
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Οικοςφςτθμα 

 Χλωρίδα 

 Δάςοσ - Σα δάςθ τθσ πατρίδασ μασ 

 Οι ωφζλειεσ του δάςουσ 

 Εκνικοί Δρυμοί 

 Θάμνοσ 

 Λιβάδι 

 Τδροβιότοποι 

 Φρυγανότοποι 

 Αρωματικά  -  Φαρμακευτικά 

 πάνια και Απειλοφμενα είδθ φυτϊν 

 Σραγοφδια με φυτά – δζντρα 

 Οι Αφίςεσ μασ 

 Οι Ηωγραφιζσ  μασ 

 Σο Άλςοσ μασ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Με ηε ιέμε νηθνζύζηεκα ελλννύκε κηα νξγαλσκέλε ελόηεηα  

άβησλ (ρσξίο δσή)  θαη  έκβησλ (κε  δσή) ζηνηρείσλ. Τν  

νηθνζύζηεκα  δειαδή   πεξηιακβάλεη  ηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο . Οη δσληαλνί νξγαληζκνί 

θάζε νηθνζπζηήκαηνο δελ δνπλ ζε απόιπηε ειεπζεξία, αιιά 

αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο θαη εμαξηήζεηο κε ηνπο ππόινηπνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Δέληξα  από  ην   

ίδην  είδνο  ή  από δηαθνξεηηθά είδε ζρεκαηίδνπλ  κηθξά  θαη  

κεγάια  δάζε. Φόξηα από  ην  ίδην  είδνο  ή  από δηαθνξεηηθά  

είδε  ζρεκαηίδνπλ  ιηβάδηα. Από έλα είδνο ςαξηώλ ή 

ηεηξάπνδσλ ζρεκαηίδνληαη θνπάδηα .Από έληνκα ή πηελά 

ζρεκαηίδνληαη ζκήλε. Όια  ηα  είδε ησλ  δώσλ κηαο  ρώξαο  



απνηεινύλ  ηελ  παλίδα ηεο  θαη όια ηα  είδε ησλ  θπηώλ 

απνηεινύλ ηελ  ρισξίδα ηεο. Όια όκσο ηα είδε δνπλ αξκνληθά 

θαη αλαπηύζζνληαη δηαξθώο, όηαλ ν άλζξσπνο δελ επεκβαίλεη. 

Κάζε πεξηνρή ηεο γεο έρεη ην  δηθό  ηεο νηθνζύζηεκα αιιά θαη 

νιόθιεξε  ε  γε  είλαη έλα νηθνζύζηεκα.  

 

  



ΧΛΩΛΔΑ 

Χλωρίδα εννοοφμε το ςφνολο των διαφόρων ειδϊν φυτϊν που 

απαντοφν ςε μία περιοχι. Θ ελλθνικι χλωρίδα περιλαμβάνει 

περίπου 6.000 είδθ και υποείδθ φυτϊν, από τα οποία περίπου 

1.100 είναι ενδθμικά, δθλαδι δεν υπάρχουν πουκενά αλλοφ 

ςτθ γθ. Είναι μοναδικι ςτθν Ευρϊπθ για τον πλοφτο τθσ, αλλά 

και για τθν μεγάλθ αναλογία ενδθμικϊν ςε ςχζςθ με τθν 

ζκταςι τθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΑΟ 

 

Δάςοσ  ονομάηεται ζνα πολφπλοκο   

οικοςφςτθμα  με φυτά   και   ηϊα  που  

χαρακτθρίηεται  από  τθ  μεγάλθ                

πυκνότθτα  δζντρων  . 

Σα δάςθ  καλφπτουν  το 30%  τθσ  ξθράσ, αν  και  παλαιότερα  

κάλυπταν  μεγαλφτερθ  ζκταςθ. 

         

 

                         ΣΑ   ΔΑΘ   ΣΘ    ΠΑΣΡΙΔΑ   ΜΑ 

  

 

Σα  βουνά  μασ   είναι  ςπαρμζνα  με  δζντρα  κωνοφόρα -            

βελονόφυλλα. Σα  κωνοφόρα  οφείλουν 

τ'  όνομά  τουσ    ςτθν   διάταξθ   των  

ανκϊν  τουσ  και   ςτουσ   καρποφσ  τουσ  

που ζχουν  ςχιμα  κϊνου (κουκουνάρι). 

Βελονόφυλλα τα  λζμε  γιατί     ζχουν    

φφλλα    μικρά, ςκλθρά   που μοιάηουν   

με  βελόνεσ. Σα  κωνοφόρα  ι  

βελονόφυλλα φυτά  τθσ   πατρίδα  μασ  

είναι: το  ζλατο, ο  κζδροσ, το    πεφκο, το   

κυπαρίςςι,    θ    κουκουναριά. 

