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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόχθιες περιοχές της λίμνης Μικρή Πρέσπα περιβάλλονται από εκτεταμένους
καλαμιώνες που εξαπλώνονται σε όλη σχεδόν την περίμετρο της λίμνης. Παρόλο που οι
καλαμιώνες και ιδιαίτερα το καλάμι (Phragmites australis), είναι ευεργετικοί για αρκετές
ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και ανάγκες της άγριας ζωής (Cronk and Fennessy 2001), η
διαφαινόμενη υπερανάπτυξή τους θεωρείται συχνά ως μια πιθανή απειλή σε αρκετά υδάτινα
οικοσυστήματα. Παγκοσμίως έχουν εφαρμοσθεί αρκετές μέθοδοι για τον περιορισμό της
υπερβολικής επέκτασης του P. australis, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης της
βιομάζας με κοπή, βόσκηση, ή καύση, βιολογικού ελέγχου μέσω της εισαγωγής εντόμων ή
παθογόνων και χημικού ελέγχου με μη ειδικά ζιζανιοκτόνα (Marks et al. 1994, Hazelton et al.
2014, Volesky et al. 2016). Η διαχείριση των καλαμιώνων με κοπή μπορεί να συνοδευτεί από
την αξιοποίηση των σημαντικών ποσοτήτων συγκομιζόμενης βιομάζας για την παραγωγή
ενέργειας αλλά και στη γεωργία. Το καλάμι έχει ευρεία χρήση ως ζωοτροφή αν και έχει
χαμηλότερη θρεπτική αξία από τα άλλα κτηνοτροφικά φυτά, είναι φθηνό και εύκολα
διαθέσιμο.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί αφ’ ενός η επίδραση της απευθείας
προσθήκης στο έδαφος βιομάζας καλαμιώνων στη μηχανική και χημική σύσταση
καλλιεργούμενων εδαφών και της συμπεριφοράς της καλλιέργειας του φασολιού (Phaseolus
vulgaris L.), της κύριας καλλιέργειας στην περιοχή των Πρεσπών, και αφ’ ετέρου να μελετηθεί
η διατροφική αξία του κομμένου καλαμιού ως χονδροειδούς ζωοτροφής.

Κεφάλαιο Α. Χρήση της βιομάζας καλαμιού ως ζωοτροφή
Α1. Ανασκόπηση της χρήσης καλαμιού από την παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή
Πρέσπα, ως ζωοτροφή
Στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα εφαρμόζεται διαχείριση βλάστησης, μέσω
κοπών και βόσκησης, ενώ ειδικά η κομμένη βιομάζα που προκύπτει από τη διαχείριση πρέπει
να απομακρύνεται από τον υγρότοπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την εφαρμογή του (Γιαννάκης, κ.α. 2011, Μαλακού 2018).
Την εφαρμογή κοπών στον υγρότοπο, τη συλλογή και τη διανομή της κομμένης βιομάζας
συντονίζει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ), μέσα από μια
διαδικασία που περιλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, την εφαρμογή

κριτηρίων1 για τη διανομή της βιομάζας και τη διατήρηση μητρώου επωφελούμενων ιδιωτών
κτηνοτρόφων. Καθώς το ενδιαφέρον των αγροτών και κτηνοτρόφων για τη χρήση κομμένης
βιομάζας καλαμιού αυξήθηκε, μετά την εφαρμογή των κοπών για τη διαχείριση του υγροτόπου
από την ΕΠΠ σε ευρύτερες περιοχές, η διαθέσιμη βιομάζα διανεμήθηκε στο σύνολό της κάθε
έτος. Παράλληλα, αυξήθηκε το ενδιαφέρον από τους κτηνοτρόφους για συμμετοχή στη
διαχείριση του υγροτόπου με εφαρμογή κοπών και συλλογής βιομάζας, με μεγάλο μέρος των
εργασιών (> 50%) να εφαρμόζονται από τους ίδιους, επιτρέποντας την έγκαιρη και
ολοκληρωμένη εφαρμογή σε μεγάλες εκτάσεις εντός του υγροτόπου κάθε έτος, σύμφωνα
πάντα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό κάθε έτους (Κουτσερή κ.α. 2019, Κουτσερή κ.α. 2020,
Κουτσερή κ.α. 2021).
Κατά την τριετία 2018 - 2020 συλλέχθηκαν συνολικά από την ΕΠΠ και από τους κτηνοτρόφους
572 τόνοι κομμένης βιομάζας καλαμιού και υγρολιβαδικής βλάστησης, με τις διαφοροποιήσεις
στις ποσότητες ανά έτος να σχετίζονται με την ετήσια έκταση εφαρμογής των κοπών (Πίνακας
1).

Πίνακας 1: Υπολογισμοί έκτασης εφαρμογής κοπών και βάρους συλλεχθείσας βιομάζας
υγροτοπικής βλάστησης από τη διαχείριση των υγρολιβαδικών περιοχών της λίμνης Μικρή
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15
NAT/GR/936 – Prespa Waterbirds κατά τη συλλογή της κομμένης βιομάζας καλαμιού από τις
περιοχές διαχείρισης, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο δύνανται να παραχθούν/ συλλεχθούν
περίπου 300 κιλά υλικού πoικίλης υγροτοπικής βλάστησης ανά στρέμμα. Επισημαίνεται, όμως

1

Τα κριτήρια για την επιλογή των κτηνοτρόφων αφορούν συγκεκριμένα κριτηρία (α) την – κατά το δυνατό - σύνδεση των
περιοχών με τους αιτούντες των αντίστοιχων ΤΚ στις οποίες έχουν παραχωρηθεί αυτές οι δημόσιες εκτάσεις για χρήση ως
βοσκότοποι, (β) το μέγεθος της κτηνοτροφικής τους μονάδας, αλλά και (γ) τη δυνατότητα συμμετοχής στην εφαρμογή κοπών
και συλλογής βιομάζας.

