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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από τα ψηλά βουνά της Ελλάδας λίγα μόνο έχουν μελετηθεί στο
σύνολό τους σε επίπεδο χλωρίδας και βλάστησης. Από τα ψηλά βουνά της
Στερεάς Ελλάδας μόνο η Οίτη (Καρέτσος 2001),
και ο Τυμφρηστός
(Dimitrellos & Christodoulakis 1995) έχουν μελετηθεί διεξοδικά στο σύνολό
τους, ενώ ορεινοί όγκοι όπως ο Παρνασσός, η Γκιώνα και τα Βαρδούσια
παρέμεναν ανεπαρκώς γνωστά.
Ακόμη όμως και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία ή παλιότερες
δημοσιευμένες εργασίες για τη χλωρίδα και τη βλάστηση των ψηλών ορεινών
όγκων της Στερεάς Ελλάδας, είναι αποσπασματικές. Έτσι μεγάλο μέρος της
χλωρίδας και της βλάστησης που αυτά φιλοξενούν, παραμένει άγνωστο.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έρχεται να καλύψει μέρος των
άγνωστων ψηλών βουνών της Στερεάς Ελλάδας. Μετά από έξι έτη συνολικής
ερευνητικής εργασίας είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη
εικόνα, για τη χλωρίδα και τη βλάστηση του ορεινού συγκροτήματος των
Βαρδουσίων, που αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση ορεινό συγκρότημα στην
Στερεά Ελλάδα.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι κυρίως η καταγραφή και η
ανάλυση της χλωρίδας, η διερεύνηση και η μελέτη της βλάστησης, του
ορεινού συγκροτήματος των Βαρδουσίων. Εκτός από τα παραπάνω,
αναλύονται οι φυτογεωγραφικές σχέσεις του συγκροτήματος και ο ενδημισμός
σε χλωριδικό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε οικολογικές
παρατηρήσεις που αφορούν κυρίως τη φυτοκοινωνιολογία και την δυναμική
των βλαστητικών ομαδοποιήσεων όπως καταγράφησαν στο συγκρότημα. Η
γεωλογία, το κλίμα και το βιοκλίμα της περιοχής που αναπτύσσονται σε
ιδιαίτερα κεφάλαια, διαμορφώνουν σαφέστερη οικολογική εικόνα της
ερευνητικής περιοχής, διευκολύνοντας τη συσχέτιση των παραγόντων του
περιβάλλοντος, που επιδρούν στη χλωρίδα και τη βλάστηση της ορεινής
περιοχής. Τέλος διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα, για τις
ανθρωπογενείς επιδράσεις στο συγκρότημα και προτείνονται ρεαλιστικά
μέτρα προστασίας όπου κρίνεται απαραίτητο.
Οι λόγοι που συνέτειναν στην επιλογή των Βαρδουσίων Ορέων ως
αντικείμενο έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:

Η χλωρίδα των Βαρδουσίων Ορέων ήταν ως σήμερα ανεπαρκώς
γνωστή, ενώ για τη βλάστηση υπήρχε ως τώρα μια συγκριτική εργασία
των Quezel & Barbero (1964) για τα ψηλά βουνά της Στερεάς Ελλάδας
Βαρδούσια, Γκιώνα, Παρνασσό και μία ακόμη για τα Βαρδούσια του
Quezel (1973). Η τελευταία εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη έρευνα
για την βλάστηση του όρους, καθώς αυτή περιορίζεται στο δυτικό τμήμα
του συγκροτήματος και δεν αφορά το σύνολό του.
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Σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτέλεσε η γεωγραφική θέση του
συγκροτήματος. Μεταξύ των βουνών της Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας
και ανάμεσα από τα όρη της Πίνδου και της Πελοποννήσου, τα Βαρδούσια
αποτελούν σημείο συνάντησης χλωριδικών στοιχείων, με διαφορετική
γεωγραφική εξάπλωση, γεγονός που καθιστά την παρούσα έρευνα πολύ
ενδιαφέρουσα ως προς τα εξαγόμενα αποτελέσματα.
Η ενασχόληση με την ορειβασία, η περιέργεια και η αγάπη, που είχε
καλλιεργηθεί μέσα μου για τα ψηλά ελληνικά βουνά, αποτέλεσαν έναυσμα
για την επιλογή μου.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Θέση – Ορεογραφική διαμόρφωση
Τα Βαρδούσια Όρη είναι το μεγαλύτερο ορεινό συγκρότημα της
Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκονται στα κεντρικά της Στερεάς Ελλάδας, ανάμεσα
από τα χαμηλότερα βουνά της ορεινής Ναυπακτίας στα δυτικά και τη Γκιώνα
στα ανατολικά. Το μεγαλύτερο τμήμα του συγκροτήματος ανήκει στο νομό
Φωκίδας, ενώ στα Βορειοανατολικά ένα μικρό τμήμα βρίσκεται στο νομό
Φθιώτιδας.
Τα Βαρδούσια Όρη περικλείονται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες,
με γεωγραφικό μήκος 22° 05 έως 22° 12 και γεωγραφικό πλάτος 38° 33 έως
38° 45. Η έκταση της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει όλο το συγκρότημα και
ανέρχεται περίπου σε 26.000 εκτάρια.
Τα βόρεια όρια της ερευνητικής περιοχής καθορίζονται από μια ομαλή
μικρή οροσειρά με μικρές εξάρσεις, η οποία αποτελείται - από τα δυτικά προς
τα ανατολικά - από τις ορεινές εξάρσεις: ¨Ομαλό¨, ¨Τσελίκαινα¨, ¨Σινάνι¨ και το
¨Μεγάλο Ζάστανο¨ ή ¨βουνό της Χωμήριανης¨ (αναφέρεται επίσης και με το
όνομα ¨Μεγάλη Χούνη¨). Οι δυό πρώτοι ορεινοί όγκοι
είναι αρκετά
απομακρυσμένοι από τον κύριο όγκο του συγκροτήματος ενώ δεν φαίνεται να
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στα βόρειο-ανατολικά, τα όρια
ταυτίζονται με το ρεύμα ¨Αρκουδόρεμα¨ (παραπόταμος του Μόρνου), ενώ στα
ανατολικά τα όρια τίθενται από τον ποταμό Μόρνο, ο οποίος εκβάλλει στην
τεχνητή λίμνη που φέρει το όνομά του, κάτω από το χωριό Τριβίδι. Στη
συνέχεια, στα νότια όρια της περιοχής μελέτης βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του
Μόρνου, ενώ στα δυτικά ο ποταμός ¨Κόκκινος¨, που πηγάζει πάνω από τα
χωριά Δάφνος και Διχώρι και εκβάλλει και αυτός στα ανατολικά της λίμνης του
Μόρνου. Από το ¨Διχώρι¨ (¨Κωστάριτσα¨) ο δασικός δρόμος ¨Σκαφίδα –
Λάκκα¨ - Αρτοτίνα αποτελεί τα δυτικά όρια της ερευνητικής μας περιοχής
περικλείοντας έτσι ολόκληρο το ορεινό συγκρότημα των Βαρδουσίων.
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Δυτικό συγκρότημα
Χαρακτηρίζεται από εντονότατο ανάγλυφο, με μεγάλες υψομετρικές
διαφορές, που σε αρκετά σημεία γίνεται εξαιρετικά απόκρημνο. Διακρίνουμε
τέσσερεις μεγάλους όγκους: Νότιο-δυτικά ο όγκος της ¨Κωστάριτσας¨ ή
¨Κορυφής¨(2.375μ.), μοιάζει σαν κώνος με ευρεία βάση. Ανατολικά
διακρίνονται οι ¨Σούβλες¨ μια σειρά από τρεις απόκρημνες κορυφές,
δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα από μύτες, που καθώς
προβάλλονται στον ορίζοντα δίνουν την όψη πριονιών, με υψόμετρο πάνω
από 2.300μ. Βόρεια των ¨Σουβλών¨ προβάλλει ο εντυπωσιακός όγκος της
¨Αλογοράχης¨. Πρόκειται για σχεδόν απογυμνωμένο, ασβεστολιθικής
σύστασης
ορεινό όγκο, με ισχυρές κλίσεις. Στην προέκταση της
¨Αλογοράχης¨ προς το Βορρά διακρίνεται ο ασβεστολιθικός όγκος της
¨Πλάκας¨ και αμέσως μετά της ¨Πυραμίδας¨. Η ¨Πλάκα¨ και η ¨Πυραμίδα¨ στην
πραγματικότητα δεν μοιάζουν να ξεχωρίζουν μεταξύ τους τόσο
γεωμορφολογικά όσο και φυσιογνωμικά. Έτσι αναφέρονται στους χάρτες
πολλές φορές με το όνομα ¨Πλάκα – Πυραμίδα¨. Όλες αυτές οι κορυφές είναι
συνεχείς και διατάσσονται με κατεύθυνση βορρά – νότο, όχι όμως σε ευθεία
γραμμή αλλά διαμορφώνοντας ένα επιβλητικό ασβεστολιθικό σχηματισμό που
μοιάζει με ένα τεράστιο αμφιθέατρο, με το άνοιγμά του να κοιτά προς την
Αρτοτίνα και έχοντας σαν κέντρο του τα Αρτοτινά λιβάδια (1.800 μ.).
Βόρειο συγκρότημα
Ανατολικά του δυτικού συγκροτήματος βρίσκεται μια μεγάλη έκταση
από αλπικά λιβάδια. Είναι τα ¨Μουσουνιώτικα λιβάδια¨ όπου κάποτε
ασκούνταν εντατική κτηνοτροφία. Τα λιβάδια αυτά διασχίζονται από το
Καρυώτικο ρεύμα (παραπόταμος του Εύηνου), που χωρίζει το Δυτικό από το
Βόρειο συγκρότημα. Το Βόρειο συγκρότημα ξεκινά από την περιοχή
¨Πιτιμάλικο¨ όπου βρίσκονται και τα δύο καταφύγια του συγκροτήματος και με
φυσικό όριο την περιοχή ¨Σταυρός¨ και το ¨Καναβόρεμα¨, κατευθύνεται βόρεια
– βόρειο δυτικά.
Το Βόρειο συγκρότημα διαφέρει πολύ σε σχέση με τα άλλα δυό
τμήματα που περιγράψαμε πιο πάνω. Είναι πολύ ομαλότερο, με διαφορετική
φυσιογνωμία και σημαντικότατες γεωμορφολογικές διαφορές από τα τμήματα
που έχουν περιγραφεί ως τώρα. Η κορυφογραμμή του βόρειου
συγκροτήματος (αποτελεί τα όρια των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας) και
απαρτίζεται από τις κορυφές Μεγάλη Χούνη ή Χωμήριανη (2.293 μ.), το Σινάνι
(2.2054 μ.), την Τσελίκαινα που σχεδόν δεν διακρίνεται από το Σινάνι, ενώ
δυτικότερα συναντάμε το Ομαλό (1,750 μ.).
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Νότιο συγκρότημα
Πρόκειται για την μεγάλη οροσειρά με μήκος 11 χλμ. που αρχίζει από
τα ¨Μετερίζια¨ και το διάσελο του ¨Σταυρού¨ και καταλήγει στη λίμνη του
Μόρνου. Αν και η οροσειρά εμφανίζεται ισοϋψής, υπάρχουν πάνω από 35
κορυφές με ύψος άνω των 2000 μ., ενώ 7 από αυτές είναι πάνω από 2400 μ.
Εδώ ανήκει και η κορυφή ¨Κόραξ¨ με υψόμετρο 2.495 μ. Αν και οι
περισσότερες κορυφές στο νότιο συγκρότημα είναι ανώνυμες, εντούτοις
διακρίνονται από βορρά προς νότο εκτός από τον Κόρακα, ο Κοκκινιάς, το
Όρνιο, τα Κοράκια κ.ά.

2.2 Παλαιογεωγραφία – Γεωλογία
Εισαγωγή
Κατά τα έτη 1891 - 1892 ο μεγάλος γεωλόγος επιστήμονας A.
Philippson με την εργασία του “Der Peloponnes” έθεσε της βάσεις για την
γνώση της στρωματογραφίας και της τεκτονικής δομής της Πελοποννήσου,
αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου. Το 1898 με την εργασία του “La
tectonique de l’ Egéide” , διακρίνει τον Ελλαδικό χώρο σε τρία συστήματα
σχηματισμών:
Το πτυχωμένο σύστημα της Ανατολικής Ελλάδας, που καταλαμβάνει το
ανατολικό τμήμα της Αιγηίδος και αντιπροσωπεύεται κυρίως από την
Αττικοκυκλαδική κρυσταλλική μάζα (αρχαϊκής παλαιοζωικής ηλικίας).
Το σύστημα ή τόξο του νότιου Αιγαίου, το οποίο απαντάται στην
Κεντρική – Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη.
Το σύστημα της Δυτικής Ελλάδας, με ανάπτυξη στην Ηπειρωτική
Ελλάδα και την Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τις παρακάτω ζώνες –
υποζώνες, που διακρίνονται από τον A. Philippson για πρώτη φορά.
Την ζώνη Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας: Στην οποία διακρίνονται
δύο υποζώνες: 1) Την υποζώνη του Παρνασσού, 2) Την υποζώνη της Οίτης.
Την ζώνη της Πίνδου, με τρεις υποζώνες: 1) Την υποζώνη του
Ανατολικού Φλύσχη της Πίνδου, 2) Την υποζώνη των Ασβεστόλιθων της
Πίνδου και 3) Την υποζώνη του Δυτικού Φλύσχη της Πίνδου.
- Και την Ιόνια ζώνη, που καταλαμβάνει την Δυτική παρυφή της
Ηπειρωτικής Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.
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2.2.1 Αλπικές και Ελληνίδες οροσειρές
Ο Ευρωπαϊκός χώρος σύμφωνα με την διεθνή γεωλογική βιβλιογραφία
διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες: α) Στην Πανάρχαια Ευρώπη β) Στην
Παλαιο-ευρώπη, γ) Στην Μεσο-ευρώπη και δ) Στην Νέο-ευρώπη που
περιλαμβάνει τα νότια τμήματα της Ευρώπης (Πυρηναία, Άλπεις, Ιταλία,
Βαλκανική χερσόνησο κτλ.) και οφείλει τη γένεσή της στον Αλπικό ορογενετικό
κύκλο (Μεσοζωϊκός – Καινοζωϊκός αιώνας.
Ο ελλαδικός χώρος, όπως και ολόκληρη η Βαλκανική χερσόνησος,
περιλαμβάνονται στη Νέο-ευρώπη και αποτελούν τμήμα των εκτεταμένων
Αλπικών οροσειρών, που αρχίζουν από την Ισπανία και φθάνουν μέχρι τις
δυτικές ακτές του Ειρηνικού ωκεανού.
Οι Αλπικές οροσειρές αποτελούνται από δύο κλάδους: Τον Αλπιδικό
και τον Διναρικό. Ο τελευταίος περιλαμβάνει την οροσειρά του Άτλαντα στη
Βόρεια Αφρική, τα Απέννινα, τις Νότιες Άλπεις, τις Διναρίδες, τις Ελληνίδες, τις
Ταυρίδες, τις Ιρανίδες, τα Ιμαλάια κ.ά.

Περί γεωτεκτονικών ζωνών – Ελληνίδες οροσειρές.
Οι Ελληνίδες οροσειρές, σχηματίσθηκαν με την πτύχωση του χώρου
της Μεσοτηθύος και αποτελούν την προέκταση των Διναρίδων προς τον νότο.
Διατρέχουν τον Ελληνικό χώρο με κατεύθυνση ΒΒΔ – ΝΝΑ. Κατόπιν
ακολουθούν τη διεύθυνση του Ελληνικού τόξου, το οποίο κάμπτεται προς τα
ανατολικά, και δια μέσου των Δωδεκανήσων ενώνονται με τις Ταυρίδες
οροσειρές της νότιας Τουρκίας, των οποίων η διεύθυνση είναι Α-Δ. Οι
Διναρίδες, οι Ελληνίδες και οι Ταυρίδες, σχηματίζουν το Διναροταυρικό
τόξο, το οποίο αναπτύσσεται σε σχήμα τόξου, από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι και
τη Νότια Τουρκία.
Οι γεωτεκτονικές ζώνες, που δομούν τις Ελληνίδες οροσειρές,
διακρίθηκαν από τον J. Brunn (1956) σε εξωτερικές και εσωτερικές
γεωτεκτονικές ζώνες. Κάθε μια από τις ζώνες αυτές διατηρεί τους δικούς της
λιθολογικούς, παλαιογεωγραφικούς και τεκτονικούς χαρακτήρες.
Επειδή ο ορεινός όγκος των Βαρδουσίων ανήκει στις εξωτερικές
γεωτεκτονικές ζώνες, παρακάτω θα περιοριστούμε αυστηρά σε αυτές και
μόνο. Οι εξωτερικές γεωτεκτονικές ζώνες χαρακτηρίζονται από συνεχή
ιζηματογένεση, από το Τριαδικό μέχρι και το μεγαλύτερο τμήμα του
Τριτογενούς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το Κατώτερο – Μέσο
Μειόκαινο. Σε αντίθεση με τις εσωτερικές γεωτεκτονικές ζώνες που έχουν
προσβληθεί από δύο κύριες ορογενετικές φάσεις, οι εξωτερικές έχουν
τεκτονισθεί από μία μόνο κύρια ορογενετική φάση που έλαβε χώρα κατά το
Ανώτερο Ηώκαινο έως και το Κατώτερο-Μέσο Μειόκαινο.
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Σήμερα δεχόμαστε ότι στις εξωτερικές γεωτεκτονικές ζώνες ανήκουν 12
επιμέρους ζώνες ή ενότητες του Ελληνικού χώρου. Με τον ορεινό σχηματισμό
του συγκροτήματος των Βαρδουσίων σχετίζονται δύο από τις 12 ανωτέρω
ενότητες. Η πρώτη είναι η ζώνη Πίνδου ή Ωλονού – Πίνδου και η δεύτερη οι
σειρές της υποθαλάσσιας αύλακας Βαρδουσίων – Επιδαύρου.

2.2.2 Παλαιογεωγραφική και ορογενετική εξέλιξη του χώρου
ανατολικά της ζώνης Πίνδου.
Γενικά
Στον παλαιογεωγραφικό χώρο που βρισκόταν στην ανατολική παρυφή
της Πίνδου, είχαν από τους ειδικούς διακριθεί οι ενότητες σχηματισμών των
Βαρδουσίων και του Κόζιακα. Παλιότερα οι ενότητες αυτές είχαν θεωρηθεί ως
μεταβατικές ενότητες σχηματισμών της ανατολικής παρυφής της ζώνης
Πίνδου και είχαν ονομαστεί η μεν πρώτη υποζώνη Βαρδουσίων, η δε δεύτερη
Υπερπινδική υποζώνη. Σχετικά με την διαμόρφωση του προς τα ανατολικά
της πινδικής αύλακας παλαιογεογραφικού χώρου, κατά το Τριαδικό –
Ιουρασικό, έχει πρόσφατα προταθεί μια νέα διάρθρωση του χώρου αυτού, η
οποία από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχει ως εξής:
1) Ανατολικά της πινδικής αύλακας και παράλληλα προς αυτήν είχε
διαμορφωθεί ένα υποθαλάσσιο ύβωμα, στο χώρο του οποίου αποτέθηκαν οι
σχηματισμοί των ενοτήτων: Κόζιακα, Τρίλοφου, Πεντεορίων, Γερανίων και
Τραπεζώνας.
2) Ανατολικότερα του παραπάνω υβώματος είχε διαμορφωθεί μια
υποθαλάσσια αύλακα, η ύπαρξη της οποίας σχετιζόταν με την δράση
μεγάλων ρηγμάτων, όπως τα ρήγματα του Σπερχειού και του Κορινθιακού
κόλπου, των οποίων η δράση είχε αρχίσει από το Τριαδικό – αρχές
Κατώτερου Ιουρασικού. Στο βόρειο τμήμα του ρήγματος του Σπερχειού
αποτέθηκαν σχηματισμοί Μαλιακών σειρών που αποτελούν τη Μαλιακή ζώνη.
Στο τμήμα της αύλακας που βρισκόταν μεταξύ των ρηγμάτων του Σπερχειού
και του Κορινθιακού κόλπου αποτέθηκαν οι σχηματισμοί της ενότητας των
Βαρδουσίων (Κατσικάτσος 1992).
Η υποθαλάσσια αύλακα της Μαλιακής ζώνης και της Ενότητας των
Βαρδουσίων.
Πιο πάνω έγινε λόγος για τη Μαλιακή ζώνη, της οποίας οι σχηματισμοί
αποτέθηκαν στο τμήμα της αύλακας που βρισκόταν βόρεια του ρήγματος του
Σπερχειού. Από πολλούς ερευνητές υποστηρίζεται ότι το τμήμα αυτού του
ρήγματος ήταν μια βαθιά θάλασσα και τελικά εξελίχθηκε σε ωκεανό, από τον
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οποίο προήλθαν αργότερα τα οφιολιθικά πετρώματα που συνοδεύουν τους
σχηματισμούς της Μαλιακής ζώνης και μεγάλου τμήματος της Πελαγονικής.
Όσον αφορά την προέλευση των οφιολιθικών αυτών πετρωμάτων έχει
διατυπωθεί και η άποψη ότι αυτά ίσως προέρχονται από το ωκεανό της
Αλμωπίας (που βρισκόταν ανατολικά της Πελαγονικής ζώνης).
Νότια του ρήγματος του Σπερχειού εντοπίζεται η Ενότητα των
Βαρδουσίων και της Επιδαύρου. Πιο κάτω θα περιορισθούμε στην πρώτη,
διότι ολόκληρος ο ορεινός όγκος των Βαρδουσίων ανήκει σε αυτήν.
Ενότητα Βαρδουσίων
Η παλαιότερη άποψη ότι το συγκρότημα των Βαρδουσίων ανήκε στην
μεταβατική υποζώνη Βαρδουσίων μεταξύ των ζωνών Παρνασσού
(ανατολικά) και Πίνδου (δυτικά), έχει αναθεωρηθεί. Σήμερα δεχόμαστε ότι ο
χώρος που καταλαμβάνεται από το συγκρότημα, ήταν τμήμα της Μαλιακής
υποθαλάσσιας αύλακας Βαρδουσίων – Επιδαύρου που παρεμβαλλόταν
μεταξύ του υποθαλάσσιου υβώματος της ζώνης Παρνασσού (ανατολικά) και
του υποθαλασσίου υβώματος της Ενότητας των Πεντεορίων, από τα δυτικά. Η
αύλακα Βαρδουσίων – Επιδαύρου ήταν αύλακα με μικρό εύρος και μέτριο
βάθος, ενώ δεχόταν τόσο τα αυτόχθονα βιοχημικά ιζήματα των εκατέρωθέν
της υβωμάτων (των Πεντεορίων και του Παρνασσού), με μορφή
υποθαλάσσιων πλευρικών κορημάτων και ολισθοστρωμάτων. (Κατσικάτσος
1992)
Η σειρά της Ενότητας Βαρδουσίων παρουσιάζει μεγάλη λιθολογική
ποικιλία. Κατά τους Celet (1962), Ardaens (1978), Fleury (1980) κ.ά. η σειρά
αυτή από κάτω μέχρι πάνω έχει ως εξής:
Τριαδικό: Περιλαμβάνει ένα σύνολο ηφαιστειοϊζηματογενών
πετρωμάτων από βασαλτικές και τραχειτικές λάβες με πυροκλαστικά υλικά,
πηλίτες και ασβεστόλιθους με διαστρώσεις πυριτόλιθων του Σκιθίου. Κατά
θέσεις αναπτύσσονται ασβεστόλιθοι κονδυλώδεις, ερυθρωποί με Αμμωνίτες
του Ανώτερου Ανισίου (Ardaens et al., 1979). Κατά την ίδια
παλαιογεωγραφική περίοδο έχουμε ασβεστoλίθους με διαστρώσεις
πυριτόλιθων και πηλίτες, με μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους, στα ανώτερα
μέλη τους, της εποχής του Καρνίου – Νορίου.
Ιουρασικό: Το Λιάσιο αντιπροσωπεύεται από λατυποπαγείς
ασβεστολίθους, ενώ κατά το Δογγέριο και Μάλμιο συντελείται κυρίως πυριτική
ιζηματογένεση από ιάσπιδες. Κατά την εποχή του Τιθωνίου έχουμε
δημιουργία δολομιτικών ασβεστολίθων ή με πυριτόλιθους συχνά
λατυποπαγείς.
Κρητιδικό:
Η παλαιογεωλογική περίοδος του Κρητιδικού
αντιπροσωπεύεται
από
πελαγικούς
ασβεστολίθους
και
πολλούς
λατυποπαγείς ασβεστολίθους.
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Τέλος το Παλαιόκαινο αντιπροσωπεύεται από κόκκινους πηλίτες της
βάσης του φλύσχη, με ενστρώσεις λατυποπαγών και διάσπαρτες λατύπες
ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται ψαμμίτες μεγάλου πάχους, που συνιστούν τον
ηωκαινικής ηλικίας φλύσχη της περιοχής.

2.3
Κλίμα
Γενικά
Ο Ελληνικός χώρος έχει κλίμα μεσογειακό. Τα χαρακτηριστικά του
μεσογειακού κλίματος είναι κυρίως η άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων
στον ετήσιο κύκλο και η μακρά ξηρή θερινή περίοδος.
Η άμεση συσχέτιση του κλίματος με τη βλάστηση και τη χλωρίδα ενός
τόπου, επιβάλλει την διερεύνηση των κυριότερων κλιματικών παραγόντων
που επιδρούν πάνω στην περιοχή.
Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα σ’ ένα τόπο είναι το
γεωγραφικό πλάτος, η σχετική κατανομή ξηράς - θάλασσας, το ανάγλυφο και
τα κέντρα δράσης των γενικών αερίων ρευμάτων. Το γεωγραφικό πλάτος
επηρεάζει το κλίμα ενός τόπου κυρίως επιδρώντας στην κατανομή της
θερμοκρασίας. Με την απομάκρυνση από τον Ισημερινό, η διαφοροποίηση σε
εποχές γίνεται εντονότερη (Κοτίνη-Ζαμπάκα 1983).
Η ύπαρξη της θάλασσας ασκεί έντονη επίδραση στο κλίμα της
Ελλάδας. Η θάλασσα εξ’ αιτίας της μεγάλης θερμοχωρητικότητάς της τείνει να
μετριάσει τα θερμοκρασιακά μέγιστα και ελάχιστα, όχι μόνο πάνω από τη
μάζα της αλλά και στην παρακείμενη ξηρά. Ταυτόχρονα τα ηπειρωτικά μέρη
δεν δέχονται την επίδραση αυτή με αποτέλεσμα τα θερμοκρασιακά μέγιστα
και ελάχιστα εκεί να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη διακύμανση. Έτσι
εμφανίζεται
στον
Ελληνικό
χώρο
αξιοσημείωτη
θερμοκρασιακή
διαφοροποίηση μεταξύ των ηπειρωτικών και παραθαλασσίων περιοχών,
δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη κλιματική ποικιλότητα που αντανακλά στην
βλάστηση.
Το έντονο ανάγλυφο της χώρας επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία
και τη βροχόπτωση. Η διάταξη της οροσειράς της Πίνδου επηρεάζει την
πορεία των θερμών και υγρών ανέμων που πνέουν το χειμώνα από Β-ΒΔ
προς Ν-ΝΔ αποβάλλοντας το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών με μορφή
κατακρημνισμάτων στη δυτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα η ίδια οροσειρά
προστατεύει τα δυτικά παράλια της χώρας από τους ψυχρούς Β-ΒΑ ανέμους.
Έτσι το κλίμα της δυτικής Ελλάδας διαφοροποιείται αισθητά από την
ανατολική Ελλάδα αφού το πρώτο είναι υγρό και σχετικά ήπιο τον χειμώνα
ενώ το δεύτερο ξηρό και ψυχρότερο.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η δημιουργία μιας
αξιοσημείωτης κλιματικής ποικιλίας που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό της
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εξαιρετικά μεγάλη ποικιλότητα του Ελληνικού χώρου στην χλωρίδα και τη
βλάστηση.
2.3.1 Tο κλίμα των Βαρδουσίων ορέων.
Με εντονότατο ανάγλυφο και με 40 κορυφές πάνω από τα 2000 μ. το
συγκρότημα των Βαρδουσίων διαθέτει χαρακτηριστικά ορεινού κλίματος. Η
αύξηση του υψομέτρου δημιουργεί κλιματικές αλλαγές παρόμοιες μ’ αυτές
που προκαλεί η αύξηση του γεωγραφικού πλάτους. Η ξηρή θερινή περίοδος
περιορίζεται, το ετήσιο ύψος βροχής αυξάνεται, ενώ ένα μεγάλο μέρος των
κατακρημνισμάτων πέφτει με μορφή χιονιού. Ο χειμώνας γίνεται δριμύτερος
και η βλαστητική περίοδος βραχύτερη.
Η μείωση της ξηρής θερινής περιόδου συνδέεται τόσο με την μείωση
της θερμοκρασίας στα υψόμετρα αυτά όσο και με την αύξηση των
βροχοπτώσεων. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η μέση ετήσια θερμοκρασία μειώνεται
κατά 0,55 – 0,6°C με την αύξηση του υψομέτρου κατά 100 μ. Η συσχέτιση
αυτή είναι γνωστή στην κλιματολογία με τον όρο ¨θερμοβαθμίδα¨.
Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να επιχειρήσουμε την εκτίμηση
της μέσης θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα με αρκετά μεγάλη προσέγγιση
και πάντα με βάση την θερμοβαθμίδα.
Έτσι με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού Λιδωρικίου (565
μ.) κατά τα έτη 1963 – 1975 διαπιστώνουμε ότι η χαμηλότερη μέση
θερμοκρασία αέρος του ψυχρότερου μήνα σημειώνεται στις 15 Ιανουαρίου και
είναι στην περιοχή του Μ.Σ 3,6°C. Την ίδια μέρα στο υψόμετρο των 1000 –
1200 μ. (με βάση την θερμοβαθμίδα) θα ήταν 0,8°C, ενώ στα 1600 – 1800 μ.
μόλις – 4,7°C . Τέλος πάνω από τα 2200 μ. υπολογίζεται σε –8.6°C. Για την
ίδια επίσης περίοδο, είχε καταγραφεί η 20η Αυγούστου ως η θερμότερη ημέρα
με μέση θερμοκρασία στην περιοχή του Μ.Σ 27,5°C. Στο υψόμετρο των 10001200 μ. ήταν 22,3°C, ενώ στα 1600 –1800 μ. υπολογίζεται σε 18,4°C. Τέλος
πάνω από τα 2200 μ. υπολογίζεται σε 14,5°C.
Μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε ευκολότερα τους λόγους αλλά και το
βαθμό μείωσης της ξηρής περιόδου με το υψόμετρο.
Παράλληλα στα υψόμετρα άνω των 1800 μέτρων έχουμε σημαντική
αύξηση βροχοπτώσεων. Όταν τα νέφη συναντούν την πλαγιά ενός ορεινού
όγκου, λόγω της συνεχούς ανωφέρειας και με τη βοήθεια του ανέμου,
οδηγούνται προς τα ανάντη. Καθώς όμως ανέρχονται, η θερμοκρασία στο
εσωτερικό τους πέφτει, μεταβάλλοντας έτσι την ικανότητα συγκράτησης
υδρατμών. Αν η συμπύκνωση υδρατμών λόγω της θερμοκρασιακής
ταπείνωσής τους είναι υψηλή, (πάνω από το μέγιστο βαθμό
υδατοσυγκράτησης) μέρος των υδρατμών, πέφτει ως βροχή στην περιοχή,
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έως ότου αποκατασταθεί πάλι η οριακή σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του και του βαθμού υδατοσυγκράτησης.
Ένα άλλος κλιματικός παράγοντας που μεταβάλλεται στα μεγάλα
υψόμετρα είναι η ταχύτητα των ανέμων. Σ’ αυτά τα ύψη, η ταχύτητα και η
συχνότητα των ανέμων αυξάνεται, με αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρών
ανέμων, ακόμη και το καλοκαίρι. Σε συνδυασμό με το ακάλυπτο από υψηλή
βλάστηση έδαφος, θα μπορούσε κανείς εύλογα να υποστηρίξει, ότι με αυτόν
τον τρόπο χάνεται ένα σημαντικό μέρος της εδαφικής υγρασίας. Στην
πραγματικότητα όμως στα μεγάλα αυτά υψόμετρα το έδαφος είναι λίγο ή πολύ
καλυμμένο με τους πυκνούς θυσάνους των αγρωστωδών που φύονται εκεί,
εμποδίζοντας έτσι την έντονη εδαφική εξάτμιση.
Τέλος ένα άλλο χαρακτηριστικό του ορεινού κλίματος είναι οι πυκνές
χιονοπτώσεις. Η κάλυψη του εδάφους από αλλεπάλληλα στρώματα χιονιού
που πέφτουν κατά την διάρκεια του χειμώνα, έχει μεγάλη οικολογική σημασία
για την διατήρηση των σπερμάτων των ετήσιων φυτών στα υψόμετρα αυτά.
Με την κάλυψη του εδάφους από το χιόνι, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του
εδάφους διατηρείται κοντά στο μηδέν, με αποτέλεσμα τα σπέρματα να μην
καταστρέφονται από τις χαμηλότατες θερμοκρασίες του αέρα, κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.
Από τα αποτελέσματα των ημερών βροχόπτωσης για την περιοχή του
Λιδωρικίου και για την περίοδο 1975 – 1995 είχαμε τον μήνα Φεβρουάριο
κατά μέσο όρο, 10 ημέρες βροχής. Για τον ίδιο μήνα η μέση θερμοκρασία
αέρα στο υψόμετρο των 1400 μ. (με βάση την μέση θερμοκρασία στο σταθμό,
και αναγόμενη σύμφωνα με την θερμοβαθμίδα), ήταν 0.2°C. Στο υψόμετρο
αυτό λοιπόν μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι λόγο της χαμηλής
μέσης θερμοκρασίας όλα τα κατακρημνίσματα έπεφταν με μορφή χιονιού, άρα
είχαμε 10 μέρες χιονόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο κατά μέσο όρο.

2.3.2 Σύνθεση κλιματικών δεδομένων
Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε επεξεργασία των κλιματικών
δεδομένων από τους μετεωρολογικούς σταθμούς τις ευρύτερης περιοχής και
ιδίως των κλιματικών παραγόντων που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την
σύνθεση και τη μορφή της βλάστησης, όπως η θερμοκρασία και οι
βροχοπτώσεις.
Τα δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας, προέρχονται από τους
μετεωρολογικούς σταθμούς του Λιδωρικίου (600 μ.) που βρίσκεται
νοτιοανατολικά της περιοχής των Βαρδουσίων , του χωριού Λευκάδα
Φθιώτιδας που βρίσκεται βόρειο-ανατολικά του συγκροτήματος (αλλά αρκετά
μακριά) και του μετεωρολογικού σταθμού της Λαμίας που βρίσκεται επίσης
βόρειο-ανατολικά της περιοχής μας και είναι ο πιο απομακρυσμένος από την
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περιοχή σταθμός. Από τους τρεις παραπάνω σταθμούς φαίνεται ότι τα
δεδομένα του Λιδωρικίου μοιάζουν περισσότερο από τους υπόλοιπους με τον
κλιματολογικό χαρακτήρα του συγκροτήματος των Βαρδουσίων, ενώ τα
δεδομένα της Λαμίας αποκλίνουν περισσότερο, εκφράζοντας έναν
μεσογειακότερο χαρακτήρα, με αισθητά υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες
περίπου κατά δύο βαθμούς. Τα παραπάνω μετεωρολογικά δεδομένα
παραχωρήθηκαν από την Ε.Μ.Υ και αφορούν τα έτη 1975 –1995. Επίσης στη
διάθεσή μας είχαμε μετεωρολογικά δεδομένα από τον Μ.Σ Λιδωρικίου και για
την περίοδο 1963 –1975 τα οποία αξιοποιήσαμε σε βροχοθερμικό διάγραμμα
που συντάξαμε για την περιοχή του Αθ. Διάκου. Στην περίπτωση αυτή
διαθέταμε βροχομετρικά στοιχεία από βροχόμετρο που υπήρχε κατά την
περίοδο εκείνη στον Αθ. Διάκο (σήμερα δεν λειτουργεί), αλλά δεν διαθέταμε
θερμοκρασιακά δεδομένα για την ίδια περιοχή. Στην μελέτη όμως που είχε
συνταχθεί πριν την δημιουργία του φράγματος του Μόρνου με τίτλο «Μελέτη
διαχειρίσεως υδρολογικής λεκάνης άνω ρου Μόρνου» από την Γενική
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας 1977),
υπήρχαν πίνακες θερμοκρασιών για την περιοχή του Αθ. Διάκου τα οποία
υπολογίσθηκαν προσεγγιστικά με βάση την θερμοβαθμίδα και πάντα σε
σχέση με τα στοιχεία του Μ.Σ Λιδωρικίου για την παραπάνω περίοδο. Με
βάση λοιπόν τα θερμοκρασιακά αυτά δεδομένα και σε συνδυασμό με τα
βροχομετρικά στοιχεία του βροχομέτρου στον Αθ. Διάκο συντάξαμε
βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή του Αθ. Διάκου στον οποίο η
ξηροθερμική περίοδος
εμφανίζεται πολύ μικρότερη (όπως άλλωστε
αναμενόταν) συγκριτικά με τα δύο άλλα βροχοθερμικά διαγράμματα των Μ.Σ
Λευκάδας Φθιώτιδας και του Λιδωρικίου. Το νέο αυτό βροχοθερμικό
διάγραμμα μας επιτρέπει μεγαλύτερη προσέγγιση κλιματολογικών συνθηκών
με τον ορεινό χαρακτήρα του κλίματος των Βαρδουσίων.
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Μέση θερμοκρασία

Μέση ελάχιστη

Μέση Μέγιστη

Απόλυτη Μέγιστη

Απόλυτη Ελάχιστη

Μήνες

Λιδωρίκ
ι

Λευκάδ
α

Λαμία

Λιδωρίκ
ι

Λευκάδ
α

Λαμία

Λιδωρίκ
ι

Λευκάδ
α

Λαμία

Λιδωρίκ
ι

Λευκάδ
α

Λαμία

Λιδωρίκ
ι

Λευκάδ
α

Λαμία

Ιανουάριος
Φεβρουάριο
ς
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριο
ς
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

5,2

5,8

7,1

9,1

9,6

11,6

1,4

3,0

3,5

18,6

22,6

25,0

-9,4

-7,8

-6,2

6,0

6,6

8,0

10,1

10,3

12,6

1,8

3,5

3,9

22,2

25,1

26,3

-9,2

-7,4

-6,8

8,9
12,7
17,3
22,3
25,1
24,3

9,9
13,7
18,7
23,4
25,4
24,3

10,5
14,8
20,1
25,3
26,9
25,9

14,1
18,2
23,0
28,2
31,1
30,9

14,2
18,5
23,7
28,5
30,7
29,8

15,3
20,0
25,4
30,8
32,3
31,6

3,7
6,3
10,0
13,8
16,4
16,3

6,0
8,9
12,8
16,6
18,4
17,9

5,9
9,3
13,8
18,0
19,7
19,1

31,0
29,8
34,2
38,4
44,0
40,2

25,0
32,0
33,5
39,2
39,1
38,5

26,6
35,3
39,6
42,3
46,5
43,8

-10,0
-2,8
2,0
5,0
8,4
9,6

-4,0
2,2
6,2
8,0
10,6
11,8

-6,9
-0,2
4,4
9,0
12,6
12,8

20,6

20,8

22,4

27,3

26,6

28,5

13,3

15,3

16,2

35,8

33,4

37,4

5,0

7,2

7,4

15,2
9,7
6,5

15,4
10,5
7,5

16,9
11,8
8,3

20,9
14,0
10,3

20,3
14,5
11,2

22,4
16,7
12,9

9,9
5,7
2,9

11,4
7,4
4,6

12,0
7,9
4,7

35,0
25,2
20,0

32,4
27,2
23,5

37,4
30,0
25,4

-1,0
-3,8
-7,0

0,4
-3,4
-5,5

-1,2
-3,0
-7,0

Πίνακας 2.1 Μετεωρολογικά στοιχεία τριών Μ.Σ της ευρύτερης περιοχής που μα διατέθηκαν απο την Ε.Μ.Υ

Μήνες
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Μέση μηνιαία συνολική
βροχόπτωση

Επικρατούντες άνεμοι

Λιδωρίκι

Λευκάδα

Λαμία

Λιδωρίκι

Λευκάδα

Λαμία

119,9
96,1
79,2
86,5
59,0
27,4
17,2
20,5
28,8
86,0
170,3
165,7

102,0
109,2
82,5
81,0
42,5
27,3
13,4
24,9
25,0
69,5
141,1
135,1

64,4
65,2
60,9
46,0
34,1
22,4
18,8
27,0
17,4
71,4
72,9
73,3

NE
NE
NE
NE
SW
SW
SW
NE
NE
NE
NE
NE

W
W
W
W
W
W
N
N
W
W
W
W

NW
NW
NW
NW
E
E
E
E
E
NW
NW
NW

Σταθμοί

Λιδωρίκι

Λευκάδα

Λαμία

Υψόμετρο
(Μ)

600,0

390,0

17,4

Γεωγρ.
Μήκος

22° 08’ Ε

22° 00’ Ε

22° 24’ Ε

Γεωγρ.
Πλάτος

38° 22’ Ν

38° 55’ Ν

38° 51’ Ν

Περίοδος
καταγραφής

1975-1995

1974-1990

1970-1997

Πίνακας 2.2 Γεωγραφικά στοιχεία των τριών Μ.Σ
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Θερμοκρασία

Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων των τριών Μετεωρολογικών σταθμών
που είχαμε στην διάθεσή μας για την περίοδο ’75 -‘95 διαπιστώσαμε ότι οι
υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες εμφανίζονται στη Λαμία έχοντας μια σταθερή
διαφορά από τις μέσες θερμοκρασίες του Μ.Σ της Λευκάδας Φθ. περίπου 1,2 °C και
1,5 – 1,7°C με αυτές του Λιδωρικίου. Η διαφορά αυτή είναι φυσιολογική αφού ο
σταθμός της Λαμίας βρίσκεται ανατολικότερα προς την ευρύτερη παραλιακή ζώνη και
δέχεται την επίδραση των ανατολικών ανέμων που περνούν πάνω από την
θαλάσσια περιοχή μειώνοντας έτσι τις ακραίες θερμοκρασίες.
Ο Μ.Σ του Λιδωρικίου εμφανίζει τις κατώτερες μέσες θερμοκρασίες συγκριτικά
με τους δύο άλλους, έτσι όπως φαίνεται από το ιστόγραμμα 2.1. Το Λιδωρίκι
βρίσκεται νοτιοανατολικά του συγκροτήματος των Βαρδουσίων και πιο κοντά από
τους υπόλοιπους δύο σταθμούς. Ελλείψει άλλων μετεωρολογικών σταθμών στην
περιοχή των Βαρδουσίων θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικός των τριών για την
περιοχή μελέτης.
Μεταξύ του Μ.Σ του Λιδωρικίου και της Λευκάδας Φθ. υπάρχει στις μέσες
θερμοκρασίες διαφορά της τάξης των 0,6 °C σε όλη της διάρκεια του έτους, εκτός
από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που η διαφορά αυτή
μειώνεται πλέον στους 0,2°C.
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25
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5

5

0

Ι

Λευκάδα 5,8
Λιδωρίκι 5,2
Λαμία

7,1

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι
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Σ

Ο

Ν

Δ

6,6

9,9 13,7 18,7 23,4 25,4 24,3 20,8 15,4 10,5 7,5

6

8,9 12,7 17,3 22,3 25,1 24,3 20,6 15,2 9,7

8

10,5 14,8 20,1 25,3 26,9 25,9 22,4 16,9 11,8 8,3

0

6,5

Μήνες
Λευκάδα

Λιδωρίκι

Λαμία

Ιστόγραμμα 2.1 Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες τριών Μ.Σ της ευρύτερης περιοχής του
συγκροτήματος για την περίοδο '75 - '95.
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Βεβαίως εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ακόμη και οι θερμοκρασίες του
σταθμού Λιδωρικίου απέχουν τόσο πολύ από εκείνων που επικρατούν στον κύριο
όγκο του συγκροτήματος ώστε να μην είναι ουσιαστικά συγκρίσιμες. Για το λόγο αυτό
δημιουργήσαμε ένα νέο θερμοκρασιακό ιστόγραμμα (ιστόγραμμα 2.2),
προσομοιωμένο (με βάση την θερμοβαθμίδα), έτσι ώστε να είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτικές των επικρατουσών θερμοκρασιακών τιμών, χωρίς εν’ τούτοις να
είναι απολύτως ακριβής. Έτσι διαπιστώνουμε ότι για τον μήνα Φεβρουάριο, όταν στο
Λιδωρίκι καταγράφεται μέση θερμοκρασία +6,0°C, σε υψόμετρο 1200 μέτρων στον
ορεινό όγκο του συγκροτήματος έχουμε +4,0°C, ενώ στα 1800 μέτρα έχουμε –1,7°C
και τέλος πάνω από τα 2200 μέτρα έχουμε μέση θερμοκρασία κάτω από τους –2,5
°C.

30,0

Μέσες θερμοκρασίες

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

-10,0
Υψόμετρα
Φεβρουάριος

Απρίλιος

Αύγουστος

Ιστόγραμμα 2.2 Μέσες θερμοκρασίες των τριών αντιπροσωπευτικών μηνών σε
σχέση με τα υψόμετρα του ορεινού όγκου με αναγωγή στην θερμοβαθμίδα και πάντα
με αρχική τιμή την μέση θερμ. του Μ.Σ Λιδωρικίου.

Για τον μήνα Απρίλιο οι αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι +13,5°C , +8,0°C , +4,5°C και
κάτω από +2,0°C για το υψόμετρο άνω των 2200 μέτρων. Οι χαμηλές μέσες
θερμοκρασίες που εμφανίζονται στο υψόμετρο άνω των 1800 μέτρων, εξηγούν την
μακρά περίοδο της παρουσίας του χιονιού σε αυτά τα υψόμετρα, που όπως
διαπιστώσαμε και εμείς διατηρείται έως τα τέλη του Μαΐου σε υψόμετρο 1800 μέτρων
και έως τον Ιούνιο σε κηλίδες σε υψόμετρα άνω των 2000 μέτρων. Για τον μήνα
Αύγουστο (στις αρχές του οποίου καταγράφονται στο Λιδωρίκι οι πιο υψηλές
θερμοκρασίες) έχουμε 25°C στο σταθμό, 18°C στα 1200 μ., 15°C στα 1800 μ. και
κάτω από 14°C για τα 2200 μ. και άνω.
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Βροχοπτώσεις
Σχετικά με τις βροχοπτώσεις είχαμε στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία
λόγο της ύπαρξης τριών βροχομετρικών σταθμών που υπήρχαν αρκετά κοντά στον
ορεινό όγκο του συγκροτήματος. Τα στοιχεία αυτά, προέρχονται από την περίοδο
1963-1975 και φαίνεται να είναι αξιόπιστα, ενώ με τα πρόσφατα στοιχεία
εμφανίστηκαν προβλήματα στα αποτελέσματα, που οφείλονται στην πλημμελή
συντήρηση δύο εκ των βροχομέτρων, με αποτέλεσμα τα πρόσφατα στοιχεία να μην
χρησιμοποιηθούν. Για την παραπάνω περίοδο είχαμε στην διάθεσή μας στοιχεία από
τους βροχομετρικούς σταθμούς των χωριών: Πενταγιοί, που βρίσκεται δυτικά του
συγκροτήματος και σε υψόμετρο 950 μ., Αθ. Διάκου (Άνω Μουσουνίτσα) που
βρίσκεται βορειοανατολικά και πάνω στον κύριο όγκο του συγκροτήματος , Συκιάς
(Συκέα) που βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες της Γκιώνας και χωρίζεται με το
συγκρότημα από τον ποταμό Μόρνο. Τέλος διαθέταμε για την ίδια περίοδο στοιχεία
από τον βροχομετρικό σταθμό του Λιδωρικίου.

Ύψος βροχής σε mm

300
250
Λιδωρίκι

200

Συκιά

150

Πενταγιοί

100

Αθ.Διάκου

50
Σεπ.

Αύγ.

Ιουλ.

Ιου.

Μαϊ.

Απρ.

Μαρτ.

Φεβρ.

Ιαν.

Δεκ.

Νοε.

Οκτ.

0

Ιστόγραμμα 2.3 Μέσο μηνιαίο ύψος υετού τεσσάρων βροχομετρικών σταθμών
της ευρύτερης περιοχής.

Τόσο η διάταξη της οροσειράς από βορρά προς νότο, όσο και τα μεγάλα
υψόμετρα, έχουν μεγάλη σημασία για την κατανομή των βροχοπτώσεων γύρω από
το συγκρότημα, κυρίως όμως οι διαφορές εντοπίζονται μεταξύ της δυτικής και της
ανατολικής πλευράς του συγκροτήματος. Καθώς λοιπόν οι υγροί δυτικοί άνεμοι
οδηγούν τα νέφη κάθετα και πάνω στον ορεινό όγκο της οροσειράς, προκαλούν
περισσότερες βροχοπτώσεις στις δυτικές πλευρές. Αντίθετα η ανατολική πλευρά
εμφανίζεται περισσότερο ξηρή, αφού όπως φαίνεται η επικράτηση
βορειοδυτικών κυρίως ανέμων για εννέα μήνες το χρόνο, (εξαίρεση αποτελούν τρεις
θερινοί μήνες) ευθύνονται για αυτή τη διαφοροποίηση.
Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων βροχομετρικών
σταθμών, προέκυψε ότι σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, ο πιο βροχερός μήνας
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είναι ο Δεκέμβριος, με την υψηλότερη μέση βροχόπτωση να καταγράφεται στους
Πενταγιούς, (270 mm), ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Αθ. Διάκος με 240 mm. Αν και
οι Πενταγιοί είναι αρκετά πιο απομακρυσμένο χωριό από τον κύριο ορεινό όγκο (ενώ
ο Αθ. Διάκος πάνω στον ορεινό όγκο) εν τούτοις, επειδή ο πρώτος βρίσκεται
δυτικότερα, εμφανίζει τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο μεγαλύτερα ύψη υετού
από το ανατολικό τμήμα για τους ίδιους μήνες. Η διαφορά αυτή της βροχόπτωσης
περιορίζεται όμως μόνο στους δύο αυτούς μήνες και δεν παρατηρείται και στους
υπόλοιπους μήνες του έτους. Φαίνεται ότι η επικρατέστερη ερμηνεία γι’ αυτό, είναι ότι
το χωριό Πενταγιοί βρίσκεται κατά τους χειμερινούς αυτούς μήνες υπό την επίδραση
των νοτιοδυτικών υγρών ανέμων που επικρατούν την εποχή εκείνη, οι οποίοι όπως
ήδη αναφέραμε συμπιέζουν τα νέφη πάνω στην οροσειρά, αδειάζοντας μεγάλο
μέρος της περιεχόμενης υγρασίας τους, στην ευρύτερη περιοχή. Οι βροχομετρικοί
σταθμοί της Συκιάς και του Λιδωρικίου βρίσκονται και οι δύο ανατολικά των
Βαρδουσίων και εμφανίζουν μικρές διαφορές στο ύψος υετού μεταξύ των. Επίσης
απέχουν και οι δύο περίπου 70 έως 80 mm βροχής για κάθε μήνα, από τους
σταθμούς των Πενταγιών και Αθ. Διάκου (τουλάχιστο για τους πέντε πιο βροχερούς
μήνες του έτους), ενώ στους υπόλοιπους μήνες η διαφορά περιορίζεται (Ιστόγραμμα
2.3).
Βεβαίως το ύψος βροχής αυξάνει με το υψόμετρο. Η έλλειψη ικανοποιητικού
δικτύου βροχομέτρων στην ορεινή περιοχή, δημιουργεί προβλήματα στον
υπολογισμό του ύψους βροχής σε μεγάλα υψόμετρα. Για τους παραπάνω λόγους
επιχειρήσαμε μια προσέγγιση της τιμής του μέσου ετησίου ύψους βροχής, σε
διαδοχικές ζώνες του ορεινού όγκου. Με βάση λοιπόν το μέσο ετήσιο ύψος βροχής
του βροχομετρικού σταθμού στο Λιδωρίκι και σε συνδυασμό με την αύξηση του
μέσου ετησίου ύψους στον Αθ. Διάκο, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε μια σχέση
μεταξύ του μέσου ετησίου ύψους βροχής σε σχέση με το υψόμετρο (Ιστόγραμμα 1.4).
Διαπιστώθηκε ότι για υψομετρική διαφορά εκατό μέτρων, υπήρχε αύξηση της
μέσης ετήσιας βροχόπτωσης κατά 80 mm. Η σχέση λοιπόν που προέκυψε για τον
υπολογισμό του ύψους βροχής σε σχέση με το υψόμετρο είναι :
Ψ = 0,8 Χ + 1376
Στον παραπάνω τύπο η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ είναι η αύξηση του
υψομέτρου που προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το υψόμετρο της ζώνης που μας
ενδιαφέρει το υψόμετρο του βροχομετρικού σταθμού βάση του οποίου γίνεται ο
υπολογισμός. Η εξαρτημένη μεταβλητή Ψ είναι το ζητούμενο ύψος βροχής, ενώ τα
1376 mm είναι τα χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν στον Αθ. Διάκο ως μέση
ετήσια βροχόπτωση για την περίοδο 1963 –1975.
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Ύψος υετού (mm)
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Ιστόγραμμα 2.4 Μεταβολή του μέσου ετησίου ύψους βροχής σε σχέση με το
υψόμετρο και με αφετηρία υπολογισμού το μέσο ετήσιο ύψος του βροχομέτρου του
Αθ. Διάκου για την περίοδο 1963 - 1975.
Χιονοπτώσεις
Λόγω του ορεινού χαρακτήρα του συγκροτήματος, οι χιονοπτώσεις στην
περιοχή είναι πυκνές. Μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι στα υψόμετρα
άνω των 1200 μ. οι χιονοπτώσεις ανέρχονται σε αρκετό ύψος, ενώ πάνω από τα
δασοόρια, δηλ. σε υψόμετρα που ξεπερνούν τα 1600 με 1800 μ, το ύψος των
κατακρημνισμάτων κυρίως κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο,
πέφτoυν με μορφή χιονιού. Λόγο έλλειψης μετεωρολογικών στοιχείων, οι μόνες μέρες
χιονιού (έξι συνολικά) που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν το Μ.Σ Λιδωρικίου. Όσο
αφορά την χιονόπτωση θεωρούμε ότι ουδεμία αξιόπιστη συσχέτιση δεν είναι δυνατή
μεταξύ του παραπάνω σταθμού και της ορεινής περιοχής. Έτσι θα περιοριστούμε
όπως κάναμε και πιο πάνω, σε διαθέσιμα στοιχεία από την περίοδο 1963 – 1975, η
συλλογή των οποίων ήταν απαραίτητη κατά την εποχή σύνταξης υδρολογικών
κυρίως δεδομένων σχετικά με το φράγμα του Μόρνου, που επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί αργότερα.
Από τους βροχομετρικούς σταθμούς των Πενταγιών, Λιδωρικίου και Αθ.
Διάκου είχαμε στη διάθεσή μας τη μέση βροχόπτωση κάθε μήνα. Υπολογίσαμε την
αύξηση της μέσης βροχόπτωσης (ξεχωριστά για κάθε μήνα) και για κάθε εκατό μέτρα
αύξησης του υψομέτρου. Μετά την επεξεργασία διαπιστώσαμε μια μέση αύξηση της
βροχόπτωσης 11,2% για κάθε εκατό μέτρα αύξησης του υψομέτρου. Με τον τρόπο
αυτό προσεγγίσαμε στο μέσο μηνιαίο ύψος βροχής, για τα υψόμετρα άνω των 1000
μ. Υπολογίσαμε επίσης με βάση της μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες του Μ.Σ
Λιδωρικίου και σύμφωνα με την θερμοβαθμίδα, τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες για
τα υψόμετρα πάνω από 1000 μ. Δεχθήκαμε επίσης ότι, όταν η μέση μηνιαία
θερμοκρασία είναι κάτω από τους δύο βαθμούς, τότε ολόκληρη η ποσότητα των
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κατακρημνισμάτων, υπολογίζεται ως χιονόπτωση. Επειδή η μέθοδος είναι
προσεγγιστική, θεωρούμε ότι για τα υψόμετρα πάνω από τα 2000 μ. όπου οι
συνθήκες είναι ακραίες, πιθανότατα οι αποκλίσεις των υπολογισθέντων από τις
πραγματικές τιμές να είναι μεγάλες, οπότε δεν θα είχε νόημα μια τέτοια προσπάθεια.
Όπως λοιπόν φαίνεται στον πίνακα 2.1, οι μεγάλες χιονοπτώσεις εμφανίζονται
τον Νοέμβρη τουλάχιστο από το υψόμετρο των 1800 μ. και άνω, ενώ τον Δεκέμβριο
οι χιονοπτώσεις εκτείνονται από τα 1200 μέτρα και πάνω. Περίπου τα ίδια ισχύουν
και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο οι χιονοπτώσεις
περιορίζονται και πάλι άνω των 1800 μ. Στον πίνακα 3 για τους μήνες με χιονόπτωση
δίπλα στην μέση μηνιαία θερμοκρασία αναφέρεται και το ύψος βροχής για την
αντίστοιχη υψομετρική ζώνη.

Υψομετρι Οκτώβριος
Μέση
κή ζώνη θερμ/ύψος
(Μ)
υετού
100010
1200
12009
1400
14008
1600
16006
1800
18005
2000
20004
2200

Νοέμβριος
Μέση
θερμ/ύψος
υετού

Δεκέμβριος
Μέση
θερμ/ύψος
υετού

Ιανουάριος
Μέση
θερμ/ύψος
υετού

Φεβρουάριος
Μέση
θερμ/ύψος
υετού

Μάρτιος
Μέση
θερμ/ύψος
υετού

6,7

2,9

3,6

2,8

6,4

5,4

1,6/270

2,3

1,5/202

5,1

4,1

0,4/300

1,0/260

0,2/225

3,8

2,8

-0,9/370

0,3/321

-1,1/278

2,5

1,5/353

-2,1/457

-1,6/397

-2,2/343

1,2/257

0,25/-

-3,5/-

-2,2/-

-3,6/-

-0,1/-

Πίνακας 2.3 Μήνες χιονόπτωσης (γκρίζα τετράγωνα), κατά υψομετρικές ζώνες στον κύριο ορεινό
όγκο του συγκροτήματος. Δεξιά των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών, εμφανίζονται τα συνολικά μέσα
ύψη βροχής για κάθε μήνα (σε mm), τα οποία μετατρέπονται σε ποσότητα χιονιού για την
συγκεκριμένη ζώνη.

Με βάση τον πίνακα 2.3 και πάντα προσεγγιστικά στη ζώνη των 1600 – 1800
μ., τουλάχιστο 970 mm βροχής μετατρέπονται ετησίως (κατά μέσο όρο) σε χιόνι, ενώ
για τη ζώνη των 1800 – 2000 μέτρων το ποσό αυτό είναι 1800 mm. Πάντως από
προσωπικές παρατηρήσεις μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η πρώτη χιονόπτωση στο
υψόμετρο των 1800 μ. αρχίζει στα τέλη του Οκτωβρίου, οπότε ο Νοέμβριος
θεωρείται ο πρώτος μήνας χιονόπτωσης σε αυτά τα υψόμετρα.
Η διατήρηση του χιονιού στο συγκρότημα είναι μακρά και διαρκεί έως τα τέλη
του Μαΐου για τα υψόμετρα των 1800 – 2000 μ., ενώ για τα 2200 και άνω μέτρα,
επεκτείνεται χρονικά μέχρι τα μέσα Ιουνίου σε μορφή διάσπαρτων κηλίδων. Η μακρά
28

Περιοχή έρευνας - Κλίμα-Βιοκλίμα
περίοδος διατήρησης του χιονιού στα μεγάλα υψόμετρα παίζει ουσιαστικό οικολογικό
ρόλο, διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες για τα ετήσια είδη φυτών που υπάρχουν
εκεί τα οποία διαχειμάζουν σε μορφή σπερμάτων, αλλά και για είδη που διαχειμάζουν
με μορφή ριζωμάτων ή βολβών. Με την κάλυψη του χιονιού η εδαφική θερμοκρασία
των ανώτερων στρωμάτων διατηρείται κοντά στο μηδέν με αποτέλεσμα τα σπέρματα
να μην πλήττονται από τους παγετούς. Ταυτόχρονα η σταδιακή και βραδεία
απελευθέρωση υγρασίας από την μάζα του χιονιού, διατηρεί υψηλή υγρασία στο
έδαφος τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού διευκολύνοντας τη
βλάστηση.

2.4 Βιοκλίμα
Το βιοκλίμα αποτελεί την έκφραση της αλληλεπίδρασης όλων των
παραγόντων του κλίματος σε ένα οικότοπο, πάνω στο σύνολο των έμβιων όντων του
βιοτόπου και κυρίως των συντελεστών της φυτοκοινότητας, διότι τα φυτά ως
αυτότροφοι οργανισμοί έρχονται σε άμεση επαφή με τους παράγοντες του
περιβάλλοντος, τους οποίους και αντικατοπτρίζουν. Έτσι η φυσική βλάστηση,
αποτελεί τη βιολογική έκφραση των παραγόντων του περιβάλλοντος και πρώτα από
όλα του κλίματος.
Η σύνθεση των κλιματικών παραγόντων και η συσχέτιση αυτών, με τη φυσική
βλάστηση αποτελεί τη διερεύνηση του βιοκλίματος, η οποία τελικά βασίζεται σε μια
ιδιαίτερη επιστημονική μελέτη του κλίματος.
Στοιχεία του κλίματος τα οποία θεωρούνται πρωταρχικά για τα φυτά, είναι η
ποσότητα και κυρίως η κατανομή των κατακρημνισμάτων στον ετήσιο κύκλο, καθώς
και οι μέσες θερμοκρασίες για το ίδιο διάστημα. Μέγιστης σημασίας είναι επίσης και
οι μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες του έτους, αφού αποτελούν όριο αντοχής για τα
είδη των φυτών της βιοκοινότητας.
Πιο κάτω επιχειρούμε τη διερεύνηση του βιοκλίματος στην ορεινή περιοχή των
Βαρδουσίων, με δύο μεθόδους οι οποίες για τον μεσογειακό χώρο δίνουν με
ικανοποιητική προσέγγιση τον προσδιορισμό του βιοκλίματος:

1. Διάκριση των βιοκλιματικών ορόφων με βάση το βιοκλιματικό διάγραμμα του
Emberger – Sauvage.
2. Διάκριση των χαρακτήρων του μεσογειακού βιοκλίματος με βάση το
ομβροθερμικό διάγραμμα του Bagnouls – Gaussen, με τον υπολογισμό του
ξηροθερμικού δείκτη Χ, ο οποίος είναι το άθροισμα των ¨βιολογικά ξηρών
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ημερών¨ της ξηράς περιόδου και ο οποίος υπολογίζεται εμπειρικά για κάθε
μήνα.
Βιοκλιματικοί όροφοι βάση του βροχοθερμικού πηλίκου του Emberger και του
κλιματογράμματος Emberger – Sauvage.
Ο Emberger για να καθορίσει τους βιοκλιματικούς ορόφους στο μεσογειακό
κλίμα, χρησιμοποίησε το παρακάτω πηλίκο, το οποίο ονόμασε βροχοθερμικό
πηλίκο:
1000 P
Q2 =
M + m (M - m) / 2
Όπου P : Ετήσια βροχόπτωση σε mm.
M : Μέσος όρος μεγίστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε απόλυτους
βαθμούς (-273,2 °C = 0°K).
m : Μέσος όρος ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα σε
απόλυτους βαθμούς.
Από τον παραπάνω τύπο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το πηλίκο
( M + m ) / 2 αποτελεί τη βιολογική μέση θερμοκρασία, διότι οι ακραίες θερμοκρασίες
επηρεάζουν τη βλάστηση. Το μέγεθος ( Μ – m ) δείχνει το εύρος της ηπειρωτικότητας
του κλίματος, ενώ έμμεσα εκφράζει και τον παράγοντα ¨εξάτμιση¨. Από τα παραπάνω
μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το βροχοθερμικό πηλίκο εκφράζει με συνθετικό τρόπο
το μεσογειακό βιοκλίμα.
Το κλιματόγραμμα του Emberger που τροποποιήθηκε από τον Sauvage
προέκυψε τελικά από σταθμούς με γνωστά δεδομένα, οι οποίοι τοποθετήθηκαν
πάνω στο κλιματόγραμμα με βάση δύο συντεταγμένες: Τις τιμές του Q2 και τις τιμές
του m.
Έτσι λοιπόν οι καμπύλες γραμμές του κλιματογράμματος διαχωρίζουν τους
βιοκλιματικούς ορόφους, ενώ οι κατακόρυφες ευθείες διαχωρίζουν τους υποορόφους
κάθε βιοκλιματικού ορόφου. Σύμφωνα με τα παραπάνω διακρίνονται τελικά πέντε
βιοκλιματικοί όροφοι:
•
•
•
•
•

Όροφος υγρός
Όροφος ύφυγρος
Όροφος ημίξηρος
Όροφος ξηρός
Όροφος σαχαρινός (πολύ ξηρός)
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Για την διάκριση του υπωρόφου έχουμε:
m>7Χειμώνας θερμός
3°C<m<7°C Χειμώνας ήπιος
0°C <m<3°C Χειμώνας ψυχρός
m<0°C Χειμώνας δριμύς
Μετά την τοποθέτηση των σταθμών στο κλιματόγραμμα είναι εύκολο να
εντοπίσουμε τον βιοκλιματικό όροφο του κάθε σταθμού.
Διάκριση βιοκλιματικών ορόφων.
Μετά τον υπολογισμό του Q2 και του m προέκυψε ότι ο σταθμός της Λαμίας
ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο, στην ζώνη εξάπλωσης της
Pistacia lentiscus. Ο σταθμός της Λευκάδας Φθιώτιδας εμφανίζεται πιο ηπειρωτικός
και ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο, με το μέσο όρο των ελαχίστων
θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα (m), ανάμεσα από τα όρια μεταξύ ψυχρού και
ήπιου χειμώνα και στο χώρο εξάπλωσης του Quercus ilex. Ο σταθμός του
Λιδωρικίου ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ψυχρό, στα άνω
θερμοκρασιακά όρια της ζώνης του Quercus ilex. Στην ίδια ζώνη επίσης ανήκουν και
οι χαμηλές ημιορεινές περιοχές της περιοχής των Βαρδουσίων με υψόμετρο έως 600
με 700 περίπου μέτρα. Τέλος η ορεινή περιοχή του Αθ. Διάκου ανήκει στον υγρό
βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ στα όρια της εξάπλωσης της ζώνης της Abies
borisii regis – Fagus sp. Στην ίδια ζώνη φαίνεται να ανήκουν οι περισσότερες
περιοχές του κυρίου όγκου του συγκροτήματος, από τα δασοόρια και κάτω.

Μετεωρολογικοί
σταθμοί
Λιδωρίκι
Αθ. Διάκος
Λευκάδα Φθ.
Λαμία

P (mm)

M (°C)

m (°C)

M-m (°C)

Q2

957
1377
854
574

31,1
28,7
30,7
32,3

1,4
-1,0
3,0
3,5

29,7
27,7
27,7
28,8

109
173
106
69
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Διάκριση των χαρακτήρων του μεσογειακού βιοκλίματος κατά UNESCO – FAO.
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στον προσδιορισμό του ξηροθερμικού δείκτη Χ, που
είναι το άθροισμα των ξηροθερμικών δεικτών (ΣXm) των ξηρών μηνών της ξηράς
περιόδου και δίνει τον αριθμό των ¨βιολογικώς¨ ξηρών ημερών κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής.
Για τον προσδιορισμό του ξηροθερμικού δείκτη απαιτείτε αρχικά ο
προσδιορισμός της ξηράς περιόδου και στη συνέχεια η εύρεση του ξηροθερμικού
δείκτη της ξηράς περιόδου με την άθροιση των επί μέρους ξηροθερμικών δεικτών για
κάθε μήνα της ξηρής περιόδου (Xm). Ο προσδιορισμός της ξηράς περιόδου γίνεται με
την κατάρτιση του ομβροθερμικού διαγράμματος του BAGNOULS & GAUSSEN.
Σύμφωνα με τους BAGNOULS & GAUSSEN (1957), ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως
ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρημνισμάτων του είναι ίσο ή μικρότερο από το
διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του ίδιου μήνα δηλ. Pmm ≤ 2T°C . Στα
ομβροθερμικά διαγράμματα που ακολουθούν η αριστερή τεταγμένη αντιπροσωπεύει
μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες ενώ η δεξιά τεταγμένη τα μέσα ύψη βροχής για το ίδιο
διάστημα. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η κλίμακα στην δεξιά τετμημένη είναι
διπλάσια της αριστερής τετμημένης που αντιπροσωπεύει τα ύψη βροχής, έτσι ώστε
να πληρείται η σχέση P = 2T. Στην τετμημένη του διαγράμματος, έχουν τοποθετηθεί
οι δώδεκα μήνες του έτους, ώστε τόσο οι τιμές των μέσων θερμοκρασιών, όσο και
αυτές του ύψους των βροχοπτώσεων, να κατανέμονται μέσα στο έτος. Από την τομή
των δύο αυτών καμπυλών προκύπτει στο διάγραμμα μια περιοχή η οποία χρονικά
αντιπροσωπεύει την οικολογικά ξηρή περίοδο για τον συγκεκριμένο σταθμό. Κατόπιν
υπολογίζουμε τον ξηροθερμικό δείκτη για κάθε ¨οικολογικά ξηρό μήνα¨.
Ο ξηροθερμικός δείκτης δείχνει την ξηρασία σε σχέση με την θερμότητα και
καθορίστηκε προκειμένου να προσδιορισθεί η διαφορετική ένταση ξηρασίας των
ξηρών μηνών των ομβροθερμικών διαγραμμάτων, δεδομένου ότι ασθενείς
βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, δρόσος και ομίχλη μειώνουν την
ένταση ξηρότητας. Ο μηνιαίος λοιπόν ξηροθερμικός δείκτης Xm χαρακτηρίζει την
ένταση της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται ως ο αριθμός των ημερών του μήνα
που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογική άποψη.
Μετά τους υπολογισμούς ο ξηροθερμικός δείκτης Χ για το σταθμό του
Λιδωρικίου βρέθηκε ίσος με 84 , ενώ για την Λευκάδα Φθ. και τον Αθ. Διάκο έχουμε
85,4 και 36,8 αντίστοιχα.
Έτσι για το Λιδωρίκι και για την Λευκάδα Φθ. με ξηροθερμικό δείκτη Χ =
84 ο χαρακτήρας του βιοκλίματος είναι έντονος μεσο-μεσογειακός. Ακολούθως για
τον Αθ. Διάκο (με Χ = 36) ο χαρακτήρας του βιοκλίματος είναι υπομεσογειακός. Όσο
για τις ανώτερες εξωδασικές περιοχές του συγκροτήματος μπορούμε να δεχθούμε το
χαρακτηρισμό
του
υποαξηρικού
ψυχρού
βιοκλίματος.
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Εικόνα 1.

Βιοκλιματικό διάγραμμα κατά Emberger – Sauvage μαζί με τις
βιοκλιματικές εξάπλωσεις βασικών δασικών ειδών, σε συνδυασμό με τον
βιοκλιματικό προσδιορισμό των κυριότερων σταθμών της ευρύτερης περιοχής του
συγκροτήματος.
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Ξηροθερμικά διαγράμματα τριών Μετεωρολογικών σταθμών
κοντά στην περιοχή έρευνας.

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Εικόνα 4

2.5 Ιστορικά στοιχεία
Ανάμεσα στον ποταμό Εύηνο και Μόρνο κατά τους κλασσικούς
χρόνους ήταν εγκαταστημένη η φυλή των Οφιονέων (ανήκαν στους
Αιτωλούς), που πήραν το όνομά τους από τον Πελασγικό θεό Οφίονα. Οι
ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι οι Αιτωλοί ήταν πολεμικός λαός και ζούσαν
απομονωμένοι. Το 426 π.χ ο στρατηγός της Αθήνας Δημοσθένης αποφάσισε
να τους υποτάξει ώστε να τροφοδοτηθεί έτσι ο στρατός των Αθηναίων. Κατά
τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας ο στρατός των Αθηναίων συνάντησε
σθεναρή αντίσταση από τους σκληρούς Αιτωλούς με αποτέλεσμα τη βαριά
ήττα του Δημοσθένη ο οποίος δεν επέστρεψε ποτέ στην Αθήνα! Αργότερα το
279 π.χ οι Γαλάτες με αρχηγούς τον Ορεστόριο και τον Κόμβουτι, κατέκαυσαν
και λεηλάτησαν τις μεγάλες πόλεις των Οφιονέων, Κάλλιον και Καλλίπολη,
στην κοιλάδα του Μόρνου. Λέγεται ότι οι 40.000 πεζοί και 800 ιππείς των
Γαλατών αφού έσφαξαν όσους άνδρες βρήκαν, επιδόθηκαν σε κάθε είδους
βανδαλισμούς στις παραπάνω πόλεις. Οι Οφιονείς που είχαν εκστρατεύσει
εναντίων των Αθηναίων και βρίσκονταν στις Θερμοπύλες επέστρεψαν για την
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αναμέτρηση. Οι Γαλάτες φοβούμενοι, διέφυγαν δυτικά στο όρος Οξυά
(ανάμεσα από τον Τυμφρηστό και τα Βαρδούσια). Τελικά η αναμέτρηση έγινε
στη θέση που αργότερα ονομάστηκε ¨Κοκκάλια¨ (εξ΄αιτίας των οστών που
έβρισκαν οι ντόπιοι στο σημείο αυτό για αιώνες). Από την άγρια μανία των
Αιτωλών μόνο 18.700 επέζησαν από αυτούς.
Το 191 π.χ ο Ρωμαίος Μάνιος Ακίλιος Γλαβρίωνας αφού νίκησε στις
Θερμοπύλες τον Αντίοχο, κινήθηκε εναντίων των Αιτωλών που είχαν
συγκεντρωθεί στην Ναύπακτο. Από φόβο όμως, δεν πέρασε την κοιλάδα του
Μόρνου, παρά προτίμησε να προωθηθεί δια μέσου του ορεινού όγκου των
Βαρδουσίων. Οι βαρυφορτωμένοι και άπειροι από άγρια βουνά Ρωμαίοι,
γκρεμίστηκαν στις χαράδρες των Βαρδουσίων.
Αργότερα πέρασαν από τα Βαρδούσια Ενετοί , Σλάβοι και Βλάχοι.
Ονόματα βουνών και χωριών όπως Τσελίκαινα, Κωστάριτσα κ.λ.π,
προδίδουν την διέλευση των σλαβικών φύλων από την περιοχή (Γαιόραμα
2001).
Τα χρόνια του μεγάλου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα τα Βαρδούσια
έγιναν ορμητήριο κλεφτών και αρματολών. Ο Αθ. Διάκος, ο Σκαλτσοδήμος
και ο Σιαφάκας μεγάλωσαν και έζησαν στα μέρη αυτά.
Στα δύσκολα για τον Ελληνισμό χρόνια του εμφυλίου πολέμου, τα
Βαρδούσια και η Γκιώνα, είχαν μετατραπεί σε πεδία πολεμικών επιχειρήσεων
μεταξύ των δύο παρατάξεων.
Από τότε φαίνεται ότι τα Βαρδούσια διανύουν μια μακρά περίοδο
ηρεμίας. Σήμερα μόνο ορειβάτες και αναρριχητές ταράζουν την άγρια ηρεμία
των ψηλών κορυφών, που προβάλλουν μέσα από τα νέφη.