Πλατφφυλλα  δζντρα   των   δαςϊν   μασ  είναι: θ  βελανιδιά,  

οξιά, θ  καςτανιά, θ   ξυλοκεραςιά, θ  φτελιά,  ο  πλάτανοσ  και  

ο   ςφζνδαμοσ.  Ανάμεςα    ςτα  δζντρα   ςυναντάμε   και    



μικρά   φυτά   (φτζρθ, κιςςό, αγράμπελθ κ.α).τα    δάςθ μασ    

ηουν     άγρια   ηϊα, πτθνά, ζντομα, ςκουλικια  και  ερπετά. 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛ  ΩΦΕΛΕΛΕΣ  ΤΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ 

 

Σα οφζλθ των δαςϊν είναι πολλά, μιασ και από  πολφ  παλιά το 

δάςοσ εξαςφάλιηε  ςτον άνκρωπο τροφι, ςτζγθ, ψυχαγωγία 

και εργαςία. Πολφ ςθμαντικι όμωσ είναι και θ οικολογικι του 

αξία, κακϊσ ζνα δάςοσ: 

 Παράγει το  οξυγόνο που είναι απαραίτθτο για τθ ηωι μασ, 

ενϊ απορροφάει το διοξείδιο του άνκρακα που είναι βλαβερό 

για τον άνκρωπο. 

Επίςθσ μειϊνει τθν ζνταςθ του φωτόσ  και απορροφά τθν  

βλαβερι ακτινοβολία του ιλιου. 

 

 

Λειτουργεί  ςαν  ζνα   φυςικό  κλιματιςτικό, βοθκϊντασ       ςτθ  

διατιρθςθ  του  κλίματοσ  μιασ περιοχισ  μειϊνοντασ τισ πολφ 

μεγάλεσ κερμοκραςίεσ. 

 

Ζνα γιγαντιαίο κλιματιςτικό που μασ δροςίηει. Ζνα τεράςτιο 

φίλτρο που κακαρίηει τον αζρα που ειςπνζουμε. 



 Ζνα  ιςχυρό  φράγμα  

που  μασ  προςτατεφει  

από τισ  πλθμμφρεσ, γιατί  

ςυγκρατεί  τα νερά τθσ 

βροχισ  και  το   χϊμα. 

Ζνασ προμθκευτισ 

πολφτιμων πόρων, όπωσ  

τθσ ενζργειασ, του ξφλου, 

του χαρτιοφ, τθσ ρθτίνθσ 

(ρετςίνι) που χρθςιμεφει  ςτθ βιομθχανία αλλά και ςτθν 

παραγωγι κραςιοφ ρετςίνασ. 

 

Ζνα φιλόξενο ςπίτι  για  χιλιάδεσ φυτά, κθλαςτικά, ερπετά, και 

μικροοργανιςμοφσ. 

Ζνασ ηωτικόσ κρίκοσ ςτθν  οικολογικι αλυςίδα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΝΛΚΟΛ   ΔΥΜΟΛ 

  

H  ςυνειδθτοποίθςθ  τθσ   ςυνεχιηόμενθσ    υποβάκμιςθσ  

του  φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ διαταραχισ   τθσ  

οικολογικισ  ιςορροπίασ  οδιγθςε  διεκνϊσ, πριν  από ενάμιςθ 

περίπου  αιϊνα, ςτθν  κακιζρωςθ  του  κεςμοφ  των εκνικϊν  

πάρκων. τθ  χϊρα  μασ  ο  κεςμόσ  αυτόσ  εφαρμόςτθκε  το  

1938. 

Αντί του όρου εκνικό  πάρκο προτιμικθκε  ο  όροσ εκνικόσ  

δρυμόσ  γιατί κεωρικθκε  ότι  οι  αξίεσ  τθσ  φφςθσ  που  ζχουν  

ανάγκθ  ιδιαίτερθσ  προςταςίασ  βρίςκονται  κυρίωσ  ςτον  

ορεινό χϊρο  ςε  απομονωμζνεσ  περιοχζσ παρκζνασ  φφςθσ. Ο  

όροσ  δρυμόσ, που  εκτόσ  από  δάςοσ  δρυϊν  (βελανιδιϊν) 

ζχει  και  τθν  ζννοια  “ςφνδενδροσ  τόποσ”  δθλαδι  περιοχι  

με  άγρια  βλάςτθςθ, περιβάλλει  τισ  εκτάςεισ  αυτζσ  με  τθν  

απαραίτθτθ  μεγαλοπρζπεια. 

     αν εκνικοί  δρυμοί  ζχουν  χαρακτθριςτεί  δαςικζσ  

επιφάνειεσ με  μεγάλο αρικμό  και ποικιλία  βιολογικϊν και  

οικολογικϊν   ςτοιχείων  που επθρεάςτθκαν  πολφ  λίγο από  

τθν ανκρϊπινθ  δραςτθριότθτα. 

Ο  κεςμόσ  των  εκνικϊν  δρυμϊν  αποτελεί   ζνα  ςθμαντικό  

μζτρο  για  τθν  προςταςία τθσ  φυςικισ  κλθρονομίασ. Είναι  

επίςθσ  ςτθν  εποχι  μασ  χϊροι  υπαίκρια  αναψυχισ  και  

κατάλλθλοι  για  περιβαλλοντικι  εκπαίδευςθ. 



      τθ χϊρα μασ υπάρχουν δζκα εκνικοί δρυμοί ςτον πυρινα 

των οποίων απαγορεφεται κάκε ανκρϊπινθ επζμβαςθ, ενϊ 

ςτθν περιφερειακι τουσ ηϊνθ επιτρζπονται οριςμζνεσ 

επεμβάςεισ που δεν αλλάηουν όμωσ τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Οι κίνδυνοι για τουσ εκνικοφσ δρυμοφσ είναι οι πυρκαγιζσ, το 

ανεξζλεγκτο κυνιγι και τουριςτικι ανάπτυξθ. 

