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1. Εισαγωγή.
Η γεωγραφία, βιογεωγραφία αλλά και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της Λήμνου σε
συνδυασμό με τη μακραίωνη ανθρώπινη παρουσία έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα τοπία
υψηλής οικολογικής αξίας. Η αξία αυτή προκύπτει από τους ποικίλους φυσικούς
σχηματισμούς βλάστησης, αλλά και από τις σημαντικές ημιφυσικές περιοχές, που
αποτελούνται κυρίως από αγροτικές εκτάσεις.
Το πλέον εμβληματικό στοιχείο του αγροτικού τοπίου της Λήμνου, το κύτταρο που οργανώνει
το γεωργοκτηνοτροφικό σύστημα του νησιού, είναι αναμφίβολα η μάντρα. Η πυκνότητα των
μαντρών και ο τρόπος οργάνωσης των καλλιεργειών και των βοσκοτόπων γύρω τους,
συνέβαλαν στην ιδιαίτερη βιοποικιλότητα του νησιού και στη διαμόρφωση της τοπικής
οικονομίας στην οποία στηρίχθηκε διαχρονικά η επιβίωση των Λημνιών (Εικόνες 1-4).

Εικόνα 1. Μικρή, μονόχωρη μάντρα στο Διαπόρι
© MedINA.

Εικόνα 2. Εγκαταλειμμένη μάντρα με χαγιάτι
και αποθηκευτικούς χώρους στον Φακό ©
MedINA.

Εικόνα 3. Συγκρότημα μαντρών με σύγχρονες
προσθήκες στη Βίγλα © MedINA.

Εικόνα 4. Μάντρα με σώμαντρο στον Φακό
© MedINA.
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Η Ομάδα Βιοποικιλότητας του προγράμματος Terra Lemnia κατέγραψε την υφιστάμενη
κατάσταση της βιοποικιλότητας στη Λήμνο και μελέτησε τη διασύνδεσή της με τις
υπάρχουσες γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές έχοντας ως κύριο άξονα τις μάντρες του
νησιού. Καταγράφοντας τη χλωρίδα, την εντομοπανίδα και τα πτηνά της Λημνιακής
υπαίθρου, έγινε μια προσπάθεια κατανόησης αυτών των διασυνδέσεων με σκοπό την
αποτελεσματικότερη μελέτη και προστασία του, υψηλής οικολογικής αξίας, Λημνιακού
αγροτικού τοπίου. Η έμφαση των καταγραφών της βιοποικιλότητας εστιάστηκε στις
παρακάτω κατηγορίες:
•

Άγρια φυτά στις καλλιέργειες

•

Πρόδρομα φυτικά είδη (είδη που εγκαθίστανται σε διαταραγμένες περιοχές)

•

Φυτά των βοσκοτόπων

•

Άγριοι συγγενείς καλλιεργούμενων φυτών

•

Φυτά που χρειάζονται (κυρίως) τα έντομα για την επικονίασή τους

•

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών

•

Ωφέλιμα έντομα

•

Τοπικές φυλές αγροτικών ζώων

•

Ορνιθοπανίδα

•

Αγριοκούνελα

Πέρα από τις παραπάνω βιοτικές κατηγορίες δόθηκε έμφαση και στην καταγραφή ενός εκ
των κύριων αβιοτικών παραγόντων, του εδάφους, ο οποίος μελετήθηκε εκτενώς και
συσχετίσθηκε, τόσο με τις αγροτικές πρακτικές, όσο και με τις μελετούμενες κατηγορίες
βιοποικιλότητας.
Όλες οι καταγραφές έγιναν σε 4 ευρείες περιοχές μελέτης που επιλέχθηκαν βάσει της
αντιπροσωπευτικότητας του τοπίου, των χρήσεων γης, των οικοσυστημάτων, της
μορφολογίας και της τοπογραφίας τους. Οι τέσσερεις αυτές περιοχές είναι η Βίγλα (από τον
Κάσπακα έως και την Παπιά), η Ηφαιστεία (τοπικές κοινότητες Ρεπανιδίου, Κοντοπουλίου,
Καλλιόπης), η περιοχή της Φυσίνης-Πολιόχνης (Καμίνια, Φυσίνη) και ο Φακός (τοπικές
κοινότητες Κοντιά, Τσιμανδρίων, Πορτιανού) (Εικόνες 5-8). Εντός αυτών των περιοχών
επιλέχθηκαν 25 συνεκτικότερες περιοχές δειγματοληψίας (Χάρτης 1) και σε αυτές
οριοθετήθηκαν 163 δειγματοληπτικές επιφάνειες, εκ των οποίων οι 106 αφορούν σε
πολύγωνα (περίπου 10x10μ.) ενώ οι υπόλοιπες 57 σε σημειακές περιοχές στις οποίες
καταγράφηκαν μόνο τα είδη της ορνιθοπανίδας. Όλες οι περιοχές, καθώς και τα δεδομένα
των καταγραφών, μπορούν να βρεθούν στον διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη για την
2
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βιοποικιλότητα της Λήμνου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Terra
Lemnia1.
Η Ομάδα Βιοποικιλότητας του προγράμματος στελεχώθηκε από επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, από βοτανολόγους του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν
(Göttingen) της Γερμανίας και του Πανεπιστημίου Πατρών, ορνιθολόγους από την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία, γεωπόνους, εντομολόγους και εδαφολόγους από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη συμβολή του Γαλλικού Ερευνητικού Ινστιτούτου «Tour du
Valat» και της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) υπό τον συντονισμό του
MedINA.

Εικόνα 5. Άποψη περιοχής Βίγλας © MedINA.

Εικόνα 6. Άποψη περιοχής Ηφαιστείας ©
MedINA.

Εικόνα 7. Άποψη περιοχής Φυσίνης-Πολιόχνης .
© MedINA.

Εικόνα 8. Άποψη περιοχής Φακού ©
MedINA.

1

Για την ελληνική έκδοση του χάρτη πατήστε εδώ ή πληκτρολογήστε την παρακάτω δ/νση:
https://drive.google.com/open?id=1AU6DrF0kCLjvI4Zn70_foWJWX2_6pDdC&usp=sharing
Για την αγγλική έκδοση του χάρτη πατήστε εδώ ή πληκτρολογήστε την παρακάτω δ/νση:
https://drive.google.com/open?id=1fTGglfaJkJ8AaMuWen_4-pXYBzL9HvUS&usp=sharing
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Χάρτης 1. Περιοχές έρευνας και δειγματοληψίας του προγράμματος Terrra Lemnia.
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2. Συνοπτικά δεδομένα και στοιχεία για την περιοχή
μελέτης.
Η Λήμνος ανήκει στο Νομό Λέσβου, καταλαμβάνει έκταση περίπου 476 χλμ2 και ο πληθυσμός
της ανέρχεται σε περίπου 17.000 κατοίκους. Σε αντίθεση με άλλα μεγάλα νησιά του Αιγαίου,
οι υψομετρικές διαφορές και τα μέγιστα υψόμετρα είναι μικρά (μέγιστο υψόμετρο 429 μ.).
Το ήπιο αυτό ανάγλυφο οφείλεται κυρίως στην απουσία ασβεστολιθικών πετρωμάτων από
το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και στην κυριαρχία των ηφαιστειακών, σχιστολιθικών και
ψαμμιτικών πετρωμάτων. Το κλίμα της περιοχής είναι κυρίως ημίξηρο, με μέση τιμή ετησίων
κατακρημνισμάτων τα περίπου 500 χλσ. Οι άνεμοι είναι συχνά δυνατοί, κατά βάση με
κατεύθυνση Β ή ΒΑ και συμβάλλουν στο ημίξηρο κλίμα του νησιού.
Η Λήμνος είναι ένα νησί που παρουσιάζει ιδιαίτερο βιογεωγραφικό, βιοκλιματικό και,
συνεπώς, οικολογικό ενδιαφέρον. Βρίσκεται νότια της Τάφρου (ρήγμα) της Βόρειας
Ανατολίας και εντός της ισοβαθούς των 100 μέτρων από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Αυτό
σημαίνει ότι κατά το Τελευταίο Μέγιστο Παγετώδες, περίπου 21.500 χρόνια πριν, όταν η
στάθμη της θάλασσας βρίσκονταν περίπου 120 μέτρα χαμηλότερα από τη σημερινή, η
Λήμνος, μαζί με την Ίμβρο και την Τένεδο, ήταν ενωμένη με τη Μικρά Ασία σαν ένα ενιαίο
χερσαίο τμήμα, ενώ ταυτόχρονα αποκομμένη από τη Β. Ελλάδα λόγω του ρήγματος του Β.
Αιγαίου (Strachinis & Roussos, 2016). Ως εκ τούτου, από βιογεωγραφικής σκοπιάς, η Λήμνος
συνδέεται περισσότερο με τη Μικρά Ασία και την ασιατική ήπειρο. Στη μεταγενέστερη
γεωγραφική θέση της, η Λήμνος βρίσκεται αρκετά απομονωμένη, τόσο από ηπειρωτικές
περιοχές, όσο και από τα γειτονικά της νησιά (Λέσβο, Σαμοθράκη και Ίμβρο), αποτελεί δε το
πιο βορεινό από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Η οικολογική αξία της Λήμνου βασίζεται στους ποικίλους φυσικούς σχηματισμούς
βλάστησης, αλλά κυρίως στη συνύπαρξη σημαντικών φυσικών τύπων οικοτόπων με
ημιφυσικές περιοχές που επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες του πρωτογενή
τομέα, κυρίως δε από καλλιέργειες σιτηρών και βοσκή αιγοπροβάτων. Η ορνιθοπανίδα του
νησιού είναι μία από τις πλουσιότερες των νησιών της Μεσογείου, με περισσότερα από 240
είδη πουλιών να παρατηρούνται στο νησί κατά τη διάρκεια των περιόδων μετανάστευσης
(Παράρτημα 1).
Εκτός από την ορνιθοπανίδα, οι υπόλοιπες πανιδικές ταξινομικές ομάδες της Λήμνου δεν
έχουν μελετηθεί καλά. Η διαθέσιμη βιβλιογραφία (Schneider 1986, Ζόγκαρης 1995,
Τρούμπης και συν. 1995, Lopau 1999, Παπαγρηγορίου και συν. 2001, Δημαλέξης και συν.
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2008, Κακαλής 2009, Strachinis & Roussos 2016) αναφέρει την ύπαρξη 12 ειδών ερπετών, 3
ειδών αμφιβίων, 8 ειδών θηλαστικών και μόνο 59 ασπόνδυλων, τα οποία αυξήθηκαν κατά
πολύ μετά τις καταγραφές του προγράμματος Terra Lemnia όπως περιγράφεται και στο
κεφάλαιο 3.4.2.4. Οι αριθμοί αυτοί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν
καταληκτικοί, καθώς μεγάλες ταξινομικές ομάδες, κυρίως για τα ασπόνδυλα, δεν έχουν
μελετηθεί σε βάθος.
Η χλωρίδα της Λήμνου, μετά και τις καταγραφές που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος
Terra Lemnia αποτελείται από 908 καταχωρημένα φυτικά taxa, πολλά από τα οποία
εξαρτώνται ή/και βρίσκονται σε αγροοικοσυστήματα του νησιού (Παράρτημα 2). Από αυτά
τα 908 φυτικά taxa, ένα είναι ενδημικό της Λήμνου (Erysimum rechingeri), ένα άλλο μπορεί
να βρεθεί μόνο στα νησιά Λήμνος και Σαμοθράκη (Carduus nutans subsp. taygeteus) και άλλα
8 είναι ενδημικά στην Ελλάδα. Επίσης, 34 αυτόχθονα είδη φυτών (συμπεριλαμβανομένων
των Sonchus oleraceus L., Cichorium intybus L., Tordylium apulum L., Scandix australis L.,
Hirschfeldia incana L) και 57 φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (συμπεριλαμβανομένων των
Brassica napus L., Fumaria officinalis L., Galium aparine L., Daucus carota L.) έχουν
καταγραφεί στη Λήμνο. Πολλά από τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά συλλέγονται
ακόμα, σε κάποιο στάδιο του βιολογικού τους κύκλου.
Οι τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών παρουσιάζουν επίσης μια αξιοσημείωτη
ποικιλία στη Λήμνο και ως εκ τούτου το νησί έχει προταθεί από την Ελληνική Τράπεζα
Διατήρησης Γενετικού Υλικού ως χώρος για in situ προστασία. Μερικά από αυτά τα φυτά
είναι τύποι σιταριού και κριθαριού (Κοκκινοστάρο και Ασπροσίτι), όσπρια (Ασπρομύτικα
φασόλια και Άφκος, ο οποίος παράγεται από τους σπόρους του Lathyrus ochrus L.), πέντε
τοπικές ποικιλίες οίνου, δύο εκ των οποίων είναι ευρέως καλλιεργημένες (Μοσχάτο
Αλεξανδρείας και Λημνιό ή Καλαμπάκι) και οπωροφόρα δέντρα (αμυγδαλιές, συκιές κλπ.).
Το οικονομικό δυναμικό όλων των παραπάνω αλλά και η ιστορική και πολιτιστική τους αξία
δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Ενδεικτικά, στην «Ιλιάδα», ο Όμηρος
περιγράφει τα πλοία στα οποία οι Λημνιοί έφεραν κρασί στους Αχαιούς στην Τροία κατά τη
διάρκεια του Τρωϊκού πολέμου. Τοπικοί αμπελώνες και σύκα αναφέρονται στην «Ειρήνη»
του Αριστοφάνη, ενώ σύμφωνα με μαρμάρινη στήλη που αποκαλύφθηκε στην αρχαία Αγορά
της Αθήνας το 1986, η Λήμνος ήταν ένα από τα νησιά που πλήρωναν τους φόρους προς τους
Αθηναίους σε σιτάρι και κριθάρι.
Οι τοπικά προσαρμοσμένες φυλές ζώων είναι επίσης σημαντικές για το νησί και τη
βιοποικιλότητά του. Κοπάδια από ντόπια πρόβατα και κατσίκια, αγελάδες και ιπποειδή
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χρησιμοποιούν

παραδοσιακά

τις

εκτεταμένες

περιοχές

βόσκησης

του

νησιού,

διαμορφώνοντας το τοπίο, τόσο μέσω της διαχείρισης της βλάστησης, όσο και με τις
συνοδευτικές κτηνοτροφικές κατασκευές (μάντρες, υπόστεγα και κτίρια αποθήκευσης).
Εντούτοις, οι σύγχρονες κτηνοτροφικές πρακτικές που τείνουν προς την εντατικοποίηση του
παραδοσιακού ημι-εκτατικού προτύπου εκτροφής, έχουν διαβρώσει το γενετικό προφίλ των
ζώων (ή ακόμη και οδηγούν στην εξάλειψή τους), ενώ παράλληλα οδηγούν στην
εγκατάλειψη των βοσκοτόπων και μετατοπίζουν τη διατροφή των ζώων στις εισαγόμενες
ζωοτροφές, επηρεάζοντας ζωτικά τη σχετική βιοποικιλότητα. Παράλληλα, μια σειρά
σύγχρονων και φθηνότερων κατασκευών έχει αντικαταστήσει τις παραδοσιακές αγροτικές
κατασκευές, επηρεάζοντας τον αριθμό και την κατανομή των ειδών που εξαρτώνται από
αυτές και μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα του τοπίου.
Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας της Λήμνου απειλείται σήμερα από την
εγκατάλειψη ή/και τη μεταβολή των παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών. Μία από τις
καλές αυτές πρακτικές είναι και η χρήση τοπικών ποικιλιών, οι οποίες παρουσιάζουν
μεγαλύτερη αντίσταση στις φυσικές διαταραχές όπως τα παράσιτα, τις ασθένειες και την
ξηρασία. Ωστόσο σήμερα, η σύγχρονη γεωργία στη Λήμνο μετατοπίζεται προς
μονοκαλλιέργειες και τη χρήση «βελτιωμένων» υβριδικών ποικιλιών2. Η μειωμένη
ποικιλότητα των καλλιεργούμενων φυτών και ιδιαίτερα των τοπικών ποικιλιών, επηρεάζει τη
σύνθεση και την αφθονία των σχετικών άγριων φυτών που απαντώνται στους αγρούς καθώς
και τους επικονιαστές αλλά και τα υπόλοιπα ωφέλιμα έντομα. Λόγω της μειωμένης και
λιγότερο διαφοροποιημένης γενετικής βάσης των σύγχρονων εντατικών αγροτικών
συστημάτων οδηγούμαστε στην ύπαρξη λιγότερων ειδών και άρα στη μείωση της
βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η ευρεία χρήση γενετικά ομοιόμορφων και βελτιωμένων
ποικιλιών, οδηγεί στη διάβρωση της γενετικής ποικιλομορφίας που είναι εγγενής στις
παραδοσιακές ποικιλίες και στις, παραδοσιακού τύπου, αγροτικές καλλιέργειες.
Επιπρόσθετα, οι γενετικά ομοιόμορφες μονοκαλλιέργειες είναι συχνά πιο ευάλωτες σε
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και συνεπώς απαιτούν υψηλότερες εισροές
φυτοφαρμάκων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βελτιωμένες φυλές ζώων, οι οποίες πολλές
φορές χρειάζονται εντατικές θεραπείες με αντιβιοτικά. Όλες αυτές οι ουσίες βλάπτουν μια
σειρά μη στοχευμένων οργανισμών, όπως τα άγρια φυτά, τους επικονιαστές, τους φυσικούς

2

Από τη δεκαετία του 1980, με την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ και την εφαρμογή της ΚΑΠ, πολλοί
τοπικοί σπόροι χάθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήταν πιστοποιημένοι ώστε να μπορούν να
λάβουν επιδότηση. Παρόλα αυτά, η Λήμνος κατάφερε να διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος των τοπικών
της ποικιλιών και τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την αναγνώριση και
ένταξή τους στον Εθνικό Κατάλογο.
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εχθρούς βλαπτικών εντόμων αλλά και τους μικροοργανισμούς αποσύνθεσης. Τα αγροτικά
συστήματα υψηλής απόδοσης απαιτούν επίσης και υψηλά ποσοστά προσθήκης θρεπτικών
ουσιών, συνήθως με τη χρήση χημικών λιπασμάτων. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην κοινότητα των μικροοργανισμών και των ασπόνδυλων του
εδάφους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των θρεπτικών ουσιών στα οικοσυστήματα
(Matson et al 1997). Επίσης, μέσα από τη μετατόπιση και την απορροή τους, ο αντίκτυπος
των αγροχημικών, (φυτοφάρμακα και λιπάσματα), μπορεί να εκτείνεται πολύ πέρα από την
εκμετάλλευση, επηρεάζοντας τις βιολογικές κοινότητες σε απομακρυσμένα ηπειρωτικά και
θαλάσσια οικοσυστήματα.

2.1.

Η αξία των εκτατικών αγροοικοσυστημάτων.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
επικεντρώνονταν στα φυσικά οικοσυστήματα, παρά το γεγονός ότι οι περιοχές αυτές
αποτελούν τη μειοψηφία του χερσαίου περιβάλλοντος. Αντίθετα, πάνω από το 50% της γης
καταλαμβάνεται από περιοχές στις οποίες ασκούνται αγροτικές δραστηριότητες ανάμεσά
τους και βοσκή σε καλλιέργειες ή φυσικούς βοσκότοπους (Western and Pearl 1989, Bamforth
1998, FAO 2011). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, αναγνωρίζεται ολοένα και
περισσότερο ότι πάρα πολλά είδη αλληλοεπιδρούν με αγροτικά οικοσυστήματα, ακόμη και
αν ο πρωταρχικός τους οικότοπος βρίσκεται σε φυσικές περιοχές. Μια συνηθισμένη
αντίληψη για τα αγροτικά οικοσυστήματα είναι ότι η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα
τους είναι μικρότερη από ό,τι στα φυσικά οικοσυστήματα και ότι η δομή και η λειτουργία
τους είναι μειωμένης αξίας. Έτσι, πολλοί υποστηρίζουν ότι η θετική συσχέτιση μεταξύ
βιοποικιλότητας και αγροοικοσυστημάτων είναι ελάχιστης σημασίας. Τα παραπάνω όμως
είναι μια περιορισμένη αντίληψη της δομής και της λειτουργίας των αγροοικοσυστημάτων,
σαφώς μεροληπτική από την εξοικείωση με την πιο εντατική μορφή της αγροτικής
διαχείρισης που χαρακτηρίζει μεγάλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου (Swift et al 1996).
Στον αντίποδα, υπάρχουν πολλές και μεγάλες περιοχές στις οποίες ασκούνται εκτατικές
γεωργικές πρακτικές που διατηρούν σημαντικά αγροοικοσυστήματα, τα οποία επηρεάζουν
θετικά τη βιοποικιλότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ειδών μιας περιοχής χρειάζεται αυτά τα
εκτατικά αγροοικοσυστήματα, όπως στην περίπτωση της Λήμνου.
Στα εκτατικά αγροοικοσυστήματα, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, διάφορα μικροαρθρόποδα αλλά και ανώτερα είδη της εδαφοπανίδας, ειδικά οι γαιοσκώληκες, αυξάνουν το
ρυθμό και την ποσότητα εμπλουτισμού του εδάφους με θρεπτικά με τον συνεχή
θρυμματισμό της οργανικής ύλης. Τα βακτήρια και οι μύκητες αποσυνθέτουν την οργανική
8

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

ύλη και μεταφέρουν την εκχυλισμένη θρεπτική ουσία μέσω του σώματός τους. Η μικρόπανίδα του εδάφους (πρωτόζωα και νηματώδη) ρυθμίζει και τροποποιεί το μέγεθος και τη
σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας και ενισχύει την ανάπτυξη διαφόρων μικροοργανισμών
μέσω εκκρίσεων. Η όλη διαδικασία οδηγεί σε μια συνεχή ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, η
οποία διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην υγεία και τη συγκράτηση του εδάφους
(Bamforth 1998). Αυτός ο σημαντικός κύκλος για τη βιοποικιλότητα μπορεί να επηρεαστεί
από την αλλαγή των, επονομαζόμενων «καλών ή ορθών» γεωργικών πρακτικών, η οποία
μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει σε απερήμωση και συνεπώς σε σημαντική απώλεια
στους δείκτες βιοποικιλότητας. Επιπλέον, μελέτες για βοσκοτόπια και λιβάδια που βόσκονται
αειφορικά, δείχνουν ότι η βιοποικιλότητα επηρεάζεται θετικά ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται
μια σταθεροποίηση στις οικοσυστημικές διεργασίες των ευρύτερων περιοχών (McNaughton
1977, Tilman 1996).
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και με την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia. Στη Λήμνο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο
ελληνικό νησί, οι παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές περιλαμβάνουν μια στενή συσχέτιση
μεταξύ της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Αυτός ο δεσμός είναι οικονομικός αλλά και
οικολογικός. Τα αιγοπρόβατα παρέχουν μια φυσική πηγή κοπριάς. Τα θρεπτικά συστατικά
μεταφέρονται και συγκεντρώνονται από το ζωικό κεφάλαιο, τόσο στους αγρούς όσο και στα
φυσικά λιβάδια. Από την άλλη πλευρά, οι καλλιέργειες προσφέρουν τροφή στα ζώα.
Επιπρόσθετα, τα ζώα βοηθούν και τα φυσικά λιβάδια και γενικά τους φυσικούς βοσκότοπους
οι οποίοι όταν βόσκονται αειφορικά παρουσιάζουν αρκετά μεγαλύτερη ποικιλία ειδών,
γεγονός που οφείλεται στην αραίωση της βλάστησης και άρα στη μεγαλύτερη ποσότητα
φωτός που εισχωρεί, αλλά και στον εμπλουτισμό του εδάφους από τη φυσική κοπριά καθώς
και την μεταφορά σπόρων από τα ζώα σε όλη τη βοσκούμενη περιοχή (Terra Lemnia 2018).
Σήμερα, η αυξανόμενη προσοχή στα παραγωγικά αγροτικά συστήματα που είναι αποδοτικά
ως προς τη χρήση πόρων έχει θέσει τη βιοποικιλότητα στο επίκεντρο των συζητήσεων για την
εντατικοποίηση της γεωργίας (Brussaard et al., 2010, Snapp et al., 2010, Barrios et al.2015,
2018, Prabhu et al. 2015). Η βιοποικιλότητα στα γεωργικά τοπία είναι ο βασικός παράγοντας
που καθορίζει βασικές οικολογικές λειτουργίες που παρέχουν σημαντικές οικοσυστημικές
υπηρεσίες. Αποτελεί βασικό στοιχείο της βιώσιμης γεωργικής διαχείρισης (Barrios 2007). Η
«ορατή βιοποικιλότητα» μπορεί να βοηθήσει άμεσα ή έμμεσα τους αγρότες, όπως για
παράδειγμα τα φυτά και τα έντομα που παρουσιάζουν λειτουργίες βιολογικού ελέγχου και
επικονίασης (π.χ. αράχνες, παρασιτοειδείς σφήκες, μέλισσες) ενώ η «κυρίως αόρατη» και,
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συχνά, μη διαχειριζόμενη εδαφική βιοποικιλότητα συμβάλλει στην υγεία του εδάφους (Swift
et al. 2004, Wall et al., 2010, Barrios 2018).
Η ορθή διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων μπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα
βιοποικιλότητας, καθώς και την επιτυχία επιβίωσης πολλών ειδών. Στα αγροτικά συστήματα
στα οποία ασκούνται «καλές» πρακτικές παρουσιάζεται μια σημαντική διαφοροποίηση σε
σχέση με τα συμβατικά εντατικά αγροτικά συστήματα. Η γενετική ποικιλότητα αυτών των
αγροτικών συστημάτων είναι εντυπωσιακά υψηλότερη σε σύγκριση με αυτή των συμβατικών
αγροτικών συστημάτων (McLaughlin & Mineau 1995, Swift et al 1996, Potter 1997, Bamforth
1998, Bouma et al 1998, Walk & Warner 2000, Terra Lemnia 2018).
Το πρόγραμμα Terra Lemnia επιδιώκει να αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένες και
πρακτικά εφαρμόσιμες κατευθύνσεις για την εφαρμογή αγροτικών πρακτικών χαμηλών
εισροών, φιλικών προς τη βιοποικιλότητα, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές που ήδη
ασκούνται στο νησί σήμερα. Η εργασία πεδίου το 2018 και το 2019 έδειξε ότι τέτοιες
μέθοδοι μπορεί επίσης να είναι οικονομικά βιώσιμες – κάτι που αναγνωρίζουν και οι αγρότες
του νησιού αφήνοντας έτσι περιθώριο αισιοδοξίας ότι η ποικιλομορφία των Λημνιακών
αγροοικοσυστημάτων μπορεί πράγματι να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί.
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2.2.

Η σημασία του μικτού Λημνιακού τοπίου για τη βιοποικιλότητα.

Η Λήμνος διατηρεί υψηλή οικολογική αξία λόγω της ύπαρξης ποικιλίας διαφορετικών
σχηματισμών βλάστησης και τύπων οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων υγροτόπων,
αμμοθινών, υπολειμματικών δρυοδασών, εκτεταμένων φρυγανικών και ποωδών
σχηματισμών και, κυρίως, λόγω των εκτεταμένων αγροοικοσυστημάτων της, τα οποία
αποτελούν την πλειοψηφία των χρήσεων γης όπως αυτά αποτυπώνονται και στα στοιχεία
του ευρωπαϊκού προγράμματος καταγραφής Corine Land Cover (CLC) για το 2012 (Χάρτης 2).
Η ποικιλομορφία αυτή παρέχει ενδιαιτήματα για μια πληθώρα ειδών χλωρίδας και πανίδας,
τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα αγροοικοσυστήματα και τις σχετικές
αγροτικές πρακτικές που ασκούνται σε αυτά.

Χάρτης 2. Χρήσεις γης Λήμνου κατά Corine 2012.

Αυτή η αλληλεπίδραση απεικονίζεται σαφώς και στις περιοχές Natura 2000 της Λήμνου ή
αλλιώς στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας ή Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης (SCI) όπου συνυπάρχουν φυσικά οικοσυστήματα και αγροοικοσυστήματα
αποτελώντας ένα εκτεταμένο τμήμα του νησιού (Χάρτης 3).
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Στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου απαντώνται σε μίξη οι παρακάτω τύποι οικοτόπων της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3:
•
•
•
•

6220 * Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
62Α0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia
villosae)
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
9350 Δάση με Quercus macrolepis

Ενώ συνολικά στο νησί οι οικότοποι του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43 που απαντώνται
σε εκτάσεις τόσο εντός της περιοχής Natura 2000, όσο και εκτός και οι οποίοι σχετίζονται
ή/και αλληλοεπιδρούν με τα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου είναι οι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και
αμμωδών ζωνών
1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
1420 Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi)
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)
2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
2260 Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia
3170 * Μεσογειακά εποχικά τέλματα
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
6220 * Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea
62Α0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)
6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
9350 Δάση με Quercus macrolepis

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω αποτελεί ο ‘Τόπος Κοινοτικής Σημασίας’
(SCI) της Λήμνου που περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα τριών υγροτόπων με τις μεταξύ τους
γεωργικές εκτάσεις και την παραλία του Κέρους. Ο βιότοπος αυτός είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγμα μικτού τοπίου, το οποίο περιέχει σημαντικούς οικοτόπους με μεγάλο
επιστημονικό ενδιαφέρον, που συνδέονται με τις παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες
και συνιστούν μια μοναδική αισθητική εμπειρία. Η σημασία των συνδυασμένων αυτών
τοπίων που απαντώνται στη Λήμνο τονίζεται επίσης από το γεγονός ότι 17 από αυτές τις
περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBAs) (Πορτόλου κ.α.
2009). Στην πραγματικότητα, η Λήμνος είναι ένα από τα σημαντικότερα νησιά της Μεσογείου
σε σχέση με τον αριθμό, το μέγεθος και τις κατηγορίες των υγροτόπων της. Σχεδόν το 4% της
3

Με * οι οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
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συνολικής επιφάνειας του νησιού καλύπτεται από υγρότοπους, ένα ποσοστό το οποίο είναι
το υψηλότερο από όλα τα άλλα νησιά της Μεσογείου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007).

Χάρτης 3. Προστατευόμενες περιοχές Λήμνου.

Οι αροτραίες καλλιέργειες και οι υγρότοποι συνδέονται στενά με την ιστορία του
μεσογειακού πολιτιστικού τοπίου (Halstead 2000). Η Λήμνος με τις εκτεταμένες εύφορες
πεδιάδες της και τη γεωγραφική της θέση αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της
επονομαζόμενης «διαδρομής σιτηρών» σε ολόκληρο το Αιγαίο (Braund 2007). Ο Philippson
(1959: 227, επικαλούμενος και τον Fredrich 1906) αναφέρεται στη Λήμνο ως το πιο εύφορο
νησί του Βόρειου Αιγαίου. Το αγροτικό τοπίο της Λήμνου, έχει πολλαπλές φυσικές και
πολιτιστικές αξίες, ενώ συντηρεί σχεδόν απαράλλακτη βιοποικιλότητα για αιώνες. Σήμερα
απειλείται με εντατικοποίηση και σταδιακή αντικατάσταση των ορθών αγροτικών
πρακτικών. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της γης και τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, οδηγεί σε τοπική υποβάθμιση του εδάφους, θέτοντας σε κίνδυνο τη
λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων καθώς και του πολιτιστικού αγροτικού τοπίου του
νησιού.

13

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

3. Παρουσίαση των δεδομένων.
Σκοπός της παρούσας είναι να περιγράψει όσο το δυνατόν καλύτερα τα πρωτογενή δεδομένα
που προέκυψαν από τη μελέτη συγκεκριμένων βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του
φυσικού περιβάλλοντος της Λήμνου στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia. Έτσι,
δίνεται μια αναλυτικότερη πληροφορία για τη χλωρίδα, την ορνιθοπανίδα, τα ωφέλιμα
έντομα, τα αγριοκούνελα και το έδαφος, ενώ όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες για το φυσικό
περιβάλλον της Λήμνου αναφέρονται συνεκτικά και με παραπομπές σε δευτερογενείς πηγές.

3.1.

Κλιματικά δεδομένα.

Τα κλιματικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα έχουν προέλθει από δύο κύριες
δευτερογενείς πηγές (Παπαγρηγορίου κ.α. 2001, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Λήμνου 2015)
αλλά και από δεδομένα που βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω της Ε.Μ.Υ.4
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia εγκαταστάθηκαν και
λειτουργούν 4 μετεωρολογικοί σταθμοί σε ισάριθμες μάντρες του νησιού, στους οποίους
καταγράφονται όλα τα απαραίτητα μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία μπορούν να
εμπλουτίσουν στο μέλλον την κλιματική πληροφορία για τη Λήμνο.
Το κλίμα της Λήμνου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ασθενώς θερμο-μεσογειακό και
χαρακτηρίζεται από όχι πολύ θερμά αλλά ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες με
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο.
Το χειμώνα, η μέση μηνιαία θερμοκρασία είναι κάτω από 10ο C. Την τελευταία 30ετία
παρατηρείται μια αύξηση στη μέση ετήσια μέγιστη θερμοκρασία κατά περίπου 2ο C, από
25,3ο C κατά μέσο όρο στη δεκαετία του 1970, σε 27,3ο C στη δεκαετία του 2000, ενώ η μέση
ετήσια σχετική υγρασία έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση από τα τέλη της δεκαετίας του
1990 με ποσοστά που φτάνουν το 79% (μέση μηνιαία τιμή). Ετησίως οι ημέρες παγετού είναι
4,2.
Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 466,7 χιλιοστά με μεγαλύτερο ύψος κατά το μήνα
Νοέμβριο και μικρότερο αυτό του Αυγούστου. Ετησίως οι ημέρες χαλαζόπτωσης είναι 1,8 και
οι ημέρες χιονόπτωσης είναι 10,2. Ομίχλη εμφανίζεται σχεδόν όλο το χρόνο με μεγαλύτερη
συχνότητα τους μήνες Σεπτέμβριο έως Απρίλιο. Πάχνη εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς
μήνες.

4

http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=North%20Aegean&poli=Lemnos
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Οι άνεμοι που πνέουν στο νησί για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου είναι οι
βορειοανατολικοί, μέτριοι με μέση ένταση τα 4 – 5 beaufort. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα
ωστόσο, πνέουν συχνά πολύ θυελλώδεις άνεμοι που έχουν αγγίξει και τα επίπεδα του
τυφώνα (περιστατικό Ιανουαρίου 2004 >12 beaufort) προκαλώντας υλικές ζημιές. Άνεμοι
άνω των 8 μποφόρ επικρατούν κατά μέσο όρο 11,2 ημέρες το χρόνο. Από όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία προκύπτει ότι οι βορειανατολικοί άνεμοι παρουσιάζουν χαρακτηριστική
σταθερότητα διεύθυνσης και ταχύτητας καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Αντίθετα, με
μικρότερη συχνότητα και ένταση εμφανίζονται οι βόρειοι, νότιοι και ανατολικοί άνεμοι όπως
φαίνεται και στο ανεμόγραμμα της Λήμνου (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Ανεμόγραμμα Λήμνου.

Η ηλιοφάνεια είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα καθώς φθάνει τις 2.734 ώρες ετησίως
με μέση μηνιαία ηλιοφάνεια 227,8 ώρες. Από τη μέση μηνιαία βροχόπτωση και τη μέση
ετήσια θερμοκρασία αέρος προκύπτει το ομβροθερμικό διάγραμμα της Λήμνου (Διάγραμμα
2) που δείχνει ότι η ξηρή περίοδος του έτους διαρκεί από τον Απρίλιο ως και τον Οκτώβριο.

Διάγραμμα 2. Ομβροθερμικό διάγραμμα Λήμνου.
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3.2.

Γεωμορφολογία, γεωλογία, υδρολογία και υγρότοποι.

Μια καλή και συνεκτική πηγή γεωλογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων για τη Λήμνο
αποτελεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη υγροβιοτόπου Χορταρολίμνη - Λίμνη Αλυκή
(Παπαγρηγορίου κ.α., 2001). Σε αυτήν αναφέρονται τα κυρίαρχα μορφολογικά
χαρακτηριστικά του νησιού, οι κύριες υδρολογικές λεκάνες καθώς και τα κυρίαρχα μητρικά
πετρώματα. Σε γενικές γραμμές, όπως προαναφέρθηκε, η Λήμνος παρουσιάζει ένα ήπιο
ανάγλυφο αποτελούμενο από χαμηλούς λόφους μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται μικρές
κοιλάδες. Το νησί μπορεί να διακριθεί σε δύο κύρια τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό, τα
οποία συνδέονται με έναν ισθμό, πλάτους 3,5 χλμ περίπου. Το ανατολικό τμήμα του νησιού
είναι επίμηκες, με διεύθυνση άξονα ΒΑ-ΝΔ, έχει μήκος 30 χλμ και πλάτος 5 χλμ περίπου. Το
τμήμα αυτό έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου υψόμετρα κάτω των 100 μ. εκτός των λόφων
Παραδείσι στο νότιο τμήμα, Κορακάς, Καστροβούνι και Κουβνός στο κεντρικό και βόρειο
ύψους 264, 149, 106, και 121 μ. αντίστοιχα. Ο ψηλότερος λόφος της Λήμνου είναι η κορυφή
της Βίγλας, υψομέτρου 430 μ., που βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νησιού.
Η μορφή του νησιού και η πολυπλοκότητα των ακτών του δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη
μεγάλων υδρολογικών λεκανών. Οι μεγαλύτερες εξ αυτών, για τα δεδομένα του μεγέθους
του νησιού, αναπτύσσονται στο δυτικό τμήμα και είναι οι παρακάτω:
•

Η μεγαλύτερη επιφανειακή λεκάνη σχηματίζεται βορειοδυτικά των χωριών Σαρδές,
Δάφνη και Κατάλακκο. Τα νερά της περιοχής αυτής συγκεντρώνονται σε χείμαρρο
που διασχίζει την κοιλάδα βορείως του Κατάλακκου, και καταλήγει στη βόρεια ακτή.

•

Από την κεντρική περιοχή του νησιού (Κορνός) ξεκινά ο χείμαρρος Αυλών ο οποίος
με κατεύθυνση νοτιοδυτική εκβάλλει στη δυτική ακτή, βορείως της Μύρινας.

•

Από την περιοχή του Αγ. Δημητρίου ξεκινά επίσης ο χείμαρρος Χανδριάς, ο οποίος
με κατεύθυνση νότια διασχίζει την κοιλάδα του Κοντιά, στο νότιο τμήμα του νησιού.

