβάλλει στην χαλάρωση των σπασμών και τον
έλεγχο του βήχα. Έχει ισχυρές αντισηπτικές, αντιμυκητιακές, αντισπασμωδικές, ανθελμινικές και αντιβηχικές
ιδιότητες. Εσωτερικά, χρησιμοποιείται για τον ξηρό βήχα, το βήχα από κοκκύτη, τη βρογχίτιδα, τη βρογχική
καταρροή, το άσθμα, τη λαρυγγίτιδα, τη δυσπεψία, τη γαστρίτιδα, τη διάρροια και την παιδική ενούρηση.
Εξωτερικά, χρησιμοποιείται ως γαργάρα για την αμυγδαλίτιδα και τις ασθένειες των ούλων και ως πλύση για
πληγές και δερματικά προβλήματα, όπως λοιμώξεις από μύκητες.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L8 –Tx –F3 –R8 –N3 –S1
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Τα φυτά, όπως τo Thymbra capitata,
θεωρούνται βιολογικοί δείκτες παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Φυτικά είδη - δείκτες σε βοσκότοπους
με ποώδη και αγρωστώδη φυτά
Asphodelus ramosus L.
[Ασφόδελος]
Oικογένεια: Asphodelaceae
Βιομορφή: G
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: P
Γενική περιγραφή: Πολυετές, με γογγυλοειδείς ρίζες. Φύλλα 15-40 x 1-3 (-4) cm, επίπεδα, σε κάποιο βαθμό
με τρόπιδα. Βλαστός 40-150 cm, γερός, συνήθως με πολλές διακλαδώσεις. Τα πλευρικά κλαδιά σχεδόν ίσου
μήκους με το ακραίο. Βράκτια μεμβρανώδη προς ωχρά πράσινα. Τμήματα περιανθίου 15-20 mm, λογχοειδή
ή γραμμοειδή-επιμήκη, αμβλέα. Κάψα 8-14 x 5-11 mm, ωοειδής. 2n = 28, 56, 84.
Άνθιση: Από Απρίλιο έως Ιούνιο.
Εξάπλωση: Εμφανίζεται στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, εκτείνεται ανατολικά έως τη Νοτιοδυτική Ελλάδα και έχει
αναφερθεί σε όλες τις φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Διουρητικό και καταπραϋντικό για την αποσυμφόρηση του ερεθισμένου δέρματος.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L8 -Tx –F3 –R7 –N6 –S1.
Δείκτης υπερβόσκησης: Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και όταν υπάρχει υπερβόσκηση, ο
πληθυσμός του είδους αυξάνεται και τελικά κυριαρχεί.
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Euphorbia characias L.
[ευφόρβια, φλώμος, γαλατσίδα]
Oικογένεια: Euphorbiaceae
Βιομορφή: H
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: P, R, W
Γενική περιγραφή: Πολυετές, με βλαστό ισχυρό, όρθιο, γυμνό στη βάση. Φύλλα (14-)30-130 x 4-10(-17)
mm, συνήθως γραμμοειδή προς αντίστροφα λογχοειδή, ακέραια. Τα φύλλα του πρώτου έτους ανάπτυξης
είναι συνήθως μεγαλύτερα από εκείνα του δεύτερου. Αδένες καστανέρυθροι, ημικυκλικοί. Κάψα 4-7 x 5-6 mm,
βαθιά αυλακωτή, επίπεδη, πυκνά χνουδωτή.
Εξάπλωση: Είδος της ανατολικής Μεσογείου. Απαντάται σε ξηρά και αρκετά ανοικτά εδάφη, στα χαμηλά
υψόμετρα όλης της χώρας.
Φαρμακευτικές χρήσεις: Ο γαλακτώδης χυμός του είδους, ενώ είναι τοξικός και δηλητηριώδης, έχει
χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακό φυτικό φάρμακο για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως
οι μυρμηγκιές, και όγκων.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (Indicator Value): L7 –T7 –F5 –R8 –N6 –S0.
Δείκτης υπερβόσκησης: Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και όταν υπάρχει υπερβόσκηση, ο
πληθυσμός του είδους αυξάνεται και τελικά κυριαρχεί.
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Trifolium spp.
[Tριφύλλια]
Oικογένεια: Fabaceae
Βιομορφή: T
Κατηγορία οικοτόπου: P, R
Στη Λήμνο, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 25 είδη τριφυλλιών. Τα είδη αυτά έχουν ετήσιο κύκλο ζωής
και, τις περισσότερες φορές, είναι είδη με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή
οικοσυστήματα.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Η σημαντική ποικιλότητα των αυτοφυών ειδών,
μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος αριθμός ψυχανθών και δη ειδών τριφυλλιού, θεωρείται βιολογικός δείκτης
παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Medicago spp.
[Είδη Μηδικής]
Oικογένεια: Fabaceae
Βιομορφή: T
Κατηγορία οικοτόπου: P, R
Στη Λήμνο, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 15 είδη μηδικής. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά έχουν ετήσιο
κύκλο ζωής και συνήθως είναι είδη με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή
οικοσυστήματα.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Η σημαντική ποικιλότητα των αυτοφυών ειδών,
μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος αριθμός ψυχανθών και δη ειδών μηδικής, θεωρείται βιολογικός δείκτης
παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Vicia spp.
[Βίκος]
Oικογένεια: Fabaceae
Βιομορφή: T
Κατηγορία οικοτόπου: P, R
Υποοικογένεια: Faboideae
Στη Λήμνο, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 12 είδη βίκου. Τα είδη αυτά έχουν ετήσιο κύκλο ζωής και,
τις περισσότερες φορές, είναι είδη με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή
οικοσυστήματα.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Η σημαντική ποικιλότητα των αυτοφυών ειδών,
μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος αριθμός ψυχανθών και δη ειδών βίκου, θεωρείται βιολογικός δείκτης
παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Άλλα είδη ψυχανθών
Oικογένεια: Fabaceae
Βιομορφή: T
Κατηγορία οικοτόπου: P, R
Στη Λήμνο, έχουν καταγραφεί περίπου 130 είδη ψυχανθών. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά έχουν ετήσιο
κύκλο ζωής και συνήθως είναι είδη με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή
οικοσυστήματα.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Η σημαντική ποικιλότητα των αυτοφυών
ειδών, μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος αριθμός ψυχανθών, θεωρείται βιολογικός δείκτης παραδοσιακών
αγροτικών πρακτικών.
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Είδη με αγκάθια
[Γαϊδουράγκαθα, αγκάθια κλπ.]
Oικογένεια: Asteraceae
Γενική Περιγραφή: Φυτά με ισχυρό, έντονα αγκαθωτό βλαστό ή/και φύλλα. Ταξιανθία κεφάλιο που φέρει