Οι προςπάκειεσ τθσ πολιτείασ να προςτατεφςει, να 

διαχειριςτεί και να αξιοποιιςει αυτι τθν πλοφςια κλθρονομιά 

δεν υπιρξαν πάντοτε επιτυχείσ και αποτελεςματικζσ. Οι 

εκνικοί δρυμοί τθσ χϊρασ μασ καταλαμβάνουν ζκταςθ 650.000 

ςτρεμμάτων.   

 

 



ΕΚΝΛΚΟΛ ΔΥΜΟΛ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Εκνικόσ Δρυμόσ είναι μια περιοχι με φυςικό πλοφτο που είναι 

προςτατευμζνθ από κανονιςμοφσ του κράτουσ. τθν Ελλάδα 

ζχουν κθρυχκεί δζκα περιοχζσ ωσ εθνικοί δρυμοί. 

 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Ολφμπου 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Πάρνθκασ 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Παρναςςοφ 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Αίνου Κεφαλλθνίασ 

 Εκνικόσ Δρυμόσ ουνίου 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Οίτθσ 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Λευκϊν Ορζων (αμαριάσ) 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Πρεςπϊν 

 Εκνικόσ Δρυμόσ Βίκου Αϊου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Εκνικόσ δρυμόσ Ραρναςςοφ 

 

 

Ιδρφκθκε το 1938 και ζχει ζκταςθ 36.000 ςτρζμματα. 

Σα περιςςότερα δζντρα του είναι ζλατα και τα κυριότερα ηϊα 

που ηουν ς' αυτό είναι o γυπαετόσ, o χρυςαετόσ, o φιδαετόσ, 

o δρυοκολάπτθσ, θ αλεποφ, ο λαγόσ, ο  ςκίουροσ, ο λφκοσ κ.ά. 

 

 

2.Εκνικόσ δρυμόσ Ολφμπου 

Ιδρφκθκε το 1938 και ζχει  ζκταςθ 40.000 ςτζμματα. 

τα χαμθλά του μζρθ θ βλάςτθςθ είναι μεςογειακι.  

Ανεβαίνοντασ ςυναντάμε ηϊνθ  από πεφκα, αμζςωσ μετά 

ακολουκοφν τα ρόμπολα και τζλοσ ςε μεγάλο υψόμετρο 

φυτρϊνουν μόνο νανϊδθ φυτά. ' ολόκλθρο τον ορεινό όγκο 



του Ολφμπου ηουν μεγάλα κθλαςτικά όπωσ αρκοφδεσ, 

ελάφια, αγριογοφρουνα κακϊσ και μικρότερα όπωσ ςκίουροι, 

νυφίτςεσ κ.ά. 

 

 

 

 

3.Εκνικόσ δρυμόσ Αίνου. 

Ιδρφκθκε το 1962 και ζχει ζκταςθ 28.000 ςτρζμματα. 

Καλφπτεται από δάςθ ελάτων και διακζτει ςχετικά πλοφςια 

πανίδα. 

 

 

 



                

4.Εκνικόσ δρυμόσ Σαμαριάσ.  

 

Ιδρφκθκε το 1962 και ζχει ζκταςθ 48.500 ςτρζμματα. 

Περιλαμβάνει το ομϊνυμο φαράγγι και ζχει πλοφςια πανίδα 

με κυρίαρχα είδθ τα αρπαχτικά πουλιά και το περίφθμο 

κρθτικό αγριοκάτςικο. Θ δενδρϊδθσ βλάςτθςι του αποτελείτε 

κυρίωσ από πλατάνια, πεφκα και κυπαρίςςια. 

 

                      

                     

 

 



5.Εκνικόσ δρυμόσ Ράρνθκασ. 

 

Ιδρφκθκε το 1964 και ζχει ζκταςθ 38.000 ςτρζμματα. 

Καλφπτεται ςτο μεγαλφτερο μζροσ από δάςθ ζλατθσ. 

το νότιο τμιμα του ςυναντάμε εκτάςεισ με μακί και χαλζπιο 

πεφκθ. Διακζτει πλοφςια πανίδα που χαρακτθρίηεται από 

μεγάλο αρικμό ειδϊν που διακζτουν όμωσ μικροφσ 

πλθκυςμοφσ.  

 

                        

               

 

 



6.Εκνικόσ δρυμόσ Οίτθσ. 

Ιδρφκθκε   το   1966 και ζχει ζκταςθ 70.000   ςτρζμματα. 

Μεγάλο του μζροσ   καλφπτεται  από  δάςθ   ελάτθσ, ενϊ  

ςυναντϊνται  εκτάςεισ  με πεφκα κακϊσ και ςυςτάδεσ με 

πλατάνια, με ιτιζσ  με  φράξουσ  και άλλα. Θ πανίδα  του  είναι  

πλοφςια  και  περιλαμβάνει  πολλά  είδθ. 

 

7.Εκνικόσ  δρυμόσ Ρίνδου            

Ιδρφκθκε  το  1966  και  ζχει  ζκταςθ  πάνω  από  100.000   



ςτρζμματα. Διακζτει  ίςωσ τθν πλουςιότερθ πανίδα και 

κυριαρχείται από δάςθ  μαφρθσ  πεφκθσ ρόμπολου και οξιάσ. 