•

Στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού σχηματίζεται η πεδιάδα της Ατσικής,
έκτασης 25 τ.χ. περίπου. Στη λεκάνη αυτή, που είναι η μεγαλύτερη του νησιού,
συμβάλλουν ακτινωτά πολυάριθμοι χείμαρροι, που αποστραγγίζουν τα γύρω
υψώματα. Ο κυριότερος χείμαρρος έρχεται από τη δυτική περιοχή, συγκριτικά
μεγαλύτερου υψομέτρου, (Σαρδές, Αγ. Δημήτριος) και συγκεντρώνει τα νερά του
κεντρικού και δυτικού τμήματος του νησιού. Η αποστράγγιση της πεδινής έκτασης
γίνεται κυρίως προς νότο, στον κόλπο του Μούδρου.
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Γενικά το υδρογραφικό δίκτυο είναι πιο καλά διαμορφωμένο στις περιοχές όπου
αναπτύσσονται οι μαργαϊκοί σχηματισμοί, σε αντίθεση με αυτές των ηφαιστειογενών
πετρωμάτων (λάβες, τόφφοι).
Στο επίμηκες ανατολικό και βόρειο τμήμα του νησιού λόγω του χαμηλού ανάγλυφου και του
μικρού εύρους του, το υδρογραφικό δίκτυο είναι υποτυπώδες. Η αποστράγγιση των νερών
γίνεται με μικρούς χείμαρρους που καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς να δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις ανάπτυξης αξιόλογων λεκανών.
Νοτιοανατολικά του Μούδρου αναπτύσσεται μια σειρά από χαμηλούς λόφους των οποίων
το υψόμετρο ξεπερνά ελαφρά τα 200 μ. και διαρρέεται από χείμαρρους διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ.
Η διεύθυνση των χειμάρρων αυτών έχει καθορισθεί από την ύπαρξη σημαντικών γεωλογικών
ρηγμάτων της ίδιας διεύθυνσης.
Στο νοτιοανατολικό άκρο της Λήμνου (Σκανδάλι, Φυσίνη, Αγ. Σοφία), σχηματίζεται μια πεδινή
πλατφόρμα (μικρό οροπέδιο) ύψους 50-100 μ. από την οποία ξεκινούν πολυάριθμοι
χείμαρροι, που καταλήγουν ακτινωτά στη θάλασσα μετά από διαδρομή 1-2 χλμ.
Οι μη διαπερατοί σχηματισμοί που δομούν τη Λήμνο, προκαλούν δυσμενείς υδρογεωλογικές
συνθήκες για την ανάπτυξη υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Μόνο σε προσχωσιγενή εδάφη
επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού για το
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Λήμνου (2015) και εκεί η υδροφορία είναι ασθενής.
Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο (Ε.Σ. Δήμου Λήμνου 2015) πολλοί από τους υδροφορείς του
νησιού έχουν υψηλή παρουσία διαλελυμένων αλάτων. Η εικόνα αυτή μάλλον είναι
αποτέλεσμα σειράς παραγόντων. Οι κυριότεροι από αυτούς θα πρέπει να αναζητηθούν στη
γειτνίαση των υδροφόρων συστημάτων προς τη θάλασσα με την οποία βρίσκονται σε άμεση
υδραυλική επικοινωνία. Στις περιοχές όπου το φαινόμενο της μη ορθολογικής χρήσης των
υφιστάμενων υδατικών πόρων έχει επιφέρει σημαντικές πτώσεις στάθμης, η θαλάσσια
διείσδυση σίγουρα προκαλεί την εμφάνιση υψηλών τιμών συγκεντρώσεων αλάτων. Πρέπει,
επίσης, να τονισθεί ότι σημαντικός παράγοντας που επιδρά στην υψηλή αλατότητα των
υπογείων υδάτων είναι και η σχετικά μικρή ηλικία των ιζηματογενών πετρωμάτων που
περιβάλλουν τους υδροφόρους ορίζοντες και των οποίων τα άλατα δεν έχουν ακόμη
«εκπλυθεί». Η γειτνίαση με τη θάλασσα επιτείνει το φαινόμενο μέσω της απόθεσης
υδροσταγονιδίων, επί της εδαφικής ζώνης που βρίσκεται πάνω από τους υδροφορείς.
Παρά τις μικρές λεκάνες απορροής και τους μικρούς υδροφορείς η Λήμνος αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα νησιά της Μεσογείου όσον αφορά τους υγρότοπους που φιλοξενεί.
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Περίπου το 4% της συνολικής επιφάνειας του νησιού καλύπτεται από υγρότοπους, ένα
ποσοστό, το οποίο είναι το υψηλότερο από όλα τα άλλα νησιά της Μεσογείου
(Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Στη Λήμνο έχουν απογραφεί 60 υγρότοποι (49
φυσικοί και 11 τεχνητοί) συνολικής έκτασης 18.500 στρ. (WWF Ελλάς 2019). Πολλά από τα
υγροτοπικά συστήματα της Λήμνου δεν απαντώνται σε άλλα ελληνικά νησιά. Το σύνολο των
φυσικών υγρότοπων βρίσκεται στην παράκτια ζώνη, κυρίως πάνω ή δίπλα σε αμμώδεις
εκτάσεις και αμμοθίνες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύμπλεγμα Αλυκή Χορταρολίμνη - Ασπρολίμνη που βρίσκονται βορειοανατολικά και νότια του χωριού
Κοντοπούλι. Η Αλυκή είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση υγρότοπος που απαντάται στα ελληνικά
νησιά, που όμως έχει υποστεί αλλαγές στην υδρολογία μιας και περιμετρικά έχει
κατασκευαστεί τάφρος για την αποτροπή της τροφοδοσίας της με γλυκό νερό. Η
Χορταρολίμνη είναι ένα εκτεταμένο αβαθές παράκτιο έλος που διαφοροποιείται σημαντικά
ως προς την αλατότητα σε σχέση με τις άλλες δύο λίμνες και τροφοδοτείται με νερό μέσω
μικρών ρεμάτων. Τους θερινούς μήνες μετατρέπεται σε βοσκότοπο ενώ στο παρελθόν είχε
χρησιμοποιηθεί ως πεδίο βολής. Τέλος η Ασπρολίμνη είναι μια μικρότερης έκτασης αβαθής
παράκτια αλμυρή λίμνη που διατηρεί νερό μερικούς μήνες το χρόνο. Άλλοι σημαντικοί
υγρότοποι στο νησί είναι το Παλιό Πεδινό, το Έλος Διαπορίου, το Μετόχι Φακού, η μικρή και
μεγάλη λίμνη Πετράδι, τα Σουρλάδικα, το πεδίο βολής Ατσικής, το Κουκονήσι καθώς και οι
υγρότοποι στο μυχό του κόλπου του Μούδρου, που ωστόσο έχει μειωθεί η έκτασή τους από
την κατασκευή του αεροδρομίου της Λήμνου στα τέλη της δεκαετίας του ’50 (Καρδαμάκη και
συν. 2010, Γιαννακάκης Προσωπ. επικ.). Οι μεγαλύτεροι τεχνητοί υγρότοποι είναι η
Φραγμολίμνη Κοντιά (1.100.000 κ.μ.) και η Λιμνοδεξαμενή Θάνους (90.000 κ.μ.) που όμως
υπολειτουργεί, ενώ επιπλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εγκρίνει
εδώ και αρκετά χρόνια την κατασκευή μιας λιμνοδεξαμενής στην Ατσική και ενός χωμάτινου
φράγματος στον Κάσπακα (Αθανασόπουλος και συν. 2006, Georgiadis et al. 2010).
Η βιοποικιλότητα των υγροτόπων της Λήμνου είναι καλά μελετημένη, ειδικά στους 3
μεγάλους υγρότοπους του νησιού (Schneider 1986, Ζόγκαρης 1995, Τρούμπης και συν. 1995,
Lopau 1999, Παπαγρηγορίου και συν. 2001, Panitsa et al. 2003, Langangen 2008, Δημαλέξης
και συν. 2008, Κακαλής 2009, Strachinis & Roussos 2016). Αρκετά είδη υδρόβιων πτηνών
διατηρούν στη Λήμνο πληθυσμούς που αντιστοιχούν στο 10 με 20 % του εθνικού πληθυσμού.
Ιδιαίτερα για τη περίπτωση της Καστανόπαπιας (Tadorna ferruginea) και της Πετροτριλίδας
(Burhinus oedicnemus) το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο. Μάλιστα, το 1988 ο
αριθμός των αναπαραγόμενων ειδών στους μεγαλύτερους υγρότοπους του νησιού άγγιξε τα
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όρια των διεθνών κριτηρίων για την κήρυξη τους σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας. Παρά
τις προσπάθειες καταγραφής τα επόμενα χρόνια, οι τιμές αυτές δεν επαναλήφθηκαν.

Εικόνα 9. Έλος Διαπορίου.
© Α. Καρδαμάκη/WWF.

Εικόνα 10. Υγρότοπος Σουρλάδικα.
© Θ. Γιαννακάκης/WWF.

Εικόνα 11. Μετόχι Φακού.
© Γ. Κατσαδωράκης/WWF.

Εικόνα 12. Λίμνη Πετράδι.
© Α. Καρδαμάκη/WWF.

Γεωλογικά η Λήμνος αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης τριτογενούς ιζηματογενούς λεκάνης που
σχηματίσθηκε γύρω από την κρυσταλλοσχιστώδη μάζα της Ροδόπης. Η λεκάνη αυτή, που
ονομάζεται και Περιροδοπική ζώνη, εκτείνεται και στα γειτονικά νησιά Ίμβρο, Σαμοθράκη,
Αγ. Ευστράτιο, καθώς και στη Χαλκιδική και τη Δυτική Θράκη. Το συνολικό πάχος των
ιζημάτων της λεκάνης ξεπερνά τα 1000 μ. Στη Λήμνο εμφανίζεται επιφανειακώς μόνο ένα
μικρό τμήμα της ιζηματογενούς σειράς.
Το υπόβαθρο της νήσου σχηματίζεται από μολασσικούς σχηματισμούς ηλικίας ΗωκαίνουΟλιγοκαίνου, μέσα στους οποίους παρεμβάλλονται διεισδύσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων.
Η ηφαιστειακή δράση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γεωλογίας του νησιού και
εκδηλώθηκε σε δύο κυρίως φάσεις, στις αρχές του Μειοκαίνου και στις αρχές του
Πλειοκαίνου. Από απόψεως συνθηκών γένεσης και πετρολογικής σύστασης τα ηφαιστειακά
πετρώματα είναι το αποτέλεσμα ηφαιστειακών εκχύσεων και εκρήξεων που συνέβησαν στην
περιοχή σε διάφορες εποχές, στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, ακόμη και σε ιστορικούς
χρόνους. Τα παλαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα καλύφθηκαν μεταγενέστερα από
τεταρτογενείς αποθέσεις σε ορισμένες περιοχές (Παπαγρηγορίου και συν. 2001).
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3.3.

Εδαφολογικά δεδομένα και εδαφική χαρτογράφηση.

Τα εδαφολογικά δεδομένα των παρακάτω κεφαλαίων έχουν προκύψει από πρωτογενή
έρευνα μέσω του προγράμματος Terra Lemnia καθώς και από δευτερογενή δεδομένα που
αντλήθηκαν από τον OΠΕΚΕΠΕ (2014) και επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της εργασίας για το
υπό έκδοση βιβλίο με τίτλο: "Οι φυτογενετικοί πόροι της Λήμνου, με έμφαση στις τοπικές
ποκιλίες" (Μπεμπέλη κ.ά. 2020 – Υπό έκδοση). Την έρευνα αυτή ανέλαβαν οι συνεργάτες του
προγράμματος Δρ. Κοσμάς Κωνσταντίνος (ομότιμος καθηγητής ΓΠΑ), Δρ. Καΐρης Ορέστης και
Χρυσούλα Αρατζιόγλου από το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το έδαφος αποτελεί ένα σημαντικό φυσικό πόρο, από το οποίο εξαρτάται όχι μόνο η
οικονομία σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα αλλά και η διατήρηση τουλάχιστον της χερσαίας
ζωής στον πλανήτη. Το έδαφος ως φυσικός πόρος ανανεώνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς,
ενώ ο ρυθμός υποβάθμισης από τον άνθρωπο γίνεται συνήθως με πολύ ταχείς ρυθμούς. Για
παράδειγμα για να σχηματισθεί έδαφος πάχους ενός εκατοστού από ένα πέτρωμα όπως ο
ασβεστόλιθος απαιτούνται μερικοί αιώνες αν όχι και χιλιετία, ενώ ένα εκατοστό εδάφους
μπορεί να καταστραφεί από τον άνθρωπο σε μερικά έτη. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το
έδαφος είναι ένας φυσικός σχηματισμός που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της γης, από τα
προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωμάτων με την μακρόχρονη επίδραση του κλίματος και των
ζώντων οργανισμών. Το έδαφος είναι ένα φυσικό, ανοικτό σύστημα που δέχεται επιδράσεις
από το περιβάλλον και επιδρά στο περιβάλλον. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια δυναμική
ενεργειακή ισορροπία μεταξύ του εδάφους και του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της
δυναμικότητάς του, το έδαφος συνεχώς μεταβάλλει τις ιδιότητές του και κατά συνέπεια τα
δομικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή το έδαφος είναι ένα εξελικτικό σύστημα διαρκώς
μεταβαλλόμενο.
Οι

εδαφικές

χαρτογραφικές

μελέτες

περιγράφουν

εδαφικά

χαρακτηριστικά

σε

συγκεκριμένες περιοχές, ταξινομούν τα εδάφη με βάση παγκοσμίως αναγνωρισμένα
συστήματα ταξινόμησης, οριοθετούν τα όρια των εδαφών με παρόμοιες ιδιότητες στο χάρτη
και προβλέπουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
πραγματοποιείται η χαρτογράφηση.
Οι εδαφικές ιδιότητες ποικίλουν από γη σε γη και αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι τυχαία.
Το έδαφος είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του κλίματος και των ζωντανών οργανισμών στο
μητρικό υλικό, αλλά και του χρόνου που είναι απαραίτητος για τις διαδικασίες σχηματισμού
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του ενώ το τοπογραφικό ανάγλυφο ασκεί σημαντική επίδραση στην εξέλιξή του. Τα διάφορα
μητρικά υλικά συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση των εδαφών μέσα στα όρια των
κλιματικών ζωνών και των ζωνών βλάστησης. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες της τοπογραφίας,
προσθέτουν επιπλέον πολυπλοκότητα καθώς επηρεάζουν τον χρόνο έκθεσης του εδάφους
και τους τύπους των διεργασιών σχηματισμού του. Σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
προαναφερθέντων παραγόντων εμφανίζονται σε επαναλαμβανόμενα γεωμορφολογικά
πρότυπα και ως εκ τούτου κάθε ξεχωριστό γεωμορφολογικό πρότυπο μπορεί να περιέχει ένα
ή περισσότερα εδάφη. Αυτό ακριβώς είναι το υπόβαθρο για την αναγνώριση και τη
χαρτογράφηση των εδαφών στο πεδίο.
Οι έρευνες για το έδαφος διεξάγονται σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας, ανάλογα με τις
συγκεκριμένες ανάγκες που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με τους κανόνες χαρτογράφησης, όσο
μεγαλύτερη

είναι

η

λεπτομέρεια

που

απαιτείται

για

τη

χαρτογράφηση

των

διαφοροποιήσεων του εδάφους, τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα του χάρτη που παράγεται.
Οι Χαρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες (ΧΕΜ) περιλαμβάνουν εδάφη που έχουν παρόμοιες
φυσικές και χημικές ιδιότητες και έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά σημαντικών
πληροφοριών σχετικά με την καταλληλότερη χρήση των εδαφών στην περιοχή μελέτης. Οι
ΧΕΜ πρέπει καταρχήν να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και να μπορούν να μεταβληθούν σε
κλίμακες συμβατές με τα διαθέσιμα υπόβαθρα χαρτογράφησης. Οι κυριότερες διαφορές
μεταξύ εδαφολογικών μελετών διαφορετικών κλιμάκων αφορούν τη φύση των ΧΕΜ, τη
συχνότητα των παρατηρήσεων και των δειγματοληψιών στον αγρό και την ακρίβεια των
ορίων των ΧΕΜ.
Στo πλαίσιo του προγράμματος Terra Lemnia (MEDINA, 2019), και λαμβάνοντας υπόψη τα
πρωτογενή δεδομένα που προέκυψαν από τη δουλειά πεδίου καθώς και τα δευτερογενή
δεδομένα από το έργο: «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεω-πληροφοριακών εδαφολογικών
δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας» (OΠΕΚΕΠΕ, 2014) συντάχθηκε ο
εδαφολογικός χάρτης για το μεγαλύτερο μέρος της Νήσου Λήμνου και καταγράφηκαν οι
βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες των εδαφών βάσει των οποίων γίνεται η ακόλουθη
περιγραφή των εδαφών. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση της γνώσης των εδαφικών
πόρων της Λήμνου και της ορθολογικής διαχείρισης αυτών. Τα εδαφικά δεδομένα τα οποία
χαρακτηρίζουν τα εδάφη της Λήμνου συλλέχθηκαν με επιτόπιες παρατηρήσεις στο νησί οι
οποίες συνοδεύονταν από εδαφικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις οι οποίες
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3. Σκοπός της χαρτογράφησης ήταν να προσδιοριστούν τα
κύρια φυσικά χαρακτηριστικά των εδαφών, όπως η υδρομορφία, η στράγγιση, η
κοκκομετρική σύσταση, το μητρικό υλικό, η κλίση της επιφάνειας, το βάθος, η παρουσία
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ανόργανων ανθρακικών αλάτων, η παρουσία περιοριστικών οριζόντων, η ταξινομική
κατηγορία κ.ά. Η γενική ακρίβεια της εδαφολογικής μελέτης αντιστοιχεί σε κλίμακα 1:
30.000.
Η χαρτογράφηση των εδαφών της Λήμνου στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia έγινε
στη βάση της χαρτογραφικής εδαφικής μονάδας (ΧΕΜ). Η ΧΕΜ αποτελεί μια φυσική μονάδα
η οποία διαφοροποιείται στο τοπίο από διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών
όπως η κλίση της επιφανείας του εδάφους, η κοκκομετρική σύσταση, η υδρομορφία, το
βάθος του εδάφους, το μητρικό υλικό, η εδαφογενετική εξέλιξη, κ.ά. Ειδικότερα η ΧΕΜ
περιλαμβάνει μια σειρά εδαφικών πέδων με παραπλήσιες χημικές και φυσικές ιδιότητες τα
οποία επιδέχονται κοινή καλλιεργητική τεχνική. Το εδαφικό πέδο είναι ένα θεωρητικό
τρισδιάστατο εδαφικό άτομο, που εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι βάθος
150 εκ., με κοινές χημικές και φυσικές ιδιότητες. Το εδαφικό πέδο καλύπτει έκταση μερικών
τετραγωνικών μέτρων ενώ η ΧΕΜ καλύπτει έκταση μερικών δεκάδων στρεμμάτων ανάλογα
με την κλίμακα του εδαφολογικού χάρτη. Η έννοια της ΧΕΜ καθορίσθηκε για πρακτικούς
σκοπούς ενώ η έννοια του πέδου έχει ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομερή μελέτη και έρευνα
των εδαφών.
Προκειμένου να γίνει η χαρτογράφηση των εδαφών οριοθετήθηκαν προκαταρτικά οι ΧΕΜ σε
υπόβαθρο δορυφορικής εικόνας. Η οριοθέτηση των ΧΕΜ έγινε με βάση την ανάλυση του
τόνου της εικόνας μακροσκοπικά ή με τη χρήση λογισμικών ανάλυσης εικόνας. Επίσης
χρησιμοποιηθήκαν βοηθητικά χάρτες τοπογραφικοί, γεωλογικοί και βλάστησης των
περιοχών μελέτης. Η οριστικοποίηση των ορίων των ΧΕΜ πραγματοποιήθηκε με εργασίες
πεδίου.
Η περιγραφή των ΧΕΜ έγινε με βάση ορισμένες μορφολογικές ιδιότητες των εδαφών, οι
οποίες προσδιορίζονται στον αγρό μακροσκοπικά. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το
σύστημα χαρτογράφησης των εδαφών, που εφαρμόστηκε στην κατάρτιση του εδαφολογικού
χάρτη της χώρας, αφού έγιναν μερικές προσθήκες. Το σύστημα αυτό εκπονήθηκε μετά από
εκτεταμένες μελέτες και συμπεράσματα στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό πάντα με τις ανάγκες
της καλλιέργειας και της χρήσης του εδάφους (Yassoglou et. al., 1982). Κατά τη
χαρτογράφηση, εξετάζονται μακροσκοπικές ιδιότητες των εδαφών, σε διάφορες θέσεις
παρατηρήσεων σε βάθος μέχρι 150 εκ. ή μικρότερο στην περίπτωση που υπάρχει συμπαγής
βράχος, η παρουσία του οποίου διαπιστώνεται με τη χρήση εδαφοτρυπάνης. Το υπόμνημα
χαρτογράφησης περιλαμβάνει τις παρακάτω ιδιότητες: υδρομορφία, κοκκομετρική σύσταση
στα βάθη 0-25 εκ., 25-75 εκ., και 75-150 εκ., κλίση επιφανείας εδάφους (%), βάθος εδάφους
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(εκ.), αδρομερή υλικά στην επιφάνεια (%), μητρικό υλικό, διάβρωση, ανθρακικά άλατα,
περιοριστικός ορίζοντας, ηλεκτρική αγωγιμότητα και εδαφογενετική ταξινόμηση. Τα
σύμβολα των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην χαρτογράφηση παρουσιάζονται στο
Διάγραμμα 3 και αμέσως μετά ακολουθεί ανάλυση των ιδιοτήτων και των κλάσεών τους.

Διάγραμμα 3. Σύμβολο χαρτογραφικής εδαφικής μονάδας με τις αντίστοιχες ιδιότητες περιγραφής.

Τα σύνθετα εδαφικά δείγματα ελήφθησαν από τον επιφανειακό ορίζοντα 0-25 εκ σε 61 από
τις 106 δειγματοληπτικές επιφάνειες του προγράμματος. Οι επιφάνειες αυτές βρίσκονται
εντός των 25 συνεκτικών περιοχών δειγματοληψίας οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των
διαφορετικών αγροτικών πρακτικών διαχείρισης της γης (Land Management Practices) στη
Λήμνο.

Τα

εδαφικά

δείγματα μεταφέρθηκαν

στο

εργαστήριο,

αποξηράνθηκαν,

λειοτριβήθηκαν και κοσκινίστηκαν με κόσκινο των 2 mm και τελικά αποθηκεύτηκαν για να
αναλυθούν. Τα εδαφικά δείγματα αναλύθηκαν εργαστηριακά για: α) την περιεκτικότητά τους
σε οργανικό άνθρακα μέσω της τροποποιημένης μεθόδου υγρής οξείδωσης κατά WalkeyBlack (Nelson & Sommers, 1982), β) τον διαθέσιμο φώσφορο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
Olsen και Bray (Olsen & Sommers, 1982), γ) το pΗ του εδάφους: με νερό και έδαφος σε
αναλογία 1:1 χρησιμοποιώντας το πεχάμετρο Beckman (McLean, 1982), (d) ανταλλάξιμο
κάλλιο μετά από εκχύλιση με οξικό αμμώνιο 1Ν και μέτρηση στο φλογοφωτόμετρο (Thomas,
1982). Τα αναλυτικά εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφικών δειγμάτων από τα 61
αγροτεμάχια δειγματοληψίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3.
23

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

3.3.1. Γενική περιγραφή των χαρτογραφημένων περιοχών
3.3.1.1.

Υδρομορφία

Η υδρομορφία αποτελεί εδαφική ιδιότητα η οποία σχετίζεται με το πόσο γρήγορα
απομακρύνεται η περίσσεια νερού από το έδαφος με επιφανειακή απορροή ή με ροή εντός
του εδάφους. Η υδρομορφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή της ανοδικής ή
καθοδικής ροής του νερού στο έδαφος. Η υδρομορφία επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών
και το διαθέσιμο νερό στα φυτά.
Όπως φαίνεται στον Χάρτη 4, τα εδάφη της Λήμνου χαρακτηρίζονται κυρίως ως καλώς
αποστραγγιζόμενα σε ποσοστό 73,6%. Ως καλώς αποστραγγιζόμενα χαρακτηρίζονται τα
εδάφη τα οποία έχουν συνήθως μεγάλη υδραυλική αγωγιμότητα και το νερό διηθείται στα
βαθύτερα στρώματά του. Το έδαφος παραμένει υγρό μόνο κατά την υγρή περίοδο του έτους.
Σε αυτά τα εδάφη δεν απαιτείται στράγγιση.
Τα ατελώς αποστραγγιζόμενα εδάφη είναι η δεύτερη σημαντική κλάση που καλύπτει το
17,2% της περιοχής. Τα εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται από μεγάλη υγρασία για μακρά
περίοδο του έτους κοντά στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται δυσμενώς οι
καλλιέργειες κατά την άνοιξη. Προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες απαιτείται στράγγιση
του εδάφους.
Τα κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη καταλαμβάνουν το 9,2% της περιοχής και εντοπίζονται
κυρίως στις χαμηλότερες πεδινές περιοχές της Λήμνου. Τα εδάφη αυτά έχουν υψηλή στάθμη
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των υγρών μηνών του έτους ή
κατακλύζονται με νερό. Εάν πρόκειται σε αυτά τα εδάφη να καλλιεργηθούν πολυετή φυτά ή
πρώιμες ανοιξιάτικες καλλιέργειες απαιτείται οπωσδήποτε στράγγιση. Oι δυο υγροβιότοποι
στα ανατολικά της Λήμνου, με τα πολύ κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη, δεν πρέπει να
αποστραγγισθούν αλλά να παραμείνουν στη φυσική τους κατάσταση.
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Χάρτης 4. Χάρτης κατανομής κλάσεων υδρομορφίας εδαφών νήσου Λήμνου.
Σημ: Για τις περιοχές με λευκό χρώμα δεν υπάρχουν εδαφικά δεδομένα.

3.3.1.2.

Κοκκομετρική σύσταση

Η κοκκομετρική σύσταση του εδάφους ορίζεται ως η σχετική αναλογία των κλασμάτων
άμμου, ιλύος και αργίλλου. Η άμμος αποτελεί το κλάσμα διαστάσεων κόκκων από 2,0
χιλιοστά έως 0,05 χιλιοστά, η ιλύς το κλάσμα διαστάσεων 0,05-0,002 χιλιοστά και η άργιλλος
το λεπτότερο εδαφικό υλικό διαστάσεων κόκκων μικρότερο από 0,002 χιλιοστά. Η
κοκκομετρική σύσταση του εδάφους επηρεάζει σημαντικά την αποθηκευτική ικανότητα σε
νερό, την κατάσταση υδρομορφίας, την εδαφική θερμοκρασία, τη διάβρωση του εδάφους,
και την κατάσταση γονιμότητας και παραγωγικότητάς του. Τα αργιλλώδη εδάφη συγκρατούν
μεγαλύτερη ποσότητα εδαφικού νερού σε σύγκριση με τα αμμώδη εδάφη. Η μεταβολή της
θερμοκρασίας ενός υγρού αργιλλώδους εδάφους γίνεται βραδύτερα την άνοιξη ή το
φθινόπωρο από ότι ενός υγρού αμμώδους εδάφους. Όσο περισσότερο χονδρόκοκκο είναι
ένα έδαφος τόσο μικρότερη είναι η ενεργός επιφάνεια των εδαφικών τεμαχιδίων και τόσο
μικρότερη η αντίστασή του στη διάβρωση. Η άργιλλος αποτελεί το εδαφικό συστατικό που
αποδίδει θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Η άμμος ευνοεί τον καλό αερισμό του εδάφους, ενώ
η ιλύς την συγκράτηση του νερού σε συνδυασμό με την άργιλλο. Ανάλογα με το ποσοστό της
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άμμου, ιλύος και αργίλλου δημιουργούνται οι κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης των
εδαφών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα χαρτογράφησης των εδαφών της Λήμνου, η επικρατούσα κλάση
κοκκομετρικής σύστασης είναι τα μετρίως χονδρόκοκκα εδάφη (αμμο-πηλώδη) που
καλύπτουν το 46,7% της περιοχής. Η επόμενη σημαντική κλάση είναι η μετρίως λεπτόκοκκη
(αργιλλο-πηλώδης, αμμο-αργιλλο-πηλώδης) η οποία καλύπτει έκταση σε ποσοστό 34,5% της
περιοχής (Χαρτης 5). Τα μέσης κοκκομετρικής σύστασης εδάφη (πηλώδη) και τα χονδρόκοκκα
(πηλο-αμμώδη) καλύπτουν το 7,6% και 8,0%, της περιοχής, αντίστοιχα. Τα λεπτόκοκκα εδάφη
(αργιλλώδη, αμμο-αργιλλώδη) καλύπτουν μικρή έκταση σε ποσοστό 2,2%.
Τα λεπτόκοκκα και μετρίως λεπτόκοκκα εδάφη είναι περισσότερο γόνιμα σε σύγκριση με τα
χονδρόκοκκα ή της μέσης κοκκομετρικής σύστασης εδάφη, απαιτούν

όμως ιδιαίτερη

προσοχή κατά την άροση διότι είναι πολύ κολλώδη όταν είναι υγρά και πολύ συνεκτικά όταν
είναι ξηρά. Τα μέσης κοκκομετρικής σύστασης και χονδρόκοκκα εδάφη είναι λιγότερο
παραγωγικά και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την λίπανση και την άρδευση (μικρές
ποσότητες σε μεγαλύτερες δόσεις).

Χάρτης 5. Χάρτης κατανομής κλάσεων κοκκομετρικής σύστασης στον ανώτερο επιφανειακό ορίζοντα.

26

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

3.3.1.3.

Βάθος εδάφους

Το βάθος του εδάφους χαρακτηρίζει το ψαθυρό εδαφικό υλικό που βρίσκεται επάνω σε
βράχο ή σε κάποιον περιοριστικό ορίζοντα και χρησιμοποιείται ως μέσον ανάπτυξης των
φυτών. Το βάθος του εδάφους ορίζει τον εδαφικό όγκο από τον οποίο τα φυτά ικανοποιούν
τις ανάγκες τους σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. Η αποθηκευτική ικανότητα του εδάφους σε
νερό και το ενεργό βάθος του ριζοστρώματος των φυτών καθορίζονται από το βάθος του
εδάφους. Η επίδραση της διάβρωσης του εδάφους στην παραγωγικότητα του εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το πάχος και την ποιότητα του επιφανειακού ορίζοντα και την φύση του
υπεδάφους. Τα περισσότερα λοφώδη εδάφη της Λήμνου έχουν περιορισμένο βάθος με
αποτέλεσμα η οποιαδήποτε απώλεια εδαφικού υλικού και συνεπώς η μείωση του βάθους
του εδάφους θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και τις αποδόσεις των
καλλιεργειών (Εικόνες 13 & 14).

Εικόνες 13 & 14. Παραδείγματα εδαφών με διαφορετικό βάθος (πολύ βαθύ έδαφος >150 εκ. βάθος,
αριστερά, και μέτρια βαθύ έδαφος 40-60 εκ. βάθος, δεξιά)

Όπως φαίνεται στον Χάρτη 6, τα αβαθή εδάφη (βάθος 15-30 εκ.) καταλαμβάνουν τη
μεγαλύτερη έκταση, αντιστοιχώντας στο 33,2% της περιοχής. Η επόμενη σημαντική κλάση
βάθους εδάφους είναι τα πάρα πολύ βαθιά εδάφη (βάθος μεγαλύτερο από 150 εκ.) η οποία
καλύπτει έκταση σε ποσοστό 29,3% της περιοχής. Τα μετρίως βαθιά (βάθος 30-60 εκ.) και
βαθιά εδάφη

(βάθος 60-100 εκ.) καλύπτουν έκταση 12,0% και 13,7% της περιοχής,

αντίστοιχα. Τα πολύ βαθιά εδάφη (βάθος 100-150 εκ.) καλύπτουν έκταση σε ποσοστό 8,9%
της περιοχής. Τέλος τα πολύ αβαθή εδάφη (βάθος <15 εκ) καταλαμβάνουν το 2,9% της
περιοχής. Συνεπώς ένα μεγάλο ποσοστό εδαφών είναι πολύ υποβαθμισμένα (βάθος <30 εκ.)
ή μέτρια υποβαθμισμένα (βάθος 30-60 εκ.). Η περαιτέρω υποβάθμιση αυτών των εδαφών
θα έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα του τόπου και στην ερημοποίηση
της γης.
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Χάρτης 6. Χάρτης κατανομής κλάσεων βάθους εδάφους στη Λήμνο.

3.3.1.4.

Μητρικό υλικό

Ως μητρικό υλικό χαρακτηρίζεται το γεωλογικό υλικό από το οποίο σχηματίσθηκε το έδαφος
με τη δράση των διεργασιών εδαφογένεσης. Το μητρικό υλικό θεωρείται ως ένας από τους
πέντε παράγοντες σχηματισμού των εδαφών (μητρικό υλικό, τοπογραφία, κλίμα, οργανισμοί
και χρόνος). Τα εδάφη κληρονομούν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το είδος του
μητρικού υλικού πάνω στο οποίο σχηματίσθηκαν. Για παράδειγμα εδάφη που
σχηματίσθηκαν σε μητρικό υλικό ασβεστόλιθο χαρακτηρίζονται ως μετρίως λεπτόκοκκα ή
λεπτόκοκκα, με μεγάλο βαθμού κορεσμού με βάσεις, συνήθως αβαθή με σχετικά ξηρό
καθεστώς εδαφικής υγρασίας. Εδάφη που σχηματίσθηκαν σε σχιστόλιθο έχουν συνήθως
μέση κοκκομετρική σύσταση, μεγάλο βαθμό κορεσμού με βάσεις, υψηλή γονιμότητα,
μεγάλη υδατοπερατότητα, χαμηλότερους ρυθμούς διάβρωσης και απώλειας του ιζήματος
από ότι τα εδάφη που έχουν διαμορφωθεί σε μάργες με παρόμοιες κλίσεις εδάφους και
πρακτικές διαχείρισης. Αντίστοιχα, τα εδάφη που έχουν σχηματισθεί σε ηφαιστειακά
πετρώματα είναι αβαθή με μεγάλο κίνδυνο υποβάθμισης και ερημοποίησης.
Ένα σημαντικό μέρος των εδαφών της Λήμνου έχουν σχηματιστεί σε μητρικό υλικό
αλλουβιακών αποθέσεων οι οποίες καλύπτουν το 16,3% της περιοχής. Τα υλικά αυτά
προέκυψαν από τη διάβρωση των εδαφών στις ανώτερες αυτόχθονες περιοχές, στη συνέχεια
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μεταφέρθηκαν και αποτέθηκαν με τα πλημμυρικά νερά στις κατώτερες πεδινές περιοχές. Τα
εδάφη αυτά ποικίλουν σε κοκκομετρική σύσταση, είναι συνήθως πολύ βαθιά και πολύ
γόνιμα. Τα εδάφη αυτά είναι και τα περισσότερο παραγωγικά εδάφη της Λήμνου.
Ένα άλλο σημαντικό μητρικό υλικό σχηματισμού των εδαφών είναι ο φλύσχης (ιλυόλιθος)
καλύπτοντας το 25,0% της περιοχής (Εικόνες 15 & 16). Τα εδάφη που σχηματίσθηκαν σε αυτό
το μητρικό υλικό έχουν συνήθως μετρίως λεπτόκοκκη κοκκομετρική σύσταση, είναι μετρίως
βαθιά έως αβαθή με μικρή υδατοπερατότητα.
Άλλη σημαντική κλάση μητρικού υλικού είναι τα ηφαιστειακά πετρώματα που καλύπτουν το
16,8% της περιοχής. Τα εδάφη που σχηματίσθηκαν σε αυτό το μητρικό υλικό έχουν
κοκκομετρική σύσταση συνήθως μετρίως λεπτόκοκκη ή μέση, είναι πολύ αβαθή ή αβαθή με
μεγάλο βαθμό υποβάθμισης και κίνδυνο ερημοποίησης.
Εδάφη που σχηματίσθηκαν σε μητρικό υλικό ψαμμίτες καλύπτουν έκταση 5,5% της περιοχής.
Τα εδάφη αυτά είναι χονδρόκοκκα, με μεγάλη υδατοπερατότητα, συνήθως βαθιά, μετρίως
γόνιμα, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις λιπάνσεις και ιδιαίτερα στις αζωτούχες
λιπάνσεις.
Το μητρικό υλικό αμμοθίνες καταλαμβάνει έκταση ίση με το 6,2% της περιοχής. Τα εδάφη σε
αυτό το μητρικό υλικό είναι αμμώδη, συνήθως ακατάλληλα για γεωργικές καλλιέργειες.
Υπάρχουν και άλλα μητρικά υλικά στα οποία σχηματίσθηκαν εδάφη, τα οποία καλύπτουν
μικρές εκτάσεις όπως οι μάργες (ποσοστό 1,7%), αλλουβιακοί αναβαθμοί (1,6%),
αλλουβιακά ριπίδια (1,7%). Επίσης μικρές εκτάσεις καλύπτουν και τα μητρικά υλικά βασικά
πυριγενή (0,9%), μαγματικά κροκαλοπαγή (6,2%), αναμεμειγμένα φλύσχης και ηφαιστειακά
πετρώματα (0,6%) και λιμναίες αποθέσεις (0,3%).

Εικόνες 15 & 16. Τυπικά μητρικά υλικά στα οποία σχηματίστηκαν τα εδάφη στη Λήμνο (αριστερά:
ηφαιστειακά, δεξιά: φλύσχης).
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3.3.1.5.

Κλίση επιφανείας εδάφους

Ως κλίση επιφανείας εδάφους ορίζεται η γωνία η οποία σχηματίζει οποιοδήποτε σημείο της
επιφάνειας της γης σε σχέση με ένα οριζόντιο επίπεδο αναφοράς. Η κλίση της επιφανείας
του εδάφους ως χαρακτηριστικό της τοπογραφίας μιας περιοχής επηρεάζει το σχηματισμό
των εδαφών ως ένας από τους πέντε παράγοντες εδαφογένεσης. Η κλίση επηρεάζει τη
διάβρωση του εδάφους. Η διάβρωση του εδάφους γίνεται σημαντική εάν η κλίση της
επιφανείας του εδάφους υπερβεί μια κρίσιμη τιμή (μεγαλύτερη του 6%) και κατόπιν αυξάνει
λογαριθμικά.
Όπως φαίνεται στον Χάρτη 7, η επικρατέστερη κλάση κλίσης είναι τα ελαφρώς κεκλιμένα
εδάφη (κλίση 2-6%) η οποία καλύπτει το 52,9% της περιοχής. Τα εδάφη αυτής της κλάσης
είναι συνήθως βαθιά με εγκατεστημένες γεωργικές καλλιέργειες. Εδάφη με μεγάλες κλάσεις
κλίσης που χαρακτηρίζονται απότομα (κλίση 25-35%) και πολύ απότομα (κλίση >35%)
καλύπτουν έκταση 8,3% και 10,1%, αντίστοιχα. Τα εδάφη αυτά είναι συνήθως αβαθή και
έχουν υποστεί στο παρελθόν έντονη υποβάθμιση από την υδατική διάβρωση του εδάφους.
Οι περιοχές αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι. Η επόμενη σημαντική κλάση
κλίσης είναι τα μετρίως κεκλιμένα εδάφη (κλίση 6-12%) η οποία καλύπτει το 16,7% της
περιοχής. Σε αυτές τις περιοχές επικρατούν εδάφη μετρίως βαθιά έως αβαθή με μέτρια έως
ισχυρή υποβάθμιση και χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι. Τα σχεδόν επίπεδα εδάφη
(κλίση 0-2%) καλύπτουν έκταση 7,7%. Σε αυτή την κλάση επικρατούν βαθιά εδάφη,
παραγωγικά που χρησιμοποιούνται κυρίως για γεωργικές καλλιέργειες ή αποτελούν φυσικές
περιοχές (υγροβιότοποι). Τέλος, οι κλάσεις κλίσης των ισχυρώς κεκλιμένων (κλίση 12-18%)
και των μετρίως απότομων εδαφών (κλίση 18-25%) καλύπτουν έκταση σε ποσοστά 2,7% και
1,6%, αντίστοιχα.
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Χάρτης 7. Χάρτης κλάσεων κλίσεων επιφανείας εδάφους της Λήμνου.

3.3.1.6.

Αδρομερή υλικά

Ως αδρομερή υλικά ορίζονται οι πέτρες και τα χαλίκια διαμέτρου μεγαλύτερης από 2 χιλιοστά
τα οποία είναι συμπαγή και σκληρά, δυσκόλως θρυμματιζόμενα. Εμφανίζονται στην
επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο εδαφικό σώμα σε διάφορες ποσότητες. Σε πολλές
περιπτώσεις αποτελούν δείκτη υποβάθμισης του εδάφους διότι κατά την υδατική διάβρωση
παρασύρονται τα λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά με το νερό επιφανειακής απορροής και
παραμένουν στην επιφάνεια του εδάφους οι πέτρες ή τα χαλίκια. Η παρουσία των λίθων στα
εδάφη μπορεί να έχει αρνητικές αλλά και θετικές επιδράσεις στην διαχείρισή τους. Οι
αρνητικές επιδράσεις συνοψίζονται: (α) στη μείωση του ενεργού βάθους του ριζοστρώματος,
(β) στη δυσχέρεια χρήσης των καλλιεργητικών εργαλείων του εδάφους και (γ) στην ανάπτυξη
των κονδυλωδών καλλιεργειών. Οι θετικές επιδράσεις είναι οι εξής: (α) η προστασία του
εδαφικού νερού από την εξάτμιση και (β) η μείωση της διάβρωσης του εδάφους. Συνεπώς η
παρουσία των αδρομερών υλικών, ιδιαίτερα στην επιφάνεια του εδάφους, είναι πολύ
σημαντική περισσότερο στις επικλινείς περιοχές όπου και πρέπει να παραμένουν στον αγρό.
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Εικόνες 17 & 18. Παραδείγματα εδαφών με διαφορετικό ποσοστό αδρομερών υλικών (πέτρες,
χαλίκια) στην επιφάνεια του εδάφους (25% κάλυψη, αριστερά, και 75% κάλυψη, δεξιά).

Όπως φαίνεται στον Χάρτη 8, οι περιοχές με μικρή ποσότητα αδρομερών υλικών (<20%
αδρομερή υλικά) ή περιοχές που είναι ελεύθερες αδρομερών υλικών καταλαμβάνουν
έκταση 51,3% της περιοχής. Αυτές οι περιοχές εντοπίζονται κυρίως σε εδάφη που
σχηματίσθηκαν σε μητρικά υλικά αλλουβιακές αποθέσεις, αλλουβιακοί αναβαθμοί,
ψαμμίτες, αμμοθίνες και μάργες. Η επόμενη σημαντική κλάση με μέτρια ποσότητα
αδρομερών υλικών (πέτρες χαλίκια 20-60%) καταλαμβάνει έκταση 36,2%. Τα εδάφη αυτά
εντοπίζονται κυρίως σε μητρικά υλικά ηφαιστειακά, ιλυόλιθους, αποθέσεις αργίλλου και
αλλουβιακά ριπίδια. Τέλος εδάφη με μεγάλη ποσότητα αδρομερών υλικών καταλαμβάνουν
έκταση σε ποσοστό 12,5% της νήσου. Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται κυρίως σε ηφαιστειακά
μητρικά υλικά με μεγάλες κλίσεις.
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Χάρτης 8. Χάρτης κατανομής κλάσεων αδρομερών υλικών στην επιφάνεια του εδάφους.

3.3.1.7.

Βαθμός διάβρωσης εδάφους

Ο χαρακτηρισμός του βαθμού διάβρωσης πραγματοποιήθηκε με βάση την παρουσία ή
απουσία εδαφικών οριζόντων και χαραδρώσεων και διακρίθηκαν τέσσερεις κλάσεις. Η
εδαφική διάβρωση αποτελεί τη σημαντικότερη διεργασία υποβάθμισης των εδαφών της
Λήμνου. Η διάβρωση του εδάφους ανάλογα με το αίτιο το οποίο την προκαλεί διακρίνεται
σε: (α) υδατική, (β) μηχανική και (γ) αιολική διάβρωση. Η υδατική διάβρωση προκαλείται
από το νερό που απορρέει μετά από μια ισχυρή βροχή στην επιφάνεια του εδάφους και
παρασύρει τα εδαφικά τεμαχίδια. Η υδατική διάβρωση του εδάφους είναι ένα φυσικό
φαινόμενο που εξελίσσεται συνήθως με αργούς και μη επιζήμιους ρυθμούς. Η επέμβαση
όμως του ανθρώπου στη βλάστηση μπορεί να την επιταχύνει με καταστροφικούς ρυθμούς
έτσι ώστε η διάβρωση να θεωρείται η πιο σημαντική διεργασία υποβάθμισης και
ερημοποίησης της γης. Η μηχανική διάβρωση είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας του
εδάφους και παρατηρείται κατά την στιγμή που οργώνεται ή δισκοσβαρνίζεται το έδαφος.
Το έδαφος με τη μηχανική διάβρωση μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση κίνησης του
γεωργικού ελκυστήρα. Η αιολική διάβρωση προκαλείται από τη δράση του ανέμου ο οποίος
παρασύρει το εδαφικά τεμαχίδια σε διάφορες αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος των
εδαφικών κόκκων και την ένταση του ανέμου.
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Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έγιναν στον αγρό, η επικρατούσα κλάση βαθμού
διάβρωσης των εδαφών της Λήμνου είναι η μέτρια η οποία καταλαμβάνει το 36,0% της
περιοχής (Εικόνα 19). Εδάφη με μέτρια διάβρωση χαρακτηρίζονται όταν έχουν χάσει κατά
μέσο όρο 25-75% του αρχικού επιφανειακού Α-ορίζοντα. Σε αυτή την κλάση διάβρωσης η
επιφανειακή στρώση αποτελείται από μείγμα υλικών του Α-ορίζοντα και του υποκείμενου
ορίζοντα. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να υπάρχει μία σύνθετη κατάσταση από κηλίδες
χωρίς καμία διάβρωση μέχρι κηλίδες όπου όλος ο Α-ορίζοντας έχει απομακρυνθεί.

Εικόνες 19 & 20. Εδάφη που έχουν υποστεί διαφορετικό βαθμό διάβρωσης: μέτρια διάβρωση
(αριστερά) και ισχυρή διάβρωση (δεξιά).

