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1. Εισαγωγή
1.1. Τυπικά χαρακτηριστικά των νησιωτικών συστημάτων χρήσεων γης της Ελλάδας
Τα ελληνικά νησιά χαρακτηρίζονται ως εύθραυστα οικοσυστήματα, ο χαρακτήρας των οποίων έχει καθοριστεί
ιστορικά από την περιορισμένη δυνατότητά τους για εντατική αγροτική παραγωγή. Η θάλασσα αποτελεί
φυσικό φραγμό που περιορίζει τις φυσικές αλληλεπιδράσεις με γειτονικά οικοσυστήματα, τόσο από φυσική
όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη (Βερνίκος, 1987).
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των οικοσυστημάτων, δηλαδή η περιορισμένη πρόσβαση στους φυσικούς
πόρους, η έντονη διακύμανση των βροχοπτώσεων, οι ξαφνικές μεταβολές του αναγλύφου, η περιορισμένη
παρουσία πεδινών περιοχών και, συνεπώς, η διακύμανση της απόδοσης της σοδειάς, δημιουργούν ένα
αβέβαιο περιβάλλον στο οποίο οι νησιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν δημιουργώντας σύνθετα γεωργοδασο-κτηνοτροφικά συστήματα διαχείρισης. Αυτά τα συστήματα έντασης εργασίας, με τις περαιτέρω
διαφοροποιήσεις τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, επέτρεψαν την εκμετάλλευση κάθε
πιθανού πόρου, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανανέωσής του (Γιούργα, 1991, Βερνίκος, 1987).
Οι Σπιλάνης και Κίζος περιγράφουν τρεις βασικές αρχές διαχείρισης της γης στον Άτλαντα των Ελληνικών
Νησιών (2015):
(α) Τη διαφοροποίηση, που αφορά τόσο σε διαφορετικές χρήσεις γης (περισσότερες καλλιέργειες για να
μειωθεί η πιθανότητα ασθενειών και άσχημων σοδειών), όσο και χωρικά (με πολλά μικρά τεμάχια σε
διαφορετικές περιοχές για την εκμετάλλευση των μικρο-οικοσυστημάτων σε ολόκληρο το νησί).
(β) Την αποθήκευση, των πλεονασμάτων από τις καλές σοδειές –αλλά κυρίως μεταποιημένων
προϊόντων– για να είναι εφικτή η πρόσβαση σε τρόφιμα τις χρονιές που οι συγκομιδές ήταν κακές
ή/και σε εποχές χαμηλής παραγωγής.
(γ) Την αναδιανομή, που αφορά το εμπόριο προϊόντων στις τοπικές ή υπερ-τοπικές αγορές, για την
κάλυψη τοπικών αναγκών, αλλά και εμπορίου σε ευρύτερη, μεσογειακή, κλίμακα.
Σύμφωνα με αυτές τις αρχές και με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής, τα σύνθετα γεωργο-δασοκτηνοτροφικά συστήματα των νησιών βασίστηκαν σε ποικίλες πρακτικές και χρήσεις γης. Οι κύριες
γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις γης είναι οι ετήσιες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των σιτηρών, τα
ψυχανθή, που χρησιμοποιούνται επίσης για ζωοτροφές, οι δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως ελαιώνες), οι
αμπελώνες και οι βοσκότοποι. Σε ορισμένα νησιά με περισσότερο γόνιμα εδάφη (όπως η Λήμνος), είχε επίσης
εισαχθεί το βαμβάκι και ο καπνός για ένα χρονικό διάστημα.
Η εκβιομηχάνιση της γεωργικής παραγωγής έχει οδηγήσει σε απώλεια αγροτικών πρακτικών που
περιλάμβαναν συστήματα διαχείρισης γης εντάσεως εργασίας, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον,
πολυλειτουργικά και αλληλοσυμπληρούμενα. Αυτή η σημαντική αλλαγή μπορεί να περιγραφεί ως μετάβαση
από ένα σύνθετο σύστημα διαχείρισης γης, το οποίο βασιζόταν στη συμπληρωματικότητα και τον συνδυασμό
γεωργικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, σε ένα πιο εντατικό σύστημα στο οποίο οι δραστηριότητες είναι
περισσότερο αποκλειστικές, επικρατεί η μονοκαλλιέργεια και η εκτατική κτηνοτροφία, οι περιθωριοποιημένες
περιοχές εγκαταλείπονται ή αξιοποιούνται μόνο για ελεύθερη βοσκή και εμφανίζεται η υποβάθμιση του
εδάφους και η ερημοποίηση (Γιούργα, 1991, Μάργαρης, 1987).
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Αυτές οι πρακτικές, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου για να βοηθήσουν τους
αγρότες να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη σπανιότητα των πόρων των νησιωτικών τοπίων.
Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια ποικιλία πρακτικών που εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν οι αγρότες στις εκτάσεις τους, παράγοντας διαφορετικά αποτελέσματα για το τοπίο. Οι πιο
χαρακτηριστικές, σύμφωνα με τη Γιούργα (1991), είναι οι ακόλουθες:

Η αμειψισπορά μεταξύ σιτηρών και ψυχανθών, μια κοινή γεωργική πρακτική, η οποία οδήγησε στην
παραγωγή τροφίμων πλούσιων σε άμυλο (σιτηρά) και πρωτεΐνες (ψυχανθή), καθώς και στη διατήρηση της
γονιμότητας του εδάφους. Όπως είναι γνωστό σήμερα, τα ψυχανθή έχουν τη δυνατότητα κατακράτησης του
αζώτου, χάρη στα οζίδια που διαμορφώνονται από τα συμβιωτικά βακτήρια στις ρίζες τους.
Η αγρανάπαυση, η οποία αφήνει το χωράφι να ξεκουραστεί, συνήθως για μια καλλιεργητική περίοδο.
Το διζωνικό σύστημα, στο οποίο η γη χωριζόταν σε δύο μέρη στα οποία λάμβανε χώρα διαδοχικά καλλιέργεια
ή βοσκή κάθε δυο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, υπήρχε βοσκή και φυσική λίπανση της γης (μέσω της κοπριάς)
τη μία χρονιά και καλλιέργεια την επόμενη χρονιά.
Η συμπληρωματική, μη εκτατική και μη εντατική κτηνοτροφία, η οποία βασίζεται στη διατροφή των ζώων με
υπολείμματα καλλιεργειών παρά με ελεύθερη βοσκή, πρακτική που συμβάλει στη λίπανση του εδάφους. Αυτή
η δραστηριότητα ήταν συμπληρωματική της κύριας δραστηριότητας που ήταν η γεωργία.

1.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της Λήμνου
Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο ελληνικό νησί, καταλαμβάνοντας επιφάνεια 477 τ.χλμ., με ακτογραμμή
μήκους 260 χλμ. Βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο και είναι αρκετά απομονωμένη γεωγραφικά, τόσο από την
ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και τις τουρκικές ακτές.
Η Λήμνος αποτελεί σημαντικό αγροτικό κέντρο ήδη από την αρχαιότητα, όταν ήταν ο κύριος προμηθευτής
σιταριού της Αθήνας κατά τη διάρκεια του «Χρυσού Αιώνα» (περίπου από το 500 ως το 300 π.Χ.) διατηρώντας
αυτή τη θέση και κατά τη Βυζαντινή και την Οθωμανική εποχή. Η τοπική οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται
στον πρωτογενή τομέα, παρόλο που ο τουρισμός εξελίσσεται σε όλο και πιο σημαντική δραστηριότητα. Η
Λήμνος αντιμετώπισε σημαντική μείωση του πληθυσμού κατά τη μεταπολεμική περίοδο, όταν πολλοί κάτοικοι
μετανάστευσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο εξωτερικό – την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.
Τα ηφαιστειογενή εδάφη, η εναλλαγή του αναγλύφου μεταξύ πεδινών περιοχών και ημιορεινών τμημάτων, η
παρουσία παράκτιων και εσωτερικών αμμόλοφων, οι σπάνιοι γεωλογικοί σχηματισμοί, οι εκτεταμένοι
παράκτιοι υγρότοποι και η γεωργοκτηνοτροφική γη αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του τοπίου της
Λήμνου. Στο δυτικό μέρος, με το έντονο ανάγλυφο και τη χαμηλή αειθαλή βλάστηση, κυριαρχεί η
κτηνοτροφία, καθώς και οι αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών. Στο κεντρικό και
ανατολικό τμήμα, με το επίπεδο ανάγλυφο και τα γόνιμα εδάφη, κυριαρχεί ένα μωσαϊκό καλλιεργούμενων
εκτάσεων, με την κτηνοτροφία να περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές γύρω από μικρά υψώματα. Αυτές οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις χρησιμοποιούνται τόσο για την παραγωγή ζωοτροφών που προορίζονται για τις
τοπικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. κριθάρι και βρώμη), όσο και για άλλες, κυρίως ξηρικές, εμπορικές
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καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, τα όσπρια, τα αμπέλια, το σουσάμι κλπ. Είναι γεγονός ότι το ποσοστό ξηρικών
αροτραίων καλλιεργειών στη Λήμνο είναι υψηλότερο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο νησί του Αιγαίου.
Ανεξάρτητα από αυτές τις τοπογραφικές διακυμάνσεις και τα γενικά πρότυπα χρήσης γης, πρέπει να
σημειωθεί ότι ο διοικητικός διαχωρισμός του νησιού τον 19ο αιώνα –εν μέρει σε ισχύ και σήμερα–
προσπάθησε να διασφαλίσει ότι όλα τα χωριά, με τις αντίστοιχες εδαφικές τους περιφέρειες, έχουν επαρκείς
εκτάσεις βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων γαιών προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν την αγροτική τους
παραγωγή (Μπακάλης, 2007).
Η προσαρμοστικότητα των Λημνιών αγροτών στις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες του
νησιού έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερο σύστημα χρήσεων γης, διαμορφώνοντας το τοπίο και χαρακτηρίζοντας
την ταυτότητα, την οικονομία και τον χαρακτήρα του νησιού. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικτό γεωργοκτηνοτροφικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται και οργανώνεται γύρω από το στοιχείο της «μάντρας». Η
μάντρα, παραδοσιακή αγροτική κατασκευή της Λήμνου, είναι ένα σύνθετο, πολυλειτουργικό συγκρότημα
περιφραγμένο με ξερολιθιά, μέσα στο οποίο βρίσκονται σταβλικές εγκαταστάσεις, η καλύβα του «κεχαγιά»
(του γεωργο-κτηνοτρόφου που διαχειρίζεται την εκμετάλλευση), ένας αχυρώνας, ενώ, ανάλογα με την
περίπτωση, μπορεί να υπάρχει ένα πέτρινο αλώνι, ένας μικρός χώρος για τυροκόμηση, ένας φούρνος, ένας
μπαξές και ένα αμπέλι. Στην περιφέρεια της μάντρας εκτείνονται τα βοσκοτόπια και η αρόσιμη γη με σιτηρά
και όσπρια που προορίζονται για ζωοτροφή ή/και για ανθρώπινη κατανάλωση. Η πυκνή παρουσία των
μαντρών στη Λήμνο έχει δημιουργήσει ένα συνεχές σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
καθιερώσουν την παρουσία τους στα χωράφια και στα βοσκοτόπια σε ολόκληρο το νησί. Αυτό καθιστά τη
μάντρα όχι απλώς ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τοπίου της Λήμνου, αλλά το βασικό λειτουργικό στοιχείο
γύρω από το οποίο οργανώνονται οι παραδοσιακές, εκτατικές, γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές του νησιού.
Στην πραγματικότητα, ο ρόλος της μάντρας ήταν καθοριστικός για την οικονομική και κοινωνική αναπαραγωγή
του πληθυσμού του νησιού.
Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά αυτού του παραδοσιακού «συστήματος της μάντρας» είναι η διαφοροποίηση
και η συμπληρωματικότητα. Και τα δύο ανταποκρίνονται στις γενικές αρχές διαχείρισης γης των αγροτικών
νησιωτικών συστημάτων, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 1.1, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες της Λήμνου, όπως περιγράφονται
παραπάνω, περιλαμβάνοντας τα κυρίαρχα πρότυπα χρήσης γης και τις κυριότερες γεωργοκτηνοτροφικές
πρακτικές του νησιού.
Διαφοροποίηση: Το σχετικά χαμηλό ανάγλυφο και οι ήπιες κλίσεις του εδάφους, σε συνδυασμό με την
κατανομή της αγροτικής γης μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων το 19ο αιώνα, οδήγησαν σε συνύπαρξη
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων σε μικρή απόσταση, δημιουργώντας ένα μείγμα χρήσεων γης
ακόμη και σε τμήματα της Λήμνου που είναι ως επί το πλείστον κτηνοτροφικά. Η διαφοροποίηση προκύπτει
ως αποτέλεσμα αυτού του μωσαϊκού χρήσεων γης, αλλά και λόγω συγκεκριμένων πρακτικών που εκτείνονται
σε όλο το νησί, όπως η αμειψισπορά μεταξύ σιτηρών και ψυχανθών και η αγρανάπαυση.
Συμπληρωματικότητα: Αυτό το μωσαϊκό χρήσεων γης αντιστοιχεί σε ένα μικτό σύστημα γεωργίας και
κτηνοτροφίας, καθώς οι αγρότες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη γη τους, δημιουργώντας
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σταδιακά ένα πολύπλοκο σύστημα που ενσωματώνει την κτηνοτροφία στις βασικές γεωργικές πρακτικές
αμειψισποράς και αγρανάπαυσης. Αυτό μπορεί να περιγραφεί ως ένα ημι-εκτατικό κτηνοτροφικό σύστημα,
όπου γίνεται εποχιακή βόσκηση των ζώων στα χωράφια που βρίσκονται σε αγρανάπαυση (συνδυάζοντας τη
διατροφή των ζώων με τη φυσική λίπανση του εδάφους μέσω της κοπριάς), ενώ οι πρόσθετες διατροφικές
ανάγκες του κοπαδιού καλύπτονται με βόσκηση σε κοντινούς βοσκότοπους. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η
πρακτική εξακολουθεί να κυριαρχεί σε ολόκληρη τη Λήμνο σήμερα, αν και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν
είναι αυτάρκεις όπως ήταν στο παρελθόν (όταν δηλαδή τα κοπάδια είχαν τέτοιο μέγεθος που οι ανάγκες σε
τροφή μπορούσαν να καλυφθούν πλήρως από την παραγωγική δυνατότητα κάθε εκμετάλλευσης σε
βοσκότοπους και χορτονομές) και πλέον εξαρτώνται από τις εισαγόμενες ζωοτροφές.

Φωτογραφία 1: Τυπικές μάντρες της Λήμνου (πάνω: Φακός, κάτω: Βίγλα)
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1.3. Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης
Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, που αποτελεί το βασικό παραδοτέο της δράσης 1.1.1 του
προγράμματος Terra Lemnia, είναι να εξετάσει και να περιγράψει το σημερινό γεωργοκτηνοτροφικό σύστημα
χρήσεων γης στη Λήμνο και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν σήμερα οι αγρότες. Στην παρούσα έκθεση
παρουσιάζονται ειδικότερα τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα:
•

Βιβλιογραφική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει επίσημων στατιστικών πηγών, αναλύοντας
δεδομένα και τάσεις σε επίπεδο πρώην κοινοτήτων, των τεσσάρων (4) περιοχών μελέτης (Βίγλα,
Φακός, Ηφαιστεία και Φυσίνη-Πολιόχνη), οι οποίες επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές των
διαφορετικών τύπων τοπίου του νησιού και του συνόλου της Λήμνου (βλέπε Κεφάλαιο 2.1 παρακάτω).