 

8.Εκνικόσ  δρυμόσ  Βίκου -Αϊου 

Ιδρφκθκε  το  1973  και  ζχει   ζκταςθ   126.000  ςτρζμματα.     

Θ   χλωρίδα του  είναι  πλοφςια  και  κυριαρχείται  από  δάςθ   

ελάτθσ, μαφρθσ   και   λευκόδερμθσ  πεφκθσ   ενϊ   υπάρχουν  

και   βελανιδιζσ  ιτιζσ, φλαμουριζσ   και  ςυςτάδεσ   με  

πλατάνια. Θ   πανίδα  του  δρόμου  είναι  ιδιαίτερα  πλοφςια. 

 

 

9.Εκνικόσ   δρυμόσ Ρρεςπϊν 

Ιδρφκθκε το 1973 και ζχει ζκταςθ 212.000 ςτρζμματα 

.Περιλαμβάνει το ςφμπλεγμα των Πρεςπϊν που είναι 

ςθμαντικοί υγρότοποι και ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

υπάρχουν  βελανιδιζσ, ςφενδάμια, ςκλικρα ενϊ ςτα 

ψθλότερα τμιματα κυριαρχοφν οξιζσ και τα ζλατα. το δρόμο                        

χωριό Ψαράδεσ εντυπωςιακι είναι θ παρουςία ςυςτάδασ 



ψθλϊν υπεραιωνόβιων (θλικίασ άνω των 400 ετϊν) 

βουνοκυπάριςςων ι κζδρων τα οποία εμφανίηονται με 

δενδρϊδθ μορφι ενϊ είναι ςυνικωσ κάμνοι. Οι λίμνεσ 

φιλοξενοφν πολλά είδθ ψαριϊν και αμφιβίων αλλά ιδιαίτερθ  

ςπουδαιότθτα  του  βρίςκεται  ςτα  226 είδθ  πουλιϊν  που   

ςυναντϊνται   ςτθν   περιοχι. 

 
10.Εκνικόσ   δρυμόσ   Σουνίου 

Ιδρφκθκε το 1974  και  ζχει  ζκταςθ 35000 ςτρζμματα. 



Αποτελεί  το  μόνο δρυμό με πυκνι μεςογειακι βλάςτθςθ , 

ενϊ θ πανίδα του είναι  ςχετικά  φτωχι  ιδίωσ όςον αφορά τα 

μεγάλα κθλαςτικά .         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θάκλνο 

 Ο Θάκλνο είλαη κηα θαηεγνξία θπηώλ  πνπ δελ 

έρνπλ θεληξηθό θνξκό, ην ύςνο ηνπο είλαη κέρξη 

ηξία κέηξα θαη νη βιαζηνί ηνπο δηαθιαδίδνληαη από 

ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Οη βιαζηνί ησλ ζάκλσλ 

δηαθιαδίδνληαη  έληνλα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

απνθηνύλ ην ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ηνπο. ε 

γεληθέο γξακκέο ν ζάκλνο έρεη κηθξόηεξε δηάξθεηα 

δσήο από ην  δέληξν θαη ν βιαζηόο ηνπ είλαη 

κηθξόηεξνο θαη μπιώδεο. 

 

Οη ζάκλνη κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ, βάζεη ηεο θύξηαο 

ρξήζεο ηνπο (πνιινί ζάκλνη έρνπλ πνιιέο 

ρξήζεηο)από ηνλ άλζξσπν, σο εμήο ( ζπλνπηηθή 

ιίζηα): 

Θάκλνη από ηνπο νπνίνπο εμάγνληαη ζξεπηηθνί 

θαξπνί όπσο: Αθηηλίδην, Βαηνκνπξηά, Βειαληδηά, 

Ιππνθαέο, Καζηαληά, Μαζηηρόδεληξν, Ρεβηζηά, 

Ρνδηά. 



  

 

 

 

Θάκλνη κε αξσκαηηθέο ηδηόηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο κπαραξηθά: Γάθλε, 

Γεληξνιίβαλν, Κηλόα, Κάππαξε 

 

Θάκλνη κε θαιισπηζηηθή ρξήζε: Αγγειηθνύια, 

Αδαιέα, Αθαθία, Γαξδέληα, Δπώλπκν, Ιβίζθνο, 

Κηζζόο, Λαηδηά, Λπγαξηά, Μπνπθακβίιηα, πάξην, 

Πηθξνδάθλε, Σξηαληαθπιιηά. 

 

Θάκλνη πνπ παξάγνπλ αηζέξηα έιαηα ή μπιεία ή 

έρνπλ βαθηθέο ηδηόηεηεο: Γηαζεκί, Θπκάξη 

 

 

 

 



ΘΑΜΝΩΓΔΙ ΔΚΣΑΔΙ 

 

Οη ιόθνη ηεο παηξίδαο καο είλαη ζθεπαζκέλνη από 

ζάκλνπο (ζακλώδεηο εθηάζεηο). Οη ζάκλνη είλαη 

πνιπεηή θπηά πνπ θηάλνπλ ην ελάκηζε κέηξν ύςνο 

πεξίπνπ. Σα θιαδηά ηνπο βγαίλνπλ από ηε βάζε ηνπ 

θεληξηθνύ βιαζηνύ ρσξίο λα ζρεκαηίδεηαη θνξκόο. 

