
3.1. Χλωρίδα
Είναι το σύνολο των φυτών μιας περιοχής.

Σε αντίθεση με τη βλάστηση,

που είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα φυτά, 

δημιουργώντας ομάδες.

Η ελληνική χλωρίδα:

Έχει μεγάλο πλούτο (5.500 είδη)

750 από αυτά είναι ενδημικά (14%)

Περιλαμβάνει το 30% της μεσογειακής.



Γνωρίσματα της ελληνικής χλωρίδας:

Ισχυρή παρουσία ενδημικών φυτών σε 
απομονωμένα μέρη 

Εκτός από τα ενδημικά έχουμε και φυτά 
ξενικής προέλευσης, που μεταφέρθηκαν 

εκούσια, ή ακούσια.

Μεγάλο πλήθος αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών.



Διάκριση χλωρίδας: 

1. Χλωρίδα γλυκού νερού: 

Είναι το σύνολο των φυτών που αναπτύσσονται σε 

ποταμούς και λίμνες. Ζουν σε νερά με λίγα άλατα. 

Αποτελούν την τροφή των απλούστερων υδρόβιων 

οργανισμών.

Η υπερβολική ανάπτυξη της χλωρίδας αυτής πολλές φορές 

αποβαίνει επιζήμια και επιβλαβής. (φράξιμο καναλιών, 

αλλαγή παροχής, επηρεασμός γεύσης πόσιμου νερού 

κλπ.). 

Στις περιπτώσεις αυτές ο εμπλουτισμός των νερών με 

κατάλληλα ειδικά φυτοφάγα ψάρια, όπου είναι δυνατό, 

είναι ίσως ο αποτελεσματικότερος και πλέον ανώδυνος 

τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.



Διάκριση χλωρίδας: 

2. Χλωρίδα παράκτια (αιγιαλού)

Είναι ο φυτικός κόσμος της παράκτιας ζώνης. 

Στις θάλασσες, η παράκτια χλωρίδα αποτελείται 

κυρίως από πράσινα, καφέ, ερυθρά και 

κυανοπράσινα φύκη που είναι προσκολλημένα στον 

πυθμένα. 

Η ειδική σύσταση της χλωρίδας αλλάζει ουσιωδώς 

από το ανώτερο επίπεδο προς το κατώτερο. Τα 

πράσινα φύκη αναπτύσσονται στα ανώτερα επίπεδα, 

ενώ τα καφέ και ερυθρά στα μεσαία και κατώτερα 

επίπεδα. 



Διάκριση χλωρίδας: 

3. Πεδινή χλωρίδα: 

Μεγάλη ποικιλία, λόγω μεγάλου εύρους κλιματολογικών 

συνθηκών και λόγω καλών εδαφών.

Παράγοντες εξάπλωσης των φυτών οικονομικής σημασίας: 

•καλλιεργητική παράδοση, 

•παραγωγικότητα, 

•καταναλωτικές συνήθειες, κλπ.

4. Ορεινή χλωρίδα:

Συνήθως φτωχότερη λόγω κλίματος.

Διαιρείται σε:

•Μεσοορεινή (κάτω απ’ τη γραμμή ξυλείας) και 

•Χλωρίδα μεγάλων υψομέτρων.



Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική χλωρίδα:

1. Η επίδραση του ανθρώπου κυρίως στα 

παραθαλάσσια είδη.

2. Η υπερβόσκηση.

3. Η αποξήρανση γαιών.

4. Οι πυρκαγιές.

5. Η κατασκευή νέων δρόμων και η διαπλάτυνση 

παλαιών.

6. Η βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση. 

7. Η χρήση ζιζανιοκτόνων.

8. Υπερβολική συλλογή από τον άνθρωπο.


