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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η σύνταξη διαχειριστικών προτάσεων για συγκεκριµένα είδη προϋποθέτει την 

κατανόηση των χαρακτηριστικών του είδους αλλά και του ενδιαιτήµατος του, τα 

οποία επηρεάζουν την αφθονία και τη διανοµή του. 

Με βάση το παραπάνω, µελετήθηκαν χαρακτηριστικά του ενδηµικού είδους 

Asperula crassula, καθώς και χαρακτηριστικά της µοναδικής περιοχής που 

εµφανίζεται, στο ακρωτήριο Μαύρος της βορειοανατολικής Κρήτης. 

Το είδος α) εµφανίζει σαρκώδη φύλλα, β) φέρει τρίχες στα φύλλα και στα άνθη, 

που περιορίζουν την απώλεια νερού µέσω διαπνοής και αυξάνουν την 

ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, γ) εντοπίζεται σε περιοχή που 

χαρακτηρίζεται από έντονα ξηροθερµικές συνθήκες και δ) βρίσκεται κάτω από την 

πίεση αυξηµένης αλατότητας λόγω ψεκασµού από τη θάλασσα. Με δεδοµένο ότι τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά παρατηρούνται σε φυτά που ακολουθούν το CAM 

φωτοσυνθετικό µονοπάτι, εξετάστηκε η φωτοσυνθετική συµπεριφορά του είδους µε 

σκοπό να εντοπιστεί το κατά πόσο αυτή είναι καθοριστική του είδους του. 

Από τη µελέτη της ενεργού οξύτητας εντοπίστηκε ότι ενώ το είδος παρουσιάζει 

ένα σύνολο χαρακτηριστικών που εµφανίζουν τα CAM φυτά, δεν ακολουθεί το 

συγκεκριµένο φωτοσυνθετικό µονοπάτι, ούτε κάνει εναλλαγή σε αυτό από το C3 ή 

C4, αλλά ακολουθεί την C3 ή C4 συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό φάνηκε ότι δεν είναι 

αρκετό να ερµηνεύσει τη διανοµή και αφθονία του είδους στη συγκεκριµένη περιοχή 

και έτσι εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της βλάστησης σε συνδυασµό µε τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος, ώστε να αναδειχθεί η ετερογένεια 

του χώρου ως στοιχείο ερµηνείας. Εξετάστηκε η δοµή και σύνθεση της βιοκοινότητας 

των ξυλωδών φυτών, η µηχανική σύσταση του εδάφους, η περιεκτικότητα σε CaCO3, 

οργανικό άνθρακα, άζωτο, αφοµοιώσιµο κάλιο, αφοµοιώσιµο νάτριο, αφοµοιώσιµο 

φώσφορο, το pH και η ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

Μετά από επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι οι µεταβολές που 

εµφανίζονται στη δοµή και σύνθεση των ξυλωδών ειδών, ενώ επηρεάζονται από τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά, δεν είναι αρκετές στο να αναδείξουν το πρότυπο 

διανοµής και αφθονίας του είδους Asperula crassula. Αντίθετα ο λόγος C/N, η 

περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, CaCO3 και αφοµοιώσιµο κάλιο, φαίνεται να 

ερµηνεύουν ικανοποιητικά την αφθονία και διανοµή του είδους. 



  
 

 

 

Tο είδος Asperula crassula φαίνεται να προτιµά εδαφικά περιβάλλοντα µε 

υψηλό λόγο C/N, υψηλή περιεκτικότητα σε CaCO3 και χαµηλή περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά όπως το κάλιο. Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι το είδος προτιµά ολιγοτροφικά 

περιβάλλοντα και δεν ευνοείται από την είσοδο θρεπτικών στο σύστηµα µε 

διεργασίες όπως η βόσκηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

SUMMARY 
Effective management practices for specific species requires the understanding of 

species and its habitat characteristics, which determined their distribution and 

abundance. 

According to that, the characteristics of the endemic species Asperula crassula 

was studied, as well as the characteristics of its only habitat, which is located in 

Mayros Peninsula, in the north � east end of Crete.  

The species Asperula crassula a) has succulent leaves, b) has hairy leaves and 

flowers, which reduce the water loss due to transpiration and increase the sun 

radiation reflection, c) is located in a dry habitat and d) is under salinity stress because 

of its location adjacent to the sea. These characteristics are common in plants that 

follow the CAM photosynthetic pathway, and they led to the examination of the 

photosynthetic behavior of Asperula crassula, and its determinant role in the 

distribution of the species.  

The study of leaf active acidity shows that although Asperula crassula has a 

number of CAM plants characteristics, neither follows the CAM photosynthetic 

pathway, nor swifts to it from C3 or C4 photosynthetic pathways. These results were 

not enough to explain the distribution and the abundance of Asperula crassula, in the 

specific area, so vegetation as well as soil characteristics were studied, in order to 

examine their role in the species distribution and abundance. Structure and 

composition of woody species were studied, as well as soil mechanical composition, 

and CaCO3, organic carbon, nitrogen, assimilative potassium, assimilative sodium, 

assimilative phosphorus concentrations, pH and electric conductivity.    

The results from these data point out that the variation in composition and 

structure of woody species, although is affected by soil characteristics, is not enough 

in explaining the distribution and the abundance of the species Asperula crassula. 

Contrary to this, the CaCO3, organic carbon and assimilative potassium 

concentrations as well as the C/N ratio appear sufficient to explain the species 

distribution and abundance.  

Asperula crassula seems to prefer soil with low concentration in nutrients as 

potassium, high concentrations in CaCO3, and high levels of C/N ratio. It can be said 

that Asperula crassula prefers soils with low fertility, and takes no advance from the 

nutrient enrichment by grazing.   



  
 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά 

Η Κρήτη, αποτελεί µια από τις πιο ενδιαφέρουσες χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας. 

Μέχρι σήµερα έχουν βρεθεί 1700 αυτοφυή είδη και υποείδη φυτών, ενώ σε ολόκληρη 

την έκταση της Ελλάδας υπάρχουν περίπου 6000 είδη. Από το σύνολο των φυτών της 

Κρήτης το 10 % είναι ενδηµικά Κρήτης ή Νοτίου Αιγαίου (∆αµανάκης και 

Τσιουρλής, 1997). 

Η διαδικασία σχηµατισµού της Κρήτης και η γεωλογική της ιστορία, αποτελούν 

τους κυριότερους λόγους δηµιουργίας της πλούσιας χλωρίδας και του έντονου 

ενδηµισµού της Κρήτης.  

Το νότιο Ελληνικό τόξο σχηµατίστηκε κατά τα τελικά στάδια της αλπικής 

ορογένεσης ως αποτέλεσµα της καταστροφής των υπολειµµάτων του ωκεανού της 

νεο-Τυθήως, που υπήρχε ανάµεσα στην Αφρικανική και Ευρασιατική ήπειρο 

(Bonneau, 1984; Papanikolaou, 1988). Η περιοχή της Κρήτης, όπως τα περισσότερα 

τµήµατα του Ελληνικού τόξου, ήταν καλυµµένη από θάλασσα µέχρι τους 

πρόσφατους γεωλογικούς χρόνους. ∆ιαδοχικές ορογενετικές διεργασίες προκάλεσαν 

σταδιακά την ανάδυση των πετρωµάτων, τροφοδοτώντας παράλληλα τις εξωτερικές 

λεκάνες µε ιζήµατα (Φασουλάς, 2000).  

Η πρώτη ξηρά στο χώρο της Κρήτης εµφανίστηκε στο τέλος Ολιγόκαινου -

αρχές Μειόκαινου (πριν 23 εκατ. χρόνια, Dermitzakis and Papanikolaou, 1981). Την 

περίοδο αυτή µια εκτενής ξηρά κάλυπτε ολόκληρο το νότιο Αιγαίο και συνέδεε την 

ηπειρωτική Ελλάδα µε τη Μικρά Ασία. Στο µέσο Μειόκαινο (πριν 12 εκατ. χρόνια), ο 

έντονος κατακερµατισµός του νότιου Αιγαίου οδήγησε στην καταβύθιση µεγάλων 

περιοχών και το σχηµατισµό των νησιών της Κρήτης, σχήµα το οποίο διατηρήθηκε 

µέχρι το τέλος του Μειόκαινου. Στην αρχή του Πλειόκαινου (πριν 5 εκατ. χρόνια), 

µια µεγάλη επίκληση της θάλασσας κάλυψε όλες τις χαµηλές περιοχές της Κρήτης. Ο 

έντονος κατακερµατισµός των πετρωµάτων συνεχίστηκε µε αποτέλεσµα να 

προκληθούν σηµαντικές ανυψωτικές κινήσεις, µε το µέγιστο υψόµετρο να φτάνει τα 

600-700 µέτρα. Ο νησιωτισµός στην περιοχή της Κρήτης έφτασε το µέγιστο της 

ανάπτυξης του στο Πλειόκαινο. Κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου (πριν 1,6 εκατ. 

χρόνια) παρατηρούνται µεγάλες αλλαγές στο ανάγλυφο της Κρήτης. Οι ανυψωτικές 

κινήσεις συνεχίζονται µε µεγαλύτερη ένταση και η Κρήτη αποκτά το σχήµα και τη 



  
 

 

 

µορφή που έχει και σήµερα, µε µέγιστο υψόµετρο τα 2500 µέτρα περίπου (Φασουλάς, 

2000). 

Τα ιστορικά και παλαιογεωγραφικά στοιχεία της Κρήτης που αναφέρθηκαν 

είχαν σαν αποτέλεσµα την έντονη και διαρκή αποµόνωση της Κρήτης από 

ηπειρωτικές µάζες. Η αποµόνωση αυτή, ο κατακερµατισµός και ο νησιώτικος 

χαρακτήρας στην περιοχή, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Κρήτη δεν καλύφθηκε 

ποτέ από πάγους κατά τη διάρκεια των κλιµατικών διακυµάνσεων του 

Πλειστόκαινου, οδήγησαν στην δηµιουργία µικροβιοτόπων µε ποικίλες εδαφικές και 

κλιµατικές συνθήκες. Οι µικροβιότοποι αυτοί λειτούργησαν και ως καταφύγια ειδών 

σε κρίσιµες περιόδους, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυτά µε διαφορετικές απαιτήσεις 

να βρουν τον κατάλληλο ενδιαίτηµα και να ευδοκιµήσουν.  

Σύµφωνα µε τους ∆αµανάκη και Τσιουρλή (1997) έχουν καταγραφεί 175 

ενδηµικά taxa, από τα οποία 143 αφορούν είδη και 32 υποείδη, αριθµοί που 

µεταβάλλονται συνεχώς µε την σταδιακή επίλυση ταξινοµικών προβληµάτων που 

παρουσιάζει η ενδηµική χλωρίδα της Κρήτης. Τα ενδηµικά φυτά δεν είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένα σε όλη την έκταση της Κρήτης, αλλά βρίσκονται κυρίως 

στους ορεινούς όγκους και στα φαράγγια. Πρόκειται κυρίως για χασµόφυτα, φυτά 

δηλαδή µικρά, ριζωµένα σε ρωγµές βράχων ή σε πετρώδεις τόπους και σε µερικές 

περιπτώσεις ευδοκιµούν µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές, ώστε χαρακτηρίζονται ως 

στενότοπα ή στενοενδηµικά. Οι περιοχές αυτές είναι δυσπρόσιτες, τόσο για τον 

άνθρωπο όσο και για τα φυτοφάγα ζώα, µε αποτέλεσµα τα φυτά που βρίσκονται εκεί 

να µην επηρεάζονται έντονα από τους παράγοντες αυτούς. Η προσαρµοστικότητα 

των ενδηµικών φυτών στις ορεινές, δυσπρόσιτες και αποµονωµένες περιοχές 

αποτελεί ένα µέτρο προστασίας και επιβίωσης τους.  

Από τα ενδηµικά φυτά της Κρήτης το 16 % του συνόλου θεωρούνται 

παλαιοενδηµικά, δηλαδή λείψανα παλαιότερων ειδών, ενώ το 84 % του συνόλου 

θεωρούνται νεοενδηµικά. Μετά τη µετανάστευση των προγόνων των νεοενδηµικών 

ειδών στην περιοχή, οι χαρακτήρες τους τροποποιήθηκαν ανάλογα µε τις συνθήκες 

που επικρατούσαν και εµφανίζουν, συνήθως, σαφείς σχέσεις συγγένειας µε φυτά 

άλλων τόπων (∆αµανάκης και Τσιουρλής, 1997). Ο Greuter (1995), βασιζόµενος και 

σε άλλες εργασίες (Contandriopoulos and Cardona, 1984; Montmollin, 1987; Greuter 

et al., 1984-1989), θεωρεί ότι τα περισσότερα φυτικά είδη της Μεσογείου είναι 

παλαιοενδηµικά και ότι τα αποθέµατα της νησιώτικης χλωρίδας στη Μεσόγειο, 



  
 

 

 

υπήρχαν από την εποχή που τα νησιά αυτά αποµονώθηκαν από την ηπειρωτική 

περιοχή, και από τότε δεν έχουν υποστεί ιδιαίτερες εξελικτικές αλλαγές. 

Εκτός από τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρθηκαν, ένα άλλο χαρακτηριστικό 

που επηρεάζει τη χλωρίδα και βλάστηση της Κρήτης, είναι η κατάταξη της περιοχής 

στα Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, τα οποία εµφανίζουν µεγάλη ετερογένεια 

όσο αφορά τη σύνθεση των βιοκοινοτήτων σε είδη. Η ετερογένεια αυτή µπορεί να 

είναι αποτέλεσµα ενός συνόλου παραγόντων όπως ότι οι περιοχές αυτές αποτελούν 

µεταβατική ζώνη µεταξύ ξηρών και υγρών οικοσυστηµάτων, έχουν υποστεί διάφορες 

παλαιοκλιµατικές µεταβολές, και συνήθως έχουν ιδιαίτερα τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά, µε έντονο ανάγλυφο και κατακερµατισµένους βιότοπους. Επίσης οι 

έντονες ανθρώπινες παρεµβάσεις, οι µεγάλες διαφορές που παρουσιάζουν στη 

διαθεσιµότητα του νερού, αλλά και οι συχνές πυρκαϊές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα 

του συνδυασµού υψηλών θερµοκρασιών, της έλλειψης νερού στο έδαφος και στα 

φυτά και της µεγάλης συσσώρευσης νεκρής βιοµάζας, συµβάλλουν στην ετερογένεια 

των Μεσογειακού τύπου οικοσυστηµάτων (Αριανούτσου, 1984). 

Με δεδοµένο ότι το Μεσογειακού τύπου κλίµα χαρακτηρίζεται από έντονες 

εναλλαγές σχετικά ακραίων συνθηκών, και µε έντονο το στοιχείο του απρόβλεπτου, 

τα είδη των Μεσογειακών οικοσυστηµάτων αναπτύσσουν προσαρµογές αποφυγής ή 

αντοχής για να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους.      

Στα Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, αναπτύσσονται και κυριαρχούν δυο 

διαφορετικές µορφές βλάστησης, οι οποίες έχουν διαµορφώσει και διαφορετικούς 

προσαρµοστικούς µηχανισµούς στις περιβαλλοντικές πιέσεις, µε κυρίαρχη την 

καλοκαιρινή ξηρασία. Στο υγρό άκρο του ορίου απαντούνται πυκνές αείφυλλες 

φυτοκοινωνίες, τα µακί, ενώ στο ξηρό άκρο κυριαρχούν οι ανοικτές θαµνοσυστάδες, 

τα φρύγανα (Αριανούτσου, 1984). 

Στην Ελλάδα, οι παραπάνω τύποι οικοσυστηµάτων καλύπτουν το 40% της 

έκτασης ενώ στην Κρήτη κυριαρχούν τα φρυγανικά οικοσυστήµατα µε ποσοστό 20-

25% και λιγότερο τα µακί µε ποσοστό 6-9%, τα οποία συχνά είναι υποβαθµισµένα, 

κυρίως λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Rackham and Moody, 1996). 

 

 

 



  
 

 

 

1.2 Η έννοια της σπανιότητα των ειδών.  

Ο υψηλός βαθµός ενδηµισµού που παρουσιάζει η Κρήτη, αποτέλεσµα των 

χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθιστά το νησί ένα από τα θερµά 

σηµεία (hot spots) ενδηµισµού της Ευρώπης και της Μεσογείου και αποτελεί κίνητρο 

µελέτης της σπανιότητας αλλά και της διαχείρισης των ενδηµικών ειδών.  

