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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα αυξητικά πρότυπα σε τρία είδη πολυετών ψυχανθών Medicago sativa, Trifolium pratense και Trifolium 

repens και τρεις ποικιλλίες του ετησίου ψυχανθούς Trifolium subterraneum (Barker, Trikkala και Woogenellup) 
μελετήθηκαν κάτω από συνθήκες κλίματος ημίξηρου κατα τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου (από το Μάρτιο 
μέχρι τον ΙοιJνιο) στο αγρόκτημα του εργαστηρίου Δασικών Βοσκοτόπων του Α.Π.θ. Μελετήθηκαν σε επίπεδο φυ
τοι) οι αυξητικές παράμετροι: Φυλλική επιφάνεια (L.A), ειδικό βάρος φιJλλου (S.L.W), ειδική φυλλική επιφάνεια 
(S.L.A), ο ρυθμός αι)ξησης του ιJψους φυτού, ο ρυθμός αι)ξησης του μήκους ρίζας, ο λόγος του συνολικού ύψους 
προς το συνολικό μήκος της ρίζας, ο λόγος του ξηρού βάρους του υπέργειου τμήματος προς το υπόγειο, καθώς και 
ο λόγος της φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος του ριζικού συστήματος 

Από τα αποτελέσματα μας προέκυψε ότι οι ποικιλλίες του ετήσιου Trifolium subterraneum Barker και 
Trikkala είχαν υψηλότερους ρυθμούς αι)ξησης από την ποικιλλία woogenellup καθώς και πλατύτερα και λεπτότε
ρα φύλλα, ενώ από τα πολυετή η Medίcago sativa είχε υψηλότερους ρυθμούς αι)ξησης ρίζας καθώς επίσης παχύτε
ρα και στενότερα φύλλα από τα άλλα είδη. Καλύτερη προσαρμογή στον δασικό υπόροφο της Ρ. brutia έδειξαν το 
πολυετές Trifolium repens και οι ποικιλλίες Trikkala και Barker του ετησίου είδους Trifolium subterraneum, ενώ 
στα στείρα υλικά των λατομείων το πολυετές Medicago sativa και η ποικιλλία Wbogenelllup του Trifolium 
subterraneum 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχανθή, ειδικό βάρος φύλλου, ειδική φυλλική επιφάνεια, ρυθμός αύξησης 
ρίζας, ρυθμός αύξησης βλαστού. 

Χρηματοδότηση: ΕΕ, AIR-CT 920134 
ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Τα είδη της οικογένειας των ψυχανθών αναφέρεται ότι αποτελούν βασικά συνθετικά πολλών 
ξηρών και ημίξηρων οικοσυστημάτων (Jenkips et al. 1987, Jarell and Virginia, 1990), αλλά και 
διαφόρων μεταβατικών σταδίων αλλαγής ενός οικοσυστήματος (Κnoop and Walker, 1985). Είναι 
γνωστά 18.000 είδη. Τα περισσότερα από αυτά μπορουν να δεσμεύσουν ή να μετατρέψουν το ατμο
σφαιρικό άζωτο (Ν2) σε μια μορφή, η οποία μπορεί να αφομοιωθεί από τα φυτά. Ορισμένα είδη 
μάλιστα είναι ικανά να επιβιώνουν, να αυξάνουν και να αναπαράγουν επάνω σ' ένα γυμνό από 
βλάστηση, πτωχό σε θρεπτικά συστατικά όξινο δασικό έδαφος. Γι' αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
εργασίες αποκατάστασης ή βελτίωσης των υποβαθμισμένων λιβαδιών (Jorgensen and Craig 1983, 
Watson and Casper 1984). Οι Aronson et al. (1993) υποστηρίζουν ότι τα ψυχανθή είναι τα πρώτα 
είδη που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εργασίες αποκατάστασης, ιδιαίτερα μάλιστα τα ποώδη 
είδη, γιατί έχουν υψηλό αυξητικό δυναμικό που εξασφαλίζει τη δημιουργία φυτοκαλύμματος σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

