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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΟΑΟ

=

Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (CP – Crude Protein)

ΙΟ

=

Ινώδεις Ουσίες (CF – Crude Fiber)

ΞΟ

=

Ξηρή Ουσία

στρ

=

Στρέµµα

ADF

=

Acid Detegrent Fiber (ΙΟ αδιάλυτες σε όξινο διάλυµα απορρυπαντικών ουσιών
(όξινο σαπούνι, pH = 0)

g

=

Γραµµάριο

DM

=

Ξηρή ουσία ( Dry Matter )

Kg, χλµ

=

Χιλιόγραµµο

NDF

=

p

=

Neutral Detegrent Fiber (Ι.Ο. αδιάλυτες σε ουδέτερο διάλυµα απορρυπαντικών
ουσιών (ουδέτερο σαπούνι, pH=7)
Επίπεδο σηµαντικότητας

r

=

Συντελεστής συσχέτισης

S.E.

=

Τυπικό σφάλµα

Ca

=

Ασβέστιο (Calcium)

P

=

Φωσφόρος (Phosphorus)
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα λιβάδια είναι πολυλειτουργικές, µη καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που καλύπτονται
από διάφορα είδη βλάστησης, όπως ποώδη και ξυλώδη φυτά και έχουν πολλαπλή
προσφορά για τον άνθρωπο. Πολύ συχνά δηµιουργούν τοπία ιδιαίτερης σηµασίας, τα οποία
είναι αποτέλεσµα της διαχείρισής τους από τους ανθρώπους και της παρουσίας των ζώων
σε αυτά. Τα λιβάδια στη χώρα µας χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη βόσκηση
αγροτικών ζώων και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και για αυτόν το λόγο έχει
επικρατήσει να αποκαλούνται βοσκότοποι ή βοσκές. Η βόσκηση αναγνωρίζεται ως ένας
σηµαντικός οικολογικός παράγοντας στα λιβαδικά οικοσυστήµατα, ο οποίος και επηρεάζει
την εξέλιξή τους. Τα διάφορα είδη ζώων χρησιµοποιούν τους φυσικούς βοσκότοπους και
εκµεταλλεύονται τους διαθέσιµους πόρους συνήθως µε διαφορετικό τρόπο. Η έλλειψη της
ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη πίεση
βόσκησης που οδηγεί στην υποβάθµισή τους.
Από περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιά, η ποιότητα των χορτολιβαδικών
εκτάσεων (βοσκοτόπων) καθορίζει την ορθολογική χρήση αυτών των οικοχώρων. Η γνώση
της ποσότητας και της ποιότητας της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης είναι καθοριστικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των βοσκόντων αγροτικών ζώων. Η
γνώση αυτών σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες θρεπτικές ανάγκες των βοσκόντων ζώων,
συµβάλλει αφενός στην υιοθέτηση ορθής διαχειριστικής πρακτικής για τη διαχείριση αυτών
των χώρων και αφετέρου στον ικανοποιητικό βαθµό κάλυψης των διατροφικών αναγκών
των ζώων, στη µείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόµενων προϊόντων.
Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η συγκριτική µελέτη της χλωρίδας των υπαλπικώναλπικών βουνών Όλυµπου και Βόρα, όπου επισηµάνθηκε η επίδραση του γεωλογικού
υποστρώµατος στη διαφοροποίηση της χλωριδικής σύνθεσης των δύο ορεινών όγκων,
καθώς και ο προσδιορισµός των ποιοτικών και ποσοτικών εκείνων παραµέτρων που
επηρεάζουν τη θρεπτική αξία της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι φυσικοί βοσκότοποι στην Ελλάδα καλύπτουν

έκταση 52 εκατοµµυρίων

στρεµµάτων ή περίπου το 40% της ελληνικής γης (Karagiannakidou, 2001), µε τα δάση που
βόσκονται να υπολογίζονται σε 20 εκατοµµύρια στρέµµατα περίπου, µε µεγάλη οικολογική
και οικονοµική σηµασία για την παραγωγή ζωικών προϊόντων χαµηλού κόστους και καλής
ποιότητας. Αν και οι βοσκότοποι παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται
µε την παραγωγικότητα και τον περιβαλλοντικό τους ρόλο, συµβάλλουν σηµαντικά στην
οικονοµία της χώρας (Σαρλής, 1998).
Στη χώρα µας οι φυσικοί βοσκότοποι χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώρος βόσκησης
των αγροτικών και θηραµατικών ζώων. Χρησιµοποιούνται κοινόχρηστα από µικρά και
µεγάλα µηρυκαστικά ζώα, συµµετέχοντας σε σηµαντικό βαθµό µέσα από τη βοσκήσιµη
ύλη που αποδίδουν, στην παραγωγή µειωµένου κόστους ζωικών προϊόντων.
Οι φυσικοί βοσκότοποι στην Ελλάδα εκτείνονται από του παραθαλάσσιου µέχρι του
αλπικού υψοµέτρου και σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. διακρίνονται σε βοσκότοπους
της χαµηλής ζώνης (0-600µ), της µεσαίας (600-800µ) και της υψηλής ζώνης (800µ και
άνω). Οι βοσκήσιµες εκτάσεις στην υψηλή ζώνη καταλαµβάνουν το 50% της συνολικής
έκτασης των φυσικών βοσκοτόπων και παράγουν το 53% της συνολικής βοσκήσιµης ύλης.
Αντίθετα, οι βοσκήσιµες εκτάσεις της µεσαίας ζώνης (32%) και της χαµηλής ζώνης (18%)
υπολείπονται κατά πολύ της υψηλής ζώνης και παράγουν το 33% και το 14% αντίστοιχα
της συνολικής βοσκήσιµης ύλης (Σαρλής, 1998).
Η τοπογραφική διαµόρφωση των φυσικών βοσκοτόπων είναι ιδιαίτερα πολυσχιδής
και πολύµορφη. Απαντώνται σε εδάφη µε ήπιες κλίσεις (2-6%), µέτριες κλίσεις (612%), έντονες

κλίσεις

(12-18%),

απότοµες κλίσεις

(18-35%), καθώς

και

σε περιοχές µε πολύ απότοµες κλίσεις (> 35%). Αυτές είναι συνήθως µεγαλύτερες στην
ανώτερη ζώνη (ύψος > 800 µ) στην οποία βρίσκονται τα βοσκοτόπια.
Οι βοσκότοποι βρίσκονται σε όλες εκείνες τις κλιµατικές ζώνες στην Ελλάδα οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως µη ευνοϊκές για την υψηλή παραγωγή χόρτου. Η µακράς
διάρκειας ξηρασία το καλοκαίρι και οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν κατά τη
διάρκεια του χειµώνα περιορίζουν την αύξηση του χόρτου. Εποµένως, τα φυσικά λιβάδια
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βόσκηση µικρής χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια
του χειµώνα ή της άνοιξης αλλά ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
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Οι εδαφικές συνθήκες των φυσικών βοσκοτόπων της χώρας µας δεν µπορούν να
χαρακτηριστούν ως ικανοποιητικές (Σαρλής, 1998). Οι βοσκότοποι απαντούν σε µια
µεγάλη ποικιλία εδαφών, που είναι συνήθως πολύ φτωχά για επαρκή παραγωγή φυτικής
βιοµάζας. Τα εδάφη στα πεδινά είναι συνήθως βαθιά (βάθος > 150 εκατ.), καλώς
αποστραγγιζόµενα, µέσης έως λεπτόκκοκης κοκκοµετρικής σύστασης, ελεύθερα έως
πλούσια σε ανθρακικά άλατα, χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη (συνήθως
µικρότερη από 2.8% στον επιφανειακό ορίζοντα), σχηµατίζονται κυρίως πάνω σε
αλλουβιακές αποθέσεις και ταξινοµούνται ως Fluvisols, Cambisols και Luvisols. Τα εδαφη
στις κεκλιµένες περιοχές είναι συνήθως ρηχά (βάθος 10-50 εκατ.), πολύ καλά
αποστραγγιζόµενα, µε µέση έως λεπτόκοκκη κοκκοµετρική σύσταση, ελεύθερα έως
πλούσια σε ανθρακικά άλατα (ανάλογα µε το µητρικό υλικό), µε χαµηλή περιεκτικότητα σε
οργανική ύλη (συνήθως µικρότερη από 1.8%), σχηµατίζονται κυρίως πάνω σε µάργες,
σχιστόλιθο, κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθο, φλύσχη, και ταξινοµούνται ως Cambisols,
Regosols, και Luvisols. Ο ασβεστόλιθος είναι ένα από τα κύρια µητρικά υλικά όπου
απαντώνται οι βοσκότοποι, εµφανίζοντας υψηλό βαθµό εδαφικής υποβάθµισης.
Ο φλύσχης είναι ένα άλλο σηµαντικό µητρικό υλικό βοσκοτόπων όπου τα εδάφη
έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα από εκείνη των ασβεστόλιθων. Τα εδάφη είναι συνήθως
µετρία έως ισχυρά διαβρωµένα λόγω της υπερβόσκησης και το κάψιµο της φυσικής
βλάστησης.
Η χλωρίδα της χώρας χαρακτηρίζεται πλούσια. Με τον όρο χλωρίδα εννοούµε το
σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε µία περιοχή. Η ελληνική χλωρίδα
περιλαµβάνει περίπου 6.000 είδη, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα υποείδη φυτών (Σφήκας,
1980). Στους βοσκότοπους απαντώνται πολλά είδη της οικογένειας των αγρωστωδών
(Graminae - Poaceae) και των ψυχανθών (Leguminosae - Fabaceae), καθώς και πολλά
ωφέλιµα και µη φυτά, διαφόρων οικογενειών (Σαρλής, 1998). Από αυτά περίπου 1.100
είναι ενδηµικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι µοναδική στην Ευρώπη
για τον πλούτο της, αλλά και για τη µεγάλη αναλογία ενδηµικών σε σχέση µε την έκτασή
της.
Σε ό,τι αφορά στη λιβαδική παραγωγή (βοσκήσιµη ύλη), αυτή κυµαίνεται µεταξύ
ευρέων ορίων, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη που αναπτύσσονται τα λιβαδικά
οικοσυστήµατα, τη συγκεκριµένη σύνθεση της βλάστησης, το είδος του εδάφους και το
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βαθµό χρησιµοποίησής τους από τα βόσκοντα ζώα (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992)
και τις ανθρώπινες επιδράσεις.
Για τον προσδιορισµό της χλωρίδας του όρους Όλυµπου που ορίζει τα σύνορα των
νοµών Πιερίας και Λάρισας και του όρους Βόρα που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα
του νοµού Πέλλας έως τα όρια µε το νοµό Φλώρινας και των εποχικών µεταβολών στις
ποιοτικές και ποσοτικές παραµέτρους που επηρεάζουν την παραγωγή της βοσκήσιµης ύλης
στα λιβάδια των παραπάνω περιοχών, πραγµατοποιήθηκαν: (i) συλλογή φυτικών ειδών, (ii)
ανάλυση του οργανικού και ανόργανου περιεχοµένου της βοσκήσιµης ύλης, για την
περιόδο βόσκησης του έτους 2010.
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3.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.1.

Γενικά
Στη χώρα µας έχει επικρατήσει τα λιβάδια να αποκαλούνται βοσκότοποι ή βοσκές

καθώς χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη βόσκηση αγροτικών ζώων και την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Οι βοσκότοποι είναι φυτοκοινότητες που αποτελούνται
από ποώδη ή ξυλώδη φυτά ή και από τις δύο αυτές οµάδες φυτών και παράγουν βοσκήσιµη
ύλη για τα αγροτικά ζώα, ενώ µπορεί να είναι καλλιεργούµενοι, γνωστοί ως λειµώνες ή
ακαλλιέργητοι γνωστοί ως φυσικά λιβάδια ή απλά λιβάδια (Papanastasis 2008). Βόσκονται
µόνιµα και απ’ ευθείας από τα αγροτικά και θηραµατικά ζώα και ανανεώνονται µε φυσική
σπορά ή παραβλάστηση (Σαρλής, 1998). Οι φυσικοί βοσκότοποι αντιπροσωπεύουν κυρίως
οριακά εδάφη που χρησιµοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι από τα πρόβατα, τις αίγες και
τα βοοειδή και απαντώνται κυρίως σε ξηρές, ηµίξηρες και ύφυγρες περιοχές (Papanastasis
2008).
Τα φυσικά αυτά οικοσυστήµατα εκτός από την παραγωγή βοσκήσιµης ύλης για τα
αγροτικά και τα άγρια ζώα προσφέρουν παραγωγή νερού, σηµαντικά ενδιαιτήµατα για την
άγρια πανίδα (θηλαστική και πτερωτή), αναψυχή και αποθέµατα σπάνιων ειδών χλωρίδας
και πανίδας (Πλατής κ.ά., 2003). Επίσης οι φυσικοί βοσκότοποι είναι σηµαντικοί για την
αισθητική, γεωλογική και οικολογική προσφορά τους, καθώς σε αυτούς επιτυγχάνεται η
ρύθµιση της υδατικής ισορροπίας. Οι Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης (1992) αναφέρουν ότι
τα λιβαδικά οικοσυστήµατα πέρα από την άµεση οικονοµική τους αξία, παρέχουν και µια
σειρά έµµεσων αγαθών, όπως είναι η αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους και η
παραγωγή οξυγόνου.
Η βοσκήσιµη ύλη (forage) αποτελείται από τα εδώδιµα µέρη των φυτών, εκτός από
τους σπόρους, η οποία µπορεί να παρέχει τροφή στα βόσκοντα ζώα ή να συγκοµιστεί προς
σίτισή τους (Forage and Grazing Terminology Committee, 1991). Η ποσότητα και η
ποιότητα της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης είναι καθοριστικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την παραγωγικότητα των αγροτικών ζώων που βόσκουν σε φυσικά λιβάδια
(Heitschmidt et al., 1995). Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης ποικίλλει και εξαρτάται από
διάφορους οικολογικούς παράγοντες (Vázquez-de-Aldana et al., 2000). Η κατά τόπους
µεταβλητότητα της παραγωγής υπέργειας βιοµάζας στα λιβάδια εξαρτάται από τις
κλιµατολογικές συνθήκες (Sala et al., 1988) και τις διαταραχές του οικοσυστήµατος, όπως η
φωτιά και ο τύπος της διαχείρισης (Smith et al., 1996). Σε τοπική κλίµακα, πρόσθετοι
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παράγοντες, όπως το ανάγλυφο και η χηµική σύσταση του εδάφους πρέπει να λαµβάνονται
σοβαρά υπόψη (Briggs and Knapp, 1995; Mutanga et al., 2004).
Στη ζωική παραγωγή ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στον παράγοντα “ποιότητα” της
βοσκήσιµης ύλης καθώς η τροφή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του κόστους διατροφής των
αγροτικών ζώων (Κιτσοπανίδης κ.ά., 1986; Ζιωγάνας κ.ά., 2001). Η ποιότητα της
βοσκήσιµης ύλης καθορίζεται από την περιεκτικότητα αυτής σε επιµέρους θρεπτικά
συστατικά (χηµική σύσταση), την ποσότητα της βιοµάζας που καταναλώνεται από τα ζώα,
την πεπτικότητά της καθώς επίσης και από το διαχωρισµό των προϊόντων του
µεταβολισµού εντός του ζωικού οργανισµού (Buxton, 1996).

Έδαφος και κλίµα λιβαδικών οικοσυστηµάτων

3.2.

Το έδαφος είναι ένας φυσικός σχηµατισµός που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της γης
από τα προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωµάτων µε τη µακροχρόνια επίδραση του κλίµατος
και των ζώντων οργανισµών. Είναι ένα φυσικό, ανοιχτό σύστηµα που δέχεται επιδράσεις
από το περιβάλλον και επιδρά στο περιβάλλον. Συνεπώς το έδαφος µεταβάλλει συνεχώς τις
ιδιότητες και τα δοµικά του συστατικά. Το έδαφος µπορεί να περιγραφεί σαν συνάρτηση
του µητρικού υλικού, του κλίµατος (θερµοκρασία - βροχή), των οργανισµών (βρύα –
λειχήνες, επιταχύνουν την χηµική αποσάθρωση), της τοπογραφίας (υγρασία- θερµοκρασία,
υψόµετρο-κλίση) και του χρόνου.
Το έδαφος συνδέεται στενά µε την παραγωγικότητα και µε τη βλάστηση ενός λιβαδιού.
Όσο ευνοϊκότερα είναι τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τόσο πλουσιότερη είναι η λιβαδική
βλάστηση και υψηλότερη η λιβαδική παραγωγή. Ορισµένα χαρακτηριστικά του εδάφους
που συνδέονται άµεσα µε την παραγωγικότητα των λιβαδιών είναι η µηχανική σύσταση, η
δοµή, το βάθος, το pH, η οργανική ουσία και η γονιµότητα (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης,
1992).
Η παραγωγικότητα των εδαφών στους βοσκότοπους είναι συνήθως µικρή λόγω της
µεγάλης υποβάθµισης. Πολλές λοφώδεις περιοχές που µέχρι πρότινος καλλιεργούνταν,
εγκαταλείφθηκαν µετά
µετατραπεί σε

από

σηµαντική µείωση της

βοσκότοπους δεδοµένου

ότι

κανένας

παραγωγικότητας τους και έχουν
άλλος

τύπος

χρήσης γης δεν

είναι επικερδής.

11

H µηχανική σύσταση αφορά στην περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλο, ιλύ και
άµµο. Εδάφη µε υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο είναι γενικά πλουσιότερα σε χηµικά
στοιχεία, όπως άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, αλλά έχουν µικρή διηθητικότητα σε σχέση µε
τα αµµώδη εδάφη (Παπαµίχος, 1990; Kettler et al., 2001). Αντίθετα, τα εδάφη µε υψηλή
περιεκτικότητα σε άµµο είναι φτωχότερα σε θρεπτικά στοιχεία, αλλά επιτρέπουν ταχύτερη
διείσδυση του νερού σε σχέση µε τα αργιλώδη εδάφη. Η καλύτερη ισορροπία µεταξύ
δέσµευσης θρεπτικών στοιχείων και διηθητικότητας του νερού πετυχαίνεται στα µέτρια
εδάφη, τα οποία περιέχουν µίγµα άµµου, ιλύος και αργίλου. Η διηθητικότητα του νερού και
ο αερισµός του εδάφους επηρεάζονται επίσης και από τη δοµή, δηλαδή τον τρόπο µε τον
οποίο είναι τοποθετηµένα και συνδεµένα µέσα στο έδαφος τα ανόργανα και οργανικά
συστατικά του (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992). Τέλος, η υψηλή αντίσταση των
εδαφών µειώνει την αύξηση των ριζών και την παραγωγή υπέργειας βιοµάζας (Busscher
and Bauer, 2003; Blanco-Canqui et al., 2005).
Από τις αρχές του 20ου αιώνα έγινε προσπάθεια προκειµένου να ταξινοµηθεί το κλίµα
διαφόρων περιοχών της γης σε κλιµατικούς τύπους (Thornthwaite, 1948; Köppen, 1918,
1923).
Με τον όρο κλίµα νοείται το σύνολο των µετεωρολογικών φαινοµένων, που
χαρακτηρίζουν τη µέση κατάσταση της ατµόσφαιρας µίας ορισµένης περιοχής (Φλόκας,
1994; Holechek et al., 1995). Το κλίµα διακρίνεται στο γενικό κλίµα, στο τοπικό κλίµα που
δηµιουργείται από την επίδραση της χλωρίδας και της βλάστησης σε συνδυασµό µε την
τοπογραφία της περιοχής, και στο µικροκλίµα, το οποίο είναι η διαφοροποίηση του τοπικού
κλίµατος που προκαλείται από την υπάρχουσα βλάστηση και δηµιουργείται µέσα ή κάτω
από την βλάστηση και στην επιφάνεια του εδάφους.
Η γενική θεώρηση είναι ότι το κλίµα και η βλάστηση βρίσκονται σε στενή µεταξύ τους
σχέση. Υποστηρίζεται ότι κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, η βλάστηση αντικατοπτρίζει
το κλίµα που επικρατεί, ενώ η εξάπλωσή της αντανακλά το όριο των κλιµατικών περιοχών
(Holechek et al., 1995).
Το τοπικό κλίµα δηµιουργείται από την επίδραση της χλωρίδας και της βλάστησης σε
συνδυασµό µε την τοπογραφία της περιοχής στο γενικό κλίµα. Εκτείνεται σε µικρότερη
έκταση του γενικού κλίµατος και επηρεάζει το είδος της λιβαδικής βλάστησης καθώς και το
ρυθµό αυξήσεώς της.
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Τα µέχρι σήµερα γνωστά βιβλιογραφικά δεδοµένα συγκλίνουν στο ότι η
βροχόπτωση και η θερµοκρασία του αέρα είναι οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στην
ανάπτυξη των φυτών και συνεπώς στη λιβαδική παραγωγή, σε φυσικές συνθήκες (Frank
and Ries, 1990; Buxton, 1996; Papanastasis et al., 1997; Tallowin and Jefferson, 1999;
Lemaire et al., 2000). Η ποσότητα της λιβαδικής παραγωγής που επιτυγχάνεται εξαρτάται
και από άλλους παράγοντες, όπως η αφαίρεση των ξυλωδών και ανεπιθύµητων φυτών
(Vallentine, 1990; Heady and Child, 1994; Holechek et al., 1995) και η λίπανση
(Papanastasis and Koukoulakis, 1988; Κανδρέλης, 1995; Roukos et al., 2008). Επιπλέον,
από τα δεδοµένα των ερευνών φαίνεται ότι οι σχετικές επιδράσεις αυτών των παρεµβάσεων
σχετίζονται µε τις κλιµατολογικές συνθήκες, τον τύπο και την κλίση του εδάφους, καθώς
και την εν γένει διαχείριση.

3.3.