Η έννοια της σπανιότητας, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτή παρουσιάζει 

δυσκολίες κατά τον ορισµό της  καθώς και οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για 

τη διερεύνησή της ποικίλουν και αφορούν µεταξύ άλλων: αφθονία του είδους, 

µέγεθος περιοχής, εξειδίκευση ως προς το ενδιαίτηµα (habitat specificity), βαθµό 

χρήσης ή εκµετάλλευσης του ενδιαιτήµατος (habitat occupancy), σταθερότητα στο 

χρόνο, απειλή (πιθανότητα ή χρόνος εξαφάνισης), ροή γονιδίων, γενετική 

ποικιλότητα, ενδηµισµό και ταξινοµική απόσταση ειδών (Gaston, 1994; Kunin and 

Gaston, 1997). 

Οι Rabinowitz et. al. (1986), προτείνουν τη χρήση τριών ανεξάρτητων µεταξύ 

τους κριτηρίων, µε βάση τα οποία τα φυτικά είδη κατατάσσονται σε επτά 

διαφορετικές µορφές σπανιότητας. Τα κριτήρια αυτά είναι το γεωγραφικό εύρος στο 

οποίο συναντάται το κάθε φυτό (geographic range: wide / narrow), η εξειδίκευση ως 

προς το ενδιαίτηµα, αν δηλαδή απαντάται σε ποικιλία ενδιαιτηµάτων ή αν βρίσκεται 

περιορισµένο σε ενδιαιτήµατα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (habitat specificity: 

broad / restricted) και το τοπικό πληθυσµιακό µέγεθος που παρουσιάζει το φυτό σε 

κάθε περιοχή που βρίσκεται (local population size: somewhere large / everywhere 

small). 

Οι Rey Benayas et al. (1999) προτείνουν ένα επιπλέον ανεξάρτητο κριτήριο για 

την κατάταξη των φυτών σε περισσότερες µορφές σπανιότητας. Έτσι εκτός από τα 

παραπάνω χρησιµοποιείται και ο βαθµός χρήσης ή εκµετάλλευσης του ενδιαιτήµατος 

από τους φυτικούς οργανισµούς (habitat occupancy: High / Low). Με αυτό, 

εκφράζεται η ικανότητα των ειδών να καταλαµβάνουν µεγαλύτερο ή µικρότερο 

ποσοστό από τα δυνητικά κατάλληλα για αυτά ενδιαιτήµατα.  

Σε κάποιες από τις µορφές σπανιότητας που προτάθηκαν, και από τις δύο 

οµάδες ερευνητών που αναφέρθηκαν, η προστασία των ειδών είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την προστασία του ενδιαιτήµατός τους. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν είδη µε µικρό γεωγραφικό εύρος εξάπλωσης, που συναντούνται σε 

συγκεκριµένα ενδιαιτήµατα, και παρατηρούνται µε µικρά πληθυσµιακά µεγέθη, µε 



  
 

 

 

αποτέλεσµα να είναι καθοριστική για την προστασία του είδους η προστασία του 

βιοτόπου του. Η σύνταξη διαχειριστικών προτάσεων για τα είδη που εµφανίζουν αυτή 

τη µορφή σπανιότητας προϋποθέτει την κατανόηση των χαρακτηριστικών του 

εκάστοτε είδους, αλλά και των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήµατος, που επηρεάζουν 

την αφθονία και τη διανοµή του.  

Η κατηγοριοποίηση των ειδών µε βάση τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται από 

το IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), για 

την κατάρτιση του Κόκκινου Καταλόγου για τα σπάνια και απειλούµενα είδη, 

παρέχει σε πολλές χώρες τις απαραίτητες κατευθύνσεις για τον καθορισµό 

προτεραιοτήτων σε θέµατα διαχείρισης ειδών. Η σπανιότητα, όµως, αποτελεί ένα 

δυναµικό χαρακτηριστικό των ειδών και χρειάζεται συνεχή µελέτη και 

παρακολούθηση, µε στόχο την εφαρµογή διαχειριστικών προτάσεων οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και θα οδηγούν στο επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό, το IUCN αναθεώρησε τις κατηγορίες κινδύνου που 

εφαρµόζονταν τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, καθώς και τα κριτήρια που θα 

πρέπει να ισχύουν για την τοποθέτηση των ειδών στις αντίστοιχες κατηγορίες (IUCN, 

2001). Τα κριτήρια αφορούν κυρίως στη µείωση του πληθυσµιακού µεγέθους και του 

ενδιαιτήµατος των ειδών. Υπάρχουν ήδη προτάσεις για βελτίωση των κατηγοριών και 

των αντίστοιχων κριτηρίων (Colyvan et al., 1999), αλλά και προτάσεις για την 

αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που προκύπτει κατά την εφαρµογή των κριτηρίων, 

κυρίως λόγο της περιβαλλοντικής στοχαστικότητας, της ασάφειας των ορισµών και 

των όρων που χρησιµοποιούνται, καθώς και του ενδεχόµενου δειγµατοληπτικού 

σφάλµατος (Akcakaya et al., 2000).  

Οι κατηγορίες που ισχύουν στη νέα έκδοση του Κόκκινου Καταλόγου για τα 

απειλούµενα είδη (IUCN, 2001), παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.1. Οι περιπτώσεις των 

ειδών που βρίσκονται κρίσιµα σε κίνδυνο (CR), σε κίνδυνο (ED) και σε τρωτή 

κατάσταση (VU) αποτελούν τις κατηγορίες των απειλούµενων ειδών, τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα εξαφάνισης των  φυσικών πληθυσµών τους. Στην 

κατηγορία των σχεδόν απειλούµενων (NT) κατατάσσονται τα είδη για τα οποία η 

εφαρµογή των κριτηρίων δεν τα κατατάσσει σε κάποια από τις τρεις προηγούµενες 

κατηγορίες, αλλά είναι πιθανό να καταταγούν σε µία από αυτές στο άµεσο µέλλον. Η 

κατηγορία που εµπνέει λιγότερη ανησυχία (LC), περιλαµβάνει είδη τα οποία δεν 

ανήκουν σε καµία από τις προηγούµενες κατηγορίες. Σε αυτή την κατηγορία 



  
 

 

 

περιλαµβάνονται τα είδη που παρουσιάζουν µεγάλη αφθονία. Είδη στα οποία 

εφαρµόστηκαν τα κριτήρια αλλά δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία για την αφθονία 

και τη διανοµή τους, παρά το γεγονός ότι µπορεί να είναι γνωστή η βιολογία τους, 

ανήκουν στην κατηγορία των ειδών µε περιορισµένα διαθέσιµα στοιχεία (DD). 

Τέλος, τα είδη στα οποία δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα τα κριτήρια, ανήκουν στην 

αντίστοιχη κατηγορία της µη εκτίµησης (NE). 

                         
                   

Εξαφανισθέντα (EX) 
                         
                   

Εξαφανισθέντα στη Φύση (EW)

                       
    Επαρκή ∆εδοµένα   Απειλούµενα       

Κρισίµως κινδυνεύοντα (CR) 

                            
                     

Κινδυνεύοντα (ED) 
                         
                    

Εύτρωτα (VU) 

 Αξιολογηµένα                      
                    

Εγγύς Απειλούµενα (NT) 

                             
                    

Ελάχιστα Ανησυχητικά (LC) 

                          
                          
                      
                  

Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
      

                         
                         
                              
                  
         

Μη Αξιολογηµένα (NE) 
         

                        

Σχήµα 1.1: ∆οµή των κατηγοριών IUCN, µετά την τελευταία αναθεώρηση τους (IUCN, 
2001). Οι κατηγορίες CR, ED, VU αποτελούν τις κατηγορίες κινδύνου. 

Μέχρι τώρα έχουν εκτιµηθεί σύµφωνα µε το νέο σύστηµα που παρουσιάστηκε 

τα θηλαστικά και τα πτηνά. Για τα φυτά δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσµατα της 

αναθεώρησης, µε αποτέλεσµα να ισχύει ακόµα το σύστηµα κατάταξης του 1997 

(IUCN, 1997).  

1.3 Το είδος Asperula crassula, Greuter & Zaffran  

Το ενδηµικό είδος Κρήτης Asperula crassula Greuter & Zaffran κατατάσσονταν στην 

κατηγορία των τρωτών ειδών (Vulnerable) σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο για τα 

σπάνια και απειλούµενα είδη της Ελλάδας (Phitos and Kypriotakis, 1995) και 

σύµφωνα µε την ταξινόµηση των σπάνιων και απειλούµενων φυτών από το IUCN 

(IUCN, 1997).  

Το είδος Asperula crassula ανήκει στην οικογένεια Rubiaceae, τάξη Rubiales.  

Σύµφωνα µε τους Ehrendorfer and Krendl (1976),  Ehrendorfer (1982), Schönbeck-



  
 

 

 

Temesy and Ehrendorfer (1991), και Blamey and Grey-Wilson (1993), η οικογένεια 

Rubiaceae περιλαµβάνει 6500 είδη και κυριαρχεί στα τροπικά και υποτροπικά 

κλίµατα. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύεται κυρίως από ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι 

απλά, σχεδόν πάντα αντίθετα, οι κολεοί ανεξάρτητοι, ενωµένοι ή όχι, µερικές φορές 

φυλλόµορφοι, σχηµατίζοντας δακτύλιο µε 4-12 ανεξάρτητα φύλλα. Η ταξιανθία είναι 

θύσανος ή κόρυµβος, µερικές φορές σχηµατίζει στάχυ ή κεφάλιο. Τα άνθη είναι 

ακτινόµορφα, συχνά ερµαφρόδιτα. Τα σέπαλα είναι συνήθως ελεύθερα, µερικές 

φορές περιορισµένα ή απουσιάζουν εντελώς. Η στεφάνη είναι υποκρατηριόµορφη, 

χοανοειδής ή κυπελλοειδής. Οι στήµονες είναι επιπετάλιοι, εναλλασσόµενοι µε τα 

τµήµατα της στεφάνης. Η ωοθήκη υποφυής, δίχωρη, µε πολυάριθµες σπερµοβλάστες. 

Ο καρπός είναι σχιζοκάρπιο, το οποίο χωρίζεται σε µερικάρπια, ή ράγα. Τα σπέρµατα 

περιέχουν ενδοσπέρµιο.  

Οι Ehrendorfer and Krendl (1976), περιγράφουν 66 είδη στο γένος Asperula. 

Πρόκειται για µικρούς θάµνους ή πόες, ετήσιους ή πολυετής. Οι βλαστοί είναι 

λιγότερο ή περισσότερο τετράγωνοι. Τα φύλλα συµφύονται σχηµατίζοντας δακτύλιο 

ανά 4 έως 8 (ή µέχρι 11), ή ανά ζεύγη. Η ταξιανθία είναι θύσανος ή κεφάλιο. Τα άνθη 

είναι 3-, 4- ή 5-µερή και ερµαφρόδιτα. Ο κάλυκας απουσιάζει ή όταν υπάρχει 

σχηµατίζει µικρές οδοντώσεις. Η στεφάνη συνήθως είναι υποκρατηριόµορφη ή 

χοανοειδής. Το στίγµα είναι κεφαλοειδές ή ροπαλοειδές. Η ωοθήκη και ο καρπός 

έχουν σχήµα επίµηκες ως σφαιρικό (Schönbeck-Temesy and Ehrendorfer, 1991).  

Το είδος Asperula crassula Greuter & Zaffran, (Ασπέρουλα η παχεία), 

περιγράφεται από τους Greuter και Zaffran (Greuter et al., 1984) σε µεταγενέστερη 

εργασία από αυτή των Ehrendorfer and Krendl (1976), που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Πρόκειται για φυτό χαµηλό, µε ξυλώδες το κατώτερο µέρος, µε 

σκωληκόµορφους κλάδους κοντά στο έδαφος (Φωτογραφία 1). Το είδος καλύπτεται 

ολοκληρωτικά �ακόµα και τα άνθη- από λευκές, κοντές τρίχες σαν γκριζωπό βελούδο 

µε σαρκώδη όψη, χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλει και την ονοµασία της «η 

παχεία». Τα µεσογονάτια διαστήµατα είναι κοντά, µε τα περισσότερα από αυτά 

περίπου ίσα, 2-3 (-4) mm σε µήκος, µε µερικά να φτάνουν τα 10 mm περιστασιακά. 

Τα φύλλα υπάρχουν σε κάθε γόνατο 5-6, µόλις 2-3 mm σε µήκος, τα περισσότερα 

από αυτά µε περιθώρια έντονα κυρτά, που σχηµατίζουν επιµήκη πτυχή στο κάτω 

µέρος ή σε σπάνιες περιπτώσεις σχεδόν κυκλικά και επίπεδα. Η ταξιανθία είναι κοντή 

και πυκνή, υποκυλινδρική και ακανθώδης, µε βάση συνήθως ένα µικρό κλαδίσκο, 



  
 

 

 

φέρει 2-5 άνθη, µε ένα από αυτά να εκτείνεται ψηλότερα ή αλλιώς σε ζεύγη αντίθετα 

και άµισχα. Τα άνθη παρουσιάζουν δύο λογχοειδή ή ραβδωτά βράκτια, µιάµιση ή 

σχεδόν δύο φορές το µήκος της ωοθήκης. Η στεφάνη είναι υποκίτρινη µε το ακραίο 

της µέρος τετράλοβο και τον οριζόντιο άξονα των λοβών βραχύτερο από τον 

επιµήκη. Ο στύλος, µήκους 1,5 mm, είναι δισχιδής στο µέσο, µε γραµµικά στίγµατα 

(Greuter et al., 1984; Phitos and Kypriotakis, 1995).  

 

Φωτογραφία 1: Το είδος Asperula crassula Greuter & Zaffran, οικογένεια Rubiaceae. 

 
Στην Κρήτη, υπάρχουν επτά είδη του γένους Asperula: Asperula arvensis L., 

Asperula crassula Greuter & Zaffran, Asperula idaea Halácsy, Asperula pubescens 

(Willd.) Ehrend & Schönb.-Tem., Asperula rigida Sm., Asperula taygetea Boiss. & 

Heldr. και Asperula tournefortii Sieber ex Spreng (Turland et al., 1993; Schönbeck-

Temesy and Ehrendorfer, 1991; Σφήκας, 1994). Από αυτά, τα εξής τέσσερα είναι 

ενδηµικά Κρήτης: α) Το είδος Asperula crassula, το οποίο είναι στενοενδηµικό είδος, 

βρίσκεται µόνο στο Ακρωτήριο Μαύρος (Σίδερο) της Βόρειο-Ανατολικής Κρήτης σε 

ασβεστολιθικά, ανοικτά φρύγανα, σε υψόµετρο 0-170 µέτρα κοντά στην ακτή. β) Το 

είδος Asperula idaea βρίσκεται στα βουνά της Κρήτης (Λευκά Όρη, Ψηλορείτης, 

∆ίκτη) σε βραχώδεις περιοχές σε υψόµετρο 1200-2300 µέτρα. γ) Το είδος Asperula 

pubescens βρίσκεται στη ∆υτική και Κεντρική Κρήτη, επίσης σε βραχώδεις περιοχές 

και σε υψόµετρο 0-2000 µέτρα. δ) Το είδος Asperula rigida είναι αρκετά διαδεδοµένο 

σε όλο το νησί, σε βραχώδεις περιοχές και σε υψόµετρο 0-1900 µέτρα (Turland et al., 

1993).  

 



  
 

 

 

1.4 Κατάσταση κινδύνου του γένους Asperula       

Σύµφωνα µε την κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες IUCN (IUCN, 1997), 47 

από τα 67 είδη του γένους Asperula κατατάσσονται σε µια από τις κατηγορίες 

κινδύνου σε παγκόσµιο επίπεδο (Πίνακας 1.1), και αναµένεται η αξιολόγηση τους µε 

τα νέα κριτήρια. 

Πίνακας 1.1 Είδη του γένους Asperula τα οποία κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία 
κινδύνου κατά IUCN (1997), και η αντίστοιχη χώρα διανοµής τους. 