Είναι ευνόητο ότι οι αυξητικές παράμετροι προσφέρονται για συγκρίσεις μεταξύ ειδών και ποι
κιλλιών (Caldwell and Richards, 1986) και αποτελούν δείκτες ευρωστίας σε επίπεδο φυτού και δεί
κτες παραγωγικότητας του λιβαδιού στο οποίο αναπτύσσονται. Η σχέση μεταξύ ταχύτητας αύξησης 
και παραγωγικότητας τόπου εξετάστηκε από τους Jarvis και Jarvis (1963) και Gήme and Jeffrey 
(1965), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι υψηλές ταχύτητες αύξησης σχετιζονται με χαμηλής παραγω
γικότητας τόπους. Σε περιβάλλοντα όπου ένας οικολογικός παράγοντας είναι περιοριστικός η χα
μηλή ταχύτητα αύξησης των φυτών φαίνεται να είναι πλεονέκτημα ενώ στα ίδια περιβάλλοντα υ-
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ψηλή ταχύτητα αύξησης είναι δυνατό να θέσει κάποια είδη σε μειονεκτική θέση (Bradshaw et al. 
1958, Grime and Hunt 1975, Southwood 1988). 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετήσει την ικανότητα εγκατάστασης ειδών της οικο
γένειας των ψυχανθών σε διαταραγμένα περιβάλλοντα (όπως είναι των λατομείων) καθώς και 
σε υπόροφο δάσους Ρ. brutia και να εξηγήσει τη δυνατότητα επιβίωσης τους στα δυσμενή αυτά 
περιβάλλοντα με βάση τις αυξητικές παραμέτρους. 

Υ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ 

Σπόροι τριών ειδών πολυετών ψυχανθών Medicago sativa (M.sa), Trifolium repens (τ.re.), 
Tπfolium pratense (τ. pr.) και των τριών ποικιλλιών του ετήσιου ψυχανθούς Tπfolium 
subteπaneum ν. Barker (τ.su.v.Ba) Trifolium subteπaneum ν. Tήkkala (τ.su.v.Tr.), Tπfolium 
subterraneum ν . Woogenellup (τ.su . v.wo.) (Papanastasis and Papademetήou 1985, Papanastasis 
and Platis 1989) σπάρθηκαν σε επιφάνειες 50X50cm με τρεις επαναλήψεις. 1) Σε στείρα υλικά 

του λατομείου "Τιτάν", καλυμμένων με έδαφος πάχους 10 cm, και 2) Σε υπορόφο δάσους τρα
χείας πεύκης (Pinus brutia). Στις επιφάνειες αυτές μετρήθηκε η πυκνότητα των ειδών (αριθμός 
ατόμων 1m2) στο τέλος της βλαστικής περιόδου. Επιπλέον οι σπόροι των ειδών αυτών σπάρθηκαν 
κάτω από συνθήκες ημίξηρου κλίματος στο λιβαδοπονικό κήπο του Εργαστηρίου Δασικών Βο
σκοτόπων του Α.Π.θ στις 20 Φεβρουαρίου του 1991 σε σειρές. Στις δειγματοληψίες που έγιναν 
κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου παίρνονταν τρεις επιφάνειες εδάφους ΙΟΧΙΟ cm. Στα 
άτομα κάθε είδους που περιλαμβάνονταν σ' αυτή τη δειγματοληπτική επιφάνεια μετρήθηκαν σε 
επίπεδο φυτού το συνολικό ύψος του υπέργειου τμήματος (cm), και το συνολικό μήκος της ρίζας 
τους (cm). Ακολούθως ξεχωρίστηκε το υπέργειο από το υπόγειο τμήμα και τα φύλλα από τους 
βλαστούς κάθε ατόμου και μετρήθηκε η συνολική φυλλική επιφάνεια με τη βοήθεια ηλεκτρονι
κού πλανημέτρου. Κάθε ένα από τα τμήματα του φυτού τοποθετήθηκε χωριστά σε χάρτινη σακ
κούλα, ξηράνθηκε στους 65°C για 48 ώρες και μετρήθηκε το ξηρό βάρος του. Από τα δεδομένα 
αυτά προσδιορίστηκαν: 

• Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού ύψους φυτού 

• Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού μήκους ρίζας 

• Ο λόγος του συνολικού ύψους φυτού προς το συνολικό μήκος της ρίζας του 

• Το ειδκό βάρος του φύλλου (Ξηρό βάρος φύλλου σε gr ανά μονάδα φυλλικής επιφάνειας 
cm2, SLW) 

• Η ειδική φυλλική επιφάνεια (Φυλλική επιφάνεια σε cm2 ανά gr ξηρού βάρους φύλλου, SLA) 
• Ο λόγος της φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος του ριζικού συστήματος. 