Χλωρίδα και βλάστηση λιβαδικών οικοσυστηµάτων
Η ελληνική χλωρίδα περιλαµβάνει περίπου 6.000 είδη και υποείδη φυτών, από τα

οποία περίπου 1.100 είναι ενδηµικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι
µοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της, αλλά και για την µεγάλη αναλογία ενδηµικών
σε σχέση µε την έκτασή της.
Αυτό το γεγονός οφείλεται στην µεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστηµάτων, τα
οποία είναι ικανά να φιλοξενήσουν όχι µόνο αυτόν τον αριθµό χλωρίδας αλλά και πολύ
σηµαντική πανίδα. Ο συνδυασµός της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας µεταξύ τριών
ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το ιδανικό µεσογειακό κλίµα, το έντονο ανάγλυφο, οι
δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία του
ελληνικού χώρου δηµιούργησαν οικότοπους ζωτικής σηµασίας στην Ευρώπη και τον
κόσµο.
Οι κυριότερες φυτικές διαπλάσεις της ελληνικής χλωρίδας είναι:
Σκληρόφυλλη βλάστηση. Βρίσκεται σε όλες τις παραλιακές περιοχές. Οι ενώσεις σχίνου,
ελιάς, ξυλοκερατιάς, κοκορεβιθιάς κυριαρχούν στην κατώτερη, ξηρότερη και θερµότερη
ζώνη. Στη ζώνη αυτή βρίσκονται ακόµη και ενώσεις των φρυγάνων (ρείκια, θυµάρι, αφάνα,
δενδρολίβανο, κουνούκλες κ.ά.). Στην ανώτερη ψυχρότερη και υγρότερη ζώνη επικρατούν
οι ενώσεις αριάς, δάφνης, κουµαριάς, φιλυκιού και πουρναριού.
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Φυλλοβόλα πλατύφυλλα. Η βλάστηση αυτή απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και σε
υψόµετρο 200 - 1700 µ. Οι σπουδαιότερες ενώσεις είναι στην ανώτερη ζώνη της οξιάς και
στην κατώτερη ζώνη της καστανιάς.
Παραποτάµια δάση. Οι κυριότερες ενώσεις στα παραποτάµια δάση αποτελούνται από ιτιά,
πλάτανο, λεύκη, φτελιά, λυγαριά, πικροδάφνη, µυρτιά κ.ά.
Κωνοφόρα. Τα κυριότερα είδη των κωνοφόρων είναι το πεύκο και το έλατο, που
σχηµατίζουν εκτεταµένα δάση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μικρά δάση σχηµατίζονται
επίσης από το κυπαρίσσι στα ∆ωδεκάνησα, την Κρήτη και τη Σάµο, και από την
ερυθροελάτη στη Ροδόπη.
Λιβάδια. Σχηµατίζονται από διάφορα αγρωστώδη φυτά όπως είναι βρόµος, πόα, βρώµη,
δακτυλίς, αλκεθέκουρος κ.ά. και από τα γένη τριφύλλι, βατράχιο, µηδική, λάθυρος, κάρδος,
ασφόδελος, µολόχα κ.ά. Τα λιβάδια είναι δευτερογενείς φυτικές ενώσεις και
δηµιουργούνται σε µέρη, όπου δεν υπάρχουν δάση και θαµνώνες.
Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους, οι κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής,
το ανάγλυφο του εδάφους, το υψόµετρο και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις συντελούν στη
διαµόρφωση της βλάστησης µιας περιοχής (Σαρλής, 1998). Με τον όρο “βλάστηση”
χαρακτηρίζεται η φυτική κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους από άποψη φυσιογνωµίας και
πυκνότητας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η συστηµατική κατάταξη των φυτικών ειδών που
αποτελεί τη “χλωρίδα” µιας περιοχής.
Με βάση τη βλάστησή τους, στην Ελλάδα απαντώνται τέσσερις τύποι λιβαδιών
(Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992; Σαρλής, 1998):
(α) Ποολίβαδα ή χορτολίβαδα ή χορτολιβαδικές εκτάσεις (grasslands). Είναι τα φυσικά
οικοσυστήµατα που καλύπτονται κατά κύριο λόγο µε ποώδη φυτά (Stoddart et al., 1975;
Biswell και Λιάκος, 1982). Μεταξύ των φυτών αυτών κυρίαρχα από πλευράς βιοµάζας
είναι τα αγρωστώδη, ενώ τα πλατύφυλλα υπερτερούν σε αριθµό ειδών. Τα λιβαδικά αυτά
οικοσυστήµατα εκτείνονται σε χαµηλού και µέσου υψοµέτρου (0-800 µ) περιοχές ενώ
αποτελούν εξ ολοκλήρου τους αλπικούς βοσκότοπους (>1700 µ). Η βλάστηση των
ποολιβαδίων χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών, που µπορούν να είναι
µονοετή ή πολυετή. Οι ορεινοί βοσκότοποι της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από πολυετή
φυτά. Από τη σύγκριση τριών αντιπροσωπευτικών ποολιβαδίων στη Μακεδονία
διαπιστώθηκε ότι τα ετήσια φυτά αποτελούσαν τα 73% των ειδών στη χαµηλή ζώνη και
35% στη µεσαία, ενώ στην ψευδαλπική ζώνη δε βρέθηκε κανένα ετήσιο φυτό στο
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φυτοκάλυµα, το οποίο αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από πολυετή φυτά (Papanastasis, 1981).
Οι βοσκότοποι στην Ελλάδα αποτελούνται τόσο από µονοετή (σε περιοχές χαµηλού
υψοµέτρου) όσο και από πολυετή είδη φυτών (Zervas, 1998). Μερικά λιβάδια επάνω από τα
δενδροόρια παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον από βοτανική άποψη, λόγω της υψηλής
πίεσης που δέχονται από τα βόσκοντα ζώα για σχετικά µικρή χρονική περίοδο. Έχουν
απαριθµηθεί πολλά φυτικά είδη, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη παραλλαγή ανάλογα µε το
υψόµετρο και το χρόνο άνθησής τους, την εδαφολογική γονιµότητα και την πίεση βοσκής.
(β) Φρυγανολίβαδα (phrygana). Είναι τα λιβαδικά οικοσυστήµατα που καλύπτονται κατά
κύριο λόγο από φρύγανα. Τα φρύγανα είναι ξυλώδη φυτά τα οποία εµφανίζουν εποχιακό
διµορφισµό, δηλαδή αντικατάσταση των µεγάλων χειµερινών φύλλων µε µικρά θερινά
φύλλα στο τέλος της άνοιξης ώστε να αντέχουν στη µακρά ξηρή περίοδο του καλοκαιριού,
µειώνοντας τη διαπνοή τους (Oshran, 1972; Margaris, 1981). Αποτελούν χαµαίφυτο,
πολύκλαδη θαµνώδη ή ηµιθαµνώδη ξηροφυτική βλάστηση, της οποίας το ύψος δεν ξεπερνά
το ένα µέτρο. Αποτελεί χαρακτηριστική βλάστηση των παραµεσόγειων χωρών και στην
Ελλάδα απαντάται στη νότια και δυτική ηπειρωτική χώρα και στα νησιά (Παπαναστάσης
και Νοϊτσάκης, 1992; Σαρλής, 1998).
(γ) Θαµνολίβαδα (shrublands). Είναι τα λιβαδικά οικοσυστήµατα στα οποία κυριαρχούν οι
θάµνοι. Τα θαµνόµορφα δένδρα συγκροτούν κι αυτά θαµνολίβαδα, υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι δεν αποτελούν δασοπονικά είδη, τα οποία απέκτησαν τη θαµνώδη µορφή ύστερα
από σχετική καλλιέργεια (π.χ. πρεµνοφυή δάση). Όταν οι θάµνοι φύονται σε πυκνή
κατάσταση, τότε δηµιουργούνται συνηρεφή θαµνολίβαδα, τα οποία στερούνται ή έχουν
πολύ µικρό ποσοστό ποώδους βλάστησης. Αντίθετα, όταν οι θάµνοι φύονται σε οµάδες ή
σε αραιή διάταξη, τότε δηµιουργούνται οµαδοπαγή ή ανοικτά θαµνολίβαδα, στα οποία ένα
σηµαντικό ποσοστό του εδάφους είναι καλυµµένο µε ποώδη βλάστηση (Παπαναστάσης και
Νοϊτσάκης, 1992). Τα θαµνολίβαδα καλύπτονται, είτε από σκληρόφυλλα αείφυλλα είδη και
απαντώνται στη χαµηλή ζώνη βλάστησης σε περιοχές µε µακρύ, ξηρό και θερµό καλοκαίρι,
µέχρι υψοµέτρου 700µ, είτε από φυλλοβόλους θάµνους και απαντώνται σε περιοχές µε
ύφυγρο και υγρό µεσογειακό κλίµα (Σαρλής, 1998). Τα θαµνολίβαδα έχουν σχεδόν
παράλληλη εξάπλωση µε τα ποολίβαδα, αλλά περιορίζονται σε εδάφη αβαθή και άγονα,
καθώς και σε περιβάλλον µε άνιση κατανοµή της ετήσιας βροχόπτωσης (Παπαναστάσης
και Νοϊτσάκης, 1992).
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(δ) ∆ασολίβαδα ή µερικώς δασοσκεπή λιβάδια (forest grasslands). Είναι τα λιβαδικά
οικοσυστήµατα, µέσα στα οποία φύονται διεσπαρµένα µεµονωµένα άτοµα ή συδενδρίες ή
λόχµες δασικής βλάστησης (Biswell και Λιάκος 1982). Τα δασικά αυτά δένδρα, αν και
είναι δυνατόν να παράγουν περιορισµένες ποσότητες καυσόξυλων ή και τεχνική ξυλεία
ακόµη, εν τούτοις δεν επηρεάζουν την κυρία χρήση και λειτουργία του οικοσυστήµατος,
που είναι η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης. Πηγή της ύλης αυτής είναι τα ποώδη ή θαµνώδη
φυτά, τα οποία κυριαρχούν στη βλάστηση του υπορόφου και µεσορόφου. Τα δένδρα
συγκροτούν ένα χαλαρό ανώροφο ο οποίος καλύπτει το πολύ 30-40% του εδάφους.
Αν και υπάρχουν φυσικά δασολίβαδα, τα περισσότερα από αυτά είναι τεχνητά και
οφείλονται σε ανθρωπογενείς επεµβάσεις. Στη µεσογειακή λεκάνη, τυπικό παράδειγµα
δασολίβαδων αποτελεί η µορφή “Dehesa” (Pérez –Corona et al., 1998) της Ιβηρικής
Χερσονήσου. Στην Ελλάδα, τα δασολίβαδα απαντώνται συχνά σε όλα σχεδόν τα υψόµετρα,
αλλά δεν παρουσιάζουν οµοιοµορφία. Τα συναντάµε κυρίως στις παρυφές των δασών,
πράγµα που σηµαίνει ότι προέρχονται από δάση, τα οποία υπεραραιώθηκαν εξαιτίας
διαφόρων ανθρωπογενών επεµβάσεων. Πολύ συχνή είναι η περίπτωση δασολίβαδων, που
απαντώνται γύρω από τους ορεινούς οικισµούς και στην υπαλπική ζώνη (Παπαναστάσης
και Νοϊτσάκης, 1992). Η βλάστηση των δασολίβαδων είναι γενικά πολύ πλούσια σε είδη,
γιατί πρόκειται για πολυώροφα οικοσυστήµατα. Ο χαρακτηρισµός τους βασίζεται στο
επικρατούν είδος του ανωρόφου, ενώ τα είδη του µεσωρόφου και υπορόφου
χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά. Σύµφωνα µε τους Παπαναστάση και Πήττα (1984),
αποτελούν τον πλέον εκτεταµένο τύπο λιβαδικών οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα, διότι
καλύπτουν επιφάνεια περίπου 25 εκατοµµυρίων στρεµµάτων, ενώ η παραγωγική τους
ικανότητα κυµαίνεται µεταξύ ευρέων ορίων.
Γενικά οι βοσκότοποι στην Ελλάδα καλύπτονται κατά κύριο λόγο από ποώδη
βλάστηση (32%), θάµνους (15%), θάµνους και δάσος µε ποώδη υπόροφο (27%) και από
δάσος µε ποώδη υπόροφο (26%). Σύµφωνα µε αυτή την κατάταξη το 58% των βοσκήσιµων
εκτάσεων είναι κατάλληλο για τη βοσκή των προβάτων και των βοοειδών, ενώ το υπόλοιπο
42% είναι καλύτερο για τις αίγες (Zervas, 1998).
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3.4.

Παραγωγή βοσκήσιµης ύλης
Η παραγωγή των οικοσυστηµάτων είναι αποτέλεσµα της δέσµευσης της ηλιακής

ενέργειας από τους οργανισµούς παραγωγής (πράσινα φυτά) µε τη διαδικασία της
φωτοσύνθεσης (Odum 1971).
Η καθαρή υπέργεια παραγωγή του λιβαδικού οικοσυστήµατος ονοµάζεται λιβαδική
παραγωγή και αποτελείται από τα πράσινα φυτά (ζωντανή ύλη ή βιοµάζα), καθώς και από
τα ξηραθέντα φυτά ή τµήµατα φυτών (νεκρή ύλη ή νεκροµάζα ή ξηροφυλλάδα)
(Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Αναφέρεται σε ετήσια βάση και εκφράζεται σε
γραµµάρια ανά τετραγωνικό µέτρο (g/m2) ή χιλιόγραµµα ανά στρέµµα ή εκτάριο (Kg/στρ. ή
Kg/ha) (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992).
Το βάρος ή η παραγωγή της φυτικής ύλης είναι αποτέλεσµα του µεταβολισµού των
φυτών και εκφράζει την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος που είναι υπεύθυνοι
για την αύξησή τους. Το βάρος εξαρτάται από το χρόνο συλλογής της βιοµάζας, η οποία
µετράται συνήθως στο τέλος της αυξητικής περιόδου, όπου παρατηρείται και το µέγιστο της
αύξησής της (Παπαναστάσης 2002).
Κατά τους Sims et. al. (1978) Sims and Coupland (1979) η παραγωγή των
ποολίβαδων απαρτίζεται από διάφορα αλληλοεξαρτώµενα τµήµατα της βλάστησης. Για το
υπέργειο µέρος της τα τµήµατα αυτά είναι η ζωντανή και νεκρή ύλη, ενώ για το υπόγειο
τµήµα της είναι οι ριζικοί κόµβοι και οι ρίζες. Η ζωντανή ύλη και από τη νεκρή αυτή που
ξηράθηκε κατά την τρέχουσα βλαστική περίοδο θεωρούνται ως η πρόσφατη παραγωγή του
ποολίβαδου, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους λιβαδοπόνους διότι µπορεί να
αποτελέσει τη βοσκήσιµη ύλη (Παπαναστάσης 1982).
Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης παρουσιάζει πολύ µεγάλη διακύµανση ανάλογα µε τις
κλιµατικές και φυσικές συνθήκες. Για παράδειγµα, η παραγωγή των λειµώνων στην
Ευρώπη κυµαίνεται γενικά από 500 – 1200 kg ΞΟ/στρ/έτος, αν και η πιο πιθανή παραγωγή
έχει προταθεί από τον Leafe (1978) ότι είναι περίπου 2000 kg ΞΟ/στρ/έτος. Αρκετά
υψηλότερη παραγωγή εµφανίζουν οι λιβαδικές εκτάσεις στις τροπικές περιοχές µε την
παραγωγή να ξεπερνά τα 8000 kg ΞΟ/στρ, ειδικά σε λειµώνες που είχαν επάρκεια σε νερό
και εφαρµόστηκε λίπανση (Snaydon, 1991).
Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης των ελληνικών βοσκοτόπων κυµαίνεται µεταξύ
ευρέων ορίων και είναι συνάρτηση της περιοχής και του είδους του λιβαδιού και των
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ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής. Σύµφωνα µε το Νάστη (1995), η παραγωγή
βοσκήσιµης ύλης σε πεδινά - ηµιορεινά φρυγανολίβαδα κυµαίνεται µεταξύ 100 – 120 kg
ΞΟ/στρ, ενώ σε πεδινά, ηµιορεινά και ορεινά ποολίβαδα βρέθηκε ότι ήταν 160, 220 και 380
kg ΞΟ/στρ αντίστοιχα. Οι Τζιάλλα κ.α. (2000) βρήκαν, ότι σε χαµηλού υψοµέτρου
ποολίβαδα στο Ν. Ιωαννίνων, η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης ήταν 557 kg ΞΟ/στρ, ενώ σε
ορεινά ποολίβαδα 380 kg ΞΟ/στρ. Στη γειτονική Πρέβεζα η µέση ετήσια παραγωγή
βοσκήσιµης ύλης βρέθηκε, ότι ήταν 386, 261 και 240 kg ΞΟ/στρ σε πεδινά, ηµιορεινά και
ορεινά ποολίβαδα, αντίστοιχα (Ρούκος κ.α., 2006). Και στις δύο περιοχές η µεγάλη
παραγωγικότητα των πεδινών ποολιβαδίων αποδόθηκε στην υψηλή βροχόπτωση που
δέχεται κάθε έτος η περιοχή της Ηπείρου. Οι Παπανικολάου κ.α. (2002) αναφέρουν, ότι η
παραγωγή βοσκήσιµης ύλης µειώνεται από 480 σε 410 kg ΞΟ/στρ σε λιβάδια µεταξύ
χαµηλής και αλπικής ζώνης. Στη Βλάστη του Ν. Κοζάνης βρέθηκε, ότι η µέση ετήσια
παραγωγή των τυπικών ορεινών λιβαδιών ανήλθε σε 191 kg ΞΟ/στρ (Skapetas et al., 2004),
ενώ στη γειτονική Σιάτιστα η µέγιστη παραγωγή βρέθηκε, ότι ήταν 94,30 και 204,60 kg
ΞΟ/στρ σε ηµιορεινά και ορεινά λιβάδια, αντίστοιχα (Mountousis et al., 2006b).
Οι σηµαντικές διαφορές στην ποσότητα και ποιότητα της παραγόµενης βοσκήσιµης
ύλης αποδίδονται σε αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες, όπως είναι ο τύπος του εδάφους,
οι κλιµατικές συνθήκες, η βοτανική σύνθεση και η διαχείριση (Norton 1982, Angell et al.
1990, Lemaire et al., 2000) ή η υγρασία του εδάφους, η εποχική βροχόπτωση, τα διαθέσιµα
στοιχεία, κυρίως το άζωτο, και η διαχείριση (Smika et al., 1965; Sneva, 1977). Από
οικοφυσιολογική πλευρά η θερµοκρασία και το νερό ρυθµίζουν τη φωτοσύνθεση των
φυτών επηρεάζοντας τη µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος στο φυτό αλλά
και στα διάφορα µέρη εντός του φυτού (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992; Καράταγλης,
1995). Κατά συνέπεια, οι φυσικές και κλιµατικές συνθήκες επιδρούν στη βοτανική σύνθεση
ενός λιβαδιού καθορίζοντας ποια είδη θα ευδοκιµήσουν (Georgiadis and McNaughton
1990; Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992; Βερεσόγλου, 1998).
Η ετήσια παραγωγή των ποολίβαδων επηρεάζεται βασικά από τη µεταβολή των
κλιµατικών παραγόντων (ύψος βροχής και θερµοκρασία αέρα) και κατά δεύτερο λόγο από
τη φύση του µητρικού πετρώµατος και κυρίως το βάθος του εδάφους. Αντίθετα, ο εποχικός
χαρακτήρας της παραγωγής µέσα στο έτος επηρεάζεται από την κατανοµή της
βροχόπτωσης κατά την αυξητική περίοδο (Παπαναστάσης, 1982; Holechek et al., 1995;
Tallowin and Jefferson, 1999; Πλατής κ.ά., 2002).
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Περαιτέρω, τα φυτοφάγα ζώα επηρεάζουν τη βοτανική σύνθεση µέσω της επιλεκτικής
βόσκησης και ταυτόχρονα µεταβάλλουν τις οργανικές και ανόργανες ιδιότητες των
λιβαδιών µέσω της λίπανσης µε τα κόπρανα και τα ούρα (Norton 1982, Georgiadis and
McNaughton 1990, Jaramillo and Detling 1992, Van Soest 1994).
Σύµφωνα µε τους Tiedeman et. al. (1991) τα λιβάδια που βρίσκονται σε καλή
κατάσταση παράγουν τις µεγαλύτερες δυνατές ποσότητες βιοµάζας, ενώ οι Frost and Smith
(1991) αναφέρουν ότι τα λιβάδια που είναι σε καλή κατάσταση δεν παράγουν πάντοτε το
µέγιστο δυνατό.

3.5.

Χηµική σύσταση
Ο βαθµός ωρίµανσης των φυτών επιδρά στη χηµική σύσταση των ιστών τους

περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα, ενώ το περιβάλλον και οι αγρονοµικοί παράγοντες
προκαλούν ετήσιες, εποχικές και τοπογραφικές επιδράσεις στη χηµική σύσταση, ακόµα και
όταν τα φυτά συγκοµίζονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης (Buxton, 1996).
Οι Fick et al. (1994) αναφέρουν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση (αρνητική) µεταξύ της
ηλικίας και της πεπτικότητας των λιβαδικών φυτών που αναπτύσσονται την άνοιξη, αν και
ο ρυθµός µείωσης παρουσιάζει διακύµανση ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση. Ειδικότερα,
στις βόρειες περιοχές των Η.Π.Α. βρήκαν, ότι η µείωση αυτή ανέρχεται σε 3 και 5 g/kg/d
για τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντίστοιχα.
Καθώς τα φυτά ωριµάζουν, η αναλογία φύλλων/µίσχων συνήθως µειώνεται. Στη
µηδική (Medicago sativa L.), µία εβδοµάδα πριν το πρώιµο στάδιο των οφθαλµών, τα φυτά
έχουν αναλογία φύλλων / µίσχων 1,4 η οποία συνήθως µειώνεται στο 0,5 ή λιγότερο κατά
τη διάρκεια των επόµενων εβδοµάδων (Albrecht et al., 1987).
Είναι γνωστό ότι το NDF είναι ένας προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κυτταρικά
τοιχώµατα και σχετίζεται αρνητικά µε τη πρόσληψη τροφής, ενώ η τιµή του ADF
σχετίζεται αρνητικά µε τη πεπτικότητα των λιβαδικών φυτών (Van Soest, 1994).
Για τη µηδική και τα περισσότερα λιβαδικά ψυχανθή, η περιεκτικότητα σε ADF είναι
περίπου 100 g/kg ΞΟ µικρότερη από την αντίστοιχη του NDF. Στη περίπτωση των
αγρωστωδών, η παραπάνω διαφορά ανέρχεται στα 200 g/kg ΞΟ περίπου(Van Soest, 1994).
Περαιτέρω η περιεκτικότητα των αγρωστωδών σε NDF είναι συνήθως µεγαλύτερη από
αυτή των ψυχανθών, το οποίο οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην περιεκτικότητα των
φύλλων σε NDF, ανάµεσα στις δύο αυτές οικογένειες.
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Τα κυτταρικά τοιχώµατα των φυτών παρέχουν τις απαραίτητες ινώδεις ουσίες για την
κανονική λειτουργία της µεγάλης κοιλίας των µηρυκαστικών. Τα κυτταρικά τοιχώµατα, που
αποτελούνται από δοµικούς υδατάνθρακες και λιγνίνη, υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν
το 40 έως 80% της οργανικής ουσίας των λιβαδικών φυτών (Buxton, 1996).
Ένα από τα προβλήµατα της βόσκησης σε λιβάδια µε διαφορετική βοτανική σύνθεση
είναι ότι σε δεδοµένη χρονική στιγµή το στάδιο ωρίµανσης διαφέρει µεταξύ διαφορετικών
φυτικών ειδών (Bruinenberg et al., 2002). Ακόµη και µέσα στο ίδιο φυτό εµφανίζεται
διαφορετική πεπτικότητα µεταξύ µίσχων (Van Loo, 1993) και φύλλων (Groot and
Neuteboom, 1997), εξαιτίας του διαφορετικού σταδίου ανάπτυξής τους. Επίσης, όσο τα
φυτά ωριµάζουν το περιεχόµενο σε κυτταρικά τοιχώµατα (κυτταρίνη, ηµικυτταρίνες,
λιγνίνη) αυξάνεται, ενώ µειώνεται το περιεχόµενο των κυττάρων (Bosch et. al, 1992). Η
πεπτικότητα των µίσχων είναι χαµηλότερη από αυτή των φύλλων και µειώνεται ακόµη
ταχύτερα µε την πάροδο της αυξητικής περιόδου (Terry and Tilley, 1964). Σύµφωνα µε
τους Pearson et al. (2006) η διαφορά στην πεπτικότητα της βοσκής που αποτελείται από
διαφορετικά φυτικά είδη είναι αναµενόµενη εξαιτίας του διαφορετικού τύπου των φυτών,
του πεπτού και άπεπτου κυτταρικού περιεχοµένου και της περιεκτικότητας της βοσκής σε
αζωτούχες ουσίες.
Οι πρωτεϊνικές ανάγκες των ζώων συνήθως εκφράζονται ως αζωτούχες ουσίες (ΑΟ).
Σύµφωνα µε τον Minson (1990), η µέση περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες των
λιβαδικών αγρωστωδών κυµαίνεται από 100 – 130 g/kg ΞΟ, ενώ στα ψυχανθή ανέρχεται
περίπου στα 170 g/kg ΞΟ. Οι αντίστοιχες ηµερήσιες πρωτεϊνικές ανάγκες συντήρησης για
τις προβατίνες µέσω ζωντανού βάρους 50 kg ανέρχονται σε 95 g/kg ΞΟ (NRC, 1985).
Το 75% περίπου της πρωτεΐνης της τροφής υφίσταται διάσπαση από τους
µικροοργανισµούς και µόλις το 25% καταφέρνει και διαπερνά τη µεγάλη κοιλία άθικτη
συνιστώντας την µη αποδοµήσιµη πρωτεΐνη (Broderick, 1994; Merchen and Bourquin,
1994). Οι Albrecht and Broderick (1990) αναφέρουν ότι, η περιεκτικότητα του λειµώνιου
τριφυλλιού (Trifolium pratense L.) σε µη αποδοµήσιµη πρωτεΐνη είναι υψηλότερη σε σχέση
µε τη µηδική (Medicago sativa L.) και το λευκό τριφύλλι (Trifolium repens L.). Επίσης, η
κίτρινη µηδική (Medicago falcata L.) παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό µη αποδοµήσιµης
πρωτεΐνης από τη κοινή µηδική (Medicago sativa L.) (Broderick and Buxton, 1991).
Η περιεκτικότητα σε ΟΑΟ είναι υψηλότερη όταν τα λιβαδικά φυτά βρίσκονται στο
νεαρό παρά στο ώριµο στάδιο ανάπτυξης. Η µείωση στην περιεκτικότητα σε ΟΑΟ µε την
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σταδιακή ωρίµανση οφείλεται τόσο στη µείωση των ΟΑΟ στα φύλλα και στους µίσχους,
όσο και στο γεγονός, ότι οι µίσχοι µε τη µικρότερη περιεκτικότητα σε ΟΑΟ, έχουν
µεγαλύτερη αναλογία στα πιο ώριµα φυτά (Buxton, 1996). Μάλιστα, υπολογίζεται ότι η
µέση µείωση στην περιεκτικότητα των ΟΑΟ µε την πρόοδο της ωρίµανσης διάφορων
λιβαδικών φυτών κυµαίνεται στο 1 g/kg/d (Minson, 1990).
∆εδοµένα των Fick and Onstad (1988) για τη µηδική δείχνουν ότι υπάρχει
µεγαλύτερος ρυθµός µείωσης της περιεκτικότητας σε ΟΑΟ στα νεαρά φυτά ο οποίος
µετριάζεται όσο τα φυτά ωριµάζουν. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν, ότι στη µηδική ηλικίας
35 ηµερών ο ρυθµός µείωσης της περιεκτικότητας σε ΟΑΟ ανέρχεται σε 2,8 g/kg/d, ενώ ο
ρυθµός αύξησης της περιεκτικότητας σε NDF είναι 3,8 g/kg/d. Οι ρυθµοί αυτοί δύναται να
τροποποιηθούν από περιβαλλοντικούς και αγρονοµικούς παράγοντες.
Συµπερασµατικά, το περιεχόµενο της βοσκήσιµης ύλης σε κυτταρικά τοιχώµατα
επιδρά σηµαντικά στη πεπτικότητά της, µε τους µίσχους των περισσότερων λιβαδικών
φυτών να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώµατα από τα φύλλα. Είναι
επόµενο οι µίσχοι των λιβαδικών φυτών να παρουσιάζουν µικρότερη πεπτικότητα από τα
φύλλα. Επίσης, η κατανάλωση από τα ζώα ώριµων φυτών δεν σηµαίνει ότι θα τους παρέχει
περισσότερη διαθέσιµη πρωτεΐνη, καθώς η ώριµη βοσκήσιµη ύλη χαρακτηρίζεται από
µικρή περιεκτικότητα σε ΟΑΟ.

