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1. Εισαγωγή 
Οι δασικές πυρκαγιές, ανεξαρτήτως του αν προκαλούνται από φυσικά ή ανθρωπογενή 
αίτια, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της δομής και λειτουργίας 
τοπίων και οικοσυστημάτων σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Δεν υφίστανται, όμως, 
στον ίδιο βαθμό και με την ίδια συχνότητα τη δράση της φωτιάς όλοι οι τύποι δασικών 
οικοσυστημάτων. Αν και το ποσοστό των χερσαίων οικοσυστημάτων που δεν έχουν 
υποστεί τη δράση της φωτιάς είναι πολύ μικρό και περιορίζεται στις διαπλάσεις εκείνες, 
όπου οι επικρατούσες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας αποτρέπουν την εκδήλωσή 
της (π.χ. αλπικά ή ερημικά οικοσυστήματα), η συχνότητα και η ένταση των περιστατικών 
φωτιάς ποικίλει αναλόγως των κλιματικών συνθηκών και των σχέσεων δομής-σύνθεσης 
των δασικών αυτών οικοσυστημάτων (Agee, 1998).  
Στον Μεσογειακό χώρο, για παράδειγμα, η φωτιά αποτελούσε και αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα διαταραχής σε περιοχές της πεδινής και ημι-ορεινής ζώνης 
(<800m), όπου επικρατεί το Μεσογειακό κλίμα. Σήμερα είναι πλέον αποδεκτός ο 
οικολογικός ρόλος της φωτιάς στα εν λόγω οικοσυστήματα ως παράγοντα καθορισμού 
σημαντικών βιοτικών χαρακτήρων των ειδών, όσο και ως μηχανισμού διατήρησης της 
σύνθεσης και της λειτουργίας των βιοκοινοτήτων (Naveh, 1994). Με άλλα λόγια,  στα 
οικοσυστήματα η φωτιά δρα ως μια επιλεκτική δύναμη που επηρεάζει σημαντικά τη 
χλωριδική σύνθεσή τους, με την επικράτηση ειδών που έχουν αναπτύξει 
προσαρμοστικές στρατηγικές απέναντι σε αυτόν τον παράγοντα (Αριανούτσου, 1979; 
Arianoutsou et al.,1980; Le Houerou, 1974; Naveh, 1990; Arianoutsou, 1998). Η συχνή 
δράση της φωτιάς στα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα έχει ως αποτέλεσμα να είναι 
εφοδιασμένα με τους απαραίτητους μηχανισμούς και διεργασίες που εξασφαλίζουν την 
μεταπυρική τους επανισορρόπηση (resilience). Ειδικότερα για τη φυτική συνιστώσα των 
οικοσυστημάτων, η πορεία της αναγέννησης ξεκινά άμεσα μετά τη φωτιά και στην 
πλειονότητα της στηρίζεται σε δομές που παραμένουν βιώσιμες στο καμένο έδαφος 
(σπέρματα, βλαστητικοί οφθαλμοί, κόνδυλοι, κ.ά.). Αυτός είναι και ο λόγος που η όλη 
μεταπυρική δυναμική της βλάστησης στα μεσογειακά οικοσυστήματα χαρακτηρίζεται ως 
μια πορεία «αυτοδιαδοχής» (Hanes, 1971), στην οποία η καμένη κοινότητα, αν και 
αρχικά φαίνεται διαφορετική από την άκαυτη, διατηρεί τη χλωριδική της ταυτότητα στο 
χρόνο (Αριανούτσου, 1979; Arianoutsou 1998; Kazanis & Arianoutsou, 1996; Καζάνης & 
Αριανούτσου, 1998; Arianoutsou & Ne’eman, 2000; Αριανούτσου, 2007; Goudelis et al., 
2007) και η δομή της είναι συγκρίσιμη με αυτή που υπήρχε πριν τη δράση της φωτιάς 
(Hanes & Jones, 1967; Naveh, 1975; Purdie & Slatyer, 1976; Trabaud & Lepart, 1980; 
Trabaud, 1983; Arianoutsou, 1984).  
Αντιθέτως, στις περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου της ορεινής ζώνης, όπου 
εξαπλώνονται αμιγή και μεικτά δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων ειδών, τα περιστατικά 
φωτιάς ήταν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν σπανιότερα και μικρότερης έκτασης. Λόγω 
της περιορισμένης εμφάνισης του φαινομένου, τα διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με την 
απόκριση των φυτοκοινοτήτων αυτών στη φωτιά από τη περιοχή της Μεσογείου είναι 
ελάχιστα και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας. Εξελικτικά, δεν 
υπήρξε κάποιος ειδικός λόγος για να εφοδιαστούν τα είδη που συγκροτούν τις 
φυτοκοινότητες αυτές με ειδικούς μηχανισμούς προσαρμογής απέναντι στη φωτιά, αφού 
αυτή δεν ήταν στοιχείο του φυσικού κύκλου ζωής τους (Ordóñez et al., 2006; 
Αριανούτσου κ.ά., 2008). Ειδικότερα για τα δασικά είδη, τα μεν φυλλοβόλα (δρύες, 
καστανιές) έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων βλαστών μετά τη καταστροφή της 
υπέργειας βιομάζας τους (Kazanis & Arianoutsou 2004a), μιας, όμως, προσαρμογής 
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έναντι οποιουδήποτε παράγοντα διαταραχής (πρεμνοφυή δάση), τα δε κωνοφόρα (έλατα 
και ψυχρόβια πεύκα) δεν φαίνεται να διαθέτουν κανένα μηχανισμό απόκρισης στη 
φωτιά (π.χ επίγεια τράπεζα σπερμάτων όπως τα Μεσογειακά κωνοφόρα) και κατά 
συνέπεια εγείρεται μείζον πρόβλημα για τους πληθυσμούς τους και το οικοσύστημα 
γενικότερα. Τόσο η Μαύρη πεύκη όσο και η Κεφαλληνιακή ελάτη δε σχηματίζουν 
βραδύχωρους κώνους (Lanner, 1998; Tapias et al., 2001; 2004; Arianoutsou et al., 2009; 
Χριστοπούλου κ.ά., 2008; Χριστοπούλου, 2009) και επιπλέον, κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου, τα σπέρματα είναι ακόμη ανώριμα, αφού ωριμάζουν και 
διασπείρονται για μεν την ελάτη συνήθως Οκτώβριο με Νοέμβριο (Politi et al., 2007; 
Πολίτη, 2009) και για την πεύκη νωρίς την άνοιξη (Μάρτιος-Απρίλιος) (Haverbeke, 1986; 
Skordilis & Thanos, 1997). 
Από μελέτες σε δάση κωνοφόρων της Βορείου Ευρώπης (Σκωτία, Φινλανδία, Ρωσία), 
προκύπτει ότι για να επανέλθει η φυτοκοινότητα στην προ-πυρική κατάσταση πρέπει να 
περάσουν διάφορα στάδια επικράτησης πολύ ή λιγότερο βραχύβιων, συνήθως 
οπορτουνιστικών ειδών, μέχρι να έρθει η στιγμή της επιτυχούς εγκατάστασης και 
ανάπτυξης των δασικών ειδών (Burrows, 1990). Απαραίτητη, πάντα, προϋπόθεση του 
τελευταίου αυτού σταδίου είναι η παρουσία αδιατάραχτων δασοσυστάδων, οι οποίες 
αποτελούν την πηγή επανεποικισμού των καμένων περιοχών. Η σημασία των άκαυτων 
συστάδων (green islands) στην ταχύτητα επανεποίκισης μιας περιοχής, μέσω της 
διασποράς των σπερμάτων, και ιδίως όσον αφορά την άκρη του πυρήνα διασποράς (tail 
of distribution kernels) έχει αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες που αφορούν ψυχρόβια 
κωνοφόρα, όπως το Pinus nigra (Ordóñez et al., 2005; Ordóñez et al., 2006) και το Abies 
cephalonica (Χριστοπούλου κ.ά., 2008; Arianoutsou et al., 2009). Υποστηρίζεται εξάλλου 
ότι αν γνωρίζουμε το σχέδιο διασποράς των σπερμάτων από τα μητρικά φυτά, την 
αύξηση και την επιβίωση των ατόμων στις νέες θέσεις, μπορούμε να προβλέψουμε τη 
δυνατότητα και το ρυθμό αναγέννησης του πληθυσμού (Pielaat et al., 2006). 
Οι πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο ήταν από τις σοβαρότερες των τελευταίων 
ετών όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (WWF Ελλάς, 2007), 
δεδομένου ότι κατέκαψαν πολύ μεγάλες εκτάσεις ετερογενών τοπίων (σύνολο 270.000 
εκτάρια), με το 70% των καμένων εκτάσεων να οφείλονται σε επτά (7) περιστατικά 
πυρκαγιάς (μεγαπυρκαγιές) (JRC, 2007). Στα ετερογενή αυτά τοπία συγκαταλέγονται οι 
περιπτώσεις τοπίων όπου συνυπήρχαν διαφορετικές χρήσεις γης (π.χ. καλλιέργειες – 
κυρίως ελαιώνες – με ορεινούς βοσκότοπους και δασικές εκτάσεις) και οι περιπτώσεις 
ορεινών όγκων, όπου, κατά μήκος μιας υψομετρικής διαβάθμισης συνυπήρχαν δασικά 
οικοσυστήματα της μεσογειακής και της ορεινής ζώνης. Σε ότι αφορά την πρώτη ζώνη, 
αποτεφρώθηκαν μεγάλες εκτάσεις με δάση μεσογειακών κωνοφόρων (χαλέπιος πεύκη 
και κουκουναριά), ενώ στην ορεινή ζώνη αποτεφρώθηκαν εκτάσεις με δάση Μαύρης 
πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης, Τέλος, στη μεταβατική ζώνη μεταξύ μεσογειακού και 
εύκρατου ορεινού κλίματος αποτεφρώθηκαν εκτάσεις με δάση φυλλοβόλων δρυών. 
Η φωτιά στις περισσότερες περιπτώσεις σάρωνε μεγάλες επιφάνειες καίγοντας με 
διαφορετική ένταση ανά περίπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή της 
κατεύθυνσης του ανέμου, τα ιδιαίτερα στοιχεία της φυσιογραφίας της περιοχής αλλά και 
τα σχέδια κατάσβεσης της φωτιάς οδήγησαν στη δημιουργία άκαυτων νησίδων μέσα 
στις καμένες επιφάνειες. Μια προκαταρκτική διερεύνηση του οικολογικού ρόλου αυτών 
των άκαυτων νησίδων στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας των κυριότερων 
τύπων ορεινών οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης 
αυτής που εκπονεί η Ομάδα Χερσαίας Οικολογίας του Τομέα Οικολογίας-Ταξινομικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με χρηματοδότηση της WWF Ελλάς και με επιστημονικό 
υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικολογίας, Μαργαρίτα Αριανούτσου. 
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2. Δάση κωνοφόρων 

2.1 Περιοχή μελέτης 
Ο Ταΰγετος, αποτελεί τον υψηλότερο (2.407m), και πλέον εκτεταμένο (2500 km2) ορεινό 
όγκο της Πελοποννήσου, με τη κύρια έκτασή του να μοιράζεται διοικητικά μεταξύ των 
νομών Μεσσηνίας και Λακωνίας, ενώ οι βόρειες υπώρειες ανήκουν στην Αρκαδία. H 
οροσειρά αυτή, από πολύ νωρίς συνδέθηκε με την αρχαία ελληνική μυθολογία και πήρε 
την ονομασία της από την Ταϋγέτη, μία από τις επτά Ατλαντίδες, τις κόρες δηλαδή του 
Άτλαντα.  
Η οροσειρά του Ταϋγέτου χαρακτηρίζεται από υψηλή ποικιλία οικοτόπων και αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, 
γεγονός που διαφαίνεται κι από την ένταξη τριών περιοχών του στο Δίκτυο Natura 2000 
ως Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (SCI) (GR2550006 «Όρος Ταΰγετος», GR2540005 
«Λαγκάδα Τρύπης» και GR2550001 «Φαράγγι Νέδωνα»), ενώ μεγάλο τμήμα του έχει 
επίσης ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) 
(GR2550009 «Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης»). 
Εξαιρετικά σημαντική είναι η αξία του Ταϋγέτου όσον αφορά στα είδη χλωρίδας 
(αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 600 φυτικά taxa) και 
δη στα ενδημικά (Tan & Iatrou, 2001). Αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο ενδημισμού 
της Πελοποννήσου (Ιατρού, 1986), αλλά και την περιοχή με το μεγαλύτερο αριθμό 
ενδημικών φυτικών taxa εντός του Δικτύου Natura 2000 για την Ελλάδα 
(Papastergiadou, 1998). Συνολικά στην περιοχή του Ταϋγέτου, σύμφωνα με τον Iatrou 
(1992), απαντούν 155 ελληνικά ενδημικά φυτικά taxa και 23 τοπικά ενδημικά. Οι Dafis et 
al. (1996) αναφέρουν την ύπαρξη περισσότερων από 160 ενδημικών φυτικών taxa, εκ 
των οποίων 21 είναι τοπικά ενδημικά. Ανεξαρτήτως του ακριβή αριθμού των ενδημικών 
και στενότοπων ενδημικών, το σημαντικό είναι ότι η χλωρίδα του Ταϋγέτου παρουσιάζει 
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενδημισμού στον Ελλαδικό χώρο.  
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξία της περιοχής και όσον αφορά στα είδη πανίδας. 
Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του Natura 2000 
(http://natura2000.eea.europa.eu/) στις περιοχές του Δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του 
Ταϋγέτου, απαντάται σημαντικός αριθμός ειδών θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων και 
ασπονδύλων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για τη Διατήρηση των 
Φυσικών Βιότοπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας» (5 είδη ερπετών, 2 
είδη θηλαστικών και 2 είδη ασπονδύλων). Τα είδη αυτά είναι είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών 
διατήρησης. Επιπλέον, ως σημαντικά χαρακτηρίζονται 15 είδη ερπετών, 6 είδη 
θηλαστικών, 6 είδη αμφιβίων και 1 ασπόνδυλο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 
Ορνιθοπανίδα της περιοχής, με τουλάχιστον 17 είδη πτηνών να περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», ενώ 36 επιπλέον σημαντικά είδη απαντώνται στην 
περιοχή κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου. Η ορνιθολογική αξία του 
Ταϋγέτου φαίνεται και από το ότι συμπεριλαμβάνεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα 
Πουλιά της Ελλάδας (GR120 Όρος Ταΰγετος). Σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές στα 
αναπαραγόμενα είδη της περιοχής έχουν καταγραφεί ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο 
Φιδαετός (Circaetus gallicus) και ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) (ΕΟΕ, 1994).  



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 8 

 

Χάρτης 1: Περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην ευρύτερη 
περιοχή του όρους Ταϋγέτου. Με κίτρινο σημειώνονται οι περιοχές 
που αποτελούν ΖΕΠ, με πράσινο σκούρο οι περιοχές που 
αποτελούν ΤΚΣ και με πράσινο ανοιχτό οι περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί τόσο ως ΤΚΣ όσο και ως ΖΕΠ. Από το χάρτη για τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. 
Πηγή:ec.europa.eu/environment/ 

Στον Ταΰγετο διακρίνονται οι τέσσερις βασικές υψομετρικές ζώνες βλάστησης των 
όρεων της ηπειρωτικής Ελλάδας: α) η ζώνη των Μεσογειακών θαμνώνων (< 700-800 m), 
β) η ζώνη των ορεινών κωνοφόρων (έως 1700 m), γ) η υποαλπική ζώνη (έως 2000 m), 
και δ) η αλπική ζώνη (> 2000 m). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιατρού (1986) δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη αλπικής ζώνης ή εξωζωνικής 
βλάστησης στην Πελοπόννησο.  
Στη ζώνη των ορεινών κωνοφόρων αναπτύσσονται δάση Pinus nigra και Abies 
cephalonica. Για αμφότερα τα είδη, ο Ταΰγετος αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσής 
τους στην Ευρώπη, ενισχύοντας την αξία της περιοχής για τη διατήρηση των εκεί 
πληθυσμών τους. Σημαντικό μέρος της ορεινής αυτής ζώνης κάηκε κατά τη διάρκεια της 
πολυήμερης πυρκαγιάς του 2007. Στην καμένη περιοχή περιλαμβάνονται εκτάσεις 
ελατοδάσους και πευκοδάσους, καθώς και εκτάσεις που είχαν ξανακαεί το καλοκαίρι του 
έτους 1998. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του Δασαρχείου η συνολική καμένη 
έκταση στον Ταΰγετο ανερχόταν σε 11.300 ha, εκ των οποίων τα 4.500 ha 
αντιστοιχούσαν σε δάση Μαύρης πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης και τα 3.800 ha σε 
αραιότερες δασικές εκτάσεις. Με βάση την ανάλυση δορυφορικών εικόνων κάηκαν 8.654 
ha της προστατευόμενης περιοχής (16.3% της συνολικής της έκτασης) (WWF Ελλάς, 
2007).  
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2.1.1 Επιλογή θέσεων δειγματοληψίας 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της εργασίας είναι η μελέτη της φυσικής μεταπυρικής 
αναγέννησης και η διερεύνηση του ρόλου των άκαυτων δασικών νησίδων 
Κεφαλληνιακής ελάτης και Μαύρης πεύκης αντίστοιχα, ως πυρήνων διατήρηση της 
φυσιογνωμίας, της δομής αλλά και της χλωριδικής σύνθεσης των καμένων δασικών 
εκτάσεων. Για κάθε δασικό είδος κωνοφόρου επιλέχθηκαν δύο άκαυτοι πυρήνες οι 
οποίοι εκπληρούσαν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

• Τόσο ο άκαυτος πυρήνας όσο και η καμένη έκταση που τον περιβάλλει να 
αφορά σε αμιγές δάσος ενός εκ των δύο ειδών.  

• Να μην έχουν εφαρμοσθεί μεταπυρικές διαχειριστικές πρακτικές και, γενικότερα, 
η ανθρώπινη δραστηριότητα να είναι η ελάχιστη δυνατή  

• Να παρουσιάζουν εύκολη προσβασιμότητα.  
Με την έναρξη των δειγματοληψιών, διαπιστώθηκε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των 
άκαυτων πυρήνων Μαύρης πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης. Όλες οι ενδείξεις 
συνέκλιναν προς το γεγονός ότι οι άκαυτοι πυρήνες Μαύρης πεύκης στους οποίους ήταν 
δυνατή πρόσβαση και στο χώρο πέριξ των οποίων δεν είχαν εφαρμοστεί μεταπυρικά 
κάποια διαχειριστικά μέτρα, είχαν δεχθεί την επίδραση έρπουσας φωτιάς, με 
αποτέλεσμα την μερική ή/ και ολική αποτέφρωση κυρίως της βλάστησης του υπορόφου. 
Εντούτοις, ως προς το κύριο δασικό είδος, οι άκαυτες συστάδες εντός των 
αποτεφρωμένων δασικών εκτάσεων συνεχίζουν να παίζουν τον ρόλο των θέσεων 
παραγωγής και διασποράς σπερμάτων. 
Η θέση των άκαυτων πυρήνων παρουσιάζονται στους Χάρτες 2, 3 και 4, ενώ τα 
χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 1.  
Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά των θέσεων δειγματοληψίας καμένων δασοσυστάδων 

κεφαλληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης. 

Θέση Συντεταγμένες[1] Υψόμετρο Έκθεση Κλίση Πέτρωμα 

Δάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης 
1 0343900 

4097300 
1300 m ΝΔ Μέτρια Ασβεστόλιθος 

2 0343500 
4097000 

1300 m Ν-ΝΔ Χαμηλή- 
Μέτρια 

Ασβεστόλιθος 

Δάσος Μαύρης Πεύκης 

1 0344800 
4104900 

1200 m ΒΔ Μέτρια Φλύσχης 

2 0345400 
4108400 

1250 m Δ Μέτρια-Υψηλή Φλύσχης 

 

                                                      
1  Οι συντεταγμένες είναι σε μέτρα στο ΕΓΣΑ87. 
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Χάρτης 2     Οι δύο περιοχές μελέτης. Η περιοχή του δάσους Pinus nigra κοντά στο χωριό Πηγές (άνω) 
και η περιοχή του δάσους Abies cephalonica κοντά στο όρος Ξεροβούνι (κάτω). 

 

 

Χάρτης 3   Οι θέσεις δειγματοληψίας εντός του καμένου δάσους μαύρης πεύκης 
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Χάρτης 4   Οι θέσεις δειγματοληψίας εντός του καμένου ελατοδάσους  
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Εικόνα 1 Πρώτη θέση δειγματοληψίας Pinus nigra στον Ταΰγετο. 
 

 

 

Εικόνα 2 Δεύτερη θέση δειγματοληψίας Pinus nigra στον Ταΰγετο. 
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Εικόνα 3 Πρώτη θέση δειγματοληψίας Abies cephalonica στον Ταΰγετο. 

 

 

 

Εικόνα 4 Δεύτερη θέση δειγματοληψίας Abies cephalonica στον Ταΰγετο. 
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2.2 Αναγέννηση δασικών ειδών 

2.2.1 Υλικά και Μέθοδοι 
Σε κάθε θέση δειγματοληψίας εγκαταστάθηκαν 3 μόνιμες διατομές των 100m, με σημείο 
εκκίνησης το όριο καμένης/ άκαυτης δασοσυστάδας και οι οποίες διέτρεχαν την καμένη 
έκταση. Εκατέρωθεν της διατομής, σε τετράγωνα 1x1m, πραγματοποιήθηκε καταγραφή 
της τυχόν παρουσίας αρτιβλάστων και νεαρών φυτών ελάτης και πεύκης. Τα άτομα που 
καταγράφονταν σημαίνονταν καταλλήλως, έτσι ώστε να παρακολουθείται διαχρονικά η 
επιβίωσή τους. Για κάθε αρτίβλαστο ή/ και νεαρό φυτό καταγράφονται οι αβιοτικές 
συνθήκες της μικροθέσης του.  
Η επιλογή της μεθόδου δειγματοληψίας έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

• Και τα δύο είδη είναι ανεμόχωρα και παρουσιάζουν την τυπική καμπύλη 
διασποράς των ανεμόχωρων ειδών (Solbrig, 1980; Catalán, 1985; Trabaud & 
Campant 1991; Nathan & Casagrandi, 2004). 

• Το 90% των σπερμάτων ελάτης βρίσκονται σε απόσταση ≤70m από τα 
μητρικά άτομα, αλλά σπέρματα εντοπίζονται μέχρι και σε απόσταση 100m από 
άκαυτο πυρήνα (Arianoutsou et al., 2009; Χριστοπούλου κ.ά., 2008; 
Χριστοπούλου, 2009).  

• Το 94% των σπερμάτων μαύρης πεύκης πέφτουν σε απόσταση μικρότερη των 
14m, ενώ σπέρματα εντοπίζονται και σε αποστάσεις των 28m (Trabaud & 
Campant, 1991). Γενικά, το είδος χαρακτηρίζεται από διασπορά μικρών 
αποστάσεων (Ordóñez, 2004) με τα περισσότερα σπέρματα να διασπείρονται 
σε αποστάσεις μικρότερες των 10m από τα μητρικά άτομα, αλλά δεν υπάρχουν 
επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τη διασπορά μεγάλων αποστάσεων 
(Ordóñez et al., 2006). 

Η καταγραφή της εμφάνισης και η παρακολούθηση της επιβίωσης και εγκατάστασης των 
αρτιβλάστων και των νεαρών φυταρίων έλαβε χώρα δύο φορές το χρόνο: την άνοιξη 
(Απρίλιος- Μάιος) και το φθινόπωρο (Οκτώβριος- Νοέμβριος). Οι φθινοπωρινές 
μετρήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Να ελεγχθεί η επιβίωση των ατόμων που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων δειγματοληψιών (επιβίωση θέρους). 

