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Η ελληνική χλωρίδα 

Είναι γεγονός ότι το φυσικό περιβάλλον στην Ελ-
λάδα και ιδιαίτερα η βλάστηση και τα δάση έχουν 
δεχθεί στο πέρασμα των αιώνων πιέσεις, τόσο σε 
ένταση όσο και σε διάρκεια, όσο σε λίγες άλλες 
περιοχές της Ευρώπης. Εντούτοις, αυτό το περι-
βάλλον εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, όχι τόσο με 
τη φυσικότητα που το χαρακτηρίζει, όσο με την 
ποικιλότητα που περιλαμβάνει. Έτσι, σήμερα γνω-
ρίζουμε ότι η νότια απόληξη της βαλκανικής χερ-
σονήσου, αναλογικά με την έκτασή της, αποτελεί 
την περιοχή με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τύπους 
βλάστησης στην Ευρώπη και, ταυτόχρονα, την 
πλουσιότερη, χλωριδικά, περιοχή της.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, περισ-
σότερες από 6.400 ταξινομικές μονάδες (taxa), 
στις οποίες περιλαμβάνονται περίπου 5.800 είδη, 
αποτελούν την αυτοφυή χλωρίδα της Ελλάδας. Οι 
αριθμοί αυτοί, όπως και το ποσοστό ενδημισμού 

που ανέρχεται σε 14% (αντιστοιχεί προσεγγιστικά 
σε 1.200 taxa), είναι ιδιαίτερα υψηλoί για τη χλω-
ρίδα μιας τόσο μικρής σε έκταση χώρας της Ευρώ-
πης και της Μεσογείου (Strid and Tan 1997, 2002, 
Tan and Iatrou 2001, Thompson 2005, Georghiou 
and Delipetrou 2010). 

Ο πλούτος της ελληνικής χλωρίδας είναι αποτέλε-
σμα συνεπίδρασης πολλών παραγόντων, από τους 
οποίους, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Turril 
1929, Polunin 1980, Strid and Papanicolaou 1985, 
Iatrou 1996, Strid and Tan 1997, Georghiou and 
Delipetrou 2010), οι σπουδαιότεροι είναι: 

1. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, που χωρο-
λογικά αποτελεί σταυροδρόμι σε μια περιοχή 
όπου συναντώνται βασικές χλωριδικές μονάδες. 
Η μεσογειακή, η μεσευρωπαϊκή, η ιρανοκασπι-
κή, ακόμα και η τροπική/υποτροπική είναι χλω-
ριδικές περιοχές που σε διαφορετικό βαθμό η 
κάθε μια εμπλουτίζουν με στοιχεία τους την ελ-
ληνική χλωρίδα.

3. Η χλωρίδα και η βλάστηση των δασών της Ελλάδας 
Γεώργιος Κοράκης 

H μακρόχρονη ανθρώπινη επέμβαση στην ελληνική φύση είναι φανερή σήμερα στη μορφή και κατανο-
μή της βλάστησης. Παρά το γεγονός αυτό, οι τύποι φυσικής βλάστησης που εμφανίζονται στην Ελλά-
δα παρουσιάζουν μοναδική ποικιλία για την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τη Μεσόγειο. Αντίστοιχα πλούσια 
και σημαντική είναι η ελληνική χλωρίδα που περιλαμβάνει στοιχεία από την Ευρώπη, την Ασία και τη 

Μεσόγειο και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ενδημισμού. Η ταξινόμηση της δασικής βλάστησης ακολουθεί εδώ και 
δεκαετίες το μοντέλο της κατακόρυφης διάρθρωσης σε ζώνες οι οποίες αντιστοιχούν σε ζώνες βιοκλίματος. Παράλ-
ληλα, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43, αναγνωρίστηκαν και περιγράφηκαν οι ση-
μαντικότεροι τύποι βλάστησης ως τύποι οικότοπων. Οι ζώνες δασικής βλάστησης είναι: α) Η ευμεσογειακή, με φυ-
τοκοινότητες κατά το πλείστο αειθαλείς, προσαρμοσμένες στο έντονο μεσογειακό κλίμα. Έχει μέχρι σήμερα υποστεί 
τη μεγαλύτερη υποβάθμιση και διατάραξη. β) Η παραμεσογειακή, που εμφανίζεται ηπειρωτικότερα της προηγούμε-
νης, στη λοφώδη-υποορεινή περιοχή, και τη συνθέτουν θερμόφιλα φυλλοβόλα είδη με κυρίαρχες τις δρυς. γ) Η ζώνη 
οξιάς-ελάτης που καταλαμβάνει τον ορεινό χώρο, με επικράτηση των ελατοδασών στη νότια Ελλάδα, ενώ στη βό-
ρεια επικρατούν δάση οξιάς-υβριδογενούς ελάτης. δ) Η ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων, που εμφανίζεται σε υψηλά 
όρη της βόρειας Ελλάδας με τη σποραδική εξάπλωση ψυχρόβιων ευρασιατικών ειδών. Επιπλέον, αζωνική βλάστη-
ση από υγρόφιλα είδη, που δεν εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες, εμφανίζεται σε σταθμούς που παρουσιά-
ζουν ακραίες συνθήκες υγρασίας όπως ρέματα, ποτάμια και λίμνες. 

Λέξεις κλειδιά: φυτοκοινότητες, διαπλάσεις, ζώνες βλάστησης, χωρολογία, ενδημικά είδη
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2. Η γεωμορφολογία και το ανάγλυφο του ελληνι-
κού χώρου. Η παρουσία οροσειρών, χερσονή-
σων και νησιωτικών συμπλεγμάτων που αντα-
νακλούν τη γεωλογική ιστορία της περιοχής 
είχαν μεγάλη επίδραση στην κατάτμηση των 
πληθυσμών, τη μετανάστευση και απομόνωση 
των φυτικών ειδών.

3. Η παρουσία υπολειμματικής χλωρίδας παλαιό-
τερων γεωλογικών εποχών (Τριτογενής χλωρί-
δα) και η λειτουργία του χώρου ως ενός από τα 
σημαντικότερα καταφύγια ευρωπαϊκών ειδών 
στις παγετώδεις περιόδους.

Η αφθονία και η ποικιλότητα της αυτοφυούς ελ-
ληνικής χλωρίδας απαντά περισσότερο ή λιγότε-
ρο σε όλα τα είδη χερσαίων ενδιαιτημάτων, είτε 
είναι φυσικά είτε, συνηθέστερα, είναι επηρεασμέ-
να από τον άνθρωπο. Μεγάλο μέρος της χλωρίδας 
αυτής συγκροτεί τις διάφορες δασικές φυτοκοινό-
τητες που συνθέτουν τη χλωριδικά και φυσιογνω-
μικά πολυποίκιλη βλάστηση των δασικών οικοσυ-
στημάτων.

Η σύνθεση των δασών της Ελλάδας

Οι δασικές φυτοκοινότητες της Ελλάδας περιλαμ-
βάνουν πλήρη, σχεδόν, την ποικιλότητα σε σύν-
θεση και μορφή που απαντά στη δασική βλάστη-
ση ολόκληρης της Ευρώπης. Η συνεπίδραση βιο-
τικών και αβιοτικών παραγόντων, όπως η ποικι-
λότητα της χλωρίδας, του κλίματος και των βιότο-
πων, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη ανθρώπι-
νη επίδραση, είχαν ως αποτέλεσμα η δασική βλά-
στηση να αποτελεί σήμερα ένα σύνθετο μωσαϊκό 
από φυσικές, ημιφυσικές και ανθρωπογενείς φυ-
τοκοινότητες. Το ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συνθη-
κών για μια χώρα με την έκταση της Ελλάδας εκ-
φράζεται από τη μεγάλη ποικιλία σε φυτικές δι-
απλάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται από τις 
πλέον υποτροπικές όψεις, όπως είναι οι φυσικές 
συστάδες φοινίκων στην Κρήτη (Βάι, Πρέβελη και 
αλλού), μέχρι τις ψυχρόβιες βορειοευρωπαϊκού 
τύπου διαπλάσεις ερυθρελάτης, καθώς και οι τυρ-
φώνες σφάγνων, που στη Ροδόπη συνιστούν κη-
λίδες βλάστησης χαρακτηριστικής κατά πολύ βο-
ρειότερων κλιμάτων (Μαυρομμάτης 1980).

Τα κύρια ξυλώδη είδη που απαντούν στην Ελλάδα 
και συνιστούν τη βάση των δασικών οικοσυστη-
μάτων μπορούν να καταταχθούν σε τέσσερις βα-
σικές χωρολογικές ομάδες, ανάλογα με τη φυτο-
γεωγραφική τους προέλευση (Debazac και Μαυ-
ρομμάτης 1971).

Μεσευρωπαϊκά είδη
Περιλαμβάνουν είδη της δασικής χλωρίδας που 
έχουν κύρια εξάπλωση στην κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη, ενώ ορισμένα επεκτείνονται έως και τη 
βόρεια Ασία. Η κατανομή τους προς νότο εκτεί-
νεται ως τη βόρεια ή και την κεντρική Ελλάδα, σε 
ορεινούς όγκους, όπου σχηματίζουν οικοσυστήμα-
τα μεσευρωπαϊκού χαρακτήρα, καθώς συνοδεύο-
νται από θαμνώδη και ποώδη είδη ανάλογης γεω-
γραφικής εξάπλωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβά-
νονται πολύτιμα και ξυλοπαραγωγικά δασοπονικά 
είδη της χώρας μας. Στη χωρολογική αυτή ομάδα 
ανήκουν: Η οξιά (Fagus sylvatica), η ερυθρελάτη 
(Picea abies), η σημύδα (Betula pendula), η δασι-
κή πεύκη (Pinus sylvestris), o γαύρος (Carpinus 
betulus), η απόδισκη δρυς (Quercus petraea), o 
ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus) και το πλα-
τανοειδές σφενδάμι (Acer platanoides).

Φωτoγραφία 1. Δάσος οξιάς (Fagus sylvatica) στο Πάικο.