• Ο λόγος του ξηρού βάρους του υπέργειου προς το υπόγειο τμήμα του φυτού. 
Το σχέδιο του πειράματος ήταν πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες και η στατιστική ανάλυση των 

στοιχείων έγινε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια του SPSS προγράμματος. Για τη 
σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς 

(Ε.Σ.Δ.) για επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (ρ::;Ο,Ο5) (Steel and Toπie 1960). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Πολυετή ψυχανθή 
Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά (Πιν. I) στην ικανότητα εγκατάστασης και επιβίωσης της Μ. 

sa. και του Τ. re. στον υπόροφο δάσους. Ενώ αντίθετα (Πιν. 2) η Μ. sa. προσαρμόστηκε και επι
βίωσε πολύ καλύτερα από το Τ. re. και το Τ. pr. στα στείρα υλικά λατομείου. Στην Εικ. 1 α,β 
δίνεται η μεταβολή του ρυθμού αύξησης του συνολικού μήκους της ρίζας (ΕΣΔ=Ο,35) και του 
συνολικού ύψους φυτού όλων των ειδών που μελετήθηκαν στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου . 
Είναι φανερό ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στο ρυθμό αύξησης ρίζας μέχρι τις 15 Μαίου. 
Στη συνέχεια όμως η Μ. sa. είχε σημαντικά 
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Πίναιcαι; 1..Μιrοιφοι7'0.l<\.ότητας(~αtψωv/m2) των ειδών που μελετήθηκαν στον υπόροφο δάσους 
Ρ. brutia στο τέλος της βλαστικής περιόδου. 

Είδη φυτών 

fuM!g 

Trifolium subterraneum 
c. Barker 

Trifolium subterraneum 
c. Trikkala 
Trifolium subterraneum 
c. Woogenellup 

ΙlΩ1!ιnή 

Πυκνότητα 

. (αριθμός ατόμωνfm2) 

1400b 

432b 

Trifolium repens 2100a 
Medicago sativa 1833a 

Πίναιcαι; 2 . .Μιrοι φοι πυκνότητας (~αtψωv/rn2) των ειδών που μελετήθηκαν σε στείρα υλικά 
λατqιείοο σrο τέλο; τη; βλαστικής περιόδου. 

Είδη φυτών 

Ετήσια 

Trifoliuιn subterraneum 
c. Barker 

Trifolium subterraneum 
c. Trikkala 
Trifolium subterraneum 
c. Woogenellup 

ΙlΩ1!ιnή 

Trifolium repens 
Medicago sativa 
Trifolium pratense 

Πυκνότητα 
(αριθμός ατόμωνfm2) 

188ab1> 

22,6c 

222,6a 

102,6b 
180a 
138b 

μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης σε σύγκριση με τα άλλα είδη που μελετήθηκαν. Όσον αφορά τη 
μεταβολή του συνολικού ύψους βλαστού (ΕΣΔ=Ο,68) σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε 
στο είδος Τ. pr. το οποίο είχε υψηλούς ρυθμούς αύξησης από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 15 Μαίου 
σε σύγκριση με τα άλλα είδη, ενώ από τις 15 Μαίου, έως στις 30 Μαίου το μικρότερο. Το είδος 
Μ. sa. είχε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σύγκριση με τα άλλα είδη μετά τις 30 Μαίου. Ο 
ρυθμός αύξησης του συνολικού ύψους στο Tr. re. ήταν ενδιάμεσος σε σχέση με τα άλλα είδη σ' 
όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Από τη μεταβολή του λόγου του συνολικού ύψους προς 
το συνολικό μήκος της ρίζας του κάθε είδους όπως δίνεται στην Εικ. 2 είναι προφανές ότι στη 
διαμόρφωση του λογου σημαντική ήταν η συμβολή του συνολικού μήκους του ριζικού συστήμα
τος. Έτσι η σημαντική μείωση της τιμής του λόγου που παρατηρήθηκε στο είδος Μ. sa. στις 15 
Μαtου μπορεί να αποδοθεί στο μεγαλύτερο μήκος της ρίζας, λόγω του υψηλότερου ρυθμού αύ
ξησης της την περίοδο αυτή σε σύγκριση με τα άλλα είδη. Από τη μεταβολή του λόγου του ξηρού 
βάρους του υπέργειου προς το υπόγειο τμήμα του κάθε είδους (Εικ. 3) γίνεται φανερό ότι ο μι
κρότερος λόγος που παρατηρήθηκε στο είδος Μ. sa. ιδιαίτερα στις 15 Μαtου σε σύγκριση με τα 
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άλλα είδη οφείλεται στην ταχύτερη ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος στη συνέχεια όμως ο 
λόγος αυξήθηκε λόγω του υψηλότερου ρυθμού αύξησης 
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Εικόνα 1. Μεταβολή του ρυθμού αύξησης του συνολικού μήκους της ρίζας (Α) και του 
συνολικού ύψους (Β) των πολυετών φυτών. 
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Εικόνα 2. Μεταβολή του λόγου του συνολικού ύψους προς το συνολικό μήκος της 
ρίζας των πολυετών φυτών. 
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Εικόνα 3. Μεταβολή του ξηρού βάρους του υπέργειου τμήματος προς το ξηρό βάρος 
του υπόγειου τμήματος των πολυτών φυτών. 
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Εικόνα 4. Μεταβολή της φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος της ρίζας των 
πολυετών ειδών . 
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Εικόνα 5α. Μεταβολή του ειδικού βάρους των φύλλων των πολυετών φυτών. 
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Εικόνα 5β. Μεταβολή της ειδικής φυλλικής επιφάνειας των πολυετών φυτών. 