3.6.

Τα ανόργανα στοιχεία στη βοσκήσιµη ύλη
Οι ινώδεις και οι αζωτούχες ουσίες είναι οι κύριοι παράγοντες που έχουν συνδεθεί

τόσο µε την πρόσληψη και την πεπτικότητα (Cherney and Mertens, 1998), όσο και µε την
ποιότητα της βοσκήσιµης ύλης (Ballard et al., 1990; Perez Corona et al., 1994).
Τα ανόργανα στοιχεία είναι θεµελιώδους σηµασίας για την κανονική αύξηση, την
αναπαραγωγή, την υγεία και την ορθή λειτουργία του ζωικού σώµατος (McDowell, 1992).
Τα αγροτικά ζώα χρειάζονται τα ανόργανα στοιχεία για την ανάπτυξη του σκελετού, την
παραγωγή γάλακτος και την διατήρηση της οσµωτικής πίεσης και των ενζυµικών τους
συστηµάτων (Rayburn, 1997; Λιαµάδης, 2003).
Η περιεκτικότητα της βοσκής σε ανόργανα στοιχεία επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, οι οποίοι είναι το είδος του εδάφους, η λίπανση, η ηλικία και το είδος των
λιβαδικών φυτών, η βοτανική σύνθεση των βοσκοτόπων, το κλίµα και η εποχή του έτους.
Οι αλλαγές αυτές µπορούν να εµποδίσουν τα ζώα να καλύψουν τις θρεπτικές τους ανάγκες
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(Georgievskki et al., 1982; Ramírez-Pérez, 2000). Τα εδάφη έχουν διαφορετική
περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία, η οποία εξαρτάται από το γεωλογικό υπόστρωµα και
τα χαρακτηριστικά τους. Η οργανική ουσία και η οξύτητα (δηλαδή το pH) του εδάφους
έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα των ανόργανων στοιχείων στο έδαφος για τη λήψη
τους από τις ρίζες και κατόπιν τη µεταφορά τους στους φυτικούς ιστούς (Kabata –Pendias
and Pendias, 1992; López–Mosquera et al., 2005). Επίσης, τα αµµώδη εδάφη επιτρέπουν
στα ανόργανα στοιχεία να διηθούνται ευκολότερα από την επιφάνεια προς το εσωτερικό
τους, σε σχέση µε τα βαριά αργιλώδη εδάφη (Greene, 2000) γεγονός, που τα καθιστά
λιγότερο διαθέσιµα στα φυτά και κατά συνέπεια στα ζώα.
Τα ψυχανθή περιέχουν σχεδόν διπλάσια ποσότητα ασβεστίου από τα αγρωστώδη, η
οποία είναι περισσότερο από επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσεις των παραγωγικών
ζώων.
Το ασβέστιο, ο φωσφόρος, το κάλιο και το νάτριο είναι τα τέσσερα αφθονότερα
ανόργανα στοιχεία στους ζωικούς ιστούς (ADAS, 1975). Η διαθεσιµότητά τους στις βοσκές
είναι, εποµένως, σπουδαίας σηµασίας για τη διατροφή των µηρυκαστικών αγροτικών ζώων.
Οι ηµερήσιες θρεπτικές ανάγκες σε ασβέστιο ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο του
ζώου, τη φυσιολογική του κατάσταση, την ηλικία, την πρόσληψη βοσκήσιµης ύλης (η
οποία επηρεάζεται από την πεπτικότητά της) και την πεπτικότητα του ασβεστίου (Tallowin
and Jefferson, 1999). Σηµαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις των ζώων σε ασβέστιο
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της µετάβασης από την κύηση στη γαλακτοπαραγωγή. Αν
και οι απαιτήσεις ασβεστίου αυξάνονται κατά την αναπαραγωγή, η υπασβεσταιµία δε
θεωρείται σηµαντικό πρόβληµα στα βοοειδή. Επίσης, η έλλειψη ασβεστίου

δεν

παρουσιάζεται ως σηµαντικό πρόβληµα στους αναπτυσσόµενους µόσχους (Greene, 2000).
Σύµφωνα µε τον Underwood (1981), κλινικά σηµάδια ανεπάρκειας ασβεστίου δεν
εµφανίζονται στα βοοειδή κρεοπαραγωγής που βόσκουν, εκτός και αν τα βοοειδή θηλάζουν
έντονα ή τρέφονται µε φυτά που αυξάνονται γρήγορα σε όξινα αµµώδη ή οργανικά εδάφη.
Ωστόσο η ανεπάρκεια Ca στην τροφή, στα νεαρά ζώα επιβραδύνει την ανάπτυξή τους
και εκδηλώνονται ραχητικά φαινόµενα και χωλότητες, ενώ στα ενήλικα ζώα προκαλεί
οστεοµαλακία λόγω απασβέστωσης του σκελετού (Ζέρβας, 2000). Όµως ραχίτιδα και
οστεοµαλακία εκδηλώνεται όχι µόνο από πενία Ca αλλά και από ανεπάρκεια P ή βιταµινών
D ή ακόµα όταν η σχέση Ca:P δεν είναι ορθή.
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Η πιο συνηθισµένη ανεπάρκεια ανόργανου στοιχείου είναι αυτή του φωσφόρου
(Underwood 1981; Hale and Olson, 2001). Η ανεπάρκεια Ρ είναι εντονότερη στους
βοσκότοπους των τροπικών περιοχών σε σχέση µε τις εύκρατες περιοχές (McDowell et al.
1984) και η σηµαντικότερη συνέπεια στα αγροτικά ζώα είναι µειωµένη αναπαραγωγική
ικανότητα (McDowell and Valle 2000). Όταν εµφανίζεται σηµαντική έλλειψη Ρ, τα βοοειδή
δεν εισέρχονται στο στάδιο του οίστρου µέχρι να σταµατήσει η παραγωγή γάλακτος εκτός
αν τους χορηγηθούν συµπληρώµατα φωσφόρου (Lammond, 1970, Ganskopp and Bohnert,
2003). Ο φωσφόρος είναι το στοιχείο εκείνο που όταν χορηγηθεί ως συµπλήρωµα αποφέρει
µεγαλύτερη απόδοση (McDowell, 1996).
Υποστηρίζεται, ότι η περιεκτικότητα σε φωσφόρο του χόρτου βοσκής από τα
περισσότερα λιβάδια είναι κάτω από την εκτιµώµενη ελάχιστη ανάγκη για τα
αναπτυσσόµενα βοοειδή (Cohen, 1975; ADAS, 1983). Η χαµηλή εδαφική διαθεσιµότητα
και ειδικότερα, η αποδοµήσιµη περιεκτικότητα σε φωσφόρο αναγνωρίζεται ως βασική αιτία
για αυτό (Marrs, 1993; Janssens et al., 1997). Οι Janssens et al. (1997, 1998) έδειξαν ότι
όταν η ποσότητα του φωσφόρου (αποδοµήσιµο µε EDTA-acetate) υπερβαίνει τα 5 mg ανά
100 g ξηρού εδάφους, ο αριθµός των λιβαδικών ειδών που µπορεί να συνυπάρξει µειώνεται
εντυπωσιακά. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν ότι υπήρξε µια πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε
φωσφόρο του χόρτου βοσκής το οποίο συνδέεται µε τη χαµηλή διαθεσιµότητα του
φωσφόρου στο εδαφικό διάλυµα.
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3.7.

Αντικειµενικοί σκοποί της εργασίας
Ο συνδυασµός πολλών βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων συµβάλλει τόσο στην

ποσότητα, όσο και στην ποιότητα της βοσκήσιµης ύλης των λιβαδικών οικοσυστηµάτων.
Αντικείµενο της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισµός των φυτικών ειδών του
όρους Όλυµπου και Βόρα και η επίδραση που ασκεί το γεωλογικό υπόστρωµα τόσο στην
ποικιλότητα των ειδών όσο και στην χηµική σύστασή τους. Πιο συγκεκριµένα οι
αντικειµενικοί στόχοι ήταν:
•

Ο προσδιορισµός και η καταγραφή των φυτικών ειδών που αποτελούν την πλούσια

χλωρίδα των περιοχών, που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό γεωλογικό υπόστρωµα.
• Ο προσδιορισµός της εποχικής µεταβλητότητας των ποιοτικών µεταβλητών
(οργανικές ουσίες και ανόργανα στοιχεία) της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης και
• Η εκτίµηση της ποσότητας της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης των λιβαδικών
οικοσυστηµάτων, κατά την περίοδο βόσκησης ενός έτους.
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
4.1. ΥΛΙΚΑ
4.1.1. Περιοχή µελέτης
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα λιβαδικά οκοσυστήµατα του όρους Βόρα
(Καϊµακτσαλάν – περιοχή 1) κατά µήκος της υπαλπικής – αλπικής ζώνης βλάστησης, που
βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του νοµού Πέλλας έως τα όρια µε το νοµό Φλώρινας και του
όρους Όλυµπου (περιοχή 2) που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά όρια της Μακεδονίας µε
τη Θεσσαλία, επίσης κατά µήκος της υπαλπικής – αλπικής ζώνης. Και οι δύο περιοχές
µελέτης βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 2000µ και χαρακτηρίζονται από την παρουσία
των κλιµακικών ποολιβαδίων της υπαλπικής – αλπικής ζώνης.

4.1.2. Γεωλογία - µορφολογία
Ο Βόρας (ή Καϊµακτσαλάν) είναι το τρίτο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας µετά τον
Όλυµπο και τον Σµόλικα. Συνεχίζεται και πέρα από τα σύνορα στην πλευρά της ΠΓ∆Μ
(Εικ. 4.1).
Η ψηλότερη κορυφή είναι το Καϊµάκτσαλαν - 2.524 µέτρα. Αν και η πρώτη εικόνα
του βουνού από την πλευρά της Φλώρινας δείχνει ένα ξερό και άγονο όγκο, αντίθετα, το
σύνολο του βουνού παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία οικοτόπων, µε εκτεταµένες περιοχές από
συνεχόµενα µικτά δάση (βελανιδιές, οξιές, καστανιές, έλατα, πεύκα), βαθιές κοιλάδες,
χαράδρες και βοσκοτόπους.
Ο Βόρας από γεωτεκτονική άποψη ανήκει στην Πελαγονική ζώνη. Η Πελαγονική
Ζώνη µε διεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ εκτείνεται από την πρώην Γιουγκοσλαβική προς τους
Ελληνικούς ορεινούς όγκους του Βόρα (Καϊµακτσαλάν: 2524µ. ύψος), του Βέρνου (Βίτσι:
2128µ. ύψος), του Βερµίου, των Πιερίων, του Ολύµπου, του Πηλίου και της βόρειας
Εύβοιας. Στη συνέχεια κάµπτεται προς της Σποράδες και περιλαµβάνει τα νησιά Σκιάθο,
Σκόπελο, Σκύρο. Πιθανή προέκταση της Πελαγονικής Ζώνης στο Αιγαίο είναι τα νησιά
Οινούσσες (βόρεια της Χίου), απ’ όπου περνάει στη Βόρεια Μικρά Ασία. Η Πελαγονική
Ζώνη συγκροτείται από κρυσταλλοσχιστώδες υπόστρωµα και ηµιµεταµορφωµένα άνω
παλαιοζωικά πετρώµατα, από µεσοζωικό ιζηµατογενές κάλυµµα και άνω Ιουρασικούς
οφειόλιθους και από άνωκρητιδική επικλυσιγενή σειρά και νεώτερα ιζήµατα (Κίλιας,
1980). Ήταν επίσης στερεοποιηµένη από τις Ερκύνιες πτυχώσεις και έδωσε κατά την
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Αλπική ορογένεση πτυχές µεγάλης ακτίνας και καµπυλότητας, συχνά διερρηγµένες
(Παυλίδης, 1986).
Η γενικότερη ορεογραφική διαµόρφωση του όρους Βόρα, εµφανίζεται πολύµορφη µε
έντονες αντιθέσεις και ποικίλες εναλλαγές τοπίων, όπως τραχέων ραχών, λόφων,
αντερεισµάτων και κορυφών, που ανάµεσά τους παρεµβάλλεται ένα πυκνό δίκτυο ρεµάτων
και χειµάρρων. Οι κλίσεις των εδαφικών πτυχώσεων ως προς τον ορίζοντα ποικίλουν από
πολύ οµαλές, επίπεδες ή ήπιας κλίσης επιφάνειες (<10%), µέχρι πολύ ισχυρές και
απόκρηµνες (80%).
Ο γρανίτης, ο γνεύσιος και ποικιλία κρυσταλλικών σχιστόλιθων, κατακρατούν
περισσότερο αποτελεσµατικά την υγρασία απ' ότι ο ασβεστόλιθος, και η βλάστηση συχνά
είναι εντυπωσιακά διαφορετική, µε υγρά λιβάδια, βάλτους και ρυάκια
Ο Όλυµπος είναι ένας συµπαγής, σχετικά µικρός σε έκταση (600 τετραγωνικά
χιλιόµετρα), αλλά πολύκορφος και βραχώδης ορεινός όγκος µε σχεδόν κυκλικό σχήµα.
Είναι από τα σχετικά νεώτερα βουνά της Ελλάδας, αφού η ηλικία των κυρίως πετρωµάτων
του

υπολογίζεται

ότι

δεν

ξεπερνά

τα

200.000.000

χρόνια.

Eίναι

το

ψηλότερο βουνό της χώρας µε υψηλότερη κορυφή αυτή του Μύτικα (2.918 µ.) και
διακρίνεται στον Πάνω Όλυµπο και στον Κάτω Όλυµπο (Εικ. 4.1).
Γεωγραφικά και γεωλογικά, ο Όλυµπος ξεχωρίζει από τις γειτονικές περιοχές. Στα
βόρεια και στα ανατολικά υπάρχουν αλλουβιακές πεδιάδες, που φτάνουν βαθµιαία το
υψόµετρο των 300 περίπου µέτρων. Ο ορεινός όγκος κατατεµαχίζεται από βαθειές
κοιλάδες, ιδιαίτερα στο ανατολικό και βόρειο τµήµα του.
Από γεωλογικής – πετρογραφικής απόψεως, ο Όλυµπος είναι ένα τυπικό
ασβεστολιθικό βουνό, όπως είναι τα περισσότερα στην Ελλάδα. Τα ασβεστολιθικά βουνά,
είναι γενικά ξηρά και βραχώδη, ενώ το νερό εύκολα διεισδύει µέσα σε σχισµές-ρωγµές.
Ειδικότερα το σύνολο σχεδόν του Ολύµπου αποτελείται από ασβεστόλιθους και µάρµαρα
που παρουσιάζουν διάφορες διαπλάσεις. Η όλη περιοχή, σε ύψος πάνω από 2000µ. εκτός
από το νοτιότατο τµήµα, αντιπροσωπεύεται από τον σχηµατισµό του Μύτικα, ο οποίος
ανήκει πιθανώς στον Ιουρασικό. Οι δυτικές πλαγιές και οι περισσότερες από τις νότιες σε
ύψος µεταξύ 1200 και 2000µ. ανήκουν σε έναν άλλο ασβεστολιθικό σχηµατισµό του
κατώτερου Ήωκαίνου ή Κρητιδικού, τον Βαρλαµά ή Τηγάνια. (Strid, 1980)
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Βόρας
(Καϊµάκτσαλαν)

Όλυµπος

Εικόνα 4.1. Οι περιοχές διεξαγωγής του πειράµατος στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας.

4.1.3. Κλίµα
Η περιοχή του Βόρα, όπως και άλλοι ορεινοί όγκοι στη Β. Ελλάδα, παρουσιάζει
ιδιαίτερα

κλιµατολογικά

χαρακτηριστικά

διαφορετικά

εκείνων

του

Ελληνικού

Μεσογειακού τύπου κλίµατος. Το κλίµα πλησιάζει προς το ηπειρωτικό - µεσευρωπαϊκό
τύπο µε κύρια χαρακτηριστικά τον ιδιαίτερα ψυχρό και υγρό χειµώνα και το σχετικά ξηρό
καλοκαίρι (Παπαναστάσης, 1982). Ορισµένες µάλιστα φορές το χειµώνα παρατηρούνται
πάρα πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, γεγονός ιδιαίτερα ασυνήθιστο για τα Ελληνικά
δεδοµένα.
Το µεγαλύτερο µέρος των κατακρηµνισµάτων πέφτει κατά τους χειµερινούς µήνες. Η
µέση µηνιαία τιµή βροχής είναι µεγαλύτερη κατά τους µήνες Οκτώβριο ως Ιανουάριο.
Από τα δεδοµένα του µετεωρολογικού σταθµού Καϊµάκτσαλαν (ΕΜΥ, 2010)
προκύπτει ότι η µέση µηνιαία θερµοκτασία της περιοχής 1 είναι 3,6 oC, ενώ το µέσο ετήσιο
ύψος βροχής ανέρχεται στα 820,40 χιλιοστα (Πιν. 4.1.3).
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Σε γενικές γραµµές το κλίµα στον Όλυµπο µπορεί να χαρακτηριστεί µεσογειακού
τύπου µε ηπειρωτική επίδραση. Οι κατά τόπους διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, είναι
αποτέλεσµα της επίδρασης της θάλασσας και του έντονου ανάγλυφου της περιοχής.
Το κλίµα στις αλλουβιακές πεδιάδες και τους χαµηλότερους πρόποδες είναι
Μεσογειακό, δηλαδή θερµό και ξηρό το καλοκαίρι και ψυχρό και υγρό τον χειµώνα. Στις
υψηλότερες περιοχές είναι πιο υγρό και πιο τραχύ, µε εντονότερα φαινόµενα. Σ' αυτές τις
περιοχές πέφτει συχνά χιόνι όλο το χειµώνα, ενώ η βροχή και το χιόνι είναι συνηθισµένα
φαινόµενα και το καλοκαίρι (Strid, 1980). Η θερµοκρασία κυµαίνεται το χειµώνα από 10°C µέχρι 20°C και το καλοκαίρι γενικά από 0°C µέχρι 20°C, ενώ οι άνεµοι είναι σχεδόν
καθηµερινό φαινόµενο (Νήτας κ.α., 1992).
Πίνακας 4.1.3. Μέση µηνιαία θερµοκρασία και µέσο µηνιαίο ύψος βροχής των περιοχών 1 και 2 κατά το έτος 20101,2
Βροχόπτωση (mm)

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΟΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΥ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ

78,40

110,00

40,60

87,00

99,60

94,00

89,00

2,20

23,60

39,20

107,40

49,40

820,40

167,50

65,80

148,70

58,20

84,25

64,00

66,60

57,70

48,60

220,60

49,60

192,46

1224,01

-------------------------------------------------------------------------------------------Θερµοκρασία (oC)

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΥ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

Μ.Ο.

ΒΟΡΑΣ

-5,2

-3,7

-1,9

1,7

6,9

10,1

12,2

14,6

6,0

3,8

3,9

-4,9

3,6

ΟΛΥΜΠΟΣ

-2,7

-1,0

1,4

4,8

9,8

12,4

15,0

17,4

11,0

5,8

7,0

1,2

6,9

1,2

: Πηγή Ε.Μ.Υ., 2010; Αστεροσκοπείο Θεσσαλονίκης, 2010

Οι ανατολικές πλαγιές του Ολύµπου, που βρίσκονται προς την πλευρά της θάλασσας,
έχουν περισσότερη υγρασία και ωκεάνιο κλίµα, σε αντίθεση µε τις δυτικές που έχουν
ηπειρωτικό κλίµα. Γι' αυτό το λόγο οι ανατολικές πλευρές έχουν περισσότερη βλάστηση
και το δασοόριο εδώ ανέρχεται πιο ψηλά. Ο πιο θερµός µήνας είναι ο Αύγουστος ενώ ο πιο
ψυχρός ο Φεβρουάριος. Όσο το υψόµετρο αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις κατανέµονται
κανονικότερα κατά την διάρκεια του χρόνου. Η υγρασία που προέρχεται από χαµηλά νέφη
και οµίχλη, είναι σηµαντικός παράγοντας ειδικά στις ορεινές κοιλάδες. Στην αλπική ζώνη
το κλίµα του καλοκαιριού είναι ξηρό µε µεγάλη ηλιοφάνεια και τα καιρικά φαινόµενα
ποικίλλουν από χρόνο σε χρόνο. Η τήξη του χιονιού το καλοκαίρι προκαλεί σχετική
υγρασία, αλλά οι ασβεστόλιθοι είναι συµπαγείς και το περισσότερο από το νερό που
προέρχεται από την τήξη εξαφανίζεται γρήγορα µέσα σε ρωγµές και σχισµές (Strid, 1980).
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Από τα κλιµατικά δεδοµένα του Αστεροκοπείου Θεσσαλονίκης (2010) προκύπτει ότι
η µέση µηνιαία θερµοκρασία της περιοχής 2 είναι 6,9°C και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής
ανέρχεται στα 820,40 χιλιοστά (Πιν. 4.1.3).

4.1.4. Χλωρίδα και βλάστηση
4.1.4.1. Χλωρίδα
Με σκοπό να δοθεί µια γενική εικόνα της αναπτυσσόµενης χλωρίδας στα λιβάδια της
υπαλπικής - αλπικής ζώνης, επελέγησαν διάφορες θέσεις προς µελέτη, διάσπαρτες και
αντιπροσωπευτικές από όλη την επιφάνεια των ορέων Όλυµπου και Βόρα. Αυτό έγινε για
δύο κυρίως λόγους: (α) διότι η ζώνη έχει όµοια ή παρόµοια χλωριδική σύνθεση, οπότε οι
επιλεγείσες θέσεις εκφράζουν την κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη την υψοµετρική
ζώνη και (β) οι πολλές θέσεις που επελέγησαν σε όλη την έκταση των λιβαδιών,
αναδεικνύουν σαφέστερα τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ της υψοµετρικής ζώνης
των δύο ορεινών όγκων. Τα αποτελέσµατα αυτά συγκρίθηκαν µε παλαιότερες εργασίες που
έχουν πραγµατοποιηθεί στις δύο περιοχές (Strid, 1980; Tracolis et.al., 2000)

4.1.4.2. Βλάστηση
Και στις δύο περιοχές µελέτης απαντώνται οι εξής διαπλάσεις βλάστησης:
•

Βλάστηση βραχωδών εδαφών
Αυτή η µορφή βλάστησης έχει διαµορφωθεί έντονα από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες και ιδιαίτερα σε περιοχές, που έχουν δεχθεί εντατική και επαναληπτική
εκχέρσωση, πυρκαγιά και υπερβόσκηση µε αποτέλεσµα να χάσουν το µεγαλύτερο µέρος
του χώµατος τους.
Ιδιαίτερη είναι εδώ η θέση αρκετών γενών µονοκοτυλήδονων φυτών όπως κρόκων
(Crocus sp.), κολχικού (Colchicum autumnale L.), ασφοδέλων (Asphodelus sp.), γαγγαιών
(Gagea sp.), αγριόκρινων (Iris sp.), αγριόσκορδου (Allium flavum L. var. minus Boiss.),
αγριόσκυλας (Ornithogalum sp.), σερνικοβότανου (Orchis sp.).
•

Βλάστηση κατακόρυφων βράχων, γκρεµών και φαραγγιών.

29

Οι κατακόρυφοι βράχοι, οι γκρεµοί και τα φαράγγια έχουν λειτουργήσει ως
καταφύγιο πολλών ενδιαφερόντων ποωδών φυτών, αφού οι περιοχές αυτές είναι
δυσπρόσιτες και δύσκολα µπορούν να δεχθούν εκτεταµένη επέµβαση από τον άνθρωπο.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα περισσότερα ενδηµικά φυτά της Ελλάδας είναι χασµόφυτα,
δηλαδή φυτά που φυτρώνουν σε σχισµές βράχων.
•

Ποώδης βλάστηση υπαλπικών - αλπικών λιβαδιών
Τα υπαλπικά - αλπικά λιβάδια τα συναντάµε πάνω από το όριο της δενδρώδους

βλάστησης και διακρίνονται σε δύο τύπους, αυτά της Νότιας και Κεντρικής Ελλάδας που
επηρεάζονται από το Μεσογειακό κλίµα και αυτά της Βόρειας Ελλάδας µε µεσευρωπαϊκό
χαρακτήρα.
Τα λιβάδια αυτά κυριαρχούνται από αγρωστώδη, ενώ αρκετά ενδιαφέροντα είδη των
γενών Viola sp., Gentiana sp., Campanula sp., Silene sp., Saxifraga sp., Trifolium sp.,
Crocus sp., Thymus sp. µπορεί να βρεθούν σε αυτά.
Τέτοια λιβάδια συναντώνται στη Βόρεια Ελλάδα σε βουνά µε υψόµετρο πάνω από
1800µ. όπως η Οροσειρά της Ροδόπης, το Φαλακρό, ο Όρβηλος, ο Βόρας (Καϊµακτσαλάν)
και ο Βαρνούντας, καθώς και στην Κεντρική Ελλάδα σε βουνά όπως ο Όλυµπος.