Με ασθενή διάβρωση χαρακτηρίζεται το 15,2% των εδαφών της περιοχής. Σε αυτή την κλάση
διάβρωσης, τα εδάφη έχουν χάσει μέρος του Α-ορίζοντα αλλά κατά μέσο όρο λιγότερο από
25% του αρχικού Α-ορίζοντα. Ενδείξεις για κλάση ασθενούς διάβρωσης είναι: (α) οι λιγότερες
αυλακώσεις (rills), (β) η συγκέντρωση υλικών στη βάση μιας κλίσης ή σε ένα κοίλωμα και (γ)
οι διάσπαρτες κηλίδες όπου ο ορίζοντας καλλιέργειας περιέχει υλικά από τον υποκείμενο
ορίζοντα.
Εδάφη με ισχυρή ή πολύ ισχυρή διάβρωση καλύπτουν το 11,1% της περιοχής και
εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Βίγλας και ιδιαίτερα στο νοτιοδυτικό μέρος της νήσου
(Εικόνα 20). Τα εδάφη με ισχυρή διάβρωση έχουν χάσει όλο τον επιφανειακό Α-ορίζοντα και
μερικούς από τους βαθύτερους ορίζοντες στη μεγαλύτερή τους έκταση. Το αρχικό έδαφος
μπορεί να αναγνωρισθεί μόνο σε μεμονωμένες κηλίδες.
Τέλος εδάφη χωρίς καμία διάβρωση καλύπτουν το 35,8% των εδαφών της περιοχής. Τα
εδάφη αυτά είναι στην πλειονότητά τους σχεδόν επίπεδα ή ελαφρώς κεκλιμένα που
σχηματίσθηκαν κυρίως σε μητρικό υλικό αλλουβιακών αποθέσεων και καλύπτονται με
ικανοποιητική βλάστηση κατά την υγρή περίοδο του έτους.
34

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Χάρτης 9. Κλάσεις βαθμού διάβρωσης εδαφών Λήμνου.

3.3.1.8.

Παρουσία ανθρακικών αλάτων

Τα ανθρακικά άλατα αποτελούν συστατικό των εδαφών, ιδιαίτερα αυτών που
σχηματίσθηκαν σε πετρώματα πλούσια σε ανθρακικά άλατα όπως ο ασβεστόλιθος και η
μάργα ή σε αλλουβιακές αποθέσεις που προήλθαν από εδάφη που σχηματίσθηκαν στα
προαναφερόμενα μητρικά υλικά. Τα ανθρακικά άλατα επηρεάζουν την οξύτητα των εδαφών.
Για παράδειγμα εδάφη πλούσια σε ανθρακικά έχουν αντίδραση αλκαλική. Τα ανθρακικά
άλατα αποτελούν πηγή ασβεστίου και μαγνησίου, στοιχείων που συγκαταλέγονται στα
θρεπτικά μακρο-στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Η παρουσία των
ανθρακικών αλάτων μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών. Για
παράδειγμα υψηλή παρουσία ανθρακικών στο έδαφος είναι πιθανόν να προκαλέσει
τροφοπενία ιχνοστοιχείων (σιδήρου, χαλκού, κλπ.) στα αναπτυσσόμενα φυτά. Επίσης τα
ανθρακικά άλατα επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα των φωσφορικών
λιπάνσεων με δέσμευση του φωσφόρου σε αδιάλυτη μορφή.
Δεδομένα χαρτογράφησης των εδαφών της Λήμνου έδειξαν ότι το 43,6% αυτών είναι
ελεύθερα ανθρακικών αλάτων σε όλο το βάθος της εδαφότομης (Χάρτης 10). Τα εδάφη αυτά

35

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με μητρικό υλικό ηφαιστειακά πετρώματα. Εδάφη πλούσια
σε ανθρακικά άλατα σε όλο το βάθος της εδαφοτομής καταλαμβάνουν το 29,7% της
περιοχής. Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές με μητρικά υλικά αλλουβιακές
αποθέσεις, ψαμμίτες, μάργες και αποθέσεις αργίλλων. Εδάφη με ασθενή αντίδραση ή μικρή
περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα καταλαμβάνουν έκταση 19,8% της περιοχής. Τέλος,
εδάφη με παρουσία ανθρακικών στο υπέδαφος καταλαμβάνουν έκταση 6,9% της περιοχής.
Από τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων 54 επιφανειακών εδαφικών δειγμάτων
από διάφορες γεωργικές θέσεις και βοσκότοπους προέκυψε ότι η ποσότητα των ανθρακικών
αλάτων παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. Οι τιμές των ανθρακικών αλάτων κυμάνθηκαν από
μηδενικές έως μεγάλες τιμές (ελάχιστη τιμή: 0%, μέγιστη τιμή: 20,5%).

Χάρτης 10. Κατανομή ανθρακικών αλάτων στα εδάφη της Λήμνου.

3.3.1.9.

Εδαφογενετική τάξη

Η διαδικασία κατάταξης των γεωργικών εδαφών σε κατηγορίες (τάξεις) ή ομάδες εδαφών,
ονομάζεται εδαφική ταξινόμηση. Στόχος της ταξινόμησης των εδαφών που υπάρχουν στη
φύση είναι να μας διευκολύνει να μελετήσουμε κατά συστηματικό τρόπο τις ιδιότητές τους
όπως αυτές προέκυψαν κάτω από την επίδραση των παραγόντων εδαφογένεσης (μητρικό
υλικό, τοπογραφικό ανάγλυφο, κλίμα, οργανισμοί και χρόνος). Σε ένα σύστημα ταξινόμησης
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εδαφών διαφορετικά εδάφη ομαδοποιούνται σύμφωνα με διαγνωστικά κριτήρια σε
κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται με βάση τα διαφοροποιημένα μεταξύ τους
χαρακτηριστικά (εδαφικοί ορίζοντες, παρουσία δομής, χρώμα εδάφους, βαθμός κορεσμού
με βάσεις, παρουσία αδρομερών υλικών, κλπ.). Υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης
εδαφών. Στην περίπτωση της Λήμνου χρησιμοποιήθηκε το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης
Εδαφών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO soil
classification system, FAO, 2006).
Όπως φαίνεται στον Χάρτη 11, η επικρατούσα ταξινομική κατηγορία εδαφών της Λήμνου
είναι τα Leptosols που καταλαμβάνουν το 35,9% της περιοχής. Τα εδάφη αυτά έχουν
περιορισμένο βάθος λόγω της παρουσίας συνεχούς συμπαγούς πετρώματος ή λόγω
συνεχούς συμπαγούς ορίζοντα εντός 30 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Τα εδάφη αυτά
χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό υποβάθμισης και εντοπίζονται κυρίως σε κεκλιμένες
επιφάνειες με κύρια χρήση γης ως βοσκότοπος.
Η επόμενη σημαντική ταξινομική κατηγορία είναι τα Cambisols τα οποία καλύπτουν το 30,2%
της περιοχής. Τα εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται από μέτρια εδαφογενετική εξέλιξη με
χαρακτηριστικούς διαγνωστικούς ορίζοντες. Ο διαγνωστικός ορίζοντας που χαρακτηρίζει τα
Cambisols είναι ο καμβικός (χαρακτηριστικά: η δημιουργία εδαφικής δομής και χρώματος σε
συνδυασμό με την προσθήκη ή απώλεια εδαφικών υλικών) συνήθως σε συνδυασμό με ένα
υπερκείμενο ωχρικό επίπεδο (χαρακτηριστικά: η συσσώρευση οργανικής ύλης και η απώλεια
εδαφικών υλικών). Έχουν κοκκομετρική σύσταση λεπτότερη της πηλο-αμμώδους, με μέτρια
ή υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Πρόκειται για εδάφη που αναπτύσσονται
συνήθως είτε σε αυτόχθονα μητρικά υλικά, είτε σε αλλουβιακές αποθέσεις και
χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική γονιμότητα.
Η ταξινομική κατηγορία Fluvisols καταλαμβάνει το 22,5% της περιοχής. Τα Fluvisols είναι
εδάφη τα οποία δεν έχουν αναπτύξει εδαφογενετικούς ορίζοντες, εκτός από ένα ωχρικό
επίπεδο, γεγονός που δηλώνει ότι δεν έχουν συντελεστεί οι κύριες εδαφογενετικές
διεργασίες. Η απουσία εδαφογενετικών οριζόντων οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ικανού
χρόνου για τον σχηματισμό οριζόντων, όπως συμβαίνει στις πρόσφατες αλλουβιακές
αποθέσεις ή στην ύπαρξη κλίσεων όπου οι ρυθμοί διάβρωσης είναι μεγαλύτεροι αυτών του
εδαφο-σχηματισμού ή στην πρόσφατη ανάμιξη των οριζόντων από ζώα ή άροση μέχρι
βάθους 1-2 μέτρα. Τα εδάφη αυτά εντοπίζονται κυρίως στις πεδινές περιοχές και
σχηματίσθηκαν κυρίως σε πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις. Αρκετά από τα εδάφη της
κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται με ατελή ή κακή στράγγιση.
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Άλλη ταξινομική κατηγορία εδαφών στην Λήμνο είναι τα Gleysols τα οποία καταλαμβάνουν
έκταση σε ποσοστό 5,1% της περιοχής. Τα εδάφη αυτά σχηματίσθηκαν σε ψαθυρά υλικά
αλλουβιακών αποθέσεων ή θαλάσσιων και λιμναίων ιζημάτων και δέχονται νέα υλικά ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι κορεσμένα με νερό σε κάποια περίοδο του έτους ή σε όλη
την περίοδο του έτους εντός 50 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Τα εδάφη αυτά ανήκουν
κυρίως στους υγροβιότοπους της Λήμνου.
Άλλη ταξινομική κατηγορία που εντοπίζεται στη Λήμνο είναι τα Regosols τα οποία
καταλαμβάνουν έκταση σε ποσοστό 4,0% της περιοχής. Τα εδάφη αυτά σχηματίσθηκαν σε
ψαθυρά αλλουβιακά υλικά, τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από χονδρόκοκκα υλικά ή
πλούσια σε αδρομερή υλικά με βάθος συνήθως μεγαλύτερο από 100 εκ.
Η ταξινομική κατηγορία Calcisols καταλαμβάνει μικρή έκταση σε ποσοστό 1,7% της περιοχής.
Τα εδάφη αυτά έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό μεγάλες συγκεντρώσεις λεπτά
διαμελισμένου ανθρακικού ασβεστίου εντός 125 εκ. από την επιφάνεια. Έχουν σχηματισθεί
σε μητρικό υλικό μάργες. Τέλος η εδαφική κατηγορία Luvisols καταλαμβάνει πολύ μικρή
έκταση σε ποσοστό 0,6% της περιοχής. Τα εδάφη αυτά χαρακτηρίζονται ως τα πλέον
εξελιγμένα εδάφη της Λήμνου με χαρακτηριστικό εδαφικό υπο-επιφανειακό διαγνωστικό
ορίζοντα τον αργιλλικό (χαρακτηριστικό η μετακίνηση αργίλλου από τους υπερκείμενους
ορίζοντες και συσσώρευση σε αυτόν τον ορίζοντα) και έχουν σχηματισθεί σε μητρικό υλικό
αλλουβιακών αναβαθμών.

Χάρτης 11. Εδαφογενετικές κατηγορίες εδαφών στη Λήμνο.
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3.3.1.10. Λοιπές χημικές εδαφικές ιδιότητες
Η οργανική ύλη αποτελεί στερεό συστατικό του εδάφους η οποία προκύπτει από την
αποσύνθεση των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων συμπεριλαμβανομένων και των
μικροοργανισμών του εδάφους. Αποτελεί σημαντικό συστατικό του εδάφους που επηρεάζει
τη δημιουργία σταθερής εδαφικής δομής, συμβάλει στην βελτίωση της γονιμότητα και την
αύξηση της ικανότητας συγκράτησης του νερού. Αναλυτικά δεδομένα εδαφών από διάφορες
θέσεις έδειξαν ότι τα εδάφη της Λήμνου περιέχουν από μέτριες έως ικανοποιητικές
ποσότητες οργανικής ύλης στον επιφανειακό ορίζοντα. Η οργανική ύλη κυμάνθηκε από 0,6%
έως 7,0% με μέση τιμή 2,4%. Οι μεγαλύτερες τιμές οργανική ύλης μετρήθηκαν στον
επιφανειακό ορίζοντα εδαφών που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι. Στα γεωργικά εδάφη
μετρήθηκαν μικρότερες τιμές από ότι στους βοσκοτόπους με μεγαλύτερες τιμές σε βαθιά
εδάφη ατελώς ή κακώς αποστραγγιζόμενα. Τεχνικές που βελτιώνουν την οργανική ύλη των
εδαφών είναι: (α) η προστασία του εδάφους από την διάβρωση, (β) η ενσωμάτωση των
φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος και όχι η καύση τους, (γ) η προσθήκη κοπριάς και (δ) η
χλωρά λίπανση ιδιαίτερα με ψυχανθή.
Η οξύτητα ή αλκαλικότητα του εδάφους, η οποία χαρακτηρίζεται με τη μέτρηση του pH του
εδάφους, ορίζεται ως η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (H+) στο εδαφικό διάλυμα το
οποίο βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία με τη στερεά φάση. Ανάλογα με την τιμή του
εδαφικού pH τα εδάφη χαρακτηρίζονται ως όξινα, ουδέτερα και αλκαλικά. Ειδικότερα,
εδάφη με τιμές pH μικρότερες του 6,5 χαρακτηρίζονται ως όξινα, εδάφη με τιμές pH μεταξύ
6,6 και 7,3 χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα και εδάφη με τιμές pH μεγαλύτερες του 7,3
χαρακτηρίζονται ως αλκαλικά. Τα διάφορα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε όλο το εύρος
εδαφικού pH, όμως μερικά αρέσκονται σε όξινα, κάποια άλλα σε ουδέτερα ή αλκαλικά
εδάφη. Όπως για παράδειγμα η μελιτζάνα, η πατάτα, το καρπούζι, το φασόλι, η τομάτα, κλπ.
προτιμούν τα όξινα εδάφη. Φυτά όπως η βερικοκιά, η αγκινάρα, τα τεύτλα, η αχλαδιά, η
ροδακινιά, το σπανάκι, κλπ. προτιμούν ουδέτερα εδάφη. Ενώ φυτά όπως το κουνουπίδι, το
σέλινο, το αγγούρι, το πεπόνι, η ροδιά, κλπ. προτιμούν αλκαλικά εδάφη.
Η οξύτητα του εδάφους επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, την
εκδήλωση τροφοπενιών και τοξικοτήτων στα αναπτυσσόμενα φυτά. Σε όξινα εδάφη αυξάνει
η διαθεσιμότητα του βορίου, χαλκού, σιδήρου, ψευδαργύρου, ενώ αντίθετα μειώνεται
εκείνη του μολυβδαινίου. Επίσης σε πολύ όξινα εδάφη διαλύεται το αργίλιο και το μαγγάνιο
στοιχεία τα οποία είναι τοξικά για τα φυτά, ενώ μειώνεται η διαθεσιμότητα του φωσφόρου.
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Σε αλκαλικά εδάφη (pH>7,3) μειώνεται η διαθεσιμότητα του φωσφόρου λόγω δέσμευσης
του σε μορφή δυσδιάλυτου φωσφορικού ασβεστίου. Σε αλκαλικά εδάφη πιθανόν να
παρατηρηθούν τροφοπενίες στα αναπτυσσόμενα φυτά, όπως σιδήρου και χαλκού, λόγω της
δέσμευσης των ιχνοστοιχείων από τα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και μαγνησίου. Η
οξύτητα εδάφους επηρεάζει και την διαθεσιμότητα του ανταλλάξιμου καλίου. Στα πολύ
όξινα εδάφη μεταπίπτει από την στερεά φάση στο εδαφικό διάλυμα και εκπλύνεται, ενώ σε
αλκαλικά εδάφη η απώλεια του καλίου είναι μικρή.
Τα δεδομένα μετρήσεων εδαφών της Λήμνου έδειξαν ότι το pH κυμαίνεται από ισχυρά όξινο
(pH=4.7) έως μετρίως αλκαλικό (pH=8.1). Τα εδάφη χαρακτηρίζονται κυρίως ως ελαφρώς
αλκαλικά (pH=7,4-7,8) με πιθανότητα εύρεσης εντός των τιμών αυτών 51,8%. Όπως φαίνεται
στην Διάγραμμα 4, το 22,2% των εδαφών που αναλύθηκαν έχουν pH μικρότερο του 5,5,
δηλαδή είναι ισχυρά όξινα. Σε αυτά τα εδάφη ενδείκνυται η εφαρμογή οξειδίου ή
υδροξειδίου του ασβεστίου, δηλαδή η ασβέστωση. Η μείωση της οξύτητας σε τιμές pH περί
το 6,5 θα βελτιώσει σημαντικά την παραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. Η απαραίτητη
ποσότητα ασβεστίου για τη βελτίωση της οξύτητας εξαρτάται από την τιμή του pH και το
αργιλλώδες του εδάφους, η όποια μπορεί να κυμαίνεται από 300-700 κιλά οξειδίου ή
υδροξειδίου του ασβεστίου στο στρέμμα. Το ασβέστιο διασπείρεται στην επιφάνεια του
εδάφους όταν αυτό είναι υγρό, ακολουθεί άροση σε βάθος περίπου 30-35 εκ. και
φρεζάρισμα για την καλή ενσωμάτωση του ασβεστίου.
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Ο διαθέσιμος εδαφικός φώσφορος αντιπροσωπεύει το ποσοστό του ολικού εδαφικού
φωσφόρου το οποίο μπορεί να προσροφηθεί από το ριζικό σύστημα των φυτών. Από τις
διάφορες μορφές φωσφόρου ένα πολύ μικρό ποσοστό (περίπου 1-2% του ολικού
φωσφόρου) είναι εύκολα αφομοιώσιμο από τα φυτά. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ο
φώσφορος στο έδαφος είναι ή δύσκολα ή πολύ δύσκολα αφομοιώσιμος, γιατί είτε είναι
προσροφημένος στη στερεά φάση με ισχυρές δυνάμεις ή εμφανίζεται με τη μορφή
δυσδιάλυτων φωσφορικών ενώσεων που απελευθερώνουν το φώσφορο πολύ αργά στο
εδαφικό διάλυμα.
Τα δεδομένα μετρήσεων διαθέσιμου εδαφικού φωσφόρου σε εδάφη της Λήμνου έδειξαν
τιμές που κυμαίνονται από τροφοπενικές (2,9 mg P/kg εδάφους) έως πολύ ικανοποιητικές
(134,1 mg P/kg εδάφους). Η τιμή των 5-8 mg P/kg εδάφους θεωρείται ως οριακή τιμή κάτω
από την οποία αναμένεται εκδήλωση έλλειψης φωσφόρου στα αναπτυσσόμενα φυτά. Σε
αυτή την περίπτωση η προσθήκη φωσφορικού λιπάσματος θα έχει ανταπόκριση από τα
φυτά. Όπως φαίνεται στην Διάγραμμα 5, τα γεωργικά εδάφη της Λήμνου έχουν υπερλιπανθεί με φώσφορο σε ποσοστό 71,4% των περιπτώσεων, ενώ μόνο το 5,5% των
περιπτώσεων βρίσκεται σε τροφοπενικό επίπεδο (συγκέντρωση διαθέσιμου φωσφόρου
που αντιστοιχεί κυρίως σε βοσκοτόπους). Επίσης, το 24,1% των εδαφών περιέχουν
ανταλλάξιμο φώσφορο στο οριακό επίπεδο.
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Γενικά τα γεωργικά εδάφη της Λήμνου έχουν υπερλιπανθεί με φωσφορικά λιπάσματα στο
παρελθόν, συνεπώς συνιστάται η αποφυγή ή η εφαρμογή περιορισμένων ποσοτήτων
φωσφορικών λιπασμάτων για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους.
Όσον αφορά τις φωσφορικές λιπάνσεις, ο καλλιεργητής πρέπει να γνωρίζει ότι ο φώσφορος,
ως φωσφορικό ανιόν, αντιδρά ταχύτατα με το έδαφος και σημαντικό ποσοστό του
λιπάσματος μετατρέπεται σε μη αφομοιώσιμες μορφές. Η δέσμευση από το έδαφος είναι
τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του λιπάσματος. Για περιορισμό της
δέσμευσης του λιπάσματος παρασκευάζονται τα φωσφορικά λιπάσματα σε κοκκώδη μορφή.
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το λίπασμα πρέπει να τοποθετείται σε λωρίδες πλησίον
του σπόρου ή των ριζών και όχι να διασπείρεται.
Το ανταλλάξιμο κάλιο είναι μια άλλη βασική χημική ιδιότητα του εδάφους, δεδομένου ότι η
μορφή αυτή του καλίου χαρακτηρίζει τη διαθέσιμη ποσότητα για την προσρόφηση από τα
φυτά. Βασική πηγή καλίου στα εδάφη είναι τα ορυκτά της αργίλλου, όπως οι καλιούχοι
άστριοι, ο βιοτίτης, ο μοσχοβίτης κλπ. Η περιεκτικότητα των εδαφών σε κάλιο ποικίλει
ανάλογα με: (α) το μητρικό πέτρωμα και (β) το βαθμό εξέλιξης του εδάφους. Εδάφη που
σχηματίσθηκαν σε μητρικό πέτρωμα σχιστόλιθο, γρανίτη είναι πλούσια σε κάλιο, ενώ εδάφη
που σχηματίσθηκαν σε ψαμμίτες, θαλάσσια ιζήματα περιέχουν μικρό ποσοστό καλίου.
Εδάφη που χαρακτηρίζονται με μεγάλο βαθμό εξέλιξης, όπως τα Luvisols, περιέχουν
συνήθως χαμηλές ποσότητες καλίου, ενώ νεαρά εδάφη, όπως τα Fluvisols, είναι συνήθως
πλούσια σε ανταλλάξιμο κάλιο. Το κάλιο αποτελεί απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο στην
ανάπτυξη των φυτών επηρεάζοντας τη σύνθεση της χλωροφύλλης και των σακχάρων, την
αύξηση στην αντίσταση των φυτών στις διάφορες ασθένειες κλπ.
Από τα δεδομένα μετρήσεων σε εδάφη της Λήμνου προκύπτει ότι το ανταλλάξιμο κάλιο
κυμαίνεται από οριακές (78 mg K/kg εδάφους) έως πολύ ικανοποιητικές τιμές (970 mg K/kg
εδάφους) με μέση τιμή τα 247,78 mg K/kg εδάφους. Η τιμή των 80 mg K/kg εδάφους
θεωρείται ως κρίσιμη κάτω από την οποία η προσθήκη καλιούχων λιπασμάτων αναμένεται
να έχει ανταπόκριση από τα φυτά. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6, η πλειοψηφία των
εδαφών που αναλύθηκαν έχουν συγκεντρώσεις ανταλλάξιμου καλίου σε τιμές μεγαλύτερες
από την κρίσιμη τιμή. Όπως και για τον διαθέσιμο φώσφορο, έτσι και για το ανταλλάξιμο
κάλιο θεωρείται ότι τα γεωργικά εδάφη έχουν υπερ-λιπανθεί στο παρελθόν με καλιούχα
λιπάσματα. Συνεπώς συνιστάται η αποφυγή ή η προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων
καλιούχων λιπασμάτων για τη διατήρηση της παραγωγικότητα του εδάφους.

42

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

51.8

Συχνότητα εμφάνισης (%)

60
50
29.6

40
30

16.7

20

1.8

10
0
<80

80-150

150-300

>300

Ανταλλάξιμο Κ (mg/kg soil)

Διάγραμμα 6. Διάγραμμα συχνότητας εμφάνισης κλάσεων ανταλλαξίμου εδαφικού καλίου.

3.3.2. Αγροτικές πρακτικές και εδάφη
Η Λήμνος χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία κύριων χρήσεων γης. Σύμφωνα με το χάρτη φυτοκάλυψης του CORINE 2012, οι γεωργικές εκτάσεις καλύπτουν τη μεγαλύτερη έκταση της
Λήμνου και ακολουθούν οι περιοχές με φυσική βλάστηση που χρησιμοποιούνται κυρίως ως
βοσκότοποι (Χάρτης 12). Οι γεωργικές εκτάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αροτραία
γη (arable land) και ανάμεικτη γεωργική γη (αμπέλια, ελαιώνες, καρποφόρα, ετήσια, κλπ.)
(heterogeneous agricultural areas) καλύπτουν έκταση 251.948,4 στρέμματα ή το 53,5% της
Νήσου (Πίνακας 1, Χάρτης 12). Η επόμενη σημαντική χρήση γης είναι οι βοσκότοποι
(pastures) σε συνδυασμό με περιοχές με λίγη ή καμία βλάστηση (open spaces with little or
no vegetation) και θαμνώδης βλάστηση και/ή ετήσια βλάστηση (scrub and/or herbaceous
vegetation), οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι στην πλειοψηφία τους, η οποία
καλύπτει έκταση 199.667,2 στρέμματα ή το 42,3% της Νήσου. Οι υγροβιότοποι καλύπτουν
το 1,9% της Νήσου ή 8.819,4 στρέμματα.

43

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Πίνακας 1. Κατηγορίες χρήσεων γης Λήμνου σύμφωνα με το CORINE 2012.
Κατηγορία χρήσης γης,

Κατηγορία χρήσης γης,

CORINE 2012 (αγγλικά)

CORINE 2012 (ελληνικά)

Arable land

Αροτραία γη

Artificial surfaces

Έκταση (στρ)

Έκταση (%)

134.607,3

28,6

Τεχνητές επιφάνειες

10.743,2

2,3

Heterogeneous agricultural

Ανάμεικτες γεωργικές

117.341,1

24,9

areas

εκτάσεις

Open spaces with little or no

Ανοικτές περιοχές με ολίγη

1.645,1

0,3

vegetation

ή καμία βλάστηση

Pastures

Βοσκές

3.001,6

0,6

Scrub and/or herbaceous

Θάμνοι και/ή ετήσια

195.320,5

41,4

vegetation

βλάστηση

Main Wetlands

Κυρίοι Υγροβιότοποι

8.819,4

1,9

Water bodies

Υδάτινοι όγκοι

50.400,1

-

ΣΥΝΟΛΟ

471.478,3 *

100,0

*Σημ: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι υδάτινοι όγκοι.

Χάρτης 12. Χάρτης κατανομής χρήσεων γης της Λήμνου σύμφωνα με το CORINE 2012.
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Οι αροτραίες καλλιέργειες περιλαμβάνουν κυρίως σιτηρά και ψυχανθή. Μεταξύ των σιτηρών
καλλιεργείται η ποικιλία Λήμνος που έχει προέλθει από επιλογή της τοπικής ποικιλίας
ασπρόσταρο Ρωμανού και το κριθάρι ονομαζόμενο «κριθάρι Παναγιάς». Οι καλλιέργειες
αυτές εντοπίζονται κυρίως στις πεδινές περιοχές Φακού, κτήμα Μητρόπολης και Ηφαιστείας
(Εικόνες 21 & 22). Στα ψυχανθή συμπεριλαμβάνεται ο βίκος, η μηδική, τα λαθούρια (άφκος
και λαφύρι) και τα λούπινα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή. Τα λαθούρια στη
Λήμνο

τα χρησιμοποιούν

για

ανθρώπινη

κατανάλωση.

Οι

καλλιέργειες

αυτές

καταλαμβάνουν κυρίως τις πεδινές εκτάσεις με τα περισσότερο παραγωγικά εδάφη. Η σπορά
των σιτηρών ή ψυχανθών περιλαμβάνει άροση του εδάφους σε βάθος 25-30 εκατοστά,
ακολουθεί φρεζάρισμα και σπορά. Γίνεται συνήθως βασική λίπανση με άζωτο, φώσφορο και
κάλιο και σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται επιφανειακή λίπανση των σιτηρών με
άζωτο στο τέλος του χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη με την έναρξη του αδελφώματος των φυτών.

Εικόνες 21 & 22. Τυπικές χρήσεις γεωργικής γης και βοσκοτόπων στη Λήμνο.

Η καλλιέργεια των επικλινών περιοχών με αροτραίες καλλιέργειες τους προσδίδει ιδιαίτερη
ευαισθησία στη διάβρωση από την περίοδο της σποράς μέχρι το φύτρωμα και την κάλυψη
του εδάφους με βλάστηση σε ποσοστό τουλάχιστον 45%, δηλαδή από το Νοέμβριο έως τα
μέσα με τέλος Δεκεμβρίου. Κατά την περίοδο αυτή το έδαφος παραμένει ακάλυπτο ή
μερικώς καλυμμένο με βλάστηση δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την απορροή του
νερού και τη διάβρωση του εδάφους. Επίσης κατά τη μηχανική κατεργασία του εδάφους σε
επικλινείς περιοχές λαμβάνει χώρα βαθμιαία μετακίνηση του επιφανειακού εδαφικού
υλικού προς τα κατάντη. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι η μείωση του βάθους του
εδάφους στα ανώτερα και μεσαία τμήματα της πλαγιάς του λόφου και η αύξησή του στα
κατώτερα τμήματα (μηχανική διάβρωση). Η μετακίνηση του εδάφους στις λοφώδεις
περιοχές εξαιτίας της μηχανικής κατεργασίας του είναι δυνατό να υπερβεί τη μετακίνηση
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που προκαλείται από το νερό της απορροής. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι η μηχανική
κατεργασία του εδάφους μπορεί να αυξήσει την υδατική διάβρωση του εδάφους ακόμη και
στις μικρές κλίσεις εδάφους.
Στις θαμνώδεις περιοχές που χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι η σημαντικότερη
διεργασία υποβάθμισης είναι η διάβρωση. Η εδαφική διάβρωση εξαρτάται από τις ετήσιες
βροχοπτώσεις, την φυτοκάλυψη και την πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου. Η φυτική κάλυψη
εξαρτάται ιδιαίτερα από τις ετήσιες βροχοπτώσεις και την περίοδο του έτους. Η μέση ετήσια
βροχόπτωση στη Λήμνο είναι περί τα 474 χιλιοστά. Από μελέτες που έγιναν σε άλλες
παρόμοιες περιοχές της Μεσογείου αποδεικνύεται ότι σε περιοχές με ετήσια βροχόπτωση
μεταξύ 300-650 χιλιοστά (Kosmas et al., 1997) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην διάβρωση του
εδάφους. Σε αυτή την κλάση βροχόπτωσης, μειούμενης της ετήσιας βροχόπτωσης μειώνεται
το ποσοστό φυτοκάλυψης και αυξάνεται ο κίνδυνος διάβρωσης. Ιδιαίτερα σε περιοχές με
εδάφη αβαθή που σχηματίσθηκαν σε συμπαγή μητρικά υλικά (βράχος) και χαρακτηρίζονται
με απότομες κλίσεις έχουν μικρό δυναμικό παραγωγής και είναι ευαίσθητα στη διάβρωση
εάν δεν προστατεύονται επαρκώς με πολυετή βλάστηση. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα,
η τιμή φυτοκάλυψης 45% θεωρείται κρίσιμη. Μικρότερες τιμές φυτοκάλυψης με φυσική
πολυετή βλάστηση οδηγούν σε επιταχυνόμενη διάβρωση στις λοφώδεις περιοχές με
αποτέλεσμα την έντονη υποβάθμιση και ερημοποίηση της γης.
Η καλλιέργεια με αμυγδαλιές και αμπελώνες συνήθως εντοπίζεται σε επικλινείς περιοχές με
μέτρια υποβάθμιση των εδαφών. Οι περιοχές αυτές είναι επιρρεπείς στη διάβρωση εξαιτίας
της μειωμένης προστασίας της φυτοκάλυψης στην επιφάνεια του εδάφους από την ένταση
της βροχής κατά τη υγρή περίοδο του έτους (φυλλοβόλα δένδρα). Η καλλιέργεια των
αμυγδαλιών και των αμπελιών απαιτεί συχνή απομάκρυνση της ετήσιας βλάστησης με τη
χρήση φυτοφαρμάκων ή τη μηχανική κατεργασία του εδάφους με αποτέλεσμα τα εδάφη
αυτά να παραμένουν ακάλυπτα, ιδιαίτερα κατά την υγρή περίοδο του έτους, δημιουργώντας
ευνοϊκές συνθήκες για την απορροή του νερού και τη διάβρωση του εδάφους.
Μεταξύ των επικρατέστερων πολυετών γεωργικών φυτικών ειδών στην Λήμνο, οι ελιές
παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη προσαρμογή και αντίσταση στη ξηρασία για μακρά χρονική
περίοδο και διατηρούν μεγάλη βιοποικιλότητα ως υπόροφο. Η υπάρχουσα ετήσια βλάστηση
και τα φυτικά υπολείμματα καλύπτουν συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου βλάστησης της
ελιάς ικανοποιητικά το έδαφος και το προστατεύουν από τη δημιουργία κρούστας και την
επιφανειακή απορροή του νερού. Στην περίπτωση που ο ελαιώνας καλλιεργείται τότε
αναμένονται μέτριοι ρυθμοί διάβρωσης του εδάφους. Ένας ελαιώνας μπορεί να θεωρηθεί
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ως φυσικό δάσος καλά προσαρμοσμένος στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου, με
μικρή ευαισθησία στις πυρκαγιές. Ο συνδυασμός του πυκνού φυλλώματος της ελιάς με την
παρουσία της ετήσιας βλάστησης προστατεύει αποτελεσματικά το έδαφος από τη διάβρωση.
Η αξιολόγηση καταλληλόλητας εδαφών για γεωργικές καλλιέργειες αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο στη διαχείριση των εδαφών για τη γεωργία. Η αξιολόγηση της καταλληλόλητας των
εδαφών για διάφορες καλλιέργειες απαιτεί την αξιολόγηση των εδαφικών και κλιματικών
χαρακτηριστικών. Δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία συμπεριφοράς των διαφόρων
καλλιεργειών στις διάφορες χαρτογραφικές εδαφικές μονάδες (ΧΕΜ) της Λήμνου γίνεται μια
γενική αξιολόγηση των διαφόρων καλλιεργειών της περιοχής με στοιχεία εδαφικών
απαιτήσεων που λαμβάνονται από: (α) τη διεθνή βιβλιογραφία και (β) από παρατηρήσεις
που έγιναν κατά την περίοδο της χαρτογράφησης των εδαφών όσον αφορά τη συμπεριφορά
και τις αποδόσεις των καλλιεργειών στις διάφορες ΧΕΜ. Ειδικότερα επιλέχθηκαν 12 ετήσιες
ή πολυετείς καλλιέργειες και βοσκότοπος και σύμφωνα με τις εδαφικές απαιτήσεις κάθε
καλλιέργειας ταξινομήθηκαν τα παρακάτω εδαφικά χαρακτηριστικά: κλίση επιφανείας
εδάφους, υδρομορφία, κοκκομετρική σύσταση, πέτρες και χαλίκια, ανθρακικά άλατα,
μητρικό υλικό, εδαφική τάξη και εδαφική αλατότητα.
Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί (πρώτη στήλη) των χαρτογραφικών εδαφικών
μονάδων (ΧΕΜ) που ορίζονται τοπογραφικά στον Χάρτη 13 με τις αντίστοιχες κλάσεις
καταλληλόλητας γης για την διάφορες καλλιέργειες που επικρατούν στη Λήμνο ή μπορούν
να αναπτυχθούν. Οι κλάσεις καταλληλόλητας είναι πέντε, από τις οποίες οι τρεις με σύμβολό
“S” θεωρούνται ως κατάλληλες για τις εμφανιζόμενες καλλιέργειες και οι δύο με το σύμβολο
“N” ως ακατάλληλες. Οι διάφορες καλλιέργειες στις αντίστοιχες ΧΕΜ υφίστανται μερικούς
περιορισμούς που περιορίζουν την καταλληλόλητα αυτών. Οι κυριότεροι περιορισμοί είναι
το βάθος του εδάφους, η κλίση της επιφανείας του εδάφους, οι υδρομορφικές συνθήκες και
η κοκκομετρική σύσταση.
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Πίνακας 2. Αξιολόγηση καταλληλότητας εδαφών της Λήμνου για διάφορες καλλιέργειες.

Βίκος

Μηδική

Τομάτα

Φασόλι

Ελιά

Αμπέλι

Μηλιά

Αχλαδιά

Ροδιά

Αμυγδαλιά

3, 35

S2*

S2

S1

S2

S2

S2

S2

S1

S2

S2

S1

S1

5, 37, 94

S3

S3

S2

S3

S2

S2

N1

S2

N1

N1

S3

S3

7, 17, 28

S3

S3

S3

S1

S1

S1

N1

N1

N1

N1

S3

N1

8

S2

S2

S1

S2

S1

S1

S3

S3

S3

S3

S2

S3

9, 10,

S2

S2

S2

S3

S2

S1

S2

S1

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S2

S3

S3

S2

S2

S2

S3

S3

S2

S2

N1

N1

S3

S2

S1

S1

N1

N1

S3

N1

S3

N1

S2

S2

S2

S2

S1

S1

S2

S2

S2

S2

S1

S2

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

Βοσκή

Κριθάρι

Καλλιέργεια

Σίτος

Αριθμός
ΧΕΜ
στον
Χάρτη
13

126
11, 26,
32
12, 107,
110, 121,
147
13, 33,
62, 74,
92
14, 15,
25, 39,
86, 108,
116, 122,
124
16, 18,

Φυσική βλάστηση - Βοσκότοποι

S3

55, 19
20, 38

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

21, 23,

S2

S2

S2

S3

S2

S2

S3

S2

S3

S3

S2

S3

-

84, 85,
104, 106,
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Κριθάρι

Βίκος

Μηδική

Τομάτα

Φασόλι

Ελιά

Αμπέλι

Μηλιά

Αχλαδιά

Ροδιά

Αμυγδαλιά

Βοσκή

Καλλιέργεια

Σίτος

Αριθμός
ΧΕΜ
στον
Χάρτη
13

22

N1

N1

N1

N1

S3

S3

N1

S3

N1

N1

N1

N1

N1

24, 43

S3

S3

S3

S3

S3

S2

S3

S2

S3

S3

S2

S3

-

27, 89,

Φυσική βλάστηση - Βοσκότοποι

123, 134,
145

S3

93, 111,
113, 136
N1

N1

N1

S2

S2

S1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

-

S3

S3

S2

S1

S1

S1

S3

S3

S3

S3

S2

S3

-

31, 125

S2

S2

S2

S2

S2

S1

S2

S2

S2

S2

S1

S2

-

34, 47,

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

-

40

N1

N1

N1

S3

S2

S2

N1

N1

N1

N1

S3

N1

-

45, 46,

Φυσική βλάστηση - Βοσκότοποι

29, 41,
144
30, 127,
147

142

S3

48, 49,
52, 53,
54, 58,
60, 64,
66, 68,
70, 71,
73, 75,
79, 81,
82, 83
50, 51,

S2

S2

S2

S3

S3

S2

S3

S2

S3

S3

S2

S3

-

91
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Αριθμός
ΧΕΜ
στον
Χάρτη
13

Κριθάρι

Βίκος

Μηδική

Τομάτα

Φασόλι

Ελιά

Αμπέλι

Μηλιά

Αχλαδιά

Ροδιά

Αμυγδαλιά

Βοσκή

56, 59,

Σίτος

Καλλιέργεια

S3

S3

S2

S3

S3

S3

N1

S3

N1

N1

S3

N1

-

61, 143
57, 80

Φυσική βλάστηση - Βοσκότοποι

N1

63, 65,

Φυσική βλάστηση - Βοσκότοποι

S2

67, 69,
72, 76,
77, 78,
135
S2

S2

S2

S3

S3

S2

S3

S2

S3

S3

S2

S3

-

115, 131

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

-

130

S3

S3

S3

N1

S3

S3

N1

S3

N1

N1

S3

N1

-

87, 88,
95, 98,
103,112,
132, 137,
146

* Σύστημα ταξινόμησης καταλληλότητας γης (Land Suitability Classification) του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).
•

S1: κατάλληλα εδάφη (κανένας περιορισμός)

•

S2: μετρίως κατάλληλα εδάφη (ένας τουλάχιστον μέτριος βαθμός περιορισμού)

•

S3: οριακά κατάλληλα εδάφη (ένας τουλάχιστον βαθμός μεγάλου περιορισμού)

•

N1: ακατάλληλα εδάφη, αλλά κατάλληλα υπό προϋποθέσεις (ένας τουλάχιστον
βαθμός πολύ μεγάλου περιορισμού)

•

N2: ακατάλληλα εδάφη (ένας τουλάχιστον βαθμός περιορισμού ανυπέρβλητος).
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Χάρτης 13. Τοπογραφική αριθμητική θέση των χαρτογραφικών εδαφικών μονάδων που
χαρτογραφήθηκαν στη Λήμνο.

Οι ορθές πρακτικές διαχείρισης της γης για προστασία των εδαφικών πόρων και
αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής συνοψίζονται παρακάτω και αφορούν στη
φυτοκάλυψη, την άροση, τη λίπανση, και τη βελτίωση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων
των εδαφών.
•

Διατήρηση ποσοστού φυτοκάλυψης κατά ελάχιστον 45% στις επικλινείς περιοχές
κατά την υγρή περίοδο του έτους για προστασία των εδαφών από την υδατική
διάβρωση.

•

Ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος και όχι καταστροφή με
κάψιμο, για την αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους, τη δημιουργία καλύτερων
συνθηκών εδαφικής δομής και την αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους.

•

Αποφυγή όπου είναι δυνατόν της καλλιέργειας του εδάφους ή ελαχιστοποίηση της
καλλιέργειας ιδιαίτερα στις πολυετείς καλλιέργειες.

•

Αποφυγή της βαθιάς άροσης (βάθος 30 - 40 εκ.) για την αποφυγή της συμπίεσης του
υπεδάφους και μείωση της μηχανικής διάβρωσης των εδαφών.
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•

Καλλιέργεια του εδάφους όταν δεν είναι πολύ υγρό (κολλώδες) ούτε πολύ ξηρό
(συνεκτικό) αλλά στο ρόγο (μέση κατάσταση εδαφικής υγρασίας) για την προστασία
της εδαφικής δομής και την αποφυγή δημιουργίας εδαφικής κρούστας και κακού
αερισμού των ριζών των φυτών.

•

Άροση του εδάφους τρεις φορές με κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα προς τα ανάντη
και μια φορά προς τα κατάντη του λόφου για την αποφυγή της μηχανικής διάβρωσης.

•

Άροση του εδάφους κάθετα προς την κλίση (παράλληλα προς τις ισοϋψείς) στις
επικλινείς περιοχές με κλίση μικρότερη του 12% για την αποφυγή υδατικής και
μηχανικής διάβρωσης.

•

Απομάκρυνση από τη γεωργία εδαφών με βάθος 30 εκ. ή μικρότερο και απόδοση στη
φυσική βλάστηση για αποφυγή της επιταχυνόμενης διάβρωσης, υποβάθμισης και
ερημοποίησης της γης.