•

Έρευνα πεδίου η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με 26 τοπικούς
παραγωγούς στις τέσσερις (4) περιοχές μελέτης του προγράμματος (βλέπε Κεφάλαιο 2.2 παρακάτω).
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2. Υλικά και μέθοδοι
2.1. Βιβλιογραφική έρευνα
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις γεωργικές στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μέσω
της απογραφής γεωργίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της. Η Απογραφή Γεωργίας1 είναι μια ευρεία,
περιοδική στατιστική διαδικασία, η οποία στοχεύει στη συλλογή αντικειμενικών και ποσοτικών πληροφοριών
για τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων2 στην Ελλάδα.
Η Απογραφή Γεωργίας διεξάγεται από το 1961 κάθε 10 χρόνια. Το επίπεδο της ανάλυσης για την περίοδο από
το 1961 έως το 2000 είναι εκείνο της διοικητικής μονάδας των πρώην κοινοτήτων. Για το 2010 τα διαθέσιμα
στοιχεία αναφέρονται μόνο στο σύνολο του νησιού.
Η ανάλυση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ επιτρέπει την κατανόηση της γενικής δομής των χρήσεων γης και τον
προσδιορισμό του προφίλ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο σε σύγκριση με άλλα νησιά του Βορείου
Αιγαίου, με αναφορά σε διάφορους διαρθρωτικούς δείκτες:
•

Η δομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να εκτιμηθεί με συνδυασμό δεδομένων σχετικά με το
μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης, τον συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων και τη Χρησιμοποιούμενη
Γεωργική Γη (ΧΓΓ)3 ανά εκμετάλλευση. Η ανάλυση αυτή παρέχει ένα δείκτη έντασης της χρήσης γης. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3.1 και αναλύονται σε σύγκριση με άλλα ελληνικά
νησιά, ιδιαίτερα αυτά του Βορείου Αιγαίου.

•

Τα στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ποσοστό ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων εκτάσεων,
καθώς και των κοινοτικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της διαχείρισης της γης. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει άμεσα
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των παραγωγών και συνδέεται με τη δυναμική για αλλαγές στο
σύστημα χρήσεων γης. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3.2.

Η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Ελληνικής Αρχής Πληρωμών των Καθεστώτων Ενίσχυσης της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε επίπεδο αγροτεμαχίου, καθώς περιέχει τους τύπους
καλλιεργειών και χρήσεων γης που δηλώνονται από τους αγρότες για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις.
Η πρόσβαση και χρήση αυτών των δεδομένων υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς (και γραφειοκρατικές
διαδικασίες), λόγω των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν επομένως η ομάδα του Terra Lemnia μπόρεσε
να αποκτήσει μόνο τμήματα της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ)4. Αυτά τα στοιχεία, που αναφέρονται
στο έτος 2017, χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των τύπων καλλιεργειών και αγροτικών χρήσεων γης σε
επίπεδο κοινότητας και παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 3.1 και 3.3 παρακάτω.

1
2

3

4

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή Γεωργίας εδώ.
Ο όρος «αγροτική εκμετάλλευση» αναφέρεται στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (γη, ζώα, εξοπλισμός κλπ.)
που διαχειρίζεται ένας μόνο επαγγελματίας αγρότης (ή, κατά κανόνα, η οικογένειά του).
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ως Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) νοείται το σύνολο της έκτασης των
αροτραίων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών, των μόνιμων λιβαδιών και βοσκότοπων, περιλαμβανομένων των
άγονων βοσκότοπων, των αγραναπαύσεων μέχρι 5 ετών και των οικογενειακών λαχανόκηπων.
Η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγεται «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)». Η
συντομογραφία ΟΣΔΕ χρησιμοποιείται στο κείμενο και τους συνοδευτικούς χάρτες αυτής της έκθεσης.
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Πρόσθετα δεδομένα με χωρική αναφορά για το ζωικό κεφάλαιο του νησιού συλλέχθηκαν από το Τμήμα
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου από την ομάδα του Terra Lemnia, κατά την καταγραφή
δεδομένων πεδίου την άνοιξη του 2018. Αυτά τα σύνολα δεδομένων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
τοποθεσία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των μεγεθών των κοπαδιών για το 2017. Η ανάλυση
αυτών των δεδομένων, που παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 3.1 και 3.3 παρακάτω, έχει γίνει σε επίπεδο
νησιού, κοινότητας και περιοχής μελέτης.

2.2. Έρευνα πεδίου σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Η έρευνα πεδίου σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης διενεργήθηκε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη
Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) την άνοιξη του
2018. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με 26 τοπικούς παραγωγούς στις
τέσσερις (4) περιοχές μελέτης του προγράμματος (Βίγλα, Φακός, Ηφαιστεία, Φυσίνη-Πολιόχνη), καθώς και το
Κτήμα της «Μητρόπολης», και είχε σαν στόχο την καταγραφή των γεωργο-κτηνοτροφικών πρακτικών και την
αξιολόγηση της διαχείρισης της γης που εφαρμόζεται σήμερα στη Λήμνο. Μέσω της έρευνας καταγράφηκαν
στοιχεία σχετικά με:
(α) τα κύρια χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης (μέγεθος εκμετάλλευσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς,
εργατικό δυναμικό, κύρια προϊόντα, κλπ.),
(β) τις εφαρμοζόμενες γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές και τη διαχείριση πόρων (τύποι καλλιεργειών,
αμειψισπορά, διαχείριση βόσκησης, χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, άρδευση, κλπ.),
(γ) τα στοιχεία του τοπίου (φυσικά και ανθρωπογενή, όπως «τράφοι», πεζούλες, διάσπαρτα δέντρα,
παραδοσιακές μάντρες, κλπ.),
(δ) προσωπικές απόψεις των παραγωγών με αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τις
αποφάσεις τους (θεσμικό πλαίσιο, κοινωνικο-οικονομικοί, ιστορικοί, πολιτισμικοί παράγοντες).
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που καταγράφηκαν στα
σημεία (α) και (β). Η ανάλυση αυτή συμπληρώνει τη βιβλιογραφική έρευνα του Κεφαλαίου 3.3.
Η χωρική κατανομή των εκμεταλλεύσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα πεδίου βασίστηκε στη
διαθεσιμότητα των παραγωγών στις τέσσερις περιοχές μελέτης του προγράμματος. Η χωρική πληροφορία
όλων των καταγραφών που έγιναν την άνοιξη του 2018 (συντεταγμένες των εκμεταλλεύσεων και αγρών των
συμμετεχόντων στην έρευνα) περιλαμβάνεται στους χάρτες του Κεφαλαίου 3.3.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού «συστήματος της μάντρας», τη
διαφοροποίηση και τη συμπληρωματικότητα, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία για τον προσδιορισμό
τους στα πλαίσια της έρευνας.
➔ Η διαφοροποίηση μπορεί να εξεταστεί είτε σε επίπεδο αγροτεμαχίου μέσω των πρακτικών της
αμειψισποράς, της συγκαλλιέργειας και της αγρανάπαυσης, είτε σε επίπεδο εκμετάλλευσης μέσω του
αριθμού διαφορετικών ειδών καλλιέργειας.
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➔ Η συμπληρωματικότητα μπορεί να εξεταστεί είτε στο επίπεδο αγροτεμαχίου μέσω των πρακτικών της
χρήσης κοπριάς και της εποχιακής βόσκησης σε αροτραίες εκτάσεις, είτε σε επίπεδο εκμετάλλευσης
ως η αναλογία μεταξύ βοσκοτόπων σε σχέση με τη συνολική Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη, και το
ποσοστό κάλυψης των διατροφικών αναγκών του ζωικού κεφαλαίου από ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών.

2.3. Έρευνα πεδίου σε επίπεδο αγροτεμαχίου
Η έρευνα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του νησιού επέτρεψε την καταγραφή μιας σειράς πρακτικών –
παραδοσιακών και σύγχρονων– που χαρακτηρίζουν τον πρωτογενή τομέα της Λήμνου σήμερα, παρέχοντας
πληροφορίες για τις κύριες αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και για ορισμένους
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των παραγωγών.
Η έρευνα αυτή βοήθησε επίσης στον σχεδιασμό της καταγραφής της βιοποικιλότητας και των εδαφών του
νησιού, διαδικασία η οποία απαιτεί λεπτομερέστερο επίπεδο αναφοράς (επίπεδο αγροτεμαχίου). Για το
σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες 100 τ.μ. (10 x 10 μ.) σε αγρούς και βοσκοτόπους όπου
εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές, στις οποίες μελετήθηκαν από την Ομάδα Βιοποικιλότητας του
προγράμματος τα στοιχεία της βιοποικιλότητας και οι εδαφικές παράμετροι.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας όπου καταγράφονται για κάθε μία από τις δειγματοληπτικές
επιφάνειες (69 στο σύνολό τους) οι εφαρμοζόμενες γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές, τα στοιχεία της
βιοποικιλότητας (χλωρίδα, έντομα, ορνιθοπανίδα) και οι εδαφικές παράμετροι, ως εξής:

α) Στις 20 δειγματοληπτικές επιφάνειες που βρίσκονται σε βοσκοτόπους καταγράφηκαν από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) τα ακόλουθα:
α.1. Ένταση βόσκησης (υψηλή / μέτρια / χαμηλή / καθόλου – εγκαταλειμμένος βοσκότοπος)
α.2. Είδος βοσκόντων ζώων (πρόβατα, αίγες, και τα δύο) / εγχώρια ή ξένη φυλή)
β) Στις 49 δειγματοληπτικές επιφάνειες που βρίσκονται σε καλλιεργούμενους αγρούς καταγράφηκαν από το
MedINA, το ΓΠΑ και τους υπόλοιπους ειδικούς της Ομάδας Βιοποικιλότητας τα εξής:
β.1. Ξηρική ή αρδευόμενη καλλιέργεια
β.2. Χρήση ζιζανιοκτόνων (ναι ή όχι)
β.3. Χρήση εντομοκτόνων (ναι ή όχι)
β.4. Χρήση (ανόργανων) λιπασμάτων (ναι ή όχι)
β.5. Συγκαλλιέργεια (ναι ή όχι)
β.6. Αμειψισπορά (ναι ή όχι)
β.7. Αγρανάπαυση (ναι ή όχι)
β.8. Τύπος καλλιέργειας (δημητριακά ή όσπρια ή και τα δύο)
β.9. Χρήση κοπριάς (ναι ή όχι)
β.10. Εποχιακή βόσκηση στον αγρό (όχι – καλλιέργεια μόνο για παραγωγή ζωοτροφής, ναι – βόσκηση στα
«τσαΐρια» ή στην «καλαμιά», ναι – βόσκηση και στα «τσαΐρια» και στην «καλαμιά»)
β.11. Προέλευση των σπόρων, τοπικές ποικιλίες και περίοδος σποράς
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Η διαδικτυακή βάση δεδομένων του προγράμματος παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα που
συλλέχθησαν και είναι διαθέσιμη μέσω του σχετικού διαδραστικού χάρτη. Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε
από το MedINA για να διευκολύνει την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων από τους συνεργάτες του
προγράμματος, αλλά και σαν μέσο διάχυσης της συλλεχθείσας πληροφορίας στο ευρύ κοινό, στους τοπικούς
και κεντρικούς φορείς, στους συνεργάτες του προγράμματος Μ6 και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

2.4. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση
2.4.1 Βασικοί ορισμοί της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την αγροτική γη και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Για τον προσδιορισμό των βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση λαμβάνονται
υπόψη οι σχετικοί ορισμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Καλλιεργούμενη Έκταση νοείται το μέρος εκείνο του εδάφους που κατά την τελευταία πενταετία
καλλιεργήθηκε για παραγωγή γεωργικών προϊόντων πλέον της έκτασης εκείνης που χρησιμοποιήθηκε για
παραγωγή θεριστού χόρτου (κοφτολίβαδα). Η καλλιεργούμενη γη διακρίνεται:
α) με βάση την άρδευση σε αρδευόμενες και ξηρικές καλλιέργειες,
β) με βάση τη χρήση σε ετήσιες (αροτραίες, κηπευτική γη και αγραναπαύσεις) και πολυετείς (δενδρώδεις
καλλιέργειες και αμπέλια) καλλιέργειες.
Μόνιμα Αρδευόμενη Γη θεωρούνται οι καλλιέργειες που ποτίζονται μόνιμα και περιοδικά, χρησιμοποιώντας
μόνιμη υποδομή (κανάλια άρδευσης, δίκτυο αποξηράνσεων). Οι περισσότερες από αυτές τις καλλιέργειες δεν
θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν χωρίς τεχνητή παροχή νερού. Δεν περιλαμβάνονται τα σποραδικά
αρδευόμενα εδάφη.
Ξηρικές θεωρούνται οι καλλιέργειες που εξαρτώνται για την ανάπτυξή τους από το νερό της βροχής, το οποίο
αποθηκεύεται στο έδαφος.
Αροτραίες καλλιέργειες περιλαμβάνουν εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες που υπόκεινται στο
σύστημα της εναλλαγής των καλλιεργειών (αμειψισπορά). Επίσης, περιλαμβάνονται και πολυετείς
καλλιέργειες που αντιμετωπίζονται ως κηπευτικά ή καλλωπιστικά φυτά (σπαράγγια, φράουλες, τριαντάφυλλα,
διακοσμητικοί θάμνοι που καλλιεργούνται για λουλούδια ή τα φύλλα τους κλπ.).
Πολυετείς (μόνιμες) καλλιέργειες (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια) είναι εκτάσεις µε καλλιέργειες, που
δεν ανήκουν στον κύκλο της αμειψισποράς, καταλαμβάνουν το έδαφος για μεγάλη χρονική περίοδο και
παράγουν προϊόντα για πολλά έτη, δηλαδή, εκτάσεις που καταλαμβάνουν, κατά ομάδες, τα διάφορα είδη
συγγενών δένδρων, τα οποία βρίσκονται φυτεμένα σε κανονικούς δενδρώνες ή διάσπαρτα.
Βοσκότοποι (ιδιωτικοί και κοινόχρηστοι) ορίζονται οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βόσκηση από τα
εκτρεφόμενα ζώα (μηρυκαστικά, πτηνά, χοίροι).
Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) νοείται το σύνολο της έκτασης των αροτραίων καλλιεργειών, των
μόνιμων καλλιεργειών, των μόνιμων λιβαδιών και βοσκότοπων, περιλαμβανομένων των άγονων βοσκότοπων,
των αγραναπαύσεων μέχρι 5 ετών και των οικογενειακών λαχανόκηπων.
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Γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται η εκμετάλλευση, που έχει μόνο χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση,
χωρίς να εκτρέφει ζώα ή τα ζώα που εκτρέφει, δεν πληρούν καμία από τις προϋποθέσεις της αμιγούς
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και η έκτασή της αυτή είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα ή, αν πρόκειται για
θερμοκήπια, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι τουλάχιστον μισό (1/2) στρέμμα.
Αμιγής κτηνοτροφική εκμετάλλευση θεωρείται η εκμετάλλευση, η οποία εκμεταλλεύεται ζώα χωρίς να
καλλιεργεί γεωργική γη ή, αν καλλιεργεί, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι μικρότερη του ενός (1)
στρέμματος ή, αν πρόκειται για θερμοκήπια, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι μικρότερη του μισού
(0,5) στρέμματος. Ο αριθμός των ζώων πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Αγελάδες

Άλλα «μεγάλα ζώα»
(βόδια, βουβάλια, όνοι, ηµίονοι)

«Μικρά ζώα»
(πρόβατα, κατσίκες, χοίροι)

Πουλερικά Κυψέλες

>1

>2

>5

>50

>20

Μικτή εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται αυτή που ανταποκρίνεται σε µία, τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού και των δύο ανωτέρω κατηγοριών.
2.4.2 Ορισμοί σχετικά με τις γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές που καταγράφονται στη Λήμνο
Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν ληφθεί υπόψη για την καταγραφή των γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών και της
βιοποικιλότητας σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου στο πλαίσιο του προγράμματος Terra
Lemnia. Για αυτούς τους ορισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες πηγές, όπως ο FAO, το δίκτυο WOCAT
(World Overview of Conservation Approaches and Technologies), η ΕΛΣΤΑΤ και άλλες.