ότι λόγω της σταδιακής αλλαγής της βλάστησης στις διαχειριζόμενες περιοχές (π.χ. σε περιοχές
όπου η βλάστηση αλλάζει από καλάμι σε χορτολιβαδική βλάστηση, αναμένεται το βάρος της
συλλεχθείσας βιομάζας/ στρέμμα να μεταβληθεί), αλλά και λόγω της δυνατότητας συλλογής
που μπορεί να μεταβάλλεται βάσει των υδρολογικών συνθηκών κάθε έτους, υπάρχει περίπτωση
να μεταβάλλονται οι μέσοι όροι βάρους παραχθέντος υλικού κατ’ έτος.
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ετών, η διάθεση του συγκομισθέντος
καλαμιού τοπικά για ζωοτροφή είναι μια πολύ ικανοποιητική λύση για την απομάκρυνση της
βιομάζας από τον υγρότοπο και υποστηρικτική για τους κτηνοτρόφους. Σε κάθε περίπτωση
όμως ο όγκος της συλλεχθείσας βιομάζας θα εξαρτάται πάντα αφενός από την έκταση της
εφαρμοζόμενης διαχείρισης και αφετέρου από την ετήσια διακύμανση της στάθμης της λίμνης
Μικρή Πρέσπα. Οι οικολογικές λειτουργίες της λίμνης επηρεάζονται από εναλλαγή ετών
ξηρασίας ή πλημμύρας και ενδέχεται κάποια έτη η συλλογή βιομάζας από τις υγροτοπικές
περιοχές να είναι περιορισμένη λόγω πλημμύρας. Κατ’ επέκταση η χρήση βιομάζας από τη
διαχείριση του υγροτόπου ως ζωοτροφή μπορεί να επιφέρει οφέλη στους κτηνοτρόφους, αλλά
η διαχείριση των κοπαδιών τους δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνο ή κυρίως από τη βιομάζα
που μπορούν να συλλέξουν από τον υγρότοπο.
Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών συλλεχθείσας βιομάζας
Τα κυρίαρχα είδη φυτών στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας είναι το καλάμι (Phragmites
australis) και το λεπτόφυλλο ψαθί (Typha angustifolia). Δείγματα παραλίμνιας φυτομάζας
πάρθηκαν από έξι διαφορετικές περιοχές (KAR Καρυές, ΜΙΚ Μικρολίμνη, ΜΚΑ Μικρός
Κάμπος, ΟΡΑ Οπάγια, SLL Σλάτινα Λαιμού και SLP Σλάτινα Πλατέως) και σε δυο
διαφορετικές ημερομηνίες (αρχές Αυγούστου και τέλη Οκτωβρίου 2020) γύρω από τη λίμνη
Μικρή Πρέσπα. Τα δείγματα που πάρθηκαν ήταν τέσσερα ανά περιοχή και ανά ημερομηνία
ενώ περιείχαν κυρίως καλάμι Phragmites australis. Η κοπή της βιομάζας έγινε για κάθε δείγμα
από μια περιοχή επιφάνειας περίπου 2 Χ 2 m η οποία δεν είχε βοσκηθεί προηγουμένως . Τα
φυτά του καλαμιού σε κάθε δείγμα κόπηκαν πάνω από τα 40 εκατοστά περίπου κάτι το οποίο
αντιπροσωπεύει και αυτό το οποίο θα κατανάλωναν τα ζώα. Τα δείγματα αναλύθηκαν για τις
συγκεντρώσεις
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χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθοδολογίες.
Παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της τοποθεσίας στις συγκεντρώσεις των μακροστοιχείων
Ν, P και Κ και των ιχνοστοιχείων Β και Fe. Επίσης η τοποθεσία επηρέασε σημαντικά τις