•

Παραμονή πετρών (διάμετρος 7,5 - 25 εκ.) και χαλικιών (διάμετρος 0,2 - 7,5 εκ.)
ιδιαίτερα στην επιφάνεια του εδάφους για την προστασία του εδαφικού νερού από
την εξάτμιση και την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση.

•

Αποφυγή ή προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων φωσφορικών λιπασμάτων (τα
εδάφη έχουν υπερλιπανθεί) για τη διατήρηση της κατάστασης γονιμότητας του
εδάφους. Η εδαφική ανάλυση θα καθορίσει με βεβαιότητα την αναγκαιότητα ή μη
φωσφορικής λίπανσης.

•

Αποφυγή ή προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων καλιούχων λιπασμάτων (τα εδάφη
έχουν υπερλιπανθεί) για τη διατήρηση της κατάστασης γονιμότητας του εδάφους. Η
εδαφική ανάλυση θα καθορίσει με βεβαιότητα την αναγκαιότητα ή μη καλιούχου
λίπανσης.

•

Εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων κατά περίπτωση καλλιέργειας σε ποσότητα ίση ή
και μικρότερη των απαιτήσεων της.

•

Προσθήκη αζωτούχου λιπάσματος σε νιτρική μορφή στην περίπτωση που τα εδάφη
είναι όξινα, προς αποφυγή της περαιτέρω οξίνισης του εδάφους.

•

Προσθήκη αζωτούχου λιπάσματος σε αμμωνιακή μορφή σε περίπτωση που το
έδαφος είναι αλκαλικό. Απαιτείται η ενσωμάτωση του αμμωνιακού λιπάσματος για
την αποφυγή της απώλειας του αζώτου στην ατμόσφαιρα με την εξάτμιση.
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•

Αποφυγή βασικής αζωτούχου λίπανσης στις χειμερινές ετήσιες καλλιέργειες για τη
μείωση των απωλειών σε άζωτο και την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση με
νιτρικά. Συνίσταται η εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων να γίνεται σε δύο
δόσεις, στο τέλος του χειμώνα ή στην αρχή της άνοιξης, ανάλογα με τις κλιματικές
συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

•

Προσθήκη κοπριάς (όπου είναι δυνατόν) σε ποσότητα 1500 - 3000 κιλά το στρέμμα
ανά 2-3 έτη και αποφυγή ή μείωση της χρήσης ανόργανων λιπασμάτων. Τα οφέλη
θα είναι πολλαπλά, τόσο στην παραγωγή, όσο και στην ποιότητα και την οικονομία
των γεωργικών προϊόντων.

•

Σπορά ενός αγρωστώδους (κριθάρι) σε συνδυασμό με ψυχανθές (βίκος) και
ενσωμάτωση την άνοιξη στο έδαφος (χλωρή λίπανση) στην περίπτωση δυσμενών
φυσικών ιδιοτήτων (όχι καλή εδαφική δομή, μικρό εδαφικό πορώδες, κακός
αερισμός των ριζών των φυτών).

•

Ασβέστωση εδάφους στην περίπτωση που είναι ισχυρά όξινο (τιμή pH <5,5), δηλαδή
μείωση της οξύτητας σε τιμές pH περί το 6,5. Ως υλικά ασβέστωσης συνήθως
χρησιμοποιούνται το οξείδιο ή το υδροξείδιο του ασβεστίου. Η απαραίτητη
ποσότητα ασβεστίου εξαρτάται από την τιμή του pH και το αργιλλώδες του εδάφους,
η όποια μπορεί να κυμαίνεται από 300 - 700 κιλά το στρέμμα. Το ασβέστιο
διασπείρεται στην επιφάνεια του εδάφους όταν αυτό είναι υγρό, ακολουθεί άροση
σε βάθος περίπου 30 - 35 εκ. και φρεζάρισμα για την καλή ενσωμάτωση του
ασβεστίου.
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3.4.

Στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της Λήμνου.

Η βιοποικιλότητα (ή βιολογική ποικιλότητα) αναφέρεται στο σύνολο των έμβιων οργανισμών
μιας περιοχής. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
της ΕΕ (2018), βιοποικιλότητα ονομάζεται η ποικιλία των οικοσυστημάτων (φυσικό
κεφάλαιο), των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον κόσμο ή σε έναν συγκεκριμένο
οικότοπο. Έχει ζωτική σημασία για την ευημερία του ανθρώπου διότι παρέχει υπηρεσίες οι
οποίες στηρίζουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης
ιδιαίτερα σημαντική για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες –τις υπηρεσίες που παρέχει η φύση–
όπως η επικονίαση, η ρύθμιση του κλίματος, η αντιπλημμυρική προστασία, η γονιμότητα του
εδάφους και η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων. Στο πλαίσιο του
προγράμματος Terra Lemnia έγινε μια προσπάθεια καταγραφής ειδών που απαρτίζουν
βασικές ομάδες της βιοποικιλότητας της Λήμνου για τις οποίες υπήρχαν σημαντικά κενά
γνώσης και οι οποίες συνδέονται κυρίως με το ευρύτερο αγροκτηνοτροφικό σύστημα των
μαντρών. Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή της παρούσας, η έμφαση των καταγραφών
εστιάστηκε στις παρακάτω κατηγορίες5:
Χλωρίδα:
•

Άγρια φυτά στις καλλιέργειες

•

Φυτά των βοσκοτόπων

•

Πρόδρομα φυτικά είδη (είδη που εγκαθίστανται σε διαταραγμένες περιοχές)

•

Άγριοι συγγενείς καλλιεργούμενων φυτών

•

Φυτά που χρειάζονται (κυρίως) τα έντομα για την επικονίασή τους

•

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών

Πανίδα:
•

Ωφέλιμα έντομα

•

Τοπικές φυλές αγροτικών ζώων

•

Ορνιθοπανίδα

•

Αγριοκούνελα

Στα παρακάτω υποκεφάλαια γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των
αποτελεσμάτων αυτών των καταγραφών, δίνοντας ταυτόχρονα και στοιχεία για ομάδες και
είδη που αναφέρονται σε δευτερογενείς πηγές που διερευνήθηκαν.

5

Δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα για αρκετές ακόμα κατηγορίες της βιοποικιλότητας της
Λήμνου μπορούν να βρεθούν και στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα:
http://www.lemnosnature.gr/
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3.4.1.
3.4.1.1.

Χλωρίδα
Άγρια χλωρίδα

Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, ο Rechinger (1943) έδωσε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά
με τη χλωρίδα της Λήμνου, αναφέροντας 196 είδη φυτών. Λίγα χρόνια αργότερα, η Rauh
(1949), στην προσπάθειά της να περιγράψει τις φυτικές κοινότητες της Λήμνου, πρόσθεσε
μερικά ακόμη είδη. Συνολικά 341 φυτικά taxa ήταν γνωστά από τη Λήμνο το 1991, λόγω των
συνεισφορών της Economidou (1981) και του Browicz (1991), που μελέτησαν την προέλευση
του υπολειμματικού δάσους ήμερης δρυός (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) και τη
δασική χλωρίδα του νησιού, αντίστοιχα. Οι Yannitsaros et al. (2000), Biel (2000, 2002), καθώς
και Tan et al. (2002) πρόσθεσαν 34 επιπλέον είδη στη χλωρίδα του νησιού. Η Panitsa et al.
(2003), συνοψίζοντας τη γνώση της χλωρίδας του νησιού, παρουσίασε έναν κατάλογο 681
φυτικών taxa, συμπεριλαμβάνοντας τα δεδομένα από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Οι
Thomas et al. (2012) και Strid (2016a, 2016b) συνέβαλαν περαιτέρω στην πληροφορία για τη
χλωρίδα της Λήμνου και αύξησαν τον αριθμό των γνωστών ειδών στα 832 που αποτέλεσαν
και το σημείο εκκίνησης της έρευνας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος Terra
Lemnia το 2018, η οποία πρόσθεσε άλλα 76 είδη, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς
υπάρχουν ακόμη κάποια φυτικά taxa που είναι υπό αναγνώριση.
Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος, η οποία ασχολήθηκε με την καταγραφή της
χλωρίδας απαρτίζεται από καθηγητές και ερευνητές του Γερμανικού Πανεπιστημίου του
Göttingen, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη
συμβολή σχετικών επιστημόνων από το MedINA. Την ομάδα συνέθεσαν οι:
Δρ. Μαρία Πανίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια | Πανεπιστήμιο Πατρών
Dr. Erwin Bergmeier, Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία
Dr. Stefan Meyer, Ερευνητής | Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία
Δρ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρ. Νίκος Γεωργιάδης, Δασολόγος | Συντονιστής Ομάδας για τη Βιοποικιλότητα | MedINA
Γιώργος Δημητρόπουλος, Συντονιστής Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA
Δανάη Σφακιανού, Γεωπόνος, συνεργάτιδα Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA
Δήμητρα Γρηγοροπούλου, Γεωπόνος, συνεργάτιδα Προγράμματος Terra Lemnia | MedINA

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου για να εξεταστεί το
status quo της χλωρίδας και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις διαφόρων αγροτικών πρακτικών
και των χρήσεων γης σε αυτήν. Εκτεταμένες καταγραφές πεδίου διεξήχθησαν την άνοιξη του
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2018 καθώς και την άνοιξη του 2019 (Απρίλιος - Μάιος). Ένας από τους στόχους ήταν και η
δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης βασισμένου σε δοκιμαστικές
επιφάνειες, το οποίο επικεντρώνεται σε καλλιέργειες ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση
συγκεκριμένων γεωργοπεριβαλλοντικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα με τη χρήση ειδών
ως βιοδείκτες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα επίσκεψη κατά τη διάρκεια του
Οκτωβρίου 2019 ώστε να αποκτηθεί μια συνολική εικόνα για την ποικιλομορφία των φυτικών
ειδών στη Λήμνο και κατά τη Φθινοπωρινή περίοδο6.
Συνολικά 107 δειγματοληπτικές επιφάνειες μεγέθους 10x10μ. ορίστηκαν στο πεδίο. Από
αυτές, 69 ορίστηκαν κατά την επίσκεψη του 2018 ενώ άλλες 38 μόνιμες δειγματοληπτικές
επιφάνειες τέθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου, την άνοιξη του 2019. Στις
επιφάνειες αυτές μελετήθηκε, μεταξύ άλλων, η χλωρίδα των καλλιεργειών και των
βοσκοτόπων. Επιπρόσθετα, έγινε εξαντλητική καταγραφή της χλωρίδας σε μεγαλύτερες
εκτάσεις γύρω από αυτές τις επιφάνειες και σε κάθε μία από τις 25 ευρύτερες περιοχές
δειγματοληψίας του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των
δειγματοληπτικών επιφανειών και το σύστημα δειγματοληψίας μπορούν να βρεθούν στον
παρακάτω σύνδεσμο που οδηγεί στον διαδραστικό χάρτη του προγράμματος:
https://drive.google.com/open?id=1AU6DrF0kCLjvI4Zn70_foWJWX2_6pDdC&usp=sharing
(ελληνική έκδοση)
https://drive.google.com/open?id=1fTGglfaJkJ8AaMuWen_4-pXYBzL9HvUS&usp=sharing
(αγγλική έκδοση)

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των φυτών που καταγράφηκαν στις 18 από
τις 25 περιοχές ευρείας δειγματοληψίας, καθώς και την κατηγοριοποίηση αυτών σε
διαφορετικές φυτικές υποκατηγορίες όπως παρακάτω:
•

Άγρια φυτά σε καλλιέργειες (ΦΚ)

•

Φυτά των βοσκοτόπων (ΦΒ)

•

Πρόδρομα φυτικά είδη (είδη που εγκαθίστανται σε διαταραγμένες περιοχές) (ΦΠ)

•

Άγριοι συγγενείς καλλιεργούμενων φυτών (ΑΣ)

•

Φυτά που χρειάζονται (κυρίως) τα έντομα για την επικονίασή τους (ΦΕ)

•

Ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών (ΚΦ)

6

Η ανάλυση των δεδομένων της επίσκεψης του Οκτωβρίου 2019 δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη
διάρκεια συγγραφής της παρούσας αναφοράς. Σε αυτή την ενότητα και στο Παράρτημα 6.2
παρατίθενται τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα την περίοδο σύνταξης της παρούσας.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα είδος φυτού μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία από τις
παραπάνω υποκατηγορίες (για παράδειγμα, το Anthemis cotula είναι ένα άγριο φυτό που
χρειάζεται τα έντομα για επικονίαση, το οποίο μπορεί να βρεθεί τόσο σε καλλιέργειες, όσο
και έξω από χωράφια σε βοσκότοπους, και άρα υπάγεται σε 3 από τις 5 υποκατηγορίες).

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση φυτών που καταγράφηκαν στις επιφάνειες ευρείας δειγματοληψίας.
Περιοχή
Δειγματοληψίας
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SA06
SA07
SA08
SA09
SA10
SA11
SA13
SA17
SA18
SA19
SA22
SA24
SA25

Αριθμός Δειγμ/κων
Επιφανειών
5
5
11
17
12
15
1
11
9
2
2
2
7
1
4
1
1
1

Αριθμός
Ειδών

ΦΚ

ΦΒ

ΦΠ

230
71
220
114
206
91
93
123
104
92
97
79
59
77
51
65
27
47

53
30
67
55
54
52
22
60
39
28
28
19
45
40
19
7
21
19

163
41
135
40
127
31
64
60
50
67
68
58
17
31
33
55
9
28

56
26
63
51
69
34
27
47
45
18
24
19
19
32
14
12
6
12

ΑΣ
27
5
26
14
25
10
9
12
10
8
13
19
11
7
3
7
2
6

ΦΕ

ΚΦ

153
45
133
69
122
54
53
76
58
48
60
63
41
49
37
45
21
25

4
2
2
5
2
5
2
4
1
2
2
1
1
1
1

Η ανάλυση των δεδομένων, δείχνει ότι τα φυτικά είδη που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια
του 2018-2019, ανήκουν σε 59 οικογένειες και 266 γένη. Οι επτά συνηθέστερες οικογένειες
είναι οι: Asteraceae (47 γένη), Poaceae (32), Fabaceae (23), Brassicaceae (20),
Caryophyllaceae (14), Apiaceae (13) και Lamiaceae (13).
Αξίζει να σημειωθεί ότι: α) οι τρεις πρώτες οικογένειες, Asteraceae, Fabaceae και Poaceae
αντιπροσωπεύουν το 46% της συνολικής καταχωρημένης χλωρίδας, και β) περίπου το 83%
των φυτικών taxa είναι φυτά με ετήσιο ή διετή κύκλο ζωής (ετήσια, θερόφυτα) και 16% μόλις
είναι πολυετή φυτά. Οι οικογένειες Fabaceae, Asteraceae και Poaceae αποτελούν το 50% των
μονοετών φυτών.
Τα 908 είδη που έχουν ταξινομηθεί για το νησί της Λήμνου ανήκουν σε 98 οικογένειες και
440 γένη (Παράρτημα 2). Οι οικογένειες με τα περισσότερα γένη είναι οι: Asteraceae (115
είδη, 59 γένη), Poaceae (109 είδη, 56 γένη), Fabaceae (130 είδη, 35 γένη), Brassicaceae (47
είδη, 31 γένη), Caryophyllaceae (45 είδη, 18 γένη), Apiaceae (34 taxa, 24 γένη) και Lamiaceae
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(33 taxa, 17 γένη). Αυτές οι 7 οικογένειες αντιπροσωπεύουν το 52,56% όλων των φυτικών
taxa και το 54,54% όλων των γενών που έχουν καταχωρηθεί συνολικά. Τα πιο πλούσια σε
taxa γένη ανήκουν σε μία από τις επίσης πλουσιότερες οικογένειες (Fabaceae) και είναι τα:
Trifolium (29 taxa), Medicago (20 taxa) και Vicia (19 taxa). Τα περισσότερα από τα είδη αυτών
των γενών είναι θερόφυτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των υπόλοιπων οικογενειών
υπάρχουν κάποια είδη που μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόδρομα7, όπως στις
οικογένειες των Amaranthaceae και Solanaceae και στα γένη Amaranthus και Solanum.
Το πολύ υψηλό ποσοστό των θερόφυτων σχετίζεται με το μεσογειακό κλίμα που ενισχύεται
από την αγροκτηνοτροφική χρήση της γης (Panitsa et al., 2003). Σε αυτό το πλαίσιο, οι Rauh
(1949) και Browicz (1991) επεσήμαναν ότι οι Λημνιοί καλλιέργησαν επίπεδες αλλά και
μετρίως κεκλιμένες πλαγιές και επέτρεψαν την υπερβόσκηση των πιο κεκλιμένων πλαγιών
από τα αιγοπρόβατα, η οποία οδήγησε στη σημερινή χλωριδική σύνθεση. Τα υψηλά ποσοστά
των φυτών και ιδιαίτερα των ετήσιων ψυχανθών είναι δείκτες μακροχρόνιας αλλά μέτριας
ανθρώπινης παρέμβασης σε πολλά μεσογειακά οικοσυστήματα (Arianoutsou & Margaris,
1981, Barbero et al., 1990, Panitsa et al., 2003). Στη Λήμνο, το ποσοστό των ψυχανθών είναι
13,3% όλων των καταχωρημένων φυτικών taxa και 23% των θεροφύτων. Κατά την εργασία
πεδίου, παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της έντασης
βόσκησης στις διάφορες δειγματοληπτικές περιοχές και επιφάνειες, οι οποίες σε κάποιες
περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες χρήσεις γης, ενώ σε κάποιες άλλες σχετίζονται
με παρελθούσες αγροκτηνοτροφικές πρακτικές.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia,
αποκάλυψαν ότι τέτοια μοτίβα μπορούν να βρεθούν μέσα σε μια ενιαία περιοχή
δειγματοληψίας ή ακόμη και μέσα στα όρια μίας μάντρας, με υπερβολικά βοσκημένες
περιοχές δίπλα σε εγκαταλελειμμένες ή και εν ενεργεία μάντρες όπου κυριαρχούν πρόδρομα
φυτά όπως οι ασφόδελοι (Asphodelus ramosus), βαλλώτες (Ballota acetabulosa) ή ακόμα και
ευφόρβιες (Euphorbia characias) αλλά και κάποιοι φρυγανικοί οικότοποι που περιέχουν
όμως και αρκετά ποώδη είδη όπως αυτοί των αφανών (Sarcopoterium spinosum) που είναι
ευρέως διαδεδομένοι στο Λημνιακό τοπίο. Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας
είναι ότι η αειφορική βόσκηση οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά στην πυκνότητα των ειδών.

7

Πρόδρομα είδη είναι αυτά που εγκαθίστανται σε ακραία περιβάλλοντα και σχηματίζουν
φυτοκοινωνίες που διαμορφώνουν το περιβάλλον για τα επερχόμενα είδη.
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Αντιθέτως, η μακρόχρονη εγκατάλειψη των βοσκοτόπων φαίνεται να οδηγεί σε πυκνότερη
κόμη και έτσι σε μικρότερο ποσοστό ετήσιων φυτών, που οδηγεί σε καθαρή απώλεια στην
πυκνότητα των ειδών, δηλαδή σε απώλεια βιοποικιλότητας.
Όσον αφορά τα φυτά των αροτραίων καλλιεργειών, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του
2018 και 2019, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τέθηκαν 85 δειγματοληπτικές επιφάνειες
(πέριπου 100 μ² η κάθε μία) συνοδευόμενες από πιλοτικές επιφάνειες με διαφορετικές
μεθόδους και πρακτικές διαχείρισης, στις οποίες καταγράψαμε την ποικιλία φυτικών ειδών
(π.χ. αγροί με ψεκασμένα σε σύγκρισή με μη ψεκασμένα δημητριακά, χειμερινά σιτηρά σε
σύγκριση με χειμωνιάτικα ψυχανθή, χρήση τοπικών ποικιλιών έναντι της χρήσης μη τοπικών
ποικιλιών, συγκαλλιέργεια σε σύγκριση με μονοκαλλιέργειες). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε
χλωριδική έρευνα σε εκτεταμένες περιοχές γύρω από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες, οι
οποίες αποκάλυψαν πολλά άγρια αροτραία φυτά, μερικά από τα οποία καταγράφονται για
πρώτη φορά στη Λήμνο (Adonis annua, Anchusa aegyptiaca , Centaurea benedicta, Centaurea
calcitrapa, Galium tricornutum, Gladiolus italica, Kickxia spuria subsp. Integrifolia κ.ά.) και
κάποια από αυτά για πρώτη φορά στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου (π.χ. Cladanthus mixtus,
Εικόνα 23), εμπλουτίζοντας τις προηγούμενες γνώσεις σχετικά με την ποικιλία της χλωρίδας.

Εικόνα 23. Το μαροκινό χαμομήλι (Cladanthus mixtus) καλύπτει μεγάλες εκτάσεις αγρανάπαυσης και
αρόσιμες εκτάσεις στις πεδιάδες Καμίνια και Πολιόχνη (περιοχή δειγματοληψίας 08). Αυτό το είδος
ήταν γνωστό μόνο από λίγες καταγραφές για όλη την Ελλάδα και δεν είχε ποτέ άλλοτε καταγραφεί στο
νησί της Λήμνου. © Stefan Meyer
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Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ποικιλία φυτών στις μη ψεκασμένες με αγροχημικά
επιφάνειες δημητριακών ήταν υψηλότερη από ό,τι στις ψεκασμένες. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι γεωργοί χρησιμοποιούν μείγματα σιτηρών για τη βελτίωση της απόδοσης
και της ποιότητας των ζωοτροφών. Πρόκειται κυρίως για τοπικό κριθάρι και βρώμη (αλλά και
τριτικάλε, που πιστεύεται ότι δεν το προτιμούν τα άγρια κουνέλια εάν υπάρχει άλλη
διαθέσιμη τροφή). Οι τοπικές ποικιλίες φαίνεται πως ανακτούν τις προτιμήσεις των αγροτών
μετά την αποτυχημένη καλλιέργεια εισαγόμενων σπόρων κριθαριού πριν από μερικά χρόνια.
Κάθε χρόνο, μερικά από τα χωράφια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σπόρων και είναι
σε αυτά τα χωράφια όπου σημαντικά είδη βιο-δείκτες, όπως το Agrostemma githago ή το
Lolium temulentum (Εικόνα 20) βρέθηκαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Σε αντίθεση,
η χρήση ξένων σπόρων για σπορά ενέχει αρκετούς κινδύνους για τους αγρότες. Η σπορά
εισαγόμενου σπόρου κριθαριού προκάλεσε εκτεταμένη σκωρίαση στις καλλιέργειες πριν
από μερικά χρόνια. Το Alopecurus myosuroides, γνωστό επιβλαβές ζιζάνιο σε μεγάλο τμήμα
της Ευρώπης λόγω της διεισδυτικότητας και της ανεκτικότητας 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. Το παραπάνω γεγονός
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εισαγωγή σπόρων ψυχανθών από την Ιταλία.
Στα αγροοικοσυστήματα, οι διάφορες κοινότητες των αροτραίων φυτών μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ποικιλομορφίας των ειδών και στη
στήριξη άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά και πολιτιστικών αξιών. Οι βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση και τον πλούτο των αροτραίων φυτών είναι οι
εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές. Οι αυξημένες εισροές αγροχημικών, οι μεταβολές της
χρήσης γης και η εντατικοποίηση της γεωργίας έχουν οδηγήσει στη μείωση της
ποικιλομορφίας των αροτραίων φυτών και τονώνουν την κυριαρχία ορισμένων
ανταγωνιστικών, ευρέως κατανεμημένων γενετικών ειδών ζιζανίων (Meyer et al. 2010, Gaba
et al. 2010, Storkey et al. 2012, Sole-Senan et al. 2014). Ετσι, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να
τεθούν σε εφαρμογή επιτυχείς στρατηγικές διατήρησης των αροτραίων φυτών που
αποτελούν σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής χλωρίδας (Storkey et al. 2012, Bergmeier
& Strid 2014, Rotches-Ribalta et al. 2015). Η αξιολόγηση των τοπίων (με «πολιτιστικά
τροποποιημένους»

τύπους

οικοτόπων)

και

των

πολιτιστικών

χαρακτηριστικών

(συμπεριλαμβανομένων των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, των παραδοσιακών
αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης) αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της
διατήρησης αυτών των σημαντικών φυτικών ειδών (Panitsa et al. 2018).
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Εικόνα 24. Οι ακανόνιστου σχήματος, καλλιεργημένοι και βοσκημένοι αγροί των πλαγιών της
χερσονήσου Φακού (περιοχή δειγματοληψίας 03) κυριαρχούν την άνοιξη με κίτρινα άγρια αροτραία
φυτά όπως τα Hirschfeldia incana, Rapistrum rugosum, Bunias erucago και Sinapis arvensis. Πολλοί από
τους αγρότες χρησιμοποιούν το δικό τους υλικό σπόρων της τοπικής ποικιλίας κριθαριού κάθε χρόνο.
Τα σπεργοκορμικά φυτά όπως το Agrostemma githago και το Lolium temulentum (μικρή εικόνα, δεξιά)
θεωρούνται βιολογικοί δείκτες αυτής της παραδοσιακής αγροτικής πρακτικής. © Stefan Meyer

3.4.1.2.

Άγριοι συγγενείς, τοπικές ποικιλίες και άλλα εδώδιμα και φαρμακευτικά φυτά.

Η Λήμνος είναι ένα νησί που διατηρεί έντονο τον γεωργικό του χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται,
μεταξύ άλλων, στη γεωγραφική του απομόνωση, στο ήπιο ανάγλυφο του εδάφους, αλλά και
στη μακραίωνη γεωργική του ιστορία και παράδοση. Στο πλαίσιο του προγράμματος Terra
Lemnia έγινε μια προσπάθεια καταγραφής όλων των καλλιεργουμένων γεωργικών ειδών με
σκοπό να εντοπιστούν, να μελετηθούν, να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν οι τοπικές
ποικιλίες οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα
σχετίζονται με την πολιτισμική κληρονομιά, το αγροτικό τοπίο και την οικονομία του νησιού.
Τις σχετικές δράσεις συντονίζει η Δρ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια ΓΠΑ (Εργαστήριο
Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού).
Η Λήμνος διατηρεί έναν πλούτο άγριων συγγενών καλλιεργουμένων γεωργικών ειδών που
έχουν καταγραφεί και συλλεγεί σε πολλές εξερευνητικές επιστημονικές αποστολές. Οι
Αιγίλοπες αποτελούν τους σπουδαιότερους άγριους συγγενείς του σιταριού με γονιδιακή
δεξαμενή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βελτίωση του. Στη Λήμνο βρέθηκαν σε
ακαλλιέργητες εκτάσεις, στις άκρες των χωραφιών αλλά και στο Κάστρο της Μύρινας (Εικόνα
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25). Άλλες σημαντικές ομάδες άγριων συγγενών είναι τα αγριοτρίφυλλα και οι άγριες μηδικές
αλλά και το αγριομάρουλο, αγριοβρώμη και αγριοκρίθαρα. Στο Παράρτημα 4 της παρούσας,
παρουσιάζεται μη εξαντλητικός κατάλογος ειδών που αποτελούν άγριους συγγενείς
καλλιεργούμενων γεωργικών ειδών της Λήμνου.

Εικόνα 25. Αιγίλοπας (άγριος συγγενής σιταριού) στην άκρη χωραφιού στη Λήμνο. © Π. Μπεμπέλη.

Οι Λημνιοί μεγαλώνοντας στη φύση, στα χωράφια και στις μάντρες έμαθαν να εκτιμούν τα
δώρα της γης, είτε αυτά ήταν εδώδιμα αγριόχορτα ή φαρμακευτικά φυτά ή αρωματικά ή
φυτά για άλλη χρήση (Πίνακες 4-6). Παρατηρώντας κυρίως ποια αυτοφυή φυτά έβοσκαν τα
ζωντανά τους ανακάλυψαν την αξία τους. Αυτά ήταν τα φυτικά είδη που προσέλκυσαν
Αυστραλούς επιστήμονες να τα συλλέξουν, να τα μελετήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν
στη δημιουργία νέων ποικιλιών. Μαζί με τα άγρια κτηνοτροφικά φυτά οι Αυστραλοί
συνέλεξαν και τα ριζόβια, βακτήρια που βρίσκονται στις ρίζες των ψυχανθών φυτών και τα
βοηθούν να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και να εξασφαλίζουν επάρκεια σε αυτό
το στοιχείο με φυσικό τρόπο με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η προσθήκη χημικού
λιπάσματος. Οι κτηνοτρόφοι, με το πέρασμα των χρόνων, παρατήρησαν ότι εκτός από τα
αυτοφυή φυτά που έβοσκαν τα ζώα τους υπήρχαν και άλλα φυτά που έκαναν καλό ή κακό
στην υγεία τους.
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Πίνακας 4. Άγρια εδώδιμα φυτά που απαντώνται στη Λήμνο.

8

Λημνιά ονομασία

Επιστημονική Ονομασία

Οικογένεια

Τζάρτζαλο, Μελισσόχορτο8

Boraginaceae

Άγρια ρόκα

Anchusa undulata L. subsp. (Ten.)Beg.
hybrida
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Σπαράγγι

Asparagus acutifolius L.

Asparagaceae

Αγριομάρουλο, Αγριολάχανο

Lactuca serriola L.

Asteraceae

Τσούρτο

Crepis rubra L.

Asteraceae

Σέφκλο

Chenopodiaceae

Λαψάνα

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.)
Arcang.
Sinapis arvensis L. subsp. arvensis

Σκομπρογούλι, Σμπορογούλι

Scolymus hispanicus L.

Asteraceae

Αντραγίδα, Βρακανίδα

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis

Asteraceae

Γρούβα

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

Brassicaceae

Κόλλα

Chondrilla juncea L.

Asteraceae

Ζώχος

Sonchus oleraceus L.

Asteraceae

Κάππαρη

Capparis spinosa L. subsp. rupestris .

Capparaceae

Καυκαλίθρα

Tordylium apulum L.

Apiaceae

Ρούπι

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Dipsacaceae

Κρίταμο

Crithmum maritimum L.

Apiaceae

Καλατζίθρα

Reichardia picroides (L.) Roth

Asteraceae

Σταυρολάχανο

Asteraceae

Είδος σκομπρογουλίου

Urospermum picroides (L.)Scop. exF.W.
Schmidt
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.

Λάπαθο

Rumex pulcher L. subsp. pulcher

Polygonaceae

Βρωμούσα

Chenopodium spp.

Chenopodiaceae

Μάλαθρος

Foeniculum vulgare Mill.

Apiaceae

Μελόχα

Malva sp.

Malvaceae

Κοτσινάδα, Κουτσουνάδα

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Τσούρτο

Crepis sancta (L.) Bornm

Asteraceae

Πετειναρούδι

Plantago coronopus (L.)

Plantaginaceae

Προβάτα/Αμάραντο

Limonium sinuatum (L.) Miller

Plumbaginaceae

Τσούρτο, Ραδίκι, Πικρορέδικο

Cichorium intybus L.

Asteraceae

Γλυκορέδικο

Asteraceae

Ρίγανη

Cichorium pumilum Jacq. ή C.
divaricatum Schousboe
Origanum spp.

Γαλατσιθρες

Reichardia picroides (L.) Roth

Asteraceae

Αγριοντοματούδι

Solanum nigrum L.

Solanaceae

Brassicaceae

Brassicaceae

Asteraceae

Lamiaceae

Με το όνομα Μελισσόχορτο σε άλλα μέρη της Ελλάδας ονομάζουν άλλο φυτικό είδος
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Λημνιά ονομασία

Επιστημονική Ονομασία

Οικογένεια

Κοτσνίδα

Urtica spp.

Urticacceae

Μοσχογούλι, Γουλί

Eryngium campestre L.

Apiaceae

Κάππαρη

Capparis spinosa L.

Capparaceae

Τσούρτο, Ραδίκι, πικρορέδικο

Cichorium intybus L.

Asteraceae

Μπαρμποκλάδα

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Αγριάδα, Ζίγρα

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

Άγριο καρότο

Daucus carota L.

Apiaceae

Μοσχογούλι, Γουλί

Eryngium campestre L.

Apiaceae

Μάλαθρος/αγριομάλαθρο

Foeniculum vulgare Mill.

Apiaceae

Κολλητσίδα

Galium aparine L.

Rubiaceae

Κισσός

Hedera helix L.

Araliaceae

Σπαθόχορτο, Βαλσαμόχορτο

Hypericum perforatum L.

Hypericaceae

Αγριομάρουλο

Lactuca serriola L.

Asteraceae

Δεντρομολόχα

Lavatera arborea L.

Malvaceae

Μελόχα

Malva silvestris L.

Malvaceae

Χαμομήλι

Matricaria chamomilla L.

Asteraceae

Άγριο Πράσο

Allium ampeloprasum L.

Alliaceae

Φτωσμος/τραχανόχορτο

Apiaceae

Κοτσινάδα

Echinophora tenuifolia L. subsp.
sibthorpiana (Guss.)
Papaver rhoeas L.

Ανανίδα

Ononis spinosa L.

Fabaceae

Ρίγανη

Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link)
A. Terracc.
Prunus spinosa L.

Lamiaceae

Raphanus raphanistrum L.

Brassicaceae

Rosa canina L.

Rosaceae

Προύνες
Ρεπανίδα, Άγριο ρεπάνι,
Ρεπανιδέλι
Αγριοτριανταφυλλιά

Papaveraceae

Rosaceae

Πίνακας 5. Φαρμακευτικά φυτά σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Λήμνου.
Κοινή Ονομασία Τοπική Ονομασία

Επιστημονική Ονομασία Ιδιότητες

Κενταύρια

Κενταύρια

Centaurium pulchellum
(Sw.) Druce

Αφέψημα για τη διάρροια

Φλόμος

Φλόμος

Euphorbia characias L.

Το γάλα του θεραπεύει τις
αιμορροϊδες, βλαβερό αν πάει
στα μάτια

Μολόχα

Μελόχα

Malva sylvestris L.

Τα άνθη συλλέγονται μαζί με το
χαμομήλι σε μικρότερες
ποσότητες και γίνονται μαζί
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Κοινή Ονομασία Τοπική Ονομασία

Επιστημονική Ονομασία Ιδιότητες
αφέψημα. Χρησιμοποιείται για
να μειώσει την ενόχληση από την
επαφή με τσουκνίδα (τρίβοντας
φύλλα μολόχας πάνω στο
σημείο). ‘Μπες μελόχα, βγες
κοτσνίδα’

Λαδανιά

Χαμοκίσσαρο

Cistus creticus L.

Το χρησιμοποιούσαν για τον
πονόδοντο (δάγκωναν τους
σπόρους ή το έβραζαν και
έκαναν μπουκώματα)

Ουμπίλικος

Πατάτα

Umbilicus rupestris
(Salisb.) Dandy

Βράζεται ο κόνδυλος και
καταναλώνεται το ζουμί για
πόνους στην κοιλιά

Αγαπόχορτο,
Αμάραντος,
Χορτάρι της
Παναγιάς

Χόρτο της
Παναγιάς

Teucrium capitatum L.

Αφέψημα, μόνο μια κουταλιά σε
περίπτωση κρυώματος

Αγριάδα

Ζίγρα

Cynodon dactylon (L.)
Pers.

Βράζεται το ρίζωμα για πέτρες
στα νεφρά

Πίνακας 6. Αυτοφυή είδη που χρησιμοποιούνται για διάφορες οικιακές χρήσεις.
Κοινή ονομασία

Τοπική ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Χρήσεις

Ραδίκι

Τσούρτο, Ραδίκι

Cichorium intybus L.

Το φυτό όταν ξεραίνεται
χρησιμοποιείται για προσάναμα
στο τζάκι

Ακόνιζα

Νερακόνιζα

Dittrichia graveolens
(L.) Greuter

Μαζί με δάφνη, δεντρολίβανο,
φύλλα κυδωνιάς, τα έβραζαν και
τα έριχναν το νερό στα ξύλινα
βαρέλια του κρασιού για να τα
απολυμάνουν (στιφάρισμα)

Φλόμος

Αλιγοναριά

Verbascum sinuatum L.

Σάρωθρο (φροκαλιά) για τις
μάντρες, μαζί με τη λυγαριά

Υπέρικο,
Αγούδουρας,
Βαλσαμόχορτο

Αγούδουρας,
Βαλσαμόχορτο

Hypericum triquetrifolium Σάρωθρο για τα αλώνια
Turra

Γαϊδουράγκαθο

Onopordum sp.

Βάζουν το άνθος στο στεφάνι της
Πρωτομαγιάς, που κρεμούν στην
πόρτα του σπιτιού

Αμελίτακας,
Φυτιλάκι

Ballota acetabulosa (L.)
Benth.

Χρησιμοποιείται ως φυτίλι στο
καντήλι

Χόρτο, χορτάρι

Bolboschoenus maritimus Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν
(L.) Palla
για να παραγεμίζουν τα σαμάρια,
τα στρώματα, τους καναπέδες.

Αλουμινάκι
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Κοινή ονομασία

Τοπική ονομασία

Επιστημονική ονομασία

Χρήσεις
Φύεται στη Χορταρόλιμνη, στο
Θάνος και αλλού.

Φλόμος

Φλόμος

Euphorbia characias
subsp. wulfenii

Το έκοβαν σε κομμάτια παλιά και
το έριχναν σε ρέματα για να
ψαρέψουν χέλια. Aυτή η
πρακτική σήμερα απαγορεύεται.

Βούρλο

Βούρλο

Juncus acutus (L.)

Κατασκευή καλουπιών για το
τυρί, ‘τυρβόλια’. Διάλεγαν τους
πιο μαλακούς βλαστούς πριν την
ανθοφορία. Έδεναν πολλά μαζί
και έφτιαχναν σάρωθρα,
‘φροκάλια’. Χρησιμοποιούνται
και για να αποξηραίνονται επάνω
τους τα σύκα στη ‘λιάστρα’

Λεβάντα 9

Λεβάντα

Lavandula sp.

Χρήση στις ντουλάπες ως
εντομοαπωθητικό, ευχάριστη
οσμή.

Φλισκούνι

Φλισκούνι

Mentha pulegium L.

Χρήση στις ντουλάπες ως
εντομοαπωθητικό, ευχάριστη
οσμή.

Δενδρολίβανο

Δενδρολίβανο

Rosmarinus officinalis L.

Χρήση στις ντουλάπες ως
εντομοαπωθητικό, ευχάριστη
οσμή.

Χόρτο της
Παναγιάς

Χόρτο της
Παναγιάς

Teucrium capitatum L.

Παρασκευή σαπουνιού.

Λυγαριά

Λυγαριά

Vitex agnus-castus L.

Κατασκευή σαρώθρων.

Η Λήμνος έχει έναν θησαυρό ποικιλιών που δημιούργησαν οι πρόγονοι των σημερινών
κατοίκων της Λήμνου στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού (Πίνακας 7). Το
νησί φημισμένο για τον «Λήμνιο Οίνο» του από την εποχή του Ομήρου όταν τα καράβια τον
πουλούσαν στους μακρυμάλληδες Αχαιούς στην Τροία, «μπολιάστηκε» τον περασμένο
αιώνα με μοσχάτα αμπέλια από την Αίγυπτο αλλά και άλλες ποικιλίες που έφεραν μαζί τους
οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Εκτός από τους οίνους, στα λακαριά γίνεται παραδοσιακά
το τσίπουρο με τη Λημνιά ποικιλία του γλυκάνισου που ξεπερνά σε άρωμα κάθε εισαγόμενη.

9

Δεν είναι αυτοφυές της Λήμνου.
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Πίνακας 7. Τοπικές ποικιλίες Λήμνου.
Τοπική Ονομασία

Είδος

Οικογένεια

Abelmoschus esculentus

Malvaceae

Χρήση

Κηπευτικά
Μπάμια

Moench
Τουρκούδια

Capsicum annuum L.

Solanaceae

Καρπούζι με κιτρινη σάρκα/

Citrullus lanatus (Thunb.)

Cucurbitaceae

Καρπούζι μαύρο/χειμωνιάτικο

Mansf.

Βόντενες/μπάφες

Cucumis melo L.

Cucurbitaceae

Πετροκολόκυθο

Cucurbita pepo L.

Cucurbitaceae

Κολοκύθα

Cucurbita moschata

Cucurbitaceae

Για γλυκό
«ρετσέλια»
Πίτα

Duchesne
Μιλούδια/ απιδάτη

Solanum lycopersicum L.

Solanaceae

Λεμπνάρι

Lupinus sp.

Fabaceae

Ασπρομύτικο/ μαυρομάτικο

Vigna unguiculata (L.)

Fabaceae

Πελτέ, γλυκό,
σάλατα

Ψυχανθή

Walp.
Άφκος

Lathyrus ochrus L.

Fabaceae

Λαφύρι

Lathyrus sativus L.

Fabaceae

Γλυκάνισο

Pimpinella anisum L.

Apiaceae

Σησάμι

Sesamum indicum L.

Pedaliaceae

Hordeum Vulgare

Poaceae

Άλλα καλλιεργούμενα είδη

Σιτηρά
Κριθάρι Παναγιάς

Ζωοτροφή

Η Λήμνος έχει μια μακρά παράδοση σιτοκαλλιέργειας που αρχίζει τουλάχιστον την 3η
χιλιετία π.Χ. με τα ανασκαφικά ευρήματα της «επτάπολης» Πολιόχνης, συνεχίζεται στους
κλασικούς χρόνους, στους βυζαντινούς χρόνους όταν το νησί αποτελεί μέρος του σιτοβολώνα
του Βυζαντίου και φτάνει στα νεότερα χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο γεωπόνος
Ιωάννης Παπαδάκης ανάμεσα στα σιτάρια της Λήμνου θα επιλέξει σπόρο και θα
δημιουργήσει την ποικιλία «Λήμνος» (Εικόνα 26) από το ασπρόσταρο Ρωμανού Λήμνου, η
οποία μαζί με άλλες θα συνεισφέρουν στην πολυπόθητη τότε σιτάρκεια.
Παράλληλα τα όσπρια υπήρχαν όλο τον χρόνο στο πιάτο των κατοίκων είτε με τη μορφή
φάβας από άφκο και από λαφύρι (Εικόνες 27, 28), ως φασόλι πράσινο χλωρό ή ως
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ασπρομύτικο ξερό (Εικόνες 29, 30). Μαζί με αυτά και τα κουκιά και αργότερα και οι φασόλες.
Σε ορισμένα χωριά έτρωγαν μετά από ξεπίκρισμα και τα λεμπνάρια (Εικόνα 31).