2.6 Προηγούμενες βοτανικές έρευνες.
Ο πρώτος βοτανικός που επισκέπτεται τα Βαρδούσια ήταν ο Theodor
Herldreich (1822–1902). Το 1880 ο πρωτοπόρος βοτανικός Herldreich κάνει
συλλογές
στο συγκρότημα, ενώ τα αποτελέσματα της εργασίας του
δημοσιεύονται το 1901 ,1902 και 1904, στο τρίτομο έργο του Halácsy :
“Conspectus Florae graecae“.
Την περίοδο 1890 με 1900 ο χειρούργος ιατρός και συλλέκτης
βοτανικός Βασίλειος Τούντας (γεννημένος το 1870), κάνει συλλογές στο
ηπειρωτικό κεντρικό τμήμα της χώρας και μεταξύ άλλων και στο συγκρότημα
των Βαρδουσίων. Πολλά από τα ιστορικά πλέον δείγματά του φιλοξενούνται
σήμερα σε αξιόλογα βοτανικά μουσεία της Ελλάδας (Παν. Πατρών, Παν.
Αθηνών).
Το 1893 ο Αυστριακός φυσικός και βοτανικός Eugen von Halácsy
(1842 – 1913) κάνει συλλογές σε ηπειρωτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Δεν
έχουμε πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος επισκέφθηκε το
συγκρότημα. Εντούτοις ο Halácsy στο έργο που αναφέρουμε πιο πάνω,
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διαθέτει αναφορές ειδών από τα Βαρδούσια άλλων ερευνητών και συλλεκτών
που επισκέφθηκαν το συγκρότημα.
Το 1904 και 1906 διασχίζουν την κοιλάδα του Μόρνου, χωρίς να
επισκεφθούν τον κύριο όγκο του συγκροτήματος, οι Γάλλοι Βοτανικοί René
Maire και Marcel Petitmengin, ενώ τα αποτελέσματα των συλλογών τους
δημοσιεύονται μετά από δύο χρόνια στο Supplementum του “Conspectus
Florae graecae“. Εκτός από τους παραπάνω, στο έργο του Halácsy
αναφέρονται με καταγραφέντα δείγματα και αρκετοί άλλοι συλλέκτες και
βοτανικοί επιστήμονες που την περίοδο 1890 – 1900 επισκέφθηκαν το
συγκρότημα όπως ο Γερμανός βοτανικός Reiser και ακόμη οι: Fraasi και
Oertzen.
To 1973 ο Γάλλος βοτανικός – φυτοκοινωνιολόγος Quézel ο οποίος
ήδη είχε ερευνήσει ένα μεγάλο μέρος του Μεσογειακού χώρου, δημοσιεύει
την εργασία “Contribution a l’etude de la vegetation du Vardoussia”.
Πρόκειται για την πρώτη και τελευταία μέχρι σήμερα φυτοκοινωνιολογική
εργασία στο συγκρότημα των Βαρδουσίων, από τον μεγάλο ερευνητή. Οι
επισκέψεις του Quézel στο συγκρότημα που έγιναν το 1963 & 1967 αν και
ήταν εξαιρετικά σύντομες, έδωσαν σημαντικές φυτοκοινωνιολογικές
παρατηρήσεις, κυρίως λόγο της μεγάλης εμπειρίας του Γάλλου ερευνητή. Η
μεγάλη φυτοκοινωνιολογική αξία της παραπάνω εργασίας του, έγκειται
κυρίως στις συγκρίσεις των φυτοκοινωνιών και γενικότερα των ομάδων της
βλάστησης, μεταξύ των Βαρδουσίων και άλλων σημαντικών ορέων όπως της
Γκιώνας και του Παρνασσού, που ο ίδιος μελέτησε το ίδιο διάστημα. Ο
Γάλλος καθηγητής δεν περιορίσθηκε μόνο σε φυτοκοινωνιολογικές
παρατηρήσεις του συγκροτήματος αλλά σε συνεργασία με την ελληνικής
καταγωγής βοτανικό, J. Contandriopoulos, έδωσε την περιγραφή δύο
αποκλειστικών ενδημικών taxa που φύονται στα Βαρδούσια. Πρόκειται για
την Campanula columnaris και Cephalaria glaberrima.
Ο Σουηδός βοτανικός Lars - Åke Gustavsson δημοσιεύει το 1978 δύο
χλωριδικές εργασίες: «Floristic reports from the high mountains of Sterea
Ellas, Greece 1 & Greece 2», από τα όρη Οίτη, Γκίωνα, Τυμφρηστό,
Βαρδούσια, Παρνασσό, τα οποία επισκέφθηκε ο ίδιος. Στις εργασίες αυτές ο
Gustavsson ενδιαφέρεται κυρίως για ενδημικά και σπάνια taxa, ορισμένα από
τα οποία αναφέρονται για πρώτη φορά από τα Βαρδούσια.
Tην δεκαετία του ’80 επισκέφθηκε τα Βαρδούσια ομάδα Ελλήνων
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών με επικεφαλής τον Καθηγητή
Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δ. Φοίτο. Η παραπάνω ομάδα
απαρτιζόταν από τους κ. Γεωργιάδη Δ., Καμάρη Γ., Τζανουδάκη Δ.,
Αρτελάρη Π., Γεωργίου Ο. κ.ά και πραγματοποίησε φυτοληψίες γύρω από
την περιοχή των καταφυγίων, στο «Πιτιμάλικο». Τα δείγματα αυτά
φυλάσσονται στο Herbarium του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα περισσότερα
από αυτά έχουν συμπεριληφθεί στον χλωριδικό κατάλογο που ακολουθεί.
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3. ΧΛΩΡΙΔA
3.1. Υλικά και μέθοδοι
H συλλογή των χλωριδικών δειγμάτων άρχισε την άνοιξη του 1995 και
συνεχίστηκε μέχρι το 1996. Μετά διακοπή τριών ετών, επανήλθαμε και πάλι την
άνοιξη του 2000. Η συλλογές τελικά ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2003.
Συλλέχθηκαν συνολικά πάνω από 4.500 δείγματα τα οποία προσδιορίσθηκαν στο
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών με την βοήθεια
συγκριτικού υλικού από το ερμπάριο του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής
του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τον προσδιορισμό των δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα παρακάτω συγγράμματα: Flora Hellenica (A.Strid &
K.Tan 1997, 2001), “Mountain Flora of Greece” (Strid 1986, A.Strid & K.Tan 1991),
“Flora Europaea (Tutin et al. 1968-1980, 1993), “Flora of Turkey and the East
Aegean Islands” (Davis 1965-1985, Davis et al. 1988). Σε ειδικές περιπτώσεις
χρησιμοποιήθηκαν δημοσιεύσεις και μονογραφίες. Τα taxa αναγνωρίσθηκαν έως
το επίπεδο του υποείδους και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι το επίπεδο της
ποικιλίας (varietas). Σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο), δίνονται συνώνυμα.
Στο θέμα της ονοματολογίας, ακολουθήθηκε η ονοματολογία των χλωρίδων
(και σχετικών βοτανικών συγκραμμάτων), με χρονολογική σειρά από τις πιο
πρόσφατες μέχρι τις παλαιότερες. Συγκεκριμένα τηρήθηκε η εξής σειρά:
I. Flora Hellenica (A.Strid & K.Tan 1997, 2001)
II. Flora Europeae (Tutin et al. New edition 1993)
III. Med. Check List (Greuter et al. 1984 -1989)
IV. Mountain Flora of Greece (Strid 1986, A.Strid & K.Tan 1991)
V. Flora of Turkey (Davis 1965-1985, Davis et al. 1988)
VI. Flora Europeae (Tutin et al. 1964-1980)
Όλα τα δείγματα προσδιορίσθηκαν από τον συγγραφέα εκτός από κάποιες
εξαιρέσεις όπως: Κάποια δείγματα από την δύσκολη οικογένεια των Graminae και
ειδικά του γένους Festuca εστάλησαν στο Βερολίνο και αναγνωρίσθηκαν από τον
Prof. H. Scholz. Αρκετά επίσης δείγματα που ανήκαν στο δύσκολο ταξινομικά
γένος Galium, αναγνωρίσθηκαν από τον Dr. Krendl, καθώς και δείγματα του
γένους Taraxacum που αναγνωρίσθηκαν από τον Dr. Richards.
Επίσης
χρειάστηκε η βοήθεια βοτανικών, ειδικών σε συγκεκριμένα γένη όπως στα γένη
Centaurea (Καθ. κ. Θ.Γεωργιάδης), Anthemis, Petrorhagia (Επικ.Καθ. κ.
Ο.Γεωργίου), Allium (Καθ. κ. Δ.Τζανουδάκης), Campanula (Επιτ. Καθ. κ.
Δ.Φοίτος), Minuartia (Καθ. κ. Γ.Καμάρη), Thlaspi (Αναπλ. καθ. κ. Π.Αρτελάρη)
Viola (Λέκτορα κ. Α.Λιβανίου –Τηνιακού).
Στον προσδιορισμό και την αναγραφή των βιομορφών έχουν χρησιμοποιηθεί
οι έννοιες και οι συμβολισμοί που δίνονται στη “Flora d’ Italia” (Pignattii 1982).
Για τα χωρολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν οι χωρολογικοί τύποι του
Pignattii (1982). Στις περιπτώσεις που κάποια από τα είδη δεν αναφέρονται στο
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παραπάνω σύγγραμμα, καταβλήθηκε προσπάθεια να προσαρμοστούν τα
δεδομένα που είχαμε στην διάθεσή μας, στους χωρολογικούς τύπους του
Pignattii.
Οι διαθέσιμες χλωριδικές πληροφορίες που είχαμε για το συγκρότημα των
Βαρδουσίων, ήταν αποσματικές (αφού δεν υπήρχε ως τώρα κάποια δημοσιευμένη
εργασία που να αναφέρεται αποκλειστικά στην χλωρίδα του συγκροτήματος) και
αντλήθηκαν κυρίως από τα έργα των : Halácsy (1900-1904, 1908, 1912), Strid
(1986), A.Strid & K.Tan (1991), καθώς και από τις δημοσιευμένες εργασίες των
Gustavsson (1978) και Quézel (1973)
Στον κατάλογο που ακολουθεί η παράθεση των taxa γίνεται αλφαβητικά κατά
οικογένειες, γένη, είδη και υποείδη. Μετά την βιομορφή και την χωρολογία κάθε
είδους, αναγράφεται το όνομα του συλλέκτη και ο αύξοντας αριθμός συλλογής του
taxon. Ακολουθεί ο κωδικός της θέσεις συλλογής, ενώ στο τέλος του καταλόγου
επισυνάπτεται χάρτης του συγκροτήματος, όπου σημαίνονται οι κωδικοί συλλογής
και ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος όπου περιγράφονται οι οικότοποι για κάθε
κωδικό – θέση.
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3.2 Χλωριδικός κατάλογος
Συντμήσεις και συμβολισμοί
o
= Νέα αναφορά για τα Βαρδούσια όρη.
Vl.
= Vlachos
Pr.Nat. = Δείγμα που συλλέχθηκε στα Βαρδούσια σταπλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού
πρoγράμματος καταγραφής και αξιολόγησης βιοτόπων Natura 2000.
Hal. = Αναφορά του Halácsy (1900-1904, 1908, 1912).
Hell. = Ενδημικό Ελλάδας.
Endem = Eνδημικό των Βαρδουσίων.
UPA = Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών

PTERIDOPHYTA
A. scolopendrium L.
H ros, Cosmop.
Hal.1904:470.

ADIANTACEAE

DRYOPTERIDACEAE (ASPIDIACEAE)
o

o

Adiantum capillus - veneris L.
G rhiz, Pantrop.
Vl. n.4372 – 57.

Dryopteris submontana (Fraser - Jenkins
& Jermy) Fraser - Jenkins
G rhiz, Europ.
S.G.Christiansen 1986:34.

Anogramma leptophylla (L.) Link
T caesp, Cosmop.
Vl. n.3285 – 36.

D. villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz &
Thell. subsp. villarii
G rhiz, Orof.Europ.(S)
Gustavsson 1978a:G3217, S.G.Christiansen
1986:33.

ASPLENIACEAE
Asplenium ceterach L.
H ros, Paleotemp.
Vl. n.1596 – 6, S.G.Christiansen 1986:25.

o

A. fissum Kit.ex Willd.,
H ros, Orof. Europ.(SE)
S.G.Christiansen 1986:23.

Polystichum aculeatum (L.) Roth.
G rhiz / H ros, Euras.
Vl. n.1615 – 58.
P. lonchitis (L.) Roth.
G rhiz / H ros, Circumbor.
Vl. n.4279 – 3, S.G.Christiansen 1986:30.

A. ruta – muraria L.
H ros, Circumbor.
S.G.Christiansen 1986:21.
A. trichomanes – ramosum L.
H ros, Circumbor.
S.G.Christiansen 1986:19.

o

A. trichomanes L. subsp. trichomanes
H ros, Cosmop.
Vl. n. 571 – 39, S.G.Christiansen 1986:18.

Equisetum arvense L.
G rhiz, Circumbor.
Vl. n.1124 – 1, n.1445 – 40.

o

A. trichomanes L. subsp. quadrivalens
D.E.Meyer.
H ros, Cosmop.
Vl. n. 4025 - 2, n.1599 – 6, S.G.Christiansen
1986:19.

E. palustre L.
G rhiz, Circumbor.
V l. n.4960-2.

o E. telmateia Ehrh.
G rhiz, Circumbor.
Vl. n.3969 – 64, n.4354 – 74.

EQUISETACEAE
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HYPOLEPIDACEAE
o

o

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
aquilinum
G rhiz, Cosmop.
Vl. n.3625 – 58.

SPERMATOPHYTA

ISOETACEAE

CUPRESSACEAE

GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA)

Isoetes histrix Bory
G bulb, Med.-Atl.
Vl. n.4493 – 9.

o

OPHIOGLOSSACEAE

Juniperus communis L. subsp.
hemisphaerica (C. Presl) Nyman
P caesp, Circumbor.
Vl. n.2909 – 43, n.276 – 5, n.49 – 2, Quézel
1973, K.I.Christensen 1986:47.

Botrychium lunaria (L.) Swartz
G rhiz, Orof. Subcosmop.
Vl. n.4494 – 58, S.G.Christiansen 1986:13.
POLYPODIACEAE
o

J. communis subsp. nana (Willd.) Syme
P caesp, Arct.-Alp.(Euro-Amer.)
Vl. n.2156 – 69, n.3265 – 32,
K.I.Christensen 1997:12.
Δεν συναντάται συχνά στα Βαρδούσια, σε
αντίθεση με την Γκιώνα όπου υπάρχει
άφθονο. Το καταγράψαμε στα κάθετα
βράχια των ψηλών κορυφών, με φτωχή
πληθοκάλυψη. Κάτω από τα 1900μ γίνεται
αρκετά σπανιότερο με εξαίρεση τις δυτικές
κλυτίες του όγκου της Χωμήριανης ή
Μεγάλης Χούνης όπου καλύπτει σημαντική
έκταση μαζί με την ισχυρή παρουσία του J.
foetidissima.

Polypodium vulgare L.
H ros, Circumbor.
Vl. n.3560 – 6.
SELAGINELLACEAE

o

Selaginella denticulata (L.) Spring
Ch rept, St.Med.
Vl. n. 4466 / n.4099 – 35.

o

Selaginella helvetica (L.) Spring
Ch rept, Europ.(C &S.E.)
Vl. n.4098 – 35.

J. foetidissima Willd.
P scap, St. Med.-Orient.
Vl. n.1699 – 44, n.2878 – 27, n.1055 – 25,
n.291 – 5, Hal.1904:457, Quézel 1973,
K.I.Christensen 1997:14.
Συναντάται σ’όλο τον ορεινό όγκο του
συγκροτήματος. Τις πιο πυκνές συστάδες
του τις συναντάμε στη δυτική πλευρά του
συγκροτήματος, όπως στην περιοχή του
‘Κορακόλιθου’ και λίγο νοτιότερα στη δυτική
πλευρά της ‘Κορυφής’ (Κωστάριτσα).
Εξαπλώνεται κυρίως από το υψόμετρο των
1500 έως και τα 1900 μ.

WOODSIACEAE (ATHYRIACEAE)
o

Cupressus sempervirens L.
P scap, Eu.Med.
Σε χαμηλά υψόμετρα κοντά στην περιοχή
της λίμνης του Μόρνου. Πιθανότατα
καλλιεργούμενο και όχι αυτοφυές.

Cystopteris cf dickiena R.Sim
H caesp, Subcosmop.
Vl. n.3630 – 58.
C. fragilis (L.) Bernh.
H caesp, Cosmop.
Vl. n.3630 – 52, n.4100 – 2. Hal.1904:479,
Strid 1986:28 (Korax).

J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.107 – 3, n.2781 – 66, n.2834 – 57,
Barbero & Quezel 1976,
K.I.Christensen 1997:12.
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Στα Βαρδούσια (κυρίως στη δυτική πλευρά
τους) καλύπτει μεγάλες εκτάσεις, από το
υψόμετρο των 1400 έως 1700 μέτρων, σε
μίξη
με
την
ελάτη.
Αργαλέτα,
Ασφακότσουμα, Κεδρότσουμα (5 Χλμ.
νοτιοανατολικά της Αρτοτίνας), Βαθειά
Λούζα, Τέντα.

ACERACEAE
o

A. heldreichii Orph.
P caesp, Balkan
Strid 1986:582.
Vl.: Το παρατηρήσαμε σε ψηλά βράχια στα
όρια του δάσους ή και πιο πάνω μέχρι τα
2100μ. Κουνιάκος, Όρνιο.

EPHEDRACEAE
o

Ephedra foeminea Forsskål.
Pcaesp, St.Med.
Vl. n.4488 – 53.
o

A. monspessulanum L.
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.3493 - 18, n.1666 – 75, n.3961 – 2.

o

A. platanoides L.
P scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.2932 - 43, n.4399 – 53.

PINACEAE
o

Acer campestre L.
P caesp, Europ.(SE)
Vl. n.3960 – 2.

Abies borisi regis Mattf.
Pscap, Balkan
Vl.: Αρτοτίνα, Αθ. Διάκος,Κουνιάκος,
Πρ.Ηλίας κ.ά. Στα Βαρδούσια το είδος αυτό
καταλα-μβάνει μεγαλύτερη έκταση από την
Κεφαλληνιακή ελάτη.

ANACARDIACEAE
A. cephalonica J.W.Loudon
P scap, Hell.
Barbero & Quezel 1976
Vl.: Μακρυά ράχη, Κουνιάκος, κοντά στην
λίμνη του Μόρνου.
Διάσπαρτα άτομα
σχεδόν σ’όλο τον όγκο του συγκροτήματος.
Κυρίως όμως στην νότιες εκθέσεις με
χαμηλό υψόμετρο και χαμηλή σχετική
υγρασία. Στις βόρειες (και ψυχρότερες
εκθέσεις) και σε μεγαλύτερα υψόμετρα,
συναντάμε σχεδόν αποκλειστικά την Abies
borisi regis Mattf.
o

Cotinus coggygria Scop.
P caesp, Euras.
Vl.: Γύρω από τη λίμνη του Μόρνου.
Pistacia lentiscus L.
P caesp, St.Med.
Vl.: Συνοδεύει την Μακκία βλάστηση, κυρίως
στην περιοχή της λίμνης του Μόρνου και της
“Μακρυάς ράχης”.
o

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra
P scap, Med.Mont.
Vl.: Δάφνος (τεχνητή αναδάσωση.)

Rhus coriaria L.
P caesp, St.Med.
Vl. n.2417 – 58.
APIACEAE ( UMBELLIFERAE )

o

TAXACEAE

o

Taxus baccata L.
MP-Ar, Paleotemp.
Vl. n.2946 – 8, 13

Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.1757 – 75.

o

Apium nodiflorum (L.) Lag.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3409 – 26.
Bubleurum falcatum L. subsp. cernuum
(Ten.) Arcangeli
Hscap, Euras.
Vl. n.3392 – 26, Hartvig 1986:691.

ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA)
DICOTYLEDONES
ACANTHACEAE
o

Carum graecum Boiss.& Heldr. subsp.
graecum
Hscap, Balkan

Acanthus spinosus L
H scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.2173 – 72.
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L. siler L. subsp. garganicum (Ten.)
Arcangeli
H scap, Balkan
Vl. n.2888 – 27, Quézel 1973, Hartvig
1986:729.

Vl. n.53 – 2, n.3277 – 32, n.1079 – 67,
n.2292 – 75, n.1206 – 15, Hartvig 1986:699.

o

C. heldreichi Boiss.
Hscap, Hell.
Vl. n.994 – 61, n.2328 – 62, n.4249 – 2,
Quézel 1973, Hartvig 1986:700.

o

C. rupestre Boiss. & Heldr.
Hscap, Balkan.
Vl. n. 3556 – 7, 21.

Malabaila aurea (Sibth. & Sm.) Boiss.
H bienn, Eu.Med.
Vl. n.3194 – 68, n.3437 – 11, n.3494 – 18.

o

C. multiflorum (Sibth. & Sm.) Boiss.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4414 – 53, Hartvig 1986:697.

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon
T scap, St.Med.
Vl. n.4367 – 49.

o

Opopanax hispidus (Friv) Griseb.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1031 – 33, n.3507 – 21, n.3328 – 34,
n.2893 – 27, n.3438 – 11, n.1597 – 6.

o

Daucus carota L. subsp. carota
H scap, Subcosmop.
Vl. n.147 – 3.

o

D. guttatus Sibth.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1282 – 52.

o

Eryngium amethystinum L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2175 – 72, n.1040 – 4.

o

E. campestre L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4364 – 49.

o

Orlaya daucoides (L.) Greuter
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2152 – 69, n.3084 – 72, n.3028 – 49,
n.1652 – 75, Hal.1901:627.
Peucedanum oligophyllum (Griseb.)
Vandas
H scap, Balkan
Gustavsson 1978a:G3686,
Hartvig 1986:716.
P. vittijugum Boiss.
H scap, Balkan
Hal. 1901:641.

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare
H scap, St.Med.
Vl. n.118 – 3.

o

Geocaryum capillifolium (Guss.) Cosson
G bulb, NE-Med.Mont.
Vl. n.3629 – 52.

o

G. parnassicum (Boiss.& Heldr.) Engstrand
G bulb, Hell.
Vl. n.4071 – 69, n.3586 – 35.

o

G. pindicolum (Hausskn.) Engstrand
G bulb, Balkan
Vl. n.4312 – 13, n.4150 – 35, n.4412 – 36.

Pimpinella tragium Vill. subsp. polyclada
(Boiss.& Heldr.) Tutin
Ch suffr, Med.-Turan.
Vl. n.1232 – 15, n.2088 – 69, n.2204 – 66,
Hal.1901:683.
P. tragium subsp. tragium
Ch suffr, Med.-Turan.
Vl. n.2813 – 36, n.4164 – 23, Quézel 1973,
Hartvig 1986:678.
o Sanicula europeae L.
H scap, Paleotemp.
Vl. n.2913 – 43, n.1600 – 6, n.172 – 3,
n.1454 – 58.

Heracleum sphondylium L. subsp.
pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens
H scap, Orof. Europ.(S)
Hartvig 1986:723.

o

Laserpitium pseudomeum Orph., Heldr.&
Sart. ex Boiss.
H scap, Hell.
Vl. n.1114 – 67, n.2406 – 35,
Hartvig 1986:733.

Scandix australis L. subsp. grandiflora (L.)
Thell.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4417 – 52.
S. macrorhyncha C. A. Meyer
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2953 – 23, n.4393 – 53, Hartvig
1986:670.
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o

o

S. stellata Banks & Solander
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2864 – 72.

ARALIACEAE

Selinum silaifolium (Jacq.) G. Beck
H scap, Europ.(SE)
Vl. n.1116 – 67, n.3241 – 36, Hartvig
1986:702

Hedera helix L. subsp. helix
Plian, Med.-Atl.
Vl. n.4349 – 74, Barbero & Quezel 1976.

Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol.
H scap, Med.Mont
Vl. n. 4229 – 23.

ARISTOLOCHIACEAE
o

Smyrnium perfoliatum L. subsp.
perfoliatum
H scap, Eu.Med
Vl. n.3329 – 34, Hartvig 1986:672.

ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Thamnosciadium junceum (Sibth. & Sm.)
Hartvig
H scap, Hell.
Vl. n.992 – 61, Quézel 1973 as
Sclerochorton junceum, Strid 1986:709.
Σε σάρα κάτω από την ανατολική πλευρά
των Σουβλών. Συνήθως εμφανίζεται σε
ομάδες,πάνω σε χαλικώδεις πλαγιές ή σε
σάρες. Το συναντήσαμε κυρίως στη δυτική
πλευρά του βορείου συγκροτήματος.
o

Tordylium apulum L.
T scap, St.Med.
Vl. n.3118 – 72, n.3121 – 42, n.1281 – 52,
n.2543 – 48.

o

Torilis leptophylla (L.) Reichend.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1377 – 52.

o

T. nodosa (L.) Gaertner
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1658 – 75.

Achillea barbeyana Heldr. & Heimerl.
H scap, Endem.
Vl. n.2308 – 55, n.7 – 62, n.4289 – 55,
Gustavsson : G7245, Hal.1902:43,
R.Franzén 1991:437.
Το τοπικό αυτό ενδημικό Τaxon φύεται μόνο
γύρω από την περιοχή της κορυφής του
συγκροτήματος και μάλιστα σε περιορισμένη
έκταση.
A. crithmifolia Waldst. & Kit.
H scap, Balkan.
Vl. n.3227 – 65, n.268 – 5, n.90 – 3,
R.Franzén 1991:445.
A. fraasii Schultz
H scap, Balkan
Vl. n.3428 – 28, n.1231 – 15, n.269 – ?
1700m, Hal.1902:44, R.Franzén 1991:440.
A. holosericea Sibth & Sm.
H scap, Balkan
Vl. n.2106 – 56, n.2050 – 70, n.1964 – 13,
n.1195 – 15, n.1029 – 33, n.1119 – 67,
Hal.1902:48, R.Franzén 1991:447.

Trinia frigida (Boiss. & Heldr.) Drude
T scap, Hell.
Vl. n.4269 – 35, Hartvig 1986:694.

A. ligustica All.
H scap-P, St.Med.
Vl. n.1506 – 58, n.2404 – 58, n.3623 – 40,
Hal.1902:46.

APOCYNACEAE
o

Vinca herbacea Waldst. & Kit.
G rhiz, Euras.
Vl. n.4029 – 74, n.2833 – 57.

A. nobilis L.
H scap, Sudeurop.-Sudsiber.
Vl. n.2070 – 65, n.1505 – 58, n.1578 – 43,
n.2259 – 52, n.1172 – 63, Hal.1902:46,
R.Franzén 1991:446.

AQUIFOLIACEAE
o

Aristolochia elogata (Duchartre) Nardi
G rad, Balkan
Vl. n.2758 – 65, n.3606 – 52, n.4365 – 49.

A. pindicola Hausskn subsp. pindicola
H caesp, Hell.

Ilex aquifolium L.
P caesp, Med.-Atl.(Euri)
Vl. n.1562 – 6.
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Vl. n.4060 – 69, n.4218 – 29, Hal.1902:43,
D. Phitos & al. 1974 (UPA), D.Tzanoud.1980
(UPA). R.Franzén 1991:437.
o

Bellis perennis L.
H ros, Circumbor.
Vl. n.255 – 54, n.86 – 3, n.2783 – 66, n.2383
– 33, n.2762 – 65, n.2730 – 17, A. Strid
1991:405.

Α. setacea Waldst. & Kit.
H scap,Europ.(SE)
Vl. n.3567 – 9.
A. umbellata Sibth. & Sm.
Ch suffr, Hell.
Vl. n.2185 – 66, n.269 – 15, Hal.1902:43,
R.Franzén 1991:435.
Anthemis arvensis L. subsp. cyllenea
(Halácsy) R. Fernandes
T scap/ H scap, Balkan.
Vl. n.2424 – 56, n.2291 – 75, n.263 – 38,
n.174 – 3, R.Franzén 1991:429.

o

A. arvensis subsp.incrassata
(Loisel.) Nyman
T scap, St.Med.
Vl. n.3351 – 35, n.1420 – 52, n.2548 – 48,
n.1715 – 9, n.274 – 5.

o

A. chia L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2868 – 72, n.3059 – 74.

o

B. sylvestris Cyr.
H ros, St.Med.
Vl. n.1608 – 6.

o

Calendula arvensis L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3192 – 48, n.3087 – 72.

o

Carduus nutans L. subsp. nutans
H bienn, Europ.(W)
Vl. n.1220 – 2, n.1041 – 4, n.1386 – 52.

o

C. pycnocephalus L. subsp. albidus (Bieb.)
Kazmi
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1362 – 52, n.1745 – 42.
C. tmoleus Boiss.
H scap, Balkan-An.
Vl. n.1218 – 2, n.1082 – 67, n.1015 – 62,
n.4096 – 3, n.342 – 47, Hal.1902:104,
A.Strid 1991:479.

A. cretica L. subsp. columnae (Ten.)
Franzen
H scap, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.2302 – 62, n.3441 – 11, n.2214 – 2,
R.Franzén 1991:424.
o

Carlina frigida Boiss. & Heldr.
H bienn, Balkan.
Vl. n.1052 – 4, Nat. n.3525 ,
A.Strid 1991:474

A. cretica L subsp. cretica
H scap, Europ.-Sib.
Vl. n.1643 – 43.

o

Carthamus lanatus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 4497 – 4.

A. spruneri Boiss. & Heldr.
H scap-P, Hell.
Vl. n.1002 – 61, Hal.1902:57,
R.Franzén 1991:427.

o

Centaurea affinis Friv subsp. affinis
Hscap, Balkan
Vl. n.1201 – 15, n.3304 – 36, n.3305 – 36,
n.2952 – 7.

A. spruneri Boiss. & Heldr. X A. cretica L.
subsp. columnae (Ten.)
Vl. n.1001 – 61.
R. Franzén1991 :427

C. affinis Friv subsp. pallidior (Halácsy)
Hayek
H scap, Hell.
Vl. n.267 – 3, n.1162 – 63 , Hal.1902: 146
(Heldr.), Th.Georgiadis 1977 ( UPA),
E.Gamal-Eldin & G.Wagenitz 1991:498.

A. tinctoria L. subsp. parnassica (Boiss. &
Heldr.) Franzen
H scap, Eu.Med
Vl. n.89 – 3, n.2241 – 52, n.1120 – 67,
n.2068 – 65, n.2906 – 43, n.1511 – 58,
n.1502 – 40, Hal.1902:53,
R.Franzén 1991:429.

o

C. cyanus L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.1665 – 75.
C. nervosa Willd subsp. promota Gamal –
Eldin & Wagen
H scap, Hell.

Articum lappa L..
H bienn, Euras.
Hal.1902:101 as Lappa major Gaertn.
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Vl. n.3150 – 51.

Vl. n.2800 – 27, n.2950 – 7, n.1009 – 61,
n.4290 – 55. Gustavsson 1360 (C), Baren &
al. 817 (C) ,
E.Gamal-Eldin & G.Wagenitz 1991:513
Σε υγρά μέρη πάνω από τα 1800 μ, εκεί
όπου το χιόνι αργεί να λιώσει διατηρώντας
τα σημεία αυτά πολύ υγρά μέχρι αργά το
καλοκαίρι.
o

o

Conyza bonariensis (L.) Cronq.
T scap, Subtrop.
Vl. n.3169 – 43.
Crepis aurea (L.) Cass subsp. aurea .
H ros, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.1057 – 67, n.340 – 19, n.261 – 43 ,
Hal.1902:222, A.Strid 1991:579.

C. pichleri Boiss
H scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.1809 – 23, n.1793 – 24.

o

C. aurea (L.) Cass. subsp. lucida (Ten.)
Babc.
H ros, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.2682 – 39, n.1057 – 67, n.2320 – 35,
n.2215 – 2.

o

C. fraasii Schultz subsp. fraasii
G rhiz, Eu.Med.
Vl. n.4427 - 12, n.1373 – 52, n.1455 – 58,
n.3072 – 72.

o

C. salonitana Vis. subsp. salonitana
H scap,Europ.(SE)
Vl. n.1741 – 9, n.2917 – 43.

o

C. solstitialis L. subsp. solstitialis
T scap, Subcosmop.
Vl. n.1925 – 9, n.2921 – 43.

o

C. triumfetii All.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.735 – 71, n.1700 – 4.

o

C. hellenica Kamari
T scap, Ηell.
Vl. n.3201 – 51.

Chamomilla recutita (L.) Rauscert
T scap, Subcosmop.
Vl. n.4422 – 42.

o

Cichorium intybus L.
H scap, Cosmop.
Vl. n.2940 – 43.

C. neglecta L. subsp. corymbosa (Ten.)
Nyman
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1307 – 52, n.2530 – 48.

o

Cirsium appendiculatum Griseb.
H scap, Balkan.
Vl. n.1128 – 1, n.1140 – 2, n.4154 – 21 ,
A.Strid 1991:485.

C. neglecta L. subsp. neglecta
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2534 – 48, n.2108 – 71 n.2122 – 56,
n.1400 – 52, n.1731 – 9.

o

C. arvense (L.) Scop.
G rad, Subcosmop.
Vl. n.1183 – 63, n.3315 – 12, Hal.1902:118.

C. rubra L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1435 – 52, n.2527 – 48.

o

C. creticum (Lam.) D’urv.
H scap, St.Med.
Vl. n.3577 – 9.

C. sancta (L.) Babcock
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2724 – 17, n.1378 – 52, n.2489 – 15,
n.1653 – 75, n.2838 – 57, n.2428 – 56,
n.3158 – 51, n.2397 – 71 n.1796 – 24,
n.2856 – 72, n.1858 – 22, n.2000 – 9,
n.3601 – 13.

o

C. heldreichii Halácsy
H scap, Hell.
Vl. n.341 – 2, n.1047 – 4.

C. vesicaria L. subsp. vesicaria
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2582 – 15.

o

C. mairei Halácsy
H scap, Hell.
Vl. n.1015 – 61 , A.Strid 1991:486.

Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1770 – 42, n.1405 – 52.

o

C. vulgaris Cass
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2002 – 9, n.1272 – 52.

o

o

C. candelabrum Griseb.
H scap, Balkan.
Vl. n.3450 – 12, Hal.1902:115.
o

o

o

Coleostephus myconis (L.) Reichend
T scap, St.Med.
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Vl. n.258 – 43, Hal.1902:244 (Heldr.) as H.
Koracis Boiss.

Doronicum columnae Ten.
G rhiz,Orof. Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.1 – 2, n.1066 – 67, n.1864 – 35 ,
Hal.1902:71, A.Strid 1991:458.

H. cymosum L. subsp. heldreichianum
Nägeli & Peter
H scap, Balkan.
Vl. n.1891 – 13, n.1686 – 44, n.2415 – 35,
n.2429 – 56 , Hal.1902:234, Quézel 1973,
K.P.Buttler 1991:612.

D. orientale Hoffm.
G rhiz, Orof. Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.2787 – 66, n.2430 – 56, Barbero &
Quezel 1976 as D. caucasicum.
Echinops ritro L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1193 – 15, n.88 – 3, n.260 – 38,
Hal.1902:91.

o

Erigeron alpinus L.
H scap, Euras.
Vl. n.1100 – 67, Hal.1902:16.

H. hoppeanum subsp. pilisquamum Nägeli
ex Peter
H ros, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.84 – 3, n.262 – 43, n.1828 – 23, n.2033
– 9, n.2145 – 56, n.2315 – 35, n.2240 –52,
n.2910 – 43 , K.P.Buttler 1991:605.

E. glabratus Hoppe & Hornseb.
H scap,Orof. Europ.(S)
Vl. n.85 – 3, n.983 – 61, n.1096 – 67, n.3 –
2, n.2364 – 8, n.2408 – 35, n.2294 – 75,
Hal.1902:53, A.Strid 1991:409.
o

o

Filago pyramidata L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1311 – 52.

o

G. luteo – album L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2992 – 49.

H. pannosum Boiss.
H scap, Med.-Mont.
Vl. n.1196 – 15, n.2140 – 10, Hal.1902:240,
Quézel 1973, K.P.Buttler 1991:619.

G. sylvaticum L.
H scap, Circumbor.
A.Strid 1991:410.

o

o

H. murorum L.
H scap, Europ.
Vl. n.2341 – 71.
H. naegelianum Pančić
H scap, Med.-Mont.
Vl. n.989 – 61, n.4278 – 55 , Hal.1902: 237,
K.P.Buttler 1991:638.

G. roeseri Boiss. & Heldr. subsp. roeseri
H scap, Hell.
Vl. n.2419 – 55, A.Strid1991: 413, Quezel
1973, L., D. Phitos & al. 1974 (UPA).

o

H. hoppeanum subsp. testimoniale Nägeli
ex Peter
H ros, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.1170 – 63, n.275 – 19.
H. leithneri (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Zahn
H scap, Hell.
Vl. n.1104 – 67, n.1164 – 63, n.3255 – 36,
n.1916 – 13, n.3622 – 58 , K.P.Buttler
1991:633.

Gnaphalium hoppeanum Koch subsp.
magellense (Fiori & Paol.) Strid
H scap, St.Med.
Gustavsson: G3123 as Omalotheca
hoppeana (Koch) Scultz Bip. & F. W.
Schultz. UPA !, A.Strid 1991: 411.
o

H. cymosum L. subsp. sabinum
(Sebastiani) Nägeli & Peter
H scap, Europ.
Vl. n.1690 – 44.

H. parnasii Fries
H scap, Balkan
Vl. n.2212 – 66, n.4220 – 29 , K.P.Buttler
1991:632.

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset
T scap, St.Med.
Vl. n.3004 – 49, n.3110 – 68, n.3089 – 72,
n.1365 – 52.

o

Hieracium bauhini Schultes ex Besser
H scap, Sudeurop.-Sudsiber.
Vl. n.1164 – 63, n.1276 – 52, n.1522 – 58.

H. racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.
H scap, Europ.-Caucas.
Pr. Nat.2000 : n.3524.
H. scapigerum Boiss.& al.
H ros, Hell.
Vl. n.4395 – 53, Hal.1902: 242, K.P.Buttler
1991:637.

H. bracteolatum Sibth & Sm.
T scap, Balkan
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o

Hypochoeris achyrophorus L.
T scap, St.Med.
Vl. n.4201 – 68.

o

Hypochoeris cretensis (L.) Bory & Chaub.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1748 – 47, n.1418 – 52, n.3199 – 51,
n.2120 – 57, n.1718 – 9, n.2540 – 48,
n.2130 – 56, n.2954 – 22, n.2110 – 71.

o

o

H ros, Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.1716 – 9, n.2116 – 69, n.1920 – 13,
n.2192 – 66, n.3599 – 10, H.W.Lack &
N.Kilian 1991:530.
L. graecus Boiss. & Heldr.
H ros, Hell.
Vl. n.1595 – 6, n.3566 – 9, Hal.1902:187.
L. hispidus L. subsp. hispidus
H ros, Europ.-Sib.
Vl. n.2036 – 9, n.2131 – 56, n.62 – 3, n.4223
– 32, n.4282 – 55 , Hal.1902:185,
H.W.Lack & N.Kilian 1991:528.

Inula conyza DC.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.2942 – 43.
I. oculus – christi L.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.1044 – 4, n.1929 – 9, Hal.1902:419.

o

L. tuberosus L.
H ros, St.Med.
Vl. n.4127 – 42.

I. verbascifolia (Willd.) Hausskn. subsp.
parnassica (Boiss. & Heldr.)Tutin
Ch suffr, Hell.
Vl. n.2119 – 57.

o

Logfia arvensis (L.) J.Holub.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1151 – 63, n.2058 – 65.

o

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3614 – 52.

o

Mycelis muralis (L.) Dumort
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.98 – 3, n.1035 – 4, n.2264 – 52.

o

Onopordum illyricum L.
H scap, St.Med.
Vl. n.3418 – 32.

o

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1983 – 9, n.4423 – 48.

Jurinea mollis (L.) Reichenb.
H scap, Europ.
Vl. n.270 – 33, n.3463 – 28, n.1187 – 15,
n.1034 – 33, n.1091 – 67, Hal.1902:128 as
J. glycacantha S et S.
Lactuca intricata Boiss.
H scap, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3511 – 32, n.2401 – 35 , H.W.Lack &
N.Kilian 1991:539.
o

L. viminea (L.) J. & C. Presl.
H bienn, Europ.-Caucas.
Vl. n.1046 – 4, n.2885 – 27.

o

Lapsana communis L.
T scap, Paleotemp.
n. 3526 – Pr.Nat.2000.

o

Leontodon cichoriaceus (Ten.) Sanguinetti
H ros, Med.-Mont.
Vl. n.2638 – 11, n.1628 – 43, n.2607 – 15,
n.3575 – 42, n.3620 – 58, n.4184 – 17.

o

o

Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter subsp.
afer
H bienn, Balkan.
Vl. n.2901 – 71,n.4425 – 39, Hal.1902:117.

L. asperrimus (Willd.) Ball
H ros, Orient.-Turan.
Vl. n.3584 – 13, Σούβλες, Κορακόλιθος,
Όρνιο, Αλογόραχη. (Κυρίως πάνω σε
κατακερματισμένους βράχους.)
L. crispus Vill. subsp. crispus
H ros, Europ.
Vl. n. 3254 - 36, n.1431 – 52, n.1677 – 44.

o

Reichardia picroides L. Roth.
H scap, St.Med.
Vl. n.3527 – Pr.Nat.2000.

o

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2997 – 49, n.3085 – 72.

o

Scolymus hispanicus L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2174 – 72.
Scorzonera cana (C.A.Meyer) O. Hoffm.
H scap, Europ.(SE)-C.Asiat.
Vl. n.2365 – 8, n.2313 – 35, n.2362 – 71,
n.2379 – 33 , H.W.Lack & N.Kilian 1991:532.

L. crispus subsp. asper (Waldst. & Kit.)
Pohlena
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T scap, Europ.
Vl. n.3444 – 12, n.1194 – 15,
J.W.Kadereit 1991:471.

S. mollis Bieb. subsp. mollis
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.4379 – 48 , H.W.Lack & N.Kilian
1991:533.

Solidago virgaurea L.. Subsp. virgaurea
H scap, Europ.-Siber.
Vl. n.4243 – 47, A.Strid 1991:403.

S. purpurea L. subsp. peristerica Form.
H scap, Hell.
Vl. n.1098 – 67, n.2329 – 62, n.2805 - 43,
Hal.1902:197, H.W.Lack & N.Kilian
1991:534.
Senecio hercynicus Herborg var.
expansus (Boiss.& Heldr.) Herborg 1
H scap, Balkan
Vl. n.3320 – 67, n.3306 – 29, Hal.1902:81.
Το συνάντησα σε σχισμές βράχων στα
σημεία όπου η εδαφική διαμόρφωση
επέτρεπε
τη
συγκέντρωση
κάποιας
ποσότητας οργανικής ουσίας. Προτιμά
μέρη με αρκετή υγρασία και σκίαση.
o

o

Sonchus asper (L.) Hill
T scap, Subcosmop.
Vl. n.1513 – 58.

o

S. tenerrimus L.
T scap, St.Med.
Vl. n.1523 – 58.
Staehelina uniflosculosa Sibth. & Sm.
Ch frut, Balkan
Vl. n.3473 – 32, Hal.1902 :101.
Taraxacum amborum G. Hagl.
H ros, Hell.
A.J.Richards 1991:571.

S. macedonicus Griseb.
H scap,St.Med.
Vl. n.3508 – 32, n.3275 – 32.

o

S. ovatus (P.Gaertner & all.) Willd
H scap, Europ.
Vl. n.2895 – 27, n.91 – 3.

T. apollinis Dahlst.
H ros, St.Med.?
Vl. n.3556 – 16.

o

T. calocephalum Hand.-Mazz
H ros, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.3162 – 51.

o

T. capricum V.Soest
H ros, Europ.(S)
Vl. n.1475 – 58, n.2586 – 57.

o

T. copidophylloides A.J.Richards
H ros, Hell.
Vl. n.2502 – 15, n.2830 – 57, n.2769 – 65.

o

T. delficum Dahlst.
H ros, Balkan
Vl. n.2799 – 39, n.2594 – 57.

S. squalidus L.
Hscap, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.3048 – 74, n.3163 – 45, n.2842 – 57,
n.2115 – 69, n.2239 – 2, n.2297 – 75,
n.1830 – 23 n.259 – 14, n.985 – 61, n.265
– 62, n.259 – 43, n.2 – 2, n.978 – 61,
n.1069 - 67, Hal.1902:82 as S.rupestris
Wal., J.W.Kadereit 1991:469.
S. thapsoides DC.
H scap, Balkan.
Vl. n.1874 – 35, n.6 – 2, n.1452 – 58,
Hal.1902 :80, J.W.Kadereit 1991:462.
o

o

S. vernalis Waldst. & Kit.
H scap, Euras.
Vl. n.3489 – 21, n.2841 – 57.

T. epirense Van Soest.
H ros, Med.-Mont.
A.J.Richards 1991:557.

S. viscosus L.
o

T. erythrospermum Andrz. ex Besser,
H ros, Paleotemp.
Vl. n.3205 – 51.

o

T. gionense A.J.Richards
H ros, Hell.
Vl. n.2780 – 66.

o

T. gracilens Dahlst.
H ros. Balkan
Vl. n.2306 – 62, n.2442 – 56.

1

Στα Βαρδούσια συναντάται και η ενδιάμεση μορφή του
Ταχον αυτού με το S. ovatus το οποίο απαντάται σε
Πελοπόννησο και σε Ν. & Β.Πίνδο, ενώ το πρώτο μόνο
σε Στ. Ελλάδα, N.Central & N.East. Η ενδιάμεση μορφή
δείχνει ότι τα Βαρδούσια συνδέονται χλωριδικά, ισχυρά,
τόσο με την Πίνδο, όσο και με την Πελοπόννησο, ενώ
συχνά η φυτογεωγραφική αυτή σύνδεση, επιτρέπει όπου αυτό γενετικά είναι εφικτό- την εμφάνιση
ενδιάμεσων μορφών. Σημειώνουμε επίσης ότι το
παραπάνω ΤΑΧΟΝ δεν παρουσιάζεται άφθονο στα
Βαρδούσια γεγονός που υπογραμίζει την ισχυρή
επιρροή χλ. στοιχείων από το Βορρά, με την εμφάνιση
της ενδ. μορφής.
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Vl. n.3183 – 64, n.1517 – 58, n.2669 – 39,
n.1404 – 52, n.2667 – 44, n.2585 – 57,
n.155 – 3.

T. graecofontanum A.J.Richards & Sonck
H ros, Balkan
Vl. n.2296 – 75, A.J.Richards 1991:553.
O
o

T. hellenicum Dahlst.
H ros, Eu.Med.
Vl. n.2683 – 39.
T. minimum (Briganti ex Guss.) Terracc.
H ros, Med.Mont.
Vl. n.3174 – 42, n.2701 – 72, n.2376 – 33,
n.2479 – 40, A.J.Richards 1991:547.

o

Urospermum picroides (L.) Scop. ex
F.W.Schmidt
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2835 – 57, n.1411 – 52.

o

Xeranthemum annuum L.
T scap, Europ.(SE)-Pont.
Vl. n.2031 – 9, n.3477 – 28, n.1697 – 44.

o

X. cylindraceum Sibth. & Sm.
T scap, Sudeurop.-Sudsider.
Vl. n.3456 – 11.

o

X. Inapertum (L.) Miller
T scap, Europ.(S)-Pont.
Vl. n.3568 – 9.

T. cf. molybdocephalum Sonck
H ros, Hell.
Vl. n.2437 – 56.
T. palustre (Lyons) Symons.
H ros, Euras.
Hal.1902:202 as T. officinale Wigg γ)
paludosum Scop.

BETULACEAE
T. parnassicum Dahlst.
H ros, Balkan.
A.J.Richards 1991:560.

Carpinus orientalis Miller
P caesp, Pontico.
Barbero & Quezel 1976, K.I.Christensen
1997:38.

T. scaturiginosum G. Hagl.
H ros, Eu.Med.
A.J.Richards 1991:550.

Corylus avellana L.
P caesp, Europ.-Caucas.
Hal.1904:134.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub
H scap, Europ. Asiat.
J.W.Kadereit 1991:471.
o

o

Tragopogon balcanicus Vellen
H bienn, Eu.Med.
Vl. n.1516 – 58.

Ostrya carpinifolia Scop.
P scap, Circumbor.
Vl. n.3492 – 18, n.2927 – 43, n.2726 – 17,
n.1563 – 6, n.2440 – 56, Barbero & Quezel
1976. Το συναντήσαμε στο υψόμετρο των
1000 μ. ιδιαίτερα σε εγκαταλελειμμένους
αγρούς, βαθμίδες (σε μίξη με μακκία και
ελάτη).

T. crocifolius L. subsp. samaritani (Heldr.
& Sart. ex Boiss.) I. B. K. Richardson
H ros, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.2804 – 43, n.2463 – 56, n.981 – 62,
Hal.1902:193.
o

T. dubius Scop.
H scap, Europ.(S)-Caucas.
Vl. n.307 – 15, n.2519 – 48.

o

T. hybridus L.
T scap, St.Med.
Vl. n.1544 – 58.

o

T. porrifolius L. subsp. australis (Jordan)
Nyman
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1481 – 58.

o

Alnus glutinosa
P scap, Paleotemp.
Vl. n.1449 – 40.

BORAGINACEAE
Alkanna calliensis Heldr. in Boiss.
H scap, Hell.
Vl. n.3049 - 74, n.1518 - 58, n.2766 - 65,
n.1382 - 52, n.199 - 3, n.1576 - 37,
Hal.1902:343.
o

Tussilago farfara L.
G rhiz, Paleotemp.
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A. graeca Boiss. & Spruner.
H scap, Hell.
Vl. n.3038 - 65, n.1382 – 52.

Χλωρίδα
o

A. pindicola Hausskn
H scap, Balkan
Vl. n.3189 - 73, n.3134 – 48.

o

Anchusa azurea Miller
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3144 - 68, n.1901 – 75.

o

Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit.Tan
subsp. serpentinicola (Rech. Fil.) Vural &
Kit.Tan
H scap, Balkan
Vl. n.3245 - 20, n.2160 – 60,
A.Strid & K.Tan 1991:46.

A. hybrida Ten.
H scap, St.Med.
Vl. n.1324 - 52, n.1810 – 23, n.2391 – 71,
n.2716 - 39, n.131 – 3, n.3155 - 51.
Hal.1902:323 as A. parnassica Boiss.

o

o

o

Echium angustifolium Miller
H scap, St.Med.
Vl. n.3080 - 15, n.160 – 52.

A. italica Retz.
H scap, Eu.Med.
Hal.1902:327.

o

E. italicum L. subsp. Italicum
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3230 - 16, n.1659 - 75, n.1992 – 9.

A. undulata L.
H bienn, St.Med.-Occident.
Vl. n.3098 - 68, n.2566 – 71.

o

Lithospermum arvense L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2441 - 56, n.1803 - 24, n.625 - 57,
n.2344 – 71.

A. variegata (L.) Lehm.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2696 - 72, n.2595 – 57.

L. arvense L. subsp. gasparrini (Heldr. ex
Guss.) Fernandes
T scap, Med.Mont.
A.Strid 1991:26.

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnston
subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.)
Fernandes
T scap, Med.Mont.
Hal.1902:349, A.Strid 1991: 25.
o

Myosotis alpestris F.W. Schmidt.
subsp.suaveolens (Waldst. & Kit. ex Willd.)
Strid
H scap, Balkan
Vl. n.3338 - 25, n.1641 - 43, n.2974 – 6,
A.Strid 1991:55.

Cerinthe major L.
T scap, St.Med..
Vl. n.3078 - 9.
C. minor L.
H bienn, Europ.(SE)-Pont.
Vl. n.3166 – 45.

o

C. minor L. subsp. auriculata (Ten.)
Domac.
H scap, Europ.(SE)-Pont.
Vl. n.619 - 32, n.3500 – 13.

o

Cynoglossum columnae Ten.
T scap, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3594 - 13, n.3088 - 72, n.3043 - 74,
n.3099 - 68, n.3279 - 32, n.2538 - 48, n.1573
- 6, n.1424 – 52.

o

o

C. stamineum Desf.
T scap, St.Med.
Σφήκας (National geographic).

o

M. arvensis (L.) Hill
H scap, Europ.-Sib.
Vl. n.2612 – 11.
M. incrassata Guss.
T scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.2775 - 66, n.2793 – 75.
M. minutiflora Boiss. & Reuter
H scap, Med.Mont.
Vl. n.3300 - 67, n.4085 - 58, A.Strid 1991:49.
M. refracta Boiss. subsp. refracta
T scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.4094 – 3, 426 - 35, Gustavsson
1978a:G 4940, A.Strid 1991:51.

C. creticum Miller
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4177 – 21.

M. stricta Link. ex Roemer & Schul.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.631 - 57, n.2645 - 11, n.2605 – 75,
A.Strid 1991:50.

C. dioscoridis Vill.
H bienn, Europ.(W)
Vl. n.1575 – 37.

M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. cyanea
(Boiss. & Heldr. ex Hayek) Vestergren
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Vl. n.1198 – 15, n.3977 – 7,
P.Hartvig 1991:392.

H scap, Eu.Med.
Vl. n.2482 - 40, n.3131 - 48, n.2439 - 56,
n.993 - 61, n.369 - 29, n.1061 - 67, n.2089 69, n.10 -2, A.Strid1991:53.

A. limonifolium (L.) Janchen
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3451 – 28, n.917 – 71 n.471 – 33,
n.612 – 36, n.2021 – 9, n.2195 – 66, n.2234
– 2, n.616 – 36, P.Hartvig 1991:391.

Omphalodes luciliae Boiss. subsp.
scopulorum Edmondson
H scap, Balkan-An.
Vl. n.3237 – 29, n.4219 - 20, Quézel 1973,
A.Strid 1991:57.
Το πανέμορφο αυτό είδος το συναντήσαμε
σε απόκρημνους μονολίθους με βόρεια
έκθεση σε σκιερές και υγρές σχισμές. Είναι
αρκετά σπάνιο, αφού το συναντήσαμε σε
δύο μόνο θέσεις σ’ ολόκληρο το
συγκρότημα: Στην βορειοδυτική πλευρά των
΄΄Σουβλών΄΄ και στο ΄΄Πάνω ψηλό΄΄ πάνω
από τα 1900μ.
o

Campanula columnaris Contandr., Quėzel
& Zaffran
H scap, Endem.
Vl. n.3426 – 28, n.3271 – 36 , Quézel 1973,
P.Hartvig 1991:373, C.Pap.1974 (UPA).
C. radicosa Bory & Chaub.
H scap, Hell.
Vl. n.2334 – 62, n.265 – 2, n.72 – 3,
Hal.1902:265, P.Hartvig 1991:381.

Onosma frutescens Lam.
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.2685 - 72, n.649 - 57, n.640 – 17.

o

O. heterophyllum Griseb.
Vl. n.2655 - 75, n.1707 - 9, n.2009 – 15,
H.Teppner 1991:37, Hal.1902:335 as O.
echioides L. γ. brachycalyx

C. rotundifolia L.
H scap, Circumbor.
Vl. n.602 – 27, n.608 – 36, n.1107 – 67,
Hal.1902:263, P.Hartvig 1991:386.

Rindera graeca (A. DC.) Boiss.& Heldr.
H scap, Hell.
Vl. n.618 – 32, n.3248 – 20, n.4404 – Βόρεια
Σούφλα (σε σάρα. Υψ.2100μ.), Quézel 1973,
Gustavsson 1978a: G 2933, G 3093., A.Strid
1991:65.
Απαντάται εδώ και εκεί, στα Αρτοτινά
λιβάδια, γύρω από την περιοχή του
΄΄Λάκκου΄΄ σε πλαγιές με Astragalus
creticus. Φαίνεται ότι προτιμά εδάφη που
στραγγίζουν καλά και όχι υγρά. Εμφανίζεται
σε μια στενή υψομετρική ζώνη από τα 1750
μ. έως τα 1900μ. Γενικά η παρουσία της στα
Βαρδούσια είναι σπάνια.
o

C. ramosissima Sm.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.520 – 70, n.1297 – 52.

C. rupicola Boiss.& Spruner
H scap, Hell.
Vl. n.2166 – 69, n.988 – 61, Hal.1902:258,
Quézel 1973, P.Hartvig 1991:380.
C. spatulata Sm. subsp. spatulata
G rhiz, Balkan
Vl. n.66 – 3, n.272– 19, n.20 – 2,
Hal.1902:269, P.Hartvig 1991:373.
C. spatulata Sm. subsp. spruneriana
(Hampe) Hayek
Vl. n.2636 – 11, n.1650 – 75, n.2032 – 9,
n.1510 – 58, n.1891 – 13, n.1369 – 52,
n.338 – 19, Hal.1902:268.

Symphytum bulbosum Schimper.
G rhiz, Europ.(SE)
Vl. n.1558 - 46, n.1636 - 43, n.2498 - 15,
n.2761 – 65.

o

C. topaliana Beauverd subsp. delfica
Phitos
H ros, Hell.
Vl. n.519 – 70, n.4294 – 65.

CAMPANULACEAE
C. trachelium L. subsp. athoa (Boiss. &
Heldr.) Hayek
T scap, Balkan-An.
Vl. n.2257 – 52, n.3448 – 12, n.2923 – 43,
Hal.1902:261.

Adenophora canescens (Waldst. & Kit.)
Griseb. & Schenk
H scap, Balkan
Hal.1902:276 as Podanthum canescens
Wet.K.
o

Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.)
Griseb. & Schen.
H scap, Europ.(SE)
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C. tymphaea Hausskn
Η scap, Balkan
Vl. n.2149 – 69, n.2317 – 35, n.1887 – 13.

Χλωρίδα
Vl. n.1384 – 52, n.1802 – 24, n.2179 – 65,
n.1846 – 23 n.1692 – 44, n.4186 – 17,
D.Phitos 1997:165

C. versicolor Andrews
H scap, Balkan-It.
Vl. n.322 – 33, n.2938 – 43, n.1961 – 13,
n.4448 – 69, Hal.1902:263, P.Hartvig
1991:385.

Cerastium banaticum (Rochel) Steudel
subsp. speciosum (Boiss.) Jalas
T scap, Balkan
Vl. n.652 – 13, n.2136 – 56, n.2182 – 66,
n.2085 – 69, n.267 – 2, n.867 – 24, n.427 –
31, Hal.1901:221, Strid 1986:115, A.Strid
1997:203

Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.
T scap, Europ.
Vl. n.2186 – 66, Hal.1902:280,
P.Hartvig 1991:395.
E. parnassicus (Boiss. & Spruner) Halácsy
T scap, Hell.
Vl. n.698 – 2, n.176 – 3, Hal.1902:279,
P.Hartvig 1991:394.
o

Legousia hybrida (L.) Delarbre
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3119 – 42, n.3116 – 72, n.1749 – 47,
n.3123 – 42, n.2491 – 15.

o

L. speculum – veneris (L.) Chaix
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4346 – 65.

C. brachypetalum Pers. subsp. roeseri
(Boiss. & Heldr.) Nyman
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2944 – 63, n.1676 – 66, n.2388 – 71
n.768 – 60 n.2449 – 56, n.672 – 39, n.2343
– 71, n.2608 – 15, n.2176 – 65, Strid
1986:121, A.Strid 1997:210.
C. candidissimum Correns
Ch suffr, Hell.
Vl. n.2180 – 65, n.2338 – 71 n.167 – 3,
n.2008 – 9, n.1958 – 13, n.581 – 70, n.1083
– 67, n.248 – 5, Quézel 1973, A.Strid
1997:201

CAPRIFOLIACEAE
o

C. cerastoides (L.) Britton
H scap, Arct.-Alp.(Euro-Amer.)
Vl. n.2335 – 62. Gustavsson 1978a: G 1444,
A.Strid 1997:200. Βρέθηκε μόνο σε μια μικρή
περιοχή στο οροπέδιο Μέγα – Κάμπος σε
μια έκταση μόλις δύο τετραγωνικών μέτρων.
Ήταν ένα σημείο με ιδιαίτερα αυξημένη
υγρασία, εξ’ αιτίας της ύπαρξης του χιονιού
που διατηρείτε εκεί μέχρι τις πρώτες μέρες
του Αυγούστου. Στην χώρα μας έχει
εντοπισθεί σε λίγες θέσεις κατά μήκος της
Πινδικής οροσειράς. Αντιπροσωπεύει ένα
από τα λίγα εναπομείναντα δείγματα
παγετωνικής βλάστησης στην χώρα μας.

Lonicera etrusca G. Santi
P lian, Eu.Med.
Vl. n.4291 – 64, n.1486 – 33.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria conferta Boiss.subsp. conferta
Ch scap, Balkan
Vl.: n.431 – 31, n.2448 – 56, n.2402 – 55,
n.2291 – 75, Gustavsson: G 3635 (UPA !),
Strid 1986:90, D.Phitos 1997:164
A. filicaulis Fenzl ex Griseb. subsp. graeca
(Boiss.) Mc Neill
Ch scap, Balkan-An.
Vl. n.4227 – 25, n.3479 - 32 , Hal.1902:232
as A. graeca Boiss., Quézel 1973 as
A.graveolens subsp. graeca,
D.Phitos 1997:161

o

C. fontanum Baumg. vulgare (Hartman)
Greuter & Burdet.
Ch suffr, Europ.
A.Strid 1997:95.

A. guicciardii Heldr. ex Boiss.
T scap, Hell.
Vl. n.3998 – 16, Quézel 1973.
o
o

C. decalvans Schlosser & Vuk.
Ch suffr, Balkan
Vl. n.2357 – 35, n.2370 – 8, n.59 – 55,
n.3252 – 36.

A. leptoclados (Reichenb.) Guss.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.789 – 71, n.1314 – 52.
A. serpyllifolia L.
T scap, Subcosmop.

C. glomeratum Thuill.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.226 – 2, n.673 – 72, n.2385 – 33,
n.2340 – 71, n.4193 – 49, n.1253 – Pr. Nat.
2000.
Dianthus biflorus Sibth & Sm.
H scap, Hell.
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Vl. n.1045 – 4, n.1092 – 67, n.2053 – 26,
n.1213 – 2, Quézel 1973, A.Strid 1997:357.
o

D. diffusus Sm.
H scap, StenoMed.-Nordoriental
Vl. n.2966 / n.2908 – 43.

o

D. gracilis Sm.
H scap, Balkan
Vl. n.2900 – 9.

H. incaca Lam.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.514 – 70, Hal.1901:572,
P.Hartvig 1997:230
H. parnassica Boiss. subsp. parnassica
H caesp, Balkan
Vl. n.462 – 33, n.2465 – 56, n.1024 – 61,
Nat. n.1261, Hal.1901:573, Quézel 1973,
P.Hartvig 1997:229.

D. haematocalyx Boiss. & Heldr. subsp.
ventricosus Maire & Petitm.
Ch pulv, Hell.
Vl. n.246 – 19, A.Strid 1997:356.
Σπάνιος στα Βαρδούσια, σε αντίθεση με την
Γκιώνα που συνανταται συχνά στα
πλατώματα των ψηλών κορυφών.

Holosteum umbellatum L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2715 – 39,
A.Strid 1997:198.
Minuartia attica (Boiss. & Spruner) Vierh.
subsp. attica
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.3319 – 67, n.1251 – 1, n.702 – 71
n.2366 – 8, n.2359 – 35, n.2158 – 69,
n.1906 – 13, n.2194 – 66, n.2293 – 75,
n.2181 – 65, n.2235 – 2,
G.Kamari 1997:186.

D. interger Vis. subsp.minutiflorus
(Halácsy) Bornm. ex Strid
H scap, Balkan
Vl. n.3239 – 36, Hal.1901:216,
A.Strid & K.Tan 1997:346.
D. pinifolius Sm. subsp. lilacicus (Boiss. &
Heldr.) Wettst.
H scap, Balkan
Pr. Nat.2000 - n.1264.
Είναι αρκετά σπάνιος στα Βαρδούσια.

M. confusa (Boiss.) Maire & Petitm.
T scap, Hell.
Vl. n.4323 – 14, n.4478 – 32, G.Kamari
1997:180

D. stenopetalus Griseb.
H scap, Balkan
Vl. n.1625 – 43, n.1555 – 46, Hal.1901:210,
Strid 1986:200, A.Strid 1997:371

o

D. tymphresteus (Boiss. & Spruner) Boiss.
H scap, Hell.
Vl. n.747 – 39, n.484 – 33, n.1556 – 46,
n.1780 – 24, Hal.1901:209, A.Strid
1997:359

M. hamata (Hausskn. & Bornm.) Mattf.
T scap,Eu.Med.
Vl. n.3202 – 51, n.3164 – 45, n.1771 – 42,
n.1717 – 9, n.573 – 70, G.Kamari 1997:172.

D. viscidus Bory & Chaub.
H scap, Balkan
Vl. n.247 – 54, n.1663 – 65, n.183 – 3,
n.2075 – 65, n.2251 – 52, n.2141 – 56,
Hal.1901:208, A.Strid 1997:359.

o

Herniaria cinerea DC.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2382 –34, n.1430 – 52, n.2558 – 71.

o

H. hirsuta L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.577 – 70.

M. hybrida (Vill) Schischkin
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2561 – 71 n.4126 - 53.
M. juniperina (L.) Maire & Petitm. subsp.
glandulifera (Halácsy) Kamari
T scap, Hell.
Vl. n.2810 – 36, n.2809 – 36, n.1956 – 13,
n.868 – 24, G.Kamari & V.Stevanovic 1996.

Drypis spinosa L.
Ch suffr, Balkan.
Vl. n.1221 – 2, n.60 – 2, Hal.1901:186,
Quézel 1973, K.Athanasiou 1997:323.
o

M. eurytanica (Boiss. & Heldr.) Hand. –
Mazz.
T scap, Hell.
Vl. n.2138 – 56, n.2150 – 69, n.447 – 31,
n.1843 – 23, Hal.1901 :239,
A.Strid & K.Tan 1997:189.

o

M. mediterranea (Link) K. Malý
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 4435 – 53.
M. recurva (All.) Schinz & Thell.
T scap, Europ.
Halácsy 1900:239.
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S. subulata (Swartz) C. Presl.
H caesp, Med.-Atl.
Gustavson 1974 G3594 (UPA).

M. stellata (E.D.Clarke) Maire & Petitm.
Ch pulv, Balkan
Vl. n.979 – 61, n.1907 – 13, n.2193 – 66,
n.1246 – 2, Quézel 1973,
G.Kamari 1997:187.

Saponaria calabrica Guss.
T scap, Europ.(SE)
Vl. n.2990 – 49, n.4343 – 74,
D.Phitos 1997:331

Moenchia graeca Boiss. & Heldr.
T scap, Balkan
Vl. n.2648 – 11, n.1489 – 47,
A.Strid 1997:214.

o

M. mantica (L.) Bartl.
T scap, Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.1299 – 52, n.3574 – 40,
A.Strid 1997:215.
o

Scleranthus annus L. subsp. annus
T scap, Paleotemp.
Vl. n.4458 – 43,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:219.

Paronychia albanica Chaudhri subsp.
graeca Chaudhri
H caesp, Hell.
Vl. n.4420 – 9.

S. annus L. subsp. polycarpos (L.) Thell.
T scap, Med.-Atl.
Vl. n.1761 – 22,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:220.

P. polygonifolia (Vill) DC.
H caesp, Med.-Alt.
Vl. n.1844 – 5, Strid 1986:128, R.Artelari
1997:222.

o

Petrorhagia dubia (Rafin.) G. Lopez &
Romo
T scap, Eu.Med.-Orient.
Vl. n.1971 – 65, n.2384 – 33, n.2621 – 15,
n.728 – 71 n.2528 – 48, n.352 – 12,
O.Georgiou 1997:340.
o

S. officinalis L.
H scap, Europ.-Sib.
Vl. n.3316 – 12.

S. perennis L. subsp. perennis
H scap, Europ.
Vl. n.1646 – 43, n.1553 – 46.
S. perennis L. subsp. marginatus (Guss.)
Nyman
H caesp, Europ.(SE)-Oriental.
Vl. n.1845 – 23 n.1785 – 24, n.1011 – 61,
n.2284 – 2, S.Snogerup & B.Snogerup
1997:218.

P. illyrica (Ard.) P.W.Ball & Heywood subsp.
haynaldiana (F.N.Williams) P.W.Ball &
Heywood
H caesp, Balkan-It.
Vl. n.1153 – 63, n.2129 – 56, n.3222 – 39.

o

Silene atropurpurea (Griseb.) Greuter &
Burdet.
H scap, Balkan
Vl. n.1675 – 66, n.1853 – 12.
S. auriculata Sm. & Sibth.
H ros, Hell.
Vl. n.1115 – 67, n.1240 / n.1226 – 15,
n.2814 – 48, n. 56 – 33, R.Artelari. n.1262 –
2, Hal.1901:157, W.Greuter 1997:270

P. illyrica (Ard.) P.W.Ball & Heywood subsp.
illyrica
H caesp, Balkan
Pr.Nat. n.4419 - Aθ. Διάκος, O.Georgiou
1997:335.

S. barbeyana Heldr. ex Boiss.
H caesp, Hell.
Vl.: n.1263 – 55, Hal.1901:170, Gustavsson
1978a:G3225, Strid 1986:162,
W.Greuter 1997:292.
Είναι αρκετά περιορισμένο γύρω από την
περιοχή της κορυφής ¨Κόρακας¨. Υπάρχει
ακόμη σε Γκιώνα και Παρνασσό.

P. obcordata (Margot & Reuter) Greuter &
Burdet
T scap, Balkan
O.Georgiou 1997:342.
P. prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood
T scap, Europ.(SC)
Vl. n.1987 – 9, O.Georgiou 1997:341.

S. bupleuroides L. subsp. staticifolia
(Sibth. & Sm.) Chowdh.
T scap, Balkan-An.
Vl. n.2877 – 27, n.250 – 5, Hal.1901:179,
W.Greuter 1997:265.

Sagina procumbens L.
H caesp, Subcosmop.
Hal.1901:246, Strid 1986:124, A.Strid
1997:216.
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Vl. n.3985 - 32, Hal.1901:152, Quézel 1973,
W.Greuter 1997:294.
Λάκκος , Κορακόλιθος. Υπάρχει άφθονο στα
δεκάδες μικρά ρεύματα των Αρτοτινών
λιβαδιών, εκεί που η ροή του νερού είναι
πολύ
ήπια
επιτρέποντας
έτσι
την
εγκατάσταση των βρύων και άλλων
υγρόφιλων ειδών.

S. caesia Sibth. & Sm.
G rhiz, Balkan
Vl. n.2314 – 35, n.856 – 18, Hal.1901:159,
Quézel 1973, W.Greuter 1997:272.
o

S. colorata Poiret
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1380 –65, n.4463 – 49.
S. congesta Sm.
H caesp, Hell.
Vl. n.4304 – 54, Hal.1901:185.

o

o

S. radicosa Boiss. & Heldr.
H scap, Balkan
Vl. n.2891 – 27, n.1036 – 4, n.4434 – 20,
Hal.1901:179, W.Greuter 1997:261.

S. conica L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.1882 – 13, n.607 – 71.

S. roemeri Friv subsp. macrocarpa
(Vandas) Greuter.
H ros, Balkan
Vl. n.680 – 39, n.1884 – 13, n.2318 – 35,
n.2220 – 2, n.4408 – 32,
W.Greuter 1997:267.

S. cretica L.
T scap, St.Med.
Vl. n.2560 – 71.
S. fabarioides Hausskn.
H scap, Balkan
Vl. n.900 – 23 n.203 – 3, n.3108 – 68,
Hal.1901:159, W.Greuter 1997:272.

o

o

S. subconica Friv.
T scap, Europ.(SE)
Vl. n.2569 – 71.
S. vulgaris (Moench) Garcke subsp.
prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.
H scap, Orof. Europ.(SW)
Vl. n.1076 – 67, n.38 – 2, n.4199 – 68,
W.Greuter 1997:277

S. graeca Boiss.& Spruner
T scap, Balkan.
Vl. n.1744 – 9, n.368 – 59.
S. italica (L.) Pers. subsp. italica
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1619 – 58, n.435 – 31, n.923 – 71,
W.Greuter 1997:254.

Spergularia rubra J. & C. Presl.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2282 – 2,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997: 236.

S. latifolia Poiret
H scap, St.Med.
Vl. n. 4484 – 52, W.Greuter 1997:251.

Stellaria media (L.) Vill.
T rept, Cosmop.
Vl. n.623 – 13, n.387 – 31, n.2205 – 66,
n.2658 – 75, n.113 – 39, n.2768 – 65, n.851
– 24, n.2604 – 15, A.Strid 1997:195.

S. multicaulis Guss. subsp. multicaulis
H scap, Balkan-It.
Hal.1901:168 as S. multicaulis subsp.
genistifolia (Halácsy) Melz.,
W.Greuter 1997:289.
S. paradoxa L.
H ros, Med.Mont.
Vl. n.2907 – 43, n.173 – 3, Hal.1901:181,
W.Greuter 1997:253.
S. parnassica Boiss. & Spruner subsp.
parnassica
H caesp, Balkan
Vl. n.2945 – 8, n.2200 – 66,
W.Greuter 1997:287.

o

S. pallida (Dumort.) Pire
T rept, Euras.
Vl. n.2600 – 57.

o

Telephium imperatii L. subsp. orientale
(Boiss.) Nyman
Ch suffr, Med.-Turan
Vl. n.1265 - 8.
CHENOPODIACEAE
Atriplex patula L.
T scap, Circumbor.
K.Tan 1997:124.

S. pusilla Waldst & Kit. subsp. albanica (K.
Maly) Greuter & Burdet
H caesp, Balkan

Beta nana Boiss. & Heldr.
Ch suffr, Hell.
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Vl. n.1768 – 42, n.2098 – 56, n.1736 – 9.

Κωστάριτσα: (“Μνήματα”), Quézel 1973,
K.Tan 1997:112.

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp.
kotschyi (Des Moulins) Arcangeli
T par, Eu.Med.
A.Strid1991:15.

Chenopodium bonus – henricus L.
H scap, Europ.
Vl. n.2414 – 35, n.3504 – 21, n.4406 – 30,
n.3480 – 32, P.Uotila & K.Tan 1997:115.
o

o

CORNACEAE

C. botrys L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3173 – 42.

Cornus mas L.
P caesp, Europ.(SE)-Sib.(S)
Vl. n.3178 – 58, n.3487 – 18, Barbero &
Quezel 1976.

C. vulvaria L.
T scap, Subcosmop
Vl. n.295 – 19.

CRASSULACEAE
CISTACEAE
o

Cistus creticus L.
Pcaesp, St.Med.
Vl. n.196 – 65.

o

C. salvifolius L.
Pcaesp, St.Med.
Vl. n.2549 – 48, n.4359 – 49.

o

Helianthemum nummularium (L.) Miller s.l
Ch suffr, Europ.-Caucas.
Vl. n.1722 – 9, n.4037 – 49.

o

o

o

Sedum acre L.
Ch succ, Europ.-Caucas.
Vl. n.1988 – 9, n.1199 – 15, H.t’ Hart
2002:315.
S. album L.
Vl. n.1244 – 15, n.3453 – 28, n.2948 – 8,
n.1822 – 35, n.3341 – 41, n.2733 – 17,
Hal.1902:583, Strid 1986:351,
H.t’ Hart 2002:326.
o

H. nummularium subsp. obscurum
(Čelak.) J. Holub.
Ch suffr, Europ.-Caucas.
Vl. n.3029 – 49, n.1725 – 9, n.2336 – 71
n.2666 – 44, n.3038 – 65, n.1765 – 42.

S. annuum L.
Ch succ, Arct.-Alp.(Europ.)
Vl. n.4089 – 75, H.t’ Hart 2002:321.

H. salicifolium (L.) Miller
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4018 – 65.

S. apoleipon ‘T Hart
Ch succ, Hell.
Vl. n.4430 - 21, n.4073 – 69, n. 3764 - 30,
H.t’ Hart 2002:320.

Tuberaria guttata (L.) FOUR
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1361 – 52, n.4051 – 71.
CONVOLVULACEAE

o

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
H scand, Europ.(SE)
Vl. n.2416 – 58.

o

Convolvulus arvensis L.
G rhiz, Subcosmop.
Vl. n.3352 – 35, n.4302 – 13,n.1779 – 24.

o

C. cantabrica L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1426 – 52.

o

C. elegantissimus Miller
H scand., St.Med.

S. amplexicaule DC. subsp. tenuifolium
(Sm.) Greuter & Burdet
Ch succ, St.Med.
Vl. n.2557 – 71 n.2776 – 66, n.1145 – 63,
n.1275 – 52, n.1967 – 65.

