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Πρόλογος 

Οι ανά χείρας οδηγίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/GR/000302 «Ανάπτυξη 

και εφαρμογή μεθόδου προσδιορισμού  του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αειφόρο 

αγρο-οικοσυστήματα: Η περίπτωση του μεσογειακού ελαιώνα - SAGE10» και αποτελούν το 
τελικό παραδοτέο της Υποδράσης 5.2.3 «Παροχή οδηγιών καλών πρακτικών για τη 

βιοποικιλότητα». 

Το έργο LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 υλοποιήθηκε στην Πελοπόννησο (στη Χώρα Τριφυλλίας 
του Νομού Μεσσηνίας) και την Κρήτη (στις περιοχές Πεζών του νομού Ηρακλείου και 
Μεραμβέλλου του νομού Λασιθίου) και στόχευε στην αειφορία των Μεσογειακών αγρο-
οικοσυστημάτων και ειδικότερα στη αειφορία του μεσογειακού ελαιώνα, με όραμα την 
παραγωγή προϊόντων ελιάς με το μικρότερο δυνατό κόστος για το περιβάλλον και τον 
παραγωγό, ελκυστικότερων για τον καταναλωτή και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε 
περιοχής και κάθε ελαιώνα. Γενικός σκοπός του έργου ήταν η βελτιστοποίηση υφιστάμενων 
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε επίπεδο «ελαιώνα» (αγροτεμαχίου) και η μεγιστοποίηση 
της απόδοσης του κάθε ελαιώνα, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους 
του κάθε καλλιεργητή. Βασική στρατηγική επιλογή για την επίτευξη του σκοπού ήταν η 
δημιουργία ενός πλαισίου παροχής περιβαλλοντικά προσανατολισμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τον ελαιοκαλλιεργητή, με τη χρήση μιας καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενεργειών και επιλογών του, της μεθόδου ΙΑΡ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ομάδα υποδράσεων του έργου εστίασε στη βιοποικιλότητα με σκοπό να την 
αναδείξει σε σύμμαχο των ελαιοκαλλιεργητών στη διαδικασία παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων, ελκυστικότερων για τον καταναλωτή, με σεβασμό στις περιβαλλοντικές 
ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε ελαιώνα. Μεταξύ αυτών, η Υποδράση 5.2.3 «Παροχή 

οδηγιών καλών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα» αποσκοπούσε στην επικοινωνία καλών 
πρακτικών προς τους ελαιοκαλλιεργητές και τους συμβούλους γεωπόνους, ώστε η εφαρμογή 
των επιμέρους καλλιεργητικών φροντίδων να γίνεται με πρακτικές που αποφεύγουν ή 
μετριάζουν τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και λαμβάνουν υπόψη τη βέλτιστη χρήση των 
πόρων. 

Για τη σύνταξη των οδηγιών το προσωπικό του ΕΚΒΥ (στο εξής θα αναφέρεται ως ομάδα έργου) 
εκπόνησε σειρά εργασιών οι οποίες περιελάμβαναν:  

••••    Διερεύνηση των κύριων καλλιεργητικών φροντίδων και πρακτικών στις τρεις περιοχές του 

έργου. Η ομάδα έργου πραγματοποίησε επαφές με παραγωγούς και τους συμβούλους 
γεωπόνους στις τρεις περιοχές του έργου και κατέγραψε τον χρόνο και τον τρόπο 
εφαρμογής των κύριων καλλιεργητικών φροντίδων. Οι εν λόγω επαφές πραγματοποιήθηκαν 
ως επί το πλείστον κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου (2011). Συμπληρωματικές 
επαφές πραγματοποιήθηκαν κατά τα επόμενα δύο έτη οι οποίες αποσκοπούσαν κυρίως 
στην αποσαφήνιση σχετικών λεπτομερειών. 

••••    Βιβλιογραφική επισκόπηση. Η ομάδα έργου συνέλεξε και μελέτησε βιβλιογραφία σχετική 
με τις επιπτώσεις της γεωργίας στη βιοποικιλότητα και την εφαρμογή καλών πρακτικών στα 
αγροτικά οικοσυστήματα. Η εν λόγω βιβλιογραφία αποτέλεσε βασική εισροή στον 
σχεδιασμό των καλών πρακτικών για την καλλιέργεια της ελιάς.  

••••    Προσδιορισμό των πρακτικών που ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά στη βιοποικιλότητα 

και σύνταξη οδηγιών. Η ομάδα έργου πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συσκέψεις κατά το 
2011, κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν συζήτηση επί των πρακτικών κάθε 
καλλιεργητικής φροντίδας προκειμένου να εντοπισθούν οι γεωργικές πρακτικές που 
ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων 
καθοριστική ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των βιολόγων και των γεωπόνων της ομάδας 
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έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία. Κατά τη σύνταξη των οδηγιών η 
ομάδα έργου έλαβε υπόψη το πλαίσιο ανάπτυξης της μεθόδου ΙΑΡ και μερίμνησε ώστε οι 
παρεχόμενες οδηγίες καλής πρακτικής να αποτελέσουν συνοδευτικό «εργαλείο» της 
μεθόδου στη διαδικασία εντοπισμού των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.  

Συσκέψεις της ομάδας έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης κατά τα επόμενα δύο έτη, με 
βασικό αντικείμενο την καταλληλότερη προσαρμογή των οδηγιών στις ανάγκες της 
ελαιοκαλλιέργειας και τη βελτίωση του παραδοτέου. Βασική εισροή στην προσαρμογή και 
οριστικοποίηση των οδηγιών αποτέλεσαν τόσο η επιτόπου αξιολόγηση της εφαρμογής των 
επιμέρους καλλιεργητικών πρακτικών, από μέλη της ομάδας έργου, κατά τις επισκέψεις 
τους στις τρεις περιοχές, όσο και η επικοινωνία με τους συμβούλους γεωπόνους για τον 
σκοπό αυτό. 

••••     Διερεύνηση της επάρκειας τυχόν υφιστάμενων οδηγιών/κατευθύνσεων. Η ομάδα έργου 
πραγματοποίησε επαφές με παραγωγούς και τους συμβούλους γεωπόνους στις τρεις 
περιοχές του έργου, κατά το 2011, προκειμένου να διερευνήσει αν οι παραγωγοί εφάρμοζαν 
ήδη συγκεκριμένες οδηγίες. Κατά τις συζητήσεις έγινε σαφές ότι η πλειονότητα των 
εμπλεκομένων δεν είχε πρότερη σχετική εμπειρία, μολονότι οι περισσότεροι γνώριζαν, ως 
έννοιες, τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής και την πολλαπλή συμμόρφωση. 
Περισσότερο ενημερωμένοι ήταν οι βιο-καλλιεργητές και στις τρεις περιοχές του έργου. 

Η 1η έκδοση των οδηγιών διενεμήθη τον Μάρτιο 2012 και παρακολουθήθηκε η εφαρμογή και η 
απήχησή της μέσα από την επικοινωνία με τους συμβούλους γεωπόνους. Η 2η έκδοση των 
οδηγιών παρήχθη τον Μάρτιο 2013 και περιελάμβανε μικρής έκτασης διορθώσεις και 
προσαρμογές σε σχέση με την 1η έκδοση. Για την οριστικοποίηση των οδηγιών, καθοριστική 
ήταν η χρησιμοποίησή τους από τους συμβούλους γεωπόνους στο πλαίσιο εφαρμογής της 
μεθόδου ΙΑΡ: Στυλιανή Μαλιαράκη και Κατερίνα Αγγελάκη (ΕΑΣ Μεραμβέλλου, Κρήτη), 
Χρυσούλα Μανωλαράκη και Γεωργία Γιακουμάκη (ΕΑΣ Πεζών, Κρήτη) και Σπύρο Ρέππα (ομάδα 
παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ, Μεσσηνία), τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη γόνιμη συνεργασία 
καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου SAGE10. 

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τελική έκδοση των οδηγιών και απευθύνεται στους συμβούλους-
γεωπόνους, αλλά και σε κάθε παραγωγό που ενδιαφέρεται να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες, αλλά και γενικότερα στα αγροτικά οικοσυστήματα. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της μεθόδου ΙΑΡ ή και αυτόνομα, από κάθε ενδιαφερόμενο 
σύμβουλο ή παραγωγό, για τη βελτίωση των πρακτικών που χρησιμοποιεί. Παρέχει 
πληροφορίες για τη σημασία της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα, παρουσιάζει 
τους βασικούς άξονες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, προσδιορίζει τις καλλιεργητικές φροντίδες 
και πρακτικές που επιβαρύνουν τη βιοποικιλότητα και επισημαίνει καλές πρακτικές που 
μπορούν να εφαρμόσουν οι ελαιοπαραγωγοί.  

Σκοπός των οδηγιών είναι οι ελαιοκαλλιεργητές και οι γεωπόνοι σύμβουλοί τους: 

����    να γνωρίσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας για τη διατήρηση των υπηρεσιών των 
αγροτικών οικοσυστημάτων,  

����    να υιοθετήσουν καλές πρακτικές στην εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων προς 
την κατεύθυνση της διατήρησης και της ανάκαμψης της βιοποικιλότητας των ελαιώνων,  

����    να καταστήσουν τη βιοποικιλότητα σύμμαχό τους στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας με πρακτικές που επιδεικνύουν υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία.  
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Εισαγωγή 

Η ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της 
Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε 
μία σύντομη αξιολόγηση της συνεισφοράς των αγρο-οικοσυστημάτων στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, επισημαίνει τα ακόλουθα (Biala, et al. 2010): 

����    Η αύξηση της προσοχής στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) κατά τα τελευταία 50 χρόνια, δεν έχει ακόμη αποδώσει σαφή οφέλη για 
τη βιοποικιλότητα. 

