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Περίληψη
Τα δάση της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis) µπορούν να θεωρηθούν ως αγροδασοπονικά
συστήµατα χρήσης της γης, αφού παράγουν δασικά προϊόντα, καθώς και βοσκήσιµη ύλη και καρπούς για
τα αγροτικά ζώα και την άγρια πανίδα. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η εκτίμηση της χημικής
σύστασης των βαλανιδιών από δύο διαφορετικές γεωγραφικές προελεύσεις. Τα βαλανίδια συλλέχθηκαν
από μια νησιώτικη (Ν. Κέα) και μια ηπειρωτική περιοχή (Ξηρόμερο Αιτολωακαρνανίας). Στα δείγματα
προσδιορίστηκαν η περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες (CP) και οι ινώδεις ουσίες NDF, ADF
και ADL σε κάθε βαλανίδι των δειγμάτων ξεχωριστά. Από τα αποτελέσματα πρόεκυψε ότι στα βαλανίδια
μεταξύ των δυο πληθυσμών δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την περιεκτικότητα
σε NDF, ADF και ADL. Aντίθετα, η περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες των βαλανιδιών από
την Κέα ήταν σημαντικά υψηλότερη από τις αντίστοιχες των βαλανιδιών του Ξηρομέρου. Η
περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες των βαλανιδιών δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
συντήρησης των μικρών μηρυκαστικών, όμως τα βαλανίδια μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη
συμπληρωματική τροφή τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα.