Είδη της Ν-ΝΑ Ευρώπης και του Εύξεινου 
Πόντου
Σημαντικός αριθμός από θερμόφιλα φυλλοβόλα 
είδη δένδρων και θάμνων που κυριαρχούν στα οι-
κοσυστήματα της ημιορεινής ζώνης και σε χαμη-

Φωτoγραφία 2. Χνοώδης δρυς (Quercus pubescens).
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λά υψόμετρα των ηπειρωτικών περιοχών, έχουν 
το κέντρο της εξάπλωσής τους στη νότια Ευρώπη 
και στον Εύξεινο Πόντο. Στην ομάδα αυτή, μεταξύ 
άλλων, ανήκουν: Οι θερμόφιλες δρύες, χνοώδης 
(Quercus pubescens), πλατύφυλλη (Q. frainetto) 
και τσέρο (Q. cerris), η οστριά (Ostrya carpinifolia), 
ο ανατολικός γαύρος (Carpinus orientalis), o φράξος 
(Fraxinus ornus), η φλαμουριά (Tilia tomentosa), 
τα σφενδάμια, ταταρικό (Acer tataricum) και υρ-
κάνιο (Acer hyrcanum).

Είδη της Μεσογείου

Τα είδη αυτά έχουν εξάπλωση περισσότερο ή λι-
γότερο γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου1 και 
εξαρτώνται από την ύπαρξη του μεσογειακού βι-
οκλίματος. Απαντούν άφθονα στην Ελλάδα, ιδιαί-
τερα σε χαμηλά υψόμετρα, και χαρακτηρίζουν τη 
βλάστηση και το τοπίο σε παραθαλάσσιες και νη-
σιωτικές περιοχές. Οι βασικότεροι αντιπρόσωποι 
της ομάδας αυτής είναι: Η ελιά (Olea europaea), 
η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), η αριά (Quercus 
ilex), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η μυρτιά (Myrtus 
communis), το φιλλύκι (Phillyrea latifolia), η χα-
λέπιος (Pinus halepensis) και η τραχεία πεύκη 
(Pinus halepensis subsp. brutia), η κουκουναριά 
(Pinus pinea), η φοινικική άρκευθος (Juniperus 
phoenicea) και η δάφνη (Laurus nobilis). 

Φωτoγραφία 3. Δάσος χαλεπίου πεύκης στην Αττική.

Είδη ενδημικά της Βαλκανικής                  
χερσονήσου

Μικρός αριθμός δενδρωδών ειδών της ελληνικής 
χλωρίδας έχει περιορισμένη εξάπλωση που εντο-
πίζεται στο εσωτερικό της Βαλκανικής χερσονή-
σου. Τα είδη αυτά αποτελούν σημαντικές προσθή-
κες για τη βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρί-
δας, καθώς πολλά είναι υπολείμματα παλαιότερων, 
γεωλογικά, εποχών. Εξαπλώνονται βασικά στην 

ορεινή ζώνη βλάστησης, και τα σημαντικότερα εί-
ναι: Η κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica), 
η ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum), η λευ-
κόδερμος πεύκη (Pinus leucodermis), η βαλκανι-
κή πεύκη (Pinus peuce), η μακεδονική δρυς (Quer-
cus trojana), η Ευβοϊκή δρυς (Quercus trojana 
subsp. euboica) και το σφενδάμι του Heldreich 
(Acer heldreichii).

Φωτoγραφία 4. Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum).

Η ταξινόμηση της δασικής             
βλάστησης

Επιστημονικές εργασίες που να αφορούν συνολικά 
τη δασική βλάστηση και τη χλωριδική ποικιλότητα 
των δασών της Ελλάδας δεν έχουν παραχθεί. Έχουν 
διεξαχθεί, εντούτοις, πολυάριθμες επιμέρους έρευ-
νες που περιέχουν λεπτομερή στοιχεία για τη δομή 
και τη σύνθεση των δασικών φυτοκοινοτήτων.

Για μια γενική επισκόπηση της δασικής βλάστησης 
της Ελλάδας ακολουθείται η κλασική ταξινόμηση 
σε ζώνες που προτάθηκε από τον Ντάφη (1973) και 
αποτελεί προσαρμογή της ταξινόμησης των Glavač 
et al. (1972) και Horvat et al. (1974) για τη βλά-
στηση της ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα, οι Debazac 
και Μαυρομμάτης (1971) προτείνουν την εξέταση 
των οικολογικών διαιρέσεων της δασικής βλάστη-
σης κατά βιότοπους των κυριοτέρων δασικών ει-
δών. Κατά την κλασική ταξινόμηση σε ζώνες και 
τις υποδιαιρέσεις τους, χρησιμοποιούνται οι ανώ-
τερες φυτοκοινωνικές μονάδες του συστήματος 
Braun-Blanquet (τάξεις, συνενώσεις, ενώσεις). 

1 η Μεσογειακή χλωρίδα της έλλάδας, σύμφωνα με τους Strid and Tan (1997), γενικά εμφανίζει ολαρκτικό χαρακτήρα. έξαιρέσεις αποτελούν είδη με 
τροπικές συγγένειες, όπως η ελιά, η συκιά, η χαρουπιά κ.ά. σύμφωνα με τον Raven (1973), η μεσογειακή χλωρίδα προήλθε από εξέλιξη στοιχείων 
τόσο εύκρατης όσο και τροπικής προέλευσης.
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Οι τέσσερις κύριες ζώνες2 δασικής βλάστησης που 
προκύπτουν από την παρούσα ταξινόμηση δια-
κρίνονται σαφώς μεταξύ τους χλωριδικά, οικολο-
γικά, φυσιογνωμικά και ιστορικά και είναι οι ακό-
λουθες:

• Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης
• Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης
• Ζώνη βλάστησης οξιάς-ελάτης
• Ζώνη βλάστησης ψυχρόβιων κωνοφόρων

Τα όρια των ζωνών αυτών συχνά συμπλέκονται 
και αλληλοσυγχέονται κατά ασαφή τρόπο, οι φυ-
τοκοινότητες συχνά εμφανίζονται με μορφή μω-
σαϊκού, ενώ η χαρτογράφησή τους είναι δυνα-
τή μόνο μετά από μεγαλύτερη ή μικρότερη αφαί-
ρεση των λεπτομερειών (Ντάφης 1973, Strid and 
Tan 1997). Εντούτοις, η συγκεκριμένη ταξινόμη-
ση αποδείχθηκε στην πράξη ιδιαίτερα πετυχημέ-
νη και αποτελεσματική, και από τη δεκαετία του 
1970 και εντεύθεν υιοθετήθηκε από την επιστη-
μονική κοινότητα και τη Δασική Υπηρεσία.

Μια πιο αναλυτική αλλά, ταυτόχρονα, επιλεκτική 
ταξινόμηση της δασικής βλάστησης έγινε στο τέ-
λος της δεκαετίας του 1990, στο πλαίσιο φάσεων 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ 
«περί Οικοτόπων». Από τη συγκεκριμένη Οδηγία 
προέκυψε η ανάγκη για ακριβή γνώση των φυ-
σικών τύπων οικότοπων3 και ειδών που εμφανί-
ζονται σε «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας - ΤΚΣ» 
(Sites of Community Importance - SCI) και «Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ» (Special Protection 
Areas - SPA) στην ελληνική επικράτεια, καθώς 
και των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστι-
κών τους, με σκοπό τη δημιουργία του Δικτύου 
«Φύση 2000» στην Ελλάδα4 (Ντάφης κ.ά. 2001, 
Δημόπουλος κ.ά. 2005, Δημόπουλος κ.ά. 2012). 

Οι τύποι φυσικών οικότοπων που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας προήλθαν από την
ταξινόμηση οικότοπων του προγράμματος CORINE 
Biotopes (European Commision 1991, 2003, 2007). 
Οι οικότοποι στο πρόγραμμα CORINE κατά το 
πλείστο αντιστοιχούν σε φυτοκοινότητες ανώτε-
ρης φυτοκοινωνικής βαθμίδας (κλάσεις, τάξεις, 
συνενώσεις, ενώσεις).

Στην παρούσα εργασία, για τους λόγους που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, η δασική βλάστηση της Ελ-
λάδας παρουσιάζεται με άξονα την ταξινόμηση 
που προτείνει ο Ντάφης (1973).

Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης

Η ευμεσογειακή βλάστηση εμφανίζει τις μεγαλύ-
τερες ιδιαιτερότητες αναφορικά με τη φυσιογνω-
μία και τη σύνθεση, σε σχέση με όλους τους υπό-
λοιπους τύπους βλάστησης της Ελλάδας και της 
Ευρώπης. Οι μεσογειακές φυτοκοινότητες κυρι-
αρχούνται από αείφυλλα και σκληρόφυλλα δέν-
δρα, θάμνους και ημίθαμνους, προσαρμοσμέ-
να στο τυπικό μεσογειακό κλίμα με το παρατετα-
μένο, θερμό και άνυδρο καλοκαίρι και τον ήπιο, 
υγρό χειμώνα. Στις θερμότερες και ξηρότερες πε-
ριοχές, η δυσμενής για τα φυτά περίοδος είναι 
το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιοχές, οι αείφυλλοι 
σκληρόφυλλοι θάμνοι αναστέλλουν την ανάπτυξή 
τους, ενώ η πλειονότητα των πολυετών ποωδών 
ειδών ξηραίνεται και η επιβίωσή τους γίνεται με 
υπόγειους οφθαλμούς που βρίσκονται σε λήθαρ-
γο (γεώφυτα). Παράλληλα, τα μονοετή φυτά επι-
βιώνουν με τη μορφή ανθεκτικών σπερμάτων (θε-
ρόφυτα) (Polunin and Walters 1985, Walter 1985, 
Archibold 1995, Thompson 2005). 

Η παρουσία τεσσάρων βιοτικών μορφών συντελεί 
στο να αποκτήσουν οι μεσογειακές φυτοκοινότη-
τες τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 
τους (Strid and Tan 1997):

1. Αειθαλείς θάμνοι και δένδρα με φύλλα μικρά, 
σκληρά, γυαλιστερά ή τριχωτά που μειώνουν τη 
διαπνοή κατά τη διάρκεια του θερμού θέρους.