����    Με τη γεωργία να καλύπτει το ήμισυ, σχεδόν, της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
βιοποικιλότητα της Ευρώπης συνδέεται άρρηκτα με τις γεωργικές πρακτικές και θα 
πρέπει να αναγνωρισθεί ότι αυτές δημιουργούν πολύτιμα αγρο-οικοσυστήματα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

����    Η βιοποικιλότητα των αγρο-οικοσυστημάτων τελεί υπό μεγάλη πίεση, ως αποτέλεσμα της 
εντατικοποιημένης γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης. 

����    Η διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας παρέχουν τη βάση για όλες τις 
συναφείς με τα αγρο-οικοσυστήματα υπηρεσίες. 

����    Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για καλύτερη διατήρηση και χρήση της βιοποικιλότητας στις 
αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, παράλληλα με την κάλυψη της ζήτησης για τρόφιμα, 
φυτικές ίνες, πρώτες ύλες και η βιοενέργεια. Με ισχυρότερη σύνδεση των 
οικοσυστημάτων τα νέα πολύ-λειτουργικά εργαλεία της ΚΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα. 

Στόχος σε μια οποιαδήποτε καλλιέργεια είναι η παραγωγή προϊόντος και οι καλλιεργητικές 
φροντίδες που εφαρμόζει ο παραγωγός αποσκοπούν αποκλειστικά σε αυτό. Ορισμένες, ωστόσο, 
γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων, 
όπως η αλόγιστη χρήση αγροχημικών (π.χ. εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, 
λιπασμάτων), η συχνή ή και βαθιά άροση, η απουσία επαρκούς διαχείρισης της οργανικής ύλης 
και προστασίας του εδάφους από φυσική υποβάθμιση (διάβρωση, συμπίεση) κ.ά., έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (Hendrix et al., 1990). Η εμπειρία και η έρευνα έχουν 
δείξει ότι ο συνδυασμός των διαφόρων πρακτικών που υιοθετούνται από τον γεωργό σε ένα 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση, τον πλούτο και την αφθονία 
των ειδών των διαφόρων οργανισμών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας με τρόπο που να ενισχύει τις ωφέλειες και να μειώνει τις αρνητικές συνέπειές 
της στη γεωργική παραγωγή. Σημείο «κλειδί» προς την κατεύθυνση αυτή είναι η υιοθέτηση 
ορθότερων πρακτικών από τους παραγωγούς, κατά την εφαρμογή των καλλιεργητικών 
φροντίδων. 

Σύμφωνα με τις Καλαϊτζάκη & Ιερωνυμάκη (2011) ως Ορθή Γεωργική Πρακτική ορίζεται η 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και η ορθή χρήση των εισροών με σκοπό την 
παράλληλη εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και της 
αειφορίας (του περιβάλλοντος και της γεωργίας). Η αειφορία της γεωργίας αποτελεί 
προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Η προστασία του περιβάλλοντος, ο 
σεβασμός του τοπίου, η συνετή χρήση των φυσικών πόρων (του νερού του εδάφους, της 
βιοποικιλότητας) η ασφάλεια των γεωργών και των καταναλωτών, η ορθολογική χρήση των 
εισροών, προσφέρουν στη γεωργική δραστηριότητα την αναγνώρισή της ως «παραγωγού 
δημοσίων αγαθών» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 2010) 

Προφανώς η επίδραση των πρακτικών του παραγωγού στο περιβάλλον (και κατ’ επέκταση στη 
βιοποικιλότητα) δεν μπορεί να μηδενιστεί διότι οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι απαραίτητες 
για την παραγωγή. Επιδέχονται όμως βελτίωσης, με πολύ μικρή έως αμελητέα αρνητική 
επίδραση στην παραγωγή, εστιάζοντας κυρίως: 
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α) στον περιορισμό (του αριθμού, της έκτασης, της έντασης) των παρεμβάσεων στις 
πραγματικά απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας και όχι στην 
πλήρης κατάργησή τους, 

β) στον χρόνο εφαρμογής τους, 

γ) στην υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν τις παραμέτρους του περιβάλλοντος του 
αγροτεμαχίου. 

 

Το θεσμικό υπόβαθρο 

Σύμφωνα με το  άρθρο 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην 
άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων 

της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη». Η εν λόγω πρόνοια της 
Συνθήκης, αποκαλούμενη ως «αρχή της περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης», αναγνωρίζει ότι για 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης:  

α) η πολιτική για το περιβάλλον δεν αρκεί από μόνη της για την επίτευξη της απαιτούμενης 
περιβαλλοντικής προστασίας,  

β) μόνο μέσω της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής προστασίας και στους άλλους τομείς 
(γεωργία, αλιεία, μεταφορές, ενέργεια, κ.λπ.) είναι δυνατή η μείωση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων. 

Με άλλα λόγια, οι ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελούν απλή συνιστώσα 
των άλλων κοινοτικών πολιτικών, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωσή 
τους, προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή ο συγκερασμός οικονομικής 
ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο διαμορφώθηκαν οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και οι Κανόνες 
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ως «εργαλεία» ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής στην 
Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των κωδίκων ορθής 
γεωργικής πρακτικής συνδέθηκε με την καταβολή «πρόσθετων ενισχύσεων» στους δικαιούχους 
αγρότες, από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως αντιστάθμισμα της επιβάρυνσής τους 
με επιπλέον δαπάνες και της απώλειας εισοδήματος, τα οποία απορρέουν από την τροποποίηση 
των γεωργικών πρακτικών τους1. Παρομοίως, η εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής 
συμμόρφωσης συνδέθηκε με την καταβολή των «άμεσων ενισχύσεων»2 (δηλαδή είναι 
υποχρέωση των παραγωγών που ενεργοποιούν «δικαιώματα» ενίσχυσης) ως υποχρέωση των 
δικαιούχων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας 
υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών και της καλής διαβίωσης των ζώων, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις άμεσες ενισχύσεις.  

Βασικοί άξονες της ορθής γεωργικής πρακτικής είναι (από Γρίβας 2006):  

• η βέλτιστη υδατική οικονομία (προστασία των υδατικών πόρων), 

• ο περιορισμός της διάβρωσης των εδαφών και της ερημοποίησης, 

• ο περιορισμός της αλάτωσης των εδαφών και της υφαλμύρισης του υδροφόρου 
ορίζοντα, 

• η διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους,  

                                                 
1 http://collection.europarchive.org/dnb/20070703083323/ec.europa.eu/agriculture/envir/index_el.htm#crosscom 
2 http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/KAP/guide_Xcomp_2010.pdf 
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• η αειφορική διαχείριση της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας (διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, των ειδών και των οικοτόπων), 

• η διατήρηση και βελτίωση του μωσαϊκού και των δομικών χαρακτηριστικών των 
εκτατικών αγροτικών οικοσυστημάτων,  

• η μείωση της υπολειμματικότητας των προϊόντων φυτοπροστασίας, 

• η μείωση της ρύπανσης από γεωργικά λιπάσματα, 

• η κατάλληλη διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιέργειας, των απορριμμάτων και των 
αποβλήτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, 

• η βελτίωση της ποιότητας και η πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων, 

• η διατήρηση των γενετικών πόρων, 

• η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

• τα μέτρα για προστατευόμενες περιοχές (π.χ. δίκτυο NATURA 2000), 

• η ενημέρωση των αγροτών σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τεχνικών 
καλλιέργειας, 

• η επιβίωση των ορεινών και νησιωτικών κοινοτήτων.  

Από το 2004 οι έλληνες αγρότες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) όπως αυτοί περιγράφονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, 
με αριθμό  125347/568 (ΦΕΚ. 142/Β/29-01-2004). Οι εν λόγω κώδικες «… στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η γεωργική δραστηριότητα και στη 
συνέχιση των θετικών λειτουργιών της. … και παρεμβαίνουν σε όλο το φάσμα της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών που 
εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας». Ειδικότερα, οι γεωργικές πρακτικές που 
περιγράφονται αποσκοπούν: 

••••    «Στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων. 

••••    Στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 

••••    Στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών».  

Αποκλειστικά στην άσκηση της γεωργίας αφορούν οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο Α (άρθρα 1 έως 9) και εστιάζουν σε συγκεκριμένες γεωργικές 
δραστηριότητες: στη διαχείριση των εισροών, στην κατεργασία του εδάφους, στην 
αμειψισπορά, στη λίπανση, στην προστασία των υδατικών πόρων, στη φυτοπροστασία, στη 
διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, στη διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας και στη διαχείριση 
απορριμμάτων. Οι επιβαλλόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές που περιγράφονται ανά τομέα 
δραστηριότητας, προνοούν μεταξύ άλλων και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα 
διάφορα επίπεδά της. Για παράδειγμα στο άρθρο 2 που αφορά στην κατεργασία του εδάφους 
επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, «… να μην καταστρέφονται τα ακαλλιέργητα περιθώρια μεταξύ των 

αγροτεμαχίων καθώς και οι φυτοφράκτες, η φυσική βλάστηση των ρεματιών και τα γειτνιάζοντα 

δάση» καθώς και «… η διατήρηση των φυσικών ρεμάτων» με πρόνοια ώστε τυχόν επεμβάσεις 
για την αλλαγή της πορείας των ρεμάτων να επιτρέπονται «… μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας 

υπηρεσίας». Στο άρθρο 4 που αφορά στη λίπανση οριοθετείται η απόσταση από υδάτινα 
σώματα και πηγές για την εφαρμογή λιπασμάτων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια 
υγεία και η υγεία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Στο άρθρο 5 δίνεται έμφαση στην 
προστασία των υδατικών πόρων, ενώ το άρθρο 6 εστιάζει στην ασφαλή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων όχι μόνο για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, άμεσα και 
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έμμεσα, αλλά και για την προστασία της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων της. Οι 
πρακτικές που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 7 αποσκοπούν στη διατήρηση της αυτοφυούς 
χλωρίδας και της συνδεδεμένης με αυτή πανίδας, ενώ οι επιβαλλόμενες από τα άρθρα 8 και 9 
πρακτικές συμβάλλουν στη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και των 
απορριμμάτων με τρόπο που καθίσταται «φιλικός» και για τη βιοποικιλότητα. Με την άσκηση 
της γεωργίας σχετίζονται, επίσης, ορισμένες γεωργικές πρακτικές που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο Γ3 το οποίο αφορά σε «Ειδικές περιπτώσεις». Συγκεκριμένα το άρθρο 14 προνοεί για 
τις ορθές γεωργικές πρακτικές στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές του δικτύου 
NATURA 2000 και περιβάλλουσες ζώνες) όπου οι Κ.Ο.Γ.Π. «… δύνανται να προσαρμοστούν 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Διαχειριστικών 

Σχεδίων, όπου αυτά έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί».  

