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Περίληψη
Η μελέτη της ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα της περιοχής
Κατσικά του Ν. Ιωαννίνων κατά το χρονικό διάστημα δύο ετών, έδειξε ότι ο αριθμός taxa των
Prostigmata που ευρέθησαν ήταν μεγαλύτερος στο υπέργειο τμήμα από ότι στο έδαφος ενώ τα
Cryptostigmata εμφανίζονται περισσότερα στο έδαφος. Από αυτά τα σπουδαιότερα από άποψη
κυριαρχίας και συχνότητας ήταν τα ατελή στάδια της τάξης Cryptostigmata και τα ακμαία του
taxon Ceratozetoidea τα οποία βρέθηκαν σταθερά και κυρίαρχα τόσο στη βλάστηση όσο στο
έδαφος. Η μελέτη της εποχιακής διακύμανσης έδειξε ότι τα μέγιστα των πληθυσμών όσον αφορά
τα ακμαία Cryptostigmata ήταν κατά τους χειμερινούς μήνες στη βλάστηση ενώ κατά τους
καλοκαιρινούς στο έδαφος. Τα ατελή Cryptostigmata έχουν μεγαλύτερες πληθυσμιακές
πυκνότητες στη βλάστηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ στο έδαφος μεγάλοι πληθυσμοί
απαντώνται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Η εποχιακή διακύμανση του Triophtydeus sp. ήταν
ίδια στη βλάστηση και το έδαφος.

Λέξεις κλειδιά: Λειμώνας, βλάστηση, έδαφος, ακαρεοπανίδα.

Εισαγωγή
Οι λειμώνες είναι ένα ενδιαίτημα στο οποίο απαντάται μεγάλος αριθμός
μικροαρθροπόδων. Μεταξύ αυτών, τα ακάρεα αποτελούν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
ομάδα τόσο από πλευράς αριθμού ειδών όσο και ως προς τους πληθυσμούς που μπορούν
να αναπτύξουν. Ο ρόλος των ακάρεων στους λειμώνες σχετίζεται με την αποδόμηση της
οργανικής ύλης, τον φυτοπαρασιτισμό, τη μετάδοση φυτοπαθογόνων και την
αρπακτικότητα ή τον παρασιτισμό σε άλλα μικροαρθρόποδα. Ο ρόλος επίσης τον οποίο
ορισμένα ακάρεα μπορεί να διαδραματίσουν ως ενδιάμεσοι ή κύριοι ξενιστές παρασίτων
των εκτρεφομένων ζώων θεωρείται επίσης σημαντικός. Στην Ελλάδα παρόμοιες εργασίες
σε φυσικούς λειμώνες αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά το υπέργειο τμήμα των φυτών
(Εμμανουήλ και συν. 1997, 1999α, 1999β; Emmanouel et al. 1999; Καπαξίδη και συν.
2001α, 2001β).

Υλικά και Μέθοδοι
Οι δειγματοληψίες έγιναν στο κτήμα του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων,
συνολικής εκτάσεως 800 στρεμμάτων. Χρησιμοποιήθηκε λειμώνας ο οποίος βοσκείτο
κατά τις περιόδους βοσκής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 δειγματοληψίες κατά την
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περίοδο Οκτώβριος 1996 - Σεπτέμβριος 1998. Κάθε δειγματοληψία περιελάμβανε 10
δείγματα υπέργειου τμήματος των φυτών και 5 δείγματα εδάφους. Τα δείγματα της
βλάστησης λαμβάνονταν τυχαία με τη βοήθεια συρμάτινου πλαισίου διαστάσεων 20x30
cm. Μετά την κοπή, σε 5 από αυτά λαμβάνονταν δείγμα εδάφους με βοήθεια εδαφολήπτη
διαμέτρου 7 cm. Tα δείγματα μεταφέρονταν στο Εργαστήριο και τοποθετούνταν σε
συσκευή Berlese-Tullgren για τη συλλογή των μικροαρθροπόδων. Κατά την κοπή γινόταν
μια οπτική εκτίμηση της εκατοστιαίας αναλογίας των περιεχομένων στο δείγμα φυτών. Η
αξιολόγηση της ακαρεοπανίδος έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια κυριαρχίας και συχνότητας,
όπως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Curry 1973, Emmanouel 1977,
και άλλοι). Αναφορικά με το πρώτο κριτήριο, ένα taxon χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχο,
σημαντικό ή ασήμαντο όταν ο πληθυσμός του είναι >5%, 2-5% ή <2% του συνολικού
πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον αφορά το κριτήριο της συχνότητας, ένα taxon χαρακτηρίζεται
σταθερό, συχνό ή τυχαίο όταν απαντάται σε >50%, 25-50% και <25% των δειγμάτων
αντίστοιχα. Τα μετεωρολογικά στοιχεία κατά την περίοδο των δειγματοληψιών αντανακλούν
το ηπειρωτικό κλίμα της περιοχής, με ξηρό και θερμό καλοκαίρι και υγρό και ψυχρό
χειμώνα.