Α/Α Είδος 
Κατηγορία IUCN 

(1997) 
∆ιανοµή (Χώρα) 

1 Asperula abbreviata (Halacsv) Rech.f. Rare (R) Ελλάδα 

2 Asperula antalyensis Ehrend. Rare (R) Τουρκία 

3 Asperula anthenes Airv Shaw & Turrill Vulnerable (V) Β Ν ∆ Ευρώπη 

4 Asperula baenitzii Heldr. ex Boiss. Rare (R) Ελλάδα 

5 Asperula baldaccii (Halacsv) Ehrend. Rare (R) Γιουγκοσλαβία 

6 Asperula beskiana Degen Rare (R) Γιουγκοσλαβία 

7 Asperula calabra (Fiori) Ehrend. & 

Krendl. 
Rare (R) 

Ιταλία 

8 Asperula capitellata Houuskn. ex Bornm. 

& Bornm. 
Rare (R) 

Τουρκία 

9 Asperula charophyton Airv Shaw & 

Turrill 
Rare (R) 

Β Ν ∆ Ευρώπη 

10 Asperula cilicica Hausskn. & Ehrend. Rare (R) Τουρκία 

11 Asperula coa Rech. F. Indeterminate (I) Ελλάδα 

12 Asperula crassula Greuter & Zaffran Vulnerable (V) Ελλάδα (Κρήτη) 

13 Asperula gargarica Huter. Porta & Rigo 

ex Ehrend. & Krendl. 
Rare (R) 

Ιταλία 

14 Asperula gussonii Boiss.  Rare (R) Σικελία 

15 Asperula hercegovina Degen Rare (R) Βοζνία Ερζεγοβίνη 

16 Asperula hexaphylla All. Rare (R) Γαλλία, Ιταλία 

17 Asperula lasiantha Nakai.  Rare (R) Κορέα 

18 Asperula lilaciflora Boiss. ssp. lilaciflora Rare (R) Τουρκία 

19 Asperula lilaciflora Boiss. mutensis 

Schonb.-Tem. 
Rare (R) 

Τουρκία 



  
 

 

 

20 Asperula litardierei Humbert Rare (R) Μαρόκο 

21 Asperula littoralis Sibth. & Sm. Vulnerable (V) Τουρκία 

22 Asperula lycia Stapf. Rare (R) Τουρκία 

23 Asperula muscosa Boiss. & Heldr. Rare (R) Ελλάδα 

24 Asperula neglecta Moris, non Guss. Rare (R) Ιταλία 

25 Asperula nitida Sm. ssp. hirtella (Boiss.) 

Ehrend. 
Rare (R) 

Τουρκία 

26 Asperula nitida Sm. ssp. subcapitellata 

Ehrend. 
Rare (R) 

Τουρκία 

27 Asperul aoetaea (Boiss.) Heldr. ex 

Halacsv. 
Rare (R) 

Ελλάδα 

28 Asperula ophiolithica Ehrend. Indeterminate (I) Ελλάδα 

29 Asperula paui Font Quer Rare (R) Ισπανία, Βαλεαρίδες Ν. 

30 Asperula pseudochlorantha Ehrend. Rare (R) Τουρκία 

31 Asperula purpurea ssp. spadicum Boyce. Vulnerable (V) Ελλάδα  

32 Asperula rupestris (Vis.) Rchb., non 

Tineo 
Vulnerable (V) 

Σικελία 

33 Asperula saxicola Ehrend. Rare (R) Ελλάδα 

34 Asperula sintenissi Acherson ex Bornm. Rare (R) Τουρκία  

35 Asperula staliana Vis. Rare (R) Γιουγκοσλαβία 

36 Asperula stricta Boiss. ssp. elmaliensis 

Schonb.-Tem. 
Rare (R) 

Τουρκία 

37 Asperula stricta Boiss. ssp. grandflora 

Schonb.-Tem. 
Rare (R) 

Τουρκία 

38 Asperula suberosa Sibth. & Sm. Rare (R) Βουλγαρία, Ελλάδα 

39 Asperula suffruticosa Boiss. & Heldr. Indeterminate (I) Ελλάδα 

40 Asperula syticola (Miq.) Tôelken Rare (R) 
Β Ν ∆ Ευρώπη,  

Ν. Αυστραλία 

41 Asperula taygetea Boiss. & Heldr. Rare (R) Ελλάδα � Κρήτη 

42 Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov. 

& Chrshon. 
Rare (R) 

Ευρωπαϊκή Ρωσία 

43 Asperula tournefortii Sieber ex Spreng. Rare (R) Ελλάδα - Κρήτη 

44 Asperula virgata Hub.-Mor. Ex Ehre. & 

Scho.-Tem. 
Rare (R) 

Τουρκία 



  
 

 

 

45 Asperula wettsteinii Adamovic. Rare (R) Γιουγκοσλαβία  

46 Asperula woronowii Krecz. Rare (R) Τουρκία 

47 Asperula moldavicum (Dobrescu) Franco. Rare (R) 
Ρουµανία,  

Ευρωπαϊκή Ρωσία 

 

1.5 Οριοθέτηση του θέµατος 

Τα σηµερινά πρότυπα αφθονίας και διανοµής των ειδών καθορίζονται όχι µόνο από 

τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα σήµερα αλλά και από διεργασίες που έλαβαν 

χώρα στο πρόσφατο και στο απώτερο παρελθόν. 

Με δεδοµένο ότι εκτός από την ανάδειξη των προτύπων αφθονίας διανοµής των 

ειδών είναι σηµαντική και η ερµηνεία αυτών, στα πλαίσια της συγκεκριµένης 

εργασίας επιχειρήθηκε ο έλεγχος δύο υποθέσεων που θα µπορούσαν να συµβάλλουν 

στην ερµηνεία του προτύπου αφθονίας διανοµής του ενδηµικού είδους Asperula 

crassula στην Κρήτη. 

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε στον έλεγχο ενός βιολογικού (φυσιολογικού) 

χαρακτηριστικού και συγκεκριµένα του αν ακολουθείται ή όχι το CAM 

φωτοσυνθετικό µονοπάτι (CAM - Crassulacean Acid Metabolism) δηλαδή του κατά 

πόσο η διανοµή του είδους µπορεί έστω και µερικώς να ερµηνευτεί από 

συγκεκριµένη φωτοσυνθετική συµπεριφορά.  

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε στον έλεγχο των χαρακτηριστικών του 

ενδιαιτήµατος δηλαδή στο κατά πόσο τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του 

ενδιαιτήµατος θα µπορούσαν έστω και µερικώς να ερµηνεύσουν το πρότυπο 

αφθονίας διανοµής. 

 

1.6 Χαρακτηριστικά φωτοσυνθετικής συµπεριφοράς  

1.6.1 Φωτοσυνθετικά µονοπάτια  

Με δεδοµένο ότι το είδος Asperula crassula: 

α)  εµφανίζει σαρκώδη φύλλα που συµβάλλουν στην αποθήκευση νερού, 

β) εµφανίζει τρίχες στα φύλλα και στα άνθη που περιορίζουν τις απώλειες νερού 

µέσω διαπνοής και αυξάνουν την ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, 



  
 

 

 

γ) περιορίζει την εξάπλωσή του σε περιοχές έντονα ξηροθερµικές, 

δ) βρίσκεται κάτω από πίεση αυξηµένης αλατότητας λόγω ψεκασµού από τη 

θάλασσα, 

αποφασίστηκε ο έλεγχος του φωτοσυνθετικού  µονοπατιού που ακολουθεί το είδος 

και συγκεκριµένα ο έλεγχος του CAM φωτοσυνθετικού µονοπατιού κυρίως λόγω των  

χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά των CAM 

φυτών. 

Τα ανώτερα φυτά παρουσιάζουν τρεις διαφορετικούς τρόπους δέσµευσης του 

ατµοσφαιρικού CO2, µέσω της φωτοσύνθεσης. Ο περισσότερο κοινός είναι ο 

φωτοσυνθετικός κύκλος των C3 φυτών ή ο κύκλος των Calvin-Benson, στον οποίο η 

ενσωµάτωση του CO2 επιτυγχάνεται µε καρβοξυλίωση της 1,5-διφωσφορικής 

ριβουλόζης, αντίδραση που καταλύεται από το ένζυµο καρβοξυλάση της 1,5-

διφωσφορικής ριβουλόζης (Rubisco). Μετά την καρβοξυλίωση, η 1,5-διφωσφορική 

ριβουλόζη µετατρέπεται σε µια ασταθή ένωση µε 6 άτοµα άνθρακα, η οποία αµέσως 

διασπάται σε δύο µόρια 3-φωσφo-γλυκερικού οξέος (phosphoglycerate, PGA), στάδιο 

στο οποίο καταναλώνεται ενέργεια προερχόµενη από τις «φωτεινές αντιδράσεις» της 

φωτοσύνθεσης (ATP, NADPH+H+). Στη συνέχεια το 3-φωσφo-γλυκερικό οξύ 

εισέρχεται σε ένα κύκλο αντιδράσεων µε προϊόντα ενώσεις που χρησιµοποιούνται 

στο µεταβολισµό του φυτού, αλλά και την αναγέννηση της διφωσφορικής 

ριβουλόζης. Εποµένως, η πρώτη αντίδραση ενσωµάτωσης του ατµοσφαιρικού CO2 

οδηγεί στη σύνθεση δυο µορίων µε τρία άτοµα άνθρακα (PGA), από όπου δόθηκε και 

η ονοµασία του κύκλου των C3 φυτών (από Τσέκος και Κουκόλη, 1989; ∆ιαµαντίδης, 

1990; Καράταγλης, 1992).  

Η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης στα C3 φυτά ελέγχεται από τη συγκέντρωση του 

CO2, αλλά και από το ένζυµο Rubisco, η οποία εκφράζει διπλή καταλυτική δράση, 

στο ίδιο υπόστρωµα. Έτσι εκτός από την καρβοξυλιωτική έχει και οξυγονωτική 

δράση, καταλύοντας την αντίδραση της προσθήκης οξυγόνου στο µόριο της 

ριβουλόζης. Το σύνολο των αντιδράσεων που αναφέρονται στη δέσµευση οξυγόνου 

και την έκλυση CO2 χωρίς την παράλληλη παραγωγή ενέργειας µε τη µορφή ATP ή  

NADPH+H+ αποτελεί τη φωτοαναπνοή των φυτών, µια ενεργειακά σπάταλη 

διεργασία για τα φυτά, µε δεδοµένο ότι η οξυγονωτική δράση στις συνήθεις συνθήκες 

είναι περίπου η µισή της καρβοξυλιωτικής και τελικά οδηγεί στη µείωση της 



  
 

 

 

φωτοσυνθετικής απόδοσης κατά 30-50 % (από ∆ιαµαντίδης, 1990; Καράταγλης, 

1992; Canvin and Salon, 1997).  

Στα C4 φυτά χρησιµοποιείται µια αλλαγή στον κύκλο των C3 φυτών, για να 

αντιµετωπιστεί η µείωση της φωτοσυνθετικής αποτελεσµατικότητας που οφείλεται 

στη φωτοαναπνοή. Έτσι αντί να χρησιµοποιούνται όλα τα φωτοσυνθετικά κύτταρα 

για τον κύκλο των Calvin-Benson, χρησιµοποιούνται µόνο τα κύτταρα του δεσµικού 

κολεού, τα οποία περιβάλλονται από κύτταρα του µεσόφυλλου. Η διάταξη αυτή 

δηµιουργεί µια διαµερισµατοποίηση στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Το 

ατµοσφαιρικό CO2 δεσµεύεται από τη φωσφοενολική µορφή του πυροσταφυλικού 

οξέος (PEP), αντίδραση που καταλύεται από το ένζυµο καρβοξυλάση της PEP µε 

προϊόν το οξαλοξικό οξύ (ΟΑΑ), µια ένωση µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, για  αυτό 

και η ονοµασία του κύκλου των C4 φυτών. Στη συνέχεια το οξαλοξικό οξύ ανάγεται 

σε µηλικό ή ασπαραγινικό οξύ. Τα προηγούµενα στάδια πραγµατοποιούνται στα 

κύτταρα του µεσόφυλλου. Τα προϊόντα της αναγωγής µεταφέρονται στα κύτταρα του 

δεσµικού κολεού, όπου το ασπαραγινικό οξύ µετατρέπεται στο αµινοξύ ασπαραγίνη, 

ενώ το µηλικό αποκαρβοξυλιώνεται, παράγοντας CO2 και πυροσταφυλικό οξύ το 

οποίο επιστρέφει στα κύτταρα του µεσόφυλλου για την αναδηµιουργία της PEP, ενώ 

το CO2 παίρνει µέρος στον κύκλο των Calvin-Benson, όπως περιγράφηκε παραπάνω 

για τα C3 φυτά, στα κύτταρα του δεσµικού κολεού. Ο κύκλος των C4 ονοµάζεται και 

κύκλος των Hatch και Slack (από Τσέκος και Κουκόλη, 1989; ∆ιαµαντίδης, 1990; 

Καράταγλης, 1992; Leegood et al., 1997). 

Η διαµερισµατοποίηση που περιγράφηκε παραπάνω έχει ως αποτέλεσµα η 

δράση της Rubisco να πραγµατοποιείται σε περιβάλλον µε µεγάλη αναλογία CO2/O2, 

όπου περιορίζεται η οξυγονωτική δράση του ενζύµου, εποµένως και η φωτοαναπνοή, 

µε τελικό αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη φωτοσυνθετική απόδοση για τα C4 φυτά.  

Στη φωτοσύνθεση των CAM (Crassulacean Acid Metabolism) φυτών, η οποία 

παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτή των C4, χρησιµοποιούνται και οι δύο καρβοξυλάσες 

(PEP�καρβοξυλάση και Rubisco) αλλά αντί για το χωρικό διαχωρισµό των C4, 

παρατηρείται χρονικός διαχωρισµός στη λειτουργία των ενζύµων. Τα στόµατα των 

CAM φυτών είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε και δεσµεύεται το 

ατµοσφαιρικό CO2, το οποίο µετατρέπεται σε µηλικό οξύ (δράση PEP 

καρβοξυλάσης) και αποθηκεύεται στα χυµοτόπια του φωτοσυνθετικού κυττάρου. 

Κατά τη διάρκεια της επόµενης µέρας, τα στόµατα παραµένουν κλειστά, το µηλικό 



  
 

 

 

οξύ αποκαρβοξυλιώνεται ελευθερώνοντας CO2, το οποίο δεν µπορεί να διαφύγει, 

λόγω των κλειστών στοµάτων και παίρνει µέρος στον κύκλο των Calvin-Benson, 

όπως περιγράφηκε για τα C3 φυτά. Η δράση της Rubisco λοιπόν, πραγµατοποιείται 

ξανά σε περιβάλλον µε µεγάλη αναλογία CO2/O2, περιορίζοντας και σε αυτή την 

περίπτωση τη φωτοαναπνοή, µε τελικό αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη φωτοσυνθετική 

απόδοση και των CAM φυτών (Τσέκος και Κουκόλη, 1989; Καράταγλης, 1992; 

Winter and Smith, 1996; Leegood et al., 1997; Canvin and Salon, 1997). 

Η ονοµασία των CAM (Crassulacean Acid Metabolism - Όξινος Μεταβολισµός 

των Crassulaceae) οφείλεται στο όνοµα της οικογένειας Crassulaceae στην οποία 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά η φωτοσυνθετική οδός του όξινου (λόγω 

συσσώρευσης µηλικού οξέος στα χυµοτόπια των κυττάρων) µεταβολισµού του 

άνθρακα.  

1.6.2 Στοιχεία οικολογίας των διαφορετικών φωτοσυνθετικών µονοπατιών 

Το C3 µονοπάτι ακολουθούν τα περισσότερα από τα καλλιεργούµενα είδη, όπως το 

σιτάρι, το βαµβάκι, η πατάτα, ο καπνός, κ.ά., σχεδόν όλα τα δέντρα εκτός από λίγα 

κωνοφόρα, αλλά και τα φωτοσυνθετικά βακτήρια, τα κυανοφύκη και τα φύκη. Στα C4 

φυτά ανήκουν φυτά τροπικής προέλευσης, όπως το καλαµπόκι, το σόργο, το κεχρί 

κ.ά. Τέλος στα  CAM ανήκουν γενικά είδη προσαρµοσµένα σε συνθήκες ξηρασίας, 

συνήθως παχύφυλλα, όπως  τα κακτοειδή, ο ανανάς κ.ά. (από ∆ιαµαντίδης, 1990; 

Καράταγλης, 1992). Ειδικά για τα CAM φυτά οι Winter and Smith (1996) 

παρουσιάζουν οικογένειες µε µεγάλο ποσοστό ειδών µε CAM συµπεριφορά ή µε είδη 

που παρουσιάζουν έντονη CAM συµπεριφορά όπως Agavaceae, Asphodelaceae, 

Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Orchidaceae και οικογένειες µε µικρό 

αριθµό ειδών µε CAM συµπεριφορά ή µε είδη που δεν παρουσιάζουν έντονη CAM 

συµπεριφορά, όπως Asteraceae, Cucurbitaceae, Geraniaceae, Lamiaceae, 

Oxalidaceae, Rubiaceae, Vitaceae, κ.ά.    