S. cf. atratum L.
Ch succ, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.2372 – 33, n.3063 – 72, n.3051 – 65,
H.t’ Hart 2002:331.
o

S. cepaea L.
T scap, Med.-Atl.(Euri.)
Vl. n.2915 – 43, n.182 – 3, n.1639 – 43.
Sedun dasyphyllum L.
Ch succ, Eu.Med.
Vl. n.2445 – 56, n.3350 – 35, n.24 – 2,
H.t’ Hart 2002:327.

o
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S. griesebachii Boiss.& Heldr.
Ch succ, Balkan-An.(NW)
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Vl. n.2858 – 72, n.1591 – 6.
o

S. hispanicum L.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1947 – 13, n.1991 – 9, n.2327 – 62,
H.t’ Hart 2002:327.

A. baldaccii Vierh.
Ch suffr, Hell.
P.Hartvig 2002:219.

S. laconicum Boiss. & Heldr. subsp.
laconicum
Ch succ, Hell.
Vl. n.4214 – 8, n.4160 – 16,
H.t’ Hart 2002:317.

o

S. magellense Ten. subsp. olympicum
(Boiss.) Greuter & Burdet
Ch succ, St.Med.
Vl. n.3250 – 36, n.2217 – 2, n.1841 – 23
n.4101 – 30, n.4231 – 67,
H.t’ Hart 2002:334.

A. montanum L. subsp. repens (Baumg.)
Schmalh.
T scap, Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.3129 – 42, n.2996 – 49,
n.3090 – 72, n.2431 – 56, n.1414 – 52,
n.2112 – 69, Hal.1901:94,
P.Hartvig 2002:211.

S. urvillei DC.
Ch succ, Med.Mont.-Orient.
Vl. n.3276 – 32, H.t’ Hart 2002:317.

A. nebrodense Tineo subsp. tenuicaule
Harvtig.
T scap, Endem.
Vl. n.2884 - 27, Gustavsson 1978a: G7229,
P.Hartvig 2002:221.

Sempervivum marmoreum Griseb. subsp.
marmoreum
Ch succ, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.2349 – 35, n.1010 – 61, n.1191 – 15,
H.t’ Hart 2002:311.

o

A. minus (L) Rothm.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.2968 – 24, n.2544 – 48, n.1383 – 52,
n.2869 – 72.
A. minutum Schlecht. ex DC.
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 340 – 56, P.Hartvig 2002:207.

S. ochroleucum Chaix
Ch succ, Med.Mont.
Vl. n.250 – 19, n.1198 – 15, n.3951 – 28,
Hal.1902:586, H.t’ Hart 2002:330.

o

Alyssum alyssoides (L.) L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2394 – 71, n.2796 – 39, n.2563 – 71.

A. siculum Jordan
T scap, St.Med.
Vl. n.2969 – 56, P.Hartvig 2002:203.

Umbilicus chloranthus Heldr. & Sart. ex
Boiss.
G bulb, Balkan-An.
Vl. 4483 – 42.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
T scap, Cosmop.
Vl. n.2759 – 65, K.Tan 2002:125.
Arabis alpina L.
H scap, (Circum.) Artico-Alp.
Vl. n.3439 – 11, n.3405 – 32, K.Tan 2002:191.

U. luteus (Hudson) Webb. & Berthel.
(U. erectus DC.)
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3327 – 34, n.1332 – 52, n.1588 – 6,
n.3471 – 32.

A. auriculata Lam.
T scap, Europ.(SC)-Oriental.
Vl. n.2481 – 40, K.Tan 2002:189.

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)
A. bryoides Boiss.
H scap, Balkan
Vl. n.3496 – 21, n.3343 – 54, n.3465 – 32, n.4308 –
13,n.3561 – 51, Hal.1901:54, K.Tan 2002:190.

Aethionema saxatile (L.) R. BR. subsp.
graecum (Boiss. & Spruner) Hayek
Ch suffr, Balkan-An.
Vl. n.4467 - 45, 47, 42, K.Tan & J.Suda
2002: 263.

A. collina Ten.
H scap, Med.-Mont.
Vl. n.3207 – 45, n.2857 – 72, n.2866 – 9, n.2732 –
17, Hal.1901:54, K.Tan 2002:158.

Alliaria petiolata (Bieb.) Carava & Grande
H bienn, Paleotemp.
Vl. n.3478 – 32, n.3490 – 21, n.3190 – 58,
Hal.1901:68 as A.officinalis Andrz.,
K.Tan 2002:124.

A. glabra (L) Bernh.
H scap, Paleotemp.
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Vl. n.3262 – 32, K.Tan 2002:185.
o

A. laxa Sm.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1458 – 58, Hal.1901:51.

o

A. sagittata (Bertol.) DC.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.3264 – 32, n.3195 – 68,
n.1589 – 6, n.3288 – 36, K.Tan 2002:186.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus
H bienn, Cosmop.
Vl. n.3022 – 49, n.2870 – 72, n.2598 – 57,
n.2798 – 39, n.1787 – 24, Hal.1901:115,
K.Tan 2002:249.

A. subflava B.M.G.Jones
H scap, Hell.
Vl. n.2710 – 39, n.2654 – 75, Hal. 1900: 53,
K.Tan 2002:190.

Cardamine acris Griseb.
T scap, Balkan-An.
Vl. n.2216 – 2, n.1132 – 1, n.1138 - 32,
K.Tan 2002:180.

A. sudetica Tausskn
H scap, Europ.(SE)-Oriental.
Vl. n.3260 – 32, n.1713 – 9, n.2477 – 40, n.1946 –
13.

C. graeca L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3530- 32, n.4132 – 53,
Barbero & Quezel 1976,
K.Tan 2002:182.

A. turrita L.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.2721 – 17, K.Tan 2002:189.

C. hirsuta L.
T scap, Cosmopol.
Vl. n.2790 – 66, n.2674 – 39, n.4045 – 9,
Barbero & Quezel 1976, K.Tan 2002:184.

A. verna (L.) R.Br.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3031 – 74, n.2867 – 72,
n.2823 – 57, n.2722 – 17, n.2389 – 71, n.2438 – 56,
n.2741 – 17, Hal.1901:53.

Clypeola jonthlaspi L.
T scap, St.Med.
Vl. n.3007 – 49, n.2704 – 72,
K.Tan 2002:23.6.

Aubrieta deltoidea (L.) DC.
Ch suffr, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3531 – 41, n.3261 – 32, n.2101 – 56,
Hal.1901:85, D.Phitos 2002:192.

Draba dolichostyla (O.E. Schulz) Kit Tan &
Stevanovic
H ros, Balkan
K.Tan & V.Stevanovič 2002:238.

A. gracilis Spruner ex Boiss.
H caesp, Hell.
Vl. n.4270 – 35, Strid 1986:274,
D.Phitos 2002:194.

D. lacaitae Boiss.
Ch pulv, Hell.
Vl. n.1847 – 23, n.3282 – 36, n.3434 – 28, n.1016 –
61, n.4309 – 13,K.Tan & V.Stevanovič 2002:240.

Aurinia gionae (Quezėl & Contandr.) Greuter &
Burdet
Ch suffr, Hell.
Strid 1986:279, P.Hartvig 2002:229.
o

Bunias erucago L.
T scap, N-Med.
Vl. n.3082 – 72, n.3027 – 49.

D. lasiocarpa Rochel
H ros, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.4383 – 2, Hal.1901:100 as D. athoa Bald.,
K.Tan & V.Stevanovič 2002:238.

A. saxatilis (L.) Desv. subsp. orientalis
(Ard.) Dudley
Ch suffr, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3138 – 48, n.1427 – 52, n.4125 – 57.

D. muralis L.
T scap, Circumbor.
Vl. n.3003 – 49, n.4165 – 53, Hal.1901:101,
K.Tan & V.Stevanovič 2002:242.
D. parnassica Boiss.&Heldr.
Ch pulv, Hell.
Vl. n.3325 – 34, n. 4009 – 62,
K.Tan & V.Stevanovič 2002:240.

Barbarea sicula J. & C. Presl.
H scap, St.Med.
Gustavsson 1978b:G4965,
K.Tan 2002:172.
Berteroa mutabilis (Vent.) DC.
H scap, Eu.Med.
Hal.1901:86.

o
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Boiss.
T scap, Eu.Med.
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Vl. n.3427 – 28, n.3354 – 35, n.1188 – 15,
n.4215 – 36, K.Tan 2002:266.

Vl. n.2794 – 75, n.2792 – 66, n.2703 – 72.
o

E. spathulata A.F. Láng
[E. verna (L.) Chevall. subsp. spathulata
(A.F.Láng) Walters]
T scap, Europ.(SE)-Oriental.
Vl. n.2720 – 17, n.2972 – 39, n.2703 – 72.

o

Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria
H bienn, Europ.(SC)-Asiat.
Vl. n.4489 – 42.

o

Lepidium draba L.
Hscap, Med.-Turan.
Vl. n.2622 – 15.

E. verna (L.) Chevall.
T scap, Circumbor.
Vl. n.2779 – 66, n.2794 – 75,
K.Tan 2002:246.

L. hirtum (L.) Sm. subsp. nebrodense
(Rafin.)Thell.
H scap, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.1842 – 23, n.1799 – 24,
Hal.1901:113, S.Snogerup 2002:271.

Erysimum asperulum Boiss. & Heldr.
H bienn, Hell.
Vl. n.3030 – 65, n.2559 – 71 n.3458 – 11,
n.1525 – 58, Hal.1901:67,
A.Polatschek & S.Snogerup 2002:147.

o

L. latifolium L.
H scap, Paleotemp.
S.Snogerup 2002: 274.

E. cuspidatum (Bieb.) DC.
H bienn, Balkan-An.
Hal.1901:68.

o

E. graecum Boiss.& Heldr.
H scap, Hell.
Vl. n.3257 – 32, n.2378 – 33, n.2436 – 56.

L. spinosum Ard.
H scap, Balkan-An.
Vl. n.1296 – 52.

o

Lunaria annua L. subsp. pachyrhiza (Borbás) Hayek
H scap, Europ.(SE)
Vl. n.4486 – 42.

E. cephalonicum Polatschek
H scap, Hell.
Vl. n.2189 – 66, n.2698 – 72, n.1323 – 52,
n.1823 – 35,
A.Polatschek & S.Snogerup 2002:135.
o

Malcolmia graeca Boiss.& Spruner subsp.
bicolor (Boiss.& Heldr.) Stork
T scap, Hell.
Vl. n.2596 – 57, n.1698 – 44, Hal.1901:77 as Wilkia
bicolor Boiss.et. Heldr., Quézel 1973,
O.Georgiou 2002:160.

E. microstylum Hausskn.
H scap, Balkan
Vl. n.3259 – 32, n.3247 – 20, n.3253 – 36,
n.3402 – 35, n.4281 – 55.

M. orsiniana (Ten.) Ten. subsp. angulifolia
(Boiss. & Orph.) A.L.Stork.
H scap, Balkan
Vl. n.3210 – 45, n.3251 – 36, n.3246 – 20, n.3223 –
1, n.253 – 19, n.1812 – 35, , n.252 – 54, Hal.1901 :75
as Wilckia angulifolia Boiset Orph.,
O.Georgiou 2002:164.

E. pseudocuspidatum Polatschek
H bienn, Balkan
A.Polatschek & S.Snogerup 2002:149.
Fibigia clypeata (L.) Medicus
H scap, St.Med.-Oriental.
Vl. n.3447 – 11, n.1509 – 40,
D.Phitos 2002:224.

M. orsiniana subsp. serbica (Pančić) Greuter &
Burdet.
H scap, Balkan
Vl. n. n.1395 - 46, n.4508- 53, n.2183 – 66,
O.Georgiou 2002:164.

Hesperis laciniata All. subsp. laciniata
H scap, Med.-Mont.
Vl. n.3235 – 20, n.3331 – 34,
n.3600 – 13, Hal.1901:72 as H. secundiflora
Boiss., K.Tan & J.Suda 2002:153.

o

Hornungia patraea (L.) Reichenb.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2740 – 17, n.2854 – 72,
K.Tan 2002:251.

Nasturtium officinale R. Br.
H scap, Cosmop.
Vl. n.4012 – 56, n.3609 – 52.
Ptilotrichum cyclocarpum Boiss. subsp.
cyclocarpum
H scap, Balkan-An.
Vl.: n.3460 – 28, n.2351 – 35, Gustavsson
1978b:G1387 / G368 as Aurinia rupestris (Ten.)
Cullen & Dudley, P.Hartvig 2002:231.

Iberis sempervirens L.
Ch suffr, Med.Mont.

61

Χλωρίδα
o

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3101 – 72, n.3041 – 74, n.1292 – 52,
n.3023 – 49, n.2772 – 65, n.278 – 19,
Hal.1901:69, K.Tan 2002:123.

Pterocephalus perennis Coulter subsp.
perennis
Vl. n.1806 – 23, n.2883 – 27, n.2010 – 9,
n.2325 – 35, n.1028 – 33, n.1239 – 15,
Hal.1902 :358, S.Kokkini 1991:358.

S. orientale L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2874 – 72, Hal.1901:69(Leon),
K.Tan 2002:122.
o

Lomelosia brachiata (Sm.) Greuter &
Burdet
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3408 – 26, n.1999 – 9, n.4495 – 57.

Scabiosa crenata Cyr. subsp. crenata
Ch rept, Balkan-It.
Vl. n.3307 – 29, n.3334 – 34, Quézel 1973,
S.Kokkini 1991:361.

Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4202 – 50.

S. taygetea Boiss.& Heldr. subsp. taygetea
T scap, Hell.
Vl. n.3359 – 21, n.1215 – 2, n.2949 – 8,
n.2951 – 7, S.Kokkini 1991:365.

Thlaspi microphyllum Boiss.& Orph.
H scap, Balkan
Hal.1901:107, R.Artelari 2002: 257.
T. ochroleucum Boiss.& Heldr.
H scap, Balkan-An.
Vl. n.2476 – 40, n.4318 – 54,
R.Artelari 2002:259.

S. tenuis Boiss.
T scap, Balkan
Vl. n.1137 – 43, n.2922 – 43, n.1655 – 75,
Hal.1901 :769.

T. perfoliatum L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2855 – 72, n.2680 – 39, n.4405 – 30,
n.4039 – 36,
R.Artelari 2002:254.

o

T. rivale C. Presl.
H scap, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.4392 – 53,
R.Artelari 2002:256.

Tremastelma palaestinum (L.) Janchen
T scap, Eu.Med.
.Vl. n. 4998 – 36.
ERICACEAE

o

Arbutus andrachne L.
P caesp, Eu.Med.
Πάνω από την περιοχή ¨Πλάτανος¨ μεταξύ
Τριβιδίου και Κουνιάκου (Υψ.600μ.)

o

Arbutus unedo L.
P caesp, St.Med.
“Μακρυά ράχη”, κοντά στη λίμνη του
Μόρνου, “Κόκκινος ποταμός”,
“Γρανιτσόρεμα” κ.ά.

o

Erica arborea L.
P caesp, St.Med.
Vl. n.2763 – 65, 66, 49.

DIPSACACEAE
o

Cephalaria ambrosioides (Sibth. & Sm.)
Roemer & Schultes
H scap, Balkan
Vl. n.4401 – 53, n.4246 – 51.
C. glaberrima Contandr. & Quezėl
H scap, Endem 1
Vl. n.3362 – 21, Quézel 1973, Strid
1991:354 (“Dubius species”).

o

Knautia integrifolia (L.) Bertol. subsp.
integrifolia
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3488 – 18, n.3107 – 68, n.2399 – 71
n.1320 – 52.

EUPHORBIACEAE

1

H καταπληκτική της ομοιότητα με την Cephalaria
triloba του Ολύμπου απαιτούν την συστηματική
διερεύνησή της, ώστε να διασαφινισθεί αν το είδος των
Βαρδουσίων είναι πράγματι διαφορετικό.
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o

Euphorbia amygdaloides L.
subsp.heldreichii (Orph. ex. Boiss.) Alden
Ch suffr, Balkan
Vl. n.4397 – 51.

o

E. characias L.
P caesp, St.Med.
Vl. n.4030 – 57.

Χλωρίδα
νοτιοανατολικές εκθέσεις διεκδικεί μεγάλο
τμήμα του ζωτικού χώρου της ελάτης η
οποία τελικά αναγκάζεται να περιορισθεί σε
μεγαλύτερο υψόμετρο.

E. deflexa Sibth. & Sm.
Ch rept, Hell.
Vl. n.1030 – 33, n.1923 – 13, Hal.1904 :109,
B.Aldén 1986:571.

Q. frainetto Ten.
Pscap, SE-Europ. (Pont.)
Vl. n.1804 – 65, n.1498 – 58, Hal.1912:77
(supl.Sec.), Barbero & Quezel 1976.

o

E. falcata L.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1720 – 9.

o

E. glabriflora Viss. T scap, Balkan.
Vl. n.3280 – 32, n.1816 – 35, n.2886 – 27.

o

E. helioscopia L.
T scap, Cosmop.
Vl. n.2574 – 71, n.3149 – 51, n.3468 – 32,
n.1413 – 52.

o

E. herniarrifolia Willd
Ch rept, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3534 – 67, n.1865 – 35, n.215 – 3,
n.2086 – 69, n.3364 – 21.

o

E. myrsinites L. subsp. myrsinites
Ch rept, St.Med.
Vl. n.3200 – 51, n.3040 – 65, n.2571 – 71
n.2773 – 65, n.2700 – 72, n.2797 – 39,
n.2095 – 56.

FUMARIACEAE

E. cf. taurinensis All.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4187 – 22.

C. blanda subsp. parnassica (Orph. &
Heldr.) Lidėn
G bulb, Hell.
Vl. n.2289 – 62, M.Lidén 2002:102.

FAGACEAE

C. cava (L.) Schweigger & Körte
Vl. n.2676 – 9.
M.Lidén 2002:101.

o

o

Q. ilex L.
P scap, St.Med.
Το παρατηρήσαμε σε μίξη με το πουρνάρι
στο νοτιότερο σημείο της Μακριάς Ράχης
στην περιοχή που ο Κόκκινος ποταμός και
τα Γρανιτσόρεμα συμβάλλουν στη λίμνη του
Μόρνου. Δεν είναι άφθονο. Προτιμά να
περιορίζεται σε λαγκαδιές και ρεματιές όπου
το ψύχος και η υγρασία είναι μεγαλύτερες. Η
εξαπλωσή του είναι μεγαλύτερη στις βόρειες
εκθέσεις.

Corydalis blanda Schott subsp. blanda
G bulb, Balkan
Vl. n.4396 – 53, M.Lidén 2002:101.

Castanea sativa Miller
P scap, Europ.(SE)
Vl. n.3181 – 58, n.1759 – 42, Hal.1904:125,
Barbero & Quezel 1976.

C. solida (L.) Clairv subsp. incisa Lidėn
G bulb, Balkan
Vl. n.2714 – 39, n.3137 - 9, n.2672 – 75,
M.Lidén 2002:104.

Quercus pubescens Willd.
P scap, SE-Europ.-Pont.
Vl. n.2774 – 65, n.3115 – 42, n.3203 – 51,
Barbero & Quezel 1976.
Το συναντήσαμε στο νοτιότερο σημείο της
κεντρικής οροσειράς, κοντά στη λίμνη του
Μόρνου. Εμφανίζεται διάσπαρτα εδώ και
εκεί, συνήθως κατά μονάδες. Πολύ σπάνια
δημιουργεί ολιγομελής συστάδες.

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2686 – 72, n.2832 –9, n.3026 – 49,
n.4306 – 6, M.Lidén 2002:111.
F. officinalis L. subsp. wirtgenii (Koch)
Arcangeli
T scap, Subcosmop.
Vl. n.4464 – 57, M.Lidén 2002:112.

Q. coccifera L.
P caesp, St.Med.
Barbero & Quezel 1976.
Το παρατηρήσαμε από τη λίμνη του Μόρνου
μέχρι και πάνω από τα 950 μ. όπου
καλύπτει σημαντικές εκτάσεις. Σε αρκετά
σημεία αναμιγνύεται με την ελάτη και με την
Quercus frainetto όπως επίσης και με το
Juniperus
oxycedrus.
Στις
ξηρότερες

GENTIANACEAE
o
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Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp.
perfoliata
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4264 – 11, n.4196 – 48.
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Vl. n.2695 – 72, 11, 12, 16.
o

Centaurium erythraea Rafn. subsp.
rumelicum (Velen.) Melderis
T scap, St.Med.
Vl. n.2076 – 65.

G. subcaulescens L‘Hér. ex DC.
H ros, Orof.-Europ.(SE)
Vl. n.1007 – 61, n.1824 – 35, Hal.1904 :257,
J.Persson 1986:540.

Gentiana lutea L.
H scap, Europ.(S)
P.Hartvig 1991:3, Gustavsson 1978a:G 7211
(UPA.) !,

HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)
Hypericum apollinis Boiss.& Heldr.
H scap, Balkan
Vl. n.2316 – 35, n.3596 – 23, n.4394 – 53,
n.4234 – 33, Hal.1901:277,
N.K.B.Robson and A.Strid 1986:606.

Gentianella ciliata (L.) Borkh.
T scap, Orof.Europ.(S)-Caucas.
Vl. n.266 – 1, Quezel 1973: 156,
P.Hartvig 1991: 7.

H. barbatum Jacq.
H scap, Europ.(SE)
Vl. n.1533 – 58,
N.K.B.Robson and A.Strid1986:603.

GERANIACEAE
o

o

Erodium cicutarium (L.) L’ Hér. ex DC.
T caesp, Eu.Med.
Vl. n.2784 – 66, n.2671 – 39, n.2718 – 17,
n.2583 – 57, n.2541 – 48, n.2861 – 72,
n.2109 – 71, n.1729 – 9, n.280 – 36, n.3122
– 42.
Geranium columbinum L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.3128 – 4, n.3128 – 9.
G. lucidum L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2728 – 17, n.2635 – 11, n.3014 – 49,
Barbero & Quezel 1976.
G. macrostylum Boiss.
G rhiz, St.Med.-Orient.
Vl. n.2471 – 56, n.1696 – 44, n.3161 – 29,
Hal.1901 :296, J.Persson 1986:543.

o

o

H. perforatum L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.2074 – 65, n.1165 – 63, n.200 – 3,
n.4274 – 49.

o

H. perforatum L. subsp. angustifolium
(DC.) A. Fröhlich
H scap, Subcosmop.
Vl. n.1932 – 9, n.2260 – 52.

o

H. spruneri Boiss.
H scap, Europ.(SE)
Vl. n.1975 – 65, n.1278 – 52, n.3206 – 45,
n.3617 – 13.
JUGLANDACEAE

o

G. molle L. subsp. molle
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2504 – 15, n.2684 – 72, n.3154 – 29.

o

G. peloponesiacum Boiss.
T scap, Balkan
Vl. n.4242 – ¨Κοπρισιές¨(υψ1800μ.)

o

G. pusillum Burm. Fil.
T scap, Europ.-W-Asiat.
Vl. n.332 – 19, n.3603 – 9.

o

G. robertianum L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.117 – 3, n.324 – 33, n.1612 – 58,
n.1616 – 9, n.3036 – 74, n.3002 – 49.

o

G. rotundifolium L.
T scap, Paleotemp.

Juglans regia L.
P scap, Asiat.(SW)
Δάφνος.
LAMIACEAE (LABIATAE)
Acinos alpinus (L.) Moent. subsp. alpinus
Ch suffr, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.664 – 65, n.1156 – 63, n.2433 – 56,
n.296 – 5, n.2664 – 44, n.1090 – 67, n.1490
– 43, C.Baden 1991:127.
A. alpinus (L.) Moent. subsp. meridionalis
Ch suffr, Europ.(S)
Vl. n.2664 – 44, n.1285 – 54, n.1945 – 13,
n.1631 – 43, n.2015 – 9,
C.Baden 1991 :129.

o
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp.
chamaepitys
H scap, Eu.Med.
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L. garganicum L. subsp. laevigatum
Arcangeli
T scap, Balkan
Vl. n.1023 – 61, n.1689 – 44, n.2712 – 39,
n.2587 – 57, n.2188 – 66, n.1620 – 58,
n.1959 – 13, C.Baden 1991:93.

Vl. n.2826 – 57, n.2848 – 13, n.1688 – 44,
n.2963 – 42.
o

A. chamaepitys subsp. chia (Schreber)
Arcangeli
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4035 – 57.

L. garganicum L. subsp. pictum Boiss. &
Heldr.
T scap, Hell.
Vl. n.1833 – 23, n.2209 – 66, n.2409 – 55,
n.2280 – 2, Hal.102 : 513, Quézel 1973 as L.
pictum, C.Baden 1991:94.

A. orientalis L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3296 – 32,n.1446 – 40, n.998 – 61,
n.40 – 2, n.2981 – 35,
C.Baden 1991:69.
A. reptans L.
H rept, Europ.-Caucas.
Vl. n.1446 – 40, n.1450 – 9, Hal.1902 :466.
o

o

o

o

Ballota acetabulosa (L.) Bentham.
Ch frut, NE-Med.
Vl. n.1434 – 52, n.2118 – 57.

Marrubium velutinum Sibth. & Sm.
H scap, Hell.
Vl. n.8 – 3, n.2011-21, 27, Quézel 1973,
C.Baden 1991:83.

Calamintha gradiflora (L.) Moench.
H scap, Med.Mont.
Vl. n.2242 – 52, n.134 – 3.
C. sylvatica Bromf. subsp. ascendens
(Jordan) P.W.Ball
H scap, Europ- Caucas.
Vl. n.309 – 54.
Clinopodium vulgare L.. subsp. vulgare
H scap, Circumbor.
Vl. n.2928 – 43, n.2077 – 65,
C.Baden 1991:131.

o

o

o

L. garganicum L. subsp. striatum (Sibth. &
Sm) Hayek – H scap, Eu.Med.
Vl. n.3165 – 45, n.2742 – 75, n.2590 – 57,
n.1564 – 6.

C. vulgare L. subsp. arundanum (Boiss.)
Nyman
H scap, Circumbor.
Vl. n.1978 – 65, n.1890 – 75, n.1157 – 63,
n.1211 – 58, n.2284 – 52, n.285 – 54,
n.2576 – 72.
Phlomis fruticosa L.
Pcaesp, St.Med.
Vl. n.1432 – 52.
Συνηθισμένο στη χαμηλή ζώνη
γύρω από τη λίμνη του Μόρνου.

o

Mentha longifolia (L.) Hudson
H scap, Paleotemp.
Vl. n.1130 – 1.

o

M. microphylla C. Koch.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2920 – 43.

o

M. pulegium L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.3440 – 11, n.177 – 3.

o

M. spicata L. subsp. condensata (Briq.)
Greuter & Burdet.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.335 – 33.

o

Micromeria cremnophila Boiss. & Heldr.
subsp. cremnophila
Ch suffr, Balkan
Vl. n.3345 – 21, n.3466 – 32.
Μ. Juliana (L.) Bentham ex Reichenb.
Ch suffr, St.Med.
Vl. n.3474 – 9, n.1415 – 52, n.1032 – 33,
n.2526 – 48, n.1984 – 9,
C.Baden 1991:133.

Lamium amplexicaule L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.3202 – 51, n.2865 – 72, n.2713 – 39,
n.2725 – 17, n.2681 – 39, n.2593 – 57,
n.2390 – 71

Nepeta cataria L.
H scap, Med.-Turan.
Hal.1902:534.

L. bifidum Cyr. subsp. balcanicum Velen
T scap, Balkan-Rm.
Vl. n.2503 – 15, C.Baden 1991:95

N. nuda L.,
H scap, Europ.(S)-Sib.
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Vl. n.3400 – 35, Quézel 1973,
C.Baden 1991:77.

Vl. n.1089 – 67, n.2055 – 26, n.1214 – 2,
n.293 – 19, n.326 – 33, Hal.1902 :536,
Quézel 1973, C.Baden 1991:119.
o

N. spruneri Boiss.
H scap, Balkan
Vl. n.1857 – 22, n.215 - 21, n.1236 – 15,
n.120 – 3, Hal.1902 :538,
C.Baden 1991:114.
o

o

S. orientalis L. subsp. pinnatifida
Edmondson
H scap, Balkan-An.
Vl. n.2657 – 75, n.1930 – 9, Hal.1902:492.

Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link)
Letswaart
Ch suffr, St.Med.
Vl. n. 4468 – 49.

S. rupestris Boiss. & Heldr. subsp.
adenotricha (Boiss. & Heldr.) Greuter &
Burdet
H scap, Balkan.
Vl. n.1042 – 4, n.3335 – 34, n.288 – 10,
n.3340 – 41, n.283 – 33, n.1996 - 9,
Hal.1902 : 493 as S. peregrina L.,
C.Baden 1991:79.

Prunella laciniata (L.) L.
H scap, Paleotemp.
Vl. n.1335 – 52, n.86 – 3, n.298 – 38, n.2080
– 65, n.3578 – 9.
Prunella vulgaris L.
H scap, Circumbor.
Vl. n.1712 – 9, n.1127 – 1, n.91 – 3, Quézel
1973.

o

Salvia argentea L.,
H scap, St.Med.
Vl. n.2165 – 69, n.2211 – 66, n.3377 – 32,
n.2881 – 27, C.Baden 1991:165.

Stachys alopecurus (L.) Bentham
H scap,Orof.Europ.(S)
Vl. n.143 – 3, n.2411 – 35, n.997 – 61, n.261
– 69, C.Baden 1991:99.
Απαντά συχνά σε ίχνη βράχων πάνω από τα
1900 μ. Σε υγρά και σκιερά μέρη σε
ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

S. verbenaca L.
H scap, Med.-Atl.
Vl. n.3092 – 72.
S. verticillata L.
H scap, Europ.(S)-Caucas.
Hal.1902:484.

o

Sideritis purpurea Bentham
T scap, Balkan
Vl. n.1342 – 52.
S. raeseri Boiss. & Heldr. subsp. raeseri
H scap, Balkan
Vl. n.2096 – 56, n.1919 – 13, n.1084 – 67,
n.1919 – 13, Hal.1902:499 as S. raeseri
Boiss.et Heldr. var. lanceolata, Quézel 1973
as S. sicula subsp. roeseri,
C.Baden 1991:87.

S. sclarea L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1931 – 9, n.1928 – 18,
Hal.1902:485(Heldr.).
o

S. columnae All.
H scap, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.4342 – 74.

S. cretica L. subsp. cassia (Boiss) Rech.
H scap, Balkan-An.
Vl. n.4496 – 58, Hal.1902:519 as S. cassia
Boiss.

S. viridis L.
T scap, St.Med.
Vl. n.3097 – 68.
Satureja horvatii Šilić subsp. macrophylla
(Haláscy) Baden.
Ch suffr, Hell.
Vl. n.3399 – 35, n.2887 – 27, n.281 – 33,
Hal.1902 :551 as S. parnassica Heldr. γ)
macrophylla Hal., C.Baden 1991:126.
S. hungarica (Simonkai) Hayek
Ch suffr, Balkan-An.
Hal.1902 :544.

o

S. germanica L. subsp. germanica
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1051 – 4, n.1077 – 67, n.1747 – 42,
n.2520 – 48, n.2157 – 69, n.1894 – 13.

o

S. spinulosa Sibth & Sm.
H scap, Balkan-An.
Vl. n.3096 – 68.
S. tymphaea Hausskn.
H scap, Balkan-It.
Vl. n.2276 – 2, n.2665 – 44, n.1006 – 61,
n.1074 – 67, n.1740 – 9, n.12 – 2,
C.Baden 1991:102.

Scutellaria alpina L.
Chsuffr-P, Orof. Euro-Asiat.
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Ch frut, St.Med.
Vl. n.1403 – 52.

Teucrium chamaedrys L.
subsp.chamaedrys
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.2056 – 65, n.2250 – 52, n.2016 - 9,
n.96 – 3, Hal.1902 :473,
C.Baden 1991:71.

A. vulneraria L. subsp. bulgarica (Sacorski)
Cullen
H scap, Balkan
Vl. n.1146 – 63, n.1319 – 52, n.1777 – 42,
n.2556 – 71, n.2660 – 75, n.2444 – 56,
n.282 – 33, J.R.Aceroyd 1986:524.

T. montanum L.. subsp. montanum
Ch suffr, Orof.Europ.(S)
Vl. n.3369 – 35, n.3433 – 28, n.2803 – 27,
Hal.1902 :476, C.Baden 1991:73.
o

o

A. vulneraria L. subsp. pindicola Cullen.
H scap, Balkan
J.R.Aceroyd 1986:525.

T. polium L.
Ch suffr, St.Med.
Vl. n.1682 – 44, n.1735 – 9, n.1657 – 75,
n.1764 – 42.

Astracantha rumelica (Bunge) Rėer &
Podl.
Ch frut, Balkan
Vl. n.2014 – 9, n.4162 – 8, n.2735 – 17,
n.1851 – 5, Hal.1901 :436, A.Strid 1986:465.

Thymus leucotrichus Haláscy subsp.
leucotrichus
Ch rept, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.1992 – 13.

Astragalus angustifolius Lam.
Ch frut, St.Med.-Orient.
Vl. n.2369 – 8, n.1835 – 23, n.1879 – 13,
Hal.1901 :435, Quézel 1973,
A.Strid 1986:468.

T. longicaulis C.Presl. subsp. chaubardi
(Boiss. & Heldr.) Jalas
Ch rept, Balkan-An.
Vl. n.986 – 61, n.1273 – 52, n.19 – 2,
C.Baden 1991:160.
o

A. depressus L.
H ros, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.1103 – 2, n.319 – 19, n.1792 – 24,
n.2373 – 33, n.2290 – 62, Hal.1901 :441,
A.Strid 1986:463.

T. longicaulis C.Presl. subsp. longicaulis
Ch rept, St.Med.
Vl. n.4268 – Σούφλες (σε βράχους, υψ
2000μ.)

o

T. rechingeri Hartvig subsp. rechingeri
Ch suffr, Hell.
Vl. n.1067 – 67, n.2281 – 2, n.3554 – 36,
C.Baden 1991:147.

A. hamosus L.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.2290 – 62, n.2409 – 35, n.2396 – 71
n.1711 – 9, n.2360 – 35, n.3570 – 9.

o

Α. hellenicus Boiss.
H ros, Hell.
Vl. n. 4469 – Ανώνυμη κορυφή 1000 μ.νότια
του Κόρακα.

T. sibthorpii Bentham
Ch rept, Balkan-An.
Vl. n.4497 – 58, Hal.1902:563, Quézel 1973.

o

o

T. striatus Vahl
Ch rept, Europ.(SE)
Vl. n.3152 – 51, n.2013 – 9, n.2964 – 56,
C.Baden 1991:152.

A. lacteus Boiss.
H ros, Balkan
Vl. n.342 – 21, n.4230 – 24, n.3421 – 11.

o

T. teucrioides Boiss.& Spruner Balkan.
Ch rept, Balkan
Hal.1902:566, Quézel 1973.

A. cf. pamphylicus Boiss.
T scap, St.Med.
Vl. n.4163 – 21.

o

A. sempervirens Lam subsp. cephalonicus
(C.Presl.) Ascherson & Graebner
Ch frut, Hell.
Vl. n.1852 – 23 n.2324 – 35, n.1895 – 13.

Ziziphora capitata L.
T scap, Europ.(SE)-W-Asiat.
Vl. n.1724 – 9, n.2037 – 26.

A. sirinicus Ten.
Ch frut, Med.-Mont.
Vl. n.1111 – 2, n.1686 – 44, n.2466 – 56,
n.2478 – 40, n.2346 – 35, n.2363 – 8,

LEGUMINOSAE (FABACEAE)
o

Anthyllis hermanniae L.
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n.2102 – 56, n.1850 – 23 n.1893 – 13,
A.Strid 1986:471.
o

o

o

Bituminaria bituminosa (L.) Stirton
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4433 – 52.

o

L. digitatus (MB.) Fiori
G rhiz, Eu.Med.
Vl. n.2499 – 15.

o

L. grandiflorus Sm.
G rhiz, Eu.Med.
Vl. n.4404 – 51.

Calicotome villosa (Poiret) Link
P caesp, St.Med.
Vl. n.1401 – 52, n.3638 – 65.

L. latifolius L.
H scand, Europ.(S)
Vl. n.1565 – 6, n.2084 – 65, n.1613 – 58,
n.171 – 3, Hal.1901 :470.

Cercis siliquastrum L.
P scap, Eu.Med.
Vl. n.3070 – 72.

L. laxiflorus (Desf.) O. Kuntze
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3020 – 49, n.1471 – 58, n.1602 – 6,
n.1970 – 65, n.2579 – 72, n.2510 – 15,
C.D.Preston 1986:492.

Cytisus villosus Pourret
P caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.153 – 3, n.2637– 11, Hal.1901 :337,
Barbero & Quezel 1976, A.Strid 1986:448.
o

o

o

o

o

o

Colutea arborescens L.
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.3170 – 42, n.3081 – 41, n.1776 – 68,
n.206 – 3, n.2659 – 75.

L. niger (L.) Bernh.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.4263 – 11.

o

Coronila scorpioides (L.) Koch
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3060 – 74, n.1763 – 42.

L. nissolia L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2488 – 15, n.1561 – 6.

o

Lens ervoides (Brign.) Grande
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4373 – 57.

o

Lotus angustissimus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1341 – 52, n.2081 – 65.

Dorycnium herbaceum Vill.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1152 – 63, n.2018 – 9, n.1668 – 65,
n.202 – 3.
D. hirsutum (L.) Ser
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.1524 – 58, n.198 – 63, n.3569 – 9.

L. corniculatus L.
H scap, Cosmop.
Vl. n.3159 – 51, n.3314 – 32, n.36 – 3, n.977
– 61, n.2661 – 44, n.1155 – 63, n.334 – 19,
n.1551 – 46, n.1786 – 24. Hal.1901 :421,
J.R.Aceroyd 1986:519.

Genista milli Boiss.
Ch pulv, Hell.
Vl. n.3485 – 18, n.2468 – 56, n.4362 – 49.
Hippocrepis comosa L.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.2475 – 40, J.R.Aceroyd 1986:530.

o

Medicago coronata (L.) Bartal.
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 4469 – 52.

o

Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3124 – 42, n.3071 – 72, n.3058 – 74.

o

M. falcata L.
H scap, Euras.
Vl. n.1078 – 67.

o

Lathyrus aphaca L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3077 – 68, n.3130 – 48,n.2993 – 49.

o

L. cicera L.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.3013 – 49, n.2618 – 15, n.2525 – 48,
n.2572 – 71.

M. lupulina L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.1953 – 13, n.2455 – 56, n.2057 – 65,
n.1892 – 13, n.2099 – 2, n.1473 – 58,
C.D.Preston & A.Strid 1986:494.
o
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M. minima (L.) Bartal.
T scap, Paleotemp.

Χλωρίδα
Vl. n.1393 – 52, n.1767 – 42, n.2827 – 57,
n.1687 – 44, n.1313 – 52, n.2961 – 72,
n.2496 – 15, n.1981 – 9.

o

Ornithopus compressus L.
T scap, St.Med.
Vl. n.3010 / n.3009 – 49.

o

M. monspeliaca (L.)Trautv.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1714 – 9.

o

Scorpiurus muricatus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3042 – 74, n.3095 – 68, n.3192 – 48.

o

M. orbicularis (L.) Bartal.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1367 – 52.

o

Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2597 – 57, 18, 45, 49, 68.

o

M. polymorpha L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3111 – 68, n.3012 – 49, n.1366 – 52.

o

M. praecox DC.
T scap, St.Med.
Vl. n.2533 – 48.

o

o

o

o

o

o

O

S. varia (L.) Lassen
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3109 – 68, n.3317 – 12, Hal.1901 :529,
J.R.Aceroyd 1986:529.
o

M. rigidula (L.) All.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2694 – 72, n.1391 – 52, n.2575 – 71
n.1560 – 6.

Spartium junceum L.
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.1519 – 58, n.3075 – 72, n.114 – 3.
Trifolium alpestre L.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.1166 / n.1176 – 63,
C.D.Preston 1986:514.

M. sativa L. sl.
H scap, Euras.
Vl. n.1935 – 9, n.1078 – 67.

o

T. angustifolium L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1661 – 65, n.1270 – 66, n.1287 – 52,
n.1360 – 68.

o

T. arvense L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2957 – 65, n.2253 – 52, n.1693 – 44,
n.201 – 3, n.188 – 3, n.4048 – 68.

o

O. arenaria (Kit.) DC. sl.
H scap, Sudeurop.-Sudsib.
Vl. n.4482 – 42.

T. campestre Schreber
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2374 – 33, n.2078 – 65, n.1470 – 58,
n.1271 – 52, n.1485 – 68, n.3046 – 74.

o

O. caput-galli Lam.
T scap, St.Med.
Vl. n.1353 – 52, n.2959 – 48, n.1392 – 52.

T. cherleri L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1315 – 52, n.2083 – 65, n.1354 – 73.

o

T. grandiflorum Schreber
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2988 – 49.

Melilotus neapolitanus Ten.
T scap, St.Med.
Vl. n.3005 – 49, n.1453 – 58, n.2495 – 15,
n.2532 – 48.
Onobrychis aequidentata ( Sm.) Dum. –
Urville
T scap, St.Med.
Vl. n.3185 – 48.

O. ebenoides Boiss. & Spruner
Ch suffr, Hell.
Vl. n.1229 – 15, n.1730 – 9, n.2889 – 27,
n.2020 – 9, n.1685 – 44, n.1938 – 9, n.1726
– 9, Quézel 1973.

T. hybridum L. subsp. anatolicum (Boiss.)
Hossain
H scap, Balkan-An.
Vl. n.1784 – 24, C.D.Preston 1986:507.

Ononis spinosa subsp. antiquorum (L.)
Archangeli
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.1142 – 63.

T. hybridum L. subsp. elegans (Savi)
Ascherson & Graebner
H scap, Europ.(S)
C.D.Preston 1986:506.
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o

T. hirtum All.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4015 – 6, n.3640 – 65, Hal.1901 :381.

o

T. scabrum L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1710 – 9, n.1396 – 52.

T. medium L. subsp. balcanicum Velen.
G rhiz, Balkan.
Hal.1901 :377 as T.medium L. β)
pseudomedium (Hausskn.) Halácsy.
Vl. n.1177 – 63, n.137 – 3, n.2147 – 56,
n.1896 – 13, n.2153 – 69, n.3579 – 9.

o

T. stellatum L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2381 – 33, n.2955 – 52, n.2545 – 48,
n.3117 – 72.

o

T. subterraneum L.
T rept, Eu.Med.
Vl. n.1350 – 52, n.2753 – 65, n.2795 – 39.

o

T. tenuifolium Ten
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2059 / n.2061 – 65.

o

T. tomentosum L.
T rept, Paleotemp.
Vl. n.2517 / n.2550 – 48, n.1327 – 52.

T. nigrescens Viv.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1346 – 52, n.1443 – 58.
T. noricum Wülfen
H caesp, Balkan-It.
Vl. n.1020 – 61, n.2233 – 2,
C.D.Preston 1986:511.
T. ochroleucon Hudson.
H caesp, Eu.Med.-Pont.
Vl. n.1976 – 65, Barbero & Quezel 1976.

o

Vicia ervilia (L.) Willd.
T scap, Eu.Med.
Hal.1901 :495.

T. pallidum Waldst. & Kit.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1397 – 52.
T. parnassi Boiss. & Spruner
Ch rept, Hell.
Vl. n.2265 – 2, n.2301 – 75, n.1839 – 23
n.3370 – 35, Hal.1901 :400, Quézel 1973,
C.D.Preston 1986:503.

o

T. patulum Tausch
H caesp, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.1167 – 63.
T. physodes MB
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1601 – 6, n.1697 – 44, n.2555 – 71
n.1790 – 24, n.2623 – 15, n.2511 – 15,
n.2451 – 56, C.D.Preston 1986:508.
T. pignantii Fauchė & Chaub.
H scap, Balkan
Vl. n.1168 – 63, n.1472 – 58, n.1585 – 6,
n.2581 – 72, n.2507 – 15, n.1769 – 42,
n.3411 – 26, Barbero & Quezel 1976.
T. repens L.
H rept, Subcosmop.
Vl. n.1441 – 58, n.2422 – 55, n.2610 – 11,
n.1460 – 52, C.D.Preston 1986:503.

o

T. resupinatum L.
T rept, Paleotemp.
Vl. n.3613 – 52.
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o

V. grandiflora Scop.
H scap, Europ.(SE)-Pont.
Vl. n.4195 – 72, 74.

o

V. hirsuta (L.) S.F.Gray
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3034 – 74, n.2984 – 65, n.2514 – 15,
n.1444 – 58, n.1504 – 40.

o

V. lathyroides L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2791 – 66, n.2829 – 57, n.1674 – 66,
n.1542 – 58, n.2747 – 65.

o

V. sativa L. subsp. sativa
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2999 – 49, 68, 74.

o

V. sativa L. subsp. cordata (Hoppe) Batt.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3008 – 49, n.1571 – 6, n.3061 – 65,
n.1649 – 75.

o

V. sativa L. subsp. incisa (Bieb.) Arcangeli
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4345 / n.4357 – 72, n.4133 – 53.

o

V. sepium L.
H scap, Europ.-Sib.
Vl. n.142 – 3.

o

V. tenuifolia Roth. subsp. tenuifolia
H scap, Euras.
Vl. n.4355 – 74.

Χλωρίδα
o

V. villosa Roth subsp. eriocarpa (Hausskn.)
P.W.Ball.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2522 – 68.

o

Malva moschata L.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.127 – 3, n.2243 – 52, Hal.1901 :269.

LENTIBULARIACEAE
Pinguicula balcanica Casper
H ros, Balkan
Vl. n.4083 – 2, A.Strid 1991:278.

M. neglecta Wallr.
T scap, Paleotemp.
J.Persson 1986:590.

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. subsp.
hirtiflora (Ten.) Strid.
H ros, St.Med.
Vl. n.1131 – 1, n.3580 – 26, Hal.1904:1 as
P. hirtiflora Ten., Quézel 1973.

o

M. nicaeensis All.
T scap, St.Med.
Vl. n.333 – 19.

o

M. sylvestris L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.1462 – 52, n.2111 – 71.

LINACEAE
Linum catharticum L.
T scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.4266 – 21, n.4238 – 3.
P.Hartving 1986:564.
o

Althaea hirsuta L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1997 – 9.

MORINACEAE
Morina persica L.
H scap, Med.-Turan.
Vl. n.2007 – 9, Hal.1901 :757,
S.Kokkini 1991:349.

Linum corymbulosum Reichenb.
T scap, St.Med.
Vl. n.1708 / n.2005 – 9.

OLEACEAE

Linum elegans Spruner ex Boiss.
Ch suffr, Balkan
Vl. n.3309 / n.3310 – 29, n.1227 – 15,
P.Hartvig 1986:558.
Linum flavum L. subsp. albanicum
(Janchen) Hartvig
H scap, Balkan
Vl. n.4261 – 21, P.Hartvig 1986:557.
LORANTHACEAE

o

Fraxinus ornus L.
P scap, Eu.Med.
Vl. n.2931 – 43, n.1667 – 75, n.3431 – 28,
n.3064 – 72, n.3213 – 39, n.1582 – 6.

o

Olea europaea L.
Pscap, Eu.Med.
Vl. n.3056 – 72.

o

Phillyrea latifolia L.
P caesp, St.Med.
Κουνιάκος (650μ), Κόκκινος Π., Μ. Ράχη,
Κάλλιον, Παλιόκαστρο.

Loranthus europeus Jacq.
P hep, Europ.-Caucas.
Vl. n.2757 – 65,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:67.

ONAGRACEAE
o Viscum

o

album L. subsp. abietis (Wiesb.)

Abrom.
P hep, Euras.
Σχεδόν παντού πάνω στα έλατα.

Epilobium alsinifolium Vill.
H scap, St.Med.
Gustavsson : G 3719 (UPA), Hal.1901 :556,
S.Snogerup 1986:653.

MALVACEAE

E. anagallidifolium Lam
H scap, (Circum.) Artico-Alp.
S.Snogerup 1986 : 653 (Gustavsson
1978a :G3746)

Lavatera arborea L.
H scap, Euri.Med.
Vl. n.4487 – 42.
o
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E. dodonaei Vill.
H scap, Orof.Europ.(S)-Caucas.

Χλωρίδα
Vl. n.3403 – 12.

PARNASSIACEAE

E. gemmascens C.A.Meyer
H scap, Balkan-An.
Vl. n.3984 – 1, S.Snogerup 1986:655.

Parnassia palustris L.
G bulb, Europ.-Sib.
Vl. n.3232 – 9, n.4240 – 3.
Quézel 1973,
A.Anagnostopoulos & A.Strid 2002:355.
Υπάρχει άφθονη στα περισσότερα μικρά
ρεύματα που διατρέχουν τα χιονολίβαδα.
Τρανό Βαρκό , Πιτιμάλικο, Λάκκος κ.ά.,

E. lanceolatum Seb. et Maur.
H scap, Europ.(W)
Hal.1901 :554.
E. parviflorum Schreber
H scap, Paleotemp.
Vl. n.3416 – 26, n.1129 – 1, n.3972 – 2,
Quézel 1973.

o

OROBANCHACEAE

o

Orobanche alba Stephan ex Willd.
T par, Euras.
P.Hartvig 1991:269.

O. pubescens Dum.-Urville
T par Eu.Med.
Vl. n.3102 – 72

o

O. ramosa L. subsp. ramosa
T par, Paleotemp.
Vl. n.3133 – 48, n.1919 – 13

P. altissima L.
H ros, Europ.(SE)
Vl. n.1143 – 63, n.2516 - 48.
P. atrata Hoppe subsp. graeca (Halácsy)
Holub.
H ros, Hell.
Vl. n.2279 – 2, n. 328 – 35, Hal.1904:30,
S.Kokkini 1991 :337.

O. major L.
T par, Europ.-Sib.
P.Hartvig 1991:32.
o

PLANTAGINACEAE
Plantago afra L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2535 – 48, n.3120 – 42.

o

P. bellardi subsp. bellardi All.
T scap, St.Med.
Vl. n.1356 – 58.
P. holosteum Scop.
H ros, St.Med.
Vl. n. 959 – 2, n.1849 – 23 n.1798 –184,
n.345 – 26, n.2271 – 2,
S.Kokkini 1991 :334.

O. schultzii Mutel.
T par, Paleotrop.
P.Hartvig 1991:12.

o

P. lagopus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 1387 – 52, n.3045 – 74, n.3156 – 51.

PAPAVERACEAE
P. lanceolata L.
H ros, Cosmop.
Vl. n. 1832 – 23 n.2255 – 52, n.1633 - 43,
n.1499 - 58, n.3385 – 32, n.3380 – 32,
n.3151 – 51, S.Kokkini 1991 :338.

Chelidonium majus L.
H scap, Circumbor.
Hal. 1901:41.
o

Papaver apulum Ten.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1609 – 6.
P. rhoeas L.
T scap, Europ.-Oriental.
J.W.Kadereit 2002: 87.

o

P. dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte)
Syme
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1406 – 52.
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o

P. major L.
H ros, Subcosmop.
Vl. n.3376 – 12.

o

P. major L. intermedia (Gilib.) Lange
H ros, Subcosmop.
Vl. n.4237 –3.

o

P. subulata L.
Ch pulv, Med.Mont.
Vl. n. 1797 – 24, n.2247 – 52..

Χλωρίδα
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.
T rept, Eu.Med.
Vl. n.279 – 19, Hal.1904:75,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:80.

PLATANACEAE
o

Platanus orientalis L.
P scap, Eu.Med.
Vl. n.170 – 26 , n.1515 - 58.
Εμφανίζεται συχνότατα από τα χαμηλά
υψόμετρα έως τα 1700 μ. στα αναρίθμητα
ρεύματα των Βαρδουσίων. Καρυώτικο ρέμα,
Διχώρι, Δάφνος, Διακόπι, Κλήμα, Κουνιάκος,
Γρανιτσόρεμα, Κοκκινόρεμα, κ.ά

P. aviculare L.
T rept, Cosmop.
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:83.
P. aviculare L. subsp. neglectum (Besser)
Archang.
T rept, Europ.?
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:83.

PLUMBAGINACEAE
Armeria canescens (Host) Boiss.
H ros, Orof.-Europ.(SE)
Vl. n.3564 – 32, Hal.1904:23,
K.Papanikolaou & S.Kokkini 1986:749.
o

A. canescens (Host) Boiss. subsp.
canescens
H ros, St.Med.
Vl. n.2134 – 56, n.2330 – 62, n.1623 – 58,
n.2286 – 2, n.294 – 1, n.22 – 2.

o

A. canescens (Host) Boiss.
subsp. nebrodensis (Guss.) P.Silva
H ros, St.Med.?
Vl. n.4077 – 75.

o

R. acetosella L. subsp. acetocelloides
(Balansa) Den Nijs
H scap, Europ.
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:93.
o

Polygala comosa Schkuhr.
H scap, Europ.(C)-Sudsib.
Vl. n.2554 – 71, n.2633 – 11, n.1706 – 9,
n.2470 – 56.

o

P. monspeliaca L.
T scap, St.Med.
Vl. n.3572 – 9.

R. cf. sanguineus L.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.1751 – 75.
R. nebroides Campd.
H scap, Orof. Med.
Vl. n.2206 – 66,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:95.

POLYGALACEAE
o

Rumex acetosella L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.2634 – 11, n.1438 – 58, n.1492 – 68,
n.2454 – 56.

o

R. obtusifolius L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.4124 – 68.
R. scutatus L.
Ch suffr, Subcosmop.
Vl.: n.3323 – 34, Gustavsson 1978a:G2996,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:93

P. nicaeensis Risso ex Koch in Röhling
subsp. mediterranea Chodat
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4452 - 64, n.4007 – 66,
K.Papanikolaou & S.Kokkini 1986:580.

o

R. tuberosus L. subsp. tuberosus
G bulb, Med.-Turan.
Vl. n.3512 – 32, n.2164 – 69.
PORTULACACEAE

o

P. vulgaris L.
H scap, Euras.
Vl. n.2461 – 56.

Montia arvensis Wallr.
T scap, Cosmop.
K.Tan 1997:155.

POLYGONACEAE
PRIMULACEAE
Oxyria digyna (L.) Hill.
H scap, (Circum.) Artico-Alp.
Gustavsson 1978a: G 7239,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:91.

o
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Anagalis arvensis L.
T rept, Subcosmop.
Vl. n.1338 – 52.

Χλωρίδα
o

A. foemina Miller
T rept, Subcosmop.
Vl. n.2539 – 48, n.1294 – 52, n.4197 – 48.

o

A. tenella (L.) L.
H caesp, Europ.
Vl. n.3127 – 42, n.3057 –199, n.3006 – 49.

o

Cyclamen hederifolium Aiton
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3225 – 65, n.301 – 43.

o

o

Delphinium fissum Waldst. & Kit.
H scap, Euras.
Vl. n.4470 – 52, Gustavsson 1978a: G7252,
A.Strid 2002:18.
D. peregrinum L.
H scap, Med.-Turan.
A.Strid 2002:18.

Lysimachia atropurpurea L.
H scap, Balkan – An.
Vl. n.3009 – 49, n.4190 – 70.

Helleborus odorus Waldst. & Kit. subsp.
cyclophyllus (A. Braun) Strid
G rhiz, Balkan
Vl. n.145 – 26, n.2506 – 15, n.1642 – 43,
Hal.1901 :29, A.Strid 2002:4.

L. punctata L.
H scap, Europ.(EC)
Hal. 1904:4.

Nigella damascena L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1295 – 52, n.1750 – 75, n.1985 – 9,
A.Strid 2002:12.

Primula veris L. subsp. columnae (Ten.)
Maire & Petitmengin
H ros, Med.Mont.
Vl. n.4074 – 69, n.3358 – 21, n.2090 – 32,
n.4260 – 21, Hal.1904:6 as P. columnae
Ten., J.Persson 1986:743.
o

Ranunculus brevifolius Ten.
G rhiz, Orof.Europ.(SE)
Vl. n.2403 – 55, Quézel 1973,
A.Strid 2002:61.
Σε πολλές τοποθεσίες , στις πλαγιές των
σαρών.

Samolus valerandi L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.4415 – 52.
o

PYROLACEAE
o

o

o

R. brutius Ten.
H scap, Europ.-Caucas.
Vl. n.4151 – 32.

Monotropa hypopitys L.
Gpar, Circumbor.
Vl.: n.4505 – 58.

R. ficarioides Bory & Chaub.
H scap, Balkan-An.
Vl. : n.2847 – 57, n.2751 – 65., Gustavsson
1978a :G4957, A.Strid 2002:60.

RANUNCULACEAE

R. gracilis E.D.Clarke
T scap, Balkan-An.
A.Strid 2002:49.

Anemone pavonina Lam.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3019 – 49.
Caltha palustris L.
H caesp, Circumbor.
Vl. n. 3458 - 32, n. 4289 – 1. Hal.1901 :29,
Quezel 1973, A.Strid 2002:15.

o

Consolida ajacis (L.) Schur.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2256 – 52, n.1990 – 9.

Clematis vitalba L.
P lian, Europ.-Caucas.
Vl. n.2244 – 52, n.3219 – 39, n.101 – 26,
n.1594 – 6, n.3215 – 39.
C. flammula L.
P lian, Europ.-Caucas.
Vl.: ¨Aθ. Διάκος¨.

o

R. sardous Crantz
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2998 – 49, n.3033 – 74, n.4188 – 68.

o

R. muricatus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3125 – 42, n.3091 – 72.

o

R. paludosus Poiret
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3050 – 65, n.290 – 2.
R. psilostachys Griseb.
H scap, Europ.(SE)-Pont.
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ROSACEAE

Vl. n.1863 – 35, n.3039 – 65, n.2198 – 66,
n.2469 – 56, Hal.1901:15,
A.Strid 2002:50.

Agrimonia eupatoria L..
H scap, Subcosmop.
Vl. n.2919 – 43, n.3457 – 11, n.1171 – 63,
n.1899 – 75, Hal.1901:533.

R. sartorianus Boiss. & Heldr.
H scap, Med.Mont.-Oriental.
Vl. n.3238 – 36, n.1070 – 67, n.2229 – 2,
n.1626 – 43, n.2087 – 69, Hal.1901:22,
A.Strid 2002:45.
o

o

o

Alchemilla indivisa (Hayek) Rothm.
H ros, Balkan
Vl. n.4224 – 32, Quézel 1973.

R. sprunerianus Boiss.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.4041 – 11, 12, 16, 18.

A. xanthochlora Rothm.
H ros, Europ.
Vl. n.3535 – 27, n.1139 – 2,
P.Frost-Olsen 1986:425.

R. velutinus Ten.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1477 – 58, n.1419 – 52, n.2613 – 11,
n.2731 – 17, n.4316 – 16.

Amelanchier ovalis Medicus subsp. cretica
(Willd.) Maire & Petitm.
P caesp, Med.Mont.
Στην κορυφή του «Πάνω Ψηλού».,
K.Browicz 1986:437.

Thalictrum minus L. subsp. minus
H scap, N-Med.
Vl. n.4244 – 3.

Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp.
agrimonoides
H ros, Orof.-Med.(NE)
Vl. n.136 – 26, n.1569 – 6, n.2435 – 56,
n.1080 – 67, Vl. n.2485 – 15, Barbero &
Quezel 1976.

Thalictrum minus L. subsp. saxatile DC.
ex Ces.
H scap, Medioeurop.
Vl. n.3476 – 28, n.1820 – 3,
A.Strid 2002:75.
o

A. agrimonioides subsp. pouzarii Skalický
T scap, Euras.
Vl. n.1634 – 43.

o

Cerasus vulgaris Miller
P scap, Pontico.?
Vl. n.1900 – 75, n.1621 – 58.

RESEDACEAE
o

Reseda alba L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3135 – 208, n.1482 – 163.

Cotoneaster integerrimus Medicus
Pcaesp, Euras.
Vl. n.1099 – 67, K.Browicz 1986:438.

RHAMNACEAE
Rhamnus alpinus L. subsp. fallax (Boiss.)
Maire & Petitmengin
T scap, Eu.Med.
Vl. n. 2356 – 45, 41., B.Aldén 1986:587.

C. nebrodensis (Guss) C. Koch.
Pcaesp, Europ.(S)-Sib.
Vl. n.3962 – 2, K.Browicz 1986:439, Red
Data Book 1995:204.

R. rupestris (Scop.) Schur.
P caesp, Balkan-It.
Vl. n. 1345 – 63., Hal.1901:316,
B.Aldén 1986 :589 as Frangula rupestris
(Scop.) Schur.
R. saxatilis subsp. prunifolius (Sm.) Alden
P caesp, Med.Mont.-Orient.
Vl.: «Όρνιο», B.Aldén 1986:586.
R. sibthorpiana Roemer & Schultes
P caesp, Hell.
Vl. n.3361 – 21, n.3481 – 32,
B.Aldén 1986:588.

o

Crataegus heldreichii Boiss.
P caesp, Balkan
Vl. n.3212 – 26.

o

C. monogyna Jacq subsp. azarella
(Griseb.) Franco
P caesp, Europ.(S)-Sib.
Vl. n.3171 – 42, n.3211 – 16, n.3113 – 68.
C. orientalis Pallas ex Bieb.
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.1223 – 2, n.2405 – 58, n.1679 – 44,
n.95 – 26, Hal.1901:544,
K.Browicz 1986:441.
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o

Cydonia oblonga Miller
P scap, Med.Mont.
Vl. n.3076 – 72.

o

Fragaria moschata Duchesne
H rept, Europ.(C)
Vl. n.3076 – 72.

o

P. recta L. x P. argentea L.
H scap.
Vl. n.1093 –23, n.2262 – 52.

o

P. recta L. x P. inclinata
H scap.
Vl. n.2248 – 52.

o

P. reptans L.
H ros, Subcosmop.
Vl. n.3449 – 12.

F. vesca L.
H rept, Cosmop.
Vl. n.97 – 26, n.1459 – 52, n.1126 – 1,
n.1538 – 58, Barbero & Quezel 1976.
o

P. speciosa Willd.
Ch suffr, Paleotemp.
Vl. n.2199 – 66, n.980 – 61, n.1837 – 23
n.47 – 2, n.1861 – 35, Hal.1901:512,
A.Strid 1986:412.

F. viridis Duchesne subsp. viridis
H rept, Europ.-Sib.
Vl. n.2785 – 66, n.2643 – 11, n.2584 – 57,
n.1134 – 31.
o

Prunus cocomilia Ten.
P scap, Eu.Med.Mont.
Vl. n.3293 – 32, n.3499 – 21, n.116 – 26,
n.2876 – 27, n.1944 – 13.

o

P. domestica L.
P scap, Europ-Asiat.
Vl. n.1605 – 6, n.1617 – 58.

o

P. mahaleb (L.) Miller
P scap, Europ.(SE)-Mont.
Vl. n.3486 – 18, n.103 – 26, n.1982 – 9,
n.1652 – 75

Geum heterocarpum Boiss.
H scap, Med.Mont.
Gustavsson 1978a: G4950,
J.Persson 1986:403.
o

G. urbanum L.
H scap, Circumbor.
Vl. n.1622 – 44, n.1607 – 6, n.1476 – 58.

o

Malus dasyphylla Borkh.
P scap, Balkan
Vl. n.1478 – 58, n.2609 – 11.

P. prostrata Labill.
P scap, Paleotrop.
Vl. n.2935 – 43, n.1875 – 35, A.Strid
1986:443.

M. domestica Borkh.
P scap, Europ.
Hal.1901:538 as Pyrus malus α) silvestris.
o

o

o

o

o

Potentilla argentea L.
H scap, Circumbor.
Vl. n.2245 – 52, n.2911 – 43, n.2912 – 31.

o

P. spinosa L.
P caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.1758 – 42, n.2573 – 71.

P. argentea L. x P. inclinata
H scap.
Vl. n.305 – 43.

o

Pyrus amygdaliformis Vill.
P caesp, St.Med.
Vl. n.3054 – 72, n.3079 – 68, n.1466 – 52,
n.2602 – 11, n.2588 – 57.

o

P. communis L. subsp. communis
P caesp, Euras.
Vl. n.4026 – 68.

P. laciniosa Kit. ex Nestler
H scap, Europ.
Vl. n.1440 – 58, n.2073 – 65, n.194 – 26,
n.2071 – 31.
P. laciniosa x P.recta
H scap.
Vl. n.1664 – 65 ,n.1579 – 43.

Rosa agrestis Savi
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.3272 – 32, n.3506 – 21, n.1216 – 2,
n.1037 – 4, J.Zieliński 1986:396.

P. recta L.
H scap, NE-Med.-Pont.
Vl. n.2151 – 69, n.1008 – 61, n.1175 – 63,
n.1118 – 2, n.2599 – 57, n.2497 – 15,
n.2258, n.2639 – 11, n.2273 – 2.

o
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R. agrestis x R. pulverulenta
P caesp, Eu.Med.
Vl. n.158 – 26.
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o

o

o

RUBIACEAE

R. canina L.
P caesp, Paleotemp.
Vl. n.168 – 26, n.1487 – 6.

Asperula chlorantha Boiss. & Heldr.
Ch suffr, Balkan
Vl. n.3404 – 32, n.3454 – 28, Hal.1901 :731.

R. heckeliana Tratt.
P caesp, Med.Mont.-Occident.
Vl. n.3371 – 35, n.3256 – 36.

o

R. heckeliana x R. pulverulenta
P caesp, Med.Mont.
Vl. n.3266 – 36.

A. nitida Sibth. & SM Ch pulv, Med.Mont.
Vl. n.1021 – 61.
A. oetaea (Boiss.) Heldr. ex Halácsy
Ch suffr, Hell.
Vl. n.1783 – 24, n.1876 – 13, n.1224 – 15,
n.1085 – 2, n.2137 - 56,
E.Schönbeck-Temesy & F.Ehrendorfer
1991:292.

R. pulverulenta Bieb.
P caesp, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.3505 – 21, n.3432 – 28, n.1038 – 4,
n.1890 – 13, n.2146 – 56, n.1086 – 67,
J.Zieliński 1986:398.

A. pinifolia (Boiss.) Heldr. ex Ehrend. &
Schönb.-Temesy
Ch pulv, Hell.
Vl. n.3324 – 34, E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:294.

o

Rubus hirtus Waldst & Kit.
P caesp, Europ.-Sib.
Vl. n.94 – 26.

o

R. idaeus L.
P caesp, Circumbor.
Vl. n.204 – 26, n.2252 – 52, n.1581 – 6.

o

A. boissieri Heldr. ex Boiss.
Ch pulv, Hell.
Vl. n.3349 – 55, n.3374 – 35.

o

R. sanctus Schreber
P caesp, Euras.
Vl. n.3967 – Κοκκινόρεμα (Υψ.850μ.),

o

Crucianella angustifolia L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2143 – 56.

o

Sanguisorba minor Scop. subsp. magnolii
(Spach) Nordborg
H scap, Eu.Med.
Vl. n.1328 – 52, n.1318 – 6.

o

Cruciata glabra (L) Ehrend.
H scap, Euras.
Vl. n.2474 – 40.

o

S. minor Scop. subsp. minor
H scap, Subcosmop.
Vl. n.2529 – 48, n.2347 – 71.

o

S. minor Scop. subsp. muricata
H scap, Subcosmop.
Vl. n.2398 – 71.

C. laevipes Opiz.
H scap, Euras.
Vl. n.1635 – 43, E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:329.
C. pedemontana (Bellardi) Ehrend.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3538 – 40, E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:331.

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria
P caesp, Paleotemp.
K.Browicz 1986:433

Galium anisophyllon Vill. subsp. plebeium
(Boiss. & Heldr.) Ehrend.
(G. plebeium Boiss. & Heldr.)
T scap, Balkan
Vl. n.1073 – 67, n.2421 – 55, n.2326 – 62,
n.2980 - 2, E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:323.

S. aria (L.) Crantz subsp. cretica (Lindley)
Holmboe
P caesp, Europ.(S)-Sib.
K.Browicz 1986:434
o

S. umbellata (Desf.) Fritsch.
Pscap, Eu.Med.-Oriental.
Vl. n.3483 – 32, n.2879 – 27, n.3274 – 32,
n.3308 – 29, n.3459 – 28, n.2113 – 69,
n.3482 – 2.

o

G. aparine L.
T scap, Euras.
Vl. n.1372 – 52, n.2505 – 15, n.2395 – 71
n.2487 – 15, n.3537 –52, n.3536 – 35.
G. citraceum Boiss.
T scap, Hell.
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G. verticillatum Danth. ex Lam.
T scap, Med.Mont.
Vl. n.2178 – 65, n.2114 – 69, n.3550 – 57,
Hal.1901 :726(Heldr.), E.Schönbeck-Temesy
& F.Ehrendorfer 1991:327.

Vl. n.4439 – 69, n.4440 – 33, n.4442 – 29,
n.9– 2, n.314 – 33, n.2163 – 69, n.2190 –
66, n.2177 – 65, n.2322 – 35, n.4443 –36,
Hal.1901 :712 as G. firmum Tusch γ)
citraceum Boiss. & Heldr., E.SchönbeckTemesy & F.Ehrendorfer 1991:313.
o

G. divaricatum Pourret ex Lam.
T scap, St.Med.
Vl. n.2125 – 56.

o

G. heldreichii Haláscy
H scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.4436 – 58, n.2625 – 75, n.1184 – 63,
n.1977 – 65, n.179 - 43, n.33 – 61, n.1479 –
58.

G. verum L.
H scap, Euras.
Vl. n.318 – 19, n.3455 – 11, n.1173 – 63,
n.192 - 58, E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:304.
o

Rubia peregrina L.
P lian, Med.-Atl.
Vl. n.3553 – 42.

o

Sherardia arvensis L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2708 – 39, n.2717 – 17, n.2490– 15,
n.2371 – 33, n.1412 – 52, n.3032 – 74.

G. hellenicum Krendl.
T scap, Balkan
Vl. n.1537 – 58, n.1627 – 43, n.2991 – 49,
n.1989 – 9, n.2046 – 26, n.1892 – 13, n.982
– 61, n.1081 – 67, n.1189 - 15,
E.Schönbeck-Temesy & F.Ehrendorfer
1991:314.

Valantia aprica (Sibth. & Sm.) Boiss. &
Heldr.
H caesp, Balkan
Vl. n.3278 – 32, n.3267 – 36, n.3291 – 25,
n.1071 – 67, n.2237 – 2, Hal.1901 :728 as
G. apricum S.etS. β) aristatum Boiss. &
Heldr. , E.Schönbeck-Temesy &
F.Ehrendorfer 1991:332.

G. incanum Sibth. & Sm. subsp. incanum
Ch suffr, St.Med.-Orient.
Vl. n.1903 – 13, n.3306 – 21, n.4142 –
R167, Hal.1901 :717, E.Schönbeck-Temesy
& F.Ehrendorfer 1991:322.
G. intricatum Margot & Reuter
T scap, Balkan
E.Schönbeck-Temesy & F.Ehrendorfer
1991:325.
o

SALICACEAE

G. cf. oreophylum Krendl
T scap, Balkan
Vl. n.4445 – 7, n.4418 – 23.

o

Populus nigra L.
Pscap, Paleotemp.
Vl. n.1752 – 75.

o

Salix alba L.
P scap, Paleotemp.
Vl. n.1583 – 6, n.2934 – 43.

G. rotundifolium L.
H scap, Orof.-Eurasiat.(W)
Vl. n.135 – 26, Barbero & Quezel 1976.
Πολύ συχνό μέσα στην Ελάτη.
o

o

S. eleagnos Scop.
P caesp, Orof.Europ.(S)
Vl. n.2926 – 43, n.1755 – 75, n.1598 – 6,
K.I.Christensen 1997:32.

G. setaceum Lam.
T scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.3551 – 57.

o

S. fragilis L.
Pscap, Europ.-Sib.
Vl. n.3975 – 2.

G. spurium L.
T scap, Euras.
Vl. n.1654 / n.1753 – 75.

o

S. purpurea L.
MP,Euras.
Vl. n.4339 – 74 .

G. thymifolium Boiss. & Heldr.
Ch suffr, Hell.
Vl. n.1225 – 15, n.1212 – 2, n.1917 – 13,
n.1217 - 2, n.3539 – 23, n.3540 – 13, n.3541
– 21, E.Schönbeck-Temesy & F.Ehrendorfer
1991:305.

SANTALACEAE
o
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Thesium arvense Horvátovszky
H scap, Euras.
Vl. n.4251 – 21.
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o

S. sibthorpii Boiss.
H scap, Hell.
Vl. n.1012 – 61, n.2307 – 62, n.2305 – 62,
n.2227 – 2, Hal.1901:605,
A.Anagnostopoulos & A.Strid 2002:338.

T. bergeri Zucc.
Ch suffr, Eu.Med.
Vl. n.4460 – 32, n.3976 – 23.
T. linophyllon L. subsp. linophyllon
Ch suffr, Europ.
S.Snogerup & B.Snogerup 1997: 63.

S. spruneri Boiss.
Ch pulv, Balkan
Vl. n. 90 – 75, n.4225 – 35,
Hal.1901:599(Reiser), Quézel 1973,
A.Anagnostopoulos & A.Strid 2002:343.

T. parnassi A. DC.
H scap, Orof.Europ.(SE)
Vl. n.4111 – 61, Quézel 1973,
S.Snogerup & B.Snogerup 1997:63.

S. tridactylites L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2719 – 17, A.Anagnostopoulos &
A.Strid 2002:352.

SAXIFRAGACEAE
Saxifraga adscendens L. subsp.
parnassica (Boiss. &Heldr.) Hayek
H bienn, Med.Mont.
Vl. n.2298 – 75, Hal.1901:602, Strid
1986:368, A.Anagnostopoulos & A.Strid
2002:353.
o

SCROPHULARIACEAE
Chaenorhinum minus (L.) Lange
T scap,Eu.Med.
Vl. Κουνιάκος σε Q. coccifera
pseudococcifera., Hal.1902 :418,
Th.Raus 1991:201.

S. carpetana Boiss. & Reuter subsp. graeca
(Boiss. & Heldr.) D.A.Webb (S. graeca L.)
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2464 – 56, n.2631 – 11, n.2754 – 65,
n.2788 – 66, n.3000 – 49.

o

S. marginata Sternb.
Ch pulv, Europ.(S)
Strid 1986:372, A.Anagnostopoulos &
A.Strid 2002:341.

Digitalis laevigata Waldst. & Kit.
H scap,Balkan
Vl. n.4447 – 58.
D. laevigata subsp.graeca (Ivanina) Werner
H scap, Balkan
Vl. n.2916 – 43, n.2924 – 43,
Th.Raus 1991 :209.

S. paniculata Miller
Ch pulv, (Circum.) Artico-Alp.
Vl. n.2202 – 66, n.1867 – 35, n.999 – 61,
n.1110 – 67, n.3424 – 28,
Hal.1901:597(Heldr.)
as S. aizoon, A.Anagnostopoulos
& A.Strid 2002:347.

o

Euphrasia liburnica Wettst.
T scap, Balkan.
Vl. n.2914 – 43.
E. minima Jacq. ex DC.
T scap, Orof. Europ.(CS)
Vl. n.4479 – 32, Quezel 1968.

S. rotundifolia L. subsp. rotundifolia L.
H scap, Orof.Europ.(S)-Caucas.
Vl. n.1584 - 73, A.Anagnostopoulos &
A.Strid 2002:340.

E. salisburgensis Funk ex Hoppe subsp.
salisburgensis
T scap, Orof.-Europ.(SE)
Vl. n.3344 – 21, n.4236 – 7,
E.Vitek 1991:240.

