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Περίληψη 

Η λιβαδική χρήση εξαρτάται σημαντικά από τις κινήσεις των ζώων που βόσκουν στα λιβάδια και οι 
οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο το βοσκό αλλά και από την εποχή βόσκησης και το 
είδος του ζώου. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι δραστηριότητες (βόσκηση, κίνηση, στάση, 
ανάπαυση και μηρυκασμός) αντιπροσωπευτικών αμιγών κοπαδιών αιγών και προβάτων σε διαφορετικές 
εποχές του έτους. Από την επεξεργασία των στοιχείων βρέθηκε, ότι ο χρόνος που αφιέρωσαν τα ζώα για 
βόσκηση παρουσίασε εποχιακή μεταβολή με στατιστικώς σημαντικές διαφορές (55,0% το χειμώνα, 
46,1% την άνοιξη και 34,5% το καλοκαίρι, P≤0.05). Στη διάρκεια του έτους, οι αίγες αφιέρωσαν 11,2%, 
2,3% και 1,1% περισσότερο χρόνο (P≤0.05) για κίνηση, μηρυκασμό και ανάπαυση αντίστοιχα σε 
σύγκριση με τα πρόβατα, τα οποία αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο για στάση και βόσκηση (11,3% και 
3,4%, αντίστοιχα). Από την έρευνα αυτή, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα προσαρμόζουν τις δραστηριότητες 
τους κατά τη βόσκηση ανάλογα με την τρέχουσα εποχή και ότι οι αίγες μετακινούνται περισσότερο σε 
σχέση με τα πρόβατα. 
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Εισαγωγή  
Το σύστημα εκτροφής των αιγοπροβάτων στη Βόρεια Ελλάδα βασίζεται κυρίως στη βόσκηση  

κοινόχρηστων λιβαδιών (Γιακουλάκη και συν. 2003). Εκτός όμως από τα φυσικά λιβάδια, 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και λειμώνες ετήσιων δημητριακών, γνωστών 
ως «χασίλια» ή «γρασίδια», ενώ κατά τη διάρκεια του θέρους τα ζώα  βόσκουν στα υπολείμματα 
των σιτηρών μετά τη συγκομιδή των καρπών (Ευαγγέλου και συν. 2008). Στις ημερήσιες 
εξόδους, τα ζώα ξεκινούν από τις στάνες και ακολουθούν ποικίλες διαδρομές στις λιβαδικές 
εκτάσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις ανάγκες τους σε βοσκήσιμη ύλη (Thornes et al. 
2008). Οι αποστάσεις που διανύουν καθημερινά καθώς και η συμπεριφορά τους κατά τη 
βόσκηση επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το βοσκό που τα καθοδηγεί, αλλά και από την 
εποχή του έτους και το είδος του ζώου. Σε προηγούμενη έρευνα (Ευαγγέλου και συν. 2008) 
βρέθηκε, ότι οι αίγες και τα πρόβατα διένυαν από 6 έως 12,7 και από  6,1 έως 8,5 χιλιόμετρα 
αντίστοιχα, ανάλογα με την εποχή του έτους. Στη χώρα μας, έχουν ήδη μελετηθεί οι 
δραστηριότητες των αιγών και  προβάτων κατά τη βόσκηση σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς 
καθώς και σε εποχιακά υπολείμματα των σιτηρών μετά από τη συγκομιδή των καρπών  
Yiakoulaki et al. (2005, 2009). Επίσης, οι  Rogosic et al. 2006 μελέτησαν τις προτιμήσεις των 
αιγών και προβάτων σε  θαμνολίβαδα με κυρίαρχο είδος την αριά (Quercus ilex). Παρόλα αυτά, 
δεν υπάρχουν επαρκείς  πληροφορίες για το πώς οι δραστηριότητες αυτές μεταβάλλονται στις 
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διάφορες εποχές του χρόνου. Τέτοιες πληροφορίες είναι σημαντικές για τον καθορισμό της 
εποχιακής επίδρασης της βόσκησης των αιγών και των προβάτων στα λιβάδια και κατ’ επέκταση 
στην προσαρμογή της διαχείρισης τους ανάλογα.  
 