Οι σηµαντικότερες λειτουργικές συνέπειες του φωτοσυνθετικού κύκλου που 

ακολουθούν τα φυτά αφορούν την αποτελεσµατικότητα χρησιµοποίησης του φωτός, 

και του νερού, των στοιχείων δηλαδή που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την αύξηση 

και ανάπτυξη των φυτών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η φωτοαναπνοή είναι πολύ 

περιορισµένη ή ακόµα και ανύπαρκτη στα C4 και τα CAM φυτά µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται η φωτοσυνθετική τους απόδοση σε σχέση µε τα C3 φυτά. Η φωτοαναπνοή 

των C3 αυξάνει µε την αύξηση της θερµοκρασίας, δηµιουργώντας µεγαλύτερη 



  
 

 

 

µείωση της παραγωγής τους, σε αντίθεση µε τα C4 και τα CAM φυτά στα οποία η 

αποτελεσµατικότητα στη χρήση του φωτός παραµένει ανεπηρέαστη από την αύξηση 

της θερµοκρασίας. Εποµένως, δεν είναι τυχαία η µεγάλη συχνότητα των C4 και CAM 

φυτών σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου είναι καλύτερα προσαρµοσµένα.  

Η επικοινωνία του εσωτερικού των φύλλων µε το περιβάλλον, γίνεται µέσω των 

στοµάτων των φύλλων. Στην περίπτωση τόσο των C3 όσο και των C4 φυτών, το 

άνοιγµα των στοµάτων για την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2, οδηγεί σε 

µειωµένη αποτελεσµατικότητα στη χρήση του νερού, γιατί αναπόφευκτα το φυτό 

χάνει νερό µέσω της διαπνοής. Πειραµατικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι σε ίση 

απώλεια νερού λόγω διαπνοής, ένα C4 φυτό έχει επενδύσει στη φωτοσύνθεση 

περισσότερο από ότι ένα C3, στις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες (Pearcy and 

Ehleringer, 1984; Ehleringer and Monson, 1993).     

Τα CAM φυτά παρουσιάζουν ακόµα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη 

χρήση του νερού, µια και τα στόµατα είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

οπότε η διαπνοή και η απώλεια νερού µέσω αυτής είναι πολύ µικρότερη από ότι κατά 

τη διάρκεια της µέρας. Το χαρακτηριστικό αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στα συγκεκριµένα φυτά σε έντονες ξηροθερµικές συνθήκες ή γενικά σε 

περιπτώσεις που ο περιοριστικός παράγοντας για την αύξηση των φυτών είναι το 

νερό (Winter and Ziegler, 1992; Ehleringer and Monson, 1993; Lüttge,  1993; Kluge 

and Brulfert, 1996).  

1.6.3 Στοιχεία εξέλιξης των διαφορετικών φωτοσυνθετικών µονοπατιών 

Τα C4 και τα  CAM φυτά, πιστεύεται ότι προήλθαν εξελικτικά από τα C3. Οι 

απαραίτητες µορφολογικές και βιοχηµικές διαφοροποιήσεις των C4 και CAM 

θεωρείται ότι είχαν προκύψει ανεξάρτητα, αρκετές φορές και σε διαφορετικά taxa 

ανώτερων φυτών. Η φωτοσύνθεση των C4 φυτών προήλθε πιθανότατα ως αντίδραση 

στη χαµηλή συγκέντρωση του ατµοσφαιρικού CO2, που εµφανίστηκε στα τέλη της 

Κρητιδικής περιόδου. Η χαµηλή συγκέντρωση του ατµοσφαιρικού CO2, είχε ως 

αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της φωτοαναπνοής στα C3 φυτά, στην προσπάθεια 

τους να αυξήσουν το περιεχόµενο του CO2, στο εσωτερικό των φωτοσυνθετικών τους 

κυττάρων. Το πλεονέκτηµα των C4 φυτών οφείλονταν στην αµελητέα φωτοαναπνοή 

τους. Έχουν βρεθεί απολιθώµατα φυτών που ακολουθούσαν τη φωτοσυνθετική οδό 

των C4 φυτών τα οποία χρονολογούνται στο κατώτερο Μειόκαινο (Ehleringer and 

Monson, 1993).  



  
 

 

 

Αντίστοιχα τα CAM φυτά, πιστεύεται ότι προήλθαν ως αποτέλεσµα εξελικτικής 

πίεσης για αποτελεσµατικότερη χρήση νερού, καθώς και για µεγαλύτερο κέρδος στη 

χρήση του ατµοσφαιρικού CO2. Απολιθώµατα ιστών CAM φυτών δεν έχουν βρεθεί. 

Ο Griffiths (1992), βασιζόµενος στο ότι η φυσιολογία των CAM συναντάται σε 

µεγάλη ποικιλία taxa, θεωρεί ότι τα CAM προϋπήρχαν των C4 φυτών, κάτι που 

υποστηρίχθηκε και από άλλους (Ehleringer and Monson, 1993; Raven and Spicer, 

1996) και µπορεί να χρονολογούνται στο Κρητιδικό ή ακόµα και στο Τριασσικό, µε 

δεδοµένη την αντιπροσώπευση τους σε οµάδες όπως τα γυµνόσπερµα. 

1.6.4 Εναλλαγή στα µονοπάτια φωτοσύνθεσης  

Εκτός από τα µονοπάτια των C3, C4 και CAM φυτών που περιγράφηκαν παραπάνω, 

υπάρχουν περιπτώσεις, ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. διαθεσιµότητα 

νερού ή φωτοπερίοδος) ή ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το 

φυτό, να παρατηρείται αλλαγή στη φυσιολογία της φωτοσύνθεσης και µετάβαση στο 

CAM µονοπάτι (Cushman et al., 1990; Ball et al., 1991; Piepenbrock and Schmitt, 

1991; Franco et al., 1994; Adams et al., 1998; Cushman and Bohnert, 1999; Lüttge, 

1999). 

1.6.5 Τρόποι εκτίµησης του φωτοσυνθετικού µονοπατιού 

Εκτός από τη µέτρηση της περιεκτικότητας των φύλλων σε καρβοξυλάσες (PEP�

καρβοξυλάση και Rubisco), µε την οποία µπορεί να γίνει µια αρχική εκτίµηση του 

φωτοσυνθετικού µονοπατιού που ακολουθεί κάποιο φυτό, ένας απλός τρόπος και 

µάλιστα χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό είναι η µέτρηση της ενεργού οξύτητας 

των φύλλων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια του εικοσιτετράωρου ή την 

αυγή και το σούρουπο (Adams et al., 1988; Fetene et al., 1990; Fetene and Lüttge, 

1991; Winter and Gademann, 1991; Roberts et al., 1997). Σε φυτά που ακολουθούν 

το CAM φωτοσυνθετικό µονοπάτι, παρουσιάζονται µεγάλες διακυµάνσεις στην 

οξύτητα, οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση και αποθήκευση του µηλικού οξέος 

κατά τη διάρκεια της νύχτας (στάδιο που τα στόµατα είναι ανοιχτά και 

προσλαµβάνεται ατµοσφαιρικό CO2), και στην αποκαρβοξυλίωση του µηλικού και 

χρησιµοποίηση του CO2 που ελευθερώνεται, στη διεργασία της φωτοσύνθεσης, κατά 

τη διάρκεια της ηµέρας.  

Ένας άλλος τρόπος αναγνώρισης του φωτοσυνθετικού µονοπατιού που 

ακολουθούν τα φυτά αποτελεί ο διαχωρισµός των ισοτόπων του άνθρακα (Smith and 



  
 

 

 

Epstein, 1971; Osmond et al., 1973; Farquhar et al., 1989; Griffiths, 1992; Roberts et 

al., 1996; Borland and Griffiths, 1996; Ziegler, 1996; Roberts et al., 1997). Στην 

ατµόσφαιρα υπάρχουν δύο σταθερά ισότοπα άνθρακα, ο 12C σε ποσοστό 98.9 % και ο 
13C σε ποσοστό 1,1 %. Το 12CO2 δείχνει προτίµηση στο να δεσµεύεται από τη   

Rubisco, ενώ το 13CO2 από την PEP- καρβοξυλάση. Έτσι µε τη βοήθεια του 

φασµατογράφου µάζας µπορεί να γίνει εκτίµηση του σχετικού ρυθµού 

καρβοξυλίωσης µέσω Rubisco, ή PEP- καρβοξυλάσης, εποµένως και του 

φωτοσυνθετικού µονοπατιού που ακολουθεί το φυτό.  

1.7 Χαρακτηριστικά ενδιαιτήµατος 

Με δεδοµένο ότι µε τα έως σήµερα γνωστά στοιχεία, το είδος εµφανίζει περιορισµένη 

εξάπλωση και είναι γνωστά σε γενικές γραµµές τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

(βλάστηση � ανοιχτά φρύγανα, υψόµετρο - 0-170 m, γεωλογικό υπόστρωµα � 

ασβεστόλιθος) αποφασίστηκε η µελέτη σε µικροκλίµακα των βιοτικών και αβιοτικών 

χαρακτηριστικών του ενδιαιτήµατος για να αναδειχθεί η ετερογένειά του. 

Από το σύνολο των βιοτικών χαρακτηριστικών εξετάστηκε η βιοκοινότητα των 

ξυλωδών ειδών κυρίως γιατί η δοµή και η σύνθεση της ξυλώδους βλάστησης σε 

µεγάλο ποσοστό καθορίζει τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος σε επίπεδο 

µικροκλίµακας, ενώ από τα αβιοτικά, λόγω της µικρής κλίµακας, εξετάστηκαν 

κυρίως τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά καθώς οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες του 

εδάφους, µπορεί να είναι καθοριστικές για τη σύνθεση των ειδών (Diamantopoulos et 

al., 1994; Cowlishaw and Davies, 1997; Theodose and Roths, 1999; Roem and 

Berendse, 2000; Pressey et al., 2000; McCrea et al., 2001).  

Η µηχανική σύσταση του εδάφους, είναι η εκατοστιαία αναλογία των 

συστατικών της άµµου (µεγέθους 2 - 0,02 mm ή 2 - 0,05 mm), της ιλύς (µεγέθους 

0,02 � 0,002 mm ή 0,05 � 0,002 mm), και της αργίλου (µεγέθους < 0,002 mm), στη 

λεπτή γη ενός εδάφους. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα αυτή, τα εδάφη διακρίνονται 

σε αµµώδη ή ελαφριά, πηλώδη ή µέσης σύστασης και σε αργιλώδη ή βαριά, και 

αντίστοιχα κατατάσσονται σε µία από τις 12 κλάσεις µηχανικής σύστασης των 

εδαφών (Σχήµα 1.2). Ο χαρακτηρισµός του εδάφους µε βάση τη µηχανική του 

σύσταση επιδρά και στη σύνθεση των ειδών που περιλαµβάνει ο κάθε τύπος εδάφους 

(Σακελλαριάδης, 1991).   
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Σχήµα 1.2 Τρίγωνο µηχανικής σύστασης των εδαφών, µε βάση την εκατοστιαία αναλογία 

των συστατικών της λεπτής γης (Από Σακελλαριάδης, 1991) 

 

Όσο αφορά στις χηµικές ιδιότητες του εδάφους και ειδικά στην περιεκτικότητα 

σε θρεπτικά, τα εδάφη των Μεσογειακού τύπου οικοσυστηµάτων, ποικίλουν ανάλογα 

µε τοπικούς παράγοντες, όπως το µικροκλίµα της περιοχής, τη γεωλογία, το µητρικό 

πέτρωµα, τη γειτνίαση ή µη µε τη θάλασσα, τις ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, την 

κλίση της περιοχής. Οι ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις περιέχουν πολλά διαλυµένα 

ιόντα και εµπλουτίζουν το έδαφος σε θρεπτικά. Οι µεγάλες περίοδοι ξηρασίας όµως 

που παρατηρούνται στα Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, περιορίζουν τη 

διαθεσιµότητα κάποιων στοιχείων τα οποία δεσµεύονται στα κολλοειδή της αργίλου 

και δεν βρίσκονται σε  διαθέσιµη µορφή για τα φυτά. Επίσης ο εποχιακός χαρακτήρας 

αυτού του εµπλουτισµού, µόνο κατά τη χειµερινή περίοδο, µπορεί να δηµιουργήσει 

θρεπτικές διαταραχές στην ανάπτυξη των φυτών.  

Γενικά, τα ανόργανα στοιχεία που απαιτούν τα φυτά για την θρέψη τους, 

βρίσκονται στο εδαφικό διάλυµα από όπου και απορροφούνται, και στη συνέχεια 

αναπληρώνονται από τα προσροφηµένα στη στερεή φάση του εδάφους. Τα αρνητικά 

φορτισµένα ορυκτά της αργίλου εξουδετερώνονται από τα κατιόντα των µετάλλων 



  
 

 

 

που βρίσκονται στο εδαφικό διάλυµα (Ca, Mg, K, Na). Τα τελευταία δεσµεύονται ως 

ανταλλάξιµα ιόντα από τη στερεή φάση, και βρίσκονται σε ισορροπία µε το εδαφικό 

διάλυµα. Το ποσό των ανταλλάξιµων κατιόντων που µπορούν να συγκρατηθούν από 

τα ορυκτά της αργίλου εξαρτάται από το µέγεθος του αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου 

των ορυκτών της αργίλου που συνθέτουν τη στερεή φάση, και χαρακτηρίζει την 

εναλλακτική ικανότητα του εδάφους σε κατιόντα (Cation Exchange Capacity) 

(Σακελλαριάδης, 1991; Brady and Weil, 1999; Foth, 1990; Κεραµίδας 1990).    

Η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι επίσης καθοριστική για 

την σύνθεση της βιοκοινότητας. Η οργανική ουσία είναι προϊόν της αποσύνθεσης των 

ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων που καταλήγουν στο έδαφος. Αποτελεί την κύρια 

πηγή αζώτου, και σηµαντική πηγή φωσφόρου και θείου για τους φυτικούς 

οργανισµούς.  

Η απελευθέρωση ανόργανων συστατικών προερχόµενων από τα οργανικά 

ζωικά και φυτικά υπολείµµατα µέσω της µικροβιακής δραστηριότητας ονοµάζεται 

ανοργανοποίηση, η οποία µπορεί να αποτελέσει µια σηµαντική πηγή επιστροφής 

απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων (N, P, Ca, Mg) στο έδαφος, ανάλογα µε την 

ταχύτητα µε την οποία πραγµατοποιείται και µε το στάδιο που βρίσκεται 

(Αριανούτσου, 1984).  

Μια αντίθετης κατεύθυνσης διεργασία, είναι η ακινητοποίηση των θρεπτικών, η 

οποία προκαλείται όταν τα υπολείµµατα είναι φτωχά σε θρεπτικά (κυρίως άζωτο), µε 

αποτέλεσµα οι αποικοδοµητές, να δεσµεύουν τα θρεπτικά για τις  δικές τους ανάγκες, 

χωρίς να συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό του εδάφους. Μέτρο της διεργασίας που 

επικρατεί ανάµεσα στην ανοργανοποίηση και την ακινητοποίηση αποτελεί ο λόγος 

C/N. Μεγάλες τιµές του λόγου εκφράζουν περιορισµένη ικανότητα αποσύνθεσης 

λόγω έλλειψης πρωτεϊνικού αζώτου, εποµένως και έλλειψη αζώτου στο εδαφικό 

διάλυµα (Σακελλαριάδης, 1991; Brady and Weil, 1999; Foth, 1990). 

Ένας τρόπος εµπλουτισµού του αζώτου σε περιοχές που αποτελεί τον 

περιοριστικό παράγοντα της αύξησης, είναι η συµβιωτική του δέσµευση, η οποία έχει 

παρατηρηθεί σε πολλά είδη αείφυλλων σκληρόφυλλων (µακί), αλλά και σε 

φρυγανικά είδη (Αριανούτσου, 1984).  