2. Να καταγραφεί πιθανή εμφάνιση νέων αρτιβλάστων. Ιδίως όσον αφορά τη 
μαύρη πεύκη αναφέρεται ότι τα περισσότερα αρτίβλαστα εμφανίζονται την 
άνοιξη (Ordóñez & Retana, 2004), αμέσως μετά τη διασπορά των σπερμάτων 
(Skordilis & Thanos, 1997; Habrouk et al., 1999), αλλά νέα αρτίβλαστα μπορεί να 
καταγραφούν και σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (Kerr et. al., 2008). 

3. Να συμπληρωθούν τα καταγεγραμμένα δεδομένα, καθώς κατά τη διάρκεια των 
εαρινών δειγματοληψιών είναι πολύ πιθανό, λόγω και της υψηλής φυτοκάλυψης, 
να μη παρατηρήθηκαν αρτίβλαστα και νεαρά άτομα, τα οποία ήταν ήδη παρόντα. 
Κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών δειγματοληψιών, δεδομένου ότι τα είδη του 
υπορόφου ήταν σχετικά περιορισμένα, ήταν ευκολότερη η παρατήρηση και 
καταγραφή αρτιβλάστων ή/ και νεαρών ατόμων. 

Επιπλέον, έγινε καταγραφή και εντός των άκαυτων πυρήνων Κεφαλληνιακής ελάτης και 
Μαύρης πεύκης αντιστοίχως. Σε κάθε θέση δειγματοληψίας προεκτάθηκαν οι 
εγκατεστημένες μόνιμες διατομές εντός των άκαυτων συστάδων. Το μήκος των διατομών 
εντός των άκαυτων συστάδων ήταν ανάλογο του εκάστοτε άκαυτου πυρήνα. Στις 
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διατομές αυτές έγινε καταγραφή των αρτιβλάστων ή/ και των νεαρών ατόμων, με την ίδια 
μέθοδο: 

• μέτρηση και σήμανση νεαρών και αρτιβλάστων Κεφαλληνιακής ελάτης και 
Μαύρης πεύκης αντιστοίχως, εκατέρωθεν της διατομής σε τετράγωνα 1x1m. 

Οι δειγματοληψίες στους άκαυτους πυρήνες πραγματοποιήθηκαν δύο φορές: το 
φθινόπωρο του 2009 (Νοέμβριος) και την άνοιξη του 2010 (Μάιος). 
Πριν γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος 
«αρτίβλαστο» χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία για το χαρακτηρισμό των 
νεαρών φυτών γενικά (Fenner & Thompson, 2005) και σπανίως καθορίζεται αυστηρά, 
ακόμα και στα πλαίσια μεμονωμένων μελετών (Fenner, 1987; Kitajima & Fenner, 2000). 
Το κύριο πρόβλημα είναι ο καθορισμός του τελικού σημείου: πότε δηλαδή ένα 
αρτίβλαστο παύει να είναι αρτίβλαστο. 
Όσον αφορά την Κεφαλληνιακή ελάτη και δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική 
παρακαταθήκη γνώσεων αλλά και αντίστοιχη εμπειρία πεδίου ως αρτίβλαστα 
χαρακτηριστήκαν τα άτομα που έφεραν μόνο τις κοτυληδόνες τους. Τα αρτίβλαστά της 
είναι πολύ χαρακτηριστικά και μοιάζουν με αστεράκια. Ως νεαρά άτομα ελάτης 
χαρακτηρίστηκαν τα άτομα που έφεραν και φωτοσυνθετικά φύλλα, ακόμα και αν 
διατηρούσαν ακόμα το συνολικό αριθμό ή κάποιες από τις κοτυληδόνες τους (Πολίτη, 
2009). Τα νεαρά άτομα, από τις δειγματοληψίες στους άκαυτους πυρήνες, 
κατηγοριοποιήθηκαν σε ηλικιακές κλάσεις.  
Όσον αφορά τη μαύρη πεύκη έχουν γίνει μορφολογικές και οικοφυσιολογικές μελέτες, οι 
οποίες περιλάμβαναν και δείγματα από τον πληθυσμό στην περιοχή του Ταϋγέτου. Με 
βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ο μέσος αριθμός κοτυληδόνων στα αρτίβλαστα 
μαύρης πεύκης του πληθυσμού είναι 7 (Panayiotopoulos and Thanos, 2002). Και για την 
περίπτωση αυτή λοιπόν, ως αρτίβλαστα χαρακτηρίστηκαν τα άτομα που έφεραν μόνο τις 
κοτυληδόνες τους, ενώ τα υπόλοιπα-ανεξαρτήτως ηλικίας- χαρακτηρίστηκαν ως νεαρά 
άτομα. Αυτό δε δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς τα νεαρά άτομα που 
καταγράφηκαν δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από 3 ετών, ακόμα και για τους άκαυτους 
πυρήνες, καθώς όπως προαναφέρθηκε, οι άκαυτοι πυρήνες της μαύρης πεύκης, στην 
πραγματικότητα είναι θέσεις όπου είχαμε εκδήλωση έρπουσας πυρκαγιάς. 

2.2.2 Αποτελέσματα 

Abies cephalonica 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, όπως αυτά προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση 
δειγματοληψιών, συνολικής διάρκειας δύο ετών.  

1η θέση δειγματοληψίας 
Διατομές στο καμένο ελατοδάσος 
Εντός της καμένης έκτασης, στη δεύτερη διατομή (διατομή 1.2), κατά τη διάρκεια της 1ης 
φθινοπωρινής δειγματοληψίας (Νοέμβριος 2009), εντοπίστηκαν 2 νεαρά άτομα ελάτης. 
Το ένα βρέθηκε στα 0,4 m, αριστερά της διατομής και σε απόσταση 40 cm και το άλλο 
στο 1 m, δεξιά της διατομής και σε απόσταση 1 m. Τα νεαρά άτομα ελάτης βρίσκονταν 
σε θέση όπου υπήρχε μεγάλη κάλυψη από Gramineae και πιθανώς αυτό εξηγεί το λόγο 
για τον οποίο δεν είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της πρώτης- εαρινής 
δειγματοληψίας. Στη συγκεκριμένη μικροθέση η επίδραση του μητρικού πετρώματος 
(ασβεστόλιθος) δεν είναι ιδιαίτερα έντονη και στον ανόροφο υπάρχουν καμένα άτομα 
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ελάτης, αλλά η ένταση της φωτιάς φαίνεται να μην ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Η απόσταση 
από τα άκαυτα, ενήλικα άτομα ελάτης είναι 9,5 m. Και τα δύο νεαρά άτομα, 
εντοπίστηκαν και πάλι κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών του επόμενου χρόνου. 

  

Εικόνα 5 Νεαρό άτομο ελάτης σε απόσταση 0,4 
m εντός του καμένου ελατοδάσους. 1η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή (Νοέμβριος, 2009) 

Εικόνα 6 Νεαρό άτομο ελάτης σε απόσταση 1 m 
εντός του καμένου ελατοδάσους. 2η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή (Νοέμβριος, 2009). 

  

Εικόνα 7 Νεαρό άτομο ελάτης σε απόσταση 0,4 
m εντός του καμένου ελατοδάσους. 1η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή (Οκτώβριος, 2010). 

Εικόνα 8 Νεαρό άτομο ελάτης σε απόσταση 1 m 
εντός του καμένου ελατοδάσους. 2η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή (Μάιος, 2010). 

Ωστόσο, στα 36 m της ίδιας διατομής και σε απόσταση 0,7 m δεξιά της διατομής 
εντοπίστηκε νεαρό άτομο Μαύρης πεύκης. Το άτομο αυτό εντοπίστηκε σε αρκετά υγρή 
θέση, μεγάλης κλίσης (30°), κάτω από ασβεστόλιθο και καταγράφηκε και κατά τη 
διάρκεια των επόμενων δειγματοληψιών Στην περιοχή και σε αρκετά μεγάλη απόσταση 
δεν εντοπίστηκαν άκαυτα άτομα μαύρης πεύκης, αλλά υπήρχαν καμένα άτομα.  
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Εικόνα 9 Νεαρό άτομο μαύρης πεύκης με ξερές 
κοτυληδόνες και φωτοσυνθετικά φύλλα, σε 
απόσταση 36 m του καμένου ελατοδάσους. 1η 
θέση δειγματοληψίας, 2η διατομή (Νοέμβριος, 
2009). 

Εικόνα 10 Μικροθέση όπου εντοπίστηκε το νεαρό 
άτομο μαύρης πεύκης εντός του καμένου 
ελατοδάσους 

  
Εικόνα 11 Νεαρό άτομο μαύρης πεύκης με ξερές 
κοτυληδόνες και φωτοσυνθετικά φύλλα, σε 
απόσταση 36 m του καμένου ελατοδάσους. 1η 
θέση δειγματοληψίας, 2η διατομή (Μάιος, 2010). 

Εικόνα 12 Καμένο άτομο μαύρης πεύκης εντός 
του καμένου ελατοδάσους. 1η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή 

Κατά μήκος των υπόλοιπων δύο διατομών εντός του καμένου ελατοδάσους της 1ης θέσης 
δειγματοληψίας δεν εντοπίστηκαν αρτίβλαστα ή νεαρά άτομα ελάτης.  
Κατά συνέπεια, η μέση πυκνότητα νεαρών ατόμων ελάτης/m2 για τη 2η διατομή της 1ης 
περιοχής δειγματοληψίας είναι 0,010±0,200, ενώ συνολικά η μέση πυκνότητα νεαρών 
ατόμων ελάτης/m2 για την περιοχή είναι 0,003±0,115.  
Διατομές στο άκαυτο ελατοδάσος 
Όπως προαναφέρθηκε το μέγεθος των διατομών εντός του άκαυτου πυρήνα ήταν 
συνάρτηση του μεγέθους των άκαυτων πυρήνων. Συνεπώς τα μήκη των διατομών για την 
1η θέση δειγματοληψίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 50 m για την 1η και τη 3η διατομή και 
30 m για την 2η διατομή.  
Τα αρτίβλαστα και τα νεαρά άτομα κατηγοριοποιήθηκαν σε ηλικιακές κλάσεις. 
Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 5 ηλικιακές κλάσεις: 

Κλάση 1: αρτίβλαστα Κλάση 2: νεαρά ηλικίας 1-4 ετών 
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Κλάση 3: νεαρά ηλικίας 5-9 ετών Κλάση 4: νεαρά ηλικίας 10-14 ετών 

Κλάση 5: νεαρά ηλικίας >15 ετών.  

Στην 1η διατομή καταγράφηκαν συνολικά 96 νεαρά, ενώ το δεύτερο χρόνο καταγράφηκε 
και 1 αρτίβλαστο που έφερε 7 κοτυληδόνες. Στη 2η διατομή καταγράφηκαν συνολικά 30 
νεαρά άτομα και κανένα αρτίβλαστο. Στην 3η διατομή καταγράφηκαν συνολικά 48 νεαρά, 
ενώ 1 αρτίβλαστο καταγράφηκε κατά τον πρώτο χρόνο, το οποίο έφερε 6 κοτυληδόνες.  
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων για κάθε μία 
από τις τρεις διατομές, ενώ τα αποτελέσματα ανά ηλικιακές κλάσεις για τις 3 διατομές 
παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
Πίνακας 2 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στο άκαυτο ελατοδάσος-1η 

θέση δειγματοληψίας 

1η διατομή 2η διατομή 3η διατομή 

Μέση 
πυκνότητα 

αρτιβλάστων/
m2 

Μέση πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

Μέση πυκνότητα 
αρτιβλάστων/m2 

Μέση 
πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

Μέση 
πυκνότητα 

αρτιβλάστων/
m2 

Μέση 
πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

0,010±0,140 0,960±1,409 0±0 0,500±0,657 0,010±0,140 0,490±0,662 

Κατά συνέπεια η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για την 1η θέση δειγματοληψίας 
ήταν: 0,007±0,122 ενώ η μέση πυκνότητα φυταρίων/m2 ήταν: 0,673±1,103. 
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Διάγραμμα 1 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο άκαυτο- 1η θέση δειγματοληψίας (Κλάση 1: 
αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά ηλικίας 1-5 ετών, Κλάση 3: νεαρά ηλικίας 5-10 ετών, Κλάση 4: 
νεαρά ηλικίας 10-15 ετών, Κλάση 5: νεαρά ηλικίας >15 ετών). 

2η θέση δειγματοληψίας 
Διατομές στο καμένο ελατοδάσος 
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Στη δεύτερη θέση δειγματοληψίας, στο σύνολο των διατομών στην καμένη έκταση και 
καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγματοληψιών, δεν εντοπίστηκαν αρτίβλαστα ή νεαρά άτομα 
ελάτης. 
Διατομές στο άκαυτο ελατοδάσος 
Τα μήκη των διατομών για τη 2η θέση δειγματοληψίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 50 m για 
την 1η και τη 3η διατομή και 30 m για την 2η διατομή. 
Στην 1η διατομή καταγράφηκαν συνολικά 9 νεαρά. Στη 2η διατομή καταγράφηκαν 
συνολικά 5 νεαρά άτομα. Στην 3η διατομή καταγράφηκαν συνολικά 31 νεαρά, ενώ 1 
αρτίβλαστο καταγράφηκε κατά τον πρώτο χρόνο, το οποίο έφερε 7 κοτυληδόνες.  
Πίνακας 3 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στο άκαυτο ελατοδάσος-2η 

θέση δειγματοληψίας 

1η διατομή 2η διατομή 3η διατομή 

Μέση 
πυκνότητα 

αρτιβλάστων/
m2 

Μέση πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

Μέση πυκνότητα 
αρτιβλάστων/m2 

Μέση 
πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

Μέση 
πυκνότητα 

αρτιβλάστων/
m2 

Μέση 
πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

0±0 0,090±0,478 0±0 0,083±0,454 0,010±0,001 0,310±1,115 

Κατά συνέπεια η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για την 2η θέση δειγματοληψίας 
ήταν: 0,003±0,087 ενώ η μέση πυκνότητα φυταρίων/m2 ήταν: 0,173±0,806. 
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Διάγραμμα 2 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο άκαυτο- 2η θέση δειγματοληψίας (Κλάση 1: 
αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά ηλικίας 1-5 ετών, Κλάση 3: νεαρά ηλικίας 5-10 ετών, Κλάση 4: 
νεαρά ηλικίας 10-15 ετών, Κλάση 5: νεαρά ηλικίας >15 ετών). 
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Συνολικά αποτελέσματα για το ελατοδάσος 
Στο σύνολο του καμένου ελατοδάσους και για τις δύο θέσεις βρέθηκαν δύο νεαρά 
άτομα ελάτης. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν στη 2η διατομή της 1ης θέσης 
δειγματοληψίας και σε απόσταση 9,5 m από τα άκαυτα, ενήλικα άτομα ελάτης. Η 
αναγέννηση του είδους είναι πρακτικά μηδενική. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν βρεθεί 
και για την περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (Arianoutsou et al., 2009; 
Χριστοπούλου κ.ά., 2008; Χριστοπούλου, 2009).  
Το Abies cephalonica είναι ανεμόχωρο είδος και τα σπέρματά του διασπείρονται με την 
επίδραση του ανέμου. Η απολέπιση των κώνων και η διασπορά των σπερμάτων 
λαμβάνει χώρα συνήθως Οκτώβρη με Νοέμβρη (Politi et al., 2007; Πολίτη, 2009). Το 
μέγεθος της σπερματικής βροχής και ο αριθμός των τελικά διαθέσιμων προς φύτρωση 
σπερμάτων (βιώσιμων σπερμάτων) διαφέρει στις διάφορες μελέτες (Politi et al., 2007; 
Μαυροειδή κ.ά., 2008; Τσιαμήτας κ.ά., 2009; Χριστοπούλου & Αριανούτσου, 2009) και 
παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, που σχετίζονται και με το πρότυπο 
αναπαραγωγικής συμπεριφοράς του είδους (Panetsos, 1975, Politi et al., 2007). Μέχρι 
πρότινος, η Κεφαλληνιακή ελάτη θεωρείτο βραδύσπορο είδος και υποστηριζόταν ότι δεν 
μπορεί να μεταφέρει τα σπέρματά της μέσω του ανέμου σε απόσταση μεγαλύτερη από 
1,5 με 2 φορές το ύψος του μητρικού δένδρου (Panetsos, 1975). Ωστόσο, με βάση τα 
αποτελέσματα πρόσφατων μελετών (Arianoutsou et al., 2009; Χριστοπούλου κ.ά., 2008; 
Χριστοπούλου, 2009) βρέθηκε ότι το είδος παρουσιάζει την τυπική καμπύλη διασποράς 
των ανεμόχωρων ειδών. Το 50% των σπερμάτων βρέθηκαν σε απόσταση ≤20m από τον 
άκαυτο πληθυσμό, ενώ ποσοστό >90% των σπερμάτων βρέθηκαν σε απόσταση ≤70m. 
Η απόσταση στην οποία μπορούν να φτάσουν τα σπέρματα, βρέθηκε ίση με 5,75±1,18 
φορές το ύψος του μητρικού δένδρου. Η παρουσία σπερμάτων σε αρκετά μεγάλες 
αποστάσεις από τον άκαυτο πληθυσμό, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 
μακροπρόθεσμα, αν και εφόσον δεν ακολουθήσει εκ νέου διαταραχή του 
οικοσυστήματος (ανθρώπινες επεμβάσεις, νέες πυρκαγιές) το είδος έχει την οικολογική 
δυνατότητα να επανακάμψει, αλλά η φυσική μεταπυρική αναγέννηση του ελατοδάσους 
αναμένεται να είναι εξαιρετικά αργή (Χριστοπούλου, 2009). 
Τα αποτελέσματα για τις καταγραφές εντός του άκαυτου πυρήνα παρουσιάζονται στον 
πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν. 
Πίνακας 4 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στο άκαυτο ελατοδάσος 

1η θέση δειγματοληψίας 2η θέση δειγματοληψίας 

Μέση 
πυκνότητα 

αρτιβλάστων/m2 

Μέση πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

Μέση πυκνότητα 
αρτιβλάστων/m2 

Μέση πυκνότητα 
φυταρίων/m2 

0,007±0,122 0,673±1,103 0,003±0,087 0,173±0,806 

Παρατηρούμε ότι η μέση πυκνότητα των αρτιβλάστων εντός των άκαυτων συστάδων, και 
στις δύο θέσεις δειγματοληψίας, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Συνολικά, καταγράφηκαν μόλις 
3 αρτίβλαστα: 2 στην 1η θέση δειγματοληψίας και 1 στη 2η. Τα 2 εκ των 3 αρτιβλάστων 
έφεραν 7 κοτυληδόνες, ενώ το 3ο έφερε 6 κοτυληδόνες. Από τα νεαρά άτομα που έφεραν 
ακόμα τις κοτυληδόνες τους, τα περισσότερα επίσης έφεραν 6 ή 7 κοτυληδόνες. Τα 
πρώτα αυτά αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με ενδελεχείς μελέτες του είδους για την 
περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου, όπου έχει βρεθεί ότι τα περισσότερα αρτίβλαστα 
εμφανίζονται με 5, 6 ή 7 κοτυληδόνες. Τα περισσότερα μάλιστα εμφανίζονται με 6 
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κοτυληδόνες σε ποσοστό 63%, ενώ τα αρτίβλαστα με 7 κοτυληδόνες παρουσιάζουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης (Πολίτη, 2009). 

  

Εικόνα 13 Αρτίβλαστο ελάτης με 7 κοτυληδόνες Εικόνα 14 Νεαρό άτομο ελάτης (2 ετών) που 
διατηρεί ακόμα 6 κοτυληδόνες 

Μεγαλύτερη βρέθηκε να είναι η μέση πυκνότητα των φυταρίων, όπου όμως παρατηρείται 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο θέσεων δειγματοληψίας. Συνολικά, στην 1η θέση 
καταγράφηκαν 175 νεαρά άτομα ελάτης, ενώ στη 2η θέση καταγράφηκαν μόλις 46. Οι 
υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στην 1η θέση δειγματοληψίας, πιθανώς σχετίζονται 
με το ότι το ελατοδάσος στη συγκεκριμένη θέση ήταν σε καλύτερη κατάσταση.  
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα δεδομένα παρουσιάζουν υψηλή τυπική απόκλιση, 
γεγονός που οφείλεται στην ετερογένεια του τοπίου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των μικροθέσεων.  
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ηλικιακές κλάσεις για τις δύο θέσεις 
δειγματοληψίας, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις για την κάθε ηλικιακή 
κλάση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το σύνολο των δεδομένων. 
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Διάγραμμα 3 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο άκαυτο (Κλάση 1: αρτίβλαστα, Κλάση 2: 
νεαρά ηλικίας 1-5 ετών, Κλάση 3: νεαρά ηλικίας 5-10 ετών, Κλάση 4: νεαρά ηλικίας 10-15 ετών, 
Κλάση 5: νεαρά ηλικίας >15 ετών). 
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Η χαμηλή παρουσία των αρτιβλάστων, καθώς και οι διαφορές που παρατηρούνται ως 
προς την αντιπροσώπευση μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών κλάσεων, είναι 
αναμενόμενες, για την ελάτη, καθώς πρόκειται για είδος που εμφανίζει πληροκαρπική 
συμπεριφορά (Politi et al., 2007; 2009), δηλαδή μεγάλη διακύμανση στην παραγωγή 
κώνων και σπερμάτων από έτος σε έτος. Στην Κεφαλληνιακή ελάτη υποστηρίζεται ότι 
απαντάται ένας κατ’ ελάχιστο τετραετής κύκλος πληροκαρπίας, αν και το φαινόμενο αυτό 
απαιτεί μακρόχρονη παρακολούθηση και μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι πιθανώς 
επηρεάζουν τους μηχανισμούς ωρίμανσης των κώνων και διασποράς των σπερμάτων, 
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα (Πολίτη, 2009). Οι χρονιές που έγιναν 
οι μετρήσεις φαίνεται να αντιστοιχούν σε χρονιές χαμηλής παραγωγής κώνων και 
σπερμάτων. Με βάσεις δε παρατηρήσεις πεδίου, φαίνεται ότι το 2010, αντιστοιχεί σε 
πληροκαρπική χρονιά για το είδος, τουλάχιστον για την περιοχή του Ταϋγέτου, καθώς ο 
αριθμός των ατόμων που έφεραν κώνους, αλλά και ο αριθμός των κώνων ανά άτομο, 
ήταν ιδιαίτερος μεγάλος (παρατηρήσεις Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2010), γεγονός που 
υποστηρίζει την υπόθεσή μας.  

Pinus nigra 
Σε αντίθεση με την Κεφαλληνιακή ελάτη, κατά μήκος των διατομών στις θέσεις 
δειγματοληψίας με Μαύρη πεύκη εντοπίστηκαν αρτίβλαστα και νεαρά φυτά. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προέκυψαν μετά την 
ολοκλήρωση δειγματοληψιών, συνολικής διάρκειας δύο ετών.  