Η υποχρέωση της πολλαπλής συμμόρφωσης ισχύει από το 2005. Για την ενημέρωση αγροτών 
και γεωτεχνικών αναφορικά με την εφαρμογή της, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε 
το 2010 νέο Οδηγό Εφαρμογής στον οποίο περιέχονται τα μέτρα που εφαρμόζονται με βάση τις 
αποφάσεις του 2009 για τον έλεγχο της ΚΑΠ. Οι σημαντικότεροι Κανόνες Πολλαπλής 
Συμμόρφωσης που ισχύουν για τους γεωργούς της Ελλάδας συνοψίζονται ως ακολούθως:  

• Στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη με κλίση πάνω από 10% πρέπει να 
διατηρείται φυτική κάλυψη στο έδαφος τουλάχιστον κατά την περίοδο των 
βροχοπτώσεων.  

• Σε περιοχές με κλίση πάνω από 10% η άροση πρέπει να γίνεται κάθετα στην κλίση του 
εδάφους (κατά ισοϋψείς) ή διαγώνια.  

• Ο παραγωγός οφείλει να προστατεύει και να μην καταστρέφει τις αναβαθμίδες, τις 
ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή, στα όρια των αγροτεμαχίων του.  

• Συμπληρωματικά με την κύρια καλλιέργεια, θα πρέπει να καλλιεργούνται ψυχανθή 
τουλάχιστον στο 20% της καλλιεργούμενης έκτασης (εκτός των βοσκοτόπων).  

• Τα υπολείμματα των κλαδεμάτων των δένδρων μπορούν να συλλέγονται σε σωρούς και 
να καίγονται μόνο υπό προϋποθέσεις και λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις.  

• Δεν πρέπει να γίνεται μηχανική κατεργασία του εδάφους όταν υπάρχει πάγος ή πλήρης 
κάλυψη του αγροτεμαχίου με νερό.  

• Σε κάθε αγροτεμάχιο που παραμένει ακαλλιέργητο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι 
ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις.  

• Εφόσον χρησιμοποιείται λάσπη από επεξεργασμένα απόβλητα, είτε ως βελτιωτικό 
εδάφους είτε ως λίπασμα, θα πρέπει αυτό να γίνεται με ειδική άδεια.  

• Οι χρήστες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και λιπασμάτων πρέπει να τηρούν τους 
όρους εφαρμογής τους.  

• Το πλύσιμο των ψεκαστικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 30 μέτρων από γεώτρηση, τάφρο, ποτάμι, ρυάκι κ.λπ.  

• Ο καθαρισμός των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών από τη βλάστηση που 
αναπτύσσεται στο εσωτερικό τους δεν πρέπει να γίνεται με χημικά μέσα (ζιζανιοκτονία).  

• Τα κοκκώδη αγροχημικά πρέπει να παραχώνονται στο έδαφος.  

• Πρέπει να καθορίζεται στην εκμετάλλευση συγκεκριμένος χώρος συγκέντρωσης και 
αποκομιδής απορριμμάτων, σε σημείο όπου θα υπάρχει σχετική σήμανση με ταμπέλα.  

                                                 
3 Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β αφορούν αποκλειστικά στην 
κτηνοτροφία 
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• Εφόσον οι γεωργικές εκτάσεις συνορεύουν με δρόμους και φυσικούς υδάτινους 
αποδέκτες (ρυάκια, λίμνες, ποτάμια, τάφροι, κλπ) στους οποίους υπάρχει φυσική 
βλάστηση (φυτοφράκτες, δένδρα, συνδεδρίες), ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε η 
βλάστηση αυτή να μην καταστρέφεται. 

• Όλες οι αγροτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στέγαστρα, κλπ) πρέπει να διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση ώστε να μη διαφεύγουν ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον.  

 

Η σημασία της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα  

Σήμερα, είναι πλέον γνωστό πως η υψηλή βιοποικιλότητα ευνοεί τη λειτουργικότητα των 
οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με τους Isbell, Calcagno, Hector κ.ά. (2011) ακόμα δεν γνωρίζουμε 
με βεβαιότητα ποια και πόσα είναι τα είδη που ευνοούν την λειτουργικότητα των διάφορων 
οικοσυστημάτων. Υποστηρίζουν ότι το 84% των χορτολιβαδικών φυτικών ειδών προάγουν τη 
λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων ανάλογα με τις διαφορετικές χρονιές, τις διαφορετικές 
περιοχές, τις διαφορετικές λειτουργίες και ανάλογα με τα διαφορετικά σενάρια 
περιβαλλοντικών αλλαγών. Καταλήγουν δε στο γενικό συμπέρασμα ότι, όσο περισσότερα είδη 
υπάρχουν, τόσο καλύτερα διατηρείται η λειτουργικότητα των οικοσυστημάτων.  

Στις μέρες μας έχει επίσης αναγνωριστεί η άμεση σχέση της βιοποικιλότητας και της αγροτικής 
παραγωγής καθώς και η αλληλοϋποστήριξή τους. Σύμφωνα με τους Biala κ.ά. (2010) η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα κάνει την παραγωγή περισσότερο 
σταθερή και οικονομικά συμφέρουσα. Για παράδειγμα τα είδη που μετέχουν στην 
βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων συμβάλλουν στην καταπολέμηση των εχθρών 
των καλλιεργειών. Επιπροσθέτως, μεγάλες ερευνητικές ομάδες (π.χ. Benayas & Bullock 2012, 
Flohre, Fischer, Aavik κ.ά. 2011, Geiger, de Snoo, Berendse κ.ά. 2010, Isbell, Calcagno, Hector κ.ά. 
2011, Reitalu, Purschike, Johansson κ.ά. 2012, Rollin, Bretagnolle, Decourtye κ.ά. 2013) τονίζουν 
τόσο τη σχέση των γεωργικών πρακτικών με τη μείωση της βιοποικιλότητας, όσο και την ύπαρξη 
μεγάλης ποικιλίας δομών στα αγροτικά οικοσυστήματα που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα. 
Στη συνέχεια αναλύεται η σημασία βασικών δομών των ελληνικών αγρο-οικοσυστημάτων: 

Σημασία των φυτοφρακτών 

Οι φυτικοί φράκτες θεωρήθηκαν από τη σύγχρονη γεωργία, ως «εμπόδιο» και «χαμένη γη». 
Πολλοί γεωργοί παραπονούνται για τον χρόνο που χάθηκε στη συντήρησή τους. Αυτό οφείλεται 
στην αποσπασματική αντιμετώπιση των πραγμάτων και σε παραγνώριση των πολλαπλών 
πλεονεκτημάτων των φυτικών φρακτών, καθώς οι φυτοφράχτες: 

1. Περιορίζουν τη διάβρωση και διευθετούν τα ύδατα. Οι φυτοφράκτες, όπως και τα πρανή 
και τα παραπετάσματα δένδρων που περιβάλλουν τις καλλιέργειες, παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του εδάφους, στην κατάσταση των αποθεμάτων των 
υδροφόρων στρωμάτων, στην ανάσχεση της έντονης επιφανειακής απορροής που 
αποτελεί το κύριο αίτιο της διάβρωσης στη χώρα μας. Η διατήρηση ή η δημιουργία νέου 
δικτύου από φυτοφράκτες συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των 
εδαφών. Επίσης θάβοντας το μέγιστο της γεωργικά επιθυμητής οργανικής ύλης 
εξασφαλίζεται μια καλή σταθερότητα της δομής των εδαφών. Αυτή η οργανική ύλη 
ευνοεί σημαντικά τη χλωρίδα και πανίδα του εδάφους που αποτελούν και τη βάση της 
γονιμότητας των εδαφών.  

2. Εμποδίζουν τα νερά των ρεμάτων να διασπείρουν παράσιτα και φορείς ασθενειών.  

3. Λειτουργούν ως ανεμοφράκτες. Συχνά ο άνεμος μπορεί να προκαλέσει διασπορά των 
παρασίτων, γρήγορη αποξήρανση του εδάφους και αιολική διάβρωση. Η 
αποτελεσματικότητα ενός ανεμοφράκτη ποικίλει ανάλογα με το ύψος του, τα φυτικά 
είδη που τον αποτελούν και κυρίως το βαθμό διαπερατότητάς του. Ένας ανεμοφράκτης 
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θα πρέπει να είναι ομοιογενής επιτρέποντας επαρκή διήθηση του αέρα. Για να έχει τη 
μέγιστη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι ημιπερατός, ώστε ο άνεμος να 
διηθείται μέσα από τα κλαδιά του και να μειώνεται η ταχύτητά του. 

4. Βελτιώνουν το μικροκλίμα. Ο θερμοκρασίες του αέρα και του εδάφους των ζωνών που 
περιβάλλονται από φυτοφράκτες υφίστανται μικρότερες μεταβολές σε σχέση με τους 
ανοιχτούς χώρους.  Επίσης η ποσότητα της δρόσου που εναποτίθεται είναι μεγαλύτερη 
και δρα σαν προστατευτικό κάλυμμα του εδάφους. 