Η χηµική αντίδραση των εδαφών, δηλαδή η οξύτητα ή η αλκαλικότητα τους 

εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες. Έτσι, η οξύτητα των εδαφών επηρεάζεται 

από την παρουσία CO2 στο εδαφικό διάλυµα, το οποίο µπορεί να οφείλεται στη 



  
 

 

 

δράση των µικροοργανισµών, στην αναπνοή του ριζικού συστήµατος των φυτών, ή 

στη διάλυση του ατµοσφαιρικού CO2 στο εδαφικό διάλυµα. Άλλες πηγές οξύτητας 

είναι η παρουσία οργανικών οξέων στο έδαφος που προήλθαν είτε από τη διάσπαση 

πολυπλοκότερων οργανικών ενώσεων, είτε από τη σύνθεση νέων. Επίσης 

καταστάσεις οξείδωσης και αναγωγής επηρεάζουν την οξύτητα του εδάφους, όπως 

επίσης και οι περιπτώσεις όξινης βροχής (Σακελλαριάδης, 1991; Brady and Weil, 

1999). 

Τα αλκαλικά εδάφη παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές όπου οι κλιµατικές 

συνθήκες ευνοούν την εξάτµιση της εδαφικής υγρασίας, και γενικά χαρακτηρίζονται 

από περιορισµένες βροχοπτώσεις. Οι συνθήκες αυτές έχουν αποτέλεσµα την 

περιορισµένη έκπλυση των µεταλλικών κατιόντων, αλκαλίων και αλκαλικών γαιών. 

Επίσης εδάφη που περιέχουν µεγάλες ποσότητες ελεύθερου ανθρακικού ασβεστίου, 

ιόντων νατρίου ή µαγνησίου, ή βρίσκονται κάτω από την επίδραση θαλασσινού και 

γενικότερα αλµυρού νερού παρουσιάζουν έντονη αλκαλικότητα (Σακελλαριάδης, 

1991; Brady and Weil, 1999; Foth, 1990). 

Οι ιδιότητες των εδαφών που αναφέρθηκαν, επηρεάζουν καθοριστικά τη δοµή 

και σύνθεση της βλάστησης σε κάθε περιοχή, καθώς και τη δυναµική των φυτικών 

πληθυσµών (Collinge, 2001). Η επίδραση της εδαφικής ετερογένειας στην αφθονία 

και την ποικιλότητα των ειδών µπορεί να έχει εφαρµογές στην κατανόηση θεµάτων 

όπως ο ανταγωνιστικός αποκλεισµός και ο ανταγωνισµός γενικότερα (Jackson and 

Caldwell, 1993a) ή θεµάτων παραγωγικότητας του οικοσυστήµατος (Hiernaux and 

Gérard, 1999; Roem and Berendse, 2000). Εκτός από την αντίδραση των φυτών στα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής που αναπτύσσονται, σε επίπεδο είδους, 

µπορεί να υπάρχει επίδραση και σε επίπεδο ατόµου, λόγω των διαφορών των 

µικροενδιαιτηµάτων τους (Jackson and Caldwell, 1993b; 1996).   

1.8 Σκοπός της εργασίας  

Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της φωτοσυνθετικής συµπεριφοράς του είδους 

Asperula crassula και των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήµατος του που πιθανότατα 

έχουν καθοριστικό ρόλο στην  αφθονία και τη διανοµή του, µε στόχο την σύνταξη 

διαχειριστικών προτάσεων.  

Συγκεκριµένα, όσο αφορά  τη φωτοσυνθετική συµπεριφορά του είδους, λόγω 

του ότι εµφανίζει αρκετά από τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των CAM φυτών, 

όπως σαρκώδη φύλλα και ύπαρξη τριχών στα φύλλα και στα άνθη, σε συνδυασµό µε 



  
 

 

 

το γεγονός ότι απαντάται σε ξηροθερµικό και κάτω από συνθήκες πίεσης αυξηµένης 

αλατότητας περιβάλλον, οδήγησαν στον έλεγχο CAM µονοπατιού φωτοσύνθεσης 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  

Όσο αφορά στα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος του είδους, εξετάστηκαν τα 

χαρακτηριστικά της βλάστησης σε συνδυασµό µε τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής, ώστε να αναδειχθεί η ετερογένεια του χώρου ως στοιχείο ερµηνείας του 

προτύπου διανοµής και αφθονίας του είδους. Εξετάστηκε η δοµή και σύνθεση της 

βιοκοινότητας των ξυλωδών φυτών, η µηχανική σύσταση του εδάφους, η 

περιεκτικότητα σε CaCO3, οργανικό άνθρακα, άζωτο, αφοµοιώσιµο κάλιο, 

αφοµοιώσιµο νάτριο, αφοµοιώσιµο φώσφορο, το pH και η ηλεκτρική αγωγιµότητα, 

µε στόχο τον προσδιορισµό εκείνων των παραµέτρων που µπορούν να αποτελέσουν 

στοιχεία ερµηνείας του προτύπου διανοµής και αφθονίας του είδους Asperula 

crassula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
2.1 Περιοχή µελέτης 

Η παρουσία του είδους Asperula crassula περιορίζεται σε µερικά στρέµµατα στο 

Ακρωτήριο Μαύρος, της ΒΑ Κρήτης, εντός των ορίων της περιοχής 

«Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: ∆ιονυσιάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο - GR 

4320006» που προτάθηκε για ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 (Πενταράκης και συν., 

1996; Ντάφης κ.ά., 1997). Το είδος Asperula crassula εντοπίστηκε στην επίπεδη 

επιφάνεια και στο πρανές της περιοχής, σε υψόµετρο 140-170 µέτρα περίπου, και µε 

µεγαλύτερη πυκνότητα στις κλίσεις του ανάγλυφου προς τη θάλασσα, χωρίς να 

φτάνει σε αυτήν. Οι συντεταγµένες της περιοχής είναι N 35°17'03" και E 26°14'30", 

σε συµφωνία και µε την αναφορά των Greuter et al. (1984).  

Το γεωλογικό υπόστρωµα της περιοχής αποτελείται από µαργαϊκούς 

ασβεστόλιθους του Μειόκαινου και η βλάστηση από φρύγανα. Τα φρύγανα 

αποτελούν τυπική µορφή χαµηλής βλάστησης στην οποία αυτοφύονται χαµηλοί 

θάµνοι, ηµισφαιρικοί και αγκαθωτοί που αφήνουν συχνά µεταξύ τους ακάλυπτους 

χώρους όπου αναπτύσσονται ποώδη φυτά. Χαρακτηριστικά είδη της περιοχής τα   

φρυγανικά είδη Genista acanthoclada, Corydothymus capitatus, και Euphorbia 

acanthothamnos.  

Το κλίµα της περιοχής είναι τυπικά Μεσογειακό κατά Aschmann (1973) και η 

περιοχή κατατάσσεται κοντά στο ξηρότερο άκρο της υγρασιακής διαβάθµισης του 

Μεσογειακού κλίµατος όπως αυτή προσδιορίζεται από τις τιµές του δείκτη Emberger 

(Emberger 1955). 

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι µέσες τιµές της θερµοκρασίας σε °C και 

της βροχόπτωσης σε mm, για κάθε µήνα. Τα στοιχεία προέρχονται από µετρήσεις 32 

ετών µετά το 1963, για τα οποία υπήρχαν και οι δύο µεταβλητές. Στο Σχήµα 2.1 

δίνεται το οµβροθερµικό διάγραµµα των δεδοµένων αυτών.  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Πίνακας 2.1 Μέσες τιµές θερµοκρασίας σε °C και βροχόπτωσης σε mm, 32 ετών ανά µήνα, 
από το Σταθµό Μετεωρολογικών ∆εδοµένων της ΥΕΒ στη Σητεία.  

 

Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Θ (°C) 12,24 12,26 13,39 16,41 19,63 23,61 25,49 25,46 23,37 20,23 16,85 13,99 

(mm) 85,56 71,03 63,20 25,32 11,93 3,01 0,24 0,42 20,99 55,55 69,36 100,77 

 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα ανεµολογικά δεδοµένα της περιοχής για 

την περίοδο 1981-2000 από το Μετεωρολογικό Σταθµό και το αεροδρόµιο Σητείας, 

ενώ στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζεται η ένταση των ανέµων και η επικράτηση των 

Βόρειο � ∆υτικών (NW) ανέµων εκφρασµένη ως ποσοστό (%), στον ίδιο σταθµό και 

για το ίδιο διάστηµα. 
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Σχήµα 2.1  Οµβροθερµικό διάγραµµα δεδοµένων 32 ετών από το Μετεωρολογικό Σταθµό 
Σητείας.  

 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
Πίνακας 2.2 Μέσες τιµές έντασης ανέµων σε κόµβους και ποσοστό επικράτησης    

     βορειοδυτικών ανέµων, για κάθε µήνα (περίοδος 1981-2000). 

 

Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ένταση 
ανέµου 

(κόµβοι) 
9,95 10,6 9,65 8,4 8,25 9,75 12,65 12,3 9,85 9,1 9 9,31 

% 
επικράτησης 
Β∆ ανέµων 

52,3 53,55 58,65 57,8 71 87,6 97,8 98,5 91,45 74,8 55,26 46,78 
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Σχήµα 2.2  (α) Μέσος όρος έντασης ανέµου (κόµβοι), και (β) Επικράτηση Βόρειο-∆υτικών 

ανέµων (%), ανά µήνα στο σταθµό της Σητείας για την περίοδο 1981-2000. 

 

Τέλος, στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα κλιµατολογικά 

δεδοµένα της περιοχής για το έτος 2000 (Ιανουάριος � ∆εκέµβριος), περίοδο που 

διεξήχθησαν οι δειγµατοληψίες για την παρούσα εργασία.    

Τα κλιµατολογικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν παραχωρήθηκαν ευγενικά 

από την Υπηρεσία Έγγειων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας (ΥΕΒ 

Ηρακλείου), από τον Μετεωρολογικό Σταθµό Σητείας, την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας Σητείας και από τον Οργανισµό Ανάπτυξης Σητείας.  

Η Υπηρεσία Έγγειων Βελτιώσεων λειτουργεί στη Σητεία σταθµό καταγραφής 

µετεωρολογικών στοιχείων. Ο σταθµός βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 35° 13΄ 

µήκος 26° 06΄ και σε υψόµετρο 114,08 µέτρα. Τα στοιχεία που καταγράφονται 

αφορούν µηνιαίες βροχοπτώσεις σε mm και θερµοκρασίες σε βαθµούς °C (απόλυτη 



  
 

 

 

ελάχιστη, απόλυτη µέγιστη και µέση µηνός). Για τις µετρήσεις των βροχοπτώσεων 

χρησιµοποιείται βροχόµετρο, το οποίο λειτουργεί από το 1916, ενώ για τις µετρήσεις 

της θερµοκρασίας χρησιµοποιούνται θερµόµετρα αέρος, τα οποία λειτουργούν από το 

1963. Η επεξεργασία των µετεωρολογικών στοιχείων έγινε για τα έτη που υπήρχαν 

τιµές και για τις δύο µεταβλητές.  

 

Πίνακας 2.3 Κλιµατολογικά στοιχεία της περιοχής µελέτης για το έτος 2000.  

Θερµοκρασία Άνεµος Βροχ. Ηλιοφάνεια

Μ.Ο. 
Ακραίες 

τιµές 
Μήνας Μ.Ο. 

Μήν. 
Μεγ Ελαχ. Μεγ. Ελαχ. Επ

ικ
ρα
τή
σα
ς 

%
  

Έ
ντ
ασ
η 

(κ
όµ
βο
ι) 

(mm) (ώρες) 

Ιαν. 10,0 12,3 8,7 17,0 4,2 NW 72 14 133,0 77 

Φεβρ. 11,6 14,0 9,0 19,0 7,0 NW 69 13 46,9 156 

Μάρ. 12,8 15,5 10,0 24,0 6,4 NW 61 12 22,2 205 

Απρίλ. 17,0 19,3 14,1 26,0 10,2 NW 64 9 17,1 228 

Μάιος 20,1 22,6 17,3 27,6 12,8 NW 90 11 12,0 307 

Ιούν. 23,0 25,2 20,5 29,6 17,4 NW 100 15 0 376 

Ιούλ. 26,6 29,3 23,4 38,2 19,8 NW 97 13 0 402 

Αύγ. 25,1 27,2 23,3 29,8 21,6 NW 100 17 0 361 

Σεπτ. 23,6 26,3 19,7 34,0 17,4 NW 100 9 0 294 

Οκτ. 19,7 22,3 17,3 30,2 12,0 NW 74 12 28,6 222 

Νοέµ. 18,2 21,4 15,6 28,2 12,0 NW 51 7 43,8 222 

∆εκ. 14,4 17,0 13,3 19,4 8,0 NW 54 11 39,7 134 

 

2.2 Έλεγχος φωτοσυνθετικής συµπεριφοράς  

Ο έλεγχος εκδήλωσης CAM συµπεριφοράς στο είδος Asperula crassula έγινε µε τη 

µέθοδο της ενεργού οξύτητας των φύλλων (Roberts et. al. 1997). Η µέθοδος 

περιλαµβάνει συλλογή φρέσκων φύλλων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου ή την αυγή και το σούρουπο, κατάψυξη των δειγµάτων 

αµέσως µετά τη συλλογή και διατήρηση στους -80°C µέχρι την επεξεργασία τους. Η 

επεξεργασία περιλαµβάνει ζύγιση των φύλλων, πέψη στους 120°C για είκοσι λεπτά 



  
 

 

 

για την εξαγωγή των οξέων και τιτλοδότηση µε 2,5 mol m-3 NaOH, χρησιµοποιώντας 

δείκτη φαινολοφθαλεΐνη (phenolphthalein) (Adams et al., 1988; Fetene et al., 1990; 

Fetene and Lüttge, 1991; Winter and Gademann, 1991; Roberts et al., 1997). Ο 

Keeley (1996), αναφέρει ότι είδη µε έντονη CAM συµπεριφορά εµφανίζουν 

διακυµάνσεις στην οξύτητα που φτάνουν µέχρι το πενταπλάσιο την αυγή σε σχέση µε 

το σούρουπο, ενώ είδη µε όχι έντονη CAM συµπεριφορά παρουσιάζουν τουλάχιστον 

τη διπλάσια οξύτητα την αυγή συγκρινόµενη µε αυτή στη δύση.  

Οι δειγµατοληψίες έγιναν κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εποχή που σύµφωνα 

µε το οµβροθερµικό διάγραµµα (Σχήµα 2.1), εκδηλώνεται και η µέγιστη έλλειψη 

νερού λόγω υψηλών θερµοκρασιών και απουσίας κατακρηµνισµάτων. Συγκεκριµένα 

οι δειγµατοληψίες έγιναν στις 1-2/7, 14-15/7, 5-6/8 και 23-24/9 κατά τις οποίες 

λαµβάνονταν δείγµατα από πέντε διαφορετικά φυτά το σούρουπο και τη αυγή,  για να 

υπολογιστεί η περιεκτικότητα τους σε οργανικά οξέα, καθώς και η πιθανή µεταβολή 

αυτής, σε σχέση µε το χρόνο δειγµατοληψίας (σούρουπο � αυγή).  

Εκτός από τον έλεγχο για την CAM συµπεριφορά στο είδος Asperula crassula, 

κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ο αντίστοιχος έλεγχος στο επίσης ενδηµικό είδος Teucrium 

alpestre που εντοπίστηκε στην περιοχή µελέτης. Ο έλεγχος έγινε µε την ίδια 

µεθοδολογία.  

Η στατιστική δοκιµασία t test µε δείγµατα ανά ζεύγη εφαρµόστηκε για τη 

σύγκριση των µέσων όρων των µετρήσεων της ενεργού οξύτητας, στις δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές (σούρουπο και αυγή). Η παραπάνω µέθοδος, δεν 

προϋποθέτει την ισότητα των διασπορών των δύο πληθυσµών που συγκρίνονται 

(Μαρκάκης, 1993; Κολύβα - Μαχαίρα και Μπόρα - Σέντα, 1999). Η µηδενική 

υπόθεση του ελέγχου ήταν της µορφής: Ho µ1-µ2 = δ. Για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι 

η ενεργός οξύτητα είναι τουλάχιστον διπλάσια την αυγή (µ1) σε σχέση µε το 

σούρουπο (µ2) ως δ χρησιµοποιούνταν η εκάστοτε τιµή µ2. Η εναλλακτική υπόθεση 

ήταν Α: µ1-µ2 < δ.   