Εικόνα 26. Ποικιλία σιταριού Λήμνος.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 27. Άφκος.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 28. Λαφύρι. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 29. Φασόλι Ασπρομύτικο.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 30. Νωπός λοβός ασπρομύτικου.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 31. Καλλιέργεια Λούπινου.
© Σ. Δόδουρας / MedINA

Τα αγαθά του κήπου τα πρόσφεραν και τα προσφέρουν ακόμα Λημνιές ποικιλίες όπως τα
μ΄λούδια (μικρή κερασοτομάτα) αλλά και οι απιδάτες τομάτες για γλυκό (Εικόνα 32),
πετροκολόκυθα (Εικόνα 33) για ρετσέλια, βόντενες και μπάφες (ποικιλίες πεπονιών) (Εικόνα
34). Τοπικές ποικιλίες αμυγδαλιάς όπως το ‘καρυδάκι’ (Εικόνα 35) και συκιάς διατηρούνται
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ακόμα. Με βάση τα προϊόντα των τελευταίων γίνονται τα Κασπακιανά τα σύκα (Εικόνες 36,
37) που είναι ξεχωριστά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ξερό σύκο.
Η επιστημονική έρευνα και μέσω του προγράμματος Terra Lemnia, αναδεικνύει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά καταξιωμένων ποικιλιών όπως το ασπρομύτικο φασόλι, ο άφκος και το
λαφύρι και ξεδιπλώνει τη δυναμικότητα ποικιλιών όπως το σουσάμι Λήμνου, που ακόμα και
σήμερα καλλιεργείται με τον παραδοσιακό τρόπο (Εικόνα 38), ιδιαίτερα όταν συνδυαστεί σε
παραδοσιακά εδέσματα όπως σαμσάδες Λήμνου αλλά πολύ περισσότερο όταν η
επεξεργασία του γίνει σε παραδοσιακούς επισκέψιμους σουσαμόμυλους.
Οι σιταρόμυλοι στη Λήμνο μπορούν να αλέθουν τοπικές ποικιλίες σιταριού δίνοντας μια
σημαντική τοπική ταυτότητα και ποιότητα στα φλωμάρια, το ψωμί και τα προϊόντα του
αλεύρου.
Ποικιλίες που συνδυάζονται με την κτηνοτροφία, όπως το κριθάρι Παναγιάς (Εικόνα 39), όχι
μόνο αντέχουν στη βόσκηση αλλά πρέπει να δώσουν και την ταυτότητα στο ζώο που
τρέφεται με αυτές, κάτι που ισχύει και για τη ρόβη, μια ακόμα τοπική ποικιλία ενός φυτικού
είδους που συναντάται σπάνια σε καλλιέργεια στις μέρες μας.
Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι οι τοπικές ποικιλίες από τα μποστάνια της
Λήμνου να φτάσουν στους χώρους εστίασης του νησιού και στον καταναλωτή. Ενώ
αντίστοιχα θα πρέπει να διατηρηθούν, να μελετηθούν και να αξιοποιηθούν οι ποικιλίες του
αμπελιού και των οπωροφόρων σε ένα επισκέψιμο εκπαιδευτικό και τουριστικό περιβόλι.
Οι κάτοικοι της Λήμνου κατόρθωσαν να διασώσουν μέχρι σήμερα ένα μεγάλο πλούτο
τοπικών ποικιλιών και προϊόντων και είναι στην ευθύνη τους να στηρίξουν τους τρόπους
αξιοποίησης αυτών των ποικιλιών προς όφελος τους, με τη συνεργασία όλων των σχετικών
φορέων του νησιού και της επιστημονικής κοινότητας.
Οι τοπικές ποικιλίες της Λήμνου αποτελούν βασικό στοιχείο της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς που δίνει
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτών των ποικιλιών και τη σφραγίδα του τοπικού, του
μοναδικού, του αυθεντικού, του ξεχωριστού, του αναγνωρίσιμου, αλλά και της ποιότητας σε
μια παγκόσμια γεωργία χωρίς ταυτότητα και διαφοροποίηση. Πολλά από αυτά τα προϊόντα
είναι ιδανικά για ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ από κατοχυρωμένες τοπικές ποικιλίες. Κατάλληλες
για μια ήπιας μορφής γεωργία με χαμηλές εισροές και με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα
που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.
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Εικόνα 32. Τομάτα απιδάτη. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 33. Πετροκολόκυθο. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 34. Βόντενες. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 35. Αμύγδαλο καρυδάκι-παπούτσες.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 36. Κασπακιανά σύκα. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 37. Κασπακιανά σύκα, προετοιμασία.
© Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 38. Λημνια ποικιλία σουσαμιού στεγνώνει
σε θημωνιές. © Π. Μπεμπέλη

Εικόνα 39. Κριθάρι Παναγιάς.
© Δ. Γρηγοροπούλου
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3.4.2.

Πανίδα

3.4.2.1.

Ορνιθοπανίδα

Όπως προαναφέρθηκε, η ορνιθοπανίδα της Λήμνου είναι μία από τις πλουσιότερες των
νησιών της Μεσογείου, με περισσότερα από 240 είδη πουλιών να παρατηρούνται στο νησί
κατά τη διάρκεια των περιόδων μετανάστευσης (Παράρτημα 1, Κακαλής Π.Ε.). Πολλά από
αυτά τα είδη πτηνών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα αγροοικοσυστήματα για να
φωλιάσουν, να τραφούν ή να βρουν καταφύγιο. Επιπλέον, η πλειονότητα των σημαντικών
ειδών πουλιών που βρίσκονται στη Λήμνο επηρεάζεται (θετικά ή αρνητικά) από τις αγροτικές
πρακτικές

(π.χ.

χρήση

φυτοφαρμάκων,

εγκατάλειψη

ή/και

εντατικοποίηση,

μονοκαλλιέργειες, βόσκηση κλπ.). Την καταγραφή και μελέτη της ορνιθοπανίδας, καθώς και
της σύνδεσής της με τα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου, ανέλαβε στο πλαίσιο του
προγράμματος Terra Lemnia η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με βασικό συνεργάτη τον
Λευτέρη Κακαλή. Για την καταγραφή, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επισκέψεις, δύο για
κάθε αναπαραγωγική περίοδο τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα. Η πρώτη επίσκεψη σε κάθε
αναπαραγωγική περίοδο έλαβε χώρα στα μέσα του Απριλίου και συγκεκριμένα για οχτώ
ημέρες το 2018 (από 14 έως 22 Απριλίου) και για πέντε ημέρες το 2019 (από 13 έως 17
Απριλίου). Στα μέσα του Απριλίου η έρευνα επικεντρώθηκε στην καταγραφή, τόσο των
μεταναστευτικών, όσο και των αναπαραγόμενων ειδών. Την περίοδο αυτή, η ανοιξιάτικη
μετανάστευση είναι στην κορύφωσή της καθώς πολλά είδη αρπακτικών, υδρόβιων και
στρουθιόμορφων διαβαίνουν το Αιγαίο στο ταξίδι τους από την Αφρική στην Ευρώπη, ενώ
παράλληλα, ένα σημαντικό πλήθος επιδημητικών ειδών ξεκινά την αναπαραγωγή του. Η
δεύτερη επίσκεψη σε κάθε αναπαραγωγική περίοδο έλαβε χώρα στα τέλη Μαΐου ή/και
αρχές Ιουνίου. Συγκεκριμένα έγιναν καταγραφές για 10 ημέρες το 2018 (από 26 Μαΐου έως
6 Ιουνίου) και για πέντε ημέρες το 2019 (από 25 έως 29 Μαΐου). Στα τέλη Μαΐου τα
περισσότερα επιδημητικά είδη έχουν τελειώσει με την πρώτη τους γέννα, ενώ ξεκινά η
αναπαραγωγή των μεταναστευτικών ειδών που έρχονται αργοπορημένα.

3.4.2.1.1.

Σχεδιασμός δειγματοληψιών

Ο σχεδιασμός των δειγματοληψιών έγινε έτσι ώστε να συμβαδίζει με τον σχεδιασμό των
υπολοίπων ομάδων καταγραφής της βιοποικιλότητας του προγράμματος Terra Lemnia. Για
τον λόγο αυτό τα δειγματοληπτικά σημεία επιλέχθηκαν εντός των 25 συνεκτικών περιοχών
δειγματοληψίας (SAs) του προγράμματος. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε
46 διαφορετικά σημεία εντός των 25 περιοχών. Την επόμενη χρονιά (2019) έγινε επανάληψη
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των καταγραφών στα παραπάνω σημεία ενώ προστέθηκαν ακόμα 11 νέα δειγματοληπτικά
σημεία, με σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη όλων των ενδιαιτημάτων των αγροπεριβάλλοντων της
Λήμνου. Έτσι πραγματοποιήθηκαν καταγραφές σε συνολικά 57 δειγματοληπτικά σημεία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δειγματοληπτικές περιοχές και επιφάνειες
μπορούν να βρεθούν στον σχετικό διαδραστικό χάρτη του προγράμματος στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://drive.google.com/open?id=1AU6DrF0kCLjvI4Zn70_foWJWX2_6pDdC&usp=sharing
(ελληνική έκδοση)
https://drive.google.com/open?id=1fTGglfaJkJ8AaMuWen_4-pXYBzL9HvUS&usp=sharing
(αγγλική έκδοση)

Κάθε δειγματοληπτικό σημείο εντάχθηκε σε μία από τέσσερις γενικές κατηγορίες βλάστησης
βάση των δομικών χαρακτηριστικών των αγροπεριβαλλόντων εντός μια κυκλικής επιφάνειας
(ακτίνας περίπου 200 μέτρων) από το κέντρο του σημείου. Οι κατηγορίες αυτές ήταν οι εξής:
Μικτές επιφάνειες (Mixed cult, 11 επιφάνειες): Σχετικά σύνθετες αγροτικές περιοχές με
υψηλό ποσοστό κάλυψης από δέντρα και θάμνους, με πυκνή βλάστηση στις παρυφές των
αγροτεμαχίων ή παρουσία καλαμιών ή πρόσφατα εγκαταλελειμμένα χωράφια. Παρουσία
μικρών αρόσιμων τμημάτων ή τμημάτων με γυμνό έδαφος ή αμπελώνες. Χωρίς εντατική
κτηνοτροφία και βόσκηση.
Μικτές επιφάνειες_2 (Mixed cult_2, 9 επιφάνειες): Επιφάνειες με διάσπαρτα δέντρα ή
δεντροστοιχίες κατά μήκος ρεμάτων, τμήματα με θάμνους, με καλλιέργειες ή μικτές
καλλιέργειες με λιβάδια ή φρυγανικές εκτάσεις. Χωρίς εντατική κτηνοτροφία και βόσκηση.
Ξηρές επιφάνειες/βοσκότοποι (Dry rang, 12 επιφάνειες): Λιβαδικές ανοιχτές εκτάσεις όπου
κυριαρχούν τα φρύγανα ή μικτές λιβαδικές εκτάσεις με καλλιέργειες δημητριακών (σε
χαμηλό ποσοστό), απουσία θάμνων ή δέντρων, μεγάλες εκτάσεις γυμνού εδάφους ή
βραχώδεις περιοχές, ξηρό και αβαθές έδαφος. Η βόσκηση είναι εντατική κυρίως από
πρόβατα αλλά και λίγες αίγες.
Ανοιχτές εκτάσεις (Open cult, 25 επιφάνειες): Ανοιχτές, εκτεταμένες και πυκνές
καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή λιβάδια, απουσία δέντρων, βαθύ και παραγωγικό έδαφος και
χαμηλή ή μέτριας έντασης βόσκηση, κυρίως εποχική.
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3.4.2.1.2.

Μέθοδος καταγραφής

Η μέθοδος καταγραφής ήταν αυτή των σημειακών καταγραφών (point counts). Οι
καταγραφές έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες (από την ανατολή του ηλίου έως και 3.5 ώρες
μετά) ή αργά το απόγευμα (κοντά στο σούρουπο), όπου η δραστηριότητα των πουλιών είναι
έντονη. Για την αποφυγή διπλής εγγραφής, ορίσθηκε ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των
δειγματοληπτικών σημείων αυτή των 400 μέτρων. Δεν πραγματοποιήθηκαν καταγραφές τις
ημέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. ημέρες με βροχή ή ισχυρούς ανέμους).
Η διάρκεια κάθε σημειακής καταγραφής ορίσθηκε στα πέντε λεπτά καθαρής καταγραφής
ενώ πριν την έναρξη της καταγραφής υπήρχε σιγή για ένα λεπτό. Καταγράφηκαν όλα τα είδη
της ορνιθοπανίδας, τα οποία γινόντουσαν αντιληπτά είτε οπτικά είτε ακουστικά, ενώ
παράλληλα κάθε εγγραφή ταξινομήθηκε σε τρείς διαφορετικές χωρικές ζώνες (<25μ., 25 με
100μ., >100μ. απόσταση μεταξύ του πουλιού με τον παρατηρητή). Πτηνά σε πτήση
καταγράφηκαν ως περαστικά.
Μετά το τέλος των συστηματικών καταγραφών (σημειακές καταγραφές) έγιναν τυχαίες
καταγραφές σε περιοχές ή ενδιαιτήματα με χαμηλό ποσοστό κάλυψης από τις συστηματικές
καταγραφές. Σκοπός των τυχαίων καταγραφών ήταν να συμπληρωθεί η λίστα των ειδών στα
αγροπεριβάλλοντα του νησιού.

3.4.2.1.3.

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων

Συνολικά ο κατάλογος της ορνιθοπανίδας της Λήμνου περιλαμβάνει 243 είδη εκ των οποίων
τα 133 είδη καταγράφηκαν στα δύο έτη των δειγματοληψιών στο πλαίσιο του προγράμματος
Terra Lemnia. Ο συνολικός κατάλογος παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Πέντε είδη
παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στη Λήμνο στο πλαίσιο των καταγραφών του Terra
Lemnia, ο Μαυροπελαργός, το Αγιοπούλι, ο Γαλαζοκότσυφας, ο Ψαραετός και ο Φασιανός
(πρόσφατα εισαχθέν είδος).
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Στις συστηματικές καταγραφές καταγράφηκαν 71 (4052 άτομα) και 66 (4129 άτομα)
διαφορετικά είδη, το 2018 και 2019 αντίστοιχα. Τα πιο κοινά είδη στις περιοχές
δειγματοληψίας (σε σειρά εμφάνισης) ήταν: η Κουρούνα, ο Κατσουλιέρης, ο
Σταχτοπετροκλής, το Αηδόνι, η Ωχροστριτσίδα, ο Τσιφτάς, η Κάργα, ο Αετομάχος, ο
Σπουργίτης, η Καρδερίνα και ο Αμπελουργός (Διάγραμμα 7).

Διάγραμμα 7. Τα 10 πιο κοινά είδη στις περιοχές δειγματοληψίας.
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Η λίστα των 10 πιο κοινών αναπαραγόμενων ειδών δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές
στα δύο έτη δειγματοληψίας (Διάγραμμα 8). Εξαίρεση αποτέλεσε ο Κοκκινοκεφαλάς, είδος
το οποίο ήταν κοινό το 2018 αλλά απουσίασε από τα 10 πιο κοινά είδη του 2019.

Διάγραμμα 8. Τα 10 πιο κοινά αναπαραγόμενα είδη στις περιοχές δειγματοληψίας.
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Η λίστα των 10 πιο κοινών μεταναστευτικών ειδών στις περιοχές δειγματοληψίας
παρουσίασε μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε σχέση με τη λίστα των αναπαραγόμενων ειδών
(Διάγραμμα 9). Για παράδειγμα ο Αετομάχος και ο Βουνοτσιροβάκος ήταν εμφανώς πιο κοινά
το 2019. Στα είδη τα οποία ήταν στην λίστα των 10 πιο κοινών μεταναστευτικών ειδών και
στα δύο έτη εντάσσονται ο Καστανολαίμης (πιο κοινό είδος στη μετανάστευση), το Τρυγόνι,
η Κιτρινοσουσουράδα και ο Συκοφάγος.

Διάγραμμα 9. Τα 10 πιο κοινά μεταναστευτικά είδη στις περιοχές δειγματοληψίας.
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Η Κουρούνα, ο Χωραφοσπουργίτης, η Κάργα και ο κοινός Σπουργίτης ήταν τα πιο άφθονα
αναπαραγόμενα είδη σε απόλυτους αριθμούς και τα δύο έτη δειγματοληψίας. Οι πληθυσμοί
των αναπαραγόμενων ειδών ήταν σταθεροί μεταξύ των δύο ετών με εξαίρεση τον πληθυσμό
της Κάργας που ήταν σχεδόν διπλάσιος το 2019.

Εικόνα 40. Χωραφοσπουργίτης – Passer hispaniolensis σε αγρό της Λήμνου. ©Lefteris Kakalis.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δεικτών ποικιλότητας, οι επιφάνειες με την
υψηλότερη ορνιθολογική ποικιλότητα ήταν αυτές με σύνθετο αγροτικό τοπίο (μεικτές
καλλιέργειες και ύπαρξη λιβαδιών ή φρυγάνων) με υψηλή κάλυψη από δέντρα ή θάμνους,
παρουσία αρόσιμων καλλιεργειών ή γυμνού εδάφους ή αμπελώνων. Σε αντίθεση,
επιφάνειες με μονοκαλλιέργειες μεγάλου μεγέθους ή βοσκότοποι με εκτεταμένη φρυγανική
βλάστηση παρουσία λίγων (ή απουσία) διάσπαρτων δέντρων ή θάμνων παρουσίασαν τη
χαμηλότερη ποικιλότητα.
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Διάγραμμα 10. Δομή της βιοκοινότητας των αναπαραγόμενων ειδών στα αγροοικοσυστήματα της
Λήμνου.
➢

Αποτελέσματα της ανάλυσης «Non-Metric Multidimensional Scaling» (NMDS).

➢

Επιφάνειες με διαφορετικό τύπο βλάστησης παρουσιάζονται με διαφορετικό χρώμα.

Λίγα είδη της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την ανάλυση Non-Metric Multidimensional Scaling
(NMDS) εμφανίστηκαν ως ευρύτοπα είδη (Διάγραμμα 10). Αυτά ήταν ο Αμπελουργός, η
Κουρούνα, η Πετροτριλίδα και ο Σπουργίτης. Μία μεγάλη ομαδοποίηση ειδών (9 είδη, π.χ.
Καλόγερος, Σιρλοτσίχλονο, Ωχροστριτσίδα) στην κάτω αριστερή γωνία του δισδιάστατου
χώρου του γραφήματος, αποτελείται από είδη τα οποία διαβιούν σε σύνθετες καλλιέργειες
παρουσία θαμνώνων, δέντρων ή δεντροστοιχιών σε μίξη με ανοιχτές καλλιέργειες
δημητριακών ή λιβαδιών. Στην προηγούμενη ομαδοποίηση μπορούν να προστεθούν ο
Κοκκινοκεφαλάς και ο Θαμνοτριροβάκος.
Μία άλλη ομάδα ειδών, η οποία συναθροίζεται στο πάνω τμήμα του δισδιάστατου χώρου,
αποτελείται από 4 είδη, τον Χωραφοσπουργίτη, την Κάργα, τη Νησιωτική πέρδικα και τον
Τσιφτά. Τα είδη αυτά διαβιούν σε ανοιχτά αγροτικά περιβάλλοντα απουσία ή ελάχιστη
παρουσία δέντρων και θάμνων.
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Μία ακόμα ομαδοποίηση τριών ειδών, αυτή του Φανέτου, του Σταχτοπετροκλή και της
Ασπροκωλίνας είναι συνυφασμένη με τις ξηρές βραχώδεις περιοχές του νησιού, κυρίως
βοσκότοπους.
Τέλος, ο Κατσουλιέρης μαζί με τον Κόρακα είναι είδη τα οποία συναντώνται γενικά σε
ανοιχτά αγροπεριβάλλοντα του νησιού (είτε είναι βοσκότοποι είτε καλλιέργειες).

Εικόνα 41. Ο Κατσουλιέρης - Galerida cristata είναι ένα από τα είδη που απαντώνται συχνά στα
αγροοικοσυστήματα της Λήμνου. ©Lefteris Kakalis.

Η βιοκοινότητα των πτηνών στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου αποτελείται από είδη
τυπικά αυτών των οικοσυστημάτων της Μεσογειακής λεκάνης καθώς και από είδη τα οποία
διαβιούν σε ξηρά φρυγανικά οικοσυστήματα. Η αφθονία των ειδών ήταν ιδιαίτερα υψηλή
(133 διαφορετικά είδη), ωστόσο η βιοκοινότητα των αναπαραγόμενων ειδών ήταν σχετικά
φτωχή σε σύγκριση με γειτονικές περιοχές, π.χ. Λέσβος ή ηπειρωτική Ελλάδα. Οι παράγοντες
οι οποίοι διαμορφώνουν τη βιοκοινότητα των αναπαραγόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας
στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου συνοψίζονται στους εξής:
•

Στην ιδιαίτερα υψηλή γεωγραφική απομόνωση της Λήμνου στο Αιγαίο. Κάποια είδη
απουσιάζουν εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων διασποράς τους από την
ενδοχώρα στο νησί.
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•

Εξαιτίας της γεωγραφικής απομόνωσης του νησιού απουσιάζουν τα μεγάλα
θηλαστικά, όπως η αλεπού και το κουνάβι, τα οποία θηρεύουν πουλιά.
Συνακόλουθα, λόγω της απουσίας θηρευτικής πίεσης από θηλαστικά, κάποια
αναπαραγόμενα είδη της Λήμνου εμφανίζουν υψηλούς πληθυσμούς, καθώς επίσης
εποικίζουν δευτερεύοντα ενδιαιτήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
Πετροτριλίδα, είδος με ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό στο νησί που αναπαράγεται σε
ένα

ευρύ

φάσμα

αγροπεριβαλλόντων,

από

ξηρούς

βοσκότοπους

έως

μονοκαλλιέργειες δημητριακών.
•

Εξαιτίας του μικρού μεγέθους των καλλιεργειών, το αγροτικό τοπίο της Λήμνου
χαρακτηρίζεται ως ένα μωσαϊκό καλλιεργειών με λιβάδια και φρυγανικές περιοχές,
παράγοντας που αυξάνει την ποικιλία των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων για την
ορνιθοπανίδα.

•

Στην ύπαρξη ενός παραδοσιακού αγροτοκτηνοτροφικού μοντέλου στη Λήμνο. Η
κτηνοτροφία και η βόσκηση (μόνιμη ή περιοδική) αποτελεί κοινή πρακτική στις
αγροτικές καλλιέργειες του νησιού ιδιαίτερα σε εκείνες που γειτνιάζουν με λιβάδια
ή φρυγανικές εκτάσεις. Στις περιοχές με έντονη βόσκηση ευνοούνται κάποια είδη
όπως ο Σταχτοπετροκλής, η Ασπροκωλίνα και το Φανέτο ενώ κάποια είδη
επηρεάζονται αρνητικά (π.χ. Κοκκινοκεφαλάς).

•

Στην ύπαρξη ενός μεγάλου πληθυσμού Αγριοκούνελων, ο οποίος επηρεάζει τη
σύνθεση των φυτών στο νησί, ενώ περιοδικά καταστρέφει μεγάλες εκτάσεις
καλλιεργειών (ανάλογα του μεγέθους των αποικιών του) και συνολικά ρυθμίζει τα
αγροοικοσυστήματα παράλληλα με την κτηνοτροφία σε συγκεκριμένες περιοχές.
Κάποια είδη της ορνιθοπανίδας τα οποία διαβιούν σε ανοιχτά και ξηρά περιβάλλοντα
ωφελούνται από την ύπαρξη των αποικιών του Αγριοκούνελου, ενώ κάποια άλλα
επηρεάζονται αρνητικά.

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορούμε να πούμε πως η σύνθεση της
βιοκοινότητας των αναπαραγόμενων ειδών στη Λήμνο διαμορφώνεται (παράλληλα και με
τους παραπάνω παράγοντες) και από τα δομικά χαρακτηριστικά των αγροοικοσυστημάτων.
Για παράδειγμα, η ύπαρξη διάσπαρτων δέντρων, θάμνων ή δεντροστοιχιών στις παρυφές
των χωραφιών ευνοεί πλήθος ειδών της ορνιθοπανίδας (σχεδόν τα μισά είδη
στρουθιόμορφων τα οποία αναλύθηκαν).
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Εικόνα 42. Σύνθετο αγροτικό τοπίο, το οποίο φέρει την υψηλότερη ορνιθολογική
ποικιλότητα στη Λήμνο. ©Lefteris Kakalis

Εικόνα 43. Ενιαίο τοπίο με μονοκαλλιέργειες το οποίο φέρει τη χαμηλότερη
ορνιθολογική ποικιλότητα στη Λήμνο. ©Lefteris Kakalis.

Η επιλογή της ορνιθοπανίδας ως βιοδείκτης των αγρο-οικοσυστημάτων της Λήμνου, είναι
εξαιρετικά επίδοξη, εξαιτίας των πολλών παραγόντων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν
τα πτηνά εκτός των γεωργικών πρακτικών. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές συνδέσεις της
ορνιθοπανίδας με δομικά χαρακτηριστικά των αγροπεριβαλλόντων και εν δυνάμει θα
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μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ορνιθοπανίδα ως δείκτης της δομής και της ποικιλότητας των
αγροοικοσυστημάτων. Συνεπώς, η βιοκοινότητα των αναπαραγόμενων ειδών της
ορνιθοπανίδας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συνολικά ως βιοδείκτης. Επιπρόσθετα, η
επιλογή κάποιων μεμονομένων ειδών που θα μπορούσαν να αποτελούν δείκτες υγείας των
αγροοικοσυστημάτων είναι τα εξής:
•

Η Νησιωτική πέρδικα στα ανοιχτά αγροτικά οικοσυστήματα (ανοιχτές καλλιέργειες
δημητριακών).

•

Ο Κοκκινοκεφαλάς στα σύνθετα αγροτικά τοπία με υψηλό επίπεδο παρουσίας
φυσικής βλάστησης στις παρυφές των καλλιεργειών.

•

Ο Σταχτοπετροκλής στους ξηρούς και βραχώδεις βοσκότοπους.

•

Η Πετροτριλίδα σαν είδος για το σύνολο των αγροοικοσυστημάτων της Λήμνου.

Επιπρόσθετα, δύο είδη για τα οποία δεν έγινε εκτεταμένη δειγματοληψία στην παρούσα
εργασία αλλά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από γεωργικές πρακτικές και θα μπορούσαν
να αποτελέσουν είδη - δείκτες της κατάστασης των αγροοικοσυστημάτων της Λήμνου είναι
το Κιρκινέζι και η Καστανόπαπια. Το πρώτο είδος διατηρεί τον μοναδικό βιώσιμο πληθυσμό
στο Αιγαίο και επηρεάζεται από ποικίλες γεωργικές πρακτικές όπως η χρήση αγροχημικών ή
πρακτικές που ενισχύουν τη φυσική βλάστηση στις παρυφές των καλλιεργειών, τη διατήρηση
των πέτρινων κατασκευών στις οποίες φωλιάζει κ.ά. Το δεύτερο είδος εξαρτάται από τη
διαχείριση των λιβαδιών και το σύστημα βόσκησης στη Χορταρόλιμνη και σε άλλους
υγροτόπους του νησιού.

3.4.2.2.

Άγρια θηλαστικά.

Το νησί της Λήμνου λόγω της μακραίωνης αποκοπής του από ηπειρωτικές περιοχές και της
έντονης παρουσίας του ανθρώπου εδώ και χιλιετίες, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία
θηλαστικών ειδών. Χαρακτηριστικό των παραπάνω παραμέτρων είναι και η απουσία
σαρκοφάγων θηλαστικών από το νησί. Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρεται η
παρουσία 5 ειδών θηλαστικών (Πίνακας 8) χωρίς ωστόσο να έχουν μελετηθεί εκτενώς τα είδη
μεγάλων ομάδων όπως αυτή των Χειροπτέρων (νυχτερίδες) αλλά και των τρωκτικών10.

10

Μια καλή πηγή για τα θηλαστικά της Λήμνου με φωτογραφίες και δευτερογενείς πληροφορίες
μπορεί να βρεθεί και στην ιστοσελίδα: http://www.lemnosnature.gr/
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Πίνακας 8. Κατάλογος των θηλαστικών της Λήμνου, όπως προκύπτει από πρόσφατη και παλαιότερη
βιβλιογραφία.
Είδος (επιστημονική
ονομασία)

Κοινή ονομασία

Τοπική ονομασία

Βιβλιογραφική
αναφορά είδους

Erinaceus roumanicus

Σκαντζόχοιρος

-

1, 2

Nannospalax leucodon

Νανοτυφλοποντικός

Ασφάλακας

1, 2

Dama dama dama

Πλατώνι

-

3

Lepus europaeus

Ευρωπαϊκός λαγός

Λαγός

2

Oryctolagus cuniculus

Αγριοκούνελο

-

1, 2, 4

Σημ.: Οι αριθμοί υποδεικνύουν σε ποιες βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφεται κάθε είδος. Η
αντιστοίχιση των βιβλιογραφικών αναφορών με τους αριθμούς δίνεται ως εξής: 1) Παπαγρηγορίου
κ.ά. 2001, 2) Κοντσιώτης 2011, 3) Mattila and Hadjigeorgiou 2015, 4) Hadjigeorgiou et al. 2018

Ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus) απαντάται στη Λήμνο κυρίως στις αγροτικές
περιοχές και ζει για περίπου 3-4 χρόνια. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα και περιστασιακά
με μικρά σπονδυλωτά, ενώ συχνά καταναλώνει και φυτική τροφή (φρούτα, καρπούς, κλπ.).
Είναι κοινό είδος για την Ελλάδα.
Ο ασφάλακας (Nannospalax leucodon) βρίσκεται στη Λήμνο κυρίως σε λιβάδια και
βοσκότοπους, σε περιοχές με βαθιά χαλαρά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη στα οποία
κατασκευάζει στοές (65-195 μέτρα) και δημιουργεί διαμερίσματα (βάθους 20-50 εκ. το
καλοκαίρι έως και 4 μέτρα) όπου αποθηκεύει την τροφή του. Τρέφεται με ρίζες, βλαστούς,
φύλλα και φρούτα. Απουσιάζει από οργωμένες περιοχές, αν και μπορεί να βρεθεί σε αγροτικά
τοπία όπου υπάρχει μείγμα βοσκοτόπων και μικρών καλλιεργειών όπως στην περίπτωση της
Λήμνου. Έχει αργό ρυθμό αναπαραγωγής, και έτσι συνήθως δεν δημιουργεί μεγάλους
πληθυσμούς. Τα άτομα του γένους μπορούν να διακριθούν από όλα τα άλλα τρωκτικά λόγω
έλλειψης εξωτερικών ανοιγμάτων για τα μάτια, αν και υπάρχουν μικροί οφθαλμοί κάτω από
το δέρμα (Wilson & Reeder, 2005). Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας
92/43 της Ε.Ε. Στο «κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών» της IUCN αναφέρεται ως είδος
με ανεπαρκή δεδομένα για την κατάστασή του (DD - Data Deficient).
Ένας μικρός πληθυσμός πλατωνιών (Dama dama dama L.) βρίσκεται κυρίως στη Μύρινα της
Λήμνου, ο οποίος προέρχεται από μεταφορά στις αρχές του 1970 από το νησί της Ρόδου.
Σύμφωνα με τους Mattila & Hadjigeorgiou (2015) τα πλατώνια αυξήθηκαν σημαντικά
ξεπερνώντας τα 70 το 2006, ενώ το 2013 καταμετρήθηκαν 47 άτομα στην περιοχή του
Κάστρου της Μύρινας (38 θηλυκά, 3 αρσενικά και 6 νεαρά). Επιπλέον την ίδια χρονιά
αναφέρθηκε απροσδιόριστος αριθμός ατόμων σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων από την
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πόλη, επειδή το είδος είναι πολυγαμικό και χωροκτητικό και τα νεαρά αρσενικά
εγκαταλείπουν το χώρο του Κάστρου στην προσπάθεια να δημιουργήσουν νέες οικογένειες
(Mattila & Hadjigeorgiou, 2015). Είναι σημαντικό να γίνει ορθή διαχείριση του πληθυσμού
αυτού διότι αφενός αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους επιβίωσης, αφετέρου επειδή τα
περιπλανώμενα ζώα προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες και τροχαία ατυχήματα.
Ο ευρωπαϊκός λαγός (Lepus europaeus), βρισκόταν σε αφθονία στο νησί ως τα μέσα περίπου
του 20ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες υπέστη μια ραγδαία πληθυσμιακή μείωση με
ταυτόχρονη γεωγραφική συρρίκνωση, που είχαν ως επακόλουθο την εξαφάνιση του μετά τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 (Κοντσιώτης, 2011). Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ένας
μικρός πληθυσμός του είδους, η εξάπλωση του οποίου περιορίζεται γεωγραφικά στην
περιοχή της Βίγλας, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και προέρχεται από άτομα που
εισήχθησαν στην περιοχή από τον κυνηγετικό σύλλογο Λήμνου (Κοντσιώτης, 2011).
Το αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) είναι το μοναδικό είδος από τα θηλαστικά που
μελετήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia και αυτό γιατί επηρεάζει
και επηρεάζεται έντονα από τα αγροοικοσυστήματα του νησιού. Περισσότερες λεπτομέρειες
για το είδος αναφέρονται στο παρακάτω κεφάλαιο.

Εικόνα 44 .Σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus).
© Ν. Γεωργιάδης.

Εικόνα 45. Ασφάλακας (Nannospalax
leucodon). © M. Yakovlev.

Εικόνα 46. Πλατώνια (Dama dama dama L.).
© Φ. Μηδέλια.

Εικόνα 47. Ευρωπαϊκός λαγός (Lepus
europaeus). © F. Böhringer.
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3.4.2.2.1.

Τα αγριοκούνελα στη Λήμνο

Όπως προαναφέρθηκε, το αγριοκούνελο είναι το μόνο θηλαστικό που μελετήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια. Τη
μελέτη αυτή ανέλαβε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα η ομάδα του
Δρα Γιάννη Χατζηγεωργίου (Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και
Διατροφής). Κατά την έρευνα αυτή τεκμηριώθηκε η συσχέτιση του πληθυσμού του είδους με
τα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου, εκτιμήθηκε ο πληθυσμός του με κλασσικές και με νέες
μεθόδους, ενώ εφαρμόστηκαν πειραματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού με τη χρήση
μη μόνιμων ηλεκτροφόρων φραχτών σε καλλιέργειες (Εικόνες 49-52).
Το ευρωπαϊκό αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) είναι φυτοφάγο θηλαστικό είδος το οποίο
χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα να αναπαράγεται και να εξαπλώνεται ταχύτατα με πολλαπλά
αρνητικά αποτελέσματα για κάποιες περιοχές, όπως: άμεσες και έμμεσες ζημιές στην αγροτική
παραγωγή, αλλοίωση της οικολογικής ιδιοσύστασης μίας περιοχής και τελικά ερημοποίηση,
ιδιαίτερα μάλιστα εάν απουσιάζουν από το οικοσύστημα οι φυσικοί θηρευτές του.
Το είδος χαρακτηρίζεται από υψηλή γονιμότητα, σχεδόν απουσία εποχικότητας στην
αναπαραγωγή και γρήγορη ενήβωση των νεαρών ζώων (Bell & Boyle 2008). Εκτιμάται ότι ένα
θηλυκό ζώο μπορεί να δώσει 6-8 τοκετούς ανά έτος, με 5-6 νεογνά ανά τοκετοομάδα, τα
οποία είναι ικανά για αναπαραγωγή σε ηλικία τριών μηνών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα
ζευγάρι κουνέλια μπορεί να δώσει 200 απογόνους στη διάρκεια ενός έτους και ένας
πληθυσμός 200.000 κουνελιών να δώσει 10.000.000 απογόνους στη χρονιά. Ευτυχώς,
μεγάλο μέρος αυτών των απογόνων χάνεται σε νεαρή ηλικία από ασθένειες, από τη
δραστηριότητα των φυσικών θηρευτών και από αδυναμία εξασφάλισης τροφής. Ο
πληθυσμός των αγριοκούνελων μπορεί να ελεγχθεί με διάφορα διαχειριστικά μέτρα, αλλά
ανακάμπτει πολύ γρήγορα λόγω της γονιμότητάς του, όταν τα διαχειριστικά αυτά μέτρα δεν
εφαρμόζονται πια ή εφαρμόζονται αποσπασματικά και χωρίς σχέδιο (Bell & Boyle 2008).
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές της Αυστραλίας όπου εξαλείφθηκε το 95% του
πληθυσμού με κατάλληλα μέτρα, παρατηρήθηκε επαναφορά του πληθυσμού στα αρχικά
επίπεδα ύστερα από 2 χρόνια από τη διακοπή της εφαρμογής των μέτρων.
Πολλές περιοχές ανά τον κόσμο πλήττονται από τη δραστηριότητά του αγριοκούνελου, αλλά
τα εντονότερα προβλήματα παρατηρούνται σε νησιά, λόγω της αδυναμίας φυσικής
εποίκισής τους με κατάλληλο πληθυσμό φυσικών θηρευτών του κουνελιού ή/και της
διατήρησης του πληθυσμού αυτού (Myers et al. 1994, Rogers et al. 1994, Thompson 1994,
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Williams et al. 1995). Σαν συνέπεια, στις περιοχές αυτές, προκύπτει η ανάγκη ενεργητικής
διαχείρισης των πληθυσμών του αγριοκούνελου από τον άνθρωπο και για το σκοπό αυτό
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μέσα με ποικίλη αποτελεσματικότητα. Τα μέσα διαχείρισης
και ελέγχου των πληθυσμών του αγριοκούνελου διακρίνονται σε: φυσικά, χημικά και
βιολογικά. Ειδικότερα, έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί ανά τον κόσμο: Βιολογικά μέσα
(π.χ. διασπορά παθογόνων, εισαγωγή θηρευτών), Χημικά μέσα (π.χ. τοξικές ουσίες σε
δολώματα, αντισυλληπτικά), Υποκαπνισμός εντός κονικλώνων, Θήρευση (π.χ. όπλα και
παγίδες), Καταστροφή καταφυγίων (π.χ. κονικλώνες, θαμνώνες), Απώθηση με περιφράξεις
και άλλα μέσα.

Εικόνα 48. Αγριοκούνελα (Oryctolagus cuniculus) στη Λημνο. © I. Χατζηγεωργίου.

Εικόνα 49. Drone με θερμική κάμερα για την καταγραφή αγριοκούνελων. © Β. Ψηρούκης.
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Εικόνα 50. Θερμική φωτογραφία από ύψος 25m από το έδαφος. Τα σημεία με λευκό
χρώμα υποδεικνύουν υψηλότερες θερμοκρασίες (συνάγεται ότι πρόκειται για κουνέλια,
καθότι είναι ο μόνος νυκτόβιος οργανισμός τέτοιου μεγέθους που συναντάται στο νησί).
© Β. Ψηρούκης.

Εικόνα 51. Εκτίμηση πληθυσμού με τη μέθοδο καταγραφής περιττωμάτων (pellet
counting technique). Ιούλιος 2018. © I. Χατζηγεωργίου.
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Εικόνα 52. Ηλεκτροφόρος μη-μόνιμος φράχτης με χρήση φωτοβολταϊκού που
χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. © I. Χατζηγεωργίου.

3.4.2.2.1.1.

Eπιπτώσεις στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου

Το αγριοκούνελο έχει χαρακτηριστεί ως ένας εξαιρετικά επιτυχημένος αποικιστής διαφόρων
ενδιαιτημάτων (Myers et al. 1994). Ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές, εκτός από την
Ιβηρική Χερσόνησο από την οποία προέρχεται, θεωρείται ένα «ανεπιθύμητο» είδος και ένας
εχθρός των καλλιεργειών. Το παραπάνω είναι εντονότερο σε περιοχές της Αυστραλίας, στη
Νότια Αμερική αλλά και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης (Flux 1993 & 1994, Myers et al.
1994, Rogers et al. 1994, Thompson 1994, Williams et al. 1995).
Πάρα ταύτα, στο «Κόκκινο Βιβλίο» της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN 2008),
κατατάσσεται, κυρίως για την Ιβηρική Χερσόνησο, στην κατηγορία των «Σχεδόν
Απειλούμενων» (NT) που καλύπτει είδη που δεν ταξινομούνται σε μία από τις τρεις πρώτες
κατηγορίες απειλούμενων ειδών, αλλά είναι πιθανό να χαρακτηριστούν ως απειλούμενα στο
άμεσο μέλλον. Ο πληθυσμός του σε περιοχές της Ισπανίας έχει μειωθεί σχεδόν κατά 95% σε
σύγκριση με τη δεκαετία του 1950 (Delibes et al. 2000). Πολλοί επιστήμονες θεωρούν σήμερα
τα αγριοκούνελα ως ένα θεμελιώδες είδος για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων κυρίως
στις περιοχές όπου προϋπήρχε ως γηγενές είδος (Delibes-Mateos et al. 2011, Ferreira 2012).
Από την άλλη πλευρά, όπως προαναφέρθηκε, τα άγρια κουνέλια αποτελούν απειλή για το
φυσικό περιβάλλον και για τις αγροτικές καλλιέργειες σε πολλά μέρη του κόσμου (Kontsiotis
et al. 2013). Ειδικά όταν αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί, προκαλούνται σοβαρές βλάβες
στο φυσικό περιβάλλον και στις γεωργικές καλλιέργειες. Τα αγριοκούνελα ανταγωνίζονται
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με τα γηγενή άγρια και εξημερωμένα αγροτικά ζώα για τροφή και χώρο και συμβάλλουν στη
μείωση του αριθμού των εγχώριων φυτών και ζώων (Bell & Boyle 2008). Μπορούν να
προκαλέσουν εκτεταμένη διάβρωση εξαιτίας της απογύμνωσης του εδάφους από τη
βλάστηση και συχνά καταστρέφουν τα ενδιαιτήματα πολλών μικρών ζώων. Τα αγριοκούνελα
είναι επίσης φορείς και παραγωγοί παρασίτων και παθογόνων που επηρεάζουν τα ζώα
(Billinis 2013, Boag et al. 2013). Στο νησί της Λήμνου η παρουσία του αγριοκούνελου
αναφέρεται από παλιά αλλά ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες, αν και παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Οι λόγοι της αύξησης
είναι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί, και η αύξηση αυτή συνέβη παρότι το αγριοκούνελο
αποτελεί για τους κυνηγούς ένα από τα προτιμώμενα θηράματα, μεταξύ αυτών που
συναντώνται στα ελληνικά νησιά.
Ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης αυτής πληθυσμιακής αύξησης, προκαλούνται
αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες και τη γεωργική παραγωγή της
Λήμνου γενικότερα, με συνέπεια να πλήττεται άμεσα ο πρωτογενής τομέας του νησιού, να
αποθαρρύνεται η απασχόληση των κατοίκων στη γεωργία και την κτηνοτροφία και να
διαταράσσεται συνολικά η οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού (Εικόνες 53, 54).
Παράλληλα, για την ανακούφιση του πληττόμενου αγροτικού πληθυσμού δαπανώνται
ετησίως σημαντικά ποσά για αποζημιώσεις (μέσω του συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων
– ΕΛΓΑ), τα οποία όμως δεν μπορούν –και δεν πρέπει– να αποτελούν «μόνιμη» λύση για το
πρόβλημα, καθώς από τη μία πλευρά προάγουν στρεβλές νοοτροπίες (στη μειοψηφία του
πληθυσμού που θα αρκεστεί στην αποζημίωση αντί για την εργασία στο χωράφι), ενώ από
την άλλη ουδόλως επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές οικονομικές απώλειες της
πλειοψηφίας των παραγωγών (και κυρίως των κτηνοτρόφων) που χάνουν σημαντικό κομμάτι
της ιδιοπαραγωγής τους και οδηγούνται στην εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές.