Μεθοδολογία 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ασκού της  επαρχίας Λαγκαδά, το 

οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της άνοιξης 
και του καλοκαιριού του 2007 και του χειμώνα του 2008 Η συνολική έκταση της  περιοχής του 
Ασκού είναι 69.800 στρέμματα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται στα 556 mm και η μέση 
θερμοκρασία αέρα στους 3 0C, υποδηλώνοντας ένα ημίξηρο μεσογειακό κλίμα. Η τοπογραφία 
ποικίλει, με τις επίπεδες θέσεις να καταλαμβάνονται από γεωργικές εκτάσεις και τις λοφώδεις 
και ορεινές περιοχές από φυσική βλάστηση. Τα λιβάδια  καλύπτουν το 59 % της περιοχής, οι 
γεωργικές εκτάσεις το 32 %, τα δάση το 3 % και το υπόλοιπο 6% ο οικισμός και τα νερά (ΕΣΥΕ 
1995).   Η λιβαδική βλάστηση κυριαρχείται από θάμνους πουρναριού (Quercus coccifera L.), 
ενώ διάσπαρτα μεταξύ των θάμνων υπάρχουν και ποώδη είδη (Hugues et al., 2008). Στην 
περιοχή έβοσκαν την περίοδο της έρευνας 7095 αίγες, 2058 πρόβατα άνω του έτους και 1409 
αιγοπρόβατα κάτω του έτους (Ευαγγέλου και άλλοι 2008). Όλα τα ζώα είναι συγκροτημένα κατά 
το πλείστον σε αμιγή κοπάδια, τα οποία στεγάζονται σε στάνες που είναι διεσπαρμένες σε όλη 
σχεδόν την περιοχή του Δ.Δ. Με την έξοδό τους το πρωί από τις στάνες,  τα ζώα καθοδηγούνται 
από τους βοσκούς στα  γειτονικά λιβάδια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα 
επιστρέφουν πίσω για διανυκτέρευση.  
Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν οι δραστηριότητες κατά τη βόσκηση τεσσάρων 

αντιπροσωπευτικών αμιγών κοπαδιών προβάτων και αιγών (δύο κοπάδια από κάθε είδος ζώου) 
σε διαφορετικές εποχές του έτους. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της άμεσης παρατήρησης και 
προσομοίωσης (Altman, 1974) σε έξι ενήλικα θηλυκά ζώα (τρία πρόβατα και τρεις αίγες σε κάθε 
κοπάδι) τα οποία επιλέχτηκαν τυχαία. Σε κάθε πλευρά  του σώματος των ζώων σημειώθηκαν 
μεγάλοι αριθμοί με βαφή διαφόρων χρωμάτων, για λόγους αναγνώρισης. Τα ζώα ακολουθούνταν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από τρείς καλά εκπαιδευμένους παρατηρητές για δύο συνεχείς 
μέρες σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας (άνοιξη, καλοκαίρι και χειμώνα). Οι δραστηριότητες που 
καταγράφηκαν ήταν οι εξής: 
• χρόνος βόσκησης – ο χρόνος που αφιέρωναν τα ζώα για βόσκηση,  
• χρόνος κίνησης – ο χρόνος που αφιέρωναν  τα ζώα για περπάτημα ή τρέξιμο από τη μια θέση 
στην άλλη, 

• χρόνος στάσης – ο χρόνος, κατά τον οποίο  τα ζώα σταματούσαν όλες τις δραστηριότητές 
τους και στέκονταν αδρανοποιημένα. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος 
ξεκούρασης κατά τη διάρκεια του μεσημεριού την ανοιξιάτικη και  καλοκαιρινή περίοδο, 