1η θέση δειγματοληψίας 
Διατομές στο καμένο δάσος μαύρης πεύκης 
1η διατομή 
Κατά τη διάρκεια της 1ης δειγματοληψίας (Απρίλιος- Μάιος 2009) καταγράφηκαν 4 
αρτίβλαστα. Στην επόμενη δειγματοληψία (Νοέμβριος 2010) εντοπίστηκε μόνο 1 από τα 
4 αρτίβλαστα που είχαν βρεθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης δειγματοληψίας. Αυτό και 
αποκλείοντας, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, την περίπτωση πειραματικού 
σφάλματος (τα αρτίβλαστα που είχαν εντοπιστεί και σημανθεί κατά τη διάρκεια της 
πρώτης δειγματοληψίας δεν εντοπίστηκαν ξανά, ενώ επιβίωσαν) φανερώνει ότι, 
πιθανώς, τα υπόλοιπα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του θέρους. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους δειγματοληψιών καταγράφηκαν επίσης 2 νεαρά. 
Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν κατά μήκος της διατομής 5 αρτίβλαστα και 3 νεαρά, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα άτομα που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του θέρους, 
κατάφεραν να εγκατασταθούν επιτυχώς. Οι αποστάσεις από τον άκαυτο πυρήνα ήταν 
μεταξύ 2 και 80m. 
Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,020±0,280 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,025±0,328, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 25%. 
Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 
0,025±0,328 και για δεύτερο χρόνο ήταν: 0,015±0,171. 
2η διατομή 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εντοπίστηκαν συνολικά 15 αρτίβλαστα και 22 νεαρά 
άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εντοπίστηκαν 7 αρτίβλαστα και 27 νεαρά 
άτομα. Αρτίβλαστα και νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν σε αποστάσεις από 
τα 0 μέχρι και τα 69m από τον άκαυτο πυρήνα. 
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Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,075±0,517 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,035±0,381, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 33,3%. 
Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 
0,110±0,8556 και για δεύτερο χρόνο ήταν: 0,135±0,882.  
3η διατομή 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εντοπίστηκαν συνολικά 6 αρτίβλαστα και 7 νεαρά άτομα, 
ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εντοπίστηκαν 5 αρτίβλαστα και 7 νεαρά άτομα. 
Αρτίβλαστα και νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν σε αποστάσεις από τα 4,3 
μέχρι και τα 53m από τον άκαυτο πυρήνα. 
Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,030±0,238 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,025±0,409, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 0%. 
Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο και το δεύτερο 
χρόνο ήταν: 0,035±0,381. 
Συνολικά στην 1η περιοχή δειγματοληψίας για το 2009 καταγράφηκαν 25 αρτίβλαστα 
και η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 ήταν: 0,042±0,368. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν κατά μέσο όρο 19,44%±17,35. Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν 
συνολικά 17 αρτίβλαστα και η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 ήταν: 0,028±0,373. 
Όσον αφορά στα νεαρά άτομα συνολικά για το 2009 καταγράφηκαν 31 άτομα και η μέση 
πυκνότητα νεαρών ατόμων/m2 ήταν: 0,052±0,551, ενώ τον επόμενο χρόνο 
καταγράφηκαν 37 άτομα και η μέση πυκνότητα νεαρών ατόμων/m2 ήταν: 0,062±0,571. 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ηλικιακές κλάσεις για την 1η θέση 
δειγματοληψίας, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, για τα δύο έτη 
δειγματοληψιών. 
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Διάγραμμα 4 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο καμένο δάσος Μαύρης πεύκης- 1η θέση 
δειγματοληψίας (Κλάση 1: αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά άτομα). 
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Εικόνα 15 Αρτίβλαστο μαύρης πεύκης. 1η θέση 
δειγματοληψίας, 1η διατομή 

Εικόνα 16 Νεαρό άτομο μαύρης πεύκης. 1η θέση 
δειγματοληψίας, 2η διατομή 

Διατομές στον άκαυτο πυρήνα μαύρης πεύκης 
Τα μήκη των διατομών εντός του άκαυτου πυρήνα για την 1η θέση δειγματοληψίας 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 40 m για την 1η, 10 m για τη 2η και 60 m για την 3η διατομή. 
Έγινε διαχωρισμός σε δύο ηλικιακές κλάσεις: αρτίβλαστα και νεαρά άτομα και 
υπολογίστηκε η αντίστοιχη μέση πυκνότητα.  
Στην 1η διατομή τον πρώτο χρόνο καταγράφηκαν 54 αρτίβλαστα και 4 νεαρά, ενώ το 
δεύτερο χρόνο καταγράφηκαν 9 αρτίβλαστα και 49 νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης. Το 
ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, της τάξης του 83,3%.  
Στη 2η διατομή το 2009 καταγράφηκαν 2 αρτίβλαστα και 7 νεαρά, ενώ το δεύτερο χρόνο 
καταγράφηκαν 8 αρτίβλαστα και 8 νεαρά άτομα. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν 50%. 
Στη 3η διατομή το 2009 καταγράφηκαν 68 αρτίβλαστα και 3 νεαρά, ενώ το δεύτερο 
χρόνο καταγράφηκαν 1 αρτίβλαστο και 62 νεαρά άτομα. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, της τάξης του 85,3%. 
Συνολικά, το 2009 καταγράφηκαν 124 αρτίβλαστα και 14 νεαρά. Τον επόμενο χρόνο 
καταγράφηκαν 13 αρτίβλαστα και 119 νεαρά. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες πυκνότητες αρτιβλάστων και φυταρίων 
για τη θέση δειγματοληψίας. 
Πίνακας 5 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στον άκαυτο πυρήνα Μαύρης 

πεύκης-1η θέση δειγματοληψίας 

1η διατομή 2η διατομή 3η διατομή 

Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0,675±1,795 0,113±0,525 0,100±0,405 0,150±0,4671 0,567±2,367 0,025±0,218 

Μέση πυκνότητα φυταρίων/m2 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0,050±0,300 0,613±1,364 0,350±0,809 0,400±0,786 0,008±0,128 0,517±2,029 
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Κατά συνέπεια η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για την 1η θέση δειγματοληψίας ήταν: 
0,564±2,0657 για το 2009 και 0,059±0,372 για το 2010. Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα 
ήταν 0,064±0,381 για το 2009 και0,541±1,716 για το 2010. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν ιδιαίτερα υψηλό 72,9%±19,84. 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ηλικιακές κλάσεις για την 1η θέση 
δειγματοληψίας, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, για τα δύο έτη 
δειγματοληψιών. 
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Διάγραμμα 5 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο άκαυτο δάσος Μαύρης πεύκης- 1η θέση 
δειγματοληψίας (Κλάση 1: αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά άτομα). 

2η θέση δειγματοληψίας 
Διατομές στο καμένο δάσος μαύρης πεύκης 
1η διατομή 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους καταγράφηκαν 25 αρτίβλαστα και 2 φυτάρια. Τον 
επόμενο χρόνο καταγράφηκαν 11 αρτίβλαστα και 12 φυτάρια. Κατά μήκος της διατομής 
η κάλυψη από φτέρες Pteridium aquilinum ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να είναι 
πολύ δύσκολος ο εντοπισμός των νεαρών ατόμων και των αρτιβλάστων Μαύρης πεύκης. 
Οι αποστάσεις από τον άκαυτο πυρήνα ήταν μεταξύ 0 και 95m. 
Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,125±0,727 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,055±0,422, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 40%. 
Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 
0,010±0,140 και για δεύτερο χρόνο ήταν: 0,060±0,496. 
2η διατομή 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εντοπίστηκαν συνολικά 45 αρτίβλαστα και 6 νεαρά 
άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους εντοπίστηκαν 3 αρτίβλαστα και 18 νεαρά 
άτομα. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν 
δεδομένου ότι κατά τόπους η διατομή είχε >95% κάλυψη από ξερές φτέρες και 
Gramineae. Αρτίβλαστα και νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν σε αποστάσεις 
από τα 0 μέχρι και τα 87m από τον άκαυτο πυρήνα.  
Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,225±1,873 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,015±0,171, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 26,7%. 
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Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 
0,003±0,2765 και για δεύτερο χρόνο ήταν: 0,009±0,684.  
3η διατομή 
Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους εντοπίστηκαν 9 αρτίβλαστα, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου 
έτους εντοπίστηκαν 1 αρτίβλαστο και 2 νεαρά άτομα. Αρτίβλαστα και νεαρά άτομα 
Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν σε αποστάσεις από τα 0 μέχρι και τα 9m από τον άκαυτο 
πυρήνα. 
Η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν: 0,045±0,550 και για το 
δεύτερο χρόνο 0,005±0,099, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν 22,2%. 
Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα η μέση πυκνότητα/m2 για τον πρώτο χρόνο ήταν 0 και 
το δεύτερο χρόνο ήταν: 0,010±0,199. 
Συνολικά στη 2η περιοχή δειγματοληψίας για το 2009 καταγράφηκαν 79 αρτίβλαστα 
και η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 ήταν: 0,132±1,208. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν κατά μέσο όρο 29,63%±9,25. Τον επόμενο χρόνο καταγράφηκαν 
συνολικά 15 αρτίβλαστα και η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 ήταν: 0,025±0,271. 
Όσον αφορά στα νεαρά άτομα συνολικά για το 2009 καταγράφηκαν 8 άτομα και η μέση 
πυκνότητα νεαρών ατόμων/m2 ήταν: 0,013±0,180, ενώ τον επόμενο χρόνο 
καταγράφηκαν 32 άτομα και η μέση πυκνότητα νεαρών ατόμων/m2 ήταν: 0,053±0,504. 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ηλικιακές κλάσεις για την 2η θέση 
δειγματοληψίας, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, για τα δύο έτη 
δειγματοληψιών. 
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Διάγραμμα 6 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο καμένο δάσος Μαύρης πεύκης- 1η θέση 
δειγματοληψίας (Κλάση 1: αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά άτομα). 
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Εικόνα 17 Υψηλή κάλυψη από Pteridium aquilinum 
κατά μήκος της 1ης διατομής, 2η θέση 
δειγματοληψίας 

Εικόνα 18 Αρτίβλαστο μαύρης πεύκης κάτω από 
ξεραμένες φτέρες, σε απόσταση 17 m από τον 
άκαυτο πυρήνα. 2η θέση δειγματοληψίας, 3η διατομή 

Διατομές στον άκαυτο πυρήνα μαύρης πεύκης 
Τα μήκη των διατομών εντός του άκαυτου πυρήνα για τη 2η θέση δειγματοληψίας 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 50 m για την 1η, 30 m για τη 2η και 20 m για την 3η διατομή. 
Όπως και για την 2η θέση δειγματοληψίας έγινε διαχωρισμός σε δύο ηλικιακές κλάσεις: 
αρτίβλαστα και νεαρά άτομα και υπολογίστηκε η αντίστοιχη μέση πυκνότητα.  
Στην 1η διατομή τον πρώτο χρόνο καταγράφηκαν 44 αρτίβλαστα και 33 νεαρά, ενώ το 
δεύτερο χρόνο καταγράφηκαν 39 αρτίβλαστα και 70 νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης. Το 
ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, της τάξης του 86,4%.  
Στη 2η διατομή το 2009 καταγράφηκαν 102 αρτίβλαστα και 51 νεαρά, ενώ το δεύτερο 
χρόνο καταγράφηκαν 6 αρτίβλαστα και 94 νεαρά άτομα. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν 42,2%. 
Στη 3η διατομή το 2009 καταγράφηκαν 47 αρτίβλαστα και 0 νεαρά, ενώ το δεύτερο 
χρόνο καταγράφηκαν 1 αρτίβλαστο και 30 νεαρά άτομα. Μετά τα 10m το έδαφος ήταν 
έντονα βραχώδες. Το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, της 
τάξης του 63,8%. 
Συνολικά, το 2009 καταγράφηκαν 193 αρτίβλαστα και 84 νεαρά. Τον επόμενο χρόνο 
καταγράφηκαν 46 αρτίβλαστα και 194 νεαρά. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες πυκνότητες αρτιβλάστων και φυταρίων 
συνολικά για τη 2η θέση δειγματοληψίας. 
Πίνακας 6 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στον άκαυτο πυρήνα Μαύρης 

πεύκης-2η θέση δειγματοληψίας 

1η διατομή 2η διατομή 3η διατομή 

Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0,440±1,132 0,390±0,764 1,700±1,865 0,850±1,872 1,175±3,506 0,025±0,218 

Μέση πυκνότητα φυταρίων/m2 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

0,330±0,844 0,700±1,216 0,100±0,402 1,567±2,057 0±0 0,750±2,181 
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Κατά συνέπεια η μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 για την 2η θέση δειγματοληψίας ήταν: 
0,965±2,282 για το 2009 και 0,230±0,668 για το 2010. Αντίστοιχα για τα νεαρά άτομα 
ήταν 0,420±1,319 για το 2009 και0,970±1,865 για το 2010. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων ήταν ελαφρώς μικρότερο από το αντίστοιχο για την 1η θέση: 
64,12%±22,10. 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι ηλικιακές κλάσεις για τη 2η θέση 
δειγματοληψίας, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις, για τα δύο έτη 
δειγματοληψιών. 
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Διάγραμμα 7 Ηλικιακές κλάσεις- Διατομές στο άκαυτο δάσος Μαύρης πεύκης- 2η θέση 
δειγματοληψίας (Κλάση 1: αρτίβλαστα, Κλάση 2: νεαρά άτομα). 
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Συνολικά αποτελέσματα για το δάσος μαύρης πεύκης 
Στις καμένες εκτάσεις Μαύρης πεύκης εντοπίστηκαν συνολικά για την 1η θέση 
δειγματοληψίας 25 αρτίβλαστα το 2009 και 17 αρτίβλαστα το 2010. Τα νεαρά άτομα 
που καταγράφηκαν το 2009 ήταν 31, ενώ το 2010 ήταν 37. Το ποσοστό επιβίωσης των 
αρτιβλάστων (αρτίβλαστα του 1ου έτους δειγματοληψιών) ήταν κατά μέσο όρο 
19,44%±17,35. Αντίστοιχα, στη 2η θέση δειγματοληψίας για το 2009 εντοπίστηκαν 79 
αρτίβλαστα και 8 νεαρά, ενώ το 2010 καταγράφηκαν συνολικά 15 αρτίβλαστα και 32 
νεαρά άτομα. Το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων του 1ου έτους ήταν κατά μέσο 
όρο 29,63%±9,25. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες πυκνότητες αρτιβλάστων και νεαρών 
φυτών για τις καμένες και τις άκαυτες εκτάσεις Μαύρης πεύκης. Σημειώνεται και πάλι ότι 
στην περίπτωση της Μαύρης πεύκης οι άκαυτοι πυρήνες αντιστοιχούν σε θέσεις όπου η 
πυρκαγιά του 2007 ήταν έρπουσα. 
Πίνακας 7 Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων & φυταρίων στις καμένες εκτάσεις και 

στον άκαυτο πυρήνα Μαύρης πεύκης 

Μέση πυκνότητα αρτιβλάστων/m2 Μέση πυκνότητα φυταρίων/m2  

2009 2010 2009 2010 

1η θέση δειγματοληψίας 

Καμένο 0,042±0,368 0,028±0,373 0,052±0,551 0,062±0,571 

Άκαυτο 0,564±2,0657 0,059±0,372 0,064±0,381 0,541±1,716 

2η θέση δειγματοληψίας 

Καμένο 0,132±1,208 0,025±0,271 0,013±0,180 0,053±0,504 

Άκαυτο 0,965±2,282 0,230±0,668 0,420±1,319 0,970±1,865 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό επιβίωσης των αρτιβλάστων στις καμένες εκτάσεις είναι 
γενικά χαμηλό. Αναφέρεται εξάλλου ότι η επιβίωση των αρτιβλάστων Μαύρης πέυκης 
είναι πολύ χαμηλή τον πρώτο χρόνο (Ordóñez & Retana, 2004). Αυτό οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες όπως η υγρασία του εδάφους, η βόσκηση και ο υπέργειος και 
υπόγειος ανταγωνισμός με τα άλλα είδη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 
ριζικό σύστημα των πρόσφατα εγκατεστημένων αρτιβλάστων έχει περιορισμένες 
δυνατότητες να αποκαταστήσει το νερό που χάνεται δια μέσου της αναπνοής (Vallejo et 
al, 2000). 
Ωστόσο, σημαντικές διαφορές ως προς την επιβίωση των αρτιβλάστων και των νεαρών 
φυταρίων παρουσιάζονται από περιοχή σε περιοχή, όσο και μεταξύ των διαφόρων 
μικροθέσεων. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι στις θέσεις όπου επικρατούν πολλά 
αγρωστώδη δεν εντοπίστηκαν καθόλου αρτίβλαστα. Αναφέρεται εξάλλου ότι ο 
ανταγωνισμός με άλλα είδη (διαειδικός ανταγωνισμός) περιορίζει τη στρατολόγηση 
αρτιβλάστων Μαύρης πεύκης. Οι Trabaud & Campant (1991) αναφέρουν ότι η μεγάλη 
κάλυψη του εδάφους από πόες και θάμνους μετά τη δράση της φωτιάς, φαίνεται να μην 
ευνοεί τη φύτρωση και την εγκατάσταση των αρτιβλάστων Μαύρης πέυκης. Αντίστοιχη 
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θεώρηση ακολουθείται και από τους Ordóñez et al (2004) που βρήκαν ότι η επιβίωση 
των αρτιβλάστων Μαύρης πεύκης ήταν υψηλότερη σε γυμνά εδάφη ή σε θέσεις με 
χαμηλές πόες, παρά τη σημαντικά υψηλότερη θερμοκρασία και τη χαμηλή υγρασία, 
λόγω της έλλειψης ισχυρού ανταγωνισμού. Αντίθετα, παρατηρήθηκε ότι η αναγέννηση 
του είδους ήταν υψηλή κάτω από μεγάλα αναβλαστάνοντα άτομα, γεγονός που ίσως 
φανερώνει ότι οι μεγάλοι θάμνοι μπορεί να διευκολύνουν τα αρτίβλαστα Μαύρης 
πέυκης. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, τα περισσότερα αρτίβλαστα και νεαρά 
άτομα μαύρης πεύκης εντοπίστηκαν κάτω ή κοντά σε αναβλαστάνοντα άτομα Pteridium 
aquilinum. Η έντονη παρουσία της φτέρης, στις καμένες εκτάσεις μαύρης πεύκης, 
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι είδος προσαρμοσμένο στην περιοδική δράση της φωτιάς 
και αναβλαστάνει (Moretti et al., 2002). Αναφέρεται δε ότι σε μεγάλη κλίμακα χρόνου, 
και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων περιστατικών φωτιάς, ο αριθμός των ποών 
μειώνεται και τείνουν να επικρατούσαν λίγα, αναβλαστάνοντα είδη, που είναι 
προσαρμοσμένα στη δράση της φωτιάς (Hofmann et al., 1998). Η επιβίωση των ατόμων 
που βρέθηκαν κάτω ή κοντά σε αναβλαστάνοντα άτομα Pteridium aquilinum ήταν 
ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που μπορεί να φανερώνει ότι το είδος αυτό διευκολύνει την 
εγκατάσταση και την επιβίωση των αρτιβλάστων (Arianoutsou et al., 2010; Αριανούτσου 
κ.ά., 2009; 2010). 
Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται ως προς τη μέση πυκνότητα αρτιβλάστων και 
φυταρίων μεταξύ των άκαυτων και των καμένων εκτάσεων. Η Μαύρη πεύκη θεωρείται 
γενικά είδος ανθεκτικό, που μπορεί και αναγεννάται σχετικά καλά κάτω από το δικό του 
όροφο (canopy) (Retana et al, 2002). Σε άλλες εργασίες ωστόσο αναφέρεται ότι λίγα 
αρτίβλαστα εμφανίζονται στις άκαυτες συστάδες (Ordóñez & Retana, 2004). Οι Trabaud 
& Campant (1991) βρήκαν ότι κάτω από τις άκαυτες συστάδες, η ανάπτυξη των νεαρών 
φυτών σε ύψος είναι μικρότερη, μέχρι τα 15 έτη, σε σχέση με τις ανοικτές συστάδες, 
γεγονός που μπορεί να οφείλεται στη σκιά από τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, τα οποία 
περιορίζουν το διαθέσιμο φως, που είναι ανεπαρκές για τη φωτοσύνθεση. 
Σημαντική είναι επίσης και η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των καταγραφών από 
έτος σε έτος. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με μελέτες που έχουν γίνει στην 
Ισπανία, όπου και βρέθηκε ότι ο αριθμός των αρτιβλάστων που εγκαθίστανται 
διαφοροποιείται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο (Ordóñez et al., 2006). 
Για τη χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις καμένες εκτάσεις, συναρτήσει της 
απόστασης από τον άκαυτο πυρήνα και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια των 2 ετών, χωρίσαμε τις διατομές των 100 m σε κλάσεις 
των 5 m (0-5, 5-10 κλπ). Τα άτομα που ήταν ακριβώς στα σημεία κατηγοριοποιηθήκαν 
ως εξής:  

 άτομο που βρέθηκε στα 5 m εντάσσεται στην κατηγορία 5-10, ενώ άτομο που 
βρέθηκε στα 10 m εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία. 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος όρος καταγραφέντων ατόμων 
(αρτιβλάστων ή φυταρίων) ανά κλάση απόστασης, με βάση τα αποτελέσματα από το 
σύνολο των διατομών κι οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις.  
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Διάγραμμα 8 Μέσος όρος αρτιβλάστων & φυταρίων ανά κλάση απόστασης από τον άκαυτο 
πυρήνα Μαύρης πεύκης 

Στη συνέχεια και προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι η μέγιστη 
απόσταση στην οποία μπορεί να παρατηρηθεί φυσική αναγέννηση και κατ’ επέκταση 
στο ερώτημα ποια είναι η μέγιστη απόσταση από τον άκαυτο πυρήνα στην οποία μπορεί 
να εντοπιστεί σημαντικός αριθμός αρτιβλάστων και νεαρών ατόμων Μαύρης πεύκης, 
ομαδοποιήσαμε τις αποστάσεις από τον άκαυτο πυρήνα σε μεγαλύτερες κλάσεις 
(κλάσεις των 10) και προέκυψε το ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 9 Μέσος όρος & ποσοστά αρτιβλάστων & φυταρίων ανά κλάση απόστασης από 
τον άκαυτο πυρήνα Μαύρης πεύκης 

Από τα δύο παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι τα περισσότερα αρτίβλαστα και 
νεαρά άτομα μαύρης πεύκης παρατηρούνται σε μικρή απόσταση από τον άκαυτο 
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πυρήνα. Συγκεκριμένα, το 80,3% των αρτιβλάστων βρέθηκε σε απόσταση ≤30m από τον 
άκαυτο πυρήνα. Το 83,0% των νεαρών ατόμων καταγράφηκε σε απόσταση ≤40m. 
Ωστόσο, νεαρά άτομα Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν μέχρι και σε απόσταση 95m από 
τον άκαυτο πυρήνα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, όπου υποστηρίζεται ότι η διασπορά των σπερμάτων της Μαύρης πεύκης είναι 
κυρίως ανεμόχωρη (Catalán, 1985) και ότι το είδος εμφανίζει την τυπική καμπύλη 
διασποράς των ανεμόχωρων ειδών (Trabaud & Campant, 1991). Γενικά το είδος 
χαρακτηρίζεται από διασπορά μικρών αποστάσεων (Ordóñez, 2004) με τα περισσότερα 
σπέρματα να διασπείρονται σε αποστάσεις μικρότερες των 10m από τα μητρικά άτομα 
(Ordóñez et al., 2006), ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά τη διασπορά 
μεγάλων αποστάσεων, αν και υποστηρίζεται ότι η σημαντικότητά της είναι μάλλον 
χαμηλή, σε σύγκριση με άλλα είδη (Ordóñez et al., 2006). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί 
ότι παρατηρείται και δευτερογενής μεταφορά σπερμάτων, μετά τη διασπορά, η οποία 
γίνεται κυρίως μέσω διαφόρων ειδών τρωκτικών και μυρμηγκιών (Lanner, 1998; 
Ordóñez & Retana, 2004; Ordóñez, 2004). Εκτός αυτού, η αρχική διασπορά των 
σπερμάτων μπορεί να τροποποιηθεί από διάφορους αβιοτικούς παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα υπό την επίδραση του νερού, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων (Hampe 
& Arroyo, 2002), φαινόμενο που είναι γνωστό ως δευτερογενής διασπορά. 