Οη ζάκλνη ηεο παηξίδαο καο είλαη: Η θνπκαξηά κε 

ηνπο θαηαθόθθηλνπο θαξπνύο ηεο, ηα θνύκαξα.  

 

Σν πνπξλάξη, ν ζρίλνο, ε πηθξνδάθλε, ε κπξηηά, ε 

θνπληνπθηά, ε βαηνκνπξηά θ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΛΙΒΑΓΙ 

Τα  ιηβάδηα είλαη κεγάιεο επίπεδεο εθηάζεηο κε ρακειά θπηά, 

θπξίσο πόεο θαη δεκεηξηαθά, πνπ ηα ζπλαληάκε είηε ζε 

νξνπέδηα είηε ζε μέθσηα δαζώλ. 

 

Κάπνηα από ηα θπηά πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηα ιηβάδηα είλαη:ε 

παπαξνύλα, πνιιά είδε καξγαξίηαο, αλεκώλεο ιαδαξάθηα, 

ξαδίθηα, θόθθηλεο ηνπιίπεο θ.ά. 

 

Σηα ιηβάδηα όμως θαιιηεργούκηαη θαη δεμεηρηαθά  (ζηηάρη, 

θρηζάρη, ζίθαιε, ρύδη, βρώμε, θαιαμπόθη), δαχαροθάιαμο 

θ.ά. 

 

Επίζεο ρισξό ρνξηάξη, ζαλόο θαη αγξηνβξώκε πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα βόζθεζε. 

 

 



Λιβάδια 

Σε πεξηνρέο κε ιηγόηεξεο βξνρέο δελ αλαπηύζζνληαη ηα δάζε, 

αιιά ρόξηα πνπ αλάινγα κε ηε βξνρόπησζε έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ύςε, πινύζηα ρισξίδα πνπ δηαθέξεη από ηόπν ζε ηόπν. 

 

Τα ιηβάδηα δελ θαιιηεξγνύληαη θαη ζθεπάδνληαη από ινγήο 

ινγήο αγξηόρνξηα, όπσο ε αγξηνβξώκε, ε αγξηάδα, ην 

αγξηνηξίθπιιν, ην  ζηδεξόρνξην, ην ξαδίθη, ην γατδνπξάγθαζν 

θαη από αγξηνινύινπδα όπσο ε παπαξνύλα, ε καξγαξίηα, ε 

αλεκώλε, ηα θξηλάθηα, ν λάξθηζζνς, ηα καλνύζηα, ε γιπθάηζα, ν 

θξόθνο. Η ειιεληθή ρισξίδα πεξηιακβάλεη 17 είδε απηνθπώλ 

θξόθσλ. Τα άλζε ηνπο παξάγνπλ κηα ρξσζηηθή θίηξηλε ή  

θαζηαλνθόθθηλε νπζία, κε ηελ νπνία ρξσκαηίδνπλ ρσξίο 

θαλέλα θίλδπλν ηπξηά, γιπθίζκαηα θαη δπκαξηθά.  

 

 

 

 



ΥΔΟΒΛΟΤΟΡΟΣ 

 

Τδροβιότοποσ ι υγρότοποσ είναι περιοχι φυςικι ι μθ , που 

καλφπτεται μόνιμα ι κατά καιροφσ από νερό. Σο νερό μπορεί 

να είναι επιφανειακό ι υπόγειο, ςτάςιμο ι τρεχοφμενο, γλυκό 

ι αλμυρό ι ακόμα και καλαςςινό νερό το βάκοσ του οποίου 

δεν ξεπερνά τα 6 μζτρα. 

ε αυτζσ τισ περιοχζσ ςυναντοφμε υδρόβια βλάςτθςθ και 

πανίδα. Δθλαδι είδθ  ηϊων και φυτϊν που εξαρτϊνται από το 

νερό για πάντα ι για κάποιο διάςτθμα τθσ ηωισ τουσ. Τδρόβια 

πουλιά βρίςκουν ςτουσ υγρότοπουσ, χϊρουσ για 

αναπαραγωγι, φϊλιαςμα, τροφι και ξεκοφραςθ. Πολλά από 

τα ιδθ είναι μεταναςτευτικά και προςτατεφονται από διεκνζσ 

ςυνκικεσ. 



 

0ι υδροβιότοποι διακρίνονται ςε φυςικοφσ και τεχνθτοφσ. Οι 

φυςικοί υδροβιότοποι δθμιουργοφνται χωρίσ τθν μεςολάβθςθ 

του ανκρϊπου ενϊ αντίκετα οι τεχνθτοί δθμιουργοφνται από 

τον άνκρωπο με ςκοπό τισ οικονομικζσ ανάγκεσ όμωσ ςτθ 

ςυνζχεια γίνονται ςπουδαία οικοςυςτιματα. 

 

 

 

ΒΑΛΤΟI  Ι  ΖΛΘ 

 

 

Όταν αναφερόμαςτε ςε Βάλτουσ ι 

Ζλθ ςυνικωσ εννοοφμε 

υδροβιότοπουσ με λιμνάηοντα νερά 

ι αλλιϊσ ςτάςιμα  που ζχουν 

χαρακτθριςτικι βλάςτθςθ από 

καλαμιϊνεσ και βοφρλα. Όμωσ το 



μυαλό μασ πθγαίνει και ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν 

κουνοφπια, τα οποία μπορεί να μεταδϊςουν αρρϊςτιεσ. 

