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Σκοπόρ / Aντικείμενο
Οη ζεξπεληηληθνί (ππεξβαζηθνί) ζρεκαηηζκνί θαιύπηνπλ ζεκαληηθό ηκήκα ηεο Επξώπεο
(>10.000 km2) θαη ηδηαίηεξα ηεο Ν. Επξώπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ κε ηελ Ειιάδα λα θαηέρεη
εμέρνπζα ζέζε, όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ησλ ζεξπεληηληθώλ ζρεκαηηζκώλ (Β. Ειιάδα, Ήπεηξνο,
Θεζζαιία, Εύβνηα, Λέζβνο θ.α.). Απηνύ ηνπ είδνπο νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί δίλνπλ γέλεζε ζε
εδάθε κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζηδήξνπ (Fe), ληθειίνπ (Ni), ρξσκίνπ (Cr) θαη θνβαιηίνπ (Co),
κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο άδσην, θσζθόξνο, θάιην, κε ρακειή
ελαιιαθηηθή ηθαλόηεηα θαη ρακειέο ηηκέο Ca/Mg. Εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο
ηα εδάθε απηά ζπρλά είλαη ρακειήο γνληκόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο, γεγνλόο πνπ ηα θαζηζηά
αθαηάιιεια γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαδνζηαθήο γεσξγίαο.
Σηε δεθαεηία ηνπ '90 εκθαλίζηεθε ε ηδέα ηεο θπην-εμόξπμεο ηνπ ληθειίνπ (Ni phytomining) θαη ν
ζηόρνο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα θπηηθώλ εηδώλ, ππεξ-ζπζζσξεπηώλ ηνπ Ni, δει. θπηώλ πνπ είλαη ζε
ζέζε λα ζπζζσξεύνπλ ην ληθέιην, όηαλ απηό αθζνλεί ζην έδαθνο θαη λα ην κεηαθέξνπλ ζην
ππέξγεην ηκήκα ηνπο (>1%). Τα ζπζζσξεπκέλν ληθέιην κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζπιιερζεί σο
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βην-κεηάιιεπκα από ην ππέξγεην θπηηθό ηκήκα γηα ηελ αλάθηεζε ηειηθά ηνπ κεηάιινπ ή
ελώζεσλ απηνύ. Πην πξόζθαηα, ε ηδέα απηή έρεη εμειηρζεί σο κηα νινθιεξσκέλε αιπζίδα
ελεξγεηώλ από ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ κεηαιιηθνύ πξντόληνο
βηνινγηθήο πξνέιεπζεο θαη είλαη γλσζηή σο nickel agromining (αγξν-εμόξπμε ηνπ ληθειίνπ). Τν
nickel agromining κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία ηερλνινγία αηρκήο, ε νπνία πξνζθέξεη κηα
νηθνινγηθά απνδνηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε απέλαληη ζηηο θιαζηθέο ππξν- ή πδξνκεηαιινπξγηθέο
κεζόδνπο ιήςεο ηνπ ληθειίνπ, θαζώο θαη ηελ παξνρή βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.
Τν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα έρεη ζθνπό ηε δεκηνπξγία αγξν-νηθνζπζηεκάησλ ζε πηινηηθή
θιίκαθα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ εδαθηθώλ πόξσλ απηνύ
ηνπ ηύπνπ θαη λα πξνζθέξνπλ κηα λέα, νινθιεξσκέλε κνξθή γεσξγίαο – agromining (αγξνεμόξπμε) – πνπ ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη ρηιηάδεο km2 ζηελ Επξώπε θαη λα σθειήζεη ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ηε δεκηνπξγία βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ.

Η επηζηεκνληθώο ππεύζπλε γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηε Ειιάδα
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