Α. Γεωργικές πρακτικές
Αμειψισπορά: Η πρακτική της καλλιέργειας μιας σειράς διαφορετικών τύπων καλλιεργειών, στην ίδια περιοχή
σε διαδοχικές περιόδους (δύο, τριών ή περισσοτέρων ετών). Το σύστημα της αμειψισποράς έχει αποδειχθεί
ότι εμποδίζει την εδαφική εξάντληση, επιτρέποντας στο έδαφος να ανακτήσει την αντοχή και τη γονιμότητά
του. Η εναλλαγή σιτηρών και οσπρίων στην καλλιέργεια ήταν μια κοινή γεωργική πρακτική ήδη από την
αρχαιότητα, επιτρέποντας τη διατήρηση της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εδαφών.
Αγρανάπαυση: Διαδικασία όπου το χωράφι αφήνεται να «ξεκουραστεί», διακόπτοντας την καλλιέργεια για
μια συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως για μια καλλιεργητική περίοδο). Η πρακτική αυτή ενσωματωνόταν
συνήθως σε συστήματα αμειψισποράς5, συμβάλλοντας στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους,
ιδιαίτερα στις ξηρικές καλλιέργειες, όπου η αποδοτικότητα της γης ήταν περιορισμένη.
Συγκαλλιέργεια: Η πρακτική της ανάμειξης δύο, ή περισσότερων, τύπων καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι
ταυτόχρονα, με στόχο την αμοιβαία τους ωφέλεια (όπου το ένα φυτό παρέχει κάποιο χρήσιμο συστατικό στο
άλλο, αυξάνοντας την απόδοσή του).
5

Σύμφωνα με το δίκτυο WOCAT, το σύστημα αμειψισποράς «είναι η πρακτική της καλλιέργειας μιας σειράς ανόμοιων /
διαφορετικών τύπων καλλιεργειών / φυτών στην ίδια περιοχή διαδοχικά, αφήνοντας τη γη σε αγρανάπαυση για μια
χρονική περίοδο, ενώ η εναλλασσόμενη καλλιέργεια είναι ένα αγροτικό σύστημα στο οποίο αγροτεμάχια
καλλιεργούνται προσωρινά και, στη συνέχεια, αφήνονται προκειμένου να επανέλθουν στη φυσική τους βλάστηση ενώ
ο καλλιεργητής μετακινείται σε άλλο χωράφι» (βλ. https://wocatpedia.net/wiki/Portal:Rotational_Systems)
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Χρήση ζιζανιοκτόνων: Τα ζιζανιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο των ζιζανίων,
αφήνοντας την καλλιέργεια σχετικά άθικτη.
Χρήση εντομοκτόνων: Τα εντομοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν τα
έντομα που προσβάλλουν τις καλλιέργειες.
Χρήση λιπασμάτων: Τα λιπάσματα είναι θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των
φυτών, συμβάλλοντας στην αύξηση των αποδόσεων. Τα λιπάσματα μπορούν να είναι βιολογικά,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασμένης ή μη επεξεργασμένης κοπριάς, του κομπόστ, του κομπόστ
γαιοσκωλήκων, της λυματολάσπης και άλλων οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παροχή
θρεπτικών συστατικών στα εδάφη, ή συνθετικά, τα οποία παράγονται βιομηχανικά με χημικές διεργασίες ή με
εξόρυξη ορυκτών.
Χρήση κοπριάς: Η κοπριά είναι βιολογικό υλικό που χρησιμοποιείται για τη λίπανση της γης και αποτελείται
συνήθως από περιττώματα οικόσιτων ζώων, με ή χωρίς στρωμνή, όπως άχυρο, σανό ή υπόστρωμα. Η κοπριά
συμβάλλει στη γονιμότητα του εδάφους, καθώς προσφέρει οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά όπως το
άζωτο, τα οποία αξιοποιούνται από βακτήρια, μύκητες και άλλους οργανισμούς στο έδαφος.
Χωράφια χωρίς χημικά: Πρόκειται για χωράφια με καλλιέργειες χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων,
ζιζανιοκτόνων ή εντομοκτόνων, αλλά με χρήση άλλων μεθόδων για την αύξηση της παραγωγής και την
καταπολέμηση ανεπιθύμητων εντόμων και ζιζανίων (όπως την κοπριά).
Τύπος καλλιέργειας: Η αξιοποίηση διαφορετικών τύπων καλλιεργειών από μια εκμετάλλευση αυξάνει το
βαθμό διαφοροποίησης και την καθιστά ανθεκτικότερη σε κινδύνους κακής σοδειάς. Οι καλλιέργειες
χωρίζονται σε ετήσιες και πολυετείς (ή μόνιμες). Οι δύο βασικοί τύποι καλλιεργειών στους οποίους
επικεντρώνεται το πρόγραμμα Terra Lemnia είναι τα σιτηρά και τα ψυχανθή, δεδομένου ότι αποτελούν την
πλειοψηφία των καλλιεργειών στη Λήμνο και χρησιμοποιούνται ως μέρος του μικτού γεωργοκτηνοτροφικού
συστήματος.
Προέλευση των σπόρων και τοπικές ποικιλίες: Ορισμένοι αγρότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους
δικούς τους σπόρους, αν και οι περισσότεροι σπόροι λαμβάνονται από το εμπόριο, από την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΕ και την εφαρμογή της ΚΑΠ στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η πρακτική αυτή σχετίζεται
επίσης με τη χρήση αβελτίωτων τοπικών ποικιλιών, για τις οποίες φημίζεται η Λήμνος (σιτάρι, κριθάρι,
όσπρια, αμπέλια, λαχανικά). Η χρήση των τοπικών σπόρων παρουσιάζει πολύ μικρότερη πιθανότητα εισβολής
νεόφυτων και ευνοεί τα άγρια αρόσιμα φυτά.
Εγκατάλειψη γης: Η εγκατάλειψη της γης είναι κατά βάση παρενέργεια των μεταβαλλόμενων αγροτικών
πρακτικών ή των γενικών κοινωνικο-οικονομικών (ακόμη και περιβαλλοντικών) συνθηκών, παρά μια πρακτική
καθαυτή. Η εγκατάλειψη της γης στη Λήμνο, όπως καταγράφηκε από το πρόγραμμα Terra Lemnia, αναφέρεται
σε πρώην καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν παραμείνει σε αγρανάπαυση για αρκετά χρόνια και έχουν
μετατραπεί σε άγονους βοσκότοπους ή έχουν επανέλθει σε μια κατάσταση φυσικής βλάστησης. Υπάρχει
καταγραφή δύο βασικών κατηγοριών εγκατάλειψης γης, οι οποίες συνδέονται με διαφορετικές ιστορικές
περιόδους και παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ενδιαιτήματος:
➢ Εγκαταλειμμένα χωράφια (για πάνω από 30 έτη). Πρόκειται για χωράφια που έχουν παραμείνει
ακαλλιέργητα για περισσότερα από 20-30 χρόνια, είτε ως αποτέλεσμα του εκμηχανισμού στη δεκαετία του
'60 (οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες ήταν ακατάλληλες για όργωμα με μηχανήματα) είτε ως αποτέλεσμα
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των μεταβαλλόμενων αγροτικών πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΚΑΠ τη δεκαετία του
'80, σε συνδυασμό με τη γενικότερη εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα από την εποχή της
μετανάστευσης των μεταπολεμικών χρόνων. Τα περισσότερα από αυτά τα χωράφια έχουν χρησιμοποιηθεί
για βόσκηση από τότε, ενώ μερικά έχουν αφεθεί να επιστρέψουν σε μια φυσική κατάσταση, δείχνοντας
σημάδια διάδοχης βλάστησης.
➢ Πρόσφατα εγκαταλειμμένα χωράφια (μετά το 2005). Πρόκειται για χωράφια που έχουν εγκαταλειφθεί
πιο πρόσφατα (κατά τα τελευταία 5-10 έτη), είτε ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων αγροτικών
πρακτικών που συνδέονται με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ είτε λόγω της υποβάθμισης της γης
και των μειωμένων σοδειών που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον υπερπληθυσμό των αγριοκούνελων.

Β. Κτηνοτροφικές πρακτικές
Ένταση βόσκησης: Οι διαφορετικές πρακτικές βόσκησης και τα διαφορετικά ζώα βοσκής (π.χ. αίγες έναντι
προβάτων ή βοοειδών) ασκούν διαφορετική πίεση στο έδαφος και στα φυτά. Η πίεση της βόσκησης συνήθως
μετριέται ως ο πραγματικός αριθμός ζώων βοσκής σε μια μονάδα γης σε συγκεκριμένο χρόνο και μπορεί
επίσης να εκτιμηθεί μέσω της κατάστασης της βλάστησης και του εδάφους. Δύο βασικές κατηγορίες έντασης
βόσκησης έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Terra Lemnia:
➢ Η εντατική βόσκηση. Περιοχές όπου ο αριθμός των βοσκόντων ζώων είναι υψηλός και ο αντίκτυπος της
βόσκησης μπορεί να παρατηρηθεί μέσω της κακής κατάστασης της βλάστησης και του εδάφους
(υποβάθμιση, παλινδρόμηση κλπ.).
➢ Η εκτατική βόσκηση. Περιοχές όπου η επίδραση της βόσκησης των ζώων είναι λιγότερο έντονη και η
συνολική κατάσταση της βλάστησης και του εδάφους είναι καλή (υφίσταται δηλαδή κανονική διαδοχή).
Εποχιακή βόσκηση σε αροτραίες εκτάσεις: Η πρακτική της βόσκησης σε αροτραίες εκτάσεις
πραγματοποιείται είτε μετά τη συγκομιδή (βόσκηση σε «καλαμιές») είτε στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης
των φυτών (βόσκηση στα «τσαΐρια») ή και στις δύο περιόδους. Συνήθως, οι καλλιέργειες αυτές συγκομίζονται
για παραγωγή ζωοτροφής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγρότες τις καλλιεργούν μόνο για την εποχιακή
βόσκηση. Η πρακτική αυτή μπορεί επίσης να είναι ευεργετική για την παραγωγικότητα των καλλιεργειών
καθώς γονιμοποιεί το έδαφος μέσω της κοπριάς.
Είδος ζώου βοσκής: Αυτή η πρακτική αναφέρεται στο είδος του ζώου, διαχωρίζοντας τα πρόβατα, τις κατσίκες
και τα βοοειδή (τα τελευταία εμφανίζουν χαμηλούς πληθυσμούς στη Λήμνο). Επιπλέον, έχουν καταγραφεί οι
εγχώριες φυλές αιγοπροβάτων, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες και
στους οριακούς βοσκότοπους της Λήμνου, ασκώντας χαμηλότερη πίεση βόσκησης από τις εισαγόμενες φυλές.
Ο τύπος των ζώων βοσκής παίζει σημαντικό ρόλο στην ένταση της βόσκησης και στις επιπτώσεις της στη
βλάστηση και τα εδάφη.
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3. Αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας
3.1. Γενικές χρήσεις γης και δομή αγροτικών εκμεταλλεύσεων
3.1.1. Τύποι αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Η Λήμνος, σύμφωνα με τις γεωργικές στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για το 2010, ήταν το 3ο ελληνικό νησί όσον
αφορά τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη (ΧΓΓ) πίσω από τη Λέσβο και την Κεφαλλονιά, με συνολική έκταση
298.753 στρέμματα (στρ.) – δηλαδή πολύ παραπάνω από το μέσο όρο των ελληνικών νησιών που είναι τα
50.081 στρ. και αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνόλου. Εξετάζοντας την εξέλιξη της γεωργικής γης μεταξύ
του 1961 (302.068 στρ.) και του 2001, η διαφορά είναι μόλις 3.315 στρ., γεγονός που δείχνει ότι η Λήμνος έχει
διατηρήσει την αγροτική της γη, σε αντίθεση με τη γενική τάση της εγκατάλειψης της υπαίθρου που είναι
εμφανής στα περισσότερα ελληνικά νησιά (στα οποία υπολογίζεται μια μέση απώλεια της τάξεως του 22%).
Σύμφωνα με την Απογραφή Γεωργίας του 2000, η πλειοψηφία (61%) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη
Λήμνο είναι μεικτές (συνδυάζοντας δηλαδή τη γεωργία με την κτηνοτροφία). Το ποσοστό των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε μόλις 38,6% του συνόλου, κάτι ασυνήθιστο για νησί αυτού του μεγέθους, που
έρχεται σε αντίθεση με τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχα, το ποσοστό της έκτασης που
καλύπτουν οι μεικτές εκμεταλλεύσεις στη Λήμνο ανέρχεται σε 90,5% επί του συνόλου της ΧΓΓ, ποσοστό
σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στο σύνολο των ελληνικών νησιών (64,9%) ή του Βορείου
Αιγαίου (61,4%). Αντίστροφα, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Λήμνο καλύπτουν μόλις το 9,3% της συνολικής
ΧΓΓ, ποσοστό πολύ χαμηλότερο του μέσου όρου των νησιών (32,2%) ή του συνόλου της χώρας (56%).
Πίνακας 1: Τύποι αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο, το Βόρειο Αιγαίο και την Ελλάδα, 2000
Μεικτές εκμεταλλεύσεις
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Ελλάδα
Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Λήμνος