2. Χαμηλοί, συχνά αρωματικοί και ακανθώδεις ημί-
θαμνοι, ενίοτε προσκεφαλαιόμορφης ανάπτυ-
ξης, γενικά αειθαλείς ή φυλλοβόλοι κατά τη θε-
ρινή περίοδο.

3. Γεώφυτα που ανθίζουν άνοιξη ή φθινόπωρο και 
το υπέργειο τμήμα τους νεκρώνεται το καλοκαίρι.

4. Ετήσια φυτά που ανθίζουν νωρίς την άνοιξη και 
μετά την παραγωγή των σπερμάτων νεκρώνονται.

Η πρώιμη εγκατάσταση και μακρόχρονη παρουσία 
του ανθρώπου στον ελλαδικό χώρο είχε ως αποτέ-
λεσμα σήμερα ελάχιστες από τις μεσογειακές φυ-
τοκοινότητες να διατηρούνται στη φυσική πρωτο-
γενή τους μορφή (Athanasiadis 1975, Gerasimidis 
2005). Οι φυτοκοινότητες που διατηρούνται σήμε-
ρα περιλαμβάνουν σποραδικά και απομονωμένα 
τμήματα αειθαλών δασών, και συχνότερα και σε 

2 στις τέσσερις αυτές ζώνες ο ντάφης (1973) προσθέτει και μια εξωδασική, που περιλαμβάνει τις φυτοκοινότητες πάνω από τα δασοόρια.
3 στην οδηγία 92/43 έοκ δίδονται δύο ορισμοί της έννοιας του οικότοπου (habitat). ο πρώτος αφορά τους τύπους οικότοπων του παραρτήματος ι. 
Με βάση αυτόν τον ορισμό, «φυσικοί οικότοποι» είναι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν των βιολογικών (βιοτικών) και μη βιολο-
γικών (αβιοτικών) γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές.
ο δεύτερος ορισμός του οικότοπου αφορά την έννοια του «ενδιαιτήματος» ενός είδους και αναφέρεται ως «οικότοπος ενός είδους», ο οποίος απο-
τελεί το περιβάλλον το οποίο ορίζεται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύ-
κλου (ντάφης κ.ά. 2001).
4 στην έλλάδα, το Δίκτυο Φύση 2000 περιλαμβάνει σήμερα συνολικά 443 περιοχές με συνολική έκταση 4.294.960 ha (Δημόπουλος κ.ά. 2012).
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μεγαλύτερη έκταση μεικτούς θαμνώνες αείφυλ-
λων ειδών, γνωστούς ως μακί (maquis), που βρίσκο-
νται σε διάφορα στάδια διατήρησης ή υποβάθμι-
σης. Μεσογειακή βλάστηση που παρουσιάζει με-
γάλο βαθμό φυσικότητας βρίσκεται, πλέον, μόνο 
σε μικρές νησίδες, σε απρόσιτες από τον άνθρωπο 
θέσεις, όπως απόκρημνες πλαγιές και βράχια και 
σε περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης, όπως είναι η αθωνική χερσόνησος.

Η ευμεσογειακή βλάστηση της Ελλάδας περιλαμ-
βάνει φυτοκοινότητες που διακρίνονται για την 
ποικιλία τής δομής τους και την πλουσιότατη χλω-
ρίδα τους. Η υψηλή δασική βλάστηση στο χώρο 
αυτό συνίσταται από αειθαλή δάση κωνοφόρων 
και πλατύφυλλων δένδρων. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα δάση χαλεπί-
ου και τραχείας πεύκης. Τα δάση χαλεπίου πεύκης 
(Pinus halepensis) σχηματίζουν διάσπαρτες αμι-
γείς συστάδες, ανεξάρτητα από το εδαφικό υπό-
στρωμα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα πεδινά και 
παράλια του Αιγαίου και του Ιονίου, στην Εύβοια 
και στις Σποράδες. Στην Κρήτη, στα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη, η χαλέπιος 
αντικαθίσταται από την τραχεία πεύκη (Pinus 
halepensis subsp. brutia) που έχει παρόμοιες 
απαιτήσεις σταθμού. Τα πευκοδάση είναι συχνά 
ανοιχτά, με θαμνώδη υπόροφο, που συνθέτουν 
σκληρόφυλλα είδη της διάπλασης των μακί. Ένα 
άλλο θερμόφιλο είδος πεύκης, η κουκουναριά 
(Pinus pinea), εμφανίζεται σποραδικά στον αυ-
ξητικό χώρο της χαλεπίου πεύκης και σχηματίζει 
συστάδες πάνω σε αμμοθίνες δίπλα στη θάλασ-
σα, με πιο αντιπροσωπευτικές αυτές στη ΒΔ Πε-
λοπόννησο (δάσος Στροφιλιάς) και στη Σκιάθο 
(Κουκουναριές). Το αειθαλές κυπαρίσσι (Cupres-
sus sempervirens f. horizontalis), με την ακανό-
νιστη, φαρδιά, πυραμιδοειδή κόμη, απαντά σε 

αυτοφυείς συστάδες στα νησιά του ΝΑ Αιγαίου 
και στην Κρήτη, όπου, μαζί με την τραχεία πεύ-
κη, ανέρχεται μέχρι την ορεινή ζώνη σχηματίζο-
ντας ορομεσογειακές διαπλάσεις κωνοφόρων5. 
Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η παρουσία 
του θεωρείται ανθρωπογενούς προέλευσης.

Τα ψηλά δάση σκληρόφυλλων (αειθαλών) πλατύ-
φυλλων στην ευμεσογειακή ζώνη είναι, σήμερα, 
αρκετά σπάνια και αποτελούν υπολείμματα μιας 
παλαιότερης ευρύτερης εξάπλωσης. Σχηματίζο-
νται κυρίως από την αριά (Quercus ilex), ένα εί-
δος που ευνοείται ιδιαίτερα σε υγρά παραθα-
λάσσια κλίματα, ενώ συμμετέχουν το πουρνάρι 
(Quercus coccifera), η δάφνη (Laurus nobilis), το 
αειθαλές σφενδάμι (Acer sempervirens), το φιλ-
λύκι (Phillyrea latifolia) κ.ά. Εκτός από τη χερσό-
νησο του Άθω, όπου, όπως αναφέρθηκε παραπά-
νω, η βλάστηση ευνοήθηκε από την ειδική διαχεί-
ριση αλλά και τις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες, 
αείφυλλη βλάστηση με υψηλή ανάπτυξη παρατη-
ρείται στην υγρότερη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, 
καθώς και ανατολικά, στα παράλια της κεντρικής 
και βόρειας Ελλάδας (Β. Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλ-
κιδική). Στις διαπλάσεις της αριάς, ιδιαίτερα στις 
καλύτερες θέσεις, προσμιγνύονται ενίοτε φυλλο-
βόλα είδη όπως ο φράξος (Fraxinus ornus), η κο-
κορεβυθιά (Pistacia terebinthus), το χρυσόξυλο 
(Cotinus coggygria), η κουτσουπιά (Cercis sili-
quastrum), η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens) 
και η ήμερη βελανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. 
macrolepis), ενώ την έντονη μίξη συμπληρώνουν 
αναρριχώμενα φυτά όπως ο αρκουδόβατος 
(Smilax aspera), η κληματίδα (Clematis flammula), 
η αβρωνιά (Tamus communis) και το έρπον αγρι-
οσπαράγγι (Asparagus acutifolius).

Η υποβάθμιση των αείφυλλων δασών έχει ως απο-
τέλεσμα την αντικατάστασή τους από αείφυλλους 
θαμνώνες ύψους 2-6 μέτρων, συχνά πυκνούς και 
αδιαπέραστους. Τα μακί με κλειστή συγκόμωση 
είναι φτωχά σε ποικιλία ειδών˙ εντούτοις, φιλο-
ξενούν πλούσια ποώδη χλωρίδα όταν η κομοστέ-
γη τους διασπάται. Απαντούν κυρίως σε όξινα 
εδαφικά υποστρώματα, σπάνια μακριά από τη 
θάλασσα και είναι προσαρμοσμένα στη χειμερι-
νή-εαρινή αύξηση με περίοδο λήθαργου το καλο-
καίρι. Η χαρακτηριστική ξυλώδης χλωρίδα των 
μακί περιλαμβάνει το πουρνάρι (Quercus coc-
cifera), την αριά (Q. ilex), τον σχίνο (Pistacia 
lentiscus), την κουμαριά (Arbutus unedo), τη γλι-
στροκουμαριά (Arbutus andrachne), τον ράμνο 
(Rhamnus alaternus), το ρείκι (Erica arborea), 
τη μυρτιά (Myrtus communis), το φυλλίκι (Phil-

5 ο όρος «ορομεσογειακές διαπλάσεις» χρησιμοποιείται για τη δασική βλάστηση σύμφωνα με τον Μαυρομμάτη (1980).

Φωτoγραφία 5. Διαπλάσεις φρυγάνων με αραιό δάσος οριζοντι-
όκλαδου κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens f. horizontalis) 
πάνω από το φαράγγι της Ίμπρου, Χανιά.
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lyrea latifolia), το σπάρτο (Spartium junceum), 
τη λαγομηλιά (Ruscus aculeatus). Στη θερμότε-
ρη και ξηρότερη ΝΑ Ελλάδα και στα νησιά του 
Ν. Αιγαίου χαρακτηριστικά είδη της σκληρόφυλ-
λης βλάστησης των μακί αποτελούν η χαρουπιά 
(Ceratonia siliqua) και η αγριελιά (Olea europaea 
var. sylvestris). Στην περιοχή αυτή, δύο είδη αρ-
κεύθου δημιουργούν σποραδικά σχηματισμούς, 
κατά θέσεις εκτεταμένους, σε βιότοπους που δέ-
χονται έντονα την επίδραση της θάλασσας. Εί-
ναι η φοινικική άρκευθος (Juniperus phoenicea) 
και η μακρόκαρπη (Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa). Η μακρόκαρπη άρκευθος σχημα-
τίζει εντυπωσιακές συστάδες πάνω σε παράκτιες 
αμμοθίνες, σε νησιά του Ν. Αιγαίου, ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικές στην Ελαφόνησο, στη Γαύδο, στη 
Χρυσή κ.α.  