του βλαστού. Αντίθετα ο μεγαλύτερος λόγος του είδους Τ. re. στις 15 Μαίου οφείλεται στη με
γαλύτερη ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος του, δεδομένου ότι είναι ένα είδος που σχηματίζει 
νωρίς την άνοιξη στόλονες (έρποντες υπέργειους βλαστούς). Το είδος Τ. pr. είχε μια ενδιάμεση 
τιμή οφειλόμενη στην αναλογική αύξηση του υπέργειου και υπόγειου 
τμήματος. Οι Ayeke και McKell (1969) αναφέρουν ότι η αναλογική ταχεία αύξηση του υπέρ
γειου τμήματος του φυτού είναι μειονέκτημα όσο αφορά τον ανταγωνισμό του με άλλα είδη φυ
τών γιατί τοποθετεί λιγότερα προϊόντα της φωτοσύνθεσης στο ριζικό του σύστημα και δημιουργεί 
έτσι ένα ριζικό σύστημα περιορισμένης δυναμικότητας να προμηθεύει νερό και θρεπτικά συστα
τικά σε κρίσιμες περιόδους. Σύμφωνα με τον Pearson (1974) η ποσότητα του νερού που απορρο
φάται ανά μονάδα μήκους ρίζας είναι περίπου η ίδια τόσο για τα φυτά με μεγάλο μήκος ρίζας 
όσο και για τα φυτά με μικρό μήκος ρίζας. Η μεταβολή του λόγου της φυλλικής επιφάνειας 
προς το ξηρό βάρος της ρίζας όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 4 μας δείχνει ότι το είδος Μ. sa. 
μέχρι την 15η Μαiου είχε το μικρότερο λόγο από τα άλλα είδη. Σύμφωνα με τον Matsuda και 
McBride (1986) η ισορροπία μεταξύ προσρόφησης του νερού από τις ρίζες και της διαπνοής από 
τα φύλλα προσδιορίζει την υδατική οικονομία των φυτών. Έτσι ο μικρός λόγος της φυλλικής 
επιφάνειας προς το ξηρό βάρος των ριζών αποτελεί δείκτη μορφολογικής προσαρμογής των φυ
τών που αναπτύσσονται σε ξηρά περιβάλλοντα ενώ ο μεγάλος λόγος παρατηρείται σε φυτά που 
αναπτύσονται σε ευνοϊκότερα περιβάλλοντα. Αυτό εξηγεί την καλύτερη προσαρμογή του είδους 
Μ. sa. στα στείρα υλικά λατομείου σε σύγκριση με τα άλλα είδη όπως προκύπτει από τα δεδομέ
να του πίνακα 2. 

Στην Εικ. 5α δίνεται η μεταβολή του ειδικού βάρους του φύλλου (SLW) των ειδών που μελε
τήθηκαν ενώ στην Εικ. 5β η μεταβολή της ειδικής φυλλικής επιφάνειας (SLA). Η σημαντικά 
(ΕΣΔ=Ο,ΟΟΟΟ5) χαμηλότερη τιμή του ειδικού βάρους του φύλλου που παρατηρήθηκε στο είδος 
Μ. sa. σε σύγκριση με τα άλλα είδη στις 15 Μαtου και μέχρι το τέλος της αυξητικής περιόδου σε 
συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή της ειδικής φυλλικής επιφάνειας την ίδια ημερομηνία μας δεί
χνουν ότι η Μ. sa. είχε τα παχύτερα και στενότερα φύλλα ενώ το είδος Τ. re. τα λεπτότερα και 