5. Διατήρηση των φυσικών ισορροπιών. Ο φυτοφράκτης που αποτελείται από ποικιλία 
φυτικών ειδών συγκεντρώνει πολυάριθμα είδη ζώων και εξασφαλίζει έτσι τη βιολογική 
ισορροπία ανάμεσα στα είδη που αποτελούν τη λεία και σε είδη που είναι θηρευτές. Το 
συμφέρον του παραγωγού είναι να συντηρήσει ή και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
ευνοϊκό για τους φυσικούς ανταγωνιστές των ανεπιθύμητων για την καλλιέργεια ειδών. 
Η μεγάλη πυκνότητα και ποικιλία ειδών εντομοφάγων πουλιών είναι πολύ ωφέλιμη για 
τη γεωργία. Αυτά καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες εντόμων (ιδιαίτερα των 
προνυμφών αυτών) συμμετέχοντας ενεργά στην καταπολέμηση των εχθρών των 
καλλιεργειών. Για παράδειγμα τα σπουργίτια, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής 
τους, συλλέγουν κάθε μέρα τόσα έντομα όσο το βάρος τους. Για τα σποροφάγα πουλιά 
ο φυτοφράκτης παρέχει τροφή περιορίζοντας σημαντικά τον αντίκτυπο πάνω στην 
καλλιέργεια. Τα αρπακτικά πουλιά παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στις 
καλλιέργειες γιατί περιορίζουν τους πληθυσμούς των τρωκτικών. Για παράδειγμα το 
διαιτολόγιο του Βραχοκιρκίνεζου (Falco tinnunculus) αποτελείται κατά 70% από μικρά 
τρωκτικά και μεγάλο ποσοστό εντόμων, ενώ της Γερακίνας (Buteo buteo) κατά 60% 
αποτελείται από τρωκτικά. Αντίστοιχα το Ξεφτέρι (Accipiter nisus) τρέφεται κατά 50% 
από σποροφάγα πουλιά, από όπου φαίνεται και η σημασία του είδους για τη διατήρηση 
της ισορροπίας. Τα φίδια, τα οποία τρέφονται με πολλά τρωκτικά και έντομα, 
εξαρτώνται απόλυτα από την παρουσία των φυτοφρακτών. Οι νυφίτσες, τα κουνάβια 
και οι ασβοί βρίσκουν ένα μέρος για αναπαραγωγή και για εύρεση τροφής στους 
φυτοφράκτες. Αυτά τα θηλαστικά συχνά θεωρούνται επιβλαβή, στην πραγματικότητα 
όμως τρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων και τρωκτικών και βοηθούν με αυτόν τον 
τρόπο στην γεωργία. Όσον αφορά στα έντομα, οι φυτοφράκτες ευνοούν κυρίως μια 
τάξη εντόμων, τα Υμενόπτερα που είναι πολύ σημαντικά στην γεωργία. Τα Υμενόπτερα 
συμμετέχουν στη γονιμοποίηση (μέσω της επικονίασης) βοηθώντας στην καρποφορία 
πολλών φυτών, επίσης τα παρασιτικά Υμενόπτερα γεννούν τα αυγά τους μέσα στις 
προνύμφες και νύμφες ενός μεγάλου αριθμού εντόμων βλαβερών για την γεωργία. 
Άλλωστε αυτά τα είδη Υμενοπτέρων χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιολογική 
καταπολέμηση. Τα εντομοφάγα έντομα, όπως οι πασχαλίτσες, είναι σημαντικοί 
θηρευτές των επιβλαβών εντόμων, όπως οι αφίδες. Γενικά οι φυτοφράκτες αποτελούν 
ζώνες προστασίας και αναπαραγωγής, καθώς και πηγές τροφής για διάφορα είδη ζώων, 
όπως πέρδικες, φάσσες, τσίχλες, λαγοί, κ.ά. Στην Κρήτη, φυτοφράκτες όπου 
συμμετέχουν η ακονυζά και η θυμελαία θεωρείται ότι αποτελούν καταφύγιο για 
ωφέλιμα έντομα, ενώ πολλά πουλιά φωλιάζουν ή καταφεύγουν εκεί (Κολλάρος 2008). 

6. Συγκρατούν μεγάλο ποσοστό σκόνης από χωματόδρομους και δρόμους μεγάλης 
κυκλοφορίας και σταγονιδίων ψεκασμού από γειτονικές καλλιέργειες. 

 

 

Σημασία των ξερολιθιών, των αναβαθμίδων και άλλων στοιχείων του τοπίου 

Σύμφωνα με τους Smith κ.ά. (2010). Jonason κ.ά. (2011), Reitalu κ.ά. (2012), η μεγάλη 
ποικιλομορφία στη δομή και τη σύνθεση του τοπίου και η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων 
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συνεπάγονται μεγαλύτερη παρουσία φυτικών ειδών, πεταλούδων και πτηνών. Τα στοιχεία που 
συνθέτουν το αγροτικό τοπίο (αναβαθμίδες, ξερολιθιές, αναχώματα, φυσικά πρανή στα όρια 
των ελαιώνων, κ.ά.), αυξάνουν την ποικιλότητα των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων της 
βιοποικιλότητας (π.χ. παρέχουν καταφύγιο σε πλήθος ειδών εντόμων και άλλων ασπονδύλων, 
ερπετών και μικροθηλαστικών). Επιπροσθέτως, οι αναβαθμίδες στα επικλινή εδάφη 
συμβάλλουν στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων.  

Σημασία των υγροτόπων 

Οι υγρότοποι στηρίζουν ποικίλα, ενίοτε και πολύπλοκα, τροφικά πλέγματα παρέχοντας 
καταφύγιο, τροφή και δυνατότητες αναπαραγωγής σε πολλά είδη. Οι υγρότοποι κατακρατούν 
επίσης σημαντικές ποσότητες νερού περιορίζοντας τον κίνδυνο πλημμύρων και εμπλουτίζουν 
τους υπόγειους υδροφορείς. Επιπροσθέτως, διατηρώντας την υγρασία του αέρα και 
εμποδίζοντας μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του συμβάλλουν στη διατήρηση 
ηπιότερου κλίματος το οποίο παρέχει προστασία των καλλιεργειών από παγετούς και καύσωνες. 
Υπό συνθήκες διατηρούν την υπόγεια στάθμη πλησίον της ζώνης του ριζοστρώματος 
μειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ή περιορίζοντας στο ελάχιστο την εφαρμογή αρδεύσεων. 

Σημασία των ηλικιωμένων δένδρων 

Τα γέρικα δένδρα προσελκύουν πολλά νυκτόβια αρπακτικά πουλιά. Επίσης, οι κουφάλες των 
γέρικων δένδρων παρέχουν θέσεις για φωλεοποίηση ή προσφέρουν καταφύγιο σε 
κουκουβάγιες (Athene noctua), ερπετά και μικροθηλαστικά (Beaufoy, no date).  

 

Ελαιώνες και βιοποικιλότητα 

Οι ελαιώνες είναι ένα «ιδιαίτερο» αγροτικό οικοσύστημα για τους εξής λόγους (Margaris κ.ά. 
2001): 

- Συνεχίζουν να είναι παραγωγικοί, μέχρι ενός σημείου φυσικά, με την ελάχιστη 
καλλιέργεια και φροντίδα. 

- Μπορούν να επιβιώσουν υπό αρκετά δυσμενείς συνθήκες, όπως έλλειψη νερού και 
θρεπτικών συστατικών, κακή ποιότητα εδάφους, κ.ά. 

- Ακόμα και μετά την εγκατάλειψή τους, οι ελαιώνες έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε 
οικοσυστήματα μεσογειακού τύπου (Giourga et al. 1998) 

- Ακόμα και μετά από χρόνια εγκατάλειψης, οι ελαιώνες μπορούν να επανέλθουν στην 
αρχική τους κατάσταση με την εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών, 
πράγμα εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο σε άλλου είδους καλλιέργειες. 

Όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, τείνει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη στους παραδοσιακούς 
ελαιώνες οι οποίοι εμφανίζουν εντυπωσιακή δομική ποικιλομορφία. Οι ξερολιθιές, τα τμήματα 
φυσικής βλάστησης και τα μεγάλης ηλικίας δένδρα υποστηρίζουν πολλά είδη της άγριας ζωής, 
όπως πεταλούδες και άλλα ασπόνδυλα, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά (Martin et al., 2010). Στο 
έργο LIFE Φύση CENT.OLI.MED (LIFE07 NAT/IT/000450), που εκπονήθηκε από το Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (Ιταλία) και άλλους επιστημονικούς φορείς, βρέθηκε πως, 
μόνο κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, παρατηρήθηκαν 26 είδη ζώων (3 θηλαστικά, 19 πτηνά 
και 4 ερπετά), και 308 είδη φυτών στους ελαιώνες. Επίσης σύμφωνα με τους Biala et al. (2010) 
11 είδη θηλαστικών, 7 είδη πεταλούδων, 10 είδη ορθοπτέρων και 28 είδη Αγγειόφυτων του 
Παραρτήματος II της Οδηγίας των Βιοτόπων εξαρτώνται άμεσα από τα αγροτικά 
οικοσυστήματα. Ο Αγαπάκης (2004) εκτιμώντας την ποικιλότητα της εδαφόβιας πανίδας σε 
ελαιώνες της Κρήτης κατέγραψε 28 τάξεις ασπονδύλων (μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρονται 
40 οικογένειες των κολεόπτερων). 
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Η βιοποικιλότητα εντός του εδάφους, μολονότι εξαιρετικά σημαντική για τη γεωργία, ακόμη δεν 
έχει μελετηθεί ικανοποιητικά (Wall et al. 2001, Turbé et al. 2010). Συγχρόνως, τα χαμηλά 
επίπεδα φυτοφαρμάκων που συνήθως χρησιμοποιούνται στους ελαιώνες, επιτρέπουν την 
παρουσία πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. Κάποιοι ερευνητές μάλιστα (Κέντρος κ.ά. 1988) 
χαρακτηρίζουν τον ελαιώνα ως το πρώτο, από άποψη βιοποικιλότητας, μεσογειακό δάσος. 
Εντούτοις, η εντατική εφαρμογή πρακτικών για αύξηση της παραγωγής και η αυξημένη χρήση 
ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της 
βιοποικιλότητας.  