S. taygetea Boiss. & Heldr.
H scap, Balkan
Vl. n.2226 - 71, Hal.1901:605,
A.Anagnostopoulos & A.Strid 2002:341.

o

S. sempervivum K. Koch
Ch pulv, Balkan-An.
Vl. n.2184 – 66, n.1866 – 35, n.1102 – 67,
n.3337 – 25, A.Anagnostopoulos & A.Strid
2002:345.

Linaria pelisseriana (L.) Miller
T scap, Med.-Atl.
Vl. n.4049 – 58.
L. peloponnesiaca Boiss. & Heldr.
H scap, Balkan
Vl. n.3510 – 12, n.2939 – 43,
Th.Raus 1991:203.

o
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Parentucelia latifolia (L.) Caruel.
T scap, Eu.Med.

Χλωρίδα
V. reiseri Halácsy
H scap, Endem.
Vl.: n.2882 – 27, n.3268 – 36, n.1026 – 44.,
Gustavsson 1978a:G3020,
Hal.1902 :382, Th.Raus 1991:186.

Vl. n.2377 – 33, n.3025 – 49, n.3035 – 74,
n.3053 – 72, n.1603 – 6, n.2752 – 65.
Pedicularis graeca Bunge
H scap, Balkan
Vl. n.2356 – 35, n.1185 – 15, 69, Quézel
1973, Th.Raus 1991:248.
Κοκκινιάς. Πάνω από τα 1000-1200 μέτρα.
Συναντάται συνήθως μαζί με το Rhinanthus
pubescens στην εξωδασική ζώνη και σε
υψόμετρα άνω των 2000 μέτρων, ενώ στις
βόρειες εκθέσεις αρχίζει να εμφανίζεται από
τα 1750 μέτρα όπως στην περιοχή του
¨Κορακόλιθου¨ (Αρτοτίνα).

V. speciosum Schrader subsp.
megaphlomos (Boiss. & Heldr.) Nyman
H scap, Hell.
Vl. n.3229 – 65, n.1746 – 42, Hal.1902 :387
as V. megaphlomos Boiss. et Heldr.
microcalyx Hal , Th.Raus 1991:182.

Rhinanthus pubescens (Sterneck) Soó
H scap, Hell.
Vl. n.1192 – 15, n.1033 – 33, n.3284 – 36,
Quézel 1973 as R. intermedius,
Th.Raus 1991:254.

o

o

V. undulatum Lam.
H scap, Balkan.
Vl. n.3086 – 72, n.3094 – 72, 68.

o

Veronica anagalis – aquatica L.
H scap, Cosmop.
Vl. n.3197 / n.3145 – 68.

Rhynchocorys elephas (L.) Griseb.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3533 – 32, Quezel 1973.

V. arvensis L.
T scap, Subcosmop.
Hal.1902:432, M.A.Fischer 1991:229.

Scrophularia canina L. subsp. bicolor
(Sibth. & Sm.) Greuter
H scap, Eu.Med.
Vl. n.3602 – 13.

V. beccabunga L.
H rept, Euras.
Vl. n.3378 – 32, M.A.Fischer 1991:223.
V. chamaedrys L. subsp. chamaedryoides
(Bory & Chaub.) M. A. Fischer
H scap, Hell.
Vl. n.2755 – 65, n.2515 – 48, n.2649 – 11,
n.2458 – 56, n.1534 – 58,
M.A.Fischer 1991:222.

S. laciniata Waldst. & Kit.
Ch suffr, Balkan
Vl. n.3333 – 34, n.3243 – 36, n.1068 – 67,
n.3452 – 28, n.3295 – 32, n.3290 – 29,
n.2551 – 48, n.2295 – 75, n.3423 – 12,
Hal.1902 :405, Th.Raus 1991:194.
o

Verbascum epixanthinum Boiss. & Heldr.
H scap, Hell.
Vl. n.3513 – 32, n.3436 – 11, n.2944 – 8,
n.1087 – 67, n.2407 – 35, n.1838 – 5,
Th.Raus 1991:180.
o

o

o

o

V. cymbalaria Bodard
T rept, Eu.Med.
Vl. n.3103 – 72, n.3114 – 42, n.2744 – 75,
n.1374 – 52, n.2837 – 57, n.2749 – 65.
V. erinoides Boiss.& Spruner
Ch suffr, Hell.
M.A.Fischer 1991:216.

V. graecum Heldr. & Sart. ex Boiss.
H scap, Balkan.
Vl. n.1691 – 44.

V. orsiniana Ten. subsp. orsiniana
Ch suffr, Europ.(S)
Vl. n.3422 – 11, n.1063 – 67, n.1003 – 61,
M.A.Fischer 1991:220.

V. longifolium Ten.
H scap, Orof. Europ.(SE)
Vl. n.3445 – 12, n.3356 – 51, n.2117 – 69,
n.1821 – 35, n.1113 – 67, n.2197 – 66.

o

V. macrurum Ten.
H bienn, Med.Mont.
Vl. n.1854 – 18.

V. persica Poiret.
T rept, Paleotemp.
Vl. n.4192 – 11.

o

V. sartoriana Boiss. & Heldr.
T scap, Hell.
Vl. n.1379 – 52.

V. cf. mallophorum Boiss.& Heldr.
H bienn, Balkan-It.?
Vl. n.4498 – 72.

V. serpyllifolia L.
H rept, Subcosmop.
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Vl. n.2973 – 75, n.4081 – 2,
M.A.Fischer 1991:215.

o

V. thymifolia Sibth. & Sm.
Ch suffr, Hell.
Vl. n.4216 - 42,
M.A.Fischer 1991:219.

VALERIANACEAE

V. triloba (Opiz) Wiesbaur
T scap, Eu.Med.
Vl. n.4181 – 52. ,
M.A.Fischer 1991:233.

o

Centranthus ruber (L.) DC. subsp.
sibthorpii (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Hayek
Ch suffr, Balkan.
Vl. n.3112 – 68.

V. verna L.
T scap, Euras.
Gustavsson 1978a:G1459,
M.A.Fischer 1991:231.

o

Valeriana italica Lam.
H scap, Eu.Med.
Vl. n.2846 / n.2851- 57.
V. tuberosa L.
H scap, Med.Mont.
Vl. n.3498 – 21, n.3136 – 73, Hal.1901 :746,
R.Franzén 1991:344.

TAMARICACEAE
o

Urtica pilulifera L.
T scap, Eu.Med.
Όρνιο, σκόρδα Πιτιμάλικου (σε σάρες και
χαλικώδης πλαγιές.)

Tamarix parviflora DC.
P scap, Eu.Med.
Vl. n.4465 – 74.

o

Valerianella carinata Loisel
T scap, Eu.Med.
2456 – 56.

o

V. coronata (L.) DC.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1688 – 44, n.2656 – 75, n.1778 – 24,
n.2375 – 33.

o

V. discoidea (L.) Loisel.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2393 – 71.

Daphne oleoides Schreber
Ch suffr, Med.-Turan.
Vl. n.2045 – 26., B.Aldén 1986:592.

o

V. echinata (L.) DC.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2392 – 71 n.2850 – 57.

ULMACEAE

o

Ulmus minor Miller subsp. minor
P caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.2729 – 17.

V. microcarpa Loisel.
T scap, St.Med.
Vl. n.4204 – 50, n.4314 - 57, n.4348 – 74.

o

U. procera Salisb.
P caesp, Europ.
Vl. n.4315 – 49.

V. muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon
T scap, St.Med.
Vl. n.4382 – 48.

o

V. turgida (Steven) Betcke
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2611 – 11.

THELIGONACEAE (CYNOGRAMBACEAE)
o

Theligonum cynocrambe L..
T scap, St.Med.
Vl. n.4446 – 52.
THYMELEACEAE

o

o

URTICACEAE
o

VIOLACEAE

Parietaria officinalis L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.4374 – 57, n.1656 – 75.

Viola aetolica Boiss. & Spruner
H scap, Balkan
Vl. n.1647 – 43, n.2467 – 56, n.1554 – 46,
n.4449 – 9, Hal.1901:143(Leon.),
Th.Raus 1986:635.

Urtica dioica L.
H scap, Subcosmop.
Vl. n.1754 – 75, A. Carlström 1997:57.
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V. alba Besser subsp. denhardtii (Ten.)
W.Becker
H ros, Eu.Med.
Th.Raus 1986:614.

MONOCOTYLEDONES

V. alba Besser subsp. thessala (Boiss. &
Spruner) Hayek
H ros, St.Med.-Orient.
Vl. n.4350– 74. Λιβανίου –Τηνιακού Α. 1991.

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
G bulb, Eu.Med.
Vl.Obs.: “Σκούφια”, Gustavsson
1978b:G2952 / G4921 ,
B.Mathew 1991:717.

AMARYLLIDACEAE

V. graeca (W. Becker) Halácsy
H scap, Hell.
Vl. n.1059 – 67, n.1004 – 61, n.2283 – 2,
n.2361 – 35, n.2331 – 62, n.2807 – 36,
Hal.1901:141 as V. gracilis S.&Sm. β)
euboea, Quézel 1973, Th.Raus 1986:627,
Λιβανίου –Τηνιακού Α. 1991.
o

ARACEAE

V. kitaibeliana Schultes
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2486 – 15.
V. odorata L.
H ros, Eu.Med.
Vl. n.2737 – 17, n.2676 – 39, Λιβανίου –
Τηνιακού Α. 1991.

o

Arum italicum Miller
G rhiz, St.Med.
Vl. n.2903 – 68, 48,

o

Dracunculus vulgaris Schott
G rhiz, St.Med.
Vl. 68, 52, 48.
ASCLEPIANTACEAE

o

V. parvula Tineo
T scap, Med.Mont.
Gustavsson :G 4912b (UPA), Th.Raus
1986:637.

Cionura erecta (L.) Griseb.
P caesp, St.Med.-Occident.
Vl. n.1385 – 52, 48.
Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp.
nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf
H scap, Balkan
Vl. n.1049 – 4, A.Strid 1991:12.

V. poetica Boiss. & Spruner
H scap, Hell.
Vl.: 3283 – 36, n.4079 – 62, 35
Hal.1901:140, Quézel 1973, Gustavsson
1978a: G3236, Th.Raus 1986:623.

CYPERACEAE
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
H caesp,Europ.-Sib.
Vl. n.3502 – 32 , P.Hartvig 1991:833.

V. reichenbachiana Jordan ex Boreau
H scap, Europ.-Sib.
Vl. n.1249 - 3, n.1251 - 9, A.L.Tiniakou n.845
(UPA).

Carex atrata L.
H scap, (Circum.) Artico-Alp.
Hal.1904:321, P.Hartvig 1991:862.

V. riviniana Reichend.
H scap, Europ.
Vl. n.1577 – 37, n.1637 – 43, n.2644 – 11,
n.99 – 26, Λιβανίου –Τηνιακού Α. 1991.

C. caryophylla Latourr
H scap, Euras.
P.Hartvig 1991:857.
o

C. distans L.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.3565 – 26, n.3611 – 52, n.4009 – 56.

ZYGOPHYLLACEAE
C. echinata Murray
H caesp, Arct.-Alp.(Euras.)
Gustavsson 1978b:G1250 as C. stellulata
Good., P.Hartvig 1991:847.

Vitex agnus-cactus L.
P caesp, Med.-Turan.
Συχνό στα χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στις
λαγκαδιές και στα ρεύματα.
o
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C. flacca Schreber sl.
G rhiz, Europ.
Vl. n.3389 – 26, n.2617 – 11.

Χλωρίδα

C. halleriana Asso
H caesp, Eu.Med.
P.Hartvig 1991:855.

o

Scirpus cernuus Vahl
T scap, Subcosmop.
Vl. n.3389 – 26, n.3388 – 16.

C. otrubae Podp.
H scap, Med.-Alt.(Euri)
P.Hartvig 1991:846.

o

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak
G rhiz, Eu.Med.
Vl. n.3414 – 26.

C. ovalis Good
H caesp, Europ.-Sib.
P.Hartvig 1991:847.

IRIDACEAE
o

C. paniculata L.
H caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.3379 – 32, n.1123 – 1,
P.Hartvig 1991:845.
o

C. pendula Hudson
H caesp. Euras.
Vl. n.1503 – 40.

o

C. polyphylla Kar. & Kir.
H caesp, Euras.
Vl. n.4156 – 11, n.4157 – 48, n.2609 – 52,
n.4217 – 32, n.4368 – 57.

Crocus veluchensis Herbert
G bulb, Balkan
Vl. n.3191 – 2 , Hal.1904 :198(Reiser),
B.Mathew 1991:727.
JUNCACEAE
Juncus articulatus L.
G rhiz, Circumbor.
Vl. n.3417 – 26, n.3294 – 32,
S.Snogerup 1991:738.

C. remota L.
H caesp, Euras.
Vl. n.4337 – 74.

o

C. serotina Mérat
H caesp, Euras.
Vl. n.3988 – 3. Gustavsson 1978b:G1249 as
C. oederi Retz., P.Hartvig 1991:854.
o

C. spicata Hudson
H caesp, Euras.
Vl. n.4027 – 2.

o

C. vulpina L.
H caesp, Euras.
Vl. n.2615 – 11.

Crocus cancellatus Herbert subsp.
mazziaricus (Herbert) Mathew
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3221 – 39, n.3234 – 9, n.3226 – 65.

J. inflexus L.
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.3415 – 26, n.2028 – 9, n.1133 – 1.
J. minutulus V. Krecz. & Gontsch.
H caesp, Subcosmop.
Gustavsson 1978b:G3729,
S.Snogerup 1991:735.

o

J. striatus Schousboe ex E.H.F.Mayer
G rhiz, St.Med.
Vl. n.3387 – 26, n.3395 – 27, n.3394 – 32.
J. thomasii Ten.
H caesp, Europ.(SE)
Vl. n.4336 – 9 , S.Snogerup 1991:736.
Quezel 1973.

o

Cyperus longus L.
G rhiz, Paleotemp.
Vl. n.3610 – 52.

o

C. rotundus L.
G rhiz, Subcosmop.
Vl. n.1464 – 52.

o

Luzula campestris (L.) DC.
H caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.2977 – 66.

o

Eleocharis palustris (L.) Roemer &
Schultes
G rhiz, Subcosmop.
Vl. n.3982 – 1.

o

L. forstreri (Sm) DC.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.2782 – 66, n.2452 – 56, n.2771 – 65.

o

Schoenus nigricans L.
H caesp, Subcosmop.
Vl. n.3563 – 26.

L. spicata (L.) DC.
H caesp, (Circum.) Artico-Alp.
Vl. n.2270 – 2, n.4407 – 32 , S.Snogerup
1991:741.
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F. thessala (Boiss.) Kamari subsp. thessala
G bulb, Hell.
Vl. n.1883 – 13, G.Kamari 1991:681.

L. sudetica (Willd.) Schult.
H caesp, Arct.-Alp.
Vl.: n.2624 – 15, n.2628 – 11, n.1604 – 6,
n.4376 – 73, Gustavsson 1978b:G1443 ,
S.Snogerup 1991:741.

Gagea fistulosa Ker – Gawler
G bulb, Orof.-Euras.
I.A.Andersson 1991:665.
G. granatelli (Parl.) Parl.
G bulb, St.Med.
I.A.Andersson 1991:666.

LILIACEAE
Allium achaium Boiss. & Orph.
G bulb, Hell.
Vl. n. 4492 – 62, I.A.Andersson 1991:709.

G. pusilla (F.W.Schmidt) Schultes &
Schultes Fil.
G bulb, Europ.-Sib.
I.A.Andersson 1991:663.

A. flavum L. subsp. flavum
G bulb, St.Med.
Vl. n.4457 - 58, Hal.1904:254,
I.A.Andersson 1991:710.
o

o

G. villosa (Bieb.) Duby
G bulb, Euras.
I.A.Andersson 1991:666.

A. flavum L. subsp. tauricum (Besser ex
Reichenb.) K. Richter
G bulb, St.Med.
Vl. n. 3326 – 34.

Lillium chalcedonicum L.
Gbulb, Europ.(SE)
Vl. n.93 – 43, n.1222 – 2.

A. guttatum Steven subsp. sardoum
(Moris) Staern Gbulb, St.Med.
Vl. n.3470 – 32, n.2943 – 58, n.4287 – 55.

O

Muscari botryoides (L.) Miller
Gbulb, Europ.(SE)
Vl. n. 125 – 56.

A. phthioticum Boiss. & Heldr.
G bulb, Balkan
Vl. n.3517– 32, I.A.Andersson 1991:705.

o

M. comosum (L.) Miller
Gbulb, Eu.Med.
Vl. n.2518 – 48, n.3106 – 68.

A. vineale L.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.2817 – 36, n.3979 – 7, n.4453 – 29,
n.4454 – 21, n.4456 – 35,
I.A.Andersson 1991:711.

M. neglectum Guss.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3626 – 58, n.2836 – 57,
Th.Karlén 1991:699.

o

Asparagus acutifolius L.
G rhiz, St.Med.
Vl. n.4210 – 17.

o

M. cf. pulchellum Heldr. & Sart. ex Boiss.
G bulb, Hell.?
Vl. n.4043 – 1.

o

A. aphyllus L.
Ch frut, St.Med.
Vl. n.4131 – 42.

o

Ornithogalum exscapum Ten
G bulb, Europ.(S)
Vl. n.2500 – 15, n.2647 – 11.

Colchicum graecum K. Persson
G bulb, Hell.
Vl. n.3562 – 52, n.4403 – 51, n.4334 – 69,
K.Persson 1991:658.

o

O. fimbriatum Willd. subsp. gracilipes
(Zahar.) Landström
G bulb, Hell.
Vl. n.2386 – 71 n.3999 – 16, n.4305 – 13.

C. boissieri Orph
Gbulb, Eu.Med.
Vl. n.303 – 54, n.3233 – 9.

o

O. kochii Parl.
G bulb, Europ.
Vl. n.2500 – 15.

o

Fritillaria mutabilis Kamari
G bulb, Hell.
Vl. n.1696 – 43, n.2051 – 26, n.1202 – 15,
n.4258 – 21, G.Kamari 1991:679.

O. montanum Ten
G bulb, Europ.(SE)-Caucas.
Vl. n.1557 – 46, n.2203 – 66, n.4310 – 13,
W.T.Stearn & Th.Landström 1991:689.
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Vl. n.1447 – 40, n.4391 – 58.

O. oligophyllum E.D.Clarke
G bulb, Balkan-An.
Vl. n.1860 - 1, n.2745 – 4,
W.T.Stearn & Th.Landström 1991:688.
o

o

o

Ophrys spruneri Nyman
G bulb, Hell.
Vl. n.4462 – 32.

O. umbellatum L.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.2989 – 49.

o

O. mammosa Desf.
G bulb, E-Med.
Vl. n.4461 – 11.

Ruscus aculeatus L.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.1762 – 40.

o

Orchis boryi Reichenb.
G bulb, Hell.
Vl. n.4366 – 49, n.4036 – 6.

o

O. laxiflora Lam.
G bulb, Med.-Atl.
Vl. n.3581 – 26.

o

O. mascula L.
G bulb, Med.-Atl.
Vl. n.1586 – 6, n.2616 – 11

o

O. cf. morio L.
G bulb, Europ.-Caucas.
Vl. n.4020 – 32.

Scilla bifolia L.
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.2673 – 39, n.4384 – 2,
Hal.1904:238(Heldr.),
W.T.Stearn & Th.Landström 1991:694.
ORCHIDACEAE
o

Anacamptis pyramidalis (L.)
L.C.M.Richard
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.3186 – 48.
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard
G rhiz, Euras.
Vl. n.3446 – 12, Hal.1904:154, Barbero &
Quezel 1976.

O. pallens L.
G bulb, Europ.-Caucas.
Vl. n.1640 – 43, n.3632 – 58,
K.P.Buttler 1991:882.

Dactylorhiza baumanniana Holzinger &
Kunkel
G bulb, Hell.
Vl. n.2606 – 15, n.3966 – 26.
K.P.Buttler 1991:876.
o

o

D. saccifera (Brongn.) Soõ
G bulb, St.Med.
Vl. n.3386 – 26.

o

O. cf. picta Loiseleur
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.4206 – 65.

o

O. provincialis Balbis ex Dc.
G bulb, St.Med.
Vl. n.3627 – 58.

o

O. quadripunctata Cyrillo ex Tenore
G bulb, Eu.Med.
Vl. n.4273 – 9, n.4265 – 21.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
G rhiz, Europ.-Caucas.
Vl. n.2069 – 65.

PYROLACEAE

Epipactis cf. palustris (L.) Crantz
G rhiz, Circumbor.
Vl. n.4272 – 26.
o

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
G bulb, Euras.
Vl. n.3397 – 26.

o

Limodorum abortivum (L.) Swartz
G rhiz, Eu.Med.
Vl. n.1532 – 58, n.3618 – 52.

o

Monotropa hypopitys L.
G par, Circumbor.
Vl. n.180 – 26.
POACEAE (GRAMINEAE)

o

o

Listera ovata (L.) R. Br.
G rhiz, Euras.
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Aegilops biuncialis Vis.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.2003 - 9, n.1494 - 58, n.1773 - 42,
Hal.1904:431 as A.ovata L. β) biuncialis (?).

Χλωρίδα
o

A. neglecta Req. ex Bertol.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.731 - 71, n.1345 - 52, n.1660 – 65.

o

A. triuncialis L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.575 – 70.

o

Vl. n.2067 - 65, n.1072 – 67, Hal.1902 :425,
Quézel 1973, H.Scholz & A.Strid 1991:775.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.
H caesp, Euras.
Vl. n.1856 – 22, n.974 - 71, n.2026 - 9,
n.2170 – 69, n.2144 – 56, Hal.1902:440,
Barbero & Quezel 1976.

Agrostis gigantea Roth
H caesp, Circumbor.
Vl. n.4255 – 32, P.Hartvig 1991:814.

o

B. rupestre (Host) Roemer & Schultes
H caesp, Med.-(Sub) Alt.
Vl. n.4413 – 7.

A. stolonifera L.
H rept, Circumbor.
Vl. n.4496 – 68, P.Hartvig 1991:815.

o

B. sylvaticum (Hudson) P. Beauv.
H caesp. Paleotemp.
Vl. n.1149 - 63, n.3522 – 1, n.166 – 26.

Aira elegantissima Schur
T caesp, Eu.Med.
Vl. n.193 – 26, n.1549 – 58.

o

B. sylvaticum subsp. sylvaticum
H caesp. Paleotemp.
Vl. n.4213 – 8.

o

Briza maxima L.
T scap, Paleosubtrop.
Vl. n.1968 - 65, n.1526 - 58, n.1402 – 52.

o

Bromus benekenii (Lange) Trimen
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.494 – 33.

Alopecurus gerardii Vill.
H caesp, Med.Mont.
Vl. n.661 - 44, n.1017 - 61, n.995 – 61,
n.1638 – 5, K.Tan 1991:824.

o

A. myosuroides Hudson
T caesp,Subcosmop.
Vl. n.1303 – 52, n.4191 – 39, 68.

B. cappadocicus Boiss. & Balansa subsp.
lacmonicus (Hausskn.) P.M.Smith
H caesp, Balkan
Vl. n.1878 – 13, n.1808 – 23, n.3384 – 32,
n.2040 – 26, n.2135 – 56, n.1219 –2,
H.Scholz 1991:790.

Anthoxanthum odoratum L.
H caesp, Euras.
Vl. n.1429 - 52, n.1644 - 43, A.Strid
1991:810.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.ex J.
& C. Presl
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.907 – 24, n.2168 – 69.
A.Strid 1991: 803.
o

Avena barbata Pott ex Link
T caesp, Med. -Turan.
Vl. n.2522 – 48.

o

A. fatua L.
T scap, Euras.
Vl. n.4351 – 74.

o

A. sterilis L. subsp. sterilis
T caesp, Med.-Turan.
Vl. n.1739 - 9, n.1484 – 48.

o

A. sterilis L. subsp. ludoviciana (Durleu)
Gillet & Mague
T caesp, Med.-Turan.
Vl. n.3188 – 9.
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguėlen
H caesp, Orof.-Europ.(S)
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o

B. diandrus Roth
T caesp, Eu.Med.
Vl. n.1531 – 58.

o

B. erectus Hudson
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.4183 – 17.

o

B. hordeaceus L.
T scap, Subcosmop.
Vl. n.2027 – 9, n.1756 – 75, n.389 – 31,
n.599 – 71, n.1148 – 63, n.461 – 33.

o

B. hordeaceus L. subsp. molliformis
(Lloyd) Maire & Weiller.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1951– 13.

o

B. intermedius Guss.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1416 - 52, n.2063 - 65.

o

B. japonicus Thund.
T scap, Paleotemp.

Χλωρίδα
Vl. n.1941 – 9, n.596 – 71.
o

B. lanceolatus Roth
T scap,Europ.(S)
Vl. n.1704 – 44.

o

B. riparius Rehmann
H caesp, Eu.Med.-Orient.
Vl. n.631 – 13.

o

B. scoparius L.
T scap, St.Med.
Vl. n.2547 – 48, n.3055 – 72.

o

B. secalinus L.
T scap, St.Med.
Vl. n.1795 – 24.

o

o

B. squarrosus L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.1807 – 23 n.2142 – 56, n.975 – 1,
n.555 – 70, n.3589 – 9, n.1949 – 13,
Hal.1904 :397, H.Scholz 1991:787.

o

o

D. glomerata L. subsp. hispanica (Roth.)
Nyman
H caesp, St.Med.
Vl. n.110 – 26.

o

Dasypyrum villosum (L.) Cand.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.2001 - 9, n.2107 – 7
Deschampia caespitosa (L.) P.Beauv.
H caesp, Subcosmop.
Vl. n.160 - 26, A.Strid 1991:809.

B. sterilis L.
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.1269 – 52, n.589 – 71 n.500 – 33,
n.571 – 70, n.1147 – 63, n.3153 – 51.

o

Echinaria capitata (L.) Desf.
T scap, St.Med.
Vl. n.1772 - 42, n.4121 – 71.

o

Elytrigia cf campestris (Codron & Gren.)
Carreras Mart.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.3357 – 41.

B. tectorum L.
T scap, Paleotemp.
Vl. n.2472 - 56, n.620 – 13, n.554 - 70, n.385
– 31, n.489 – 33, n.611 – 71 n.1495 - 58,
H.Scholz 1991:788.
o

Festuca alpina Suter subsp. briquetii (StYves ex Litard.) Markgr. – Dannenb.
H caesp, St.Med.
Vl. n.4284 – 61, n.4262 – 32, n.4232 – 67,
Quézel 1973, A.Strid 1991:758.

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubbard ex
Dony
T scap, Eu.Med.
Vl. n.1659 - 75, n.3615 – 52, n.3017 – 49.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
G rhiz, Cosmop.
Πολύ συχνό στην χαμηλή ζώνη, ιδίως γύρω
από την Λίμνη του Μόρνου.

o

Cynosurus cristatus L.
H caesp, Europ.-Caucas.
Vl. n.3501 - 32, n.3996 – 58.

o

C. echinatus L.
T scap, Eu.Med.
Vl. n.970 – 71, n.524 – 70, n.1333 – 52,
n.2065 – 65.

o

C. effusus Link
T scap, St.Med.
Vl. n.1268 – 31, n.1425 – 52.

Dactylis glomerata L.
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.25 – 2, n.1520 - 58, n.1300 - 52, n.1019
– 61, n.860 – 24, n.1973 – 65.
.
D. glomerata L. subsp. glomerata
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.1500 – 7

o

F. arudinaceae Schreber subsp. fenas
(Lag.) Arcangeli
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.3393 - 26, n.3587 – 9.

o

F. cyllenica Boiss.&Heldr. subsp. cyllenica
H caesp, Hell.
Vl. n.43 - 2, n.884 – 71 n.1894 – 13,
Hal.1904:406 as F.varia Haenke var.
cyllenica Boiss.

o

F. jeanpertii (St-Yves) Markgraf in Hayek
H caesp, Eu.Med.-Mont.
Vl. n.776 - 39, n.614 – 71, n.1493 – 58,
n.902 – 24, n.1774 – 42, n.1826 – 23,
n.1893 – 13, n.2066 – 65.

o

F. koritnicensis Hayek ex Vetter
H caesp, Balkan
Vl. n.4086 – 2, n.4174 – 21
F. polita (Halácsy) Tzvelev
H caesp, St.Med.-Orient.
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Χλωρίδα
K. lobata (Bieb) Roemer & Schul.
H caesp, Eu.Med.
Hal.1904:377 as K. cristata L. β) splendens
Presl. A.Strid 1991:805.

Vl. n.1014 – 61, n.4470 – 62. Hal.1904:401
as F. ovina L. var. polita Hal., Phitos & al.
1974 (UPA), A.Strid 1991:761.
F. rubra L. subsp. rubra
H caesp, Circumbor.
Vl. n.4254 – 32, Hal.1904:404,
A.Strid 1991:752.
o

F. rubra L. cf. subsp. thessalica Markgr.Dannenb.
H caesp, Balkan.
Vl. n.2169 – 69.
F. spectabilis Jan. subsp. affinis (Boiss. &
Heldr. ex Hackel) Hackel
H caesp, Balkan-It.
Vl. n.1871 – 35, Quezel 1973.

o

K. nitidula Velen
H caesp, Europ.(SE)
Vl. n.1955 – 13, n.1050 – 4, n.1912 – 13,
n.1927 – 9, n.2054 – 26, n.2104 – 56,
n.3236 – 20.

o

Lolium perenne L.
H caesp, Circumbor.
Vl. n.1775 - 42, n.2041 – 26.

o

L. rigidum Gaudin subsp. rigidum
T scap, Paleotrop.
Vl. n.3595 – 26.

F. varia Haenke
H caesp, Europ.(S)
Vl. n.2304 - 62, n.44 – 2, n.42 – 1, n.769 –
60 n.1013 – 61, n.2154 – 69, n.1868 – 35,
A.Strid 1991:753.

Melica ciliata L.
H caesp, Med.-Turan.
Vl. n.495 – 33, n.3515 - 32, n.157 – 1,
n.1228 – 15, n.2524 – 48, n.2094 – 56,
n.2004 - 9, A.Strid 1991:785.

Glyceria plicata (Fries) Fries
G rhiz, Subcosmop.
Gustavsson 1978b:G1239, G3718

o

Helictotricon aetolicum (Rech. Fil.) Holub
H caesp, Balkan
Vl. n.4451 – 51, Vl. n.4064 – 69,
D.Lange 1991:800.
o

Nardus stricta L.
H caesp, Europ.-Sib.
Vl. n.3406 – 32, n.3516 - 55, Quézel 1973,
A.Strid 1991:832.

H. convolutum (C.Presl) Henrard subsp.
convolutum
H caesp,Eu.Med.
Vl. n.942 – 71 n.2483 - 40, n.2820 - 57,
n.1488 – 73.

o

Hordeum bulbosum L.
H caesp, Paleosubtrop.
Vl. n.504 – 33, n.692 – 71, n.3365 – 21.

o

H. murinum L. subsp. leporinum (Link)
Arcangeli
T caesp, Paleotemp.
Vl. n.1942 - 9, n.2536 - 48, n.1301 – 52.

o

Parvotrisetum myrianthum (Bertol.)
Chrtek.
T scap, Europ.(SE)
Vl. n.1304 – 52.
Phleum alpinum L.
H caesp, Orof.-Europ.(S)
Vl. n.629 - 13, n.766 - 9, n.2420 – 55, n.1886
– 13, n.1645 – 43, n.1550 – 46,
A.Strid 1991:820.

Holcus lanatus L.
H caesp, Circumbor.
Vl. n.1179 - 63, n.3423 - 12, n.109 – 26,
Hal.1904:379.
o

M. uniflora Retz.
H caesp, Europ.
Vl. n.1451 – 58.

o

P. exaratum Griseb.
(P. graecum Boiss. & Heldr.)
T scap, St.Med.-Orient.
Vl. n.1969 – 65.
P. montanum C. Koch
H caesp, Europ.
Vl. n.466 - 33, n.513 – 70, n.2052 – 26,
n.2038 – 26, n.1937 – 9, n.1043 – 4, n.934 –
71 n.748 – 39, n.2049 - 26,
A.Strid 1991:821.

Koeleria cristata (L.) Pers.
H caesp, Europ. (NC)
Vl. n.1496 - 58, n.651 – 13, n.647 – 13,
n.1811 – 5.

o
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P. pratense L.
H caesp, Circumbor.
Vl. n.3592 – 70, n.4213 – 8.

Χλωρίδα

o

P. subulatum (Savi) Aschers. & Graebn.
subsp. subulatum
T caesp, St.Med.
Vl. n.1986 – 9.

o

Piptatherum coerulescens (Desf.) P.
Beauv.
H scap, St.Med.
Vl. n.3637 – 65.

o

P. timoleontis Heldr. ex Boiss.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.3520 - 11, n.826 – 24, n.3593 – 13,
n.3208 - 45, H.Scholz 1991:771.
P. trichophyla Heldr. & Sart. ex Boiss.
H caesp, Hell.
Vl. n.4135 – 32, H.Scholz 1991:770.
P. trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.) H.
Lindb.
H caesp, Eu.Med.
Vl. n.1465 – 52, n.4256 – 32, H.Scholz
1991:765.

P. miliaceum (L.) Cosson
H scap, Med.-Turan.
Vl. n.3987 – 7.
Poa annua L.
T caesp. Cosmop.
Vl. n.2668 - 39, n.4226 – 35.

o

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell
T scap, Eu.Med.
Vl. n.3590 – 56, n.3639 – 65.

P. bulbosa L. subsp. pseudoconinna
(Schur) Domin
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.2760 – 65, n.2693 - 72,
H.Scholz 1991:770.

o

Rostraria cristata (L.) Tzvelev
H caesp, Med.-Turan.
Vl. n.1388 - 52, n.1409 – 5.
Sesleria coerulans Friv.
H caesp, Balkan
Vl. n.45 – 2, n.2982 – 33, Quézel 1973.

P. bulbosa L. s.l.
H caesp, Paleotemp.
Vl. n.1791 - 24, n.2565 - 71, n.2748 – 65.

S. robusta Schott, Nyman & Kotschy
Balkan – An.
Hal.1904:363 as S. nitida Ten. var.
brevidentata Hack, Quézel 1973 as S. nitida
Ten.

P. cenisia All
H caesp, Med.Mont.
Vl. n.4283 – 55, H.Scholz:767.
o

P. compressa L.
H caesp, Circumbor.
Vl. n.1150 – 63, n.1154 - ?(1400m.)

o

S. tenerrima (Fritsch) Hayek
H caesp, Balkan-Rm
Vl. n.4080 – 7.

P. macedonica (Acht.) Stoeva & Kožuharov
H caesp, Balkan
Vl. n.4283 – 61, n.4472 – 62.
H.Scholz 1991:774.

S. vaginalis Boiss. & Orph.
H caesp, Hell.
Vl. n.1869 - 35, n.894 - 24, n.2225 - 2,
L.- Ǻ.Gustavsson 1991:781.

o

P. pratensis L. subsp. attica (Boiss. &
Heldr.) Rech. Fil.
H caesp, Subcosmop.
Vl. n.1018 – 61.

o

P. pratensis L. subsp. pratensis
H caesp, Circumbor.
Vl. n.1056 – 67, n.3588 – 13, n.2453 – 56.

Stipa pennata L. subsp. pulcherrima (C.
Koch) Freitag
H caesp, Europ.(SE)-Sib.
Vl. n.1805 – 23, n.3582 – 13, n.1204 – 15,
n.610 – 71, Quézel 1973, A.Strid 1991:828.
o

P. thessala Boiss. & Orph.
H caesp, Balkan
Vl. n.13 – 47, n.2267 - 2, n.3430 - 28, n.2303
– 62, n.2208 – 66, n.2162 – 69, n.1957 - 13,
Hal.1904 :421 as P.alpina L. var. parnassica
Boiss, Quézel 1973, H.Scholz 1991:773.

Trachynia distachya (L.) Link
T scap, Med.-Turan.
Vl. n.4198 – 68.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp.
splendens (C. Presl) Arcangeli
H caesp, St.Med.
Vl. n.4076 – 69, A.Strid1991:806.
T. flavescens subsp. tenue (Hackel ex
Form.) Strid
H caesp, St.Med.
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Vl. n.3521 – 71, n.2128 – 56, n.1877 – 13,
n.3461 – 28, n.3383 – 32, n.2126 – 56,
Gustavsson 1978b:G7178 as T. tenuiforme
Jonsell, A.Strid1991:808.
o

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray
T scap, Europ.-Sib.
Vl. n.4205 – 50.

o

V. ciliata Dumort.
T caesp, Eu.Med.
Vl. n.2523 – 48, n.3198 – 51.

o

V. myuros (L) C. C. Gmelin
T caesp, Subcosmop.
Vl. n.1305 - 52, n.2620 - 15, n.1530 – 58.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΛΗΨΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛ/ΓΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΛ/ΓΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ( Μ )

ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Βόρειο συγκρότημα

1

Σταυρός

11/7/1996

1700

10 χλμ βόρειο-δυτικά του Αθ.Διάκου.Περίπου 1000 μέτρα πρίν τα
καταφύγια. Βλάστηση αραιή από διάσπαρτα Juniperus
foetidissima.Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Βόρειο συγκρότημα

2

Πιτιμάλικο

27/6/2000

2050

Με αυτό το όνομα αναφέρεται η περιοχή γύρω από τα καταφύγια.
Πρόκειται για μεγάλη έκταση από Ψευδαλπικούς λειμώνες
(χιονολίβαδα). Η μετάφραση τοης Γαλλικής έκφρασης "pelouse
rase" είναι "Ξυρισμένα λιβάδια". Έδαφος βαθύ από απασβεστωμένο
ανώτερο οργανικό ορίζοντα κάποιων εκατοστών, που επιτρέπει την
εγκατάσταση αυτού του είδους του πυκνού συνεκτικού τάπητα.

Βόρειο συγκρότημα

3

Πιτιμάλικο

22/7/1995

1900

Κοντά στην περιοχή των Καταφυγίων.

Βόρειο συγκρότημα

4

Σινάνι

10/7/1996

1700

Βόρεια της Μεγάλης Χούνης. Ήπιος ορεινός όγκος με βλάστηση
από ελάτη. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Βόρειο συγκρότημα

5

Μεγάλη Χούνη

4/11/1995

1750

Ήπιος αλλά επιβλητικός ορεινός όγκος, βόρειο-ανατολικά του
συγκροτήματος. Βλάστηση από δάσος ελάτης και J. foetidissima.
Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Βόρειο συγκρότημα

6

Αγριοκερασιές

21/5/2000

1200

Στους πρόποδες της Μεγάλης Χούνης (ανατολική πλευρά), κοντά
στο "Καναβόρεμα", σε κράσπεδα δάσους ελάτης. Υπόστρωμα από
Μικτό Φλύσχη.

Δυτικό συγκρότημα

7

Αλογοράχη

24/7/2001

2000

Διασέλα Αλογοράχης - Πλάκας ή "Μουσουνιώτικη διασέλα".
Πρόκειται για στενό λιβάδι που δημιουργείται ανάμεσα από τους
συμπαγείς ασβεστολιθικούς όγκους των δύο αυτών συγκροτημάτων.

Δυτικό συγκρότημα

8

Αλογοράχη

28/6/2000

1850

Κάτω από την Αλογοράχη. Εκτάσεις στεπωδών λιβαδιών με
Astragalus creticus που διακόπτονται από σάρες. Υπόστρωμα
ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

9

Αργαλέτα

28/5/2000

1400

Προς το Τρανό Βαρκό (βλ. "Τρανός βάλτος"). Βλάστηση αραιή
από Abies borisi - regis και Juniperus oxycedrus, ενώ σποραδικά
εμφανίζονται και J. foetidissima. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

10

Πυραμίδα

4/11/1995

1900

Τοποθεσία κάτω από την ανατολική πλευρά της Πυραμίδας. Ο
όγκος της Πυραμίδας είναι ουσιαστικά η προέκταση της Πλάκας
προς το βορρά. Κυριαρχούν συμπαγής ασβεστολιθικοί ογκόλιθοι και
κατακερματισμένες ασβεστολιθικές πλάκες.
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ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Δυτικό συγκρότημα

11

Αρτοτίνα

12/5/2000

1100

Αγ. Αθανάσιος (2 χλμ. ανατολικά σε δασικό δρόμο προς τα
Αρτοτινά λιβάδια). Σε υγρό μέρος. Ευρύτερα πυκνό δάσος ελάτης.
Έκθεση βόρεια. Υπόστρωμα από μικτό φλύσχη.

Δυτικό συγκρότημα

12

Αρτοτίνα

13/6/1996

1050

Μέσα και κοντά στο χωριό. Βλάστηση από δάσος Abies borisiregis. Υπόστρωμα: μικτός φλύσχης.

Δυτικό συγκρότημα

13

Ασφακότσουμα

13/6/2000

1800

Ήπιος ορεινός όγκος, με αραιή, θαμνώδη βλάστηση από ημίθαμνους
και κυρίως από Astagalus creticus . Συχνή είναι και η παρουσία
νεαρών Juniperus foedidissima. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

14

Βοστινιτσιώτικα λιβάδια

6/7/1995

1500

Βρίσκονται ανατολικά του χωριού Δάφνος ("Βοστινίτσα"). Δεν είναι
ένα τυπικό χιονολίβαδο, αφού η κυριαρχία των αγροστωδών είναι
χαρακτηριστική. Υπόστρωμα από βαθύ εδαφικό ορίζοντα με
ανώτερο ορίζοντα από χούμο.

Δυτικό συγκρότημα

15

Πλάκες

12/5/2000

1500

4 - 5 χλμ ανατολικά της Αρτοτίνας. Αραιό δάσος από Abies borisiregis και πλούσια ποώδη βλάστηση. Ευρύτερα στεπώδη βλάστηση
από Astragalus creticus. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

16

Δάφνος

16/10/2000

1250

Στην διαδρομή από Δάφνο προς Αργαλέτα. Βλάστηση που
συντίθεται ιδίως από Juniperus oxycedrus και Quercus coccifera.
Έδαφος αβαθές, με μικρό επιφανειακό ορίζοντα και υπόστρωμα
ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

17

Δάφνος

16/4/2000

950

500μ. έξω από το χωριό, στο χειμμαρικό ρεύμα "Κόκκινος".
Γεωλογικό υπόστρωμα από φλύσχη και ασβεστόλιθο.

Δυτικό συγκρότημα

18

Διχώρι

14/6/2000

700

Χωριό στα νοτιοδυτικά του συγκροτήματος. Βλάστηση αραιή από
πουρνάρια (Quercus coccifera) και Juniperus oxycedrus.Το έδαφος
αποτελούν βωξίτες (κατά θέσεις), ενώ οι ρεντζίνες φαίνεται να
καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση.

Δυτικό συγκρότημα

19

Καρυώτικο ρέμα

4/11/1995

1500

Ρεύμα βορειο-ανατολικά της Αρτοτίνας. Ευρύτερα δάσος από Αbies
borisi-regis. Υπόστρωμα μικτός φλύσχης.

Δυτικό συγκρότημα

20

Κάτω ψηλό

8/7/2001

1900

Κάτω από το "Κάτω Ψηλό". Ισχυρές κλίσεις και αραιή βλάστηση
από Juniperus oxycedrus. Υπόστρωμα από ασβεστόλιθο.

Δυτικό συγκρότημα

21

Κορακόλιθος

3/7/2001

1700

Τοποθεσία 7 χλμ. ανατολικά της Αρτοτίνας, κοντά στο Λάκκο.
Είναι το σημείο εισόδου στα Αρτοτινά λιβάδια. Ισχυρές κλίσεις και
μεγάλοι συμπαγής ασβεστόλιθοι. Ευρύτερα η βλάστηση αποτελείται
από διάσπαρτα Juniperus foetidissima. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.
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Δυτικό συγκρότημα

22

Κορυφή (Κωστάριτσα)

14/6/2000

1400

Πρ. Ηλίας. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται οι πιο πυκνές συστάδες
από Juniperus foedidissima ενώ εδώ και εκεί εμφανίζεται σε μια
δυναμική μίξη με Abies borisi regis. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Δυτικό συγκρότημα

23

Κορυφή

14/6/2000

1800

Θέση στην νότια πλευρά του όγκου της "Κορυφής" ή
"Κωστάριτσας"σε βραχώδη πλαγιά με αραιά J.foedidissima, 1 Km
μετά από τον Πρ.Ηλία στον δρόμο προς "Μνήματα". Στις
ανατολικές πλευρές της "Κωστάριτσας" και ακριβώς κάτω από την
νότια Σούβλα συναντάμε βαθύ κοκκινωπό έδαφος με προσμίξεις
σιδήρου. Υπόστρωμα από πελαγικούς ασβεστολίθους.

Δυτικό συγκρότημα

24

Κορυφή

14/6/2000

1600

Σχετικά ήπιος ορεινός όγκος στο βόρειο-δυτικό τμήμα του
συγκροτήματος.

Δυτικό συγκρότημα

25

Σούβλα (Νότια)

9/7/2001

2100

Κάθετος ασβεστολιθικός συμπαγής βράχος όπου κυριαρχεί η
φυτοκοινωνία Viola poetica και Saxifraga spruneri.

Δυτικό συγκρότημα

26

Τρανό Βαρκό (Τρανός

12/6/2000

1550

Μεγάλος βάλτος με υγρόφιλη βλάστηση. Ευρύτερα η βλάστηση
αποτελείται από αραιά J. foetidissima & J. oxycedrus. Υπόστρωμα
από βαθύ οργανικό ορίζοντα. Στην ευρύτερη περιοχή επικρατούν
ασβεστόλιθοι.

Δυτικό συγκρότημα

27

Αρτοτινά λιβάδια

16/7/2000

1850

Κάτω από το διάσελο Αλογοράχης - Πλάκας. Βλάστηση από
Astragalus creticus και αραιά Juniperus foetidissima.

Δυτικό συγκρότημα

28

Κορακόλιθος

7/7/2001

1900

Πάνω από τον Κορακόλιθο, σε ασβεστολιθικούς βράχους.

Δυτικό συγκρότημα

29

Ψηλά

8/7/2001

2000

Το συγκρότημα των "Ψηλών" βρίσκεται Δυτικά του
συγκροτήματος. Ασβεστολιθικό υπόστρωμα που συντίθεται από
χαλαρά πετρώματα αλλά και επιβλητικούς μονόλιθους μεγάλων
διαστάσεων. Εκθέσεις νότιο-δυτικές.

Δυτικό συγκρότημα

30

Πλάκα

16/7/2000

1900

Ασβεστολιθικός όγκος με ισχυρές κλίσεις και αραιή βλάστηση από
χαμέφυτα και αγροστώδη.

Δυτικό συγκρότημα

31

Βελούχι

4/6/1996

1800

Περιοχή βόρειο-ανατολικά της Αρτοτίνας. Δάσος Abies borisi-regis
με υπόστρωμα φλύσχη.

Δυτικό συγκρότημα

32

Λάκκος-(Αρτοτινά λιβάδια)

6/6/2001

1700

Βρίσκεται στο Δυτικό τμήμα του συγκροτήματος, ανατολικά της
Αρτοτίνας. Πρόκειται για αρκετά μεγάλο αλπικό λιβάδι (pelouse
rase), που διασχίζεται από πολλά μικρά ρεύματα χαμηλής ροής. Το
υπόστρωμα, συντίθεται από απασβεστωμένα υλικά και πλούσια
οργανική ουσία.
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Δυτικό συγκρότημα

33

Γιδοβούνι

4/11/1995

1650

Ο πιο απροσπέλαστος ασβεστολιθικός όγκος στο βόρειο
συγκρότημα. Οι πλαγιές είναι απόκρυμνες και σε ορισμένα
περάσματα βατές μόνο από τα λίγα αγριόγιδα που έχουν απομείνει
εκεί. Η βλάστηση είναι χαμηλή από λιγοστά αγροστώδη και
σποραδικά Juniperus foetidissima κολλημένα πάνω στους βράχους.

Δυτικό συγκρότημα

34

Γιδοβούνι

24/7/2001

1900

Απότομος ασβεστόλιθικός όγκος στα β'ορειο-δυτικά του
συγκροτήματος, με ισχυρότατες κλίσεις και σε πολλά σημεία
απροσπέλαστος. Βλάστηση αραιή από βραχόφυλλα κυρίως είδη και
κάποια αραιά Juniperus foetidissima.

Δυτικό συγκρότημα

35

Σούβλα (Δυτική)

2/7/2001

2050

Σούβλες:Το σύμπλεγμα των Σουβλών είναι τμήμα του δυτικού
συγκροτήματος. Αποτελείται από τρείς κάθετους μονόλιθους
ασβεστολιθικής σύστασης, εξαιρετικά απόκρυμνους. Από μακριά το
σύμπλεγμα θυμίζει δόντια πριονιού. Το αποσαρθρωμένο υλικό των
μεγάλων βράχων σχηματίζει μεγάλες σάρες.

Δυτικό συγκρότημα

36

Πλάκα

4/11/1995

1900

Επιβλητικός όγκος του Βόρειου-Δυτικού τμήματος με ισχυρές
κλίσεις. Η Πλάκα είναι η φυσική συνέχεια της Πυραμίδας προς το
νότο. Επειδή οπτικά οι δύο αυτοί όγκοι δεν ξεχωρίζουν
αναφέρονται συχνά με το όνομα Πλάκα-Πυραμίδα. Υπόστρωμα από
ασβεστόλιθο.

Νότιο συγκρότημα

37

Κάτω Μουσουνίτσα

21/5/2000

1100

Προς τον Πρ. Ηλία (5χλμ. νότια της Κάτω Μουσουνίτσας). Σε
πρανή δρόμων δάσους ελάτης.

Νότιο συγκρότημα

38

Βαρδούσια

Νότιο συγκρότημα

39

Βαθειά Λούζα

Νότιο συγκρότημα

40

Νότιο συγκρότημα

3/11/1995

1600

Άγνωστη τοποθεσία κάπου στην κεντρική οροσειρά .

16/10/2000

1600

Ανοικτά λιβάδια με χαμηλή βλάστηση από Juniperus oxycedrus και
Juniperus foetidissima.

Κάτω Μουσουνίτσα

22/5/2000

1100

2χλμ νότια της Κάτω Μουσουνίτσας (πριν την τοποθεσία
Αγνάντια). Μέσα σε πυκνό δάσος ελάτης.

41

Ράχες Κουνιάκου

25/7/2001

1200

Κάτω από τον Κουνιακίτικο Κάρκανο σε δάσος Abies borisi-regis.
Ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

Νότιο συγκρότημα

42

Κουνιάκος

22/5/2000

850

Νότιο συγκρότημα

43

Πρ. Ηλίας

3/11/1995

1450

94

Μέσα στο χωριό. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία της δενδρώδους
μορφής του Quercus coccifera γύρω από το χωριό, σε μεγάλη
έκταση. Φαίνεται να είναι η περισσότερο ξηρή περιοχή του
συγκροτήματος. Ασβεστολιθικό υπόστρωμα.
5 περίπου χιλ. δυτικά του Αθ. Διάκου, στο δασικό δρόμο προς τα
καταφύγια. Δάσος Abies cephalonica. Έκθεση Ανοτολική.
Υπόστρωμα από μικτό φλύσχη.
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Νότιο συγκρότημα

44

Ζερβοδόραχη

27/5/2000

1350

3χλμ ανατολικά του χωριού Δάφνος. Θέση : "Σταυρός". Δάσος με
Abies borisi - regis, όπου σε ανοιχτές θέσεις σχηματίζονται φυσικές
βαθμίδες. Ονομάζεται και "Χερόλακκο".Υπόστρωμα από
ασβεστόλιθο.

Νότιο συγκρότημα

45

Τραπεζάκι

15/5/2001

1400

Πάνω από το χωριό Τριβίδι. Ασβ/κό υπόστρωμα με αραιά Abies
borisi-regis.

Νότιο συγκρότημα

46

Πρ. Ηλίας (Κουνιάκου).

22/5/2000

1450

Σε διάκενα A. borisi regis. 5-7 χλμ νότια του Αθ. Διάκου. Το
εξωκλήσι αυτό το συναντάμε 2 χλμ μετά το Κοκκινόρεμα, με
κατεύθυνση προς τον Κουνιάκο. Υπόστρωμα μικτός φλύσχης.

Νότιο συγκρότημα

47

Αγνάντια

22/5/2000

1100

Σε πυκνό δάσος ελάτης. Υπόστρωμα μικτός φλύσχης.

Νότιο συγκρότημα

48

Κάλλιο

10/5/2000

400

Χωριό πάνω από την λίμνη του Μόρνου. Ευρύτερα επικρατεί
μακκία βλάστηση. Υπόστρωμα ασβεστόλιθοι.

Νότιο συγκρότημα

49

Κόκκινος Ποταμός

30/4/2001

450

Γέφυρα. Προς Μακρυά ράχη. Υπόστρωμα απο ασβεστολιθικά υλικά
(αποστρογγυλωμένοι λίθοι) από την χειμαρική δράση μαζί με
αλουβιακές αποθέσεις. Εδώ και εκεί εμφανίζεται απόθεση άμμου.

Νότιο συγκρότημα

50

Μ.ράχη

27/5/2000

450

Ράχη στα νοτιοδυτικά του συγκροτήματος. Δεν ανήκει στον κύριο
όγκο των Βαρδουσίων. Στο σημείο της φυτοληψίας η βλάστηση
αποτελείτο από μακκία, ενώ πάνω από τα 600μ υπάρχει δάσος
Quercus frainetto. Υπόστρωμα κυρίως από φλύσχη και ρεντζίνες.

Νότιο συγκρότημα

51

Κουνιακίτικος κάρκανος

25/7/2001

1650

Νότιο συγκρότημα

52

Τριβίδι

20/5/2000

500

Νότιο συγκρότημα

53

Κουνιάκος

8/6/2002

1700

Ράχες Κουνιάκου. Αραιή βλάστηση κυρίως από αγροστώδη.
Υπόστρωμα από σκληρούς ασβεστολίθους.

Νότιο συγκρότημα

54

Κοκκινιάς

2/6/2002

1700

Κορυφή στο μέσο περίπου της μεγάλης οροσειράς του
συγκροτήματος. Ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

Νότιο συγκρότημα

55

Κόρακας

4/8/2002

2300

Κάτω από την κορυφή "Κόρακας". Πρόκειται για την ψηλότερη
κορυφή του συγκροτήματος (2495 μ.). Σκληροί ασβεστόλιθοι
μεταξύ των οποίων συσσωρεύεται έδαφος, επιτρέποντας την
εγκατάσταση κυρίως αγροστωδών.

Νότιο συγκρότημα

56

Αργυρόλακκα

22/6/2000

1600

Πάνω από "Σωλήνα βρύση". Βλάστηση από αραιά Juniperus
oxycedrus J. foetidissima. Υπόστρωμα ασβεστολιθικής σύστασης.

95

Ξηρό περιβάλλον, χωρίς χαμηλή βλάστηση με αραιά Juniperus
foetidissima και Juniperus oxycedrus.
Κοντά στο χωριό Τριβίδι σε βλάστηση από πυκνή μακκία.
Υπόστρωμα από μικτό φλύσχη.
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Νότιο συγκρότημα

57

Διακόπι

22/6/2000

850

Νότιο συγκρότημα

58

Αθ.Διάκος

21/5/2000

1050

Νότιο συγκρότημα

59

Καλύβια

3/6/1996

900

Νότιο συγκρότημα

60

Τέντα

1/6/1996

1700

Στη διαδρομή από Δάφνο (Βοστινίτσα) προς τα Bοστινιτσιώτικα
λιβάδια. Πρόκειται για ανοικτό λιβάδι με βλάστηση που μοιάζει με
αυτή των χιονολίβαδων, εν' τούτοις διαφοροποιείται.
Χαρακτηριστική είναι η προυσία των Crataegus orientalis, Juniperus
oxycedrus.

Νότιο συγκρότημα

61

Μέγα κάμπος

9/7/1996

2100

Το μεγαλύτερο οροπέδιο, βρίσκεται κάτω από τον μεγάλο βράχο
της κορυφής. Ουσιαστικά πρόκειται για αλπικό λιβάδι με πολύ
χαμηλό και συνεκτικό τάπητα. Έδαφος αβαθές, πλούσιο σε
οργανική ουσία. Μητρικό υλικό από ασβεστόλιθο.

Νότιο συγκρότημα

62

Κόρακας

29/7/2000

2400

Ευρύτερη περιοχή γύρω από την ψηλότερη κορυφή του
συγκροτήματος(2.495μ).Στην περιοχή αυτή η βλάστηση αποτελείται
από χαμηλά ποώδη είδη σε εκπληκτική πυκνότητα μεταξύ των,
δημιουργώντας ένα ισχυρό συνεκτικό τάπητα από ποώδη είδη.
Πρόκειται για αλπικά λιβάδια ή χιονολίβαδα. Γύρω από τα
χιονολίβαδα αυτά εμφανίζονται αποικίες της Festuca cyllenica, ενώ
τριγύρω υπάρχουν διάσπαρτοι ασβεστολιθικοί βράχοι. Αν και η
παρουσία ασβεστολιθικών υλικών κυριαρχεί εδώ, το εδαφικό
υπόστρωμα εμφανίζεται ισχυρά απασβεστωμένο εξ'αιτίας των
πολλών βροχών αλλά και του χιονιού, που ευθύνονται για το
ξέπλημα του ανθρακικού ασβεστίου.

Νότιο συγκρότημα

63

Τσούκκα

8/7/796

1400

Δυτικά του χωριού Διχώρι. Στο δρόμο προς την Αρτοτίνα. Πυκνό
δάσος από Ελάτη. Υπόστρωμα από μικτό φλύσχη με αρκετή
αναλογία χούμου.

Νότιο συγκρότημα

64

Κάτω Μουσουνίτσα

22/5/2000

1000

"Kοκκινόρεμα". Ρεύμα σχετικά μεγάλο, με ισχυρή έως μέτρια ροή
νερού. Παρουσία νερού ολόκληρο το έτος.

Νότιο συγκρότημα

65

Μακρυά ράχη

9/6/2000

900

Νότιο συγκρότημα

66

Μακρυά Ράχη

27/5/2000

1100

96

Εξωκκλήσι Παναγία. Υπόστρωμα κυρίως από βωχίτες, ενώ κατά
θέσεις εμφανίζονται ασβεστόλιθοι με προσμίξεις.
Κοντά στο χωριό, σε πρανή δρόμου. Ευρύτερα βλάστηση από
δάσος Abies borisi regis.
Βόρεια της Αρτοτίνας. Από εκεί διέρχεται ο ποταμός "Φίδαρης".
Ευρύτερα δάσος ελάτης. Υπόστρωμα από ασβεστόλιθο.

Σε δάσος δρυός (Quercus frainetto). 2 Km πρίν τον Αγ.
Παντελεήμονα.
Μετά τον Αγ. Παντελεήμονα, σε δάσος Abies cephalonica σε μίξη
με Abies borisi-regis . Υπόστρωμα από μικτό φλύσχη.
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Νότιο συγκρότημα

67

Πλάι του Γκιώνη

23/7/2001

2100

Νότιο συγκρότημα

68

Παλιόκαστρο

15/5/2001

400

Θέση κοντά στο χωριό κλήμα. Είναι το νοτιότερο σημείο της νότιας
οροσειρά των Βαρδουσίων. Βλάστηση από αραιή υποβαθμισμένη
μακκία βλάστηση.

Νότιο συγκρότημα

69

Όρνιο

21/6/2000

2100

Κορυφή του νοτιότερου τμήματος, της μεγάλης οροσειράς που
εκτείνεται μέχρι την Λίμνη του Μόρνου. Στο σημείο αυτό υπήρχε
στεπώδες λιβάδι με Asragalus creticus. Ευρύτερα αναπτύσονται
μεγάλοι κάθετοι βράχοι, ενώ εμφανίζονται και κατακερματισμένες
ασβεστολιθικές πλάκες. Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Νότιο συγκρότημα

70

Πηγή

5/6/1996

1600

Θέση στα νότια της μεγάλης οροσειράς, πάνω από τον τεμιευτήρα
του Μόρνου. Αραιή βλάστηση από Juniperus oxycedrus.
Υπόστρωμα ασβεστολιθικό.

Νότιο συγκρότημα

71

Κοράκια

22/6/2000

1500

Νότια του Όρνιου. Πάνω από τη λίμνη του Μόρνου. Λιβάδια
εγκατεστημένα σε παλιές βαθμίδες που καλλιεργούνταν παλιότερα.
Υπόστρωμα από ασβεστόλιθο.

Νότιο συγκρότημα

72

Διακόπι

22/6/2000

750

Νότιο συγκρότημα

73

Κρύα βρύση

16/5/2001

1100

Νότιο συγκρότημα

74

Γρανιτσόρεμμα

30/4/2001

600

Νότιο συγκρότημα

75

Καταφύγια

29/6/2000

2000

97

Ανατολική πλευρά του συγκροτήματος. Άγριος ορεινός όγκος που
ενσωματώνεται στο συγκρότημα της κορυφής. Η βλάστηση
εγκαθίστανται, μονο όπου η συγκέντρωση του λιγοστού εδάφους
το επιτρέπει. Ισχυρές κλίσεις. Ασβεστολιθικό υπόστρωμα από
συμπαγής βράχους.

Μέσα στο χωριό. Ευρύτερα, βλάστηση αραιή μακκία. Κυρίαρχη
είναι η παρουσία των ειδών Juniperus oxycedrus και Quercus
coccifera.
Διαδρομή Κουνιάκος - Κάτω Μουσουνίτσα. Βλάστηση από ελάτη.
Υπόστρωμα από μικτό κυρίως φλύσχη.
Γέφυρα "Γρανιτσορέμματος". Διαδρομή προς το χωριό Διακόπι.
Μέσα στην κοίτη του ποταμού. Υπόστρωμα από αμμώδης αποθέσεις
και χονδρόκοκκα υλικά.
Ανεβαίνοντας στην κορυφή: "Κόρακας". Σε σάρα με χονδρόκκοκα
υλικά (Κροκάλες ασβεστολιθικής σύστασης), αρκετά σταθερή με
ισχυρές κλίσεις.

Χλωριδική Ανάλυση

3.3

Χλωριδική ανάλυση.

Μετά την έρευνα, στα 557 είδη και υποείδη (γνωστά από την
βιβλιογραφία), που αναφέρονταν ως τώρα στο συγκρότημα των Βαρδουσίων,
προστέθηκαν 565 ακόμη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραχειοφύτων
σε 1122. Στον χλωριδικό κατάλογο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται και 7
υβρίδια τα οποία δε ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση της χλωρίδας.
Από το συνολικό αριθμό των 1122 taxa, τα 24 ανήκουν στο άθροισμα
Πτεριδόφυτα, ενώ τα 1098 ανήκουν στα Σπερματόφυτα. Από το σύνολο των
σπερματοφύτων μόνο τα 10 taxa ανήκουν στο υποάθροισμα Γυμνοσπέρμα
(Gymnospermae) ενώ στα Αγγειόσπερμα (Angiospermae), ανήκει το 97% της
χλωρίδας με 1088 taxa. Από τα Αγγειόσπερμα τα 905 taxa ανήκουν στα
Δικότυλα (Dicotyledones) και 183 στα Μονοκότυλα (Monocotyledones). Τα
καλλιεργούμενα φυτά δεν κατεγράφησαν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ
(PTERIDOPHYTA)
ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ
(SPERMATOPHYTA)
Γυμνοσπέρμα (Gymnospermae)
Δικότυλα

Αγγειόσπερμα
(Dicotyledones)
(Angiospermae) Μονοκότυλα

(Monocotyledones)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΗ

ΕΙΔΗ

ΥΠΟΕΙΔΗ

TAXA
(είδη &
υποείδη)

10

12

20

4

24

3,1

4

6

6

4

10

0,9

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

66

320 715

190

905

80,6

10
90

70 158
408 895

25
229

183
1122

16,3
100

Πίνακας 3.1. Αριθμός αγγειοφύτων στη χλωρίδα των Βαρδουσίων.

Μετά την χλωριδική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι από τις 90 συνολικά
οικογένειες που καταγράψαμε, οι πέντε πλουσιότερες είναι η οικογένεια των
Asteraceae (Compositae) με 150 συνολικά taxa, ακολουθούν τα Poaceae
(Graminae) με 104 και τα Leguminοsae (Fabaceae) Caryophyllaceae και
Cruciferae (Brassicaceae) με 92, 81 και 68 αντίστοιχα (Πιν.3.2).
Οι πέντε αυτές οικογένειες περιλαμβάνουν συνολικά 495 taxa,
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 44% στο σύνολο της χλωρίδας. Από την μελέτη
άλλων εργασιών διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες οικογένειες εμφανίζονται περίπου το
ίδιο πλούσιες στον ελληνικό χώρο, όπως: Σάμο (Χριστοδουλάκης 1986),
Μενοίκιον (Karagiannakidou 1991), Κυλλήνη (Δημόπουλος 1993), Τυμφρηστός
(Dimitrellos & Christodoulakis 1995), Γεράνεια - Πατέρας – Κυθαιρώνας
(Κωνσταντινίδης 1997), Βέρμοιο (Chochliouros & Georgiadis 2000), Οίτη
(Καρέτσος 2002), Ερύμανθος (Μαρούλης 2003),
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DICOTYLEDONES
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Asteraceae (Comp.)
Leguminosae (Fab.)
Caryophyllaceae
Cruciferae (Bras.)
Lamiaceae (Lab.)
Rosaceae
Apiaceae (Umbel.)
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Rubiaceae

MONOCOTYLEDONES

ΑΡΙΘΜΟΣ TAXA

150
92
81
68
59
51
37
35
32
27

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Poaceae (Graminae)
Liliaceae
Cyperaceae
Orchidaceae
Juncaceae

ΑΡΙΘΜΟΣ TAXA

104
29
23
19
9

Πίνακας 3.2 Κατανομή των taxa στις 10 πλουσιότερες οικογένειες των Δικότυλων και στις 5
πλουσιότερες των Μονοκοτύλων.

3.4 Χλωριδικές συγγένειες των Βαρδουσίων με άλλα Όρη.
Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε την χλωριδική σχέση των
Βαρδουσίων ορέων με μελετημένα (χλωριδικά) όρη, επιλέξαμε ως συγκριτική
μέθοδο τον δείκτη Sørensen (Greig -Smith 1964, Whittaker 1973). Ο δείκτης
αυτός, χρησιμοποιείται συχνά για να αναδείξει - με σχετικά υψηλή αξιοπιστία - τις
χλωριδικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εκφράζοντας έτσι μια
πιθανά (ισχυρή ή ασθενή) χλωριδική συγγένεια μεταξύ των συγκρινόμενων
περιοχών.
Ο δείκτης Sørensen βασίζεται στον κοινό αριθμό των taxa μεταξύ δύο
διαφορετικών περιοχών, ενώ συγχρόνως λαμβάνει υπόψη του και το σύνολο της
χλωρίδας που διαφοροποιείται. Έτσι, παραμένει περισσότερο αντικειμενικός,
από απόλυτα νούμερα που λαμβάνουν υπόψη μόνο τον αριθμό των κοινών taxa,
αγνοώντας τον αριθμό των διαφορετικών taxa που πιθανό να είναι μεγαλύτερος.
Ο δείκτης Sørensen έχει επίσης το πλεονέκτημα της απλότητας, ενώ
προϋποθέτει την καταγραφή του συνόλου της χλωρίδας μεταξύ των
συγκρινόμενων περιοχών. Αποδίδεται ως εξής:
S = 2a / (2a + b + c)
Όπου a = Κοινά taxa μεταξύ των δύο συγκρινόμενων περιοχών.
b = taxa της πρώτης περιοχής που δεν υπάρχουν στη δεύτερη.
c = taxa της δεύτερης που δεν υπάρχουν στην πρώτη.
Επίσης ο δείκτης Sørensen εκφράζεται και απλούστερα με εκατοστιαία
μορφή:
S = 2a x 100 / (d + e)
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Όπου d = το σύνολο των taxa της πρώτης περιοχής .
e = το σύνολο των taxa της δεύτερης περιοχής.
Για τη χλωριδική σύγκριση βασιζόμενοι στον δείκτη Sørensen επιλέξαμε
πέντε μελετημένα όρη. Από αυτά τα τέσσερα ανήκουν στην Στερεά Ελλάδα, ενώ
τα δύο στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για τα:
Τυμφρηστό (G. Dimitrellos & D. Christodoulakis 1995)
Οίτη (Καρέτσος 2001)
Ερύμανθος (Μαρούλης 2003)
Κυλλήνη (Δημόπουλος 1993)
Γεράνεια / Πατέρας / Κιθαιρών (Κωνσταντινίδης 1997)
Από αυτά, η Οίτη, είναι γειτονικό όρος των Βαρδουσίων, ενώ η φυσική
γεωγραφική διασπορά των υπολοίπων, καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Ωστόσο κανένα από τα επιλεχθέντα όρη δεν μπορεί να
θεωρηθεί αρκετά απομακρυσμένο σε σχέση με τα Βαρδούσια όρη.

61,6

70

60,2
54,0

Ποσοστό ομοιότητας (%)

60

47,3

50

38,8

40
30
20

Β.Γερ./Πατ./Κυθ.

Β.-Κυλλήνη

Β.-Ερύμανθος.

Β.-Οίτη

0

Β.-Τυμφρηστός

10

Ιστόγραμμα 3.1 Χλωριδική σύγκριση με βάση το δείκτη Sørensen πέντε μελετημένων χλωριδικά
ορέων με τα Βαρδούσια όρη.

Τα
εξαγόμενα
αποτελέσματα,
επιτρέπουν
την
διατύπωση
συμπερασμάτων σχετικά με τις χλωριδικές σχέσεις των επιλεχθέντων ορέων, σε
σύγκριση με τα όρη Βαρδούσια.
Η μεγαλύτερη χλωριδική ομοιότητα με τα Βαρδούσια, εντοπίζεται σε δύο
από τα εξεταζόμενα όρη. Πρόκειται για τον Τυμφρηστό και την Οίτη με ποσοστά
ομοιότητας 61,6% και 60,2% αντίστοιχα. Οι ομοιότητες αυτές είναι οπωσδήποτε
αξιοσημείωτες για τα εξεταζόμενα ζεύγη συγκρίσεων, οφείλονται όμως σε
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διαφορετικούς λόγους για τα συγκρινόμενα όρη, γεγονός που εξηγεί και την
ισχυρότερη, (κατά ένα μικρό όμως ποσοστό), ομοιότητα των Βαρδουσίων με τον
περισσότερο απομακρυσμένο Τυμφρηστό.
Η χλωριδική ομοιότητα μεταξύ των Βαρδουσίων και της γειτονικής Οίτης,
που εκφράζεται με το 60,2 %, είναι αναμενόμενη λόγω της γεωγραφικής
γειτνίασης των δύο ορεινών σχηματισμών. Εντούτοις τα δύο όρη διατηρούν πολύ
μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην διαφορετική
γεωμορφολογία και στις υψομετρικές τους διαφορές. Η ανωδασική περιοχή της
Οίτης, υπολείπεται σε έκταση αυτής των Βαρδουσίων και διαθέτει σχετικά ήπιες
κλίσεις, ενώ τα υψόμετρα σπάνια υπερβαίνουν τα 2000 μ. Αντίθετα στα
Βαρδούσια η ανωδασική ζώνη, καλύπτει μια τεράστια περιοχή με υψόμετρα άνω
των 2000 μ, με ισχυρότατες κλίσεις, μεγάλες σάρρες και υψηλούς κάθετους
βράχους, όπου η κυριαρχία χασμοφύτων και βραχόφιλων ειδών είναι
αδιαμφισβήτητη.
Όσο αφορά τον Τυμφρηστό που βρίσκεται στα δυτικά, οι ομοιότητες με τα
όρη Βαρδούσια, εντοπίζονται στο επίπεδο της αλπικής ζώνης και εστιάζονται
κυρίως στην γεωμορφολογία και στην ευρύτητα της ανωδασικής περιοχής.
Η σύγκριση μεταξύ των Βαρδουσίων και των δυό ορέων της
Πελοποννήσου, Ερυμάνθου και Κυλλήνης με ποσοστό ομοιότητας περίπου ίδιο
54,0% και 47,3% αντίστοιχα, υπογραμμίζει την ισχυρή χλωριδική σχέση με τα
δύο βουνά της Πελοποννήσου.
Με τα όρη : Γεράνεια / Πατέρας / Κιθαιρώνας, η χλωριδική σύγκριση με τα
Βαρδούσια αναδεικνύεται ασθενέστερη όλων των υπολοίπων. Τα όρη της
Αττικής διατηρούν χλωριδικές ομοιότητες περισσότερο με τα νησιά του Αιγαίου
και την ανατολική Ελλάδα στο σύνολό της, αφού το κλίμα εκεί εμφανίζεται
περισσότερο ξηρό, με μακρύτερη ξηροθερμική περίοδο κατά το θέρος.

3.5 Βιολογική ανάλυση
3.5.1 Εισαγωγή
Με βάση την εξωτερική μορφή και τον τύπο ανάπτυξής τους, τα φυτά
κατατάσσονται σε βιομορφές ή αυξητικές μορφές. Η βιομορφή είναι
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδιοσυστασίας κάθε είδους (γνωρίσματα
κληρονομικά σταθερά και αμετάβλητα), ενώ ταυτόχρονα είναι το αποτέλεσμα της
προσαρμογής του στις οικολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος.
Σήμερα μεγάλη εφαρμογή στην έρευνα της χλωρίδας και της
φυτοκοινωνιολογίας, έχει το σύστημα κατάταξης βιομορφών του Raunkiaer
(1934). O Raunkiaer με κριτήριο την θέση των οργάνων ανανέωσης του φυτού κατά την δυσμενή γι’ αυτό περίοδο σε σχέση με το επίπεδο του εδάφους –
δημιούργησε ένα σύστημα κατάταξης βιομορφών, το οποίο τελειοποιήθηκε
αργότερα από άλλους, όπως οι Braun – Blanquet & Ellenberg.
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Με βάση το σύστημα αυτό κάθε φυτικό είδος είναι δυνατό να καταταγεί
σε μια από τις κατηγορίες του Raunkiaer. Η εκατοστιαία αναλογία των
κατηγοριών – τύπων των αυξητικών μορφών στις οποίες κατατάσσονται τα
φυτικά είδη που συμμετέχουν στην σύνθεση της χλωρίδας μιας περιοχής, λέγεται
βιοφάσμα της περιοχής.
Επειδή η βιομορφές σχετίζονται με το οικολογικό περιβάλλον ανάπτυξης
των φυτικών ειδών, το βιοφάσμα είναι ενδεικτικό των περιβαλλοντικών συνθηκών
που επικρατούν στην περιοχή έρευνας. Με βάση τα παραπάνω ο Raunkiaer
μελέτησε την εκατοστιαία ποσοτική αναλογία των βιομορφών που δίνουν
χαρακτηριστικοί τύποι περιβαλλόντων, όπως π.χ διάφορες κλιματικές ζώνες.
Από την μελέτη αυτή του Raunkiaer προέκυψε :
o
Στις παραμεσόγειες και ερημικές περιοχές με παρατεταμένη θερινή ξηρασία,
παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό θεροφύτων σε σχέση με τις άλλες
βλαστητικές μορφές.
o
Στις τροπικές περιοχές με ομοιόμορφο θερμό και υγρό κλίμα επικρατούν τα
Φανερόφυτα.
o
Στην εύκρατη ζώνη επικρατούν τα Ημικρυπτόφυτα.
o
Στις ψυχρές πολικές περιοχές και στις ανώτερες ζώνες των ψηλών βουνών,
επικρατούν ακόμη περισσότερο τα Ημικρυπτόφυτα ενώ ακολουθούν τα
Χαμαίφυτα. Γενικά, όσο πιο δυσμενής είναι οι οικολογικές συνθήκες μιας
περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των Χαμαιφύτων.
3.5.2 Διερεύνηση του Βιοφάσματος των Βαρδουσίων ορέων.
Από την ομαδοποίηση των αυξητικών μορφών, στα οποία ανήκουν όλα τα
taxa που καταγράψαμε στο συγκρότημα, προέκυψε ότι κυρίαρχη μορφή
αποτελούν τα ημικρυπτόφυτα, τα οποία αντιπροσωπεύονται με μεγάλο ποσοστό
(45,3%), ενώ ακολουθούν τα θερόφυτα με 27,5%. Το υψηλό αυτό ποσοστό των
πρώτων, υπογραμμίζει τον έντονα ορεινό χαρακτήρα του συγκροτήματος, αφού
όπως πιο πάνω αναφέραμε στις ψυχρές περιοχές της εύκρατης ζώνης το
ποσοστό των ημικρυπτοφύτων είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Οι παραπάνω αντιστοιχίες δεν μας οδηγούν βεβαίως στο συμπέρασμα οτι
ο χαρακτήρας των Βαρδουσίων ορέων δεν είναι μεσογειακός. Η ιδιαιτερότητα του
μεσογειακού περιβάλλοντος έγκειται στο ότι περιλαμβάνει μια σημαντικά μεγάλη
ποικιλία βιοκλιμάτων, με μεγαλύτερα ή μικρότερα γεωγραφικά όρια, τέτοια ώστε
να δημιουργούν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στους τύπους των βιομορφών,
διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό από διαφορετικά βιοφάσματα, τα οποία
όμως σε κάθε περίπτωση διατηρούν τον μεσογειακό χαρακτήρα τους.
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ΦΑΝΕΡΟΦΥΤΑ (P)
8,6%
ΗΜΙΚΡΥΠΤΟΦΥΤΑ (H)
45,3%

ΘΕΡΟΦΥΤΑ (T)
27,5%

ΓΕΩΦΥΤΑ (G)
9,4%

ΧΑΜΑΙΦΥΤΑ (Ch)
9,2%

Γράφημα 3.1 Βιοφάσμα της χλωρίδας των Βαρδουσίων ορέων.