2.2.3 Συμπεράσματα 
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η μεταπυρική αναγέννηση και των δύο 
ειδών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό και τη χωρική διαθεσιμότητα άκαυτων 
νησίδων και πυρήνων, με ώριμα άτομα που επιβιώνουν της δράσης της φωτιάς και 
αποτελούν «πηγές σπερμάτων» (resilience by migration, sensu Grubb & Hopkins, 1986). 
Η Μαύρη πεύκη παρουσιάζει φυσική μεταπυρική αναγέννηση, με σημαντικό αριθμό 
αρτιβλάστων και νεαρών ατόμων να εντοπίζονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα 
μητρικά άτομα, ενώ στην Κεφαλληνιακή ελάτη η φυσική αναγέννηση είναι πρακτικά 
μηδενική. Ωστόσο, η αναγέννηση της Μαύρης πεύκης παρουσιάζει χωρική ετερογένεια 
σε ορισμένες περιοχές και σε ειδικά μικροενδιαιτήματα μπορεί να ευνοείται έναντι 
άλλων (Gracia et al., 2002; Retana et al., 2002; Ordóñez et al., 2006; Tavsanoglou, 
2008; Arianoutsou et al., 2010; Αριανούτσου κ.ά., 2009). Στην περιοχή του Ταϋγέτου και 
σε πολλά σημεία, οι άκαυτες νησίδες Μαύρης πεύκης είναι κοντά η μία στην άλλη, 
γεγονός που πολλαπλασιάζει την πιθανότητα φυσικής αναγέννησης από τη διασπορά 
(Αριανούτσου, 2010). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χωρικής ανάλυσης, η οποία έγινε 
με βάση τη διαθεσιμότητα άκαυτων νησίδων, βρέθηκε ότι η αναγέννηση της P. nigra 
μπορεί να είναι ικανοποιητική σε μεγάλο τμήμα της περιοχής. Το 88% της αρχικής 
έκτασης εξάπλωσής της αναμένεται να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Στο 
υπόλοιπο τμήμα η αναγέννηση φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της μη 
παρουσίας άκαυτων, αναπαραγωγικά ώριμων ατόμων, τα οποία μπορούν να 
συνεισφέρουν στον εποικισμό των καμένων εκτάσεων μέσω της διασποράς των 
σπερμάτων (Χριστοπούλου κ.ά., 2010).  
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Εικόνα 19. Άποψη άκαυτων νησίδων Μαύρης πεύκης στην περιοχή του Ταϋγέτου 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και άξιο παρακολούθησης είναι το γεγονός ότι εντός του δάσους 
Κεφαλληνιακής ελάτης εντοπίστηκε αρτίβλαστο Μαύρης πεύκης. Υποστηρίζεται ότι στις 
καμένες εκτάσεις, όπου τα δύο είδη βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση, η Μαύρη 
πεύκη είναι πιθανό να εισβάλει σε θέσεις όπου πριν τη δράση της φωτιάς επικρατούσε 
η Κεφαλληνιακή ελάτη (Arianoutsou et al., 2010). Η πιθανή μελλοντική εγκατάσταση- 
’εισβολή’ της Μαύρης πεύκης σε καμένες συστάδες A. cephalonica εφόσον αυτές 
γειτονεύουν με άκαυτες συστάδες P. nigra αφορά σε 780 στρ. αμιγών δασών A. 
cephalonica (Χριστοπούλου, 2010). 
Εντός του άκαυτου πυρήνα η Μαύρη πεύκη εμφανίζει συνολικά καλύτερη αναγέννηση, 
σε σχέση με την Κεφαλληνιακή ελάτη. Βέβαια σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ 
των θέσεων, όπου επικρατούν διαφορετικές συνθήκες. Στους άκαυτους πυρήνες του 
ελατοδάσους εντοπίστηκαν αρκετά νεαρά άτομα, αλλά λίγα αρτίβλαστα, ενώ στους 
άκαυτους πυρήνες μαύρης πεύκης εντοπίστηκαν τόσο αρτίβλαστα, όσο και νεαρά 
άτομα. 
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2.3 Αναγέννηση φυτοκοινότητας  

2.3.1 Υλικά και Μέθοδοι 
Παράλληλα με την καταγραφή της αναγέννησης των δύο δασικών ειδών, σε κάθε 
περίπτωση πραγματοποιήθηκε καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης των καμένων 
φυτοκοινοτήτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 4 εποχιακές δειγματοληψίες ανά έτος 
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή και ο προσδιορισμός ειδών που ανθίζουν σε 
διαφορετικές περιόδους του έτους. καταγραφούν και είδη με μικρή περί. Η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της σημειακής κάλυψης (Chapman, 1976). Συγκεκριμένα, 
ανά ένα μέτρο των εγκατεστημένων διατομών καταγράφονταν τα φυτικά taxa που 
φύονταν στο εν λόγω σημείο. Καταγραφές πραγματοποιήθηκαν επίσης με το ίδιο 
πρωτόκολλο και εντός των άκαυτων νησίδων. 
Η αρχική αναγνώριση των φυτικών taxa γινόταν στο πεδίο με τη βοήθεια γενικών 
οδηγών χλωρίδας, αλλά και πιο ειδικών όπως ο Οδηγός πεδίου Plants of the 
Peloponnese: Southern Part of Greece (Strasser, 1999). Για όσα εκ των ειδών δεν 
κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση τους στο πεδίο, προχωρήσαμε σε συλλογή φυτικών 
δειγμάτων και προσδιορισμό τους με χρήση κατάλληλων ταξινομικών κλείδων στο 
εργαστήριο.  

2.3.2 Αποτελέσματα  

Abies cephalonica 
Στις καμένες δασοσυστάδες Κεφαλληνιακής ελάτης καταγράφηκαν συνολικά 97 
φυτικά taxa. Στην 1η θέση δειγματοληψίας καταγράφηκαν 77 φυτικά taxa. 
Συγκεκριμένα, 58 καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους δειγματοληψιών, ενώ 19 
νέα φυτικά taxa καταγράφηκαν κατά το 2ο έτος δειγματοληψιών. Μικρότερος ήταν ο 
αριθμός των φυτικών taxa που καταγράφηκαν στη 2η θέση δειγματοληψίας. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους καταγράφηκαν 50 φυτικά taxa, ενώ τον 
επόμενο χρόνο εντοπίστηκαν 11 νέα φυτικά taxa, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 
61 φυτικά taxa. Από το σύνολο των καταγεγραμμένων ειδών 47 ήταν κοινά και στις δύο 
θέσεις δειγματοληψίας, 31 εντοπίστηκαν μόνο στην 1η θέση, ενώ 16 καταγράφηκαν μόνο 
στη 2η θέση δειγματοληψίας. 
Μικρότερος αριθμός φυτικών taxa καταγράφηκε εντός των άκαυτων συστάδων 
Κεφαλληνιακής ελάτης. Συνολικά, καταγράφηκαν 52 φυτικά taxa. Από αυτά, 29 ήταν 
κοινά μεταξύ των 2 θέσεων δειγματοληψίας, 13 εντοπίστηκαν μόνο στην 1η θέση και 10 
μόνο στη 2η θέση δειγματοληψίας. Συνολικά, στην 1η θέση δειγματοληψίας 
καταγράφηκαν 41 φυτικά taxa, ενώ στη 2η 38. Από το σύνολο των φυτικών taxa που 
εντοπίστηκαν στους άκαυτους πυρήνες Κεφαλληνιακής ελάτης, 8 δεν εντοπίστηκαν στις 
καμένες εκτάσεις.  
Τα συνολικά καταγεγραμμένα φυτικά taxa για το καμένο και το άκαυτο ελατοδάσος 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι, Πίνακας 10 και στο Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας 13. 
Ακολούθως, γίνεται ανάλυση των δεδομένων όσον αφορά στην αναγέννηση των 
φυτοκοινοτήτων Κεφαλληνιακής ελάτης, ενώ επιχειρείται και μια σύγκριση με τα 
δεδομένα από το άκαυτο ελατοδάσος.  

Ι. Αυξητικές μορφές φυτικών taxa 
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Οι αυξητικές μορφές έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά για την περιγραφή της δομής της 
βλάστησης μετά τη φωτιά, αν και συνήθως χρησιμοποιούνται ως βάση για τη μετέπειτα 
ταξινόμηση των διαφόρων taxa σε λειτουργικές ομάδες (Kazanis & Arianoutsou, 2004a; 
2007; Liola et al., 2010). Οι αυξητικές μορφές καθορίζονται κυρίως από το ύψος και την 
υπέργεια δομή των φυτών και  έχουν άμεση σχέση με τον ρόλο τους στις φυτοκοινότητες 
(Cornelissen et al., 2003).  
Στα καμένα δάση Κεφαλληνιακής ελάτης της περιοχής μελέτης καταγράφηκαν 5 
αυξητικές μορφές: δένδρα, ψηλοί θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, πολυετείς και μονοετείς  πόες. 
Ως πολυετείς χαρακτηρίζονται τα ποώδη είδη των οποίων ο κύκλος ζωής είναι κατ’ 
ελάχιστο διετής. (Crawley, 1997). Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται ο συνολικός 
αριθμός φυτικών taxa ανά αυξητική μορφή για το καμένο ελατοδάσος. 
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Διάγραμμα 10 Αυξητικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, πολυετείς πόες, 
μονοετείς πόες, πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της 
αυξητικής τους μορφής).  

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι επικρατούν τα ποώδη είδη. Η 
επικράτησή τους, ιδίως όσον αφορά στις μονοετείς πόες, καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής 
όσον αφορά στην ποσοτική ανάλυση, δηλαδή στη σημειακή κάλυψη ανά αυξητική 
μορφή. Το 85,6% των φυτικών taxa που καταγράφηκαν ήταν ποώδη. Τα ξυλώδη είδη 
αντιπροσώπευαν το 14,4%. Συγκεκριμένα, τα θαμνώδη είδη αντιπροσώπευαν το 10,3%, 
με κοινότερα είδη τα Quercus coccifera, Euphorbia myrsinites, Thymus serpyllum και 
Dorycnium hirsutum. Όσον αφορά τα δενδρώδη είδη, εκτός από το A. cephalonica και 
την P. nigra καταγράφηκε και ο Crataegus monogyna.  

ΙΙ. Βιοτικές μορφές φυτικών taxa 
Για την οικολογική κατάταξη των φυτών σε βιοτικές μορφές υπάρχουν διάφορα 
συστήματα. Το ευρύτερης εφαρμογής σύστημα είναι αυτό του Δανού βοτανικού Christen 
Raunkiaer (1934), ο οποίος διέκρινε τις βιοτικές μορφές με βάση την απόσταση των 
οφθαλμών αναγέννησης από την επιφάνεια του εδάφους, το οποίο αποτελεί δείκτη του 
βαθμού προστασίας τους από το έδαφος έναντι των κλιματικών συνθηκών κατά τη 
δυσμενή περίοδο του έτους Συνοπτικά, με βάση το σύστημα του Raunkiaer τα χερσαία 
φυτά κατατάσσονται σε 5 θεμελιώδεις βιοτικές μορφές: 
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α. Φανερόφυτα (Ph), με τους οφθαλμούς αναγέννησης σε ύψος > 25cm από το έδαφος 
β. Χαμαίφυτα (Ch), με τους οφθαλμούς αναγέννησης σε ύψος < 25cm από το έδαφος 
γ. Ημικρυπτόφυτα (H), με τους οφθαλμούς αναγέννησης στην επιφάνεια του εδάφους 
δ. Κρυπτόφυτα ή γεώφυτα (C ή G), με τους οφθαλμούς αναγέννησης μέσα στο έδαφος 
ε. Θερόφυτα (Th), μονοετή φυτά χωρίς πολυετείς οφθαλμούς αναγέννησης  
Συχνά, στην ομάδα των Φανεροφύτων διακρίνεται μια υπο-ομάδα, αυτή των νάνο-
Φανεροφύτων (nPh), με τους οφθαλμούς αναγέννησης σε ύψος 25-50cm από το έδαφος. 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι βιοτικές μορφές που καταγράφηκαν 
συνολικά στις 2 θέσεις δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια των 2 ετών (ποιοτικά 
δεδομένα). 
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Διάγραμμα 11 Βιοτικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: χαμαίφυτα, 
h: ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη 
δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής).  

Στα πρώτα στάδια μεταπυρικής αναγέννησης των φυτοκοινοτήτων της Κεφαλληνιακής 
ελάτης επικρατούν τα θερόφυτα, σε ποσοστό 38,1%. Η παρουσία των ημικρυπτοφυτών 
είναι επίσης σημαντική (29,9%), με κοινότερο το αγρωστώδες Brachypodium retusum. 
Σημαντική, τέλος, είναι και η παρουσία των γεωφύτων (12,4%), με είδη των οικογενειών 
Liliaceae και Orchidaceae μεταξύ άλλων. 

ΙΙΙ. Μηχανισμός αναγέννησης 
Στις μεταπυρικές φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης απαντούν τόσο 
σπερμοαναγγενόμενα, όσο και αναβλαστάνοντα είδη. Στο ακόλουθο διάγραμμα 
παρουσιάζονται τα δεδομένα, συνολικά, από τις 2 θέσεις δειγματοληψίας. 
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Διάγραμμα 12 Ταξινόμηση των φυτικών taxa ανάλογα με το μηχανισμό αναγέννησης: seeders: 
φύτρωση σπερμάτων, resprouters: αναβλαστάνοντα, both: taxa που διαθέτουν και τους δύο 
μηχανισμούς, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του 
μηχανισμού αναγέννησής τους).  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταπυρικών ετών, ο μηχανισμός αναγέννησης που 
συντελεί περισσότερο στην ανάκαμψη του οικοσυστήματος είναι η φύτρωση σπερμάτων 
(41,2%). Από τα καταγεγραμμένα taxa το 28,9% αναγεννήθηκε μέσω αναβλάστησης, ενώ 
το 25,8% των ειδών εμφανίζει και τους δύο μηχανισμούς αναγέννησης.  
Έχει προταθεί ότι μέσω της ταξινόμησης των φυτικών taxa σύμφωνα με το σύστημα 
βιοτικών μορφών του Raunkiaer επιτυγχάνεται μια πρώτη εκτίμηση των μηχανισμών 
αναγέννησης που χαρακτηρίζει τα είδη μιας φυτοκοινότητας (Chapman & Crow, 1981; 
Kazanis & Arianoutsou, 1996). Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα όσον αφορά τα 
θερόφυτα και τα γεώφυτα, με τα πρώτα να αναγεννώνται στο σύνολό τους με φύτρωση 
των σπερμάτων τους και τα δεύτερα να είναι υποχρεωτικώς αναβλαστάνοντα. Τόσο στα 
φανερόφυτα, όσο και στα χαμαίφυτα και ημικρυπτόφυτα που καταγράφηκαν, η 
πλειονότητα αναγεννήθηκε με αναβλάστηση, ωστόσο υπήρχαν και σημαντικές 
εξαιρέσεις ειδών που αναγεννήθηκαν τόσο με φύτρωση των σπερμάτων τους όσο και με 
αναβλάστηση (Lathurus laxiflorus, Anthyllis vulneraria, Dorycnium hirsutum, Hypericum 
empetrifolium κ.ά.). 
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μεταξύ των ειδών που αναγεννώνται 
από φύτρωση σπερμάτων είναι τόσο είδη των οποίων τα σπέρματα διατηρήθηκαν 
βιώσιμα στο έδαφος μετά τη δράση της φωτιάς (υποχρεωτικώς σπερμοαναγεννόμενα, 
obligate seeders), όσο και είδη των οποίων τα σπέρματα έφτασαν στο καμένο έδαφος 
μέσω διασποράς από άκαυτους πυρήνες (αποικιστές, colonizers). Τυπικό παράδειγμα 
της πρώτης ομάδας είναι τα είδη των οικογενειών Leguminosae και Cistaceae, ενώ στη 
δεύτερη ομάδα εντάσσονται είδη που διαθέτουν ανεμόχωρη ή ζωόχωρης διασπορά των 
σπερμάτων τους, όπως είδη των οικογενειών Compositae, Umbelliferae και Gramineae 
(Καζάνης, 2005).  
Στην περιοχή μελέτης η παρουσία των αποικιστών ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με 
συνολικά 30 φυτικά taxa να χαρακτηρίζονται ως αποικιστές. Εξ αυτών, 16 
χαρακτηρίστηκαν ως δυνητικοί αποκιστές (facultative colonizers) και πρόκειται για είδη 
που επιπλέον διαθέτουν μηχανισμό μεταπυρικής αναγέννησης, ενώ 14 χαρακτηρίστηκαν 
ως υποχρεωτικοί αποικιστές (obligate colonizers) και πρόκειται για είδη που δε 
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διαθέτουν μηχανισμό μεταπυρικής αναγέννησης. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και η 
Κεφαλληνιακή ελάτη, δεδομένου ότι δε σχηματίζει υπέργεια ή εδαφική τράπεζα 
σπερμάτων και η αναγέννησή της εξαρτάται από τη διασπορά σπερμάτων από τα 
άκαυτα άτομα (Arianoutsou et al., 2010).  

ΙV. Πλούτος οικογενειών 
Στις καμένες δασοσυστάδες Κεφαλληνιακής ελάτης, όπως προαναφέρθηκε, 
καταγράφηκαν συνολικά 97 φυτικά taxa, που ανήκουν σε 31 οικογένειες.  
Η πλουσιότερη οικογένεια ως προς τον αριθμό των φυτικών taxa είναι η οικογένεια των 
Compositae που αντιπροσωπεύεται με 14 taxa. Η Leguminosae αντιπροσωπεύεται με 11 
taxa και ακολουθούν οι οικογένειες Cruciferae με 7 taxa, και των Labiatae και 
Gramineae με 6 taxa έκαστος. 
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Διάγραμμα 13 Πλούτος οικογενειών στις καμένες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης. 
Λοιπές οικογένειες: Apocynaceae, Iridaceae, Juncaceae, Primulaceae, Oleaceae, 
Plumbaginaceae, Rubiaceae, Violaceae, Polypodiaceae, Guttiferae, Rosaceae, Orobanchaceae, 
Fumariaceae. unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν αναγνωρίστηκαν). 

  

Εικόνα 20 Lamium amplexicaule, Veronica glauca 
ssp. peloponnesiaca εντός του καμένου 
ελατοδάσους 

Εικόνα 21 Orchis sp. εντός του καμένου 
ελατοδάσους. 1η θέση δειγματοληψίας 
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Εικόνα 22 Hypericum sp. εντός του καμένου 
ελατοδάσους. 1η θέση δειγματοληψίας 

Εικόνα 23 Crocus sp. εντός του καμένου 
ελατοδάσους. 2η θέση δειγματοληψίας 

  

Εικόνα 24 Dorycnium hirsutum στο καμένο 
ελατοδάσος. 2η θέση δειγματοληψίας 

 Εικόνα 25 Anthyllis vulneraria στο καμένο 
ελατοδάσος.  

  

Εικόνα 26 Asyneuma limonifolium εντός του 
καμένου ελατοδάσους. 1η θέση δειγματοληψίας 

Εικόνα 27 Ophrys sp. εντός του καμένου 
ελατοδάσους. 2η θέση δειγματοληψίας 
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V. Σύγκριση καμένου- άκαυτου ελατοδάσους 
Εντός των άκαυτων συστάδων Κεφαλληνιακής ελάτης, όπως προαναφέρθηκε, 
καταγράφηκαν λιγότερα φυτικά taxa. Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζονται τα 
δεδομένα όσον αφορά στη χλωριδική σύνθεση των άκαυτων συστάδων, σε σύγκριση με 
τα αποτελέσματα από το καμένο ελατοδάσος. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

π
οσ

οσ
τά

 (%
) α

υξ
ητ
ικ
ώ
ν 

μο
ρφ

ώ
ν

Καμένο Άκαυτοι πυρήνες

δένδρα θάμνοι υπόθαμνοι πολυετείς πόες μονοετείς πόες πόες
 

Διάγραμμα 14 Συγκριτική παρουσίαση αυξητικών μορφών των φυτικών taxa για τις καμένες 
και τις άκαυτες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, 
πολυετείς πόες, ετήσιες πόες, πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο 
προσδιορισμός της αυξητικής τους μορφής).  

Όπως και στις καμένες φυτοκοινότητες, στο άκαυτο ελατοδάσος επικρατούν τα ποώδη 
είδη, με συνολικά 40 καταγεγραμμένα είδη και ποσοστό 78,9%. Διαφορές 
παρατηρούνται κυρίως ως προς τα ξυλώδη είδη, τα οποία ενώ στις καμένες 
φυτοκοινότητες αποτελούν το 14,4%, στους άκαυτους πυρήνες αντιπροσωπεύουν 
μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 21,2%. Η διαφορά αυτή έγκειται κυρίως στο ότι 
σημαντικά είδη θάμνων του υπορόφου απουσιάζουν από τις καμένες φυτοκοινότητες, 
καθώς δεν έχουν ικανότητα μεταπυρικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα του Juniperus oxycedrus, η απουσία του οποίου από τις μεταπυρικές 
φυτοκοινότητες, έχει καταγραφεί και σε άλλα τύπους οικοσυστημάτων (Kazanis & 
Arianoutsou, 2004a; Pausas et al., 2008). 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 41 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
π
οσ

οσ
τά

 (%
) β

ιο
τι
κώ

ν 
μο

ρφ
ώ
ν

Καμένο Άκαυτοι πυρήνες

unk th h g ch nph ph
 

Διάγραμμα 15 Συγκριτική παρουσίαση βιοτικών μορφών των φυτικών taxa για τις καμένες και 
τις άκαυτες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: 
χαμαίφυτα, h: ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν 
κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής). 

Στις άκαυτες φυτοκοινότητες μεγαλύτερη είναι η παρουσία των γεωφύτων, με 10 φυτικά 
taxa και ποσοστό 19,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις καμένες φυτοκοινότητες 
ήταν 12,4%. Γεώφυτα που καταγράφηκαν μόνο στο άκαυτο ελατοδάσος είναι είδη των 
οικογενειών Liliaceae όπως η Scilla autumnalis και Orchidaceae όπως η Cephalanthera 
longifolia. Αν και η απουσία κάποιων ειδών γεωφύτων από τις καμένες φυτοκοινότητες 
μπορεί να μην σχετίζεται με τη φωτιά, ειδικότερα για τη Scilla autumnalis υπάρχει μια 
αναφορά από δάση Χαλεπίου πεύκης της Αττικής για την αδυναμία μεταπυρικής 
αναγέννησης του είδους (Καζάνης 2005). Εντός του άκαυτου ελατοδάσους υψηλότερα 
ήταν και τα ποσοστά των χαμαιφύτων, φανεροφύτων και νανοφανεροφύτων. 