οξέα βράκτια με αγκάθια εξωτερικά. Καρπός αχαίνιο.
Άνθιση: Από Μάιο έως Ιούλιο (για τα περισσότερα είδη).
Εξάπλωση: Αναπτύσσονται σε ξηρούς και άγονους σταθμούς, ιδιαίτερα σε χέρσα χωράφια, υπερβοσκημένα
λιβάδια και άκρες δρόμων. Απαντούν από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1400 m.
Δείκτες άσκησης μη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Πολλά από αυτά τα είδη είναι νιτρόφιλα και
συνήθως αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς όταν στην περιοχή γίνεται εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων με
νιτρικά.
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Quercus ithaburensis Decne. subsp.
macrolepis (Kotschy) Hedge &Yalt.
[Ήμερη Βελανιδιά]
Οικογένεια: Fagaceae		
Βιομορφή: P
Χωρολογικός τύπος: Me
Κατηγορία οικοτόπου: W
Γενική περιγραφή: Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους μέχρι 15 m. Κόμη μεγάλη, πλατιά, φλοιός σκούρος καστανός
με έντονες σχισμές. Τα φύλλα έμμισχα, κατά εναλλαγή, δερματώδη, σχήματος ωοειδούς έως επιμήκους (πιο
σπάνια), με 5 έως 8 ακιδόληκτους λοβούς. Η επάνω επιφάνεια είναι πράσινη, ενώ η κάτω γκριζοπράσινη
και καλύπτεται από πυκνές τρίχες. Καρπός, βελανίδι, με χαρακτηριστικό το μεγάλο κύπελλο που συγκρατεί
το κάρυο, το οποίο έχει διάμετρο έως 4 cm και είναι σχεδόν ημισφαιρικό, με πυκνό χνούδι, συνήθως χωρίς
ποδίσκο, με τα επιμήκη βράκτια να αναδιπλώνονται κυρτά προς τα πίσω.
Άνθιση: Από Απρίλιο έως Μάιο.
Εξάπλωση: Διάσπαρτη στη νότια, κεντρική και βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, σε
υψόμετρο μέχρι 600 m, ενίοτε και υψηλότερα.
Βιολογικές/Οικολογικές απαιτήσεις: Είναι είδος φωτόφιλο, ξηρόβιο, θερμόβιο και ολιγαρκές. Αναπτύσσεται
σε αβαθή έως μέτρια βαθιά, αργιλώδη εδάφη.
Ενδεικτική Οικολογική Αξία (IndicatorValue): L(5) - T7o - F5 - R8 - N5 - S1.
Δείκτης άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών: Η σημαντική ποικιλότητα αυτοφυών ειδών,
μεταξύ των οποίων και η παρουσία νεαρών ή μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων της ήμερης βελανιδιάς, θεωρείται
βιολογικός δείκτης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών.
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Φυτικά είδη - δείκτες συνοπτικά
Φυτικά είδη - δείκτες άσκησης παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών
Είδη αρόσιμων αγρών - Αυτοφυή είδη μέσα σε καλλιέργειες
Adonis annua L.
Agrostemma githago L.
Leontice leontopetalum L.
Centaurea benedicta (L.) L.
Anthemis auriculata Boiss.
Cladanthus mixtus (L.) Chevall.
Galium verrucosum Huds.
Galium tricornutum Dandy
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
Αυτοφυή είδη σε βοσκοτόπους
Thymbra capitata (L.) Cav.
Trifolium spp.
Medicago spp.
Vicia spp.
Άλλα είδη Ψυχανθών
Quercus ithaburensis Decne. subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge &Yalt.