Αρκετές έρευνες και μελέτες τονίζουν ιδιαιτέρως την ουσιαστική στήριξη της ευρωπαϊκής 
ορνιθοπανίδας από τα αγροτικά οικοσυστήματα, τα οποία κατατάσσονται δεύτερα σε σημασία 
μετά τους υγροτόπους (Ακριώτης 1995, Handrinos et al. 1997), ενώ ιδιαίτερες αναφορές έχουν 
γίνει για την ορνιθοπανίδα των ελαιώνων (Pergantis 1981, Wietfield, 1981). Η ελιά ανήκει σε μια 
ομάδα καρπών, της οποίας η περίοδος αιχμής της διαθεσιμότητάς της ως τροφής για τα πουλιά 
συμπίπτει με την πλέον δυσμενή εποχή του χρόνου, τον χειμώνα. Διαθέτει πολύ υψηλή 
ενεργειακή αξία και ενεργειακό όφελος σε σχέση με τους υπόλοιπους σαρκώδεις καρπούς κι 
έτσι αποτελεί σημαντικό πόρο διατροφής για τα διερχόμενα είδη πουλιών και για αυτά που 
ξεχειμωνιάζουν, ιδιαιτέρως όμως για τα παμφάγα στρουθιόμορφα πτηνά των οικογενειών 
Sylvidae και Turdidae. Η σημασία της καλλιέργειας της ελιάς ως χειμερινού διατροφικού πόρου 
για τα καρποφάγα είδη πουλιών, καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψη ότι η 
ελαιοκαλλιέργεια είναι διαδεδομένη σε όλη τη Μεσόγειο, όπως στην Ιταλία (Farina, 1989), στην 
Ελλάδα, στην Τυνησία, στην Ισπανία κ.λπ. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι ελαιώνες 
εμφανίζονται ως πραγματικά δάση. Εξάλλου, συχνά είναι και οι μοναδικές δενδροφυτεμένες 
εκτάσεις (αν εξαιρέσουμε τα λίγα πευκοδάση) στα περισσότερα από τα νησιά μας, όπου τα 
μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα εμφανίζονται υποβαθμισμένα και πολλές φορές σε πορεία 
ερημοποίησης, υπό τη συνεχή πίεση της υπερβόσκησης, της φωτιάς και άλλων παραγόντων.  

Ο ελαιώνας είναι στην ουσία ένας τεχνητός βιότοπος για τη βιοποικιλότητα της εκάστοτε 
περιοχής. Η μακροχρόνια παρουσία του και η μη εντατική καλλιέργειά του, η οποία συνεπάγεται 
απουσία μηχανοκίνητων μέσων (ελκυστήρων, δονητών, ημιφορτηγών), έχει ως αποτέλεσμα την 
προσαρμογή των περισσοτέρων ειδών σε αυτούς. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι η ελιά 
και τα συνοδά είδη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μεσογειακού οικοσυστήματος.  

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην ορνιθοπανίδα, ορισμένα είδη έχουν παρατηρηθεί μόνο σε 
εγκαταλελειμμένους ελαιώνες, άλλα σε κάθε είδους ελαιώνες, ενώ άλλα είδη προτιμούν 
ελαιώνες «ανοικτούς», κοντά σε κέντρα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα είδη της 
ορνιθοπανίδας, συχνάζουν στους ελαιώνες για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι των οποίων 
είναι (Θεοδωρακάκης, 1996):  

1. η εύρεση τροφής, η οποία μπορεί να αποτελείται από έντομα, καρπούς (ελιές), αλλά και 
πουλιά ως λεία για τα αρπακτικά, 

2. η παροχή κάλυψης στο φύλλωμα των ελαιόδενδρων ή στον υποόροφο (εάν υπάρχει), 

3. το κούρνιασμα στα κλαδιά των δένδρων, 

4. η δημιουργία φωλεών στο φύλλωμα, σε τρύπες, σχισμές, ή σε κουφάλες των κορμών 
των δένδρων.  

Καταγραφές της ορνιθοπανίδας σε ελαιώνες έχουν γίνει τόσο τον χειμώνα, για να καταγραφούν 
οι μόνιμοι κάτοικοι και οι χειμερινοί επισκέπτες, όσο και την άνοιξη, που είναι η περίοδος 
αναπαραγωγής για τα περισσότερα είδη, για να καταγραφούν οι μόνιμοι κάτοικοι, οι 
καλοκαιρινοί επισκέπτες και τα περαστικά, κατά τη μετανάστευση, είδη. Από τα αποτελέσματα 
φαίνεται πως οι ελαιώνες υποστηρίζουν περισσότερα πουλιά από τα γειτονικά τους φυσικά 
οικοσυστήματα (πευκοδάσος και φρύγανα) όσον αφορά στην πυκνότητα των ατόμων την 
περίοδο του χειμώνα και στην πυκνότητα των αναπαραγόμενων ζευγαριών την άνοιξη. Το 
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συμπέρασμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τη γνωστή βιβλιογραφία για τη σημασία των 
ελαιώνων για τα πουλιά λόγω της διαθεσιμότητας ελαιοκάρπου και της παροχής κάλυψης, κατά 
την περίοδο του χειμώνα (Γραμματικάκη κ.ά., 2007). 

 

Κύριες καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της ελιάς – Επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα 

Στην καλλιέργεια της ελιάς κάθε καλλιεργητική περίοδος περιλαμβάνει έναν κύκλο  
καλλιεργητικών φροντίδων, το εύρος των οποίων συνήθως ποικίλει αναλόγως των τοπικών 
εδαφοκλιματικών συνθηκών, αλλά και των συνηθειών και εμπειριών των παραγωγών. Κάθε 
καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με το κλάδεμα των δένδρων και ολοκληρώνεται με τη συγκομιδή 
του καρπού. Ένα ενδεικτικό «ημερολόγιο» των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
του έργου Life SAGE10 (Πελοπόννησος: Χώρα Τριφυλίας και Κρήτη: Μεραμβέλλο και Πεζά 
Ηρακλείου) και οι πιθανές επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα δίνεται στη συνέχεια: 

Κλάδεμα  

Στοιχεία εφαρμογής Το είδος του κλαδέματος που εφαρμόζεται κάθε φορά, είναι συνάρτηση της 
ηλικίας των δένδρων, της υγείας, της παραγωγικότητάς τους και άλλων παραγόντων. Το 
κλάδεμα νεαρών δένδρων αποσκοπεί στη διαμόρφωση της κόμης τους. Στα ενήλικα δένδρα το 
κλάδεμα αποσκοπεί στη δημιουργία ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας  ενώ στα 
γέρικα το κλάδεμα αποσκοπεί στην ανανέωση του δέντρου. Συνεπώς το είδος (και κατ’ 
επέκταση η ένταση) του κλαδέματος και η συχνότητά του ποικίλουν αναλόγως της κατάστασης 
και των αναγκών της κάθε καλλιέργειας και των στόχων του κάθε παραγωγού. Η επικρατέστερη 
συχνότητα κλαδέματος είναι μία φορά ανά έτος, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραγωγοί 
κλαδεύουν ανά δύο ή τρία έτη. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις οι παραγωγοί πραγματοποιούν 
επαναλαμβανόμενο «κλαδοκάθαρο» έως τον Αύγουστο, ή ακόμη και έως τον Οκτώβριο. Η 
συνηθέστερη περίοδος εφαρμογής του κλαδέματος είναι: 

Κρήτη: τέλος Ιανουαρίου – αρχές Μαρτίου. 

Χώρα Τριφυλίας: ταυτόχρονα με τη συγκομιδή (Νοέμβριος – Ιανουάριος). 

Επιπτώσεις. Το κλάδεμα έχει επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα όταν πραγματοποιείται «εκτός 
εποχής», ιδιαίτερα κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, περίοδο κατά την οποία αναπαράγονται 
τα περισσότερα είδη. Στο τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου τα μικρά έχουν πετάξει και οι 
φωλιές παραμένουν άδειες. Θετική είναι η αποφυγή κοπής κλαδιών που έχουν φωλιές, ακόμη 
και άδειες, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξανά από τα πουλιά αργότερα.  

Το είδος και ή ένταση του κλαδέματος μπορεί να έχει έμμεση θετική επίδραση στη 
βιοποικιλότητα. Με το κατάλληλο κλάδεμα τα δένδρα διατηρούνται σε καλή υγιή κατάσταση και 
μειώνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών και προσβολών. Συνεπώς μειώνεται και η ανάγκη 
εφαρμογής φυτοφαρμάκων (Μετζιδάκης & Γκίκα, 2005).  

Κατεργασία εδάφους  

Στοιχεία εφαρμογής. Πραγματοποιείται μετά το κλάδεμα και μετά το τέλος των πολλών βροχών 
με τη χρήση διάφορων σκαπτικών μέσων, όπως η φρέζα ή ο καλλιεργητής και αποσκοπεί κυρίως 
στην καταστροφή των ζιζανίων (αν και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις). Συνήθης περίοδος 
εφαρμογής στις τρεις περιοχές του έργου:  

Φεβρουάριος – Μάρτιος (αναλόγως του καιρού μπορεί να διαρκέσει έως και τις αρχές 
Ιουνίου).  

Επιπτώσεις. Με τα διάφορα σκαπτικά μέσα, και ειδικά κατά το πέρασμα της φρέζας, είναι πολύ 
εύκολο να συνθλιβούν διάφορα είδη της πανίδας τα οποία δεν φαίνονται καθώς κρύβονται 
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μέσα στην βλάστηση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και σπονδυλωτά όπως λαγοί, κουνέλια, 
πέρδικες, αλεπούδες, χελώνες, κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πέρδικες φωλιάζουν στα 
πρώτα μέτρα μέσα από το περίβολο του χωραφιού. Επιπροσθέτως, η συμπίεση του 
καλλιεργούμενου εδάφους από τα τρακτέρ μπορεί να επιφέρει καταστρεπτικές οικολογικές και 
γεωργικές συνέπειες όπως:  

••••    δημιουργία συνθηκών ασφυξίας και καταστροφή της πανίδας του εδάφους η οποία 
είναι απαραίτητη για τον αερισμό, τη στράγγιση και την ανοργανοποίηση της οργανικής 
ύλης προς όφελος των καλλιεργειών. 