  

Εικόνα 28 Scilla autumnalis. Γεώφυτο που 
εντοπίστηκε μόνο εντός του άκαυτου 
ελατοδάσους (2η θέση δειγματοληψίας) 

Εικόνα 29 Juniperus oxycedrus. Τυπικό είδος 
του υπορόφου των δασών Κεφαλληνιακής 
ελάτης, που δεν εντοπίστηκε στο καμένο 
ελατοδάσος. 
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Pinus nigra 
Στις καμένες δασοσυστάδες Μαύρης πεύκης καταγράφηκαν συνολικά 90 φυτικά taxa. 
Στην 1η θέση δειγματοληψίας καταγράφηκαν 72 φυτικά taxa. Συγκεκριμένα, 53 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους δειγματοληψιών, ενώ 19 νέα φυτικά taxa 
καταγράφηκαν κατά το 2ο έτος δειγματοληψιών. Μικρότερος ήταν ο αριθμός των φυτικών 
taxa που καταγράφηκαν στη 2η θέση δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
του 1ου έτους καταγράφηκαν 38 φυτικά taxa, ενώ τον επόμενο χρόνο εντοπίστηκαν 20 
νέα φυτικά taxa, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 58 φυτικά taxa. Από το σύνολο 
των καταγεγραμμένων ειδών 41 ήταν κοινά και στις δύο θέσεις δειγματοληψίας, 31 
εντοπίστηκαν μόνο στην 1η θέση, ενώ 18 καταγράφηκαν μόνο στη 2η θέση 
δειγματοληψίας. 
Όπως και στην περίπτωση του ελατοδάσους, μικρότερος αριθμός φυτικών taxa 
καταγράφηκε εντός των άκαυτων πυρήνων Μαύρης πεύκης. Συνολικά, καταγράφηκαν 
59 φυτικά taxa. Από αυτά, 24 ήταν κοινά μεταξύ των 2 θέσεων δειγματοληψίας, 16 
εντοπίστηκαν μόνο στην 1η θέση και 19 μόνο στη 2η θέση δειγματοληψίας. Συνολικά, 
στην 1η θέση δειγματοληψίας καταγράφηκαν 40 φυτικά taxa, ενώ στη 2η 43. Από το 
σύνολο των φυτικών taxa που εντοπίστηκαν στους άκαυτους πυρήνες Κεφαλληνιακής 
ελάτης, 10 δεν εντοπίστηκαν στις καμένες εκτάσεις. Τα συνολικά καταγεγραμμένα 
φυτικά taxa για το καμένο και το άκαυτο δάσος Μαύρης πεύκης παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Ι, Πίνακας 11 και στο Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας 14. 
Ακολούθως, γίνεται ανάλυση των δεδομένων όσον αφορά στην αναγέννηση των 
φυτοκοινοτήτων Μαύρης πεύκης, ενώ επιχειρείται και μια σύγκριση με τα δεδομένα από 
τους άκαυτους πυρήνες Μαύρης πεύκης.  

  

Εικόνα 30 Castanea sativa (αναβλάστηση) 
εντός του καμένου δάσους μαύρης πεύκης 

Εικόνα 31 Lupinus sp. εντός του καμένου δάσους 
μαύρης πεύκης. 1η θέση δειγματοληψίας 

Ι. Αυξητικές μορφές φυτικών taxa 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός φυτικών taxa ανά 
αυξητική μορφή για το καμένο δάσος Μαύρης πεύκης. 
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Διάγραμμα 16 Αυξητικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, πολυετείς πόες, ετήσιες πόες, 
πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της αυξητικής τους μορφής).  

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι επικρατούν τα ποώδη είδη. Το 84,4% 
των φυτικών taxa που καταγράφηκαν ήταν ποώδη, τα περισσότερα εκ των οποίων 
μάλιστα ήταν μονοετείς πόες (40,0%). Από τα 36 ετήσια ποώδη είδη που καταγράφηκαν, 
τα περισσότερα δεν εντοπίζονται στις άκαυτες συστάδες μαύρης πεύκης (Arianoutsou et 
al., 2010). Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε καμένο δάσος μαύρης πεύκης 
στην Τουρκία (Ocak et al., 2007).  
Τα ξυλώδη είδη αντιπροσώπευαν το 16,7%. Συγκεκριμένα, τα θαμνώδη είδη 
αντιπροσώπευαν το 15,6%, με κοινότερα είδη τα Cistus creticus, Cistus salvifolius, το 
Quercus coccifera και την Erica arborea. Τα είδη του γένους Cistus έχει βρεθεί ότι 
επικρατούν στις μεταπυρικές φυτοκοινότητες μαύρης πεύκης (Ocak et al., 2007). 
Όσον αφορά τα δενδρώδη είδη εκτός από την P. nigra καταγράφηκε και η καστανιά 
(Castanea sativa). Τα ποώδη είδη φαίνεται να επικρατούν κατά τα πρώτα στάδια της 
μεταπυρικής αναγέννησης. Σύμφωνα με τους Ordóñez et al. (2004) σε ορισμένες 
περιοχές τα ποώδη είδη κάλυπταν ποσοστό της τάξης του 45-60%. Η αφθονία των 
ποωδών ειδών μειώνεται στα επόμενα στάδια της μεταπυρικής διαδοχής. Ωστόσο, 
ορισμένα ποώδη είδη των οικογενειών Gramineae, Labiatae, Compositae και 
Scrophulariaceae έχει βρεθεί ότι διατηρούν καλές πυκνότητες και ποσοστό κάλυψης 7 
χρόνια μετά τη δράση της φωτιάς (Ocak et al., 2007).  

ΙΙ. Βιοτικές μορφές φυτικών taxa 
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Διάγραμμα 17 Βιοτικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: χαμαίφυτα, h: 
ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός 
ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής).  

Σε αντιστοιχία με τα οικοσυστήματα της Κεφαλληνιακής ελάτης παρατηρήθηκε μια 
αυξημένη παρουσία θεροφύτων, τα οποία αντιπροσώπευαν το 41,1% του συνολικού 
αριθμού φυτικών taxa (37 είδη). Ακολουθούν τα ημικρυπτόφυτα με ποσοστό 34,4% και 
31 είδη και τα φανερόφυτα με ποσοστό 8.89% και 8 είδη. Χαμηλότερη είναι η παρουσία 
των των γεωφύτων (5,56%), των χαμαίφυτων (4,44%) και των νανοφανερόφυτων 
(2,22%). 

ΙΙΙ. Μηχανισμός αναγέννησης 
Στις μεταπυρικές φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης απαντούν τόσο σπερμοαναγγενόμενα, 
όσο και αναβλαστάνοντα είδη, καθώς και είδη που διαθέτουν και τους δύο μηχανισμούς. 
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Διάγραμμα 18 Ταξινόμηση των φυτικών taxa ανάλογα με το μηχανισμό αναγέννησης: seeders: 
φύτρωση σπερμάτων, resprouters: αναβλαστάνοντα, both: taxa που διαθέτουν και τους δύο 
μηχανισμούς, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του 
μηχανισμού αναγέννησής τους).  
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Η πλειονότητα των ειδών (46,7%- 42 είδη) αναγεννήθηκαν με φύτρωση σπερμάτων. Ως 
αποικιστές ταξινομήθηκαν συνολικά 31 είδη, όπως για παράδειγμα τα είδη: Aira 
elegantissima, Senecio vulgaris, Dittrichia graveolens, Torilis arvensis, Conyza sp. κ.ά. 
Από το σύνολο των ειδών αποικιστών, 18 χαρακτηρίστηκαν ως δυνητικοί αποικιστές 
(FC) και 13 ως υποχρεωτικοί αποικιστές (OC). Τα αναβλαστάνοντα είδη ήταν 16 
(17,8%), ενώ 29 είδη (32,2%) διέθεταν και τους δύο μηχανισμούς αναγέννησης. 
Χαρακτηριστικά αναβλαστάνοντα ξυλώδη είδη είναι: η Euphorbia myrsinites, το Thymus 
serpyllum, το Quercus coccifera, η Rosa sp. και το Rubus sp. Αναβλαστάνοντα ποώδη 
είδη είναι για παράδειγμα τα Ranunculus sp., Sanguisorba sp., Verbascum sp., 
Eryngium sp. κ.ά. Ξυλώδη είδη που εμφανίζουν και τους δύο μηχανισμούς αναγέννησης 
είναι η Erica arborea, το Spartium junceum και η Castanea sativa, ενώ από τα ποώδη 
είδη είναι τα ημικρυπτόφυτα: Rumex acetosella, Hypericum sp., Helictotrichon sp. και 
Scrophularia sp. Όπως και στη περίπτωση των ελατοδασών τα θερόφυτα, στο σύνολό 
τους, αναγεννήθηκαν με φύτρωση σπερμάτων, ενώ τα γεώφυτα αναβλάστησαν. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή του μονοετούς είδους Tuberaria gutata, το οποίο 
ανήκει στην οικογένεια Cistaceae και αποτελεί χαρακτηριστικό, πυρο-επαγώμενο είδος 
στα δάση Pinus halepensis (Καζάνης 2005). 

ΙV. Πλούτος οικογενειών 
Στις καμένες δασοσυστάδες Μαύρης πεύκης, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκαν 
συνολικά 90 φυτικά taxa, που ανήκουν σε 35 οικογένειες.  
Η οικογένεια με το μεγαλύτερο αριθμό ειδών είναι αυτή των Compositae με 15 φυτικά 
taxa. Η Leguminosae αντιπροσωπεύεται με 9 taxa, ενώ τα Gramineae με 7. Ακολουθούν 
οι οικογένειες των Caryophyllaceae, Labiatae, Cistaceae και Scrophulariaceae με 5 taxa 
η καθεμία. Πολλές οικογένειες αντιπροσωπεύονται από 1 μόνο φυτικό taxon η κάθε μία. 
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Διάγραμμα 19 Πλούτος οικογενειών στις καμένες φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης. Λοιπές 
οικογένειες: Guttiferae, Crassulaceae, Dipsacaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Linaceae, 
Papaveraceae, Plantaginaceae, Ranunculaceae, Violaceae, Pinaceae, Polypodiaceae, 
Campanulaceae, Convolvulaceae, Gentianaceae, Onagraceae, Liliaceae, Orobanchaceae, 
Oleaceae, Polygalaceae, Rubiaceae. 
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Εικόνα 32 Tuberaria guttata εντός του καμένου 
δάσους μαύρης πεύκης. 1η θέση δειγματοληψίας 

Εικόνα 33 Erica arborea εντός του καμένου 
δάσους μαύρης πεύκης. 
 

  

Εικόνα 34 Euphorbia myrsinites εντός του 
καμένου δάσους μαύρης πεύκης. 

Εικόνα 35 Cistus creticus εντός του καμένου 
δάσους μαύρης πεύκης.  
 

Εικόνα 36 Centaurea raphanina subsp. mixta 
εντός του καμένου δάσους μαύρης πεύκης. 1η 
θέση δειγματοληψίας 

Εικόνα 37 Orobanche sp. Παρασιτική πόα εντός 
του καμένου δάσους μαύρης πεύκης. 2η θέση 
δειγματοληψίας 
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V. Σύγκριση καμένου- άκαυτων πυρήνων Μαύρης πεύκης  
Εντός των άκαυτων πυρήνων Μαύρης πεύκης, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκαν 
λιγότερα φυτικά taxa. Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζονται τα δεδομένα όσον 
αφορά στη χλωριδική σύνθεση των άκαυτων συστάδων, σε σύγκριση με τα 
αποτελέσματα από το καμένο δάσος Μαύρης πεύκης. 
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Διάγραμμα 20 Συγκριτική παρουσίαση αυξητικών μορφών των φυτικών taxa για τις καμένες 
και τις άκαυτες φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, πολυετείς 
πόες, ετήσιες πόες, πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της 
αυξητικής τους μορφής).  

Όπως και στις καμένες φυτοκοινότητες, στους άκαυτους πυρήνες Μαύρης πεύκης 
επικρατούν τα ποώδη είδη, αλλά με μικρότερο ποσοστό, σε σύγκριση με τις καμένες 
φυτοκοινότητες. Από τα 59 καταγεγραμμένα είδη τα 44 ήταν ποώδη (74,6%). Διαφορές 
παρατηρούνται και ως προς τα ξυλώδη είδη, τα οποία ενώ στις καμένες φυτοκοινότητες 
αποτελούν το 16,7%, στους άκαυτους πυρήνες αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό, 
της τάξης του 25,4%.  

Εικόνα 38 Phlomis samia εντός του δάσους 
μαύρης πεύκης. 2η θέση δειγματοληψίας 

Εικόνα 39 Clinopodium vulgare εντός του δάσους 
μαύρης πεύκης. 2η θέση δειγματοληψίας 
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Διάγραμμα 21 Συγκριτική παρουσίαση βιοτικών μορφών των φυτικών taxa για τις καμένες και 
τις άκαυτες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: 
χαμαίφυτα, h: ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν 
κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής). 

Στις άκαυτες φυτοκοινότητες σημαντικά μικρότερη είναι η παρουσία των θεροφύτων 
(35,6% έναντι 41,1% για τις καμένες φυτοκοινότητες), ενώ μικρότερη είναι και η 
παρουσία των ημικρυπτοφύτων (25,4% έναντι 34,4% για τις καμένες φυτοκοινότητες). 
Αντίθετα, σχεδόν διπλάσια είναι η παρουσία των γεωφύτων (10,2%) και των 
χαμαίφυτων (8,5%), σε σύγκριση με τις καμένες φυτοκοινότητες. Από τα γεώφυτα είδη 
της οικογένειας Liliaceae, όπως το Ornithogalum sp., και από τα χαμαίφυτα είδη όπως η 
Onosma sp. της οικογένειας των Boraginaceae δεν καταγράφηκαν στις καμένες εκτάσεις 
Μαύρης πεύκης. Εντός των άκαυτων πυρήνων Μαύρης πεύκης ελαφρώς υψηλότερα ήταν 
και τα ποσοστά των φανεροφύτων και νανοφανεροφύτων. 

2.3.3 Συμπεράσματα 
Τα βασικά συμπεράσματα ως προς την αναγέννηση των φυτοκοινοτήτων Κεφαλληνιακής 
ελάτης και Μαύρης πεύκης είναι ότι τα περισσότερα είδη του υπορόφου παρουσιάζουν 
ικανοποιητική αναγέννηση, μετά τη δράση της φωτιάς. Επιπλέον, μετά τη δράση της 
φωτιάς, παρατηρείται εμπλουτισμός της χλωριδικής σύνθεσης των φυτοκοινοτήτων, 
λόγω κυρίως της εμφάνισης και εγκατάστασης ετήσιων ποωδών ειδών. Συγκριτική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων και αναλυτικός σχολιασμός της μεταπυρικής αναγέννησης 
των φυτοκοινοτήτων γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο, για το σύνολο των υπό μελέτη 
φυτοκοινοτήτων. 
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3. Δάση φυλλοβόλων 

3.1 Περιοχή μελέτης 
Η Αρκαδία αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της Πελοποννήσου. Στα όριά του 
νομού αυτού βρίσκονται εκτάσεις του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα, ενώ κεντρική θέση 
κατέχει ο ορεινός όγκος του Μαινάλου, ο οποίος απλώνεται από το υψίπεδο της 
Τρίπολης μέχρι το φαράγγι του Λούσιου και από την Λίμνη του Λάδωνα μέχρι την 
Μεγαλόπολη. Ενώ τον κύριο δασικό τύπο του Μαινάλου αποτελούν τα δάση 
Κεφαλληνιακής ελάτης, στις λοφοσειρές και τις λοιπές εξάρσεις που χαρακτηρίζουν το 
Αρκαδικό τοπίο στις νότιες υπώρειες του Μαινάλου και στο οροπέδιο της Μεγαλόπολης 
επικρατούν τα δάση φυλλοβόλων (Quercus spp. και Castanea sativa). Μεγάλο μέρος των 
δασών αυτών επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του έτους 2007.  
Κατά τη διάρκεια των πρώτων επισκέψεών μας στη περιοχή διαπιστώθηκε πως η 
κατάσταση στις καμένες εκτάσεις δασών φυλλοβόλων δρυών της Αρκαδίας (Δήμος 
Βαλτετσίου) διέφερε σημαντικά από αυτή των κωνοφόρων στον Ταΰγετο. Στην Αρκαδία, 
το δασικό τοπίο μετά τη φωτιά παρουσίαζε μια μωσαϊκότητα, αποτέλεσμα της 
διαφορετικής έντασης και βαθμού αποτέφρωσης της βλάστησης από θέση σε θέση. Δεν 
κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν άκαφτοι πυρήνες, παρά μόνον σχετικά άκαφτες 
εκτάσεις πλαισιωμένες από τις καμένες. Στα πλαίσια, λοιπόν, της παρούσας μελέτης, 
επιλέξαμε για δειγματοληψία τρεις θέσεις δασοσυστάδων δρυός, τις οποίες χαρακτήριζε 
διαφορετική «εικόνα» ή πρότυπο αναγέννησης. Και στις τρεις θέσεις κυρίαρχο είδος 
ήταν το Quercus frainetto, με διάσπαρτα άτομα Quercus pubescens. Στην περίπτωση 
της πρώτης θέσης, συνυπήρχαν δύο τύποι αναγεννημένης δασοσυστάδας. Στον ένα 
τύπο (Τύπος Α) η αναγέννηση των δρυών ήταν επικορμική και στη βλάστηση του 
υπορόφου επικρατούσαν ποώδη είδη, με αφθονότερα τα Asphodelus ramosus και 
πολυετή αγρωστώδη (Poa bulbosa, Stipa sp.). Στον δεύτερο τύπο (Τύπος Β) ο υπόροφος 
χαρακτηριζόταν από μεγαλύτερο πλούτο ειδών και αυξημένη κάλυψη από χαμηλούς 
θάμνους του γένους Cistus. Στη δεύτερη θέση δειγματοληψίας συνυπήρχε δασοσυστάδα 
με τα χαρακτηριστικά του τύπου Α και δασοσυστάδα (Τύπος Γ) όπου η επικορμική 
αναγέννηση των δρυών ήταν περιορισμένη, και ως κύριος μηχανισμός αναγέννησης 
καταγράφηκε η παραγωγή νέων βλαστών (αναβλάστηση). Ο Τύπος Γ χαρακτηρίζεται 
από υψηλή φυτοκάλυψη του υπορόφου, με σημαντική και εδώ την παρουσία ατόμων του 
γένους Cistus. Στην τρίτη θέση δειγματοληψίας η δασοσυστάδα είχε τα χαρακτηριστικά 
του Τύπου Α με διαφορετική σύνθεση ειδών στον υπόροφο (κυρίως Cyclamen sp. και 
Ruscus aculeatus). Οι θέσεις δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των ορίων του δημόσιου 
δασικού συμπλέγματος Αραχαμίτες – Κεραστάρης. Η γεωγραφική τους θέση 
σημειώνεται στον Χάρτη 5, ενώ τα χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 8. 
Πίνακας 8 Χαρακτηριστικά των θέσεων δειγματοληψίας καμένων δασοσυστάδων 

δρυός 

Θέση Συντεταγμένες Υψόμετρο Έκθεση Πέτρωμα 
1 0344500 

4143500 
900 NA Φλύσχης 

2 0344000 
4143300 

800 Ν-ΝΑ Φλύσχης και 
ασβεστόλιθος 

3 0344400 
4142900 

750 Δ-ΒΔ Φλύσχης και 
ασβεστόλιθος 
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Χάρτης 5 Οι τρεις θέσεις δειγματοληψίας εντός του καμένου δρυοδάσους (θέσεις 1, 2, 3). 
 

 
Εικόνα 40 Τύπος Α (θέση 1). Επικορμική αναγέννηση των δρυών και βλάστηση 

υπορόφου με αφθονότερα τα Asphodelus ramosus και πολυετή αγρωστώδη 
(Poa bulbosa, Stipa sp.).  
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Εικόνα 41 Τύπος Β (θέση 1). Επικορμική αναγέννηση των δρυών και βλάστηση 

υπορόφου από θάμνους του γένους Cistus. 
 

 
Εικόνα 42 Τύπος Γ (θέση 2).Περιορισμένη επικορμική αναβλάστηση. Κύριος μηχανισμός 

αναγέννησης η αναβλάστηση από την κορυφή των ριζών (root crown). 
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Εικόνα 43  Τύπος Α (θέση 3) με διαφορετική σύνθεση ειδών στον υπόροφο (κυρίως 

Cyclamen sp. και Ruscus aculeatus). Επικορμική αναγέννηση των δρυών. 

  

Εικόνα 44 Αναβλάστηση βελανιδιάς (Quercus 
sp.) 

Εικόνα45 Φύτρωση σπέρματος βελανιδιάς 
(Quercus sp.) 
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3.2 Μεθοδολογία και Αποτελέσματα 
Σε κάθε μία από τις τρεις θέσεις δειγματοληψίας στις καμένες δασοσυστάδες δρυός 
πραγματοποιήθηκε ποιοτική καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης των φυτοκοινοτήτων. 
Αντίστοιχα με τα δάση κωνοφόρων, η αρχική αναγνώριση των φυτικών taxa γινόταν στο 
πεδίο, ενώ για όσα εκ των ειδών δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση τους στο πεδίο, 
προχωρήσαμε σε συλλογή φυτικών δειγμάτων και προσδιορισμό τους με χρήση 
κατάλληλων ταξινομικών κλείδων στο εργαστήριο. 
Συνολικά, στις καμένες δασοσυστάδες δρυός καταγράφηκαν 108 φυτικά taxa: 81 taxa 
καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου έτους δειγματοληψιών, ενώ 27 νέα φυτικά taxa 
καταγράφηκαν κατά το 2ο έτος δειγματοληψιών. 30 taxa καταγράφηκαν σε μία μόνο από 
τις θέσεις δειγματοληψίας και σε διαφορετικό τύπο αναγεννημένης δασοσυστάδας. Από 
τις 3 θέσεις δειγματοληψίας, ο μεγαλύτερος πλούτος ειδών παρατηρήθηκε στην 1η θέση 
δειγματοληψίας και σε τμήμα της 2ης θέσης, όπου η ένταση της φωτιάς δεν ήταν 
ιδιαίτερα υψηλή.  
Τα συνολικά καταγεγραμμένα φυτικά taxa για τα δάση φυλλοβόλων παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Ι Πίνακας 12. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα όσον αφορά τις καμένες 
φυτοκοινότητες των δρυοδασών, όπως αυτά προέκυψαν από το σύνολο των θέσεων 
δειγματοληψίας και μετά από δύο συνεχόμενα έτη δειγματοληψιών.  

Ι. Αυξητικές μορφές φυτικών taxa 
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός φυτικών taxa ανά 
αυξητική μορφή για το καμένο δρυοδάσος. Επιπλέον των αυξητικών μορφών που 
αναγνωρίσθηκαν στα ελατοδάση και τα πευκοδάση του Ταϋγέτου, εδώ καταγράφηκε και 
η αυξητική μορφή των ‘ξυλωδών αναρριχόμενων φυτών’.  
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Διάγραμμα 22 Αυξητικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες δρυών: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, ξυλώδη αναρριχόμενα, πολυετείς πόες, 
ετήσιες πόες, πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της αυξητικής 
τους μορφής).  

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι επικρατούν τα ποώδη είδη. Το 76,9% 
των φυτικών taxa που καταγράφηκαν ήταν ποώδη. Τα ξυλώδη είδη αντιπροσώπευαν το 
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20,4%. Συγκεκριμένα, τα θαμνώδη είδη αντιπροσώπευαν το 13,9%, με κοινότερα είδη τα 
Quercus coccifera, Spartium junceum, Pistacia terebinthus, Cistus parviflorus, Cistus 
salvifolius κ.ά. Όσον αφορά τα δενδρώδη είδη, εκτός από τα κυρίαρχα είδη: Quercus 
frainetto, Quercus pubescens και Castanea sativa, καταγράφηκαν τα: Crataegus 
monogyna, Pinus sp., Malus sylvestris και Pyrus spinosa, και το ποσοστό των δένδρων 
ήταν 6,5%. Τέλος, καταγράφηκαν και τρία είδη (2,78%) ξυλωδών αναρριχόμενων ειδών 
τα: Hedera helix, Clematis vitalba και Lonicera sp. 

ΙΙ. Βιοτικές μορφές φυτικών taxa 
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Διάγραμμα 23 Βιοτικές μορφές των φυτικών taxa που αναγνωρίστηκαν στις καμένες 
φυτοκοινότητες δρυών: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: χαμαίφυτα, h: 
ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός 
ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής).  

Σε αντιστοιχία με τις καμένες φυτοκοινότητες των κωνοφόρων καταγράφεται αυξημένη 
παρουσία θεροφύτων, τα οποία αντιπροσώπευαν το 32,4% του συνολικού αριθμού 
φυτικών taxa (35 είδη). Αντίστοιχος αριθμός καταγράφηκε και όσον αφορά στα 
ημικρυπτόφυτα. Ακολουθούν τα φανερόφυτα με ποσοστό 13% και 14 είδη, και τα 
γεώφυτα με ποσοστό 9,26% και 10 είδη. Χαμηλότερη είναι η παρουσία των 
νανοφανερόφυτων (6,48%) και των χαμαίφυτων (2,78%). 