Το αυξημένο ποσοστό των θεροφύτων υπογραμμίζει τον μεσογειακό τύπο
του βιοφάσματος στο συγκρότημα και δικαιολογεί τις ομοιότητες που μπορεί να
διατηρεί η μεσογειακή βλάστηση με διαφορετικές βιοκλιματικές ζώνες
ταυτόχρονα.
Από το βιολογικό φάσμα των δέκα πλουσιότερων σε taxa οικογενειών του
συγκροτήματος διαπιστώθηκε ότι η αυξητική μορφή των ημικρυπτοφύτων η
οποία κυριαρχεί αντιπροσωπεύεται κυρίως από την οικογένεια Asteraceae. Tο
ποσοστό των ημικρυπτοφύτων στην οικογένεια αυτή, ανέρχεται στο 66,6%, ενώ
στις οικογένειες των Apiaceae και Poaceae τα ποσοστά είναι 64,8% και 62,5%
αντίστοιχα (Πίν. 3.4 ).
Οι οικογένειες των Leguminosae, Caryophyllaceae και Poaceae
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά θεροφύτων, ενώ η οικογένεια Lamiaceae
διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό των χαμαιφύτων που διαθέτει. Τέλος η
οικογένεια Rosaceae εμφανίζει υψηλό ποσοστό δενδρωδών ειδών, καθώς και
χαμηλών θάμνων. Ανάλογη είναι η σύνθεση των αυξητικών μορφών στις
αντίστοιχες οικογένειες από άλλες περιοχές ή όρη, όπως στην γειτονική Οίτη
(Καρέτσος 2001).
Επειδή το βιοφάσμα ολόκληρης της χλωρίδας ενός μεγάλου ορεινού
συγκροτήματος όπως τα Βαρδούσια - με πλήθος μικροπεριβαλλόντων και με
οικολογικές συνθήκες που ποικίλουν ανάλογα με το υψόμετρο - παραμένει πολύ
γενικό, καταρτίσαμε πέντε διαφορετικά βιοφάσματα, ένα για κάθε όροφο
βλάστησης (Ιστόγραμμα 3.3), ώστε με την σύνθεση των βιομορφών της
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Πίνακας 3.3 Ανάλυση των Βιομορφών και ποσοστά συμμετοχής τους στο σύνολο της χλωρίδας
των Βαρδουσίων ορέων.

Αναλυτικά
Ποσοστό
Αριθ.
TAXA
%

ΒΙΟΜΟΡΦΕΣ

Συγκεντρωτικά
Ποσοστό
Αριθ.
TAXA
%

ΧΑΜΑΙΦΥΤΑ (Ch)

Θαμνώδη (Ch frut)
Έρποντα (Ch rept)
Σαρκώδη (Ch pulv)
Ημιθαμνώδη (Ch suffr)
Στρωματοειδή (Ch succ)

9
13
15
54
13

0,8
1,15
1,3
4,8
1,15

59
43
1
2

5,2
3,8
0.08
0.17

295
113
70
17
8
3

27,3
10,1
6,2
1,5
0,7
0,26

33
56
6
2

2,9
4.9
0,5
0,1

ΓΕΩΦΥΤΑ (G)

Βολβώδη (G bulb)
Ριζωματώδη (G rhiz)
Παρασιτικά (G par)
Με ριζικούς οφθαλμούς (Grad)
ΗΜΙΚΡΥΠΤΟΦΥΤΑ (H)

Βλαστοειδή (H scap)
Θυσανοειδή (H caesp)
Ροδακοειδή (H ros)
Διετή (H bienn)
Έρποντα (H rept)
Αναρριχώμενα (H scand)
ΦΑΝΕΡΟΦΥΤΑ (P)

Δενδρώδη (P scap)
Θαμνώδη (P caesp)
Αναρριχώμενα (P lian)
Επίφυτα (P ep)
ΘΕΡΟΦΥΤΑ (T)

Βλαστοειδή (T scap)
Θυσανοειδή (T caesp)
Έρποντα (T rept)
Ροδακοειδή (T ros)
Παρασιτικά (T par)
ΥΔΡΟΦΥΤΑ (Hyd)
ΣΥΝΟΛΟ

Οικογένειες
Asteraceae
Poaceae
Leguminosae
Caryophyllaceae
Cruciferae
Lamiaceae
Rosaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae

Taxa
150
104
91
81
68
59
51
37
35
32

278
14
12
6

24,7
1,2
1,8
0,53

1122

100

Τ

Η

26,6
36,5
50,5
42
33,8
13,5
24,3
34,3
31,2

66,6
62,5
28,6
47
53
52,5
41,2
64,8
54,3
59,4

104

9,2

105

9,4

504

45,3

97

8,6

310

27,5

0

0,0

1122

100

ΒΙΟΜΟΡΦΕΣ (%)
G
Ch
4
3,3
1,2
8,1
3,1

2
0,9
10,9
9,8
13,2
32,2
1,9
5,4
11,4
6,2

NP

MP

4,4
1,7
39,2
-

1,1
17,6
-

Πίνακας 3.4 Βιοφάσμα των δέκα πλουσιότερων σε taxa οικογενειών του συγκροτήματος.
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χλωρίδας για κάθε όροφο, να εντοπίσουμε της διαφορές στην βλάστηση
σαν έκφραση της βιοκλιματικής ποικιλότητας. Έτσι αφού εντοπίστηκαν τα
είδη
που
συνθέτουν
τον κάθε βιοκλιματικό όροφο στο συγκρότημα,
ομαδοποιήσαμε της βιομορφές και καταρτίσαμε το ιστόγραμμα που ακολουθεί
(ιστόγραμμα 3.3) ώστε να είναι εποπτικότερο το αποτέλεσμα της έρευνάς μας.
Ο θερμο-μεσογειακός όροφος συντίθεται κυρίως από θερόφυτα και
φανερόφυτα, ενώ το ποσοστό των ημικρυπτοφύτων και χαμαιφύτων είναι από τα
μικρότερα σε σύγκριση με τους ανώτερους ορόφους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι
ο παραπάνω βιοκλιματικός όροφος δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς στα
Βαρδούσια, διότι η περιοχή έρευνας αρχίζει ήδη από το υψόμετρο των 350 μ.
(κοντά στην λίμνη του Μόρνου), ενώ ταυτόχρονα καταλαμβάνει μικρή έκταση.
Επίσης οι οικολογικές συνθήκες δεν είναι τυπικές του θερμο-μεσογειακού
ορόφου όπως σε παραλιακές περιοχές ή όπως στις χαμηλές σε υψόμετρο
εκτάσεις της Αττικής ή των νησιών του Αιγαίου.

Boraginaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Cruciferae
Caryophyllaceae
Leguminosae
Poaceae
Asteraceae
0%

20%

Τ

40%

Η

G

60%

Ch

NP

80%

100%

MP

Ιστόγραμμα 3.2 Γραφική απεικόνιση βιοφάσματος των δέκα πλουσιότερων σε taxa οικογενειών
του συγκροτήματος.

Παρόλα αυτά η σύνθεση των αυξητικών μορφών για τον συγκεκριμένο όροφο,
δείχνει καθαρά την τάση επικράτησης των αυξητικών μορφών που κυριαρχούν
σε τέτοιου είδους ξηροθερμικά περιβάλλοντα.

108

Χλωριδική Ανάλυση
Πιο αντιπροσωπευτικός στη σύνθεση των κατηγοριών των αυξητικών μορφών,
είναι ο μέσο-μεσογειακός βιοκλιματικός όροφος, ο οποίος αντιπροσωπεύεται
επαρκώς από χαρακτηριστικά είδη, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα μεγάλη
έκταση. Τα ποσοστά των αυξητικών μορφών, οπωσδήποτε διατηρούν
σημαντικές ομοιότητες με τον προηγούμενο όροφο. Οι διαφορές εντοπίζονται στο
ποσοστό των φανεροφύτων, το οποίο εμφανίζεται μειωμένο τουλάχιστο κατά
δέκα ποσοστιαίες μονάδες. Οι ποσοστιαίες αυτές διαφορές αναφέρονται στο
μειωμένο αριθμό των διαφορετικών ειδών (δηλ. αναφέρονται στην μείωση της
φυτοποικιλότητας) των φανεροφύτων που συνθέτουν τον μεσο-μεσογειακό
βιοκλιματικό όροφο σε σχέση με τον προηγούμενο και οπωσδήποτε δεν δίνουν
το μέτρο της πληθοκάλυψης των φανεροφύτων στους δύο αυτούς ορόφους
(στοιχείο σημαντικό για την εικόνα της βλάστησης). Έτσι, ενώ η κυριαρχία της
ελάτης στον μέσο-μεσογειακό όροφο βλάστησης είναι προφανής, εμφανίζεται
ποσοστό φανεροφύτων 12% χαμηλότερο από τον ¨γυμνότερο¨ σε πληθοκάληψη
φανεροφύτων θερμο-μεσογειακό όροφο. Τέλος αυξημένο παρατηρείται και το
ποσοστό των ημικρυπτοφύτων στο μέσο-μεσογειακό όροφο (ποσοστό αύξησης
7,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο βιοκλιματικό όροφο, ενώ το ποσοστό των
χαμαιφύτων δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή.

Ορομεσογειακός >2000m.

H
T

Ορεινός-μεσογειακός 15002000m.

G

Ύπερμεσογειακός 10001500m.

P
Ch

Μεσο-μεσογειακός 5001000m.

Θερμο-μεσογειακός
<500m.
0%
Θερμο-μεσογειακός
<500m.

20%

Μεσο-μεσογειακός
500-1000m.

40%

Ύπερμεσογειακός
1000-1500m.

60%

80%

100%

Ορεινόςμεσογειακός 15002000m.

Ορομεσογειακός
>2000m.

Ch

6

4,3

8

12,7

14,1

P

23

11,2

5,6

2,18

1,7

G

12

12,8

12,1

3,3

3

T

39

43,7

27,7

7,6

7

H

20

27,8

46,3

74,2

74

Ιστόγραμμα 3.3 Απεικόνιση βιοφασμάτων κατά βιοκλιματικό όροφο.
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Στον υπερμεσογειακό βιοκλιματικό όροφο που ακολουθεί – του οποίου τα
ανώτατα όρια ταυτίζονται με τα δασοόρια και την αρχή της ανωδασικής ζώνης η επικράτηση διαφορετικών οικολογικών συνθηκών δείχνουν σαφείς διαφορές
στο ποσοστό σύνθεσης των βιομορφών που τον αποτελούν. Εδώ τα
ημικρυπτόφυτα αντιπροσωπεύονται με ποσοστό 46,3% σε βάρος των
θεροφύτων, υπογραμμίζοντας την προσαρμογή της βλάστησης στις χαμηλότερες
θερμοκρασίες του χειμώνα και ταυτόχρονα στις λιγότερο ξηροθερμικές συνθήκες
της θερινής περιόδου σε σχέση με τον προηγούμενο βιοκλιματικό όροφο. Για
τους ίδιους λόγους, διπλάσιο εμφανίζεται και το ποσοστό των χαμαιφύτων, σε
σχέση με το μέσο-μεσογειακό όροφο.
Οι δύο τελευταίοι όροφοι αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ανωδασική
περιοχή, έως της γυμνές απόκρημνες κορυφές. Στους ορόφους αυτούς η
κυριαρχία των ημικρυπτοφύτων είναι αναμφισβήτητη, ενώ τα χαμαίφυτα επίσης
αντιπροσωπεύονται με ποσοστό τριπλάσιο αυτού των χαμηλότερων ορόφων, ως
δείκτης των ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στα υψόμετρα
αυτά. Για τη χαμηλή αντιπροσώπευση των γεωφύτων στους ανώτερους
ορόφους, επισημαίνουμε ότι πράγματι καταγράψαμε περισσότερα είδη
γεωφύτων κυρίως στη ζώνη της ελάτης, δηλ. απο τα 700μ έως τα 1500μ, όπου
τοποθετούνται τα δασοόρια, όμως η πληθοκάληψη των γεωφύτων ξεπερνά το
15-20% το μήνα Μάϊο στον υπερμεσογειακό όροφο βλάστησης, όπου κυρίως
εκτείνεται η ζώνη των χιονολίβαδων (αλπικά λιβάδια), φαινόμενο που δεν
συναντάται στις κατώτερες βιοκλιματικές ζώνες.
Έτσι συμφωνούμε και εμείς με τον Emberger, ο οποίος διατύπωσε την
άποψη ότι ¨το βιοφάσμα του Raunkiaer εκφράζει τη χλωριδική ποικιλότητα των
βιολογικών τύπων στο εσωτερικό μιας εξεταζόμενης μορφής βλάστησης¨. Κατά
την δική μας άποψη εκτός από τη χλωριδική ποικιλότητα των βιολογικών τύπων,
ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό της εξεταζόμενης βλάστησης, είναι ο
βαθμός πληθοκάλυψης εκάστου βιολογικού τύπου, ο οποίος όμως είναι πολύ
δύσκολο να εκφραστεί ενιαία για ένα ολόκληρο βιοκλιματικό όροφο. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει αναγκαστικά να περιοριστούμε σε μια μικρή μονάδα
βλάστησης, όπως αυτή εκφράζεται στο επίπεδο μιας φυτοκοινωνίας.
Ενώ λοιπόν το βιοφάσμα του Raunkiaer αποτελεί έκφραση της
ποικιλότητας των βιολογικών τύπων, αδυνατεί να συνδέσει τη μορφή της
βλάστησης με ποσοτικά κριτήρια αυτών.
3.5.3 Σύγκριση βιοφασμάτων μεταξύ των Βαρδουσίων με άλλα όρη.
Με τη σύγκριση βιοφασμάτων, μπορούμε να έχουμε μια πρώτη άποψη για
τις επικρατούσες οικολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή. Η ταύτιση ή η
απόκλιση στα ποσοστά σύνθεσης των βιομορφών, αποτελεί δείκτη όμοιων ή
διαφορετικών οικολογικών συνθηκών αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε
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να εντοπίσουμε διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ δύο ή περισσότερων περιοχών
στο βιοκλίμα, και στον κλιματικό τους χαρακτήρα.
Στον πίνακα που ακολουθεί συγκρίνουμε τα Βαρδούσια όρη με άλλες
περιοχές και όρη, τα οποία έχουν μελετηθεί κατά το παρελθόν από άλλους
ερευνητές και εμφανίζουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές αλλά και
χαρακτηριστικές
ομοιότητες.
Στην
σύγκριση
αυτή,
φροντίσαμε
να
συμπεριλάβουμε όρη της Ελλάδας, αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας του
μεσογειακού βιοκλίματος. Από την σύγκριση αυτή προέκυψε ότι τα Βαρδούσια
όρη παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα (όσο αφορά το βιοφάσμα), με το γειτονικό
όρος Οίτη. Με τον Ερύμανθο και την Κυλλήνη η σύγκριση αναδεικνύει επίσης
σημαντικές ομοιότητες με ελάχιστες διαφορές να εντοπίζονται στο ποσοστό των
ημικρυπτοφύτων, το οποίο υπολείπεται των Βαρδουσίων κατά τρεις εκατοστιαίες
μονάδες, υπογραμμίζοντας τον ηπειρωτικότερο χαρακτήρα του συγκροτήματος.

Βαρδούσια
Οίτη
Ερύμανθος
Κυλλήνη
Μενοίκιο
Βόρας
Κυθαιρώνας
Γεράνεια
0%

20%

Η%

40%

Τ%

60%

G%

P%

80%

100%

Ch%

Ιστόγραμμα 3.4 Σύγκριση στην σύνθεση βιοφασμάτων με άλλα όρη της χώρας.

Το βιοφάσμα των βουνών Μενοίκιο και Βόρας που βρίσκονται στην βόρεια
Ελλάδα, εμφανίζει αναλογία βιομορφών ανάλογη με βορειότερες περιοχές των
Βαλκανίων. Η ίδια περίπου εκατοστιαία αναλογία βιομορφών, συναντάται στα
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Βαρδούσια όρη μόνο στην σύνθεση του υπέρ-μεσογειακού ορόφου βλάστησης
δηλ. στη ζώνη των 1000 – 1500μ. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα όρη Μενοίκιο και
Βόρας διαθέτουν σύνθεση βιομορφών αντίστοιχη με αυτή της υπερμεσογειακής
ζώνης στην κεντρική Ελλάδα.
Τα όρη Κυθαιρώνας, Γεράνια διαθέτουν χλωρίδα η οποία σαφώς
επηρεάζεται από τη γειτνίαση με τη θάλασσα, επιδεικνύοντας έτσι έναν
ξηροθερμικότερο χαρακτήρα σε σχέση με τα άλλα βιοφάσματα. Εδώ το ποσοστό
των θεροφύτων είναι διπλάσιο των Βαρδουσίων, ενώ το ποσοστό των
ημικρυπτοφύτων είναι μειωμένο κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

H (%)

T (%)

G (%)

P (%)

Ch (%)

Βαρδούσια

45,3

27,5

9,4

8,6

9,2

Hyd
(%)
-

Ερύμανθος (Μαρούλης 2003)

42,1

24,8

13,8

10,3

8,9

0,1

Οίτη (Καρέτσος 2002)

46,9

23,2

10,2

10,0

10,0

0,5

Κυλλήνη (Δημόπουλος 1993)

42,4

24,2

12,8

10,1

10,3

0,1

Βόρας (Voliotis 1979)

56,6

14,2

11,0

9,6

7,1

1,5

Μενoίκιο (Karagiannakidou 1991)

54,3

19,8

6,2

10,0

9,8

-

Κιθαιρώνας (Κωνσταντινίδης 1997)

26,6

44,9

12,5

5,7

10,2

0,1

Γεράνεια (Κωνσταντινίδης 1997)

24,9

43,8

13,7

6,8

10,8

0,1

Περιοχές

Πίνακας 3.5 Σύγκριση του βιοφάσματος των Βαρδουσίων με βιοφάσματα άλλων μελετημένων
ορέων της χώρας μας.
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3.6 Χωρολογική ανάλυση
Κάθε φυτικό taxon φύεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εξάπλωσης. Οι
περιοχές εξάπλωσης των φυτών ποικίλουν εξαιρετικά σε έκταση. Έτσι
μπορούν να αφορούν μια πολύ μικρή έκταση πχ. την κορυφή ενός βουνού,
έως περιοχές μεγαλύτερες από τα όρια μιας ή περισσότερων ηπείρων. Οι
εξαπλώσεις των φυτικών taxa έγιναν με φυσικό τρόπο, κυρίως με την βοήθεια
παραγόντων όπως ο άνεμος, το νερό, τα ζώα, αλλά επηρεάστηκαν ισχυρά
τόσο από τις κλιματικές συνθήκες και τις μεταβολές του κλίματος κατά την
διάρκεια της ιστορίας της γης, όσο και από τις γεωτεκτονικές μεταβολές και
κινήσεις στον γήινο φλοιό. Η κατασκευή των σπερμάτων και η ενδεχόμενη
ύπαρξη βοηθητικών μορφολογικών εξαρτημάτων που τα περιβάλλει, κατέχει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην φυτογεωγραφική εξελικτική ιστορία του κάθε είδους˙
έτσι η γενετική ταυτότητα του είδους είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια που
διαμόρφωσαν την εικόνα της βλάστησης στον πλανήτη μας.
Βεβαίως οι εξαπλώσεις των taxa πάνω στην γη αντανακλούν μια
εξαιρετικά δυναμική εξέλιξη ως απόρροια όλων των παραπάνω φυσικών
παραγόντων, οι οποίοι - είναι αυτονόητο - ότι θα επιδρούν πάντα στην
διασπορά και εξάπλωση των φυτών.
Αν και οι κύριες εξαπλώσεις των φυτικών γεωστοιχείων είναι
συγκεκριμένες, λόγω της ευκολότερης και σφαιρικότερης μελέτης της
εξάπλωσης των taxa, οι κύριες αυτές εξαπλώσεις ομαδοποιούνται σε
ευρύτερες χωρολογικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν βεβαίως τις κύριες
εξαπλώσεις. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε απώλεια
λεπτομερέστερων πληροφοριών που αφορούν την ιδιαίτερη εξάπλωση κάθε
taxon. Συνεπώς δύο ή περισσότερα taxa αν και εμφανίζονται να ανήκουν
στην ίδια χωρολογική ενότητα, στην πραγματικότητα – σε πολλές
περιπτώσεις – παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις γεωγραφικές τους
εξαπλώσεις.
Η χωρολογική ανάλυση που ακολουθεί έχει στόχο τη διερεύνηση της
επίδρασης της χλωρίδας των Βαρδουσίων ορέων σε σχέση με μεγάλες
φυτογεωγραφικές ενότητες, καθώς και τη διατύπωση συμπερασμάτων
σχετικά με τον τρόπο και το δρόμο εγκατάστασης των φυτών, τόσο στο
συγκρότημα των Βαρδουσίων, όσο και στον ελλαδικό χώρο γενικότερα.
Οι συντμήσεις που περιγράφουν τις χωρολογικές ενότητες των taxa
ταξινομήθηκαν σε ομάδες γεωγραφικής εξάπλωσης σύμφωνα με τον Pignatti
(1982). Για γεωστοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στην Flora d’Italia
ελήφθησαν υπόψη οι χωρολογικές εξαπλώσεις των: Flora of Turkey (Davis
1965 – 1988), Med. Check List (Greuter 1984 – 1989), Fl. Hellenica (Strid &
Tan 1997, 2000), καθώς και διάφορες μονογραφίες που αφορούσαν
μεμονομένα γένη. Όλοι οι χωρολογικοί τύποι των τελευταίων συγγραμμάτων,
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έγινε προσπάθεια ώστε να προσαρμοστούν στους χωρολογικούς τύπους του
Pignatti.
Από την χωρολογική επεξεργασία εξαιρέθηκαν επτά υβρίδια για τα
οποία δεν ήταν γνωστή με ακρίβεια η γεωγραφική τους εξάπλωση.
ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κοσμοπολιτική -

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΩΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Cosmop., Subcosmop., Orof.Subcosmop.

Υποκοσμοπολιτική
Βόρεια

Circumbor., (Circum.)Artico-Alp., Artico-Alp., Artico-Alp.
(Europ.), Artico-Alp.(Euras.), Artico-Alp.(Euro-Amer.).

Τροπική –

Paleotrop., Paleosubtrop., Pantrop., Subtrop.

Υποτροπική
Παλαιοεύκρατη

Paleotemp.
Euras., Asiat.(SW), Europ(SE)-C.Asiat., Europ.W.Asiat., Europ.-Caucas., Europ.(SE)-Caucas.,
Europ.(S)-Caucas., Europ.(S)-Sib., Europ.(SE)-Sib.(S),
Europ.(SE)-Sib., Europ.(C)-Sudsib., Europ.(CS)-Asiat.,

Ευρασιατική

Europ.(S)-Pont., Europ.(SC)-Orietal., Europ.(SE)Oriental., Europ.(SE)-Pont., Europ.-Asiat., Europ.(SE)W.Asiat., Europ.-Oriental., Europ.-Sib., Orient.-Turan.,
Orient., Orof.-Eurasiat., Orof.-Euras.(W),
Orof.Europ.(S)-Caucas., Orof.Europ.(SE)-Caucas.,
Pontico., Sudeurop.-Sudsiber.
Europ., Europ.(S), Europ.(C&SE), Europ.(C).,
Europ.(CS), Europ.(EC), Europ.(N&C), Europ.(SE),

Ευρωπαϊκή

Europ.(W), Medioeurop., Europ.(SE)-Mont., Orof.Europ.(CS), Orof.-Europ.(S), Orof.-Europ.(SE), Orof.Europ.(SW).
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ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΩΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(συνέχεια)

Eu.Med., Eu.Med.-Mont., Med.Mont., NE-Med., NEΜεσογειακή

Med.Mont., N-Med., Orof.-Med., Orof-Med.(NE),
St.Med., St.Med.-Occident., St.Med.-Orient., Med.Mont.Occident., Med.Mont.-Orient., Eu.Med.-Orient., Balkan,
Balkan-An., Balkan-An.(NW), Balkan-It., Balkan-Rm.,
Hell. Endem.

Μεσογειακή –
Εξωμεσογειακή.

Med.-Atl., Eu.Med.-Pont., Med.-Turan., NE-Med.-Pont,

Πίνακας 3.6 Ομαδοποίηση των γεωστοιχείων της χλωρίδας των Βαρδουσίων ορέων σε
χωρολογικές ενότητες.

Τέλος έχουν ληφθεί υπ’ όψη νέες πληροφορίες στη σύγχρονη
βιβλιογραφία για τις χωρολογικές εξαπλώσεις ορισμένων taxa.
Αναλυτικά οι παραπάνω χωρολογικές ενότητες (Πίνακας 3.6) περιγράφονται
ακολούθως:
1. Κοσμοπολιτικά και Υποκοσμοπολιτικά γεωστοιχεία:
Στα κοσμοπολιτικά γεωστοιχεία ανήκουν taxa με ευρεία κατανομή σε
ολόκληρο τον κόσμο, ενώ στην υποκοσμοπολιτική χωρολογική ενότητα
ανήκουν taxa των οποίων η παγκόσμια εξάπλωση διακόπτεται κατά
μεγάλες περιοχές όπως ήπειροι ή μεγάλες κλιματικές ζώνες.
2. Βόρεια γεωστοιχεία:
Εδώ ανήκουν taxa που εξαπλώνονται κυρίως στην ψυχρή και ψυχρή –
εύκρατη ζώνη της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής.
3. Τροπικά – Υποτροπικά γεωστοιχεία:
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν taxa που έχουν ως κύρια περιοχή
εξάπλωσης την τροπική και υποτροπική θερμή ζώνη.
4. Παλαιοεύκρατα γεωστοιχεία:
Με κύρια εξάπλωση την Ευρασιατική περιοχή (Ευρώπη και Ασία). Στην
ενότητα αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται και γαιοστοιχεία των οποίων η
εξάπλωση εκτός από την ευρασιατική περιοχή επεκτείνονται έως την
βόρεια Αφρική.
5. Ευρασιατικά γεωστοιχεία:
Επειδή η Ευρώπη και η Ασία αποτελούν μια ενιαία μεγάλη γεωγραφική
περιοχή, taxa που εξαπλώνονται σε αυτές τις δύο ηπείρους εντάσσονται
σε μια και μόνο χωρολογική ενότητα. Ειδικότερα η ενότητα αυτή
περιλαμβάνει taxa με εξάπλωση σε μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης και της
Ασίας (π.χ από την Ευρώπη έως τον Καύκασο και τη Σιβηρία), χωρίς
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επικέντρωση στο Μεσογειακό χώρο. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται και
τα καθαρά ασιατικά taxa, καθώς και αυτά που έχουν ανατολική
προέλευση.
6. Ευρωπαϊκά γεωστοιχεία:
Εδώ εντάσσονται taxa που έχουν κύρια εξάπλωση στη μη μεσογειακή
περιοχή της ευρωπαϊκής ζώνης.
7. Μεσογειακά γεωστοιχεία:
Εδώ εντάσσονται taxa με κύρια περιοχή εξάπλωσης την περιοχή της
μεσογειακής λεκάνης. Τα taxa αυτά μπορεί να εξαπλώνονται είτε στην
περιοχή των ακτών της Μεσογείου (ζώνη εξάπλωσης της ελιάς) (St.Med.),
ή η εξάπλωσή τους να προωθείται περισσότερο προς το εσωτερικό, όπου
το κλήμα γίνεται ηπειρωτικότερο, περιοχή η οποία ταυτίζεται με την
εξάπλωση του αμπελιού (Eu.Med.). να περιορίζονται σε κάποιο τμήμα
της ηπειρωτικής μεσογείου π.χ ( NE-Med.). Ενώ τα αλπικά και υπαλπικά
μεσογειακά γεωστοιχεία περιλαμβάνονται στις συντομογραφίες Mont.,
Orof. Επίσης εδώ εντάσσονται τα Βαλκανικά και υποβαλκανικά
γεωστοιχεία, καθώς και τα ελληνικά ενδημικά και τοπικά ενδημικά taxa.
Πιο κάτω η χωρολογική μεσογειακή ενότητα διερευνάται σε επιμέρους
χωρολογικές ενότητες, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των
στενότοπων γεωστοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
8. Μεσογειακή – Εξωμεσογειακή ομάδα γεωστοιχείων
Εδώ περιλαμβάνονται διπλόχωρα γεωστοιχεία με κύριες εξαπλώσεις
στη Μεσόγειο και μια δεύτερη γειτονική του μεσογειακού χώρου (Med.Pont., Med.-Turan.).
Στον πίνακα 3.7 που ακολουθεί εμφανίζεται αναλυτικά το πλήθος των taxa
ομαδοποιημένα σε χωρολογικές ενότητες και η ποσοστιαία κατανομή τους
στις αντίστοιχες χωρολογικές ενότητες.
Αν στο ποσοστό των μεσογειακών που αναφέρεται στον παραπάνω
πίνακα 3.6 προσθέσουμε τα βαλκανικά και ελληνικά ενδημικά, τα οποία είναι
άλλωστε μεσογειακά γεωστοιχεία, τότε το ποσοστό των μεσογειακών
ανέρχεται στο 57% των συνολικών γεωστοιχείων. Επίσης το άθροισμα των
μεσογειακών και των εξωμεσογειακών γεωστοιχείων δίνει ποσοστό 61,3%.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
γεωστοιχείων που φύονται στο συγκρότημα των Βαρδουσίων έχουν κύρια
εξάπλωση στη λεκάνη της Μεσογείου.
Στο παραπάνω χωρολογικό φάσμα υπογραμμίζεται ο μεσογειακός
χαρακτήρας της χλωρίδας των Βαρδουσίων. Για το λόγο αυτό δεν αναλύεται η
μεσογειακή χωρολογική ενότητα, αλλά η ενότητα των ευρέως εξαπλωμένων
taxa, ενώ το σύνολο των μεσογειακών, βαλκανικών και ελληνικών ενδημικών
παραμένει ενιαίο. Το ποσοστό των κοσμοπολιτικών γεωστοιχείων (7%) είναι
ανάλογο με εκείνο άλλων μελετημένων ορεινών περιοχών της Στερεάς
Ελλάδας (Γεράνεια 6,8%, Τυμφρηστός 7,3%, Οίτη 6%). Όσο για τα υπόλοιπα
γεωστοιχεία ακολουθεί αναλυτική διερεύνηση.
116

Χωρολογική ανάλυση
ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ &
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αναλυτικά
Αριθμός
Ποσοστό %
taxa

Ευρέως εξαπλώμενα taxa
Κοσμοπ.Υποκοσμ.
79
7,0
Βόρεια
46
4,1
Τροπικά – Υποτρ.
8
0,7
Εύκρατα
57
5,1
Ευρασιατικά
145
13,0
Ευρωπαϊκά
95
8,5
Μεσογειακά
Στενο-Μεσογ.
99
8,8
Ευρύ-Μεσογ.
221
19,8
Ορεινά Μεσογ.
55
4,9
Βαλκανικά ενδημ.
121
10,8
Βαλκανικά υπενδ.
36
3,2
Ελληνικά ενδημ.
105
9,4
Μεσογ.-Εξωμεσογειακά
ΣΥΝΟΛΟ

Συγκεντρωτικά
Αριθμός
Ποσοστό %
taxa

427

38,3

637

57

48
11151

4,3
100.00

Πίνακας 3.7 Αναλυτικός πίνακας της κατανομής των taxa των Βαρδουσίων ορέων κατά
χωρολογικές ενότητες.

Ευρωπαϊκά
8,5%

Μεσογειακά
57%

Ευρασιατικά
13%
Εύκρατα
5%
Τροπικά-Υποτρ.
0,7%

Βόρεια
4%

Κοσμοπ.-Υποκοσμ.
7%

Μεσογειακά.Εξωμεσογ.
4,3%

Γράφημα 3.2 Χωρολογικό φάσμα της χλωρίδας των Βαρδουσίων ορέων. Τα Βαλκανικά και
Ελληνικά ενδημικά περιλαμβάνονται στο σύνολο των Μεσογειακών γεωστοιχείων.

Στο γράφημα 3.3 που ακολουθεί, η χωρολογική διερεύνηση εστιάζεται
στη μεσογειακή χωρολογική ενότητα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ενοποιώντας
τα γεωστοιχεία με ευρύτερη εξάπλωση. Αξιοσημείωτο εμφανίζεται το ποσοστό

1

Απο την χωρολογική ανάλυση εξαιρέθηκαν επτά υβρίδια.
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των ελληνικών ενδημικών taxa 9,3% σε σχέση με άλλα όρη της Στερεάς
Ελλάδας.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση χωρολογικών
ενοτήτων μεταξύ των Βαρδουσίων και άλλων μελετημένων ορέων της
Ελλάδας, όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3.8. Στον πίνακα εμφανίζονται
εκατοστιαία ποσοστά χωρολογικών ενοτήτων, δέκα ορέων της Ελλάδας. Από
τα δέκα συγκρίσιμα όρη τα πέντε είναι όρη της Στερεάς Ελλάδας, τα δύο της
Πελοποννήσου και τα τρία της βόρειας Ελλάδας. Στη διερεύνηση αυτή που
επιχειρούμε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο βαθμός επίδρασης που είχαν στο
συγκρότημα γεωστοιχεία από βόρειες περιοχές της Ευρώπης, καθώς και
στοιχεία περισσότερο στενότοπα, όπως τα βαλκανικά γεωστοιχεία.
Ταυτόχρονα μας ενδιαφέρουν οι επιδράσεις των παραπάνω χωρολογικών
ενοτήτων με άλλα όρη γειτονικά και μη, των Βαρδουσίων, ώστε να
προσδιορισθεί η συγκριτική σχέση του βαθμού επίδρασης της κάθε
χωρολογικής ενότητας με τα άλλα όρη και η διατύπωση συμπερασμάτων.

Ενδημικά
9,3%
Βαλκανικά
14%

Ευρέως
εξαπλώμενα
37,7%

Μεσογ.-Εξωμεσογ
6%
Μεσογειακά
32,8%

Γράφημα 3.3 Χωρολογικό φάσμα των Βαρδουσίων. Σε αντίθεση με το γράφημα 3.2, εδώ
επιχειρείται η ανάλυση της ευρύτερης μεσογειακής χωρολογικής ενότητας, ενώ τα ευρέως
εξαπλώμενα αντιπροσωπεύονται σαν ενιαίο σύνολο.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην στήλη «Μεσογειακά» του πίνακα
περιλαμβάνονται και τα «μεσογειακά – εξωμεσογειακά». Το ίδιο έγινε και με
τα άλλα όρη ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.
Επίσης στην τελευταία στήλη του πίνακα 3.8 αναφέρεται για κάθε όρος,
ο λόγος του αριθμού των βαλκανικών προς τον αριθμό των ελληνικών
ενδημικών ειδών. Ο λόγος αυτός περιορίζεται στην αναλογία των βαλκανικών
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και των ελληνικών ενδημικών. Πρακτικά προσδιορίζει τον βαθμό επίδρασης
βόρειων στενότοπων γεωστοιχείων (βαλκανικά) σε σχέση με στενότοπα
ελληνικά γεωστοιχεία όπως τα ενδημικά.
Ο λόγος αυτός στα βουνά της βόρειας Ελλάδας είναι μεγάλος αφού τα
όρη αυτά εμφανίζονται φτωχά σε αριθμό ενδημιτών, ενώ ταυτόχρονα (όπως
είναι άλλωστε γνωστό) είναι πλούσια σε αριθμό βαλκανικών γεωστοιχείων.
Αντίθετα τα όρη της νότιας Ελλάδας, πλούσια σε ελληνικά ενδημικά και
φτωχότερα σε βαλκανικά είδη από τα όρη του βορρά, εμφανίζουν χαμηλό
λόγο.
Όπως φαίνεται από την ανάλυση του πίνακα ο λόγος αυτός για δύο
βουνά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Οίτη, Τυμφρηστό) είναι περίπου 2:1
δηλώνοντας ότι το ποσοστό των βαλκανικών είναι διπλάσιο αυτού των
ελληνικών ενδημικών. Στα Βαρδούσια αν και το ποσοστό των Βαλκανικών
διατηρείται το ίδιο (με αυτό της Οίτης και του Τυμφρηστού), η αναλογία
διαφοροποιείται σε 1,48 δηλώνοντας ότι το ποσοστό των Βαλκανικών είναι
κατά 1,5 φορές πολλαπλάσιο του αριθμού των ενδημικών ελληνικών,
υπογραμμίζοντας τον αξιόλογο ενδημισμό που διαθέτουν. Για τα βουνά της
ανατολικής Στερεάς Ελλάδας Γεράνεια (1:3,6) και Κιθαιρώνα (1:2,1) η
αναλογία βαλκανικών / ελληνικών ενδημικών εμφανίζεται σαφώς διαφορετική
από τα όρη της κεντρικής Στερεάς, με το ποσοστό των ενδημικών να
υπερτερεί εκείνου των βαλκανικών (το ποσοστό των Βαλκανικών εδώ είναι
σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με τα όρη της Στερεάς Ελλάδας. Αντίθετα
από τα όρη της νότιας Ελλάδας, τα βουνά της βόρειας περιοχής (Βέρμιο,
Μενοίκιο και Βόρας) εμφανίζουν υψηλό λόγο βαλκανικών / ελληνικών
ενδημικών αφού λόγω της γεωγραφικής γειτνίασής τους με τα όρη της
βαλκανικής εμπλουτίσθηκαν με βαλκανικά γεωστοιχεία, ενώ ταυτόχρονα είναι
εξαιρετικά φτωχά σε ελληνικά ενδημικά σε σχέση με τα όρη της νότιας
Ελλάδας.
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Περιοχή

Ευρασιατικά
Λόγος:
Ευρωπαϊκά Βαλκανικά Μεσογειακά2 Ενδημικά
Βαλκανικών
(%)
(%)
(%)
& Βόρεια
/ Ενδημικών
(%)

Βαρδούσια

25

14

38,3

9,4

1,48:1

Οίτη

30

13,6

37,7

6,7

2:1

26,4

14,7

38

7,1

2:1

20,2

5,9

51

9,4

1:1,6

19,5

6,6

49,4

13,2

1:2

7,7

2,4

66,5

8,8

1:3,6

8,6

4,0

66

8,4

1:2,1

46,5

11,4

23

3,1

3,7:1

51,1

12,8

23,3

2,2

5,8:1

40,4

22,3

24,7

3,5

6,4:1

(Καρέτσος 2001)

Τυμφρηστός
(Dimitrellos &
Chistodoulakis
1995,1999)

Ερύμανθος
(Μαρούλης 2003)

Κυλλήνη
(Δημόπουλος 1993)

Γεράνεια
(Κωνσταντινίδης
1997)

Κιθαιρώνας
(Κωνσταντινίδης
1997)

Βέρμιο
(Chochliouros &
Georgiadis 2000)

Βόρας
(Voliotis 1979)

Μενοίκιο
(Karagiannakidou
1991)

Πίνακας 3.8 Συγκριτικός πίνακας των σημαντικότερων ομάδων γεωστοιχείων μεταξύ των
Βαρδουσίων και άλλων μελετημένων ορέων της Ελλάδας καθώς και σύγκριση του λόγου
Βαλκανικών / Ελληνικών ενδημικών.

2

Στα Μεσογειακά γεωστοιχεία συμπεριλαμβάνονται και τα Μεσογ.-Εξωμεσογειακά.
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Ιστόγραμμα 3.5 Συγκριτικό ιστόγραμμα ευρύτερων γεωστοιχείων μεταξύ οκτώ μελετημένων
ορέων της Ελλάδας.

Στο συγκριτικό ιστόγραμμα 3.5 εμφανίζεται η επίδραση ευρύτερων
χωρολογικά γεωστοιχείων σε επτά μελετημένα όρη της Ελλάδας. Οι
χωρολογικές ενότητες του ιστογράμματος αντιστοιχούν στις ομαδοποιήσεις
των χωρολογικών τύπων όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα 3.8. Η
κατανομή του ποσοστού των βόρειων γεωστοιχείων είναι η αναμενόμενη και
όπως πιο πάνω αναφέραμε, ακολουθεί σχεδόν μια γραμμική φθίνουσα σχέση
καθώς κατευθυνόμαστε προς τις νότιες περιοχές.
Το ποσοστό των Βαρδουσίων σε βόρεια γεωστοιχεία είναι αυξημένο
κατά μισό εκατοστιαίο ποσοστό σε σχέση με αυτό της Οίτης και του
Τυμφρηστού. Το μικρό αυτό ποσοστό δεν επιβάλλει απαραίτητα μια εξήγηση.
Οπωσδήποτε το πλήθος των ψηλών κορυφών (20 πάνω από τα 2000 μ.) και
η άμεση επίδραση της πινδικής οροσειράς είναι η αιτίες αυτής της μικρής
διαφοράς.
Μεγαλύτερη εμφανίζεται η διαφορά του ποσοστού των βόρειων
γεωστοιχείων των Βαρδουσίων με τα βουνά της Πελοποννήσου, (πέντε
περίπου ποσοστιαίες μονάδες), υπογραμμίζοντας τον μεσευρωπαϊκότερο
χαρακτήρα της χλωρίδας του συγκροτήματος, σε σχέση με τα δυό βουνά του
Μωριά.
Στην σύγκριση αυτή το όρος Βέρμιο της βόρειας Ελλάδας,
χρησιμοποιήθηκε σαν αντιπρόσωπος της βόρειας περιοχής της χώρας,
υπογραμμίζοντας το μέγεθος της διαφοράς σε βόρεια γεωστοιχεία με τα άλλα
όρη της νοτιότερης περιοχής. Συντριπτική είναι η διαφορά μεταξύ του
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αθροίσματος και των τριών χωρολογικών ενοτήτων του Βερμίου σε σχέση με
όλα τα άλλα όρη, κυρίως όμως με τα Γεράνεια.
Όσο για το ποσοστό των ευρασιατικών γεωστοιχείων φαίνεται ότι
μειώνεται με κατεύθυνση βορά – νότου όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα
βόρεια γεωστοιχεία. Η εγκατάσταση των ευρασιατικών και η διασπορά τους
στον Ελλαδικό χώρο φαίνεται ότι διευκολύνθηκε με την οροσειρά της Πίνδου.
Η Κυλλήνη και τα Γεράνεια βρίσκονται πολύ κοντά γεωγραφικά και στα
ανατολικά της χώρας. Η εξ’ ανατολών επίδραση των ορέων αυτών δεν
σχετίζεται με τα ευρασιατικά γεωστοιχεία τα οποία χρησιμοποίησαν την
μεταναστευτική οδό της Πίνδου. Αντίθετα ο Ερύμανθος με μικρότερη
ανωδασική περιοχή από την Κυλλήνη, εξ’ αιτίας της επίδρασης της Πίνδου
εμπλουτίζεται εντονότερα με ευρασιατικά γεωστοιχεία.
Γενικά οι διαφορές του ποσοστού αυτών των ευρασιατικών
γεωστοιχείων είναι λιγότερο έντονες σε σχέση με τα βόρεια γεωστοιχεία. Έτσι
ο Τυμφρηστός με το Βέρμιο στο ποσοστό των ευρασιατικών διαφέρουν κατά
μία ποσοστιαία μονάδα. Αν συνυπολογίσουμε ότι η ευρασιατική χωρολογική
ενότητα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία επιμέρους χωρολογικών τύπων, η
διαφορά αυτή δεν φαίνεται ότι μπορεί να αξιολογηθεί. Η κατανομή τους στο
Ελληνικό χώρο είναι περισσότερο ομοιόμορφη από ότι άλλων γεωστοιχείων
και επηρεάζεται εκτός από την γεωγραφική θέση από το μέγεθος της
ανωδασικής περιοχής.
Τα ίδια σχόλια μπορούμε να κάνουμε με το ποσοστό των ευρωπαϊκών
γεωστοιχείων. Είναι όμως εδώ απαραίτητο να συμπληρώσουμε ότι το υψηλό
ποσοστό σε ευρωπαϊκά της Οίτης και Κυλλήνης εμφανίζεται εξαιτίας της
διαφορετικής ομαδοποίησης που έγινε σε κάποιους από τους επιμέρους
χωρολογικούς τύπους. Συγκεκριμένα κάποια Ευρωπαϊκά γεωστοιχεία με
ανατολική προέλευση (στην περίπτωση της Οίτης), καταγράφησαν στην
ευρωπαϊκή χωρολογική ενότητα και όχι στην ευρασιατική όπως έγινε με τα
άλλα όρη.
Στο ιστόγραμμα 3.6 επιχειρούμε σύγκριση των ποσοστών των
μεσογειακών, βαλκανικών και ελληνικών ενδημικών γεωστοιχείων σε εννέα
μελετημένα όρη της Ελλάδας με αντιπροσώπους τέσσερα όρη από την
Στερεά Ελλάδα, δύο από την Πελοπόννησο και τρία από την βόρεια Ελλάδα.
Από τα πέντε όρη της Στερεάς Ελλάδας τα Βαρδούσια διαθέτουν το
μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικών ενδημικών (9,4%). Το ποσοστό αυτό
ταυτίζεται με εκείνο του Ερυμάνθου αν και σε απόλυτο αριθμό τα ενδημικά
των Βαρδουσίων είναι περισσότερα. Το ποσοστό των ελληνικών ενδημικών
της Κυλλήνης είναι ιδιαίτερα υψηλό 13,2% κατέχοντας ιδιαίτερη θέση σε
αριθμό ενδημικών σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Τα Γεράνεια αν και πολύ
κοντά γεωγραφικά με την Κυλλήνη υπολείπονται του ποσοστού της σε
ενδημικά κατά 4,5% υπογραμμίζοντας την σημασία του υψομέτρου και κατ’
επέκταση της απομόνωσης στον παράγοντα ενδημισμό. Εδώ πρέπει να
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υπογραμμίσουμε ότι η σύγκριση μεταξύ Γερανείων – Κυλλήνης δεν είναι
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική καθώς τα Γεράνεια διαθέτουν περιορισμένη
έκταση σε σχέση με την Κυλλήνη. Παρόλα αυτά τα συμπεριλάβαμε στην
σύγκριση έχοντας υπόψη τα παραπάνω, αφού τα όρη έχουν μελετηθεί και
ανήκουν στη Στερεά Ελλάδα.
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Ιστόγραμμα 3.6 Κατανομή εκατοστιαίου ποσοστού τεσσάρων χωρολογικών ενοτήτων σε δέκα
μελετημένα όρη της Ελλάδας.

Το υψηλό ποσοστό των ελληνικών ενδημικών στο συγκρότημα των
Βαρδουσίων φαίνεται να σχετίζεται με το μεγάλο υψόμετρο και την ευρύτητα
της ανωδασικής περιοχής. Τέλος τα όρη της Βόρειας Ελλάδας με μόλις 3%
ποσοστό ελληνικών ενδημικών εμφανίζονται φτωχά σε ενδημικά είδη.
Στο παραπάνω ιστόγραμμα στην ενότητα των μεσογειακών
περιλαμβάνονται και τα ευρύτερα μεσογειακά (Μεσογ. - εξωμεσογ.), στα
βαλκανικά περιλαμβάνονται και τα υποβαλκανικά, ενώ στα «Υπόλοιπα»
περιλαμβάνονται
τα:
ευρέως
εξαπλώμενα,
τα
κοσμοπολιτικά.υποκοσμοπολιτικά, βόρεια, ευρωπαϊκά και εύκρατα γεωστοιχεία. Είναι επίσης
αυτονόητο ότι η σύμβαση αυτή ακολουθήθηκε σε όλα τα όρη, έτσι ώστε τα
αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.
Το ποσοστό των μεσογειακών γεωστοιχείων στα Βαρδούσια ταυτίζεται
με το αντίστοιχο των υπολοίπων ορέων της Στερεάς Ελλάδας.
Από την μελέτη των ιστογραμμάτων 3.5 και 3.6, προκύπτει ότι τα όρη
της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Βαρδούσια, Οίτη και Τυμφρηστός) συγκριτικά
με τα Γεράνεια εμφανίζουν μεσοευρωπαϊκότερο χαρακτήρα στην χλωρίδα.
Επίσης τα μεσογειακά γεωστοιχεία βρίσκονται σε μικρότερη αναλογία στα όρη
της κεντρικής Στερεάς απ’ ότι στα Πελοποννησιακά όρη (Ερύμανθος : 51%
και Κυλλήνη : 49,4%), σε αντίθεση με τα βαλκανικά και ευρέως εξαπλώμενα.
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Τον μεσογειακότερο χαρακτήρα όμως φαίνεται να διαθέτουν τα Γεράνεια
(ποσοστό 66,5%), προφανώς λόγο της θαλάσσιας επίδρασης.
Αν η σύγκριση περιοριστεί μεταξύ των ορέων της κεντρικής Στερεάς
Ελλάδας, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των βαλκανικών στα Βαρδούσια δεν
διαφέρει από εκείνο του Τυμφρηστού και της Οίτης (14,7% & 13,6%
αντίστοιχα), ενώ και το ποσοστό των μεσογειακών γεωστοιχείων δεν διαφέρει
σημαντικά.
Τέλος στα όρη της βόρειας Ελλάδας το ποσοστό των μεσογειακών
είναι ιδιαίτερα χαμηλό (κινείται απο 20% έως 25%) υπογραμμίζοντας την
μικρότερη μεσογειακή επίδραση σε σχέση με τα υπόλοιπα συγκρίσιμα όρη.
Συμπερασματικά από την παραπάνω χωρολογική ανάλυση, θα
μπορούσε να διατυπώσουμε την άποψη ότι τα Βαρδούσια όπως άλλωστε και
τα υπόλοιπα μελετημένα όρη της κεντρικής Στερεάς έχουν εμπλουτισθεί σε
μεγάλο βαθμό με βαλκανικά γεωστοιχεία. Το μεγάλο υψόμετρο σε συνδυασμό
με την ύπαρξη ευρείας ανωδασικής περιοχής και η επίδραση της οροσειράς
της Πίνδου που χρησιμοποιήθηκε από τα χλωριδικά στοιχεία ως δρόμος
μετακίνησης προς το νότο, είναι κυρίως οι λόγοι που συνέτειναν σ’αυτό.
Παράλληλα ο μεσογειακός χαρακτήρας των βουνών της Στερεάς Ελλάδας
παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές με κατεύθυνση από τις ακτές προς το
εσωτερικό. Οι μεταβολές αυτές στην χλωρίδα είναι ασφαλώς η αντανάκλαση
των διαφορετικών κλιματικών συνθηκών που επέδρασαν πάνω στη
βλάστηση. Στην μεταβολή του βιοκλίματος επέδρασε βεβαίως και η
κατάτμηση της Στερεάς από την οροσειρά της Πίνδου, η οποία όπως
αναφέραμε πιο πάνω εμπλούτισε την τοπική μεσογειακή χλωρίδα με νέα
βαλκανικά στοιχεία της βόρειας περιοχής. Ετσι τα όρη της κεντρικής Στερεάς
Ελλάδας εμφανίζουν μια ιδιαίτερη ποικιλότητα στην χλωρίδα και στην
βλάστηση που δεν συναντάται εύκολα στα βουνά της βόρειας Ελλάδας.
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4. ΕΝΔΗΜΙΣΜΟΣ - ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ενδημικά χαρακτηρίζονται τα taxa που εμφανίζουν περιορισμένη γεωγραφική
εξάπλωση σε συγκεκριμένη περιοχή από το επίπεδο μιας ηπείρου έως το επίπεδο
όρους, χερσοννήσου ή ακόμη και βραχονησίδας. Συνεπώς η έννοια του ενδημισμού
είναι σχετική, αφού εξαρτάται από το μέγεθος της γεωγραφικής περιοχής.
Η έρευνά μας στο συγκρότημα των Βαρδουσίων ανέδειξε 104 ελληνικά
ενδημικά taxa, από τα οποία τα 23 αναφέρονται για πρώτη φορά, ενώ τα πέντε είναι
τοπικά ενδημικά, δηλ. φύονται μόνο στο συγκρότημα των Βαρδουσίων. Με την
προσθήκη των νέων αναφορών το ποσοστό των ενδημικών στο συγκρότημα
ανέρχεται σε 9,3%. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
ενδημισμού που έχει καταγραφεί ως τώρα σε ορεινό συγκρότημα, ενώ είναι το
υψηλότερο απο τα ήδη επαρκώς ερευνηθέντα όρη της Στερεάς Ελλάδας (Πίν. 4.1).

Βαρδούσια

104

Ποσοστό
ενδημικών (%)
9,3

Οίτη

77

6,7

Γεράνεια

83

8,8

Πατέρας

67

8,5

Κιθαιρώνας

70

8,4

Τυμφρηστός

90

7,8

Ερύμανθος
Κυλλήνη
Χελμός
Πάρνωνας
Ταΰγετος

90
134
140
120
166

9,4
13,2
17,1*
12,6*
17*

Πελοπόννησο

Στερεά Ελλάδα

Όρεινά συγκροτήματα

Αρ. ενδημικών

Πίνακας 4.1 Έντεκα ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδας όπου εμφανίζεται ο αριθμός ελληνικών
ενδημικών taxa και το ποσοστό ενδημισμού στο κάθε ένα. Από τα παραπάνω ο Χελμός ο
Πάρνωνας και ο Ταΰγετος είναι μερικώς μελετημένα. Τα υπόλοιπα έχουν αποτελέσει
αντικείμενα διδακτορικών διατριβών οπότε θεωρούνται επαρκώς γνωστά.
(*) : Το ποσοστό των ενδημικών taxa των ορεινών αυτών συγκροτημάτων, προέκυψε με βάση
τα καταγεγραμένα taxa της ανωδασικής περιοχής που είναι γνωστά από την Mountain Flora of
Greece (Strid 1986, Strid & tan 1991). Το ποσοστό των ενδημικών με βάση τον συνολικό
αριθμό των ειδών (συμπεριλαμβανομένου και των κατώτερων υψομετρικά ζωνών), αναμένεται
να είναι μικρότερο από αυτό που αναγράφεται πιο πάνω.

Από τον Πίνακα 4.1 φαίνεται ότι τα όρη της Στερεάς Ελλάδας διαθέτουν
μικρότερα ποσοστά ενδημικών από τα όρη της Πελοποννήσου. Είναι άλλωστε
γνωστό από προηγούμενες έρευνες ότι οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας
διαθέτουν υψηλότερα ποσοστά ενδημικών από άλλες βορειότερες περιοχές οι οποίες
εμφανίζονται ιδιαίτερα φτωχές σε ενδημικά taxa (Turrill 1929). Τα όρη της
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Πελοποννήσου όπως ο Ταΰγετος , ο Χελμός και η Κυλλήνη διακρίνονται όπως
φαίνεται για τον υψηλό αριθμό ενδημικών
Ενδημικά ελληνικά που αναφέρονται για πρώτη φορά από τα
Βαρδούσια
1. Alkanna graeca
2. Asperula boissieri
3. Astragalus hellenicus
4. A. sempervirens subsp. cephalonicus
5. Campanula topaliana subsp. delfica
6. Circium heldreichii
7. Crepis hellenica
8. Dianthus diffusus
9. Erysimum graecum
10. Festuca cyllenica subsp. cyllenica
11. Genista milli
12. Geocaryum parnassicum
13. Inula parnassica
14. Minuartia juniperina subsp. glandulifera
15. Muscari pulchellum
16. Ophrys spruneri
17. Orchis boryi
18. Ornithogalum fimbriatum subsp. gracilipes
19. Paronychia albanica subsp. graeca
20. Taraxacum copidophylloides
21. T. gionense
22. T. molybdocephalum
23. Veronica sartoriana
Πίνακας 4.2 23 Ελληνικά ενδημικά taxa τα οποία αναφέρονται για πρώτη φορά από το συγκρότημα
των Βαρδουσίων.

που διαθέτουν υπογραμμίζοντας την ισχυρή γεωγραφική απομόνωση των
ενδημικών taxa προς τον νότο, αλλά και την σημασία του υψομέτρου στην
συγκέντρωση των ενδημικών. Αξιόλογο επίσης ποσοστό ενδημικών διαθέτουν και τα
όρη της Αττικής Γεράνεια, Πατέρας, Κιθαιρώνας (Κωνσταντινίδης 1997), αν
συνυπολογίσουμε το χαμηλό υψόμετρό τους σε σχέση με τα άλλα ψηλά όρη της Στ.
Ελλάδας. Αντίθετα η Οίτη αν και πολύ κοντά στο συγκρότημα των Βαρδουσίων δεν
διαθέτει σε σχέση με τα Βαρδούσια υψηλό αριθμό ενδημικών ούτε ως απόλυτο
αριθμό ούτε ως ποσοστό στο σύνολο της χλωρίδας (Καρέτσος 2001). Οι λόγοι για
αυτή την διαφοροποίηση φαίνεται να εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη ευρείας
ανωδασικής περιοχής στην Οίτη σε σχέση με τα Βαρδούσια.
Παράλληλα από την έρευνά μας, αναδεικνύονται ισχυρές φυτογεωγραφικές
σχέσεις μεταξύ των Βαρδουσίων και των γειτονικών ψηλών βουνών της Στερεάς,
αλλά και των βορειότερων ψηλών βουνών της Πελοποννήσου. Τους παράγοντες,
των οποίων η επίδραση φαίνεται να συνδέεται με την διαμόρφωση των
φυτογεωγραφικών σχέσεων των Βαρδουσίων με τα όρη αυτά, θα επιχειρήσουμε να
διερευνήσουμε σε επόμενη ενότητα.
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Από τη συσχέτιση του υψομέτρου και του αριθμού των ενδημικών φυτών σε
κάθε υψομετρική ζώνη, διαπιστώσαμε ότι στο συγκρότημα των Βαρδουσίων
αναδεικνύεται ένας ορεινός ενδημισμός, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των
ενδημικών «συσσωρεύεται» στατιστικά μεταξύ των 1500 και 2000 μέτρων. Σημαντικό
επίσης εμφανίζεται το ποσοστό των ενδημικών που φύονται στην ανώτερη
υψομετρική ζώνη (2000 –2495 μ.), αν ληφθεί υπόψη ότι η ζώνη αυτή είναι γυμνή
βλαστηστικά σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.

Γράφημα 4.1. Κατανομή του ποσοστού των ελληνικών ενδημικών σε σχέση με τέσσερεις
υψομετρικές ζώνες στα Βαρδούσια όρη.

Αναλυτικότερα η χαμηλή ζώνη των 400 έως 1000 μ. φιλοξενεί 23 ελληνικά ενδημικά
είδη και υποείδη που στο σύνολο των 104 ενδημικών αντιπροσωπεύουν ποσοστό
22%. Στην επόμενη υψομετρική ζώνη των 1000 έως 1500 μ. καταγράψαμε 56
ελληνικά ενδημικά taxa που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 53 % στο σύνολο των
ενδημικών, ενώ στην υψομετρική ζώνη 1500 - 2000 μ. συναντήσαμε 89 από αυτά,
ποσοστό 84% (τρία από αυτά είναι τοπικά ενδημικά). Τέλος στα μεγαλύτερα
υψόμετρα των 2000 έως 2495 μ. καταγράψαμε 40 από το σύνολο των ενδημικών
δηλ. ποσοστό 37%, ενώ δύο από τα αποκλειστικά των Βαρδουσίων φύονται σε αυτό
το υψόμετρο.
Παρόμοια κατανομή σε σχέση με το υψόμετρο εμφανίζουν και η Οίτη στην
Στερεά (Καρέτσος 2001) και η Κυλλήνη στην Πελοπόννησο (Δημόπουλος 1993). Ο
αυξημένος αριθμός των ενδημικών taxa στη ζώνη μεταξύ των 1500 και των 2000
μέτρων επιβεβαιώνει την άποψη προηγούμενων ερευνητών που σχετίζεται με την
υψομετρική απομόνωση και τον μειωμένο ανταγωνισμό που δέχονται τα ενδημικά σ’
αυτά τα υψόμετρα.
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Μεταξύ των φυτών που μετανάστευσαν κατά καιρούς από κάποια περιοχή σε
κάποια άλλη υπήρχαν είδη, που δεν μπόρεσαν ουσιαστικά να προσαρμοστούν σε
μια ευρεία ποικιλία περιβαλλόντων, ώστε να εξαπλωθούν σε μεγάλες γεωγραφικές
περιοχές. Έτσι περιορίσθηκαν στα γεωγραφικά όρια μεγάλων χερσονήσων όπως η
Βαλκανική χερσόνησος, ή στα όρια περιοχών που ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια
μιας χώρας όπως τα ελληνικά ενδημικά taxa ή τέλος σε πιο στενά όρια όπως στο
επίπεδο γεωγραφικών διαμερισμάτων ή και μεμονωμένων ορέων. Οι λόγοι της
απομόνωσης αυτής φαίνεται να συνδέονται με έλλειψη γενετικών μηχανισμών
προσαρμογής που σχετίζονται με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον
ανταγωνισμό μεταξύ τους. Έτσι μηχανισμοί όπως η πολυπλοειδία ή η αλλοπλοειδία
που επέτρεψαν σε άλλα φυτά την διεύρυνση της γενοτυπικής τους ταυτότητας
καθιστώντας τα αποτελεσματικούς ανταγωνιστές, συχνά λείπουν από κάποια
ενδημικά είδη, με αποτέλεσμα τον μειωμένο ανταγωνισμό έναντι άλλων και
ταυτόχρονα την μικρή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Τα
περισσότερα από τα ενδημικά είδη, φαίνεται να κέρδισαν μια θέση στα μεγάλα
υψόμετρα των ελληνικών βουνών, αντισταθμίζοντας έτσι την έλλειψη
αποτελεσματικών μηχανισμών ανταγωνισμού.
4.1 Φυτογεωγραφικές σχέσεις των Βαρδουσίων με βάση τα ελληνικά
ενδημικά taxa.
Συχνά επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις χλωριδικές σχέσεις μεταξύ
γεωγραφικών περιοχών ή ορέων με βάση τον αριθμό εμφανίσεων κοινών ενδημικών
taxa. Στην πραγματικότητα η σύγκριση αυτή με βάση τον αριθμό των κοινών
ενδημικών, δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο σύγκρισης, αλλά ένα δείκτη χλωριδικής
συγγένειας ο οποίος είναι πρακτικός και αναδεικνύει σε σημαντικό βαθμό την
χλωριδική ομοιότητα μεταξύ δύο περιοχών με διαφορετική χλωριδική σύνθεση
(Ιατρού 1986, Carlsröm 1986, κ.α.). Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι ο αριθμός
των κοινών ενδημικών taxa, ως συγκριτικό μέτρο χλωριδικής ομοιότητας, αποτελεί
για τη βοτανική επιστήμη μια συνηθισμένη πρακτική, ελλείψει άλλων πιο αξιόπιστων
δεικτών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό. Εν τούτοις η
επιλογή των ενδημικών taxa γι’ αυτή την σύγκριση, αποτελεί ικανοποιητικό
συγκριτικό κριτήριο, διότι τα taxa αυτά είναι από αρκετά έως αυστηρά στενότοπα,
που σημαίνει ότι η κοινή παρουσία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, όχι μόνο δεν
είναι τυχαία, αλλά συνήθως ερμηνεύεται με κοινά παλαιογεωγραφικά γεγονότα, τα
οποία πιθανώς επέδρασαν στις δύο περιοχές και οπωσδήποτε δημιούργησαν τις
κατάλληλες πεδολογικές συνθήκες για την εγκατάσταση αυτών των εξαιρετικά
απαιτητικών taxa.
Η φυτογεωγραφική σύγκριση με βάση τον αριθμό των ενδημικών taxa είναι
περισσότερο ασφαλής, στην περίπτωση που οι συγκρινόμενες περιοχές διαθέτουν
τον ίδιο ή παραπλήσιο βαθμό ενδημισμού. Στην αντίθετη περίπτωση η αξιοπιστία
της σύγκρισης μειώνεται σημαντικά.
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Πίνακας 4.3 ενδημικών ελληνικών taxa και η παρουσία τους στα γεωγραφικά διαμερίματα της χώρας
ΤΑΧΟΝ

StE

Pe

SPi

IoI

NPi

NC

Abies cephalonica

+

+

+

+

+

+

Achillea pindicola ssp.pindicola

+

Achillea umbellata

+

Alkanna calliensis

+

Alkanna graeca

+

+

Allium achaium

+

+

Alyssum baldassii

+

Anthemis spruneri

+

Arabis subflava

+

+

Arenaria guicciardii

+

+

Asperula boissieri

+

+

Asperula oetea

+

+

Asperula pinifolia

+

Astragalus hellenicus
Astragalus sempervirens ssp.
cephalonicus
Aubrieta gracilis

+

+

+

+

+

+

Aurinia gionae

+

+

Beta nana

+

+

Campanula radicosa

+

+

Campanula rupicola

+

EC

NE
+

NAe

WAe

EAe

Kik

KK

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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ΤΑΧΟΝ

StE

Campanula topaliana ssp. delphica

+

Carum heldreichii

+

Centaurea affinis ssp. pallidior

+

+

Centaurea nervosa ssp. promota

+

+

Cerastium candidissimum

+

Cirsium heldreichii

+

Cirsium mairei

+

Colchicum graecum

+

+

Corydalis blada ssp. parnassica

+

+

Crepis hellenica

+

+

Dactylorhiza baumanniana

+

Dianthus biflorus

+

+

Dianthus diffusus
Dianthus haematocalyx ssp.
ventricosus
Dianthus tymphresteus

+

+

+

+

Draba lacaitae

+

+

Draba parnassica

+

Edraianthus parnassicus

+

+

Erysimum asperulum

+

+

Erysimum cephalonicum

+

+

Erysimum graecum

+

+

Euphorbia deflexa

+

+

Pe

+

SPi

+

IoI

NPi

NC

EC

NE

NAe

WAe

EAe

Kik

KK

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
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ΤΑΧΟΝ

StE

Pe

Festuca cyllenica ssp. cyllenica

+

+

Fritillaria mutabilis

+

+

Fritillaria thessala ssp. thessala

+

Galium citraceum

+

+

Galium thymifolium

+

+

+

Genista milli

+

Geocaryum parnassicum

+

+

+

Gnaphalium roeseri ssp. roeseri

+

+

Hieracium leithneri

+

+

Hieracium scapigerum

+

+

Inula verbascifolia ssp. parnassica

+

+

Lamium garganicum ssp. pictum

+

+

Laserpitium pseudomeum

+

+

Leontodon graecus

+

+

Malcolmia graeca ssp. bicolor

+

+

+

Marubium velutinum

+

+

+

+

Minuartia confusa

+

+

Minuartia eurytanica
Minuatria juniperina ssp.
gladulifera
Muscari pulchellum

+

+

+

+

+

+

+

Onobrychis ebenoides

+

+

Ophrys spruneri

+

+

SPi

IoI

+

+

+

+

NPi

NC

EC

+

+

+

NE

NAe

WAe

EAe

Kik

KK

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
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ΤΑΧΟΝ

StE

Pe

SPi

Orchis boryi
Ornithogalum fimbriatum ssp.
gracilipes
Paronychia albanica ssp. graeca

+

+

+

+

+

+

+

Plantago atrata ssp.graeca

+

+

+

Poa trichophyla
Pterocephalus perennis ssp.
perennis
Rhamnus sibthorpianus

+

IoI

NPi

NC

EC

NE

NAe

WAe
+

+

+

+

+

Rhinanthus pubescens

+

+

Rindera graeca

+

+

Satureja horvatii ssp. macrophylla

+

Saxifraga sibthorpii

+

+

Scabiosa taygetea ssp. taygetea
Scorzonera purpurea ssp.
peristerica
Sedum apoleipon

+

+

Sedum laconicum ssp. laconicum

+

+

+

Sesleria vaginalis

+

+

+

Silene barbeyana

+

Silene congesta

+

+

+

Silene auriculata

+

+

+

+

+

EAe

Kik

KK

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
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ΤΑΧΟΝ

StE

Pe

SPi

Taraxacum amborum

+

Taraxacum copidophylloides

+

Taraxacum gionense

+

Taraxacum molybdocephalum

+

Thamnosciadium junceum

+

+

Thymus rechingeri ssp. rechingeri

+

+

+

Trifolium parnassi

+

+

+

Trinia frigida

+

+

Verbascum epixanthinum var. epix.
Verbascum speciosum ssp.
megaphlomos
Veronica chamaedrys ssp.
chamaedryoides
Veronica erinoides

+

+

+

+

+

+

+

+

Veronica sartoriana

+

+

Veronica thymifolia

+

+

+

Viola graeca

+

+

+

Viola poetica

+

70

40

ΣΥΝΟΛΑ

104*

99

+

IoI

NPi

NC

+

+

EC

NE

NAe

WAe

EAe

Kik

KK

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

15

26

19

11

9

3

21

6

4

Πίνακας 4.3 Παρουσία των ελληνικών ενδημικών taxa του συγκροτήματος των Βαρδουσίων σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας έτσι όπως αυτά
οριοθετούνται σύμφωνα με την Flora Hellenica (StE: Στερεά Ελλάδα, Pe: Πελοπόννησο, SPi: Νότια Πίνδος, Ioi: Ιόνιο, NPi : Βόρεια Πίνδος, NC: Βόρεια κεντρική
περιοχή, EC: Ανατολική κεντρική περιοχή, NE: Βόρεια ανατολική περιοχή, NΑe: Βόρειο Αιγαίο ,WAe: Δυτικό Αιγαίο, EΑe: Ανατολικό Αιγαίο, Kik: Κυκλάδες, KK:
Κρήτη - Κάρπαθος.)
(*) : Τα τοπικά ενδημικά taxa Achillea barbeyana, Alyssum nebrodense ssp. tenuicaule, Campanula columnaris, Cephalaria graberrima και Verbascum
reiseri δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω συγκριτικό πίνακα, καθώς απαντούν μόνο στα Βαρδούσια.
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4.1.1 Σχέσεις με φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Στην ενότητα αυτή επιχειρούμε να διερευνήσουμε (με βάση τον αριθμό των
κοινών ελληνικών ενδημικών), τις χλωριδικές σχέσεις μεταξύ του συγκροτήματος των
Βαρδουσίων με όλα τα φυτογεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, όπως αυτά
οριοθετούνται σύμφωνα με την Flora Hellenica.
Από την επεξεργασία του πίνακα 4.3 προκύπτει ότι το συγκρότημα διατηρεί
ισχυρές χλωριδικές σχέσεις με τρεις φυτογεωγραφικές περιοχές της χώρας. Με 99
κοινά με τα Βαρδούσια ελληνικά ενδημικά taxa, η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα
διακρίνεται για τον ισχυρό βαθμό χλωριδικής συγγένειας που διατηρεί με το
συγκρότημα. Ακολουθεί η Πελοπόννησος (Pe) με 70 κοινά ελληνικά ενδημικά και
αμέσως μετά η Νότια Πίνδος (SPi) με 40 κοινά ελληνικά ενδημικά taxa. Αντίθετα η
επίδραση της βόρειας Πίνδου (NPi) στα Βαρδούσια όρη φαίνεται να είναι
ασθενέστερη, ενώ με την βόρεια κεντρική περιοχή (NC) και το δυτικό Αιγαίο (WAe) η
χλωριδική σχέση εμφανίζεται ακόμη μικρότερη. Τέλος την μικρότερη σχέση με το
συγκρότημα, φαίνεται να έχουν τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.
Πιο κάτω επιχειρούμε να διερευνήσουμε αναλυτικότερα τις χλωριδικές σχέσεις
που αναπτύσσονται σε κάθε μια από τις γεωγραφικές περιοχές ξεχωριστά.
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100

Αριθμός κοινών ελληνικώ
ενδημικών
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StE

Pe
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NPi
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Ioi
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KK
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EAe
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NAe

Φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας

Ιστόγραμμα 4.1 Αριθμοί κοινών ενδημικών taxa μεταξύ των Βαρδουσίων και όλων των
φυτογεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας (με βάση τον χωρισμό που υιοθετεί η Flora Hellenica).
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4.1.1.1 Φυτογεωγραφικές σχέσεις των Βαρδουσίων με την Στερεά Ελλάδα.
Η χλωριδική σχέση ενός ορεινού συγκροτήματος με την υπόλοιπη περιοχή του
γεωγραφικού διαμερίσματος στο οποίο το ίδιο ανήκει δεν είναι πάντα αυτονόητη,
αφού για να αποδειχθεί μια σημαντική χλωριδική συγγένεια με βάση τον αριθμό των
κοινών ενδημικών ειδών και υποειδών δεν αρκεί μόνο να πληρούται το κριτήριο της
κοντινής απόστασης.
Στην περίπτωση των Βαρδουσίων η σχέση αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα
ισχυρή κυρίως λόγω της ύπαρξης στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας τριών μεγάλων
κοντινών ορεινών όγκων (Οίτη, Γκιώνα, Παρνασσός). Τα όρη αυτά λόγο του μεγάλου
τους υψομέτρου και της ποικιλίας των οικοτόπων που εμφανίζουν, αποτέλεσαν ένα
σημαντικό πυρήνα, όπου φιλοξενήθηκαν πολλοί ενδημίτες. Παράλληλα άλλα τρία
ψηλά βουνά στα ανατολικά των Βαρδουσίων (ο Τυμφρηστός, η Καλιακούδα και η
Χελιδόνα) αυξάνουν τον αριθμό των κοινών ενδημικών. Έτσι από το σύνολο των 104
ενδημικών που φύονται στα Βαρδούσια αν αφαιρέσουμε τα πέντε τοπικά ενδημικά,
όλα τα υπόλοιπα συναντώνται και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα. Δώδεκα από
αυτά είναι ενδημικά της Στερεάς Ελλάδας (Πίνακας 4.4), από τα οποία η Campanula
topaliana subsp. delphica αναφέρεται για πρώτη φορά από το συγκρότημα.

+

Campanula rupicola

+

+

Campanula topaliana ssp. delphica

+

+

Carum heldreichii

+

+

Corydalis blada ssp. parnassica

+

+

+

Dianthus haematocalyx ssp. ventricosus

+

+

+

Γερ,/Πατ./Κυθ.