% επί του
συνόλου των
εκμεταλλεύσεων

% επί της
συνολικής
ΧΓΓ

% επί του
συνόλου των
εκμεταλλεύσεων

% επί της
συνολικής
ΧΓΓ

% επί του
συνόλου των
εκμεταλλεύσεων

% επί της
συνολικής
ΧΓΓ

23,5%
23,7%
23,8%
61,0%

42,6%
64,9%
61,4%
90,5%

75,2%
75,6%
74,9%
38,6%

56,0%
32,2%
31,9%
9,3%

1,3%
0,7%
1,3%
0,4%

1,4%
2,9%
6,7%
0,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Γεωργίας, 2000
3.1.2. Γενικές χρήσεις γης
Όσον αφορά τις γενικές χρήσεις γης (ΕΛΣΤΑΤ, 2000), η Λήμνος μοιάζει με τα άλλα νησιά του Αιγαίου από την
άποψη ότι η κυρίαρχη χρήση της γης είναι οι βοσκότοποι. Αντίθετα, το ποσοστό της αρόσιμης γης είναι πολύ
υψηλότερο από το μέσο όρο των υπόλοιπων νησιών και αντιπροσωπεύει το 34% της συνολικής επιφάνειας.
Από την άλλη, η Λήμνος δεν έχει δάση, κάτι που συμβαίνει κυρίως στις Κυκλάδες και σε άλλα μικρά νησιά.
Επιπλέον, η παρουσία των λιμνών Χορταρόλιμνη και Αλυκή κάνει την επιφάνεια των υγροτόπων στη Λήμνο να
βρίσκεται αρκετά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο και τον μέσο όρο των νησιών του Αιγαίου.
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Πίνακας 2: Γενικές χρήσεις γης στη Λήμνο, το Βόρειο Αιγαίο και την Ελλάδα, 1961 και 200
Ελλάδα
Αρόσιμη γη
Μόνιμες καλλιέργειες
Ετερογενείς γεωργικές περιοχές
Βοσκότοποι – Μεταβατικές δασώδεις και
θαμνώδεις εκτάσεις
Βοσκότοποι – Συνδυασμός θαμνώδους ή/και
ποώδους βλάστησης
Βοσκότοποι – Περιοχές αραιής ή μηδαμινής
βλάστησης
Μεταβατικές θαμνώδεις/δασώδεις εκτάσεις
Συνδυασμός θάμνων και ποώδους βλάστησης
Δάση
Περιοχές αραιής ή μηδαμινής βλάστησης
Τεχνητές περιοχές
Περιοχές της ενδοχώρας που καλύπτονται με
νερό
ΣΥΝΟΛΟ

16,05%
5,68%
16,68%

Βόρειο Αιγαίο Λέσβος
2000
4,52%
7,80%
12,89%
17,61%
19,07%
16,17%

Λήμνος
1961*
33,91%
0,01%
40,96%
12,05%

0,67%

0,82%

0,83%

0,00%

6,93%

10,41%

13,14%

27,54%
51,10%

3,35%

11,43%

10,44%

6,30%

8,79%
18,15%
16,98%
3,42%
1,95%

9,13%
15,08%
11,20%
3,70%
1,18%

6,97%
11,24%
11,72%
1,89%
1,22%

0,01%
12,30%
0,00%
2,32%
1,68%

0,00%

1,36%

0,57%

0,98%

3,02%

2,40%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5,00%

* Οι γενικές χρήσεις γης που καταγράφηκαν το 1961 περιέχουν λιγότερες κατηγορίες (δηλαδή γεωργικές εκτάσεις,
βοσκότοποι, δάση, περιοχές που καλύπτονται από νερό, άλλες χρήσεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών
περιοχών). Έτσι, προσπαθήσαμε να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα αυτά με τα πιο αναλυτικά στοιχεία του 2000.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 1961, 2000 (ίδια επεξεργασία)
Οι πρώην κοινότητες της Λήμνου παρουσιάζουν ένα ποικίλο μείγμα γεωργικής γης και φυσικών βοσκοτόπων,
συνθέτοντας ένα διαφοροποιημένο τοπίο. Δεδομένου ότι το έδαφος, η γεωμορφολογία, το κλίμα και οι
υδάτινοι πόροι διαφέρουν από τόπο σε τόπο, ο τοπικός πληθυσμός πρέπει να προσαρμόσει τις πρακτικές του
προκειμένου να μεγιστοποιήσει και να εξασφαλίσει την παραγωγή, κάτι που με τη σειρά του έχει ως
αποτέλεσμα διαφορετικά πρότυπα χρήσης γης ανάλογα με την περιοχή. Στη Λήμνο, η κατανομή της γης
μεταξύ των χωριών και των αντίστοιχων κοινοτήτων κατά το 19ο αιώνα, προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι κάθε
κοινότητα διέθετε επαρκή χώρο για την αγροτική της παραγωγή και όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη κατανομή
γεωργικών εδαφών και βοσκοτόπων. Για το σκοπό αυτό δόθηκαν μεγαλύτερες εκτάσεις στα χωριά Σαρδές,
Κοντιάς, Κάσπακας, Κορνός, Θάνος και Κατάλακκο (όλα στο δυτικό τμήμα της Λήμνου), λόγω του έντονου
ανάγλυφου και των εδαφών χαμηλής παραγωγικότητας (Μπακάλης, 2007). Αυτό εξακολουθεί να είναι
εμφανές σήμερα, παρά τις αλλαγές που συνέβησαν κατά τον 20ό αιώνα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πρώην
κοινότητες δείχνουν ότι οι λοφώδεις κοινότητες Σαρδές, Κάσπακας, Θάνος, Τσιμάνδρια και Κοντιάς
καλύπτονται από βοσκότοπους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%, ενώ οι πεδινές κοινότητες Πεδινό, Καρπάσι,
Ατσική, Βάρος, Ρωμανού, και Καλλιόπη έχουν αρόσιμες εκτάσεις σε ποσοστό άνω του 60% της επιφάνειάς
τους.
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3.1.3. Μέγεθος αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο το 2010 ήταν
1.892, με μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης 158 στρ., σημαντικά μεγαλύτερο από το μέσο μέγεθος στο σύνολο
των ελληνικών νησιών, το οποίο είναι 41 στρ. Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης εμφανίζει πάντως σημαντικές
διαφοροποιήσεις από νησί σε νησί. Κυμαίνεται από 1.050 στρ. στην Αστυπάλαια, όπου η πλειοψηφία (92%)
της ΧΓΓ είναι βοσκότοποι, σε μόλις 5 στρ. στην Αίγινα, όπου το 92% της ΧΓΓ είναι ελαιώνες. Τα στοιχεία αυτά
αποκαλύπτουν τον γεωργικό χαρακτήρα κάθε νησιού.
Ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο έχει σημειώσει σημαντική πτώση, της τάξης του 63%,
σε σχέση με το 1961, οπότε λειτουργούσαν 5.116 εκμεταλλεύσεις. Αντίστροφα, αυξήθηκε σημαντικά το μέσο
μέγεθος εκμετάλλευσης, από 59 στρ. το 1961 σε 158 στρ. το 2010. Η Λήμνος ακολούθησε μια τάση που
εμφανίζεται κοινή σε όλα τα ελληνικά νησιά την περίοδο αυτή, αλλά σε υψηλότερο βαθμό (αύξηση μέσου
μεγέθους εκμετάλλευσης της τάξης του 167% σε σύγκριση με το μέσο όρο των νησιών που ανέρχεται στο
25%), γεγονός που αποκαλύπτει μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή κατά τα τελευταία 50 χρόνια.
Αυτή η διαρθρωτική μεταβολή είναι περισσότερο εμφανής όταν εξετάζεται η κατανομή της ΧΓΓ, η οποία το
1961 ήταν 56,4% ετήσιες καλλιέργειες, 37,4% βοσκότοποι και 0,6% δενδροκαλλιέργειες, ενώ το 2010 ήταν
45,0% ετήσιες καλλιέργειες, 53,0% βοσκότοποι και 2,0% μόνιμες καλλιέργειες (ελιές και αμπέλια). Η μετάβαση
από μικρότερες σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις εκφράζεται τόσο μέσω της μείωσης των ετήσιων
καλλιεργειών (-22,0% της συνολικής επιφάνειας) και της αύξησης των βοσκοτόπων (39,1% της συνολικής
επιφάνειας), όσο και μέσω της συνολικής μείωσης του αριθμού των εκμεταλλεύσεων (-63,0% στο σύνολο, 65,9% για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και -54,0% για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις). Αυτό το μοτίβο
αλλαγής είναι εμφανές και στο σύνολο των ελληνικών νησιών (μείωση -39,1% του συνόλου των
εκμεταλλεύσεων, -73,4% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και -48,8% της επιφάνειας των ετήσιων
καλλιεργειών). Ωστόσο, στο σύνολο των νησιών, μόνο ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης έχει μετατραπεί
σε βοσκότοπους και δενδρώδεις καλλιέργειες (4,6% και 4,7% αντίστοιχα), ενώ η υπόλοιπη έχει εγκαταλειφθεί.
Πίνακας 3: Κατανομή της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης στη Λήμνο, 1961 και 2000
Ετήσιες καλλιέργειες

Βοσκότοποι

Δενδρώδεις
καλλιέργειες

1961

56,4%

37,4%

0,6%

2010

45,0%

53,0%

Μόνιμες καλλιέργειες

2,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 1961, 2000
3.1.4. Δομή της απασχόλησης
Η δομή της απασχόλησης στη Λήμνο, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2000,
δείχνει υψηλό ποσοστό συμμετοχής της οικογένειας (πάνω από 60%) ως εργατικό δυναμικό στις αγροτικές
εκμεταλλεύσεις, κάτι που είναι κοντά στη γενική τάση για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αξιοσημείωτο
είναι το σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό εργασίας που αποδίδεται στην αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των αγροτών
(20% στη Λήμνο, σε αντίθεση με μόλις 8,6% στο Βόρειο Αιγαίο).
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3.1.5. Κατανομή ζωικού κεφαλαίου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το 2010, ο συνολικός αριθμός αιγοπροβάτων στη Λήμνο ήταν 78.213
ζώα, τα περισσότερα από τα οποία (83%) είναι πρόβατα. Η Λήμνος είναι το 3ο ελληνικό νησί σε αριθμό
προβάτων (με τη Λέσβο να είναι το 1ο, με 341.826 πρόβατα) και 11ο ως προς τον αριθμό αιγών (σε αυτήν την
περίπτωση η Κεφαλλονιά είναι 1η). Ο αριθμός των προβάτων της Λήμνου αντιπροσωπεύει το 8,3% του
συνόλου των προβάτων στα ελληνικά νησιά (η Λέσβος αντιπροσωπεύει το 43,5%), ενώ το ποσοστό των αιγών
της Λήμνου αντιπροσωπεύει το 2,6% του συνόλου στα ελληνικά νησιά.
Το μέσο μέγεθος κοπαδιού στη Λήμνο το 2010 ήταν 89,7 πρόβατα/κτηνοτροφική εκμετάλλευση6 (πολύ κοντά
στον μέσο όρο των νησιών, που είναι 85,7) και αυξήθηκε τουλάχιστον πέντε (5) φορές από το 1961, όταν το
μέσο κοπάδι αποτελούνταν από 13,5 πρόβατα/κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Το ποσοστό αυτό δείχνει
εντατικοποίηση, η οποία είναι ισχυρότερη από τη γενικότερη τάση των νησιών, όπου η αύξηση κατά την ίδια
περίοδο ήταν 2,2 φορές μεταξύ 1961 και 2010 (αύξηση από 13,4 σε 42,2 πρόβατα/κτηνοτροφική
εκμετάλλευση).
Τα στοιχεία σχετικά με την κατανομή του ζωικού κεφαλαίου σε επίπεδο κοινότητας δεν διατίθενται μέσω της
ΕΛΣΤΑΤ μετά το 2000. Αντ' αυτού, το Μητρώο Κτηνοτροφίας της Λήμνου, το οποίο ελήφθη από το Τμήμα
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της πυκνότητας του
ζωικού κεφαλαίου στις διάφορες περιοχές της Λήμνου σήμερα (δηλαδή το 2017). Σύμφωνα με τα δεδομένα
αυτά, οι πρώην κοινότητες Κάσπακα (περιοχή μελέτης: Βίγλα) και Κοντιά (περιοχή μελέτης: Φακός) έχουν την
υψηλότερη συγκέντρωση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Άλλες περιοχές, όπως το βόρειο και το
νοτιοανατολικό τμήμα της Λήμνου, έχουν πολύ λίγες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Χάρτης 1).

6

Εδώ συνυπολογίζονται και οι μεικτές εκμεταλλεύσεις. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις αναφορές που γίνονται στο κείμενο
και στους χάρτες της ενότητας αυτής.
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Χάρτης 1: Κατανομή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Λήμνο, 2017
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Ο συνολικός αριθμός προβάτων στη Λήμνο το 2017 είναι 79.849. Η κοινότητα Κοντιά αντιπροσωπεύει πάνω
από το 15% του συνόλου του νησιού, με 12.095 πρόβατα, ενώ ο Κάσπακας και η Ατσική έχουν περίπου 5.500
πρόβατα η καθεμία (Χάρτης 2). Το μέσο μέγεθος κοπαδιού είναι 108 πρόβατα ανά εκμετάλλευση και το
μεγαλύτερο κοπάδι, το οποίο βρίσκεται στα Καμίνια, έχει 1.015 πρόβατα (περιοχή μελέτης: Φυσίνη-Πολιόχνη).
Το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος κοπαδιού σημειώθηκε στην κοινότητα Νέας Κούταλης (510), αλλά ο αριθμός
αυτός αφορά μόνο μία εκμετάλλευση.

Χάρτης 2: Κατανομή του ζωικού κεφαλαίου (πρόβατα) στη Λήμνο, 2017

18

Τα Συστήματα Χρήσεων Γης της Λήμνου

Δεκέμβριος 2018

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2000), το μεγαλύτερο μέρος των βοσκοτόπων βρίσκεται στις κοινότητες Κάσπακα,
Σαρδών (περιοχή μελέτης: Βίγλα), Κοντιά, Τσιμανδρίων (περιοχή μελέτης: Φακός) και Θάνους, μοτίβο που
αντανακλάται και στις χρήσεις γης (Χάρτης 3).