2.3 Συλλογή δεδοµένων βλάστησης  

Η περιγραφή της δοµής και της σύνθεσης των ξυλωδών φυτών της περιοχής έγινε µε 

τη µέθοδο line transect (Di Castri, 1973; Krebs, 1985; Le Floch et al., 1998), 

χρησιµοποιώντας δειγµατοληπτικές ευθείες µήκους 50 µέτρων. Συνολικά 

καταγράφηκαν 23 ευθείες στην ευρύτερη περιοχή µελέτης, στις οποίες υπολογίστηκε 

το % ποσοστό αφθονίας των ξυλωδών ειδών, µέσω της συνολικής προβολής της 



  
 

 

 

κόµης του κάθε είδους.  Από κάποιο σηµείο της δειγµατοληπτικής επιφάνειας των 50 

µέτρων λαµβάνονταν και αντίστοιχο δείγµα εδάφους για την ανάλυση των 

εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής.  

Στην περιοχή µελέτης επιλέχθηκε µια αντιπροσωπευτική ζώνη, σχεδόν κάθετη 

στη θάλασσα, πλάτους περίπου 14 µέτρων, στην οποία έγινε τοπογραφική 

αποτύπωση των ατόµων του είδους Asperula crassula, για την περιγραφή των 

µικροενδιαιτηµάτων, αλλά και των προτιµήσεων του είδους όσο αφορά στη 

συνύπαρξη µε άλλα είδη και στη χασµοφυτική συµπεριφορά. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικό ταχύµετρο τύπου Topcon DT-20B, και στη συνέχεια 

το σχεδιαστικό πρόγραµµα Τέκτων, για την παρουσίαση του τοπογραφικού σχεδίου.       

2.4 ∆ειγµατοληψίες και αναλύσεις εδαφών 

Όπως προαναφέρθηκε, από την ευρύτερη περιοχή µελέτης συλλέχθηκαν 23 δείγµατα 

εδάφους για ανάλυση. Οι αναλύσεις αφορούσαν: µηχανική σύσταση εδάφους, 

ανθρακικό ασβέστιο, pH, ηλεκτρική αγωγιµότητα, οργανική ουσία, αφοµοιώσιµο 

φώσφορο, αφοµοιώσιµο κάλιο, άζωτο και ιόντα νατρίου.  

Η µηχανική σύσταση του εδάφους εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Bouyoucos, µε 

βάση την οποία χρησιµοποιούνται ειδικά βαθµολογηµένα πυκνόµετρα, τα οποία 

δίνουν την εκατοστιαία αναλογία των τεµαχιδίων του αιωρήµατος εδάφους 

(Παπαµίχος και Αληφραγκής 1985).   

Το ολικό ανθρακικό ασβέστιο, εκτιµήθηκε µε χρήση του ασβεστοµέτρου 

Bernard. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, συλλέγεται και ογκοµετρείται το εκλυόµενο 

CO2, που παράγεται κατά την επίδραση αραιού HCl στα ανθρακικά άλατα του 

εδάφους. Στην αντίδραση συµµετέχουν όλα τα ανθρακικά άλατα του εδάφους, αλλά 

λόγω της ποσοτικής υπεροχής του CaCO3 αποδίδεται σε αυτό η ποσότητα του 

εκλυόµενου CO2 (Αλεξιάδης 1976).    

Ο προσδιορισµός του pH έγινε σύµφωνα µε την ηλεκτροµετρική 

(ποτενσιοµετρική) µέθοδο, η οποία βασίζεται στη µέτρηση της αγωγιµότητας και 

είναι ακριβέστερη από τις χρωµατογραφικές µεθόδους που βασίζονται στην αλλαγή 

του χρώµατος ενός δείκτη ή ενός µείγµατος δεικτών. Οι µετρήσεις έγιναν στο 

εκχύλισµα κορεσµού του εδάφους, χρησιµοποιώντας τον τύπο pH-µέτρου WTW pH 

522 της Wissenschaftlich � Technische Werstätlen. 



  
 

 

 

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα E.C. σε mmhos/cm υπολογίστηκε επίσης από το 

εκχύλισµα κορεσµού του εδάφους, στους 25°C, µε τον τύπο αγωγιµόµετρου 

konductometer-702 της Knick. 

Η οργανική ουσία υπολογίστηκε µε τη µέθοδο της υγρής οξείδωσης του 

οργανικού άνθρακα από Cr2K2O7, παρουσία H2SO4 (µέθοδος Walkey-Black), 

σύµφωνα µε την οποία ένα οξειδωτικό υλικό (Cr2O7
2-) οξειδώνει τον άνθρακα της 

οργανικής ουσίας που περιέχεται στο έδαφος, µε συνέπεια το ίδιο να ανάγεται 

(Walkey and Black 1934, Peach et al. 1947, Allison 1965, Παπαµίχος και 

Αληφραγκής 1985).  

Ο αφοµοιώσιµος φώσφορος υπολογίστηκε µε τη µέθοδο του NaHCO3 ή µέθοδο 

Olsen, και αφορά προσδιορισµό του εκχυλίσιµου φωσφόρου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο 

αυτή, ο ανόργανος φώσφορος του εδάφους εκχυλίζεται µε διάλυµα 0,5 Μ NaHCO3 

pH 8,5. Το εκχυλιστικό αυτό µέσο διαλυτοποιεί κυρίως τα φωσφορικά ασβέστια, και 

για το λόγο αυτό προτάθηκε αρχικά για ασβεστούχα εδάφη. Η δράση του 

εκχυλιστικού Olsen οφείλεται στην παρουσία ιόντων HCO3¯ και CO3
2� που 

βρίσκονται σε αναλογία 6,5 : 1 στο εκχυλιστικό. Τα ιόντα HCO3¯ µπορούν να 

αντικαταστήσουν προσροφηµένα φωσφορικά ιόντα ελευθερώνοντας τα µε αυτό τον 

τρόπο στο διάλυµα. Τα ιόντα CO3
2� καταβυθίζοντας τα ιόντα Ca2+ σαν αδιάλυτο 

CaCO3, καταστέλλουν την ενεργότητα των Ca2+ στο εδαφικό διάλυµα, ευνοώντας 

έτσι την διαλυτοποίηση φωσφορικών ασβεστίων. Η µέθοδος αυτή δίνει 

ικανοποιητικές συσχετίσεις για την πρόσληψη φωσφόρου σε ασβεστούχα εδάφη, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τα όξινα (Olsen et 

al. 1954, Παπαµίχος και Αληφραγκής 1985, Κεραµίδας 1990).  

Η µέθοδος προσδιορισµού του αφοµοιώσιµου ή ανταλλάξιµου καλίου και των 

ιόντων Na που εφαρµόστηκε, ήταν αυτή της ολικής εκχύλισης µε διάλυµα 1Ν 

CH3COONH4, pH 9,0. Το εκχυλιστικό αυτό είναι κατάλληλο για τον προσδιορισµό 

των κατιόντων Ca, Mg, Na, και K σε ασβεστούχα εδάφη, γιατί πολύ µικρές 

ποσότητες ανθρακικών αλάτων διαλύονται από αυτό (Παπαµίχος και Αληφραγκής 

1985, Κεραµίδας 1990).  

Το Ν εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο της υγρής οξείδωσης Kjeldhal. Η αρχή της 

µεθόδου βασίζεται στην µετατροπή όλων των µορφών του αζώτου (εκτός των 

νιτρικών) σε αµµωνία και στη συνέχεια στον προσδιορισµό της (Παπαµίχος και 

Αληφραγκής 1985).  



  
 

 

 

2.5 Επεξεργασία δεδοµένων 

Στα δεδοµένα βλάστησης της περιοχής εφαρµόστηκε η Αµφίδροµη ∆ια ∆εικτών 

Ανάλυση (Two Way Indicator Species Analysis - TWINSPAN), η οποία αποτελεί µια 

ιεραρχική, διαιρετική τεχνική ταξινόµησης (Hill et al., 1975). Επίσης υπολογίστηκε ο 

δείκτης ποικιλότητας Shannon (Field et al., 1982) για κάθε µία από τις 23 θέσεις 

δειγµατοληψίας σύµφωνα µε τη σχέση: 

( )�−= ii ppH log'   

όπου pi  είναι η πιθανότητα καταγραφής είδους i στην κάθε θέση δειγµατοληψίας, και 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της διασποράς (Analysis of Variance) για την σύγκριση 

του δείκτης ποικιλότητας Shannon στις οµάδες που δηµιουργήθηκαν από την 

εφαρµογή της Αµφίδροµης ∆ια ∆εικτών Ανάλυσης. 

Για την ταυτόχρονη επεξεργασία των βιοτικών και περιβαλλοντικών 

παραµέτρων που µελετήθηκαν στην περιοχή, εφαρµόστηκε και η Κανονική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών (Canonical Correspondence Analysis, CΑNOCO, ter Braak, 1986), Οι 

µεταβλητές που παρουσίαζαν γραµµική συσχέτιση µεταξύ τους, µε κριτήριο την τιµή 

του δείκτη VIF (Variation Inflation Factor > 20), δεν συµπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση. Τελικά, από το σύνολο των εδαφολογικών παραµέτρων χρησιµοποιήθηκαν 

οι µεταβλητές: περιεκτικότητα σε CaCO3, C, K και ο λόγος C/N. Για τις µεταβλητές 

αυτές οι τιµές του δείκτη VIF ήταν µικρότερες από 20 και η δοκιµασία Monte Carlo 

έδειξε ότι η ιδιοτιµή του πρώτου άξονα ήταν στατιστικά σηµαντική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ � ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

3.1 Εξακρίβωση της ύπαρξης ή µη CAM φωτοσυνθετικής 

συµπεριφοράς στο είδος Asperula crassula  

Η υψηλή συγκέντρωση µηλικού οξέος κατά την αυγή, που οφείλεται στην µετατροπή 

του δεσµευµένου κατά τη διάρκεια της νύχτας CO2, οδηγεί σε αύξηση της ενεργού 

οξύτητας των φύλλων. Η αύξηση αυτή, στην περίπτωση καθαρής CAM 

συµπεριφοράς φτάνει έως και το πενταπλάσιο της αντίστοιχης κατά το σούρουπο 

τιµής, ενώ στην περίπτωση όχι έντονης αντίστοιχης συµπεριφοράς φτάνει 

τουλάχιστον στο διπλάσιο. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της ενεργού οξύτητας των φύλλων του είδους 

Asperula  crassula και του Teucrium alpestre για τις πέντε περιόδους δειγµατοληψίας 

και µε ώρες δειγµατοληψίας 6 το πρωί και 9 το βράδυ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.1. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται επίσης οι τιµές της ελεγχοσυνάρτησης t που 

προέκυψαν από την εφαρµογή της στατιστικής δοκιµασίας t-test ανά ζεύγη, µε 

µηδενική υπόθεση Ho µ1-µ2 = δ, όπου δ οι εκάστοτε τιµές µ2. Ο έλεγχος των τιµών της 

ελεγχοσυνάρτησης t οδήγησε στην απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης έναντι της 

εναλλακτικής  Α: µ1-µ2 < δ, τόσο για το είδος Asperula crassula όσο και για το 

Teucrium αlpestre για τέσσερις βαθµούς ελευθερίας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 

p=0.05. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σε καµία από τις περιπτώσεις, δεν 

ικανοποιήθηκε το όριο που αναφέρει ο Keeley (1996), ακόµα και αυτό που θέτει για 

είδη µε όχι έντονη CAM συµπεριφορά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταγράφηκαν και 

περιπτώσεις όπου η ενεργός οξύτητα των φύλλων κατά την αυγή ήταν µικρότερη από 

την αντίστοιχη που µετρήθηκε για το σούρουπο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το είδος 

Asperula crassula εµφανίζει µορφολογικά χαρακτηριστικά των CAM φυτών, η 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης δεν επιτρέπει έστω και την µερική ερµηνεία του 

προτύπου αφθονίας διανοµής του είδους µε βάση το φωτοσυνθετικό µονοπάτι που 

αυτό ακολουθεί. 

 

 

 



  
 

 

 

Πίνακας 3.1 Μετρήσεις ενεργού οξύτητας στα φύλλα του είδους Asperula crassula (Α: 
δειγµατοληψία στις 1-2/7, Β: 14-15/7, Γ: 5-6/8, ∆: 23-24/9), και Teucrium 
alpestre (E: 23-24/9) το σούρουπο και την αυγή σε greq/gr, και τιµές της 
ελεγχοσυνάρτησης t για το στατιστικό έλεγχο της µηδενικής υπόθεσης Ho: µ1-µ2 
= µ2  

 Ώρα 

Asperula 
crassula 

1 

Asperula 
crassula 

2 

Asperula 
crassula 

3 

Asperula 
crassula 

4 

Asperula 
crassula 

5 

µ1, µ2 t 

Α 6:00 8,78 6,93 7,14 7,36 5,01 µ1=7,044  

 21:00 9,46 9,74 6,09 6,09 4,49 µ2=7,174 -8,70674 

Β 6:00 12,39 6,58 13,76 5,44 8,46 µ1=9,326  

 21:00 10,41 7,6 11,84 4,83 8,82 µ2=8,7 -8,80306 

Γ 6:00 13,99 12,9 12,19 13,55 5,02 µ1=11,53  

 21:00 14,13 11,14 11,79 12,01 6,3 µ2=11,074 -16,9922 

∆ 6:00 8,16 6,1 3,12 4,38 5,28 µ1=5,408  

 21:00 9,49 7,11 3,29 3,03 3,09 µ2=5,202 -6,57984 

  
Teucrium 

alpestre 1 

Teucrium 

alpestre 2 

Teucrium 

alpestre 3 

Teucrium 

alpestre 4 

Teucrium 

alpestre 5   

Ε 6:00 16,9 16,41 19,9 23,68 13,88 µ1=18,154  

 21:00 18 17,5 24,81 21,95 14,37 µ2=19,326 -17,1446 

 

 

3.2 Μελέτη χαρακτηριστικών ενδιαιτήµατος  

Η τοπογραφική αποτύπωση των ατόµων του είδους Asperula crassula παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 3.1. Στο ίδιο σχήµα για το κάθε άτοµο παρουσιάζεται επίσης πληροφορία 

για το µικροενδιαίτηµά του µε βάση τους χαρακτηρισµούς «χασµόφυτο», «σε 

συνύπαρξη µε άλλα ξυλώδη είδη» και «σε ανοιχτό έδαφος».  

Όπως φαίνεται και από την τοπογραφική αποτύπωση (Σχήµα 3.1) τα άτοµα του 

είδους Asperula crassula εµφανίζουν σαφή τάση συσσωµάτωσης στα όρια της 

επίπεδης περιοχής και στα ανώτερα επίπεδα της κλίσης, ενώ στη συνέχεια µειώνεται 

προοδευτικά (στην κλίση) ή απότοµα (στην επίπεδη περιοχή) η πυκνότητα τους.  
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Σχήµα 3.2 Χωροθέτηση των ατόµων του είδους Asperula crassula σε αντιπροσωπευτική 

επιφάνεια πλάτους 14 µέτρων. □: άτοµα Asperula crassula, που εµφανίζουν 
χασµοφυτική συµπεριφορά, ▲: άτοµα Asperula crassula, που αναπτύσσονται σε 
ανοιχτό έδαφος ●: άτοµα Asperula crassula, που συνυπάρχουν µε άλλα 
φρυγανικά είδη.  

 

 

Φωτογραφία 2 Συνύπαρξη του είδους Asperula crassula (διακρίνεται σε ανθοφορία), µε το 
είδος Euphorbia acanthothamnos.  

Το είδος Asperula crassula παρουσιάζει έντονη χασµοφυτική συµπεριφορά, 

αλλά µπορεί και να συνυπάρξει µε άλλα τυπικά φρυγανικά είδη (Coridothymus 



  
 

 

 

capitatus, Erica manipuliflora, Euphorbia acanthothamnos, Genista acanthoclada) 

(Σχήµα 3.1), σε βαθµό που να αναπτύσσεται «µέσα σε αυτά» (Φωτογραφία 2). Με 

βάση τα αποτελέσµατα της αποτύπωσης των ατόµων του είδους Asperula crassula, 

προκύπτει ποσοστό 62,9 % να παρουσιάζει χασµοφυτική συµπεριφορά και να 

αναπτύσσεται σε βράχια, ενώ  19,9 % να συνυπάρχει µε άλλα είδη (Coridothymus 

capitatus 8,7 %, Euphorbia acanthothamnos 4,6 %, Erica manipuliflora 3,7 %, 

Genista acanthoclada 2,7 %) και 17,1 % να αναπτύσσεται σε ανοιχτό έδαφος. 