συγκεντρώσεις των περισσότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως πρωτεΐνες, λίπος, ινώδεις
ουσίες, τέφρα και υδατάνθρακες.
Ο παράγοντας ημερομηνία δειγματοληψίας επηρέασε στατιστικώς σημαντικά όλες τις
συγκεντρώσεις των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων εκτός από τη συγκέντρωση του βορίου
ενώ από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα ποσοστά τέφρας και υδατανθράκων δεν διέφεραν
σημαντικά μεταξύ των δυο ημερομηνιών δειγματοληψίας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν μια στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών
τοποθεσιών αλλά και σημαντική επίδραση της ημερομηνίας δειγματοληψίας στα περισσότερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων καλαμιού P. australis. Το ποσοστό ξηράς ουσίας δεν
διέφερε μεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών δειγματοληψίας και στις δυο ημερομηνίες αλλά
αυξήθηκε σημαντικά από 53-95% την περίοδο του Οκτωβρίου. Η συγκέντρωση πρωτεΐνης στη
δειγματοληψία Αυγούστου κυμάνθηκε από 6,74% στην περιοχή Οπάγια έως και 11,33% στα
δείγματα της περιοχής Καρυές ενώ στη δειγματοληψία του Οκτωβρίου υπήρχαν σημαντικές
μειώσεις μέχρι και 50% στην συγκέντρωση της πρωτεΐνης σχεδόν σε όλες τις περιοχές
δειγματοληψίας.
Οι ινώδεις ουσίες στη δειγματοληψία Αυγούστου κυμάνθηκαν από 29,48% στην περιοχή
Μικρός Κάμπος έως και 36,83% στα δείγματα της περιοχής Σλάτινα Πλατέως ενώ στην
δειγματοληψία του Οκτωβρίου υπήρχαν αυξήσεις από 15-37% στη συγκέντρωσή τους σε όλες
τις τοποθεσίες με τις συγκεντρώσεις να διαφέρουν μεταξύ των περιοχών με επίπεδα από
39,18% μέχρι και 46,13% στην περιοχή Σλάτινα Λαιμού.
Το ποσοστό τέφρας διέφερε σημαντικά μεταξύ των τοποθεσιών δειγματοληψίας με τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση να την έχει η περιοχή Μικρολίμνη με 9,32% και τη μικρότερη η
περιοχή Καρυές με 6,90% . Οι συγκεντρώσεις τέφρας αυξήθηκαν στις περισσότερες περιοχές
σε ποσοστό που έφτανε μέχρι και 24% ενώ μειώθηκαν ελάχιστα σε δυο περιοχές κατά τη
δειγματοληψία του Οκτωβρίου. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση των
συγκεντρώσεων των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, αφού αυτές οι συγκεντρώσεις
μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ των δυο δειγματοληψιών, αλλά στην αύξηση της αδιάλυτης
τέφρας η οποία δεν είναι χρήσιμη για τα ζώα.
Η συγκέντρωση λίπους στη δειγματοληψία Αυγούστου διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ
των περιοχών δειγματοληψίας και κυμάνθηκε από 0,98% στην περιοχή Καρυές έως και 1,91%
στα δείγματα της περιοχής Μικρός Κάμπος. Στη δειγματοληψία του Οκτωβρίου υπήρχαν
επίσης σημαντικές διαφορές με την πλειοψηφία των συγκεντρώσεων να μειώνονται μέχρι και
46% με εξαίρεση τα δείγματα από την περιοχή Μικρολίμνη όπου παρατηρήθηκε μια πολύ
μικρή αύξηση.

Οι υδατάνθρακες διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τοποθεσιών στην πρώτη δειγματοληψία και
κυμάνθηκαν από 45,5% στην περιοχή Σλάτινα Πλατέως έως και 52,92% στα δείγματα της
περιοχής Μικρός Κάμπος. Στη δειγματοληψία του Οκτωβρίου υπήρχαν επίσης σημαντικές
διαφορές με τις συγκεντρώσεις να μειώνονται από 3-19% ανάλογα με την περιοχή .
Η συγκέντρωση αζώτου διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών
στη δειγματοληψία του Αυγούστου με την περιοχή Καρυές να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
1,81% επί ΞΒ και την περιοχή Οπάγια την μικρότερη με ποσοστό 1,08%. Κατά τη
δειγματοληψία του Οκτωβρίου οι συγκεντρώσεις Ν μειώθηκαν σημαντικά σε όλες τις περιοχές
σε ποσοστά πάνω από 40% εκτός από την περιοχή Οπάγια όπου η μείωση ήταν πολύ μικρότερη
της τάξης του 7%. Στη δειγματοληψία του Οκτωβρίου δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς
σημαντική διαφορά μεταξύ των τοποθεσιών στη συγκέντρωση αζώτου.
Κατά τη δειγματοληψία του Οκτωβρίου οι συγκεντρώσεις P μειώθηκαν σημαντικά σε όλες τις
περιοχές σε ποσοστά πάνω από 35% εκτός από την περιοχή Μικρός Κάμπος όπου η μείωση
ήταν πολύ μικρότερη της τάξης του 6% . Στη δειγματοληψία του Οκτωβρίου δεν παρατηρήθηκε
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των τοποθεσιών στη συγκέντρωση φωσφόρου.
Η συγκέντρωση καλίου διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών
και στις δυο ημερομηνίες δειγματοληψίας. Η περιοχή Μικρός Κάμπος είχε τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση και στις δυο ημερομηνίες με 1,34% και 0,52% ενώ τα μικρότερα επίπεδα έδειξαν
τα δείγματα από τις Καρυές με 0,71% τον Αύγουστο και από την περιοχή Οπάγια με 0,26%
τον Οκτώβριο. Μεταξύ των δυο ημερομηνιών δειγματοληψίας η συγκέντρωση Κ μειώθηκε από
27% έως και 75% στις διαφορετικές τοποθεσίες .
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι το καλάμι Phragmites australis μπορεί
να συγκαταλεχθεί στις ινώδεις ζωοτροφές λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε ξηρά
ουσία και ινώδεις ουσίες. Το P. australis θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική
ζωοτροφή ως πηγή ινωδών ουσιών σε σιτηρέσια μηρυκαστικών, ωστόσο είναι αμφίβολο αν
μπορεί να αποτελεί την μοναδική χονδροειδή τροφή στο σιτηρέσιο (Kadi et al. 2012; Monllor
et al. 2020). Σε μία πρόσφατη μελέτη οι Mokhtarpour and Jahantigh (2018) έδειξαν ότι το P.
australis δεν μπορεί να καλύψει τις διατροφικές απαιτήσεις προβάτων ακόμα και αν έχει
εμπλουτιστεί με ουρία.
Η περιεκτικότητα του P. australis σε πρωτεΐνη όπως αναλύθηκε στην παρούσα μελέτη
είναι κοντά σε αυτή που αναφέρεται και από τους Kadi et al. (2012). Δεν χαρακτηρίζεται ως
ιδιαίτερα υψηλή και μάλλον θεωρείται από μέτρια, 8,38% στη δειγματοληψία του Αυγούστου,
έως χαμηλή 5,06% στην δειγματοληψία του Οκτωβρίου. Ωστόσο, είναι υψηλότερη από αυτή
που έχουν ορισμένες ινώδεις ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των