--- - --------
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πλατύτερα φύλλα από τα είδη που μελετήθηκαν. Η διαφοροποίηση αυτή στη μορφολογία του 
φύλλου εξηγεί και τη καλύτερη προσαρμογή του τ. re. στον υπόροφο του δάσους Ρ. brutia κα
θώς και της Μ. sa. σε στείρα υλικά λατομείου. Σύμφωνα με τους Morgan και Smith (1981) η 
ικανότητα προσαρμογής των ειδών σε διάφορα περιβάλλοντα σχετίζεται με την αυξητική παρά
μετρο SLA η οποία είναι ειδική για κάθε είδος. Ο Abrams (1987) αναφέρει ότι φύλλα φυτών 
που αναπτύσσονται σε ξηρές περιοχές είναι γενικά παχύτερα και έχουν μικρότερη πυκνότητα 
στομάτων από τα φύλλα των φυτών που αναπτύσσονται σε ημίξηρες περιοχές ενώ φύλλα σκιαν
θεκτικών ειδών είναι γενικά λεπτότερα από τα φύλλα των μη σκιανθεκτικών. 

Ετήσια ψυχανθή 

Η ικανότητα επιβίωσης και προσαρμογής των ποικιλιών Barker και τrikkala (Πιν. 1) ήταν 
σημαντικά καλύτερη από εκείνη της Woogenellup αλλά και υποδεέστερη εκείνης των πολυετών 
που δοκιμάστηκαν στον υπόροφο δάσους. Αντίθετα στα στείρα λατομείου οι ποικιλίες Barker 
και Woogenellup προσαρμόστηκαν καλύτερα από την τrikkala ενώ δε διέφεραν από εκείνη των 
πολυετών. Στην Εικ. 6 α,β δίνεται η μεταβολή του ρυθμού αύξησης του συνολικού μήκους της 
ρίζας και του συνολικού ύψους όλων των ποικιλλιών του είδους. τ. su. που μελετήθηκαν στη 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Από τα διαγράμματα αυτά γίνεται φανερό ότι σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλλιών παρατηρήθηκε στις 25 Απριλίου, όπου η ποικιλλία 
τrikkala είχε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της ρίζας σε σχέση με τις δύο άλλες ποικιλλίες οι 
οποίες είχαν τους ίδιους περίπου ρυθμούς αύξησης. Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού ύψους των 
ποικιλλιών ήταν σημαντικά αυξημένος ( ΕΣΔ=2,5) στη ποικιλλία τrikkala στις 25 Απριλίου 
και στη ποικιλλία Barker στις 15 Μαtου ενώ στη ποικιλλία Woogenellup ήταν χαμηλότερος και 
στις δύο αυτές ημερομηνίες. Η μεταβολή του λόγου του συνολικού ύψους προς το συνολικό μήκος 
της ρίζας στις αντίστοιχες ημερομηνίες (Εικ. 7) φανερώνει ότι ο ρυθμός αύξησης βλαστού/ρίζα 
ήταν περίπου ανάλογος με μια τάση εντονότερης αύξησης του υπέργειου τμήματος με την πρόοδο 
της βλαστικής περιόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο αυξητικό δυναμικό παρατηρή
θηκε ενωρίτερα στην ποικιλλία τrikkala. Σύμφωνα με τους Jarvis και Jarvis (1963) και Grime 
and Jeffrey (1965) οι υψηλές ταχύτητες αύξησης των φυτών στα αρχικά φωνολογικά στάδια 
σχετίζονται με χαμηλής παραγωγικότητας τόπους όπως ο υπόροφος των δασών. Οι υψηλότεροι 
ρυθμοί αύξησης των ποικιλλιών Barker και τrikkala σε σύγκριση με την Woogenellup εξηγούν 
την καλύτερη προσαρμογή τους στον υπόροφο της Ρ. brutia. Από την Εικ. 8 όπου δίνεται η μετα

βολή του λόγου του ξηρού βάρους του υπέργειου τμήματος προς το υπόγειο 
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Εικόνα 6α . Μεταβολ~ του ρ~θμοu αύξησης του συνολικού μήκους της ρίζας, 
των ετησιων φυτων . 
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Εικόνα 9. Μεταβολή της φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος της ρίζας, των 
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Εικόνα 10. Μεταβολή του ειδικού βάρους των φύλλων (Α) και της ειδικής φυλλικής επιφά
νειας (Β) των ετησίων ειδών. 