4.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ
4.2.1. Συλλογή φυτών – ταξινόµηση
Για τον προσδιορισµό και την ταξινόµηση της χλωρίδας της περιοχής µελέτης,
πραγµατοποιήθηκε συλλογή φυτικών δειγµάτων µε τη βοήθεια εκριζωτήρα. Τα φυτά που
συλλέγονταν, τοποθετούνταν κάθε ένα σε λευκό πορώδες χαρτί για την µετέπειτα ξήρανσή
τους. Για κάθε φυτό σηµειωνόταν η ηµεροµηνία, το υψόµετρο και η κλίση του εδάφους και
το τοπωνύµιο (αν αυτό ήταν εφικτό) της περιοχής συλλογής. Ο προσδιορισµός των φυτικών
δειγµάτων και η ταξινόµηση τους κατά οικογένεια - γένος - είδος έγινε µε βάση τις κλείδες
αναγνωρισµού Mountain Flora of Greece (Strid, 1989; Strid και Tan, 1991).

4.2.2. ∆ειγµατοληψία – υπολογισµός υγρασίας και ξηρής ουσίας
Η δειγµατοληψία υπαίθρου πραγµατοποιήθηκε το έτος 2010 από το Μάιο µέχρι και
τον Οκτώβριο. Το Νοέµβριο του 2009 τοποθετήθηκαν 12 συνολικά (6 σε κάθε περιοχή),
σταθεροί πειραµατικοί κλωβοί, από µεταλλικό πλέγµα διαστάσεων 6x6 µ και ύψους 1,5 µ
από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να αποτραπεί η βόσκηση. Οι κλωβοί αυτοί
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τοποθετήθηκαν σε αντιπροσωπευτικά σηµεία των λιβαδιών ακολουθώντας την πορεία των
κοπαδιών, που βόσκουν στην αντίστοιχη περιοχή Οι θέσεις των κλωβών σηµάνθηκαν µε τη
βοήθεια GPS ως προς το υψόµετρο και τις συντεταγµένες τους. Οι κλωβοί διαιρέθηκαν µε
σχοινί σε 6 ίσα τµήµατα και κάθε τµήµα σε επί µέρους 6 υποτµήµατα. Συνολικά κάθε
κλωβός διαιρέθηκε σε 36 ίσα τµήµατα. Την πρώτη ηµέρα κάθε µήνα από Μάιο µέχρι και
Οκτώβριο (περίοδος βόσκησης) για την περιοχή του Ολύµπου (περιοχή 2) και την τρίτη
ηµέρα για την περιοχή του Βόρα (περιοχή 1), κατά το έτος 2010, γινόταν δειγµατοληψία
βοσκήσιµης ύλης από 6 διαφορετικά σηµεία εντός κάθε κλωβού µε τη βοήθεια µεταλλικού
πλαισίου.
Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε αποκοπή της υπέργειας βιοµάζας µε
ψαλίδι, σε ύψος 2 εκ από την επιφάνεια του εδάφους (Odum, 1971). Τα δείγµατα
τοποθετούνταν σε χάρτινες σακούλες γνωστού βάρους. Σε πτυσσόµενο µικρό τραπέζι
γινόταν ο διαχωρισµός της νεκρής από τη ζωντανή υπέργεια βιοµάζα. Ακολούθως γινόταν ο
διαχωρισµός των ανεπιθύµητων (φτέρη, ακανθώδη και δηλητηριώδη φυτά) από τα
επιθυµητά από τα αγροτικά ζώα φυτά. Η µάζα αυτή των επιθυµητών φυτών αναφέρεται ως
βοσκήσιµη ύλη. Η βοσκήσιµη ύλη επανατοποθετούνταν στις σακούλες και αυτές ζυγιζόταν
επί τόπου µε ζυγό ακριβείας.
Οι

χαρτοσακούλες

µε

τα

δείγµατα

της

συλλεχθείσας

βοσκήσιµης

ύλης,

αποθηκεύονταν σε καταψύκτη µέχρι τη χρησιµοποίηση τους για χηµικές αναλύσεις. Για τον
προσδιορισµό της υγρασίας και της ξηρής ουσίας (ΞΟ) και κατ’ επέκταση της παραγωγής
βοσκήσιµης ύλης (χλγ/στρ) τα δείγµατα τοποθετούνταν σε πυριαντήριο, στο εργαστήριο
∆ιατροφής Αγροτικών Ζώων του του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, για
αποξήρανση στους 65 οC, µέχρι σταθερού βάρους (Deinum and Maassen, 1994). Από τη
διαφορά βάρους µεταξύ αρχικού και ξηρού δείγµατος υπολογίστηκε η υγρασία.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε άλεση των δειγµάτων σε µύλο Cross Beater Mill SK
100 (Retsch, Germany) µε µεταλλική σίτα µε οπές διαµέτρου 1,5 mm και αποθήκευση σε
γυάλινα δοχεία.

4.2.3. Χηµικές Αναλύσεις
4.2.3.1. Οργανικό περιεχόµενο
Ο προσδιορισµός των αζωτούχων ουσιών των δειγµάτων της βοσκήσιµης ύλης
πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο ∆ιατροφής Αγροτικών Ζώων του ΤΕΙ ∆υτικής
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Μακεδονίας – Παράρτηµα Φλώρινας, µε τη µέθοδο Kjeldahl (A.O.A.C., 1999). Σύµφωνα
µε τη µέθοδο αυτή υπολογίστηκε η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε άζωτο (Ν). Οι
ΟΑΟ υπολογίσθηκαν ως το γινόµενο Ν x 6,25.
Ο προσδιορισµός του NDF και του ADF πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο
των Goering and Van Soest (1970), όπως τροποποιήθηκε από τους Van Soest et al. (1991)
και Mertens (1992), µε τη χρήση της συσκευής Fibertec™ 1020 (M6). Στο διάλυµα του
ουδέτερου διαλύµατος χρησιµοποιήθηκε 2-αιθοξυ-αιθανόλη (Van Soest et al., 1991;
Hindrichsen et al., 2006).

4.2.3.2. Ανόργανα στοιχεία
Πριν τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε µακροστοιχεία,
προηγήθηκε υγρή καύση των δειγµάτων σε διάλυµα πυκνού νιτρικού οξέος – υπερχλωρικού
οξέος 70%. Τα επί µέρους διαλύµατα αποθηκεύτηκαν σε πλαστικά φιαλίδια των 100 ml και
διατηρήθηκαν στο ψυγείο για παραπέρα ανάλυση.
Ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ασβέστιο (Ca), έγινε
µε τη χρήση φλογοφωτοµέτρου. Ο προσδιορισµός του φωσφόρου (Ρ) πραγµατοποιήθηκε µε
τη χρήση φασµατοφωτοµέτρου (Khalil and Manan, 1990). Κάθε δείγµα αναλύθηκε εις
διπλούν και ως µέτρηση λήφθηκε ο µέσος όρος των δύο µετρήσεων.
Τα µακροστοιχεία εκφράστηκαν ως εκατοστιαίο ποσοστό (%) της ΞΟ. Ο
προσδιορισµός

της

περιεκτικότητας

της

βοσκήσιµης

ύλης

σε

µακροστοιχεία

πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ.

4.2.4. Στατιστική ανάλυση
Το σχέδιο του πειράµατος βασίστηκε στην τεχνική των συνδυασµένων παραγόντων
σε οµάδες µε υπό-υποοµάδες (split-plot experiment), των Snedecor and Cochran (1980), µε
6 σηµεία δειγµατοληψίας (πειραµατικοί κλωβοί) σε κάθε περιοχή και 2 παράγοντες [µήνας
(n=6), γεωκλιµατική περιοχή (n=2)]. Το οργανικό περιεχόµενο και η περιεκτικότητα σε
ανόργανα στοιχεία, υποβλήθηκαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), µε την
χρήση του στατιστικού πακέτου Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 2003;
Κιτικίδου, 2005). Για τον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ της παραγωγής βοσκήσιµης
ύλης, και της περιεκτικότητας σε οργανικά και ανόργανα στοιχεία, χρησιµοποιήθηκε η
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ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis). Όλα τα “±” που αναφέρονται στην παρούσα
ανάλυση αναφέρονται στην τυπική απόκλιση των εκτιµώµενων µέσων όρων.

33

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1. Χλωρίδα - Βλάστηση
Η µελέτη της χλωρίδας αποσκοπεί στην καταγραφή των φυτικών ειδών (TAXA) που
απαντούν στα υπαλπικά - αλπικά λιβάδια των περιοχών µελέτης και παρουσιάζουν
ουσιαστικό ενδιαφέρον. Ο προσδιορισµός και η ονοµατολογία τους βασίστηκε σχεδόν
αποκλειστικά στο σύστηµα της Mountain flora of Greece, volume one, υπό Arne Strid
(δεύτερη έκδοση, 1989) και Mountain flora of Greece, volume two υπό Arne Strid και Kit
Tan (1991). Για λόγους απλούστευσης τα είδη καταγράφονται στο φυτικό κατάλογο (Πίν.
Π1, Π2, Π31), όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των taxa στις υπό
µελέτη περιοχές και το γεωλογικό υπόστρωµα στο οποίο απαντούν. Το χλωριδικό δυναµικό
των παραπάνω περιοχών που καταγράφηκε από τον προσδιορισµό των φυτοληψειών και
από βιβλιογραφικές πηγές, περιέχεται στο φυτοκατάλογο του παραρτήµατος (Πίν.
Π1,Π2,Π3). Το σύνολο των χλωριδικών taxa (είδη και υποείδη) του όρους Βόρα (περιοχή
1) ανέρχεται σε 405, ενώ το σύνολο των χλωριδικών taxa του όρους Όλυµπου (περιοχή 2)
ανέρχεται σε 565. Τα φυτικά taxa που απαντούν ταυτόχρονα και στις δύο περιοχές
ανέρχονται σε 206.
Συνολικά στο Βόρα, Όλυµπο, και Βόρα και Όλυµπο, βρέθηκαν 762 taxa (είδη και
υποείδη). Αποκλειστικά στο Βόρα βρέθηκαν 197 και στον Όλυµπο βρέθηκαν 359 taxa, ενώ
206 taxa απαντώνται τα ίδια και στις δύο περιοχές (Πίν. 5.1.1).
Πίνακας 5.1.1. Αριθµός των taxa, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το γεωλογικό
υπόστρωµα.
Περιοχή
Βόρας (Περιοχή 1)
Όλυµπος (περιοχή 2)
Βόρας και Όλυµπος
ΣΥΝΟΛΟ

Υπάρχουν
στοιχεία
134
230
146
510

∆εν υπάρχουν
στοιχεία

Σύνολο
TAXA
63
129
60
252

197
359
206
762

Ποσοστό
26%
47%
27%
100%

Η επεξεργασία του Πίν. Π1 που αφορά στον Όλυµπο (περιοχή 2), έδωσε τα εξής
αποτελέσµατα: Ο συνολικός αριθµός των taxa είναι 359, όµως υπάρχουν στοιχεία σχετικά
µε το γεωλογικό υπόστρωµα για 230 taxa (64%). Για τα υπόλοιπα 129 (36%), δεν υπάρχουν

1

: Το πρόθεµα Π στον αριθµό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος πίνακας βρίσκεται στο παράρτηµα
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στοιχεία. Η ανάλυση κατά στήλη (1,2,3,4,5) του Πίν.Π1, έδωσε τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:

Πίνακας 5.1.2. Ανάλυση των taxa που απαντώνται στην περιοχή 2 (Όλυµπος)
Γεωλογικό υπόστρωµα

Αριθµός στοιχείων

Ποσοστό %

Ασβεστόλιθος

197/230

86

Σχιστόλιθος

27/230

12

Σερπεντίνης

49/230

21

΄Αλλα γεωλογικά υποστρώµατα

27/230

12

Ποικιλία γεωλογικών υποστρωµώτων

41/230

18

Αποφεύγουν Ασβεστόλιθο

0/230

-

Από τον πίνακα 5.1.2., συµπεραίνουµε ότι τα φυτά που απαντούν µόνο στον Όλυµπο
προτιµούν τα ασβεστολιθικά υποστρώµατα (86%), και εµφανίζονται µε µικρότερη
συχνότητα σε σχιστόλιθο ή άλλα υποστρώµατα (12%). Επίσης σε ποσοστό 21% απαντούν
σε σερπεντίνη ενώ σε ποσοστό 18% απαντούν σε ποικιλία υποστρωµάτων.
Η επεξεργασία του Πίν. Π2 (Βόρας – Περιοχή 1) έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Ο συνολικός αριθµός των taxa που βρέθηκαν µόνο στο Βόρα είναι 197. Από αυτά δεν
υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το γεωλογικό υπόστρωµα για 63 taxa (32%), ενώ για τα
υπόλοιπα 134 (68%) υπάρχουν. Η ανάλυση κατά στήλη (1,2,3,4,5) του Πίν.Π2 έδωσε τα
ακόλουθα αποτελέσµατα:
Πίνακας 5.1.3. Ανάλυση των taxa που απαντώνται στην περιοχή 1 (Βόρας)
Γεωλογικό υπόστρωµα

Αριθµός στοιχείων
42/134

Ποσοστό %
31

Σχιστόλιθος

67/134

50

Σερπεντίνης
΄Αλλα γεωλογικά υποστρώµατα
(κυρίως γρανίτης)

26/134

19

61/134
(30/134)
23/134

46
(22)
17

14/134

11

Ασβεστόλιθος

Ποικιλία γεωλογικών υποστρωµώτων
Αποφεύγουν Ασβεστόλιθο

Από τον πίνακα 5.1.3. βλέπουµε ότι σε αντιδιαστολή µε τον Όλυµπο τα φυτά που
εµφανίζονται στο Βόρα απαντούν κυρίως σε σχιστόλιθο (50%) και σε άλλα υποστρώµατα
(46%, κυρίως γρανίτη). Ένα σηµαντικό ποσοστό 11% αποφεύγουν τον ασβεστόλιθο, ενώ
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31% τον προτιµούν. Άλλο ένα σηµαντικό ποσοστό 19% προτιµούν το σερπεντίνη, ενώ
τέλος 17% απαντούν σε ποικιλία εδαφικών υποστρωµάτων
Η επεξεργασία του Πίν. Π3 (Ολύµπου & Βόρα) έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Ο συνολικός αριθµός των taxa που βρέθηκαν στα δύο παραπάνω βουνά είναι 206. Από
αυτά δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το γεωλογικό υπόστρωµα για 60 taxa (29%), ενώ
για τα υπόλοιπα 146 (71%), υπάρχουν. Η ανάλυση κατά στήλη (1,2,3,4,5) του Πίν.Π3
έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
Πίνακας 5.1.4. Ανάλυση των taxa που απαντώνται στην περιοχή 1 (Βόρας)και στην περιοχή 2 (Όλυµπος)
Γεωλογικό υπόστρωµα

Αριθµός στοιχείων

Ποσοστό %

Ασβεστόλιθος

81/146

56

Σχιστόλιθος

22/146

15

Σερπεντίνης

32/146

22

΄Αλλα γεωλογικά υποστρώµατα

30/146

21

Ποικιλία γεωλογικών υποστρωµώτων

62/146

43

Αποφεύγουν Ασβεστόλιθο

2/146

1

Από τον πίνακα 5.1.4., φαίνεται ότι 56% των taxa (που απαντούν ταυτόχρονα στις
περιοχές 1 και 2) προτιµούν τον ασβεστόλιθο, ενώ 43% βρίσκονται σε ποικιλία εδαφικών
υποστρωµάτων. Το παραπάνω ποσοστό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ των τριών πινάκων
(Πίν. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4). Επίσης, το ίδιο ισχύει και για το σερπεντίνη (22%). 15% των taxa
προτιµούν το σχιστόλιθο και 21% απαντώνται σε άλλα υποστρώµατα. Ο αριθµός των taxa
που αποφεύγουν τον ασβεστόλιθο είναι δύο και αντιπροσωπεύει µόνο το 1%.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι µετά από τη συγκριτική µελέτη των
αλπικών λιβαδιών του Ολύµπου και του Βόρα υπάρχει σαφής διάκριση όσον αφορά την
κατανοµή των φυτικών ειδών και υποειδών, µε κριτήριο βέβαια το γεωλογικό υπόστρωµα
(υπόστρωµα). ∆ηλαδή, για τον Όλυµπο που είναι ένα τυπικά ασβεστολιθικό βουνό της
Ελλάδος, υπάρχει πληθώρα φυτών (359), τα οποία προτιµούν ασβεστολιθικά υποστρώµατα.
Αντιθέτως στο Βόρα απαντούν λιγότερα φυτά (197), και προτιµούν σχιστόλιθο και γρανίτη
και λιγότερο ασβεστόλιθο.
Η χλωρίδα τόσο του όρους Ολύµπου όσο και του όρους Βόρα κρίνεται αξιόλογη και
ενδιαφέρουσα. Ένα σηµαντικό ποσοστό των χλωριδικών στοιχείων τους, όπως
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αποδεικνύεται από τον έλεγχο της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Mountain flora of Greece Strid, 1989; Mountain flora of Greece - Strid και Tan, 1991) είναι σπάνιο στον ελληνικό
χώρο, ενώ αρκετά είδη είναι αποκλειστικά τοπικοί ή ευρύτερα διαδεδοµένοι ενδηµίτες. Το
γεγονός αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον καθώς η σύνθεση της
χλωρίδας της περιοχής µελέτης αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική θέση των περιοχών,
στις ιδιάζουσες κλιµατοεδαφικές συνθήκες και στις περιορισµένης έντασης βιογενείς
επιδράσεις.
Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί χαρακτήρες των χλωριδικών στοιχείων για την περιοχή 1,
καθώς και η δοµή και η φυσιογνωµία της βλάστησης, εµφανίζουν καθαρά ηπειρωτικό –
µεσευρωπαϊκό χαρακτήρα και κυρίως των ορεινών λιβαδικών τύπων της υπαλπικής και
αλπικής σύνθεσης της µεσευρωπαϊκής ζώνης βλάστησης. Σύµφωνα µε τους Tracolis et. al.
(2000), από φυτοκοινωνιολογικής άποψης η υπαλπική χλωρίδα του όρους Βόρας είναι πολύ
σηµαντική λόγω της παρουσίας πολλών ενδηµικών ειδών της κεντρικής και βόρειας
βαλκανικής χερσονήσου.
Η φυσιογνωµία της βλάστησης της περιοχής 2 είναι µεσογειακού τύπου µε
ηπειρωτική επίδραση και κυρίως των ορεινών λιβαδικών τύπων της υπαλπικής και αλπικής
σύνθεσης. Οι κατά τόπους διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται, είναι αποτέλεσµα της
επίδρασης της θάλασσας και του έντονου ανάγλυφου της περιοχής του Ολύµπου. Πάνω από
τα δασοόρια, ο τύπος της βλάστησης χαρακτηρίζεται από την τραχύτητα των κλιµατικών
συνθηκών και την επικρατούσα ανοµβρία. Κατά του θερινούς µήνες οι βροχοπτώσεις είναι
ακανόνιστες ενώ συχνά παρουσιάζονται ισχυρές καταιγίδες (Strid, 1980).
Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τα µετέχοντα στη χλωρίδα των δύο βουνών,
διάφορης

προέλευσης

ενδηµικά

φυτά.

Οι

ενδηµίτες

αποτελούν

συνήθως

τα

αντιπροσωπευτικά είδη στενότοπης χωρολογικής εξάπλωσης.

5.2.

Ενδηµικά φυτά
Η µεγαλύτερη συγκέντρωση των ενδηµικών φυτών (φυτά µε πολύ περιορισµένη

γεωγραφική κατανοµή) στην Ελλάδα, απαντάται σε σχισµές βράχων και πλαγιές µε
κορίµµατα, σε ασβεστόλιθο ή σερπεντίνη. Οι ασβεστόλιθοι είναι ευρύτατα διαδεδοµένοι
στην ελληνική επικράτεια. Τα ασβεστολιθικά βουνά είναι γενικά ξηρά: τα νερά της βροχής
και αυτά που προέρχονται από την τήξη του χιονιού, εξαφανίζονται γρήγορα σε σχισµές,
και απότοµοι βράχοι και πλαγιές µε κορίµµατα αποτελούν τους κύριους βιοτόπους.
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Ο σερπεντίνης απαντά σε µεγάλα ποσά στους ορεινούς όγκους της Β∆ Ελλάδας και
διασκορπίζεται σε χαµηλότερα υψόµετρα στη Στερεά και τα νησιά της Εύβοιας. Οι
περιοχές µε σερπεντίνη της Β∆ Ελλάδας εκτείνονται στην Αλβανία και είναι περισσότερο ή
λιγότερο προέκταση των αντίστοιχων περιοχών (µε σερπεντίνη) της Σερβίας και της
Βοσνίας. Το κύριο χαρακτηριστικό των βουνών µε σερπεντίνη είναι ότι η χλωρίδα είναι
σχετικά φτωχή σε είδη, αλλά πλούσια σε ενδηµικά.
Ο γνεύσιος, ο γρανίτης και ο φυλλιτικός σχιστόλιθος, απαντούν κυρίως στη Β.
Ελλάδα. Η βλάστηση συχνά είναι πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη των βουνών µε
σερπεντίνη ή ασβεστόλιθο. Το υπόστρωµα έχει µεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης του
νερού: ρυάκια και υγρά λιβάδια απαντούν συχνά στην αλπική ζώνη και υπάρχει γενικά µια
συνεχής κάλυψη µε χλόη. Υπάρχουν σχετικά λίγα ενδηµικά και η χλωρίδα οµοιάζει µε
αυτήν της Κεντρικής Ευρώπης.
Τα Λευκά Όρη στην Κρήτη έχουν το µεγαλύτερο αριθµό ενδηµικών φυτών στην
Ελλάδα. Οι µεγάλοι ασβεστολιθικοί όγκοι της Ελλάδας, µεταξύ των οποίων και ο Όλυµπος,
έχουν το µερίδιο τους σε ενδηµικά φυτά. Ο Όλυµπος (περιοχή 2) έχει περίπου 21 σαφώς
καθορισµένα τοπικά ενδηµικά, από τα οποία τα µισά απαντούν σε σχισµές βράχων και
πλαγιές σε αλπικά επίπεδα. Τα υπόλοιπα απαντούν σε ποικιλία βιοτόπων, αλλά συχνά σε
ξηρές, βραχώδεις περιοχές. Ο Βόρας (περιοχή 1) που αποτελείται κυρίως από φυλλιτικό
σχιστόλιθο, ενώ έχει πλούσια χλωρίδα, εν τούτοις είναι φτωχός σε ενδηµικά φυτά. Πάντως,
ο αριθµός των ενδηµικών που έχει περιγραφεί από το εν λόγω βουνό είναι σχετικά µικρός
µε το συνολικό αριθµό των ενδηµικών που απαντούν.
Τα ενδηµικά φυτά του Ολύµπου που εντοπίσθηκαν, είναι τα εξής:
1. Cerastium theophrasti MERXM. & STRID
2. Silene ougantha Boiss. & HELDR.
3. Silene dionysii STOJ. & JORDANOV
4. Erysimum olympicum Boiss.
5. Aubrieta thessala BOISSIEU
6. Alyssum handelli HAYEK
7. Alyssum chlorocarpum HAUSSKN.
8. Coincya nivalis (Boiss. & HELDR.) GREUTER & BURDET
9. Sedum stefco STEFANOV
10. Saxifraga adscedens ssp. discolor (VELEN.) KUZMANOV
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11. Potentilla deorum Boiss. & HELDR. in Boiss. *
12. Ligusticum olympicum NOVAK
13. Teucrium chamaedrys L. ssp. olympicum *
14. Stachys recta L. ssp. olympica STOJ. & JORDANOV in GOD*
15. Veronica orsiniana ssp. teucrioides (BOISS. & HELDR.) *
16. Veronica chamaedrys ssp.chamaedryoides (BORY & CHAUB) *
17. Jankaea heldreichii (BOISS.) *
18. Asperula muscosa BOISS. & HELDR. *
19. Achillea ambrosiaca (BOISS. & HELDR.) BOISS*
20. Centaurea litochorea GEORGIADIS & PHITOS*
21. Taraxacum deorum A.J. RICHARDS ssp. nova*
22. Hieracium gracilifurcum ZAHN in ENGLER. *
23. Festuca olympica VETTER apud HAYEK. *
Από τα 23 αυτά ενδηµικά, µόνο 1 απαντά σε σερπεντίνη (Alyssum chlorocarpum), ενώ
τα υπόλοιπα σε ασβεστόλιθο (για 6 δεν υπάρχουν στοιχεία, όσον αφορά το γεωλογικό
υπόστρωµα). Τα ενδηµικά αυτά, αποτελούν το 4,1% των taxa (23/565), που απαντούν στον
Όλυµπο.
Τα ενδηµικά φυτά του Βόρρα που εντοπίσθηκαν είναι τα εξής:
1. Silene schwarzenberjeri HALACSY
2. Dianthus myrtinervius ssp.caespitosus STRID & PAPANICOLAOU
3. Ranunculus cacuminis STRID & PAPANICOLAOU
Το πρώτο απαντά σε σερπεντίνη, το δεύτερο σε φυλλιτικό σχιστόλιθο και
ασβεστόλιθο, ενώ για το τρίτο δε γνωρίζουµε. Τα τρία αυτά taxa, αποτελούν µικρό ποσοστό
0,74% (3/401), από το συνολικό αριθµό των taxa του Βόρα.

