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ΔΘΣΑΓΩΓΖ

•Ιαςαγοατή ςχμ ασςξτσώμ taxa ρε 80 δειγμαςξληπςικέπ επιτάμειεπ ςχμ 20 m²
(Λάιξπ-Θξύλιξπ 2011) - εκςίμηρη ςηπ πληθξκάλσφηπ ςχμ taxa με υοήρη ςηπ 7-βάθμιαπ
κλίμακα ςξσ Braun-Blanquet [2].

Σα ςελεσςαία υοόμια παοαςηοείςαι έμςξμξ εμδιατέοξμ για ςημ διαςήοηρη ςηπ
βιξπξικιλόςηςαπ ρςα αγοξξικξρσρςήμαςα, ώρςε μα διαρταλιρςεί η επιβίχρη ρε έμα
αβέβαιξ μέλλξμ. Αμάμερα ρςξσπ ξογαμιρμξύπ ςχμ αγοξξικξρσρςημάςχμ, ςα
ασςξτσή τσςά έυξσμ ρημαμςικό οόλξ καθώπ σπξρςηοίζξσμ (π.υ. χπ πηγή ςοξτήπ)
ςη ρσμξλική βιξπξικιλόςηςα. Ωρςόρξ παγκόρμια ςα ςελεσςαία υοόμια παοαςηοείςαι
όςι ξι ρύγυοξμεπ, εμςαςικέπ μέθξδξι καλλιέογειαπ έυξσμ ξδηγήρει ρε αλλαγέπ ρςη
ρύμθερη ςηπ ασςξτσξύπ υλχοίδαπ, μείχρη ςηπ τσςξπξικιλόςηςαπ και ενατάμιρη
ειδώμ [1].

Δύοερη ςξσ υχοξλξγικξύ και βιξςικξύ τάρμαςξπ ςχμ taxa. Οι υχοξλξγικέπ εμόςηςεπ
ρςιπ ξπξίεπ αμήκξσμ ςα taxa και η βιξμξοτή ςξσπ ρύμτχμα με ςξμ Pignatti [3].
Δύοερη ςηπ ρυεςικήπ ρσυμόςηςαπ εμτάμιρηπ ςχμ taxa (% ςχμ δειγμαςξληπςικώμ
επιταμειώμ).
Δκςίμηρη ςηπ τσςξπξικιλόςηςαπ ρε κάθε δειγμαςξληπςική επιτάμεια με ςη υοήρη ςχμ
δεικςώμ: α) αοιθμόπ είδχμ (species richness), β) Shannon [4], γ) Simpson [5]. Οι
δείκςεπ Shannon και Simpson σπξλξγίρςηκαμ μεςά από αμςικαςάρςαρη ςχμ ςιμώμ
πληθσκάλσφηπ ςηπ κλίμακαπ Braun-Blanquet με ςη μέρη πξρξρςιαία κάλσφη.

Σκξπόπ ςηπ παοξύραπ εογαρίαπ είμαι η μελέςη ςηπ ρύμθερηπ ςηπ ασςξτσξύπ
υλχοίδαπ και η εκςίμηρη ςηπ τσςξπξικιλόςηςαπ ςχμ ριςαγοώμ ςξσ Nξμξύ
Ηερραλξμίκηπ.

ΑΠΟΤΔΚΔΣΛΑΤΑ-ΣΥΕΖΤΖΣΖ
 Ιαςαγοάτηκαμ ρσμξλικά 91 taxa πξσ αμήκξσμ ρε 18 ξικξγέμειεπ.
Βιξτάρμα
Δικόμα 1:
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Λεγαλύςεοη ρυεςική ρσυμόςηςα εμτάμιρηπ (>20%) έυξσμ ςα Papaver rhoeas L. (46,3),
Lolium rigidun Gaudin.(38,7), Convolvulus arvensis L.(38,7), Avena sterilis L.(35),
Solanum elaeagnifolium Cav.(35) και Rapistrum rugosum (L.) All (22,2). Ποόκειςαι
κσοίχπ για taxa με μεγάλη αμθεκςικόςηςα ρςα ζιζαμιξκςόμα [6].

Ζ πλειξμόςηςα ςχμ taxa πξσ καςαγοάτηκαμ (67) έυει μικοή ρυεςική ρσυμόςηςα
εμτάμιρηπ (<5%). Λεςανύ ασςώμ πεοιλαμβάμξμςαι τσςά πξσ καςά ςξ παοελθόμ είυαμ
σφηλή ρσυμόςηςα εμτάμιρηπ [7] π.υ. ςα Lathyrus aphaca L., Scandix pecten-veneris L.,
Vicia sativa L.
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Ηέρη ςχμ δειγμαςξληπςικώμ επιταμειώμ και αοιθμόπ ειδώμ πξσ καςαγοάτηκε ρε κάθε επιτάμεια.
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Ηηκξγοάμμαςα ςχμ ςιμώμ ςχμ δεικςώμ Simpson, Shannon και αοιθμόπ ειδώμ (species richness) για
ςιπ 80 δειγμαςξληπςικέπ επιτάμειεπ.

 Ο αοιθμόπ ςχμ taxa αμά δειγμαςξληπςική επιτάμεια κσμαίμεςαι από 0 έχπ 15 (μέρξπ
όοξπ 5.5, ρςαθεοή απόκλιρη 3), υαμηλόπ ρσγκοιμόμεμξπ με παλαιόςεοεπ μελέςεπ
(μέρξπ όοξπ 31) [7].
ςημ πλειξμόςηςα ςχμ επιταμειώμ καςαγοάτηκε υαμηλόπ αοιθμόπ ειδώμ (<8).
Οι ςιμέπ ςχμ δεικςώμ Shannon και Simpson σπξδεικμύξσμ όςι η τσςξπξικιλόςηςα
ρςξσπ ριςαγοξύπ πξσ ενεςάρςηκαμ είμαι γεμικά υαμηλή.
Σέλξπ, taxa πξσ καςά ςξ παοελθόμ είυαμ μεγάλη ρυεςική ρσυμόςηςα εμτάμιρηπ (π.υ.
Legousia speculum-veneris L., Leontice leontopetalum L.) δεμ καςαγοάτηκαμ [7].
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Ζ ρύγκοιρη με παλαιόςεοεπ καςαγοατέπ (μέρξπ όοξπ 31 taxa/100 m²) σπξδεικμύει
όςι έυει μειχθεί ξ αοιθμόπ ςχμ taxa.
Σσμπεοαρμαςικά, ςα απξςελέρμαςα μαπ σπξδεικμύξσμ αλλαγή ρςημ ρύμθερη ςηπ
ασςξτσξύπ υλχοίδαπ ςχμ ριςαγοώμ και μείχρη ςηπ τσςξπξικιλόςηςαπ
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