Εικόνες 53, 54. Διαταραχή εδαφών και καλλιεργειών από αγριοκούνελα στη Λήμνο.
© Ι. Χατζηγεωργίου.
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Οι Πίνακες 9 και 10 αποτυπώνουν εν μέρει την έκταση του προβλήματος τα τελευταία έτη.
Στον Πίνακα 9 καταγράφεται η έκταση των καλλιεργειών που πλήττονται, η εκτιμώμενη
απώλεια της παραγωγής και το ύψος των αποζημιώσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ
για τα έτη 2011-2016. Στον Πίνακα 10 φαίνεται η συνεχής απομείωση της καλλιεργούμενης
γης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ) για τα έτη 2005-2017, που σε κάποιον
βαθμό σχετίζεται με την εγκατάλειψή της λόγω των συνεχόμενων καταστροφών των
καλλιεργειών από τα αγριοκούνελα.

Πίνακας 9. Συνολική έκταση αγροτεμαχίων που ζημιώθηκαν, εκτιμώμενη απώλεια παραγωγής και
ποσό αποζημίωσης που δόθηκε από τον ΕΛΓΑ για την περίοδο 2011-2016 στη Λήμνο.
Έκταση Αγροτεμαχίων
(στρέμματα)

Απώλεια Φυτικής Παραγωγής
(κιλά)

Ποσό Αποζημίωσης
(ευρώ)

107.769

19.333.106

2.849.204

Πίνακας 10. Εκτάσεις (στρέμματα) κατά είδος καλλιέργειας στη Λήμνο για τα έτη 2005, 2009, 2012 και
2017 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ.
Είδος καλλιέργειας

Έτος 2005

Έτος 2009

Έτος 2012

Έτος 2017

Αγρανάπαυση - παύση

14.718

23.977

25.868

14.947

Σκληρό σιτάρι

57.188

7.263

3.282

2.028

Λοιπά σιτηρά

62.678

94.917

87.641

74.313

5.322

4.645

4.635

6.354

139.006

130.802

121.426

95.842

Ζωοτροφές
ΣΥΝΟΛΟ

Πέραν όμως των παραπάνω, σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας των
κουνελιών στον τομέα της κτηνοτροφίας, οι οποίες ωστόσο δεν αποτυπώνονται επισήμως,
διότι οι ζημιές στους βοσκότοπους δεν καταγράφονται για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, όπως
επίσης δεν καταγράφεται ως ζημιά η εκδήλωση παρασιτικών και λοιμωδών ασθενειών που
μεταδίδονται από το κουνέλι στα αγροτικά ζώα (π.χ. παραφυματίωση: Boag et al. 2013).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς επτά (7) αγριοκούνελα
καταναλώνουν την ίδια ποσότητα βοσκήσιμης ύλης με ένα πρόβατο. Παράλληλα, από
μαρτυρίες ντόπιων κτηνοτρόφων αναφέρεται σημαντική αύξηση στις δαπάνες αγοράς
ζωοτροφών λόγω του ανταγωνισμού στην ελεύθερη βόσκηση που προκαλούν τα
αγριοκούνελα. Το ποσό αυτό έχει φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις έως και τα 20.000
ευρώ/εκμετάλλευση σε μία μόλις χρονιά. Τέλος, αν και δεν έχουν επαρκώς εκτιμηθεί μέχρι
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σήμερα, σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται λόγω του
υπερπληθυσμού των κουνελιών, ιδίως λόγω της εξάντλησης της φυτικής βιομάζας στις
περιοχές τους, της διάβρωσης των εδαφών που οδηγεί σε φαινόμενα ερημοποίησης, αλλά
και του ανταγωνισμού και της καταστροφής ενδιαιτημάτων άλλων ειδών. Επιπλέον, λόγω της
απουσίας

οργανωμένης

αντιμετώπισης

από επίσημους

φορείς

πολλοί

γεωργοί

χρησιμοποιούν παρανόμως αγροχημικά και άλλα μέσα με αρνητικές συνέπειες τόσο για άλλα
είδη όσο και από κινδύνους για την υγεία τους. Επιπλέον, σημαντικοί είναι και οι κίνδυνοι
για τη Δημόσια Υγεία (διάδοση λοιμωδών ασθενειών μέσω εξωπαρασίτων που αφθονούν
στα κουνέλια) από τους μεγάλους πληθυσμούς των.

Εικόνα 55 . Κονικλώνες (στοές) και απογύμνωση εδάφους από τα κουνέλια σε φυσικούς
βοσκότοπους στη Λήμνο. © Ι. Χατζηγεωργίου.

3.4.2.2.1.2.

Αξιολόγηση προτιμητέων, από τα κουνέλια, περιοχών της Λήμνου.

Με βάση τις οικολογικές προτιμήσεις των αγριοκούνελων, έγινε μια προσπάθεια να
ταξινομηθούν οι γαίες της Λήμνου σε περιοχές ευνοϊκές και λιγότερο ευνοϊκές για τα
αγριοκούνελα. Το παραπάνω πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες
παραμέτρους του εδάφους και της βλάστησης. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
Terra Lemnia από την ομάδα του Δρα Κοσμά Κωνσταντίνου (ομότιμου καθηγητή ΓΠΑ) και
Δρα Καΐρη Ορέστη από το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Ο Χάρτης 14 προέκυψε από την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της
βλάστησης για την τελική αξιολόγηση των συνθηκών πιθανών ενδιαιτημάτων για τα
αγριοκούνελα στη Λήμνο. Οι περιοχές με πολύ ευνοϊκές συνθήκες καλύπτουν το 30,9% του
νησιού. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της
Λήμνου και παρουσιάζουν ιδανικές συνθήκες εδάφους και βλάστησης (α. καλές συνθήκες
για φωλεοποίηση και β. καλλιέργειες που προτιμούνται από τα κουνέλια). Οι περιοχές με τις
λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες βρίσκονται κυρίως στο νότιο και στο δυτικό τμήμα του νησιού,
καλύπτοντας το 36,4% του συνόλου του νησιού. Ο συνδυασμός απότομων πλαγιών με ρηχά
εδάφη και θαμνώδη, φρυγανική και ποώδη βοσκούμενη βλάστηση έχει ως αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση δυσμενέστερων συνθηκών διαβίωσης για τα αγριοκούνελα. Οι περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως μέτρια ευνοϊκές καλύπτουν έκταση 30,6% της Λήμνου. Αυτές οι περιοχές
χαρακτηρίζονται από εδάφη που ευνοούν μετρίως τη φωλεοποίηση και από βλάστηση που
προτιμούνται λιγότερο από τα κουνέλια.

Χάρτης 14. Αξιολόγηση των περιοχών της Λήμνου ως πιθανών ενδιαιτημάτων για τα αγριοκούνελα,
με βάση τα εδαφολογικά και τα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά.
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3.4.2.2.1.3.

Πρόληψη και έλεγχος

Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριοκούνελων στη Λήμνο και άλλα νησιά έχει
καταγραφεί από τη Δημόσια Διοίκηση, η οποία έχει χαρακτηρίσει το είδος ως επιβλαβές και
έχουν εφαρμοσθεί κατά περιόδους ορισμένα διαχειριστικά μέτρα από τη Δασική Υπηρεσία,
όπως το επιδοτούμενο κυνήγι, η επέκταση της περιόδου κυνηγιού και η συγκρότηση ομάδων
νυχτερινού κυνηγιού, όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται κατά καιρούς έντονο. Η
βάση της αποτυχίας των διαφόρων διαχειριστικών μέτρων, που εφαρμόσθηκαν για να
ελεγχθεί ο πληθυσμός των αγριοκούνελων, βρίσκεται κυρίως στην αποσπασματική
εφαρμογή τους (μεταξύ και εντός των ετών) και την έλλειψη συντονισμού ως προς τις
περιοχές στόχευσης. Όπως προαναφέρθηκε, η γονιμότητα του είδους αυτού έχει ως
αποτέλεσμα, παρά τη μεγάλη μείωση που παρατηρήθηκε δύο φορές εντός της τελευταίας
δεκαετίας από φυσικούς παράγοντες, ο πληθυσμός να επανακάμπτει γρήγορα. Για
παράδειγμα ενώ στις αρχές του έτους 2018 ο πληθυσμός είχε μειωθεί δραματικά (σύμφωνα
με αναφορές από κυνηγούς και αγρότες) στο τέλος του ίδιου έτους η πειραματική
καταμέτρηση με drone και θερμική κάμερα που πραγματοποιήθηκε από το ΓΠΑ, έδειξε
μεγάλους πληθυσμούς της τάξης των 85-90 ατόμων ανά εκτάριο (Διάγραμμα 11).

1

2

Διάγραμμα 11. Αριθμός αγριοκούνελων που κατέγραψε η θερμική κάμερα κατά τις νυχτερινές ώρες
στον Άγιο Δημήτριο (1) και στην Πολιόχνη (2).

Από το σύνολο των μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως για τον έλεγχο των
αγριοκούνελων, ορισμένα αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και άλλα δεν μπορούν να
εφαρμοσθούν στην περίπτωση του νησιού της Λήμνου, είτε λόγω φυσικών περιορισμών, είτε
επειδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μόνιμων κατοίκων ο οποίος πολλαπλασιάζεται με
τους εποχικούς επισκέπτες, κυρίως του Καλοκαιριού. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επιδίωξη
των προγραμμάτων αντιμετώπισης των κουνελιών στη Λήμνο δεν θα πρέπει να είναι η
93

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

πλήρης εξάλειψη, αλλά ο έλεγχος του πληθυσμού τους σε ανεκτά επίπεδα (κοινωνικά και
περιβαλλοντικά). Συνεπώς, απαιτείται ο στρατηγικός σχεδιασμός αντιμετώπισης του
προβλήματος και η στοχευμένη εφαρμογή δέσμης μέτρων, αξιοποιώντας όλες τις
διαθέσιμες τεχνικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες των συναρμόδιων φορέων. Για τον
παραπάνω λόγω στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia διαμορφώθηκε κείμενο
στρατηγικής μέσω του οποίου προτάθηκε να δημιουργηθεί Συμβουλευτική Ομάδα,
στελεχωμένη με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς, η οποία θα εκτιμά χωρικά και χρονικά (με βάση κατάλληλα στοιχεία από το πεδίο,
που θα συλλέγονται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας) τις ανάγκες παρέμβασης και
τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα, τα οποία θα προτείνει στις τοπικές Αρχές για λήψη
αποφάσεων και θα συντονίζει την εφαρμογή τους.

3.4.2.3.

Eρπετοπανίδα

Τα στοιχεία για την ερπετοπανίδα της Λήμνου προήλθαν από τον βιολόγο - ερπετολόγο Ηλία
Στραχίνη, ο οποίος δραστηριοποιείται ερευνητικά σε πολλά νησιά του Αιγαίου, ανάμεσά
τους και στη Λήμνο.
Παρόλη τη μεγάλη έκταση του νησιού και τη σχετικά πρόσφατη (σε γεωλογικό χρόνο)
απομόνωσή του από τη Μικρά Ασία, η Λήμνος δεν φιλοξενεί ιδιαίτερα πλούσια σε ποικιλία
ερπετοπανίδα. Το γεγονός αυτό πιθανότατα αποδίδεται στην ομοιογένεια του τοπίου και τη
μικρή ποικιλία ενδιαιτημάτων για αυτά, αλλά και του ιδιαίτερου, αρκετά ξηρού κλίματος, με
συχνούς και δυνατούς ανέμους λόγω της θέσης του νησιού σε σχέση με τα Στενά των
Δαρδανελλίων (Biel, 2002· Panitsa et al., 2003). Σύμφωνα με τις πρόσφατες (Strachinis &
Roussos, 2016) αλλά και παλαιότερες ερπετολογικές μελέτες και αναφορές για το νησί της
Λήμνου (Chondropoulos, 1986· 1989· Schneider, 1986· Kasapidis et al., 1996· Cattaneo, 2001),
η ερπετοπανίδα του νησιού αριθμεί 3 είδη αμφιβίων και 12 είδη ερπετών (Πίνακας 11). Πιο
συγκεκριμένα, η λίστα της ερπετοπανίδας του νησιού περιλαμβάνει 3 είδη άνουρων
αμφιβίων (2 φρύνοι και ένας βάτραχος), 3 είδη χελώνων, 4 είδη σαυρών και 5 είδη φιδιών.
Από το σύνολο των ερπετών και αμφιβίων της Λήμνου, τα 13 από τα 15 είδη προστατεύονται
αυστηρά, είτε από την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα II), είτε από το Προεδρικό
Διάταγμα υπ'αριθμόν 67 (ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, Πίνακας Β’), είτε από τη Σύμβαση της Βέρνης
(Παράρτημα II), ενώ τα δύο υπόλοιπα ανήκουν στο Παράρτημα III της Σύμβασης της Βέρνης
και βρίσκονται σε ένα πιο χαλαρό καθεστώς προστασίας. Η Λήμνος δεν φιλοξενεί κανένα
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είδος οχιάς και ως εκ τούτου, όλα τα είδη της ερπετοπανίδας του νησιού είναι εντελώς
ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Πίνακας 11. Λίστα των ερπετών και αμφιβίων της Λήμνου, όπως προκύπτει από πρόσφατη και
παλαιότερη βιβλιογραφία.

Ομοταξία

Αμφίβια11

Είδος (επιστημονική
ονομασία)

Κοινή ονομασία

Τοπική ονομασία

Bufotes viridis

Πρασινόφρυνος

Βαθρακός

Βιβλιογραφική
αναφορά
είδους
1, 4, 5

Pelophylax bedriagae

Ασιατικός Βάτραχος

Βαθρακός

1, 4, 5

Pelobates syriacus

Πηλοβάτης

-

5

Emys orbicularis

-

3, 4, 5

Testudo graeca

Στικτή Νεροχελώνα
Γραμμωτή
Νεροχελώνα
Γραικοχελώνα

Pseudopus apodus

Τυφλίτης

Τυφλίτης

1, 2a, 3, 4, 5

Hemidactylus turcicus
Mediodactylus
kotschyi
Ophisops elegans

Μολυντήρι

Σαμιαμίδι

1, 3, 4, 5

Σαμιαμίδι

Σαμιαμίδι

2a, 3, 4, 5

Οφίσωψ

Dolichophis caspius

Έφιος

Platyceps najadum

Σαΐτα

Eryx jaculus

Έρυξ

Natrix natrix

Νερόφιδο

Σκουντλαδέλι
Λαφιάτης
(λανθασμένα)
Σαΐτα
Λωρίτης, Οχιά
(λανθασμένα)
Νεροφίδα

Malpolon insignitus

Σαπίτης

-

Mauremys rivulata

Ερπετά

Μαυροχελώνα

1, 3, 4, 5

Χελώνα

1, 3, 4, 5

1, 2a, 3, 4, 5
1, 2b, 3, 4, 5
1, 2b, 3, 4, 5
2b, 3, 4, 5
1, 2b, 3, 4, 5
5

Σημ.: Οι αριθμοί υποδεικνύουν σε ποιες βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφεται κάθε είδος. Η
αντιστοίχιση των βιβλιογραφικών αναφορών με τους αριθμούς δίνεται ως εξής: 1) Cattaneo, 2001, 2a)
Chondropoulos, 1986, 2b) Chondropoulos, 1989, 3) Kasapidis et al., 1996, 4) Schneider, 1986 και 5)
Strachinis & Roussos, 2016.

3.4.2.3.1.

Ερπετοπανίδα και αγροοικοσυστήματα

Η αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα στη Λήμνο, στην παραδοσιακή της μορφή, υφίσταται
εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιδράσει καταλυτικά στη διαμόρφωση του τοπίου και
ενδεχομένως και στη σύσταση της πανίδας του νησιού. Ο ρόλος της ερπετοπανίδας στα
αγροοικοσυστήματα του νησιού είναι πολύ σημαντικός, με αλληλεπιδράσεις που ωφελούν

11

Στην ΕΠΜ Υγροβιοτόπου Χορταρολίμνης –Αλυκής (Παπαγρηγορίου κ.α. 2001) αναφέρεται και η
παρουσία κοινού φρύνου (Bufo bufo) η οποία προήλθε ως αναφορά από τη βάση δεδομένων Natura
2000 (Θάνος κ.ά. 1995). Ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα, από
καμία άλλη έρευνα πεδίου.
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τόσο τον άνθρωπο, όσο και τα ίδια τα αγροοικοσυστήματα. Δεδομένων των διατροφικών
συνηθειών, τόσο των ερπετών, όσο και των αμφιβίων, σε συνδυασμό με την απουσία
δυνητικά επικίνδυνων ερπετών από το νησί (απουσία ειδών οχιάς), η ερπετοπανίδα συνιστά
τον απόλυτο σύμμαχο του Λημνιού αγρότη, παρόλο που σήμερα, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό.
Ερπετά και αμφίβια συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο των πληθυσμών μεγάλων
ασπόνδυλων και τρωκτικών, ομάδες ζώων που συνιστούν βασικούς εχθρούς των
καλλιεργειών, αλλά, με έμμεσο τρόπο, και της κτηνοτροφίας. Αμφίβια και ερπετά που
θάβονται στο μαλακό χώμα για να κρυφτούν, όπως είναι ο Πηλοβάτης (είδος φρύνου) και ο
Έρυξ (είδος φιδιού) (Εικόνα 56), αναδεύουν με αυτόν τον τρόπο το υπόστρωμα των αγρών,
συμβάλλοντας στον αερισμό και την αποσυμπίεσή του με αποτέλεσμα την καλύτερη
κυκλοφορία του νερού και των θρεπτικών συστατικών, την αποδοτικότερη ανταλλαγή
αερίων με την ατμόσφαιρα και την ανεμπόδιστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των
φυτών, κάνοντας το έδαφος πιο εύφορο και παραγωγικό. Αντιστρόφως, παραδοσιακές
αγροτοκτηνοτροφικές πρακτικές μπορούν να ευνοούν σε πολλές περιπτώσεις τα είδη της
ερπετοπανίδας δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες και ενδιαιτήματα για αυτά: οι
ξηρολιθιές, οι πέτρινες μάντρες και τα συνοδά πετρόκτιστα κτίρια δημιουργούν κρυψώνες
για σαύρες και φίδια, η ήπια βόσκηση σχηματίζει τα απαραίτητα για την ερπετοπανίδα
ανοίγματα στην πυκνή βλάστηση, το όργωμα των χωραφιών δημιουργεί κατάλληλο
υπόστρωμα για να κρύβονται Πηλοβάτες και Έρυκες, η κατασκευή μικρών και μεγάλων
τεχνητών υδατοσυλλογών ευνοούν όλα τα είδη, κ.ά. Επιπλέον, ερπετά και αμφίβια, ως μέρος
του τροφικού πλέγματος αποτελούν θηράματα άλλων σημαντικών ζώων όπως είναι τα
αρπακτικά πτηνά, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του νησιού.
Αφετέρου, ορισμένες σύγχρονες πρακτικές και μέθοδοι που φαινομενικά δρουν υπέρ των
αγρών, όπως για παράδειγμα η διάνοιξη ρεμάτων με βαριά μηχανήματα ή η χρήση χημικών
φυτοπροστατευτικών, στην πραγματικότητα πλήττουν την πανίδα και χλωρίδα μιας
περιοχής,

οδηγώντας

ουσιαστικά

σε

υποβάθμιση

και

ανισορροπία

των

αγροοικοσυστημάτων αλλά και των υπολοίπων οικοσυστημάτων γενικότερα. Δυστυχώς
τέτοιες πρακτικές λαμβάνουν χώρα όλο και περισσότερο στο νησί της Λήμνου τα τελευταία
χρόνια. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η έγκαιρη ενημέρωση του ντόπιου κατοίκου για τις
επιπτώσεις των μεθόδων αυτών στην ποιότητα των αγρών και του φυσικού περιβάλλοντος
του νησιού και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής του ιδίου.
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Εικόνα 56 . Ένα είδος αμφιβίου και τρία είδη ερπετών της Λήμνου. Α) Πηλοβάτης (Pelobates syriacus)
από το Βάρος. B) Έρυξ (Eryx jaculus) από το Κοντοπούλι. Το φίδι που συχνά συγχέεται με οχιά από τους
κατοίκους της Λήμνου, πρόκειται όμως για ακίνδυνο είδος όπως και όλα τα φίδια του νησιού. C) Σαΐτα
(Platyceps najadum) από τον Άγιο Αλέξανδρο. Ένα εξίσου παρεξηγημένο ερπετό αφού πιστεύεται
λανθασμένα πως είναι δηλητηριώδες και επικίνδυνο. Πρόκειται φυσικά για μη δηλητηριώδες φίδι. D)
Σαπίτης (Malpolon insignitus) από την Παναγιά. Ένα φίδι που στη Λήμνο απαντά σε πολύ χαμηλές
πυκνότητες. Η παρουσία του είδους επιβεβαιώθηκε μόλις το 2008 στο ΒΑ τμήμα του νησιού (Strachinis
& Roussos, 2016). © Ηλίας Στραχίνης.
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3.4.2.4.

Ωφέλιμα έντομα και άλλα αρθρόποδα

Ένας από τους στόχους του προγράμματος Terra Lemnia αφορούσε στη μελέτη της
εντομοπανίδας του νησιού στις διάφορες περιοχές του και σε διάφορα συστήματα
καλλιέργειας σε βοσκότοπους ή σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και κυρίως των επιδράσεων των
γεωργικών πρακτικών στη σύνθεση και στο ύψος των πληθυσμών ωφέλιμων εντόμων και
άλλων αρθροπόδων (αρπακτικών, επικονιαστικών, βιοδεικτών). Τη μελέτη ανέλαβε το
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διονύση Περδίκη.

3.4.2.4.1.

Σχεδιασμός δειγματοληψιών

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης
διαφορετικών καλλιεργητικών πρακτικών στους πληθυσμούς των εντόμων. Το 2018 έγινε
καταγραφή των διαφόρων ειδών αρθροπόδων στις περιοχές Βίγλα, Φακός, Φισίνη,
Ηφαιστεία και Μητρόπολη και μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων γεωργικών πρακτικών στην
ποικιλότητα και την αφθονία των αρθροπόδων σε καλλιεργούμενες και μη καλλιεργούμενες
δειγματοληπτικές επιφάνειες. Το 2019 αντίστοιχη καταγραφή έγινε σε ορισμένες
δειγματοληπτικές επιφάνειες για την εκτίμηση των πληθυσμών των αρθροπόδων στην
περιφέρεια και στο εσωτερικό τμήμα ψεκασμένων και μη ψεκασμένων αγροτεμαχίων.

3.4.2.4.2.

Μέθοδος καταγραφής

Για την παρακολούθηση της αρθροποδοπανίδας χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι: οι
παγίδες παρεμβολής (ή παγίδες εδάφους) για τα εδαφόβια έντομα, οι κίτρινες κολλητικές
παγίδες και η απόχη για τη συλλογή εντόμων στον εναέριο χώρο πάνω από τα φυτά της
καλλιέργειας. Οι παγίδες εδάφους αποτελούνται από πλαστικά ποτήρια (βάθους 7,5 εκ.) που
βυθίστηκαν εντός του εδάφους με το χείλος τους στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους ώστε
να διευκολύνεται η είσοδος (πτώση) των εντόμων. Οι κίτρινες κολλητικές παγίδες
(διαστάσεων 20x25 εκ.) τοποθετήθηκαν επί στηρίγματος σε ύψος 10 εκ. επάνω από την
βλάστηση. Όλες οι παγίδες τοποθετούνταν στις δειγματοληπτικές επιφάνειες (10x10μ) που
είχαν επιλεγεί από την ομάδα καταγραφής σε κάθε αγρό. Επιπλέον, σε κάθε επιφάνεια
εφαρμόστηκε συλλογή των εντόμων με εντομολογική απόχη με στόχο την καταγραφή των
εντόμων στον εναέριο χώρο (Εικόνες 57-60).
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Οι παγίδες και τα δύο έτη διατηρήθηκαν στο πεδίο για χρονικό διάστημα 6 ημερών (18-23
Απριλίου 2018, 11-17 Μαΐου 2019). Ο προσδιορισμός των εντόμων και των άλλων
αρθροπόδων έγινε με τη βοήθεια κατάλληλων κλειδών (DeLong 1996, Borror et al. 1999).

Εικόνα 57. Παγίδα εδάφους. © Δ. Περδίκης.

Εικόνα 58. Παγίδα εδάφους κατά τη
συλλογή. © Σ. Δερβισόγλου.

Εικόνα 59. Παγιδευμένα έντομα σε κίτρινη
κολλητική ταινία. © Δ. Περδίκης.

Εικόνα 60. Παγιδευμένα έντομα σε απόχη.
© Σ. Δερβισόγλου.

3.4.2.4.3.

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Το 2018 που έγινε η πρώτη καταγραφή των ειδών παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ των επιλεγμένων περιοχών δειγματοληψίας. Στις παγίδες παρεμβολής
σημειώθηκαν σε όλες τις περιοχές κυρίως σκαθάρια (Coleoptera) με αρπακτικές ιδιότητες
(Οικογένεια Carabidae), εκτός από τη Βίγλα όπου σημειώθηκαν κυρίως μυρμήγκια
(Hymenoptera). Στην περιοχή της Μητρόπολης τα Carabidae αποτελούσαν το 83% των
εντόμων ενώ στις άλλες περιοχές σημειώθηκε γενικότερα μεγαλύτερη ποικιλότητα. Επίσης,
καταγράφηκαν σε μεγάλο βαθμό ψευδαράχνες (Opiliones- ωφέλιμα αρπακτικά αρθρόποδα),
στην περιοχή του Φακού. Στις κίτρινες παγίδες σημειώθηκαν κυρίως μύγες (Diptera), με
μεγαλύτερο ποσοστό στη Μητρόπολη (85%). Επιπλέον, με τη βοήθεια της απόχης
συλλέχθηκε μεγάλος αριθμός αραχνών (Araneae- ωφέλιμα αρπακτικά αρθρόποδα) στη Βίγλα
και στην Ηφαιστεία. Επίσης σημειώθηκαν αρκετά ωφέλιμα έντομα κυρίως στη Βίγλα.
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Πεταλούδες (Lepidoptera) που είναι έντομα υψηλής αισθητικής και βιολογικής αξίας,
καταγράφηκαν στη Βίγλα, στον Φακό και στη Μητρόπολη. Επικονιαστικά έντομα
σημειώθηκαν σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ηφαιστεία.
Όσον αφορά στην επίδραση των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα
των ειδών, η εφαρμογή εντομοκτόνων ή ζιζανιοκτόνων φαίνεται ότι επέδρασε αρνητικά
στα ωφέλιμα έντομα, μειώνοντας τους πληθυσμούς τους. Για παράδειγμα, τα μυρμήγκια, οι
ψευδαράχνες, τα αρπακτικά κολεόπτερα καθώς και είδη της οικογένειας Chrysopidae
(ωφέλιμα αρπακτικά τρεφόμενα με επιβλαβή έντομα σιτηρών και ψυχανθών) σημειώθηκαν
σε υψηλότερους πληθυσμούς στα μη ψεκασμένα τεμάχια. Η μείωση αυτή ιδιαίτερα στα
ωφέλιμα έντομα πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη τροφής τους (γύρη, νέκταρ,
εναλλακτικά είδη λείας) στα ψεκασμένα τεμάχια.
Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας ήταν η παρατήρηση ιδιαίτερα μεγαλύτερου
αριθμού επικονιαστών (π.χ. μέλισσες) στα μη ψεκασμένα σιτηρά σε σχέση με τα φρύγανα.
Οι εγκαταλελειμμένοι ή μη βοσκούμενοι για πολλά χρόνια αγροί (>30 χρόνια) είχαν
αρνητικές επιδράσεις στα ωφέλιμα έντομα. Τα προσφάτως εγκαταλελειμμένα τεμάχια είχαν
μεγαλύτερο αριθμό αρθροπόδων από ότι τα βοσκούμενα ή τα εγκαταλελειμμένα για πολλά
χρόνια (>30 χρόνια).
Για το 2019 στις παγίδες παρεμβολής σημειώθηκαν κυρίως κολεόπτερα, πρωτίστως
αρπακτικά είδη της οικογένειας Carabidae ακολουθούμενα από τα είδη της οικογένειας
Silphidae (αποδομητές οργανικής ύλης). Στις κίτρινες παγίδες αντίστοιχα σημειώθηκαν
κυρίως μύγες (Diptera), σε όλες τις περιοχές. Επιπλέον, σημειώθηκαν θρίπες, αφίδες και
τζιτζικάκια, έντομα-εχθροί που ζημιώνουν σημαντικά τα σιτηρά. Τέλος, με την απόχη
σημειώθηκαν μύγες, σε όλες τις περιοχές. Επιπλέον σε όλες τις περιοχές σημειώθηκαν
τζιτζικάκια και κολεόπτερα της οικογένειας Cantharidae. Σχετικά με τα άλλα είδη
αρθροπόδων, στις παγίδες παρεμβολής καταγράφηκαν ψευδαράχνες (Opiliones- ωφέλιμα
αρπακτικά αρθρόποδα). Με τη βοήθεια της απόχης συλλέχθηκε μεγάλος αριθμός αραχνών
(Araneae- ωφέλιμα αρπακτικά αρθρόποδα) και άτομα της οικογένειας Chrysopidae τα οποία
σημειώθηκαν σε υψηλό ποσοστό σχεδόν σε όλες τις περιοχές δειγματοληψίας. Αντίστοιχα,
τα άτομα της οικογένειας Syrphidae (ωφέλιμα αρπακτικά τρεφόμενα με επιβλαβή έντομα
σιτηρών και ψυχανθών) σημειώθηκαν σε όλες τις περιοχές. Σε δύο περιοχές καταγράφηκαν
αρκετές λιβελλούλες (έντομα υψηλής αισθητικής αξίας των οποίων οι πληθυσμοί μειώνονται
και, όπου υπάρχουν, αποτελούν και δείκτες καλής κατάστασης των αγροοικοσυστημάτων).
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Το δεύτερο έτος της μελέτης, έμφαση δόθηκε στην επίδραση του ψεκασμού στην αφθονία
και την ποικιλότητα των ειδών της εντομοπανίδας όπως επίσης εξετάστηκε εάν υπήρχε
διαφορά μεταξύ της περιφέρειας και του εσωτερικού του κάθε αγροτεμαχίου (ψεκασμένου
ή όχι), με σκοπό την καταγραφή της βιοποικιλότητας ανά δειγματοληπτική επιφάνεια
εφαρμόζοντας διάφορους τρόπους δειγματοληψίας. Μελετήθηκε έτσι η αφθονία και η
κυριαρχία των ειδών μεταξύ των κοινοτήτων.
Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση των παγίδων παρεμβολής η ποικιλότητα ήταν μεγαλύτερη
στις περιοχές όπου τα σημεία δειγματοληψίας είχαν τοποθετηθεί στην περιφέρεια του
αγρού σε σχέση με το εσωτερικό. Επίσης, στις κίτρινες κολλητικές παγίδες η ποικιλότητα ήταν
υψηλότερη σε όλες τις περιοχές στα σημεία της περιφέρειας του αγρού. Στην περίπτωση της
απόχης, η ποικιλότητα ήταν υψηλότερη στο εσωτερικό του αγρού, πιθανώς λόγω της
συλλογής φυτοφάγων αρθροπόδων - εχθρών των καλλιεργειών (τζιτζικάκια και σκαθάρια).
Συνολικά, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αφθονία των ωφέλιμων ειδών και άλλων αρθροπόδων
στην περιφέρεια παρά στο εσωτερικό του αγρού. Επομένως, η αύξηση των πληθυσμών των
ωφέλιμων και των άλλων αρθροπόδων π.χ. με μη-χρήση ζιζανιοκτόνου στην περιφέρεια της
καλλιέργειας μπορεί να αποτελέσει μια νέα «καλή πρακτική» που να ωφελεί τη
βιοποικιλότητα αλλά και το εισόδημα του παραγωγού καθώς τα ωφέλιμα που θα
αναπτύσσονται σε αυτή τη ζώνη θα ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τους πληθυσμούς των
επιβλαβών εντόμων εντός της καλλιέργειας αυξάνοντας την παραγωγή και μειώνοντας την
ανάγκη χρήσης χημικών.
Στον Πίνακα 12 δίνεται ο συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις
αρθροπόδων που συλλέχθηκαν με βάση τις τρείς μεθόδους που εφαρμόστηκαν (παγίδες
παρεμβολής, κίτρινες κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο 2018-2019. Από τα
δεδομένα που προέκυψαν, αναγνωρίστηκαν 15 τάξεις εντόμων. Θρίπες και σκαθάρια
σημειώθηκαν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς ακολουθούμενα από ψευδαράχνες και κυρίως
μυρμήγκια και άλλα Υμενόπτερα.
Στον Πίνακα 13 δίνεται ο συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές
οικογένειες αρθροπόδων που συλλέχθηκαν με βάση τις τρείς μεθόδους που εφαρμόστηκαν
(παγίδες παρεμβολής, κίτρινες κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο 2018-2019.
Σκαθάρια εδάφους και χρύσωπες παρατηρήθηκαν σε μεγαλύτερους πληθυσμούς,
ακολουθούμενα από πασχαλίτσες, συρφίδες, μυρμήγκια και άλλα Υμενόπτερα και
λιβελλούλες.
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Πίνακας 12. Συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις αρθροπόδων που
συλλέχθηκαν με βάση τις τρεις μεθόδους που εφαρμόστηκαν (παγίδες παρεμβολής, κίτρινες
κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο 2018-2019.
Τάξεις

Κοινό όνομα

Συνολικός αριθμός ατόμων

Chilopoda

Χειλόποδα

Coleoptera

Σκαθάρια

Dictyoptera

Κατσαρίδες

3

Diplopoda

Διπλόποδα

36

Diptera

Μύγες

399

Hymenoptera

Μυρμήγκια, κ.ά.

626

Lepidoptera

Πεταλούδες

Neuroptera

Χρύσωπες, Μυρμηκολέων

Orthoptera

Ακρίδες

Thysanoptera

Θρίπες

Isopoda

Ισόποδα

58

Mites

Ακάρεα

15

Araneae

Αράχνες

163

Opiliones

Ψευδαράχνες

892

Odonata

Λιβελλούλες

Heteroptera

Βρωμούσες

170

Auchenorryncha

Τζιτζικάκια

595

Sternorryncha

Αφίδες

627

108
2.020

47
267
10
5.223

9

Πίνακας 13. Συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες αρθροπόδων που
συλλέχθηκαν με βάση τις τρεις μεθόδους που εφαρμόστηκαν (παγίδες παρεμβολής, κίτρινες
κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο 2018-2019.
Οικογένεια/Τάξη

Κοινό όνομα

Συνολικός αριθμός

Carabidae (Coleoptera)

Σκαθάρια εδάφους

Coccinellidae (Coleoptera)

Πασχαλίτσες

71

Syrphidae (Diptera)

Συρφίδες

28

Chrysopidae (Neuroptera)

Χρύσωπες

273

Silphidae (Coleoptera)

Σκαθάρια εδάφους

317

Libellulidae (Odonata)

Λιβελλούλες

Apidae (Hymenoptera)

Μέλισσες

671

7
27
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Στον Πίνακα 14 δίνεται ο συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά γένη/είδη
αρθροπόδων και άλλων αρθροπόδων που συλλέχθηκαν με βάση τις τρεις μεθόδους που
εφαρμόστηκαν (παγίδες παρεμβολής, κίτρινες κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο
2018-2019. Σκαθάρια, μυρμήγκια, συρφίδες, χρύσωπες και ψευδαράχνες παρατηρήθηκαν σε
μεγαλύτερους πληθυσμούς ακολουθούμενα από τζιτζικάκια, ακρίδες, αράχνες και άλλα είδη.

Πίνακας 14. Συνολικός αριθμός ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικά γένη/είδη αρθροπόδων και
άλλων αρθροπόδων που συλλέχθηκαν με βάση τις τρεις μεθόδους που εφαρμόστηκαν (παγίδες
παρεμβολής, κίτρινες κολλητικές παγίδες και απόχη), την περίοδο 2018-2019.
Συνολικός
αριθμός
399

Τάξη/Οικογένεια

Γένη/Είδη

Κοινό όνομα

Coleoptera (Carabidae)

Calosoma sp.

Σκαθάρια εδάφους

Coleoptera (Carabidae)

Amara sp.

Σκαθάρια εδάφους

Coleoptera (Cantharidae)

Rhagoncha sp.

Κανθαρίδες

14

Coleoptera (Curculionidae)

Apion sp.

Άπιον

62

Coleoptera (Chrysomelidae)

Cassida sp.

Κασίδα

2

Coleoptera (Tenebrionidae)

Eusattus sp.

Σκαθάρια εδάφους

115

Coleoptera (Tenebrionidae)

Coniontis sp.

Σκαθάρια εδάφους

87

Coleoptera (Silphidae)

Aclypea sp.

Σκαθάρια εδάφους

317

Coleoptera (Coccinellidae)

Coccinella sp.

Πασχαλίτσα

Diptera (Syrphidae)

Syrphus sp.

Συρφίδα

Dictyoptera (Blattellidae)

Periplaneta

Ανατολίτικη κατσαρίδα

213

71
317
3

orientalis
Heteroptera

Philaenus sp.

Τζιτζικάκια

34

Adelphocoris sp.

Βρωμούσα

7

Hymenoptera (Formicidae)

Lasius niger

Μαύρο μυρμήγκι

91

Hymenoptera (Formicidae)

Lasius flavus

Κίτρινο μυρμήγκι

34

Hymenoptera(Formicidae)

Camponotus sp.

Μυρμήγκι των

(Auchenorryncha/Aphrophoridae)
Heteroptera
(Sternorryncha/Miridae)

185

ξύλων/κορμών
Hymenoptera(Formicidae)

Crematogaster sp.

Ακροβάτης μυρμήγκι

144

Hymenoptera (Apidae)

Apis sp.

Μέλισσα

Lepidoptera (Pieridae)

Euchloe ausonia

Πεταλούδα

4

Lepidoptera (Pieridae)

Pieris brassicae

Πιερίδα

2

27
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Τάξη/Οικογένεια

Γένη/Είδη

Κοινό όνομα

Lepidoptera (Pieridae)

Colias crocea

Πεταλούδα

Neuroptera (Chrysopidae)

Chrysopa sp.

Χρύσωπας

Neuroptera (Myrmeleonidae)

Myrmeleon

Μυρμηκολέων

Συνολικός
αριθμός
1
273
37

formicarius
Odonata (Libellulidae)

Orthretrum sp.

Λιβελλούλα

7

Orthoptera (Tettigoniidae)

Isophya sp.

Ακρίδα

10

Araneae (Thomisidae)

Αράχνες

10

Araneae (Argasidae)

Αράχνες

4

Άλλα Αρθρόποδα

Arachnida (Opiliones)

Leiobonum

Ψευδαράχνες

850

rotundum
Chilopoda (Lithobiidae)

Lithobius variegatus

Χειλόποδα

2

Diplopoda (Glomeridae)

Glomeris marginata

Διπλόποδα

5

Diplopoda (Julida)

Schizophyllum

Διπλόποδα

11

Ισόποδα

32

sabulosum
Isopoda

Porcellio scaber

Εικόνα 61. Orthetrum sp. (Coleoptera:
Coccinellidae), μια ωφέλιμη λιβελούλα πάνω σε
σιτηρά στη Λήμνο. © Δ. Περδίκης.

Εικόνα 62. Coccinella sp. (Coleoptera:
Coccinellidae), μια ωφέλιμη πασχαλίτσα
πάνω σε καλλιέργειες οσπρίων στη Λήμνο.
© Δ. Περδίκης.
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3.4.2.5.

Αγροτικά ζώα

Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό τμήμα της αγροτικής παραγωγής στη Λήμνο, όπου
κυριαρχεί η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών, δηλαδή προβάτων (Ovis aries) και αιγών (Capra
hircus). Πολύ λιγότερο ασκείται η εκτροφή βοοειδών (Bos taurus) και η μελισσοκομία, ενώ
τα υπόλοιπα αγροτικά ζώα (χοίροι, πτηνά, κουνέλια, ιπποειδή) εκτρέφονται σε μικρούς
αριθμούς για κάλυψη μέρους των αναγκών της τοπικής αγοράς και της οικιακής οικονομίας
των αγροτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος Terra Lemnia μελετήθηκαν οι πληθυσμοί των
αιγοπροβάτων και έγινε μια προσπάθεια φαινοτυπικής και γενετικής περιγραφής τους με
σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση των τοπικά προσαρμοσμένων πληθυσμών (εν δυνάμει
φυλών) που ευνοούν τόσο τη βιοποικιλότητα, όσο και την ίδια την παραγωγή
μακροπρόθεσμα. Την εργασία αυτή ανέλαβε ομάδα επιστημόνων του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον Δρα Ιωάννη Χατζηγεωργίου (Αναπληρωτή
Καθηγητή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής) και τον Δρα Αντώνιο
Κομινάκη (Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας).
Οι διαθέσιμες επίσημες καταγραφές του ζωικού κεφαλαίου της Λήμνου περιορίζονται στα
κυριότερα είδη και ειδικότερα σε αυτά που καλύπτονται από τα καθεστώτα ενισχύσεων της
ΚΑΠ. Ο Πίνακας 15 παρουσιάζει τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων ανά είδος και
κατηγορία αγροτικού είδους που καταγράφονται στο σύστημα ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο
έτη: 2013 και 2017. Είναι εμφανές ότι εν γένει παρατηρείται μείωση του ζωικού κεφαλαίου
η οποία για τους πολυάριθμους πληθυσμούς (αίγες, προβατίνες) ανέρχεται στο 5,5%.
Πίνακας 15. Αριθμός κεφαλών και ποσοστιαία μεταβολή ανά είδος και κατηγορία αγροτικού είδους
στη Λήμνο για τα έτη 2013 και 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία ΟΣΔΕ.
Ζωικό κεφάλαιο Λήμνου
Βοοειδή, αρσενικά

Έτος 2013

Έτος 2017

Μεταβολή (%)

329

333

1,2

1.032

1.023

-0,9

498

436

-12,4

11.031

10.426

-5,5

898

802

-10,7

2.535

2.219

-12,5

65.153

61.686

-5,3

Αρνιά (<30kg)

7.402

8.258

11,6

Μελισσοσμήνη

6.027

4.429

-26,5

4

5

25,0

31

71

129,0

800

690

-13,8

Βοοειδή, θηλυκά
Τράγοι, (>30kg)
Αίγες, (>30kg)
Κατσίκια (<30kg)
Κριοί (>45kg)
Προβατίνες (>45kg)

Κάπροι
Χοιρομητέρες
Ωοτόκες όρνιθες
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Παράλληλη πηγή στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο της Λήμνου αποτελεί η Κτηνιατρική βάση
δεδομένων η οποία σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία ΟΣΔΕ περιλαμβάνει μόνο πρόβατα, αίγες
και βοοειδή και αναφέρεται σε όλο το ζωικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα αν εντάσσεται στα
καθεστώτα των Κοινοτικών ενισχύσεων. Τα στοιχεία της βάσης αυτής για το έτος 2018
παρουσιάζονται στους Πίνακες 16 και 17. Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα καταγράφονται 328
μικτές εκμεταλλεύσεις με 39.491 πρόβατα και 10.909 αίγες, ενώ υφίστανται 349 αμιγείς
προβατοτροφικές που εκτρέφουν 40.337 κεφαλές και 26 αμιγείς αιγοτροφικές που
εκτρέφουν 1.405 αίγες. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τα βοοειδή καταγράφονται 134
εκμεταλλεύσεις (αμιγείς ή μικτές), οι οποίες εκτρέφουν συνολικά 1.377 κεφαλές βοοειδών
από τα οποία τα 970 είναι θηλυκά. Η παραγωγική κατεύθυνση των βοοειδών είναι η
κρεοπαραγωγή σε αντίθεση με τα αιγοπρόβατα όπου κυριαρχεί η γαλακτοπαραγωγή.