μηρυκαστικών όπως π.χ. το άχυρο σίτου. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αλλά και
άλλων μελετών δείχνουν πως το καλάμι θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική
χονδροειδή ζωοτροφή με την κατάλληλη χορήγηση ή επεξεργασία. H χαμηλή της πεπτικότητα
κάνει επίσης επιτακτική την ανάγκη προσθήκης ενέργειας για μια καλύτερη διατροφική
ισορροπία, ιδιαίτερα σε μεγάλα ζώα, σε περίπτωση που το P. australis θα είναι η μοναδική
πηγή τροφής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (Volesky et al. 2016).
Α2. Προτάσεις για τη διαχείριση και χρήση του καλαμιού ως ζωοτροφή
Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χρήσης του Phragmites australis από τους
καλαμιώνες της λίμνης Μικρή Πρέσπα ως μια υψηλής ποιότητας χονδροειδή ζωοτροφή,
ιδιαίτερα όταν η απευθείας βόσκηση ή κοπή γίνεται σε πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Η υψηλή
περιεκτικότητα σε μακροστοιχεία όπως το άζωτο και το κάλιο αλλά και σε ιχνοστοιχεία όπως
το μαγγάνιο και ο σίδηρος σε συνδυασμό με τη μέτρια συγκέντρωση πρωτεΐνης και υψηλή
περιεκτικότητα σε ινώδεις ουσίες καθιστούν τους παραλίμνιους καλαμιώνες μια πολύ
ελκυστική λύση για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής των Πρεσπών. Οι
καλαμιώνες παρέχουν μεγάλες ποσότητες βοσκήσιμης ύλης, που μπορεί να χρησιμοποιείται
για βόσκηση κυρίως από μεγάλα μηρυκαστικά ζώα ή και να παρέχεται σε αυτά ως χειμερινή
ζωοτροφή. Η βόσκηση του P. australis από βοοειδή όπως ο βούβαλος, στην πράξη έχει
αποδειχθεί ως άκρως επιτυχημένη και αποδοτική πρακτική για την εκτροφή βουβαλιών αλλά
και για τον έλεγχο της ανάπτυξης του καλαμιώνα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τόσο
στην περιοχή των Πρεσπών όσο και σε άλλους υγρότοπους (Καζόγλου κ.ά. 2001). Επιπλέον η
βόσκηση επιφέρει και άλλα πλεονεκτήματα στον υγρότοπο μέσω της ανακύκλωσης των
θρεπτικών συστατικών στο έδαφος, ενώ τα πατημένα καλάμια αφήνουν ελεύθερα τα
υγρολίβαδα να πλημμυρίσουν.
Εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά της βόσκησης δίνεται η δυνατότητα της κοπής
συγκομιδής και αξιοποίησης του κομμένου καλαμιού ως χονδροειδούς ζωοτροφής είτε άμεσα
είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.
Μεταξύ των διαφορετικών χρονικών σταδίων που μελετήθηκαν η κοπή του Αυγούστου
φαίνεται ότι δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ενσιρώματος υψηλής διατροφικής αξίας. Το
ποσοστό των ινωδών ουσιών κατά τη δειγματοληψία του Αυγούστου ήταν 33,89% ποσοστό
το οποίο είναι συγκρίσιμο με το ποσοστό των ινωδών ουσιών αραβοσίτου κατά το στάδιο της
γαλακτώδους υφής (Zaralis et. al. 2014). Δεδομένου του ότι αυτό είναι το στάδιο ωρίμανσης
κατά το οποίο συγκομίζεται ο αραβόσιτος προς παραγωγή ενσιρώματος αλλά και με δεδομένη