• χρόνος ανάπαυσης – ο χρόνος που αφιέρωναν τα ζώα για να ξαπλώσουν στο έδαφος για να 
αναπαυθούν και 

• χρόνος μηρυκασμού – ο χρόνος που τα ζώα αφιέρωναν για μηρυκασμό. 
Τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν ανά δραστηριότητα, βρέθηκαν οι μέσοι όροι ανά είδος ζώου, 

κοπάδι και εποχή και ελέγχθηκαν για την κανονικότητα ενώ μεταμορφώθηκαν και σε γωνίες, 
όπου η μετατροπή αυτή κρίθηκε αναγκαία. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας 
(ANOVA) εφαρμόζοντας το ιεραρχικό πειραματικό σχέδιο. Όπου υπήρχαν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές, έγινε σύγκριση των μέσων όρων με το κριτήριο Duncan ( Hicks 1973). 
Ειδικά στη δραστηριότητα της ανάπαυσης εφαρμόστηκε μη παραμετρικός έλεγχος, επειδή δεν 
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ακολουθούσε την κανονικότητα, όπως οι άλλες, (Kruskal-Wallis) χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό πακέτο SPSS 11 (SPSS 2001). 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση 
Ο μέσος χρόνος παραμονής των αιγοπροβάτων κατά την άνοιξη, το καλοκαίρι και το χειμώνα 

ήταν 434, 662 και 337 λεπτά ανά ημέρα, αντίστοιχα.. Σχετικά με το είδος ζώου (ανεξάρτητα 
εποχής),   ο μέσος χρόνος παραμονής   ήταν 486 και 470 λεπτά ανά ημέρα για τις αίγες και τα 
πρόβατα αντίστοιχα.  
Ο χρόνος  που αφιέρωναν τα ζώα σε κάθε δραστηριότητα (ανεξάρτητα εποχής) παρουσιάζεται 

στον πίνακα 1. Είναι σαφές, ότι η βόσκηση ήταν η επικρατέστερη δραστηριότητα, 
ακολουθούμενη από την κίνηση, τη στάση, το μηρυκασμό και την ανάπαυση. Υπήρχαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές (P≤0.05) μεταξύ των τριών εποχών ως προς το χρόνο που 
αφιέρωσαν οι αίγες και τα πρόβατα στη δραστηριότητα της βόσκησης. Ειδικότερα, το χειμώνα 
αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο (P≤0.05) για βόσκηση συγκριτικά με την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρήθηκαν και οι μικρότερες τιμές. Επίσης, τα ζώα 
αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο (P≤0.05) για κίνηση κατά την περίοδο του χειμώνα σε σχέση με 
την άνοιξη και το καλοκαίρι. Όσον αφορά τη δραστηριότητα του μηρυκασμού και της 
ανάπαυσης, δε βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (P≤0.05) μεταξύ των τριών εποχών. 
Τέλος, ο χρόνος που αφιέρωσαν τα ζώα για στάση, ήταν σημαντικά μεγαλύτερος (P≤0.05) το 
καλοκαίρι, σε σχέση με την άνοιξη και το χειμώνα.   

 
Πίνακας 1. Ποσοστό (%) χρόνου που αφιέρωσαν οι αίγες και τα πρόβατα στις διάφορες 
δραστηριότητες εποχιακά 

Χρόνος (%)  Εποχή 
Βόσκηση Μηρυκασμός Κίνηση Στάση Ανάπαυση 

Άνοιξη 46.1β1 4.6α 30.1β 18.1β 1.0α 
Καλοκαίρι 34.5γ 1.0α 28.2βγ 36.2α 0.1α 
Χειμώνας 55.0α 2.0α 34.1α 8.5γ 0.5α 

1Οι μέσοι όροι σε κάθε στήλη ακολουθούμενοι από τα ίδια γράμματα δεν παρουσιάζουν  
στατιστικώς σημαντικές διαφορές (P≤0.05). 
 