  
Εικόνα 46 Asphodelus ramosus στα καμένα 
δάση δρυός 

Εικόνα 47 Aristolochia microstoma στα καμένα 
δάση φυλλοβόλων. 2η θέση δειγματοληψίας- 
ήπια καμένη 
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ΙΙΙ. Μηχανισμός αναγέννησης 
Στις μεταπυρικές φυτοκοινότητες των δρυοδασών απαντούν τόσο σπερμοαναγγενόμενα, 
όσο και αναβλαστάνοντα είδη, καθώς και είδη που διαθέτουν και τους δύο μηχανισμούς. 
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Διάγραμμα 24 Ταξινόμηση των φυτικών taxa ανάλογα με το μηχανισμό αναγέννησης: seeders: 
φύτρωση σπερμάτων, resprouters: αναβλαστάνοντα, both: taxa που διαθέτουν και τους δύο 
μηχανισμούς, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του 
μηχανισμού αναγέννησής τους).  

Τα περισσότερα είδη (38,9%- 42 είδη) αναγεννήθηκαν με φύτρωση των σπερμάτων 
τους, εκ των οποίων 30 είδη χαρακτηρίστηκαν ως αποικιστές: 15 ως δυνητικοί 
αποικιστές (FC) και 15 ως υποχρεωτικοί αποικιστές (OC). Μεταξύ των αποικιστών 
περιλαμβάνονται και είδη τα οποία εποικούν τις καμένες εκτάσεις μέσω ζωόχωρης 
διασποράς, όπως τα είδη: Sambucus nigra, Malus sylvestris, Fragaria sp. και Pyrus 
spinosa. Τα αναβλαστάνοντα είδη ήταν 34 (31,5%), ενώ 22 είδη (20,4%) διέθεταν και 
τους δύο μηχανισμούς αναγέννησης.  
Τα είδη φυλλοβόλων δρυός (Quercus spp.) αναγγενήθηκαν μεταπυρικά σε ικανοποιητικό 
βαθμό, αναβλαστάνοντας από οφθαλμούς που βρίσκονται επί του κορμού (επικορμικά) 
ή στο ανώτερο μέρος των ριζών. Ο τύπος αναγέννησης πιθανώς να σχετίζεται με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης και την ένταση της φωτιάς (Αριανούτσου κ.ά., 
2009). Κατά τη διάρκεια του 2ου χρόνου, καταγράφηκε και περιορισμένη εμφάνιση νέων 
ατόμων (φύτρωση σπερμάτων) (Αριανούτσου κ.ά., 2010). 

ΙV. Πλούτος οικογενειών 
Στις καμένες δασοσυστάδες Μαύρης πεύκης, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκαν 
συνολικά 108 φυτικά taxa, που ανήκουν σε 39 οικογένειες.  
Η οικογένεια με το μεγαλύτερο αριθμό ειδών είναι αυτή των Leguminosae με 13 φυτικά 
taxa, και ακολουθούν τα Compositae και τα Gramineae με 11. Σημαντική είναι και η 
οικογένεια των Rosaceae που αντιπροσωπεύεται με 9 taxa, ενώ τα Labiatae και 
Scrophulariaceae αντιπροσωπεύονται με 7. Ακολουθούν οι οικογένειες των 
Caryophyllaceae, Liliaceae και Fagaceae με 4 taxa η καθεμία και τα Cruciferae με 3 
taxa. Οι υπόλοιπες οικογένειες αντιπροσωπεύονται από 1 ή 2 taxa. 
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Διάγραμμα 25 Πλούτος οικογενειών στις καμένες φυτοκοινότητες δρυών. Λοιπές οικογένειες: 
Acanthaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Campanulaceae, Convolvulaceae, 
Crassulaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, Dispacaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, 
Geraniaceae, Guttiferae, Iridaceae, Juncaceae, Papaveraceae, Rubiaceae, Umbelliferae, 
Violaceae 

3.3 Συμπεράσματα 
Τα βασικά συμπεράσματα ως προς την αναγέννηση των φυτοκοινοτήτων φυλλοβόλων 
δασών είναι ότι τόσο τα κυρίαρχα είδη, όσο και τα περισσότερα είδη του υπορόφου 
παρουσιάζουν ικανοποιητική αναγέννηση, μετά τη δράση της φωτιάς. Συγκριτική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων και αναλυτικός σχολιασμός της μεταπυρικής αναγέννησης 
των φυτοκοινοτήτων γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο, για το σύνολο των μελετηθέντων 
οικοσυστημάτων. 

 
 

Εικόνα 48 Cephalanthera longifolia στα καμένα 
δάση δρυός 

Εικόνα 49 Linaria pelisseriana στα καμένα δάση 
φυλλοβόλων. 2η θέση δειγματοληψίας 
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4 Εδαφική τράπεζα σπερμάτων 
Για να είναι επαρκής η καταγραφή της χλωριδικής σύνθεσης σε πολλές φυτοκοινότητες 
είναι απαραίτητη και η μελέτη της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων (Major & Pyott, 1966; 
Roberts, 1981; Coffin & Lauenroth, 1989; Holmes & Newton, 2004; James et al., 2007). 
Ως εδαφική τράπεζα σπερμάτων ορίζεται το σύνολο των βιώσιμων σπερμάτων που είναι 
αποθηκευμένα στο έδαφος (Roberts, 1981) και η σύνθεσή της εξαρτάται από τη σύνθεση 
της βλάστησης, την παραγωγή σπερμάτων αλλά και τη μακροβιότητά τους (Van der Valk 
& Pederson, 1989), δηλαδή την ικανή χρονική διάρκεια που ένα σπέρμα μπορεί να 
παραμείνει βιώσιμο στο έδαφος. Ωστόσο, αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί αρνητική 
συσχέτιση ανάμεσα στην υπέργεια βλάστηση και στη σύνθεση της εδαφικής τράπεζας 
σπερμάτων (Pratt et al., 1984; Falinska, 1999; Olano et al., 2002), γεγονός που συχνά 
αποδίδεται στις διαταραχές, ιδίως όσον αφορά τις πιο σταθερές κοινότητες (Williams, 
1984). Όπως άλλωστε υποστηρίζεται, οι εδαφικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν 
προσαρμογή των κοινοτήτων σε διαταραχές, όπως η βόσκηση και η φωτιά (Chaideftou 
et al., 2006; Cox & Allen, 2008). Η σημασία της μελέτης της εδαφικής τράπεζας 
σπερμάτων έγκειται και στο ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής 
(είδη) και γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών και των κοινοτήτων (Templeton & 
Levin, 1979; Thompson & Grime, 1979; Venable, 1989).  
Στα δασικά οικοσυστήματα η μελέτη της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων είναι εξαιρετικά 
σημαντική προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία της φυσικής αναγέννησης 
(Godefroid et al., 2006). Ωστόσο όσον αφορά τα δασικά είδη υπάρχει ακόμα σημαντική 
έλλειψη γνώσεων (Bossuyt & Hermy, 2001). Συγκεκριμένα όσον αφορά τη δράση της 
φωτιάς και τη σχέση της με την εδαφική τράπεζα σπερμάτων υπάρχουν ακόμα αρκετά 
κενά (Wright & Clark, 2009), ενώ πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα 
προσομοίωσης της επίδρασης της φωτιάς στην εδαφική τράπεζα σε οικοσυστήματα που 
δεν έχουν καεί, για διαχειριστικούς σκοπούς και προκειμένου να προβλεφθούν οι 
επιπτώσεις μιας μελλοντικής εκδήλωσης πυρκαγιάς (Page, 2009). 

4.1 Σκοπός 
Με κύριους στόχους τη μελέτη της σύνθεσης της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων και την 
υλοποίηση πειραμάτων προσομοίωσης των συνθηκών της φωτιάς, πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες πυρήνων εδάφους γνωστού όγκου. Τα πειράματα αυτά, σε συνδυασμό 
με τις καταγραφές της χλωριδικής σύνθεσης εντός των άκαυτων συστάδων, μπορούν να 
μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σύνθεση των φυτοκοινοτήτων. Επιπλέον, 
με τον τρόπο αυτό προκύπτουν συγκριτικά αποτελέσματα για τις συνθήκες και τα είδη 
που έχουν καταγραφεί τόσο εντός των άκαυτων πυρήνων, όσο και στις καμένες 
εκτάσεις. 
Επιπλέον στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της σύνθεσης της εδαφική τράπεζας σπερμάτων. Ωστόσο ο σχηματισμός 
εδαφικής τράπεζας σπερμάτων δεν είναι κοινό χαρακτηριστικό, και δεν ακολουθεί την 
ίδια δυναμική σε όλα τα είδη. Για παράδειγμα, τα σπέρματα που έχουν μαλακό 
σπερματικό περίβλημα φυτρώνουν χωρίς την επίδραση της φωτιάς ή νεκρώνονται 
(Troumbis, 1993), ενώ αυτά που έχουν σκληρό περίβλημα αποθηκεύονται στην εδαφική 
τράπεζα σπερμάτων και φυτρώνουν μετά από φωτιά (Arianoutsou & Ne’eman, 2000) ή 
μετά από διάβρωση του σπερματικού τους περιβλήματος με άλλο τρόπο (Malo & Suarez, 
1996). Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας εφαρμόστηκαν 
μια σειρά χειρισμών, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 
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4.2 Υλικά και Μέθοδοι 
Για τη μελέτη της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων και την εκτίμηση του αριθμού των 
σπερμάτων στο έδαφος υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που εμφανίζουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Roberts, 1981; Gross, 1990). Επιλέχθηκε η 
συνηθέστερη μέθοδος που αφορά στη δειγματοληψία πυρήνων εδάφους συγκεκριμένου 
όγκου, σε συγκεκριμένο βάθος και σε επιλεγμένα δειγματοληπτικά σημεία (Sutherland, 
1996). 
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, και για τους τρεις τύπους 
δασικών οικοσυστημάτων (Κεφαλληνιακή ελάτη, Μαύρη πεύκη και δάση φυλλοβόλων), 
μετά το καλοκαιρινό μέγιστο της διασποράς σπερμάτων που παρατηρείται σε αυτά τα 
οικοσυστήματα. 
Οι θέσεις δειγματοληψίας, όσον αφορά την περιοχή του Ταϋγέτου, αντιστοιχούσαν 
στους άκαυτους πυρήνες που είχαν επιλεχθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων 
δειγματοληψιών και ήταν δύο για κάθε δασικό είδος. Αντίστοιχα για τα δάση 
φυλλοβόλων (Quercus spp. και Castanea sativa) οι δειγματοληψίες έλαβαν χώρα σε 2 
από τις 3 επιλεγμένες θέσεις, έτσι ώστε να υπάρχει σχετική συγκρισιμότητα των 
αποτελεσμάτων και για τα τρία οικοσυστήματα. 
Εντός των θέσεων δειγματοληψίας ακολουθήθηκαν διαδρομές μορφής W, το μέγεθος των 
οποίων εξαρτιόταν άμεσα από το μέγεθος της εκάστοτε άκαυτης συστάδας. Οι 
δειγματοληψίες έγιναν με τρόπο ώστε να καλύπτεται, κατά το δυνατόν, όλη η επιφάνεια 
της άκαυτης συστάδας και να καταγραφεί η χωρική ετερογένεια, καθώς όπως 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία οι εδαφικές τράπεζες σπερμάτων πολλών 
οικοσυστημάτων παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο 
(Henderson et al., 1988; Coffin & Lauenroth, 1989; Wilson et al., 2004). Οι 
δειγματοληψίες εδάφους σε διαδρομές μορφής W προτείνονται κυρίως για τις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προγενέστερη πληροφόρηση σε σχέση με την κατανομή 
των σπερμάτων (Christoffoleti & Caetano, 1998) και είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται 
κυρίως για τις χημικές αναλύσεις εδάφους (Roberts, 1981). 
Σε κάθε θέση συλλέχθηκαν με χρήση φτυαριού, 30 δείγματα όγκου 5x5cm, ενώ το 
μέγιστο βάθος συλλογής έφτανε τα 7-10cm, γεγονός που επηρεαζόταν ωστόσο και από 
τον εκάστοτε τύπο εδάφους. Στις θέσεις όπου υπήρχε στρωμνή, μαζευόταν και αυτή. 
Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών αυτών καταγράφηκαν τα άτομα που ήταν 
ανθισμένα εντός των άκαυτων συστάδων και συλλέχθηκαν δείγματα για όσα δεν ήταν 
δυνατή η επιτόπια αναγνώρισή τους, προκειμένου να αναγνωριστούν στο εργαστήριο. 
Στη συνέχεια, τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και τοποθετήθηκαν σε ειδικές 
λεκάνες, με αύξοντα αριθμό και ξεχωριστά για κάθε τύπο οικοσυστήματος.  

Χειρισμός 1: Προσομοίωση της δράσης της φωτιάς 
Τα δείγματα της κάθε θέσης (Ν=30) χωρίστηκαν σε τρία ίσα μέρη: 

• Τα 10 (1 έως 10) αποτέλεσαν το δείγμα αναφοράς 
• σε 10 (11 έως 20) έγιναν πειράματα ήπιας επίδρασης της φωτιάς, τοποθετώντας 

τα δείγματα σε κλίβανο για 10 min στους 100°C. 
• σε 10 (21 έως 30) έγιναν πειράματα έντονης επίδρασης της φωτιάς, 

τοποθετώντας σε κλίβανο τα δείγματα για 10 min στους 140°C. 
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Χειρισμός 2: Ψυχρή στρωμάτωση 
Μετά την προσομοίωση της δράσης της φωτιάς οι τρεις διακριτές ομάδες χωρίστηκαν 
περαιτέρω στα δύο. Τα μισά δείγματα από κάθε ομάδα μεταφέρθηκαν σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, στο Φυτώριο της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, ενώ στα 
υπόλοιπα μισά (αριθμοί: 1-5, 11-15, 21-25) εφαρμόστηκε η διαδικασία της υγρής 
ψυχρής στρωμάτωσης. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ψυγείο στους 5°C για χρονικό 
διάστημα ενός μήνα. Μετά το πέρας του ενός μήνα και τα δείγματα αυτά μεταφέρθηκαν 
στο Φυτώριο της Φιλοδασικής.  
Τα δείγματα ποτίζονταν τακτικά με απιονισμένο νερό, με ψεκαστήρα και γινόταν 
παρακολούθηση για την εμφάνιση αρτιβλάστων συναρτήσει του χρόνου. Όταν η αύξηση 
των φυτών εμπόδιζε την παραμονή τους στα δοχεία, τα δείγματα μεταφυτεύονταν σε 
μεγαλύτερα γλαστράκια προκειμένου να γίνει η αναγνώριση των ειδών. 
 

  

Εικόνα 50 Δείγματα εδάφους για τη μελέτη της 
τράπεζας σπερμάτων 

Εικόνα 51 Ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου 
τοποθετήθηκαν τα δείγματα στο Φυτώριο της 
Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών 

  

Εικόνα 52 Δείγματα εδάφους  Εικόνα 53 Πότισμα και παρακολούθηση δειγμάτων 

 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 60 

4.3 Αποτελέσματα 
Τα πρώτα αρτίβλαστα άρχισαν να εμφανίζονται 11 μέρες μετά από την έναρξη των 
πειραμάτων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γινόταν καταγραφή του συνολικού αριθμού 
των ατόμων ανά δείγμα και γινόταν αναγνώριση μέχρι το επίπεδο που ήταν, κάθε φορά, 
δυνατό (μονοκοτυλήδονα- δικοτυλήδονα, Οικογένεια, γένος, είδος). Η μεταφύτευση των 
πρώτων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε 56 μέρες από την έναρξη των πειραμάτων. 
Σταδιακά περισσότερα είδη μεταφυτεύονταν.  
Ωστόσο, μια σειρά αστάθμητων παραγόντων όπως: ισχυρές βροχοπτώσεις που 
οδήγησαν σε μερική καταστροφή της κατασκευής, ίχνη παρουσίας ζώων-πιθανώς γάτες- 
και αναποδογυρισμένα δείγματα, ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες που προκάλεσαν 
θερμικό σοκ στα φυτά, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αναγνώριση όλων 
των φυτρωμένων ατόμων, με αποτέλεσμα τα ποιοτικά δεδομένα να μην είναι πλήρη.  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα είδη που μπόρεσαν να αναγνωριστούν, ενώ η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων που ακολουθεί αφορά μόνο στα ποσοτικά δεδομένα. 
Πίνακας 9 Φυτικά taxa που εμφανίστηκαν στα πειράματα εδαφικής τράπεζας 

σπερμάτων 

Οικογένεια Taxon Δρυοδάσος Ελατοδάσος Δάσος 
Μαύρης 
πεύκης 

Boraginaceae Taxon 1 +   
Cerastium sp. + +  Caryophyllaceae 
Stellaria sp. + +  
Taxon 1 +   Compositae  
Taxon 2 + + + 

Crassulaceae Sedum sp.  +  
Cruciferae Cardamine sp. + +  
Fagaceae Quercus frainetto +   

Brachypodium 
retusum 

+ + + Gramineae  

Taxon 2 + + + 
Iridaceae Crocus sp. +   
Leguminosae Lathyrus laxiflorus +   
Liliaceae Muscari sp. + +  
Primulaceae Cyclamen sp. +   
Ranunculaceae Ranunculus sp. +   
Rubiaceae Galium sp. + + + 

Veronica 
chamaedrys 

 +  Scrophulariaceae 

Veronica glauca ssp. 
peloponnesiaca 

+ +  

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των ατόμων που 
εμφανίστηκαν ανά οικοσύστημα και για κάθε διαφορετικό χειρισμό.  
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Διάγραμμα 26 Αριθμός ατόμων που εμφανίστηκαν ανά χειρισμό για τα δείγματα 
Κεφαλληνιακής ελάτης 
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Διάγραμμα 27 Αριθμός ατόμων που εμφανίστηκαν ανά χειρισμό για τα δείγματα Μαύρης 
πεύκης 
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Διάγραμμα 28 Αριθμός ατόμων που εμφανίστηκαν ανά χειρισμό για τα δείγματα από τα δάση 
φυλλοβόλων (Quercus spp.). 
Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι στις φυτοκοινότητες Abies 
cephalonica τα περισσότερα άτομα εμφανίστηκαν στους μάρτυρες (61 στο μάρτυρα 
χωρίς ψυχρή στρωμάτωση και 47 στο μάρτυρα με ψυχρή στρωμάτωση), ενώ τα λιγότερα 
άτομα εμφανίστηκαν στην έντονη επίδραση της φωτιάς με ψυχρή στρωμάτωση (3 
άτομα).  
Στις φυτοκοινότητες Pinus nigra, τα περισσότερα άτομα εμφανίστηκαν στο μάρτυρα 
χωρίς ψυχρή στρωμάτωση (50 άτομα), ενώ σημαντικός ήταν κι ο αριθμός των ειδών που 
εμφανίστηκαν ύστερα από την επίδραση ήπιας φωτιάς (44 άτομα). Μικρός αριθμός 
ατόμων εμφανίστηκε σε όλα τα δείγματα που υπέστησαν ψυχρή στρωμάτωση, γεγονός 
που πιθανώς να φανερώνει ότι η ψυχρή στρωμάτωση δεν είναι μια διαδικασία 
απαραίτητη για τα είδη της φυτοκοινότητας. 
Στις φυτοκοινότητες των δρυοδασών Quercus spp., τα περισσότερα άτομα 
εμφανίστηκαν στην έντονη επίδραση της φωτιάς χωρίς ψυχρή στρωμάτωση (106 άτομα), 
ενώ υψηλός αριθμός ατόμων εμφανίστηκε και υπό την επίδραση ήπιας φωτιάς (74 
άτομα). Πολύ μικρός αριθμός ατόμων εμφανίστηκε με το συνδυασμό ψυχρής 
στρωμάτωσης και έντονης (6 άτομα) και ήπιας φωτιάς (3 άτομα).  

4.4 Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα από τα πειράματα της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν είναι πλήρη λόγω μιας σειράς αστάθμητων παραγόντων που 
οδήγησαν στη μη επιτυχή ολοκλήρωση των πειραμάτων. Ωστόσο, μπορούν να εξαχθούν 
κάποια γενικά, πρώτα συμπεράσματα, τα οποία βέβαια απαιτούν περαιτέρω 
διερεύνηση.  
Τα είδη της εδαφικής τράπεζας των δύο κωνοφόρων, στην πλειονότητά τους, δε φαίνεται 
να απαιτούν ψυχρή στρωμάτωση (Αριανούτσου κ.ά., 2010). Τα κυρίαρχα είδη των 
φυτοκοινοτήτων δε συμμετέχουν στην εδαφική τράπεζα σπερμάτων. Συγκεκριμένα, η 
Κεφαλληνιακή ελάτη δε δημιουργεί ούτε εδαφική, ούτε υπέργεια τράπεζα σπερμάτων 
(Politi et al., 2009). Αφού γίνει η διασπορά, τα σπέρματά της παραμένουν στο έδαφος σε 
μια κατάσταση ενδογενούς (innate) λήθαργου. Στη συνέχεια, υφίστανται ψυχρή 
στρωμάτωση (chilling) για 2 περίπου μήνες εκτιθέμενα στις χαμηλές θερμοκρασίες που 
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καταγράφονται στις περιοχές ανάπτυξής τους (συνήθως 3-5 °C) προκειμένου να αρχίσει 
η διαδικασία της φύτρωσης. Σε φυσικές συνθήκες, η φύτρωση συμβαίνει την άνοιξη, 
όταν οι θερμοκρασίες είναι ευνοϊκές (Panetsos, 1975; Politi et al., 2009). Αντίστοιχα, 
ούτε η Μαύρη πεύκη σχηματίζει εδαφική τράπεζα σπερμάτων. Η φύτρωση των 
σπερμάτων της μπορεί να γίνει και χωρίς ψυχρή στρωμάτωση (Isajev et al., 2004). 
Αναφέρεται άλλωστε ότι η ψυχρή στρωμάτωση δεν επηρεάζει το τελικό ποσοστό 
φύτρωσης, αλλά επιταχύνει το τάχος της φύτρωσης (Skordilis & Thanos, 1997). Στο 
πεδίο, η φύτρωση της Μαύρης πεύκης λαμβάνει χώρα την άνοιξη (Ordóñez & Retana, 
2004), αμέσως μετά τη διασπορά των σπερμάτων (Skordilis & Thanos, 1997; Habrouk et 
al., 1999). Σύμφωνα με τους Kerr et al. (2008) η εμφάνιση των αρτιβλάστων λαμβάνει 
χώρα κυρίως το Μάιο. 
Αντίθετα, στα δρυοδάση η ψυχρή στρωμάτωση, απουσία της φωτιάς, φαίνεται να 
προάγει τη φύτρωση των ειδών. Τα είδη του υπορόφου των δρυοδασών φαίνεται, 
γενικά, να είναι περισσότερο ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και στην έντονη 
δράση της φωτιάς (Αριανούτσου κ.ά., 2010).  

  

Εικόνα 54 Εμφάνιση των πρώτων αρτιβλάστων Εικόνα 55 Μεταφύτευση 

  

Εικόνα 56 Αναγνώριση.. Cardamine sp. Δείγμα από τα 
δρυοδάση 

Εικόνα 57 Veronica glauca ssp. peloponnesiaca 
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5 Συγκριτική παρουσίαση οικοσυστημάτων 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια συνολική σύγκριση των μελετηθέντων 
οικοσυστημάτων.  