∆ιαφορές στις προτιµήσεις του είδους παρουσιάζονται ανάµεσα στην επίπεδη 

επιφάνεια και την κλίση. Έτσι, το ποσοστό της χασµοφυτικής συµπεριφοράς φτάνει 

το 72,1 % στην κλίση έναντι περίπου 48,1 % στην επίπεδη περιοχή. Αντίστοιχα το 

ποσοστό της συνύπαρξης είναι 11,2 % στην κλίση και 33,7 % στην επίπεδη περιοχή.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κλίση τα άτοµα του είδους Asperula crassula 

είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος και περισσότερο εύρωστα, παρά το γεγονός ότι ο βόρειο 

� δυτικός προσανατολισµός της κλίσης επηρεάζεται από ισχυρούς βόρειο � δυτικούς 

ανέµους, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο (Σχήµα 2.2, Πίνακες 2.2, 2.3), µε αποτέλεσµα 

να επιταχύνεται η εξάτµιση της υγρασίας και να ενισχύονται οι ξηροθερµικές 

συνθήκες της περιοχής.  

Στο Πίνακα 3.2 παρουσιάζεται η αφθονία των ξυλωδών ειδών που 

καταγράφηκαν ως % ποσοστό της συνολικής προβολής της κόµης του κάθε είδους 

στην κάθε δειγµατοληπτική ευθεία καθώς και ο δείκτης ποικιλότητας Shannon. Όπως 

προκύπτει καταγράφηκαν συνολικά 16 ξυλώδη είδη από τα οποία την µικρότερη τιµή 

αφθονίας που καταγράφηκε στις δειγµατοληπτικές ευθείες παρουσίασε το είδος Erica 

manipuliflora (0.1% στη δειγµατοληπτική ευθεία 1) και την µεγαλύτερη τιµή το είδος 

Lygeum spartum (33.1% στη δειγµατοληπτική ευθεία 12). Ο δείκτης Shannon 

παρουσίασε την µικρότερη τιµή 0.21 στις δειγµατοληπτικές ευθείες 4 και 5 και την 

µεγαλύτερη τιµή 0.69 στη δειγµατοληπτική ευθεία 10.  

H αναδιάταξη των δειγµατοληπτικών ευθειών και των ειδών του Πίνακα 3.2, µε 

βάση τα αποτελέσµατα της Αµφίδροµης δια ∆εικτών Ανάλυσης (TWINSPAN), 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3. Ενδεικτικά, το δενδρόγραµµα των δειγµατοληπτικών 

ευθειών, που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του Πίνακα 3.3, όπως προέκυψε 

από την TWINSPAN, παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.2. 

Από τον Πίνακα 3.3 φαίνεται ότι τόσο οι δειγµατοληπτικές ευθείες όσο και τα 

είδη οµαδοποιούνται µε βάση τα αποτελέσµατα της TWINSPAN σε τρεις οµάδες. Οι 



  
 

 

 

οµάδες αυτές όµως, δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται µε βάση τα κυρίαρχα είδη 

(Genista acanthoclada, Erica manipuliflora, Coridothymus capitatus, Euthorbia 

acanthothamnos), δηλαδή τα είδη που εµφανίζουν υψηλές τιµές αφθονίας και ευρεία 

διανοµή στην περιοχή, αλλά µε βάση τα µη κυρίαρχα. Οι οµάδες αυτές επίσης, δεν 

διαφοροποιούνται ως προς την ποικιλότητα αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης διασποράς (ANOVA) (Πίνακας 3.4, Σχήµα 3.3) για τις τιµές του δείκτη 

ποικιλότητας Shannon.  

Τα αποτελέσµατα των εδαφολογικών αναλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.5. Σύµφωνα µε το Αµερικάνικο Τριγωνικό Σύστηµα ταξινόµησης των εδαφών, µε 

βάση την µηχανική τους σύσταση, τα δείγµατα εδάφους κατατάσσονται στις 

κατηγορίες: πηλοαµµώδη τα 1, 2, 4, 6, 21, 22, και 23, αµµοπηλώδη τα 5, 11, 15, 16, 

19, 20, άµµο-αργιλοπηλώδη τα 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, και 17 και ιλυοπυλώδες το 

18, και µπορούν να χαρακτηριστούν ελαφρά ως µέσης σύστασης εδάφη (Σχήµα 3.4). 

Το pH είναι ελαφρά αλκαλικής αντίδρασης και κυµαίνεται από 7,23 ως 8,4. Οι 

τιµές αυτές θεωρούνται αναµενόµενες λόγω των ξηροθερµικών συνθηκών της 

περιοχής, όπου παρατηρείται έντονη εξάτµιση της εδαφικής υγρασίας, ενώ η έκπλυση 

και αποµάκρυνση των βάσεων από το επιφανειακό έδαφος είναι περιορισµένη κατά 

τη θερινή περίοδο. Η περιεκτικότητα σε CaCO3, κυµαίνεται από ίχνη σε κάποιες 

περιοχές ως 84,4 % στην περιοχή που βρίσκεται το είδος Asperula crassula. Σε εδάφη 

που περιέχουν ποσοστό  CaCO3 µεγαλύτερο από 50 % είναι πιθανό να δηµιουργηθεί 

έλλειψη σιδήρου, φωσφόρου και ιχνοστοιχείων, λόγω της δέσµευσης αυτών από το 

CaCO3 σε µη αφοµοιώσιµες µορφές (Κεραµίδας, 1990; Σακελλαριάδης 1991; Grattan 

and Grieve, 1992). Πράγµατι, τα δείγµατα παρουσιάζονται από φτωχά ως πολύ φτωχά 

σε αφοµοιώσιµο φώσφορο, µε µόλις τρεις περιοχές να ξεπερνούν την τιµή των 10 

ppm (5, 9, 15), οι υπόλοιπες να κυµαίνονται από 3-9 ppm, ενώ ικανοποιητική 

θεωρείται η περιεκτικότητα των 15-20 ppm (Κεραµίδας, 1990).  

Η ικανοποιητική περιεκτικότητα σε αφοµοιώσιµο κάλιο σε περιοχές που δεν 

καλλιεργούνται υπολογίζεται σε 20-40 mg Κ/100g εδάφους (Κεραµίδας, 1990). Η 

περιοχή εµφάνισης του είδους Asperula crassula, η περιοχή της κλίσης προς τη 

θάλασσα και η περιοχή του φρυγανικού οικοσυστήµατος στην ενδοχώρα, 

παρουσιάζουν τιµές αφοµοιώσιµου καλίου 3-39 mg Κ/100g εδάφους, ενώ στις 

υπόλοιπες περιοχές η περιεκτικότητα καλίου κυµαίνεται από 47 ως 91 mg/100g 

εδάφους. Η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία κυµαίνεται από 0,37 ως 6,96 %, µε 



  
 

 

 

κανονικές να θεωρούνται οι τιµές 0,5-5% (Κεραµίδας, 1990; Σακελλαριάδης 1991), 

ενώ σε περιοχές της Κρήτης που δεν καλλιεργούνται οι συνήθης τιµές είναι 

µικρότερες από 1% (Λιναρδάκης, προσωπική επικοινωνία). Οι σχετικά αυξηµένες 

τιµές στην περιεκτικότητα της οργανικής ουσίας, πιθανόν να οφείλονται στον 

εµπλουτισµό της περιοχής από τη βόσκηση.  

Ο λόγος C/N εµφανίζεται µεγαλύτερος στην περιοχή του φρυγανικού 

οικοσυστήµατος και στην περιοχή που συναντάται το είδος Asperula crassula. Ο 

υψηλός λόγος C/N εκφράζει και την περιορισµένη ικανότητα αποσύνθεσης από τους 

αποικοδοµητές λόγω έλλειψης πρωτεϊνικού αζώτου, εποµένως και έλλειψης αζώτου 

στο εδαφικό διάλυµα (Σακελλαριάδης, 1991; Brady and Weil, 1999; Foth, 1990). Οι 

συνθήκες αυτές οδηγούν στη δέσµευση του Ν από τους µικροοργανισµούς του 

εδάφους για τις δικές τους ανάγκες και εποµένως την ακινητοποίηση του.  

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα εµφανίζει µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα δείγµατα, 

µε τιµές µεταξύ 0,82 ως 7,12 mmhos/cm. Σε περιπτώσεις που η τιµή της ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας υπερβεί τα 4 mmhos/cm, (Κεραµίδας, 1990; Σακελλαριάδης 1991) ή 

κατά άλλους τα 2 mmhos/cm (Μισοπολινός, 1991), τα εδάφη θεωρούνται αλατούχα. 

Τα δείγµατα 2, 3, 5 και 10 παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα µεγαλύτερη από 4 

mmhos/cm, ενώ τα 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 18 και 21 παρουσιάζουν ηλεκτρική 

αγωγιµότητα µεγαλύτερη από 2 mmhos/cm. Όσο αφορά στην περιεκτικότητα σε 

ιόντα νατρίου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή υπερβαίνει την τιµή των 1000 ppm, 

αλλά και περιπτώσεις που δεν φτάνει τα 100 ppm, εκφράζοντας πιθανόν και τη 

διαφορετική επίδραση του ψεκασµού από τη θάλασσα, λόγω απόστασης και 

προσανατολισµού της εκάστοτε µικροθέσης.  

Από την επεξεργασία των δεδοµένων της βλάστησης σε συνδυασµό µε τα 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά ως περιβαλλοντικές µεταβλητές, και µε την εφαρµογή 

της Κανονικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (CANOCO), προέκυψε ότι ο λόγος C/N, η 

περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, CaCO3 και αφοµοιώσιµο κάλιο φαίνεται να 

ερµηνεύουν ικανοποιητικά την αφθονία και διανοµή του είδους Asperula crassula. 

Για τις µεταβλητές αυτές οι τιµές του VIF (Variation Inflation Factor) ήταν 

µικρότερες από 20 και η δοκιµασία Monte Carlo έδειξε ότι η ιδιοτιµή του πρώτου 

άξονα ήταν στατιστικά σηµαντική. 

 



  
 

 

 
Πίνακας 3.2 % ποσοστό αφθονίας των ξυλωδών ειδών στις 23 δειγµατοληπτικές ευθείες των 50 µέτρων και οι τιµές του δείκτη Shannon.  

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Asperula crassula - - - 7,57 11,3 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Coridothymus 
capitatus 4 6,1 10,5 13,7 9,71 3,75 8,25 9,53 9,25 9,6 11,8 9,26 8,44 1,4 5,9 13,8 8,8 12 2,44 - 15,8 11,6 10,8 

Erica manipuliflora 0,1 0,6 1,8 8,86 6,71 22 10 1,63 3,25 6,1 7,8 - - - 5,2 - 1,8 2,25 - - 13,2 24,2 17,5 
Euphorbia 
acanthothamnos 2 1 3,5 7 9,71 1,75 20,3 22,8 18,75 3 5,3 17,5 11,3 31,9 6,2 5,9 1,4 6 3,11 4,6 - - - 

Genista 
acanthoclada 8 8,2 7,2 18,9 5,14 30,5 5,5 5,58 7,25 30,2 19,6 1,6 - - 21,9 22 8,4 0,5 14,9 11,6 11 23,4 11,8 

Limonium 
echioides - - - - - 0,75 - - - 1 - - 1,2 - - - - - - - - - 5,4 

Limonium sitiacum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,6 - - - 

Lygeum spartum - - - - - - - - - - - 33,1 31,4 18,7 - - - 16,3 19,6 19,5 2,6 - - 
Paronychia 
macrosepala - - - - - 1 0,5 - - - - 0,2 - - - - 0,4 - - - - - - 

Phlomis lanata - - - - - - - - - - - - - - - - 2,8 - - - 5,2 6,8 - 

Pistacia lentiscus - - 2 - - - 6,75 7,67 19 10,2 8,6 - - - 9,6 - 12,8 19,8 8,89 - 14,8 2,8 10,4 

Rhamnus oleoides 2 0,9 3 - - - 3,5 2,09 8 2,8 6 - - - 0,6 1,8 - - - - - - - 

Stachys mucronata - - - - - - 0,5 - - 0,8 1,1 - - - 1,7 - 0,8 - - - - - - 

Teucrium alpestre - - - - - 0,5 7,88 9,53 10,25 5,66 7 0,44 - 0,8 6,56 11,5 6,4 0,5 - - 0,4 - 0,4 
Teucrium 
brevifolium - - - - - - - - - - - - - - - - 6,4 - - - - - - 

Teucrium 
capitatum  - - - - - - - - 0,4 - - - - - - - 2 1,33 0,2 - - - 

∆είκτης 
ποικιλότητας 
Shannon 

0,51 0,45 0,55 0,21 0,21 0,35 0,48 0,64 0,56 0,69 0,67 0,64 0,58 0,58 0,59 0,53 0,52 0,43 0,38 0,34 0,55 0,47 0,34 

 

 

 



  
 

 

Πίνακας 3.3 Αποτελέσµατα της ιεραρχικής και διαιρετικής ταξινόµησης των δεδοµένων βλάστησης της περιοχής (Two Way Indicator Analysis, 
TWINSPAN). 

Είδη 4 5 6 1 2 3 16 7 8 9 11 10 15 17 21 22 23 12 13 14 18 19 20 
Teucrium alpestre - - 0,5 - - - 11,5 7,88 9,53 10,25 7 5,66 6,56 6,4 0,4 - 0,4 0,44 - 0,8 0,5 - - 
Genista 
acanthoclada 18,9 5,14 30,5 8 8,2 7,2 22 5,5 5,58 7,25 19,6 30,2 21,9 8,4 11 23,4 11,8 1,6 - - 0,5 14,9 11,6 

Rhamnus oleoides - - - 2 0,9 3 1,8 3,5 2,09 8 6 2,8 0,6 - - - - - - - - - - 

Stachys mucronata - - - - - - - 0,5 - - 1,1 0,8 1,7 0,8 - - - - - - - - - 
Teucrium 
brevifolium - - - - - - - - - - - - - 6,4 - - - - - - - - - 

Asperula crassula 7,57 11,3 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Erica manipuliflora 8,86 6,71 22 0,1 0,6 1,8 - 10 1,63 3,25 7,8 6,1 5,2 1,8 13,2 24,2 17,5 - - - 2,25 - - 

Coridothymus 
capitatus 13,7 9,71 3,75 4 6,1 10,5 13,8 8,25 9,53 9,25 11,8 9,6 5,9 8,8 15,8 11,6 10,8 9,26 8,44 1,4 12 2,44 - 

Limonium 
echioides - - 0,75 - - - - - - - - 1 - - - - 5,4 - 1,2 - - - - 

Limonium sitiacum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,6 

Pistacia lentiscus - - - - - 2 - 6,75 7,67 19 8,6 10,2 9,6 12,8 14,8 2,8 10,4 - - - 19,8 8,89 - 
Euphorbia 
acanthothamnos 7 9,71 1,75 2 1 3,5 5,9 20,3 22,8 18,75 5,3 3 6,2 1,4 - - - 17,5 11,3 31,9 6 3,11 4,6 

Phlomis lanata - - - - - - - - - - - - - 2,8 5,2 6,8 - - - - - - - 

Lygeum spartum - - - - - - - - - - - - - - 2,6 - - 33,1 31,4 18,7 16,3 19,6 19,5 
Paronychia 
macrosepala - - 1 - - - - 0,5 - - - - - 0,4 - - - 0,2 - - - - - 

Teucrium 
capitatum - - -  - - - - - - - 0,4 - - - - - - - - 2 1,33 0,2 

 

 

 

 



  
 

 

                                                
                                                
                    
                    
              

 

      
                      
                      
    

 

               

 

   
                     
                     
            

 

         
                   
                   
       

 

            
                  
                  
         

 

         
                
                
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
                         
 4 5 6 1 2 3 16 7 8 9 11 10 15 17 21 22 23 12 13 14 18 19 20  
Σχήµα 3.2 ∆ενδρόγραµµα παραγόµενο µε την εφαρµογή της ιεραρχικής και διαιρετικής ταξινόµησης των δεδοµένων βλάστησης της περιοχής (Two Way 

Indicator Analysis, TWINSPAN).  