προκύπτει ότι η Tήkkala είχε ίδια τιμή του λόγου με εκείνη της Barker στις 25 Απριλίου ενώ στις 
15 Mαfou είχε μικρότερη από αυτή. Αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των 
δύο ποικιλλιών ήταν ίδια μέχρι στις 25 Απριλίου αλλά αργότερα η ποικιλλία Tήkkala ανέπτυ
ξε εντονότερο ριζικό σύστημα. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη μικρότερη τιμή του λόγου 
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της φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος της ρίζας (Εικ. 9) που σημαίνει ότι η ποικιλλία 
αυτή επένδυσε περισσότερα προϊόντα φωτοσύνθεσης στο ριζικό σύστημά της. Αντίθετα η ποικιλ
λία Barker ανέπτυξε περισσότερο τη φυλλική της επιφάνεια μετά την 25η Απριλίου. Όσο αφορά 
την ποικιλλία Woogenellup οι μεγαλύτερες τιμές του λόγου βάρος υπέργειου προς υπόγειο σ' 
όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου δείχνουν συγκριτικά μεγαλύτερη ανάπτυξη του υπέρ
γειου τμήματός της. Η μικρότερη τιμή όμως του λόγου φυλλικής επιφάνειας προς το ξηρό βάρος 
της ρίζας σ' όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου δείχνει ότι το είδος αυτό επένδυσε τα 
προϊόντα της φωτοσύνθεσης στη δημιουργία χοντρών βλαστών. Τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν 
την καλύτερη προσαρμογή της ποικιλλίας Woogenellup στα στείρα υλικά σύμφωνα με τα ανα
φερόμενα από τους Matsuda and Bride (Ι 986). Στην Εικ . !Οα δίνεται η μεταβολή του ειδικού 
βάρους του φύλλου των ειδών (SLW) που μελετήθηκαν ενώ στην Εικ. ΙΟβ η μεταβολή της ειδι
κής φυλλικής επιφάνειας (SLA). Οι σημαντικά χαμηλότερες τιμές του SLW (ΕΣΛ=Ο,Ο2) των 
ποικιλιών Barker και Trika1a σε σύγκριση με εκείνες της Woogenellup και οι αντίστοιχα αυξη
μένες τιμές της SLA μας δείχνουν ότι οι ποικιλλίες Trikkala και Barker που είχαν τα λεπτότερα 
και πλατύτερα φύλλα ενώ η ποικιλλία Woogenellup είχε τα παχύτερα και στενότερα από τα 
είδη που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα μας αυτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα από τους 
Morgan and Smith (1981) και Abrams (1987) εξηγούν την καλύτερη προσαρμογή των ποικιλ
λιών Trikka1a και Barker στον υπόροφο δάσους Ρ. brutia και της ποικιλλίας Woogenellup στα 
στείρα υλικά λατομείου όπως από τα δεδομένα των πινάκων 1 και 2 προκύπτει. 
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Legume species growth patterms and their establishment 
ability in various environments 

Koukoura Ζ, Α. Nastis and Μ. Karatassiou 
Laboratory of Range Science (236), Aristotle University of Thessaloniki 

SUMMARY 
GιΌwth pattems and establishιnent ability of three perennial legumes Medicago sativa, Trifo!ium pratense and 

TrifΌ!iuιn repens and three varities of the annual legume Trifo!iuιπ subterraneunι Barker, Trikkala, Woogene]Jup were 
studied under seιni -arid cliιnate conditions under a Pinus bmtia understory and on spoiJ piles. Leaf area (LA), specific 
leaf weight (SLW), specific leaf area (SLA), the growth rate of plant total height and root Jength, as the ratios of tota] 
height/total root systeιn dry weigl1t to plant leaf area /tota] root systeιn dry weight to pJant level were measured during 
the gω\ving season. Our results showed that Medicago sativa and the varity Barker of TnΊΌ!ium subterraneum species 
were the ιnost productive species. The best establishment ability under a Pinus understory had the species ΤπΊΌ/ίuω 
repens and the varities Trikkala and Barker and on spoil piles the species Medicago sativa and the varity 
Woogenellup. 

Key-words: Legumes, specific leaf weight, specific leaf area, roσt grσwth rate, shσot growth 
rate. 