Αποτελέσματα
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η φυτοκάλυψη του φυσικού λειμώνα για το διάστημα των
δειγματοληψιών. Ο πίνακας 1 περιέχει το συνολικό αριθμό ακάρεων στο στρέμμα ανά
τάξη και συνολικά στη βλάστηση και το έδαφος του φυσικού λειμώνα καθώς και τον
αριθμό των taxa που βρέθηκαν. Στους πίνακες 2 και 3 περιέχονται τα σημαντικότερα taxa
ακάρεων που βρέθηκαν σε βλάστηση και έδαφος φυσικού λειμώνα αντίστοιχα, καθώς και
η αξιολόγησή τους ως προς την κυριαρχία και συχνότητα. Στις Εικόνες 2, 3 και 4
παρουσιάζεται η εποχιακή διακύμανση των σπουδαιότερων taxa για το διάστημα των δύο
ετών δειγματοληψιών.
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Εικόνα 1. Φυτοκάλυψη σε φυσικό λειμώνα κατά τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 1996Σεπτέμβριος 1998.
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Συζήτηση και συμπεράσματα
Από την εικόνα 1 φαίνεται ότι όσον αφορά τη σύνθεση της βλάστησης, κατά τους
χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες υπερτερούν τα αγρωστώδη, ενώ κατά τους
καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς τα πλατύφυλλα. Επίσης παρατηρείται μια σημαντική
αύξηση των ψυχανθών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2ου έτους δειγματοληψιών.
Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων (ανά στρέμμα) και taxa ακάρεων που βρέθηκαν στη βλάστηση
και έδαφος φυσικού λειμώνα κατά το διάστημα Οκτώβριος 1996-Σεπτέμβριος 1998 στο
Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων.
ΒΛΑΣΤΗΣΗ
ΕΔΑΦΟΣ
o
ο
o
ΤΑΞΗ
1 Έτος
2 Έτος
1 Έτος
2ο Έτος
ΑΤΟΜΑ TAXA ΑΤΟΜΑ TAXA ΑΤΟΜΑ TAXA ΑΤΟΜΑ TAXA
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138611
7
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ΣΥΝΟΛΟ
4633750 134 3905417 135 15880237 117 19597903 112
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, ο αριθμός των Prostigmata που βρέθηκαν στη βλάστηση
του λειμώνα ήταν μεγαλύτερος εκείνων του εδάφους. Αντίθετα μια μικρή διαφορά υπέρ του
εδάφους εμφανίζεται στα Cryptostigmata. Διαφορές μεταξύ του 1ου και 2ου έτους δεν
εμφανίζονται σημαντικές. Οι πληθυσμιακές πυκνότητες φαίνεται να είναι μεγαλύτερες στο
έδαφος του λειμώνα. Τα σημαντικότερα taxa από πλευράς κυριαρχίας και συχνότητας όπως
φαίνεται από τους πίνακες 2 και 3 ήταν τα ατελή άτομα της τάξεως Cryptostigmata καθώς
και τα ακμαία του Ceratozetoidea τα οποία βρέθηκαν κυρίαρχα και σταθερά στη βλάστηση
και το έδαφος. Το Peloptulus sp. βρέθηκε σταθερά σε σημαντικούς πληθυσμούς στη
βλάστηση κατά τη διάρκεια των δύο ετών δειγματοληψιών, στο έδαφος δε παρόλο που ήταν
σταθερό σε εμφάνιση, οι πληθυσμοί που ανέπτυξε ήταν ασήμαντοι. Το Triophtydeus sp.