Συχνά, τα υψηλά μακί, λόγω μακρόχρονης υπο-
βάθμισης που οφείλεται κυρίως σε βόσκηση, υπο-
καθίστανται από θαμνώνες χαμηλού ύψους (0,5-
1,5 μ.), με χαρακτηριστική ανοιχτή συγκόμωση, 
όπου κυριαρχούν τα είδη Quercus coccifera, Phil-
lyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Calicotome 
villosa, Globularia alypum κ.ά. Σε περιπτώσεις 
όξινων, υποβαθμισμένων εδαφών, στις υποκατά-
στατες θαμνώδεις διαπλάσεις, κυριαρχούν είδη 
λαδανιάς (Cistus creticus, C. salviifolius, C. mon-
speliensis) και το χαμορείκι (Erica manipuliflo-
ra). Η ιδιαίτερη αυτή, φυσιογνωμικά, βλάστηση 
αποδίδεται με τον όρο garrigue και αποτελεί εν-
διάμεση κατάσταση μεταξύ των πυκνών και υψη-
λών μακί και των φρυγάνων6.

Οι φυσικές φυτοκοινότητες των μακί (maquis) 
έχουν, σε μεγάλη έκταση, από πολύ παλιά υποβαθ-
μιστεί σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Ν. 
Αιγαίου, η ΝΑ Πελοπόννησος και η Αττική. Εκεί, 
η γη, εφόσον δεν καλλιεργείται γεωργικά, κα-
λύπτεται από ενώσεις φρυγάνων (Ντάφης 1973, 
Gerasimidis 2005). Χαμηλοί, ημισφαιρικοί, ακαν-
θώδεις ημίθαμνοι συνθέτουν τη χαρακτηριστική 
εικόνα των φρυγανικών οικοσυστημάτων που, σε 
αντίθεση με τα πυκνά μακί, φιλοξενούν πολυ-
άριθμα ποώδη φυτά. Η υψηλή βιοποικιλότητα 
των φρυγάνων είναι πρόδηλη κατά την ανθοφο-
ρία τους, την περίοδο της άνοιξης, οπότε προσδί-
δουν στο τοπίο μια εντυπωσιακή εικόνα με μεγά-
λη ποικιλία και εναλλαγή χρωμάτων. Κυρίαρχοι 
ημίθαμνοι στα φρυγανικά οικοσυστήματα είναι η 
αφάνα (Genista acanthoclada), η αστοιβή (Sar-
copoterium spinosum), η γαλαστοιβή (Euphorbia 
acanthothamnos), οι λαδανιές (Cistus spp.), το 

αλογοθύμαρο (Anthyllis hermaniae), οι φουμά-
νες (Fumana arabica και F. thymifolia), η ακαν-
θωτή κενταύρεια (Centaurea spinosa), o ασπά-
λαθος (Calicotome villosa), καθώς και διάφορα 
χειλανθή (Labiatae) όπως το θρούμπι (Satureja 
thymbra), το θυμάρι (Coridothymus capitatus), 
η ρίγανη (Origanum spp.), η λεβάντα (Lavandula 
stoechas), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), οι φα-
σκομηλιές (Salvia spp.), το λυχναράκι (Ballota 
acetabulosa), ο αγκαθωτός στάχυς (Stachys spino-
sa) κ.ά. Ανάμεσα στα φρύγανα αναπτύσσονται 
χαρακτηριστικά γεώφυτα όπως οι ασφόδελοι ή 
ασπερδούκλες (Asphodelus spp.), οι βολβοί 
(Muscari spp.), οι σκυλοκρεμμύδες (Urginea mar-
itima) και πλήθος ορχεοειδών των γενών Orchis 
και Ophrys.

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης
Στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ανήκουν 
οι φυτοκοινότητες των θερμόφιλων φυλλοβόλων 
δασών που αναπτύσσονται σε θέσεις ηπειρωτι-
κότερες και σε μεγαλύτερα υψόμετρα από τις τυ-
πικά μεσογειακές διαπλάσεις. Οι βιοκλιματικές 
συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη 
ζώνη απαντούν στο 1/3 περίπου της ηπειρωτικής 
χώρας, ωστόσο σήμερα, η υπάρχουσα βλάστη-
ση θερμόφιλων φυλλοβόλων καλύπτει σημαντικά 
μικρότερη έκταση (Ανώνυμος 1992, Bohn et al. 

6 ο όρος garrigue προέρχεται από το garric που είναι στην καταλανική διάλεκτο η ονομασία του πουρναριού (Masclans 1972). ορισμένοι συγγραφείς 
συνδέουν την εξάπλωση των garrigue με αποκλειστικά ασβεστούχα υποστρώματα (Debazac και Μαυρομμάτης 1971, Tomaselli 1981) .

Φωτoγραφία 6. Φράξος ο όρνος (Fraxinus ornus), χαρακτηρι-
στικό είδος της παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης.
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2000/2003, Bergmeier et al. 2004, Gerasimidis 
2005, Bergmeier and Dimopoulos 2008). Σημα-
ντικά δασικά είδη που συνθέτουν την παραμε-
σογειακή βλάστηση φυλλοβόλων είναι οι δρύες 
(Quercus spp.), η καστανιά (Castanea sativa), η 
οστριά (Ostrya carpinifolia), ο ανατολικός γαύρος 
(Carpinus orientalis), η φλαμουριά (Tilia tomen-
tosa) και ο φράξος (Fraxinus ornus).

Ξηροθερμικά φυλλοβόλα δρυοδάση, είτε αμιγή εί-
τε σε μίξη με άλλα πλατύφυλλα, κυριαρχούν στην 
παραμεσογειακή περιοχή και δημιουργούν στην 
κεντρική και βόρεια Ελλάδα μια μεταβλητού εύ-
ρους ζώνη, σαφώς διακρινόμενη από την ευμεσο-
γειακή. Στη νότια Ελλάδα τα δρυοδάση απαντούν 
σε σποραδικές νησίδες και τα όρια των δύο ζω-
νών είναι λιγότερο ή περισσότερο ασαφή (Ντά-
φης 1973). Στην παραμεσογειακή ζώνη οι μέσες 
θερμοκρασίες, κατ’ έτος, είναι χαμηλότερες και 
τα ετήσια κατακρημνίσματα περισσότερα, απ’ 
ό,τι στην ευμεσογειακή ζώνη. Ωστόσο, το κλίμα 
παρουσιάζει, κατά τη διάρκεια του θέρους, χαρα-
κτηριστική ξηρή και θερμή περίοδο. 

Τα φυλλοβόλα δρυοδάση αποτελούν το κύριο στοι-
χείο της παραμεσογειακής βλάστησης, καθώς κα-
λύπτουν σήμερα περίπου τη μισή έκταση των δα-
σών της χώρας (44%) και το 76% των φυλλοβόλων 
δασών (Dafis 2005). Τα περισσότερα βρίσκονται 
σε πρεμνοφυή μορφή και διαχείριση, ενώ ελάχιστα 
είναι τα ώριμα που συνιστούν υψηλά σπερμοφυή 
δάση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται αξιόλογα δείγμα-
τα διατηρούμενων υπολειμματικών συστάδων και 
αλσυλλίων που τέθηκαν στο παρελθόν εκτός δια-
χείρισης για θρησκευτικούς λόγους (Korakis et al. 
2008, Κ. Στάρα και Ρ. Τσιακίρης 2010 προσωπι-
κή επικοινωνία). Η παραδοσιακή χρήση τους πε-
ριλαμβάνει καυσοξύλευση και κλαδονομή, ειδικά 
στις περιοχές της Δ. Μακεδονίας και της Θράκης 
(Dafis 2005). Σήμερα, σύμφωνα με τους Bergmeier 
and Dimopoulos (2008), τα περισσότερα πρεμνο-
φυή δάση είναι μεγαλύτερα από την ηλικία των 20 
ετών, που είναι ο συνήθης περίτροπος χρόνος, ενώ 
από τη δασική υπηρεσία γίνεται προσπάθεια για 
αναγωγή, όπου ο σταθμός το επιτρέπει, σε πιο πα-
ραγωγικές διαχειριστικές μορφές. 

Το πιο κοινό και με μεγαλύτερη εξάπλωση είδος 
δρυός της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι η πλατύφυλ-
λη δρυς (Quercus frainetto). Απαντά στην υποο-
ρεινή και ορεινή περιοχή, μεταξύ των 300-1.200 
μ., με κατανομή που ξεκινά από τη ΝΑ Πελοπόν-
νησο (Πάρνωνας). Καταλαμβάνει σχεδόν αποκλει-
στικά πυριτικά εδάφη, λιγότερο ή περισσότερο βα-

ριά, ακατάλληλα για γεωργική εκμετάλλευση. Συ-
χνά σχηματίζει αμιγείς συστάδες και ενίοτε βρί-
σκεται σε μίξη με άλλες δρυς και θερμόφιλα φυλ-
λοβόλα. 

Ιδιαίτερα κοινό είδος με εκτεταμένη κατανομή 
στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα αποτελεί 
η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens). Εμφανίζε-
ται σποραδικά σε αμιγείς συστάδες, κατά κανόνα, 
όμως, απαντά σε μίξη με άλλα είδη δρυός, ιδιαίτε-
ρα με την Q. frainetto και λοιπά πλατύφυλλα, σε 
δάση και θαμνώνες της υποορεινής ζώνης, συνή-
θως μέχρι το υψόμετρο των 900-1.200 μ. Χαρα-
κτηριστική είναι η μεμονωμένη και υπολειμματι-
κή εμφάνιση ώριμων μεγάλων ατόμων χνοώδους 
δρυός σε αγρούς, λιβάδια ή καλλιέργειες από το 
υψόμετρο των 100 μ. (Βοratynski et al. 1992). Η 
χνοώδης δρυς χαρακτηρίζεται από μεγάλη μορ-
φολογική ποικιλομορφία η οποία, ωστόσο, δεν 
συνδέεται με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανο-
μή (Christensen 1997a). Είναι είδος με σημαντι-
κό οικολογικό εύρος που αναπτύσσεται σε ποικι-
λία πετρωμάτων, ενώ συχνά εισέρχεται στη θερ-
μότερη ζώνη, δημιουργώντας με τα μεσογειακά 
αείφυλλα είδη φυτοκοινότητες υψηλής βιοποικι-
λότητας.