Φυτικά είδη - δείκτες άσκησης μη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών
και χρήσης εισαγόμενων ποικιλιών
Alopecurus myosuroides Huds.

Φυτικά είδη - δείκτες υπερβόσκησης:
Τα ζώα δεν καταναλώνουν τα φυτικά αυτά είδη και όταν υπάρχει υπερβόσκηση, ο πληθυσμός τους
αυξάνεται και τελικά κυριαρχεί.
Asphodelus ramosus L.
Euphorbia characias L.
Ballota acetabulosa (L.) Benth.

Φυτικά είδη - δείκτες άσκησης μη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών:
Είδη με αγκάθια – Γαϊδουράγκαθα, αγκάθια κλπ.
Πολλά από αυτά τα είδη είναι νιτρόφιλα και συνήθως αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς όταν στην
περιοχή γίνεται εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων με νιτρικά.
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Απλοποιημένο πρωτόκολλο παρακολούθησης
φυτικών ειδών – δεικτών
Παρατηρήστε στην περιοχή σας εάν υπάρχουν τα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω και σημειώστε:
// Ημερομηνία:
// Περιοχή:
// Παρατηρητής:
// Είδος φυτού:
// Βρίσκεστε (α) μέσα σε καλλιέργεια (β) στα όρια της καλλιέργειας, ή σε θέση ανάμεσα σε δύο εκτάσεις
καλλιεργημένες (γ) μέσα σε βοσκότοπο με φρύγανα ή (δ) μέσα σε βοσκότοπο με ποώδη και αγρωστώδη
φυτά.
// Έχετε παρατηρήσει αυτό το είδος άλλη χρονιά σε αυτή τη θέση;
ΟΧΙ, ΝΑΙ με ίδιο πληθυσμό, ΝΑΙ με μικρότερο πληθυσμό, ΝΑΙ με μεγαλύτερο πληθυσμό
// Παρακαλούμε να φωτογραφήσετε το είδος φυτού που βλέπετε
α. όσο πιο κοντά γίνεται, έτσι ώστε να φαίνονται τα άνθη, τα φύλλα, οι καρποί
β. φωτογραφήστε τη θέση όπου βρίσκεται το είδος που παρατηρείτε έτσι ώστε να φαίνεται μέσα στην
καλλιέργεια, ή το βοσκότοπο
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Παράδειγμα
// Ημερομηνία: 15-05-2020
// Περιοχή: Φακός
// Παρατηρητής: Ιωάννης Νικολάου
// Είδος φυτού: Asphodelus ramosus, ασφόδελος
// Βρίσκεστε; (κυκλώστε)
α. μέσα σε καλλιέργεια
β. στα όρια της καλλιέργειας ή σε θέση ανάμεσα σε δύο εκτάσεις καλλιεργημένες
γ. μέσα σε βοσκότοπο με φρύγανα ή
δ. μέσα σε βοσκότοπο με ποώδη και αγρωστώδη φυτά
// Έχετε παρατηρήσει αυτό το είδος άλλη χρονιά σε αυτή τη θέση; (υπογραμμίστε)
ΟΧΙ
ΝΑΙ με ίδιο πληθυσμό
ΝΑΙ με μικρότερο πληθυσμό
ΝΑΙ με μεγαλύτερο πληθυσμό
// Παρακαλούμε να φωτογραφίσετε το είδος φυτού που βλέπετε
α. όσο πιο κοντά γίνεται, έτσι ώστε να φαίνονται τα άνθη, τα φύλλα, οι καρποί
β. φωτογραφήστε τη θέση όπου βρίσκεται το είδος που παρατηρείτε έτσι ώστε να φαίνεται μέσα
στην καλλιέργεια, ή το βοσκότοπο

37

Συντομογραφίες
I. Βιομορφές
P: Φανερόφυτα
C: Χαμαίφυτα
G: Γεώφυτα
T: Θερόφυτα

II. Χωρολογικοί τύποι
Co: Κοσμοπολιτικά
Pa: Παλαιοεύκρατα
ES: Ευρωσιβηρικά
EA: Ευρωπαϊκά-ΝΔ Ασιατικά
EM: Ανατολικό- Μεσογειακά
Me: Μεσογειακά
ME: Μεσογειακά-Ευρωπαϊκά
MS: Μεσογειακά-ΝΔ Ασιατικά
Greek: Ελληνικό Ενδημικό είδος

III. Κατηγορίες οικοτόπων
Α: Οικότοποι γλυκών υδάτων
C: Κάθετα βράχια, τοίχοι, φαράγγια
H: Βλάστηση υψηλών ορέων
P: Μεσογειακοί φρυγανότοποι και λειμώνες
R: Αγροτικοί και ανθρωπο-επηρεαζόμενοι οικότοποι
W: Δασώδεις και θαμνώδεις οικότοποι

IV. Φυτικά είδη και περιβαλλοντικοί δείκτες (IndicatorValues, Bohling et al.)
L - Φως
L4: Ημισκιόφυτα έως και σκιόφυτα (δεν απαντώνται σε περιοχές με έντονο φωτισμό)
L5: Ημισκιόφυτα
L7: Φυτά που προτιμούν το ημίφως
(γενικά σε καλά φωτισμένες περιοχές, αλλά και σε περιοχές με μέτρια σκιά)
L8: Φυτά που απαιτούν φως (καλά φωτισμένες περιοχές, αλλά όχι με πολύ έντονη ηλιακή ακτινοβολία)
L9: Φυτά σε πλήρη φως (μόνο σε περιοχές με έντονη ηλιακή ακτινοβολία)
( ): Αρτίβλαστα δενδρωδών & θαμνωδών ειδών

T - Θερμοκρασία
T5: Φυτά ζεστών περιοχών
T6: Φυτά ζεστών έως ελαφρά θερμών περιοχών
T7: Φυτά ελαφρά θερμών περιοχών
T8: Φυτά ελαφρά θερμών έως θερμών περιοχών
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T9: Φυτά θερμών περιοχών
o