••••    Περιορισμό της βλάστησης του υποορόφου. 

Διαχείριση ζιζανίων  

Στοιχεία εφαρμογής. Πραγματοποιείται με μηχανικές ή χημικές μεθόδους, κυρίως αναλόγως των 
συνηθειών και εμπειριών των παραγωγών. Η χημική ζιζανιοκτονία εφαρμόζεται κατά περίπτωση 
είτε καθολικά, είτε στοχευμένα, με την τελευταία να παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή 
των συνιστώμενων δόσεων που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων. Συνήθης 
περίοδος εφαρμογής στις τρεις περιοχές του έργου: 

Μάρτιος - Απρίλιος έως και Μάιος για μηχανική καταστροφή των ζιζανίων χωρίς 
αναμόχλευση του εδάφους. Σε ποτιστικά χωράφια μπορεί να επαναληφθεί και αργότερα 
αναλόγως των αναγκών. 

Από τα τέλη Μαρτίου έως και τον Απρίλιο για χημική καταστροφή της ζιζανιοχλωρίδας με 
διάφορα σκευάσματα glyphosate. 

Επιπτώσεις. Κατά τη μηχανική καταστροφή των ζιζανίων ενδέχεται να ισχύουν οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα που προκύπτουν και κατά την κατεργασία του εδάφους. Ωστόσο, στην 
περίπτωση της χορτοκοπής, οι επιπτώσεις πηγάζουν από το γεγονός ότι πραγματοποιείται κατά 
την αναπαραγωγική περίοδο των περισσότερων ειδών της πανίδας. 

Κατά τη χημική καταστροφή της ζιζανιοχλωρίδας ισχύουν γενικώς οι επιπτώσεις που 
προκύπτουν από τη χρήση βιοκτόνων (βλ. φυτοπροστασία). Τα σκευάσματα ζιζανιοκτόνων που 
παρουσιάζουν μεγάλους κινδύνους για την άγρια πανίδα είναι αυτά που περιέχουν 
τεταρτοταγείς αμμωνιακές ενώσεις και οι δινιτρο-ενώσεις. 

Φυτοπροστασία  

Στοιχεία εφαρμογής. Η αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών πραγματοποιείται με σκευάσματα 
και μεθόδους περισσότερο ή λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Εφαρμόζονται ψεκασμοί 
κυρίως εντομοκτόνων και σε μικρότερο βαθμό μυκητοκτόνων. Αρκετά διαδεδομένη είναι και η 
χρήση παγίδων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών. Συνήθης περίοδος εφαρμογής 
στις τρεις περιοχές του έργου: 

Φεβρουάριος - Μάρτιος για την καλόκορη (μόνο στην Χώρα Τριφυλίας),  

Μάρτιος για τον ρυγχίτη,  

Μάϊος για τον πυρηνοτρήτη. 

Ιούνιος - Ιούλιος για τοποθέτηση παγίδων παρακολούθησης ή καταπολέμησης του δάκου 
και ψεκασμοί (αν χρειαστεί, έως και τον Οκτώβριο αναλόγως του καιρού, οι κρατικοί 
ψεκασμοί δεν συνυπολογίζονται). 

Επιπτώσεις. Η έντονη χρήση βιοκτόνων έχει ως συνέπεια τη σημαντική ελάττωση των αυτοφυών 
φυτών και ζιζανίων, των εντόμων και των γαιοσκωλήκων. Κατά συνέπεια επιφέρει σημαντική 
ελάττωση των διατροφικών πόρων διαφόρων ειδών της πανίδας. Επιπλέον κάποια προϊόντα 
είναι πολύ τοξικά και προκαλούν τον άμεσο θάνατο πουλιών και θηλαστικών. Όσον αφορά 
ειδικά στα εντομοκτόνα είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιούνται τα οργανοφωσφορικά. 
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Λίπανση  

Στοιχεία εφαρμογής. Λόγω των αναγκών του φυτού για βλαστική ανάπτυξη και παραγωγή κάθε 
χρόνο απομακρύνονται από τον ελαιώνα σημαντικές ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και καλίου 
που αποτελούν τα κύρια θρεπτικά στοιχεία της ελιάς. Έχει βρεθεί ότι για την παραγωγή 100 
κιλών ελαιοκάρπου απομακρύνονται κατά μέσο όρο από το έδαφος: 0,9 κιλά Άζωτο (Ν), 0,2 κιλά 
Φωσφόρο (Ρ), 1,0 κιλό Κάλιο (Κ) και 0,4 κιλά Ασβέστιο (Ca). Όταν οι ποσότητες που 
απομακρύνονται είναι μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες, αυτά τα στοιχεία πρέπει να 
συμπληρωθούν στο έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγής. Η ποσότητα 
των στοιχείων που πρέπει να προστεθούν στο έδαφος κάθε ελαιώνα εξαρτάται από ποικίλους 
παράγοντες (π.χ. τον τύπο του εδάφους, τα διαθέσιμα αποθέματα, την ετήσια παραγωγή, τις 
ακολουθούμενες πρακτικές στο κλάδεμα, την άρδευση κ.λπ.) και, συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια 
ιδανική στρατηγική λίπανσης γενικής ισχύος. Υπάρχουν, όμως, γενικές κατευθύνσεις με 
πρωταρχικό μέλημα την αναπλήρωση τουλάχιστον των θρεπτικών στοιχείων που 
απομακρύνθηκαν με τη συγκομιδή και το κλάδεμα. Στις ποσότητες αυτές πρέπει να 
συνεκτιμηθεί και μια ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που δεσμεύεται στο έδαφος, σε μη 
αφομοιώσιμη μορφή (κυρίως σε Φωσφόρο και Κάλιο) ή ακόμη χάνεται με έκπλυση προς τα 
κατώτερα στρώματα του εδάφους (κυρίως σε Άζωτο).  

Συνήθης περίοδος εφαρμογής στις τρεις περιοχές του έργου: 

Δεκέμβριος/Ιανουάριος – Φεβρουάριος, πραγματοποιείται η «τυπική» λίπανση.  

Άνοιξη, κατά την άνθιση, πραγματοποιούνται οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με ιχνοστοιχεία. 

Καλοκαίρι, κατά την άρδευση των ελαιώνων, η τυχόν εφαρμογή υδρολίπανσης. 

Επιπτώσεις. Λόγω της επιφανειακής απορροής και της πλευρικής στράγγισης μπορεί να 
απομακρυνθούν πολλά στοιχεία και να προκληθεί ρύπανση των υπόγειων και των 
επιφανειακών υδάτων. Αντιθέτως, η λίπανση με κοπριά μπορεί να εξασφαλίσει όφελος στον 
παραγωγό χωρίς βλάβες στο περιβάλλον καθώς αποτελεί πηγή οργανικής ύλης και διατροφής 
για τα φυτά.  

Χλωρή λίπανση  

Στοιχεία εφαρμογής. Αποτελεί εναλλακτική πρακτική για τον εμπλουτισμό του εδάφους με 
άζωτο και συνίσταται στη σπορά ψυχανθών (βίκος, κουκιά, κλπ). Την άνοιξη παραχώνονται στο 
έδαφος ή κόβονται με χορτοκοπτικό πριν την ανθοφορία τους, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα 
ελαιόδεντρα σε νερό και θρεπτικά συστατικά. Κομμένα παραμένουν στο έδαφος και 
δημιουργούν ένα στρώμα που συμβάλλει στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας. Το σύστημα 
της χλωρής λίπανσης αποδίδει καλύτερα σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις. 

Επιπτώσεις. Συντελεί στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, στην καλύτερη απορρόφηση 
του νερού και, ιδίως σε επικλινείς ελαιώνες, στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση. 
Μελέτες με διάφορα δημητριακά ή ψυχανθή ως χορτοδοτικά φυτά, σε επικλινείς (30%) 
ελαιώνες στην Ισπανία, δείχνουν ότι η χλωρή λίπανση μειώνει τις απώλειες εδάφους στο 10% 
συγκρινόμενη με την καλλιέργεια και στο 5% συγκρινόμενη με την ακαλλιέργεια και τη 
ζιζανιοκτονία. 

Άρδευση  

Στοιχεία εφαρμογής. Η μέθοδος, η συχνότητα και δοσολογία διαφοροποιούνται αναλόγως των 
τοπικών συνθηκών και αναγκών των ποικιλιών.  

Συνήθης περίοδος εφαρμογής στις τρεις περιοχές του έργου: Μάιος έως και Οκτώβριος. 

Επιπτώσεις. Η άρδευση επιδρά θετικά στη βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες 
όπου το νερό αποτελεί τον κατ’ εξοχήν περιοριστικό παράγοντα.   
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Συγκομιδή  

Στοιχεία εφαρμογής. Οι καρποί της ελιάς συγκομίζονται  κατευθείαν από το δένδρο ή μετά από 
τεχνητή ή φυσική πτώση τους πάνω σε δίχτυ. Στην περίπτωση φυσικής πτώσης, ο καρπός 
συλλέγεται σε τακτικά διαστήματα (π.χ. κάθε εβδομάδα). Όταν εφαρμόζεται μηχανική 
συγκομιδή, τυχόν ζημιές στα δένδρα μπορεί να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για 
μολύνσεις από Pseudomonas. Γενικώς, όμως, η μηχανική συγκομιδή περιορίζει τις ζημιές στο 
δέντρο και τον καρπό συγκριτικά με τον συνήθη τρόπο ραβδισμού. Η συνήθης περίοδος και 
μέθοδος συγκομιδής ποικίλλει στις περιοχές του έργου, αναλόγως των ποικιλιών και των 
τοπικών συνθηκών: 

Κρήτη: Νοέμβριος – Ιανουάριος με ραβδισμό και μηχανικά μέσα (ελαιοραβδιστικά 
μηχανήματα  και παλμικές βέργες).  