Πίνακας 16. Αριθμός και ζωικό κεφάλαιο μικτών, προβατοτροφικών και αιγοτροφικών
εκματαλλεύσεων στη νήσο Λήμνο (πηγή: Κτηνιατρική βάση, έτος 2018).

Εκμεταλλεύσεις

Προβατίνες

Κριοί

Αίγες

Τράγοι

Σύνολο

Σύνολο

Πρόβατα

Αίγες

Μικτές: 328

36.186

1.389

10.239

462

39.491

10.909

Προβατοτροφικές: 349

36.505

1.252

0

0

40.337

0

0

0

1.339

52

0

1.405

72.691

2.641

11.578

514

79.828

12.314

Αιγοτροφικές: 26
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 17. Αριθμός και ζωικό κεφάλαιο βοοτροφικών εκματαλλεύσεων στη νήσο Λήμνο (πηγή:
Κτηνιατρική βάση, έτος 2018).

Εκμεταλλεύσεις: 134
Κεφαλές/εκμετάλλευση

Σύνολο

Αρσενικά

Θηλυκά

βοοειδών

βοοειδή

βοοειδή

1.377

407

970

10,4

3,1

7,3

Ο πληθυσμός των εκτρεφόμενων προβάτων και αιγών της Λήμνου παρουσιάζει μεγάλη
ετερογένεια από γενετική άποψη. Σύμφωνα με τις τοπικές μαρτυρίες, ο αρχικός πληθυσμός
των προβάτων στο νησί διασταυρώθηκε τη δεκαετία του 1960 με πρόβατα Λέσβου
προκειμένου να αυξηθεί η γαλακτοπαραγωγή. Ο μικτός αυτός πληθυσμός διατηρήθηκε
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περίπου για μια τριακονταετία οπότε άρχισε η εισαγωγή και ζώων άλλων φυλών για
διασταυρώσεις.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις ενός δείγματος 40 προβατοτρόφων της Λήμνου, στα πλαίσια
δειγματοληπτικής έρευνας του προγράμματος Terra Lemnia (έτος 2018), οι προβατοτροφικές
εκμεταλλεύσεις περιλάμβαναν διάφορους φαινοτύπους προβάτων. Οι φυλές οι οποίες
αναφέρθηκαν από τους παραγωγούς ότι συμμετέχουν στα ποίμνιά τους ήταν (κατά
φθίνουσα σειρά): Λήμνου (68%), Λέσβου (59%), Χίου (43%) και Lacaune (35%). Oι υπόλοιπες
φυλές που αναφέρθηκαν (Ανατ. Φρισλανδίας, Assaf και Νέας Ζηλανδίας) συμμετείχαν σε
ελάχιστα ποσοστά (3-5%) (Πίνακας 18). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από
την επιτόπια έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος, προέκυψε ότι ζώα τα οποία
κατατάσσονται από τους παραγωγούς στις ξενικές φυλές, συνιστούν στη συντριπτική τους
πλειονότητα υβρίδια τα οποία έχουν προκύψει από τη διασταύρωση εγχώριων φυλών ή
ντόπιων προβάτων με ξένες φυλές. Επομένως δεν πρόκειται για ζώα ανήκοντα σε αμιγώς
ξένες φυλές, αλλά υβρίδια που διακινούνται στην εσωτερική αγορά.

Πίνακας 18. Συχνότητα εκτροφής φαινοτύπων/φυλών προβάτων στη Λήμνο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα δειγματοληψίας 40 εκμεταλλεύσεων.
Λήμνου

Λέσβου

Χίου

Lacaune

Friesian

Assaf

New Zealand

68%

59%

43%

35%

8%

5%

3%

Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα της επιστημονικής ομάδας του ΓΠΑ, τα πρόβατα που
χαρακτηρίζονται ως «ντόπια» από τους παραγωγούς, είναι μικρόσωμα, με μικρή κεφαλή,
λεπτό τράχηλο και λεπτά άκρα, είναι ημιπαχύουρα, αναμικτόμαλλα και φέρουν διάφορους
χρωματισμούς κεφαλής, μαλλιού και δέρματος (βλ. Eικόνες 63-65).
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Εικόνες 63-65.Χαρακτηριστικοί φαινότυποι του ντόπιου Λημνιακού προβάτου. © Ι. Χατζηγεωργίου.

Όπως προαναφέρθηκε, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης, ο ντόπιος πληθυσμός προβάτων,
διασταυρώθηκε πριν έξι δεκαετίες με πρόβατα της φυλής Λέσβου. Αποτέλεσμα της
διασταύρωσης αυτής ήταν η δημιουργία ενός μικτού πληθυσμού προβάτων ο οποίος
φαινοτυπικά προσομοιάζει σε πολλές περιπτώσεις με το πρόβατο Λέσβου. Σύμφωνα με
αποτελέσματα γενετικών αναλύσεων, στα πλαίσια του προγράμματος Terra Lemnia, πολλά
από τα υβρίδια αυτά παρουσιάζουν μικρή ή ελάχιστη γενετική απόσταση από το πρόβατο
της Λέσβου. Άτομα ανήκοντα στην κατηγορία αυτή, έχουν μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος σε
σύγκριση με τον ντόπιο πληθυσμό, είναι παχύουρα, αναμικτόμαλλα, με μαύρο ή καφέ
χρωματισμό δέρματος και μαλλιού στην κεφαλή και στο σώμα (βλ. Εικόνες 66-67).
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Εικόνες 66 & 67. Υβρίδια μεταξύ ντόπιου Λημνιού και Λεσβιακού προβάτου © Ι. Χατζηγεωργίου

Ένας άλλο υβρίδιο το οποίο εμφανίζεται συχνά στη Λήμνο προέρχεται από τη διασταύρωση
του ντόπιου προβάτου με ζώα της φυλής Χίου. Τα άτομα του πληθυσμού αυτού είναι
μεγαλύτερου σωματικού μεγέθους από τα ντόπια, είναι παχύουρα, ομοιόμαλλα, με λευκό
δέρμα και μαλλί που διακοσμείται με μελανές κηλίδες στο πρόσωπο και τα άκρα (βλ. Εικόνα
68).

Εικόνα 68. Υβρίδιο μεταξύ ντόπιου Λημνιού και Χιακού προβάτου. © Ι. Χατζηγεωργίου
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Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες και εντονότερα τη δεκαετία 2010 σημειώθηκε σημαντική
εισαγωγή ξένων φυλών στο νησί. Από τις φυλές αυτές οι πιο αθρόες εισαγωγές
περιλάμβαναν ζώα της φυλής Lacaune. Η φυλή χρησιμοποιήθηκε σε διασταυρώσεις
αναβάθμισης με σκοπό την αύξηση της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας των ντόπιων ζώων.
Τα ζώα της φυλής αυτής είναι μεγαλόσωμα, έχουν κοντό ομοιόμαλλο τρίχωμα λευκού
χρώματος και στενή ουρά (βλ. Εικόνες 69 & 70).

Εικόνες 69 & 70. Εισαγόμενα πρόβατα με έντονα χαρακτηριστικά της ξενικής φυλής Lacaune.
© Ι. Χατζηγεωργίου.

Ο τοπικός πληθυσμός των αιγών είναι πολύ μικρότερος των προβάτων με ολιγάριθμες
αμιγείς αιγοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αρκετά ζώα σε μικτές αιγοπροβατοτροφικές ή
οικόσιτες εκμεταλλεύσεις. Και εδώ κυριαρχεί ένας ντόπιος τύπος ζώου (βλ. Εικόνες 71 & 72).
Ζώα που ανήκουν στον τύπο αυτό βόσκουν ελεύθερα στους εκτεταμένους φρυγανικούς
βοσκοτόπους, ενώ ένας αριθμός (ημι)βελτιωμένων ζώων εκτρέφεται μαζί με πρόβατα ή
οικόσιτα με τη χρήση βόσκησης σε καλής ποιότητας βοσκοτόπους και παροχή
συμπληρωματικής διατροφής.

Εικόνες 71 & 72. Ντόπιος Λημνιακός τύπος Αιγών. © Ι. Χατζηγεωργίου.
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Τα εκτρεφόμενα βοοειδή προορίζονται για την παραγωγή κρέατος. O πληθυσμός τους έχει
προκύψει κυρίως από διασταυρώσεις διαφόρων ξένων φυλών (πχ. Brown Swiss, Charolais
και Limousine) με πιθανή συμμετοχή ντόπιων ζώων (βλ. Εικόνες 73 & 74).

Εικόνες 73 & 74. Χαρακτηριστικοί φαινότυποι βοειδών που συναντώνται στη Λήμνο.
© Ι. Χατζηγεωργίου.

Ως προς τα υπόλοιπα εκτρεφόμενα είδη, τα πτηνά αποτελούν ένα σημαντικό πληθυσμό που
εκτρέφεται εκτατικά ή οικόσιτα. Στην ομάδα αυτή κυριαρχούν οι όρνιθες (Gallus gallus
domesticus) και οι ινδόρνιθες (γαλοπούλες: Meleagris gallopavo) όπου διακρίνονται πολλά
άτομα με εγχώρια χαρακτηριστικά (Εικόνες 75-77).

Εικόνες 75-77. Χαρακτηριστικοί τύποι ορνίθων και ινδόρνιθων που συναντώνται στη Λήμνο.
© Ι. Χατζηγεωργίου.
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Οι χοίροι (Sus scrofa domesticus) στη Λήμνο εκτρέφονται αποκλειστικά για οικιακή
κατανάλωση σε μικρούς αριθμούς και προέρχονται από διασταυρώσεις εισαγόμενων ζώων
βελτιωμένων φυλών (βλ. Εικόνες 78 & 79).

Εικόνες 78 & 79. Χοίροι στη Λήμνο. © Ι. Χατζηγεωργίου.

Τέλος, στο νησί εκτρέφεται ένας σχετικά μικρός, απροσδιόριστος αριθμός ιπποειδών. Εδώ
περιλαμβάνονται οι ίπποι (άλογα: Equus ferus caballus), οι όνοι (γάιδαροι: Equus africanus
asinus) και οι ημίονοι (μουλάρια: Equus asinus x Equus caballus). Μεταξύ των ίππων μπορούμε
να διακρίνουμε αρκετά άτομα που ανήκουν στον εγχώριο πληθυσμό, ενώ υπάρχουν και
ημιβελτιωμένα (περισσότερο ή λιγότερο εξωτικά) ζώα. Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες
όλων αυτών (βλ. Εικόνες 80-83).

Εικόνα 80. Ντόπια Λημνιά άλογα.
© Ι. Χατζηγεωργίου.

Εικόνα 81. Ημιβελτιωμένο άλογο στη Λήμνο.
© Ι. Χατζηγεωργίου.
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Εικόνα 82. Γάιδαρος στη Λήμνο.
© Ι. Χατζηγεωργίου.

3.4.2.5.1.

Εικόνα
83.
Χαρακτηριστικό
μουλαριού. © Ι. Χατζηγεωργίου.

άτομο

Αξίες διατήρησης των τοπικά προσαρμοσμένων φυλών ζώων

Σύμφωνα με τον ορισμό του FAO «Φυλή είναι μια ομάδα ζώων με συγκεκριμένα και
αναγνωρίσιμα εξωτερικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον διαχωρισμό της με οπτική
εκτίμηση από άλλες ομοίως οριζόμενες ομάδες του ίδιου είδους ή μια ομάδα την οποία ο
γεωγραφικός ή/και πολιτιστικός διαχωρισμός της από παρόμοιες ομάδες οδήγησε στην
αποδοχή ξεχωριστής ταυτότητάς της». Σε παγκόσμιο επίπεδο ο FAO έχει καταχωρήσει πάνω
από 8.000 φυλές αγροτικών ζώων. Μπορούμε βέβαια να διαπιστώσουμε ότι:
•

Ο αριθμός και το μέγεθος των φυλών δεν παραμένουν σταθερά.

•

Η φυσική και η τεχνητή επιλογή αλλάζουν τη γενετική σύνθεση εντός των φυλών.

•

Οι φυλές μπορούν να υποδιαιρεθούν και να σχηματίσουν νέους διαφορετικούς
πληθυσμούς.

•

Οι υπάρχουσες φυλές μπορούν να διασταυρώνονται για να σχηματίσουν νέες φυλές.

•

Οι φυλές μπορούν να εξαφανιστούν.

Από τις 8.000 καταχωρημένες φυλές σήμερα οι 630 έχουν εξαφανιστεί, για το 20% εκτιμάται
ότι βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης και το 35% βρίσκεται σε απροσδιόριστη
κατάσταση. Οι λόγοι για τους οποίους ο FAO ζητά να δραστηριοποιηθεί η Παγκόσμια
Κοινότητα για τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων αναντίρρητα έχει οικονομικό δυναμικό.

•

Η ποικιλία των γενετικών πόρων επιτρέπει απαντήσεις σε αλλαγές που αφορούν:
➢ απαιτήσεις αγοράς και/ή σχετικούς κανονισμούς,
➢ διαθεσιμότητα εξωτερικών εισροών,
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➢ προκλήσεις από την εξέλιξη νέων ασθενειών,
➢ αλλαγές του κλίματος με συνέπειες για τα οικοσυστήματα,
➢ έναν συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων.
•

Η ποικιλότητα επιτρέπει τη συνεχή γενετική βελτίωση σε ένα σταθερό περιβάλλον.

•

Η ποικιλότητα επιτρέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό και
πολιτιστικό ρόλο.

•

Οι φυλές των ζώων αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα των
κοινοτήτων που τις ανέπτυξαν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής
και των παραδόσεων πολλών κοινωνιών.

•

Η απώλεια τυπικών φυλών συχνά συνεπάγεται απώλεια πολιτιστικής ταυτότητας για
τις αντίστοιχες κοινότητες και απώλεια μέρους της κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

•

Η πολυμορφία των γενετικών πόρων επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή.

•

Η ποικιλία των αγροτικών ζώων προσφέρει σημαντική ασφάλεια που επιτρέπει την
ανταπόκριση σε πιθανές, αλλά και άγνωστες, ανάγκες στο μέλλον.

•

Εκτιμάται ότι είναι επικίνδυνο να βασίζεται η ανθρωπότητα σε λίγες μόνο φυλές,
επειδή η συγκέντρωση σε μικρό αριθμό φυλών έχει ως αποτέλεσμα απώλειες
γονιδίων και συνδυασμών γονιδίων που δεν έχουν επί του παρόντος σημασία, αλλά
που θα μπορούσαν να γίνουν πολύ σημαντικά στο μέλλον.

•

Η διατήρηση της ποικιλίας των αγροτικών ζώων όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο αλλά
και ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια.

•

Η ποικιλότητα των αγροτικών ζώων δίνει ευκαιρίες για έρευνα και κατάρτιση σε
πεδία όπως η γενετική, η ανοσολογία, η διατροφή, η αναπαραγωγή και η
προσαρμογή.

•

Γενετικά απομακρυσμένες φυλές είναι απαραίτητες για την έρευνα σχετικά με την
ανθεκτικότητα και την ευαισθησία έναντι ασθενειών.

•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
περιβάλλοντος.

•

Η απώλεια γενετικών πόρων σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο στο σύστημα παραγωγής
και μικρότερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των αλλαγών και της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος.

•

Οι οριακές περιοχές είναι σημαντικές για την παραγωγή τροφίμων στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
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•

Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιστασιακά «επιστρέφονται
στη φύση» και τα καλά προσαρμοσμένα ζώα βόσκησης διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση αυτών των «νέων περιθωριακών» περιοχών.

Σε σχέση με τα παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί ότι ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η προστασία
των προσαρμοσμένων φυλών προβάτων θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή
καθώς η προβατοτροφία συνιστά σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού
τομέα συνεισφέροντας στην παραγωγή εμβληματικών προϊόντων, πολλά από τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ). Ανάμεσα σε αυτά, η
φέτα κατέχει προεξέχουσα θέση με διεθνή αναγνωρισιμότητα.
Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί και στην περίπτωση της Λήμνου είναι ότι η παραγωγή
τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ προϋποθέτει τη χρήση γάλακτος από φυλές προβάτων και
αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στην περιοχή παραγωγής τους. Οι
αυτόχθονες φυλές προβάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των ξένων
φυλών όπως: άριστη προσαρμογή και παραγωγικότητα υπό δυσμενείς συνθήκες εκτροφής
(π.χ. φτωχή βλάστηση), μακρά διάρκεια παραγωγικής ζωής, υψηλή ανθεκτικότητα και
αντίσταση σε ασθένειες και παράσιτα και χαμηλές απαιτήσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις,
κτηνιατρική φροντίδα και διατροφή.
Ωστόσο, τα τελευταία έτη, παρατηρείται: α) εγκατάλειψη των παραδοσιακών (π.χ.
εκτατικών, νομαδικών) συστημάτων εκτροφής τα οποία βασίζονταν αποκλειστικώς σε
αυτόχθονες φυλές και β) στροφή σε εντατικής μορφής συστήματα εκτροφής τα οποία
βασίζονται στη χρήση εισαγόμενων υψιπαραγωγών φυλών προβάτων. Τα παραπάνω έχουν
ήδη επιφέρει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική προβατοτροφία και τα
συνδεόμενα με αυτή προϊόντα. Πρώτον, πολλές από τις αυτόχθονες φυλές προβάτων
απειλούνται με εξαφάνιση (π.χ. φυλή Σερρών) ή έχουν ήδη εξαφανιστεί (π.χ. Ευδήλου
Ικαρίας, Ρυμουλκίου κ.ά.) λόγω της δραστικής μείωσης του αριθμού των εκτρεφομένων
ζώων. Η δραστική μείωση του μεγέθους του πληθυσμού οδηγεί στην απώλεια πολύτιμων
γενετικών πόρων και άρα στη μείωση της βιοποικιλότητας. Δεύτερον, το γάλα των
εισαγόμενων φυλών προβάτων χρησιμοποιείται παρανόμως για την παραγωγή προϊόντων
ΠΟΠ θέτοντας εν κινδύνω την αυθεντικότητα των εν λόγω προϊόντων. Η πρακτική αυτή
υποβαθμίζει συστηματικά το ρόλο των αυτόχθονων φυλών στην παραγωγική διαδικασία
γιατί καθιστά το παραγόμενο προϊόν (τυρί, κρέας) ανεξάρτητο της φυλής με δυσμενείς
επιπτώσεις για τον εκτροφέα ελληνικών φυλών (απώλεια τιμής για την αυθεντική πρώτη ύλη)
και για τον καταναλωτή (αυθεντικότητα και ποιότητα προϊόντος).
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Συνολικά, οι αυτόχθονες φυλές συνιστούν μοναδική παρακαταθήκη γενετικού υλικού το
οποίο μπορεί να επιβιώσει και να αποδώσει πλέον ικανοποιητικά υπό εκτατικά ή/και
ημιεντατικά συστήματα εκτροφής τα οποία βασίζονται σε πλήρη ή μερική βόσκηση των ζώων
και επιπρόσθετα λειτουργούν ως αναπόσπαστος κρίκος για την προστασία της
βιοποικιλότητας συνολικά, εφόσον η εκτροφή τους πραγματοποιείται με εκτατική αειφορική
βοσκή.
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4. Συμπεράσματα.
Η δουλειά που παρουσιάζεται στα προηγούμενα κεφάλαια αποτελεί την πρώτη συστηματική
προσπάθεια καταγραφής της βιοποικιλότητας και των εδαφών της Λήμνου. Η καταγραφή
αυτή εμπλουτίζει σημαντικά τη διαθέσιμη πληροφορία τόσο για τη χλωρίδα όσο και για την
πανίδα αλλά και για τα εδάφη του νησιού μέσα από εκτεταμένη έρευνα πεδίου και
συμπληρώνει την προϋπάρχουσα δευτερογενή πληροφορία (η οποία, σε αρκετές
περιπτώσεις, ήταν αρκετά ελλιπής).
Έτσι, για πρώτη φορά μπορεί κανείς να βρει σε μία πηγή επικαιροποιημένα στοιχεία που
αφορούν, για το σύνολο της Λήμνου:
•

Ένα ευρύ φάσμα ειδών χλωρίδας (Άγρια φυτά στις καλλιέργειες, Φυτά των
βοσκοτόπων, Πρόδρομα φυτικά είδη, Άγριοι συγγενείς καλλιεργούμενων φυτών,
Φυτά που χρειάζονται (κυρίως) τα έντομα για την επικονίασή τους, Τοπικές ποικιλίες
καλλιεργούμενων φυτών),

•

Είδη της άγριας και οικόσιτης πανίδας (Ορνιθοπανίδα, Ωφέλιμα έντομα,
Αγριοκούνελα, Τοπικά προσαρμοσμένες φυλές αγροτικών ζώων), και

•

Την κατάσταση των εδαφών με ανάλυση όλων των σημαντικών παραμέτρων
ποιότητας του εδάφους (συνθήκες στράγγισης, κοκκομετρική σύσταση, βάθος,
κλίση, μητρικό υλικό, βαθμός διάβρωσης, παρουσία αδρομερών υλικών, οργανική
ουσία, διαθέσιμος φώσφορος, ανταλλάξιμο κάλιο).

Πέρα από την εγγενή αξία αυτής της προσπάθειας για λόγους επιστημονικής γνώσης και
πληροφόρησης, είναι ίσως πιο σημαντικό να αναφερθεί ότι η δουλειά αυτή σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε με συντονισμένη έρευνα πολλών επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων σε
κοινά επιλεγμένες περιοχές δειγματοληψίας, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των
διαφορετικών τύπων τοπίου της Λήμνου και των κυρίαρχων αγροτικών πρακτικών που
εφαρμόζονται σήμερα στο νησί. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποκτήθηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα
των επιδράσεων διαφορετικών αγροτικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα και τα εδάφη και
αναδείχθηκαν συγκεκριμένα είδη της χλωρίδας και πανίδας του νησιού, τα οποία μπορούν
να αποτελέσουν κατάλληλους βιο-δείκτες για την αξιολόγηση της «υγείας» των αγροοικοσυστημάτων του νησιού σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η αναλυτική παρουσίαση
της αξιολόγησης αυτής, καθώς και των κατάλληλων βιο-δεικτών παρακολούθησης γίνεται σε
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άλλη έκθεση του προγράμματος Terra Lemnia, διαθέσιμη (στα αγγλικά) στον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://terra-lemnia.net/wp-content/uploads/2019/04/Terra-Lemnia-1.2.1_1.2.2-Links-ofPractices-with-Biodiversity-and-Soil-IMNC-Analysis.pdf).

Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα της έρευνάς μας σχετικά με τις αγροτικές
πρακτικές που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και τα εδάφη – όπως είναι η πολλυκαλλιέργεια, η
αγρανάπαυση και η αμειψισπορά, η χρήση τοπικών ποικιλιών και η διατήρηση σπόρου, ο
περιορισμός χρήσης αγροχημικών και λιπασμάτων, ο συνδυασμός εκτατικής βόσκησης (σε
φυσικό βοσκότοπο και λειμώνες) και ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών, η διατήρηση τοπικά
προσαρμοσμένων φυλών αγροτικών ζώων, η διατήρηση φυσικών στοιχείων μέσα (ή/και
γύρω από) τις καλλιέργειες, καθώς και η διατήρηση των πέτρινων και άλλων παραδοσιακών
αγροτικών κατασκευών (μάντρες, ξεροτρόχαλα, κ.ά.) – αξιοποιούνται στο πλαίσιο
διατύπωσης ενός «Προτύπου καλών πρακτικών αγροτικής διαχείρισης» για τη
βιοποικιλότητα, τα εδάφη και το τοπίο της Λήμνου. Η δημιουργία αυτού του προτύπου, που
σήμερα βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, έχει διπλό στόχο: αφενός τη συγκρότηση ενός
εθελοντικού δικτύου παραγωγών που θα εφαρμόζει μέρος αυτών των πρακτικών με στόχο
την πιστοποιημένη παραγωγή τοπικών προϊόντων ποιότητας, και αφετέρου τη διατύπωση
κατάλληλων αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων (για το σύνολο της Λήμνου, με πιθανότητα
εφαρμογής και σε άλλα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου) στο πλαίσιο της τρέχουσας
συζήτησης για την αναθεώρηση της ΚΑΠ στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι πολλές από τις πρακτικές αυτές, είτε χαρακτηρίζονται ως
«παραδοσιακές» είτε ως «ήπιες ή χαμηλών εισροών», ήδη εφαρμόζονται απο τους Λημνιούς
παραγωγούς, επομένως είναι απόλυτα συμβατές με το σημερινό πρότυπο διαχείρισης του
αγροτικού χώρου του νησιού.
Παράλληλα, τα συμπεράσματα της έρευνας μας, πρόκειται να αξιοποοιηθούν για τον
σχεδιασμό ενός συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και του τοπίου του
νησιού, σε σύνδεση με το παραπάνω πρότυπο «καλών αγροτικών παρακτικών».
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6. Παραρτήματα.
6.1.

Παράρτημα 1. Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας Λήμνου.

Ακολουθεί λίστα με τα 243 είδη ορνιθοπανίδας της Λήμνου (Κακαλής, Π.Ε.). Στην τελευταία
στήλη σημειώνονται τα 133 είδη που επιβεβαιώθηκαν και καταγράφηκαν σε
αγροοικοσυστήματα κατά τις δειγματοληψίες στο πλαίσιο του Terra Lemnia το 2018-2019.

Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Alectoris chukar

Νησιώτικη Πέρδικα

x

Coturnix coturnix

(Κοινό) Ορτύκι

x

Phasianus colchicus

(Κοινός) Φασιανός

x

Anser albifrons

Ασπρομέτωπη Χήνα

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Cygnus olor

(Βουβός) Κύκνος

Cygnus cygnus

Αγριόκυκνος

Cygnus columbianus

Νανόκυκνος

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

x

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

x

Anas strepera

Καπακλής

Anas penelope

(Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη Πάπια

x

Anas clypeata

(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια

x

Anas acuta

Ψαλίδα (του Βορρά)

x

Anas querquedula

(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα

x

Anas crecca

(Ευρωπαϊκό) Κιρκίρι

x

Aythya ferina

Γκισάρι

Aythya nyroca

(Ευρωπαϊκη) Βαλτόπαπια

Aythya fuligula

Μαυροκέφαλη Πάπια

Aythya marila

Σταχτόπαπια

Bucephala clangula

(Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα

Mergellus albellus

Νανοπρίστης

Mergus serrator

Θαλασσοπρίστης

Gavia arctica

Λαμπροβούτι

Calonectris diomedea

Αρτέμης

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Puffinus yelkouan

Μύχος (της Μεσογείου)

x

Tachybaptus ruficollis

(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι

x

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

Phoenicopterus roseus

(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο

x

Ciconia nigra

Μαύρος Πελαργός

x

Ciconia ciconia

Λευκός Πελαργός

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

Platalea leucorodia

(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα

Botaurus stellaris

(Ευρασιατικός) Ήταυρος

Ixobrychus minutus

(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς

Nycticorax nycticorax

(Κοινός) Νυχτοκόρακας

x

Ardeola ralloides

(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς

x

Bubulcus ibis

Γελαδάρης

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

x

Ardea purpurea

Πορφυροτσικνιάς

x

Casmerodius albus

Αργυροτσικνιάς

Egretta garzetta

(Κοινός) Λευκοτσικνιάς

Pelecanus onocrotalus

Ροδοπελεκάνος

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

Phalacrocorax pygmeus

Λαγγόνα

Phalacrocorax carbo

(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος

x

Phalacrocorax aristotelis

(Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας

x

Falco naumanni

Κιρκινέζι

x

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

x

Falco vespertinus

(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο

x

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

x

Falco columbarius

Νανογέρακο

Falco subbuteo

Δεντρογέρακο

Falco biarmicus

Lanner

Falco peregrinus

Πετρίτης

x

Pandion haliaetus

Ψαραετός

x

Pernis apivorus

(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης

Milvus migrans

Τσίφτης

Circaetus gallicus

Φιδαετός

x

x

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Χειμωνόκιρκος

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

x

Circus pygargus

Λιβαδόκιρκος

x

Accipiter brevipes

(Κοινό) Σαΐνι

Accipiter nisus

(Κοινό) Ξεφτέρι

Accipiter gentilis

Διπλοσάϊνο

Buteo buteo

(Κοινή) Γερακίνα

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

Buteo lagopus

Χιονογερακίνα

Hieraaetus fasciatus

Σπιζαετός

Rallus aquaticus

(Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα

Crex crex

Ορτυκομάνα

Porzana parva

Μικροπουλάδα

Porzana pusilla

Νανοπουλάδα

Porzana porzana

Στικτοπουλάδα

Gallinula chloropus

(Κοινή) Νερόκοτα

x

Fulica atra

(Κοινή) Φαλαρίδα

x

Burhinus oedicnemus

Πετροτουρλίδα

x

Haematopus ostralegus

(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος

x

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

x

Recurvirostra avosetta

(Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα

x

Vanellus vanellus

(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα

Vanellus spinosus

Αγκαθοκαλημάνα

Pluvialis apricaria

(Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι

Pluvialis squatarola

Αργυροπούλι

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

x

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

x

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

x

Scolopax rusticola

(Ευρασιατική) Μπεκάτσα

Lymnocryptes minimus

Κουφομπεκάτσινο

Gallinago gallinago

(Κοινό) Μπεκατσίνι

Limosa limosa

(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα

x

Numenius phaeopus

Σιγλίγουρος

x

Numenius arquata

(Ευρασιατική) Τουρλίδα

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

x

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

x

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

x

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

x

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

x

Actitis hypoleucos

Ακτίτης

x

Arenaria interpres

Χαλικοκυλιστής

Calidris alba

Λευκοσκαλίδρα

Calidris minuta

(Κοινή) Νανοσκαλίδρα

Calidris temminckii

Σταχτιά Νανοσκαλίδρα

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

x

Calidris ferruginea

Δρεπανοσκαλίδρα

x

Limicola falcinellus

Ραβδοσκαλίδρα

Philomachus pugnax

Μαχητής

Glareola pratincola

(Κοινό) Νεροχελίδονο

Larus canus

Θυελλόγλαρος

Larus audouinii

Αιγαιόγλαρος

x

Larus michachelis

Ασημόγλαρος της Μεσογείου

x

Larus cachinnans

Ασημόγλαρος της Κασπίας

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος Γλάρος

Larus genei

Λεπτόραμφος Γλάρος

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος Γλάρος

Larus minutus

Νανόγλαρος

Sterna nilotica

Γελογλάρονο

Sterna caspia

Καρατζάς

Sterna sandvicensis

Χειμωνογλάρονο

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

x

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

x

Chlidonias hybrida

Μουστακογλάρονο

Chlidonias leucopterus

Αργυρογλάρονο

Chlidonias niger

Μαυρογλάρονο

Columba livia

Αγριοπερίστερο

x

Columba palumbus

(Κοινή) Φάσσα

x

Streptopelia turtur

(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι

x

x

x

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Streptopelia decaocto

(Ευρασιατική) Δεκαοχτούρα

Clamator glandarius

Κισσόκουκος

Cuculus canorus

(Ευρωπαϊκός) Κούκος

x

Tyto alba

Τυτώ

x

Otus scops

(Ευρωπαϊκός) Γκιώνης

Athene noctua

(Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια

x

Asio otus

Νανόμπουφος

x

Caprimulgus europaeus

(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι

Tachymarptis melba

Βουνοσταχτάρα

x

Apus apus

(Κοινή) Σταχτάρα

x

Apus pallidus

Ωχροσταχτάρα

x

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

x

Alcedo atthis

(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη

Merops apiaster

(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος

x

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

x

Jynx torquilla

Στραβολαίμης

x

Lanius collurio

Αετομάχος

x

Lanius minor

Σταχτοκεφαλάς

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Lanius nubicus

Παρδαλοκεφαλάς

Oriolus oriolus

(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος

Garrulus glandarius

(Ευρωπαϊκή) Κίσσα

Corvus monedula

(Ευρωπαϊκή) Κάργια

Corvus frugilegus

Χαβαρόνι

Corvus corone

(Σταχτιά) Κουρούνα

x

Corvus corax

(Κοινός) Κόρακας

x

Parus major

Καλόγερος

x

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

x

Remiz pendulinus

Υφάντρα

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

Hirundo rupestris

(Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica

Σταυλοχελίδονο

x

Hirundo daurica

Μιλτοχελίδονο

x

Delichon urbicum

Λευκοχελίδονο

x

Melanocorypha calandra

Γαλιάντρα

x

x

x

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Calandrella brachydactyla

Μικρογαλιάντρα

x

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

x

Lullula arborea

Δεντροσταρήθρα

Alauda arvensis

(Κοινή) Σιταρήθρα

Cisticola juncidis

(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη

Cettia cetti

(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι

Locustella luscinioides

Καλαμοτριλιστής

Acrocephalus melanopogon

Ψαθοποταμίδα

Acrocephalus schoenobaenus

Σχοινοποταμίδα

x

Acrocephalus scirpaceus

Καλαμοποταμίδα

x

Acrocephalus palustris

Βαλτοποταμίδα

x

Acrocephalus arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

x

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

x

Hippolais olivetorum

Λιοστριτσίδα

Hippolais icterina

Κιτρινοστριτσίδα

x

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

x

Phylloscopus collybita

Δεντροφυλλοσκόπος

x

Phylloscopus bonelli

Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

x

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

x

Sylvia borin

Κηποτσιροβάκος

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

x

Sylvia curruca

Βουνοτσιροβάκος

x

Sylvia nisoria

Γερακοτσιροβάκος

Sylvia hortensis

Μελωδοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

Μαυροτσιροβάκος

x

Sylvia cantillans

Κοκκινοτσιροβάκος

x

Troglodytes troglodytes

(Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης

Sturnus roseus

Αγιοπούλι

Sturnus vulgaris

(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι

Turdus merula

(Κοινός) Κότσυφας

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

Turdus philomelos

(Κοινή) Τσίχλα

Turdus viscivorus

Γερακότσιχλα

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

x

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Luscinia luscinia

Τσιχλαηδόνι

Luscinia megarhynchos

(Κοινό) Αηδόνι

Luscinia svecica

Γαλαζολαίμης

Erythropygia galactotes

Κουφαηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus

(Κοινός) Φοινίκουρος

x

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

x

Saxicola torquatus

(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης

x

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

x

Oenanthe hispanica

Ασπροκωλίνα

x

Monticola saxatilis

Πυροκότσυφας

x

Monticola solitarius

Γαλαζοκότσυφας

Muscicapa striata

Σταχτομυγοχάφτης

x

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

x

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

x

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

x

Ficedula parva

Νανομυγοχάφτης

Passer domesticus

Σπιτοσπουργίτης

x

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

x

Prunella modularis

(Κοινός) Θαμνοψάλτης

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Motacilla citreola

Κιτροσουσουράδα

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

Anthus campestris

Ωχροκελάδα

x

Anthus trivialis

Δεντροκελάδα

x

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

x

Anthus cervinus

Κοκκινοκελάδα

Anthus spinoletta

(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα

Fringilla coelebs

(Κοινός) Σπίνος

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

Serinus serinus

Σκαρθάκι

Carduelis chloris

(Ευρωπαϊκός) Φλώρος

Carduelis spinus

(Κοινό) Λούγαρο

Carduelis carduelis

(Κοινή) Καρδερίνα

x

x

x

x

x
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Επιστημονική Ονομασία

Ελληνική Ονομασία

Καταγραφή Terra Lemnia

Carduelis cannabina

(Κοινό) Φανέτο

x

Miliaria calandra

Τσιφτάς

x

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

x

Emberiza hortulana

Βλαχοτσίχλονο

x

Emberiza caesia

Φρυγανοτσίχλονο

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Emberiza schoeniclus

(Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο

x
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6.2. Παράρτημα 2. Κατάλογος ειδών χλωρίδας Λήμνου.
Ακολουθεί λίστα με τα 908 είδη φυτών που έχουν καταγραφεί στη Λήμνο με αναφορά στις
χλωριδικές καταγραφές. Με έντονη γραμματοσειρά αναφέρονται οι κύριες καταγραφές και
με κόκκινη γραμματοσειρά οι καταγραφές που αφορούν στο πρόγραμμα Terra Lemnia.

Οικογένεια

Acanthus spinosus
Agave americana

Acanthaceae
Agavaceae

Carpobrotus edulis
Mesembryanthemum
cordifolium (Aptenia
cordifolia)
Mesembryanthemum
nodiflorum
Allium commutatum
Allium cyrilli
Allium flavum subsp.
tauricum
Allium neapolitanum
Allium paniculatum subsp.
villosulum

Alliaceae

1
1

1
1

Aizoaceae

1

1

Aizoaceae

1

Aizoaceae
Alliaceae
Alliaceae

*
*

Alliaceae

1

Alliaceae

1

1

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019
1

1
1

1

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Σημ.: Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα καλλιεργούμεα είδη και τα μη προσαρμοσμένα ξενικά είδη:
Abelmoschus esculentus, Alcea rosea, Allium cepa, Allium porrum, Allium sativum, Amaranthus
caudatus, Apium graveolens, Arachis hypogaea, Avena sativa, Brassica napus, Capsicum annuum,
Castanea sativa, Cicer arietinum, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita moschata,
Cucurbita pepo, Cuminum cyminum, Cynara scolymus, Dichondra micrantha, Eucalyptus camaldulensis,
Gossypium hirsutum, Hordeum vulgare subsp. distichon, Hordeum vulgare subsp. vulgare, Lactuca
sativa, Lagenaria siceraria, Lathyrus ochrus, Lathyrus odoratus , Lathyrus sativus, Lens culinaris,
Medicago polymorpha var. brevispina, Medicago sativa subsp. falcata, Medicago sativa subsp. sativa,
Medicago x varia, Mirabilis jalapa, Ocimum basilicum, Parthenocissus quinquefolia, Petroselinum sp.,
Phacelia tanacetifolia, Phaseolus vulgaris, Pimpinella anisum, Pisum sativum, Prunus dulcis, Ruscus
hypophyllum, Salvia microphylla, Secale sp., Sesamum indicum, Solanum lycopersicum, Solanum
melongena, Sorghum bicolor, ×Triticosecale rimpaui, Triticum aestivum, Triticum turgidum subsp.
durum, Vicia ervilia, Vicia faba, Vigna unguiculata, Zea mays.