+

Τυμφρηστός

Παρνασσός

Anthemis spruneri

ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΤΑΧΑ
ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οίτη

Γκιώνα

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

+

+

Alkanna calliensis*

+

+

Genista millii
Poa trichophylla

+

+

Silene barbeyana

+

+

Taraxacum amborum

+

Viola poetica

+

+

+
+

+

Πίνακας 4.4 Ενδημικά της Στερεάς Ελλάδας που φύονται στα Βαρδούσια και οι
παρουσίες τους στα όρη της Στερεάς. (Η Alkanna calliensis αναφέρεται από την
Χελιδόνα).
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Από την εξάπλωση των στενότοπων ενδημικών στα υπόλοιπα όρη της Στερεάς
(πίνακας 4.4) είναι προφανής η ισχυρή χλωριδική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ
των Βαρδουσίων, του Παρνασσού και της Γκιώνας. Επιπλέον αποκαλύπτεται ότι
από το σύνολο των δώδεκα ενδημικών της Στερεάς Ελλάδας που φύονται στα
Βαρδούσια, τα 9 από αυτά (εκτός από το Taraxacum amborum που εντοπίστηκε
μόνο στην Γκιώνα και την Alkanna calliensis), είναι κοινά και στον Παρνασσό και
στην Γκιώνα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Alkanna calliensis, η οποία
αναφέρεται από τα Βαρδούσια και συγκεκριμένα από την περιοχή του Κόρακα (2.495
μ.), για πρώτη φορά από τον Haláscy ( 1902), ενώ υπάρχει παλαιότερη αναφορά του
Heldreichii (1888), απο την περιοχή της Χελιδόνας στην Ευρυτανία κοντά στο
«Μικρό χωριό». Έκτοτε η παρουσία της ήταν άγνωστη από τα Βαρδούσια, ενώ δεν
αναφέρεται ούτε από την Mountain Flora of Greece (Strid & Tan 1991). Εμείς όμως
την συναντήσαμε σε αρκετές θέσεις στα Βαρδούσια επιβεβαιώνοντας την παρουσία
της στο συγκρότημα.
Για την φυτογεωγραφική σύγκριση του συγκροτήματος των Βαρδουσίων με
την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα χρησιμοποιήσαμε πέντε όρη της Στερεάς από τα
οποία μόνο τα τρία είναι επαρκώς ερευνηθέντα.
Πρόκειται για τα χαμηλά όρη της Αττικής: Γεράνεια, Πατέρας, Κιθαιρώνας
(Κωνσταντινίδης 1997) που θεωρήθηκαν εδώ ως ενιαίο σύνολο, το όρος Οίτη
(Καρέτσος 2001) που είναι και το κοντινότερο στα Βαρδούσια επαρκώς μελετημένο
όρος, τον Τυμφρηστό (Dimitrellos & Christodoulakis 1999) και τέλος την Γκιώνα και
τον Παρνασσό που έχουν μελετηθεί μερικώς μόνο από έλληνες και ξένους
ερευνητές. Την Γκιώνα και τον Παρνασσό τα συμπεριλάβαμε στην σύγκρισή μας
διότι είναι τα πιο κοντινά ορεινά συγκροτήματα, ενώ ταυτόχρονα και τα τρία όρη
διαθέτουν αντίστοιχα υψόμετρα με ευρεία ανωδασική περιοχή και εκτεταμένες
κορυφές πάνω από τα 2200μ. Έτσι παρ’ όλες τις γεωλογικές και μικροκλιματικές
διαφορές τους, παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους. Επιπλέον και τα
τρία αυτά ψηλά βουνά της Στερεάς Ελλάδας, θεωρείται ότι αποτελούν μια ξεχωριστή
ομάδα ή μια μοναδική ενότητα, αφού συγκροτούν τον ορεινό πυρήνα της κεντρικής
Στερεάς. Άλλωστε ανέκαθεν προσέλκυαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών, οι
οποίοι συχνά τα μελετούσαν μαζί, κάνοντας αναπόφευκτα τις απαραίτητες
συγκρίσεις, όπως ο Γάλλος φυτοκοινωνιολόγος Quezel (1963).
Στο ιστόγραμμα (4.2) που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός κοινών
ελληνικών ενδημικών taxa μεταξύ του συγκροτήματος των Βαρδουσίων και πέντε
άλλων ορέων της Στερεάς Ελλάδας τα οποία έχουμε αναφέρει ήδη πιο πάνω.
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+

+

+

+

Achillea pindicola ssp. pindicola
Achillea umbellata

Μαίναλο
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Alkanna calliensis

+

Alkanna graeca

+

+

+

+

Allium achaium

+

Alyssum baldassii

+

Anthemis spruneri

+

Arabis subflava

+

Arenaria guicciardii

+

+

+

Asperula boissieri

+

Asperula oetea
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+
+

+

+

+

Asperula pinifolia
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+

+

+

+

+
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Astragalus hellenicus

+

+

Astragalus sempervirens ssp. cephalonicus
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+

Aubrieta gracilis
Aurinia gionae

+

Beta nana
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+
+

+

+

+

+
+

+
+
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Συντομογραφίες ορέων

Γκ.
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Cerastium candidissimum
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Cirsium heldreichii
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Cirsium mairei
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Colchicum graecum
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Corydalis blada ssp. parnassica
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Crepis hellenica
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Dactylorhiza baumanniana
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Dianthus biflorus
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Dianthus diffusus
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Dianthus haematocalyx ssp. ventricosus
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Dianthus tymphresteus
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Draba lacaitae
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Draba parnassica
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Edraianthus parnassicus
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Erysimum asperulum

+

+
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Συντομογραφίες ορέων
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Galium citraceum
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Geocaryum parnassicum
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Malcolmia graeca ssp. bicolor
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Minuartia confusa
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Minuartia eurytanica
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Muscari pulchellum
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Hieracium leithneri

Onobrychis ebenoides
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Ophrys spruneri

+
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+
+

+
+
+
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Συντομογραφίες ορέων

Γκ.

Παρ.

Οιτ.

Ornithogalum fimbriatum ssp. gracilipes
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Paronychia albanica ssp. graeca
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Plantago atrata graeca
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Poa trichophylla
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Pterocephalus perennis ssp. perennis
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Scabiosa taygetea ssp. taygetea

+

+

Scorzonera purpurea ssp.peristerica

+

+

Sedum apoleipon

+

+

+

+

Sedum laconicum ssp. laconicum

+

+

+

+

Sesleria vaginalis

+

+

Silene barbeyana
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+

Silene congesta
+

Taraxacum amborum
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Silene auriculata
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Taraxacum copidophylloides
Taraxacum gionense
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+

+

Satureja horvatii ssp. macrophylla
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Taraxacum molybdocephalum

+
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+

Thamnosciadium junceum

+

Thymus rechingeri ssp. rechingeri

+

+

+

+

+
+

+
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Συντομογραφίες ορέων

Γκ.

Παρ.

Οιτ.

Τυμ.

Trifolium parnassi
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+

Trinia frigida
Verbascum epixanthinum var.
epixanthinum
Verbascum speciosum ssp. megaphlomos
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+

+
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Veronica chamaedrys ssp. chamaedryoides

+

+

+

Veronica erinoides

+

+

Veronica sartoriana

+

+

Veronica thymifolia

+

+

+

+

+

Viola graeca

+

+

+

+

+

Viola poetica

+

+

+
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23

20

+
+

+

+

+
42

48
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(*) : Τα πέντε τοπικά ενδημικά taxa Achillea barbeyana, Alyssum nebrodense ssp. tenuicaule, Campanula columnaris, Cephalaria graberrima και
Verbascum reiseri δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω συγκριτικό πίνακα καθώς η εξάπλωσή τους περιορίζεται στα Βαρδούσια.
Πίνακας 4.5 Ενδημικά ελληνικά taxa και η παρουσία τους στα συγκρινόμενα Όρη.
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Αρ.κοινών ενδημικών
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Ιστόγραμμα 4.2 Αριθμός κοινών ελληνικών ενδημικών taxa μεταξύ του συγκροτήματος των
Βαρδουσίων και άλλων πέντε ορέων της Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα τα Βαρδούσια φαίνεται να
αναπτύσσουν με την Γκιώνα την πιο ισχυρή χλωριδική σχέση.
Αρχικά ο αριθμός των κοινών ενδημικών μεταξύ Γκιώνας και
Βαρδουσίων ήταν μικρότερος, αλλά κατόπιν επισκέψεών μας στον ορεινό
όγκο της Γκιώνας κατά την διάρκεια της διδακτορικής έρευνας, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η αντικειμενικότητα συγκρίσεων (κυρίως όσο αφορά την
φυσιογνωμία της βλάστησης και του γεωλογικού υποστρώματος), μας δόθηκε
η ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τον κατάλογο αυτό με δικές μας νέες αναφορές
ενδημικών taxa, που δεν αναφέρονταν ως σήμερα από τον ορεινό όγκο της
Γκιώνας, όπως η Campanula topaliana subsp. delfica ενώ επιβεβαιώσαμε και
την παρουσία του ενδημικού Thymus rechingeri subsp. rechingeri που
αναφερόνταν από την Γκιώνα από μια παλιά συλλογή του Halacsy (C.Baden
in Strid & Tan 147:1991). Με την προσθήκη αυτή ο αριθμός των κοινών
ενδημικών μεταξύ Γκιώνας και Βαρδουσίων αυξήθηκε σε 76 taxa.
Η στενή χλωριδική σχέση με την Γκιώνα εστιάζεται στους παρακάτω
λόγους :
• Στην κοντινή μεταξύ τους απόσταση, με την παρεμβολή του ποταμού
Μόρνου.
• Στην ευρύτητα της ανωδασικής περιοχής της Γκιώνας, αντίστοιχη με αυτή
των Βαρδουσίων,
• Στην ταύτιση των ανώτερων υψομέτρων τους (Βαρδούσια 2495 μ., Γκιώνα
2507 μ.)
• Στο κοινό γεωλογικό υπόστρωμα (μόνο όσο αφορά τον ασβεστόλιθο που
συναντάμε στην ανώτερη ανωδασική ζώνη της Γκιώνας ).
Έτσι ακόμη και αδρομερώς μελετημένη η Γκιώνα, με κριτήριο τον
αριθμό των κοινών ενδημικών, επιδεικνύει μια αξιοσημείωτα ιδιαίτερα στενή
χλωριδική σχέση με το συγκρότημα των Βαρδουσίων.
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Εκτός όμως από τις ομοιότητες υπάρχουν δύο βασικές διαφορές μεταξύ
των δύο ορέων:
Η πρώτη διαφορά αφορά λιθολογική σύσταση. Σύμφωνα με τους Celet
(1962), Ardaens (1978) και Fleury (1980) η γεωλογική σειρά της ενότητας
των Βαρδουσίων παρουσιάζει μεγάλη λιθολογική ποικιλία σε αντίθεση με αυτή
της Γκιώνα και του Παρνασσού όπου πελαγικοί ασβεστόλιθοι εναλλάσσονται
με δολομίτες και σχιστοκερατόλιθους. Η διαπίστωση αυτή αντανακλά άμεσα
στην ποικιλία των βιοτόπων και κατ’ επέκταση στη χλωρίδα και στη βλάστηση,
η οποία πράγματι εμφανίζεται να παρουσιάζει μια μονότονη επανάληψη (σε
σχέση με τα Βαρδούσια), περισσότερο στην ανωδασική ζώνη του Παρνασσού
και λιγότερο της Γκιώνας.
Η δεύτερη διαφορά εντοπίζεται στην ποσότητα της υγρασίας. Στα
Βαρδούσια η ύπαρξη του φλύσχη πάνω στον οποίο εδράζονται οι ανώτεροι
ασβεστόλιθοι, είναι δυνατό να εγκλωβίσει μάζες νερού στο εσωτερικό του, οι
οποίες κατά την κίνησή τους προς τα κάτω συναντούν
φλυσχικής
συστάσεως στρώμα μικρής υδατοπερατότητας, προκαλώντας έτσι την εκροή
του νερού επιφανειακά, εμφανίζοντας πολλά μικρά ή μεγάλα ρεύματα που
διασχίζουν τα αλπικά λιβάδια (Χιονολίβαδα1). Τα ρεύματα αυτά δημιουργούν
μια αξιοθαύμαστη ποικιλία περιβαλλόντων, που εξαρτώνται τόσο από την
ποσότητα των υδάτων στα ρεύματα, όσο και από τις κλίσεις και την ταχύτητα
ροής του νερού, ενώ ταυτόχρονα η σταδιακή διαβάθμιση της υγρασίας στις
όχθες των ρευμάτων δημιουργεί μια εκπληκτικά μεγάλη ποικιλία μικρών
οικοτόπων με διαφορετική χλωριδική σύνθεση. Αντίθετα η Γκιώνα και ο
Παρνασσός, εξ’ αιτίας του ασβεστόλιθου ο οποίος αφήνει το νερό να περνά
μέσα από τις σχισμές καταλήγοντας στα βαθύτερα υπόγεια στρώματα,
εμφανίζονται με πολύ λιγότερη υγρασία από τα Βαρδούσια.
Πρέπει να αναφέρουμε εδώ έναν επιπλέον λόγο που δικαιολογεί την
ξηρότητα της Γκιώνας σε σχέση με τα Βαρδούσια. Οι υγροί ομβροφόροι
άνεμοι που κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά προσκρούουν αρχικά
στον ορεινό όγκο της οροσειράς των Βαρδουσίων, η οποία είναι διατεταγμένη
με κατεύθυνση βορά – νότο, αδειάζοντας στην δυτική πλευρά το μεγαλύτερο
μέρος των υδρατμών τους. Αργότερα, κινούμενοι προς τα ανατολικά,
συναντούν τον ορεινό όγκο της Γκιώνας, αλλά ήδη έχουν χάσει ένα μεγάλο
μέρος από την υγρασίας τους πάνω στο συγκρότημα των Βαρδουσίων.

1

Υιοθετούμε αυτόν τον όρο για τα λιβάδια της ανωδασικής ζώνης (1600 μ. – 2200 μ.) τα
οποία φιλοξενούν βλάστηση ιδιαίτερα χαμηλή από 4 έως 7 εκατοστόμετρα παρουσιάζοντας
μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο χλοοτάπητα παρά φυσικό λιβάδι. Πράγματι τα λιβάδια
αυτά αποτελούνται από ένα πυκνό συνεκτικό τάπητα ο οποίος συντίθεται από μια εξαιρετικά
μεγάλη ποικιλία χλωριδικών ειδών με ισχυρό και βαθύ ρίζωμα, που συγκρατεί
αποτελεσματικότατα το έδαφος σ’ αυτά τα μεγάλα υψόμετρα. Ο Γάλλος φυτοκοινωνιολόγος ερευνητής Quezel αναφέρει τα λιβάδια αυτά με τον όρο “Pelouses rases” που μπορεί να
μεταφραστεί ως ¨Ξυρισμένα λιβάδια¨ εξ’ αιτίας μάλλον της εξαιρετικά χαμηλής βλάστησης που
φαίνεται να είναι σχεδόν κολλημένη πάνω στο έδαφος.
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Τα Βαρδούσια διατηρούν επίσης ισχυρή χλωριδική σχέση με τον
Παρνασσό, αφού 66 από τα 104 ελληνικά ενδημικά που βρίσκονται στα
Βαρδούσια συναντώνται και εκεί. Ήδη έχουμε αναφερθεί στους λόγους αυτής
της χλωριδικής συγγένειας και θα προσθέταμε ότι όλα τα παραπάνω
αναφερθέντα για την Γκιώνα ισχύουν και για τον Παρνασσό, τόσο λόγω της
κοινής φυσιογνωμίας των δύο ορέων, όσο και της κοινής παλαιογεωγραφικής
τους καταγωγής.
Με τη γειτονική Οίτη τα Βαρδούσια διατηρούν ισχυρή χλωριδική
συγγένεια (57 κοινά ενδημικά), όχι όμως στο βαθμό που διατηρούν με την
Γκιώνα και το Παρνασσό. Οι λόγοι εστιάζονται όχι μόνο στην διαφορά του
υψομέτρου των δύο ορέων (Οίτη 2152 μ. , Βαρδούσια 2495 μ .), αλλά κυρίως
στην μικρή έκταση της ανωδασικής περιοχής της Οίτης σε σχέση με τα
Βαρδούσια, καθώς και στις διαφορές της μορφής του αναγλύφου που
εντοπίζονται μεταξύ των δύο ορέων (τα Βαρδούσια διαθέτουν πολύ
περισσότερες απότομες βραχώδεις εξάρσεις, ψηλές κορυφές, κλπ.). Πρέπει
να τονιστεί εδώ ότι η μεγάλη έκταση της ανωδασικής περιοχής, είναι
ουσιαστικής σημασίας για τον αριθμό των ενδημικών taxa καθώς η παρουσία
των συνδέεται με το υψόμετρο. Έτσι η μεγάλη έκταση στα μεγάλα υψόμετρα,
παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο απ’ ότι το ανώτερο υψόμετρο ενός όρους.
Αντίθετα η Γκιώνα και ο Παρνασσός διαθέτουν ευρεία ανωδασική περιοχή,
διαμορφώνοντας μεγαλύτερη ποικιλία οικοτόπων με μεγάλο υψόμετρο,
αυξάνοντας έτσι την ευκαιρία εγκατάστασης των απαιτητικών (ως προς τις
οικολογικές αυτές συνθήκες), ενδημικών taxa.
Σημαντική αναδεικνύεται η χλωριδική σχέση των Βαρδουσίων με τον
Τυμφρηστό, που έρχεται τρίτος (μαζί με την Οίτη), σε αριθμό κοινών με τα
Βαρδούσια ελληνικών ενδημικών (57 κοινά ενδημικά taxa). Αν και
περισσότερο απομακρυσμένος ο Τυμφρηστός απο τα Βαρδούσια σε σχέση με
τα προηγούμενα ορεινά συγκροτήματα, εν τούτοις επιδεικνύει μια ιδιαίτερη
στενή φυτογεωγραφική σχέση, η εξήγηση της οποίας, πρέπει να αναζητηθεί
κυρίως στην επίδραση της οροσειράς της Πίνδου, που και για τα δύο όρη
στάθηκε καταλυτική στην διαμόρφωση της χλωριδικής τους ταυτότητας.
Υπογραμμίζουμε επίσης την παρόμοια εικόνα των γεωλογικών
υποστρωμάτων, ιδιαίτερα της ανωδασικής ζώνης μεταξύ των δύο
συγκροτημάτων, συνυπολογίζοντας επιπλέον την ευρύτητα της ανωδασικής
περιοχής του Τυμφρηστού, ιδιαίτερα πάνω από τα 2000 μ.
Τέλος με τα χαμηλά όρη της Αττικής Γεράνεια – Πατέρας – Κιθαιρώνας,
τα Βαρδούσια διατηρούν ασθενή χλωριδική σχέση για αρκετούς προφανείς
λόγους, πολλούς από τους οποίους, αναφέραμε ήδη στο κεφάλαιο της
χλωρίδας κατά τη χλωριδική σύγκριση με άλλα όρη με τη βοήθεια του δείκτη
Sørensen. Το χαμηλό υψόμετρο των ορέων αυτών, η απουσία ευρείας
ανωδασικής περιοχής και οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της ανατολικής
Ελλάδας, που παραπέμπουν περισσότερο προς το κλίμα των νησιών του
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Αιγαίου και λιγότερο σε αυτό της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας,
υπογραμμίζουν ότι οι διαφορές των βουνών που συγκροτούν τον ορεινό
πυρήνα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικές με την
ανατολική Στερεά. Έτσι, όπως θα δούμε πιο κάτω, οι φυτογεωγραφικές
ομοιότητες των βουνών της βόρειας Πελοποννήσου είναι πολύ μεγαλύτερες
με το συγκρότημα των Βαρδουσίων, παρά με τα όρη της ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας.
4.1.1.2 Φυτογεωγραφική σχέση των Βαρδουσίων με την Πελοπόννησο και τα
όρη της.
Η Πελοπόννησος κατέχει εξέχουσα θέση στον αριθμό των ενδημικών
που φιλοξενεί σε σχέση με τα υπόλοιπα γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
Ωστόσο δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία ούτε για το συνολικό αριθμό
των φυτικών taxa που φιλοξενεί, ούτε και για τον συνολικό αριθμό των
ενδημικών που διαθέτει. Μπορούμε όμως με σχετική ακρίβεια (από τις μέχρι
σήμερα ερευνητικές προσπάθειες), να προσδιορίσουμε αρκετά από τα
απαιτούμενα χλωριδικά δεδομένα, ικανά για μια ασφαλή σύγκριση.
Ήδη στο έργο Mountain Flora of Greece (Strid 1986, Strid & Kit Tan
1991), έχει προσδιορισθεί το ποσοστό των ενδημικών taxa στην
Πελοπόννησο (16,3%), όσο αφορά βέβαια μόνο τα χλωριδικά στοιχεία που
φύονται πάνω από το υψόμετρο των 1500μ., τα οποία αντιπροσωπεύουν
συνολικά για ολόκληρη την Ελλάδα περίπου το 25 – 28% της συνολικής
χλωρίδας. Το ποσοστό των ορεινών ενδημικών taxa για την Στερεά Ελλάδα
ανέρχεται σε 15,5%, ποσοστό που τη φέρνει στη δεύτερη θέση σε ποσοστό
ορεινών ενδημικών taxa, ενώ πολύ πιο πίσω ακολουθεί η νότια Πίνδος με
μόλις 9,5% ορεινά ενδημικά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η φυτογεωγραφική σύγκριση με βάση τον
αριθμό των ενδημικών taxa, μεταξύ των βουνών της Πελοποννήσου και των
Βαρδουσίων αποδεικνύεται αξιόπιστη, διότι αφορά δύο περιοχές με
παραπλήσιο βαθμό ενδημισμού (τουλάχιστο όσον αφορά την ορεινή
χλωρίδα).
Από το ιστόγραμμα 4.3 αποκαλύπτεται ότι το συγκρότημα των
Βαρδουσίων διατηρεί με την Πελοπόννησο την πιο στενή χλωριδική σχέση,
αφού 70 από τα ελληνικά ενδημικά taxa που φύονται στα Βαρδούσια
υπάρχουν και στα Πελοποννησιακά όρη.
Η παραπάνω παρατήρηση δεν επισημαίνεται για πρώτη φορά. Πολλοί
ερευνητές όπως οι: Strid 1993, Δημόπουλος 1993, Καρέτσος 2001,
Μαρούλης 2003, είχαν αναφερθεί στην ισχυρή φυτογεωγραφική σχέση μεταξύ
Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου
προϋπάρχοντα χλωριδικά δεδομένα εμπλουτίζονται με νέα. Κάθε φορά
λοιπόν που επαναδιατυπώνονται απόψεις σχετικά με φυτογεωγραφικές
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σχέσεις, οπωσδήποτε αυτές αντανακλούν τα νέα δεδομένα αυξάνοντας έτσι
την ασφάλεια παλαιότερων εκτιμήσεων.
Καθώς λοιπόν η φυτογεωγραφική σύνδεση μεταξύ των Βαρδουσίων και
των ορέων της βόρειας Πελοποννήσου, επιβεβαιώνει και πάλι τη χλωριδική
σχέση μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οφείλουμε να
αναφερθούμε στους λόγους που οδήγησαν στη στενή αυτή χλωριδική
σύνδεση. Οι λόγοι αυτοί φαίνεται να έχουν σχέση με παλαιογεωγραφικά
δεδομένα καθώς και με κοινούς αβιοτικούς παράγοντες (κλίμα, γεωλογικό
υπόστρωμα), που επέδρασαν πάνω στη βλάστηση:
Πρίν λίγα χρόνια οι γεωλόγοι πίστευαν ότι τόσο τα Βαρδούσια, όσο και
η Κυλλήνη και ο Ολίγυρτος (Ωλονός), καθώς και μια ευρεία γεωλογική ζώνη
γύρω από τα όρη αυτά, ανήκαν στη γεωλογική ζώνη που είναι γνωστή με το
όνομα ζώνη Ωλονού – Πίνδου. Σήμερα η άποψη αυτή (όσο αφορά τα
Βαρδούσια) έχει αναθεωρηθεί (Κατσικάτσος 1992). Όπως αναφέραμε
λεπτομερέστερα στην αντίστοιχη ενότητα, σήμερα δεχόμαστε ότι το τμήμα της
Μαλιακής – Βαρδουσίων - Επιδαύρου υποθαλάσσιας αύλακας (το οποίο
«έδωσε» το συγκρότημα των Βαρδουσίων), διαθέτει διαφορετική λιθολογική
δομή από την παραπάνω ζώνη. Εντούτοις πρέπει να επισημάνουμε ότι οι
γεωλογικές ομοιότητες μεταξύ των δύο ενοτήτων παραμένουν εξαιρετικά
σημαντικές.
Κατά τη Δειναρική τεκνονική φάση CT3 (Ανώτερο Ηώκαινο – Κατώτερο
Ολιγόκαινο, δηλ. 40 – 30 εκ. χρόνια πριν), έχουμε τη σταδιακή ανάδυση της
Πινδικής κορδιλλιέρας, τμήματα της οποίας αποτέλεσαν τόσο το συγκρότημα
των Βαρδουσίων, όσο και τα όρη της Πελοποννήσου, όπως η Κυλλήνη, ο
Χελμός και ο Ταΰγετος. Κατά τη διάρκεια της ορογενετικής αυτής φάσης η
Πελοπόννησος ήταν ενωμένη με τη Στερεά Ελλάδα, καθώς ο Κορινθιακός
κόλπος άρχισε την εμφάνισή του κατά τον αποχωρισμό της Στερεάς από την
Πελοπόννησο που έλαβε χώρα κατά το Πλειόκαινο, σαν ένα μεγάλο τεκτονικό
βύθισμα που άρχισε πρίν από 5,4 – 2,4 εκ. χρόνια και ολοκληρώθηκε μόλις
900.000 χρόνια πριν. Έτσι ενώ σήμερα ο Κορινθιακός θα μπορούσε να
αποτελεί φυσικό όριο φυτογεωγραφικής εξάπλωσης (για κάποια είδη), το
διάστημα εκείνο φυτά και ζώα μετακινούνταν από την μια περιοχή στην άλλη,
χωρίς φυσικά εμπόδια. Σαν συνέπεια πολλά στενότοπα taxa που ως τότε
ήταν εγκατεστημένα βορειότερα (Πίνδο και Στερεά), εξαπλώθηκαν σε
νοτιότερες περιοχές της Πελοποννήσου.
Επειδή η φυτογεωγραφική σχέση με την Πελοπόννησο αποδεικνύεται
εξαιρετικά ισχυρή, έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί η σχέση του
συγκροτήματος των Βαρδουσίων με κάθε ένα από τα πιο μελετημένα όρη της.
Για τη σύγκρισή μας χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από επτά Πελοποννησιακά
όρη, με κύρια συγκριτικά κριτήρια το βαθμό της χλωριδικής μελέτης για το
κάθε ένα και το υψόμετρο. Έτσι φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε τα πιο
γνωστά χλωριδικά όρη χωρίς να παραλείψουμε όρη με μεγάλο υψόμετρο και
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κατά συνέπεια με ευρεία ανωδασική περιοχή όμοια με εκείνη των
Βαρδουσίων. Η Κυλλήνη (Δημόπουλος 1993), το Παναχαϊκό2 (Λαλιώτης
2001) και Ερύμανθος (Μαρούλης 2003), είναι τα μόνα επαρκώς, μέχρι σήμερα
μελετημένα Πελοποννησιακά όρη. Συμπεριλάβαμε επίσης τον Χελμό και τον
Ταΰγετο, ψηλά βουνά με πολλά όμοια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με το
συγκρότημα των Βαρδουσίων. Ο Πάρνωνας και το Μαίναλο, αν και θα
μπορούσαν να παραληφθούν, εν τούτοις συμπεριελήφθησαν διότι από την
σύγκριση προέκυψαν ενδιαφέρουσες διαφορές. Πρέπει εδώ να
υπενθυμίσουμε αρκετά απο τα όρη της Πελοποννήσου, έχουν μελετηθεί (και
ιδιαίτερα όσο αφορά τον ενδημισμό), σε ικανοποιητικό βαθμό κυρίως από
Έλληνες αλλά και ξένους, ερευνητές (Ιατρού 1986, Dimopoulos & Georgiadis
1992, Μαρούλης 2003). Το πρόσφατα εκδοθέν «Endemic Plants of Greece The Peloponnese» (Tan & Iatrou 2001) περιλαμβάνει μεγάλο συγκεντρωτικό
υλικό από πρόσφατες και παλιότερες έρευνες ενδημικών taxa της
Πελοποννήσου. Το έργο αυτό μας βοήθησε σημαντικά στην φυτογεωγραφική
εξάπλωση των ενδημικών στα συγκρινόμενα όρη. Από τη συγκριτική αυτή
έρευνα, με βάση πάντα τον αριθμό των ενδημικών taxa, προέκυψε ότι το
συγκρότημα των Βαρδουσίων εμφανίζει με την Κυλλήνη (52 κοινά ελληνικά
ενδημικά taxa), ενώ ακολουθεί ο Χελμός, ο Ταΰγετος και ο Ερύμανθος (με 48,
46 και 42 κοινά ελληνικά ενδημικά αντίστοιχα), χωρίς ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ τους στον αριθμό των κοινών ενδημικών που διατηρούν με τα
Βαρδούσια. Αντίθετα ο Πάρνωνας, το Μαίναλο και το Παναχαϊκό δεν φαίνεται
να εμφανίζουν την ίδια στενή σχέση με τα Βαρδούσια. Τόσο οι ομοιότητες
όσο και οι διαφορές των ορέων που χρησιμοποιήσαμε για σύγκριση με τα
Βαρδούσια, φαίνεται να έχουν σχέση με φυσιογνωμικούς χαρακτήρες, όπως
το ανάγλυφο, το υψόμετρο και τη σύσταση του γεωλογικού υποστρώματος
του καθενός. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάρτιση ιστογράμματος, όπου
αποτυπώνεται ο αριθμός των κοινών ενδημικών για κάθε όρος σε σχέση με τα
Βαρδούσια, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται για το κάθε ένα το υψόμετρο και ο
συνολικός αριθμός των ενδημικών που φιλοξενεί (Ιστόγραμμα 4.3).
Όρη με μεγάλο υψόμετρο (και κατ’ επέκταση με ευρεία ανωδασική
ζώνη), όπως η Κυλλήνη, ο Χελμός και ο Ταΰγετος, διαθέτουν ταυτόχρονα
υψηλό αριθμό κοινών ενδημικών με τα Βαρδούσια. Αντίθετα τα τρία τελευταία,
των οποίων το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 2000 μέτρα, δείχνουν να διαθέτουν συγκριτικά με τα πρώτα - ασθενή σχέση με το συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Παρατηρούμε επίσης ότι οι διαφορές στον αριθμό των κοινών ενδημικών
μεταξύ των Βαρδουσίων και του Χελμού, του Ταϋγέτου και του Ερυμάνθου
ουσιαστικά δεν είναι υπολογίσιμες. Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι το τρίτο
2

Το όρος μελετήθηκε χλωριδικά μόνο όσο αφορά το ανωδασικό τμήμα (>1400 μ .) στα
πλαίσια μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης από τον κ. Λαλιώτη (Πάτρα 2001). Ο Λαλιώτης
αναφέρει 32 ενδημικά για την ανωδασική περιοχή ποσοστό 13,31%. Στο πρόγραμμα Natura
2000 αναφέρονται 43 συνολικά ενδημικά από ολόκληρο το όρος.
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Ιστόγραμμα 4.3: Σύγκριση του συγκροτήματος των Βαρδουσίων με τα σημαντικότερα όρη της
Πελοποννήσου, με βάση των αριθμό των κοινών ενδημικών taxa (κίτρινα νούμερα). Στο ίδιο
ιστόγραμμα σημειώνονται και τα υψόμετρα των επτά συγκρινόμενων ορέων, με φθίνουσα
σειρά φυτογεωγραφικής συγγένειας σε σχέση με τα Βαρδούσια. Στην βάση κάθε πυραμίδας
εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των ενδημικών taxa.

από τα όρη αυτά είναι πλήρως μελετημένο, ενώ τα δύο πρώτα σημαντικά
λιγότερο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν Χελμός και Ταΰγετος ήταν
μελετημένα στον ίδιο βαθμό με τον Ερύμανθο, ίσως να εμφάνιζαν ακόμη
υψηλότερο αριθμό κοινών ενδημικών με τα Βαρδούσια απ’ ότι εμφανίζεται με
τα σημερινά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η φυτογεωγραφική σχέση
του Χελμού και του Ταϋγέτου με τα Βαρδούσια αποδεικνύεται ισχυρότερη από
αυτή του Ερυμάνθου. Επίσης στο ίδιο ιστόγραμμα, όπου εμφανίζεται ο
αριθμός των ενδημικών taxa σε σχέση με το υψόμετρο, επιβεβαιώνεται ότι ο
αριθμός των ενδημικών είναι ανάλογος του υψομέτρου. Διαπιστώνεται
επίσης, ότι τα Πελοποννησιακά όρη που βρίσκονται βόρειο-δυτικά (Παναχαϊκό
και Ερύμανθος), διαθέτουν μικρότερο αριθμό ενδημικών, σε αντίθεση με αυτά
που βρίσκονται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου (Κυλλήνη,
Χελμός) και νότιο (Ταΰγετος, Πάρνωνας). Η εξήγηση φαίνεται να σχετίζεται με
την επίδραση γεωστοιχείων με ανατολικά κέντρα εξάπλωσης, όταν κατά την
διάρκεια του Μειοκαίνου (25 εκ. – 10 εκ. χρόνια πριν), υπήρχε χερσαία
σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα παράλια της Μ. Ασίας. Φαίνεται ότι τα
όρη της ανατολικής πλευράς της Πελοποννήσου δέχθηκαν λόγω της θέσης
τους ισχυρότερη επιρροή εξ’ αιτίας της μετανάστευσης των στοιχείων αυτών,
σε σχέση με τα όρη της δυτικής πλευράς. Ένας άλλος λόγος που σχετίζεται με
τον χαμηλό αριθμό ενδημικών, τόσο στο Παναχαϊκό όσο και στον Ερύμανθο,
είναι η γεωλογική μονοτονία που παρουσιάζουν σε αντίθεση με τον Χελμό,
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την Κυλλήνη και τον Ταΰγετο που εμφανίζονται ιδιαίτερα πλούσια σε
λιθολογική ποικιλία (Μαρούλης 2003).
Πρέπει να τονισθεί ότι κατά τη διερεύνηση των φυτογεωγραφικών
σχέσεων μεταξύ δύο περιοχών ή ορέων, για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές
συμπέρασμα, δεν μπορούμε να περιορισθούμε σε μοναδικά κριτήρια
σύγκρισης, όπως ο αριθμός των κοινών ενδημικών taxa μεταξύ των υπό
σύγκριση περιοχών. Αντίθετα για μια ασφαλή σύγκριση θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περισσότεροι συγκριτικοί χαρακτήρες, που συνδέονται με
ευρύτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν πάνω
στο αποτέλεσμα (χλωρίδα, βλάστηση). Οι παράγοντες αυτοί είναι το κλίμα, η
γεωμορφολογία, η παλαιογεωγραφία, η γεωλογική και λιθολογική σύσταση.
Αν τα τελευταία συνυπολογιστούν στη σύγκριση, τότε με τη βοήθεια του
αριθμού των κοινών ενδημικών είναι πιθανότερο να διατυπωθούν
συμπεράσματα περισσότερο ασφαλή και ολοκληρωμένα.
Πιο κάτω
επιχειρούμε να διατυπώσουμε κάποια αποτελέσματα της συγκριτικής έρευνας
μεταξύ των Βαρδουσίων και των επτά Πελοποννησιακών ορέων, με αφορμή
τον αριθμό των κοινών ενδημικών taxa λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση και
των υπολοίπων παραγόντων που αναφέραμε πιο πάνω.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το συγκρότημα των
Βαρδουσίων διατηρεί με την Κυλλήνη και τον Χελμό τη στενότερη χλωριδική
σχέση, από όλα τα υπόλοιπα όρη της Πελοποννήσου. Η εξήγηση σχετίζεται
με την κοινή παλαιογεωγραφική ιστορία των τριών αυτών ορέων, τα οποία
αποτελούσαν κάποτε κορυφές της οροσειράς της Πίνδου. Για τον ίδιο λόγο
εμφανίζουν αρκετά κοινά και στο γεωλογικό τους υπόβαθρο. Ο Ερύμανθος
διατηρεί σημαντικές διαφορές με τα Βαρδούσια, οι οποίες δεν περιορίζονται
μόνο στο χαμηλό του υψόμετρο και στη μικρότερη έκταση της ανωδασικής του
περιοχής, αλλά και στη φτωχότερη λιθολογική ποικιλία (συγκριτικά με τα
Βαρδούσια), καθώς και στο διαφορετικό γεωλογικό υπόστρωμα που διαθέτει.
Εντούτοις, ο Ερύμανθος εμφανίζει μια αξιοσημείωτη σχέση με το ψηλό ορεινό
συγκρότημα της Στερεάς, αφού σχεδόν τα μισά από το σύνολο των ενδημικών
του, συναντώνται και στα Βαρδούσια. Ο απομακρυσμένος από τα Βαρδούσια
Ταΰγετος, φιλοξενεί μια πλουσιότερη, αλλά ταυτόχρονα και διαφορετική
ενδημική χλωρίδα. Από το συνολικό αριθμό των ενδημικών του Ταϋγέτου το
27,7% συναντάται και στα Βαρδούσια. Ο αριθμός των κοινών ενδημικών του
με τα Βαρδούσια, οπωσδήποτε έχει επηρεαστεί από τον πολύ υψηλό
συνολικό αριθμό ενδημικών που διαθέτει. Το ίδιο ποσοστό για τον Χελμό
ανέρχεται στα 34,3%.
Τέλος τα απομακρυσμένα όρη Πάρνων και Μαίναλο εμφανίζουν
μεγάλες διαφορές απο το συγκρότημα των Βαρδουσίων, που εντοπίζονται
στο υψόμετρο, στο μέγεθος της ανωδασικής περιοχής και στην γεωλογική
σύσταση. Αντανάκλαση των μεγάλων τους διαφορών, είναι ο ιδιαίτερα
χαμηλός αριθμός των κοινών ενδημικών με τα Βαρδούσια. Εντύπωση
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προκαλεί ο χαμηλός αριθμός των κοινών ενδημικών του Παναχαϊκού με τα
Βαρδούσια. Το Παναχαϊκό, αν και βρίσκεται σχετικά κοντά με το συγκρότημα
των Βαρδουσίων, δεν δείχνει να διατηρεί στενή φυτογεωγραφική σχέση με το
μεγάλο συγκρότημα της Στερεάς. Παρόλα αυτά, το 28% των ενδημικών του
συναντώνται και στα Βαρδούσια. Φαίνεται ότι ο χαμηλός αριθμός των κοινών
ενδημικών μεταξύ τους, είναι αποτέλεσμα του εξαιρετικά χαμηλού συνολικού
αριθμού των ενδημικών του Παναχαϊκού, σαν αποτέλεσμα του χαμηλού
υψομέτρου σε συνδυασμό με τη μικρότερη ποικιλία οικοτόπων που διαθέτει.
Μεταξύ των ενδημικών που συναντώνται τόσο στα όρη της
Πελοποννήσου, όσο και στα Βαρδούσια υπάρχουν κάποια που είναι ιδιαίτερα
στενότοπα, όπως κάποια που συναντάμε μόνο στην Πελοπόννησο και στη
Στερεά. Τα είδη αυτά υπογραμμίζουν την ιδιαίτερα στενή φυτογεωγραφική
σχέση μεταξύ των δυό γεωγραφικών διαμερισμάτων. Πέρα όμως από κάποια
ελληνικά ενδημικά που δείχνουν τη σχέση αυτή, υπάρχουν και αρκετά μη
ενδημικά ελληνικά με εξαιρετικά περιορισμένη εξάπλωση, τα οποία
συναντώνται στις δύο περιοχές. Ορισμένα από αυτά επισημάνθηκαν κατά την
διάρκεια της έρευνάς μας και αναφέρονται για πρώτη φορά.
Πιο κάτω αναφέρουμε ορισμένα από τα είδη αυτά, καθώς και σχόλια
που έχουν σχέση με την φυτογεωγραφική τους εξάπλωση.
Arabis subflava B.M.G.Jones
Το ενδημικό αυτό είδος είναι περιορισμένο στα βουνά της Κεντρικής Στερεάς
Ελλάδας (Οίτη, Γκιώνα, Βαρδούσια και Κοκκάλια Ευρυτανίας κοντά στην
Καλιακούδα) και στην Πελοπόννησο σε Παναχαϊκό, Κυλλήνη και Ταΰγετο.
Aubrieta gracilis Spruner ex Boiss.
Ενδημικό των βουνών της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και του νότιου
τμήματος της Πίνδου. Τα Βαρδούσια μαζί με την Γκιώνα αποτελούν το
νοτιότερο όριο εξάπλωσης, τονίζοντας παράλληλα την στενή φυτογεωγραφική
σχέση με την νότια Πίνδο.
Asperula boissieri Heldr. & Boiss.
Εξαιρετικά στενότοπο ενδημικό taxon, με περιοχή εξάπλωσης μόλις γύρω
από τα βουνά του Κορινθιακού κόλπου. Στην Πελοπόννησο αναφέρεται από
την Κυλλήνη και το Χελμό ενώ στη Στερεά ήταν γνωστό από τον Παρνασσό,
τη Γκιώνα και τον Τυμφρηστό. Το 2001 βρέθηκε από τον συνάδελφο
Γ.Καρέτσο και στην Οίτη, ενώ στα Βαρδούσια το βρήκαμε για πρώτη φορά.
Η παρουσία του είδους υπογραμμίζει επίσης την εξαιρετικά στενή
φυτογεωγραφική σχέση των βουνών της βόρειας Πελοποννήσου με τα ψηλά
βουνά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
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Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) Boiss.
Το ορεινό αυτό ενδημικό συναντάτε μόνο στην Στερεά Ελλάδα (Γκιώνα, Οίτη,
Βαρδούσια, Τυμφρηστό) και από την Πελοπόννησο σε Χελμό και Ερύμανθο.
Edraianthus parnassicus (Boiss. & Spruner) Halácsy
Ενδημικό με εξάπλωση σε Στερεά Ελλάδα (από τον Τυμφρηστό μέχρι την
Οίτη και την Γκιώνα) και στην Πελοπόννησο μόνο σε Ερύμανθο.
Silene auriculata Sm. & Sibth.
Το ενδημικό αυτό taxon φύεται στους ασβεστολιθικούς βράχους των ψηλών
κορυφών. Συναντάται σε Στερεά Ελλάδα (Βαρδούσια, Γκιώνα, Παρνασσό) και
στα όρη της βόρειας Πελοποννήσου (Χελμό, Κυλλήνη, Μαίναλο).
Silene congesta Sm.
Το επίσης ενδημικό αυτό είδος της χώρας μας έχει καταγραφεί κυρίως σε
Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Έχει επίσης αναφερθεί από μια μόνο θέση,
σε περιοχή της Νότιας Πίνδου που περικλείεται από τις κορυφές: «Περιβούνι»
(2188 μ.), «Βάρος» (2100 μ.) και «Πρίκσα» (2048 μ.) δίπλα ακριβώς από τα
Τσουμέρκα. Στην Στερεά Ελλάδα το συναντάμε σε όρη της Ευρυτανίας, στον
Παρνασσό και σε βραχώδεις ακτές της Αιτωλίας, καθώς φύεται από την
επιφάνεια της θάλασσας ως τα 1600 μ. Στην Πελοπόννησο έχει καταγραφεί σε
πολλά μέρη, με μεγάλη παρουσία στα βουνά της βόρειας Πελοποννήσου
(Χελμός, Κυλλήνη, κα.). Στα Βαρδούσια αναφέρεται μόνο από τον Haláscy
Vol.I p.185 στην περιοχή του Κόρακα (“Κοrax”)3.

3

H ονομασία Κόρακας αρχίζει από την εποχή του Στράβωνα με την οποία αναφέρεται
ολόκληρο το όρος κατά τους ιστορικούς χρόνους. Στον Haláscy υπάρχει πάντα σύγχυση γύρω από
αυτήν την ονομασία, διότι αναφέρεται στην περιοχή της υψηλότερης κορυφής 2.495 μ. αλλά και σε
βόρειο τμήμα του συγκροτήματος που ενσωματώνει τα συγκροτήματα του: «Πάνω και Κάτω Ψηλών»
της «Πλάκας» της «Πυραμίδας» και του «Γιδοβουνίου». Στην περίπτωση τουλάχιστο του είδους
αυτού, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι με το όνομα “Κοrax” προσδιορίζει την περιοχή της υψηλότερης
κορυφής, διότι είναι πολύ ψηλότερα από την ζώνη εξάπλωσής του είδους. Πιθανότατα με το ανωτέρω
όνομα να εννοείται το Γιδοβούνι, το οποίο έχει υψόμετρο από τα 1600 μ . έως τα 1850 μ παρόλα αυτά
δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την αναφορά του Haláscy. Η αναφορά του Haláscy (για το
παραπάνω είδος) δεν είχε επιβεβαιωθεί από κανένα ως τώρα. Επιπλέον (αν και συχνότατα το είδος
συναντάται πάνω από τα 1400 μ. δεν είχε συμπεριληφθεί στο έργο “Mountain Flora of Greece” (Strid
1986, Strid & Tan 1991) αλλά ούτε και στην “Flora Hellenica” (Strid & Tan 1997, 2002). Εμείς
συναντήσαμε το είδος αυτό μόνο στην νοτιοανατολική περιοχή των Βαρδουσίων, 2χλμ. βόρεια του
χωριού «Κουνιάκος» πάνω από την περιοχή «Χαλιάς», στα 1550 – 1650 μ. πάνω σε ψηλούς κάθετους
βράχους. Αν και δεν έχει καταγραφεί σαν νέα αναφορά, ίσως θα πρέπει να ληφθεί ως τέτοια, αφού
αναφέρεται από μια νέα περιοχή η οποία καμιά σχέση δεν φαίνεται να έχει με την αναφορά του
Haláscy.
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Taraxacum gionense A.J.Richards
Το ενδημικό αυτό είδος (αναφέρεται για πρώτη φορά από τα Βαρδούσια), ενώ
ήταν γνωστό απο άλλα όρη της Στερεάς Ελλάδας (Οίτη, Γκιώνα, Οξιά,
Χελιδόνα, Καλιακούδα, Τυμφρηστός) καθώς και από την νότια Πίνδο
(Καζάρμα). Πρόσφατα κατεγράφη στον Ερύμανθο (Μαρούλης 2003). Η
τελευταία αυτή καταγραφή υπογραμμίζει τη στενή χλωριδική σχέση των
Βαρδουσίων με τα βουνά της βόρειας Πελοποννήσου.
Thymus rechingeri Hartvig subsp. rechingeri
Αυτό το ορεινό ενδημικό θυμάρι έχει καταγραφεί μόνο από τα Βαρδούσια,
Οίτη και Χελμό. Παλαιά συλλογή (Halácsy 1902:567) από την Γκιώνα
φαίνεται να ανήκει επίσης στο ίδιο είδος (Strid 1991). Το καλοκαίρι του 2003
επιβεβαιώσαμε την παλιά αναφορά του Halácsy από την Γκιώνα. Πρόκειται
για σπάνιο είδος, που υπογραμμίζει τις στενές φυτογεωγραφικές σχέσεις της
Στερεάς Ελλάδας με τη Πελοπόννησο.
Εκτός από τα παραπάνω ελληνικά ενδημικά taxa, υπάρχουν επίσης
και άλλα με ευρύτερη εξάπλωση, αλλά η σπάνια παρουσία τους τα καθιστά
και αυτά σημαντικούς δείκτες φυτογεωγραφικών σχέσεων. Εντοπίσαμε δύο
από αυτά:
Astragalus pamphylicus Boiss.
To στενομεσογειακό αυτό είδος έχει χαρακτηριστικά σποραδική εξάπλωση και
περιορισμένη παρουσία. Αναφέρεται από την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει
στη Βόρεια Πελοπόννησο και από εμάς εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα
Βαρδούσια.
Telephium imperatii L. subsp. orientale (Boiss.) Nyman
Πρόκειται για Μεσογειακό – Τουρανικό γεωστοιχείο με εξάπλωση από την
Ανατολία και την Συρία μέχρι τον Καύκασο και το βόρειο δυτικό Ιράν. Στη
χώρα μας εμφανίζεται στην Στερεά (Παρνασσό και Γκιώνα), στη νότια Πίνδο
(μόνο στο «Βουτσικάκι»), στη Πελοπόννησο (Ταΰγετο, Ξεροβούνα, Πάρνωνα,
Μαίναλο, Κυλλήνη, Χελμό). Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στα
Βαρδούσια. Από την εξάπλωσή του είναι φανερό, ότι το είδος ακολούθησε
την νότια μεταναστευτική οδό μέσω του Αιγιακού τόξου. Στην Κρήτη εν τούτοις
το παραπάνω υποείδος δεν έχει αναφερθεί. Αναφέρεται όμως ως
αποκλειστικό ενδημικό της νήσου, το δεύτερο υποείδος (που υπάρχει στην
Ελλάδα) T. imperati ssp. pauciflorum (Greuter) Greuter & Burdet. Πιθανόν
μετά την αρχική διασπορά ίδιων taxa σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, οι
πληθυσμοί της Κρήτης διαφοροποιήθηκαν εξ’αιτίας της γεωγραφικής
απομόνωσης της νήσου «δίνοντας» εκεί ένα νέο υποείδος.
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4.1.1.3 Σχέση των Βαρδουσίων ορέων με την οροσειρά της Πίνδου και την
βορειοκεντρική περιοχή της Ελλάδας.
Όπως είδαμε τα Βαρδούσια (εκτός από τη φυτογεωγραφική περιοχή
στην οποία ανήκουν), διατηρούν με την Πελοπόννησο την ισχυρότερη
φυτογεωγραφική σχέση. Με βάση τον αριθμό των κοινών ενδημικών μεταξύ
των Βαρδουσίων και των φυτογεωγραφικών περιοχών σύμφωνα με το
χωρισμό που υιοθετείται από την Flora Hellenica, αμέσως μετά την
Πελοπόννησο, αναδεικνύεται μια ιδιαίτερα ισχυρή σχέση με τις περιοχές που
διατρέχονται από την Πινδική οροσειρά. Έτσι η περιοχή της Νότιας Πίνδου
(SPi), που περιλαμβάνει κυρίως τους ορεινούς όγκους των Ακαρνανικών, τα
όρη Βάλτου, τα Τζουμέρκα, τα Άγραφα και το Περιστέρι, διατηρεί την
μεγαλύτερη φυτογεωγραφική σχέση με τα Βαρδούσια μεταξύ των περιοχών
της Πίνδου (40 κοινά ελληνικά ενδημικά ), ενώ ακολουθεί η Βόρεια Πίνδος
(Τύμφη, Σμόλικας, Γράμμος κά.) με 26 κοινά ελληνικά ενδημικά (Ιστόγραμμα
4.1).
Σύμφωνα με τα παλαιογεωγραφικά γεγονότα, τα Βαρδούσια ήταν
τμήμα της οροσειράς της Πίνδου ή τουλάχιστον της προέκτασής της προς τον
νότο. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η οροσειρά της Πίνδου, είχε καταστεί κατά το
παρελθόν δρόμος μετανάστευσης – μετακίνησης πολλών φυτικών ειδών, με
αποτέλεσμα πολλά όρη που σήμερα φαίνονται λιγότερο ή περισσότερο
αποσπασμένα από τον κύριο όγκο της Πίνδου, να παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα
αξιοσημείωτη φυτογεωγραφική συγγένεια με τα βορειότερα και συνεκτικότερα
τμήματα της οροσειράς. Ωστόσο είναι γεγονός ότι η οροσειρά της Πίνδου
διευκόλυνε περισσότερο την διασπορά βόρειων χλωριδικών στοιχείων,
(μεταξύ αυτών και τα βαλκανικά ενδημικά είδη), που μετανάστευσαν με
κατεύθυνση από το βορά προς το νότο. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η Πίνδος
εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσια σε βαλκανικά είδη, τα οποία έχουν βόρεια
προέλευση.
Σε προηγούμενες ενότητες έχουμε εξηγήσει ότι κατά τη χλωριδική
σύγκριση δύο περιοχών, για να πετύχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα,
χρησιμοποιούμε taxa, τα οποία είναι σχετικά περιορισμένα γεωγραφικά.
Ιδιαίτερα αξιόπιστη θεωρείται η σύγκριση με βάση τον αριθμό των κοινών
ελληνικών ενδημικών και λιγότερο των βαλκανικών ενδημικών taxa. Παρ’ όλα
αυτά η σύγκριση με βάση τα δεύτερα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις και
κυρίως όταν ο αριθμός των ελληνικών ενδημικών σε μία τουλάχιστον από τις
υπό σύγκριση περιοχές είναι χαμηλός ή στην περίπτωση που οι
συγκρινόμενες περιοχές παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες διαφορές στο βαθμό
ενδημισμού ίδιου επιπέδου. Στην τελευταία περίπτωση αναζητάμε άλλο
συγκριτικό κριτήριο, όπως ο κοινός αριθμός των βαλκανικών ενδημικών, με
την προϋπόθεση ότι οι συγκρινόμενες περιοχές εμφανίζονται σε παρόμοιο
βαθμό πλούσιες σ΄αυτά.
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Στην περίπτωση της Πίνδου, η οποία εμφανίζεται πλούσια σε
βαλκανικά ενδημικά αλλά φτωχή σε ελληνικά ενδημικά, δεν θα μπορούσαμε
να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα κατά τη σύγκριση (με βάση τα
κοινά ελληνικά ενδημικά), με το συγκρότημα των Βαρδουσίων, το οποίο
εμφανίζεται πλούσιο σε ελληνικά ενδημικά. Έτσι λοιπόν σε επόμενη ενότητα,
προβαίνουμε στη φυτογεωγραφική σύγκριση μεταξύ των Βαρδουσίων και των
φυτογεωγραφικών περιοχών με βάση τον αριθμό των κοινών βαλκανικών
ενδημικών, μια και τα Βαρδούσια εμφανίζονται αρκετά πλούσια σε αριθμό
βαλκανικών ενδημικών, ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης της
οροσειράς της Πίνδου με το συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Πιο κάτω παραθέτουμε κάποια ενδημικά taxa της Ελλάδας, που
επισημάναμε κατά την διάρκεια της έρευνας, αρκετά σπάνια σε παρουσία που
δείχνουν τις φυτογεωγραφικές σχέσεις με τις παραπάνω περιοχές.
Asperula pinifolia (Boiss.) Heldr. ex Ehrend. & Schönb. – Teemesy
Η ορεινή αυτή ενδημική Asperula έχει ευρεία εξάπλωση στη νότια Πίνδο, ενώ
στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας είναι περιορισμένη (Χελιδόνα, Καλιακούδα,
Τυμφρηστό). Η παρουσία της στα Βαρδούσια, υπογραμμίζει την στενή
φυτογεωγραφική σχέση των Βαρδουσίων με την Πίνδο.
Achillea pindicola Hausskn. subsp. pindicola
Ορεινό ενδημικό στενότοπο υποείδος. Φύεται σε Στερεά Ελλάδα (Χελιδόνα,
Καλιακούδα, Τυμφρηστό, Βαρδούσια), και σε όρη της νότιας Πίνδου. Η
εξάπλωσή του δείχνει της χλωριδικές επιρροές της Πινδικής οροσειράς στα
βουνά της Στερεάς, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την στενή σχέση των
Βαρδουσίων με τα όρη της Ευρυτανίας. Ο Strid (1991) την αναφέρει στα
Βαρδούσια πάνω από τα καταφύγια. Εμείς την καταγράψαμε επίσης στις
κορυφές του «Όρνιου» σε υψόμετρο 2100μ., καθώς επίσης και στο διάσελο
μεταξύ των «Ψηλών» με το όνομα «Κλεφτολακκούλα» σε υψόμετρο 2300 μ.
όπου απαντά ένας σημαντικός πληθυσμός της.
Centaurea nervosa Willd. subsp. promota
Gamal-Eldin & Wagenitz
Ενδημικό με περιορισμένη εξάπλωση σε βόρεια
και νότια Πίνδο. Στα Βαρδούσια αναφέρεται από
τον Gustavsson 3 χλμ. από τον Αθ. Διάκο. (Strid
1991). Εμείς το συναντήσαμε σε άλλες δύο
θέσεις. Υπάρχει και στην Οίτη (Gamal – Eldin &
Wagenitz in Strid & Tan :1991).
Χάρτης εξάπλωσης του
Plantago atrata ssp. graeca

Platango atrata Hoppe subsp. graeca (Halácsy)
Holub. Το ορεινό ενδημικό αυτό υποείδος
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φαίνεται ότι έφτασε μέχρι τα βουνά της βόρειας Πελοποννήσου (Χελμός,
Κυλλήνη, Παναχαϊκό, Ερύμανθος), μέσω της Πινδικής οροσειράς. Δεν
υπάρχει παρά μόνο στις κορυφές της Πίνδου
κατά μήκος της οροσειράς, μέχρι την Πελοπόννησο.
Taraxacum copidophylloides A.J.Richards
Ενδημικό της Ελλάδας, γνωστό από τη βόρεια Πίνδο (SPi), τη βόρειο-κεντρική
Ελλάδα (NC) και από τη Στερεά (μόνο από τον Τυμφρηστό). Η επισήμανσή
του για πρώτη φορά από εμάς, στα Βαρδούσια, μετατοπίζει το νότιο όριο του
είδους, από τον Τυμφρηστό στα Βαρδούσια.
4.1.1.4

Σύγκριση των Βαρδουσίων με τις υπόλοιπες φυτογεωγραφικές
περιοχές της Ελλάδας.

(Βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE), Βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC), Ανατολικο-κεντρική Ελλάδα
(EC), Αιγαίο (Ae), Ιόνιο (Ioi), Κυκλάδες (Kik), Κρήτη (KK))

Με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας το συγκρότημα των Βαρδουσίων
- με βάση τον αριθμό των κοινών ενδημικών - εμφανίζει ασθενή χλωριδική
σχέση. Εντούτοις και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε το διαφορετικό βαθμό της
χλωριδικής ομοιότητας της κάθε περιοχής σε αντιπαράθεση με το συγκρότημα
της Στερεάς. Για πρακτικούς μόνο λόγους, ομαδοποιήσαμε περιοχές που
παρουσιάζουν παρόμοια χλωριδική σχέση με το συγκρότημα των
Βαρδουσίων, καταρτίζοντας έτσι τέσσερεις ομάδες, με φθίνουσα σειρά
χλωριδικής συγγένειας.
Η πρώτη από αυτές περιλαμβάνει μόνο την περιοχή του δυτικού
Αιγαίου (WAe). Τα 22 κοινά ελληνικά ενδημικά
(Ιστόγραμμα 6.1),
αντανακλούν τον ξεχωριστό βαθμό της χλωριδικής συγγένειας μεταξύ της
παραπάνω περιοχής και του συγκροτήματος της Στερεάς. Η σχέση αυτή
οφείλεται περισσότερο στο ότι συμπεριλαμβάνεται εκεί η Εύβοια, η οποία έχει
δεχτεί ισχυρά τη χλωριδική επίδραση της Στερεάς Ελλάδας. Άλλωστε
γεωγραφικά η Εύβοια ανήκει στην Στερεά, αλλά η φυτογεωγραφική διαίρεση
της Flora Hellenica την συμπεριλαμβάνει στο δυτικό Αιγαίο.
Η εξάπλωση του στενότοπου taxon Draba parnassica Boiss. & Heldr.
σε Εύβοια (Δίρφη) και σε Παλιοβούνα, Παρνασσό, Γκιώνα και Βαρδούσια,
υπογραμμίζει την έντονη φυτογεωγραφική επίδραση μεταξύ των ορέων της
κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.
Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο περιοχές που εμφανίζουν μέτρια
έως ασθενή χλωριδική συγγένεια με το συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Πρόκειται για την Βόρειο-κεντρική περιοχή (NC), και την περιοχή των Ιονίων
νήσων (Ioi), με 18 και 15 κοινά ελληνικά ενδημικά (με τα Βαρδούσια),
αντίστοιχα.
Εντούτοις έχουν εντοπισθεί αρκετά στενότοπα ελληνικά ενδημικά taxa,
που τονίζουν τη φυτογεωγραφική σύνδεση της Στερεάς και ειδικότερα των
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Βαρδουσίων με τη γεωγραφική αυτή περιοχή. Αυτά είναι: το Taraxacum
molybdocephalum Sonck. το Circium mairei Halácsy και η Beta nana
Boiss. & Heldr. Το πρώτο εξαπλώνεται μόνο σε Στερεά Ελλάδα και στην
Βόρειο-κεντρική περιοχή (NC), το δεύτερο αναφέρεται μόνο από τη Γκιώνα,
Οίτη και Βέρμιο (NC), ενώ το τρίτο συναντάται στα ψηλά βουνά της βόρειας
Πελοποννήσου (Ταΰγετο, Κυλλήνη, Χελμό), στη Στερεά (εκτός από τα
Βαρδούσια φύεται σε Παρνασσό και Γκιώνα), ενώ υπάρχει και στον Όλυμπο
(NC).
Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τρεις περιοχές με ασθενή χλωριδική
συγγένεια με τα Βαρδούσια. Εδώ ανήκουν η περιοχή της Ανατολικοκεντρικής Ελλάδας (EC), η Κρήτη (KK), και η Βόρειο-ανατολική περιοχή
της χώρας (NE), με 11, 9 και 9 κοινά ελληνικά ενδημικά αντίστοιχα.
Ένα από τα ελάχιστα ενδημικά είδη που συναντάται στα Βαρδούσια
είναι το Alyssum baldaccii Vierh που εμφανίζει διακοπτόμενη εξάπλωση στα
βουνά της νότιας Πίνδου, στην περιοχή της Ανατολικο-κεντρικής Ελλάδας
(γύρω απο το Πήλιο) και εμφανίζεται ξανά στον Ψηλορείτη της Κρήτης. Η
περίεργη αυτή εμφάνιση, έχει την εξήγησή της στον τρόπο μετανάστευσης
των φυτών κατά το παρελθόν, όταν γνωστά πλέον παλαιογεωγραφικά
δεδομένα, επέτρεψαν της εξάπλωση των φυτών μέσω της Πινδικής
οροσειράς, η προέκταση της οποίας έφτανε μέχρι την Κρήτη.
Τέλος η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τρεις επίσης περιοχές στις οποίες
δεν διακρίνεται ιδιαίτερη σχέση συγγένειας μεταξύ αυτών και των
Βαρδουσίων. Πρόκειται για το ανατολικό Αιγαίο (EAe), τις Κυκλάδες (Kik),
και το βόρειο Αιγαίο (NAe) με 5, 4 και 3 αντίστοιχα κοινά ελληνικά ενδημικά
με τα Βαρδούσια. Ωστόσο το στενο-μεσογειακό / βόρειο-ανατολικό taxon
Dianthus diffusus Sm. που εμφανίζει μια περιορισμένη εξάπλωση στην
χώρα μας, έχει αναφερθεί μόνο από τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την
ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η αναφορά (για πρώτη φορά) από τα Βαρδούσια
δείχνει ότι αν και «ασθενής» (σε σύγκριση με άλλες περιοχές, όπως πιο πάνω
δείξαμε), οπωσδήποτε υπάρχει επίδραση των ανατολικών χλωριδικών
στοιχείων διαμέσου των νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου στη
καρδιά της Στερεάς Ελλάδας.
Centaurea pichleri Boiss.
Στενομεσογειακό ανατολικό είδος που καταγράφεται πρώτη φορά στα
Βαρδούσια, ενώ ήταν γνωστό από όρη της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και
την Εύβοια. Υπάρχει επίσης στη βόρεια Πελοπόννησο, την ανατολική κεντρική
περιοχή (EC) και τη Θάσο (NAe). Είναι φανερό ότι η εξάπλωση του είδους
έγινε από βόρειο-ανατολικά μέσω της Θράκης. Πρόκειται για τη γνωστή
μεταναστευτική οδό από την Ασιατική ήπειρο στη βορειο-ανατολική Ελλάδα. Η
παρουσία του είδους στα Βαρδούσια συμπληρώνει την διακοπτόμενη μέχρι
σήμερα εξάπλωσή της, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει τις επιδράσεις που
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δέχθηκαν τα Βαρδούσια από ανατολικά στοιχεία που ακολούθησαν την
συγκεκριμένη μεταναστευτική οδό.
Potentila speciosa Willd.
Στο taxon αυτό διακρίνονται δύο ποικιλίες (varietas). Πρόκειται για την var.
speciosa που απαντά στην Κρήτη, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, ενώ η
var. discolor μόνο στην Πίνδο. Η παρουσία και των δύο ποικιλιών στα
Βαρδούσια δείχνει ότι το συγκρότημα έχει δεχθεί χλωριδικές επιρροές τόσο
από την Πίνδο όσο και από την Πελοπόννησο.
H κατάρτιση του χάρτη 4.1 βοηθά στην καλύτερη εποπτική εικόνα του
βαθμού των φυτογεωγραφικών σχέσεων του συγκροτήματος των
Βαρδουσίων με κάθε μια από τις περιοχές της Ελλάδας με βάση των κοινό
αριθμό των ενδημικών taxa. Στον χάρτη διακρίνεται η ασθενής επίδραση των
ανατολικών χλωριδικών στοιχείων στο συγκρότημα της Στερεάς, ενώ εκτός
από την εξαιρετικά στενή συγγένεια με τα Πελοποννησιακά όρη,
υπογραμμίζεται και η ισχυρή χλωριδική συγγένεια με τα δύο βόρεια τμήματα
NPi & SPi που διατρέχονται από την Πινδική οροσειρά.

Χάρτης της χώρας όπου
απεικονίζονται οι φυτογεωγραφικές περιοχές
έτσι
όπως
αυτές
υιοθετούνται από την
Flora
Hellenica.Το
πάχος των βελών είναι
ανάλογο του βαθμού
ομοιότητας (με βάση
των αριθμό των κοινών
ενδημικών) μεταξύ της
κάθε φυτογεωγραφικής
περιοχής
και
του
συγκροτήματος
των
Βαρδουσίων.

Χάρτης 4.1
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4.2 Φυτογεωγραφικές σχέσεις με βάση τα ενδημικά και υπενδημικά
βαλκανικά taxa
Η φυτογεωγραφική ερευνά μας (λαμβάνοντας σαν συγκριτικό κριτήριο
τον αριθμό των κοινών ελληνικών ενδημικών taxa), ανέδειξε την ισχυρή
χλωριδική επίδραση της οροσειράς της Πίνδου στο συγκρότημα των
Βαρδουσίων. Διαπιστώθηκε μια σημαντική συγγένεια, πρωτίστως με την νότια
Πίνδο και δευτερευόντως με την βόρεια Πίνδο. Και οι δύο αυτές περιοχές αν
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Ιστόγραμμα 4.4 Αριθμός κοινών ενδημικών & υπενδημικών βαλκανικών των
φυτογεωγραφικών διαμερισμάτων (όπως αυτά καθορίζονται στην Flora Hellenica), με τα
Βαρδούσια (στήλες με μπλέ χρώμα). Οι ίδιοι συσχετισμοί αλλά με χώρες της Βαλκανικής, την
Ιταλία και την περιοχή της Ανατολίας, συμβολίζονται με κόκκινο χρώμα.

και σχετικά πτωχές σε ελληνικά ενδημικά εμφανίζονται ιδιαίτερα πλούσιες σε
βαλκανικά γεωστοιχεία. Ταυτόχρονα όμως και τα Βαρδούσια εμφανίζονται
ιδιαίτερα πλούσια σε βαλκανικά ενδημικά (116 taxa) και υπενδημικά4 (41
taxa). Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να διερευνήσουμε
τη φυτογεωγραφική σχέση μεταξύ των Βαρδουσίων και των δύο αυτών
περιοχών, με βάση τον αριθμό των κοινών βαλκανικών ενδημικών και
υπενδημικών. Στην σύγκρισή μας, παρότι ενδιαφερόμασταν κυρίως για τις
δύο ανωτέρω περιοχές καθώς και για την Πελοπόννησο (η θέση της οποίας
θα άλλαζε με βάση το νέο κριτήριο), συμπεριλάβαμε και τις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας, καθώς και γειτονικές χώρες (Αλβανία, Ιταλία, πρώην
Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία), οι οποίες συνδέονται φυτογεωγραφικά με την
Ελλάδα, κυρίως όσο αφορά βόρεια και βορειοανατολικά γεωστοιχεία.
4

Υπενδημικά γεωστοιχεία λέγονται αυτά που εξαπλώνονται σε περιοχή ευρύτερη από την
αρχικά καθορισμένη. Συγκεκριμένα ο όρος βαλκανικό υπενδημικό σημαίνει ότι η περιοχή
εξάπλωσής του, δεν περιορίζεται στα Βαλκάνια αλλά και σε χώρες γειτονικές των Βαλκανίων
όπως η Ιταλία και η περιοχή της Ανατολίας.
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Από τον συνολικό αριθμό των 116 βαλκανικών ενδημικών τα 31
καταγράφονται στο συγκρότημα των Βαρδουσίων για πρώτη φορά, ενώ από
το σύνολο των 41 υπενδημικών τα 10 είναι επίσης νέες αναφορές για το
συγκρότημα.
Από τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε μια διαφορετική προσέγγιση από
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Ιστόγραμμα 4.5 Σύγκριση φυτογεωγραφικών σχέσεων μεταξύ των Βαρδουσίων και των
φυτογεωγραφικών διαμερισμάτων, με βάση δύο συγκριτικά κριτήρια. Με βάση τον
αριθμό των κοινών ενδημικών & υπενδημικών βαλκανικών (μπλε στήλες). Με βάση τον
αριθμό των κοινών ελληνικών ενδημικών (κίτρινες στήλες).