Χάρτης 3: Κατανομή των βοσκοτόπων στις κοινότητες και τις περιοχές μελέτης της Λήμνου, 2000
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3.1.6. Αναλυτική κατηγοριοποίηση αγροτικών χρήσεων γης
Η ανάλυση των δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ) για τις δηλωμένες εκτάσεις που λαμβάνουν γεωργικές
επιδοτήσεις, παρέχει μια σαφή εικόνα των εκτάσεων που συνθέτουν το αγροτικό προφίλ της Λήμνου.
Χαρακτηριστικά, από ένα σύνολο 25.670,5 στρεμμάτων γης που δηλώθηκαν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ το
2017, πάνω από το 56% είναι βοσκότοποι. Το υπόλοιπο 44%, το οποίο αφορά καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
περιλαμβάνει ένα ποσοστό 13,3% εκτάσεων σε αγρανάπαυση, το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχεί στο 5,8%
της συνολικής δηλωθείσας γης (Πίνακας 4).
Τα σιτηρά είναι η πιο σημαντική επιλογή για τους αγρότες, αντιπροσωπεύοντας το 58,8% της συνολικής
καλλιεργήσιμης γης. Τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές αντιπροσωπεύουν το 11,4% της συνολικής
καλλιεργήσιμης γης, τα βρώσιμα όσπρια καλύπτουν το 8,3%, ενώ τα αμπέλια φθάνουν σε ποσοστό 4,3%.
Πίνακας 4: Δηλωμένες χρήσεις αγροτικής γης στη Λήμνο, 2017
Χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Αρωματικά φυτά
Γεώμηλα
Ελαιούχοι σπόροι
Ελαιώνες
Εσπεριδοειδή
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
14.444,0
1.278,0
202,8
6.605,0
1.492,5
75,4
921,8
484,4
9,7
9,2
14,6
85,6
0,6
12,3
1,6
2,2
8,4
22,6
25.670,5

Ποσοστό %
56,3%
5,0%
0,8%
25,7%
5,8%
0,3%
3,6%
1,9%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), 2017
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Το σανό που παράγεται από κριθάρι, βρώμη, βίκο και άλλες καλλιέργειες φαίνεται να είναι η πλέον δηλωμένη
κατηγορία στις καλλιέργειες για ζωοτροφή, ενώ η βρώμη, το σόργο και ο βίκος είναι οι άλλες κατηγορίες που
έχουν δηλωθεί ως επί το πλείστον από τους αγρότες το 2017 ως καλλιέργειες για ζωοτροφή (Πίνακας 5).
Πίνακας 5: Δηλωμένες καλλιέργειες για ζωοτροφή στη Λήμνο, 2017
Καλλιέργειες για ζωοτροφή
Σανός κριθαριού, βρώμης, βίκου, άλλοι σανοί
Κριθάρι
Βρώμη
Σιτάρι (διάφορες ποικιλίες)
Τριτικάλε
Βίκος
Σόργο (διάφορες ποικιλίες)
Καλαμπόκι (διάφορες ποικιλίες)
Αγριοαγκινάρα
Λόλιουμ
Κουκί κτηνοτροφικό
Λούπινο
Μπιζέλι κτηνοτροφικό
Μηδική για αποξήρανση
Ξηρική μηδική για ζωοτροφή και χλωρά νομή
Σανός μηδικής για ζωοτροφή
Τριφύλλι για ζωοτροφή
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
282,0
60,2
234,7
16,4
73,9
137,6
181,2
3,3
17,8
24,8
38,1
9,9
12,1
89,1
4,0
11,8
78,4
1.275,3

Ποσοστό %
22,1%
4,7%
18,4%
1,3%
5,8%
10,8%
14,2%
0,3%
1,4%
1,9%
3,0%
0,8%
1,0%
7,0%
0,3%
0,9%
6,2%
100,0%

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), 2017
Το κριθάρι φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό από τα σιτηρά (82%), ενώ η βρώμη καλύπτει μόνο το 8,7% και
το μαλακό σιτάρι περίπου 6% (Πίνακας 6).
Πίνακας 6: Δηλωμένες καλλιέργειες σιτηρών στη Λήμνο, 2017
Καλλιέργειες σιτηρών
Κριθάρι
Βρώμη
Σανός κριθαριού, βρώμης, βίκου, άλλοι σανοί
Σίκαλη
Μαλακό σιτάρι
Σκληρό σιτάρι
Τριτικάλε
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
5.416,3
573,8
9,9
14,7
391,7
45,1
151,4
6.602,8

Ποσοστό %
82,0%
8,7%
0,2%
0,2%
5,9%
0,7%
2,3%
100,0%

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), 2017
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Τα φασόλια είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια μεταξύ των βρώσιμων οσπρίων, αντιπροσωπεύοντας το 95,5%, ενώ
το λαθούρι καλύπτει το 3,7% (Πίνακας 7).
Πίνακας 7: Δηλωμένες καλλιέργειες βρώσιμων οσπρίων στη Λήμνο, 2017
Βρώσιμα όσπρια
Φασόλια
Ρεβίθια
Κουκί βρώσιμο
Φακές
Λαθούρι
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
880,3
7,4
0,1
0,2
33,9
92,18

Ποσοστό %
95,5%
0,8%
0,0%
0,0%
3,7%
100,0%

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), 2017
Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές καλλιέργειες δηλώνονται διαφορετικά ανάλογα με τη χρήση τους για
ζωοτροφές ή όχι. Ως εκ τούτου, τα σιτηρά όπως η βρώμη, το κριθάρι ή το τριτικάλε ανήκουν σε πολλές
κατηγορίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές επιδοτήσεις που υπολογίζονται για κάθε κατηγορία.
Συνδυάζοντας το σύνολο των δηλωθέντων στοιχείων, για να αποκτήσουμε συνολική εικόνα των καλλιεργειών
στη Λήμνο (Πίνακας 8), το κριθάρι φαίνεται να είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια, αντιπροσωπεύοντας το 48,8%
της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης, ενώ τα φασόλια έρχονται δεύτερα, αντιπροσωπεύοντας το 7,8%. Η
βρώμη αντιπροσωπεύει το 7,2%, το σιτάρι το 5,8% και το τριτικάλε το 2%, ενώ το 2,6% των συνολικών
καλλιεργειών καταγράφεται ως σανό από διαφορετικές πηγές (κριθάρι, βρώμη, βίκος κλπ.). Το 13,3% των
συνολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων χαρακτηρίζεται ως εκτάσεις σε αγρανάπαυση, ενώ το 4,3% καλύπτεται
από αμπέλια.
Πίνακας 8: Συνολική έκταση των σημαντικότερων δηλωμένων καλλιεργειών στη Λήμνο, 2017
Καλλιέργειες

Κριθάρι
Βρώμη
Κριθάρι, βρώμη, βίκος και άλλο σανό
Σιτάρι
Τριτικάλε
Μηδική
Βίκος
Σόργο (διάφορες ποικιλίες)
Φασόλια
Αμπέλια
Σε αγρανάπαυση
Σύνολο

Έκταση που έχει
δηλωθεί ως
καλλιέργεια για
ζωοτροφή (στρ.)
60,2
234,7
282,0
16,4
73,9
104,9
137,6
181,2
1.090,9

Έκταση που έχει
δηλωθεί ως
καλλιέργεια λοιπών
σιτηρών (στρ.)
5.416,3
573,8
9,9
639,5
151,4
6.790,9

Συνολική
δηλωμένη
έκταση (στρ.)
5.476,5
808,5
291,9
655,9
225,3
104,9
137,6
181,2
880,3
484,4
1.492,5
10.738,1

Ποσοστό % επί του
συνόλου των
καλλιεργήσιμων
εκτάσεων
48,8%
7,2%
2,6%
5,8%
2,0%
0,9%
1,2%
1,6%
7,8%
4,3%
13,3%
95,7%

Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ), 2017 (ιδία επεξεργασία)
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Οι ακόλουθοι χάρτες παρέχουν μια εικόνα της χωρικής κατανομής των οσπρίων, των σιτηρών και των
βοσκοτόπων στη Λήμνο σύμφωνα με τις δηλώσεις των αγροτών στο ΟΣΔΕ για το 2017.

Χάρτης 4: Χωρική κατανομή των καλλιεργειών οσπρίων όπως δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ, 2017)

Χάρτης 5: Χωρική κατανομή των καλλιεργειών σιτηρών όπως δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ, 2017)
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Χάρτης 6: Χωρική κατανομή των βοσκοτόπων όπως δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ, 2017)
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3.2. Το σύστημα διαχείρισης της γης
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2000, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
αποκαλύπτουν ότι το σύστημα διαχείρισης γης της Λήμνου είναι πολύ ιδιαίτερο, καθώς η πλειοψηφία των
εκτάσεων είναι μισθωμένη (54%) και όχι ιδιωτική ιδιοκτησία (44%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη γενική
τάση στα νησιά του Αιγαίου, όπου περίπου το 72% της γης που χρησιμοποιείται για αγροτική χρήση ανήκει
στους αγρότες και μόνο το 18% μισθώνεται από τρίτους. Αυτή η σχέση ιδιοκτησίας φαίνεται ότι παρέμεινε
μάλλον αμετάβλητη από το 1961, όταν το 50% της γης ανήκε στους αγρότες της Λήμνου, ενώ στα νησιά του
Αιγαίου το ποσοστό αυτό ήταν 76% εκείνη την εποχή. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ιστορικούς και
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν το σύστημα διαχείρισης γης της Λήμνου.
Η ανάλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε επίπεδο κοινοτήτων δείχνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά
ιδιόκτητης γης βρίσκονται κυρίως στις μη κατοικημένες περιοχές στα βορειοδυτικά της Λήμνου (Κάσπακας,
Κορνός και Κατάλακκο, περιοχή μελέτης: Βίγλα) όπου υπάρχουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μεγάλα
βοσκοτόπια. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό μισθωμένων εκτάσεων είναι ο Κοντιάς και τα Τσιμάνδρια
(περιοχή μελέτης: Φακός), όπου λειτουργούν πολλές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η κοντινή Νέα Κούταλη. Ένας
άλλος λόγος που ίσως συνδέεται με αυτό το γεγονός είναι η ύπαρξη του φράγματος και του αρδευτικού
δικτύου στην περιοχή αυτή, που επιτρέπει την καλλιέργεια τριφυλλιού και δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση.

Χάρτης 7: Ποσοστά ιδιοκτησίας αγροτικής γης στη Λήμνο, 2000
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3.3. Το προφίλ των τεσσάρων περιοχών μελέτης
Οι τέσσερις (4) περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών τύπων τοπίου του
νησιού. Τα όριά τους επιλέχθηκαν σε αντιστοιχία με αυτά των πρώην κοινοτήτων, ώστε να επιτρέψουν τη
συσχέτιση των στατιστικών δεδομένων των κρατικών υπηρεσιών με τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας και να
διευκολύνουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε βάθος χρόνου. Κατ' εξαίρεση, τα όρια της περιοχής μελέτης
Βίγλα έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, ώστε να επιτρέψουν την καλύτερη προσαρμογή στο έντονο ανάγλυφο
της περιοχής. Έτσι, το νοτιότερο άκρο της κοινότητας Κάσπακα, όπου βρίσκεται το ομώνυμο χωριό, έχει
αποκλειστεί από την περιοχή μελέτης Βίγλα, ενώ έχουν συμπεριληφθεί τα βόρεια υψίπεδα της κοινότητας
Κορνού, όπου βρίσκονται οι βοσκότοποι της περιοχής.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα προφίλ των τεσσάρων περιοχών μελέτης που δημιουργήθηκε βάσει της
ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (για την περίοδο 1961-2000) και του Μητρώου Κτηνοτροφίας
(2017) σε επίπεδο πρώην κοινοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε περιοχή μελέτης.
3.3.1. Περιοχή μελέτης Βίγλα
Η περιοχή μελέτης Βίγλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Λήμνου, καλύπτει 97.834,4 στρέμματα. Η περιοχή
μελέτης περιλαμβάνει τις κοινότητες Κάσπακα, Σαρδών, Κατάλακκου, Δάφνης και ένα μικρό κομμάτι της
κοινότητας Κορνού, οι οποίες έχουν επιλεγεί βάσει του ανάγλυφου, καθώς ολόκληρη η περιοχή είναι
ημιορεινή με ορισμένες πεδινές εκτάσεις στη βόρεια ακτή του Κατάλακκου και της Δάφνης (προς το Γομάτι και
την Παπιά, αντίστοιχα). Το ανάγλυφο και οι περιορισμοί του εδάφους έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες
πρακτικές διαχείρισης και χρήσης της γης, καθώς η πλειοψηφία των αγροτικών εκτάσεων είναι βοσκότοποι με
μικρές επιφάνειες αρόσιμης γης, εκεί όπου οι κλίσεις επιτρέπουν το όργωμα με μηχανικά μέσα. Το μέσο
μέγεθος εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 286 στρ., καθώς όλες οι κοινότητες έχουν ένα μέσο μέγεθος μεγαλύτερο
από το μέσο όρο του νησιού (οι Σαρδές έχουν το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης στο σύνολο της
Λήμνου, με 576 στρ.). Το μέσο μέγεθος των αγροτεμαχίων είναι 28 στρ. και κάθε εκμετάλλευση έχει κατά μέσο
όρο 10 αγροτεμάχια.
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3.1, η οριοθέτηση των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων γύρω από τα
χωριά της Λήμνου του 19ου αιώνα επεδίωξε να εξασφαλίσει μια σχετικά δίκαιη κατανομή της αγροτικής γης
μεταξύ όλων των κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, οι κοινότητες της Βίγλας, με τα λιγότερο παραγωγικά εδάφη και το
έντονο ανάγλυφο, έλαβαν μεγαλύτερο ποσοστό εκτάσεων που προορίζονται για βοσκή, γεγονός που με τη
σειρά του είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν μεγαλύτερα μέγεθη εκμεταλλεύσεων, ενώ τα μικρότερα
τεμάχια γης σε ομαλότερες κλίσεις χρησιμοποιήθηκαν ως αρόσιμη γη. Στις τέσσερις από αυτές τις κοινότητες,
πάνω από το 70% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης χρησιμοποιείται σήμερα ως βοσκότοποι (το ποσοστό
αυτό είναι χαμηλότερο στη Δάφνη, φτάνοντας στο 52%).
Το κτηνοτροφικό προφίλ της περιοχής μελέτης Βίγλα είναι ίσως πιο εμφανές σήμερα σε σχέση με 50 χρόνια
νωρίτερα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ 1961 και 2000: η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη
μειώθηκε κατά 11%, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε ακόμα περισσότερο (-62%), ενώ οι βοσκότοποι
έχουν αυξηθεί κατά 10% και η αρόσιμη γη έχει μειωθεί κατά 48%. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε
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κατά 36% και ο αριθμός των αγροτεμαχίων μειώθηκε επίσης κατά 36%, γεγονός που δείχνει μια τάση για
λιγότερες εκμεταλλεύσεις, λιγότερα αγροτεμάχια και μεγαλύτερο μέγεθος εκμετάλλευσης. Η αύξηση του
αριθμού των προβάτων (κατά 16%) και των αιγών (κατά 10%) επιβεβαιώνει ότι ο χαρακτήρας της περιοχής
έγινε λιγότερο μεικτός τα τελευταία 50 χρόνια, με τους αγρότες να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες
τάσεις του τομέα εντατικοποιώντας την κτηνοτροφική τους παραγωγή (το μέσο μεγέθος του κοπαδιού
αυξάνεται από 26 σε 67 πρόβατα ανά εκμετάλλευση την περίοδο 1961 - 2000). Σήμερα η περιοχή μελέτης
Βίγλα κατέχει πάνω από το 30% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου και το 25% των προβάτων της Λήμνου σε
περισσότερες από 150 εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το Μητρώο Κτηνοτροφίας του 2017. Αυτό το μοτίβο
σχετίζεται επίσης με το υψηλό ποσοστό ιδιόκτητων εκτάσεων από τους αγρότες της περιοχής, που ανέρχεται
σε 65%, σημαντικά υψηλότερο από το 44% που καταγράφεται σε επίπεδο νησιού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, το 68% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης Βίγλα έχει δηλωθεί
για γεωργικές επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων (δηλαδή 67.394,2 στρ. από το σύνολο
των 97.834,4 στρ.). Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις χρήσεις της αγροτικής γης στις τέσσερις κοινότητες Κάσπακα,
Σαρδών, Κατάλακκου και Δάφνης αντικατοπτρίζουν το κτηνοτροφικό προφίλ που περιγράφεται παραπάνω. Οι
βοσκότοποι είναι η κύρια χρήση της γης, καλύπτοντας το 85% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης. Τα
κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές και τα λοιπά σιτηρά αντιπροσωπεύουν το 10%, ενώ μόνο το 2,1% της γης
έχει δηλωθεί σε αγρανάπαυση. Τα όσπρια έχουν πολύ χαμηλή παρουσία, ενώ υπάρχουν κάποια αμπέλια,
κυρίως στην κοινότητα της Δάφνης.
Πίνακας 9: Περιοχή μελέτης Βίγλα: Αγροτικές χρήσεις γης όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017
Χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Αρωματικά φυτά
Ελαιούχοι σπόροι
Ελαιώνες
Εσπεριδοειδή
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Δενδροφύτευση
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
57.232,6
1.444,6
29,2
5.488,4
1.420,0
16,6
876,8
649,7
7,5
16,4
159,7
1,6
18,5
1,2
0,5
3,8
8,8
18,3
67.394,2