την περιεκτικότητα του P. australis ιδίως σε σάκχαρα, θα μπορούσε να αποτελέσει μία
εναλλακτική χονδροειδή τροφή προς ενσίρωμα. Πράγματι, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το
P. australis μπορεί να ενσιρωθεί με επιτυχία και να χορηγηθεί σε μικρά (El-Talty et. al. 2015;
Monllor et al. 2020) και μεγάλα μηρυκαστικά (Ogasawara et al. 2004).
Αντίθετα η κοπή του Οκτωβρίου στο στάδιο της ωριμότητας, δεν φαίνεται να δίνει αυτή
τη δυνατότητα λόγω πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία και υψηλή συγκέντρωση
των ινωδών ουσιών που έφτασαν σε επίπεδα συγκρίσιμα με τις πλέον ινώδεις ζωοτροφές, όπως
είναι το άχυρο σίτου ή τα στέμφυλα (Maertens et al. 2002). Το υψηλό ποσοστό ινωδών ουσιών
του P. australis ενδέχεται να δρα ανασταλτικά ως προς το ύψος της πρόσληψης τροφής
δεδομένου ότι η υψηλή περιεκτικότητα ινωδών ουσιών αυξάνει τον χρόνο μηρυκασμού
(Mertens 1994). Ως εκ τούτου οι φθινοπωρινές κοπές του P. australis θα μπορούσαν να
συμμετέχουν ως μια -όχι όμως μοναδική-πηγή ινωδών ουσιών σε σιτηρέσια μηρυκαστικών. Σε
κάθε περίπτωση η χρήση των καλαμιώνων για απευθείας βόσκηση ή για κοπή χόρτου θα πρέπει
να συνδυαστεί με τη συνολική διαχείριση των καλαμιώνων της περιοχής.
Περαιτέρω έρευνα για τη χρήση της παραλίμνιας βλάστησης για την παραγωγή
ενσιρώματος και εκτεταμένη μελέτη για τις επιπτώσεις του στη διατροφή μικρών και μεγάλων
μηρυκαστικών θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κεφάλαιο Β. Χρήση της βιομάζας καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό
Β1. Ανασκόπηση της πειραματικής χρήσης καλαμιού από την παραλίμνια ζώνη της
λίμνης Μικρή Πρέσπα, ως εδαφοβελτιωτικό
Στα πλαίσια του προγράμματος μελετήθηκαν οι πιθανές διαφορές στα χαρακτηριστικά των
καλλιεργούμενων εδαφών και στην αντίδραση της καλλιέργειας του φασολιού (Phaseolus
vulgaris L.) όσον αφορά την αγροκομική και τη φυσιολογική συμπεριφορά των φυτών σε
σχέση με τις μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού που εφαρμόστηκαν. Σε τρεις
επιλεγμένες περιοχές πειραματισμού (Μικρολίμνη, Πρόδαινα-Λαιμός και Λευκώνας)
εγκαταστάθηκε πείραμα αγρού, με πειραματικό σχέδιο χωρισμένων τεμαχίων (split plot) με
βασικό παράγοντα τις μεταχειρίσεις λίπανσης, δεύτερο παράγοντα τις εφαρμογές βιομάζας
καλαμιών (μικρή: 1 τόνος/στρέμμα και μεγάλη: 2 τόνοι/στρέμμα) και τρίτο παράγοντα τον
χρόνο εφαρμογής (εφαρμογή ενός έτους και εφαρμογή δυο ετών).

Και στους τρεις πειραματικούς αγρούς έγιναν μετρήσεις που έδειξαν ότι δεν υπήρξαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων λίπανσης και καμία σημαντική επίδραση της
προσθήκης του φυτικού υλικού στο φύτρωμα και την πρώτη ανάπτυξη του φασολιού.
Από τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, των αναλύσεων της κοπριάς και του
φυτικού υλικού που έγιναν κατά τη διάρκεια του πειραματισμού και συγκρίνοντας τις αρχικές
αναλύσεις του 2018 σε σχέση με τις τελικές μετρήσεις μετά το πέρας τού πειραματισμού και
τις δυο καλλιεργητικές χρονιές 2019 και 2020 παρατηρήθηκε μικρή μείωση του εδαφικού pH
κυρίως στις μεταχειρίσεις της χημικής λίπανσης ενώ στην προσθήκη κοπριάς λόγω του
ελαφρώς αλκαλικού pH 7,9 της κοπριάς, δεν καταγράφηκε μείωση. Δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικές μεταβολές στην ηλεκτρική αγωγιμότητα EC. Καταγράφηκε μικρή άνοδος στην
τιμή της οργανικής ουσίας του εδάφους ιδίως στις περιπτώσεις όπου η προσθήκη καλαμιού
επαναλήφθηκε για 2 συνεχόμενες χρονιές. Ωστόσο στις περιπτώσεις που η προσθήκη έγινε
μόνο το 2019 δεν φαίνεται να διατηρείται η μικρή έστω αύξηση του επιπέδου της οργανικής
ουσίας του εδάφους την επόμενη χρονιά.
Παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της τοποθεσίας στα αγροκομικά χαρακτηριστικά
(απόδοση και βάρος 100 σπόρων) στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά (ολική συγκέντρωση
χλωροφύλλης σε μονάδες SPAD και στα τρία στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας) αλλά και
σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου που μετρήθηκαν. Οι σημαντικές αυτές
διαφορές μπορούν να αποδοθούν στις αρχικές ιδιότητες του εδάφους των πειραματικών αγρών,
με τον πιο γόνιμο και με τα καλύτερα εδαφολογικά χαρακτηριστικά πειραματικό αγρό στην
περιοχή Πρόδαινα-Λαιμού να εμφανίζει τις μεγαλύτερες αποδόσεις, την υψηλότερη
συγκέντρωση χλωροφύλλης και τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης σημαντικό
ρόλο έπαιξε και ο τρόπος μεταχείρισης της καλλιέργειας από τους διαφορετικούς παραγωγούς.
Ιδιαίτερα στον πειραματικό αγρό του Λευκώνα υπήρξε μια καθυστέρηση στην εφαρμογή των
προτεινόμενων λιπαντικών αγωγών (βασική και επιφανειακή λίπανση) που φαίνεται και στην
μειωμένη ανάπτυξη και την πρόωρη άνθηση λόγω της θρεπτικής καταπόνησης σε όλες τις
μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού σε σύγκριση με τους δυο άλλους πειραματικούς
αγρούς, με αποτέλεσμα η καλλιέργεια του φασολιού να επηρεαστεί σημαντικά τόσο ως προς
την απόδοση όσο και ως προς την συγκέντρωση ολικής χλωροφύλλης η οποία εμμέσως
επηρεάζεται από την αζωτούχο κατάσταση της καλλιέργειας. Παρομοίως επηρεάστηκαν και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου και κυρίως το ποσοστό πρωτεΐνης και τέφρας με τα
δείγματα από την περιοχή του Λευκώνα να εμφανίζουν στατιστικώς μικρότερες τιμές σε σχέση
με τις άλλες δυο τοποθεσίες.