Η απόδισκος βαλκανική δρυς (Quercus petraea 
subsp. medwediewii, γνωστή παλαιότερα με τη συ-
νώνυμη ονομασία Q. dalechampii)7, καθώς και η 
ευθύφλοιος (Quercus cerris) είναι δύο ακόμη είδη 
δρυός που σχηματίζουν αμιγείς συστάδες. Εντού-
τοις, συχνά τα είδη αυτά βρίσκονται σε μίξη με-
ταξύ τους, καθώς και με την Q. frainetto. Είναι 
από τα πιο ψυχρόβια είδη δρυός και εμφανίζονται 
σποραδικά στα βουνά, κυρίως της βόρειας Ελλά-
δας, μέχρι τα 1.400-1.500 μ., ανάλογα με τις συν-
θήκες του σταθμού (Theodoropoulos et al. 1995).

Η ήμερη βελανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. 
macrolepis), είδος ξηρανθεκτικότερο από τα προ-
ηγούμενα, απαντά σποραδικά στη χαμηλότερη, 
υψομετρικά, ζώνη (0-600 μ., σπάνια έως τα 1.000 
μ.), σε λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές που σπά-
νια απέχουν πολύ από τη θάλασσα. Συχνά, οι φυ-
τοκοινωνίες της χαρακτηρίζονται από ξηροθερ-
μόφιλη συνοδό χλωρίδα και εντάσσονται στην ευ-
μεσογειακή ζώνη. Οι ώριμες σπερμοφυείς συστά-
δες που σχηματίζει, είτε αμιγείς είτε μεικτές, με 
την Quercus pubescens και άλλα είδη δρυός, απο-
τελούν αντιπροσωπευτικά δασολίβαδα και θεω-
ρούνται σήμερα υπολειμματικές παλαιότερης ευ-
ρύτερης εξάπλωσης (Παντέρα και Παπαναστά-
σης 2003, Fotiadis et al. 2009). Τα ώριμα βελα-

7 Το τυπικό υποείδος της απόδισκης δρυός, Quercus petraea subsp. petraea, με ευρεία εξάπλωση στην έυρώπη, απαντά πολύ σπάνια στην έλλάδα.
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νιδοδάση περιλαμβάνονται στα σημαντικότερα, 
από βιολογική και αισθητική άποψη, δασικά οι-
κοσυστήματα της Ευρώπης (Βλάμη κ.ά. 2003).

Φωτoγραφία 7. Ήμερη βελανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. 
macrolepis).

Ένα είδος με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα είναι 
η καστανιά (Castanea sativa). Αν και αυτοφυές 
είδος, η φυσική γεωγραφική κατανομή της, εξαι-
τίας της επέκτασής της σε μεγάλη κλίμακα από 
τον άνθρωπο, δεν είναι σήμερα γνωστή (Αθανα-
σιάδης 1986). Βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα βουνά 
της ηπειρωτικής χώρας και σε ορισμένα μεγάλα 
νησιά8. Αναπτύσσεται σε εδάφη επί πυριτικών 
πετρωμάτων, σε περιοχές με μεγάλη σχετική υγρα-
σία και σε υψόμετρα που ποικίλουν ανάμεσα στα 
300 και 1.000 μ., με μέγιστο στο Πήλιο, όπου ανέρ-
χεται στα 1.500 μ. (Βοratynski et al. 1992). Η κα-
στανιά καλλιεργείται εδώ και χιλιάδες χρόνια από 
τον άνθρωπο για τους εδώδιμους καρπούς της 
(Athanasiadis 1975, Αθανασιάδης και Γερασιμί-
δης 1987) σε σπερμοφυείς συστάδες που λέγονται 
κασταναριά. Παράλληλα, πολύτιμη ξυλεία παρά-
γεται με πρεμνοφυή διαχείριση συστάδων καστα-
νιάς, των επονομαζόμενων καστανωτών. Αξιοση-
μείωτη είναι η περίπτωση της μακραίωνης, παρα-
δοσιακής αλλά και ορθολογικής, ταυτόχρονα, δι-
αχείρισης των καστανωτών του Αγίου Όρους από 
τις αντίστοιχες μοναστικές κοινότητες (Μουλό-
πουλος 1963, Κοράκης 1997, Ντάφης 1997).

Μια μεγάλη ποικιλία φυτοκοινωνιών στις οποί-
ες κυριαρχούν θερμόφιλα φυλλοβόλα δένδρα και 
θάμνοι έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα σε στενή 
εξάρτηση με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες: έδα-
φος, μικροκλίμα, ανάγλυφο (Bergmeier and Dimo-
poulos 2008). Εκτός των ειδών που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, στις ιδιαίτερα πλούσιες αυτές μεικτές 
φυτοκοινότητες εμφανίζονται κατά περίπτωση 
σφενδάμια (Acer monspessulanum, A. campestre, 

A. hyrcanum, A. obtusatum, A. platanoides), σορ-
βιές (Sorbus domestica, S. torminalis), η λεπτο-
καρυά (Corylus avellana), η μακεδονική δρυς 
(Quercus trojana), η κρανιά (Cornus mas), η φού-
σκα (Colutea arborescens), η κορονίλλη (Hippo-
crepis emerus subsp. emeroides), ο ευώνυμος 
(Euonymus verrucosus), οι κληματίδες (Clematis 
vitalba, C. flammula). Σε πετρώδεις ασβεστολι-
θικούς σταθμούς είναι χαρακτηριστική η παρου-
σία σχηματισμών που αποτελούνται από Ostrya 
carpinifolia, Carpinus orientalis, Quercus pu-
bescens, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, 
Euonymus verrucosus, ενώ παράλληλα οι υπόλοι-
πες δρύες απουσιάζουν. 

Αειθαλή είδη που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πα-
ραμεσογειακή βλάστηση είναι η αριά και το πουρ-
νάρι, καθώς και κωνοφόρα όπως η μαύρη πεύκη 
(Pinus nigra subsp. nigra) που προσμιγνύεται σε 
μεγάλη έκταση με τα φυλλοβόλα, η τραχεία πεύκη 
στην ΒΑ Ελλάδα, η κεφαλληνιακή ελάτη (Abies ce-
phalonica) στη Ν. Ελλάδα, η άρκευθος Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus και σπανιότερα η Juni-
perus excelsa, ενώ στο ανώτερο όριο (ψυχροόριο) 
της ζώνης εμφανίζεται η οξιά (Fagus sylvatica). 

Σε ξηρότερους σταθμούς, και ιδιαίτερα σε περιο-
χές που έχουν υποστεί έντονη ανθρώπινη επίδρα-
ση (επανειλημμένες πυρκαγιές, αποψιλώσεις και 
αδιάλειπτη πίεση βόσκησης), τα φυλλοβόλα είδη 
έχουν υποκατασταθεί, περισσότερο ή λιγότερο, 
από αείφυλλα είδη που περιορίζονται σε θαμνώδη 
ανάπτυξη όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), 
το φιλλύκι (Phillyrea latifolia), το ρείκι (Erica ar-
borea), η άρκευθος (Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus) κ.ά. Έτσι προέκυψαν μεικτές φυλλο-
βόλες και αειθαλείς ή αποκλειστικά αειθαλείς, 
θαμνώδεις φυτοκοινότητες, που υποκαθιστούν τη 
φυσική παραμεσογειακή βλάστηση και συνιστούν 
τις διαπλάσεις των ψευδομακί (pseudomaquis), 
σύμφωνα με τον όρο που εισήγαγε ο Adamović 
(1906). Oι συγκεκριμένοι σκληρόφυλλοι θάμνοι, 
ανθεκτικοί στο ψύχος αλλά και στη θερινή ξηρα-
σία και, προπάντων, προστατευμένοι σε μεγάλο 
βαθμό από τη βόσκηση, κυριαρχούν στις δευτε-
ρογενείς φυτοκοινότητες των ψευδομακί. Η βλά-
στηση των ψευδομακί, η οποία γενικά χαρακτηρί-
ζεται από μια ενιαία φυσιογνωμία, μόνο καθαρά 
φυσιογνωμικά προσομοιάζει στα γνήσια μεσογει-
ακά μακί, καθώς παρουσιάζει σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις αναφορικά με τη χλωρίδα της (Raus 
1982). Σύμφωνα με τους Gerasimidis (2005) και 
Gerasimidis et al. (2008), η υποβάθμιση των δρυ-

8 η καστανιά πρέπει να θεωρηθεί εγκλιματισμένη και όχι αυτοφυής σε ορισμένες περιοχές στα νότια τμήματα της χώρας και στα νησιά του αιγαίου 
(κρήτη, νάξο, σάμο κ.α.) (Christensen 1997a, Bergmeier and Dimopoulos 2008).
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οδασών σε ψευδομακί είχε ξεκινήσει ήδη από τη 
2η χιλιετία π.Χ.

Η βιοποικιλότητα των δασών τής παραμεσογεια-
κής ζώνης είναι ιδιαίτερα υψηλή και το γεγονός 
αυτό εκφράζεται με τη χλωρίδα του υπορόφου 
και ειδικότερα των ποωδών που απαντούν κάτω 
από την κομοστέγη και στα διάκενα των παραπάνω 
δασικών σχηματισμών. Ορισμένα από τα πιο κοι-
νά είδη του ποώδους ορόφου είναι, ενδεικτικά: 
Potentilla micrantha, Silene italica, Silene vul-
garis, Trifolium pignantii, Lathyrus laxiflorus, 
Viola alba, Physospermum cornubiense, Cam-
panula spatulata, Lithospermum purpureocaer-
uleum, Lathyrus niger, Galium mollugo, Clinop-
odium vulgare, Anthemis tictoria, Melica uni-
flora, Dactylis glomerata, Festuca heterophylla, 
Brachypodium sylvaticum, Luzula forsteri, Carex 
flacca, καθώς και τα ξυλώδη Rubus canescens, 
Rosa arvensis, Rosa canina, Genista carinalis, 
Dorycnium hirsutum, Chamaecytisus hirsutus, 
Tamus communis, Hedera helix.