εκείνη που αναδείχθηκε με βάση τα κοινά ελληνικά ενδημικά.
Με εξαίρεση την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η οποία διατηρεί και εδώ
την ίδια θέση, στις υπόλοιπες περιοχές εμφανίζονται ενδιαφέρουσες
ανακατατάξεις. Οι δύο περιοχές της Πίνδου (NPi, SPi) κατέχουν την
ισχυρότερη σχέση με τα Βαρδούσια, ενώ η Πελοπόννησος κατέχει την πέμπτη
θέση, κατά σειρά χλωριδικής συγγένειας. Αντίθετα τα γεωγραφικά
διαμερίσματα των βόρειων περιοχών (Βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC), Βόρειοανατολική Ελλάδα (NE), αναβάθμισαν την θέση που κατείχαν με βάση την
προηγούμενη σύγκριση. Μάλιστα η περιοχή βόρειο-κεντρικής Ελλάδας (NC),
από την έκτη θέση καταλαμβάνει τώρα την τέταρτη και προηγείται της
Πελοποννήσου.
Με τη βοήθεια του Ιστογράμματος 4.5 θα μπορούσαμε να διακρίνουμε
τις δέκα φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας σε τρεις ομάδες, ανάλογα με
τον βαθμό συγγένειας με το συγκρότημα των Βαρδουσίων. Με εξαίρεση το
ίδιο το διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας, διακρίνονται η πρώτη ομάδα που
απαρτίζεται από τέσσερα διαμερίσματα με ισχυρές χλωριδικές σχέσεις με τα
Βαρδούσια. Σ’ αυτήν ανήκουν (με φθίνουσα σειρά ομοιότητας), η βόρεια και
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νότια Πίνδος (NPi, SPi), η περιοχή της βόρειο-κεντρικής Ελλάδας (NC) και η
Πελοπόννησος (Pe), με 119 και 116 κοινά ενδημικά & υπενδημικά βαλκανικά
για τις δύο περιοχές της Πίνδου και 113 και 101 για τις υπόλοιπες δύο
αντίστοιχα.
Για τις δύο πρώτες περιοχές της Πίνδου, οι διαφορές είναι τόσο μικρές
μεταξύ των, που θα πρέπει να θεωρηθούν αμελητέες. Έτσι τόσο το νότιο όσο
και το βόρειο τμήμα της Πίνδου, διατηρούν τον ίδιο βαθμό χλωριδικής
ομοιότητας με τα Βαρδούσια, με βάση τον αριθμό των κοινών ενδημικών &
υπενδημικών βαλκανικών. Στην πραγματικότητα η βόρεια Πίνδος είναι
περισσότερο πλούσια σε βαλκανικά γεωστοιχεία σε σχέση με την νότια, με
αποτέλεσμα να υπερτιμάται εδώ η σχέση της πρώτης με τα Βαρδούσια.
Ακολουθούν στην ίδια ομάδα η περιοχή της βόρειο-κεντρικής Ελλάδας (NC)
και η Πελοπόννησος (Pe). Η πρώτη είναι σχεδόν ισοδύναμη σε βαθμό
ομοιότητας με τις περιοχές της Πίνδου, ενώ η δεύτερη ακολουθεί με
μεγαλύτερη διαφορά. Αν συνυπολογισθεί ότι η Πελοπόννησος είναι αρκετά
φτωχή σε βαλκανικά γεωστοιχεία σε σχέση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα της
ίδιας ομάδας, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ακόμη και με αυτό το
συγκριτικό κριτήριο η σχέση της με τα Βαρδούσια παραμένει δυνατή. Αντίθετα
πλούσια σε βαλκανικά γεωστοιχεία η βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC), ακολουθεί
μετά την Πίνδο σε βαθμό χλωριδικής συγγένειας με τα Βαρδούσια. Η βόρειοκεντρική Ελλάδα φαίνεται να αδικείται από την σύγκριση των ελληνικών
ενδημικών που κάναμε προηγούμενα.
Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν δύο φυτογεωγραφικές περιοχές με
ενδιάμεσο βαθμό φυτογεωγραφικής συγγένειας με τα Βαρδούσια. Πρόκειται
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Ιστόγραμμα 4.6 Σύνθεση των τεσσάρων κατηγοριών των ενδημικών & υπενδημικών
βαλκανικών γεωστοιχείων, για κάθε ένα φυτογεωγραφικό διαμέρισμα που χρησιμοποιείται
στην σύγκριση με τα Βαρδούσια. Ακολουθείται φθίνουσα σειρά φυτογεωγραφικής σχέσεις
με τα Βαρδούσια.
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για την βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE) και την ανατολικο-κεντρική Ελλάδα
(EC). Οι περιοχές αυτές συμμετέχουν με 65 και 63 αντίστοιχα, κοινά
βαλκανικά γεωστοιχεία με τα Βαρδούσια. Και οι δύο αυτές περιοχές
εμφανίζονται να διαθέτουν στενότερες φυτογεωγραφικές σχέσεις με το
συγκρότημα των Βαρδουσίων, χρησιμοποιώντας το κριτήριο των βαλκανικών,
απ’ ότι με το κριτήριο των κοινών ελληνικών ενδημικών, αφού διαθέτουν πολύ
περισσότερα βαλκανικά από ότι ελληνικά ενδημικά.
Η τέταρτη και τελευταία ομάδα περιλαμβάνει τρεις περιοχές με ασθενείς
φυτογεωγραφικές σχέσεις με το συγκρότημα της Στερεάς. Εδώ
περιλαμβάνονται ολόκληρο το Αιγαίο (Ae), σαν μια ενιαία φυτογεωγραφική
μονάδα, τα νησιά του Ιονίου πελάγους (Ioi) και η Κρήτη (ΚΚ). Καθώς και οι
τρεις περιοχές διαθέτουν μια εξαιρετικά μικρή δεξαμενή από βαλκανικά
γεωστοιχεία εμφανίζουν ασθενή φυτογεωγραφική σχέση με τα Βαρδούσια.
Επιπλέον από το μικρό σύνολο των βαλκανικών γεωστοιχείων τόσο της
Κρήτης, όσο και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου, αρκετά ανήκουν στα
βαλκανικά με ανατολική προέλευση (Balkan –An.) (Ιστόγραμμα 4.6).
Στο ιστόγραμμα 4.4 απεικονίζονται επίσης (με κόκκινες στήλες), τα
κοινά βαλκανικά γεωστοιχεία μεταξύ τεσσάρων βαλκανικών χωρών (Αλβανία,
πρώην Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία), της γειτονικής Ιταλίας, και της
γεωγραφικής περιοχής που καλείται Ανατολία και περιλαμβάνει την
ευρωπαϊκή Τουρκία, και τις ακτές της Μ.Ασίας. Τη μεγαλύτερη
φυτογεωγραφική σχέση από αυτές τις χώρες με τα Βαρδούσια, κατέχει
αναμφισβήτητα η Αλβανία και η πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι Δυναρικές Άλπεις –
προέκταση των οποίων άλλωστε υπήρξε και η Πίνδος – φαίνεται ότι
ευθύνονται για αυτή την ισχυρή φυτογεωγραφική σχέση. Είναι επίσης
προφανές, ότι θα ήταν λάθος να συγκρίνουμε τον αριθμό των κοινών
βαλκανικών κάποιας από τις χώρες που χρησιμοποιούνται στην σύγκριση (με
τα όρη Βαρδούσια), με τον αντίστοιχο αριθμό κάποιου από τα γεωγραφικά
διαμερίσματα. Είναι αυτονόητο, ότι η σύγκριση πρέπει να περιορίζεται μόνο
μεταξύ χωρών ή μεταξύ φυτογεωγραφικών διαμερισμάτων.
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Πίνακας 4.6 Βαλκανικά ενδημικά που καταγράφονται για πρώτη φορά
στα Βαρδούσια.
ARISTOLOCHIACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BORAGINACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CRUCIFERAE
DIPSACACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
GERANIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
VALERIANACEAE
POACEAE
POACEAE

Aristolochia elogata
Centaurea affinis ssp. affinis
Hieracium bracteolatum
Taraxacum delficum
Taraxacum gracilens
Alkanna pindicola
Adenophora canescens
Campanula spatulata ssp. spruneriana
Campanula tymphaea
Cerastium decalvans
Dianthus gracilis
Sillene atropurpurea
Sillene graeca
Erysimum microstylum
Cephalaria ambrosioides
Euphorbia glabriflora
Euphorbia amygdaloides ssp. heldreichii
Astragalus lacteus
Geranium peloponesiacum
Micromeria cremnophila ssp. cremnophila
Sideritis purpurea
Crataegus heldreichii
Malus dasyphylla
Galium oreophylum
Digitalis laevigata
Euphrasia liburnica
Verbascum graecum
Verbascum undulatum
Centranthus ruber ssp. sibthorpi
Festuca koritnicensis
Festuca rubra ssp. thessalica
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Πίνακας 4.7 : Βαλκανικά ενδημικά και υπενδημικά taxa και η κατανομή τους στις αντίστοιχες περιοχές ή χώρες
Balkan
Abies borisii regis
Acer heldreichii
Achillea crithmifolia
Achillea fraasii
Achillea holosericea
Adenophora canescens
Alchemilla indivisa
Alkanna pindicola
Allium phthioticum
Anthemis arvensis cyllenea
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pindicola
Arabis bryoides
Arenaria conferta conferta
Aristolochia elogata
Asperula chlorantha
Astagantha rumelica
Astragalus lacteus
Bromus cappadocicus lacmonicus
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata spruneriana
Campanula tymphaea
Carlina frigida
Carum graecum graecum
Centaurea affinis affinis
Centranthus ruber sibthorpi
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Balkan
StE
Cephalaria ambrosioides
+
Cerastium banaticum speciosum
+
Cerastium decalvans
+
Cirsium appendiculatum
+
Cirsium candelabrum
+
Corydalis blanda
Corydalis solida incisa
+
Crataegus heldreichii
+
Crocus veluchensis
+
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
+
Dianthus gracilis
+
Dianthus interger minutiflorus
+
Dianthus pinifolius lilacicus
+
Dianthus stenopetalus
+
Dianthus viscidus
+
Digitalis laevigata graeca
+
Draba dolichostyla
+
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii +
Euphorbia glabriflora
Euphrasia liburnica
+
Festuca koritnicensis
+
Galium anisophyllon plebeium
+
Galium hellenicum
+
Galium intricatum
+
Galium oreophylum
+
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Balkan
Geocaryum pindicolum
Geranium peloponesiacum
Helictotrichon aetolicum
Helleborus odorus cyclophyllus
Herniaria parnassica parnassica
Hieracium bracteolatum
Hieracium cymosum
heldreichianum
Hieracium parnasii
Hypericum apollinis
Lamium garganicum laevigatum
Lillium chalcedonicum
Linaria peloponnesiaca
Linum elegans
Linum flavum albanicum
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malcolmia orsiniana ssp. serbica
Malus dasyphylla
Micromeria cremnophila
cremnophila
Minuartia stellata
Moenchia graeca
Myosotis alpestris suaveolens
Nepeta spruneri
Pedicularis graeca
Petrorhagia illyrica Illyrica
Petrorhagia obcordata
Peucedanum oligophyllum
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Balkan
Peucedanum vittijugum
Pinguicula balcanica
Poa macedonica
Poa thessala
Ptilostemon afer
Saxifraga federici - augusti
Saxifraga spruneri
Saxifraga taygetea
Scabiosa tenuis
Scrophularia laciniata
Scutelaria rupestris ssp.
adenotricha
Senecio hercynicus var. expansus
Senecio thapsoides
Sesleria coerulans
Sideritis purpurea
Sideritis raeseri raeseri
Silene atropurpurea
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene graeca
Silene parnassica
Silene pusila albanica
Silene radicosa
Silene roemeri macrocarpa
Staehelina uniflosculosa
Taraxacum delficum
Taraxacum gracilens
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Balkan
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum parnassicum
Thlaspi microphyllum
Thymus teucrioides
Trifolium medium ssp. balcanicum
Trifolium pignantii
Valantia aprica
Verbascum graecum
Verbascum undulatum
Vincetoxicum hirundinaria ssp.
nivale
Viola aetolica
Balkan - An.
Aethionema saxatile ssp. graecum
Arenaria filicaulis graeca
Campanula trachelium ssp. athoa
Cardaminae acris
Carduus tmoleus
Crocus cancellatus ssp.
mazziaricus
Epilobium gemmascens
Erysimum cuspidatum
Geranium macrostylum
Lepidium spinosum
Lysimachia atropurpurea
Omphalodes luciliae ssp.
scopulorum
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Balkan - An.
StE
Ornithogalum oligophyllum
+
Ptilotrichum cyclocarpum
cyclocarpum
+
Ranunculus ficarioides
+
Ranunculus gracilis
+
Satureja hungarica
+
Saxifraga sempervivum
+
Scutelaria orientalis ssp. pinnatifida +
Sedum griesebachii
Silene bubleuroides ssp. staticifolia
+
Stachys cretica cassia
Stachys spinulosa
+
Thlaspi ochroleucum
+
Thymus longicaulis ssp. chaubardi
+
Thymus sibthorpi
Trifolium hybridum ssp. anatolicum
+
Umbilicus chloranthus
+
Balkan - It.
StE
Campanula versicolor
+
Drypis spinosa
+
Festuca spectabilis ssp. affinis
+
Geocaryum capillifolium
+
Petrorhagia illyrica ssp.
haynaldiana
+
Rhamnus rupestris
+
Scabiosa crenata crenata
+
Silene multicaulis ssp. multicaulis
+
Stachys tymphaea
+
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Balkan - It.
Trifolium noricum
Verbascum mallophorum
Balkan - Rm.
Lamium bifidum ssp. balcanicum
Sesleria tenerrima
ΣΥΝΟΛΑ ( 158 taxa )

Επεξήγηση συμβόλων

(?) :
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1. Πιθανότατα απαντά στις περιοχές αυτές χωρίς αυτό όμως (από τις μέχρι σήμερα πληροφορίες της βιβλιογραφίας), να
είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο.
2. Η σωστή αναγνώριση του δείγματος που βρέθηκε στην περιοχή αναφοράς, παραμένει αμφίβολη.
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Εκτός από τη συνολική φυτογεωγραφική εικόνα που προκύπτει από την
επεξεργασία του συνόλου των βαλκανικών γεωστοιχείων, υπάρχουν κάποια από
αυτά που αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς, καθώς η περιορισμένη εξάπλωσή τους, τα
καθιστά φυτογεωγραφικούς δείκτες με ιδιαίτερη βαρύτητα.
Dianthus gracilis Sm.
Το βαλκανικό αυτό ενδημικό αναφέρεται πρώτη φορά από το συγκρότημα των
Βαρδουσίων ορέων. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό από τη γειτονική Οίτη, την Αττική
και τη Ροδόπη.
Erysimum microstylum Hausskn.
Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται από την Στερεά Ελλάδα το βαλκανικό αυτό
είδος. Έχει αναφερθεί από τη Εύβοια (WAe), την βόρειο και νότια Πίνδο (NPi, SPi),
την ανατολική κεντρική Ελλάδα (EC), την βόρεια κεντρική Ελλάδα (NC), και τα Ιόνια
νησιά (Ioi). Η καταγραφή του στα Βαρδούσια μεταποπίζει το νοτιότερο σύνορο
εξάπλωσής του, στο μεγάλο συγκρότημα της Στερεάς Ελλάδας.
Euphorbia glabriflora Viss.
Βαλκανικό είδος με βόρεια εξάπλωση που απαντάται στη Βόρεια και νότια Πίνδο,
στην Αλβανία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται
στα Βαρδούσια και στη Στερεά Ελλάδα. Η παρουσία του στα Βαρδούσια (που
αποτελούν το νοτιότερο όριο εξάπλωσής της), υπογραμμίζει τις φυτογεωγραφικές
σχέσεις του συγκροτήματος με την Πίνδο.
Lepidium spinosum Ard.
Βαλκανικό-ανατολικό γεωστοιχείο. Η εμφάνισή του είναι εξαιρετικά σπάνια στον
κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας (αναφέρεται μόνο από μια θέση κοντά στον Βόλο
(Μαγνησία) και από την Ουρανούπολη στη Χαλκιδική). Στην Πελοπόννησο
αναφέρεται από μια θέση στη Μάνη, ενώ στα νησιά του Ιονίου, μόνο από περιοχή
του Αίνου. Το είδος αυτό εμφανίζεται επίσης στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα νησιά
του Αιγαίου (ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στη Μυτιλήνη όπου απαντά συχνά). Είναι η
πρώτη αναφορά από το μεγάλο συγκρότημα της Στερεάς. Φαίνεται ότι η εξάπλωση
του είδους έγινε από τα ανατολικά (μέσω του «Αιγαιακού τόξου») και όχι από τα
βόρεια καθώς δεν συναντάται καθόλου στην Πίνδο. Αν και η εξ’ ανατολών
φυτογεωγραφική επίδραση –όπως ήδη αναφέραμε - είναι ασθενής στο συγκρότημα
των Βαρδουσίων, επισημαίνονται είδη που δείχνουν ότι οπωσδήποτε αυτή
υφίσταται.
Paronychia polygonifolia (Vill) DC.
Το Μεσογειακό – Ατλαντικό αυτό είδος αναφέρεται από λίγες θέσεις στη χώρα μας.
Έχει αναφερθεί από τη Στερεά Ελλάδα (Βαρδούσια, Παρνασσός, Κοκκινάρι, Γκιώνα,
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Οξιά, Τυμφρηστό) και από τη νότια Πίνδος (Βουτσικάκι, Καράβα). Δείχνει την στενή
φυτογεωγραφική σχέση με την Πίνδο.
Ptilotrichum
cyclocarpum
Boiss.
subsp.
cyclocarpum
Βαλκανικό-ανατολικό γεωστοιχείο με ενδιαφέρουσα
εξάπλωση. Το taxon εξαπλώνεται σε Ανατολία, Ελλάδα
και Αλβανία. Στον ελληνικό χώρο είναι εξαιρετικά
περιορισμένο στα ψηλά βουνά της Στερεάς Ελλάδας
(Οίτη, Γκιώνα, Βαρδούσια και Καλιακούδα), ενώ στην
Πελοπόννησο υπάρχει μόνο στον Χελμό και στην
Εξάπλωση του P. cyclocarpum
Boiss. subsp. cyclocarpum στην
Ελλάδα.

Κυλλήνη. Η εξάπλωση του taxon υπογραμμίζει την
ισχυρή φυτογεωγραφική σχέση των ορέων της Στερεάς
με τα όρη της βόρειας Πελοποννήσου.

Ranunculus ficarioides Bory & Chaub.
Νότιο – κεντρικό –Ασιατικό είδος που έχει καταγραφεί σε Κάρπαθο, Κάσο και σε όλα
τα ψηλά βουνά της νότιας και βόρειας Πελοπονήσσου. Η χωρολογία του είδους
αυτού επισημαίνει την φυτογεωγραφική σχέση των Βαρδουσίων ορέων με την
Ασιατική ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει τα ίχνη του μεταναστευτικού δρόμου
(μέσω του «Αιγαιϊακού τόξου») από τα αρχικά Ασιατικά κέντρα εξάπλωσης μέχρι την
καρδιά της Στερεάς Ελλάδας.
Saxifraga spruneri Boiss.
Βαλκανικό είδος με δύο σταθμούς στην νότιο-δυτική Βουλγαρία (στο νοτιότερο
τμήμα του συγκροτήματος “Pirin”) και ένα σταθμό στη βόρεια Αλβανία. Στην Ελλάδα
συναντάται, εκτός από τα Βαρδούσια και σε άλλα δύο ψηλά όρη της Στερεάς (Γκιώνα
και Παρνασσό), ενώ έχει αναφερθεί επίσης και από τον Όλυμπο (NC).
Sedum griesebachii Boiss & Heldr.
Βαλκανικό-ανατολικό γεωστοιχείο, του οποίου η εξάπλωση έφτανε μέχρι τα «Μαύρα
λιθάρια» της Πίνδου. Προφανώς η μετακίνηση του είδους αυτού από την αρχική
περιοχή εξάπλωσής του προς το νότο, έγινε μέσω της οροσειράς της Πίνδου. Η
ανακάλυψή του στα Βαρδούσια, είναι ταυτόχρονα και πρώτη αναφορά για τη Στερεά
Ελλάδα. Επομένως το συγκρότημα των Βαρδουσίων αποτελεί, με τα μέχρι σήμερα
δεδομένα, το νοτιότερο σημείο της εξάπλωσής του.

171

Ενδημισμός - Φυτογεωγραφία

4.3 Τaxa για τα οποία τα βαρδούσια αποτελούν γεωγραφικό όριο εξάπλωσης.
H γεωγραφική περιοχή εξάπλωσης κάθε είδους δεν είναι παρά αντανάκλαση
των οικολογικών απαιτήσεών του, οι οποίες σαν απόρροια όλων των παραγόντων
του περιβάλλοντος (βιοτικοί και αβιοτικοί) επικρατούν σε ένα τόπο. Περισσότερο
περιορισμένα taxa (στενότοπα) απαιτούν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε
να εξασφαλίσουν όχι απλά την επιβίωση (ο όρος παραπέμπει περισσότερο σε μια
οριακά δυναμική κατάσταση), αλλά την φυσική τους αύξηση και εξέλιξη. Γι’ αυτά τα
είδη, τα γεωγραφικά όρια εξάπλωσης αποτελούν ταυτόχρονα τα τελευταία σύνορα,
όπου οι επικρατούσες συνθήκες ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Αυτή η
ιδιαιτερότητα, καθιστά σημαντική την γνώση τέτοιων γεωγραφικών ορίων
εξάπλωσης, καθώς μπορούμε να αποφανθούμε πλέον για τις οριακές οικολογικές
απαιτήσεις των ειδών αυτών. Πιο κάτω αναφέρουμε αρκετά από τα είδη αυτά, για τα
οποία τα Βαρδούσια αποτελούν νότιο ή βόρειο όριο.
4.3.1 Είδη με νότιο όριο τα Βαρδούσια:
Caltha palustris L. (= C. laeta Schott)
Είδος με βόρεια εξάπλωση. Στην Ελλάδα απαντά από τα ελληνοαλβανικά σύνορα
μέχρι τα Βαρδούσια διατρέχοντας την οροσειρά της Πίνδου. Έχει καταγραφεί επίσης
στον Όλυμπο και στα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας.
Cerastium cerastoides (L.) Britton
Στην Ελλάδα το συναντάμε σε λίγες μόνο θέσεις κατά μήκος της οροσειράς της
Πίνδου και σε υψόμετρα άνω των 1950 μ. Στα Βαρδούσια είναι εξαιρετικά σπάνιο.
Είδος με βόρεια προέλευση το οποίο μετανάστευσε κατά την έλευση των
παγετώνων. Αντιπροσωπεύει μαζί με κάποια άλλα χλωριδικά στοιχεία όπως το
Nardus stricta τα τελευταία απομεινάρια παγετωνικής βλάστησης στην Ελλάδα. Στο
βόρειο ημισφαίριο είναι εξαιρετικά εξαπλωμένο από τη Γροιλανδία μέχρι την Βόρεια
Αμερική και τα ψηλά βουνά της Αφρικής και της Ασίας.
Dactylorhiza baumanniana Hölzinger & Künkele.
Αν και μπορεί να απαντά και σε νότια Αλβανία, νότια Γιουγκοσλαβία (Strid
1991:877), προς το παρόν παραμένει ενδημικό Ελλάδας. Η εξάπλωσή του εκτείνεται
από τη βόρεια Πίνδο και τη βόρειο-κεντρική Ελλάδα έως την Οίτη, Γκιώνα και
Βαρδούσια.
Erysimum microstylum Hausskn.
Ενδημικό είδος των Βαλκανίων. Πρώτη αναφορά στα Βαρδούσια. Είναι το νοτιότερο
όριο εξάπλωσής του.

172

Ενδημισμός - Φυτογεωγραφία
Euphorbia glabriflora Viss.
Βαλκανικό ενδημικό, που συναντήσαμε (άφθονο θα λέγαμε), σε αρκετές θέσεις στη
δυτική πλευρά της «Αλογόραχης» (Δυτικό συγκρότημα) σε υψόμετρο 1800 –1900 μ.
Είναι η πρώτη φορά που το βόρειο αυτό είδος καταγράφεται στα Βαρδούσια, ενώ
ταυτόχρονα η νέα θέση αποτελεί και το νοτιότερο σύνορο αυτής της χαμηλής
Euphorbia.
Euphrasia liburnica Wettst.
Βαλκανικό με νοτιότερο όριo τα Βαρδούσια. Από την Στερεά Ελλάδα ήταν γνωστό
μόνο από την Οίτη. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται από τα Βαρδούσια. Έχει
αναφερθεί επίσης από τη βόρεια Πίνδο (NPi), βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC) και
βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE). Η εξάπλωσή της δείχνει ότι ίσως τα βουνά της
κεντρικής Στερεάς Ελλάδας έχουν δεχθεί ισχυρότερα την επίδραση βόρειων
γεωστοιχείων λόγο της επαφής τους με την γειτονική Πίνδο.
Festuca koritnicensis Hayek ex Vetter
Βαλκανικό με νοτιότερο όριo τα Βαρδούσια. Έχει αναφερθεί από τη βόρεια και νότια
Πίνδο (NPi, SPi), βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC) και βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE)
και ανατολική- κεντρική Ελλάδα (EC). Είναι επίσης η πρώτη φορά που αναφέρεται
από τα Βαρδούσια. Από το χώρο της Στερεάς ήταν γνωστή από τα όρη Κοκκινάρι,
Γιόρλα και Καλιακούδα.
Malcolmia orsiniana subsp. serbica (Pančić) Greuter & Burdet.
Βαλκανικό με εξάπλωση σε Αλβανία, Βουλγαρία και Σερβία. Μέσο της μεταναστευτικής οδού της Πίνδου αρκετά (κυρίως βαλκανικά) taxa προσέγγισαν νοτιότερες
περιοχές όπως το παραπάνω.
Pinguicula balcanica Casper
Oι Strid & Tan (1991), αναφέρουν τα Βαρδούσια ως το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης
του βαλκανικού αυτού είδους. Εμφανίζεται επίσης στην βόρεια Πίνδο (Σμόλικας,
Γράμμος) και στη βόρειο-κεντρική Ελλάδα (NC) (όρος Βαρνούς, Βέρμιο, Πιπερίτσα,
Καϊμακσαλάν).
Poa macedonica (Acht.) Stoeva & Kožuharov
Βαλκανικό με νοτιότερο όριo τα Βαρδούσια και τη Γκιώνα. Το παραπάνω είδος είναι
γνωστό επίσης από την Οίτη, από την βόρεια και νότια Πίνδο (Npi, SPi), τη βόρειοκεντρική Ελλάδα (NC), καθώς και τη βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE).
Saxifraga spruneri Boiss.
Έχουμε ήδη αναφερθεί στο είδος αυτό που υπογραμμίζει τις σχέσεις των ψηλών
βουνών της Στερεάς με την Πίνδο. Ταυτόχρονα τα Βαρδούσια αποτελούν το
νοτιότερο σταθμό εξάπλωσής του μαζί με τον Παρνασσό και τη Γκιώνα.
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Sedum griesebachii Boiss & Heldr.
Βαλκανικό με ανατολική εξάπλωση. Η μέχρι σήμερα γνωστή του εξάπλωση στην
Ελλάδα έφτανε έως τα «Μαύρα λιθάρια» της νότιας Πίνδου. Η καταγραφή του στα
Βαρδούσια (για πρώτη φορά), μετατοπίζει αρκετά νοτιότερα τα γεωγραφικά του όρια.
Taraxacum copidophylloides A.J.Richards
Ενδημικό της Ελλάδας με νότιο όριο τα Βαρδούσια. Έχει καταγραφεί από τη Στερεά
(Τυμφρηστός), βόρεια Πίνδο και βόρειο-κεντρική περιοχή (NC). (Νέα αναφορά).
Thymus sibthorpii Bentham
Βαλκανικό ενδημικό με ανατολική εξάπλωση. Αναφέρεται μόνο από την βόρειοκεντρική (NC) και βόρειο-ανατολική Ελλάδα (NE). Τα Βαρδούσια είναι ο νοτιότερος
σταθμός του. Είναι ένα από τα είδη που δείχνουν την σχέση του συγκροτήματος με
τις παραπάνω περιοχές.
4.3.2 Είδη με βόρειο όριο τα Βαρδούσια:
Astragalus hellenicus Boiss.
Ενδημικό είδος με καταγραφές στην νότιο-ανατολική Αττική, Πάρνωνα και Μαίναλο.
Στην Στερεά έχει αναφερθεί από τον Παρνασσό και την Γκιώνα. Είναι η πρώτη φορά
που αναφέρεται από τα Βαρδούσια, όπου τον συναντήσαμε σε μεγάλο υψόμετρο
(2000 – 2300μ.)
Rhamnus sibthorpianus Roemer & Schultes
Ενδημικό της νότιας Ελλάδας. Συναντάται στα βουνά της Πελοποννήσου (Ταΰγετος,
Ξεροβούνα, Μαίναλο, Ολίγυρτος, Κυλλήνη, Χελμός, Λιβαδάκι) και στη Στερεά σε
Ελικώνα, Παρνασσό, Γκιώνα, Βαρδούσια.
Ranunculus ficarioides Bory & Chaub.
Για τα ανατολικό αυτό στενότοπο είδος τα Βαρδούσια και η Οίτη αποτελούν το
βορειότερο όριο εξάπλωσης (βλ. σελ. 48).
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.
Είδος των ψηλών βουνών της νότιο-δυτικής Ευρώπης. Ποικιλία του είδους με το
όνομα puligerea (Halácsy) Hayek έχει ως βόρειο οριό του τα Βαρδούσια ,την Γκιώνα
και την Οίτη.
Thamnosciadium junceum (Sm.) Hartving
Ενδημικό είδος, που φύεται αποκλειστικά σε σάρες. Αναφέρεται από τα βουνά της
Πελοποννήσου (Ταΰγετο, Κυλλήνη και Χελμό), ενώ από την Στερεά Ελλάδα από
Παρνασσό, Γκιώνα και Βαρδούσια.
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4.4 Συμπεράσματα
Με την παραπάνω διερεύνηση των φυτογεωγραφικών σχέσεων είμαστε σε
θέση να διαπιστώσουμε ότι το συγκρότημα των Βαρδουσίων διατηρεί με τα βουνά
της υπόλοιπης Στερεάς Ελλάδας (και κυρίως με τα ψηλά όρη της κεντρικής Στερεάς
Παρνασσό και Γκιώνα), τις στενότερες φυτογεωγραφικές σχέσεις.
Η πιο ισχυρή φυτογεωγραφική σχέση αναπτύσσεται με την
Πελοπόννησο, καθώς αυτή αναδεικνύεται από την διερεύνηση με βάση τα
ενδημικά της Ελλάδας, που αποτελούν ισχυρότερους φυτογεωγραφικούς δείκτες, σε
σχέση με τα βαλκανικά γεωστοιχεία.
Φαίνεται ότι τα Βαρδούσια αποτέλεσαν γεωγραφικά, το συνδετικό κρίκο
μεταξύ των νοτιότερων σημείων της οροσειράς της Πίνδου και των βορειότερων
Πελοποννησιακών βουνών. Ως συνέχεια της Πίνδου, μετέφεραν στα
Πελοποννησιακά ορεινά συγκροτήματα, γεωστοιχεία βόρειας κυρίως προέλευσης,
εμπλουτίζοντας έτσι με Βαλκανικά αλλά και ευρωπαϊκά γεωστοιχεία νοτιότερες
περιοχές της Ελλάδας.
Επειδή η επίδραση των ανατολικών γεωστοιχείων εμφανίζεται ασθενής στα
Βαρδούσια, συμπεραίνουμε ότι η εξάπλωση των χλωριδικών αυτών στοιχείων, μέσω
του Αιγαιακού τόξου πριν από 20 εκ. χρόνια περίπου, τροφοδότησε μεν την
Πελοπόννησο με τα νέα στοιχεία, χωρίς να επηρεάσει στον ίδιο βαθμό το μεγάλο
συγκρότημα της Στερεάς.
Έντονη φυτογεωγραφική επίδραση άσκησε στα Βαρδούσια όρη, η
παρουσία της οροσειράς της Πίνδου. Παρόλο που η φυτογεωγραφική σχέση
αναδεικνύεται μόνο από βόρεια στοιχεία, με βαλκανικά κυρίως κέντρα εξάπλωσης, η
παρουσία πολλών taxa που εμφανίζονται με σπανιότητα στον ελληνικό χώρο, τόσο
στην Πίνδο, όσο και στα Βαρδούσια, υπογραμμίζει την ισχυρή φυτογεωγραφική
σχέση μεταξύ των Βαρδουσίων και της Πίνδου.
Με την νησιωτική Ελλάδα και κυρίως την περιοχή του Αιγαίου, η
φυτογεωγραφική σχέση αναδεικνύεται ασθενής, καθώς η χλωρίδα των
νησιών – όπως είναι άλλωστε γνωστό – είναι πολύ διαφορετική από αυτή που
φιλοξενούν τα ψηλά ορεινά συγκροτήματα όπως τα Βαρδούσια.
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5. ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΒΛΑΣΤΗΣΗ) – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βλάστηση μιας περιοχής είναι το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης
παραγόντων του περιβάλλοντος όπως η σύνθεση της χλωρίδας, το τοπικό
κλίμα της περιοχής, οι εδαφικοί χαρακτήρες καθώς και οι ανθρώπινες
επιδράσεις.
Κάτω από την επίδραση των ανωτέρω παραγόντων σε μια περιοχή, ο
σχηματισμός
καθορισμένων φυτοσυνδυασμών, αποτελεί τις μονάδες
βλάστησης της περιοχής - η διερεύνηση των οποίων τελικά επιτυγχάνεται με
την μεθοδολογία της φυτοκοινωνιολογικής επιστήμης - μέσα από ένα
περίπλοκο σύστημα καθορισμού και ιεραρχίας των μονάδων της βλάστησης,
με συγκεκριμένα φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια. Επιπλέον η φυτοκοινωνιολογία
ερευνά την εξελικτική πορεία της βλάστησης και την κατεύθυνση που αυτή
ακολουθεί, καθώς η σύνθεσή της δεν απεικονίζει μια πάγια και σταθερή
κατάσταση, αλλά αντίθετα αποτελεί έκφραση μιας δυναμικής εξέλιξης σε
άμεση σχέση με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.
Η φυτοκοινωνιολογική μέθοδος του Braun – Blanquet
Την παραπάνω μέθοδο χρησιμοποιήσαμε για την διάκριση των
μονάδων βλάστησης στα Βαρδούσια όρη.
Η μέθοδος εφαρμόστηκε από τον Braun – Blanquet για πρώτη φορά
στις Άλπεις και αποτελεί σήμερα μια από τις σπουδαιότερες μεθόδους για την
διάκριση και κατάταξη των μονάδων βλάστησης. Η διάκριση των μονάδων
γίνεται με ομάδες ειδών που καθορίζονται στατιστικά από συγκρίσεις σε
πίνακες που συντάσσονται γι’ αυτό το σκοπό.
Η μέθοδος αποτελείται από τρεις σαφώς διαφορετικές αλλά
αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεξαρτώμενες φάσεις:
1. Αναλυτική φάση (εργασία πεδίου)
2. Συνθετική φάση (εργασία γραφείου)
3. Συνταξινομική φάση (εργασία γραφείου)
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν όλες οι φάσεις της μεθόδου,
σε συνδυασμό με σύγχρονα λογισμικά πακέτα που βοήθησαν στην γρήγορη
και αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων της βλάστησης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
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Αναλυτική φάση (εργασία πεδίου)
Εδώ εφαρμόσαμε τις αρχές μεθοδολογίας της βλάστησης του
φυτοκοινωνιολογικού συστήματος του BRAUN – BLANQUET (Braun –
Blanquet 1964, Μüller – Donbois & Ellenberg 1974, Dierscke 1994). Πρόκειται
για μέθοδο που στηρίζεται στην λήψη ποσοτικών χαρακτηριστικών τόσο όσο
αφορά την σύνθεση όσο και την δομή των διακρινόμενων μονάδων της
βλάστησης και στηρίζεται στην διαίρεση της βλάστησης με βάση ομάδες
φυτών, που αναγνωρίζονται στο πεδίο.
Για την σωστή εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου, απαιτείται η άριστη
γνώση της χλωρίδας της υπό έρευνα περιοχής. Βασική φυτοκοινωνιολογική
μονάδα βλάστησης στην μέθοδο του BRAUN – BLANQUET είναι η
φυτοκοινωνία ή φυτοκοινωνική ένωση ή ένωση (Association). Για να
προσδιορίσουμε τις μονάδες βλάστησης άσχετα με την ιεραρχική κατάταξη
της κάθε μονάδας, διενεργούμε δειγματοληψίες σε επιλεγμένες επιφάνειες,
στις οποίες καταγράφονται τα είδη της χλωρίδας καθώς και ο βαθμός
πληθοκάλυψης που εμφανίζει το καθένα στην συγκεκριμένη επιφάνεια
σύμφωνα με την 7-βαθμη κλίμακα του Braun – Blanque (1964):
r : Πολύ σπάνιο σε εμφάνιση (1-2 άτομα) και καλύπτει μικρή έκταση.
+: Σπάνιο (λίγα άτομα) και καλύπτει πολύ μικρή έκταση.
1: Πολυάριθμα άτομα που καλύπτουν λιγότερο από 5% της δειγματοληπτικής
επιφάνειας ή λίγα άτομα με μεγαλύτερο αριθμό κάλυψης.
2: Ανεξάρτητα από το πλήθος, με κάλυψη 5 – 25%.
3: Ανεξάρτητα από το πλήθος, με κάλυψη 25 - 50%.
4: Ανεξάρτητα από το πλήθος, με κάλυψη 50 -75%.
5: Ανεξάρτητα από το πλήθος, με κάλυψη 75 – 100%.

Ο τρόπος επιλογής των επιφανειών είναι ουσιαστικής σημασίας για
την αποτελεσματική διάκριση των μονάδων της βλάστησης. Έτσι οι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν είναι:
1. Η κάθε επιφάνεια θα πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά
χλωριδικά είδη που ανήκουν στην μονάδα βλάστησης (φυτοκοινωνία).
2. Να είναι οικολογικά και φυσιογνωμικά ομοιογενείς.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (m2)
200 - 500
50 – 100
10 – 25 (50)

ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Δάση
Θαμνώνες
Στεπώδη Λιβάδια
Χιονολίβαδα / Υγρόφιλες
λιβαδιών.
Βραχώδης βλάστηση
Σάρες

φυτοκοινωνίες

5 – 20 (50)
10 – 15 (20)
(20) 50 - 100

Καθώς ήδη έχουμε υπογραμμίσει την σπουδαιότητα του μεγέθους των
επιλεγέντων δειγματοληπτικών επιφανειών, φροντίσαμε να προσαρμόσουμε
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την έκταση της δειγματοληπτικής επιφάνειας ανάλογα με τον τύπο βλάστησης
στον οποίο η επιφάνεια ανήκει, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η
μέθοδος.
Πιο πάνω αναφέραμε ότι η βλάστηση ενός τόπου ή μιας περιοχής,
εξελίσσεται με δυναμικό τρόπο, υπό την επίδραση των παραγόντων του
περιβάλλοντος, σε βαθμό που συχνά εμφανίζεται μια αξιοσημείωτη
μεταβλητότητα τόσο στην σύνθεση όσο και στην πληθοκάλυψη των ειδών
που την αποτελούν. Η μεταβλητότητα αυτή συχνά εκφράζει μια δυνητική δομή
της βλάστησης η οποία οδεύει προοδευτικά προς την τελική κλιμακική
κατάσταση ολοκλήρωσης (climax) ή αντίθετα υποβάθμισης. Στις περιπτώσεις
αυτές η έρευνά μας επεκτάθηκε καταγράφοντας δειγματοληψίες σε κάθε
τέτοια δομή, ώστε να περιγραφή με λεπτομέρεια ο βαθμός εξέλιξης των
βλαστητικών δομών.
Οι Barbero & Quézel αναφέρουν ότι πρόκειται «για μια σημαντική
διαφορά με την κλασική φυτοκοινωνιολογική μέθοδο, κατά την οποία οι
φυτοληψίες συχνά διενεργούνται σε θέσεις , όπου συναντάται ο μεγαλύτερος
αριθμός ιεραρχικών χαρακτηριστικών, των πιο πιστών της φυτοκοινωνίας και
της συνένωσης, σε μια δυνητική δομή (climax), καθώς επίσης και αυτά της
τάξης, τα οποία είναι λιγότερο απαιτητικά και δεν χαρακτηρίζουν την ομάδα
που προσεγγίζει την climax κατάσταση, αλλά αντανακλά την ολοκλήρωση της
δυνητικότητας». Επιπλέον καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι επιλεγείσες
επιφάνειες να παρουσιάζουν ομοιογένεια και να μην παρουσιάζουν μεταβολή
των οικολογικών συνθηκών (Ντάφης 1972, Guinochet 1973, Αθανασιάδης
1986).
Τηρώντας τις παραπάνω αρχές, πραγματοποιήθηκαν 439
δειγματοληψίες σε αντιπροσωπευτικούς βιοτόπους όλων των υψομέτρων των
διαφόρων ορόφων βλάστησης των Βαρδουσίων ορέων.
Εργασία γραφείου (Συνθετική φάση) – Ταξινόμηση και κατάταξη της
βλάστησης.
Πρόκειται για την συνθετική φάση του συστήματος του Braun-Blanquet
και συγκεκριμένα για την χλωριδο-στατιστική μέθοδο της σχολής ZurichMontpellier (Manual table method) όπως περιγράφεται από τους BraunBlanquet (1951 c, 1964) και Ellenberg (1956).
Η μέθοδος επεξεργασίας με πίνακες (προκαταρκτικός, ακατέργαστος,
πίνακας διαφοριστικών ειδών, ταξινόμησης διαφοριστικών και πίνακας
σταθερότητας) δεν υιοθετήθηκε εδώ, καθώς θεωρείται ότι δεν λαμβάνει
υπόψη ποσοτικές μετρήσεις της εμφάνισης των ειδών της χλωρίδας σαν
αποτέλεσμα των διαφορετικών περιβαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν
στην βλάστηση. Η ανάγκη χρησιμοποίησης μιας μεθόδου, που να συνδέει
ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές των βλαστητικών ομάδων με τον
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πολυσύνθετο χαρακτήρα που εμφανίζουν αντικειμενικά οι ομάδες της
βλάστησης στο πεδίο, οδήγησε σε ένα σύστημα αριθμητικής ταξινόμησης των
δειγματοληψιών με βάση ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των (Classification) σε
συνδυασμό με την αριθμητική επεξεργασία εμφάνισης των καταγεγραμμένων
στις δειγματοληψίες, ειδών.
Οι ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την συνθετική και
συνταξινομική φάση του συστήματος του Braun-Blanquet, συνοψίζονται στα
παρακάτω:
1. Εισαγωγή των φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων της βλάστησης
(δειγματοληψίες),
στο
λογισμικό
πακέτο
TURBO(VEG)
(Hennekens 1966a). Το τελευταίο – που σήμερα χρησιμοποιείται
από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες – έχει σχεδιαστεί για την
εισαγωγή, διαχείρηση και παρουσίαση των δεδομένων της
βλάστησης, με ρουτίνες για αποθήκευση, επιλογή, εξαγωγή και
ανάλυση των δεδομένων της βλάστησης.
2. Εισαγωγή των οικολογικών δεδομένων για κάθε δειγματοληψία
καθώς και η πληθοκάλυψη κάθε taxon που καταγράφεται στις
δειγματοληψίες (7-βαθμη κλίμακα του Braun-Blanquet).
3. Με την βοήθεια του λογισμικού πακέτου TURBO(VEG),
πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των δειγματοληπτικών δεδομένων
(Releves), με σκοπό την ανάλυση των δεδομένων βλάστησης.
4. Η ομαδοποίηση των δειγματοληψιών της βλάστησης έγινε με την
μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών (Analyse
Factorielle des Correspondences (Benzecri et al. 1973), στην
οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο η παρουσία ή απουσία των ειδών
Programme Statoscope (Roux 1997). Μετά τον προσδιορισμό των
ομάδων δημιουργήθηκε ο φυτοκοινωνιολογικός πίνακας με την
βοήθεια του προγράμματος TWISPAN (Two way indicator species
analysis) (Hill 1979b). Τέλος, με σκοπό να βελτιώσουμε την τελική
ταξινόμηση των ομάδων της βλάστησης λάβαμε υπόψη την
προσδιορισμένη διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων των
δειγματοληψιών με την βοήθεια ομάδων ειδών, καθώς και την
διαφοροποίηση των οικολογικών συνθηκών σε όμοιες ομάδες,
όπου βέβαια αυτές κάποτε εντοπίζονταν.
Σκοπός της AFC ανάλυσης είναι η αποτύπωση των
δειγματοληψιών πάνω σε σύστημα αξόνων, που αντιστοιχούν σε
περιβαλλοντικές μεταβλητές (υψόμετρο, υγρασία, κλίσεις, εδαφικά
χαρακτηριστικά κλπ.). Κατά τη γραφική αυτή απεικόνιση –
κατάταξη, οι δειγματοληψίες αντιπροσωπεύονται από σημεία,
πάνω στο σύστημα των αξόνων. Στην απεικόνιση αυτή,
δειγματοληψίες που εμφανίζουν ομοιότητα, αποτυπώνονται κοντά
μεταξύ των (ως ομαδικό νέφος), ενώ δειγματοληψίες που
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διαφέρουν εμφανίζονται απομακρυσμένες. Το κριτήριο της
ομαδοποίησης είναι η απουσία / παρουσία ειδών ή ο βαθμός
πληθοκάλυψης. Τελικά με την παραπάνω μέθοδο γίνεται
συγκεκριμένη η διάκριση των διαφόρων ομάδων με κοινά
χαρακτηριστικά (όμοια χλωριδική σύνθεση).
Συνταξινομική φάση (εργασία γραφείου)
Στην ενότητα αυτή έγινε ο χαρακτηρισμός των ομάδων της βλάστησης
που διακρίθηκαν στα Βαρδούσια όρη. Από αυτές, κάποιες φυτοκοινωνίες
αναδεικνύονται νέες (στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής), ενώ
άλλες φυτοκοινωνικές ομάδες που αναγνωρίσθηκαν στα Βαρδούσια όρη
εντάσσονται σε φυτοκοινωνίες ήδη γνωστές από το παρελθόν. Η απομόνωση
των χαρακτηριστικών ειδών σε κάθε φυτοκοινωνία, έγινε με την βοήθεια
παλαιότερων ερευνητικών εργασιών όπως των : Quézel (1964, 1967, 1973),
Quézel & Katrabassa (1974), Raus (1979, 1980), Theocharopoulos & al.
(2002), Gamicans & Hebrard (1979, 1980), Dimopoulos & al. (1997), Barbero
& Quézel (1976, 1989), Bergmeier (1988,1990), καθώς και άλλων ερευνητών
που αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες.
Σε περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε syntaxa που μπορούν να
διακριθούν με αποκλειστικά διαγνωστικά taxa (Dierschke 1994) κρίθηκε
κατάλληλο το επίπεδο της φυτοκοινωνίας (Association). Στις περιπτώσεις που
δεν ήταν δυνατή η διάκριση χαρακτηριστικών ειδών προτιμήσαμε τα syntaxa
αυτά να τα αποδώσουμε στο επίπεδο της φυτοκοινότητας ή κοινότητας
(community). Η φυτοκοινότητα θα πρέπει να θεωρηθεί απροσδιόριστο
φυτοκοινωνιολογικά syntaxon, που μπορεί να εμφανίζει ευρεία εξάπλωση ή
ακόμη και να ομαδοποιεί τοπικά κυρίαρχους τύπους βλάστησης.
Η
ονοματολογία των μονάδων βλάστησης (για τα νέο-προσδιοριζόμενα taxa),
έγινε σύμφωνα με τον κώδικα φυτοκοινωνιολογικής ονομασίας των Weber et
al. (2000). Για την συνταξινομική ιεράρχηση των μονάδων της βλάστησης
χρησιμοποιήσαμε πέντε βασικά επίπεδα του συνταξινομικού συστήματος του
Braun – Blanquet : (Κλάση: Class, Τάξη: Order, Συνένωση: Alliance,
Φυτοκοινωνία: Association, Υποφυτοκοινωνία: Subassosiation,) επεκτεινόμενο μέχρι το επίπεδο της φυτοκοινότητας.
Κατά
την
σύνταξη
των
φυτοκοινωνιολογικών
πινάκων
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες συντομογραφίες:
Για τους τύπους των γεωλογικών υποστρωμάτων των δειγματοληψιών:
C: Σκληροί ασβεστόλιθοι
Ψ.Φ: Ψαμμιτικός Φλύσχης
Μ.Φ: Μικτός Φλύσχης
Α: Αλλουβιακές αποθέσεις
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Χ: Σχιστόλιθοι
Τ: Τύρφη
Χ: Πλούσιος Χούμος
Για τις φυτοκοινωνιολογικές μονάδες:
Ass.: Association \ Φυτοκοινωνία, Sub.: Subassosiation / Υποφυτοκοινωνία, Comm.: community / φυτοκοινότητα (κοινότητα). Fac.: Facies
(Όψη).
5.3 ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
Στα χαμηλά υψόμετρα και κυρίως στις νοτιότερες θέσεις γύρω από την
τεχνητή λίμνη του Μόρνου, επικρατεί η μεσογειακή μακκία βλάστηση με την
κυριαρχία του
Quercus coccifera. Ο παραπάνω τύπος βλάστησης
καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του μέσο – μεσογειακού ορόφου βλάστησης
στα Βαρδούσια όρη, μαζί βέβαια με λιγοστές εκτάσεις στα δυτικά που
καλύπτονται απο την παρουσία της Quercus frainetto, η οποία σχηματίζει
δάση στο δυτικό τμήμα της «Μακρυάς Ράχης» και ακόμη δυτικότερα στην
«Κόκκαλη Ράχη» μέχρι το χωριό «Πενταγιοί». Ο τύπος αυτός της βλάστησης
(μεσογειακή μακκία), έχει υποστεί την μέγιστη ανθρωπογενή επίδραση σε
σχέση με τις υπόλοιπες μονάδες βλάστησης στην περιοχή των Βαρδουσίων.
Παρόλα αυτά, η βλάστηση του τύπου αυτού, διαθέτει αρκετούς αλλά και
αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντοχής τόσο από την βόσκηση όσο και από
την φωτιά. Έτσι δικαιολογείται απόλυτα η φυσική ανάπλαση της μακκίας
βλάστησης σε εκτάσεις που παλαιότερα είχαν μετατραπεί σε καλλιεργούμενες
γύρω από την ημιορεινή περιοχή του Μόρνου.
Από το υψόμετρο των 1000 μέτρων και άνω, κυριαρχούν τα δάση της
ελάτης. Το Abies cephalonica δημιουργεί αμιγή δάση στα νοτιότερα και
ξηρότερα τμήματα του συγκροτήματος, καθώς και σε αβαθή σκελετικά εδάφη
που συντίθεται από πελαγικούς ασβεστόλιθους, ενώ το Abies borisii regis
εγκαθίσταται στο βόρειο, βόρειο-δυτικό και βόρειο-ανατολικό τμήμα του
συγκροτήματος, συνήθως σε βαθειά εδάφη μικτού φλύσχη. Τα δύο αυτά είδη
της ελάτης, συχνότατα συνυπάρχουν στην ορεινή περιοχή των Βαρδουσίων,
με μια αναλογία η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες. Η
έντονη παρουσία της ελάτης συνεχίζεται μέχρι το υψόμετρο των 1500 - 1700
μέτρων, όπου την διαδέχεται η ευρεία περιοχή του Stipo-Morinion. Η έντονη
εμφάνιση του Juniperus foetidissima (που κατά θέσεις εμφανίζονται αρκετά
πυκνά), προσδίδει στην συνένωση αυτή μια χαρακτηριστική εικόνα στον ορομεσογειακό όροφο βλάστησης των Βαρδουσίων ορέων.
Μετά τα 1700 με 1900 μέτρα την συνένωση του Stipo-Morinion
διαδέχεται αυτή του Erygnio-Bromion ή οποία συνεχίζεται μέχρι τις βάσεις των
σαρών, ή των ψηλών βράχων ενώ συχνά διακόπτεται από τα χιονολίβαδα.
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Χαρακτηριστική εδώ είναι η παρουσία ακανθωδών θάμνων και ιδίως της
Astracantha rumelica (Astragalus creticus subsp. rumelicus) που
καταλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις.
Από τα 1800 μέτρα αρχίζουν να εμφανίζονται λιβάδια με πολύ χαμηλή
βλάστηση που μοιάζει με ένα συνεχή συνεκτικό τάπητα, ο οποίος συντίθεται
από ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία μικροσκοπικών χαμαιφύτων. Τα λιβάδια αυτά
αν και ονομάστηκαν στα Γαλλικά (“Pelouses rase”) δηλ. «ξυρισμένα λιβάδια»
(αποδίδοντας βέβαια θαυμάσια την οπτική εικόνα των λιβαδιών), εν τούτοις
υιοθετήσαμε τους όρους χιονολίβαδα ή ψευδαλπικοί λειμώνες θεωρώντας ότι
είναι πιο δόκιμοι στην δική μας γλώσσα. Τα χιονολίβαδα των Βαρδουσίων
καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις και εμφανίζονται αξιοσημείωτα πλούσια σε
χλωριδική ποικιλότητα αλλά και σε φυτοκοινωνιολογικό επίπεδο.
Ο συνεχής καταπράσινος τάπητας των χιονολίβαδων διακόπτεται
συχνά από πολλά μικρά ρεύματα εξ’ αιτίας του νερού που εκρέει ή αναβλύζει
από θέσεις («μάτια»), προφανώς λόγω της γεωλογικής τους διαμόρφωσης δομής και σύστασης. Σημειώνουμε εδώ ότι τα πολλά ρεύματα της ανωδασικής
περιοχής, είναι σπάνιο φαινόμενο στην Στερεά Ελλάδα (οπωσδήποτε και
νοτιότερα). Επιπλέον η γειτονική Γκιώνα δεν διαθέτει τέτοια ρεύματα και
εμφανίζεται ιδιαίτερα ξηρή, όπως άλλωστε ανατολικότερα και ο Παρνασσός. Η
γειτονική επίσης Οίτη (που βρίσκεται βορειότερα), διαθέτει βεβαίως ευρύ
δίκτυο πηγών, αλλά αυτές βρίσκονται στην δασική ζώνη του όρους (ζώνη
ελάτης) και όχι στην ανωδασική περιοχή.
Κατά μήκος αυτών των ρευμάτων στα Βαρδούσια αναπτύσσεται
πλούσια βλάστηση με μεγάλο φυτοκοινωνιολογικό ενδιαφέρον.
Πάνω από το υψόμετρο των 1900-2000 μ. εκτείνεται η συνένωση του
Astragalo-seslerion. Εξ’ αιτίας των ακραίων οικολογικών συνθηκών που
επικρατούν εδώ, μεγάλο μέρος της βλάστησης αντιπροσωπεύεται από
αγρωστώδη είδη που έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Η
συνένωση αυτή στα Βαρδούσια καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, αφού σε
ολόκληρο το συγκρότημα σαράντα δύο από τις κορυφές ξεπερνούν σε
υψόμετρο τα 2000 μ., ενώ είκοσι εννέα από αυτές ξεπερνούν τα 2200 μ.
Τα στεπώδη αυτά λιβάδια με τους πυκνούς θυσάνους των
αγρωστωδών διακόπτονται εξ’ αιτίας της παρουσίας των ψηλών αιχμηρών
κάθετων βραχωδών συγκροτημάτων που φιλοξενούν μια μεγάλη ποικιλία από
χασμόφυτα είδη, τα περισσότερα από τα οποία είναι ενδημικά. Πολλές από τις
ομάδες βλάστησης των βραχωδών συγκροτημάτων είναι αποκλειστικές για τα
βουνά τις κεντρικής Ελλάδας, ενώ κάποιες είναι αποκλειστικές των
Βαρδουσίων.
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5.4 ΜΕΣΟ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
5.4.1 Μικτά δάση σκληροφύλλων του Μεσο-μεσογειακού ορόφου
Γενικά
Στα Βαρδούσια τα δάση των σκληροφύλλων αειφύλλων συγκροτούν
διαπλάσεις στις οποίες το κυρίαρχο είδος είναι το Quercus coccifera.
Οι παραπάνω διαπλάσεις καλύπτουν πάνω από το 30% της συνολικής
έκτασης του συγκροτήματος, αρχίζοντας από τον μέσο – μεσογειακό (500900μ.) έως τα κατώτερα όρια του υπέρ - μεσογειακού ορόφου βλάστησης
1000μ.). Στα Βαρδούσια ο θερμο - μεσογειακός όροφος απουσιάζει καθώς το
υψόμετρο των χαμηλότερων τμημάτων του συγκροτήματος, ξεκινά από τα
450 μέτρα και επιπλέον η βλάστηση των εκτάσεων αυτών δεν δέχεται την
άμεση επίδραση του θαλάσσιου κλίματος του Κορινθιακού κόλπου εξαιτίας
της παρεμβολής των χαμηλότερων σε υψόμετρο, ορέων του Λιδωρικίου.
Οι διαπλάσεις του πουρναριού αναμφισβήτητα κατέχουν εκτάσεις που
τα τελευταία εκατό χρόνια έχουν δεχθεί έντονα την ανθρωπογενή επίδραση. Ο
βαθμός της οικολογικής αυτής επέμβασης - παρότι σήμερα οι εικόνες της
υποβάθμισης αυτής τείνουν (σε σημαντικό βαθμό) να αποκατασταθούν καταγράφεται έντονα, κυρίως γύρω από τους αραιούς οικισμούς και τα
εγκαταλελειμμένα πλέον χωριά που συναντώνται γύρω από το συγκρότημα.
Το γεγονός ότι οι διαπλάσεις του πουρναριού, εκτείνονται σε ένα ευρύ
υψομετρικό φάσμα ξεκινώντας από το μεσο – μεσογειακό και φτάνοντας έως
τον υπερ – μεσογειακό όροφο βλάστησης, έχει σαν αποτέλεσμα την
δημιουργία τύπων βλάστησης με κυρίαρχο είδος το Quercus coccifera αλλά
με σημαντικές διαφορές στην χλωριδική σύνθεση που το συνοδεύει. Έτσι στα
θερμότερα και χαμηλότερα υψομετρικά επίπεδα (κοντά στην λίμνη του
Μόρνου) η κυριαρχία θερμόφιλων ειδών που συνοδεύουν το Quercus
coccifera είναι εμφανής. Οι εκτάσεις αυτές είναι περιορισμένες και σε μεγάλο
βαθμό υποβαθμισμένες κυρίως από την ένταση της βόσκησης που ασκείται
εκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Η σύνθεση των αραιών αυτών διαπλάσεων με τα
μεγάλα διάκενα και την υψηλή συμμετοχή πολλών ακανθωδών θάμνων και
ημίθαμνων χαρακτηρίζεται από τα : Paliurus spina-cristi, Juniperus oxycedrus,
Crataegus heldreichii, Cytisus villosus, Cornus mas, Calicotome villosa.
Αντίθετα το Quercus coccifera μετά τα 500 μέτρα υψόμετρο και σε μια
ευρεία ζώνη περιφερειακά του συγκροτήματος, απαντάται με μια χλωριδική
σύνθεση πλουσιότερη και με σταθερότερη την εμφάνιση των
αντιπροσωπευτικών ειδών της συνένωσης του Quercion – illicis. Από την
μελέτη των μονάδων της βλάστησης του πουρναριού προέκυψαν συνολικά
δύο φυτοκοινωνίες και δύο ακόμη ομάδες βλάστησης τις οποίες δεν
καταφέραμε να τις εντάξουμε σε ένα προσδιορισμένο συνταξινομικά επίπεδο
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με βάση σταθερά χλωριδο – κοινωνιολογικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό οι δύο
τελευταίες ομάδες παραμένουν φυτοκοινότητες.
Η φυτοκοινωνία Phillyreo latifoliae - Quercetum cocciferae
(Barbero & Quézel 1976)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 1)

Καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση των βλαστικών διαπλάσεων του
Quercus coccifera όπως άλλωστε συμβαίνει σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.
Η φυτοκοινωνία εξαπλώνεται από τα 500 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 1200μ.
Καθώς το υψόμετρο αυξάνεται η σύνθεση διαφοροποιείται σε σχέση με την
σύνθεση των χαμηλότερων διαπλάσεων. Ένα χαρακτηριστικό χλωριδικό
στοιχείο το οποίο εμφανίζεται μετά τα 600 μέτρα στις διαπλάσεις του
πουρναριού και που η πληθοκάλυψή του βαίνει αυξανόμενη έως τα 1200
μέτρα είναι η παρουσία του Juniperus oxycedrus.
Η παραπάνω ομάδα καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον χώρο στον
μεσο – μεσογειακό όροφο με εξαίρεση την περιοχή της Μακριάς Ράχης στα
νοτιο-δυτικά του συγκροτήματος όπου τον μοιράζεται με διαπλάσεις της
Quercus frainetto. Στα νοτιότερα και πιο θερμά σημεία (όπως πάνω από την
λίμνη του Μόρνου, στους πρόποδες της Μακριάς ράχης, στις νοτιοανατολικές
πλαγιές γύρω από τα χωριά Τριβίδι και Κουνιάκος), η φυτοκοινωνία Phillyreo
latifoliae - Quercetum cocciferae δημιουργεί αδιαπέραστους θαμνώνες με
κάλυψη 100% και με μέσο ύψος πάνω από τα τρία – τέσσερα μέτρα. Σε
αυτούς τους θαμνώνες η συμμετοχή του Quercus coccifera προσεγγίζει το
50%. Η ομάδα αποικίζει εδάφη μετρίως βαθειά έως αβαθή, με ασβεστολιθικό
υπόστρωμα. Οι κλίσεις είναι από ισχυρές έως μέτριες και οι εκθέσεις
νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές.
Η χλωριδική σύνθεση είναι πλούσια, ενώ τα δύο κυρίαρχα είδη που
δίνουν το όνομά τους στην φυτοκοινωνία Phillyrea latifolia και Quercus
coccifera, αποτελούν και τα μόνα χαρακτηριστικά taxa της φυτοκοινωνίας. Ο
όροφος των ποωδών είναι αρκετά πλούσιος με αρκετές διαφοροποιήσεις
ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία, το βάθος και την ένταση του
διερχόμενου φωτός. Έτσι στα ανοικτά σημεία με αραιότερη θαμνώδη
βλάστηση και αβαθές ξηρό έδαφος εμφανίζεται μια πιο θερμόφιλη βλάστηση
που απαρτίζεται από αρκετούς αντιπροσώπους της Cisto – Micromerietia
(Oberdorfer 1954) όπως τα: Cistus creticus, Micromeria Juliana, Calycotome
villosa, Cistus salvifolius. Επιπλέον η αφθονία των Cistus σχετίζεται με
υποβάθμιση της βλάστησης και συγκεκριμένα με τις πυρκαγιές οι οποίες
αποτελούσαν και αποτελούν ακόμη και σήμερα «διαχειριστικό μέτρο» της
βόσκησης από τους ντόπιους κτηνοτρόφους. Είναι γνωστός ο πυρόφιλος
χαρακτήρας του γένους Cistus και η αύξηση της φυτρωτικής ικανότητας των
σπόρων του μετά την πυρκαγιά. Σε κλειστά και υγρότερα σημεία αυξάνει
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φανερά η συμμετοχή των οικογενειών Liliaceae, Orchidaceae,
Ranunculaceae.
Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι το Quercus coccifera διαθέτει μια
ιδιαίτερη ικανότητα να αποικίζει υποβαθμισμένες μορφές εκτάσεων που κατά
το παρελθόν υπήρξαν δάση του μεσο – μεσογειακού ορόφου αλλά και
εκτάσεις με εμφανή σημάδια ανθρωπογενών επεμβάσεων. Αναγνωρίσαμε σε
πολλά σημεία αυτή την εισβολή, όπως σε εγκαταλελειμμένες βαθμίδες (γύρω
από οικισμούς), σε εκτάσεις με υποβαθμισμένα ελατοδάση (στα ανώτερα
τμήματα του μεσο – μεσογειακού ορόφου, ή σε υποβαθμισμένα δρυοδάση της
Quercus frainetto (όπως στην «Μακριά ράχη»).
Τα Erica arborea, Arbutus unedo, (χαρακτηριστικά της τάξης Quercetalia
ilicis) εμφανίζουν υψηλή πληθοκάλυψη και σταθερότητα. Ενώ τα Cercis
siliquastrum, Clematis flammula, Colutea arborescens, Rhus corriaria,
Cyclamen hederifolium, (χαρακτηριστικά είδη της ίδιας Τάξης), εμφανίζονται
μάλλον σπάνια.
Το 1979 η φυτοκοινωνιολογική κατάταξη των πρινώνων της Τάξης
Quercetalia ilicis αναθεωρήθηκε από τον Quézel, ο οποίος ομαδοποίησε τους
πρινώνες που αποτελούν προδασικούς σχηματισμούς σε μια νέα Τάξη με το
όνομα Pistacio – Rhamnetalia. Αν και οι βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά
με την παραπάνω Τάξη είναι μάλλον λιγοστές και η δυσκολία προσδιορισμού
χλωριδικών στοιχείων (χαρακτηριστικών της Τάξης), δεδομένη, θα πρέπει να
δεχθούμε την ένταξη της παραπάνω φυτοκοινωνίας στην Τάξη αυτή, αφού οι
πρινώνες των Βαρδουσίων δεν αποτελούν δασικούς σχηματισμούς. Το
Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό της
συνένωσης Pistacio – Rhamnion, όπου η φυτοκοινωνία ανήκει, ενώ τα :
Rubia peregrina, Pistacia terebinthus αποτελούν τα λιγοστά χαρακτηριστικά
της Τάξης Pistacio – Rhamnetalia.
Στις εκτάσεις που καταλαμβάνει η παραπάνω ομάδα εμφανίζονται
σποραδικά, μεγάλα σε ηλικία άτομα της Quercus pubescens. Νεαρά επίσης
άτομα του είδους αυτού συναντώνται συνεχώς μέσα στις κατώτερες
υψομετρικά διαπλάσεις των πρινώνων και κυρίως σε νότιες και θερμότερες
εκθέσεις. Η παρουσία τους (όπως άλλωστε έχει επισημανθεί από
προηγούμενους ερευνητές) υπογραμμίζει τον υπολειμματικό χαρακτήρα
τέτοιων μορφών, που κατά το παρελθόν συγκροτούσαν δάση ή πυκνές
συστάδες αλλά εκτοπίσθηκαν εξαιτίας των ανθρωπογενών επεμβάσεων
(πυρκαγιές, ξύλευση) και αντικαταστάθηκαν από πρινώνες λόγω της
εκπληκτικής ικανότητας του πουρναριού να πρεμνοβλαστάνει μετά από καύση
ή κοπή. Συνεπώς οι διαπλάσεις του Quercus coccifera στις περιοχές αυτές
θα πρέπει να θεωρούνται δευτερογενείς (Γκανιάτσας 1963, Horvat et al. 1975,
Ντάφης 1976, Raus 1979, Δημόπουλος 1993, Καρέτσος 2001). Οι Dedazac &
Mavromatis (1971), αναφέρουν επίσης ότι η σημερινή εξάπλωση του Quercus
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coccifera στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη εκείνης της
κλιμακικής του, έχοντας υποκαταστήσει την Quercus ilex καθώς και τις
φυλλοβόλες Q. frainetto και Q. pubescens.
Σήμερα είναι γνωστό ότι στον θερμο – μεσογειακό όροφο το πουρνάρι
συνδέεται με την υποφυτοκοινωνία Quercetosum cocciferae του Oleo –
lentiscetum aegeicum (Barbero & Quézel 1976) ενώ στο ευμεσογειακό
επίπεδο συμμετέχει στο Quercion ilicis και σχηματίζει μια φυτοκοινωνία στην
μεσημβρινή Ελλάδα : [Querco cocciferae – Phillyreetum latifoliae (Barbero &
Quézel 1976)] και μια άλλη στην βόρεια Ελλάδα αλλά κυρίως στην Θράκη και
στην νότια Μακεδονία, την: [Coccifero – Carpinetum (Oberdorfer 1948)].
Εκτός από τις παραπάνω ομάδες οι Barbero & Quézel (1976) επισημαίνουν
ότι εμφανίζεται και σαν σημαντικό συστατικό στοιχείο των διαπλάσεων της
Abies cephalonica μέχρι το επίπεδο του υπερ – μεσογειακού ορόφου.
Στην φυτοκοινωνία Phillyreo latifoliae - Quercetum cocciferae έχουν
συνολικά διακριθεί τρεις υποφυτοκοινωνίες:
• Μια υποφυτοκοινωνία με Acer orientale και Pistacia palestina στην νότια
Πελοπόννησο (Barbero & Quézel 1976).
• Μια υποφυτοκοινωνία με Rubia peregrina και Arbutus andrachne με
διαφοριστικά τα: Abies cephalonica, Rhamnus alaternus, Rosa
sempervirens, Arbutus unedo, Quercus ilex. Η υποφυτοκοινωνία αυτή
εξαπλώνεται στα ανώτερα υψομετρικά όρια του μεσο – μεσογειακού ορόφου
και την οποία συχνά διαδέχονται προς τα άνω, δάση από Abies
cephalonica.
• Και τέλος μια ακόμη υποφυτοκοινωνία από Phillyrea latifolia και Rhus
cotinus L. (= Cotinus coggygria Scop.) με διαφοριστικά τα: Juniperus
oxycedrus, Paliurius australis, Vitex agnus castus. Η υποφυτοκοινωνία αυτή
«περνά» διαδοχικά στην φυτοκοινωνία Coccifero - Carpinetum που
περιγράφηκε από τον Oberdorfer το 1948 σε Θάσο και Σαμοθράκη ενώ
συναντάται και στην Κρήτη (Rechinger – Moser 1951).

Οι πρινώνες της δεντρώδους μορφής του Quercus coccifera
Παρότι ο δεντρώδης πρίνος, δεν αποτελεί για την συστηματική
Βοτανική επιστήμη διαφορετικό taxon από τον θαμνώδη πρίνο, εν τούτοις
θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε εν συντομία στις διαπλάσεις των
πρινώνων αυτών, πρωτίστως διότι αρκετοί φυτοκοινωνιολόγοι έχουν
προσπαθήσει να διερευνήσουν την φυτοκοινωνιολογική σημασία αυτών των
πρινώνων και δευτερευόντως διότι αποτελούν σπάνιους σχηματισμούς στην
χώρα μας. Έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί παράληψη να μην προσθέταμε
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κάποιες από τις παρατηρήσεις που είχαμε την ευκαιρία να σημειώσουμε κατά
την διεξαγωγή της έρευνας.
Στις νοτιοανατολικές πλευρές του συγκροτήματος των Βαρδουσίων
κάτω ακριβώς από το χωριό «Κουνιάκος» και σε υψόμετρο 600 περίπου
μέτρων, συναντάμε μια αρκετά σημαντική έκταση δεκάδων εκταρίων, όπου η
δεντρώδης ποικιλία του πρίνου φαίνεται να κυριαρχεί. Καθώς ο πρίνος
διαθέτει μια περιορισμένη ικανότητα ετήσιας αύξησης, θα πρέπει να
υποθέσουμε ότι οι σχηματισμοί αυτοί σαφέστατα είναι πολύ παλαιοί. Η
παρουσία της μορφής αυτής του Quercus coccifera (τόσο σε ολόκληρο το
συγκρότημα των Βαρδουσίων όσο και στην Γκιώνα), περιορίζεται μόνο
εκατέρωθεν της κοιλάδας του Μόρνου και με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται
και στα δύο όρη.
Επίσης διάσπαρτα άτομα του δεντρώδη πρίνου συναντά κανείς μετά το
χωριό «Μαλανδρίνο», λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα του Λιδωρικίου.
Μετά την επίσκεψή μας στις ανατολικές πλευρές της κοιλάδας,
διαπιστώσαμε ότι στην Γκιώνα η κοινότητα εμφανίζεται σε ένα σταθμό αρκετά
πιο ξηρικό παρά το γεγονός ότι οι δύο κοινότητες χωρίζονται από τον Μόρνο
και απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 2 περίπου χιλιόμετρα. Επίσης προς
την πλευρά της Γκιώνας η πίεση εξαιτίας της βόσκησης, είναι αυξημένη σε
σχέση με το απέναντι τμήμα˙ έτσι εκεί η βλάστηση δείχνει εντονότερα σημάδια
υποβάθμισης σε σχέση με τις διαπλάσεις του Κουνιάκου. Αν και μελετήσαμε
και τις δύο αυτές περιοχές θεωρούμε αντιπροσωπευτικότερες τις καταγραφές
του Κουνιάκου και περιλαμβάνουμε μόνο αυτές στην παρούσα εργασία.
Οι δεντρώδεις πρινώνες του Κουνιάκου είναι εξαιρετικά πυκνοί με
κάλυψη 100%. Το λιγοστό φώς που διέρχεται ανάμεσα από τις πυκνές κόμες
των δρυών δεν επιτρέπει την εγκατάσταση πλούσιου υπορόφου. Έτσι η
βλάστηση στο επίπεδο των ποωδών και των ημίθαμνων - αν δεν λείπει
εντελώς - εμφανίζεται εξαιρετικά φτωχική. Γύρω από αυτόν τον πυκνό πυρήνα
των δεντρωδών πουρναριών εμφανίζονται διάσπαρτα άτομα με κορμούς
διαμέτρου πάνω από 80 εκ.˙ ενώ αυτά που αποτελούν τις πυκνές συστάδες
διαθέτουν λεπτούς κορμούς (όχι πάνω από 20 εκ. διάμετρο).
Η διάμετρος των κορμών δεν συνδέεται μόνο με την ηλικία αλλά και με
τον διαθέσιμο ζωτικό χώρο γύρω από τα άτομα της αειθαλούς δρυός. Οι
κόμες των δέντρων (μέσα σε αυτήν την συνδεντρία) φτάνουν τα πέντε με έξι
μέτρα ύψος (και μοιάζουν ομήλικα), ενώ τα διάσπαρτα άτομα μπορεί να
ξεπεράσουν τα οκτώ μέτρα.
Σε ολόκληρη την περιοχή το υπόστρωμα είναι ασβεστολιθικό και το
κοκκινωπό χαλικώδες έδαφος είναι αβαθές με μικρή υδατοϊκανότητα. Ο
οργανικός ορίζοντας λείπει και μόνο στα σημεία που διέρχονται ή σταυλίζουν
ζώα διακρίνεται οργανική ουσία. Τις περισσότερες φορές το μητρικό υλικό
αποκαλύπτεται εξωτερικά και λευκές αιχμηρές πέτρες εμφανίζονται σε
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όλοκληρη σχεδόν την έκταση των πυκνών αυτών συστάδων. Στα
περισσότερα σημεία οι αποκαλυφθέντες λίθοι είναι τόσοι πολύ και μεγάλοι
που η επιφάνεια του εδάφους, μοιάζει με μικρό λιθώνα καλυμμένο με πυκνή
βλάστηση. Μια πρόχειρη μέθοδο μέτρησης του PH (4,2-5,0) αποκάλυψε τον
όξινο χαρακτήρα του εδαφικού υποστρώματος. Οι κλίσεις δεν είναι ισχυρές
και κυμαίνονται από 10 έως 20%.
Οι δειγματοληψίες 59, 428, 437 που περιλαμβάνονται στον
φυτοκοινωνιολογικό Πίνακα 1 έχουν επιλεγεί ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές
αυτού του είδους των πρινώνων. Σε αυτές τις δειγματοληψίες το Quercus
coccifera με την κοινή μορφή του, συμμετέχει στις δειγματοληψίες 59 και 437
με πληθοκάλυψη 3.3 και 1.1 αντίστοιχα. Η δεντρώδης μορφή του πουρναριού
στις ίδιες δειγματοληψίες συμμετέχει με πληθοκάλυψη 2.2 και 3.3 αντίστοιχα.
Στην δειγματοληψία 428, η πληθοκάλυψη 4.4 αναφέρεται μόνο στην
δεντρώδη μορφή του Quercus coccifera, καθώς η συμμετοχή του τελευταίου
εδώ είναι αμιγής. Από τις δειγματοληψίες αυτές, δεν διαπιστώθηκε καμία
φυτοκοινωνιολογική διαφοροποίηση σε σχέση με εκείνες της θαμνώδους
μορφής του Quercus coccifera.
Αν και η δυνατότητα για πολλές καταγραφές της πληθοκάλυψης των
ειδών που συναντήσαμε στις διαπλάσεις αυτές ήταν περιορισμένη εξαιτίας της
μικρής έκτασης εξάπλωσης της δεντρώδους μορφής του Quercus coccifera,
τα χαρακτηριστικά είδη που φαίνονται να είναι σταθερά είναι: Phillyrea latifolia,
Crataegus heldreichi, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Fraxinus ornus,
Asparagus aphyllus, Pteridium aquilinum.
Η διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την οικολογική εξήγηση της
ύπαρξης τέτοιων πρινώνων δεντρώδους μορφής ασφαλώς δεν είναι δυνατό
να γίνει εδώ. Άλλωστε η πολύ περιορισμένη αυτή μορφή του πουρναριού
καθώς και ο βαθμός υποβάθμισης των οικοτόπων που αποικίζει, καθιστά
εξαιρετικά δύσκολη την ευκαιρία αυτή. Στην προσπάθειά μας να
καταγράψουμε όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, που θα μπορούσαν
ενδεχομένως μετά από εμπλουτισμό και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, να
πλησιάσουν σε μια εξήγηση του δύσκολου αυτού προβλήματος, εκτός από τα
αναφερόμενα, προσθέτουμε ότι ο τύπος αυτός βλάστησης φαίνεται να
συνδέεται με κλιμακικό εξελιχτικό στάδιο με έντονα όμως σημάδια
οπισθοδρομικής διαδοχής. Το ενδεχόμενο η ύπαρξη αυτών των πρινώνων να
συνδέεται με διαχειριστικά μέτρα ή με θρησκευτικές παραδόσεις και
πολιτιστικά στοιχεία, που καθιστούσαν τους μεγάλους σε ηλικία πρίνους, ιερά
για τους τοπικούς πληθυσμούς δένδρα, δεν μπορεί να αγνοηθεί.
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Κοινότητα Quercus ilex com.nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 1)

Οι εκτάσεις από Quercus ilex στα Βαρδούσια είναι αποσπασματικές και
περιορίζονται αυστηρά γύρω από το νοτιοανατολικό μέρος της κοιλάδας του
ποταμού Μόρνου, καθώς και δυτικότερα κοντά στον Κόκκινο Ποταμό, πάνω
σε μη εξελιγμένα εδάφη του φλύσχη.
Καλύπτουν ένα σχετικά μικρό υψομετρικό εύρος από 400 έως 600
μέτρα, ενώ η παρουσία του Quercus ilex φαίνεται να περιορίζεται
περισσότερο εκατέρωθεν των μικρών ρευμάτων ή σε πτυχώσεις του εδάφους
με βόρεια κυρίως έκθεση. Οικολογικά είναι σαφής η προτίμηση της δρυός
αυτής σε θέσεις υγρές και ψυχρές (βόρειες) με βαθύ έδαφος. Οι θέσεις αυτές
χαρακτηρίζονται από αδιαπέραστη βλάστηση με κάλυψη 100% και αρκετό
ύψος, όπου οι κόμες αυτής της δρυός είναι εμφανής καθώς ξεπερνούν το
επίπεδο των υπολοίπων θαμνωδών ειδών. Κατά θέσεις η παρουσία της
Quercus ilex γίνεται εντονότερη αντιπροσωπεύοντας ακόμη και το 25% της
συνολικής βλάστησης.
Οι Barbero & Quézel (1976), διακρίνουν δύο τύπους βλάστησης με
Quercus ilex: Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε συμπαγή εδάφη και βλάστηση
όπου κυριαρχεί το Arbutus andrachne. Η φυτοκοινωνιολογική του αξία έχει
προσδιορισθεί στο επίπεδο της φυτοκοινωνίας με το όνομα: «AndrachnoQuercetum ilicis». Ο δεύτερος τύπος αποικίζει εδάφη του φλύσχη καθώς και
προσχωσιγενή εδάφη μη εξελιγμένα, χωρίς Arbutus andrachne, αλλά με
κάποιο αριθμό διαφοροποιήσεων όπως τα: Erica arborea, Arbutus unedo, κ.ά.
Σύμφωνα με τους Barbero & Quézel (1976) παρά την έλλειψη σε Arbutus
andrachne ο δεύτερος αυτός τύπος θα πρέπει να ταξινομηθεί
φυτοκοινωνιολογικά στην ίδια φυτοκοινωνία (Andrachno-Quercetum ilicis).
Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της
φυτοκοινωνιολογικής αξίας του δεύτερου αυτού τύπου εξαιτίας της έλλειψης
σε Arbutus andrachne.
Οι αποσπασματικές εμφανίσεις του Quercus ilex στα Βαρδούσια, δεν
επιτρέπουν την λεπτομερή καταγραφή των φυτοκοινωνιολογικών χαρακτήρων
που θα απαιτούσε μια πιθανή κατάταξή τους στην φυτοκοινωνία AndrachnoQuercetum ilicis. Συνεπώς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτές της
διαπλάσεις της Q. ilex με Arutus unedo σαφέστατα στον δεύτερο τύπο
βλάστησης της αειθαλούς δρυός που περιέγραψαν οι Barbero & Quézel από
Arbutus unedo ως ένα απροσδιόριστο με φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια
Syntaxon.
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5.4.2 Δάση φυλλοβόλων
Μονάδες βλάστησης της Quercus frainetto
Οι Debazac & Mavrommatis (1971) αναφέρουν ότι η Quercus frainetto
είναι αναμφίβολα η πιο ευρέως διαδεδομένη φυλλοβόλος δρύς στην ελληνική
χερσόνησο. Οι Barbero & Quézel (1976), επίσης συμπληρώνουν, ότι η
σημασία της δρυός αυτής, αυξάνει βόρεια του Κορινθιακού κόλπου, καθώς
δεν περιορίζεται (ως ασβεστόφοβο είδος) από τον φλύσχη της Πίνδου στον
οποίο βρίσκει τις ιδανικές συνθήκες αύξησης. Αντίθετα η περιορισμένη
παρουσία της στην Πελοπόννησο συνδέεται με τον ασβεστόλιθο.
Ωστόσο η παρουσία της Quercus frainetto στον κύριο όγκο των
Βαρδουσίων ορέων είναι αποσπασματική, ενώ κάποτε (και πάντα στα
νoτιοδυτικά) δημιουργεί μικτές συστάδες με την Abies cephalonica στα
ανώτερα υψομετρικά όρια του μεσο-μεσογειακού. Μετά το υψόμετρο των
1100 περίπου μέτρων αντικαθίσταται ολοκληρωτικά από την ελάτη στο
Abieto-Pinion. Οι κύριες εξαπλώσεις της Quercus frainetto περιορίζονται στην
Μακριά Ράχη (νότιο ανατολικά του συγκροτήματος, πάνω από την λίμνη του
Μόρνου), όπου αυτή η δρύς εξαιτίας των ανθρωπογενών επεμβάσεων έχει
σαφώς υποβαθμισθεί. Σε ένα μεγάλο τμήμα των υποβαθμισμένων αυτών
διαπλάσεων ήταν εμφανή τα σημάδια μιας εξελικτικής διαδοχής μετά από
πυρκαγιά (ανατολικά), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα η βλάστηση ήταν
χαρακτηριστικά αραιή και με έντονα σημάδια υπερβόσκησης (νότιο τμήμα). Οι
καταγραφές της βλάστησης στην περιοχή αυτή, μας επέτρεψαν να εντάξουμε
την βλάστηση αυτή στην συνένωση του Quercion frainetto. Κάτω από τα 600
περίπου μέτρα η παρουσία της Quercus frainetto γίνεται σπανιότερη και
αντικαθίσταται από τις διαπλάσεις του πουρναριού στο Pistacio-Rhamnion.