5.3.

Παραγωγή βοσκήσιµης ύλης
Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης παρουσίασε µεγάλη διακύµανση µεταξύ διαδοχικών

ή διαφορετικών µηνών (Πίν. 5.3.1.1). Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η παραγωγή
βοσκήσιµης ύλης επηρεάστηκε σηµαντικά (p<0,001) από το µήνα συγκοµιδής, τη
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γεωκλιµατική περιοχή και από την αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών παραµέτρων
(Πίνακας 5.3.1.2).
Οι δύο οµάδες δεν διέφεραν χρονικά στη µέγιστη παραγωγή βοσκήσιµης ύλης
φτάνοντας στο µέγιστο κατά το µήνα Ιούλιο. Γενικά, στην οµάδα της περιοχής του
Ολύµπου (Περιοχή 2) συγκριτικά µε αυτή του Βόρα (Περιοχή 1), η παραγωγή ήταν
υψηλότερη στη διάρκεια των τριών πρώτων µηνών της πειραµατικής περιόδου (Μάιος,
Ιούνιος, Ιούλιος) ενώ στη διάρκεια των τριών τελευταίων µηνών της πειραµατικής περιόδου
διαπιστώθηκε το αντίθετο. Η εµφανής αυτή µεταβολή απεικονίζεται στο γράφιµα 5.3.1.
Πίνακας 5.3.1.1. Παραγωγή βοσκήσιµης ύλης (χλγ Ξ.Ο./στρ) των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

85,68±7,72

120,54±22,06

209,78±44,31

181,39±48,53

157,67±34,77

132,96±20,23

148,00±51,20

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

131,52±4,78

199,12±6,58

246,14±14,24

163,09±8,10

126,23±8,70

127,71±9,59

165,63±45,80

Περιοχή

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

Σύµφωνα µε τους George κ.α., (2001a) ενώ οι βροχοπτώσεις καθορίζουν την αρχή
και το τέλος της περιόδου ανάπτυξης των φυτών, η θερµοκρασία καθορίζει συνήθως το
ποσοστό της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου. Με
την αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα παρατηρήθηκε αύξηση της ανάπτυξης των φυτών
και στις δύο περιοχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής βοσκήσιµης
ύλης. Πιο συγκεκριµένα η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης στα αλπικά λιβάδια της περιοχής 1
αυξήθηκε κατά 145% κατά το διάστηµα Μαίου-Ιουλίου ενώ στο ίδιο διάστηµα η παραγωγή
βοσκήσιµης ύλης στα αλπικά λιβάδια της περιοχής του Ολύµπου αυξήθηκε κατά 87,15%.
Σε υπαλπικά λιβάδια του όρους Βαρνούντας στη Β∆ Ελλάδα, κατά το έτος 2004, η
παραγωγή βοσκήσιµης ύλης αυξήθηκε µέχρι το τέλος της θερινής περιόδου (248.03±80.64
χλγ/στρ) και κατόπιν µειώθηκε (Mountousis et al., 2008), εµφανίζοντας παρόµοια
διακύµανση µε αυτή των περιοχών 1 και 2.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ (χλγ/στρ)

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0
ΜΑΙ

Ι Ο ΥΝ

Ι Ο ΥΛ

ΑΥΓ

Σ ΕΠ

ΟΚΤ

ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Γράφηµα 5.3.1. Εποχικές µεταβολές στην παραγωγή βοσκήσιµης ύλης (χλγ Ξ.Ο./στρ) των λιβαδιών
των περιοχών 1 και 2. (Οι τιµές είναι οι µέσοι όροι 6 σταθερών πειραµατικών
κλωβών κατά περιοχή)

Πίνακας 5.3.1.2. Επίδραση του µήνα κοπής της βλάστησης και της γεωκλιµατικής περιοχής των
λιβαδιών στην παραγωγή και τη χηµική σύσταση της βοσκήσιµης ύλης.
Παράµετρος

Μήνας

Περιοχή

Μήνας Χ Περιοχή

Παραγωγή

***

**

***

NDF

***

**

***

ADF

***

NS

***

OAO

***

***

***

*

***

**

P

***

***

***

Ca:P

NS

***

**

Ca

Επίπεδο Σηµαντικότητας: ***:p<0,001, **:p<0,01, *:p<0,05, NS: Μη Σηµαντικό (Not Significant)
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Η εµφάνιση µεγαλύτερης παραγωγής στην περιοχή 2, µπορεί να αποδοθεί στο
γεγονός, ότι εµφανίζονται σε µεγαλύτερη αναλογία πλατύφυλλα είδη φυτών. Από τους
παράγοντες του περιβάλλοντος ο σηµαντικότερος ίσως που επηρεάζει την ανάπτυξη των
φυτών είναι το φώς (διάρκεια ηµέρας). Αυτό µαζί µε την θερµοκρασία και την υγρασία
συµβάλλουν στη φωτοσύνθεση των φυτών. Σε φυτά µε µεγάλη φυλλική επιφάνεια ο ρυθµός
φωτοσύνθεσης είναι µεγαλύτερος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη αύξηση
της βιοµάζας τους (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης, 1992) και συνεπώς την παραγωγή
βοσκήσιµης ύλης. Η παρουσία, στην περιοχή 2, φυτών µε µεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια
σε συνδυασµό µε τη σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας και της διάρκειας της ηµέρας
κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, οδήγησαν στη µεγαλύτερη φωτοσυνθετική ικανότητα
των φυτών και συνεπώς στη µεγαλύτερη παραγωγικότητα. Από τον Αύγουστο και µετά, η
παραγωγή βοσκήσιµης ύλης µειωνόταν σταδιακά όσο τα λιβαδικά φυτά πλησίαζαν στην
πλήρη ωρίµανσή τους. Οι Pearson & Ison (1987) αναφέρουν, ότι η χαρακτηριστική µορφή
αύξησης των λιβαδικών φυτών είναι µια σιγµοειδής καµπύλη, η οποία αυξάνεται µέχρι µια
µέγιστη τιµή και έπειτα µειώνεται. Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης των λιβαδιών των δύο
περιοχών µελέτης ακολουθεί τη µορφή αυτή (Γραφ. 5.3.1).
Επιπλέον, η διαφοροποίηση της παραγωγής µεταξύ των δύο περιοχών τους µήνες
Μάιο και Ιούνιο, µπορεί να αποδοθεί στις ευνοικότερες κλιµατικές συνθήκες, µε
πρωτεύοντα την παράµετρο θερµοκρασία, που επικρατούν στην περιοχή του Ολύµπου
έναντι του Βόρα.
Στην περιοχή 1 αν και υπάρχει επάρκεια υγρασίας στο έδαφος κατά το µήνα Μάιο,
η θερµοκρασία είναι ο περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης των φυτών και συνεπώς η
παραγωγή είναι η ελάχιστη της πειραµατικής περιόδου. Αντιθέτως, τον ίδιο µήνα, οι
κλιµατικές συνθήκες στην περιοχής 2 ευνοούν την ανάπτυξη. Τον Ιούλιο, και στις δύο
περιοχές τα φυτά έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους και στο στάδιο αυτό δίδουν το
µέγιστο της παραγωγής σε φυτοµάζα.
Η παραγωγή βοσκήσιµης ύλης εµφάνισε σηµαντική (p<0,01) θετική συσχέτιση µε την
περιεκτικότητα σε ADF, ενώ η συσχέτιση µε την περιεκτικότατα σε NDF, σε ΟΑΟ, σε
ασβέστιο και φωσφόρο εµφανίζεται µη σηµαντική (Πίν. 5.3.3).
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Πίνακας 5.3.1.3. Σχέση της εποχής δειγµατοληψίας και της γεωκλιµατικής περιοχής µε την παραγωγή,
τη χηµική σύσταση, και την περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία της βοσκήσιµης
ύλης των λιβαδιών 1 και 2.
Μήνας

Περιοχή

Παραγωγή

NDF

ADF

CP

Ca

P

Μήνας

1,00

Περιοχή

0,00

1,00

Παραγωγή

0,03

0,18

1,00

NDF

0,21

-0,293*

0,24

1,00

ADF

0,467**

0,04

0,345**

0,740**

1,00

CP

-0,791**

0,405**

-0,03

-0,448**

-0,530**

1,00

Ca

-0,23

-0,691**

-0,05

0,264*

-0,07

-0,07

1,00

-0,571**

0,315**

0,11

-0,262*

-0,353**

0,765**

0,08

1,00

0,00

-0,772**

-0,09

0,355**

0,06

-0,345**

0,903**

-0,315*

P
Ca:P

Ca:P

1,00

Επίπεδο Σηµαντικότητας: **:p<0,01, *:p<0,05.

5.4. Περιεκτικότητα βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ, NDF και ADF
Το περιεχόµενο των λιβαδικών φυτών σε ολικές αζωτούχες ουσίες (ΟΑΟ) είναι ένας
από τους σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα της παραγόµενης
βοσκήσιµης ύλης. Βοσκήσιµη ύλη που αποτελείται από φυτά που βρίσκονται στο αρχικό
στάδιο ανάπτυξης περιέχει µεγαλύτερες ποσότητες αζωτούχων ουσιών σε σχέση µε αυτή,
που στη σύνθεσή της περιλαµβάνει λιβαδικά φυτά που έχουν ήδη ολοκληρώσει την
αυξητική τους περίοδο (Buxton, 1996).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ, µειώθηκε µε την πάροδο της
πειραµατικής περιόδου και στις δύο περιοχές µελέτης (Γραφ. 5.4.1). Στην περιοχή 1 η
περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ εµφάνισε την ελάχιστη τιµή της (7,31 ±0,67
% ΞΟ) το µήνα Σεπτέµβριο ενώ στην περιοχή 2 το µήνα Αύγουστο (8,51 ±0,79 % ΞΟ), ενώ
κατόπιν σηµειώθηκε µικρή αύξηση τους επόµενους δύο µήνες (Πίν. 5.4.1). Μόνο κατά το
µήνα Αύγουστο δεν εµφανίστηκε σηµαντική διαφορά στην περιεκτικότητα σε ΟΑΟ, µεταξύ
των δύο περιοχών. Καθ’ όλη την πειραµατική περίοδο, η περιεκτικότητα σε ολικές
αζωτούχες ουσίες ήταν υψηλότερη στα λιβάδια του Ολύµπου (περιοχή 2).
Η υψηλή περιεκτικότητα σε ΟΑΟ στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης των λιβαδικών
φυτών, µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των φύλλων, που συνοδεύεται από υψηλή
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µιτωτική δραστηριότητα και ισχυρή απαίτηση σε θρεπτικές ουσίες, ιδιαίτερα σε άζωτο
(Ryan et al., 1982, Ammar et al., 2004a). Η µείωση της περιεκτικότητας σε ΟΑΟ όσο τα
φυτά πλησιάζουν στο τέλος της αυξητικής περιόδου, οφείλεται τόσο στη µείωση των
αζωτούχων ουσιών στα φύλλα τους µίσχους και τους βλαστούς, όσο και στο γεγονός ότι οι
µίσχοι και οι βλαστοί, που έχουν χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ΟΑΟ, καταλαµβάνουν
µεγαλύτερο µέρος της υπέργειας βιοµάζας των ώριµων λιβαδικών φυτών (Buxton, 1996;
González-Andrés και Ortiz, 1996; Ganskopp και Bohnert, 2001).
Πίνακας 5.4.1. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ (% ΞΟ), των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

13,42 ±1,16

12,00 ±0,88

9,31 ±0,75

8,30 ±0,33

7,31 ±0,67

7,59 ±0,54

9,65 ±2,43

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

17,29 ±1,42

15,07 ±0,66

13,39 ±0,84

8,51 ±0,79

9,03 ±0,76

10,02 ±1,09

12,22 ±3,44

Περιοχή

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

18,00

AO (%ΞΟ)

15,00

12,00

9,00

6,00
Μ ΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥ Γ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

Ανάγκες συντήρησης προβάτω ν

ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Ανάγκες συντήρησης βοοειδών

Γράφηµα 5.4.1. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ (% ΞΟ),
των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές είναι οι µέσοι
όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο µήνας κοπής, η γεωκλιµατική περιοχή και η
αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών ποιοτικών µεταβλητών επηρέασαν σηµαντικά
(p<0,001) την περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ΟΑΟ (Πίν. 5.3.1.2). Η
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περιεκτικότητα σε ΟΑΟ των λιβαδιών της περιοχής 2, διέφερε σηµαντικά (υψηλότερη)
κατά τους µήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο από αυτή των λιβαδιών της περιοχής 1 (Πίν.
5.4.1).
Η ανάλυση της συσχέτισης (Πίν. 5.3.1.3) έδειξε, ότι η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης
ύλης σε ΟΑΟ εµφάνισε ισχυρή (p<0,01) αρνητική συσχέτιση µε το µήνα κοπής (r= -0,791),
το NDF (r= -0,448) και το ADF (r= -0,530). Αντιθέτως εµφανίστηκε θετική συσχέτιση
(p<0,01) της περιεκτικότητας σε ΟΑΟ µε τη γεωκλιµατική περιοχή.
Σύµφωνα µε το NRC (1996), για τα ελευθέρας βοσκής βοοειδή, τα οποία κατά την
έναρξη της περιόδου βόσκησης ζυγίζουν περίπου 200 χλγ και έχουν µέσο ηµερήσιο κέρδος
βάρους σώµατος περίπου 0,3 χλγ, οι απαιτήσεις συντήρησής τους σε ΟΑΟ ανέρχονται σε
8,2 % ΞΟ. Για τις προβατίνες µέσου ζωντανού βάρους 50 χλγ, οι ηµερήσιες πρωτεϊνικές
ανάγκες συντήρησης ανέρχονται σε 9,5 % ΞΟ (NRC, 1985). Οι ανάγκες των βοοειδών σε
ΟΑΟ καλύπτονται στα λιβάδια της περιοχής 1 κατά τους τέσσερις πρώτους µήνες και για
τα πρόβατα τους τρεις πρώτους µήνες. Η διαπίστωση αυτή συνηγορεί στη χορήγηση
πρωτεϊνικών συµπληρωµάτων στα βόσκοντα στην περιοχή ζώα, ώστε να καλύψουν τις
διατροφικές τους ανάγκες στο τέλος της περιόδου βόσκησης. Αντιθέτως οι ανάγκες των
βοοειδών σε ΟΑΟ που βόσκουν στα λιβάδια της περιοχής 2 καλύπτονται καθ’ όλη την
περίοδο βόσκησης ενώ µικρή ανεπάρκεια για τα πρόβατα παρατηρήθηκε µόνο κατά
διάστηµα Αυγούστου – Σεπτεµβρίου (Γραφ. 5.4.1).
Το NDF (neutral detergent fiber) είναι το µέτρο των ουσιών των φυτικών κυτταρικών
τοιχωµάτων και περιλαµβάνει κυρίως την κυτταρίνη, τις ηµικυτταρίνες, τη λιγνίνη και
ελάχιστη πρωτεΐνη (VanSoest, 1994; Λιαµάδης, 2000; Brueland et al., 2003). Η
περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF στην περιοχή 1 αυξανόταν συνεχώς κατά τη
διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των λιβαδικών φυτών εµφανίζοντας τη µέγιστη τιµή της
(60,83 ±5,13 % ΞΟ) κατά το µήνα Οκτώβριο (Πίν. 5.4.2). Στην περιοχή 2, η περιεκτικότητα
σε NDF αυξήθηκε µέχρι το µέσο της θερινής περιόδου, εµφανίζοντας τη µέγιστη τιµή της
τον Αύγουστο (58,23 ±2,70% ΞΟ) και κατόπιν µειώθηκε (Γράφ. 5.4.2). Η µέση
περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF στην περιοχή 1 ήταν περίπου 6,73 %
υψηλότερη από την αντίστοιχη των λιβαδιών της περιοχής 2 (Πίν. 5.4.2).

45

Πίνακας 5.4.2. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε NDF (% ΞΟ), των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΟΚΤ

Περιοχή

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

50,09 ±5,94

58,11 ±2,19

55,73 ±5,28

59,23 ±3,91

57,95 ±4,83

60,83 ±5,13

56,99 ±5,58

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

48,57 ±2,70

54,22 ±5,76

57,80 ±4,84

58,23 ±2,70

56,45 ±4,73

45,13 ±3,78

53,40 ±6,30

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF επηρεάστηκε σηµαντικά (p<0,01)
από τη γεωκλιµατική περιοχή, σηµαντικότερη όµως επίδραση (p<0,001) είχε ο µήνας κοπής
της υπέργειας βιοµάζας καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών παραγόντων
(Πίν. 5.3.1.2).
70,00

NDF (%ΞΟ)

62,50

55,00

47,50

40,00
ΜΑΙ

Ι ΟΥΝ

Ι ΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΜΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Γράφηµα 5.4.2. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε NDF (% ΞΟ),
των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές είναι οι µέσοι
όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF
εµφάνισε αρνητική συσχέτιση (r= -0,293; p<0,01) µε τη γεωκλιµατική περιοχή και την
περιεκτικότητα σε ΟΑΟ (r= -0,448; p<0,01) και θετική συσχέτιση µε την περιεκτικότητα
της βοσκήσιµης ύλης σε ADF (r= +0,740; p<0,01) (Πίν. 5.3.1.3).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF ήταν χαµηλότερη στα λιβάδια της
περιοχής 2, καθ’ όλη την περίοδο βόσκησης (Πίν. 5.4.2). Το γεγονός αυτό πιθανόν να
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οφείλεται στην παρουσία περισσότερων πλατύφυλλων ειδών στα λιβάδια της περιοχής 2,
ενώ αντίθετα, τα λιβάδια της περιοχής 1 χαρακτηρίζονται από την παρουσία περισσοτέρων
αγρωστωδών και αγρωστιδόµορφων λιβαδικών φυτών της αλπικής ζώνης. Σε όλα τα φυτά,
οι µίσχοι και οι βλαστοί περιέχουν υψηλότερο ποσοστό σε κυτταρικά τοιχώµατα σε σχέση
µε τα φύλλα, το οποίο αυξάνει όσο τα φυτά ωριµάζουν, εξαιτίας της µείωσης της αναλογίας
φύλλων/µίσχων (Buxton and Redfearn, 1997). Επίσης, το περιεχόµενο σε NDF των
αγρωστωδών είναι συνήθως υψηλότερο από αυτό των ψυχανθών (Buxton, 1996). Σε
λιβάδια στο νότιο Τέξας των Η.Π.Α., βρέθηκε ότι το περιεχόµενο των αγρωστωδών σε
NDF, ήταν σηµαντικά υψηλότερο (p<0,01) από αυτό των µη αγρωστωδών φυτών (Meyer
και Brown, 1985).
Το ADF είναι το κλάσµα εκείνο των ινωδών ουσιών που αντιπροσωπεύει κυρίως την
ολική κυτταρίνη και λιγνίνη, καθώς επίσης και ένα µέρος του υπολείµµατος των ανόργανων
ουσιών και συσχετίζεται αρνητικά µε την πεπτικότητα της τροφής (Van Soest, 1994;
Schroeder, 2004).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης ADF παρουσίασε παρόµοια µεταβολή µε την
περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF στις δύο περιοχές, αντίστοιχα. Η µέση
περιεκτικότητα σε ADF στα λιβάδια της περιοχής 1 ήταν 35,91 ±3,90 % ΞΟ και στα
λιβάδια της περιοχής 2 ήταν 36,24 ±4,78 % ΞΟ (Πίν. 5.4.3).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ADF επηρεάστηκε σηµαντικά από το µήνα
κοπής (p<0,001) και από την αλληλεπίδραση “µήνας x περιοχή” ενώ δεν εµφανίστηκε
σηµαντική επίδραση (p>0,05) της γεωκλιµατικής περιοχής (Πίν. 5.3.1.2).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ADF εµφάνισε ισχυρή θετική συσχέτιση
(p<0,01) µε το µήνα κοπής (r= +0,467), την παραγωγή (r= +0,345) και το NDF (r= +0,740)
(Πίν. 5.3.1.3). Αντιθέτως το ADF εµφάνισε ισχυρή αρνητική συσχέτιση (p<0,01) µε την
περιεκτικότητα σε ΑΟ (r= -0,530).
Όπως το NDF έτσι και το ADF αυξανόταν, όσο τα φυτά ωρίµαζαν και στις δύο
περιοχές µελέτης. Αυτό συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα άλλων ερευνητών τόσο στην
Ελλάδα (Papachristou et al., 1999; Skapetas et al., 2004, Mountousis et al., 2006, Ρούκος
κ.α., 2006), όσο και σε άλλες χώρες (González-Andrés και Ortiz, 1996; Ganskopp και
Bohnert, 2001; Brueland et al., 2003; Moreira et al., 2004). Η αύξηση στο περιεχόµενο της
βοσκήσιµης ύλης σε κυτταρικά τοιχώµατα κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου
εξαρτάται από την αλλαγή στα τµήµατα του φυτού (Moreira et al., 2004). Όσο τα φυτά
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πλησιάζουν στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης, τόσο µειώνεται η αναλογία φύλλων/µίσχων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται το περιεχόµενο σε κυτταρικά τοιχώµατα στους
µίσχους και στα φύλλα (ειδικά στα αγρωστώδη) και συνεπώς να αυξάνεται και το
περιεχόµενο σε ADF (Buxton, 1996).
Πίνακας 5.4.3. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ADF (% ΞΟ), των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΟΚΤ

Περιοχή

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

30,81 ±4,92

34,06 ±2,62

35,34 ±2,02

38,31 ±0,90

37,74 ±1,84

39,19 ±2,70

35,91 ±3,90

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

29,85 ±0,99

34,76 ±1,83

41,12 ±1,86

40,54 ±1,89

39,65 ±1,80

31,52 ±1,43

36,24 ±4,78

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

Στην περιοχή 2 τους φθινοπωρινούς µήνες, εµφανίστηκε µείωση της περιεκτικότητας
της βοσκήσιµης ύλης σε ADF, γεγονός που αποδίδεται στην αναβλάστηση των ακραίων
τµηµάτων των λιβαδικών φυτών ως αποτέλεσµα των βροχοπτώσεων και της υψηλότερης
θερµοκρασίας, σε σχέση µε τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής 1 (Γράφ. 5.4.3).
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Γράφηµα 5.4.3. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ADF (% ΞΟ),
των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές είναι οι µέσοι
όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).

5.5. Περιεκτικότητα βοσκήσιµης ύλης σε Ca και P
Το ασβέστιο (Ca) είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό τόσο για τα φυτά, όσο και για
τα ζώα. Στον οργανισµό των ζώων το Ca (µαζί µε το φωσφόρο) είναι από ποσοτική άποψη
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ένα από τα κυριότερα ανόργανα στοιχεία, διότι απαντά σε µεγάλες ποσότητες. Είναι
µάλιστα χαρακτηριστικό ότι το 99% του συνολικού ασβεστίου του ζωικού οργανισµού
βρίσκεται στο σκελετό και στα δόντια (Λιαµάδης, 2003).
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ca παρουσίασε διαφορετική διακύµανση
µεταξύ διαδοχικών µηνών στις δύο περιοχές µελέτης (Πίν. 5.5.1) εµφανίζοντας τη µέγιστη
τιµή της (1,10 ±0,23 % ΞΟ) κατά το µήνα Μάιο στην περιοχή 1 και ένα µήνα αργότερα
στην περιοχή 2 (0,73 ±0,07 % ΞΟ) στην περιοχή 2. Στην περιοχή 2, η περιεκτικότητα σε Ca
της βοσκήσιµης ύλης µειώθηκε σταδιακά µε την ελάχιστη τιµή της να εµφανίζεται κατά το
µήνα Οκτώβριο. Αντιθέτως στην περιοχή 1, ενώ αρχικά εµφανίστηκε µείωση της
περιεκτικότητας

σε Ca, µέχρι και τα µέσα Ιουνίου, ακολούθησε αύξηση µέχρι τον

Οκτώβριο (Γράφ. 5.4.1). Η µέση περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ca στα λιβάδια
της περιοχής 1 ήταν διπλάσια από αυτή στα λιβάδια της περιοχής 2 (0,94 ±0,30 % ΞΟ
έναντι 0,44 ±0,21 % ΞΟ).
Παρατηρήθηκε ότι, παρά τη γεωλογική φύση του Ολύµπου (περιοχή 2), ο οποίος
αποτελείται κυρίως από κατακερµατισµένους ασβεστόλιθους, η περιεκτικότητα της
βοσκήσιµης ύλης σε ασβέστιο, στη διάρκεια όλων των µηνών της περιόδου βόσκησης, ήταν
µικρότερη έναντι των αντίστοιχων της περιοχής του Βόρα (Περιοχή 1), που σηµαίνει ότι τα
λιβαδικά φυτά της περιοχής 2 είχαν µικρότερη προσρόφηση ασβεστίου. Σύµφωνα µε τον
Προδρόµου (2003), εδάφη που προέρχονται από ασβεστολιθικά πετρώµατα, είναι συνήθως
εδάφη µε µέση έως µεγάλη περιεκτικότητα σε CaCO3 και βρίσκεται σε όλα τα µηχανικά
κλάσµατα του εδάφους. Η διαλυτότητά του ωστόσο, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιµής
του pΗ. Η παρουσία του CaCΟ3 σε υψηλά ποσοστά στο έδαφος, δηµιουργεί προβλήµατα
στη θρέψη των φυτών. Τα φωσφορικά ιόντα δεσµεύονται µε το σχηµατισµό αδιάλυτου
φωσφορικού ασβεστίου το οποίο δεν είναι προσιτό στα φυτά. Επιπλέον, απώλειες εδαφικού
ασβεστίου συµβαίνουν κυρίως κατά την έκπλυση του εδάφους λόγω αυξηµένων
βροχοπτώσεων και εφόσον το έδαφος εµφανίζει µεγάλη διαπερατότητα (αυξηµένο ποσοστό
πόρων µεγάλης ακτίνας και βιοπόρων) (Παναγιωτόπουλος, 2003), γεγονός το οποίο
πιθανόν να εξηγεί τη χαµηλότερη περιεκτικότητα σε Ca στην περιοχή 2, σε σχέση µε την
περιοχή 1.
Η στατιστική ανάλυση έδειξε (Πίν. 5.3.1.2) ότι η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης
σε Ca επηρεάστηκε σηµαντικά από τη γεωκλιµατική περιοχή (p<0,001), το µήνα κοπής
(p<0,05), καθώς και από την αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων (p<0,01). Επιπλέον,
49

παρατηρήθηκε υψηλή αρνητική συσχέτιση (r= -0,691; p<0,01) µεταξύ Ca και
γεωκλιµατικής περιοχής (Πίν. 5.3.1.3).