κατά το πρώτο έτος των δειγματοληψιών βρέθηκε συχνά αλλά σε ασήμαντους πληθυσμούς,
ενώ κατά το δεύτερο σημαντικό και σταθερό ή σημαντικό και συχνό, στη βλάστηση και το
έδαφος αντίστοιχα.
Πίνακας 2. Κυριαρχία και συχνότητα των σημαντικότερων taxa ακάρεων που βρέθηκαν σε
έδαφος φυσικού λειμώνα κατά τα δύο έτη των δειγματοληψιών.
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Πίνακας 3. Κυριαρχία και συχνότητα των σημαντικότερων taxa ακάρεων που βρέθηκαν στη
βλάστηση φυσικού λειμώνα κατά τα δύο έτη των δειγματοληψιών.
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Εικόνα 2. Εποχιακή διακύμανση των ατελών σταδίων της τάξης Cryptostigmata σε έδαφος
και βλάστηση φυσικού λειμώνα του Ν. Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 1996 –
Σεπτέμβριος 1998.
Τα taxa Galumnoidea, Oppiidae (α), Oppiidae (β), Oribatuloidea (α), Oribatuloidea (β),
Tectocepheus sp. και Lorryia sp. που βρέθηκαν σε σημαντικούς πληθυσμούς στο έδαφος
ήταν ασήμαντα και τυχαία στη βλάστηση.
Από τις εικόνες 2 και 3 φαίνεται ότι τα ατελή Cryptostigmata έχουν μεγαλύτερες
πληθυσμιακές πυκνότητες στη βλάστηση κατά τον μήνα Μάϊο, ενώ στο έδαφος μεγάλοι
πληθυσμοί απαντώνται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Τα άτομα των Ceratozetoidea
παρουσιάζουν μεγάλους πληθυσμούς στη βλάστηση τους χειμερινούς μήνες ενώ πολύ
μεγάλοι πληθυσμοί παρουσιάζονται από το Μάϊο έως το Σεπτέμβριο στο έδαφος. Η
μετακίνηση που παρατηρείται από το έδαφος στη βλάστηση ανάλογα με την εποχή,
αποδίδεται στην ανάγκη που έχουν οι αντιπρόσωποι της τάξης Cryptostigmata για υψηλή
υγρασία (Curry 1994).
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Εικόνα 3. Εποχιακή διακύμανση του taxon Ceratozetoidea σε έδαφος και βλάστηση φυσικού
λειμώνα του Ν. Ιωαννίνων κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 1996 – Σεπτέμβριος 1998.
Στην εικόνα 4 παρατηρούμε ότι taxon Triophtydeus sp. παρουσιάζει μεγάλους
πληθυσμούς το καλοκαίρι στη βλάστηση και το έδαφος.
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Εικόνα 4. Εποχιακή διακύμανση του taxon Triophtydeus sp. σε έδαφος και βλάστηση
φυσικού λειμώνα του Ν. Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 1996 –
Σεπτέμβριος 1998.
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Study on the mite fauna of vegetation and soil of a
natural pasture in Co. Ioannina, Greece
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Summary
A two year’s study on the acarofauna of a natural pasture in Co. Ioannina, Greece, showed that
species richness of Prostigmata was higher in the aerial part (herbage) than in soil, whereas the
opposite was true for Cryptostigmata. The evaluation of taxa using the criteria of dominance and
frequency showed that the most characteristic taxa were the following: a) for the vegetation
Ceratozetoidea, Peloptulus sp., immature stages of Cryptostigmata and Triophtydeus sp. b) for the
soil Ceratozetoidea, Galumnoidea, Oppiidae(a), Oppiidae(b), Oribatuloidea(a), Oribatuloidea(b),
Tectocepheus sp., immature stages of Cryptostigmata, Lorryia sp. and Triophtydeus sp. The study
of seasonal fluctuation of the most important of them for the two years showed that immature
stages of Cryptostigmata developed higher population densities during summer for the vegetation
while for the soil the higher densities occurred during autumn. The adult Cryptostigmata showed
higher densities during winter for the vegetation while during summer for the soil. The taxon
Triophtydeus sp. developed higher population densities during summer and autumn for both the
vegetation and soil.
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