Ζώνη βλάστησης οξιάς-ελάτης

Η ζώνη των δασών οξιάς-ελάτης διαδέχεται υψο-
μετρικά την παραμεσογειακή και χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία μιας περισσότερο μεσόφιλης 
και ψυχρόβιας βλάστησης. Το κλίμα που επικρα-
τεί είναι ορεινό μεσογειακό και σταδιακά, ανερχο-
μένου του υψομέτρου και του γεωγραφικού πλά-
τους, αποκτά τα χαρακτηριστικά τού μεσευρω-
παϊκού. Η ζώνη αυτή μπορεί αδρομερώς να δια-
κριθεί σε δύο βασικές υποζώνες που διαφοροποι-
ούνται γεωγραφικά, κλιματικά και χλωριδικά. Η 
πρώτη εξαπλώνεται στη νότια Ελλάδα, περιλαμ-
βάνει την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα 
και χαρακτηρίζεται από την παρουσία τής κεφαλ-
ληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), ενώ η δεύ-
τερη, που αποτελεί την προς βορρά συνέχεια της 
πρώτης, εξαπλώνεται στη βόρεια Ελλάδα και χα-
ρακτηρίζεται από την παρουσία της οξιάς (Fagus 
sylvatica) και της υβριδογενούς ελάτης (Abies 
borisii-regis) (Debazac και Μαυρομμάτης 1971, 
Ντάφης 1973).

Γενικά, η παρουσία και η σημασία των κωνοφό-
ρων δασών αυξάνεται στα ελληνικά όρη όσο με-
τακινούμαστε νοτιότερα, και η εξάπλωση αυτή 
συμβαίνει σε βάρος των φυλλοβόλων δρυοδασών. 
Ειδικότερα, η Abies cephalonica η οποία αποτελεί 
έναν ελληνικό ενδημίτη, σχηματίζει δάση που εξα-
πλώνονται σε όλα τα υψηλά όρη της Στερεάς Ελ-
λάδας και της Πελοποννήσου (Δημόπουλος 1993, 
Dimopoulos et al. 1996, Bergmeier 2002, Καρέτσος 
2002, Δημητρέλλος 2005, Σαμαράς κ.ά. 2008). 
Στις περιοχές αυτές τα ελατοδάση διαδέχονται 

υψομετρικά τα δάση φυλλοβόλων δρυών. Ωστό-
σο, λόγω της ασυνεχούς εξάπλωσης των δρυοδα-
σών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην υποβάθ-
μισή τους, συχνά τα ελατοδάση εμφανίζονται να 
διαδέχονται τις διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλ-
λων. Βασικά συστατικά των αείφυλλων, όπως τα 
είδη Quercus coccifera και Phillyrea latifolia, εμ-
φανίζονται στον υπόροφο των ελατοδασών, κυρί-
ως στα χαμηλότερα υψόμετρα. Σύμφωνα με τον 
Ντάφη (1973), πολλά δάση της Abies cephalonica 
εμφανίζονται σήμερα στη θέση παλαιότερων δρυ-
οδασών.

Φωτoγραφία 8. Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) 
στο Μαίναλο.

Τα δάση της υβριδογενούς ελάτης εξαπλώνονται 
κυρίως στην κεντρική Πίνδο. Το είδος αυτό είναι 
πιο απαιτητικό σε συνθήκες σταθμού από την A. 
cephalonica και, ενώ στη Ν. Ελλάδα εμφανίζεται 
σποραδικά, βορειότερα μέχρι τα σύνορα σχημα-
τίζει αμιγείς ή μεικτές με άλλα ψυχρόβια είδη συ-
στάδες (Ντάφης 1973, Αθανασιάδης 1986α).

Τα κωνοφόρα δάση των ελληνικών βουνών συ-
μπληρώνει η μαύρη πεύκη (Pinus nigra subsp. 
nigra var. caramanica, παλαιότερα γνωστή με τη 
συνώνυμη ονομασία Pinus pallasiana), ένα ορο-
μεσογειακό είδος προσαρμοσμένο καλά, όπως και 
η κεφαλληνιακή ελάτη, στην εναλλαγή των ξηρών 
και υγρών εποχών στη Μεσόγειο. Η συγκεκριμέ-
νη ποικιλία εξαπλώνεται στη νότια Βαλκανική, 
στη Μ. Ασία και στην Κύπρο. Είναι από τα σημα-
ντικότερα δασοπονικά είδη, από οικονομική και 
οικολογική άποψη, και παρουσιάζει ευρύτατη κα-
τανομή στην ηπειρωτική χώρα από τον Έβρο ως 
τον Ταΰγετο και τοπικά στα νησιά Λέσβο, Σάμο 
και Θάσο (Αθανασιάδης 1986α). Σχηματίζει ιδιαί-
τερες φυτοκοινωνίες (πρόδρομες ή διαρκείς) από 
τα δασοόρια (2.100 μ.) και την υψομετρική βαθ-
μίδα εξάπλωσης της οξιάς, έως το χώρο τής παρα-
μεσογειακής βλάστησης (Ντάφης 1973). Στην πε-
ριοχή του Έβρου εμφανίζεται σε υψόμετρο 100 μ. 
(Korakis and Gerasimidis 2010). Αναπτύσσεται 
πολύ καλά σε εδάφη φτωχά, ασβεστολιθικά-δο-
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λομιτικά, καθώς και σε οφιολιθικά-σερπεντινικά, 
με τοξικές συγκεντρώσεις μετάλλων (Mg, Al κ.λπ.).

Μικρές συστάδες από βουνοκυπάρισσα (Juni-
perus foetidissima) βρίσκονται διάσπαρτες στην 
ορεινή και υπαλπική ζώνη των βουνών της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας. Είναι δένδρο που φτάνει σε 
ύψος τα 16-20 μ. και αναπτύσσεται σε βραχώδεις 
πλαγιές ανάμεσα στα 800 και 2.300 μ., συχνά στα 
δασοόρια των ελατοδασών. Η εξάπλωσή του ακο-
λουθεί κυρίως τον άξονα της οροσειράς της Πίν-
δου έως τον Ταΰγετο.

Φωτoγραφία 9. Βουνοκυπάρισσο (Juniperus foetidissima).

Τα δασικά οικοσυστήματα της οξιάς (Fagus syl-
vatica)9 καταλαμβάνουν ιδιαίτερα σημαντική θέ-
ση στη βλάστηση των βουνών της κεντρικής και 
βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το είδος που συ-
νιστά την κυρίαρχη δασική βλάστηση στους μέ-
σους σταθμούς της κεντροδυτικής Ευρώπης, με 
εξάπλωση που καταλήγει στους ορεινούς όγκους 
της Μεσογείου. Η μεγάλη ανταγωνιστική ικανό-
τητα της οξιάς σε μέσους, γόνιμους σταθμούς, πά-
νω σε ποικιλία πετρωμάτων, σε συνδυασμό με την 
αντοχή της στη σκίαση, είναι λόγος της ευρύτα-
της εξάπλωσής της, συχνά μάλιστα σε βάρος άλ-
λων ειδών τα οποία εκτοπίζει, οπότε σχηματίζει 
τελικές φυτοκοινωνίες σε αμιγείς συστάδες. 

Στην Ελλάδα η οξιά αποτελεί αποκλειστικά είδος 
της ορεινής ζώνης. Βρίσκεται στα θερμοόρια της 
εξάπλωσής της και περιορίζεται σε γόνιμους σταθ-
μούς στους ορεινούς όγκους της κεντρικής και βό-
ρειας ηπειρωτικής χώρας. Το νοτιότατο άκρο της 
εξάπλωσής της βρίσκεται στο όρος Οξιά στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Από το σημείο αυτό και προς βορρά, 
η επικράτηση της οξιάς προοδευτικά αυξάνει. Η 
κατακόρυφη εμφάνιση των δασών της οξιάς στα 
όρη της ηπειρωτικής Ελλάδας ξεκινά, συνήθως, 
από το υψόμετρο των 1.000 μ., αν και σε παρα-
θαλάσσιες οροσειρές και μισγάγγειες εμφανίζε-
ται από τα 300 μ. Πάνω από τα υψόμετρα αυτά 
δημιουργεί αμιγείς ή μεικτές με την ελάτη συστά-
δες μέχρι τα 1.900 μ. και σε πολλά όρη σχηματίζει 
τα δασοόρια (Christensen 1997a, Bergemeier and 
Dimopoulos 2001, Tsiripidis et al. 2007).

Η οξιά και η ελάτη είναι πολύτιμα δασοπονικά εί-
δη από πολλές απόψεις, καθώς αποτελούν τη βά-
ση των οικολογικά και οικονομικά σημαντικό-
τερων ορεινών οικοσυστημάτων. Εκτός από την 
αξία τους για τη δασική παραγωγή, την ευημερία 
και ανάπτυξη του ορεινού χώρου, αποτελούν τις 
νοτιότερες ζώνες εμφάνισης της τυπικής μεσευ-
ρωπαϊκής δασικής χλωρίδας και βλάστησης. Τα 
συγκεκριμένα οικοσυστήματα λειτουργούν ως κα-
ταφύγια σημαντικού αριθμού κεντροευρωπαϊκών 
και βορειότερης εξάπλωσης ειδών (Debazac και 
Μαυρομμάτης 1971, Eleftheriadou and Raus 1996, 
Raus 1996, Tsiripidis and Athanasiadis 2003). 
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, βορειότερης 
κατανομής, ποώδη είδη που κατέρχονται έως τη 
βόρεια ή κεντρική Ελλάδα είναι τα Anemone nemo-
rosa, A. ranunculoides, Actaea spicata, Conval-
laria majalis, Corallorhiza trifida, Galium odor-
atum, Galium rotundifolium, Lamium galeobdo-
lon, Melampyrum sylvaticum, Paris quadrifolia, 
Prenanthes purpurea, Salvia glutinosa, Luzula 
luzuloides, Luzula sylvatica, Milium effusum. 
Ανάλογα δενδρώδη είδη με ευρωπαϊκή κύρια κα-
τανομή, απαιτητικά σε εδαφική υγρασία και θρε-
πτικά στοιχεία, που απαντούν σποραδικά στη ζώνη 
των δασών οξιάς-ελάτης είναι τα σφενδάμια (Acer 
platanoides, A. pseudoplatanos, A. obtusatum), η 
ορεινή φτελιά (Ulmus glabra), ο γαύρος (Carpi-
nus betulus), οι φιλύρες (Tilia platyphyllos, T. 
cordata), ο ίταμος (Taxus baccata) και το αρκου-
δοπούρναρο (Ilex aquifolium). Τα είδη αυτά δη-
μιουργούν μεικτές συστάδες υψηλής βιοποικιλό-
τητας σε ιδιαίτερες γεωμορφολογικά συνθήκες: 
σε απότομες βορινές πλαγιές και σκιερές χαρά-