Χώρα Τριφυλίας: Οκτώβριος – Ιανουάριος με ραβδισμό και σπανίως με μηχανικά μέσα 
(παλμικές βέργες). 

Επιπτώσεις. Κατά τη συγκομιδή με ραβδισμό και με μηχανικά μέσα προκαλείται όχληση προς τα 
είδη της πανίδας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.  

 
 
Οδηγίες καλών πρακτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους 

ελαιώνες 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδά της μπορεί να καταστεί σύμμαχος του 
παραγωγού στο πλαίσιο μιας διαδικασίας παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας η οποία 
διασφαλίζει τον περιορισμό ή μετριασμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και 
επιδεικνύει υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία, διαφυλάσσοντας την προσαρμοστικότητα της 
γης και ενεργοποιώντας μηχανισμούς αυτο-ρύθμισης του οικοσυστήματος. Η διατήρηση της 
ποικιλότητας του αγροτικού τοπίου και των ειδών που απαντούν σε ένα αγροτικό οικοσύστημα 
μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ορισμένων γενικών κανόνων όπως οι ακόλουθοι: 

 

Τι μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί για …    

… το τοπίο 

����    Να συντηρούν και να ανασυστήνουν πολυποίκιλα περιβάλλοντα σε χώρους γύρω από την 
καλλιέργειά τους. 

����    Να διατηρούν και να διαφυλάττουν τους φυσικούς χώρους του αγροτικού τοπίου. 
Τέτοιους φυσικούς χώρους συνιστούν, για παράδειγμα, οι φυτοφράκτες, οι ξερολιθιές, οι 
αναβαθμίδες, τα μεμονωμένα ή σε συστάδες δένδρα μεγάλης ηλικίας, τυχόν μικρά δάση 
και υγρότοποι στην περιοχή γύρω από την καλλιέργεια. Σε περίπτωση εξάλειψης αυτών 
των φυσικών χώρων μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που θα οδηγήσουν σε 
σημαντική απώλεια της παραγωγικότητας σε βάρος του ελαιοπαραγωγού.  

����    Να προστατεύει τη χλωρίδα και την πανίδα κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών 
εργασιών.  

… τους φυτοφράκτες 

����    Να διατηρούν και να βελτιώνουν τους υπάρχοντες φυτοφράκτες καλύπτοντας τα κενά 
που δημιουργούνται και ανανεώνοντας τη βλάστησή τους.  

����    Να συμπληρώνουν ένα υπάρχον δίκτυο φυτοφρακτών.  
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����    Το μέγεθος των φυτικών φρακτών και κύρια ο πλευρικός έλεγχος για τη διαφύλαξη της 
ζωτικότητάς τους και για την αποφυγή της αύξησης του πλάτους τους, μπορεί να 
πραγματοποιείται με ράβδους κοπής τοποθετημένες πάνω σε ειδικούς βραχίονες που 
κατευθύνονται από το τρακτέρ.  

����    Όταν φυτεύουν νέους, ή συμπληρώνουν ή βελτιώνουν υπάρχοντες φυτοφράκτες να 
χρησιμοποιούν, κατά προτεραιότητα, φυτικά είδη της περιοχής τους.  

����    Να θυμούνται ότι η συντήρηση και διαμόρφωση των φυτοφρακτών πραγματοποιούνται 
σε «νεκρή» περίοδο από άποψη καλλιεργητικών δραστηριοτήτων, κατά την οποία η 
διάθεση χρόνου δεν αποβαίνει εις βάρος της καλλιέργειάς τους. 

… τις ξερολιθιές, αναβαθμίδες 

Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να προστατεύουν το αγροτικό τοπίο, διατηρώντας τα 
παραδοσιακά στοιχεία που το συνθέτουν. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να καταστρέφονται 
οι αναβαθμίδες, οι ξερολιθιές, τα αναχώματα και τα φυσικά πρανή στα όρια των 
ελαιώνων. Οι αναβαθμίδες που υπάρχουν στα επικλινή εδάφη πρέπει να 
προστατεύονται και να συντηρούνται και για λόγους αποφυγής διαβρωτικών 
φαινομένων. Επιπλέον αποτελούν καταφύγιο για τα έντομα, τα ερπετά, και τα 
μικροθηλαστικά. 

… τους υγροτόπους 

����    Να διατηρούν τους μαιάνδρους των ρυακιών και των ποταμών, αποφεύγοντας τις 
διευθετήσεις στον ρου τους.  

����    Να διατηρούν τη μέγιστη δυνατή βλάστηση πλευρικά, κατά μήκος της ροής του νερού. Τα 
δένδρα και οι θάμνοι συγκρατούν τα νερά από τα μεγάλα ρέματα, σταθεροποιούν τις 
όχθες και εμποδίζουν την διάβρωσή τους και έτσι την απώλεια γεωργικής γης.  

����    Να αποφεύγουν την επιχωμάτωση των βάλτων οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα πολλών 
εντομοφάγων ειδών της πανίδας. 

….τα  μεγάλης ηλικίας δένδρα 

����    Όταν ανανεώνουν τον ελαιώνα τους φυτεύοντας νέα δένδρα να διατηρούν τουλάχιστον 
κάποια από τα ηλικιωμένα (εκτιμάται πως ένα ποσοστό της τάξεως του 5% είναι 
ικανοποιητικό).  

����    Να διατηρούν τα μεγάλης ηλικίας δένδρα άλλων ειδών που βρίσκονται μέσα ή στα όρια 
του ελαιώνα τους.  

 
Τι μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί κατά  …    

… την κατεργασία του εδάφους και την καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικές 

μεθόδους 

����    Να περιορίζουν τις ενέργειες αυτές στο απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο4. 

                                                 
4
 Η μηχανική κατεργασία του εδάφους πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και να διενεργείται μόνο όταν αυτή 

κρίνεται επιβεβλημένη. Συνήθεις λόγοι που, απουσία εναλλακτικών επιλογών, επιβάλλουν την εφαρμογή μηχανικής 
κατεργασίας είναι (προσαρμογή από Μετζιδάκης, 2006):  

• καταστροφή ζιζανίων, συγκέντρωση ριζωμάτων πολυετών ζιζανίων,  
• βελτίωση φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους (π.χ. χαλάρωση συνεκτικού εδάφους),  
• ενσωμάτωση λιπασμάτων κ.ά.  
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����    Να επιλέγουν το είδος της κατεργασίας και τα μηχανήματα (εδαφοκατεργασίας και 
χορτοκοπής) που είναι κατάλληλα για τον σκοπό της επέμβασής τους [π.χ. καταστροφή 
ετήσιων και επιφανειακών ζιζανίων με ανάξεση του εδάφους (σβάρνισμα), αποφυγή του 
σκαψίματος του εδάφους με την χρήση περιστροφικών σκαπτικών (φρέζα)]. 

����    Να προτιμούν μηχανήματα κατεργασίας ελαφριού τύπου, ώστε να μην επηρεάζεται 
αρνητικά η δομή του εδάφους και η πανίδα του.  

����    Το βάθος κατεργασίας να μην ξεπερνά τα 15-20 εκ. (ιδανικά <10 εκ.).  

����    Να εφαρμόζουν ένα σύστημα εκφοβισμού για την απομάκρυνση της πανίδας πριν την 
εφαρμογή της φρέζας. Για παράδειγμα ο παραγωγός μπορεί να διασχίζει γρήγορα με τα 
πόδια την περιοχή.  

����    Να μην εφαρμόζουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο το φρεζάρισμα κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής των ειδών της πανίδας. Αυτή η περίοδος, για τα περισσότερα είδη, είναι η 
άνοιξη.  

����    Να σημαδεύουν τις θέσεις όπου υπάρχουν φωλιές διαφόρων ειδών πριν από τη χρήση 
της φρέζας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις αποφεύγουν.  

����    Να ξεκινούν την χορτοκοπή από το κέντρο του ελαιώνα περιστροφικά γιατί με τον τρόπο 
αυτό τα ζώα μπορούν να διαφύγουν ευκολότερα.  

����    Να θυμούνται ότι τα περισσότερα είδη πουλιών κουρνιάζουν μετά τη δύση του ήλιου και 
είναι δυσκολότερο να διαφύγουν.  

����    Να ρυθμίζουν το ύψος κοπής τουλάχιστον στα 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος (ή στο 
μέγιστο δυνατό), ιδιαίτερα στην περιφέρεια του ελαιώνα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται 
η πιθανότητα να μην καταστραφούν υπάρχουσες φωλιές.  

����    Να διαχειρίζονται τη φυτομάζα που προκύπτει από τη χορτοκοπή προς όφελος του 
οικοσυστήματος, ενσωματώνοντάς την στο έδαφος. Εάν, για λόγους αποφυγής της 
διάδοσης ζιζανίων μέσω των σπερμάτων τους ή ακόμη και για λόγους οικονομίας χρόνου 
και εργατικών εξόδων, επιλέξουν την καύση τους, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας για την αποφυγή πυρκαγιάς: να 
επικρατεί άπνοια, να μην επικρατεί καύσωνας, η καύση να γίνεται σε κατάλληλη θέση και 
υπό συνεχή επιτήρηση.  

����    Να εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους όπως η βόσκηση αγροτικών ζώων η οποία 
θεωρείται ως μέθοδος αποτελεσματικής ζιζανιοκοπής χωρίς χρήση χημικών. 
Οπωσδήποτε χρειάζεται προσοχή όσον αφορά στη χρονική στιγμή που θα διενεργηθεί, 
στη χρονική διάρκειά της, στην πυκνότητα των ζώων ανά στρέμμα και στο είδος των ζώων 
που θα χρησιμοποιηθούν. Δεν συστήνονταν οι αίγες, λόγω του απείθαρχου τρόπου 
βόσκησής τους και της κινητικότητάς τους, αν όχι σε όλες, τουλάχιστον στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Η βόσκηση των πρόβατων θεωρείται η λύση που είναι πιο φιλική προς το 
περιβάλλον, επίσης τα περιττώματά τους παρέχουν επαρκή λίπανση του ελαιώνα. 