Ποσοστό %
84,92%
2,14%
0,04%
8,14%
2,11%
0,02%
1,30%
0,96%
0,01%
0,02%
0,24%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,03%
100,00%
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3.3.2. Περιοχή μελέτης Φακός
Η περιοχή μελέτης Φακός, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λήμνου, καλύπτει 54.494,4 στρέμματα και περιλαμβάνει
τις κοινότητες Κοντιά, Τσιμανδρίων και Πορτιανού. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει ένα μεικτό τοπίο, καθώς
τις λοφώδεις περιοχές στο δυτικό τμήμα διαδέχεται η εύφορη αρδευόμενη πεδιάδα του Κοντιά, ενώ η
ακατοίκητη χερσόνησος του Φακού στα νότια χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν για βόσκηση. Αυτός ο χαρακτήρας
του τοπίου έχει οδηγήσει σε ένα μεικτό σύστημα αροτραίων καλλιεργειών και κτηνοτροφικής δραστηριότητας
που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης το 2000 ήταν 245 στρ. και το
μέσο μέγεθος των αγροτεμαχίων ήταν 23 στρ., ήτοι 10 αγροτεμάχια ανά εκμετάλλευση. Η κοινότητα
Πορτιανού έχει μικρότερα μεγέθη αγροτεμαχίων, της τάξης των 10 στρ. Αυτό είναι ενδεικτικό ενός
περισσότερο γεωργικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί επίσης να αποδοθεί στο γεγονός ότι το Πορτιανού δεν έχει
γη στη χερσόνησο του Φακού, το έδαφος του οποίου κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των κοινοτήτων Κοντιά και
Τσιμανδρίων. Ο χαρακτήρας κάθε κοινότητας μπορεί να διαφέρει, αλλά η περιοχή μελέτης στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται από την παρουσία τόσο των βοσκότοπων (65%) όσο και των αροτραίων καλλιεργειών (34%),
ενώ το 16% της αγροτικής γης αρδεύεται, τροφοδοτούμενο με νερό από το φράγμα στα βόρεια του Κοντιά.
Αυτή η ποικιλία προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών στους αγρότες. Η ζήτηση γης είναι εμφανής στο
μεγάλο ποσοστό των μισθωμένων γαιών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της Χρησιμοποιούμενης
Γεωργικής Γης στις κοινότητες Κοντιά και Τσιμανδρίων.
Η ΧΓΓ αυξήθηκε κατά 5,4% μεταξύ 1961 και 2000, αν και ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 69%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των βοσκοτόπων (19%), καθώς η αρόσιμη γη έχει μειωθεί κατά 13%. Ο
αριθμός των αγροτεμαχίων έχει μειωθεί κατά 55% και το μέσο μέγεθός τους έχει αυξηθεί από 10 σε 23 στρ.,
γεγονός που υποδηλώνει τη συσσώρευση γης σε ολοένα μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις που είναι πιο βιώσιμες
οικονομικά. Αυτή η τάση είναι εμφανής όσον αφορά την κτηνοτροφία, καθότι ενώ ο αριθμός των
εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα έχει μειωθεί κατά 57% μεταξύ 1961-2000, ο συνολικός αριθμός
προβάτων αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά 48%, δείχνοντας την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, από 30 σε 100
πρόβατα/εκμετάλλευση. Σήμερα η περιοχή μελέτης Φακός κατέχει πάνω από το 25% του συνολικού ζωικού
κεφαλαίου και το 26% των προβάτων της Λήμνου σε περισσότερες από 90 εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το
Μητρώο Κτηνοτροφίας του 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, το 59% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης (32.225,7 στρ. από
το σύνολο των 54.494,4 στρ.) έχει δηλωθεί για γεωργικές επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
βοσκοτόπων. Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις χρήσεις της αγροτικής γης στις τρεις επιλεγμένες κοινότητες Κοντιά,
Τσιμανδρίων και Πορτιανού αντικατοπτρίζουν ένα μεικτό προφίλ. Οι βοσκότοποι είναι η κύρια χρήση της γης,
καλύπτοντας το 60% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης, τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές και τα
λοιπά σιτηρά αντιπροσωπεύουν το 34% της ΧΓΓ, ενώ το 4,4% της γης έχει δηλωθεί σε αγρανάπαυση. Όλες οι
υπόλοιπες δηλωμένες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο από το 2% (Πίνακας 10).
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Πίνακας 10: Περιοχή μελέτης Φακός: Αγροτικές χρήσεις γης όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017
Χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Γεώμηλα
Ελαιούχοι σπόροι
Ελαιώνες
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
19.164,9
2.052,8
154,7
8.902,6
1.408,1
52,3
95,8
189,8
17,2
4,0
143,2
11,4
4,5
12,9
1,8
9,7
32.225,7

Ποσοστό %
59,47%
6,37%
0,48%
27,63%
4,37%
0,16%
0,30%
0,59%
0,05%
0,01%
0,44%
0,04%
0,01%
0,04%
0,01%
0,03%
100,00%

3.3.3. Περιοχή μελέτης Ηφαιστεία
Η περιοχή μελέτης Ηφαιστεία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Λήμνου. Καλύπτει συνολική έκταση
61.120,0 στρεμμάτων και περιλαμβάνει τις κοινότητες Κοντοπουλίου, Ρεπανιδίου και Καλλιόπης. Η περιοχή
μελέτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα τοπίο - μωσαϊκό γεωργικών εκτάσεων. Το ομαλό ανάγλυφο και τα
χαρακτηριστικά του εδάφους οδήγησαν στην ανάπτυξη αροτραίων καλλιεργειών, με τους βοσκότοπους να
αποτελούν μόλις το 7,9% της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης (ΕΛΣΤΑΤ, 2000). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της περιοχής είναι η παρουσία της Χορταρόλιμνης, η οποία χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος βοσκότοπος. Ο
γεωργικός χαρακτήρας της περιοχής μπορεί επίσης να γίνει κατανοητός από το μικρό μέγεθος των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων (περίπου 100 στρ.) και το ακόμη μικρότερο μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου (μόλις 3,5 στρ.),
αντιστοιχώντας σε 28,4 αγροτεμάχια ανά εκμετάλλευση. Πρόκειται για ένδειξη κατακερματισμού της γης, κάτι
που είναι χαρακτηριστικό για ένα αγροτικό τοπίο που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αροτραίων ξηρικών
καλλιεργειών. Αυτός ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί στη διάρκεια των ετών, καθώς ο αριθμός των
εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 56% μεταξύ 1961 και 2000, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της γης σε
λιγότερες εκμεταλλεύσεις με μεγαλύτερα αγροτεμάχια, συντελώντας σε αύξηση 113% του μέσου μεγέθους
εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, η απώλεια βοσκοτόπων (13%) υπερέβη την απώλεια γεωργικών εκτάσεων
(1,1%), συνεπώς η περιοχή διατήρησε τον χαρακτήρα του τοπίου αροτραίων καλλιεργειών.
Όσον αφορά την κτηνοτροφία, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα μειώθηκε δραματικά
κατά την περίοδο 1961-2000, ενώ ο συνολικός αριθμός προβάτων αυξήθηκε ελαφρά λόγω της γενικής τάσης
εντατικοποίησης της κτηνοτροφίας. Παρόλα αυτά, το μέσο μέγεθος κοπαδιού παρέμεινε αρκετά χαμηλό,
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έχοντας σημειώσει αύξηση από 5 σε 24 πρόβατα/εκμετάλλευση την περίοδο αυτή. Το μικρό μέγεθος
κοπαδιού και το χαμηλό ποσοστό βοσκοτόπων δείχνουν ότι η κτηνοτροφία έχει πολύ περιορισμένο ρόλο σε
αυτή την περιοχή. Σήμερα η περιοχή μελέτης κατέχει μόλις το 4,5% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου και το
5% των προβάτων της Λήμνου σε 40 εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το Μητρώο Κτηνοτροφίας του 2017. Από
την άποψη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν υπάρχει κάποια εμφανής τάση για το σύνολο της περιοχής
μελέτης, καθώς κάθε κοινότητα έχει διαφορετικό προφίλ όσον αφορά το ποσοστό της γης που μισθώνεται για
τη γεωργία.
Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ δείχνουν ότι το 43% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης Ηφαιστεία έχει
δηλωθεί για γεωργικές επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων (δηλαδή 26.402,1 στρ. από το
σύνολο των 61.120,0 στρ.). Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις χρήσεις της αγροτικής γης στις τρεις επιλεγμένες
κοινότητες Κοντοπουλίου, Ρεπανιδίου και Καλλιόπης αποτυπώνουν το γεωργικό προφίλ της περιοχής, καθώς
τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές και τα λοιπά σιτηρά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής
ΧΓΓ, ενώ το 13,5% έχει δηλωθεί ως γη σε αγρανάπαυση και οι βοσκότοποι αποτελούν μόνο το 24%. Όλες οι
υπόλοιπες δηλωμένες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο από το 2% (Πίνακας 11).
Πίνακας 11: Περιοχή μελέτης Ηφαιστεία: Αγροτικές χρήσεις γης όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017
Χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Αρωματικά φυτά
Γεώμηλα
Ελαιούχοι σπόροι
Ελαιώνες
Εσπεριδοειδή
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Πυρηνόκαρπα
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
6.327,1
821,8
103,9
12.695,7
3.568,0
143,4
2.120,8
406,5
36,0
5,3
31,5
84,0
1,9
30,9
4,5
1,0
11,7
9,1
26.402,1

Ποσοστό %
23,96%
3,11%
0,39%
48,08%
13,51%
0,54%
8,03%
1,54%
0,14%
0,02%
0,12%
0,32%
0,01%
0,12%
0,02%
0,00%
0,04%
0,03%
100,00%
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3.3.4. Περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη
Η περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη, στο νοτιοανατολικό άκρο της Λήμνου, καλύπτει επιφάνεια 46.529,5
στρεμμάτων. Η περιοχή μελέτης, η οποία αποτελείται από τις κοινότητες Καμινίων, Φισίνης και Σκανδάλης,
παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης. Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη μειώθηκε κατά 61% κατά την περίοδο
1961-2000, όπως και ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και των αγροτεμαχίων (65% και 64% αντίστοιχα). Ειδικά
στη Φυσίνη, η εγκατάλειψη της γης έχει φτάσει στο 75%. Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν οι αροτραίες
καλλιέργειες, καθώς η αναλογία των βοσκότοπων στη Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη είναι μόλις 19%. Το
μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης το 2000 ήταν μόλις 62,5 στρ., ελαφρά αυξημένο κατά 10% από το 1961.
Εντούτοις, κάθε κοινότητα παρουσιάζει διαφορετική τάση σε αυτή την περίπτωση, με τη Σκανδάλη να
εμφανίζει 91% αύξηση ενώ η τάση στις άλλες δύο κοινότητες είναι αρνητική. Το μέσο μέγεθος των
αγροτεμαχίων είναι 2,8 στρ. και κάθε εκμετάλλευση έχει κατά μέσο όρο 21,7 αγροτεμάχια. Η αναλογία αυτή
δεν έχει αλλάξει πολύ από το 1961, αποκαλύπτοντας τη γενική τάση εγκατάλειψης της περιοχής, η οποία δεν
έχει υποστεί την τάση συγκεντροποίησης της γης που είναι εμφανής σε άλλα μέρη της Λήμνου (όπου
λιγότερες και πιο βιώσιμες εκμεταλλεύσεις έχουν αντικαταστήσει τις μικρότερες μονάδες του παρελθόντος).
Η περιοχή μελέτης πλήττεται από την παρουσία αγριοκούνελων τα τελευταία 15-20 χρόνια, γεγονός που
σχετίζεται με τη γενικότερη τάση εγκατάλειψης (λιγότεροι άνθρωποι στα χωράφια σημαίνει περισσότερος
χώρος για να αναπτυχθούν τα αγριοκούνελα). Αντίστροφα, η εκτεταμένη παρουσία αγριοκούνελων αποτελεί
ένα ισχυρό αντικίνητρο για τους αγρότες να (επαν)επενδύσουν στην περιοχή μελέτης σήμερα, κάτι που
φαίνεται να οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο.
Όσον αφορά την κτηνοτροφία, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα μειώθηκε έως και
80% μεταξύ 1961 και 2000, ενώ ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 36%. Αυτό δείχνει μια τάση
εγκατάλειψης, η οποία όμως παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των τριών κοινοτήτων, καθώς τα Καμίνια
παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης από τις άλλες δύο κοινότητες. Ο μέσος αριθμός
προβάτων/εκμετάλλευση αυξήθηκε από 10 σε 35 μεταξύ 1961-2000. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι
χαμηλό σε σύγκριση με τις τάσεις εντατικοποίησης που παρατηρούνται σε άλλα μέρη της Λήμνου. Ο
περιορισμένος ρόλος της κτηνοτροφίας σε αυτήν την περιοχή μελέτης καθίσταται όλο και πιο εμφανής στις
μέρες μας. Το Μητρώο Κτηνοτροφίας του 2017 δείχνει ότι η περιοχή κατέχει μόνο το 1,3% του συνολικού
ζωικού κεφαλαίου και το 1,5% του συνολικού αριθμού προβάτων της Λήμνου.
Τα στοιχεία του ΟΣΔΕ (2017) δείχνουν ότι μόνο το 35% της συνολικής επιφάνειας της περιοχής μελέτης
Φυσίνη-Πολιόχνη έχει δηλωθεί για γεωργικές επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων (δηλαδή
16.348,7 στρ. από το σύνολο των 46.529,5 στρ.). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για τις χρήσεις της
αγροτικής γης στις τρεις επιλεγμένες κοινότητες Καμινίων, Φυσίνης και Σκανδάλης, οι βοσκότοποι είναι η
κύρια χρήση της γης, καλύπτοντας το 77% της ΧΓΓ, τα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές και τα λοιπά σιτηρά
αντιπροσωπεύουν το 8%, ενώ το 6,7% έχει δηλωθεί ως γη σε αγρανάπαυση. Όλες οι υπόλοιπες δηλωμένες
καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν συνολικά λιγότερο από το 5% (Πίνακας 12). Με βάση αυτά τα ποσοστά, η
κτηνοτροφία, αν και οριακή σε σύγκριση με άλλες περιοχές του νησιού, φαίνεται να είναι η βασική αγροτική
δραστηριότητα στην περιοχή. Προκύπτει έτσι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των επίσημων στοιχείων που
συγκέντρωσε η ΕΛΣΤΑΤ το 2000 (οι βοσκότοποι στη ΧΓΓ είναι το 19%) και τα δεδομένα του ΟΣΔΕ για το 2017
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(οι βοσκότοποι καλύπτουν το 77% της περιοχής που καταχωρήθηκε στο ΟΣΔΕ), υποδεικνύοντας τον
διαφορετικό τρόπο με τον οποίο είναι καταχωρημένη η αγροτική γη στα δύο απογραφικά συστήματα.
Πίνακας 12: Περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη: Αγροτικές χρήσεις γης όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ, 2017
Χρήσεις γης
Βοσκότοποι
Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές
Σκληρό σιτάρι
Λοιπά σιτηρά
Αγρανάπαυση
Κηπευτικά
Βρώσιμα όσπρια
Αμπέλια
Αρωματικά φυτά
Γεώμηλα
Ελαιώνες
Αμυγδαλιές
Μηλοειδή
Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις
Σύνολο

Έκταση (στρ.)
12.713,9
878,4
5,8
446,1
1.089,1
486,3
125,4
136,2
2,6
3,7
32,8
1,1
404,1
1,0
22,2
16.348,7

Ποσοστό %
77,77%
5,37%
0,04%
2,73%
6,66%
2,97%
0,77%
0,83%
0,02%
0,02%
0,20%
0,01%
2,47%
0,01%
0,14%
100,00%
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4. Δομή και λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων: Αποτελέσματα
της έρευνας πεδίου
Η έρευνα πεδίου διεξήχθη στη Λήμνο την άνοιξη του 2018 σε ένα δείγμα 26 αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Έξι
(6) εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην περιοχή μελέτης Βίγλα, επτά (7) στην περιοχή μελέτης Φακός, 11 στην
περιοχή μελέτης Ηφαιστεία, μία (1) στην περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη, και επιπλέον το Κτήμα της
«Μητρόπολης», που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, έξω από τις τέσσερις περιοχές μελέτης. Το δείγμα αυτό
δεν αντιπροσωπεύει τον γενικό χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεων της Λήμνου, καθώς δεν επελέγη τυχαία.
Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία επιλογής, βασισμένη σε πληροφόρηση από πληροφοριοδότες κλειδιά. Κατά βάση, επιλέχθηκαν μεγάλες εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν ευρύτερη ποικιλία
χαρακτηριστικών σε σύγκριση με τον μέσο όρο των εκμεταλλεύσεων του νησιού. Επιπλέον, το Κτήμα της
«Μητρόπολης» επιλέχθηκε ως ειδική περίπτωση που διαφέρει όσον αφορά τη διαχείριση και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς από τις υπόλοιπες μονάδες του δείγματος. Στην περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη, ο
περιορισμένος αριθμός εν ενεργεία εκμεταλλεύσεων οδήγησε στην επιλογή ενός μόνο δείγματος.