1

1
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Οικογένεια

Allium roseum
Allium scorodoprasum subsp.
rotundum
Allium sphaerocephalon
Amaranthus albus
Amaranthus blitoides
Amaranthus deflexus

Alliaceae

Amaranthus hybridus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus viridis
Narcissus tazetta
Pancratium maritimum
Sternbergia lutea

Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae

Pistacia atlantica
Torilis africana
Ammi majus
Anthriscus caucalis var.
caucalis
Bifora testiculata
Bupleurum euboeum
Bupleurum gracile
Cachrys cristata
Conium maculatum

Anacardiaceae
Apiacaea
Apiaceae

1
1

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

1

1
1

1
1
1
1
1

Crithmum maritimum
Apiaceae
Daucus carota
Apiaceae
Echinophora tenuifolia subsp.
Apiaceae
sibthorpiana

1
1

1
1

Eryngium campestre
Eryngium maritimum
Ferula communis

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

1
1
1

1
1
1

Foeniculum vulgare
Helosciadium nodiflorum
Lagoecia cuminoides

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

1
1
1

1
1
1

Alliaceae
Alliaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Οικογένεια

Oenanthe aquatica
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe silaifolia

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

1

Orlaya daucoides
Pseudorlaya pumila
Scandix australis subsp.
australis
Scandix australis subsp.
grandiflora
Scandix pecten-veneris
Smyrnium creticum

Apiaceae
Apiaceae

1
1

1
1

Apiaceae

1

1

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

1
1
1

1
1
1

Thapsia garganica
Tordylium apulum
Torilis africana
(T. arvensis subsp. purpurea)

Apiaceae
Apiaceae

1

1
1

Apiaceae

1

1

Torilis leptophylla
Torilis nodosa
Nerium oleander
Trachomitum sarmatiense
Vinca major

1
1
1
1

Arisarum vulgare

Apiaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae

Arum italicum
Dracunculus vulgaris
Hedera helix
Cionura erecta
Cynanchum acutum
Gomphocarpus fruticosus
Asparagus acutifolius

Araceae
Araceae
Araliaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asparagaceae

Asparagus aphyllus
Asphodelus ramosus
Asplenium ceterach
Asplenium obovatum
Achillea maritima

Asparagaceae
Asphodelaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae

1
1

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
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Οικογένεια

Aetheorhiza bulbosa
Anacyclus clavatus

Asteraceae
Asteraceae

1

1

1

1
1

Anthemis auriculata
Anthemis chia

Asteraceae
Asteraceae

1

1

1

1
1

Anthemis cotula
Anthemis tinctoria
Anthemis tomentosa
Anthemis werneri
Asteriscus aquaticus
Bellis annua

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

Bellis sylvestris
Calendula arvensis
Cardopatium corymbosum
Carduus argentatus
Carduus nutans subsp.
taygeteus
Carduus pycnocephalus
Carlina corymbosa subsp.
graeca
Carthamus dentatus subsp.
dentatus
Centaurea benedicta

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1

Asteraceae
Asteraceae

1
1

1
1

1
1

1

Asteraceae

1

1

1

1

1
1

1

1
1

Centaurea calcitrapa
Centaurea solstitialis
Centaurea spinosa
Chondrilla juncea
Cichorium intybus
Cichorium pumilum
Cirsium creticum

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Cirsium vulgare
Cladanthus mixtus

Asteraceae
Asteraceae

Crepis commutata
Crepis micrantha

Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
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Οικογένεια

Crepis multiflora
Crepis neglecta

Asteraceae
Asteraceae

1

1

1
1

Crepis rubra
Crepis sancta
Crepis zacintha
Crupina crupinastrum

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

Cynara cornigera
Dittrichia graveolens
Dittrichia viscosa
Erigeron bonariensis
Erigeron canadensis
Erigeron sumatrensis
Filago cretensis subsp.
cretensis
Filago eriocephala
Filago gallica

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1
1

1
1
1

Filago germanica
Filago pygmaea
Filago pyramidata
Geropogon hybridus
Glebionis coronaria
Glebionis segetum
Hedypnois rhagadioloides
subsp. rhagadioloides (H.
cretica subsp. cretica)
Hedypnois rhagadioloides
subsp. tubaeformis (H.
cretica subsp. tubaeformis)
Helichrysum stoechas subsp.
barrelieri
Helminthotheca echioides

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Asteraceae

1
1
1
1
1

1

1
1

1

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

Asteraceae

1

1

1

Asteraceae
Asteraceae

1

1

1
1

Hypochaeris achyrophorus
Hypochaeris cretensis

Asteraceae
Asteraceae

1

1

1

1
1

Hypochaeris glabra

Asteraceae

1

1

1

1

1
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1

Lactuca saligna
Lactuca serriola
Lactuca viminea
Leontodon tuberosus
Matricaria chamomilla
Notobasis syriaca

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Onopordum bracteatum
Onopordum illyricum
Onopordum tauricum
Pallenis spinosa
Phagnalon rupestre subsp.
graecum
Picnomon acarna
Picris pauciflora

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Pulicaria dysenterica

Asteraceae

Pulicaria vulgaris
Reichardia picroides

Asteraceae
Asteraceae

Rhagadiolus stellatus
Scolymus grandiflorus
Scolymus hispanicus
Scorzonera crocifolia
Scorzonera mollis
Senecio vernalis

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1

Senecio vulgaris
Silybum marianum
Sonchus asper subsp. asper
Sonchus asper subsp.
glaucescens
Sonchus oleraceus
Sonchus tenerrimus

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1

1
1

1
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Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

1
1

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Hypochaeris radicata
Jurinea consanguinea
Lactuca aculeata

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
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1
1
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1
1

1
1
1
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1

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

1

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Symphyotrichum squamatum Asteraceae
Tagetes minuta
Asteraceae
Taraxacum hellenicum
Asteraceae

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1

Taraxacum limnoticum
Taraxacum minimum
Taraxacum sect. Scariosa
(T. mediterraneum agg.)

Asteraceae
Asteraceae

1

Asteraceae

1

Tolpis umbellata
Tolpis virgata
Tragopogon dubius
Tragopogon porrifolius
Tripolium pannonicum
Tyrimnus leucographus

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

Urospermum picroides
Xanthium italicum
Xanthium spinosum
Leontice leontopetalum
Alkanna tinctoria
Anchusa azurea
Anchusa undulata subsp.
hybrida
Buglossoides arvensis
Echium italicum

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

Echium plantagineum
Myosotis discolor

Boraginaceae
Boraginaceae

1

1

1
1

1

Myosotis incrassata
Myosotis litoralis
Myosotis ramosissima
Neatostema apulum

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

1

1
1
1
1

1

1

1

1

Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium hirsutissimum
Alyssum umbellatum

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
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1

1

Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Arabidopsis thaliana
Berteroa obliqua
Biscutella didyma
Brassica cretica subsp.
aegaea
Brassica tournefortii
Bunias erucago

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1

Cakile maritima
Calepina irregularis
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Clypeola jonthlaspi
Descurainia sophia

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Diplotaxis tenuifolia
Draba praecox (Erophila
praecox)
Draba verna (Erophila verna)

Brassicaceae

1

1

1

Brassicaceae
Brassicaceae

1
1

1
1

1
1

Eruca vesicaria
Erysimum rechingeri
Hirschfeldia incana
Hornungia petraea
Lepidium coronopus
(Coronopus squamatus)
Lepidium draba
Lepidium spinosum
Lobularia maritima
Malcolmia flexuosa
Malcolmia macrocalyx

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Matthiola incana
Matthiola sinuata
Matthiola tricuspidata

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1

1

1
1
1
1
1
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1

1

Οικογένεια

Nasturtium officinale
Neslia apiculata
Noccaea perfoliata
(Microthlaspi perfoliatum)
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Sinapis alba

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Sinapis arvensis
Sisymbrium irio
Sisymbrium officinale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polyceratium
Teesdalia coronopifolia

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

Opuntia ficus-indica
Callitriche stagnalis
Campanula erinus
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Capparis spinosa

Cactaceae
Callitrichaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Capparaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Lonicera etrusca
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Agrostemma githago
Arenaria leptoclados
Cerastium comatum

Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

Cerastium glomeratum
Cerastium glutinosum
Cerastium semidecandrum
Corrigiola litoralis
Dianthus glutinosus
Dianthus monadelphus
subsp. pallens
Dianthus pinifolius

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1
1

1
1

1

1

1
1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1

1

1

1
1
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1
1

1

Caryophyllaceae

1

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1

1

Holosteum umbellatum
Moenchia erecta
Moenchia mantica
Paronychia macrosepala

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

1

Petrorhagia dubia
Polycarpon tetraphyllum
Sagina apetala
Sagina maritima
Scleranthus verticillatus
Silene colorata

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Silene conica
Silene cretica
Silene dichotoma
Silene gallica
Silene grisebachii
Silene italica
Silene nocturna
Silene vulgaris subsp.
macrocarpa
Spergula arvensis
Spergula pentandra
Spergularia bocconei
Spergularia marina
Spergularia media
Spergularia rubra

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Stellaria apetala (S. pallida)
Stellaria cupaniana

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1

Stellaria media

Caryophyllaceae

1

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)
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Herniaria hirsuta subsp.
cinerea
Herniaria hirsuta subsp.
hirsuta
Herniaria micrantha

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Velezia rigida
Arthrocnemum
macrostachyum
Atriplex davisii
Atriplex hortensis
Atriplex prostrata
Atriplex rosea

Caryophyllaceae

1

1

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

1

1

Atriplex tatarica
Bassia scoparia
Beta vulgaris subsp. maritima
Chenopodiastrum murale
Chenopodium album
Chenopodium giganteum

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

Chenopodium opulifolium
Chenopodium strictum
Chenopodium suecicum
Chenopodium vulvaria

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

Dysphania ambrosioides
Halimione portulacoides
(Atriplex portulacoides)
Halocnemum strobilaceum

Chenopodiaceae

Lipandra polysperma
Oxybasis urbica
(Chenopodium urbicum)
Salsola soda

Chenopodiaceae

Salsola tragus subsp. tragus
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia perennis
Spinacia oleracea
Suaeda maritima
Cistus creticus

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Cistaceae

1

1
1

Cistus parviflorus
Cistus salviifolius

Cistaceae
Cistaceae

1
1

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

Chenopodiaceae
Chenopodiaceae

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1
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1

1

1

1

1

Οικογένεια

Fumana arabica
Fumana thymifolia
Helianthemum salicifolium

Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae

Tuberaria guttata
Commelina communis
Calystegia soldanella
Convolvulus althaeoides
Convolvulus arvensis
Convolvulus elegantissimus

Cistaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae

Cressa cretica
Cuscuta brevistyla

Convolvulaceae
Convolvulaceae

1

Cuscuta campestris
Cuscuta palaestina
Cuscuta scandens subsp.
cesatiana
Ipomoea hederacea
Ipomoea purpurea
Crassula tillaea
Sedum caespitosum

Convolvulaceae
Convolvulaceae

1

Sedum litoreum
Sedum rubens
Umbilicus horizontalis
Umbilicus rupestris

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

1

Baliousis 2014, Edinb J Bot

1
1

1
1
1
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Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

Ecballium elaterium
Bolboschoenus glaucus
Bolboschoenus maritimus
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa

Cucurbitaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

Carex divulsa
Carex extensa
Carex flacca subsp. serrulata

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
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Carex otrubae
Cyperus capitatus
Cyperus longus

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Cyperus rotundus
Eleocharis palustris
Eleocharis uniglumis
Isolepis cernua
Schoenus nigricans
Scirpoides holoschoenus
Pteridium aquilinum
Dioscorea communis (Tamus
communis)
Knautia integrifolia
Lomelosia brachiata
Lomelosia divaricata
Pterocephalus plumosus
Scabiosa atropurpurea subsp.
maritima
Elaeagnus angustifolia
Ephedra foeminea
Equisetum ramosissimum

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae

Dipsacaceae
Elaeagnaceae
Ephedraceae
Equisetaceae

1
1

Chrozophora tinctoria
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia apios
Euphorbia chamaesyce
subsp. chamaesyce
(Chamaesyce canescens
subsp. canescens)
Euphorbia chamaesyce
subsp. massiliensis
Euphorbia characias
Euphorbia exigua
Euphorbia helioscopia
Euphorbia hirsuta

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

1
1
1

Dioscoreaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

1

1
1
1
1
1
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1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

Euphorbiaceae

1
1
1
1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1

1
1
1

1
1
1
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1

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Euphorbia peplus
Euphorbia prostrata
Euphorbia seguieriana
Euphorbia serpens
Mercurialis annua
Ricinus communis

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

1

Anagyris foetida
Anthyllis hermanniae
Anthyllis vulneraria subsp.
rubriflora

Fabaceae
Fabaceae

1
1

Fabaceae

Astragalus hamosus
Astragalus monspessulanus
Astragalus pelecinus
Astragalus sinaicus
Astragalus spruneri
Bituminaria bituminosa

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

*

1

1

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

Calicotome villosa
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Coronilla scorpioides

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1

Dorycnium hirsutum
Genista acanthoclada

Fabaceae
Fabaceae

1
1

1
1

1

Hippocrepis biflora
Hippocrepis ciliata
Hymenocarpos circinnatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus articulatus

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

Lathyrus cicera

Fabaceae

1

1

1
1
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1
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Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

1

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Euphorbia maculata
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59
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Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
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Lathyrus sphaericus
Lotus angustissimus
Lotus conimbricensis

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1

1
1
1

Lotus cytisoides
Lotus edulis
Lotus halophilus
Lotus ornithopodioides
Lotus peregrinus
Lotus subbiflorus

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Lupinus angustifolius
Lupinus gussoneanus
Medicago arabica
Medicago arborea
Medicago ciliaris
Medicago coronata

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1

Medicago disciformis
Medicago littoralis
Medicago marina
Medicago minima
Medicago monspeliaca
Medicago orbicularis

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1
1

Medicago polymorpha
Medicago praecox
Medicago rigidula
Medicago sativa
Medicago sativa subsp.
falcata
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Melilotus indicus
Melilotus italicus

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1

Melilotus segetalis

Fabaceae

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
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1
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1

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Terra Lemnia Απρίλιος 2019
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Οικογένεια

Melilotus sulcatus
Onobrychis aequidentata
Onobrychis arenaria subsp.
lasiostachya
Onobrychis caput-galli
Onobrychis gracilis
Ononis diffusa

Fabaceae
Fabaceae

Ononis reclinata
Ononis spinosa
Ornithopus compressus
Retama monosperma
Robinia pseudoacacia
Scorpiurus muricatus

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Securigera securidaca
Spartium junceum
Sulla spinosissima
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium campestre

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1
1

Trifolium cherleri
Trifolium
constantinopolitanum
Trifolium echinatum

Fabaceae

1

Fabaceae
Fabaceae

1
1

Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium grandiflorum
Trifolium hybridum
Trifolium infamia-ponertii

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Trifolium lappaceum
Trifolium leucanthum
Trifolium nigrescens
Trifolium pallidum

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1

Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium spumosum
Trifolium stellatum
Trifolium subterraneum
Trifolium suffocatum
Trifolium tenuifolium

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1
1
1

Trifolium tomentosum
Trifolium uniflorum
Trigonella corniculata
Trigonella gladiata
Vicia angustifolia

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1
1
1

Vicia articulata
Vicia bithynica
Vicia cretica
Vicia hybrida
Vicia lathyroides
Vicia lutea

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Vicia melanops
Vicia narbonensis
Vicia parviflora

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1

1
1

Vicia peregrina
Vicia sativa subsp. sativa
Vicia villosa subsp.eriocarpa

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

1
1

1
1
1

1
1
1

Quercus cerris
Quercus coccifera
Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis

Fagaceae
Fagaceae

1
1

1
1

1

Fagaceae

1

1

1

Frankenia hirsuta

Frankeniaceae

1

1

1
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Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21
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Trifolium petrisavii
Trifolium purpureum
Trifolium repens

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
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1

Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Frankenia pulverulenta
Fumaria densiflora
Fumaria gaillardotii

Frankeniaceae
Fumariaceae
Fumariaceae

1
1

Fumaria judaica
Fumaria macrocarpa
Fumaria officinalis
Fumaria parviflora
Hypecoum imberbe
Hypecoum procumbens
subsp. procumbens
Blackstonia perfoliata
Centaurium erythraea
Centaurium maritimum

Fumariaceae
Fumariaceae
Fumariaceae
Fumariaceae
Fumariaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Fumariaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

Centaurium pulchellum
Centaurium tenuiflorum
Schenkia spicata
Erodium botrys
Erodium ciconium
Erodium cicutarium

Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

1

Erodium gruinum
Erodium laciniatum
Erodium moschatum
Geranium dissectum
Geranium lucidum
Geranium molle subsp. molle

Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

Geranium purpureum
Geranium rotundifolium
Muscari commutatum
Muscari comosum
Muscari neglectum
Muscari weissii

Geraniaceae
Geraniaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae

Ornithogalum arabicum

Hyacinthaceae

1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

1

1
1
1
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Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
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1

Οικογένεια

Ornithogalum collinum
Ornithogalum divergens
Ornithogalum pannonicum
Hypericum empetrifolium

Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hypericaceae

Hypericum olympicum
Hypericum perfoliatum

Hypericaceae
Hypericaceae

Hypericum perforatum
Hypericum triquetrifolium
Crocus cartwrightianus
Crocus olivieri
Crocus pallasii
Gladiolus italicus

Hypericaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae

Iris germanica
Romulea bulbocodium
Romulea columnae
Romulea linaresii
Romulea ramiflora
Juncus acutus

Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Juncaceae

Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus gerardi
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus

Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae

Juncus inflexus
Juncus littoralis
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus striatus
Juncus subulatus

Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae

Luzula forsteri
Triglochin barrelieri

Juncaceae
Juncaginaceae

1

1
1
1

1
*

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
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Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20
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Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
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1
1

1
1

1
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Baliousis 2014, Edinb J Bot
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Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)
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Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Ajuga chamaepitys subsp.
chia
Ballota acetabulosa
Ballota nigra subsp. nigra
Lamium amplexicaule
Marrubium peregrinum
Marrubium vulgare

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1
1
1
1

1
1
1

1

Melissa officinalis
Mentha aquatica
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Mentha spicata subsp.
condensata
Micromeria graeca
Micromeria nervosa
Origanum onites
Origanum vulgare subsp.
hirtum
Prasium majus
Prunella laciniata
Rosmarinus officinalis

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1
1
1

1

1
1

Salvia verbenaca
Salvia virgata
Salvia viridis
Sideritis curvidens
Stachys cretica subsp.
lesbiaca
Stachys germanica
Teucrium brevifolium
Teucrium capitatum
Teucrium divaricatum
Teucrium scordium subsp.
scordioides
Thymbra capitata

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

Lamiaceae

1

1
1

1

1

1
1

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

1
1
1

1
1
1
1
1

Lamiaceae
Lamiaceae

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
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Οικογένεια

Lemna minor
Linum bienne
Linum corymbulosum

Lemnaceae
Linaceae
Linaceae

1
1
1

Linum strictum
Linum trigynum
Lythrum borysthenicum
Lythrum hyssopifolia
Abutilon theophrasti
Alcea biennis subsp. cretica
Althaea officinalis

Linaceae
Linaceae
Lythraceae
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

1

Malope malacoides
Malva arborea (Lavatera
arborea)

Malvaceae

1

1

Malvaceae

1

1

Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva setigera (Althaea
hirsuta)
Malva sylvestris
Malva unguiculata (Lavatera
bryoniifolia)

Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

1
1
1

1
1
1

Malvaceae
Malvaceae

1
1

1
1

Ficus carica
Olea europaea var. sylvestris
Phillyrea latifolia
Epilobium hirsutum
Epilobium tetragonum

Moraceae
Oleaceae
Oleaceae
Onagraceae
Onagraceae

1
1
1

Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Anacamptis papilionacea
Anacamptis pyramidalis
Ophrys apifera

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

1
1
1
1
1

Ophrys bombyliflora
Ophrys fusca subsp.fusca

Orchidaceae
Orchidaceae

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
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Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1
1
1

1
1
1

1

Malvaceae

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
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Οικογένεια

Ophrys fusca subsp.iricolor
Ophrys lutea subsp. galilaea
Ophrys scolopax subsp.
cornuta
Ophrys scolopax subsp.
heldreichii
Ophrys sphegodes subsp.
mammosa
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata subsp.
umbilicata
Serapias bergonii
(S. vomeracea subsp.
laxiflora)
Bellardia latifolia

Orchidaceae
Orchidaceae

1
1

1

Orchidaceae

1

1

Orchidaceae

1

1

Orchidaceae
Orchidaceae

1
1

1
1

Orchidaceae

1

1

Orchidaceae
Orobanchaceae

1
1

1
1

Bellardia trixago
Bellardia viscosa
Orobanche amethystea
Orobanche crenata
Orobanche pubescens
Phelipanche mutelii
(P. mutelii var. mutelii)
Phelipanche nana
(P. mutelii var. nana)
Phelipanche schultzii
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Glaucium flavum
Papaver dubium

Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Orobanchaceae

1

1

Orobanchaceae
Orobanchaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Papaveraceae

1

1
1

1
1

Papaver hybridum
Papaver rhoeas
Papaver sect. Argemonidium
Phytolacca americana
Pinus brutia (P. halepensis
subsp. brutia)

Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Phytolaccaceae

1
1

1
1

Pinaceae

1

1

1

1

1

1

1
1
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Baliousis 2014, Edinb J Bot
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Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
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1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
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Plantago afra
Plantago
bellardii subsp. bellardii
Plantago
bellardii subsp. deflexa

Plantaginaceae

1

1

1

Plantaginaceae

1

1

1

Plantaginaceae

1

1

Plantago coronopus
Plantago cretica
Plantago indica (P. arenaria)
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major subsp.
intermedia
Plantago major subsp. major
Plantago weldenii (P.
commutata, P. coronopus
subsp. weldenii)

Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

1
1

1

Platanus orientalis
Armeria canescens
Armeria undulata
Goniolimon incanum
Goniolimon sartorii
Limoniastrum monopetalum

1

1
1
1

1
1

Plantaginaceae
Plantaginaceae

1
1

1

1

1

1
1

1

Plantaginaceae
1

1

Platanaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae

1

1
1
1
1
1
1

Limonium narbonense
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Plumbago europaea
Achnatherum bromoides

Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae

1
1
1
1

Aegilops biuncialis

Poaceae

1

Aegilops geniculata
Aegilops neglecta
Aegilops triuncialis
Aeluropus littoralis
Agrostis stolonifera subsp.
scabriglumis

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Επιστημονική ονομασία

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

157

1

1
1
1

1

1

1

1

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1
1

1
1
1
1

Poaceae
Poaceae

1
1

1
1

1
1

Poaceae

1

1

1

Brachypodium distachyon
Brachypodium retusum
Briza maxima
Briza minor

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1

1

1
1

1

1
1

Bromus commutatus subsp.
commutatus

Poaceae

Bromus diandrus

Poaceae

1

1

1

1

Bromus fasciculatus
Bromus hordeaceus
Bromus intermedius
Bromus madritensis
Bromus rigidus
Bromus scoparius

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Bromus sterilis
Bromus tectorum
Catapodium marinum
Catapodium rigidum
Corynephorus articulatus
Cynodon dactylon

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Aira caryophyllea subsp.
caryophyllea
Aira elegans
Alopecurus myosuroides
Ammophila arenaria subsp.
arundinacea
Anthoxanthum odoratum
Arundo donax
Arundo plinii
Avellinia festucoides (A.
michelii)
Avena barbata
Avena sterilis subsp.
ludoviciana

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1

1
1

1

1
1
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1

Cynosurus echinatus
Dactylis glomerata subsp.
hispanica
Dasypyrum villosum
Digitaria sanguinalis
Echinaria capitata
Echinochloa colonum

Poaceae

1

1

1

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1

1
1
1
1
1

1

Echinochloa crus-galli
Eleusine indica
Elytrigia juncea
Elytrigia obtusiflora
Elytrigia scirpea
Eragrostis barrelieri

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Eragrostis cilianensis
Eragrostis minor
Hainardia cylindrica
Holcus annuus
Hordeum bulbosum
Hordeum geniculatum

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Hordeum marinum
Hordeum murinum subsp.
leporinum
Hordeum vulgare subsp.
spontaneum
Imperata cylindrica
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lolium perenne

Poaceae

1

Poaceae

1

Lolium rigidum
Lolium temulentum
Melica ciliata
Melica minuta
Molineriella minuta

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
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Οικογένεια

Terra Lemnia Απρίλιος 2019

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Επιστημονική ονομασία

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1C
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
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Οικογένεια

Panicum capillare
Parapholis incurva
Parapholis marginata

Poaceae
Poaceae
Poaceae

Paspalum distichum
Phalaris brachystachys
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phleum exaratum
Phragmites australis
Phragmites frutescens
Piptatherum miliaceum
subsp. thomasii
Poa bulbosa subsp. bulbosa

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1

1
1

1
1

1
1

Poa infirma
Poa trivialis subsp. sylvicola
Polypogon monspeliensis
Polypogon subspathaceus
Polypogon viridis
Psilurus incurvus

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

Puccinellia festuciformis
Rostraria cristata
Setaria adhaerens
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

Sorghum halepense
Sporobolus pungens
Stipa capensis
Taeniatherum caputmedusae
Tragus racemosus
Vulpia ciliata
Vulpia muralis

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
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Οικογένεια

Polygala monspeliaca
Polygala venulosa
Fallopia convolvulus

Polygalaceae
Polygalaceae
Polygonaceae

1

Persicaria lapathifolia
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare subsp.
aviculare
Polygonum aviculare subsp.
neglectum
Polygonum bellardii
Polygonum icaricum
Polygonum maritimum
Rumex acetosella subsp.
acetoselloides
Rumex bucephalophorus
subsp. aegaeus
Rumex bucephalophorus
subsp. bucephalophorus
Rumex crispus
Rumex cristatus
Rumex pulcher subsp.
pulcher
Rumex pulcher subsp. raulinii
Rumex scutatus
Rumex tuberosus subsp.
creticus
Polypodium cambricum
Polypodium vulgare
Montia fontana

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

1

Portulaca nitida
Portulaca papillatostellulata
Posidonia oceanica

Portulacaceae
Portulacaceae
Posidoniaceae
Potamogetonacea
e

Potamogeton nodosus

1
1

1

1

1
1
1

1

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

1
1

1
1
1

1

1

Polygonaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Portulacaceae

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Anogramma leptophylla
Adonis annua subsp.
cupaniana
Adonis microcarpa

Pteridaceae

Anemone coronaria
Anemone pavonina
Clematis cirrhosa
Consolida arenaria
Consolida phrygia
Consolida regalis subsp.
paniculata
Ficaria verna
Nigella arvensis subsp. glauca
Ranunculus arvensis

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

1

1

Ranunculus chius
Ranunculus muricatus
Ranunculus neapolitanus
Ranunculus paludosus
Ranunculus peltatus subsp.
fucoides
Ranunculus
peltatus subsp. baudotii
(R.baudotii)
Ranunculus sardous

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

Ranunculaceae

1

1

Ranunculaceae
Ranunculaceae

1

1

Ranunculus sphaerospermus
Ranunculus sprunerianus

Ranunculaceae
Ranunculaceae

Ranunculus trichophyllus

Ranunculaceae

Terra Lemnia Οκτώβριος. 2019

Potamogetonacea
e
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
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Stuckenia pectinata
Anagallis arvensis
Asterolinon linum-stellatum
Cyclamen hederifolium
Lysimachia atropurpurea
Samolus valerandi

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Οικογένεια

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Επιστημονική ονομασία

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1

1
1

1

1

Ranunculaceae
Ranunculaceae

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
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Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Reseda lutea
Reseda luteola
Rhamnus alaternus

Resedaceae
Resedaceae
Rhamnaceae

1
1
1

1
1
1

Agrimonia eupatoria
Aphanes arvensis
Crataegus azarolus
Crataegus monogyna
Crataegus x ruscinonesis
Prunus spinosa subsp.
dasyphylla
Pyrus spinosa
Rosa canina
Rosa sempervirens

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

1
1
1
1

1
1
1
1

Rubus sanctus
Sanguisorba minor subsp.
balearica
Sanguisorba verrucosa

Rosaceae

1

1
1

1

1
1

Sarcopoterium spinosum
Crucianella latifolia
Galium aparine
Galium capitatum

Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

1
1
1

1
1
1

Galium murale
Galium spurium
Galium tricornutum
Galium verticillatum
Rubia tinctorum
Sherardia arvensis

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Valantia hispida
Valantia muralis
Ruppia cirrhosa
Ruscus aculeatus
Populus alba
Populus nigra

Rubiaceae
Rubiaceae
Ruppiaceae
Ruscaceae
Salicaceae
Salicaceae

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Rosaceae
Rosaceae

1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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Επιστημονική ονομασία

Οικογένεια

Salix alba
Osyris alba
Thesium bergeri

Salicaceae
Santalaceae
Santalaceae

1
1
1

1
1

Scrophularia canina
Scrophularia heterophylla
Verbascum lasianthum
Verbascum pinnatifidum
Verbascum sinuatum
Selaginella denticulata

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Selaginellaceae

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Ailanthus altissima
Smilax aspera

Simaroubaceae
Smilacaceae

1

Datura inoxia

Solanaceae

1

1

Datura stramonium
Hyoscyamus albus
Lycium europaeum
Solanum dulcamara
Solanum elaeagnifolium
Solanum luteum subsp.
alatum
(S. alatum)
Solanum nigrum subsp.
nigrum
Solanum nigrum subsp.
schultesii
Solanum pseudocapsicum
Solanum villosum
(S. luteum subsp. luteum)
Tamarix hampeana
Tamarix smyrnensis
Theligonum cynocrambe
Typha domingensis
Ulmus minor subsp.
canescens
Ulmus minor subsp. minor

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
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Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)
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1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

Solanaceae

1

1
1

1

Solanaceae

1

Solanaceae
Solanaceae

1
1

Solanaceae

1

Tamaricaceae
Tamaricaceae
Theligonaceae
Typhaceae

1
1
1

Ulmaceae
Ulmaceae

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
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Οικογένεια

Parietaria cretica
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

1
1
1

1
1
1

1

1

Urtica dioica
Urtica pilulifera
Urtica urens
Centranthus ruber
Valerianella coronata

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Valerianaceae
Valerianaceae

1
1
1
1

1
1

1
1

Valerianella discoidea
Valerianella microcarpa
Valerianella turgida
Phyla nodiflora

Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Verbanaceae

1
1
1

Lantana camara
Verbena officinalis
Vitex agnus-castus
Antirrhinum majus
Cymbalaria muralis
Kickxia commutata subsp.
graeca
Kickxia elatine subsp. crinita
Kickxia spuria subsp.
integrifolia
Linaria pelisseriana
Linaria simplex
Misopates orontium
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis

Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Veronicaceae
Veronicaceae

Veronicaceae
Veronicaceae
Veronicaceae
Veronicaceae
Veronicaceae

1

Veronica cymbalaria
Veronica grisebachii
Veronica persica
Veronica polita
Veronica triloba
(V. hederifolia subsp. triloba)

Veronicaceae
Veronicaceae
Veronicaceae
Veronicaceae

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

Veronicaceae
Veronicaceae

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

Veronicaceae

Veronicaceae
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Baliousis 2014, Edinb J Bot

Terra Lemnia Απρίλιος 2018

Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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1

Επιστημονική ονομασία
Οικογένεια

Vinca major
Viola kitaibeliana
Vitis vinifera subsp. sylvestris
Vincaceae
Violaceae
Vitaceae

Tribulus terrestris
Zygophyllaceae
1
1
1
1
1
1

1
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Biel & Tan 2015, Phytol Balcan 21
Strid, Atlas Aegean Flora, 2016

1

Biel & Tan 2014, Phytol Balcan 20

Baliousis 2014, Edinb J Bot

Thomas et al. 2012, Genet Reesorc Crop Evol 59

Tan et al. 2008, Phytol Balcan 14(3)

Biel & Tan 2008, Phytol Balcan 14(1)

Panitsa et al. 2003 (* not found on main island,
only on offshore islets)

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

1

Το φυσικό περιβάλλον της Λήμνου με έμφαση στη βιοποικιλότητα και το έδαφος

6.3.

Παράρτημα 3. Εργαστηριακά εδαφικά δεδομένα αγροτεμαχίων
δειγματοληψίας.

Ακολουθεί ο κατάλογος των εργαστηριακών εδαφικών δεδομένων των 61 αγροτεμαχίων
δειγματοληψίας στη Λήμνο.

Α/Α

pH

CaCO3 (%)

Ανταλλάξιμο Κάλιο
(mg/kg εδάφους)

Οργανική
ουσία (%)

Διαθέσιμος φώσφορος
(mg/kg εδάφους)

1

7,2

7,8

184

4,0

11,9

2

7,2

1,0

136

2,6

11,8

3

7,2

0,8

150

5,6

9,2

4

7,6

11,1

238

1,3

10,2

5

6,2

0,0

614

4,0

78,8

6

6,8

0,6

200

3,5

8,7

7

7,5

0,6

184

1,8

10,4

8

7,3

1,4

236

2,0

24,2

9

6,7

0,0

208

1,5

19,2

10

5,0

0,0

158

1,3

120,9

11

5,2

0,0

378

3,8

127,6

14

5,8

0,0

274

2,5

117,3

15

6,4

0,0

342

4,6

117,4

16

5,4

0,0

178

7,0

118,9

18

7,7

4,5

342

1,4

19,5

19

7,6

4,9

96

1,0

5,8

20

6,0

0,0

220

1,7

134,1

21

7,2

0,4

430

4,1

23,7

22

5,5

0,0

98

0,8

97,5

23

5,4

0,0

194

3,5

102,8

24

4,7

0,0

108

1,6

119,4

25

6,0

0,0

112

1,4

110,9

26

5,4

0,0

176

3,5

105,2

27

5,3

0,0

258

2,3

118,2

28

4,8

0,0

134

1,4

108,4

29

6,9

0,0

938

3,8

25,5
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Α/Α

pH

CaCO3 (%)

Ανταλλάξιμο Κάλιο
(mg/kg εδάφους)

Οργανική
ουσία (%)

Διαθέσιμος φώσφορος
(mg/kg εδάφους)

31

6,1

0,0

98

0,6

29,3

32

7,4

0,2

188

2,2

14,4

33

7,5

0,4

96

1,4

21,7

34

7,7

0,6

214

2,0

24,0

35

7,8

2,5

104

1,4

5,0

36

7,9

5,7

132

2,3

4,1

38

8,1

20,5

178

1,3

9,0

39

7,8

2,1

164

1,0

14,4

40

7,6

9,2

642

4,8

35,1

41

7,7

14,4

164

1,7

3,8

42

7,5

5,5

372

2,4

11,6

43

7,7

15,6

460

2,4

9,0

44

7,9

11,5

192

2,4

2,9

45

7,7

7,0

380

1,6

8,6

46

6,4

0,0

196

2,1

12,1

47

7,5

0,6

192

2,6

15,9

48

8,0

0,4

118

1,5

12,7

49

7,0

0,0

182

1,4

12,4

50

5,1

0,0

140

2,2

12,3

51

5,5

0,0

152

1,7

13,9

52

5,0

0,0

142

1,6

7,5

54

7,4

0,6

262

2,4

24,6

55

7,6

4,5
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1,9

9,4

56

8,0

8,2

192

1,7

7,0

57

7,9

5,9

258

1,4

6,9

58

8,1

2,7

114

0,6

8,1

59

7,5

8,2

970

6,3

109,5

61

4,9

0,0

162

4,0

33,6

62

7,6

1,8

156

2,3

13,1

63

7,9

1,2

188

1,2

13,5

64

6,5

0,0

796

3,6

26,9

66

7,8

6,2

352

1,7

5,5
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Α/Α

pH

CaCO3 (%)

Ανταλλάξιμο Κάλιο
(mg/kg εδάφους)

Οργανική
ουσία (%)

Διαθέσιμος φώσφορος
(mg/kg εδάφους)

67

7,8

2,1

78

1,1

11,2

68

7,9

1,8

146

1,3

14,2

69

8,0

0,2

132

1,6

14,1
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6.4.

Παράρτημα 4. Κατάλογος Άγριων Συγγενών καλλιεργούμενων
φυτών.

Ακολουθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών που
απαντώνται στη Λήμνο.

Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Σιτάρι

Aegilops biuncialis Vis. subsp.
biuncialis

Poaceae

Σιτάρι

Aegilops geniculata Roth

Poaceae

Σιτάρι

Aegilops neglecta Bertol.

Poaceae

Σιτάρι

Aegilops triuncialis L. subsp.
triuncialis

Poaceae

Κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο

Allium cyrilli Ten.

Alliaceae

Κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο

Allium sphaerocephalon L. subsp.
arvense (Guss.) Arcang.

Alliaceae

Κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο

Allium roseum

Alliaceae

Σπαράγγι

Asparagus acutifolius L.

Asparagaceae

Σπαράγγι

Asparagus aphyllus L. subsp.
orientalis (Baker) P. H. Davis

Asparagaceae

Αστράγαλος

Astragalus hamosus L.

Fabaceae

Αστράγαλος

Astragalus monspessulanus L.

Fabaceae

Αστράγαλος

Astragalus monspessulanus L.
subsp. monspessulanus

Fabaceae

Αστράγαλος

Astragalus pelecinus (L.) Barneby

Fabaceae

Αστράγαλος

Astragalus sinaicus Boiss.

Fabaceae

Αστράγαλος

Astragalus sinaicus Boiss.

Fabaceae

Ατρίπλεξ

Atriplex prostrata DC.

Chenopodiaceae

Βρώμη

Avena barbata Link

Poaceae

Βρώμη

Avena sterilis L. subsp. ludoviciana
(Durieu) Gillet & Magne

Poaceae

Τεύτλα

Beta vulgaris L.

Chenopodiaceae
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Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Τεύτλα

Beta vulgaris L. subsp. maritima
(L.) Arcang.

Chenopodiaceae

Λάχανο

Brassica cretica Lam. subsp.
aegaea (Heldr. & Halácsy)
Snogerup, M. A. Gust. & Bothmer

Brassicaceae

Λάχανο

Brassica tournefortii Gouan

Brassicaceae

Ραδίκι

Cichorium intybus L.

Asteraceae

Ραδίκι

Cichorium pumilum Jacq.
Dactylis glomerata L. subsp.
hispanica (Roth) Nyman

Asteraceae

Δακτυλίδα

Poaceae

Σιτάρι

Dasypyrum villosum (L.) P.
Candargy

Poaceae

Καρότο

Daucus carota L.

Apiaceae

Ρόκα

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Brassicaceae

Ρόκα

Eruca vesicaria (L.) Cav.

Brassicaceae

Αγριομάραθο

Foeniculum vulgare Mill.

Apiaceae

Νεροσέληνο

Helosaciadium nodiflorum (L.) W.
D. J. Koch

Apiaceae

Κριθάρι

Hordeum bulbosum L.

Poaceae

Κριθάρι

Hordeum marinum Huds.

Poaceae

Κριθάρι

Hordeum murinum L. subsp.
leporinum (Link) Arcang.

Poaceae

Κριθάρι

Hordeum vulgare L. subsp.
spontaneum (K. Koch) Thell.

Poaceae

Μαρούλι

Lactuca serriola L.

Asteraceae

Μαρούλι

Lactuca viminea (L.) J. Presl & C.
Presl subsp. viminea

Asteraceae

Λαθούρι

Lathyrus annuus L.

Fabaceae

Λαθούρι

Lathyrus aphaca L.

Fabaceae

Λαθούρι

Lathyrus articulatus L.

Fabaceae

Λαθούρι

Lathyrus cicera L.

Fabaceae

Λαθούρι

Lathyrus ochrus (L.) DC.

Fabaceae
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Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Λαθούρι

Lathyrus sphaericus Retz.

Fabaceae

Κάρδαμο

Lepidium draba L. subsp. draba

Brassicaceae

Κάρδαμο

Lepidium spinosum Ard.

Brassicaceae

Λινάρι

Linum bienne Mill.

Linaceae

Λινάρι

Linum corymbulosum Rchb.

Linaceae

Λινάρι

Linum strictum L.

Linaceae

Λόλιο

Lolium perenne L.

Poaceae

Λόλιο

Lolium rigidum Gaudin subsp.
rigidum

Poaceae

Λόλιο

Lolium temulentum L.

Poaceae

Λωτός

Lotus conimbricensis Brot.

Fabaceae

Λωτός

Lotus cytisoides L.

Fabaceae

Λωτός

Lotus edulis L.

Fabaceae

Λωτός

Lotus halophilus Boiss. & Spruner

Fabaceae

Λωτός

Lotus ornithopodioides L.

Fabaceae

Λωτός

Lotus peregrinus L.

Fabaceae

Λούπινο

Lupinus angustifolius L.

Fabaceae

Λούπινο

Lupinus gussoneanus J. Agardh

Fabaceae

Μηδική

Medicago arabica (L.) Huds.

Fabaceae

Μηδική

Medicago arborea L.

Fabaceae

Μηδική

Medicago arborea L. subsp.
arborea

Fabaceae

Μηδική

Medicago ciliaris (L.) All.

Fabaceae

Μηδική

Medicago coronata (L.) Bartal.

Fabaceae

Μηδική

Medicago disciformis DC.

Fabaceae

Μηδική

Medicago doliata Carmign.

Fabaceae

Μηδική

Medicago littoralis Rohde ex
Loisel.

Fabaceae
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Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Μηδική

Medicago marina L.

Fabaceae

Μηδική

Medicago minima (L.) Bartal.

Fabaceae

Μηδική

Medicago monspeliaca (L.) Trautv.

Fabaceae

Μηδική

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Fabaceae

Μηδική

Medicago polymorpha L.

Fabaceae

Μηδική

Medicago praecox DC.

Fabaceae

Μηδική

Medicago ridigula (L.) All.

Fabaceae

Μηδική

Medicago sativa L.

Fabaceae

Μηδική

Medicago sativa L. subsp. falcata
(L.) Arcang.

Fabaceae

Μηδική

Medicago scutellata Mill.

Fabaceae

Μηδική

Medicago truncatula Gaertn.

Fabaceae

Μέντα

Mentha aquatica L.

Lamiaceae

Μέντα

Mentha longifolia (L.) Huds.

Lamiaceae

Μέντα

Mentha pulegium L.

Lamiaceae

Μέντα

Mentha spicata L.

Lamiaceae

Ελιά

Olea europaea L.

Oleaceae

Ονοβρυχίδα

Onobrychis aequidentata (Sm.)
d'Urv.

Fabaceae

Ονοβρυχίδα

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

Fabaceae

Ονοβρυχίδα

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
subsp. lasiostachya (Boiss.) Hayek

Fabaceae

Ονοβρυχίδα

Onobrychis caput-galli (L.) Lam.

Fabaceae

Ρίγανη

Origanum onites L.

Lamiaceae

Ρίγανη

Origanum vulgare L. subsp. hirtum
(Link) A. Terracc.

Lamiaceae

Φάλαρη

Phalaris brachystachys Link

Poaceae

Φάλαρη

Phalaris minor Retz

Poaceae

Φάλαρη

Phleum exaratum Griseb.

Poaceae
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Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Φυστικιά

Pistacia atlantica Desf.

Anacardiaceae

Μπιζέλι

Pisum sativum L.

Fabaceae

Αχλαδιά

Pyrus spinosa Forssk.

Rosaceae

Τριανταφυλλιά

Rosa canina L.

Rosaceae

Τριανταφυλλιά

Rosa sempervirens L.

Rosaceae

Σάλβια

Salvia verbenaca L.

Lamiaceae

Σάλβια

Salvia virgata Jacq.

Lamiaceae

Σάλβια

Salvia viridis L.

Lamiaceae

Σιδερίτης

Sideritis curvidens Stapf

Lamiaceae

Τριφύλλι

Trifolium angustifolium L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium arvense L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium campestre Schreb.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium cherleri L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium constantinopolitanum
Ser.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium echinatum M. Bieb.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium globosum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium glomeratum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium grandiflorum Schreb.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium hybridum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium hybridum L. subsp.
elegans (Savi) Asch. & Graebn.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium infamia-ponertii Greuter

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium lappaceum L.
Trifolium leucanthum M. Bieb.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium nigrescens

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium petrisavii Clementi

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium purpureum Loisel.

Fabaceae
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Καλλιεργούμενο Είδος

Άγριος Συγγενής

Οικογένεια

Τριφύλλι

Trifolium resupinatum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium resupinatum L. subsp.
resupinatum

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium scabrum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium spumosum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium stellatum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium subterraneum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium suffocatum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium tomentosum L.

Fabaceae

Τριφύλλι

Trifolium uniflorum L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia bithynica (L.) L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia cretica Boiss. & Heldr.

Fabaceae

Βίκος

Vicia hybrida L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia lathyroides L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia lutea L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia lutea L. subsp. lutea

Fabaceae

Βίκος

Vicia melanops Sm.

Fabaceae

Βίκος

Vicia narbonensis L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia peregrina L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia sativa L.

Fabaceae

Βίκος

Vicia sativa L., s. lat.

Fabaceae

Βίκος

Vicia sativa L., s. lat.

Fabaceae

Βίκος

Vicia sativa L., s. lat.

Fabaceae

Βίκος

Vicia villosa Roth

Fabaceae

Βίκος

Vicia villosa Roth subsp. eriocarpa
(Hausskn.) P. W. Ball

Fabaceae

Αμπέλι

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.
C. Gmel.) Hegi

Vitaceae
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