Γενικά, από τουσ μυκικοφσ χρόνουσ κεωροφνται ανεπικφμθτα 

για τον άνκρωπο τοπογραφικά ςτοιχεία και τα κεωροφςαν 

άχρθςτα και πολλζσ φορζσ επικίνδυνα. 

Πριν αρκετά χρόνια, γίνονταν προςπάκειεσ αποξιρανςθσ των 

βάλτων , κυρίωσ για λόγουσ υγιεινισ, αλλά και απόκτθςθσ 

νζων γόνιμων εδαφϊν. 

Θ πρακτικι αυτι, τθσ αποξιρανςθσ των βάλτων, ςιμερα 

κεωρείται καταςτροφι αξιόλογων οικοτόπων του πλανιτθ. 

Τπάρχουν ελϊδεισ περιοχζσ, που είναι ςθμαντικοί 

υδροβιότοποι. Αποτελοφν καταφφγιο για πολλά είδθ ηϊων: 

κθλαςτικά, ζντομα, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και ψάρια.  

ε πολλζσ χϊρεσ ζχουν εξαφανιςτεί ιδθ μεγάλεσ εκτάςεισ. 

 

 

                                       

 



ΦΡΤΓΑΝΟΣΟΠΟ 

      

Ο φρυγανότοποσ 

περιλαμβάνει χαμθλοφσ 

κάμνουσ και  φρφγανα με  

χοντρά  μικρά  φφλλα  με  

ςκλθρι  επιδερμίδα με λίγα  

ςτόματα  για περιοριςμό   

τθσ  διαπνοισ.   

Αναπτφςςονται  ςτισ  ξθρότερεσ  περιοχζσ  τθσ  χϊρασ  και  ςε 

υψόμετρο μζχρι  300 μζτρα,   ςε περιοχζσ  όπου θ  φωτιά  και  

θ βοςκι  ζχουν υποβακμίςει   τθν  προχπάρχουςα βλάςτθςθ  

και  ςε  άγονα  και  πετρϊδθ  μζρθ. Σα  φρφγανα 

προςτατεφουν  με τισ μεγάλεσ  ρίηεσ τουσ το  ζδαφοσ  από  τθ  

διάβρωςθ  ςτισ  δφςκολεσ μζρεσ   του  χειμϊνα. 

 

Ανκίηουν  τθν  άνοιξθ  δθμιουργϊντασ ζνα  πολφχρωμο  

περιβάλλον  με ιδιαίτερα ευχάριςτο άρωμα.  Θ  μυρωδιά ςτα 

φρφγανα  γίνεται ακόμα  πιο  ζντονθ  το  καλοκαίρι, όταν  κάτω  

από  τισ  υψθλζσ κερμοκραςίεσ απελευκερϊνουν  τα αικζρια 



ζλαια που περιζχουν.       είναι :θ   αςφάκα, το  κυμάρι θ 

αφάνα, το ρείκι, θ λαδανιά, το αγιοδίκι, ο  ακάνατοσ, τα 

κακτοειδι φυτά(φραγκοςυκιά), τα ςπάρτα, θ λεβάντα, θ 

ρίγανθ, το αμάραντο κ.ά. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



ΑΩΜΑΤΛΚΑ ΦΥΤΑ 

 

Σα αρωματικά φυτά είναι αυτοφυι ι καλλιεργοφμενα  φυτά  

πλοφςια ςε αικζρια  ζλαια. 

Χρθςιμεφουν ςτθν παραςκευι αρωμάτων, υλικϊν και 

φαγθτϊν. Σζτοια είναι: ο δυόςμοσ, το δεντρολίβανο, θ δάφνθ, 

θ ρίγανθ, θ αρμπαρόριηα, ο βαςιλικόσ, θ μζντα κ.α. Θ ελλθνικι 

χλωρίδα είναι πλοφςια ςε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. 

 

 

 

 

 

Δσόζμος 

Βαζιλικός 

Δενηρολίβανο Ρίγανη 



ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΑ ΦΥΤΑ 

 

 Από τθν αρχαιότθτα μζχρι και ςιμερα χρθςιμοποιοφμε 

διάφορα φυτά για τισ φαρμακευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ. Ο  

Ιπποκράτθσ, ςπουδαίοσ ιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ και πατζρασ 

τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ, χρθςιμοποιοφςε βότανα για τθ 

κεραπεία των αςκενϊν του. Ακόμα και ςιμερα οι βοτανολόγοι 

τουσ αποδίδουν ικανότθτεσ κεραπευτικζσ, αιμοςτατικζσ και 

καταπραχντικζσ. Σζτοια φυτά είναι το τςάι του βουνοφ, το 

τίλιο, το χαμομιλι, θ τςουκνίδα θ αγριάδα, το αγριοραδίκι, θ 

τρικοκκιά, θ μαντηουράνα, θ παπαροφνα κ.α..  