Πίνακας 5.5.1. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ασβέστιο (% ΞΟ), των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Περιοχή

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

1,10 ±0,23

0,79 ±0,28

0,85 ±0,14

0,99 ±0,46

0,88 ±0,12

1,02 ±0,43

0,94 ±0,30

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

0,60 ±0,06

0,73 ±0,07

0,50 ±0,03

0,41 ±0,14

0,22 ±0,03

0,19 ±0,03

0,44 ±0,21

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση
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Γράφηµα 5.5.1. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε ασβέστιο (%
ΞΟ), των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές είναι οι
µέσοι όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).

Για τα ελευθέρας βοσκής βοοειδή, τα οποία κατά την έναρξη της περιόδου βόσκησης
ζυγίζουν περίπου 200 χλγ και έχουν µέσο ηµερήσιο κέρδος βάρους σώµατος περίπου 0,3
χλγ, οι απαιτήσεις σε Ca ανέρχονται σε 0,30 % ΞΟ (NRC, 1996), ενώ οι απαιτήσεις των
προβάτων σε Ca κυµαίνονται µεταξύ 0,20-0,82 % ΞΟ (NRC, 1985). Γίνεται συνεπώς
φανερό, ότι τα αλπικά λιβάδια της περιοχής 1, υπερκαλύπτουν τις θρεπτικές απαιτήσεις
τόσο των βοοειδών όσο και των προβάτων. Αντιθέτως, στα λιβάδια της περιοχής 2, ενώ
καλύπτονται οι θρεπτικές απαιτήσεις των προβάτων, η περιεκτικότητα σε Ca δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες των βοοειδών κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο (Γράφ
5.4.1). Σύµφωνα µε τους George et al., (2001b), η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε
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Ca µειώνεται, όσο τα φυτά ωριµάζουν, ωστόσο είναι συνήθως αρκετά υψηλή για την
κάλυψη των αναγκών όλων των κατηγοριών ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που συµφωνεί µε
τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας για την περιοχή 2, όχι όµως και για την περιοχή 1,
όπου η περιεκτικότητα σε Ca, αυξάνεται.
Όπως το ασβέστιο έτσι και ο φωσφόρος (Ρ) είναι σηµαντικό στοιχείο, χρήσιµο στον
ζωικό οργανισµό. Αποτελεί βασικό συστατικό της δοµής των οστών. Περισσότερο από το
80% του Ρ στο σώµα βρίσκεται συγκεντρωµένο στα οστά και στα δόντια. Εκτός των
παραπάνω όµως, ο Ρ έχει και άλλους σηµαντικούς ρόλους στους ζωντανούς οργανισµούς
(φυτά και ζώα), διότι συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και διαίρεση των κυττάρων, στη
διαχείριση και µεταφορά ενέργειας, στη δοµή των κυτταρικών µεµβρανών, ενώ επίσης
συµβάλλει στην οξεοβασική ισορροπία και τη διατήρηση της οσµωτικής πίεσης (Λιαµάδης
2003; Lalman 2004; Ward και Lardy, 2005a).
Η µέση τιµή της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε P στη διάρκεια της
πειραµατικής περιόδου βρέθηκε ότι ήταν 0,16 ±0,03 και 0,20 ±0,07 % ΞΟ για την περιοχή 1
και την περιοχή 2, αντίστοιχα. Οι µέσες µηνιαίες τιµές του Ρ στη διάρκεια της πειραµατικής
περιόδου, ήταν γενικά µικρότερες στην περιοχή του Βόρα από τις αντίστοιχες της περιοχής
του Ολύµπου (Πίν. 5.5.2 – Γράφ. 5.5.2). Σύµφωνα µε τους Drysdale et al. (1980) και
García-Ciudad et al. (1997), η περιεκτικότητα σε Ρ των αγρωστωδών είναι χαµηλότερη
από αυτή των πλατύφυλλων ειδών. Η πλειονότητα της χλωρίδας των λιβαδιών της περιοχής
1 αποτελείται από αγρωστώδη και αγρωστιδόµορφα είδη, γεγονός που πιθανόν να εξηγεί τη
µικρότερη περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ρ, στα λιβάδια αυτά, συγκριτικά µε την
περιοχή του Ολύµπου (Περιοχή 2).
Πίνακας 5.5.2. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε φωσφόρο (% ΞΟ), των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Περιοχή

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

0,17 ±0,03

0,19 ±0,02

0,17 ±0,02

0,15 ±0,02

0,17 ±0,03

0,15 ±0,03

0,16 ±0,03

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

0,31 ±0,02

0,23 ±0,05

0,22 ±0,04

0,13 ±0,04

0,15 ±0,04

0,15 ±0,02

0,20 ±0,07

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ρ
επηρεάστηκε σηµαντικά (p<0,001) από το µήνα κοπής της υπέργειας βιοµάζας, από τη
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γεωκλιµατική περιοχή και από την αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραµέτρων (Πίν.
5.3.1.2).

Επιπλέον,

εµφανίστηκε

σηµαντική

(p<0,01)

αρνητική

συσχέτιση

της

περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε Ρ µε το µήνα κοπής (r=-0,571) ενώ αντίθετα
εµφανίστηκε θετική συσχέτιση (p <0,01) µε τη γεωκλιµατική περιοχή (r= +0,315) (Πίν.
5.3.1.3).
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Γράφηµα 5.5.2. Εποχικές µεταβολές της περιεκτικότητας της βοσκήσιµης ύλης σε φωσφόρο
(% ΞΟ), των λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές
είναι οι µέσοι όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).

Για τα ελευθέρας βοσκής βοοειδή, τα οποία κατά την έναρξη της περιόδου βόσκησης
ζυγίζουν περίπου 200 χλγ και έχουν µέσο ηµερήσιο κέρδος βάρους σώµατος περίπου 0,3
χλγ, οι απαιτήσεις τους σε Ρ ανέρχονται σε 0,17 % ΞΟ (NRC, 1996). Στην περιοχή 1 του
όρους Βόρα, η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ρ ήταν οριακά επαρκής να καλύψει
τις ανάγκες των βοοειδών (Πίν. 5.5.2), γεγονός που υποδηλώνει πιθανή ανάγκη χορήγησης
συµπληρωµάτων φωσφόρου στα ζώα που βόσκουν στην περιοχή. Στην περιοχή 2, πιθανή
ανεπάρκεια κάλυψης των αναγκών παρατηρείται κατά τους φθινοπωρινούς µήνες (Γραφ.
5.5.2). Οι ελάχιστες απαιτήσεις των προβάτων σε Ρ ανέρχονται σε 0,16 % ΞΟ (NRC, 1985).
Κατά το έτος δειγµατοληψίας η περιεκτικότητα σε Ρ ήταν υψηλότερη από την παραπάνω
τιµή κατά το διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου και το Σεπτέµβριο για την περιοχή 1 και κατά το
διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου για την περιοχή 2. Σε παγκόσµια βάση, η πιο συνηθισµένη
ανεπάρκεια σε θρεπτικά στοιχεία στα αγροτικά ζώα, που βόσκουν σε φυσικούς
βοσκότοπους, είναι η ανεπάρκεια σε φωσφόρο (McDowell, 1976; Underwood, 1981). Κατά
συνέπεια στα αγροτικά ζώα αυτά, πρέπει να χορηγούνται συµπληρώµατα φωσφόρου, ώστε
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να καλύπτουν τις θρεπτικές τους ανάγκες (Greene, 1997; 2000).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Ca και ο Ρ αποτελούν δύο από τα σηµαντικότερα
µακροστοιχεία που είναι χρήσιµα στο ζωικό οργανισµό. Η ιδανική ποσοτική σχέση Ca:P
στα µηρυκαστικά έχει βρεθεί, ότι είναι 2:1, ωστόσο µπορεί να κυµαίνεται από 1:1 µέχρι και
7:1, χωρίς να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήµατα στα ζώα (Manske, 2002; Λιαµάδης,
2003). Από τα δεδοµένα των πινάκων 5.5.1 και 5.5.2 προκύπτει, ότι η µέση αναλογία
Ca:P στα αλπικά λιβάδια της περιοχής 1 ήταν 5,8:1, ενώ στην περιοχή 2 του Ολύµπου ήταν
2,3:1 (Πίν. 5.5.3).
Πίνακας 5.5.3. Εποχικές µεταβολές της αναλογίας Ca:P (% ΞΟ) στη βοσκήσιµη ύλη των λιβαδιών των
περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος)1.
Μήνας

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Περιοχή

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

6,60 ±1,70

4,34 ±1,75

5,16 ±0,71

6,66 ±2,30

5,36 ±0,65

6,90 ±1,91

5,84 ±1,78

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

1,91 ±0,18

3,32 ±0,86

2,36 ±0,45

3,16 ±1,44

1,57 ±0,39

1,28 ±0,16

2,27 ±1,03

1

: Μέσοι όροι 6 τιµών ± τυπική απόκλιση

Ωστόσο η διακύµανση του λόγου Ca:P ήταν περίπου ανάστροφη στις δύο περιοχές
(Γράφ. 5.5.3).
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Γράφηµα 5.5.2. Μηνιαία διακύµανση της αναλογίας Ca:P (% ΞΟ) στη βοσκήσιµη ύλη των
λιβαδιών των περιοχών 1 (Βόρας) και 2 (Όλυµπος). (Οι τιµές είναι οι µέσοι
όροι έξι σταθερών πειραµατικών κλωβών κατά περιοχή).
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, σχετικά µε
τη χλωρίδα και τη χηµική σύσταση της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης στα υπαλπικά –
αλπικά λιβάδια των ορέων Βόρας (περιοχή 1) και Όλυµπος (περιοχή 2) συνοψίζονται ως
ακολούθως:
(α) Το όρος Όλυµπος είναι ένα τυπικό ασβεστολιθικό βουνό, ενώ το όρος Βόρας
αποτελείται κυρίως από µεταµορφωµένα πετρώµατα. Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί
χαρακτήρες των χλωριδικών στοιχείων για κάθε περιοχή, καθώς και η δοµή και η
φυσιογνωµία της βλάστησης, εµφανίζουν: για την περιοχή 1 καθαρά ηπειρωτικό –
µεσευρωπαϊκό χαρακτήρα, που αντιπροσωπεύεται από στοιχεία των ορεινών λιβαδικών
τύπων της υπαλπικής και αλπικής σύνθεσης της µεσευρωπαϊκής ζώνης βλάστησης και
για την περιοχή 2 µεσογειακού τύπου µε ηπειρωτική επίδραση, που αντιπροσωπεύεται
από στοιχεία των ορεινών λιβαδικών τύπων της υπαλπικής και αλπικής σύνθεσης της
µεσογειακής ζώνης βλάστησης.
(β) Η χλωρίδα τόσο του όρους Βόρας όσο και του όρους Όλυµπος κρίνεται αξιόλογη και
ενδιαφέρουσα. Ένα σηµαντικό ποσοστό των χλωριδικών στοιχείων τους είναι σπάνιο
στον ελληνικό χώρο, ενώ αρκετά είδη είναι αποκλειστικά τοπικοί ή ευρύτερα
διαδεδοµένοι

ενδηµίτες. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστηµονικό

ενδιαφέρον καθώς η σύνθεση της χλωρίδας των περιοχών αυτών αποδίδεται κυρίως
στη γεωγραφική θέση τους, στις ιδιάζουσες κλιµατοεδαφικές συνθήκες και στις
περιορισµένης έντασης βιογενείς επιδράσεις.
(γ) Ο συνολικός αριθµός των φυτικών ειδών (taxa) της αλπικής ζώνης της περιοχής 1
ανέρχεται σε 405 taxa και της περιοχής 2 σε 565 taxa. Τα φυτικά taxa που απαντούν
ταυτόχρονα και στις δύο περιοχές ανέρχονται σε 206 taxa. Ειδικότερα, στα λιβάδια του
Βόρα βρέθηκαν 197 taxa, από τα οποία υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το γεωλογικό
υπόστρωµα για 134. Στα λιβάδια του Ολύµπου βρέθηκαν συνολικά 359 taxa, από τα
οποία υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το γεωλογικό υπόστρωµα για 230 taxa. Για τα
φυτικά taxa που απαντούν ταυτόχρονα στις δύο περιοχές, υπάρχουν στοιχεία για 146
taxa. Μετά από τη συγκριτική µελέτη των αλπικών λιβαδιών του Βόρα και του
Ολύµπου υπάρχει σαφής διάκριση όσον αφορά την κατανοµή των φυτικών ειδών και
υποειδών, µε κριτήριο το γεωλογικό υπόστρωµα. Για την περιοχή 2, που είναι ένα
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τυπικά ασβεστολιθικό βουνό της Ελλάδος, υπάρχει πληθώρα φυτών (359 taxa), τα
οποία προτιµούν ασβεστολιθικά υποστρώµατα. Αντιθέτως στην περιοχή 1 απαντούν
λιγότερα φυτά (197 taxa), και δεικνύουν προτίµηση σε σχιστόλιθο και γρανίτη,
λιγότερο δε σε ασβεστόλιθο.
(δ) Η καµπύλη µεταβολής της ποσότητας της βοσκήσιµης ύλης κατά τη διάρκεια της
αυξητικής περιόδου των λιβαδικών φυτών εµφανίζει τη µέγιστη τιµή της κατά τους
θερινούς µήνες. Η µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στην παραγωγή των αλπικών
λιβαδιών της περιοχής 1 κατά τον µήνα Μάιο, µπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές
κλιµατικές συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Τα λιβάδια της περιοχής 2 είναι
παραγωγικότερα, γεγονός αυτό αποδίδεται στις ευνοϊκότερες κλιµατικές συνθήκες της
περιοχής 2, εξαιτίας κυρίως της µεγαλύτερης υγρασίας και των υψηλότερων
θερµοκρασιών.
(ε) Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε αζωτούχες ουσίες (ΟΑΟ), διαφέρει
σηµαντικά στις δύο περιοχές στην διάρκεια των περισσοτέρων µηνών δειγµατοληψίας,
και εµφανίζεται σταθερά υψηλότερο στα λιβάδια της περιοχής 2. Αυτό αποδίδεται στην
παρουσία περισσότερων πλατυφύλλων λιβαδικών φυτών που παρατηρείται στα λιβάδια
της ζώνης αυτής. Απαραίτητη κρίνεται η χορήγηση πρωτεϊνικών συµπληρωµάτων σε
πρόβατα και βοοειδή που βόσκουν στα λιβάδια της περιοχής 1 κατά τους
φθινοπωρινούς µήνες. Αντίθετα µόνο στα πρόβατα που βόσκουν στα λιβάδια της
περιοχής 2 χρειάζεται συµπληρωµατική πρωτεϊνική πηγή, κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα.
(στ) Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF και ADF, αυξάνεται µε την πάροδο
της αυξητικής περιόδου των φυτών. Ελαφρώς µεγαλύτερο ποσοστό σε NDF εµφανίζει
στη βοσκήσιµη ύλη της περιοχής 1, ενώ ελαφρώς µεγαλύτερο ποσοστό σε ADF
εµφανίζει στη βοσκήσιµη ύλη της περιοχής 2. Λαµβάνοντας υπόψη ότι, το ADF
σχετίζεται αρνητικά µε την πεπτικότητα και τη θρεπτική αξία της βοσκής,
συµπεραίνεται ότι η παραγόµενη βιοµάζα της περιοχής 1, είναι καλύτερης ποιότητας
από την αντίστοιχη της περιοχής 2.
(ζ) Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε ασβέστιο είναι επαρκής για να καλύψει
πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες τόσο των βοοειδών, όσο και των προβάτων στην περιοχή
1. Αντιθέτως, τα λιβάδια τις περιοχής 2 ενώ καλύπτονται οι θρεπτικές απαιτήσεις των
προβάτων, οι απαιτήσεις των βοοειδών δεν καλύπτονται κατά τους µήνες Σεπτέµβριο
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και Οκτώβριο.
(η) Στα αλπικά λιβάδια της περιοχής 1, η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ρ ήταν
οριακά επαρκής να καλύψει τις ανάγκες των βοοειδών γεγονός που υποδηλώνει πιθανή
ανάγκη χορήγησης συµπληρωµάτων φωσφόρου στα ζώα που βόσκουν στην περιοχή.
Στην περιοχή 2, πιθανή ανεπάρκεια κάλυψης των αναγκών των βοοειδών παρατηρείται
κατά τους µήνες Αύγουστο, Σεµπτέµβριο και Οκτώβριο. Οι ελάχιστες ανάγκες των
προβάτων σε φωσφόρο φαίνεται ότι καλύπτονται επαρκώς κατά το διάστηµα Μαΐου –
Ιουλίου και το Σεπτέµβριο για την περιοχή 1 Βόρα και κατά το διάστηµα Μαΐου –
Ιουλίου για την περιοχή 2.
(θ) Η µέση αναλογία Ca:P είναι µεγαλύτερη από την ιδανική 2:1 αλλά δεν ξεπερνά την
οριακή αναλογία 7:1 καθ' όλη την πειραµατική περίοδο και στις δύο περιοχές µελέτης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω εκτίµηση της
θρεπτικής αξίας της παραγόµενης βοσκήσιµης ύλης, καθώς και η εκτίµηση της
βοσκοϊκανότητας των λιβαδιών των δύο περιοχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική
διαχείριση των θερινών αυτών βοσκοτόπων, στα πλαίσια της παραγωγικότητας και της
αειφορίας.
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συγκριτική µελέτη της χλωρίδας και της χηµικής σύστασης
της βοσκήσιµης ύλης των λιβαδιών Όλυµπου και Βόρα

Πασχαλίνα Γ. Στόλιου

Το

πείραµα

διεξήχθη

στα

υπαλπικά-αλπικά

λιβάδια

των

ορέων

Βόρας

(Καϊµάκτσαλαν – γεωκλιµατική περιοχή 1) και Όλυµπος (γεωκλιµατική περιοχή 2) κατά το
έτος 2010. Πραγµατοποιήθηκε η καταγραφή της χλωρίδας των περιοχών, που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικό γεωλογικό υπόστρωµα καθώς και ο προσδιορισµός των
εποχικών µεταβολών στην παραγωγή και στη χηµική σύσταση της βοσκήσιµης ύλης.
Σε κάθε µία από τις περιοχές 1 και 2 τοποθετήθηκαν έξι (6) σταθεροί πειραµατικοί
κλωβοί, διαστάσεων 6 µ.

× 6 µ. Η συλλογή των συνολικών δειγµάτων βοσκήσιµης ύλης

πραγµατοποιήθηκε για µια περίοδο έξι (6) µηνών, από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο του
2010. Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε κοπή της υπέργειας βιοµάζας σε
ύψος 2 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους και αφαίρεση της νεκρής ύλης και των
ανεπιθύµητων και δηλητηριωδών φυτών. Συλλέχθηκαν και ταξινοµήθηκαν 762 taxa, εκ των
οποίων 359 απαντώνται µόνο στον Όλυµπο (περιοχή 2), 197 µόνο στον Βόρα (περιοχή 1),
ενώ 206 taxa εµφανίζονται και στις δύο περιοχές.
Ο Όλυµπος χαρακτηρίζεται ως ένα τυπικό ασβεστολιθικό βουνό, αφου σχεδόν το
σύνολό του αποτελείται από ασβεστόλιθους και µάρµαρα που παρουσιάζουν διάφορες
διαπλάσεις. Το βασικό γεωλογικό υπόστρωµα του Βόρα αποτελούν ο γνεύσιος, ο γρανίτης
και ποικιλία κρυσταλλικών σχιστόλιθων, που κατακρατούν περισσότερο αποτελεσµατικά
την υγρασία απ' ότι ο ασβεστόλιθος. Η βλάστηση συχνά είναι εντυπωσιακά διαφορετική, µε
υγρά λιβάδια, βάλτους και ρυάκια, από την αντίστοιχη των βουνών µε σερπεντίνη ή
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ασβεστόλιθο. Υπάρχουν σχετικά λίγα ενδηµικά που αριθµούνται σε µόλις τρία (3), σε
αντίθεση µε τον Όλυµπο όπου απαντώνται είκοσι τρία (23) ενδηµικά φυτά.
Εκτός της παραγωγής βοσκήσιµης ύλης προσδιορίστηκαν επίσης το περιεχόµενό της
σε αζωτούχες, ινώδεις ουσίες, NDF και ADF, και η περιεκτικότητά της στα µακροστοιχεία
ασβέστιο (Ca) και φωσφόρο.( P).
Η παραγωγή της βοσκήσιµης ύλης επηρεάστηκε σηµαντικά (p<0.001) από το µήνα
κοπής και τη γεωκλιµατική περιοχή (p<0,01). Υψηλότερη παραγωγή στην διάρκεια των
τριών πρώτων µηνών της περιόδου δειγµατοληψίας εµφανίστηκε στον Όλυµπο, ενώ τους
επόµενους τρείς µήνες υψηλότερη παραγωγή εµφάνισε η περιοχή του Βόρα. Η µέση ετήσια
παραγωγή βοσκήσιµης ύλης ήταν 148 χλγ ΞΟ/στρ και 165,63 χλγ ΞΟ/στρ για την περιοχή 1
και 2, αντίστοιχα.

Το µέγιστο της παραγωγής εµφανίστηκε κατά τους καλοκαιρινούς

µήνες.
Η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε αζωτούχες ουσίες (ΟΑΟ) µειώθηκε µε
την πάροδο της αυξητικής περιόδου των φυτών. Κατά την περίοδο βόσκησης οι ΟΑΟ
µειώθηκαν από 13,42 σε 7,59 % ΞΟ στην περιοχή 1 και από 17,29 – 10,02 % ΞΟ στην
περιοχή 2. Η βοσκήσιµη ύλη ήταν ικανή να καλύψει τις πρωτεϊνικές ανάγκες των βοοειδών
και των προβάτων µόνο κατά τους πρώτους µήνες, µετά την έναρξη της βόσκησης. Η
περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε NDF και ADF γενικά αυξάνονταν όσο τα φυτά
ωρίµαζαν µε τις µέγιστες τιµές να εµφανίζονται στο τέλος της περιόδου βόσκησης όσον
αφορά την περιοχή 1 και τρείς µήνες νωρίτερα όσον την περιοχή 2. Η περιεκτικότητα της
βοσκήσιµης ύλης σε NDF και ADF επηρεάστηκε σηµαντικά (p<0.001) από το µήνα κοπής
της υπέργειας βιοµάζας ενώ η περιοχή επηρέασε σηµαντικά (p<0.01) µόνο την
περιεκτικότητα σε NDF.
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Η µέση περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ca στην περιοχή 1 ήταν 0,94 ±0,30
% ΞΟ και βρέθηκε ότι καλύπτει τις ανάγκες των προβάτων και των βοοειδών. Στα λιβάδια
της περιοχής 2, η µέση περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης σε Ca ήταν 0,44 ±0,21 % ΞΟ
και ήταν ανεπαρκής για την κάλυψη των απαιτήσεων των βοοειδών, κυρίως κατά τους
µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. Στην περιοχή 1, η περιεκτικότητα της βοσκήσιµης ύλης
σε Ρ ήταν οριακά επαρκής να καλύψει τις ανάγκες των βοοειδών. Στην περιοχή 2 πιθανή
ανεπάρκεια κάλυψης των αναγκών των βοοειδών παρατηρείται κατά τους µήνες Αύγουστο,
Σεµπτέµβριο και Οκτώβριο. Οι ελάχιστες ανάγκες των προβάτων σε φωσφόρο φαίνεται ότι
καλύπτονται επαρκώς κατά το διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου και το Σεπτέµβριο για την
περιοχή του Βόρα και κατά το διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου για την περιοχή του Ολύµπου. Η
µέση αναλογία Ca:P είναι µεγαλύτερη της ιδανικής 2:1.
Απαραίτητη κρίνεται η χορήγηση πρωτεϊνικών συµπληρωµάτων σε πρόβατα και
βοοειδή που βόσκουν στα λιβάδια της περιοχής 1 κατά τους φθινοπωρινούς µήνες.
Αντίθετα µόνο στα πρόβατα που βόσκουν στα λιβάδια της περιοχής 2 χρειάζεται
συµπληρωµατική πρωτεϊνική πηγή, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.