Λέξεις κλειδιά: Αγροδασοπονικό σύστημα, θρεπτική αξία, βαλανιδιά

Εισαγωγή
Η βαλανιδιά ή βελανιδιά όπως ονοµάζεται στην Ελλάδα η Quercus ithaburensis subsp.
macrolepis (Kotschy) Hedge & Yaltirik φύεται σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική και νησιωτική
Ελλάδα (Ντάφης 1973, Christensen 1997) και καταλαµβάνει µε τη µορφή συγκροτημένων
συστάδων, λοχµών και οµάδων, συνολική έκταση 29.631,8 ha (Παντέρα 2002). Το
φυλλοβόλο αυτό είδος δρυός είναι το μόνο που εξαπλώνεται σε ξηρές και θερµές περιοχές
και για αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερο οικολογικό και οικονοµικό ενδιαφέρον (Παπαναστάσης
2002). Τα δάση της βαλανιδιάς εντάσσονται στα αγροδασοπονικά συστήματα χρήσης της
γης, καθώς παράγουν συγχρόνως ποικιλία δασικών προϊόντων και βοσκήσιµη ύλη. Από τις
πολλαπλές χρήσεις των δασών βαλανιδιάς (παραγωγή ξυλικών προϊόντων, βοσκήσιμης ύλης,
δεψικού υλικού, νερού, αναψυχής κλπ) η λιβαδική χρήση είναι µία από τις σπουδαιότερες
(Gasmi-Boubaker et al. 2007). Έτσι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στις μεσογειακές
περιοχές τα δάση βαλανιδιάς χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι (Debussche et al.
2001) καθώς αξιοποιούνται, η μεν υπόροφη βλάστηση και το φύλλωµά τους από τα
αιγοπρόβατα οι δε καρποί (βαλανίδια) από όλα τα ζώα αλλά κυρίως από τους χοίρους.
Τα βαλανιδιά είναι μια τροφή πλούσια σε ενέργεια που τους χειμερινούς μήνες αποτελεί
σημαντική πηγή διατροφής για τα ζώα. Σύμφωνα με τους Saffarzadeh et al. (1999) η χημική
τους σύσταση είναι παρόμοια με αυτή των δημητριακών. Παρόλα αυτά, πολύ λίγες μελέτες
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έχουν γίνει πάνω στη χημική τους σύσταση και τη θρεπτική τους αξία σύμφωνα με τους
Kayouli and Buldgen (2001). Για τους καρπούς της Quercus ithaburensis μάλιστα, δεν
υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες πηγές στη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας
εργασίας ήταν η εκτίμηση της χημικής σύστασης βαλανιδιών από δύο διαφορετικές
γεωγραφικές προελεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά
Τα βαλανίδια συλλέχθηκαν από μια νησιώτικη και μια ηπειρωτική περιοχή. Η πρώτη
περιοχή δειγματοληψίας βρίσκεται στη νήσο Κέα. Τα κύρια πετρώματα του νησιού είναι οι
γνεύσιοι, οι σχιστόλιθοι και οι χαλαζίτες (Δαβή, 1972). Με βάση τα στοιχεία του
μετεωρολογικού σταθμού Σύρου για την περίοδο 1970-96 (ΕΜΥ, 1999), η μέση ετήσια
βροχόπτωση είναι 364,7 mm, η μέση ετήσια θερμοκρασία 18,7 0C, η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία του πιο ψυχρού μήνα 8,4 0C και η μέση μέγιστη θερμοκρασία του θερμότερου
μήνα 29,5 0C. Τα βαλανίδια συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 από το δάσος βαλανιδιάς
στο εσωτερικό του νησιού, περίπου από το κέντρο όπου εμφανίζεται ένα συμπαγές και
ομοιόμορφο τμήμα του δάσους. Η κύρια χρήση του δάσους είναι η αναψυχή καθώς η χρήση
των βαλανιδιών για βυρσοδεψία έχει σταματήσει από τα μέσα του 20ου αιώνα.
Η δεύτερη περιοχή δειγματοληψίας είναι το δάσος βαλανιδιάς στο νομό
Αιτωλοακαρνανίας, 15 χλμ δυτικά της πόλης του Αγρινίου και συγκεκριμένα από την
ευρύτερη περιοχή της Σκουρτούς στην οποία εμφανίζεται ένα συμπαγές και ομοιόμορφο
τμήμα του δάσους. Η περιοχή αποτελεί μέρος του δάσους βαλανιδιάς Ξηρομέρου που
καλύπτει έκταση συνολικά 14000 εκτάρια. Η κύρια χρήση του δάσους είναι η κτηνοτροφία
καθώς η χρήση των βαλανιδιών για βυρσοδεψία έχει σταματήσει όπως και στην Κέα από τα
μέσα του 20ου αιώνα. Τα εδάφη προέρχονται από καρστικούς ασβεστόλιθους και είναι γενικά
ρηχά. Με βάση τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Αγρινίου για την περίοδο 19561997 (ΕΜΥ 1999), η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 931,2 mm, η μέση ετήσια θερμοκρασία
17,2 0C, η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα 3,4 0C και η μέση μέγιστη
θερμοκρασία του θερμότερου μήνα 33,6 0C. Η συλλογή των βαλανιδιών πραγματοποιήθηκε
τον Οκτώβριο του 2013. Από την κάθε περιοχή συλλέχτηκαν τυχαία 100 βαλανίδια συνολικά
από κάθε δέντρο από το οποίο επιλέχθηκαν τυχαία 10 για τις χημικές αναλύσεις.
Όλα τα βαλανίδια ξηράνθηκαν στους 60 ºC για 48 ώρες και στη συνέχεια αλέσθηκαν σε
μύλο με σίτα οπής 1 mm. Στο κάθε βαλανίδι ξεχωριστά προσδιορίστηκε η χημική τους
σύσταση και πιο συγκεκριμένα η περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο (Ν), με τη μέθοδο Kjeldahl
(AOAC, 1990) και στη συνέχεια υπολογίσθηκαν οι ολικές αζωτούχες ουσίες (Crude Ρrotein),
(CP) ως (Ν x 6,25). Επίσης προσδιορίστηκαν οι αδιάλυτες ινώδεις ουσίες σε ουδέτερο
απορρυπαντικό διάλυμα (Neutral Detergent Fiber, NDF), με τη μέθοδο Van Soest et al.,
(1991), οι αδιάλυτες ινώδεις ουσίες σε όξινο απορρυπαντικό διάλυμα (Acid Detergent Fiber,
ADF), με τη μέθοδο Van Soest et al., (1991). Οι αναλύσεις των NDF, ADF,
πραγματοποιήθηκαν με τον αναλυτή ινωδών ουσιών ANKOM 220 (Ankom Technology, NY,
USA) χωρίς την προσθήκη αμυλάσης. Η περιεκτικότητα σε λιγνίνη (Acid Detergent Lignin,
ADL), προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του H2SO4 Van Soest et al. (1991). Οι ολικές αζωτούχες
ουσίες, το NDF, τo ADF και η λιγνίνη εκφράσθηκαν σε g/kg επί του ξηρού βάρους της
βοσκήσιμης ύλης.
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Gen stat (version 11.0
Windows). Η διερεύνηση των διαφορών για κάθε παράμετρο της χημικής σύστασης στις δυο
περιοχές έγινε με την ανάλυση της διακύμανσης (Steel and Torrie, 1980). Για την εκτίμηση
των διαφορών μεταξύ των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ελάχιστης
σημαντικής διαφοράς (Steel and Torrie, 1980). Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων
θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές για το επίπεδο σημαντικότητας α=0,05.
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Αποτελέσματα και συζήτηση
Τα βαλανίδια από την Κέα είχαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε
ολικές αζωτούχες ουσίες συγκριτικά με τα βαλανίδια από το Ξηρόμερο (Πίνακας 1).
Πιθανόν αυτή η διαφοροποίηση να οφείλεται στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που
επικρατούν στις περιοχές συλλογής, στην εποχή συλλογής ή/και σε γενετικές διαφορές
μεταξύ των υπό μελέτη πληθυσμών. Σύμφωνα με τους Saffarzadeh et al. (1999) σε μελέτη για
το είδος Quercus brantii διαπιστώθηκε ότι οι ολικές αζωτούχες ουσίες ήταν υψηλότερες στα
βαλανίδια από θερμότερα περιβάλλοντα συγκριτικά με τα πιο ψυχρά. Το αποτέλεσμα αυτό
είναι παρόμοιο με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, καθώς στην Κέα επικρατούν
υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι στο Ξηρόμερο. Είναι τεκμηριωμένο εξάλλου ότι η χημική
σύσταση εξαρτάται από τη γεωγραφική προέλευση (Gea-Izquierdo et al., 2006), το στάδιο
ωρίμανσης των καρπών και τις κλιματικές συνθήκες, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την
υδατική καταπόνηση (Ferraz de Oliveira 2012). Γενικότερα, η περιεκτικότητα των
βαλανιδιών σε ολικές αζωτούχες ουσίες και στις δυο περιοχές (Πίνακας 1) ήταν σχετικά
χαμηλή. Σε παρόμοιες εργασίες που μελετήθηκαν άλλα είδη του γένους Quercus βρέθηκε
επίσης πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες στους καρπούς (Kayo and
Kamalak 2012). Τα βαλανίδια δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των μικρών μηρυκαστικών σε
ολικές αζωτούχες ουσίες ούτε για συντήρηση αφού σύμφωνα με το NRC (1981), και τους ElShatnawi and Mohawesh (2000) αυτές ανέρχονται περίπου σε 7 – 9 % του ξηρού βάρους της
τροφής.
Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε NDF, ADF, ADL δεν υπήρξαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των βαλανιδιών των δυο περιοχών. Οι Mouzahed et al. (2007)
στα βαλανίδια του Quercus coccifera βρήκαν παρόμοιες περιεκτικότητες σε NDF, ADF, και
ADL με 362, 143, και 50 g/kg ΞΟ αντίστοιχα. Ο συνδυασμός της χαμηλής περιεκτικότητας
σε δομικούς υδατάνθρακες καθώς και της υψηλή περιεκτικότητας σε άμυλο σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία (Kayo and Kamalak 2012) υποδεικνύει ότι είναι μια υψηλής ενεργειακής
περιεκτικότητας συμπληρωματική τροφή για την περίοδο του φθινόπωρου και του χειμώνα.
Πίνακας 1. Χημική σύσταση σε ολικές αζωτούχες ουσίες (g/kg ΞΟ), και NDF, ADF, ADL
(g/kg ΞΟ) βαλανιδιών του είδους Quercus ithaburensis, subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge
& Yaltirik
ΞΗΡΟΜΕΡΟ
ΚΕΑ
CP
47 β
53 α*
NDF
333 α
336 α
ADF
118 α
120 α
ADL
41 α
41 α
* Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα στην ίδια σειρά διαφέρουν σημαντικά (Ρ<0,05)