 

 

Τζοσκνίδα Χαμομήλι 

Τζάι ηοσ βοσνού 



ΣΡΑΝΛΑ ΚΑΛ ΑΡΕΛΛΟΥΜΕΝΑ ΕΛΔΘ ΦΥΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απουνόχορτο τθσ 
Ελαφονιςου

Κρίςιμα κινδυνεφον

Μαργαρίτα τθσ 
Γραμβοφςασ

Κρίςιμα κινδυνεφον

Νεραγκοφλα τθσ άμου

Κρίςιμα κινδυνεφον

Σο γαριφαλλάκι του 
Δίρφυ

Κρίςιμα κινδυνεφον

Φριτιλλάρια του 
κεόφραςτου

Kινδυνεφον

Νεραγκοφλα τθσ Ρόδου-
Λιμνου

Kινδυνεφον

ιλθνι Θolzmannji

Kινδυνεφον

Θ λεβάντα τθσ 
Αφροδίτθσ

Kινδυνεφον

Κονςολίντα θ λεπτότατθ

τρωτό

Κενταφρια τθσ Αττικισ

τρωτό

Ο κρίνοσ τθσ Ροδόπθσ

τρωτό

Παιϊνια του Παρναςςοφ

τρωτό

Κολχικό το γλωςςοειδζσ

Σχεδόν  απειλοφμενο

Ο κρίνοσ τθσ Παναγίασ

Σχεδόν  απειλοφμενο

Άςπρθ παιϊνια

Σχεδόν  απειλοφμενο

Γάλανκοσ ο χιονϊδθσ

Σχεδόν  απειλοφμενο



ΤΑΓΟΥΔΛΑ 

 

ΜΘΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΛΝΟ 

Μιλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμζνο  

μιλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμζνο  

γιατί μι μάρανεσ το (μ)πικραμζνο  

γιατί μι μάρανεσ το (μ)πικραμζνο.  

  

Ρθγαίνω κι ζρχομαι μα δε ςυ βρίςκω  

πθγαίνω κι ζρχομαι μα δε ςυ βρίςκω  

βρίςκω τθ (μ)πόρτα ςου αμπαρωμζνθ  

τα παρακφρια ςου φεγγοβολοφνε.  

 

ωτϊ το πάπλωμα που ειν' θ κυρά ςου  

ρωτϊ το πάπλωμα που είν' θ κυρά ςου  

κυρά μ' δεν είνι δω πάειςι τςθ βρφςθ  

πάειςι να πιει νιρό και να γεμίςει. 

 

ΛΕΜΟΝΑΚΛ ΜΥΩΔΑΤΟ       

Λε μωρζ λεμονάκι μυρωδάτο 

Λεμονάκι μυρωδάτο 

κι από περιβόλι αφράτο 

 

Μθ μϊρε μθ παραμυρίηεισ τόςο 

μθ παραμυρίηεισ τόςο και με κάνεισ και κυμϊςω 

 

Κι αν μϊρε κι αν κυμϊςεισ παλλθκάρι 

κι αν κυμϊςεισ παλλθκάρι κάτςε νάβγει το φεγγάρι 

 

Να μϊρε να ςε δω να ςε γνωρίςω 

να ςε δω να ςε γνωρίςω και να ςε καλορωτιςω 



ΑΜΑΑΝΤΟΣ 

Γιὰ δζςτε τὸν ἀμάραντο, ςὲ τί βουνὸ φυτρϊνει 

Φυτρϊνει μὲσ ςτὰ δίςτρατα, ςτὶσ πζτρεσ ςτὰ λικάρια 

Ροτζ του δὲν ποτίηεται κι οὔτε δροςολογιζται 

Τὸν τρῶν᾿ τὰ ᾿λάφια καὶ ψοφοῦν, τ᾿ ἀγρίμια καὶ ῾μερεφουν 

Κι ὅςεσ μανοῦλεσ τό ᾿τρωγαν, ποτὲ παιδιὰ δὲν κάνουν 

Νὰ τό ᾿τρωγε κι ἡ μάνα μου, προτοῦ νὰ μ᾿ εἶχε κάνει 

Σὰ μ᾿ ἔκανε τί μ᾿ ἤκελε, ςὰ μ᾿ ἔχει τί μὲ κζλει.  

 

ΛΤΛΑ 

Λτιά, ιτιά μοςχοϊτιά 

μου 'χεισ μαράνει τθν καρδιά. 

Λτιά, ιτιά λουλουδιαςμζνθ,  

ςυ μου 'χεισ τθν καρδιά καμζνθ. 

 

Λτιά, ιτιά λουλουδιαςμζνθ,  

αχ, πϊσ μοςχοβολάσ καθμζνθ. 

Λτιά, ιτιά μζςα ςτο ρζμα,  

πωσ ς’ αγαπϊ δεν είναι ψζμα. 

 

Λτιά μου ςε παρακαλϊ,  

ςκφψε να κόψω τον ανκό 

Στθ οφμελθ και ςτο Μοριά,  

όλοι χορεφουν τθν ιτιά. 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΣΛΛΛΚΟΣ 

Μωρζ βαςιλικόσ κα γίνω ςτο παρακφρι ςου,  

ςτο παρακφρι ςου. 

Κι ανφπαντροσ κα μείνω για το χατίρι ςου,  

για το χατίρι ςου. 

Ζβγα ςτο παρακφρι να δεισ τι γίνεται,  

να δεισ τι γίνεται. 

Το αίμα τθσ καρδιάσ μου για ςζνα χφνεται,  

για ςζνα χφνεται. 

Ζβγα ςτο παρακφρι κρυφά απ’ τθ μάνα ςου,  

κρυφά απ’ τθ μάνα ςου. 