5.1 Συνολικά αποτελέσματα 
Όσον αφορά τα κυρίαρχα είδη, στα δάση φυλλοβόλων η αναγέννηση ήταν 
ικανοποιητική και γινόταν κυρίως μέσω αναβλάστησης. Στα δάση κωνοφόρων, η 
αναγέννηση εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη άκαυτων νησίδων και ενώ για τη Μαύρη 
πεύκη βρέθηκε να είναι κατά τόπους ικανοποιητική, στην Κεφαλληνιακή ελάτη ήταν 
ελάχιστη έως μηδενική.  
Όσον αφορά τις καμένες φυτοκοινότητες, μεταξύ των τριών μελετηθέντων 
οικοσυστημάτων, τα περισσότερα φυτικά taxa καταγράφηκαν στα δάση φυλλοβόλων, 
όπου και καταγράφηκαν συνολικά 108 φυτικά taxa. Ακολουθούν οι μεταπυρικές 
φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης, με 97 φυτικά taxa και τέλος οι φυτοκοινότητες 
Μαύρης πεύκης με 90 φυτικά taxa. 
Στα ακόλουθα διαγράμματα γίνεται συγκριτική παρουσίαση των μεταπυρικών 
φυτοκοινοτήτων, όσον αφορά στις αυξητικές και βιοτικές μορφές, το μηχανισμό 
αναγέννησης, καθώς και τους μηχανισμούς αποικισμού. 
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Pinus nigra Abies cephalonica Quercus sp.

Αυξητικές μορφές

δένδρα θάμνοι υπόθαμνοι ξυλώδη αναρριχώμενα πολυετείς πόες μονοετείς πόες πόες  
Διάγραμμα 29 Ποσοστά αυξητικών μορφών: δένδρα, θάμνοι, χαμηλοί θάμνοι, ξυλώδη 
αναρριχόμενα, πολυετείς πόες, μονοετείς πόες, πόες (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη 
δυνατός ο προσδιορισμός της αυξητικής τους μορφής).  

Παρατηρούμε ότι και στα τρία οικοσυστήματα επικρατούν τα ποώδη είδη, ενώ τα ξυλώδη 
είδη εμφανίζονται με μεγαλύτερο ποσοστό (20,37%) στα δάση φυλλοβόλων δρυών. Οι 
λιάνες (ξυλώδη αναρριχώμενα) καταγράφηκαν μεταπυρικά, μόνο στα δρυοδάση (2,78%). 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 65 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

π
οσ

οσ
τά

 (%
) β

ιο
τι
κώ

ν 
μο

ρφ
ώ
ν

Pinus nigra Abies cephalonica Quercus sp.

Βιοτικές μορφές

unk th h g ch nph ph  
Διάγραμμα 30 Ποσοστά βιοτικών μορφών: ph: φανερόφυτα, nph: νανοφανερόφυτα, ch: 
χαμαίφυτα, h: ημικρυπτόφυτα, g: γεώφυτα, th: θερόφυτα, unk: άγνωστα (φυτικά taxa που δεν 
κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής).  

Παρατηρούμε ότι και στα τρία οικοσυστήματα επικρατούν τα θερόφυτα, ενώ σημαντική 
είναι και η παρουσία των ημικρυπτοφύτων. Τα γεώφυτα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
παρουσίας στο ελατοδάσος (12,37%) και στα δάση δρυός (9,26%). Η παρουσία των 
χαμαιφύτων ήταν περιορισμένη στα δάση δρυός (2,78%), σε σύγκριση με τα δάση 
κωνοφόρων και κυρίως με τα δάση Κεφαλληνιακής ελάτης, όπου και κατείχαν το 
υψηλότερο συγκριτικά ποσοστό (7,22%). Αντίθετα, στα δρυοδάση αυξημένη ήταν η 
παρουσία φανεροφύτων (12,96%) και νανοφανεροφύτων (6,48%), σε σύγκριση με τα 
δάση κωνοφόρων.  
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Pinus nigra Abies cephalonica Quercus sp.

Μηχανισμός αναγέννησης

seeders resprouters both unk  
Διάγραμμα 31 Μηχανισμός αναγέννησης: seeders: φύτρωση σπερμάτων, resprouters: 
αναβλαστάνοντα, both: taxa που διαθέτουν και τους δύο μηχανισμούς, unk: άγνωστα (φυτικά 
taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του μηχανισμού αναγέννησής τους).  
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Παρατηρούμε ότι και στα τρία οικοσυστήματα κύριος μηχανισμός αναγέννησης ήταν η 
αναγέννηση μέσω φύτρωσης σπερμάτων. Η αναβλάστηση, σαν μηχανισμός 
αναγέννησης ήταν περισσότερο κοινή στα δάση φυλλοβόλων (31,48%), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ειδών που εμφανίζουν και τους δύο μηχανισμούς αναγέννησης 
καταγράφηκε στην περίπτωση των καμένων φυτοκοινοτήτων Μαύρης πεύκης (32,22%).  
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Pinus nigra Abies cephalonica Quercus spp.

Αποικιστές

ΔΑ ΥΑ
 

Διάγραμμα 32 Συνολικός αριθμός φυτικών taxa αποικιστών: ΔΑ: δυνητικοί αποικιστές, ΥΑ: 
υποχρεωτικοί αποικιστές.  

Και στα τρία οικοσυστήματα καταγράφηκαν είδη αποικιστές. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η 
παρουσία των δυνητικών αποικιστών στα δάση Μαύρης πεύκης, όπου συνολικά 
καταγράφηκαν 18 taxa, τα οποία έχουν την ικανότητα να εποικούν τις καμένες εκτάσεις 
μέσω διασποράς μεγάλων αποστάσεων των σπερμάτων τους και ταυτόχρονα διαθέτουν 
ενεργό μηχανισμό μεταπυρικής αναγέννησης. 
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5.2 Συμπεράσματα 
Η ικανότητα επανισσορόπησης των βιοκοινοτήτων μετά από μια διαταραχή όπως η 
φωτιά εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, που έχουν να κάνουν τόσο με τα 
χαρακτηριστικά των ειδών, όσο και με το ίδιο το καθεστώς της φωτιάς (Trabaud, 1987; 
Malanson, 1987; Kazanis & Arianoutsou, 2004b; Bond & Keeley, 2005). 
Τα οικοσυστήματα που μελετήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον όσον αφορά τη μεταπυρική αναγέννηση και τη σύνθεση της μεταπυρικών 
βιοκοινοτήτων τους, και ειδικά τα οικοσυστήματα Κεφαλληνιακής ελάτης και Μαύρης 
πεύκης έχουν ερευνηθεί ελάχιστα, δεδομένης της μη συχνής δράσης της φωτιάς σε αυτά. 
Όσον αφορά στα κυρίαρχα δασικά είδη, τα είδη των φυλλοβόλων δρυών που 
συγκροτούν τα δάση φυλλοβόλων αναγεννώνται μεταπυρικά σε ικανοποιητικό βαθμό 
αναβλαστάνοντας από οφθαλμούς που βρίσκονται επί του κορμού (επικορμικά) ή στο 
ανώτερο μέρος των ριζών. Ο βαθμός και ο τύπος αναγέννησης των δρυών φαίνεται να 
σχετίζεται με την κατά τόπους ένταση της φωτιάς και τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης 
(Αριανούτσου κ.ά., 2010). Διαφορετική είναι η κατάσταση όσον αφορά στα κωνοφόρα 
είδη που μελετήθηκαν. Η Κεφαλληνιακή ελάτη δεν εμφανίζει κάποια ειδική προσαρμογή 
απέναντι στη δράση της φωτιάς (Arianoutsou et al., 2009; 2010; Χριστοπούλου, 2009; 
Χριστοπούλου κ.ά., 2008), ενώ η Μαύρη πεύκη φαίνεται να είναι προσαρμοσμένη στις 
έρπουσες πυρκαγιές (Fulé et al., 2008), και τα ενήλικα άτομα συχνά επιβιώνουν μετά 
από μικρής έντασης πυρκαγιές (Tapias et al., 2001; 2004). Ωστόσο, ύστερα από 
περιστατικά επικόρυφων πυρκαγιών μεγάλης έντασης η μεταπυρική αναγέννησή της 
είναι εξαιρετικά χαμηλή (Trabaud & Campant, 1991; Retana et al., 2002; Ordóñez et al., 
2004; Ordóñez, 2004). Κατά συνέπεια και για τα δύο είδη ο επανεποικισμός των 
καμένων εκτάσεων εξαρτάται άμεσα από τη διασπορά σπερμάτων από τους άκαυτους 
πυρήνες (Ordóñez et al., 2005; 2006; Arianoutsou et al., 2009; 2010; Χριστοπούλου κ.ά., 
2008; Χριστοπούλου, 2009; Αριανούτσου κ.ά., 2009; 2010). 
Στην περίπτωση του Ταϋγέτου βρέθηκε ότι η μεταπυρική αναγέννηση της Κεφαλληνιακής 
ελάτης είναι πρακτικά μηδενική, ενώ στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν, σε σχετικά 
μικρή απόσταση, συστάδες Μαύρης πεύκης, είναι πιθανό το είδος αυτό να εισβάλει σε 
θέσεις όπου πριν τη δράση της φωτιάς επικρατούσε η Κεφαλληνιακή ελάτη (Arianoutsou 
et al., 2010; Χριστοπούλου κ.ά., 2010). Και εντός των άκαυτων συστάδων η φυσική 
αναγέννηση της Κεφαλληνιακής ελάτης ήταν χαμηλή. Γενικά, η αναγέννηση του 
ελατοδάσους επηρεάζεται από διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, αλλά εξαιρετικά 
κρίσιμος παράγοντας έχει βρεθεί ότι είναι το χαμηλό ποσοστό των αναπαραγωγικά 
ώριμων ατόμων (Πολίτη κ.ά., 2008). 
Η Μαύρη πεύκη εμφανίζει μεγαλύτερες δυνατότητες μεταπυρικής αναγέννησης, η οποία 
όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό και τη χωρική διαθεσιμότητα άκαυτων 
νησίδων και πυρήνων, με ώριμα άτομα που επιβιώνουν της δράσης της φωτιάς και 
αποτελούν «πηγές σπερμάτων» (Trabaud & Campant, 1991; Retana et al., 2002; 
Ordóñez et al., 2006). Ωστόσο, η αναγέννηση του είδους σε ορισμένες περιοχές και σε 
ειδικά μικροενδιαιτήματα είναι ευκολότερη από ότι σε άλλα (Gracia et al., 2002; Retana 
et al., 2002; Ordóñez et al., 2006; Tavsanoglou, 2008; Arianoutsou et al., 2010; 
Αριανούτσου κ.ά., 2009). Στην περιοχή μελέτης τα περισσότερα αρτίβλαστα και νεαρά 
άτομα μαύρης πεύκης εντοπίστηκαν κάτω ή κοντά σε αναβλαστάνοντα άτομα Pteridium 
aquilinum. Μάλιστα η επιβίωση των ατόμων αυτών ήταν ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που 
πιθανώς φανερώνει ότι το είδος αυτό διευκολύνει την εγκατάσταση και την επιβίωση των 
αρτιβλάστων (Arianoutsou et al., 2010; Αριανούτσου κ.ά., 2009). Σημαντική στην 
επιβίωση και στην ανάπτυξη των αρτιβλάστων και των φυταρίων Μαύρης πεύκης 
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ενδέχεται να είναι και η επίδραση της βόσκησης, η οποία στην περιοχή του Ταϋγέτου 
φαίνεται να αποτελεί κατά τόπους ισχυρό παράγοντα πίεσης. Τέλος, όσον αφορά στους 
άκαυτους πυρήνες- θέσεις όπου είχε εκδηλωθεί έρπουσα πυρκαγιά, η αναγέννηση του 
είδους ήταν μεγαλύτερη.  
Σε επίπεδο φυτοκοινότητας και τα τρία μελετηθέντα οικοσυστήματα εμφανίζουν 
ικανοποιητική μεταπυρική αναγέννηση, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 
παρατηρούνται σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των προτύπων αναγέννησης των 
φυτοκοινοτήτων τους.  
Κατά το πρώτα στάδια της μεταπυρικής αναγέννησης και στα τρία οικοσυστήματα 
επικρατούν οι πόες, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, όπως έχει παρατηρηθεί και για 
πλήθος μεσογειακού τύπου οικοσυστημάτων. Ιδίως στα οικοσυστήματα των κωνοφόρων 
χαμηλού υψομέτρου είναι ιδιαίτερα εμφανής η επικράτηση των ετήσιων ποών, γεγονός 
που εξηγεί τη μεγαλύτερη αφθονία και τον πλούτο των φυτικών taxa που παρατηρείται 
κατά τα πρώτα έτη μετά την πυρκαγιά (Kazanis & Arianoutsou, 2004a). Η επικράτηση 
των ετήσιων ποών κατά τα πρώτα στάδια της μεταπυρικής διαδοχής έχει παρατηρηθεί 
και σε καμένες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης στην περιοχή της Πάρνηθας 
(Arianoutsou et al., 2009; 2010; Γκάνου κ.ά., 2008; Τούντας κ.ά., 2009). Και στα τρία 
οικοσυστήματα είχαμε παρουσία και ξυλωδών ειδών. Ωστόσο, κάποια είδη που είναι 
χαρακτηριστικά του υπορόφου, όπως το Juniperus oxycedrus στην περίπτωση του 
ελατοδάσους, δεν καταγράφηκαν στις καμένες φυτοκοινότητες.  
Ως προς τις βιοτικές μορφές και στα τρία οικοσυστήματα επικρατούν τα θερόφυτα. Η 
επικράτηση των θεροφύτων είναι πιθανό να σχετίζεται με τους μηχανισμούς 
αναγέννησής τους. Πρόκειται για ετήσια ποώδη φυτά που δε διαθέτουν οφθαλμούς 
αναγέννησης. Το ρόλο αυτό παίζουν τα σπέρματά τους που αντέχουν τόσο στο κρύο 
όσο και στην έντονη ξηρασία. Τα περισσότερα είδη που εμφανίζονται αμέσως μετά την 
πυρκαγιά έχουν σπέρματα των οποίων η φύτρωση επάγεται άμεσα ή έμμεσα από τη 
φωτιά. Η άμεση επαγωγή τους οφείλεται στη μηχανική διάρρηξη του σκληρού 
σπερματικού τους περιβλήματος που προκαλείται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός 
ο μηχανισμός συναντάται σε πολλά ξυλώδη και ποώδη είδη με σκληρά σπερματικά 
περιβλήματα (Arianoutsou & Margaris, 1981b; Keeley, 1991; Roy & Sonie, 1992; Thanos 
et al., 1992; Kazanis & Arianoutsou, 1996). 
Ως προς το μηχανισμό αναγέννησης και στα τρία οικοσυστήματα καταγράφονται 
αντιπρόσωποι όλων των ομάδων: υποχρεωτικώς αναβλαστάνοντα, υποχρεωτικώς 
σπερμοαναγεννόμενα αλλά και δυνητικά αναβλαστάνοντα ή δυνητικά 
σπερμοαναγγενόμενα είδη. Ωστόσο, κύριος μηχανισμός αναγέννησης και στις τρεις 
περιπτώσεις ήταν η αναγέννηση μέσω σπερμάτων. Υποστηρίζεται εξάλλου ότι αν και η 
φωτιά μπορεί να διεγείρει διαφορετικές στρατηγικές επανεποικισμού (recruitment) 
(Keeley, 1991; 1995), η φύτρωση φαίνεται να αποτελεί την πιο σημαντική (Pausas, 
1999).  
Όσον αφορά στον πλούτο των οικογενειών και στα τρία οικοσυστήματα οι οικογένειες με 
το μεγαλύτερο αριθμό ειδών είναι τα Compositae και τα Leguminosae. Σε πλήθος 
μελετών έχει βρεθεί ότι τα Leguminosae είναι η πλουσιότερη οικογένεια ιδίως κατά τη 
διάρκεια των πρώτων ετών της μεταπυρικής διαδοχής (Papavassiliou & Arianoutsou, 
1993; Kazanis & Arianoutsou, 1996, 2004a; Verroios & Georgiadis, 2002; Καζάνης, 
2005). Μάλιστα, η χαμηλή αναγέννηση των ετήσιων ψυχανθών αποτελεί δείκτη χαμηλής 
ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος (Παπαβασιλείου, 2001). Υποστηρίζεται εξάλλου ότι 
τα ψυχανθή παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτοδιαδοχής των 
μεταπυρικών βιοκοινοτήτων (Kokkoris & Arianoutsou, 2000). Η αυξημένη παρουσία των 
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Compositae οφείλεται στο ότι πολλά τα μέλη της οικογένειας αποτελούν τυπικά 
παραδείγματα ειδών με δυνατότητα διασποράς μεγάλων αποστάσεων (Kazanis & 
Arianoutsou, 2004a; Paula et al., 2009; Αριανούτσου κ.ά., 2009). 
Συνολικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα περισσότερα είδη των μελετηθέντων 
φυτοκοινοτήτων παρουσιάζουν ικανοποιητική αναγέννηση μετά τη δράση της φωτιάς. Η 
σύνθεση των φυτοκοινοτήτων φαίνεται ότι μεταβάλλεται- αν και όχι σημαντικά-, καθώς 
παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός ειδών, σε σύγκριση με τις άκαυτες φυτοκοινότητες, 
λόγω κυρίως της εγκατάστασης ετήσιων ποωδών ειδών.  
Μεταξύ των τριών οικοσυστημάτων και με βάση τόσο τις εργασίες πεδίου, όσο και τα 
πειράματα της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων, συμπεραίνεται ότι τα δρυοδάση είναι τα 
πλέον ανθεκτικά στη δράση της φωτιάς, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για καθεστώς 
μη επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών (Αριανούτσου κ.ά., 2010).  
Για τα οικοσυστήματα των κωνοφόρων του Ταϋγέτου ιδιαίτερα σημαντική, τόσο και για 
τα κυρίαρχα είδη, όσο και για τα είδη του υπορόφου, είναι η ύπαρξη των άκαυτων 
νησίδων και πυρήνων. Η διατήρησή τους κρίνεται απαραίτητη για τη συνολική 
διασφάλιση της βιοποικιλότητας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και δράσεις που ασκούνται στην περιοχή και που δύνανται 
να οδηγήσουν σε υποβάθμιση τα ευαίσθητα και εξαιρετικά σημαντικά αυτά 
οικοσυστήματα.  
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Συνέδριο Οικολογίας - «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο». Ελληνική 
Οικολογική Εταιρεία - Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, 
Πάτρα 7 - 10 Οκτωβρίου 2010. 
WWF Ελλάς «Οικολογικός απολογισμός των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 
2007 στην Πελοπόννησο», Αθήνα: Σεπτέμβριος 2007 
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Παράρτημα Ι 
Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα για τις καμένες φυτοκοινότητες των μελετηθέντων 3 οικοσυστημάτων. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα δεδομένα για τα φυτικά taxa, τα οποία αναγνωρίστηκαν μέχρι το επίπεδο γένους, είδους ή υποείδους. Στη στήλη 
Βιοτική μορφή οι συμβολισμοί έχουν ως εξής: ph: φανερόφυτο, nph: νανοφανερόφυτο, ch: χαμαίφυτο, h: ημικρυπτόφυτο, g: γεώφυτο, th: θερόφυτο, 
unk: άγνωστο (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής). Στη στήλη Αυξητική μορφή σημειώνεται η αυξητική μορφή 
του κάθε taxon (πόες: ποώδη είδη που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της αυξητικής τους μορφής). Στη στήλη Μηχανισμός Αναγέννησης οι 
συμβολισμοί έχουν ως εξής: seeder: σπερμοαναγεννόμενο, resprouter: αναβλαστάνον, both: taxon που διαθέτει και τους δύο μηχανισμούς, unk: 
άγνωστο (φυτικά taxa που δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του μηχανισμού αναγέννησής τους). Στη στήλη Αποικιστής σημειώνονται τα taxa 
αποικιστές. Επίσης, σημειώνεται η παρουσία τους στις θέσεις δειγματοληψίας. 
Πίνακας 10 Κατάλογος φυτικών taxa από τις καμένες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής ελάτης 

Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

PTERIDOPHYTA 

Polypodiaceae Pteridium aquilinum h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

GYMNOSPERMAE 

Pinus nigra ph δένδρο - ναι +  
Pinaceae 

Abies cephalonica ph δένδρο  ναι +  

ANGIOSPERMAE 

Apocynaceae Vinca herbacea h Πολυετής πόα resprouter  +  

Alkanna sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι   

Anchusa sp. unk Πόα unk  + + 

Myosotis sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 
Boraginaceae 

Onosma sp. ch υπο-θάμνος resprouter  + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Campanula spatulata g Πολυετής πόα resprouter  + + 

Campanula sp. unk Πόα unk  + + Campanulaceae 

Asyneuma limonifolium h πολυετής πόα resprouter ναι +  

Cerastium sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Saponaria sp. h Πολυετής πόα resprouter  +  

Silene sp (1) th Μονοετής πόα seeder  + + 

Silene sp. (2) th Μονοετής πόα seeder   + 

Caryophyllaceae 

Stellaria sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Anthemis sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Centaurea sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Crepis rubra th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Crupina crupinastrum th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Doronicum orientale g Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Leotondon sp. h πολυετής πόα resprouter ναι +  

Matricaria recutita th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Picnomon acarna h Πολυετής πόα both ναι + + 

Senecio vernalis th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Senecio vulgaris th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Cirsium sp. h πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Compositae 

Hieracium sp. h πολυετής πόα resprouter ναι +  
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Taraxacum sp. h πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Tragopogon sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Convolvulaceae Convolvulus sp. h Πολυετής πόα both  + + 

Crassulaceae Sedum sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Aethionema sp. h Πολυετής πόα both  + + 

Arabidopsis thaliana th Μονοετής πόα seeder  + + 

Cardamine sp. th μονοετής πόα seeder  + + 

Clypeola jonthlapsi th Μονοετής πόα seeder  +  

Malcolmia sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Cruciferae 

Thlaspi sp. h Πόα resprouter  + + 

Knautia integrifolia th Μονοετής πόα seeder  +  
Dispacaceae 

Pterocephalus perennis h Πολυετής πόα resprouter  + + 

Euphorbia myrsinites ch υπο-θάμνος resprouter  + + 
Euphorbiaceae 

Euphorbia sp. th μονοετής πόα seeder  +  

Quercus coccifera ph Θάμνος resprouter  + + 
Fagaceae 

Quercus ilex ph δένδρο resprouter  +  

Fumariaceae Fumaria sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Geranium robertianum th Μονοετής πόα seeder  + + 
Geraniaceae 

Geranium sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Gramineae Aira elegantissima th μονοετής πόα seeder ναι + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Bromus sp. th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Brachypodium retusum h πολυετής πόα resprout ναι + + 

Cynosurus sp. th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Helictotrichon sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι  + 

Poa bulbosa h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Guttiferae Hypericum empetrifolium nph υπο-θάμνος both ναι +  

Iridaceae Crocus sp. g Πολυετής πόα resprouter   + 

Juncaceae Luzula forsteri h Πολυετής πόα resprouter  +  

Acinos sp. ch υπο-θάμνος both   + 

Lamium amplexicaule th μονοετής πόα seeder  + + 

Scutellaria rupestris h Πολυετής πόα both  +  

Origanum vulagre ch υπό-θάμνος resprouter  + + 

Micromeria graeca ch υπό-θάμνος resprouter   + 

Labiatae 

Thymus serpyllum ch υπό-θάμνος resprouter  + + 

Anthyllis vulneraria h Πολυετής πόα both  + + 

Dorycnium hirsutum ch υπο-θάμνος both   + 

Lathurus laxiflorus h Πολυετής πόα both  + + 

Medicago sp. th μονοετής πόα seeder   + 

Ononis sp. th Μονοετής πόα seeder   + 

Leguminosae 

Trifolium arvense th Μονοετής πόα seeder  + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Trifolium campestre th Μονοετής πόα seeder  + + 