: Φυτά που έχουν ευρεία οικολογική συμπεριφορά, καλύπτοντας πάνω από 5 τιμές της κλίμακας της

θερμοκρασίας

F - Υγρασία
F1: Φυτά πολύ ξηρών περιοχών
F2: Φυτά πολύ ξηρών έως ξηρών περιοχών
F3: Φυτά ξηρών περιοχών
F4: Φυτά ξηρών έως μέτρια υγρών περιοχών
F5: Φυτά μέτρια υγρών περιοχών
F7: Φυτά διαρκώς υγρών περιοχών
o

: Φυτά με χαμηλό δείκτη ποιότητας, αλλά δε θεωρούνται αδιάφορα

R - Αντίδραση εδάφους
R6: Φυτά ελαφρώς όξινων εδαφικών συνθηκών με pH 5 - 7 ή πάντα 6 - 6.9
R7:Φυτά ασβεστούχων εδαφών και πάντα βρισκόμενα σε αλκαλικά εδάφη με pH > 7.6
R8:Φυτά ελαφρώς αλκαλικών εδαφικών συνθηκών ή πάντα σε pH 7.2 - 7.6
R9:Φυτά ελαφρώς όξινων έως ελαφρώς αλκαλικών εδαφικών συνθηκών, ποτέ σε πολύ όξινα εδάφη ή
πάντα σε pH 6.5 - 7.5
#: Φυτά των οποίων η οικολογική συμπεριφορά δεν υπερβαίνει τη δεδομένη τιμή του pH (CaCI2) για την
εκάστοτε τιμή της κλίμακας

Ν - Θρεπτικά στοιχεία
N1: Φυτά εξαιρετικά φτωχών σε θρεπτικά στοιχεία περιοχών
N2: Μεταξύ 1 και 3
N3: Φυτά λίγο ή πολύ φτωχών σε θρεπτικά στοιχεία περιοχών
N4: Μεταξύ 3 και 5
N5: Φυτά περιοχών με ενδιάμεση διαθέσιμη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων
N6: Μεταξύ 5 και 7
N7: Φυτά λίγο ή πολύ πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία περιοχών
N8: Φυτά πλούσιων σε θρεπτικά στοιχεία περιοχών

S - Αλατότητα
S0: Αλόφοβα
S1: Φυτά ελαφρώς αλοανθεκτικά
S2: Φυτά μέσο-αλοανθεκτικά
S3: Φυτά πολύ-αλοανθεκτικά
x: Είδη φυτών με αδιάφορη συμπεριφορά ως προς τον οικολογικό παράγοντα
?: Αδιευκρίνιστη οικολογική συμπεριφορά
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Σύνθετο πρωτόκολλο παρακολούθησης
φυτικών ειδών-δεικτών
Για την παρακολούθηση φυτικών είδων-δεικτών από ειδικούς, φοιτητές, κ.α., μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένα σύνθετο τυποποιημένο πρωτόκολλο παρακολούθησης φυτικών ειδών. Το πρωτόκολλο που ακολουθεί
αποτελεί ένα συνδυασμό των πρωτοκόλλων για τους τύπους οικοτόπων και για τα φυτικά είδη (Dimopoulos
et al. 2014; Georghiou et al.2014) και χωρίζεται σε τρία μέρη:

[1] Τύποι οικοτόπων - Πιέσεις και απειλές
Το πρώτο μέρος του πρωτοκόλλου παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του οικοτόπου, τη δομή και τις
εξειδικευμένες λειτουργίες, καθώς και τις πιέσεις και απειλές που υφίσταται ο οικότοπος.

[2] Πληθυσμός φυτικού είδους - δείκτη
Το δεύτερο μέρος του πρωτοκόλλου παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό του φυτικού
είδους – δείκτη.

[3] Επεξήγηση παραμέτρων
Το τρίτο μέρος παρουσιάζει επεξηγήσεις για τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται.
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