Και κάνε πωσ ποτίηεισ τθ μαντηουράνα ςου,  

τθ μαντηουράνα ςου. 

Τοφτο εδϊ το καλοκαίρι κζλω να ςε κάνω ταίρι. 

 

Το φεγγάρι κάνει βόλτα ςτθσ αγάπθσ μου τθν πόρτα,  

το φεγγάρι κάνει κφκλο ςτθσ αγάπθσ μου τον κιπο. 

 

ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΛΑ 

      Μωρθ κοντοφ- μωρθ κοντοφλα λεμονιά, 

Με τα πολλά λεμό- λεμόνια, Βθςςανιϊτιςςα, 

ςε φίλθςα κι αρρϊςτθςςα 

και το γιατρό δε φϊναξα. 

 

Ρότε μικρι, πότε μικρι μεγάλωςεσ; 

Κι ζγινεσ για ςτεφά- ςτεφάνι, Βθςςανιϊτιςςα, 

ςε φίλθςα κι αρρϊςτθςςα 

και το γιατρό δε φϊναξα. 

 

Χαμιλωςε, χαμιλωςε τουσ κλϊνουσ ςου, 

να κόψω ζνα λεμό- λεμόνι, Βθςςανιϊτιςςα, 

Σε φίλθςα κι αρρϊςτθςςα 

και το γιατρό δε φϊναξα. 



 

Για να το ςτφ- για να το ςτφψω να το πιω, 

να μου διαβοφν οι πό- οι πόνοι, Βθςςανιϊτιςςα, 

ςε φίλθςα κι αρρϊςτθςςα 

και το γιατρό δε φϊναξα.  

 

 

ΑΓΚΛΝΑΑ ΜΕ ΤΑ ΑΓΚΑΚΛΑ 

Αγκινάρα με τ' αγκάκια 

και με τα λουλοφδια τ' άςπρα 

και με τα λουλοφδια τ' άςπρα 

αγκινάρα με τ' αγκάκια 

 

Μθν παραμυρίηεισ τόςο 

και με κάνεισ και νυχτϊςω 

και με κάνεισ και νυχτϊςω 

μθν παραμυρίηεισ τόςο 

 

Κι αν νυχτϊςεισ παλικάρι 

κάτςε να βγει το φεγγάρι 

κάτςε να βγει το φεγγάρι 

κι αν νυχτϊςεισ παλικάρι 

 

Να ςε δω να ςε γνωρίςω 

και να ςε γλυκορωτιςω 

και να ςε γλυκορωτιςω 

να ςε δω να ςε γνωρίςω  

 

 

 

 



ΜΑΤΗΟΥΑΝΑ 

Στθσ ματηουράνασ τον ανκό, πλάγιαςα για να κοιμθκϊ 

λίγο φπνο για να πάρω, τθν αγάπθ για να δω 

 

Πνειρο είδα ςτον φπνο μου, παντρεφεται θ αγάπθ μου 

αχ και παίρνει τον εχκρό μου για το πείςμα το δικό μου 

 

Με κάλεςε και ςτθ χαρά, να'ναι θ αγάπθ μου καλά 

δυο χεράκια να ςταυρϊςω, τθν ευχι μου να τουσ δϊςω 

 

Άντε Νικόλα γείτονα, να μ'ζπαιρνεσ να γλίτωνα 

Άγιε Γιϊργθ καβαλάρθ, κάνε μου αυτι τθ χάρθ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ ΚΑΛ ΗΟΥΜΡΟΥΛΛΑ 

 

         Μενεξζδεσ και ηουμποφλια  

και καλαςςινά πουλιά 

αν τθ δείτε τθν καλι μου 

χαιρετίςματα πολλά... 

 

Θ κικάρα μου να ςπάςει  

και τα τζλια να κοποφν 

και τα χζρια που τθν παίηουν 

μεσ ςτθ μαφρθ γθ να μπουν. 

 

Ρεσ μου γιατί ςαν ξζνο με 

κοιτάσ, 

δεν είμ' εγϊ εκείνοσ π' 

αγαποφςεσ; 

με λάτρευεσ - με λάτρευεσ 

πιςτά 

και με αγνοφιλοφςεσ. 

 

 Τι ωραία πουν' τα βράδια  

μια βαρκοφλα με πανί 

ζνασ νζοσ ν' ακομπανιάρει  

και μια νζα να τραγουδεί...  

Ρεσ μου τθ δαςκάλιςςά ςου 

που ςε μάκαινε χορό 

και ςταυρϊνεισ τα ποδάρια 

ςαν τθν πάπια ςτο νερό 

 

Ρεσ μου γιατί ςαν ξζνο με 

κοιτάσ, 

δεν είμ' εγϊ εκείνοσ που 

αγαποφςεσ; 

με λάτρευεσ - με λάτρευεσ 

πιςτά 

και με αγνοφιλοφςεσ. 

 

Αν εςφ δε μου το δϊςεισ 

το φιλί που ςου ηθτϊ 

απο κει κι ασ με περάςουν 

απ' τθν πόρτα ςου νεκρό. 

 

Μενεξζδεσ και ηουμποφλια  

και καλαςςινά πουλιά 

αν τθ δείτε τθν καλι μου 

χαιρετίςματα πολλά...  

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛ ΑΦΛΣΕΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛ ΗΩΓΑΦΛΕΣ ΜΑΣ 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



  



  



  



  



 

  



 

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