Λέξεις Κλειδιά: Χλωρίδα, παραγωγή βοσκήσιµης ύλης, χηµική σύσταση, γεωλογικό υπόστρωµα,
Βόρας, Όλυµπος
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8. SUMMARY
Comparative study of the flora and the chemical composition
of grazable material of the grasslands of Mt. Olympus and Mt. Voras
Pasxalina G. Stoliou

The experiment was conducted at the subalpine – alpine grasslands of Mt. Voras
(geoclimatic region 1) and Mt. Olympus (geoclimatic region 2) during the year 2010. Flora
characterized by different geological substrate was recorded. It was also determined the
seasonal variations of the production and chemical composition of grazable material of the
above two regions.
Six experimental cages, sized 6m x 6m were placed in each of the two regions.
Herbage biomass was collected in a period of six (6) months, from May to October 2010.
Herbage samples were clipped in situ at 2 cm above the soil surface using hand scissors.
Dead material, woody and herbaceous weeds were not included in the samples. 762 taxa
were collected and classified, of which 359 are found only in Olympus (region 2), 197 only
in the north (region 1) and 206 taxa appear in both areas.
Mount Olympus is characterized as a typical limestone mountain, since almost on the
whole consists of limestones and marbles of different formations. The basic geological
substrate of Mt. Voras consisted of metamorphic rock textures (i.e. phyllites, gneisses and
micas shcists) of the Pelagonic geotectonic zone, which effectively retain more humidity
than limestone. The vegetation is often impressively different, with wet grasslands, marshes
and streams, of the equivalent in the mountains with serpentine or limestone. There are
relatively few endemics listed only three (3),compared to Olympus, where twenty-three (23)
native plants occur.
Apart from biomass production, determination of crude protein NDF, ADF, calcium
(Ca) and phosphorus (P) concentration of grazable material was accomplished.
Forage production was affected significantly (p<0,001) by the cutting and the
geoclimatic area (p<0,01). Higher production during the first three sampling months
occurred on Mt. Olympus, while the next three months Mt. Voras higher production.
Average forage annual production was 148 kg / 0,1 ha and 165,63 kg / 0,1 ha for region 1
and 2, respectively. The maximum production occurred during the summer months.
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Herbage crude protein (CP) concentration decreased during the growing season of
plants. CP decreased from 13,42 to 7,59 % DM in region 1 and from 17,29 to 10,02 % DM
in region 2. CP concentration was adequate to meet beef cattle and sheep requirements only
during the first months. Herbage NDF and ADF concentration increased as the plants
matured showing their peak values appearing at the end of the grazing period in region 1
and three months earlier in region 2. Both NDF and ADF concentrations were affected
significantly (p<0.001) by the cutting month while the geoclimatic region area affected
significantly (p<0,01) only the NDF concentration.
Mean calcium (Ca) concentration in region 1 was 0,94 ± 0,30% DM and was
adequate to meet beef cattle and sheep requirements. In region’s 2 grasslands, the average
Ca concentration was 0,44 ± 0,21% DM and was insufficient to meet the requirements of
cattle, especially during the months of September and October. In region 1, the herbage
phosphorus (P) concentration was marginally adequate to meet the beef cattle requirements.
In region 2 possible failure to meet beef cattle requirements occurs during the months of
August, September and October. The minimum requirements of sheep in phosphorus seems
adequately covered during the period May - July and September in the region 1 and during
the period May - July in the region 2. The average ratio of Ca: P is greater than the ideal 2:1.
Protein supplements are considered necessary in sheep and cattle grazing in the
grasslands of the region 1 during the autumn months. On the other hand, only the sheep that
graze the region’s 2 grassland need additional protein source, at the same period.

Keywords: Flora, production and chemical composition of forage material, geological substrate,
Voras, Olympus.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Π1. Γεωλογικό υπόστρωµα των taxa που απαντούν µόνο στον Όλυµπο (Περιοχή 2).
1

2

3

4

5

1 .OIK. HYPOLEPIDACEAE
1. Pteridium aquilinum *
2.OΙΚ. ASPLENIACEAE
1 .Asplenium trichomanes L.ssp. inexpectans

++

2. A.trichomanes L. ssp. quadrivalens *

++

3. A.viride *

++

+

4. A.adiantum-nigrum *

++

5. A.onopteris *
6. A.septentrionale

--

7. A.lepidum ssp. lepidum *

++

8. A.fissum *

++

9.Phyllitis scolopendrium *

++

3.OIK. ASPIDIACEAE
1. Polistichum setiferum *
2. Dryopteris villarii ssp. villarii *
3. D.villarii ssp. submontana *

++

4.OIK. POLYPODIACEAE
1. Phillitis scloropendrium *

++

5.OIK. PINACEAE
1. Abies cephalonica *
2. Abies X borisii-regis *

++

++

3. Pinus heldreichii *

++

++

6.OIK.TAXACEAE
1. Taxus baccata *

++

7.ΟIK. FAGACEAE
1. Fagus sylvatica *
8.OIK. SANTALACEAE
1. Thesium arvense *
3. T.linophyllon ssp. montanum *
4. T. linophyllon ssp. linophyllon *

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ

++ |

|

9.OIK.POLYGONACEAE
1. Polygonum arenastrum *
2. Rumex scutatus *

++

3. R.alpestris *

++

4. R.kerneri *

++

5. R. obbtusifolius ssp. transiens *
6. ΥΒΡΙ∆ΙΟ: R.crispus X kerneri *
10.OIK.CHENOPODIACEAE
1. Beta nana *

++

I
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2. Chenopodium bonus-henricus *
11 .OIK. CARYOPHYLLACEAE
1. Arenaria cretica *

++

2. A.serpyllifolia *
3. A.conferta ssp. conferta *

++

4. Minuartia setacea *

++

5. Stellaria media *
6. Holosteum umbellatum *
7. Cerastium theophrasti *

++

8. C.brachypetalum ssp. roeseri *

++

9. C.brachypetalum ssp. pindigenum *

++

++

10.Sagina saginoides *

++

++

11 .Paronychia rechingeri *

++

12.Herniaria parnassica ssp. parnassica. *
13.H. incana *
14.Spergularia paradoxa *

++

15.Silene italica *
16.S.radicosa ssp. radicosa *

++

17.S.oligantha *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
18.S.vulgaris ssp. vulgaris *
19.vulgaris ssp. prostrata *

++

20.S.supina*

++

21.S.saxifraga *

++

22.S.parnassica *

++

23.S.multicaulis ssp. multicaulis *

++

24.S.dionysii *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

25.S.ciliata *

++

26.S.chromodonta *

++

++

27.S.pratensis *
28.S.conica ssp. subconica *
29.Drypis spinosa *

++

30.Saponaria bellifolia *

++

31. Dianthus haematocalyx ssp. haematocalyx *

++

32. D.giganteus *
33. D.stenopetalus *

++
++

++

12. OIK. RANUNCULACEAE
1. Delphinium fissum *

++

2. Ranunculus brevifolius *

++

3. Aquilegia ottonis ssp. amaliae * (ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΗΘΕΣ)
4. Thalictrum elatum ssp. majus *
5. Anemone nemorosa *
13.OIK. BERBERIDACEAE
1. Berberis cretica *
14.OIK. PAPAVERACEAE (Υπ. Fumarioideae)
1. Corydalis pamassica *

++
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15.OIK. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
1. Erysimum olympicum *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

2. E.cuspidatum *
3. Malcolmia orsiniana *

++
++

4. Rorripa thracica *
5. R.pyrenaica *
6. Cardamine carnosa *

++
++

++
+

7. C.hirsuta *
8. Arabis glabra *

++

9. A.sagittata *
10.A.sudetica *
11 A. turrita *
12.A.collina *
13.A.bryoides *

++

14.A.scardica *

++

15.A.thessala *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

16.Alyssoides urticulata *

*

17.Aurinia corymbosa *

++

18.Alyssum minutum *

++

19.A.montanum ssp. montanum var. graecum *

+
++
ΦΛΥΣΧΗΣ
+
ΠΙΝ∆Ο
++

++

20.A.montanum ssp. scardlnum *

++

21 A handelii *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

22.A.murale *

+

ΨΑΜΜΙΤΗΣ
ΨΑΜΜΠΉΣ
Β.ΠΙΝ∆ΟΣ

ΦΛΥΣΧΗΣ

23.A.chlorocarpum *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

24.A.heldreichii *
25.Draba lasiocarpa ssp. lasiocarpa *

++

++

++

26.Erophila verna *

ΦΛΥΣΧΗΣ
++

27.Kernea saxatilis *
28.Homungia petraea *

++

29.Thlaspi perfoliatum *

++

30.lberis sempervirens *

++

31.l.pruitii *
32.Coincya nivalis *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

+

+
++

++

16. OIK. CRASSULACEAE
1. Sedum amplexicaule *
2. S.acre *

++

3. S.urvillei *

++

4. S.grisebachii var. horakii *
5. S.tubeliferum *
6. S.stefco *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
7. S.magellense *

++

8. S.atratum *
9. S.rubens *
17.ΟIK.SAXIFRAGACEAE
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1. Saxifraga tridactylites *

++

2. S.adscedens ssp. adscedens *

++

3. S.adscedens ssp. parnassica *

++

4. S.adscedens ssp. discolor *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

5. S.glabella *

++

6. S.exarata *

*

7. S.scardica *

++

8. S.spruneri *

++

9. S.sempervivum *

++

10.S.porophylla *

++

++

++

18.ΟIK. ROSACEAE
1. F. lipendula vulgaris *
2. Rubus saxatilis *
3. R.canescens *
4. R. hirtus*
5. Rosa arvensis *
6. R.villosa *
7. R.heckeliana *

++

8. ΥΒΡΙ∆ΙΟ: canina X heckeliana *
9. ΥΒΡΙ∆ΙΟ: canina X pendulina *
10.ΥΒΡΙ∆ΙΟ: heckeliana X pendulina *
11 .ΥΒΡΙ∆ΙΟ: pendulina X pulverulenta *
12.Aremonia agrimonioides *
13.Geum urbanum *
14.Potentilla argentea *
15.P. deorum *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
16.Fragaria vesca *
17.Alchemilla viridiflora *
18.Sorbus chamaemespilus *
19.S.aria ssp. cretica *

++

20.S.umbellata *
21 .Amelanchter ovaiis ssp. cretica *
22.Cotoneaster integerrimus *

++

23.Crataegus orientalis *
19. ΟIK.FABACEAE
1. Chamaecytisus polytrichus *
2. Ch.austriacus *
3. Genista radiata *

++

4. A.angustifolius *

++

5. A.lacteus*

++

6. A.mayeri *

++

7. Oxytropis purpurea *

++

++

8. Onobrychis alba ssp.laconica *
9. Vicia cracca ssp. tenuifolia *

++

++

++

ΨΑΜΜΙΤΗΣ
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10.V.lathyroides *
11 Trifolium pamassi *

++

++

12. T.hybridum ssp. hybridum *

++

++

++

13. T.hybridum ssp. anatolicum *

++

14. T.physodes *

++

++

++

ΨΑΜΜΙΤΗΣ

ΨΑΜΜΙΤΗΣ

15. Dorycnium pentaphyllum ssp.herbaceum

++

16. A.vulneraria ssp. pulchella *
16. Anthyllis vulneraria ssp. praepropera *
20.OIK. GERANIACEAE
1. Geranium rotundifolium *
2. G.molle ssp. molle *
21.OIK. LINACEAE
1. Linum flavum *

*

++

2. L.elegans *

*

++

3. L.hirsutum *

++

22.OIK. EUPHORBIACEAE
1. Euphorbia capitulata *

++ |

2. E.deflexa *
3. E.baselices
4. E.herniariifolia *

++
ΨΑΜΜΙΤΗΣ
ΟΦ. ΒΡΑΧ.

++

5. E.amygdaloides ssp.heldreichii *
23.OIK. RUTACEAE
1. Haplophyllum coronatum *

++

24.OIK. RHAMNACEAE
1. Rhamnus saxatilis ssp. prunifolius *

++

2. Rh.alpinus *

++

3. Frangufa rupestris *

++

-

ΨΑΜΜΙΤΗΣ
ΟΦ.ΒΡΑΧ.
ΟΦ. ΒΡΑΧ.

25.OIK. MALVACEAE
1. Malva neglecta *
26.OIK THYMELAEACEAE
1. Daphne blagayana *
27.OIK. HYPERICACEAE (GUTTIFERAE, CLUSIACEAE)
1. Hypericum vesiculosum *

; |

I ++ |

28.OIK. VIOLACEAE
1. Viola rupestris *
2. V.riviniana *
3. V.striis-notata *
4. V.graeca *
5. V.tricolor *

++

6. V.delphinantha *

++

29. OIK. CISTACEAE
1. Helianthemum nummularium *

*

2. H.alpestre *

++

++

3. Fumana procumbens *
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30.ΟΙΚ. ONAGRACEAE
1. Epilobium parviflorum *
2. E. lanceolatum *
3. E. roseum *
31 .OIK. APIACEAE (UMBELLIFERAE)
1. Anthriscus nemorosa *

++

2. Scandix macrorhyncha *

*

++
++

3. Smyrnium perfoliatum ssp. rofundifolium
4. Geocaryum capillifoliun *

++

5. G. pindicolum *

++

6. Pimpinella tragium ssp. polyclada *

++

7. Athamanta densa *

++

ΒΑΣΙΚΑ

8. Bupleurum falcatum *

++

9. Trinia glauca ssp. glauca *

++

10.Carum strictum *

*

11 .Ligusticum olympicum *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)

++

+
++

12.Ferulago sylvatica ssp. sylvatica *
13.Opopanax chironium *
14.Peucedanum longifolium *

++

15.P. austriacum *

++

+

16.Heracleum spondilium ssp. ternatum *

++

++

17.Laserpitium siler ssp. laeve *
32.OIK. PYROLACEAE
1. Pyrola chlorantha *
2. Moneses uniflora *
3. Monotropa hipopitys *
33.PRIMULACEAE
1. Primula veris *

/

/

++

34.OIK. GROSSULARIACEAE
1. Ribes alpinum *
35. ΟΙΚ. GENTIACEAE
1. Gentianella crispate *

++

36. ΟΙΚ. CONVOLVULACEAE
1.Convolvulus boissieri ssp. parnassicus*

++

++

37. ΟΙΚ. BORAGINACEAE
1. Buglossoides arvensis ssp. arvensis*

++

2. Onosma heterophyllum *
3. Alkana pindicola *

++

4. Myosotis stricta
5. Myosotis refracta ssp. refracta*

++

6. Omphalodes luciliae ssp. scopulorum *

++

38. OIK. LAMIACEAE
1. Teucrium chamaedrys ssp. olympicum *
(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
2. Teucrium montanum ssp. helianthemoides *

++
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3. Scutellaria alpine *
4. Marrubium thessalum *
5. Lamium garganicum ssp. striatum *
6. Lamium garganicum ssp. laevigatum *
7. Lamium bifidum ssp. balcanicum *
8. Lamium amplexicaule *
9. Stachys alopecurus *
10. Stachys germanica ssp. heldreichii *
11. Stachys recta ssp. olympica* (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
12. Satureja Montana ssp. macedonica *
13. Acinos alpines ssp. alpines *
14. Acinos alpines ssp. majoranifolius *
15. Origanum vulgare ssp. vulgare *
16. Origanum vulgare ssp. viridulum *
17. Thymus leucotrichus *
18. Thymus boissieri *
19. Thymus longicaulis ssp. chaubardii *
20. Salvia ringens *
21. Salvia argentea *
39. OIK. SCROPHULARIACEAE
1. Verbascum phlomoides var. phlomoides *
2. Verbascum epixanthinum var. epixanthinum *
3. Verbascum graecum *
4. Scrophularia laciniata var. laciniata *
5. Chaenorhinum minus *
6. Linaria alpine *

++
++

+

++
++

++
++

++
++
++
++

++
+

++
++
++

+
+

++

++

++
++
++

++

7. Linaria peloponnesiaca var. parnassica *
8. Veronica thessalica *
9. Veronica orsiniana ssp. teucrioides * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
10. Veronica chamaedrys ssp.chamaedryoides*
(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
11. Veronica bozakmanii *
12. Veronica praecox ALL. *
13. Veronica glauca ssp. peloponnesiaca*
14. Veronica sartoriana*
15. Veronica triloba *
16. Pedicularis brachydonta ssp. moesiaca*
17. Rhinanthus rumelicus *
40. OIK. GLOBULARIACEAE
1. Globularia bisnagarica *
41. OIK. GESNERIACEAE
1. Jankaea heldreichii * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
42. OIK. OROBANCHACEAE
1. Orobanche reticulate *
2. Orobanche baumanniorum *
3. Orobanche major *
4. Orobanche gracilis *

++
ΠΥΡΙΤΙΚΑ

++

++
++
++
++
++

++

++

++

++

ΓΡΑΝΙΤΗ

++
++
++
++
++

43. OIK. LENTIBULARIACEAE
1. Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora *
44. OIK. RUBIACEAE
1. Asperula aristata ssp. nestia*
2. Asperula muscosa * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
3. Asperula purpurea ssp. purpurea *
4. Galium degenii *
5. Galium aparine *
6. Galium intricatum *
7. Galium divaricatum *

++
++

++

++

ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΑΖΑ

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
++
++
++
++

++
++
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8. Galium verticillatum *
9. Cruciata pedemontana *
45. OIK. PLANTAGINACEAE
1. Plantago argentea *
46. OIK. VALERIANACEAE
1. Valerianella coronate *
2. Valeriana italic *
3. Valeriana tuberosa *
47. OIK. DIPSACACEAE
1. Cephalaria tenuiloba *
2. Scabiosa columbaria ssp. balcanica *
48. OIK. CAMPANULACEAE
1. Campanula persicifolia *
2. Campanula lingulata *
3. Campanula oreadum *
4. Asyneuma canescens*
5. Edraianthus graminifolius *
49. ΟΙΚ. ASTERACEAE
1. Bellis parennis *
2. Erigeron alpines *
3. Erigeron epiroticus *
4. Erigeron glabratus *
5. Gnaphalium hoppeanum ssp. magellense *
6. Gnaphalium roeseri ssp. pichleri *
7. Inula ensifolia *
8. Achillea ageratifolia ssp. aizoon *
9. Achillea ambrosiaca * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
10. Achillea holosericea *
11. Artemisia absinthium *

++

++

++

++

++

++

++
++

++

++
++

++
∗
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

12. Artemisia eriantha *

++

13. Doronicum columnae *
14. Senecio hercynicus var. expansus *
15. Carlina acaulis L. ssp. simplex *
16. Carduus tmoleus *
17. Cirsium tymphaeum *
18. Centaurea litochorea *(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
19. Centaurea pindicola *
20. Leontodon crispus ssp. asper *
21. Lactuca intricate *
22. Taraxacum deorum ssp. nova* (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
23. Taraxacum thessalicum *
24. Taraxacum scaturiginosum *
25.Taraxacum fibratum *
26. Taraxacum molybdocephalum *
27. Taraxacum protervum *
28. Taraxacum fragosum *
29. Taraxacum copidophylloides*
30. Taraxacum pindicola *
31. Hieracium hoppeanum ssp. testimonial *
32. Hieracium pavichli *
33. Hieracium piloselloides *
34. Hieracium cymosum ssp. heldreichianum *
35. Hieracium epirense *

++

++

36. Hieracium pannosum *

++

37. Hieracium szilyarium *
38. Hieracium ferdinandi-coburgi *
39. Hieracium pilosius *

++
++
++

++
++

++

++
++

++
++

ΟΦΙΟΛΙΘΟ
ΦΛΥΣΧΗ

++

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

++
++
++

ΑΜΜΟΛΙΘΟ
ΠΥΡΙΤΙΚΟ

++

++
++

++

ΑΜΜΟΛΙΘΟ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΓΝΕΥΣΙΟ
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40. Hieracium parnassi *
41. Hieracium gracilifurcum*(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
42. Hieracium scapigerum *
43. Hieracium naegelianum *
50. ΟΙΚ. LILIACEAE
1. Gagea fistulosa *
2. Tulipa australis *
3. Lilium chalcedonicum *
4. Ornithogalum brevistylum *
5. Ornithogalum oligophyllum *
6. Ornithogalum montanum *
7. Ornithogalum refractum *
8. Muscari botryoides *
9. Allium cupani ssp. cupani. *
10. Allium flavum ssp. flavum. *
11. Allium heldreichii *
12. Iris reichenbachii *
51. ΟΙΚ. POACEAE
1. Festuca varia *
2. Festuca olympica * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
3. Poa pratensis *
4. Poa dolosa *
5. Poa compressa *
6. Poa bulbosa ssp. pseudoconcinna *
7. Poa timoleontis *
8. Sesleria tenerrima *
9. Melica ciliatα *
10. Bromus tectorum *
11. Bromus cappadocicus ssp. lacmonicus *

++
++
++
++

++
++

++

++
∗

++

ΓΝΕΥΣΙΟ

+
++
++
++

∗
++
++

++

++

++

ΑΜΜΟΛΙΘΟ

++

++

12. Agrostis capillaries *

ΓΝΕΥΣΙΤΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ

++

13. Agrostis gigantean *
14. Alopecurus aequalis *
15. Stipa pennata ssp. pulcherrina *
16. Danthonia decumbens *
17. Danthonia alina *

++

18. Nardus stricta *

+

52. ΟΙΚ. CYPERACEAE
1. Carex muricata *
2. Carex distans *
3. Carex macrolepis *
4. Orchis pallens *

ΑΜΜΟΛΙΘΟ

++

++
++
++

++
++
++

++

ΠΥΡΙΤΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ

++
++
++

++
ΑΜΜΟΛΙΘΟ
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Πίνακας Π2. Γεωλογικό υπόστρωµα των taxa που απαντούν µόνο στον Βόρα (περιοχή 1).
1
1 .OIK. ASPIDIACEAE
1. Gymnocarpium dryopteris *
2.OIK. PINACEAE
1. Pinus sylvestris *
2. P.peuce *
3.OIK. SANTALACEAE
1. Thesium macedonicum *
4.OIK. POLYGONACEAE
1. Polygonum bistorta *
2. P.alpinum *
3. Rumex alpinus *
4. R.balcanicus *
5. R.obtusifolius ssp. subalpinus *
6. ΥΒΡΙ∆ΙΟ: R.Kerneri X obtusifolius *
5.OΙΚ. CARYOPHYLLACEAE
1. Minuartia hirsuta ssp. falcata *
2. M.garekeana *
3. Stellaria glochidisperma *
4. S.uliginosa *
5. Cerastium cerastoides *
6. C.decalvans *
7. C.rectum *
8. Sagina subulata *
9. Herniaria nigcimontium *
10.Silene balcanica *
11.S.waldsteinii *
12.S.lerchenfeldiana *
13.S.schwarzenberjeri •(ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
14.S.asterias *
15.Dianthusdeltoides ssp. deltoides *
16. D.myrtinervius ssp.caespitosus *(ΕΝ∆HMIKO)
17. D.eruentus *
6.OIK.RANUNCULACEAE
1. Aconitum lamarkii *
2. Ranunculus polyanthemos *
3. R.cerbicus *
4. R.cacuminis * (ΕΝ∆ΗΜΙΚΟ)
5. R.platanifblius *

--

3

4

5

|

+

|
+

ΟΞΙΝΑ
+

+
+

|

++
| ++

++
++
++

++

++
+

| ΓΡΑΝΙΤΗΣ
++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
+
++
++
++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
++
[ ++
| -- |

[+

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

[

[

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++

Ι ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
+

[

-- |

++

6. R.fontanus *
7.OIK. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
1. Cardamine raphanifolia ssp. acris *
2. C.glauca *
3. C.pectinata *

2
Ι

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
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4. Alyssum montanum ssp. montanum var.leiocarpum *

++

5. Thlaspi tymphaeum *
8.OIK. CRASSULACEAE
1. Sempervivum ruthenicum *
2. Sedum telephium *
3. S.alpestre *
4. S.annuum *
9.OIK.SAXIFRAGACEAE

+

1. Saxifraga stellaris *
2. S.rotundifolia ssp. heucherifolia *
3. S.chrysospleniifolia *
4. S.pedemontana *
5. S.paniculata *
10.OIK. ROSACEAE
1. Rosa dumalis *
2. Geum montanum *
3. G.coccineum *
4. Potentilla recta *
5. R aurea *
6. Sibbaldia parviflora *
7. Alchemiila flabellata *
8. A.serbica *
9. A.bulgarica *
10.A.subglabra group *
11 .A.straminea *
12.A.indivisa *
13.A. gorcensis *
14.Sorbus saria ssp. saria *
11.OIK. FABACEAE
1. Chamaecytisus hirsutus *
2. Genista depressa *
3. Chamaespartium sagitale *

++
++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++ |
+

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

4. Vicia onobrychioides *
5. Trifoiium michelianum *
6. T.badium *

++
++

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

~

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

+

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

--

++

++
++

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
++
++

---

—------

++
++ |

| ++ |

7. T.velenovskyi *
8. Onobrychis alba ssp. alba *
12.OIK.GERANIACEAE

++

1. Geranium sylvaticum *
13.OIK. EUPHORBIACEAE
1. Euphorbia amygdaloides ssp. amygdaloides *
14.OIK.HYPERICACEAE (GUTTIFERAE, CLUSIACEAE)
1. Hypericum maculatum *
15.OIK.VIOLACEAE
1. Viola palustris *
2. V.eximia *

++

4. V.orphanidis *

|

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛ.