 

 



  
 

 

Πίνακας 3.4 Ανάλυση της διασποράς (ANOVA) για το δείκτη ποικιλότητας του Shannon (H) 
στις τρεις οµάδες που προκύπτουν από την εφαρµογή της TWINSPAN 

Πηγή 
Μεταβλητότητας 

Άθροισµα 
Τετραγώνων 

Βαθµοί 
Ελευθερίας 

Μέσο 
Άθροισµα 
Τετραγώνων 

F-Λόγος P 

Μεταξύ 
κατηγοριών 0,036 2 0,018 

Μέσα στις 
κατηγορίες 0,354 20 0,018 

1,030 0,375 

 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1 2 3
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Σχήµα 3.3: Ποικιλότητα (∆είκτης Shannon, Η΄) και 95% όρια εµπιστοσύνης στις τρεις 

οµάδες που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου της TWINSPAN 
                    

       100           0  

 

 

 

 

                   Άργιλος (%) Ιλύς (%)                                         
 
 
 

         3,7,8,9,10,    
                                               12,13,14, 
    17 
                                                 
                                            5,11,15,16                             18           
                               1,2,           19,20 
                                  4,6,21,     
                      0                22,23                   100 
   
  100                 0 
       Άµµος (%)    
Σχήµα 3.4 Κατάταξη των δειγµάτων εδάφους 1-23 στο τρίγωνο µηχανικής σύστασης των 

εδαφών, µε βάση την εκατοστιαία αναλογία των συστατικών της λεπτής γης 
(Από Σακελλαριάδης, 1991).    



  
 

 

Πίνακας 3.5 Αποτελέσµατα εδαφολογικής ανάλυσης των 23 δειγµάτων εδάφους που προέρχονται από τις αντίστοιχες δειγµατοληπτικές επιφάνειες της 
µελέτης της δοµής και σύνθεσης της βλάστησης. Ο χαρακτηρισµός του εδάφους είναι LS: πηλοαµµώδες, SCL: αµµο-αργιλοπηλώδες, SL: 
αµµοπηλώδες και SiL: ιλυοπηλώδες. 

α/α δείγµατος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Άµµος (%) 74 74 66 81 65 72 51 49 47 63 56 51 51 51 55 51 63 32 47 47 73 75 75 

Άργιλος (%) 5 5 21 1 18 11 29 32 30 20 19 25 25 25 15 19 20 1 6 6 10 4 4 

Ιλύς (%) 21 21 13 18 17 17 20 19 23 17 25 24 24 24 30 30 17 67 47 47 17 21 21 

Μηχ. Σύσ. 

Χαρακτη-

ρισµός 

LS LS SCL LS SL LS SCL SCL SCL SCL SL SCL SCL SCL SL SL SCL SiL SL SL LS LS LS 

CaCO3 64,2 73,0 59,8 84,4 50,1 38,7 5,28 1,76 ίχνη 50,1 10,5 ίχνη ίχνη ίχνη ίχνη ίχνη ίχνη 56,3 63,3 63,3 31,6 41,3 41,3 

pH 8,3 7,53 8,4 7,56 7,7 7,74 7,8 7,84 7,3 7,43 7,57 7,23 7,23 7,23 7,3 7,45 7,52 7,29 8 8 7,75 7,7 7,7 

E.C. 

mmhos/cm 
2,3 5,17 4,6 2,24 5,3 2,84 1,98 2,4 2,17 7,12 2,65 1,14 1,14 1,14 2,35 1,49 1,48 2,73 0,82 0,82 2,16 1,05 1,05 

Οργ. Ουσία 

(%) 
0,63 0,51 3,37 1,85 6,96 5,2 4,29 3,39 4,07 3,06 4,81 1,53 1,53 1,53 5,10 1,95 1,85 0,37 0,40 0,40 2,12 1,70 1,70 

Άζωτο Ν (%) 0,05 0,05 0,30 0,15 0,49 0,41 0,38 0,31 0,38 0,26 0,41 0,17 0,17 0,17 0,44 0,21 0,17 0,04 0,04 0,04 0,15 0,10 0,10 

C/N 11,7 9,61 11,2 11,6 14,0 12,5 11,1 10,7 10,5 11,7 11,6 9,02 9,02 9,02 11,5 9,21 10,7 8,60 9,71 9,71 13,6 15,9 15,9 

P (ppm) 4 3 6 6 10 7 5 6 12 9 6 4 4 4 60 5 3 3 9 9 6 5 5 

K 

(mgr/100gr) 
5 7 35 7 39 39 65 85 91 35 65 47 47 47 67 49 27 21 3 3 9 3 3 

Na+ (ppm) 195 230 640 270 1075 460 300 295 295 1730 345 170 170 170 200 155 130 5490 130 130 165 60 60 

 

 



  
 

 

Στην ταξιθέτηση που προκύπτει από την εφαρµογή της CANOCO (Σχήµα 3.5), 

όπου τα βέλη αντιπροσωπεύουν τις µεταβλητές του εδάφους µε το µήκος του 

διανύσµατος να εκφράζει την ένταση του κάθε παράγοντα, και οι ρόµβοι να 

εκφράζουν τις 23 δειγµατοληπτικές ευθείες, το είδος Asperula crassula φαίνεται να 

διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα φυτικά είδη, και σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές 

µεταβλητές που µελετήθηκαν το είδος να καταλαµβάνει εδαφικά περιβάλλοντα µε 

υψηλό λόγο C/N, υψηλή περιεκτικότητα σε CaCO3, και χαµηλή περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά όπως το κάλιο.  

 

Eup aca

Teu alp

Rha ole

Sta muc

Asp cra

Lyg spa

Teu cap

Teu 

Lim sit

Phl lan

Lim ech

Eri man

C
C/N

K

CaCO3

Axis I

A
xi

s
II

 
Σχήµα 3.5 CΑΝOCO - ταξιθέτηση των ξυλωδών ειδών και των δειγµατοληπτικών ευθειών 

(ρόµβος). Asp cra: Asperula crassula, Eri man: Erica manipuliflora, Eup aca: 
Euphorbia acanthothamnos, Lim ech: Limonium echioides, Lim sit: Limonium 
sitiacum, Lyg spa: Lygeum spartum, Phl lan: Phlomis lanata, Rha ole: Rhamnus 
oleoides, Sta muc: Stachys mucronata, Teu alp: Teucrium alpestre, Teu bre: 
Teucrium brevifolium, Teu cap: Teucrium capitatum. 

 

Το επίσης ενδηµικό είδος Teucrium alpestre που υπάρχει στην περιοχή, µε 

βάση τα αποτελέσµατα της CANOCO, καταλαµβάνει εδαφικά περιβάλλοντα µε 

χαµηλές τιµές λόγου C/N, χαµηλή περιεκτικότητα σε CaCO3 και υψηλή 

περιεκτικότητα σε θρεπτικά όπως το κάλιο. Παρά το γεγονός ότι εµφανίζει 



  
 

 

οµοιότητες µε το είδος Asperula crassula εντοπίζεται σε διαφορετικά εδαφικά 

περιβάλλοντα. Οι οµοιότητες του Teucrium alpestre µε το είδος Asperula crassula 

αφορούν τόσο σε µορφολογικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν λειτουργικές 

οµοιότητες (παρόµοιο µέγεθος και σχήµα υπέργειου τµήµατος, χαµαιφυτική βιοτική 

µορφή, παρόµοιο µέγεθος και σχήµα φύλλων, παρουσία τριχών στα φύλλα)  όσο και 

στην κατάληψη παρόµοιων µικροθέσεων ως «χασµόφυτο», «σε συνύπαρξη µε άλλα 

είδη» και «σε ανοιχτό έδαφος». 

Το είδος Teucrium alpestre καταλαµβάνει θέσεις σε περισσότερο γόνιµα εδάφη 

στο  επίπεδο τµήµα της περιοχής, όπου υπάρχει ο εµπλουτισµός των θρεπτικών µέσω 

της βόσκησης. Αντίθετα, το είδος Asperula crassula εντοπίζεται στην επίπεδο τµήµα 

αλλά σε περισσότερο εύρωστη κατάσταση εντοπίζεται στο τµήµα µε έντονη κλίση, 

γεγονός που ενισχύει την υπόθεση κατάληψης ολιγοτροφικών περιβαλλόντων. Το 

κεκλιµένο τµήµα της περιοχής δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την βόσκηση, µε 

αποτέλεσµα να µην δέχεται εµπλουτισµό των θρεπτικών στοιχείων (κυρίως 

οργανικής ουσίας και αζώτου) στο βαθµό που συµβαίνει στην επίπεδο τµήµα. Επίσης 

η έντονη κλίση οδηγεί σε µεγαλύτερη έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων, κυρίως 

κατά τη χειµερινή περίοδο, εποµένως και περιορισµένη διαθεσιµότητα τους στο 

εδαφικό διάλυµα. Η µικρή περιεκτικότητα σε άζωτο αυξάνει την αντοχή των φυτών 

στην αλατότητα (Grattan and Grieve, 1992), µε αποτέλεσµα το είδος Asperula 

crassula να µπορεί να αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο περιβάλλον µε έντονη την 

επίδραση από το ψεκασµό της θάλασσας.  

Τελικά όπως προκύπτει, οι µεταβολές που εµφανίζονται στη δοµή και σύνθεση 

των ξυλωδών ειδών, δεν είναι αρκετές στο να ερµηνεύσουν το πρότυπο αφθονίας 

διανοµής του είδους  Asperula crassula το οποίο ερµηνεύεται σε ικανοποιητικό 

βαθµό από τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 

ετερογένεια του ενδιαιτήµατος σε επίπεδο µικροκλίµακας, ενώ δεν επηρεάζει την 

αφθονία και διανοµή των κυρίαρχων ειδών, έχει καθοριστικό ρόλο για είδη όπως το 

είδος Asperula crassula που αποκρίνονται σε αυτήν.  

 

3.3 ∆ιαχειριστικές εφαρµογές 

Ο καθορισµός ειδών προτεραιότητας, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου ή την 

πιθανότητα εξαφάνισης που αντιµετωπίζει κάθε είδος, αποτελεί την αρχική 

προσέγγιση της διαχείρισης των ειδών (Coates and Atkins, 2001). Τα κριτήρια που 



  
 

 

χρησιµοποιούνται από το IUCN µε ευρεία εφαρµογή, για τον καθορισµό των ειδών 

προτεραιότητας, αφορούν χαρακτηριστικά των ειδών και βασίζονται σε πληροφορίες 

σχετικές µε την αφθονία, τη διανοµή των ατόµων, τις διακυµάνσεις στην αφθονία, και 

τον κίνδυνο εξαφάνισης των φυσικών πληθυσµών τους (IUCN, 2001).  

Το είδος Asperula crassula που σύµφωνα µε τα κριτήρια του IUCN (IUCN, 

1997) κατατάσσεται στην κατηγορία των τρωτών ειδών (Vulnerable), αποτελεί ένα 

παράδειγµα στενοενδηµικού είδους, µε εξαιρετικά περιορισµένη την µοναδική 

περιοχή εξάπλωσης του, στην οποία εκτός από τα τυπικά φρυγανικά είδη 

(Coridothymus capitatus, Erica manipuliflora, Euphorbia acanthothamnos, Genista 

acanthoclada) υπάρχουν και άλλα ενδηµικά είδη της Κρήτης (Teucrium alpestre, 

Limonium sitiacum, Phlomis lanata). 

Η κατάταξη του είδους Asperula crassula στη συγκεκριµένη κατηγορία 

κινδύνου, καθώς και η µορφή σπανιότητας που παρουσιάζει µε δεδοµένο το µικρό 

γεωγραφικό εύρος εξάπλωσης, το συγκεκριµένου τύπου ενδιαίτηµα και το µικρό 

πληθυσµιακό µέγεθος, οδηγούν στην ανάγκη διατήρησης του συγκεκριµένου 

ενδιαιτήµατος, εφόσον τεθεί ως προτεραιότητα η διατήρηση του είδους. Αντίστοιχη 

ανάγκη διατήρησης του είδους µέσω της διατήρησης του ενδιαιτήµατος έχει 

αναφερθεί και για πολλά άλλα είδη από άλλους συγγραφείς (Rabinowitz et. al., 1986; 

Doak and Mills, 1994; Mangel and Tier, 1994; Moriz, 1994; Schemske et. al., 1994; 

Hughes et. al., 1997; Bowen, 1999; Rey Benayas et. al., 1999; Taylor and Dizon, 

1999).  

Παρόλα αυτά η διατήρηση του εκάστοτε ενδιαιτήµατος, είναι µια σύνθετη 

διαδικασία. Εκτός από την προστασία του από καταστροφές που µπορεί να 

οδηγήσουν σε µη αναστρέψιµες καταστάσεις, προϋποθέτει κατανόηση και χειρισµό 

των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήµατος που έχουν καθοριστικό ρόλο στην αφθονία 

και διανοµή του υπό προστασία είδους.  

Οι Rey Benayas et. al. (1999) για τον προσδιορισµό αυτών των 

χαρακτηριστικών πρότειναν την χρησιµοποίηση ενός επιπλέον ανεξάρτητου 

κριτηρίου στον καθορισµό των µορφών σπανιότητας, πέραν αυτών που ήδη είχαν 

προτείνει οι Rabinowitz et. al. (1987). Το κριτήριο αυτό αφορούσε στο ποσοστό του 

ενδιαιτήµατος που καταλαµβάνονταν από το είδος και προσδιοριζόταν ως ποσοστό 

του «περιβαλλοντικού όγκου» (environmental volume) της ταξιθέτησης. Το 

πρόβληµα που υπάρχει όµως στη χρήση αυτού του κριτηρίου  και µειώνει τη 



  
 

 

διαχειριστική του αξία στην πράξη είναι η δυσκολία εντοπισµού του 

«περιβαλλοντικού όγκου» αφού προϋποθέτει και εξέταση θέσεων στις οποίες δεν 

παρατηρείται το υπό διαχείριση είδος. 

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

προσδιορίζει ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήµατος που κρίνονται ως 

σηµαντικά για τη διατήρηση του είδους χωρίς να είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός 

του περιβαλλοντικού όγκου. Συγκεκριµένα καθοριστικός παράγοντας για την 

διατήρηση του ενδιαιτήµατος του είδους Asperula crassula, αναδείχθηκε η 

διατήρηση ολιγοτροφικού περιβάλλοντος µε περιορισµό των διεργασιών που 

αυξάνουν την είσοδο αζώτου και θρεπτικών στο σύστηµα όπως η βόσκηση. Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς το είδος Asperula crassula µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως µέλος µιας λειτουργικής οµάδας (functional group) ενδηµικών 

φυτών που εµφανίζουν στενοτοπική χασµοφυτική συµπεριφορά και περιορίζονται σε 

ολιγοτροφικά περιβάλλοντα σε ρωγµές βράχων, σε φαράγγια ή σε απόκρηµνες 

πλαγιές. Η διαχειριστική πρόταση που προκύπτει για αυτά τα είδη αφορά στη 

διατήρηση ολιγοτροφικών περιβαλλόντων σε γειτονικές θέσεις της περιοχής διανοµής 

τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξάπλωσης τους µε εποικισµό νέων θέσεων.   

Τα παραπάνω συµπεράσµατα και οι προτάσεις έχουν διαχειριστική αξία, 

παραµένουν όµως σταθερά συνδεδεµένα µε τον εκάστοτε στόχο που θέτει η 

διαχείριση. Τελικά, όπως έχει φανεί από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, 

είναι πολύ πιθανό ο χειρισµός των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήµατος για τη 

διαχείριση του ενδηµικού είδους Asperula crassula να είναι σε βάρος της αφθονίας 

και διανοµής του επίσης ενδηµικού είδους Teucrium alpestre. Το γεγονός αυτό, 

ανεξάρτητα από το ότι η λήψη διαχειριστικής απόφασης πιθανόν να ευνοεί το πρώτο 

είδος κυρίως λόγω της ευρείας εξάπλωσης του δεύτερου είδους στη Κρήτη, θέτει την 

ανάγκη αξιολόγησης των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων σε αντίστοιχα θέµατα διαχείρισης της φύσης. 
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