9 σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ταξινόμηση (Christensen 1997a), το είδος Fagus sylvatica περιλαμβάνει δύο υποείδη: F. sylvatica subsp. sylvatica 
και F. sylvatica subsp. orientalis. Το πρώτο, με κύρια εξάπλωση στη Δ. και κ. έυρώπη, απαντά σε ολόκληρη σχεδόν την έλλάδα, ενώ το δεύτερο, με 
κύρια εξάπλωση στην κριμαία, να Βαλκανική και Μ. ασία, εμφανίζεται σποραδικά στη Βα έλλάδα.
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δρες σχηματίζουν τα λεγόμενα «δάση φαραγγιών 
ή χαραδρών». Η προσθήκη της ιπποκαστανιάς 
(Aesculus hippocastanum) είναι χαρακτηριστική 
στην περιοχή της Πίνδου, στον Όλυμπο, στην Όσ-
σα, στον Παρνασσό και στην Οίτη.

Ζώνη βλάστησης ψυχρόβιων κωνοφόρων
Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων εμφανίζεται 
σε υψηλά όρη της βόρειας Ελλάδας όπου είδη ιδι-
αίτερα ψυχρόβια, ενδημικά ή ευρείας κατανομής 
παρουσιάζουν σποραδική εξάπλωση.

Το χαρακτηριστικότερο βόρειας προέλευσης 
στοιχείο της ελληνικής χλωρίδας είναι η ερυθρε-
λάτη (Picea abies). Ευρωσιβηρικό είδος, που στην 
Ελλάδα βρίσκει το νοτιότατο της εξάπλωσής της 
στην περιοχή της κεντρικής οροσειράς της Ροδό-
πης. Στην Ελατιά Δράμας σχηματίζει αμιγείς συ-
στάδες σε υψόμετρα 1.300-1.700 μ., ενώ σε άλ-
λες περιοχές της κεντρικής Ροδόπης εισέρχε-
ται σε δάση οξιάς-ελάτης-πεύκης (Boratynski et 
al. 1992, Ελευθεριάδου 1992, Eleftheriadou and 
Raus 1996). Οι φυτοκοινότητες της ερυθρελάτης 
εμφανίζουν βορειοευρωπαϊκό χαρακτήρα, αντί-
στοιχο με τις φυτοκοινότητες της οξιάς που απα-
ντούν στη βόρεια Ελλάδα σε μεγάλο υψόμετρο.

Φωτoγραφία 10. Δάσος ερυθρελάτης (Picea abies) στην Ελατιά 
Δράμας.

Δύο ψυχρόβια ευρασιατικά είδη που εμφανίζο-
νται στον αυξητικό χώρο της ερυθρελάτης και 
σχηματίζουν πρόδρομες φυτοκοινότητες είναι 
η δασική πεύκη (Pinus sylvestris) και η σημύ-
δα (Betula pendula). Η δασική πεύκη εμφανίζε-
ται στη Β. Ελλάδα σε διάσπαρτες συστάδες, αμι-
γείς ή μεικτές με τη μαύρη πεύκη, σε υψόμετρα 
μεταξύ των 1.000-1.500 μ. Τα νοτιότερα δάση της 
βρίσκονται στα Πιέρια όρη. Μεμονωμένα άτομα 
ή ομάδες ατόμων σημύδας εμφανίζονται στα όρη 

κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας, σε υψόμε-
τρα μεταξύ των 800-1.600 μ. Συστάδα σχηματί-
ζει το είδος αυτό μόνο στη δυτική Ροδόπη, ενώ η 
νοτιότερη εξάπλωσή της είναι στο όρος Παγγαίο.

Το ρόμπολο (Pinus heldreichii), βαλκανικός ενδη-
μίτης, είναι το δένδρο που απαντάται στο μεγα-
λύτερο υψόμετρο από οποιοδήποτε άλλο στα όρη 
της Β. Ελλάδας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ψυ-
χρόβια είδη, λιτοδίαιτο και φωτόφιλο, που σχη-
ματίζει χαμηλότερα μεικτές συστάδες και σε με-
γάλο υψόμετρο αμιγείς, πάνω σε ασβεστόλιθους, 
σερπεντίνη ή γρανίτη. Η υψομετρική του κατανο-
μή ξεκινάει από τα 1.300 μ. και φτάνει στα 2.300 
μ., ενώ στον Όλυμπο σχηματίζει τα υψηλότερα 
δασοόρια της Βαλκανικής, σε υψόμετρο 2.600 μ. 
(Strid 1980, Ντάφης 1989, Boratynski et al. 1992). 

Στη συγκεκριμένη ζώνη πρέπει να ενταχθεί και 
η βαλκανική πεύκη (Pinus peuce), η μόνη πεντα-
βέλονη ελληνική πεύκη, υπόλειμμα τριτογενούς 
χλωρίδας. Σπάνιο είδος, που απαντά σε λίγες θέ-
σεις κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας, κυρί-
ως σε πυριτικά εδάφη, σε υψόμετρο μεταξύ των 
1.000 και 1.500 μ. 

Αζωνική βλάστηση

Η αζωνική βλάστηση εμφανίζεται σε σταθμούς 
που παρουσιάζουν ακραίες συνθήκες όπως είναι 
η υπερβολική υγρασία και η συχνή κατάκλυση 
από νερό10 (Αθανασιάδης 1986β). Στην περίπτω-
ση αυτή, επικρατούν φυτοκοινότητες που δεν ακο-
λουθούν τη φυσιολογική κλιματική διαβάθμιση, 
αλλά είναι προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα 
του σταθμού.

Τα παρόχθια δάση (παραποτάμια και παραλί-
μνια) αποτελούν τον βασικό τύπο αζωνικής δα-
σικής βλάστησης που απαντά στην Ελλάδα. Εί-
ναι από τις πιο σπάνιες αλλά και πιο ενδιαφέρου-
σες, από άποψη βιοποικιλότητας, κατηγορίες δα-
σών. Τα δάση αυτά αποκαλούνται και αλλουβια-
κά ή υγρόφιλα, διότι αναπτύσσονται σε υγρά ή/
και εποχιακώς κατακλυζόμενα εδάφη και επηρε-
άζονται έντονα από τα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά παρακείμενων υδάτινων σχηματισμών (Ζό-
γκαρης κ.ά. 2007).

Ο ανατολικός πλάτανος (Platanus orientalis) εί-
ναι το αντιπροσωπευτικότερο είδος της παρόχθι-
ας βλάστησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μα-
κροβιότατο δένδρο, με εντυπωσιακές διαστάσεις 
σε μεγάλη ηλικία, ύψος που φτάνει τα 35 μ. και δι-

10 Με την ευρεία έννοια, αζωνική βλάστηση μπορεί να θεωρηθεί και αυτή που επικρατεί σε ιδιαίτερες συνθήκες ανταγωνισμού των φυτών, όπως σε 
εδάφη φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία ή με τοξικές συγκεντρώσεις μετάλλων.
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άμετρο κορμού 5 μ. Είναι είδος κοινό σε ολόκλη-
ρη την ηπειρωτική χώρα και στα περισσότερα νη-
σιά, και συχνά φυτεμένο σε οικισμούς. Στη φύση 
καταλαμβάνει τις ασταθείς αλλουβιακές κοίτες, 
τις όχθες και τους κώνους πρόσχωσης χειμάρρων, 
ποταμών και ρεμάτων, από το επίπεδο της θάλασ-
σας μέχρι την ορεινή ζώνη, και δημιουργεί κατά 
μήκος τους επιμήκεις παρόχθιες συστάδες. Στα 
βουνά της Κρήτης και της Πελοποννήσου ανέρ-
χεται στο υψόμετρο των 1.500-1.600 μ. Στη νότια 
Ελλάδα εμφανίζεται σε αμιγή μορφή, ενώ βορειό-
τερα (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) συχνά μιγνύ-
εται με το σκλήθρο (Alnus glutinosa) και τις λεύ-
κες (Populus alba, Populus nigra).

Οι ιτιές (Salix spp.) είναι πρόδρομα είδη που αποι-
κίζουν αλλουβιακά εδάφη και συμμετέχουν στα-
θερά στην παρόχθια βλάστηση ποταμών και λι-
μνών. Τα πιο κοινά είδη είναι η ασημοϊτιά (Salix 
alba) και η περίβλαστη (Salix amplexicaulis), ενώ η 
εύθραυστη ιτιά (Salix fragilis) εμφανίζεται σπα-
νιότερα, κυρίως στη Β. Ελλάδα. Δύο είδη που εί-
ναι αρκετά κοινά στην ορεινή ζώνη είναι η βουνοϊ-
τιά (Salix elaeagnos) και η γιδοϊτιά (Salix caprea). 
Απαντούν σε κοίτες ρεμάτων και χειμαρρικές 
αποθέσεις αλλά και στα κράσπεδα του δάσους και 
σε δασικά διάκενα.

Φωτoγραφία 11. Ιτιά της Ξάνθης (Salix xanthicola).

Χαρακτηριστική είναι η δομή και η σύνθεση της 
παρόχθιας βλάστησης στις θερμότερες περιοχές της 

Ελλάδας. Στα ρέματα της νότιας Ελλάδας με συ-
νεχή ή περιοδικώς διακοπτόμενη ροή, αναπτύσ-
σονται θαμνώδεις συστάδες-στοές, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ιδιαίτερα πυκνές, με πικροδάφνες 
(Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) 
και ενίοτε αρμυρίκια (Tamarix spp.). Οι περισσό-
τερες θέσεις εμφάνισης του Phoenix theophrasti 
στην Κρήτη βρίσκονται στο συγκεκριμένο βιότοπο.