++

3. V.doerfleri *

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
++

++
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5. V.velutima *

++

16.OIK. LYTHRACEAE
1. Lythrum portula *

|

17.OIK. ONAGRACEAE
1. Epilobium collinum *
2. E.palustre *
3. E.vemonicum *
4. E.alsinifolium *
18.OIK. APIACEAE (UMBELLIFERAE)
1. Pimpinella saxifraga *
2. Ligusticun mutellina*
3. Peuceudanum oligophyllum *
4. P.lavrentiadis *
19.OIK. ERICACEAE
1. Bruckenthalia spiculifolia *
2. Vaccinium uliginosum *
20.OIK. PRIMULACEAE
1. Soldanella pindicola *

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
++
*

++
++

ΓΜΕΥΣΙΟΣ

++

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

21. ΟΙΚ. GENTIANACEAE
1. Gentiana punctata *
2. Gentiana cruciata *
3. Gentianella bulgarica *
22. ΟΙΚ. BORAGINACEAE
1. Myosotis nemorosa *

++

+
++
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ

++
23. ΟΙΚ. LAMIACEAE
1. Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys *
2. Teucrium montanum ssp. montanum*
3. Lamium maculatum *
4. Stachys scardica *
5. Nepeta nuda *
6. Clinopodium vulgare *
7. Thymus striatus *
8. Thymus stojanovii *
9. Thymus praecox ssp. jankae *
24. ΟΙΚ. SCROPHULARIACEAE
1. Verbascum longiolium var. pannosum *
2. Verbascum longifolium var. samaritanii *
3. Verbascum speciosum ssp. speciosum *
4. Veronica bellidioides *
5. Veronica jacquinii *
6. Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys *
7. Veronica verna *
8. Veronica dillenii *
9. Melampyrum sylvaticum *
10. Euphrasia rostkoviana *
11. Euphrasia liburnica *
12. Pedicularis olympica *
13. Pedicularis orthantha *
14. Pedicularis leucodon *
15. Rhinanthus minor *
16. Rhynchocorys elephas *

++
++

+
ΟΦΙΟΛΙΘΟ

+

++

++
++
++

++
++

+

ΟΦΙΟΛΙΘΟ

++

++
++
++
ΠΥΡΙΤΗ
++
++

+
ΠΥΡΙΤΗ
++
ΠΥΡΙΤΗ
++

++
++
++

++
++
++

ΓΡΑΝΙΤΗ
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

-++

++

25. OIK. GESNERIACEAE
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1. Ramonda serbica *
2. Ramonda nathaliae*
26. OIK. LENTIBULARIACEAE
1. Pinguicula balcanica *
27. OIK. RUBIACEAE
1. Galium palustre *
2. Galium pisoderium *

++

3. Galium breviramosum *

+

4. Galium oreophilum *
28. OIK. PLANTAGINACEAE
1. Plantago reniformis ssp. atrata*
29. OIK. VALERIANACEAE
1. Valeriana afficinalis ssp. officinalis*
30. OIK. DIPSACACEAE
1. Knautia magnifica *
2. Scabiosa columbaria ssp. columbaria*
31. OIK. CAMPANULACEAE
1. Campanula formanekiana *
2. Campanula cervicaria *
3. Campanula trichocalycina *

++
++
++
++

ΜΑΡΜΑΡΟ
ΠΥΡΙΤΗ
++

++

++
++

++
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

-++
++
++

4. Jasione laevis ssp. orbiculata *
32. ΟΙΚ. ASTERACEAE
1. Aster alpines *
2. Helichrysum plicatum ssp. plicatum*
3. Achillea clusiana *
4. Achillea stricta *
5. Achillea nobilis *

ΓΡΑΝΙΤΗ
++

++

++

ΓΡΑΝΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ

++
++
++
++
++

6. Achillea chrysocoma *

--

7. Adenostyles alliariae *

--

8. Doronicum austriacum *

--

9. Senecio subalpinus *

--

10. Senecio abrotanifolius ssp. carpathicus *
11. Carlina vulgaris ssp. intermedia *

++
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΓΡΑΝΙΤΗ

++

++
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

12. Carduus kerneri ssp. scardicus *
13. Cirsium appendiculatum *
14. Centaurea nervosa ssp. nervosa*

--

15. Centaurea napulifera ssp. napulifera.*

++

16. Centaurea napulifera ssp. valenovskyi *

--

17. Leontodon autumnalis *
18. Scorzonera purpurea ssp. rosea *
19. Crepis viscidula ssp. viscidula *

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
++

++

20. Hieracium alpicola *

++

21. Hieracium caespitosum ssp. brevipilum *

++

22. Hieracium sparsum *

++

33. ΟΙΚ. LILIACEAE
1. Veratrum album *
2. Asphodelus albus *
3. Fritillaria montana *

++
ΟΞΙΝΑ
ΓΡΑΝΙΤΗ
++
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΓΝΕΥΣΙΟ

++
++

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ
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4. Lilium carniolicum ssp. albanicum *
5. Allium schoenoprasum *
6. Allium vineale *
7. Polygonatum multiflorum *
8. Crocus cvijicii *
9. Crocus pelistericus *
10. Juncus trifidus *
11. Juncus tenuis *
12. Juncus thomasii *
13. Juncus alpines *
14. Juncus articulates *
15. Luzula campestris *
16. Luzula sudatica *

++

++

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

-++

++

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

17. Luzula spicata *
18. Luzula luzuloides ssp. cuprina *
19. Luzula alpinopilosa *
20. Luzula luzulina *
34. ΟΙΚ. POACEAE
1. Festuca peristerea *
2. Festuca horvatiana *
3. Poa media *
4. Sesleria coerulans *
5. Secale montanum *
6. Helictotricon pubescens *
7. Danthoniastrum compactum *

++

ΓΡΑΝΙΤΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΠΥΡΙΤΗ

++
++

++
++
++

++
++
++

++
+
++

++

3. Eriophorum latifolium *

++

++

4. Eriophorum vaginatum *
5. Eleocharis quinqueflora *
6. Carex echinata *
7. Carex serotina *
8. Carex nigra *
36. ΟΙΚ. ORCHIDACEAE
1. Gymnadenia frivaldii *
2. Nigritella nigra *

++

3. Dactylorhiza baumanniana *
4. Dactylorhiza cordigera *

++

ΠΥΡΙΤΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΓΝΕΥΣΙΤΗ

8. Deschampsia cespitosa *
9. Agrostis rupestris *
35. ΟΙΚ. CYPERACEAE
1. Blysmus compressus *
2. Eriophorum angustifolium *

ΓΡΑΝΙΤΗ

ΦΛΥΣΧΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ

++

++
++

++
++
++

++

++

++

ΓΡΑΝΙΤΗ

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
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Πίνακας Π3. Γεωλογικό υπόστρωµα των taxa που είναι κοινά στον Βόρα (Περιοχή 1) και στον Όλυµπο
(Περιοχή 2).
3

1 | 2
1 .OIK. OPHIOGLOSSACEAE
1. Botrychium lunaria
2.OΙΚ. ASPLENIACEAE
1. Asplenium trichomanes ssp. trichomanes
2. A.ruta-muraria
3. A.septentrionale
4. Ceterach officinarum
3.OIK.ATHYRIACEAE
1. Athyrium filix-femina
2. Cystopteris fragilis
4.OIK. ASPIDIACEAE
1. Polistichum lonchitis
2. P.acuieatum
3. Dryopteris filix-mas
5.OIK. POLYPODIACEAE
1. Polypodium vulgare
6.OIK. PINACEAE
1. Pinus nigra
7.OK. CUPRESSACEAE
1. Juniperus communis ssp. alpina
2. J.oxycedrus
8.OIK. SANTALACEAE
1. Thesium parnassi
9.OIK.POLYGONACEAE
1. Polygonum avigulare
2. Rumex acetocella ssp.acetocelloides
10. OIK. CARYOPHYLLACEAE
1. Arenaria biflora
2. Minuartia glomerata
3. M.recurva
4. Stellaria graminea
5.Cerastium banaticum ssp. speciosum
6. C.fontanum
7. Sagina procumbens
8. Sceranthus perennis
9. Paronychia macedonica

--

*

++
-++

4

5

++

*
+
+

++

[

+

|

++

++

|

++

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΒΡΑΧΟΥΣ

++

++
++
++
++

*

ΠΥΡΙΤΙΚΑ
++
++

+

+

10. Spergularia rubra
11. Silene bupleuroides

++

12.S.roemeri
13. Dianthus integer
14. D.viscidus

++
++

+

++

+
++
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11.OIK. RANUNCULACEAE
1. Helleborus cyclophyllus
2. Actaea spicata
3. Caltha palustris
4. Ranunculus sartorianus
5. R.psilostachys
6. Thalictrum minus
12.OIK. PAPAVERACEAE (YTTOOJK. Fumarioideae)
1. Corydalis densiflora
++
13.OIK. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
1. Erysimum microstylum
2. Matthiola fruticulosa
3. Arabis alpina
4. Aubrieta deltoidea
5. Thiaspi ochroleucum
6. Rorippa pyrenaica
7.AethLonema saxatile ssp. oreophilum
14.OIK. CRASSULACEAE
1. Jovibarba heufferii
2. Sedum ochroleucum
3. S.album
4. S.dasyphillum
5. S.cepaea
δ. S.hispanicum
15.OIK.SAXIFRAGACEAE
1. Saxifraga rotundifolia ssp. rotundifolia
2. S.porophylla ssp. grissebachii
16.OIK. PARNASSIACEAE
1. Parnassia palustris
17.OIK. ROSACEAE
1. Rosa idaeus
2. R.pendulina
3. R.canina
4. R.pulverulenta
5. Sorbus aucuparia
6. Amelanchier ovalis ssp. ovalis
7. Cotoneaster nebrodensis
18.OIK. FABACEAE (PAPIUONACEAE.LEGUMINOSAE)
1. Genista carinalis
2. Astragalus depressus
3. Lathyrus pratensis

*
++

ΟΧΙ ΟΞΙΝΑ

++
++
++

++
*

++

| ++

++

|

|
++

++
++
++
++

+
++
++

++
++

++
++
+

[

| ++

I

++

I
I
++

++
++

++

++
++

++
++

++

ΓΝΕΥΣΙΟΣ

4. L. laxifiorus
5. Medicago lupulina
6. Trifolium repens
7. T.palescens
8. T.pignantii
9. T.alpestre
10. Lotus corniculatus
11. Anthyllis aurea

++_
++

ΓΝΕΥΣΙΟΣ
++

++
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12. Coronilla emerus
13. C.variaL.
14. Hippocrepis comosa
19.OIK.GERANIACEAE
1. Geranium macrorrhizum
2. G.subcaulescens
3. G.pyrenaicum
4. G.lucidum
5. G.robertianum
20.OIK. LINACEAE
1. Linum tenuifolium
2. L.catharticum
21.OIK. EUPHORBIACEAE
1. Euphorbia glabriflora
2. E.cyparissias
3. E:baselices
22.OIK. POLYGALACEAE
1. Poiygala nicaeensis ssp. mediterrana
23.OIK. BUXACEAE
1. Buxus sempervirens
24.OIK THYMELAEACEAE
1. Daphne mezereum
2. D.oleoides SCHREBER
25.OIK. HYPERICACEAE (GUTTIFERAE, CLUSIACEAE)
1. Hypericum olympicum
2. H.barbatum
3. H.rumeliacum ssp. rumeliacum
26.OIK. VIOLACEAE
1. Viola reichenbachiana
27.OIK. CISTACEAE

++
++
++

29.OΙΚ. APIACEAE (UMBELLIFERAE)
1. Eryngium amethystinum
2. Chaerophyllum aureum

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ

++
++
++
ΒΑΣΙΚΑ
++

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ

++

++
++
++

++

+

++

++
++
++

++

1. Helianthemum canum
28.OIK. ONAGRACEAE
1. Epilobium angustifolium
2. E. montanum

++

|
|
++
++

3. Seseli peucedanoides
4. Carum graecum ssp. graecum
5. C.rupestre
6. Selinum silaifolium
7. Peucedamum austriacum var. austriacum
30.OIK. PYROLACEAE
1. Pyrola minor
2. Orthilia secunda
31 .OIK. ERICACEAE
1. Arctostaphylos uva-ursi

++
++

2. Vaccinium myrtillus

+

ΓΡΑΝΙΤΗΣ

++
ΒΑΣΙΚΑ
|

++

++
*

+

ΓΡΑΝΙΤΗΣ*
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32.OIK. PLUMBAGINACEAE
1. Armeria canescens
33. ΟΙΚ. GENTIANACEAE
1. Gentiana asclepiadea
2. Gentiana verna ssp. balcanica
34. ΟΙΚ. ASCLEPIADACEAE
1. Vincetoxicum hirundinaria ssp. nivale
35. ΟΙΚ. CONVOLVULACEAE
1. Cuscuta epithymum ssp. kotschyi
36. ΟΙΚ. BORAGINACEAE
1. Myosotis sylvatica ssp. cyanea
2. Myosotis sylvatica ssp. subarvensis
3. Myosotis alpestris ssp. suaveolens
37. OIK. LAMIACEAE
1. Sideritis scardica
2. Stachys alpine
3. Stachys tymphaea
4. Stachys plumose
5. Acinos alpines ssp. meridionalis
6. Micromeria Juliana
7. Micromeria cristata
8. Thymus sibthorpii
38. OIK. SCROPHULARIACEAE

++
++

++
++
++
++

2. Scrophularia scopolii var. scopolii
3. Veronica serpyllifolia L. var. balcanica
4. Veronica officinalis
5. Veronica urticifolia
6. Veronica orsiniana ssp. arsiniana
7. Veronica beccabunga
8. Veronica arvensis
9. Euphrasia pectinata
10. Euphrasia salisburgensis
39. OIK. GLOBULARIACEAE
1. Globularia cordifolia
40. OIK. OROBANCHACEAE
1. Orobanche alba
2. Orobanche caryophyllaceae
41. OIK. RUBIACEAE

++

ΓΡΑΝΙΤΗ

++

++

++

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟ
ΛΙΘ.
ΓΡΑΝΙΤΗ
++
ΠΥΡΙΤΗ

+
++

++

∗

++
++
++

∗

++

1. Crucianella angustifolia

42. OIK. PLANTAGINACEAE
1. Plantago holosteum
2. Plantago lanceolata
43. OIK. DIPSACACEAE
1. Knautia ambigua
2. Scabiosa columbaria ssp. ochroleuca
44. OIK. CAMPANULACEAE

++
++

++
++

++

8. Cruciata laevipes

++
++
++

+

1. Scrophularia aestivalis

2. Asperula aristata ssp. thessala
3. Galium rotundifolia
4. Galium odoratum
5. Galium verum
6. Galium hellenicum
7. Galium hellenicum

++

∗

ΟΦΙΟΛΙΘ
Ο

++

++
++

++

++
++

++

++

++
ΓΡΑΝΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ

++

++
++
++

++
++
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1. Campanula spatulata ssp. spatulata
2. Campanula glamerata
3. Campanula versicolor
4. Campanula rotundifilia.
5. Asyneuma limonifolium
45. ΟΙΚ. ASTERACEAE
1. Solidago virgaurea
2. Gnaphalium sylvaticum
3. Gnaphalium supinum

++
++
++
++
++
++

ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ
.

4. Antennaria dioica
5. Anthemis cretica ssp. columnae
6. Anthemis tinctoria ssp. parnassica
7. Achillea crithmifolia
8. Senecio macedonicus
9. Senecio squalidus
10. Tephroseris integrifolia ssp. aucheri
11. Centaurea grbavacensis
12. Centaurea affinis ssp. affinis
13. Centaurea triumfettii
14. Leontodon hispidus var. hispidus
15. Leontodon hispidus var. glabratus
16. Taraxacum graecofontanum
17. Taraxacum albomarginatum
18. Hieracium hoppeanum ssp. pilisquamum
19. Hieracium cymosum ssp. sabinum
46. ΟΙΚ. LILIACEAE
1. Anthericum liliago
2. Lilium martagon
3. Scilla bifolia
4. Muscari neglectum
5. Allium moschatum
6. Crocus veluchensis

++
++
++
++

+

++
++
++
++
++

++
ΠΥΡΙΤΗ

++

++
++

++

++

∗
++
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.
+

++
++

∗
ΜΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘ.

5. Bellardiochloa variegate
6. Sesleria robusta
7. Bromus squarrosus
8. Arrhenatherum elatius
9. Koeleria lobata
10. Trisetum flavescens ssp. splendens
11. Anthoxanthum odoratum
12. Agrostis stolonifera
13. Agrostis castellana
14. Calamagrostis arundinacea
15. Calamagrostis varia
16. Phleum alpinum
17. Phleum montanum
18. Alopecurus gerardii

ΠΥΡΙΤΗ
++
++

7. Luzula spicata
8. Luzula sylvatica
47. ΟΙΚ. POACEAE
1. Festuca koritnicensis
2. Poa trivialis ssp. sylvicola
3. Poa cenisia ALL.
4. Poa thessala

++

∗

+

+
++
++
++

++
++

++
++

ΦΛΥΣΧΗ
ΦΛΥΣΧΗ
++
++
++
++

++

++

ΓΡΑΝΙΤΗ
ΠΥΡΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ

48. ΟΙΚ. CYPERACEAE
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1. Carex ovalis

+

++

2. Carex pallescens
3. Carex digitata
4. Carex caryophyllea
5. Carex kitaibeliana ssp. kitaibeliana.
49. ΟΙΚ. ORCHIDACEAE

++
++

++

1. Coeloglossum viride

++
++

ΓΡΑΝΙΤΗ
ΦΛΥΣΧΗ
ΓΡΑΝΙΤΗ
++

++
++

++
ΑΜΜΟΛΙΘΟ
ΓΝΕΥΣΙΤΗ

2. Dactylorhiza sambucina
3. Orchis palens L.

++

Επεξηγήσεις Πινάκων Παραρτήµατος Π1, Π2, Π3:
Ο πίνακας αποτελείται από 6 στήλες:
• Στην πρώτη από αριστερά αναγράφεται το όνοµα της οικογένειας και ο αριθµός των taxa που περιλαµβάνει.
• Η δεύτερη (στήλη 1) αναφέρεται σε γεωλογικό υπόστρωµα ασβεστόλιθου.
• Η τρίτη (στήλη 2) αναφέρεται σε γεωλογικό υπόστρωµα σχιστόλιθου.
• Η τέταρτη (στήλη 3) αναφέρεται σε γεωλογικό υπόστρωµα σερπεντίνη.
• Στην πέµπτη (στήλη 4) αναγράφεται το γεωλογικό υπόστρωµα που απαντάται το taxa.
• Η έκτη (στήλη 5) αφορά σε taxa που εµφανίζονται σε ποικιλία εδαφικών υποστρωµάτων.

Επίσης:
•
•
•
•
•

Ο συµβολισµός (++), σηµαίνει ότι το taxa απαντάται στο εδαφικό υπόστρωµα συχνά, ενώ ο (+) ότι απαντάται
σπανιότερα. ∆ηλαδή υπάρχει ποσοτικός διαχωρισµός µεταξύ των (++) και (+).
Ο συµβολισµός (--), σηµαίνει ότι το taxa "αποφεύγει το συγκεκριµένο εδαφικό υπόστρωµα", και απαντάται στη
στήλη (1).
Ο συµβολισµός (∗), σηµαίνει ότι το taxa "απαντάται και σε άλλα υποστρώµατα, αλλά κυρίως σ'αυτό στο οποίο
αναφέρεται".
Να σηµειωθεί, ότι στη στήλη (4), αναγράφεται το συγκεκριµένο υπόστρωµα, π.χ. γρανίτης κ.λπ.
Εάν για το taxa δεν υπάρχουν πληροφορίες στο κείµενο, τότε στους πίνακες Π1, Π2, Π3 η αντίστοιχη γραµµή δεν
είναι χωρισµένη σε "κελιά".
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Πίνακας Π4. Αναλυτική παρουσίαση των οικογενειών και του πλήθους των φυτικών ειδών που
απαντώνται στις περιοχές µελέτης (Όλυµπος και Βόρας).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ACERACEAE

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΟΡΑΣ

ΒΟΡΡΑΣ

0

0

0 |

0

0

0

24

17

11 |

4

7

28

ASCLEPIADACEAE

0

0

0

0

1

1

ASPIDIACEAE

6

3

4

1

3

7

ASPLENIACEAE

12

8

4

0

4

12

ASTERACEAE

62

43

41

22

18

83

ATHYRIACEAE

2

0

2

0

2

2

BERBERIDACEAE

1

1

0

0

0

1

BLECHNACEAE

0

0

0

0

0

0

BORAGINACEAE

9

6

5

2

3

10

BRASSICACEAE

38

31

12

5

7

43

1

0

1

0

1

1

CARYOPHYLLACEAE

47

33

31

17

14

64

CAMPANULACEAE

10

5

10

4

5

14

CHENOPODIACEAE

2

2

2

0

0

2

CISTACEAE

4

3

1

0

1

4

CONVOLVULACEAE

2

1

1

0

1

2

15

9

10

4

6

19

CYPERACEAE

9

4

13

8

5

17

CUPRESSACEAE

2

0

2

0

2

2

DIPSACACEAE

4

2

4

2

2

6

EMPETRACEAE

0

0

0

0

0

0

EPACRIDACEAE

0

0

0

0

0

0

EQUISETACEAE

0

0

0

0

0

0

ERICACEAE

2

0

4

2

2

4

EUPHORBIACEAE

7

4

4

1

3

8

FABACEAE

31

17

22

8

14

39

FAGACEAE

1

1

0

0

0

1

GENTIANACEAE

3

1

5

3

2

6

GERANIACEAE

7

2

6

1

5

8

GESNERIACEAE

1

1

2

2

0

3

GLOBULARIACEAE

2

1

1

0

1

2

APIACEAE

BUXACEAE

CRASSULACEAE
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GROSSULARIACEAE

1

1

0

0

0

1

HYPERICACEAE

4

1

4

1

3

5

HYPOLEPIDACEAE

1

1

0

0

0

1

29

21

17

9

8

38

1

1

1

1

0

2

20

12

27

20

8

40

LINACEAE

5

3

2

0

2

5

LUTHRACEAE

0

0

1

1

0

1

MALVACEAE

1

1

0

0

0

1

ONAGRACEAE

5

3

6

4

2

9

OPHIOGLOSSACEAE

1

0

1

0

1

1

ORCHIDACEAE

3

0

7

4

3

7

OROBANCHACEAE

6

4

2

0

2

6

PAPAVERACEAE

2

1

1

0

1

2

PARNASSIACEAE

1

0

1

0

1

1

PINACEAE

4

3

3

2

1

6

3

1

3

1

2

4

1

0

1

0

1

1

36

18

27

9

18

45

POLYGALACEAE

1

0

1

0

1

1

POLYGONACEAE

8

6

8

6

2

14

POLYPODIACEAE

2

1

1

0

1

2

PRIMULACEAE

1

1

1

1

0

2

PYROLACEAE

5

3

2

0

2

5

11

5

12

6

6

17

3

3

0

0

0

3

ROSACEAE

30

23

21

14

7

44

RUBIACEAE

17

9

12

4

8

21

RUTACEAE

1

1

0

0

0

1

SANTALACEAE

4

3

2

1

1

5

SAXIFRAGACEAE

12

10

7

5

2

17

SCROPHULARIACEAE

27

17

26

16

10

43

LAMIACEAE
LENTIBULARIACEAE
LILIACEAE

PLANTAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
POACEAE

RANUNCULACEAE
RHAMNACEAE
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THYMELAEACEAE

3

1

2

0

2

3

URTICACEAE

0

0

0

0

0

0

VALERIANACEAE

3

3

1

1

0

4

VIOLACEAE

7

6

6

5

1

12

565

359

405

197

206

762

ΣΥΝΟΛΟ

==============================================================================================

Επεξηγήσεις Πίνακα Π4:
Ο πίνακας αποτελείται από 5 στήλες:
• Στην πρώτη από αριστερά αναγράφεται το όνοµα της οικογένειας.
• Η δεύτερη χωρίζεται σε δύο υποστήλες. Στην πρώτη αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των taxa που απαντούν στον
Όλυµπο, ενώ στη δεύτερη ο αριθµός των taxa που απαντούν µόνο στον Όλυµπο (όχι στο Βόρα).
• Για την τρίτη στήλη ισχύουν τα ίδια, αλλά για τον Βόρα.
• Στην τέταρτη στήλη, αναγράφεται αριθµός των taxa που απαντούν στον Όλυµπο και Βόρα.
• Στην πέµπτη στήλη, αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των taxa της οικογένειας, που απαντά στον Όλυµπο, Βόρα
και στον Όλυµπο & Βόρα.
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