4.1. Τυπολογία των εκμεταλλεύσεων με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους
4.1.1. Μεθοδολογία έρευνας
Προκειμένου να διερευνηθεί η τυπολογία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες
δομικές μεταβλητές:

•
•

Η κατηγορία της εκμετάλλευσης (γεωργική, κτηνοτροφική, μεικτή),

•

Οι μονάδες Ισοδύναμων Ζώων (ΙΖ)7,

•
•
•

Η καλλιεργούμενη γη ανά εκμετάλλευση,

•

Η αναλογία μισθωμένης γης προς τη ΧΓΓ.

Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ), σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο 3.1,

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
Η αναλογία καλλιεργούμενης γης προς τη ΧΓΓ, και

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis – PCA)
σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Riedel et al (2007) με στόχο τη μείωση των αρχικών μεταβλητών σε νέες,
σύνθετες μεταβλητές (παράγοντες), οι οποίες διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερη από την αρχική
πληροφορία.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά συστάδες (Cluster Analysis), με τη χρήση της μεθόδου Kernel, για την
ταξινόμηση των εκμεταλλεύσεων σε διαφορετικές ομάδες, χρησιμοποιώντας τους παράγοντες της Ανάλυσης
Κύριων Συνιστωσών (PCA).

7

Μια (1) πλήρως αναπτυγμένη αγελάδα ισούται με ένα (1) Ισοδύναμο Ζώο. Ένα (1) πρόβατο ή (1) αίγα ισούται με 0,13
ΙΖ.
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4.1.2. Αποτελέσματα τυπολογίας
Τρεις παράγοντες αποκτήθηκαν μέσω της ανάλυσης PCA, οι οποίοι αιτιολόγησαν το 81% της αρχικής
διακύμανσης. Ο Παράγοντας 1 εκφράζει τον τύπο εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι σχετίζεται περισσότερο με
την καλλιεργούμενη γη, την αναλογία ζωικού κεφαλαίου (ΙΖ) ανά ΧΓΓ και την κατηγορία εκμετάλλευσης. Ο
Παράγοντας 2 σχετίζεται περισσότερο με το μέγεθος της εκμετάλλευσης καθώς και οι τέσσερις μεταβλητές με
σημαντική συμβολή υποδεικνύουν την κλίμακα των εκμεταλλεύσεων. Ο Παράγοντας 3 σχετίζεται με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς εκφράζει τόσο την ιδιοκτησία γης όσο και το ποσοστό της μισθωμένης γης
προς τη ΧΓΓ.
Πίνακας 13: Τυπολογία εκμεταλλεύσεων: Συμβολή των μεταβλητών στους κύριους παράγοντες της
Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA)
Παράγοντας 1

Παράγοντας 2

Παράγοντας 3

Μονάδες Ισοδύναμων Ζώων προς ΧΓΓ

-.884

.000

.101

Καλλιεργούμενη γη

.827

.025

.263

Κατηγορία εκμετάλλευσης

.776

-.503

.117

Μονάδες Ισοδύναμων Ζώων

-.088

.893

.111

Καλλιεργούμενη γη προς ΧΓΓ

.304

-.762

.249

Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη (ΧΓΓ)

.615

.718

-.060

Ιδιοκτησία γης

.179

.652

-.581

Μισθωμένη γη προς ΧΓΓ

.159

-.020

.903

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Kernel για την ανάλυση κατά συστάδες, το αποτέλεσμα ήταν τρεις (3) ομάδες:

✓ Η Ομάδα Α περιλαμβάνει μικρομεσαίες μεικτές εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν ισορροπημένη
αναλογία καλλιεργούμενης γης και μισθώνουν περισσότερο από το ήμισυ της ΧΓΓ τους, ενώ η αναλογία
ζώων ανά ΧΓΓ είναι υψηλή. Αυτή η ομάδα αποτελείται από 13 εκμεταλλεύσεις, που κατανέμονται κυρίως
στις περιοχές μελέτης Φακός και Ηφαιστεία.

✓ Η Ομάδα Β αντιπροσωπεύει μεγάλες μεικτές εκμεταλλεύσεις με πολλά ζώα και βοσκότοπους, που έχουν
μια μέση αναλογία ζώων ανά ΧΓΓ και όπου ένα μεγάλο μέρος της γης (σχεδόν 50%) ανήκει στους αγρότες.
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επτά (7) εκμεταλλεύσεις στη Βίγλα και τον Φακό, δηλαδή στις δύο περιοχές
μελέτης στις οποίες κυριαρχούν οι βοσκότοποι. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα φαίνεται να είναι πιο
εκτατική σε αυτή την ομάδα, σε σύγκριση με τις ομάδες 1 και 3.

✓ Η Ομάδα Γ περιλαμβάνει τις τέσσερις (4) μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή μελέτης
Ηφαιστεία, οι οποίες μισθώνουν σχεδόν το σύνολο της ΧΓΓ. Περιλαμβάνεται επίσης η μεγάλη
εκμετάλλευση στη Φυσίνη-Πολιόχνη, η οποία παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά γεωργικής
εκμετάλλευσης (ποσοστό καλλιεργήσιμης γης, ποσοστό μισθωμένης γης προς ΧΓΓ, συνολική ΧΓΓ) παρά το
γεγονός ότι είναι στην πραγματικότητα μεικτή, καθώς και το Κτήμα της «Μητρόπολης» (το οποίο διαθέτει
τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκτός από το ιδιοκτησιακό καθεστώς).
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Πίνακας 14: Τυπολογία εκμεταλλεύσεων: Μέσος όρος των χαρακτηριστικών των ομάδων που προέκυψαν
από την Ανάλυση κατά Συστάδες (cluster analysis)
Ομάδα Α

Ομάδα Β

Ομάδα Γ

4.319,2

16.302,9

10.834,0

Μονάδες Ισοδύναμων Ζώων (ΙΖ)

30,23

65,65

18,30

Ισοδύναμα Ζώα (ΙΖ) προς ΧΓΓ

0,0085

0,0046

0,0011

Καλλιεργούμενη γη (στρ.)

2.364,0

3.874,3

10.694,0

% Καλλιεργούμενης γης προς ΧΓΓ

61%

26%

99%

Ιδιοκτησία γης (στρ.)

657,7

6.767,1

634,0

% Μισθωμένης γης ανά ΧΓΓ

70%

52%

91%

Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη (ΧΓΓ)
(στρέμματα)

4.2. Τυπολογία γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών
4.2.1. Μεθοδολογία έρευνας
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2.2, το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας πεδίου
σχεδιάστηκε για να καταγράψει τις βασικές γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αγρότες
του δείγματος. Οι πρακτικές που καταγράφηκαν σε επίπεδο εκμετάλλευσης είναι οι εξής: ο αριθμός των
διαφορετικών τύπων καλλιέργειας, η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση, η συγκαλλιέργεια, η εποχιακή βόσκηση
των καλλιεργούμενων (αροτραίων) εκτάσεων, η χρήση φυσικής λίπανσης (κοπριάς), η χρήση χημικών
λιπασμάτων και η χρήση φυτοφαρμάκων (ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα).
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a) Πρακτικές που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση
Ο αριθμός των τύπων καλλιεργειών ανά εκμετάλλευση αποτελεί δείκτη διαφοροποίησης του συστήματος
χρήσεων γης και χρησιμοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους Paracchini και Capitani (2011) για να
περιγράψει τη φυσική δομή των αγροτικών τοπίων. Η ανάλυση των τύπων καλλιεργειών στο δείγμα των
εκμεταλλεύσεων που ερευνήθηκαν ήταν η πρώτη παράμετρος που εξετάστηκε στην παρούσα μελέτη, με
στόχο να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι γεωργοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους καλλιεργειών
για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες ανάγκες τους και να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους. Η χωρική
κατανομή των τύπων καλλιεργειών και η συσχέτιση με την τυπολογία των εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιήθηκαν
ως παράγοντες.
Μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιούν οι αγρότες είναι η καλλιέργεια σε ένα σύστημα αμειψισποράς, στο
οποίο οι γεωργοί αλλάζουν τις καλλιέργειές τους (κάθε δύο, τρία ή περισσότερα χρόνια) ή αφήνουν τη γη σε
αγρανάπαυση. Η αγρανάπαυση, η αμειψισπορά και η συγκαλλιέργεια είναι αλληλοσυνδεόμενες πρακτικές
οι οποίες χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από τους αγρότες για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και
την αύξηση της παραγωγικότητας σε βάθος χρόνου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια τους με τον αριθμό των
τύπων καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες, έχουν επίσης εξεταστεί ως δείκτες
διαφοροποίησης στην παρούσα μελέτη.
β) Πρακτικές που σχετίζονται με τη συμπληρωματικότητα και την εντατικοποίηση
Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η κτηνοτροφία στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ήταν
συμπληρωματική προς τη γεωργία, καθώς οι αγρότες προσπαθούσαν να επιτύχουν την αυτάρκεια και να
διαφοροποιήσουν τις επιλογές τους, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους της παραγωγής. Αυτή
η πρακτική ήταν μη εκτατική και μη εντατική, σύμφωνα με τους Μάργαρη (1992) και Γιούργα (1991), και
βασίστηκε στη διατροφή των ζώων με υπολειπόμενα προϊόντα αροτραίων καλλιεργειών παρά με ελεύθερη
βοσκή, πρακτική που συνέβαλε στη λίπανση του εδάφους. Μετά την κατάρρευση των παραδοσιακών
γεωργοκτηνοτροφικών συστημάτων, η κτηνοτροφία έγινε εκτατική κυρίως λόγω της εγκατάλειψης της γης, η
οποία οδήγησε στη μετατροπή καλλιεργούμενων εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών σε
αναβαθμίδες) σε βοσκότοπους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να διαπιστωθεί και στη Λήμνο, αν και το μεγάλο
ποσοστό αρόσιμης γης (για νησιωτικά δεδομένα) επέτρεψε να διατηρηθεί στη Λήμνο ένα ημι-εκτατικό
σύστημα τα τελευταία 50 χρόνια.
Όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο 4.1, η κατηγορία των μεικτών εκμεταλλεύσεων που επικρατεί σήμερα στη
Λήμνο βασίζεται τόσο στην παραγωγή ζωοτροφών, όσο και στην ελεύθερη βοσκή και την εποχιακή βόσκηση
σε αροτραίες εκτάσεις8. Αυτή η συμπληρωματικότητα ήταν ένα σημαντικό στοιχείο του παραδοσιακού
συστήματος χρήσεων γης των νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Λήμνου. Η ανάλυση της εποχιακής
βόσκησης στις εκμεταλλεύσεις του δείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης συμπληρωματικότητας
στην παρούσα μελέτη.

8

Σύμφωνα με τη Γεωργακοπούλου (1996), οι αγρότες της Λήμνου παράγουν περίπου το 40% της συνολικής ποσότητας
των ζωοτροφών (το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι κριθάρι) και αγοράζουν το υπόλοιπο.
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Η εντατικοποίηση της γεωργίας κατά τα τελευταία 60 χρόνια οδήγησε στην εισαγωγή χημικών σκευασμάτων
(φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων), προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή και να μειωθούν οι κίνδυνοι
προσβολής των καλλιεργειών. Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων θεωρείται δείκτης εντατικοποίησης στη
γεωργία (Temme and Verburg, 2011), όπως και η χρήση φυτοφαρμάκων (Herzog et al., 2006). Στην παρούσα
μελέτη, η χρήση φυτοφαρμάκων (ειδικά ζιζανιοκτόνων) και η χρήση χημικών λιπασμάτων και κοπριάς
(δηλαδή φυσική λίπανση) εξετάστηκαν σε όλο το δείγμα των εκμεταλλεύσεων ως δείκτες εντατικοποίησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση λιπασμάτων υπήρξε μια σχεδόν σταθερή μεταβλητή στο δείγμα και έτσι
αποκλείστηκε από τον ορισμό της τυπολογίας των πρακτικών κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κύριων
συνιστωσών (PCA).
4.2.2. Τυπολογία πρακτικών
Η ανάλυση αυτών των πρακτικών οδήγησε στην αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τυπολογίας, συμβάλλοντας
στη διερεύνηση και επεξήγηση των σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων
(που καταγράφηκαν στο πρώτο μέρος της έρευνας) και των πρακτικών που εφαρμόζουν οι αγρότες. Η
Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) χρησιμοποιήθηκε και πάλι για να αξιολογηθούν οι σχέσεις μεταξύ των
πρακτικών και να γίνει ο καθορισμός της τυπολογίας τους σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης. Τρεις
παράγοντες αποκτήθηκαν μέσω της ανάλυσης PCA, οι οποίοι αιτιολόγησαν το 74% της αρχικής διακύμανσης.
Πίνακας 16: Τυπολογία πρακτικών: Συμβολή των μεταβλητών στους κύριους παράγοντες της Ανάλυσης
Κύριων Συνιστωσών (PCA)
Παράγοντες
1

2

3

Αριθμός καλλιεργειών στην αμειψισπορά

.935

-.147

.008

Αμειψισπορά

.927

-.085

-.007

Αριθμός τύπων καλλιεργειών

.814

-.269

.051

Αγρανάπαυση

.800

.144

-.314

Συγκαλλιέργεια

.666

.126

.419

Μήνες εποχιακής βόσκησης σε καλλιέργειες

-.130

.940

.029

Εποχιακή βόσκηση σε καλλιέργειες

-.015

.920

-.085

Φυσική λίπανση

-.112

.078

.712

Χρήση φυτοφαρμάκων

.089

-.146

.694

➔ Ο 1ος Παράγοντας εκφράζει τη διαφοροποίηση, καθώς σχετίζεται περισσότερο με την αμειψισπορά,
τον αριθμό των τύπων καλλιεργειών, την αγρανάπαυση και τη συγκαλλιέργεια.
➔ Ο 2ος Παράγοντας αντιπροσωπεύει τη συμπληρωματικότητα, καθώς εκφράζει τους τύπους βόσκησης.
➔ Ο 3ος Παράγοντας σχετίζεται με την εντατικοποίηση, καθώς σχετίζεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων και
τη φυσική λίπανση.
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a) Δείκτης διαφοροποίησης
Η κατανομή του δείκτη διαφοροποίησης δεν είναι φυσιολογική και η διάμεσος είναι πολύ μεγαλύτερη από
τον μέσο όρο, καθώς οι τιμές συγκεντρώνονται πάνω και κάτω από τον μέσο όρο. Όσον αφορά τη χωρική
κατανομή, φαίνεται ότι η περιοχή μελέτης Βίγλα έχει τον χαμηλότερο δείκτη διαφοροποίησης με μέσο όρο 0.465 και διάμεσο 0.941. Η περιοχή μελέτης Φακός είναι πιο ισορροπημένη με μέσο όρο κοντά στο μηδέν (0.077) και διάμεσο 0.465, ενώ η περιοχή Ηφαιστεία παρουσιάζει μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα με μέσο
όρο 0.145 και με διάμεσο 0.553. Το δείγμα στην περιοχή μελέτης Φυσίνη-Πολιόχνη είναι το πιο
διαφοροποιημένο ενώ το Κτήμα της «Μητρόπολης» βρίσκεται πολύ πάνω από το μέσο όρο.