Συμπεράσματα
Η χημική σύσταση των βαλανιδιών των δυο περιοχών που μελετήθηκαν δεν παρουσίασε
σημαντικές διαφορές παρά μόνο ως προς την περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες
Αυτή οφείλεται πιθανότατα στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις δυο
περιοχές συλλογής. Τα βαλανίδια φαίνεται ότι είναι μια καλή συμπληρωματική τροφή για την
κρίσιμη περίοδο φθινοπώρου- χειμώνα.
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1

Abstract
Valonia oak woodlands can be considered as agroforestry systems as they produce wood products, nuts
and forage simultaneously. The objective of this study was the evaluation of the chemical composition of
valonia oak acorns originated from two different regions. The acorns were collected from an islanding
region (Isle of Kea) and from the continental Greece (Xiromero, Aitoloacarnania). The crude protein, the
NDF, ADF and ADL contents were estimated in each acorn. According to the results, no significant
differences were recorded between the two populations regarding the NDF, ADF and ADL contents. On
the contrary, CP content of acorns from Kea was significantly higher than this of acorns from Xiromero.
Crude protein contend of acorns is insufficient to meet maintenance demand of ruminants but could be
considered as a supplementary feed for the winter period.

Key words: Agroforestry system, nutritive value, valonia oak.
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