Αντίθετα μα τις εποχές, οι διαφορές μεταξύ των αιγών και των προβάτων ως προς το  χρόνο 

που αφιέρωσαν για βόσκηση συνολικά στις τρεις εποχές του έτους δεν βρέθηκαν στατιστικώς 
σημαντικές (P≤0.05) (Πίνακας 2). Οι αίγες ,όμως, αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο (P≤0.05) για 
τις δραστηριότητες της κίνησης, του μηρυκασμού και της ανάπαυσης σε σχέση με τα πρόβατα.  
Τα πρόβατα φαίνεται να αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο για τη δραστηριότητα της στάσης 
συγκρινόμενα με τις αίγες, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά (P≤0.05). Ο 
περισσότερος αυτός χρόνος μπορεί να αποδοθεί στην τάση που έχουν τα πρόβατα να σταματούν 
κάθε δραστηριότητα όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και να συγκεντρώνονται κάτω από τα 
δένδρα, δημιουργώντας χαρακτηριστικούς σχηματισμούς. Συγκεκριμένα, ο χρόνος στάσης για τα 
πρόβατα ήταν 320 λεπτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ για τις αίγες ήταν μόλις 85 
λεπτά. Διαφορετικά αποτελέσματα αναφέρονται για την αντίστοιχη δραστηριότητα από τους 
Yiakoulaki et al. (2005), οι οποίοι εργάστηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή αλλά σε υπολείμματα 
σιτηρών. Ειδικότερα, παρατήρησαν ότι οι αίγες έβοσκαν μόνο τις πρωινές και απογευματινές 
ώρες και το μεσημέρι επέστρεφαν  στο  στάβλο  για  να  προφυλαχθούν  από  τις  υψηλές   
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* Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές των προβάτων για την ίδια 
δραστηριότητα (P≤0.05). 
 
θερμοκρασίες  του  θέρους αφιερώνοντας το 2,7% του χρόνου τους για τη δραστηριότητα της 
στάσης ενώ τα πρόβατα αφιέρωναν μόλις το 0,1%. Επίσης, οι αίγες αφιέρωναν το 6,9% του 
χρόνου τους για στάση σε σχέση με τα πρόβατα (3%) όταν έβοσκαν σε δασολίβαδα δρυός και 
οξιάς κατά την περίοδο του φθινοπώρου (Yiakoulaki et al. 2009). Τα παραπάνω ευρήματα 
υποδηλώνουν ότι τα ζώα προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους κατά τη βόσκηση ανάλογα με 
το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βόσκουν και την εποχή του έτους.  
 
Συμπεράσματα  
Τα πρόβατα και οι αίγες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για  βόσκηση και  κίνηση σε σχέση 

με τη στάση, το μηρυκασμό και την ανάπαυση κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα 
λιβάδια. στις διάφορες εποχές του έτους. . Μεταξύ των δύο ειδών, οι αίγες κινούνται, 
μηρυκάζουν και αναπαύονται  περισσότερο σε σχέση με τα πρόβατα στα λιβάδια, ενώ ο χρόνος 
στάσης φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την εποχή παρά από το είδος ζώου.. 

 
Αναγνώριση βοήθειας 
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Summary 
 
     Rangeland use depends to a great extent on grazing animal movements which are largely affected by 
the shepherd himself but also related with the season of grazing as well as the kind of livestock species. In 
this paper, the grazing activities (feeding, moving, standing, laying, and ruminating) of representative 
flocks were recorded in different seasons of the year. It was found that the time devoted for feeding 
showed a seasonal change with significant differences (55.0% in winter 46.1% in spring and 34.5% in 
summer, P≤0.05). Goats spent 11.2%, 2.3% and 1.1% significantly (P≤0.05) more time for moving, 
ruminating and laying, respectively, than did sheep during the whole year. Sheep spent 11.3% and 3.4% 
greater time for standing and feeding, respectively. It is concluded that animals adapt their activities 
according to the particular season while goats are more mobile than sheep. 
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