Εξετάζοντας περαιτέρω τη σχέση αυτού του δείκτη με άλλες μεταβλητές, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ: (i)
της διαφοροποίησης και της κατηγορίας εκμετάλλευσης (δηλαδή τις μεικτές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
(συσχέτιση Pearson 0,509 σε p = 0,008), (ii) της διαφοροποίησης και της αναλογίας καλλιεργούμενης γης ανά
ΧΓΓ και (iii) της διαφοροποίησης και της αναλογίας μισθωμένων γαιών ανά ΧΓΓ. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ
της κατηγορίας των εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης, οι μεικτές και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις
εμφανίζονται πολύ πιο διαφοροποιημένες, γεγονός που ενισχύεται και από τη σχέση καλλιεργούμενης
έκτασης και διαφοροποίησης. Επιπλέον, καθώς αυτοί οι τύποι εκμεταλλεύσεων μισθώνουν ένα μεγάλο μέρος
της γης τους, είναι επίσης εμφανής η σχέση μεταξύ αναλογίας μισθωμένων γαιών ανά ΧΓΓ και
διαφοροποίησης.
Όσον αφορά την τυπολογία των εκμεταλλεύσεων, φαίνεται ότι ο δείκτης διαφοροποίησης για την ομάδα Α
ποικίλλει, με μέσο όρο -0,04 και διάμεσο 0,46 και ότι τα δείγματα συγκεντρώνονται σε θετικές και αρνητικές
συστάδες. Εξετάζοντας χωρικά αυτή την κατανομή, το δείγμα στη Βίγλα φαίνεται να έχει την υψηλότερη τιμή
διαφοροποίησης σε αυτή την ομάδα, ενώ στον Φακό και την Ηφαιστεία ο δείκτης ποικίλλει, λόγω του αριθμού
των καλλιεργειών και της αμειψισποράς, αντίστοιχα. Η ομάδα Β έχει γενικά έναν χαμηλό δείκτη
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διαφοροποίησης με μέσο όρο -0,64 και διάμεσο-1,18, εκτός από ένα δείγμα της Βίγλας που έχει πολλούς
διαφορετικούς τύπους καλλιέργειας και πρακτικές που περιλαμβάνουν τόσο την αγρανάπαυση όσο και την
αμειψισπορά. Οι εκμεταλλεύσεις της Ομάδας Γ είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένες, δεδομένου ότι η ομάδα
αυτή αποτελείται κυρίως από μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες φαίνεται να επιδιώκουν τη
διαφοροποίηση των πρακτικών τους προκειμένου να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.

Συσχετίσεις
Αναλογία

Αναλογία

Καλλιεργούμενων

Μισθωμένης

εκτάσεων / ΧΓΓ

γης / ΧΓΓ

.509**

.528**

.418*

.008

.006

.038

26

26

25

1

.564**

.346

.003

.090

26

25

1

.238

Κατηγορία
Διαφοροποίηση εκμετάλλευσης
Διαφοροποίηση

Συσχέτιση Pearson

1

Sig. (2-tailed)
N
Κατηγορία

Συσχέτιση Pearson

εκμετάλλευσης

Sig. (2-tailed)
N

Αναλογία

Συσχέτιση Pearson

Καλλιεργούμενων

Sig. (2-tailed)

εκτάσεων / ΧΓΓ

N

Αναλογία Μισθωμένης

Συσχέτιση Pearson

γης / ΧΓΓ

Sig. (2-tailed)
N

26

26

.253
26

25
1

25
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β) Δείκτης συμπληρωματικότητας
Η κατανομή του δείκτη συμπληρωματικότητας είναι φυσιολογική και η χωρική κατανομή του δείχνει ότι η
συμπληρωματικότητα είναι μάλλον υψηλή στην περιοχή μελέτης Φακός, με μέσο όρο 0.592 και διάμεσο
0.744, καθώς πολλοί αγρότες φαίνεται να επωφελούνται από την εποχιακή βόσκηση, ενώ στη Βίγλα, με μέσο
όρο -0.777 και διάμεσο -0.738, φαίνεται ότι το σχετικά χαμηλό ποσοστό καλλιεργούμενης γης δεν προσφέρει
πολλές ευκαιρίες συμπληρωματικότητας. Η περιοχή μελέτης Ηφαιστεία παρουσιάζει ευρεία κατανομή του
δείκτη, ο οποίος είναι πιο ισορροπημένος με μέσο όρο κοντά στο μηδέν (-0,024) και διάμεσο 0,121, γεγονός
που υποδεικνύει μια ευρύτερη ποικιλία επιλογών για τους αγρότες. Το δείγμα στην περιοχή Φυσίνη-Πολιόχνη
φαίνεται να είναι πιο εντατικής μορφής, καθώς εκτός από τον αρνητικό δείκτη συμπληρωματικότητας έχει
επίσης υψηλό αριθμό ζωικού κεφαλαίου. Στο Κτήμα της «Μητρόπολης», οι πρακτικές φαίνεται να στοχεύουν
στη συμπληρωματικότητα, όπως δείχνει ο δείκτης.

Εξετάζοντας τη σχέση του δείκτη συμπληρωματικότητας με άλλες μεταβλητές, η κατηγορία των
εκμεταλλεύσεων φαίνεται να επηρεάζει τη διανομή αυτού του δείκτη, παρουσιάζοντας μια θετική συσχέτιση:
οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως αναμένεται, παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό δείκτη, ενώ ο δείκτης για τις
μεικτές εκμεταλλεύσεις ποικίλλει. Όπως επίσης αναμενόταν, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της
συμπληρωματικότητας και της αναλογίας ζωικού κεφαλαίου (σε ΙΖ) προς ΧΓΓ (συσχέτιση Pearson 0,432 με p =
0,027). Αυτό είναι επίσης εμφανές στη σχέση της συμπληρωματικότητας με την τυπολογία των
εκμεταλλεύσεων, η οποία αντικατοπτρίζει αυτά τα δύο στοιχεία (κατηγορία εκμεταλλεύσεων και ΙΖ προς ΧΓΓ).
Οι εκμεταλλεύσεις της ομάδας Α παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα, καθώς αυτές οι
εκμεταλλεύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας φαίνεται να ενσωματώνουν τις εξεταζόμενες πρακτικές,
εξισορροπώντας τη βόσκηση σε φυσικό βοσκότοπο με την εποχιακή βόσκηση στις καλλιέργειες. Η Ομάδα Β
παρουσιάζει σχετικά χαμηλή συμπληρωματικότητα, καθώς τα μεγάλα αγροκτήματα με πολλά βοσκοτόπια
έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εποχιακή βόσκηση στις καλλιέργειες. Η ομάδα Γ αντιπροσωπεύει κυρίως
γεωργικές κμεταλλεύσεις, ενώ το Κτήμα της «Μητρόπολης» είναι ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς παρουσιάζει
υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, ότι ακόμη και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις
χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές σε μικρότερο βαθμό.
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γ) Δείκτης εντατικοποίησης
Ο δείκτης εντατικοποίησης παρουσιάζει κανονική κατανομή και είναι μάλλον ισορροπημένος χωρικά, με
εξαίρεση το Κτήμα της «Μητρόπολης» που παρουσιάζει υψηλό βαθμό εντατικοποίησης. Αυτή η
ισορροπημένη κατανομή είναι επίσης εμφανής λόγω της έλλειψης συσχέτισης με άλλες μεταβλητές, γεγονός
που θα εξηγούσε ένα πιο διαφοροποιημένο δείγμα από την άποψη της εντατικοποίησης. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι μεταβλητές των φυτοφαρμάκων και της φυσικής λίπανσης, που αποτελούν τον δείκτη
εντατικοποίησης, κατανέμονται επίσης κανονικά, αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Αυτό είναι επίσης
εμφανές κατά την εξέταση της σχέσης μεταξύ εντατικοποίησης και τυπολογίας εκμεταλλεύσεων, καθώς οι
εκμεταλλεύσεις όλων των Ομάδων φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές ανεξαρτήτως μεγέθους,
κατηγορίας εκμετάλλευσης ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι ομάδες Α, Β και Γ έχουν μάλλον κανονική
κατανομή του δείκτη εντατικοποίησης και παρουσιάζουν παρόμοιους μέσους όρους και διαμέσους, με την
εξαίρεση του Κτήματος της «Μητρόπολης» (που ανήκει στην ομάδα Γ).
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5. Συμπεράσματα
Μελετώντας τον χαρακτήρα του τοπίου των τεσσάρων (4) περιοχών μελέτης, προέκυψε ένα συγκεκριμένο
προφίλ για κάθε περιοχή: κτηνοτροφικό για τη Βίγλα, μεικτό γεωργοκτηνοτροφικό για τον Φακό, μωσαϊκό
γεωργικών καλλιεργειών για την Ηφαιστεία και εγκατάλειψη για τη Φυσίνη-Πολιόχνη. Αν και αυτό το προφίλ
τείνει να επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της ανάλυσης τυπολογίας των εκμεταλλεύσεων της έρευνας,
υπάρχουν διαφορές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στους περιορισμούς του δείγματος (όπως στην
περίπτωση του μοναδικού δείγματος στην περίπτωση της Φυσίνης-Πολιόχνης), καθώς και στις
διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στο εσωτερικό κάθε περιοχή μελέτης.
Η ομάδα εκμεταλλεύσεων Α, όπως προέκυψε από την ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) και την ανάλυση
κατά συστάδες (cluster analysis), φαίνεται να είναι ο πιο κοινός τύπος στις τέσσερις περιοχές μελέτης. Καθώς
περιέχει μικρές και μεσαίες (σε σύγκριση με το υπόλοιπο δείγμα) μεικτές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες
παρουσιάζουν ισορροπημένη αναλογία καλλιεργούμενης γης προς ΧΓΓ, φαίνεται ότι η ομάδα αυτή
προσαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Οι περιορισμοί που θέτει η μέθοδος δειγματοληψίας δεν επιτρέπουν τη
γενίκευση αυτών των αποτελεσμάτων, καθώς οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις μάλλον υπερεκπροσωπούνται στο
δείγμα της έρευνας.
Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των εκμεταλλεύσεων της ομάδας Α και της συμπληρωματικότητας, όπως
εκφράζεται από το σύνθετο δείκτη συμπληρωματικότητας που προέκυψε από την ανάλυση PCA σχετικά με τις
πρακτικές. Η υψηλή αναλογία ζώων ανά ΧΓΓ και η ισορροπημένη αναλογία βόσκησης και καλλιεργούμενης γης
φαίνεται να παρέχει τις συνθήκες που αυξάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ καλλιέργειας και κτηνοτροφίας.
Ωστόσο, η παραγωγή είναι κυρίως στραμμένη στα γαλακτοκομικά προϊόντα, επομένως όλες οι προσπάθειες
και οι επιλογές των αγροτών οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πρακτικές διαφοροποίησης που
χρησιμοποιούν οι αγρότες στοχεύουν κυρίως στην παραγωγή καλύτερων ζωοτροφών για τα ζώα τους,
αξιοποιώντας την αμειψισπορά συνήθως ανάμεσα σε σιτηρά και ψυχανθή.
Οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις που προσανατολίζονται προς την κτηνοτροφία (ομάδα Β) τείνουν να είναι λιγότερο
διαφοροποιημένες και να εξαρτώνται περισσότερο από τους βοσκοτόπους και την προμήθεια ζωοτροφών,
παρουσιάζοντας χαμηλό δείκτη συμπληρωματικότητας. Δεδομένου ότι βρίσκονται ως επί το πλείστον σε
λοφώδη/ορεινά τοπία, οι κύριες πρακτικές τους εξαρτώνται από τη βοσκή σε φυσικούς βοσκότοπους, καθώς
υπάρχει χαμηλή διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων εκτάσεων για την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών ή την εποχιακή
βόσκηση. Επιπλέον, συμπληρώνουν τις πρόσθετες ανάγκες διατροφής των ζώων τους με την αγορά
ζωοτροφών από το εμπόριο.
Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Ομάδα Γ) υιοθετούν πιο διαφοροποιημένες πρακτικές, καθώς τείνουν να
μισθώνουν γη σε διάφορες περιοχές και έτσι πρέπει να προσαρμόζουν τις επιλογές τους σε διαφορετικά
τοπία. Επιπλέον, αυτές οι εκμεταλλεύσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα που
παράγουν, καθώς στοχεύουν στην εμπορική διάθεση της παρααγωγής τους, επομένως είναι περισσότερο
εκτεθειμένες στους εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν σχετικά υψηλό βαθμό
εντατικοποίησης.
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Πίνακας 17: Σύνθετοι δείκτες τυπολογίας και πρακτικών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Ομάδα Α
Ομάδα Β
Ομάδα Γ
Διαφοροποίηση

- 0.047

- 0.640

0,850

Συμπληρωματικότητα

0,571

- 0.490

- 0.667

Εντατικοποίηση

- 0.131

0,086

0,184

Η τυπολογία των εκμεταλλεύσεων και των πρακτικών που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη επιτρέπει τον
σχεδιασμό κατάλληλων και στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση των πρακτικών που παρουσιάζουν θετική
συσχέτιση με τη βιοποικιλότητα και τα εδάφη, όπως τεκηριώνεται από τις καταγραφές της Ομάδας
Βιοποικιλότητας, στη συνέχεια του προγράμματος Terra Lemnia.
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Χάρτης 12: Όρια των περιοχών μελέτης και θέσεις των καταγραφών πεδίου, άνοιξη 2018
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