Ο παράγοντας λίπανση (κοπριά ή ανόργανη λίπανση) επηρέασε σημαντικά την απόδοση,
με την εφαρμογή ανόργανης λίπανσης να υπερτερεί σημαντικά της προσθήκης κοπριάς σε όλες
τις μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού και στις τρεις τοποθεσίες.
Οι μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού καλαμιού επηρέασαν την απόδοση, με όλες
τις περιπτώσεις να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τη μηδενική προσθήκη φυτικού
υλικού και για τα δυο συνεχόμενα έτη ανεξάρτητα από τη μεταχείριση λίπανσης, με την
προσθήκη 200 κιλών/100 m2 για ένα έτος (200-0) να έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε
σχέση με την περίπτωση του μάρτυρα (0-0) αλλά όχι με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις προσθήκης
φυτικού υλικού. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ίσως στην καλύτερη αξιοποίηση του νερού
λόγω της πιθανής βελτίωσης της υδατοϊκανότητας του εδάφους από την προσθήκη φυτικού
υλικού η οποία έδειξε από τις τελικές εδαφολογικές αναλύσεις ότι στις μεγαλύτερες δόσεις
μπορεί να αυξήσει την οργανική ουσία κυρίως σε αμμώδη εδάφη.
Όσον αφορά τα κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο, η προσθήκη φυτικού
υλικού κομμένου και τεμαχισμένου Phragmites australis δεν φαίνεται να επηρέασε τη
διαθεσιμότητά τους, τόσο στην μεταχείριση με κοπριά όσο και στη ανόργανη λίπανση. Ωστόσο
στα πειραματικά τεμάχια που προστέθηκε φυτικό υλικό, μέρος του προστιθέμενου Ν
αναλώθηκε από τους μικροοργανισμούς στη διαδικασία της αποδόμησής του. Αυτό γίνεται
φανερό από το μειωμένο ποσό των διαθέσιμων νιτρικών κυρίως στην περίπτωση της
μεταχείρισης Κοπριά + Φυτικό υλικό και σε μικρότερο βαθμό στη μεταχείριση Λίπασμα +
Φυτικό υλικό. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών που καταγράφονται ενδέχεται να
οφείλονται και σε διαφοροποιήσεις στην λιπαντική τακτική (δόση, χρόνος εφαρμογής, τύπος
λιπάσματος) μεταξύ των καλλιεργητών. Η μείωση των νιτρικών στο εδαφικό διάλυμα στις
μεταχειρίσεις όπου προστέθηκε φυτικό υλικό, σε σχέση με τα πειραματικά τεμάχια που δεν
προστέθηκε φυτικό υλικό, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα για το αγροοικοσύστημα παράμετρο
που αφορά στον περιορισμό της έκπλυσης των νιτρικών στα υπόγεια νερά.
Ορθολογική λίπανση σε συνδυασμό με συστηματική

προσθήκη φυτικού υλικού

ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ρύπανσης με την αποθήκευση μέρους του Ν ως οργανικού. Όταν
η λίπανση γίνεται σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών και στη
σωστή χρονική στιγμή, τότε ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο σύστημα.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο κύκλος του αζώτου είναι ουδέτερος, δηλαδή δεν
δημιουργείται πλεόνασμα ή έλλειμμα κάποιας μορφής αζώτου στο εδαφικό διάλυμα.
O Φώσφορος (Ρ) κρίνεται επαρκής σε όλους τους χειρισμούς αν και συστήθηκε η
μειωμένη προσθήκη σε σχέση με την καλλιεργητική περίοδο 2019. Το γεγονός επιβεβαιώνει
την εκτίμηση ότι η μακροχρόνια προσθήκη φωσφορικών λιπασμάτων έχει δημιουργήσει