Trifolium grandiflorum th Μονοετής πόα seeder   + 

Trifolium stellatum th Μονοετής πόα seeder   + 

Vicia sativa th Μονοετής πόα seeder   + 

Vicia sp. (2) th Μονοετής πόα seeder  + + 

Fritillaria sp. g Πολυετής πόα resprouter   + 

Muscari comosum g Πολυετής πόα resprouter  + + Liliaceae 

Ornithogalum sp. g Πολυετής πόα resprouter   + 

Oleaceae Phillyrea latifolia ph Θάμνος resprouter  + + 

Orchis sp. (1) g Πολυετής πόα resprouter  +  

Orchis sp. (2) g Πολυετής πόα resprouter  +  Orchidaceae 

Ophrys sp. g Πολυετής πόα resprouter   + 

Orobanchaceae Orobanche sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Plumbaginaceae Armeria undulata h Πολυετής πόα resprouter   + 

Primulaceae Cyclamen sp. g Πολυετής πόα resprouter  + + 

Anemone blanda g Πολυετής πόα resprouter  +  
Ranunculaceae 

Ranunculus sp. g Πολυετής πόα resprouter  + + 

Rosaceae Crataegus monogyna ph Δένδρο resprouter  + + 

Rubiaceae Galium sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Scrophulariaceae Parentucellia latifolia th Μονοετής πόα seeder  +  
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Scrophularia canina h Πολυετής πόα resprouter ναι  + 

Veronica chamaedrys h Πολυετής πόα resprouter  +  

Veronica glauca ssp. 
peloponnesiaca th Μονοετής πόα seeder  + + 

Eryngium sp. h Πολυετής πόα resprouter  +  
Umbelliferae 

Torilis arvensis th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Violaceae Viola sp. h Πολυετής πόα resprouter  +  

 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 85 

Πίνακας 11 Κατάλογος φυτικών taxa από τις καμένες φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης 

Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

PTERIDOPHYTA 

Polypodiaceae Pteridium aquilinum h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

GYMNOSPERMAE 

Pinaceae Pinus nigra ph Δένδρο - ναι + + 

ANGIOSPERMAE 

Anchusa sp. unk Πόα unk   + 
Boraginaceae 

Myosotis sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Campanulaceae Campanula spatulata g Πολυετής πόα resprouter   + 

Cerastium sp. th Μονοετής πόα seeder   + 

Petrorhagia sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Silene sp. th Μονοετής πόα seeder   + 
Caryophyllaceae 

Stellaria sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Cistus creticus np υπο-Θάμνος seeder  + + 

Cistus salvifolius np υπο-Θάμνος seeder  + + 

Fumana sp. ch υπο-Θάμνος seeder   + 

Tuberaria guttata th Μονοετής πόα seeder  +  

Cistaceae 

Helianthemum aeguptiacum th Μονοετής πόα seeder  +  

Anthemis sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + Compositae 

Centaurea raphanina subsp. h Πολυετής πόα resprout ναι +  
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 
mixta 

Centaurea sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Conyza sp. unk Πόα both ναι + + 

Crepis sp. th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Crupina crupinastrum th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Dittrichia graveolens th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Doronicum orientale g Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Tussilago farfara h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Picnomon acarna h Πολυετής πόα both ναι + + 

Scorzonera crocifolia g Πολυετής πόα resprouter  +  

Senecio vulgaris th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Hieracium sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Taraxacum sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Tragopogon sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Convolvulaceae Convolvulus sp. h Πολυετής πόα both  + + 

Crassulaceae Sedum sp. th Μονοετής πόα seeder  + + 

Bunias erucago th Μονοετής πόα seeder  +  

Cardamine sp. th Μονοετής πόα seeder  + + Cruciferae 

Malcolmia sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Dispacaceae Knautia integrifolia th Μονοετής πόα seeder  + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Ericaceae Erica arborea ph Θάμνος both  + + 

Euphorbiaceae Euphorbia myrsinites ch υπο-Θάμνος resprouter  + + 

Quercus coccifera ph Θάμνος resprouter  + + 
Fagaceae 

Castanea sativa ph Δένδρο both  + + 

Gentianaceae Centaurium sp. h Πολυετής πόα resprout ναι +  

Geranium rotundifolium th Μονοετής πόα seeder  + + 

Geranium lucidum th Μονοετής πόα seeder  + + Geraniaceae 

Erodium sp. th Μονοετής πόα seeder   + 

Aira elegantissima th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Aegilops sp. th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Bromus sterilis th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Brachypodium retusum h Πολυετής πόα resprout ναι +  

Cynosurus sp. th Μονοετής πόα seeder ναι + + 

Helictotrichon sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Gramineae 

Poa bulbosa h Πολυετής πόα resprouter ναι  + 

Guttiferae Hypericum sp. h Πολυετής πόα both ναι + + 

Clinopodium vulgare h Πολυετής πόα unk  +  

Mentha sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  

Phlomis samia h Πολυετής πόα resprouter  + + 

Labiatae 

Teucrium sp. ch υπο-Θάμνος resprouter  + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Thymus serpyllum ch υπό-Θάμνος resprouter  + + 

Anthyllis vulneraria h Πολυετής πόα both   + 

Lupinus sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Spartium junceum ph Θάμνος both  +  

Trifolium angustifolium th Μονοετής πόα seeder  + + 

Trifolium arvense th Μονοετής πόα seeder  +  

Trifolium campestre th Μονοετής πόα seeder  + + 

Trifolium grandiflorum th Μονοετής πόα seeder   + 

Vicia sp. (1) th Μονοετής πόα seeder  + + 

Leguminosae 

Vicia sp. (2) th Μονοετής πόα seeder  +  

Liliaceae Muscari comosum g Πολυετής πόα resprouter  + + 

Linaceae Linum bienne h Πολυετής πόα seeder  +  

Onagraceae Epilobium sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Oleaceae Phillyrea latifolia ph Θάμνος resprouter  +  

Orobanchaceae Orobanche sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι  + 

Papaveraceae Papaver sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Plantaginaceae Plantago sp. th Μονοετής πόα seeder  +  

Polygalaceae Polygala monspeliaca th Μονοετής πόα seeder   + 

Rumex acetosella h Πολυετής πόα both  +  
Polygonaceae 

Polygonum sp. unk Πόα unk  +  
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητική μορφή Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η 

θέση 
2η 

θέση 

Ranunculaceae Ranunculus sp. g Πολυετής πόα resprouter  + + 

Rosa sp. ph Θάμνος resprouter  + + 

Rubus sp. ph Θάμνος resprouter  + + Rosaceae 

Sanguisorba minor h Πολυετής πόα resprouter  + + 

Rubiaceae Galium sp. th Μονοετής πόα seeder   + 

Digitalis sp. h Πόα resprouter ναι  + 

Linaria pelisseriana th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Scrophularia canina h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Veronica chamaedrys h Πολυετής πόα both  + + 

Scrophulariaceae 

Verbascum sp. h Πολυετής πόα resprouter  + + 

Daucus sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι + + 

Eryngium sp. h Πολυετής πόα resprouter   + Umbelliferae 

Torilis arvensis th Μονοετής πόα seeder ναι +  

Violaceae Viola sp. h Πολυετής πόα resprouter   + 
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Πίνακας 12 Κατάλογος φυτικών taxa από τις καμένες φυτοκοινότητες δρυός 

Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

PTERIDOPHYTA 

Asplenium sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι  +  + 
Polypodiaceae 

Pteridium aquilinum h Πολυετής πόα resprouter ναι +   + 

GYMNOSPERMAE 

Pinaceae Pinus sp. ph Δένδρο seeder ναι +    

ANGIOSPERMAE 

Acanthaceae Acanthus spinosus h Πολυετής πόα resprouter    + + 

Anacardiaceae Pistacia terebinthus ph Θάμνος resprouter   +   

Araliaceae Hedera helix nph Ξυλώδες 
Αναρριχόμενο resprouter  +   + 

Aristolochiaceae Aristolochia microstoma g Πολυετής πόα resprouter    +  

Myosotis sp. th Μονοετής πόα seeder  + +   
Boraginaceae 

Symphytum sp. h Πολυετής πόα unk  +  +  

Campanulaceae Campanula spatulata g Πολυετής πόα resprouter  + + + + 

Cerastium glomeratum th Μονοετής πόα seeder  +    

Paronychia sp. h Πολυετής πόα resprouter  +    

Petrorhagia sp. h Πολυετής πόα seeder  +    
Caryophyllaceae 

Silene cretica th Μονοετής πόα seeder  + + +  
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Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

Sambucus nigra ph Θάμνος resprouter ναι    + 
Caprifoliaceae 

Lonicera sp. nph Ξυλώδες 
αναρριχόμενο resprouter     + 

Cistus parviflorus np υπο-Θάμνος seeder  + + + + 
Cistaceae 

Cistus salvifolius np υπο-Θάμνος seeder  + + + + 

Anthemis sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι  +   

Conyza sp. unk Πόα both ναι +  + + 

Crepis sp. th Μονοετής πόα seeder ναι + + +  

Crupina crupinastrum th Μονοετής πόα seeder ναι  +   

Dittrichia graveolens th Μονοετής πόα seeder ναι  +   

Doronicum orientale g Πολυετής πόα resprouter ναι +  +  

Filago sp. th Μονοετής πόα seeder ναι +  +  

Hieracium sp. th Μονοετής πόα seeder ναι +  + + 

Lactuca sp. h Πολυετής πόα resprout ναι  +   

Leotondon sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +   + 

Compositae 

Sonchus sp. h Πολυετής πόα resprout ναι  + + + 

Convolvulaceae Convolvulus sp. h Πολυετής πόα both    +  

Crassulaceae Sedum sp. th Μονοετής πόα seeder    +  

Cruciferae Arabidopsis thaliana th Μονοετής πόα seeder  +  + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

Cardamine hirsuta th Μονοετής πόα seeder  +  + + 

Erysimum sp. h Πόα unk  +  +  

Cyperaceae Carex sp. h Πολυετής πόα resprouter  +  + + 

Dioscoreaceae Tamus communis g Πολυετής πόα resprouter   + +  

Dispacaceae Knautia integrifolia th Μονοετής πόα seeder   +   

Ericaceae Erica arborea ph Θάμνος both  +    

Euphorbiaceae Euphorbia myrsinites ch υπο-θάμνος resprouter   +   

Quercus coccifera ph Θάμνος resprouter  + +   

Quercus pubescens ph Δένδρο resprout  +  + + 

Quercus frainetto ph Δένδρο resprout  + + + + 
Fagaceae 

Castanea sativa ph Δένδρο both  +    

Geraniaceae Geranium robertianum th Μονοετής πόα seeder   +  + 

Aira elegantissima th μονοετής πόα seeder ναι + +   

Anthoxanthum sp. h Πολυετής πόα unk  +   + 

Bromus sp. th Μονοετής πόα seeder ναι  + + + 

Brachypodium retusum h πολυετής πόα resprout ναι + + +  

Briza sp. th Μονοετής πόα seeder ναι + + +  

Cynosurus echinatus th Μονοετής πόα seeder ναι  +  + 

Gramineae 

Piptatherum sp. h Πολυετής πόα both     + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

Poa bulbosa h Πολυετής πόα resprouter ναι +  +  

Rostraria cristata th Μονοετής πόα seeder ναι  +  + 

Stipa sp. h Πολυετής πόα resprouter?  + + +  

Guttiferae Hypericum empetrifolium nph υπο-θάμνος both ναι + +   

Iridaceae Crocus sp. g Πολυετής πόα resprouter    +  

Juncaceae Luzula forsteri h Πολυετής πόα resprouter  +  +  

Clinopodium vulgare h Πολυετής πόα unk   +  + 

Lamium amplexicaule th Μονοετής πόα seeder  + + + + 

Scutellaria sp. th Μονοετής πόα seeder ναι    + 

Origanum sp. ch υπο-θάμνος resprouter   +   

Labiatae 

Phlomis samia h Πολυετής πόα resprouter  +    

Coronilla sp. th Μονοετής πόα seeder  +    

Genista acanthoclada nph υπο-θάμνος seeder  +    

Lathurus laxiflorus h Πολυετής πόα both    + + 

Lupinus sp. th Μονοετής πόα seeder  + +   

Medicago arabica th Μονοετής πόα seeder  +  +  

Spartium junceum ph Θάμνος both   +   

Trifolium angustifolium th Μονοετής πόα seeder   + +  

Leguminosae 

Trifolium arvense th Μονοετής πόα seeder     + 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 94 

Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

Trifolium campestre th Μονοετής πόα seeder  +  +  

Trifolium repens h Πολυετής πόα resprouter   +   

Trifolium subterraneum h Πολυετής πόα both   +  + 

Vicia sativa th Μονοετής πόα seeder  +    

Vicia lathyroides th Μονοετής πόα seeder  + +   

Asphodelus ramosus g Πολυετής πόα resprouter  + + + + 

Asparagus sp. nph υπο-θάμνος resprouter   + + + 

Muscari comosum g Πολυετής πόα resprouter   +   
Liliaceae 

Ornithogalum sp. g Πολυετής πόα resprouter     + 

Linum sp. th Μονοετής πόα seeder   +  + 
Linaceae 

Ruscus acuelatus ch Θάμνος resprouter     + 

Orchis provincialis g Πολυετής πόα resprouter  +  + + 
Orchidaceae 

Cephalanthera longifolia g Πολυετής πόα resprouter  +   + 

Papaveraceae Fumaria sp. th Μονοετής πόα seeder   +  + 

Anagalis arvensis th Μονοετής πόα seeder  +  +  
Primulaceae 

Cyclamen repandum g Πολυετής πόα resprouter  +  + + 

Clematis vitalba nph Ξυλώδες 
αναρριχόμενο resprouter   +   

Ranunculaceae 
Ranunculus sp. unk Πόα unk  +  + + 

Rosaceae Aremonia agrimonoides h Πολυετής πόα seeder     + 



Βιολογικοί δείκτες κατάστασης διατήρησης καμένων κοινοτήτων σε ορεινά δασικά συστήματα της Πελοποννήσου 

 95 

Οικογένεια Taxon Βιοτική 
μορφή 

Αυξητική 
μορφή 

Μηχανισμός 
αναγέννησης Αποικιστής 1η θέση 2η θέση 

2η θέση 
(ήπια 

καμένη) 
3η θέση 

 Potentilla micrantha h Πολυετής πόα unk     + 

 Rosa sp. ph Δένδρο resprouter  +   + 

 Crataegus monogyna ph Δένδρο resprouter  + +  + 

 Rubus sp. ph Θάμνος resprout    +  

 Fragaria sp. h Πολυετής πόα resprouter ναι +  + + 

 Malus sylvestris ph Δένδρο resprouter ναι  +   

 Sanguisorba minor h Πολυετής πόα unk   +   

 Pyrus spinosa ph Δένδρο resprouter ναι  +  + 

Rubiaceae Galium sp. unk Πόα unk  + + + + 

Digitalis sp. h Πόα resprouter ναι +    

Linaria pelisseriana th Μονοετής πόα seeder  +  + + 

Scrophularia sp. unk Πόα unk  + + +  

Verbascum sp. h Πολυετής πόα resprout  + +  + 

Veronica chamaedrys h Πολυετής πόα both  + +   

Scrophulariaceae 

Veronica glauca ssp. 
peloponnesiaca th Μονοετής πόα seeder  + +   

Umbelliferae Daucus carota g Πολυετής πόα resprouter   +   

Violaceae Viola sp. h Πολυετής πόα resprouter    +  
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Παράρτημα ΙΙ 
Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα για τις 
φυτοκοινότητες από τις άκαυτες συστάδες Κεφαλληνιακής ελάτης και Μαύρης πεύκης. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα δεδομένα για τα φυτικά taxa, τα οποία 
αναγνωρίστηκαν μέχρι το επίπεδο γένους, είδους ή υποείδους. Στη στήλη Βιοτική μορφή 
οι συμβολισμοί έχουν ως εξής: ph: φανερόφυτο, nph: νανοφανερόφυτο, ch: χαμαίφυτο, h: 
ημικρυπτόφυτο, g: γεώφυτο, th: θερόφυτο, unk: άγνωστο (φυτικά taxa που δεν κατέστη 
δυνατός ο προσδιορισμός της βιοτικής τους μορφής). Επίσης, σημειώνεται η παρουσία τους 
στις θέσεις δειγματοληψίας. 
Πίνακας 13 Κατάλογος φυτικών taxa από τις άκαυτες φυτοκοινότητες Κεφαλληνιακής 

ελάτης 

Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητκή μορφή 1η 
θέση 

2η 
θέση 

GYMNOSPERMAE 

Pinaceae Abies cephalonica ph Δένδρο + + 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus ph Θάμνος + + 

ANGIOSPERMAE 

Boraginaceae Myosotis sp. th Μονοετής πόα + + 

Campanulaceae Campanula spatulata g Πολυετής πόα + + 

Cerastium sp. th Μονοετής πόα + + 

Silene sp. th Μονοετής πόα + + Caryophyllaceae 

Stellaria sp. th Μονοετής πόα + + 

Anthemis sp. h Πολυετής πόα +  

Carlina sp. h Πολυετής πόα  + 

Centaurea sp. h Πολυετής πόα + + 

Crepis rubra th Μονοετής πόα +  

Doronicum orientale g Πολυετής πόα +  

Picnomon acarna h Πολυετής πόα +  

Taraxacum sp. h πολυετής πόα + + 

Compositae 

Tragopogon sp. h Πολυετής πόα  + 

Convolvulaceae Convolvulus sp. h Πολυετής πόα +  

Crassulaceae Sedum sp. th Μονοετής πόα + + 

Cardamine sp. th Μονοετής πόα +  
Cruciferae 

Thlaspi sp. h Πόα + + 

Euphorbiaceae Euphorbia myrsinites ch υπο-θάμνος + + 

Fagaceae Quercus coccifera ph Θάμνος + + 

Geraniaceae Geranium sp. th Μονοετής πόα + + 

Gramineae Brachypodium retusum h πολυετής πόα + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητκή μορφή 1η 
θέση 

2η 
θέση 

Cynosurus sp. th Μονοετής πόα + + 

Helictotrichon sp. h Πολυετής πόα +  

Guttiferae Hypericum empetrifolium nph υπο-θάμνος +  

Iridaceae Crocus sp. g Πολυετής πόα  + 

Acinos sp. ch υπο-θάμνος + + 

Teucrium sp. ch υπο-Θάμνος  + 

Scutellaria rupestris h Πολυετής πόα +  
Labiatae 

Thymus serpyllum ch υπό-θάμνος  + 

Dorycnium hirsutum ch υπο-θάμνος +  

Lotus sp. th Μονοετής πόα + + 

Lupinus sp. th Μονοετής πόα  + 

Medicago sp. th μονοετής πόα  + 

Trifolium arvense th Μονοετής πόα + + 

Trifolium campestre th Μονοετής πόα + + 

Trifolium grandiflorum th Μονοετής πόα + + 

Leguminosae 

Trifolium stellatum th Μονοετής πόα  + 

Scilla autumnalis g Πολυετής πόα  + 
Liliaceae 

Ornithogalum sp. g Πολυετής πόα + + 

Oleaceae Phillyrea latifolia ph Θάμνος + + 

Orchis sp. (1) g Πολυετής πόα + + 

Orchis sp. (2) g Πολυετής πόα +  Orchidaceae 

Cephalanthera longifolia g Πολυετής πόα +  

Primulaceae Cyclamen sp. g Πολυετής πόα  + 

Ranunculaceae Ranunculus sp. g Πολυετής πόα + + 

Rosaceae Rubus sp. ph Θάμνος + + 

Rubiaceae Galium sp. th Μονοετής πόα + + 

Verbascum sp. h Πολυετής πόα +  
Scrophulariaceae 

Veronica chamaedrys h Πολυετής πόα +  

Umbelliferae Torilis arvensis th Μονοετής πόα +  
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Πίνακας 14 Κατάλογος φυτικών taxa από τις άκαυτες φυτοκοινότητες Μαύρης πεύκης 

Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητκή μορφή 1η 
θέση 

2η 
θέση 

PTERIDOPHYTA 

Polypodiaceae Pteridium aquilinum h Πολυετής πόα + + 

GYMNOSPERMAE 

Pinaceae Pinus nigra ph Δένδρο + + 

ANGIOSPERMAE 

Myosotis sp. th Μονοετής πόα  + 

Anchusa sp. unk Πόα +  Boraginaceae 

Onosma sp. ch υπο-θάμνος  + 

Campanula spatulata g Πολυετής πόα + + 
Campanulaceae 

Campanula sp. unk Πολυετής πόα + + 

Cerastium sp. th Μονοετής πόα + + 

Silene sp. th Μονοετής πόα + + Caryophyllaceae 

Petrorhagia sp. th Μονοετής πόα + + 

Cistus sp. np υπο-Θάμνος + + 
Cistaceae 

Helianthemum aeguptiacum th Μονοετής πόα +  

Achillea nobilis h Πολυετής πόα  + 

Anthemis sp. h Πολυετής πόα +  

Centaurea raphanina subsp. 
mixta h Πολυετής πόα  + 

Centaurea sp. h Πολυετής πόα  + 

Cirsium sp. h Πολυετής πόα  + 

Crupina crupinastrum th Μονοετής πόα +  

Doronicum orientale g Πολυετής πόα  + 

Scariola sp. h Πολυετής πόα  + 

Senecio vulgaris th Μονοετής πόα + + 

Compositae 

Tragopogon sp. h Πολυετής πόα +  

Sedum sp. th Μονοετής πόα  + 
Crassulaceae 

Umbilicus sp. g Πολυετής πόα  + 

Dispacaceae Knautia integrifolia th Μονοετής πόα +  

Ericaceae Erica arborea ph Θάμνος + + 

Euphorbiaceae Euphorbia myrsinites ch υπο-θάμνος + + 

Quercus coccifera ph Θάμνος + + 

Quercus ilex ph Δένδρο + + Fagaceae 

Castanea sativa ph Δένδρο + + 
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Οικογένεια Taxon Βιοτική μορφή Αυξητκή μορφή 1η 
θέση 

2η 
θέση 

Geraniaceae Geranium sp. th Μονοετής πόα  + 

Aira elegantissima th Μονοετής πόα + + 

Brachypodium retusum h Πολυετής πόα +  

Briza maxima th Μονοετής πόα  + 

Bromus sterilis th Μονοετής πόα + + 

Gramineae 

Cynosurus sp. th Μονοετής πόα + + 

Guttiferae Hypericum empetrifolium nph υπο-θάμνος +  

Clinopodium vulgare h Πολυετής πόα  + 

Phlomis samia h Πολυετής πόα  + Labiatae 

Thymus serpyllum ch υπό-θάμνος +  

Dorycnium penthaphyllum ch υπο-θάμνος +  

Cytisus sp. ch υπό-θάμνος +  

Trifolium arvense th Μονοετής πόα + + 

Trifolium angustifolium th Μονοετής πόα  + 

Trifolium campestre th Μονοετής πόα + + 

Trifolium sp. th μονοετής πόα +  

Vicia lathyroides th Μονοετής πόα + + 

Leguminosae 

Vicia sp. th Μονοετής πόα + + 

Muscari comosum g πολυετής πόα + + 
Liliaceae 

Ornithogalum sp. g Πολυετής πόα  + 

Orobanchaceae Orobanche sp. h Πολυετής πόα  + 

Onagraceae Epilobium sp. h Πολυετής πόα  + 

Polygonaceae Polygonum sp. unk Πόα +  

Ranunculaceae Ranunculus sp. g Πολυετής πόα + + 

Rosa sp. ph Θάμνος  + 

Rubus sp. ph Θάμνος +  Rosaceae 

Sanguisorba minor h Πολυετής πόα +  

Rubiaceae Galium sp. th Μονοετής πόα +  

Scrophulariaceae Verbascum sp. h Πολυετής πόα + + 

 