Ενδεχομένως ο σπανιότερος, σήμερα, τύπος αζω-
νικού δάσους, καθώς και ο περισσότερο απειλού-
μενος, είναι τα πεδινά αλλουβιακά δάση σκλη-
ρόξυλων πλατύφυλλων. Συνδέονται με τα πλημ-
μυρικά πεδία και τους δελταϊκούς σχηματισμούς 
μεγάλων ποταμών και συνήθως αναπτύσσονται 
στα όρια της ζώνης περιοδικής κατάκλυσης. Τα 
κυριαρχούντα είδη σε αυτές τις φυτοκοινότητες 
είναι η χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς (Quercus 
robur subsp. pedunculiflora), η ψηλή φτελιά 
(Ulmus procera), το καραγάτσι (Ulmus minor) 
και o νερόφραξος (Fraxinus angustifolia). Επι-
πλέον, μπορεί να προσμιγνύονται, ανάλογα με 
τις συνθήκες σταθμού, το σκλήθρο, ο πλάτανος, 
ο τριχωτός φράξος (Fraxinus pallisiae) και είδη 
«μαλακού ξύλου» όπως η ασημολεύκη (Populus 
alba) και ιτιές (Horvat et al. 1974, Athanasiadis 
and Drossos 1992, Αθανασιάδης κ.ά. 1996, Στά-
μου κ.ά. 2003, Βασιλόπουλος κ.ά. 2005). Ελάχι-
στα κατατετμημένα υπολείμματα των οικοσυστη-
μάτων αυτών διατηρούνται σήμερα, καθώς στην 
πλειονότητά τους έχουν εκχερσωθεί και μετατρα-
πεί σε αγροτική γη ή λευκοκαλλιέργειες (εκβολές 
Νέστου, Πηνειού και Αχελώου).

Οι διάφοροι τύποι παρόχθιας βλάστησης αποτε-
λούν κοινότητες υψηλής βιοποικιλότητας, γεγο-
νός που διαπιστώνεται τόσο από τη δομή τους 
όσο και από τον χλωριδικό τους πλούτο. Εκτός 
των κυρίαρχων δασικών δένδρων που αναφέρθη-
καν παραπάνω, φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία ξυ-
λωδών ειδών μεταξύ των οποίων είναι τα Juglans 
regia, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Ficus 
carica, Crataegus monogyna, Frangula alnus, 
Laurus nobilis, Myrtus communis, Prunus spino-
sa, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Fraxi-
nus ornus, καθώς και μεταξύ άλλων τα ποώδη Pte-
ridium aquilinum, Osmunda regalis, Adiantum 
capillus-veneris, Stellaria media, Sambucus ebu-
lus, Cyclamen hederifolium, Melissa officinalis, 
Arum italicum, Dracunculus vulgaris, Piptath-
erum miliaceum, Urtica spp., Rumex spp., Equi-
setum spp., Juncus spp., Carex spp., Scirpus spp. 
κ.ά. Χαρακτηριστική είναι, ειδικότερα στα χαμη-
λά υψόμετρα, η έντονη παρουσία αναρριχώμε-
νων θάμνων και ποωδών των ειδών Hedera helix, 
Clematis vitalba, C. flammula, Humulus lupulus, 
Vitis vinifera subsp. sylvestris, Tamus communis, 
Smilax aspera, Rubia peregrina, Calystegia se-
pium, C. sylvatica, Periploca graeca, Rubus cae-
sius, R. sanctus κ.ά.
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Σημαντικά δασικά είδη

Πολλά είναι τα ξυλώδη είδη της Ελλάδας που θε-
ωρούνται ενδιαφέροντα από γεωβοτανική άποψη 
(εξάπλωση-ενδημισμός). Τυπικά παραδείγματα 
αποτελούν τα Abies alba, Acer heldreichii, Acer 
reginae-amaliae, Aesculus hippocastanum, Ame-
lanchier chelmea, Alnus incana, Corylus colurna, 
Crataegus pycnoloba, Frangula rupestris, Geni-
sta millii, Laburnum alpinum, Pinus peuce, Pinus 
heldreichii, Ribes orientale, Ribes alpinum, Ribes 
multiflorum, Rhododendron luteum, Sorbus aus-
triaca, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uligino-
sum, Sambucus racemosa. Ορισμένα αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία για τη βιοποικιλότητα λόγω 
της σπανιότητάς τους, της περιορισμένης κατανο-
μής τους και του μικρού μεγέθους του πληθυσμού 
τους. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται επτά από αυ-

τά τα είδη που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά, 
σύμφωνα με την κατανομή τους στην Ελλάδα και 
τη γενική τους εξάπλωση.

Σπάνια χλωριδικά taxa, όπως τα γεωγραφικά ή οι-
κολογικά στενότοπα φυτά, έχουν μεγάλη σημασία 
για τη βιοποικιλότητα των περιοχών όπου εμφανί-
ζονται και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή ακόμα 
και να αποτελούν προτεραιότητα στα οικεία σχέ-
δια διαχείρισης. Ενίοτε, επιβάλλεται να αποτελέ-
σουν στόχο ιδιαίτερων διαχειριστικών μέτρων και 
δράσεων. Ωστόσο, όπως έχει επανειλημμένα τονι-
στεί τις τελευταίες δεκαετίες, η διατήρηση των οι-
κοσυστημάτων αποτελεί, κατά κανόνα, την ευκο-
λότερη, ασφαλέστερη, φυσικότερη και οικονομι-
κότερη μέθοδο για την προστασία των μεμονωμέ-
νων ειδών (Greuter 1979, Ruiz de la Torre 1985).

ΕίΔΟΣ ΓΕωΓρΑφίΚή ΕξΑπΛωΣή πΑρΑτήρήΣΕίΣ

Eriolobus 
trilobatus 
(Rosaceae)

έίδος της ανατολικής Μεσογείου με 
μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς 
στη Μέση ανατολή και Μ. ασία. Μο-
ναδικός έυρωπαϊκός πληθυσμός στο 
νότιο Έβρο.

Μικρό φυλλοβόλο ύψους μέχρι 10 μ. συγγενές της αγριο-
μηλιάς (Malus). απαντά σε ανοιχτά δάση δρυός-τραχείας 
πεύκης σε υψόμετρο 100-350 μ. Μικρός πληθυσμός, ιδι-
αίτερα απειλούμενος από πυρκαγιές και ανθρώπινες πα-
ρεμβάσεις (Browicz 1982, Korakis et al. 2009).

Juniperus 
drupacea 
(Cupressaceae)

έίδος των βουνών της ανατολικής 
Μεσογείου (λίβανος, συρία, Μ. ασία). 
Μοναδικός έυρωπαϊκός πληθυσμός 
στον πάρνωνα και στον Ταΰγετο.

Δενδρώδης (12-20 μ.) άρκευθος με δρυποειδή καρπό. 
απαντά σε υψόμετρα 500-1.500 μ. σχηματίζει αμιγείς ή 
μεικτές συστάδες με κεφαλληνιακή ελάτη και μαύρη πεύκη 
(Boratynski et al. 1992, Tan and Iatrou 2001).

Liquidambar 
orientalis 
(Hamamelidaceae)

στενότοπο ενδημικό της ανατολικής 
Μεσογείου με πληθυσμούς στη ρό-
δο και στη νΔ Μ. ασία.

Φυλλοβόλο ύψους μέχρι 20 μ. απαντά σε χαμηλά υψόμε-
τρα και σχηματίζει υδροχαρείς συστάδες κατά μήκος πο-
ταμών και ρεμάτων, μεταξύ άλλων στην «κοιλάδα με τις 
πεταλούδες».

Phoenix 
theophrasti 
(Arecaceae)

στενότοπο ενδημικό της ανατολικής 
Μεσογείου με πληθυσμούς στην κρή-
τη και στη νΔ Μ. ασία.

Φοίνικας πολύκορμος ύψους μέχρι 10 μ. συγγενές της χουρ-
μαδιάς (Phoenix dactylifera). απαντά σποραδικά στην 
κρήτη σε μικρές συστάδες, ομάδες και άτομα, σε υγρές 
κοιλάδες, όχθες ρεμάτων, σε αμμώδες ή βραχώδες υπό-
στρωμα, πάντα κοντά στη θάλασσα (Greuter 1967, ντάφης 
1985, Turland et al. 1995).

Quercus trojana 
subsp. euboica 
(Fagaceae)

Τοπικό ενδημικό της Βα έύβοιας. Μικρό δένδρο ή θάμνος ύψους μέχρι 3 μ. Ξηρανθεκτικό 
είδος της ευμεσογειακής ζώνης με ικανότητα πρεμνοβλά-
στησης. Μικρός πληθυσμός, ευάλωτος σε πυρκαγιές και 
ανθρώπινες παρεμβάσεις (αθανασιάδης 1986α, Strid and 
Tan 1997).

Salix xanthicola 
(Salicaceae)

ένδημικό της Βα έλλάδας και της 
ν. Βουλγαρίας.

Θαμνώδης ιτιά ύψους 2,5 μ. απαντά σε πετρώδεις κοίτες 
και όχθες ρεμάτων περιοδικής ροής σε υψόμετρο 30-890 μ., 
από το νομό Ξάνθης έως το νομό Έβρου (Christensen 
1997b, 2006).

Zelkova abelicea 
(Ulmaceae)

ένδημικό της κρήτης. Θάμνος ή μικρό δένδρο ύψους περίπου 5 (σπάνια 15) μ. 
αρκετά σπάνιο και ευάλωτο, εμφανίζεται διάσπαρτα στην 
κρήτη στην ορεινή ζώνη (850-1.700 μ.). απαντά σε θα-
μνώνες και δάση Acer sempervirens-Cupressus semper-
virens και Quercus coccifera σε πετρώδεις ασβεστολιθι-
κές πλαγιές (Turland et al. 1995, Christensen 1997c).

Πίνακας 1. Σημαντικά, από άποψη σπανιότητας και εξάπλωσης, δενδρώδη είδη της ελληνικής δασικής χλωρίδας.
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