… τη λίπανση 

����    Να γίνεται μετά από αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής ώστε να αποφεύγονται 
οι υπερλιπάνσεις. 

����    Να προτιμάται η χρησιμοποίηση βιολογικών λιπασμάτων, κοπριάς, κομπόστας, ή χλωρής 
λίπανσης, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης των υδάτων.  

����    Να ενσωματώνουν κατάλληλα τα κοκκώδη σκευάσματα στο έδαφος (εκτός αν μειώνεται 
η δραστικότητά τους).  
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����    Να μην κάνουν εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 5 m από όχθες 
ποταμών και λιμνών και 1 m από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια και 
γεωτρήσεις. Ειδικότερα για τις ευπρόσβλητες ζώνες, επιβάλλεται η αποφυγή των 
αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 2 m από τις όχθες διωρύγων ή 
καναλιών άρδευσης και στράγγισης αν αναφερόμαστε σε επίπεδες εκτάσεις, ενώ αυτή η 
απόσταση ασφαλείας ανέρχεται στα 6 m, αν οι εκτάσεις παρουσιάζουν κλίση μεγαλύτερη 
του 10%. 

����    Να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες προεργασίες (π.χ. μεταφορά, γέμισμα 
λιπασματοδιανομέα, παρασκευή ψεκαστικού υγρού) σε επιφάνεια που δεν επιτρέπει τη 
γρήγορη διείσδυση ποσοτήτων λιπασμάτων στο έδαφος (π.χ. αργιλώδη επιφάνεια) και 
μακριά από υδάτινες συλλογές. 

����    Να μην εγκαταλείπουν και να μην αφήνουν εκτεθειμένες συσκευασίες λιπασμάτων στους 
ελαιώνες. 

����    Να τηρούν τους δέοντες κανόνες ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης (βλ. Μαχαίρα, 
Καρασαλή, Βλαχογιάννης κ.ά. 2012). 

… τη χημική ζιζανιοκτονία και τη φυτοπροστασία 

����    Να περιορίζουν τις επεμβάσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. 

����    Να εφαρμόζουν τις συστάσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων που 
χρησιμοποιούν. Πρόκειται για στοιχειώδη προφύλαξη, όχι μόνο για την προστασία της 
άγριας ζωής, αλλά και για την υγεία του χρήστη.  

����    Να εφαρμόζουν, αυστηρά, την ποσότητα που απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις.  

����    Να επιλέγουν, εάν αυτό είναι εφικτό, για την ίδια δραστική ουσία τα σκευάσματα που 
μπορούν να παραχωθούν και έχουν κοκκώδη μορφή.  

����    Να αποφεύγουν τη διάχυση των φυτοφαρμάκων στις πλευρές των μονοπατιών, στις 
πλαγιές, στα χέρσα χωράφια και στις παρυφές των δασών.  

����    Να ελέγχουν με μεγάλη σχολαστικότητα τη ρύθμιση των μηχανημάτων διασποράς, των 
ψεκαστικών και των κοκκοδιανομέων.  

����    Να μην αφήνουν ποτέ στην επιφάνεια του εδάφους εντομοκτόνα με τη μορφή μικρών 
κόκκων. 

����    Να μην αναμιγνύουν ποτέ διαφορετικά σκευάσματα χωρίς σαφείς υποδείξεις για τη 
συμβατότητά τους. 

����    Να αποφεύγουν την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων με πολλή δροσιά, υπό 
βροχή, καθώς και με πολύ αέρα ή πολύ ήλιο.  

����     Να μην εγκαταλείπουν και να μην αφήνουν εκτεθειμένες συσκευασίες στους ελαιώνες. 

����    Να διατηρούν τμήματα των ελαιώνων χωρίς εφαρμογή τοξικών για τα πουλιά και τα 
θηλαστικά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την εποχή της αναπαραγωγής τους.  

����    Να μην εφαρμόζουν αεροψεκασμούς. 

… το κλάδεμα 

����    Να μην κλαδεύουν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, γιατί το διάστημα αυτό 
αναπαράγονται τα περισσότερα είδη της ορνιθοπανίδας. Εάν το κλάδεμα γίνει πριν ή 
μετά, το πρόβλημα μετριάζεται διότι οι φωλιές δεν χρησιμοποιούνται, τα μικρά δηλαδή 
έχουν πετάξει και οι φωλιές είναι άδειες.  
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����    Να αποφεύγουν την κοπή κλαδιών που έχουν πάνω φωλιές, ακόμα και αν αυτές δεν 
χρησιμοποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξανά από 
τα πουλιά αργότερα.  

����    Να διαχειρίζονται τα κομμένα κλαδιά προς όφελος του οικοσυστήματός τους. Υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κομμένα κλαδιά είναι υγιή και δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
ασθενειών προτείνονται: α) να ενσωματώνουν τα κομμένα κλαδιά στο έδαφος, πρακτική 
η οποία συντελεί στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους και μειώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών, β) να διατηρούν σε σωρούς μέρος των κομμένων 
κλαδιών, σε γυμνά σημεία του ελαιώνα, καθιστώντας τους σωρούς καταφύγιο και πηγή 
τροφής για είδη της πανίδας (όπως πουλιά και ερπετά) που αποτελούν εχθρούς των 
βλαβερών εντόμων  και τρωκτικών. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
ασθενειών, τα κομμένα κλαδιά μπορούν να καίγονται με αυστηρή τήρηση των 
στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας για την αποφυγή πυρκαγιάς: να επικρατεί άπνοια, να 
μην επικρατεί καύσωνας, η καύση να γίνεται σε κατάλληλη θέση και υπό συνεχή 
επιτήρηση. 

… την άρδευση 

����    Η άρδευση αυξάνει την βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες που το νερό 
αποτελεί τον κατ’ εξοχήν περιοριστικό παράγοντα. Η δημιουργία μικρών «ταμιευτήρων» 
νερού είναι θετική για τα περισσότερα είδη της πανίδας, γιατί εξασφαλίζεται η παροχή 
νερού προς αυτά. 

… τη συγκομιδή 

����    Να εφαρμόζουν ένα σύστημα εκφοβισμού για την απομάκρυνση της πανίδας πριν από 
την εφαρμογή της μεθόδου συγκομιδής. Για παράδειγμα, ο παραγωγός μπορεί να 
διασχίζει γρήγορα με τα πόδια την περιοχή.  

����    Να σημαδεύουν τις θέσεις όπου υπάρχουν φωλιές διαφόρων ειδών, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να μην τις καταστρέψουν.  
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Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 

 

Φυτοφράκτης, αναβαθμίδες και βράχια εμπλουτίζουν τα δομικά στοιχεία του τοπίου και τα ενδιαιτήματα 
της βιοποικιλότητας (άποψη ελαιώνα στην Μεσσηνία). Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ι. Ιωαννίδης. 

 



 22 

 
Γειτονικοί ελαιώνες στην Κρήτη μετά από χρήση ζιζανιοκτόνου (δεξιά) και χωρίς χρήση ζιζανιοκτόνου 
(αριστερά). Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μ. Δημάκη.  

 
 

 

Ελαιώνας στη Μεσσηνίας στον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καταπολέμηση ζιζανίων. Φωτ. Αρχείο 
ΕΚΒΥ/Μ. Δημάκη.  
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Ελαιώνες με γυμνό έδαφος στα Πεζά Κρήτης, ως αποτέλεσμα της αλόγιστης καταπολέμησης ζιζανίων. 
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους.  
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Θρυματισμένα υπολείμματα κλαδέματος σε ελαιώνα στην Κρήτη παρέχουν ενδιαίτημα σε μεγάλη 
ποικιλία ζωικών ειδών. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ι. Ιωαννίδης. 
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Σωροί κλαδιών σε ελαιώνες στην Μεσσηνία (άνω) και στο Μυραμβέλλο Κρήτης (κάτω) παρέχουν 
ενδιαίτημα σε μεγάλη ποικιλία ζωικών ειδών. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μ.Δημάκη. 
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Γέρικα δένδρα ελιάς σε ελαιώνα στο Μυραμβέλλο Κρήτης. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους 
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Άλλα είδη δένδρων σε ελαιώνες στα Πεζά Κρήτης (άνω) και στο Μυραμβέλλο (κάτω). Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. 
Χατζηχαραλάμπους.   
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Πετρότοιχος σε ελαιώνα στα Πεζά Κρήτης. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους 

 

Πετροσωρός (με απορρίμματα) και άλλα είδη δένδρων στα όρια ελαιώνα στο Μυραμβέλλο Κρήτης. Φωτ. 
Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους 
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Συστάδες φυσικής βλάστησης και πετροσωροί εναλλάσσονται στα όρια δύο ελαιώνων στο Μυραμβέλλο 
Κρήτης. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους 
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Κορμός ελιάς παρέχει καταφύγιο σε σαλιγκάρια (από ελαιώνα στα Πεζά Κρήτης). Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. 
Χατζηχαραλάμπους. 

 

 

Τα σκουπίδια μπορούν να μετατραπούν σε παγίδα για την άγρια ζωή (Chalcides ocellatus σε ελαιώνα στα 
Πεζά Κρήτης). Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. Χατζηχαραλάμπους. 
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Στιγμιότυπα από συναντήσεις με παραγωγούς και 
τους συμβούλους γεωπόνους στο Μυραμβέλλο (άνω) 
και στα Πεζά Κρήτης (κάτω), για τη διάδοση καλών 
πρακτικών για τη βιοποικιλότητα. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ε. 
Χατζηχαραλάμπους 
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Στιγμιότυπα από συναντήσεις με παραγωγούς και 
τους συμβούλους γεωπόνους στην Μεσσηνία, για τη 
διάδοση καλών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα. 
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ι. Ιωαννίδης. 

 

 

 

 

 