υψηλά αποθέματα στα εδάφη των φασολοχώραφων της Πρέσπας σε βαθμό που δεν
δικαιολογείται η συνεχιζόμενη κατ’ έτος προσθήκη. Το κάλιο (Κ) είναι επαρκές στον Λαιμό
(Πρόδαινα) ενώ οριακά καλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Μικρολίμνη και Λευκώνα.
Ωστόσο λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg) που δρουν
ανταγωνιστικά στην πρόσληψη του Κ θα πρέπει να εφαρμόζεται η λιπαντική αγωγή που
συστήθηκε κατά περίπτωση.
Ως προς τα ιχνοστοιχεία, οι περιεκτικότητες του εδάφους δεν φαίνεται να έχουν
επηρεασθεί, δεδομένης της πολύ μικρής συγκέντρωσής τους στο προστιθέμενο φυτικό υλικό.
Οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται αποδίδονται μάλλον στην προσθήκη κοπριάς
δεδομένης της υψηλής περιεκτικότητάς της σε Ψευδάργυρο (Zn) (>120ppm), Μαγγάνιο (Mn)
(>50ppm) και Χαλκό (Cu) (>15ppm). Η υψηλή διακύμανση που καταγράφεται στις τιμές των
ιχνοστοιχείων αναδεικνύει το πρόβλημα της ανομοιόμορφης κατανομής των προστιθέμενων
εδαφοβελτιωτικών στο έδαφος και ιδιαίτερα στην περίπτωση της κοπριάς αλλά και του
καλαμιού η διασπορά και ενσωμάτωση επιβάλλεται να γίνεται με επιμέλεια.
Οι υψηλές διακυμάνσεις δεν επιτρέπουν την αποτύπωση των επιπτώσεων της προσθήκης
καλαμιού ακόμα και στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητά του είναι σαφώς υψηλότερη
εκείνης του εδάφους όπως στις περιπτώσεις των Zn (>10ppm) και Mn (>120ppm). Σε κάθε
περίπτωση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα των τριών διαφυλλικών
επεμβάσεων με σκευάσματα που περιέχουν Zn και Β όπως προτάθηκαν με τη συμβουλευτική
λίπανση ενώ για το Μn φαίνεται ότι ήταν αρκετή μία μόνο επέμβαση το 2020 έναντι των δυο
που εφαρμόστηκαν το 2019. Δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην περιεκτικότητα
σε Fe και Β ωστόσο στην περίπτωση του σιδήρου η προσθήκη χημικής λίπανσης εμμέσως
αυξάνει τη διαθεσιμότητα στο εδαφικό διάλυμα λόγω της σχετικής μείωσης του pH εν
αντιθέσει με την κοπριά που λόγω ελαφρώς αλκαλικού pH συντελεί σε μείωση του
αφομοιώσιμου Fe στο εδαφικό διάλυμα.
Β2. Προτάσεις για τη χρήση καλαμιού ως εδαφοβελτιωτικό
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε καταγράφεται το πρόβλημα της δυσκολίας
ομοιόμορφης προσθήκης του τεμαχισμένου φυτικού υλικού στο έδαφος. Απαιτείται επίσης η
διερεύνηση της χρησιμοποίησης καταλληλότερου μηχανικού εξοπλισμού διασποράς του
φυτικού υλικού που δυνητικά θα μπορούσε να επιτύχει μεγαλύτερη ομοιομορφία.
Η εποχή της προσθήκης και ενσωμάτωσης του φυτικού υλικού φαίνεται ότι είναι
καθοριστική για την αποδόμησή του, χωρίς προβλήματα στην καλλιέργεια του φασολιού που

ακολουθεί. Φαίνεται ότι η όσο το δυνατό πρωιμότερη ενσωμάτωση του φυτικού υλικού που
αξιοποιεί τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες εδάφους και τις φθινοπωρινές βροχές πλεονεκτεί
της καθυστερημένης εφαρμογής στα τέλη του χειμώνα. Ωστόσο αυτό εξαρτάται από την
κατάσταση του χωραφιού μετά τη συγκομιδή του φασολιού που σε όψιμες χρονιές σε
ορισμένες

περιπτώσεις

παρατείνεται

το

φθινόπωρο.

Απαιτείται

επομένως

καλός

προγραμματισμός από πλευράς καλλιεργητή που πρόκειται να εφαρμόσει την πρακτική της
ενσωμάτωσης φυτικού υλικού ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτή συνδυάζεται με προσθήκη
κοπριάς. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της ταυτόχρονης προσθήκης φυτικού υλικού και
κοπριάς απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια -λόγω του μεγάλου όγκου που ενσωματώνεται στο
έδαφος-τόσο στην ομοιόμορφη διασπορά όσο και στην κατεργασία του εδάφους που
ακολουθεί. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν ξεχωριστά η χημική και οργανική λίπανση
(κοπριά), ωστόσο θα μπορούσε η προσθήκη φυτικού υλικού από τεμαχισμένα καλάμια να
συνδυαστεί και με μικτή λίπανση κοπριάς καιχημικής λίπανσης που θα επέτρεπε μικρότερη
ποσότητα κοπριάς ανά στρέμμα και θα εξασφάλιζε επαρκή διαθεσιμότητα αζώτου για την
αποδόμηση του φυτικού υλικού στο έδαφος.
Συμπερασματικά η αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους με την επαναλαμβανόμενη
μεγάλη δόση προσθήκης φυτικού υλικού, αν και μικρή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για αμμώδη
εδάφη καθώς έχει θετική επίπτωση και στη βελτίωση της υδατοϊκανότητας των εδαφών. Η
παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών για συνεχή και συστηματική προσθήκη
καλαμιού κατ’ έτος.
Ενδιαφέρουσα επίσης φαίνεται η προοπτική της ενσωμάτωσης μεγαλύτερων δόσεων
φυτικού υλικού ανά στρέμμα ή της επαναλαμβανόμενης ενσωμάτωσης για περισσότερα των
δυο ετών. Χρήσιμη στην περίπτωση αυτή θα ήταν και η διερεύνηση της χρήσης διαφορετικού
μηχανικού εξοπλισμού που θα επέτρεπε ενδεχομένως μικρότερα τεμάχια φυτικού υλικού ώστε
να διευκολύνεται η ομοιόμορφη ενσωμάτωση στο έδαφος. Αυτό με τη σειρά του θα διευκόλυνε
και την αύξηση των προστιθέμενων δόσεων φυτικού υλικού ανά επιφάνεια.
Η προσθήκη σε δόσεις μεγαλύτερες αυτών που δοκιμάστηκαν στην παρούσα έρευνα
ενδέχεται να είχε σημαντικότερη επίδραση, ωστόσο αυτό ενέχει τον κίνδυνο ατελούς
αποδόμησης του καλαμιού και δημιουργία διαθρεπικών προβλημάτων ή άλλων
δυσλειτουργιών στη ριζόσφαιρα. Περαιτέρω έρευνα θα ήταν χρήσιμη για τη διερεύνηση της
βέλτιστης γεωργικής πρακτικής σχετικά με την επίδραση της προσθήκης καλαμιού στην
βελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών στην περιοχή της Πρέσπας.

Βιβλιογραφία
Cronk, J. and M.S. Fennessy (2001). Phragmites australis as a declining species in Europe. In:
Cronk J, Fennessy MS (eds) Wetland Plants. CRC Press, Boca Roton, pp 317-320.
El-Talty, Y.I. Abdel-Gwad, M.H. and A.E.M. Mahmoud (2015). Effect of common reed
(Phragmites australis) silage on performance of growing lambs. Asian Journal of Animal
Science 9(1): 1-12.
Hazelton, E. Mozdzer, T. Burdick, D. Kettenring, K. and D. Whigham (2014). Phragmites
australis management in the United States: 40 years of methods and outcomes. AOB
PLANTS, 6: 1-19.
Kadi, S.I. Ouendi, M. Slimani, M. Selmani, K. and C. Bannelier (2012). Nutritive value of
common reed (Phragmites australis) leaves for rabbits. 10th world rabbit congress, world
rabbit science association, Sharm El- Sheikh, Egypt. pp.513-517.
Maertens, L. Perez, J.M. Villamide, M. Cervera, C. Gidenne, T. and G. Xiccato (2002).
Nutritive value of raw materials for rabbits: EGRAN tables 2002. World Rabbit Sci., 10:
157-166.
Marks, M. Lapin, B. and J. Randall (1994). Phragmites australis (P. communis): threats,
management and monitoring. Natural Areas Journal, 14: 285–294.
Mertens, D.R. (1994). Regulation of Forage intake, In: Forage Quality, Evaluation, and
Utilization (G.C. Fahey, eds), American Society of Agronomy, Crop Science Society of
America, Soil Science Society of America pp. 450-493.
Mokhtarpour, A. and M. Jahantigh (2018). Effect of supplementing common reed (Phragmites
australis) with urea on intake, apparent digestibility and blood metabolites of baluchi sheep.
Iranian Journal of Applied Animal Science 8(4): 623-628.
Monllor, P. Sandoval-Castro, C. Ayala-Burgos, A. Roca, A. Romero, G. and J. Díaz (2020).
Preference study of four alternative silage fodders from the Mediterranean region in
Murciano-Granadina

goats.

Small

Ruminant

Research,

192,

p.106204.

https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2020.106204
Ogasawara, S. Hirokawa, J. Taniyama, A. and N. Matsuo (2004). Utilization of common reed
(Phragmites communis Trin.) silage for forage in lactating cow. Kyushu Agric. Res. 66: 141146.
Volesky, J. Young, S. and K. Jenkins (2016). Cattle grazing effects on Phragmites australis in
Nebraska. Invasive Plant Science and Management 9: 121-127.

Zaralis, K. Nørgaard, P. Helander, C. Murphy, M. Weisbjerg, M.R. and E. Nadeau (2014).
Effects of maize maturity at harvest and dietary proportion of maize silage on intake and
performance of growing/finishing bulls. Livestock Science 168, 89–93.
Γιαννάκης, Ν. Μπούσμπουρας, Δ. Αργυρόπουλος Δ. και Ι. Καζόγλου (2010). Σχέδιο
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας, Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Φλώρινα.
Καζόγλου, Ι. Παπαναστάσης, Β. Κατσαδωράκης, Γ. Μαλακού, Μ. Μαρίνος, Ι. Παπαδόπουλος,
Α. Λαμπρινού, Ε. και Η. Αποστολίδης (2001). Μελέτη για την αποκατάσταση και
διαχείριση των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Κουτσερή, Ε. Νικολάου, Χ. Μανωλόπουλος, Α. και Μ. Μαλακού (2019). ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: Απολογισμός
δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το
έτος 2018 & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης για το έτος 2019. LIFE15
NAT/GR/000936, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Αγ. Γερμανός.
Κουτσερή, Ε. Νικολάου, Χ. Νικολάου, Λ. Παπανούση, Φ. και Μ. Μαλακού (2020). ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: Απολογισμός
δράσεων διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή
Πρέσπα για το έτος 2019 & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης της
υγροτοπικής βλάστησης για τα έτη 2020 - 2021. LIFE15 NAT/GR/000936, Εταιρία
Προστασίας Πρεσπών, Αγ. Γερμανός.
Κουτσερή, Ε. Παπανούση, Φ. Νικολάου, Χ. Νικολάου, Λ. και Μ. Μαλακού (2021). ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ: Απολογισμός
δράσεων διαχείρισης της υγροτοπικής βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της λίμνης Μικρή
Πρέσπα για το έτος 2020 & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης της
υγροτοπικής βλάστησης για το έτος 2021. LIFE15 NAT/GR/000936, Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών, Αγ. Γερμανός.
Μαλακού, Μ. (2018). Ανασκόπηση των δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια
ζώνη της λίμνης Μικρή Πρέσπα για τη δεκαετία 2008-2017 και προτάσεις διαχείρισης για
το 2018. Αναφορά για την 11η ΕΔΥ. LIFE15 NAT/GR/000936. Εταιρία Προστασίας
Πρεσπών.