Φυτοκοινωνία Huetio-Quercetum frainetto (Raus 1977)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 2)

Με την ελπίδα ότι θα είχαμε μεγαλύτερες πιθανότητες να
εξακριβώσουμε σε φυτοκοινωνιολογικό επίπεδο την αξία των ανωτέρω
διαπλάσεων, αναζητήσαμε (στη γύρω περιοχή), αδιατάρακτες συστάδες
αυτής της δρυός. Στα δυτικά της Μακριάς Ράχης και ανάμεσα από την Μακριά
Ράχη και τα χωριά «Πενταγιοί» και «Τρίστενο» εντοπίσαμε μια αρκετά μεγάλη
έκταση (Κόκκαλη ράχη, Πρ.Ηλίας), όπου η Quercus frainetto τοπικά, φαίνεται
να συγκροτεί ένα πραγματικό όροφο από τα 800 έως τα 1100 μέτρα.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι όπου τα δρυοδάση της φυλλοβόλου αυτής
δρυός εμφανίζουν σημάδια υποβάθμισης όπως στην περιοχή της Μακρυάς

191

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία
Ράχης, ο θαμνώδης όροφος εμφανίζεται λιγότερο ή περισσότερο πυκνός
αποτελούμενος από άτομα Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus και Erica
arborea (δειγματοληψίες αριθμ. 30, 77, 37, 55). Αντίθετα στην περιοχή των
Πενταγιών (δειγματοληψίες αριθμ. 84, 85, 86) δυτικότερα της Μακρυάς Ράχης,
η Quercus frainetto δημιουργεί σχεδόν αμιγή δάση όπου η κάλυψή της
ξεπερνά το 80% στο σύνολο της βλάστησης. Στις εκτάσεις αυτές ο θαμνώδης
όροφος λείπει και η παρουσία της ελάτης σπανιότερη, ενώ οι περισσότερες
καταγραφές της, αφορούν νεαρά άτομα στο επίπεδο των θάμνων. Ο όροφος
των ποωδών, εμφανίζεται πλούσιος με σταθερά πολλά από τα
χαρακτηριστικά είδη τόσο της ομάδας, όσο και των υπόλοιπων
φυτοκοινωνιολογικών ταξινομικών επιπέδων. Ο όροφος των δέντρων
συντίθεται αποκλειστικά από άτομα της φυλλοβόλου δρυός με μέσο ύψος από
10 έως 15 μέτρα, ενώ η κάλυψη ανέρχεται μεταξύ 80 - 100%. Το γεωλογικό
υπόστρωμα είναι φλύσχης, με βαθύ εδαφικό ορίζοντα.
Η ομάδα που καταγράφηκε εδώ είναι μια παραλλαγή (vicarians) της
φυτοκοινωνίας Huetio-Quercetum frainetto που περιγράφεται από τον Raus
(1977) σε δάση Quercus frainetto στη Θεσσαλία στην συνένωση Quercion
frainetto – cerris (Horvat 1959). Η παραλλαγή αυτή εξ’ άλλου, εντοπίζεται και
από τον ίδιον στην Θεσσαλία (Raus 1980), με χαρακτηριστική την παρουσία
των Juniperus oxycedrus και Quercus coccifera. Από την σύγκριση μεταξύ
των δειγματοληψιών του Raus στη Θεσαλλία και των δικών μας στην κεντρική
Στερεά Ελλάδα, αν και οι διαφορές σε σταθερά χαρακτηριστικά είδη είναι
σημαντικές μεταξύ των δύο ομάδων (τα Verbascum aphentulium,
Physospermum cornubiense, Phlomis samia δεν υπάρχουν εδώ), εν τούτοις
η σύνθεση φαίνεται να ταυτίζεται σαφέστατα με την παραλλαγή της
φυτοκοινωνίας του Raus με Juniperus oxycedrus.
Οι διαφορές (μεταξύ των δύο ομάδων), εντοπίζoνται στην ταξινομική
κατάταξή τους, καθώς εδώ δεν συναντάμε χαρακτήρες του Quercion frainetto
– cerris (Horvat 1959), αλλά υπάρχουν άφθονοι οι χαρακτήρες της συνένωσης
του Quercion frainetto (Horvat 1954), που αντικαθιστά στα ανώτερα
υψομετρικά όρια του μεσο-μεσογειακού στην κεντρική Στερεά Ελλάδα το
Quercion frainetto – cerris της Θεσσαλίας.
Σαν χαρακτηριστικά taxa της φυτοκοινωνίας εκτός από την δρύ,
καταγράφουμε τα: Huetia cynapioides (= Geocaryum capillifolium),
Simphytum bulbosum. Η αφθονία των Lathyrus laxifrorus, Campanula
spatulata ssp. sprunerana, Vicia sativa ssp. incisa, μας επιτρέπει να
κατατάξουμε την ομάδα αυτή στο Quercion – frainetto. Από τα χαρακτηριστικά
της Quercetalia pubescentis τα: Silene italica, Veronica chamaedrys ssp.
chamaedrys, Luzula forsteri εμφανίζουν υψηλή σταθερότητα.
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Σύμφωνα με τους Barbero & Quézel (1976), η Quercus frainetto
συναντάται αναμφίβολα περισσότερο στην κεντρική Πίνδο, απ’ ότι στην
κεντρική Στερεά Ελλάδα. Έτσι ενώ στην Πίνδο το επίπεδο των δασών της
Quercus frainetto εντοπίζεται στον υπερ-μεσογειακό όροφο βλάστησης, στην
κεντρική Στερεά, δεν φαίνεται ότι μπορούν να επεκταθούν πάνω από τα όρια
του μεσο-μεσογειακού ορόφου.
Από τα παραπάνω διακρίνεται ότι στην κεντρική Στερεά οι ομάδες της
Quercus frainetto ανταποκρίνονται σε ένα περισσότερο θερμόφιλο χαρακτήρα
σε σχέση με αυτόν της Πίνδου και κατ’ επέκταση και των ομάδων που έχουν
καταγραφεί στα Βαλκάνια από τους Horvat, Clavac, Ellenberg το 1974. Έτσι
η Quercus cerris η οποία καταγράφεται στις φυτοληψίες των περιοχών της
βόρειας Ελλάδας – και χαρακτηρίζει εκεί μια όψη περισσότερο ηπειρωτική δεν υπάρχει στα βόρεια του Κορινθιακού (Βαρδούσια, Οίτη, Γκιώνα,
Παρνασσό).
Οι Barbero & Quézel (1976) πραγματοποίησαν δειγματοληψίες σε
δάση της Quercus frainetto από την κεντρική Στερεά Ελλάδα μέχρι το Πήλιο.
Μεταξύ των δειγματοληψιών αυτών υπάρχουν κάποιες από την ευρύτερη
περιοχή του ορεινού όγκου των Βαρδουσίων (Αρτοτίνα, Πενταγιοί κλπ.). Αν
και δεν στάθηκε δυνατός ο προσδιορισμός ενός Syntaxon στο επίπεδο της
φυτοκοινωνίας, κατατάσσουν τα δάση αυτά από την κεντρική Στερεά μέχρι το
Πήλιο στην συνένωση του Quercion frainetto. Στην ίδια εργασία αναφέρουν
επίσης ότι η φυτοκοινωνιολογική ερμηνεία των δασών της Quercus frainetto
στην ελληνική χερσόνησο είναι δύσκολη, καθώς οι μεγάλες διαφορές στην
χλωριδική σύνθεση στο επίπεδο των ποωδών από την Πελοπόννησο μέχρι
την Βόρειο Ελλάδα, δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της
φυτοκοινωνιολογικής αξίας των δασών της Quercus frainetto. Η σύνθεση των
δασών με Quercus frainetto της Βόρειας Ελλάδας, σε σύγκριση με τα
βορειότερα των Βαλκανίων διαφέρει επίσης. Επιπλέον μέσα στις
φυτοκοινωνίες αυτές έχουν καταγραφεί πολλές παραλλαγές, ενώ επίσης
έχουν περιγραφεί αρκετές φυτοκοινωνίες σε μικτά δάση της Quercus frainetto
και Fagus spp.
O Bergmeier (1990) στον κάτω Όλυμπο επιβεβαίωσε την ύπαρξη της
Huetio-Quercetum frainetto, καθώς επίσης και ο Θεοδωρόπουλος (1991) στον
Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
Ο Καρέτσος (2001) στην Οίτη διακρίνει σε παρόμοια (με την περιοχή
των Βαρδουσίων) δρυοδάση της Quercus frainetto την φυτοκοινότητα
Trifolium ochroleucon – Quercus frainetto που την εντάσσει στη συνένωση
του Quercion frainetto.
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Να παρατηρήσουμε επίσης ότι η συνένωση Melitto – Quercion
confertae περιλαμβάνει τα Πελοποννησιακά δάση της Quercus frainetto και
είναι μια από τις πιο θερμόφιλες όψεις των φυλοβόλλων δρυοδασών της
Ελλάδας. Αντίθετα το Quercion frainetto – cerris στην Κεντρική Ελλάδα
αποτυπώνει ένα ηπειρωτικότερο χαρακτήρα. Με βάση το ίδιο κριτήριο, μεταξύ
των δύο παραπάνω συνενώσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί η συνένωση του
Quercion frainetto (Horvat 1954). Ο Bergmeier (1990), υποστηρίζει ότι οι
συνενώσεις Melitto – Quercion confertae (στην Πελοπόννησο) και Quercion
frainetto (στην ηπειρωτική Ελλάδα) διαφέρουν αμυδρά.
Οι φυτοκοινωνίες των αμιγών δασών της Quercus frainetto στην
Ελλάδα ομαδοποιούνται σε τέσσερεις συνενώσεις:
Συνένωση

Φυτοκοινωνία

Quercion frainetto (Horvat 1954)

Symphyto ottomani - Quercetum frainetto

Quercion frainetto (Horvat 1954)

Digitali viridiflorae - Quercetum frainetto
(Gamisans & Hébrard 1980)

Quercion frainetto (Horvat 1954)

Quercetum frainetto (Dafis 1966)

Quercion frainetto – cerris (Horvat 1959)

Quercetum frainetto – cerris macedonicum
(Oberdolfer 1948, Horvat 1959)

Quercion frainetto – cerris (Horvat 1959)

Verbasco glabrati– Quercetum frainetto
(Gamisans & Hébrard 1979)

Quercion frainetto – cerris (Horvat 1959)

Quercetum frainetto (Dafis 1966)

Melitto – Quercion confertae
(Barbero, Bonin, Gamisans et Quezel 1976)

Cytiso – Castanetum
(Barbero & Quezel 1976)

Melitto – Quercion confertae
(Barbero, Bonin, Gamisans et Quezel 1976)

Geranio peloponnesiaci – Quercetun
frainetto (Barbero & Quezel 1976)

Quercion – ilicis (Br.- Bl. ex Molinier 1934)

Quercetum frainetto – brachyphyllae
(Rothmaler 1943)
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5.4.3 Η παρόχθια βλάστηση των χαμηλών ρευμάτων
(Τάξη POPULETALIA)
Σε προηγούμενες ενότητες αναφέραμε ότι στα Βαρδούσια όρη ο
συνδυασμός του φλύσχη με τις έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργούν
πολυάριθμα ρεύματα που διατρέχουν το συγκρότημα από το επίπεδο των
χιονολίβαδων έως την λίμνη του Μόρνου.
Τα ρεύματα αυτά ανάλογα με το υψόμετρο, την ταχύτητα ροής και την
βλάστηση που τα περιβάλλει, αλλάζουν χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία, με
αποτέλεσμα κατά μήκος της πορείας τους να φιλοξενούν διαφορετικές
ομάδες βλάστησης.
Οι ομάδες βλάστησης που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα,
εντοπίζονται από το υψόμετρο των 400 μέτρων, δηλαδή λίγο πριν εκβάλλουν
στον τεχνητό ταμιευτήρα του Μόρνου μέχρι το υψόμετρο των 1000 μ..
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ρευμάτων αυτών, (που παίζουν ρόλο
στην διαμόρφωση της βλάστησης που φιλοξενούν), είναι η συνεχείς ροή του
νερού σε ολόκληρο τον ετήσιο κύκλο και η ύπαρξη περισσότερου ή λιγότερου
κλειστού ανωρόφου στα οποία το κυρίαρχο στοιχείο είναι η έντονη παρουσία
του Platanus orientalis.
Η καταγραφή της βλάστησης στα ρεύματα αυτά αποκάλυψε την
ύπαρξη δύο γνωστών (από άλλες περιοχές) φυτοκοινωνιών, που
καταγράφονται για πρώτη φορά στο συγκρότημα. Πρόκειται για τις
φυτοκοινωνίες Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis (Bergmeier 1990)
και την φυτοκοινωνία με Dracunculus vulgaris & Platanus orientalis (Krause,
Ludwig, Seidel 1963) με χαρακτηριστικά της συνένωσης Populion albae (Br.Bl.1931).
Κατά το παρελθόν αρκετοί ερευνητές μελέτησαν τις ομάδες βλάστησης
των ρευμάτων με Platanus orientalis στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Στα
δυτικά Βαλκάνια ο Karpati (1962), απομονώνει την φυτοκοινωνία Platanetum
orientalis - balkanicum και την εντάσσει στην (νέα τότε) συνένωση Platanion
orientalis I. & V. Karpati 1961. Ο Δημόπουλος (1993) επιβεβαιώνει την
παραπάνω φυτοκοινωνία του Karpati στην Κυλλήνη.
Ο Raus (1980) στην ανατολική Θεσσαλία περιγράφει μια κοινότητα με
Platanus orientalis στο επίπεδο του Quercion ilicis και μια επίσης με Alnus
glutinosa - Platanus orientalis στο επίπεδο του Quercion frainetto. O ίδιος
αναφέρει ότι οι κοινότητες αυτές, μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον
Knapp (1959), ο οποίος προτείνει την ένταξή τους σε μια ξεχωριστή τάξη, την
Platanetalia orientalis μέσα στην κλάση της Querco-Fagetea.
Η παραπάνω κοινότητα του Raus με Alnus glutinosa - Platanus
orientalis έχει επισημανθεί και από τους Αθανασιάδη κ.α. (1998) στην
χερσόνησο του Άθω καθώς και στο δέλτα του Πηνειού, Αθανασιάδης κ.α.
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(1996) στο επίπεδο της φυτοκοινωνίας Alno Platanetum orientalia. Η ίδια
φυτοκοινωνία καθώς επίσης και η κοινότητα Junglans regia – Platanus
orientalis, επισημαίνεται στην Οίτη από τον Καρέτσο (2002).
O Bergmeier (1990) προτείνει την ένταξη των παρόχθιων δασών της
ανατολικής Μεσογείου με Platanus orientalis στην υποσυνένωση Platanenion
orientalis.
Πολλοί ερευνητές που μελέτησαν τα παρόχθια δάση με Platanus
orientalis τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια έχουν επισημάνει τις
σοβαρές δυσκολίες κατάταξης αυτών των ομάδων.
Φυτοκοινωνία Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis
(Krause, Ludwig, Seidel 1963)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 3)

Η ομάδα απαντάται στα ρεύματα μεταξύ του χωριού «Διακόπι» (που
βρίσκεται στα νοτιο-δυτικά του συγκροτήματος) και του χωριού «Κλήμα» που
βρίσκεται νοτιο-ανατολικότερα του πρώτου. Κατά μήκος του στενού
επαρχιακού δικτύου που συνδέει τα δύο χωριά ακριβώς πάνω από τον
τεχνητό ταμιευτήρα του Μόρνου, συναντάμε πέντε μικρά ρεύματα που λίγο
πριν την εκβολή τους, τέμνουν το δρόμο κάθετα. Τα ρεύματα αυτά είναι
βεβαίως ρεύματα συνεχούς, αλλά όχι σταθερής ροής. Από τον ισχυρό βαθμό
διάβρωσης που έχει υποστεί το υπόστρωμα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι
πρόκειται για χειμαρρικά ρεύματα που ωστόσο ακόμη και αργά το καλοκαίρι
μπορούμε να διακρίνουμε κάποια ποσότητα νερού. Η κοίτη των ρευμάτων
αυτών είναι στενή με πλάτος 3-5 μέτρων, με τομή σε σχήμα V και παρουσιάζει
σε όλες τις περιπτώσεις ισχυρή χαραδρωτική διάβρωση, με αποτέλεσμα το
βάθος της κοίτης να ξεπερνά πολλές φορές τα δύο μέτρα. Τα πρανή της
κοίτης είναι κάθετα ή σχεδόν κάθετα και γυμνά από βλάστηση. Η διαμόρφωση
αυτή δεν επιτρέπει την έξοδο του νερού από την πορεία της κοίτης και
συνεπώς η βλάστηση που φιλοξενείται πάνω από την κοίτη (στα χείλη των
όχθεων), συνδέεται περισσότερο με το μικροκλίμα και συγκεκριμένα με το
ύψος της σχετικής υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και με την
ισχυρή σκίαση και όχι άμεσα με την επαφή του νερού. Οι κλίσεις της
επιφάνειας των οχθών είναι ήπιες και κυμαίνονται μεταξύ 10% και 15%. Στα
ρεύματα αυτά η βλάστηση είναι πυκνή και συναντάτε και στα τρία επίπεδα
των ορόφων.
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της φυτοκοινωνίας Dracunculo vulgari –
Platanetum orientalis: 1. Νερό, 2. Τα χαρακτηριστικά της ομάδας
εντοπίζονται στα χείλη των όχθεων. 3. Ανώροφος αποτελούμενος από
Platanus orientalis και Phillyrea latifolia. 4. Ευρύτερα εντοπίζονται
χαρακτηριστικά της Quercetalia pubescentis.

Χαρακτηριστικό του οικοτόπου είναι η μειωμένη ένταση του φωτός,
εξαιτίας της πυκνής συγκόμωσης του ανωρόφου. Τα χειμαρρικά αυτά ρεύματα
την άνοιξη απάγουν μεγάλη ποσότητα νερού που προέρχεται από το λιώσιμο
του χιονιού. Η συχνή εμφάνιση λίθων μεγάλων διαστάσεων στον πυθμένα της
κοίτης, είναι η απόδειξη της ισχυρής παρασυρτικής δύναμης που αναπτύσσει
το νερό στα ρεύματα αυτά. Ο συνεχής και δυνατός παφλασμός του νερού
είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα ρεύματα χειμαρρικής ροής. Έτσι η σχετική
υγρασία ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα (στον περιβάλλοντα χώρο),
διαμορφώνοντας έτσι ένα ειδικό περιβάλλον που σε συνδυασμό με την
μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέπει την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης
βλάστησης με υγρόφιλο χαρακτήρα.
Tα χαρακτηριστικά taxa της ομάδας είναι τα: Platanus orientalis,
Dracunculus vulgaris, Arum italicum.
Στον ανώροφο καταγράφονται αποκλειστικά άτομα του Platanus
orientalis που καλύπτουν έως και το 70% της συνολικής επιφάνειας, ενώ στο
επίπεδο των θάμνων συναντάμε αρκετούς αντιπροσώπους της τάξης
QUERCETALIA PUBESCENTIS όπως τα: Quercus pubescens (νεαρά
άτομα), και Cornus mas, Symphytum bulbosum, κ.ά, αλλά και πολλά επίσης
χαρακτηριστικά της τάξης QUERCETALIA ILICIS που αντιπροσωπεύεται σε
έντονο βαθμό με τα: Quercus coccifera και Phyllirea latifolia.
Η συνταξινομική κατάταξη αυτών των φυτοκοινωνιών, είναι ένα
πρόβλημα, καθώς συνοδεύονται από είδη που αποτελούν χαρακτηριστικά
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taxa δύο ή περισσότερων τάξεων, χωρίς να διακρίνεται κάποια κυριαρχία της
μιας ή της άλλης τάξης.
Οι Horvat Clavač & Ellenberg (1974) αναφέρουν σχετικά με την
κατάταξη αυτών των ομάδων, ότι: “…μπορεί να έχουν αντιπροσώπους από
την Quercion ilicis, αλλά ως προς την συνολική τους σύνθεση πλησιάζουν
περισσότερο προς τις ομάδες των φυλλοβόλων δασών. Έτσι θα μπορούσε
κανείς να τα εντάξει στις ομάδες της POPULETALIA ALBAE στην συνένωση
Populion albae. Όμως υπάρχουν πολλά αντιπροσωπευτικά είδη της
QUERCETALIA PUBESCENTIS”.
Παρά την φτωχή παρουσία των χαρακτηριστικών της POPULETALIA
ALBAE εντάσσουμε την παραπάνω φυτοκοινωνία στην συνένωση Populion
Albae της παραπάνω τάξης, όπως άλλωστε οι Krause, Ludwig, Seidel
(1963).
Η φυτοκοινωνία Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis είναι
γνωστή από την εργασία των Krause, Ludwig, Seidel (1963) που την
κατέγραψαν στην Εύβοια με όμοια σύνθεση με την δική μας στο Μόρνο.
Φυτοκοινωνία Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis
(Bergmeier 1990)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 3)

Εντοπίσαμε την ομάδα στα ρεύματα, από το υψόμετρο των 700 μ. έως
τα 1000 μ. Η φυτοκοινωνία Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis είναι
μια σαφώς μια υγρόφιλη ομάδα, η οποία επισημαίνεται πάντα στα ρεύματα
μόνιμης ροής και συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη νερού. Τα ρεύματα όπου η
ομάδα εντοπίζεται, είναι ρεύματα μεσαίας έως μικρής παροχής αλλά χωρίς
μεγάλη ταχύτητα καθώς οι κλίσεις της κοίτης κυμαίνονται σε ήπια όρια (5 15%). Σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται ισχυρή χαραδρωτική διάβρωση ενώ
συχνά το περίγραμμα των όχθεων δεν είναι σαφές. Η διατομή της κοίτης είναι
τόσο αβαθής, ώστε κατά θέσεις το νερό διαφεύγει, πλημμυρίζοντας ή
διαποτίζοντας μεγάλες επιφάνειες γύρω από τα ασαφή όρια της κοίτης. Στα
σημεία αυτά η ταχύτητα του νερού ανακόπτεται, διαμορφώνοντας επιφάνειες
σχεδόν επίπεδες όπου τα νερά λιμνάζουν. Σε αυτές τις αβαθείς και
λιμνάζουσες (ή τουλάχιστον κάθυγρες) από τα νερά επιφάνειες, η
φυτοκοινωνία Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis βρίσκει ιδανικές
συνθήκες για την εγκατάστασή της. Ως χαρακτηριστικά είδη της
φυτοκοινωνίας καταγράφονται τα: Platanus orientalis, Equisetum telmateia,
Equisetum arvense, Carex pedula και με μικρή παρουσία το Carex remota. Tα
χαρακτηριστικά της τάξης POPULETALIA εμφανίζονται στην ομάδα αυτή
πλουσιότερα από την προηγούμενη, χωρίς να είναι εν τούτοις άφθονα.
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Σημαντική είναι και η συμμετοχή των χαρακτηριστικών των QUERCETALIA
ILICIS και QUERCETALIA PUBESCENTIS με την τελευταία να μην
εκπροσωπείται τόσο ισχυρά όσο στην προηγούμενη ομάδα. Θεωρούμε ότι η
ταξινομική κατάταξη της ομάδας αυτής είναι ευκολότερη από την
προηγούμενη. Κατατάσσουμε την ομάδα αυτή στην τάξη POPULETALIA
στην συνένωση της Populion albae, όπως άλλωστε και ο Bergmeier (1990), ο
οποίος την κατέγραψε στην περιοχή του κάτω Ολύμπου στην Θεσσαλία.
Επιπλέον ο Bergmeier (1990) προτείνει την ένταξη των δασών με Platanus
orientalis στην υποσυνένωση Platanenion orientalis. Αργότερα οι Ντάφης κ.ά
(2001) τον ακολουθούν εντάσσοντας την φυτοκοινωνία Equiseto telmateiae –
Platanetum orientalis στην υποσυνένωση Platanenion orientalis, στην τάξη
Platanetalia orientalis.
Ως προς την χλωριδική τους ακολουθία, τόσο η ομάδα του Bergmeier
στη Θεσσαλία, όσο και η καταγραφείσα από εμάς στα Βαρδούσια, δεν
εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφορές.
Η ίδια φυτοκοινωνία καταγράφεται και από τον De Bolòs (1996) στην
Κεφαλονιά αλλά και από την Στάμου κ.ά (2003) στην Εύβοια.
Επίσης η ίδια φυτοκοινωνία καταγράφεται από τους Καρέτσο (2002)
και Κοράκη (2003) σε Οίτη και Πάϊκο αντίστοιχα.
Όψη με Alnus glutinosa fac. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 3)

Στο επίπεδο των χαμηλών ρευμάτων (στην παραπάνω φυτοκοινωνία)
και όπου η μείωση της παρασυρτικής δύναμης του νερού επιτρέπει την
απόθεση βαθύ εδαφικού ορίζοντα, εμφανίζονται συστάδες Alnus glutinosa. Σε
αρκετές περιπτώσεις οι κόμες των καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας
του εδάφους, δημιουργώντας έτσι (μαζί με τα Πλατάνια), κατά μήκος των
ρευμάτων εξαιρετικά κλειστές συστάδες.
Κοινότητα: Planatus orientalis & Salix eleagnos com. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 3)

Πιο πάνω, αναφέραμε την ύπαρξη δύο φυτοκοινωνιών που
ομαδοποιούν μεγάλο μέρος της παρόχθιας βλάστησης στα Βαρδούσια όρη.
Συχνά στα ρεύματα αυτά, η διαμόρφωση της κοίτης, η ταχύτητα του νερού,
και το υπόστρωμα, δεν επιτρέπει την εγκατάσταση χαρακτηριστικών taxa των
δύο ανωτέρω φυτοκοινωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές καταγράφονται είδη
κυρίως του ανωρόφου με Planatus orientalis και Salix eleagnos, τα οποία
συνοδεύονται από μικρή συμμετοχή ποωδών ειδών. Στα ρεύματα αυτά (κατά
κανόνα), η ταχύτητα του νερού είναι μεγάλη και η παρασυρτική του δύναμη,
αρκετά ισχυρή, μεταφέροντας υλικά (κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης),
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μεσαίων ή μεγαλύτερων διαστάσεων, με μορφή λιασμένων και
αποστρογγυλομένων λίθων (λόγω της συνεχούς, μεταξύ των τριβής). Η
ισχυρή παρασυρτική δύναμη των υδάτων, επιφέρει απομάκρυνση των
λεπτόκκοκων υλικών και συνεπώς η απόθεση τόσο της λεπτής ιλύος, όσο και
της άμμου στις όχθες αυτών των ρευμάτων, όταν δεν λείπει εντελώς, είναι
εξαιρετικά περιορισμένη. Τελικά η συσσώρευση λίθων στις όχθες, δεν
δημιουργεί κατάλληλες εδαφικές συνθήκες για την εγκατάσταση ποοδών
ειδών. Ωστόσο η έλλειψη ποώδους ορόφου, δεν εμποδίζει την γενική
κάλυψη να ανέλθει ακόμη και στο 100%, το ποσοστό της οποίας προέρχεται
από τα είδη που συγκροτούν τον ανώροφο.
Εκτός από τα δύο αναφερθέντα είδη (που συναντώνται σε μεγάλη
πληθοκάλυψη), επίσης συναντάμε: Salix fragilis, Alnus glutinosa, (τα οποία
επιδεικνύουν μικρή σταθερότητα), με εξαίρεση όμως την Ostrya carpinifolia,
ενώ σπανιότερα συναντάμε Fraxinus ornus.
Η έλλειψη χαρακτηριστικών ειδών, που θα μπορούσαν να μας
βοηθήσουν στην φυτοκοινωνιολογική κατάταξη της κοινότητας αυτής, είναι
εντυπωσιακή. Ωστόσο η έντονη παρουσία των Planatus orientalis, Salix
eleagnos και κατά θέσεις της Salix fragilis, μας επιτρέπει (παρά την έλλειψη
άλλων χαρακτηριστικών), να κατατάξουμε την ομάδα στην συνένωση
Populion albae της τάξης POPULETALIA ALBAE.
Ο Bergmeier (1990) στον κάτω Όλυμπο διακρίνει μια κοινότητα με
Platanus orientalis στην συνένωση Populion albae της τάξης της
POPULETALIA ALBAE.
Eπίσης οι Αθανασιάδης κ.ά (1998) στην χερσόνησο του Άθω,
διακρίνoυν κοινότητα με Platanus orientalis ακολουθώντας την κατάταξη του
Bergmeier (1990).
Τέλος ο Μαρούλης (2003) στον Ερύμανθο αναφέρει την κοινότητα
Platanus orientalis που την κατατάσσει στην υποσυνένωση Platanenion
orientalis (I. & V. Karpati 1961) Bergmeier 1990 της συνένωσης Populion
albae.
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5.4.4 Οι δασικοί σχηματισμοί των Ελατοδασών
(Μέσο – μεσογειακός όροφος βλάστησης)
Γενικά
Στα Βαρδούσια όρη τα δάση της ελάτης καλύπτουν πάνω από το 40%
της συνολικής έκτασης, ενώ αν εξαιρέσουμε την ανωδασική έκταση, τα
ελατοδάση (ως ποσοστό στο σύνολο της ζώνης των δασών), καλύπτουν
περισσότερο από το 70%.
Τα ελατοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής (γύρω και νότιο - νοτιοδυτικά
του Διακοπίου) καθώς και τα ελατοδάση της «Μακριάς ράχης» (που
διαδέχονται υψομετρικά τα αραιά δάση της Quercus frainetto), συνθέτονται από
την κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) η οποία διαθέτει ξηρότερο
χαρακτήρα από την υβριδογενή ελάτη (Abies borisii regis) γι’ αυτό και
εμφανίζεται σε ξηρότερους και θερμότερους σταθμούς. Τα δάση της Abies
cephalonica στα Βαρδούσια όρη συναντώνται σε νότιες εκθέσεις πάνω σε
ασβεστολίθους (όπως πάνω από τον Κουνιάκο στα ανατολικά, όπου η Abies
cephalonica επισημαίνεται έως τα 1200 μ.), αλλά και σε φλυσχικής προέλευσης
υποστρώματα όπως στην «Μακριά ράχη». Τα δάση της Abies cephalonica
καλύπτουν μόνο το 20% του συνόλου των ελατοδασών, ενώ φαίνεται να έχουν
δεχτεί σημαντικές ανθρωπογενείς επιδράσεις καθώς εκτείνονται σε υψόμετρα
από 700μ. έως 1200μ. όπου τόσο η βόσκηση όσο και η ξύλευση, ήταν ιδιαίτερα
έντονες τα τελευταία εκατό έτη. Σήμερα στα δάση αυτά, αναγνωρίζονται
σημάδια υποβάθμισης που οφείλονται κυρίως στις παραπάνω επιδράσεις.
Το υπόλοιπο των ελατοδασών στο συγκρότημα των Βαρδουσίων
καταλαμβάνεται από την υβριδογενή ελάτη (Abies borisii regis) που κατέχει
περισσότερο από το 30% της συνολικής επιφάνειας του συγκροτήματος. Τα
δάση της εκτείνονται στα ανατολικά (βόρεια του Κουνιάκου έως πάνω από τον
Αθ. Διάκο), δυτικά (γύρω από την Αρτοτίνα) και βόρεια (Ομαλό, Τσελίκαινα,
Σινάνι) αρχίζοντας από το υψόμετρο των 700μ. έως τα κατώτερα όρια της
συνένωσης του Stipo-Morinion (στα 1300 - 1600μ.). Τα δάση της Abies borisii
regis εγκαθίστανται σε βαθιά εδάφη με παχύ οργανικό ορίζοντα και υπόστρωμα
κυρίως ψαμμιτικού και μικτού φλύσχη και λιγότερο ασβεστολίθου. Εμφανίζουν
υψηλή συγκόμωση, ικανοποιητική αναγέννηση (κατά λόχμες) και είναι
κηπευτής έως υποκηπευτής διαχειριστικής μορφής1.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι στο σύνολο των δασών της Abies borisii
regis εντοπίζαμε άτομα της Abies cephalonica κατά μονάδες ή και λόχμες.
Συχνότερα εντοπίζαμε άτομα της υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii regis) τα
1

Κηπευτά είναι τα δάση όπου στο σύνολο της διαχειριστικής κλάσης μπορούμε να
συναντήσουμε άτομα όλων των ηλικιών (δηλ. από ενός έτους έως την ηλικία του περίτροπου
χρόνου δηλ την ηλικία που έχει ορισθεί από τους διαχειριστές ως ηλικία υλοτομίας.)
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οποία όμως διέθεταν χαρακτήρες πολύ πιο κοντά στην Abies cephalonica
παρά στους τυπικούς χαρακτήρες της Abies borisii regis. Ασφαλώς το
φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο ιδιαίτερα στα
βουνά της κεντρικής Ελλάδας, όπου η μία με την άλλη ελάτη συνυπάρχουν σε
μια δυναμική κατάσταση.
Καθώς η παρουσία του Juniperus oxycerdus στο συγκρότημα είναι
ισχυρή στα δάση της ελάτης, θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε στους
κυριότερους παράγοντες που συνδέονται τόσο με την παρουσία της αρκεύθου
αυτού όσο και στην σχέση του με την ελάτη.
Το Juniperus oxycerdus είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στο επίπεδο των
ψηλών θάμνων μέσα στα δάση της Abies borisii regis. Συχνά όταν η ελάτη
εμφανίζεται αραιή κυρίως πάνω από τα 1300 μ. ή σε διάκενα του δάσους, ο
άρκευθος αυτή καλύπτει γρήγορα τα κενά και δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός
απέναντι στην ελάτη. Η παρουσία του Juniperus oxycerdus φαίνεται να
συνδέεται με την βόσκηση καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό (λόγω των
μορφολογικών χαρακτήρων του) σε σχέση με την ελάτη. Επίσης σε σημεία ή
περιοχές που η έντονη διάβρωση εκθέτει το μητρικό πέτρωμα, τα νεαρά άτομα
του Juniperus oxycerdus εγκαθίστανται πολύ πιο εύκολα απ’ ότι η ελάτη,
καθώς το τελευταίο είδος εμφανίζεται ιδιαίτερα λιτοδίαιτο. Το τελευταίο, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι τόσο στα ανώτερα υψομετρικά όρια της ελάτης
όσο και στις περί των οικισμών περιοχές, οι έντονες ανθρωπογενείς
επιδράσεις, (αποψιλωτικές υλοτομίες, βόσκηση κλπ.) δημιούργησαν μεγάλα
ανοιχτά πεδία, όπου η σκιόφιλη ελάτη είναι δύσκολο να επανεγκατασταθεί το
Juniperus oxycerdus καταλαμβάνει το χώρο. Στα ανώτερα όρια των
ελατοδασών την εικόνα της βλάστησης συμπληρώνει η παρουσία του
Juniperus foetidissima, του οποίου την οικολογία, καθώς και την σχέση του με
την ελάτη, εκθέτουμε στην ενότητα του Stipo-Morinion.
Σε φυτοκοινωνιολογικό επίπεδο τα δάση της ελάτης τόσο στην Ελλάδα
όσο και στις υπόλοιπες χώρες της βαλκανικής χερσονήσου έχουν μελετηθεί σε
υψηλό επίπεδο από πολλούς αξιόλογους φυτοκοινωνιολόγους όπως οι :
Horvat, Clavač & Ellenberg (1974), Knapp (1965), Barbero & Quezel (1976). O
Knapp το 1965 μελέτησε τα ελατοδάση της Κεφαλλονιάς και περιέγραψε εκεί
την νέα συνένωση Abietion cephalonicae την οποία όμως δεν μπόρεσε να
καθορίσει με βάση ακριβή χλωριδικά κριτήρια. Στα πλαίσια της νέας αυτής
συνένωσης ο Knapp απομόνωσε εκεί δύο syntaxa: Την φυτοκοινωνία Abies
cephalonica με Scilla nivalis και την Abies cephalonica & Cyclamen
neapolitanum (= C. hederifolium).
To 1976 οι Γάλλοι φυτοκοινωνιολόγοι Barbero & Quezel μελέτησαν
διεξοδικά πολλές βλαστητικές διαπλάσεις στο επίπεδο των δασικών ζωνών. Με
τις δειγματοληψίες τους όρισαν τέσσερις συνενώσεις των ελληνικών δασών της
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ελάτης, οι οποίες ορίζονται με βάση ακριβή χλωριδικά κριτήρια. Μέσα σε αυτές
τις συνενώσεις περιέγραψαν έξι φυτοκοινωνίες:
Συνένωση

Φυτοκοινωνία

Abieto-Pinion

Lilio chalcedonici – Abietetum cephalonicae

Abieto-Pinion

Lonicera graeca – Abies cephalonica

Quercion ilicis

Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae

Quercion frainetto

Abieto borisii regis - Trifolietum speciosi

Ostryo - Carpinion

Abies borisii regis – Aesculus hypocastanum

Farion hellenicum

Campanulο abietinae - Abietetum borisii regis

Οι Dimopoulos et al. (1996) στο όρος Κυλλήνη στην Πελοπόννησο
επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της φυτοκοινωνίας Lilio chalcedonici – Abietetum
cephalonicae και Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae.
Ο Bergmeier (2002b) αφού μελέτησε τα ελατοδάση του Πάρνωνα, τα
ενέταξε όλα στην συνένωση Abietion cephalonicae του Knapp. Επίσης θεωρεί,
ότι εκεί τουλάχιστον, η φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti – Abietetum
cephalonicae την οποία οι Barbero & Quézel εντάσσουν στην Quercion ilicis,
ανήκει επίσης στην συνένωση Abietion cephalonicae.
Ο Καρέτσος (2001) στα ελατοδάση της Οίτης διακρίνει δύο
φυτοκοινωνίες: Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae (Quercion
ilicis), Lilio chalcedonici – Abietetum cephalonicae, τις οποίες εντάσσει στην
συνένωση Abietion - cephalonicae (Knapp 1965), καθώς και τρείς
φυτοκοινότητες: Quercus ilex – Abies cephalonica (Quercion ilicis), Abies
cephalonica (Abietion - cephalonicae), και Abies cephalonica – Pinus nigra.
Ο Μαρούλης (2002) στον Ερύμανθο διακρίνει την φυτοκοινωνία Scillo
nivalis – Abietetum cephalonicae (Knapp 1965) στο Abietion - cephalonicae.
Και τέσσερις κοινότητες:
 Abies cephalonica (Quercetea ilicis)
 Orchis provincialis – Abies cephalonica (Mellito – Quercion)
 Geranium lucidum – Abies cephalonica (Abieto – Pinion)
 Helleborus odorus subsp. cyclophyllus – Abies cephalonica (Abieto –
Pinion)
Στα Βαρδούσια όρη διαπιστώσαμε ότι τα ελατοδάση τόσο της Abies
cephalonica, όσο και της Abies borisii regis κατατάσσονται σε τρεις συνενώσεις
και σε ισάριθμες φυτοκοινωνίες οι οποίες είναι γνωστές από τους Barbero &
Quezel (1976) από άλλες περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων.
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Φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae
(Barbero & Quézel 1976)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 5)

Στα Βαρδούσια όρη η ομάδα εντοπίζεται πάντα σε πλακοπαγείς και
κονδυλώδεις ασβεστολίθους σε εδάφη σκελετωμένα, όπου συχνά το μητρικό
υλικό αποκαλύπτεται γυμνό με σχισμές οι οποίες πληρώνονται με λιγοστό
έδαφος. Πρόκειται για τα πλέον φτωχά και ξηρά εδάφη των δασών της ελάτης.
Η ομάδα εντοπίστηκε σε νότιο δυτικές και νότιο ανατολικές εκθέσεις (πάνω
από τον Κουνιάκο) στο νοτιότερο τμήμα του συγκροτήματος, σε υψόμετρο 600
– 1100μ.
Εκεί η Abies cephalonica σχηματίζει δάση κλειστά με αρκετά διάκενα
στα οποία εγκαθίσταται θαμνώδης βλάστηση, συνήθως από: Quercus
coccifera, Juniperus oxycedrus, ενώ σπανιότερα συναντώνται Crataegus
heldreichii, με την συνοδεία άφθονων αγρωστωδών.
Το μέσο ύψος των ατόμων της Abies cephalonica κυμαίνεται μεταξύ 1012μ. και η συγκόμωση μεταξύ 50 - 70%. Ο υπόροφος εδώ είναι φτωχότερος
απ’ ότι ο υπόροφος των άλλων φυτοκοινωνιών της ελάτης που αναπτύσσονται
πιο κάτω. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία σκληρόφυλλων θάμνων και κυρίως
του Quercus coccifera και του Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus που
συχνά συνοδεύεται από τα: Crataegus heldreichii, Pyrus amygdaliformis,
Prunus coccomilia κ.ά.
Σε πολλές περιπτώσεις (ιδίως στα ανώτερα όρια εξάπλωσης της
παραπάνω ομάδας), τα άτομα της ελάτης εμφανίζονται διάσπαρτα, συχνά
καχεκτικά, ενώ ο υπόροφος δεν συγκροτεί ένα διακριτό όροφο καθώς τα είδη
που τον συγκροτούν είναι διάσπαρτα. Το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα φτωχό σε
έδαφος και χωρίς οργανικό ορίζοντα. Σε αυτές τις περιοχές όπου η βλάστηση
αποκτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, υπάρχουν σαφή σημάδια υποβάθμισης,
που οφείλονται μάλλον στην υπερβολική βόσκηση, η οποία ασκείται και
σήμερα στην περιοχή, ίσως λιγότερο εντατικά από ότι στο παρελθόν αλλά
δίχως διαχειριστικό έλεγχο. Καθώς εδώ η απουσία πυκνής συγκόμωσης (από
τα έλατα) καθιστά το μικροκλίμα ξηρότερο και περισσότερο ακραίο στα
θερμοκρασιακά εύρη, εμφανίζονται είδη εξαιρετικά λιτοδίαιτα και καχεκτικοί
ημίθαμνοι.
Τα: Helictortichon convolutum, Abies cephalonica, Juniperus oxycedrus
ssp. oxycedrus, αποτελούν τα χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας, με το
τελευταίο να επιδεικνύει ιδιαίτερη σταθερότητα.
Η φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae ανήκει
στη συνένωση του Quercion ilicis έτσι όπως ορίσθηκε από τους Barbero &
Quézel (1976). Στις δειγματοληψίες μας τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
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συνένωσης του Quercion ilicis αν και δεν εμφανίζονται φτωχά σε αριθμό
(Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Phillyrea latifolia, Cyclamen
hederifolium), δεν επιδεικνύουν ιδιαίτερη σταθερότητα, με εξαίρεση το Quercus
coccifera.
Η παραπάνω φυτοκοινωνία περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τους
Barbero & Quézel (1976) με δειγματοληψίες τους σε Στερεά Ελλάδα και
Πελοπόννησο. Διέκριναν επίσης τρεις υποφυτοκοινωνίες: Η πρώτη με Luzula
nodulosa και με διαφοριστικά τα: Luzula nodulosa, Crataegus heldreichii, Acer
orientale, Juniperus drupacea, απομονώθηκε από τους ανωτέρω ερευνητές
στον Πάρνωνα, ενώ το 1993 από τον Δημόπουλο στο όρος Κυλλήνη.
Η δεύτερη με διαφοριστικά τα: Quercus ilex, Fraxinus ornus, Arbutus
unedo, Arbutus andrachne, Teucrium flavum subsp. hellenicum και Hypericum
empetrifolium, σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές απαντά στην Βόρεια
Πελοπόννησο και βορείως του Κορινθιακού κόλπου. Από τις οκτώ συνολικά
δειγματοληψίες που απομόνωσαν για την παραπάνω υποφυτοκοινωνία η μια
είναι από την περιοχή της Αρτοτίνας (Βαρδούσια).
Η τρίτη υποφυτοκοινωνία με διαφοριστικά τα: Abies cephalonica,
Phlomis samia, Trifolium pignantii, Crataegus pycnoloba, Brachypodium
pinnatum εμφανίζεται στην νότια Πίνδο, στα επίπεδα που η Abies cephalonica
συναντά την Abies borisii regis.
Η φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae
αποτελεί κλιμακικό εξελικτικό στάδιο των ανώτερων επιπέδων του μέσο –
μεσογειακού ορόφου βλάστησης. Στα υψομετρικά αυτά επίπεδα, η βλάστηση
αυτή, διατηρεί σημαντικές ομοιότητες με τους πρινώνες, τους οποίους
διαδέχεται υψομετρικά (τουλάχιστο στα Βαρδούσια). Η έντονη βόσκηση από
ερίφια, που ασκείται σε ολόκληρο το υψομετρικό εύρος των πρινώνων του
μέσο – μεσογειακού ορόφου έχει άμεσες επιπτώσεις στην παραπάνω
φυτοκοινωνία, καθώς η πρόσβαση των ζώων συνεχίζεται ανεμπόδιστα σε
ανώτερα υψομετρικά επίπεδα. Η υψηλή ευαισθησία που επιδεικνύει στην
βόσκηση η ελάτη, έχει άμεσες επιπτώσεις στην σύνθεση της βλάστησης σε
αυτά τα επίπεδα, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις η υπερβόσκηση οδηγεί
σε κυριαρχία ακανθωδών θάμνων, ανθεκτικών στην βόσκηση. Έτσι μπορεί να
εξηγηθεί η επικράτηση των Quercus coccifera και Juniperus oxycedrus στα
διάκενα.
Στην γειτονική Οίτη ο Καρέτσος (2001) διαπιστώνει την ύπαρξη της
παραπάνω φυτοκοινωνίας, περιγράφοντας παρόμοιες καταστάσεις με αυτές
των Βαρδουσίων, όσο αφορά την φυσιογνωμία της βλάστησης.
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5.5 ΥΠΕΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Φυτοκοινωνία Trifolio speciosi – Abietetum borisii regis
(Barbero & Quézel 1976)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 4)

Είναι η μοναδική φυτοκοινωνία της Abies borisii regis στο συγκρότημα
των Βαρδουσίων και ταυτόχρονα καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση των
δασών της ελάτης σε ολόκληρο το συγκρότημα. Την συναντήσαμε από τον
«Πουρνιά» του Κουνιάκου έως τον Αθ. Διάκο στα ανατολικά και γύρω από τα
ελατοδάση της Αρτοτίνας (στα δυτικά) όπου καταλαμβάνει επίσης μεγάλη
έκταση. Η ομάδα απαντά σχεδόν στο σύνολο των δασών της Abies borisii regis
σχεδόν πάντα σε μικτό φλύσχη, σε βαθιά εδάφη με σημαντικό πάχος
οργανικού ορίζοντα. Επίσης φανερή είναι η αξιοσημείωτη χλωριδική
ποικιλότητα και η εναλλαγή αρκετών οικοτύπων στα δάση αυτά, στα οποία η
χλωριδική ακολουθία παρότι παραμένει σταθερή, εμφανίζεται να δημιουργεί
αρκετές όψεις και υποφυτοκοινωνίες οι οποίες όμως απαιτούν ακριβής και
πολλές δειγματοληψίες σε επίπεδο ευρύτερο από τα όρια ενός και μόνο
συγκροτήματος. Έτσι αν και διαπιστώσαμε αρκετές διαφορετικές καταστάσεις
που συνταξινομικά αντιστοιχούν σε κατώτερα φυτοκοινωνιολογικά κλάσματα
δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια ακριβή εικόνα των υποομάδων αυτών.
Ο ανώροφος συγκροτείται σχεδόν αποκλειστικά από την Abies borisii
regis, ενώ η μέση συγκόμωση των ατόμων της ελάτης κυμαίνεται από 70 –
90% και το μέσο ύψος των δέντρων της ελάτης είναι γύρω στα 12 -17 μ. Ο
μεσόροφος συνήθως λείπει, ενώ ο όροφος των θάμνων είναι εξαιρετικά αραιός
και συντίθεται από Quercus coccifera, νεαρά άτομα Quercus pubescens,
Quercus frainetto, Grataegus orientalis, Ostrya carpinifolia, Clematis flammula.
Σπανιότερα συναντάμε τα Rosa canina και Fraxinus ornus. Στο επίπεδο των
ποωδών συναντάμε ιδιαίτερα μεγάλη χλωριδική ποικιλία. Η σύνθεση του
ποώδους ορόφου έχει άμεση σχέση με το μικροκλίμα το οποίο διαμορφώνεται
από ποσότητα του φωτός που διαπερνά την κομοστέγη, αλλά και απο το
εδαφικό υπόστρωμα. Έτσι όπου η συγκόμωση είναι υψηλή και το διερχόμενο
στον υπόροφο φως μειωμένο, τον υπόροφο απαρτίζουν φτέρες και αρκετά
είδη της οικογένειας των Orchidaceae. Αντίθετα στα διάκενα ή στα κράσπεδα
του δάσους, όπου το άπλετο φώς δημιουργεί διαφορετικές οικολογικές
συνθήκες ενώ ταυτόχρονα η είσοδος του αέρα καθιστά ξηρότερο το έδαφος,
εμφανίζονται ομάδες αγρωστωδών.
Η ομάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσια σε χαρακτηριστικά είδη τα οποία
εκτός από την ελάτη (Abies borisii – regis) τα υπόλοιπα, περιορίζονται στο
επίπεδο των ποωδών: Trifolium speciosum, Luzula forstreri, Heleborus
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cyclophyllus. Από τα χαρακτηριστικά της συνένωσης Quercion frainetto (στην
οποία ανήκει η φυτοκοινωνία), συμμετέχουν τα: Campanula spatulata ssp.
spruneriana, Trifolium pignantii, Quercus frainetto, Symphytum bulbosum,
Lathyrus laxiflorus.
Από την πλευρά της εξέλιξης της βλάστησης η παραπάνω φυτοκοινωνία
αποτελεί κλιμακικό στάδιο αρχίζοντας από τα ανώτερα υψομετρικά όρια του
μεσο-μεσογειακού μέχρι τα μεσαία υψομετρικά επίπεδα του υπέρ-μεσογειακού
ορόφου βλάστησης.
Την φυτοκοινωνία
Trifolio speciosi – Abietetum borisii regis
περιέγραψαν για πρώτη φορά οι
Barbero & Quézel (1976) όπου
περιλαμβάνονται και δειγματοληψίες τους και από τα ελατοδάση της ευρύτερης
περιοχής των Βαρδουσίων. Με τα σημερινά δεδομένα η παραπάνω
φυτοκοινωνία φαίνεται να ομαδοποιεί ένα σημαντικό μέρος των δασών της
Abies borisii – regis στην Στερεά Ελλάδα.
Ο Καρέτσος στην Οίτη δεν διαπίστωσε την ύπαρξη της παραπάνω
ομάδας.
Φυτοκοινωνία Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae
(Barbero & Quézel 1976)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 4)

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα η φυτοκοινωνία Lilio
chalcedonici - Abietetum cephalonicae είναι περιορισμένη στα Βαρδούσια. Την
καταγράψαμε στην καρδιά του ορεινού όγκου των Βαρδουσίων βόρεια του Αθ.
Διάκου («Μουσουνίτσα») απο το υψόμετρο των 1000 μ. έως τον Πρ.Ηλία όπου
τα 1400 μ. αποτελούν τα ανώτερα όρια του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης.
Πρόκειται για πυκνό δάσος ελάτης με συγκόμωση πάνω από 80% με ανατολική
και βόρειο-ανατολική έκθεση και υπόστρωμα μικτό φλύσχη. Το μέσο ύψος των
ατόμων της ελάτης κυμαίνεται μεταξύ 12 – 17 μ. Η σχετική υγρασία που
επικρατεί στο εσωτερικό της κομοστέγης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από τα
δάση της προηγούμενης ομάδας. Το υπόστρωμα διαθέτει ένα παχύ οργανικό
ορίζοντα (βάθους >20 εκ.) με σημαντική περιεχόμενη υγρασία, ενώ η εμφάνιση
τάπητα βρύων είναι αρκετά συχνή. Ο μειωμένος φωτισμός καθιστά τον
υπόροφο ιδιαίτερα φτωχό σε χλωριδική ποικιλία και μόνο στα διάκενα η
παρουσία του άπλετου φωτός επιτρέπει στον υπόροφο την εμφάνιση πυκνών
φτερών (Pteridium aquilinum) ανάμεσα στις οποίες διακρίνονται τα κόκκινα
γυαλιστερά άνθη του Lilium chalcedonicum.
Οι συνθήκες αύξησης και αναγέννησης της Abies cephalonica είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς υποβοηθούνται τόσο από την αυξημένη υγρασία,
καθώς και από την «κλειστή» κομοστέγη που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες
σκίασης για την εγκατάσταση των νεαρών ατόμων της ελάτης.
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Η φυτοκοινωνία Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae βρίσκεται
στα άνω όρια του υπερ-μεσογειακού ορόφου αφού εντοπίζεται από τα 1000μ.
έως τα 1500μ. όπου την διαδέχεται (προς τα άνω) η συνένωση του StipoMorinion.
Τα: Lilium chalcedonicum, Abies cephalonica και Calamintha gradiflora
αποτελούν τα μόνα χαρακτηριστικά είδη της παραπάνω φυτοκοινωνίας. Οι
Barbero & Quézel (1976) αναφέρουν επιπλέον ως χαρακτηριστικά της ομάδας
Galanthus reginae – olgae, Saxifraga
τα είδη: Ribes orientale,
chrysospleniifolia (= Saxifraga rotundifolia subsp. chrysospleniifolia) και
Polygonatum multiflorum. Τα παραπάνω είδη λείπουν από την χλωρίδα των
Βαρδουσίων.
Η φυτοκοινωνία ανήκει συνταξινομικά στην συνένωση Abieto – Pinion
που περιέγραψαν οι Barbero & Quézel (1976). Τα Doronicum orientale,
Arrhenatherum elatius, Cardamine graeca, Crepis fraasii, Lathyrus gradiflorus,
Campanula trachelium subsp. athoa ανήκουν στα χαρακτηριστικά taxa της
παραπάνω συνένωσης. Η τάξη της Quercetalia pubescentis (στην οποία ανήκει
η φυτοκοινωνία) εκπροσωπείται από τα : Galium rotundifolium, Fragaria vesca,
Mycelis muralis, Silene italica, Aremonia agrimonoides κ.ά.
Από δυναμική άποψη η παραπάνω ομάδα αποτελεί στάδιο κλίμαξ του
υπερμεσογειακού ορόφου βλάστησης. Οι έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις
που έχουν δεχτεί (κυρίως κατά το παρελθόν) τα δάση αυτά στα ανώτερα
υψομετρικά όρια της εξάπλωσής τους, οδήγησαν στην σταδιακή υποχώρηση
της ελάτης από τις ανώτερες ζώνες και την δημιουργία ενός τύπου βλάστησης
που ταυτίζεται σήμερα συνταξινομικά με την συνένωση του Stipo-Morinion. H
ίδια υποβάθμιση στα κατώτερα όρια της εξάπλωσης των δασών αυτών (από
800 – 1000 μ.) οδήγησε στην δημιουργία εκτεταμένων πρινώνων.
Η παραπάνω φυτοκοινωνία αναφέρεται για πρώτη φορά από τους
Barbero & Quézel (1976) και συνδέεται με την τάξη της Quercetalia
pubescentis και εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με την φυτοκοινωνία Abies
cephalonica – Scilla nivalis που περιέγραψε ο Knapp (1965) στην Κεφαλλονιά.
Στην Κυλλήνη η φυτοκοινωνία Abieti cephalonicae – Lilietum
chalcedonici αναφέρεται από τον Δημόπουλο (1993), ενώ ο Μαρούλης στον
Ερύμανθο διακρίνει την φυτοκοινωνία Scillo bifoliae – Abietetum cephalonicae
(Knapp 1965) στην συνένωση Abietion cephalonicae (Horvat et al. 1974).
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5.6 ΟΡΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
(ΑΝΩΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)

5.6.1 Η βλάστηση των στεπωδών λιβαδιών (Pelouses écorchées)
5.6.1.1 Συνένωση STIPO-MORINION
Η μονάδα του Stipo-Morinion στα Βαρδούσια καταλαμβάνει αρκετά
μεγάλη έκταση, αρχίζοντας από τα ανώτερα όρια των δασών της ελάτης και
φτάνοντας ακόμη μέχρι τα 1900 μ. Αν και είναι σχετικά εύκολο (με τη βοήθεια
των χαρακτηριστικών της βλάστησης), να αναγνωρίσουμε στο πεδίο μια
τυπική εικόνα της συνένωσης αυτής (τουλάχιστον στα Βαρδούσια), δεν είναι
το ίδιο απλό να καθορίσουμε τα ανώτερα και κατώτερα υψομετρικά όρια της
μονάδας στο πεδίο. Μπορούμε όμως να δεχθούμε γενικά ότι η μονάδα αρχίζει
από τα 1400 μ. ή σε κάποιες περιπτώσεις 1200 μ. (μετά την ελάτη) και φτάνει
μέχρι τα 1800 με 1900 μ. Παρόλα αυτά η τυπική μορφή της μονάδας με το
μέγιστο πλήθος των διαγνωστικών χλωριδικών χαρακτηριστικών συναντάται
κυρίως στα 1600 με 1700 μ.
Ουσιαστικά πρόκειται για την ανώτερη δασική ζώνη της ελάτης, η
οποία με τις συνεχείς ανθρώπινες επεμβάσεις (υλοτομίες, υπερβόσκηση) έχει
υποβαθμισθεί ισχυρά, τόσο ώστε σήμερα να αναγνωρίζεται σαν μια
διαφορετική βλαστητική ενότητα (συνένωση), με δικά της χαρακτηριστικά είδη.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις (σε υψόμετρα από τα 900
μ.) όπου το δάσος είχε κατά το παρελθόν αποψιλωθεί, και ο ζωτικός χώρος
της ελάτης είχε αντικατασταθεί από διαδοχικές βαθμίδες, όπου οι κάτοικοι των
ορεινών αυτών περιοχών καλλιεργούσαν κυρίως σιτηρά, αναγνωρίζεται η
χαρακτηριστική σύνθεση της συνένωσης του Stipo-Morinion. Η συνένωση
σήμερα αποτελεί τελικό στάδιο - «κλίμαξ», καθώς πρόκειται για δευτερογενή
προοδευτική διαδοχή (Ντάφης 1986)1, μετά τις ανθρώπινες επεμβάσεις που
έλαβαν χώρα στην ζώνη αυτή.
Η συνένωση είναι κυρίαρχη στο βόρειο και δυτικό τμήμα του
συγκροτήματος, καθώς και στις δυτικές πλευρές της μεγάλης οροσειράς που
καταλήγει στον ταμιευτήρα του Μόρνου. Αντίθετα, λείπει ή (σε κάποιες
περιπτώσεις), εμφανίζεται περιορισμένη, προς τα ανατολικά του
συγκροτήματος. Προς τα δυτικά όμως, καταλαμβάνει σχεδόν πάντα μια ευρεία
ζώνη με χαρακτηριστική την παρουσία του Juniperus foetidissima, το οποίο
εμφανίζεται σποραδικά κατά μονάδες ή μικρές ομάδες και πολύ σπάνια σε
λόχμες και με μέσο ύψος από 7 έως 15 μ.
Η συνένωση εμφανίζεται με μορφή λιβαδικής έκτασης ψηλών χόρτων
(από 20 συνηθέστερα 30 με 40 εκ.), με έντονη την παρουσία ειδών της
οικογένειας των Gramine και με κυριαρχούντα τα γένη Festuca, Stipa, Melica,
1

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΝΤΑΦΗΣ (ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1986)
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Sesleria, Bromus κ.ά., έντονη είναι και η παρουσία ακανθωδών ειδών όπως
τα Morina persica, Echinops ritro, Erygnium amethystinum, ενώ σποραδικά
εμφανίζονται ημίθαμνοι με χαρακτηριστικά είδη Astragalus creticus, Rosa
pulverulenta, Rosa heckeliana, Prunus prostata κ.ά, ενώ στο επίπεδο των
θάμνων (που εμφανίζονται αραιοί), είναι χαρακτηριστική η παρουσία του
Crataegus orientalis και του Juniperus oxycedrus. Εξαιρετικά μεγάλη είναι και
η ποικιλότητα των ποωδών ειδών (σε επιφάνειες 50 τ.μ. καταγράφησαν πάνω
από 50 διαφορετικά taxa), με ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του
Pterocephalus perrenis subsp. perrenis, (που καλύπτει βραχώδεις επιφάνειες
στο επίπεδο των χαμηλών βράχων και αποτελεί τυπικό διαγνωστικό taxon του
Stipo-Morinion μαζί με τα Melica ciliata, Festuca jeanpertii, Malcolmia graeca
subsp. bicolor, Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys, Ajuga orientalis,
Achillea fraasii.
Λόγω της όψης των λιβαδιών αυτών που συναντάμε στην συνένωση
του Stipo-Morinion - στα οποία η κυριαρχία των αγρωστωδών είναι
αναμφισβήτητη, ενώ η παρουσία των υψηλών δέντρων είναι σποραδική
(Juniperus foetidissima) – τα λιβάδια δίνουν την εικόνα στεπωδών εκτάσεων,
γι’ αυτό έχουν αναφερθεί ως ‘Pelouses ecorchees’ δηλ. ¨στεπώδη λιβάδια¨ ή
¨στεπόμορφα λιβάδια¨ (Quezel 1964, Barbero, Bonin & Quezel 1971, 1975).
Το εδαφικό υπόστρωμα είναι ασβεστολιθικής σύστασης και κατά θέσεις
αναγνωρίζονται κατακερματισμένοι ασβεστόλιθοι που προέρχονται από την
αποσάθρωση ανώτερων υψομετρικά μητρικών πετρωμάτων που
τροφοδοτούν συχνά τις επίπεδες εκτάσεις της συνένωσης, που βρίσκονται
κάτω από βραχώδης κάθετες πλαγιές. Σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, τα εδάφη
είναι λιγότερο χαλικώδη με αβαθές έδαφος όπου συχνότατα εμφανίζεται
γυμνό το μητρικό πέτρωμα. Συνήθως οι ασβεστολιθικοί βράχοι εμφανίζονται
λιγότερο ή περισσότερο διαβρωμένοι με βαθιές σχισμές εξαιτίας τις
διαλυτότητας του όξινου CaCO3 που προκύπτει μετά την ενσωμάτωση του Η2
από το νερό της βροχής. Σε αυτά αναγνωρίζεται φτωχότερη βλάστηση, εκτός
από την συχνή παρουσία του Juniperus foetidissima που φαίνεται να μην
διαθέτει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται
εξαιρετικά ανταγωνιστικό απέναντι στην ελάτη.
Αξίζει να αναφερθούν κάποιες σημαντικές κατά την γνώμη μας
παρατηρήσεις, που σχετίζονται με την οικολογία και την δυναμική των
συστάδων του εκπληκτικού αυτού αρκεύθου που με την παρουσία του, δίνει
μια ξεχωριστή όψη στην συνένωση του Stipo-Morinion. Η παρουσία του
Juniperus foetidissima γίνεται αισθητή από τα 1400 με 1700 μ. όπου
εμφανίζεται στα ανώτερα υψομετρικά κράσπεδα του Abies borisii regis μαζί
με το Juniperus οxycedrus με μορφή θάμνων από 2 έως 4μ. Μέχρι το ύψος
αυτό το Juniperus foetidissima εμφανίζει διμορφισμό στα λεπιόμορφα φύλλα
του, αποφεύγοντας την βόσκηση στο κρίσιμο αυτό στάδιο της αύξησής του.
Αργότερα (στα ώριμα άτομα), τα φύλλα διαμορφώνονται λιγότερο οξύληκτα με
227

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα- Οικολογία
απόστρογγυλωμένες άκρες. Η συχνότητα εμφάνισής του και η κάλυψή του
στις περιοχές αυτές που περιγράφουμε είναι υψηλή συνήθως 2.1 ή 3.1, ενώ
τέτοια είναι και η κάλυψη για τον Juniperus οxycedrus. Η παραπάνω εικόνα
είναι κοινή στις δυτικές περιοχές του συγκροτήματος και κυρίως βόρεια του
χωριού Δάφνος στίς περιοχές: «Αργαλέτα», «Τρανό βαρκό», «Κεδρότσουμα»,
και βόρειο-ανατολικά στο δρόμο προς το μεγάλο διάσελο «Μετερίζια» :
«Βαθιά-Λούζα», «Τέντα», «Τεντούλα». Τα εδάφη είναι χαλικώδη με
κατακερματιμένους ασβεστολίθους μικρών διαστάσεων και σχετικά βαθύτερα
από αυτά της υψηλότερης ζώνης. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται και
ένας αβαθής οργανικός ορίζοντας. Πρόκειται για μια μεταβατική ζώνη
βλάστησης (στα ανώτερα όρια του δάσους της ελάτης), όπου η ελάτη
προσπαθεί μάταια να επανεγκατασταθεί. Αν και συχνά παρατηρήσαμε την
εμφάνιση του Juniperus foetidissima στο εσωτερικό των ελατοδασών, εν
τούτοις η ελάτη φαίνεται ότι δεν του επιτρέπει να εισβάλει στο εσωτερικό των
συστάδων της, καθώς υπερασπίζεται αποτελεσματικά τον ζωτικό της χώρο.
Στην πραγματικότητα η ελάτη δεν κινδυνεύει από τον άρκευθο, καθώς
δημιουργεί ιδιαίτερα πυκνές συστάδες καταλαμβάνοντας κάθε εκατοστό του
χώρου της. Αντίθετα όμως στις περιοχές που ο συνδυασμός των οικολογικών
συνθηκών δεν ευνοούν την παρουσία της, όπως εδάφη σκελετωμένα, αβαθή,
καθώς και μέρη ιδιαίτερα ψυχρά όπου το χιόνι φτάνει σε αρκετό ύψος, η ελάτη
φαίνεται να υποχωρεί αδιάφορα από την παρουσία ή όχι του Juniperus
foetidissima, το οποίο έχοντας μικρότερες εδαφικές απαιτήσεις και δείχνοντας
εξαιρετική αντοχή στο ψύχος και στην παρουσία του χιονιού καταλαμβάνει
οριστικά το χώρο. Πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά το παρελθόν το Juniperus
foetidissima θα πρέπει να εμφανιζόνταν ψηλότερα από ότι σήμερα αλλά λόγο
της ευκολότερης υλοτομίας2 της ελάτης (στη ζώνη αυτή) η συγκόμωση των
ελατοδασών αραίωσε, αποκαλύπτοντας μεγάλο μέρος γυμνών εδάφων,
μεταβάλλοντας ταυτόχρονα το μικροκλίμα που επικρατούσε στο εσωτερικό
των συστάδων. Η ελάτη (ως σκιόφιλο είδος), δεν φαίνεται να άντεξε αυτή την
μεταβολή των οικολογικών συνθηκών, καθώς βρισκόνταν είδη σε οριακές
συνθήκες. Έτσι σταδιακά υποχώρησε αφήνοντας στο Juniperus foetidissima
τον άλλοτε ζωτικό της χώρο. Η βόσκηση οπωσδήποτε επέδρασε σε
σημαντικό βαθμό στην υποχώρησή της, καθώς τα ανώτερα υψομετρικά όριά
της γειτνίαζαν (προς τα άνω) με τα λιβάδια προσφέροντας έτσι βοσκή.
Ταυτόχρονα το Juniperus foetidissima αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτικό στον
παράγοντα βόσκηση. Πάνω από την μεταβατική αυτή ζώνη που περιγράψαμε
ανωτέρω, η πυκνότητα των Juniperus foetidissima γίνεται μικρότερη και οι
άρκευθοι εμφανίζονται σποραδικότερα με την διαφορά ότι τα δέντρα εδώ
διαθέτουν μέσο ύψος 7-15μ. πρόκειται για την ζώνη από τα 1600 έως τα
2

Το ξύλο της ελάτης προσφερόνταν για περισσότερες χρήσεις από το πολύ σκληρό και
πυκνό ξύλο του Juniperus foetidissima το οποίο αν και εξαιρετικής αντοχής ήταν δύσκολο όχι
μόνο στην κατεργασία αλλά και στην υλοτομία.
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1800μ. η οποία εμφανίζεται ως τυπικό λιβάδι της συνένωσης του StipoMorinion. Οι κλίσεις είναι ισχυρότερες συχνά μεγαλύτερες του 70%, και το
έδαφος πολλές φορές ανύπαρκτο, ενώ εμφανίζονται απογυμνωμένοι
σπασμένοι βράχοι, που ανάμεσα από τις σχισμές τους ανιχνεύεται λιγοστή
οργανική ύλη. Πάνω στους σκληρούς αυτούς βράχους εμφανίζονται εύρωστα
άτομα του άρκευθου αυτού που φαίνεται να έχει περιορίσει της εδαφικές του
απαιτήσεις στο ελάχιστο.
Στις δυτικές πλευρές της «Κωστάριτσας» ή «Κορυφής» που βρίσκεται
3 χλμ. βόρειο- βορειοανατολικά του Δάφνου και σε υψόμετρο 1500 με 1600μ.
συναντήσαμε (κοντά στον Πρ.Ηλία), τις πιο πυκνές συστάδες του Juniperus
foetidissima σε μια δυναμική μίξη με την ελάτη. Λίγο πιο πάνω η ελάτη
σταματά απότομα εξ’ αιτίας του αποσκελετωμένου υποστρώματος, ενώ τα J.
foetidissima αναγνωρίζονται μεγάλα στην ηλικία, με διαμέτρους που συχνά
ξεπερνούν το 1,5μ. Λιγότερο πυκνές συστάδες του αρκεύθου αυτού, αλλά με
άτομα μεγάλης ηλικίας συναντάμε και στα «Αρτοτινά λιβάδια» ή «Λάκκος» 3
με 3,5 χλμ. ανατολικά της Αρτοτίνας. Η παρουσία του J. foetidissima στην
περιοχή είναι ισχυρή καθώς φαίνεται ότι οι άρκευθοι μετατοπίζουν εδώ τα
όρια του δάσους έως τα 1800μ.-1900μ. Κάτω από τον «Κορακόλιθο» μάλιστα
αποικίζουν μια κάθετη πλαγιά από σταθερό, σχετικά συμπαγή ασβεστόλιθο,
με κλίση σχεδόν κάθετη. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πυκνότερες συστάδες του
J. foetidissima ήταν δυτικής ή νοτιοδυτικής έκθεσης. Συχνά ο εκπληκτικής
αντοχής αυτός άρκευθος επεκτείνεται πάνω από τα 2000μ. αποικίζοντας
ψηλούς κάθετους μονόλιθους εξαιρετικά απόκρημνους, όπου ακόμη και η
παρουσία χαρακτηριστικών χασμοφύτων σπανίζει όπως στο «Γιδοβούνι» στις
«Σούβλες» και στα «Ψηλά». Στα ανώτερα όρια της συνένωσης του StipoMorinion αναγνωρίζεται η συνένωση του Erygnio-Bromion με την κυριαρχία
ακανθωδών ειδών και ιδιαίτερα του Astragalus creticus και του Erygmium
amethystinum. Τα όρια των δύο αυτών συνενώσεων τις περισσότερες φορές
δεν είναι σαφή, καθώς αρκετά από τα αντιπροσωπευτικά είδη της μιας ή της
άλλης εισβάλλουν στην προηγούμενη ή στην επόμενη συνένωση.
Στα
υψομετρικά όρια των δύο παραπάνω συνενώσεων δηλ. στα 1800 – 1900μ.
εμφανίζονται συχνότατα κηλίδες της Τάξης της TRIFOLIETALIA PARNASSI η
οποία όμως διαχωρίζεται σαφέστερα τόσο από τα όρια του Stipo-Morinion
όσο και από αυτά του Erygnio-bromion.
Φυτοκοινωνία Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae
(Quézel 1973)
(Φυτοκοινονιολογικός Πίνακας 6)

Πρόκειται για την μοναδική φυτοκοινωνία που καταφέραμε να
εντοπίσουμε στο επίπεδο αυτής της συνένωσης. Στην τυπική της μορφή η
ομάδα δεν διαφέρει από την συνολική γενική όψη της συνένωσης που ανήκει.
Πρόκειται για λιβάδι με χαμηλή βλάστηση που συγκροτείται κυρίως στο
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επίπεδο των ποωδών με μέσο ύψος φυτών από 15 έως 30 εκ. και μόνο η
παρουσία κάποιων αγρωστωδών (χαρακτηριστικών της συνένωσης),
ανεβάζουν το μέγιστο ύψος σε 40 ή 50 εκ. Τα χαρακτηριστικά της συνένωσης
αν και πάντα παρόντα, δεν διαθέτουν υψηλή παρουσία και κάλυψη.
Χαρακτηριστική είναι και πάλι η παρουσία του J. foetidissima το οποίο
εμφανίζεται διάσπαρτα κατά μονάδες και καταγράφεται με χαμηλή συχνότητα
εμφάνισης. Η Onobrychis ebenoides που αποτελεί ένα από τα αποκλειστικά
χαρακτηριστικά taxa της ομάδας, εντοπίζεται σχετικά εύκολα από τα μακριά
και χαλαρά ανθοφόρα στελέχη που δεν απέχουν πολύ από το επίπεδο του
εδάφους. Αν και η παρουσία της στην ομάδα είναι χαμηλή, εν’ τούτοις στην
περιοχή του «Κορακόλιθου» κοντά στον «Λάκκο» το ενδημικό αυτό είδος,
δημιουργεί πραγματικό τάπητα καλύπτοντας πάνω από το 25% της συνολικής
επιφάνειας. Επιπλέον, εμφανίζεται ιδιαίτερα σταθερό και πολύ σπάνια
συναντάται έξω από την ομάδα. Η φυτοκοινωνία εντοπίζεται υψομετρικά
μεταξύ 1300 μ. και 1800 μ. Οι κλίσεις του εδάφους όπου συναντάται η ομάδα
κυμαίνονται από 20 έως 60% , η γενική κάλυψη κυμαίνεται από 70 έως 90%
ενώ η έκθεση είναι κυρίως δυτική. Το υπόστρωμα είναι πάντα ασβεστολιθικό,
ενώ δεν διαφέρει από αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω και ισχύει γενικά για
το Stipo-Morinion.
Η φυτοκοινωνία Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae
περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Quézel το 1973 στο συγκρότημα των
Βαρδουσίων, γύρω από την περιοχή των Αρτοτινών λιβαδιών. Εμείς
εντοπίσαμε την ομάδα και σε άλλες θέσεις όπως στην «Αργαλέτα» και στην
«Ασφακότσουμα» (ευρύτερα του χωριού Δάφνος), ενώ επιβεβαιώσαμε την
ύπαρξή της και στις θέσεις που αναφέρονται από τον Γάλλο ερευνητή. Αν και
ο Quézel αναφέρει ότι η ομάδα πιθανόν να μην είναι μοναδική στα Βαρδούσια
αλλά ίσως υπάρχει στην Φθιώτιδα και στην Πίνδο, έως τώρα δεν έχει
εξακριβωθεί η ύπαρξή της πουθενά άλλού εκτός από τα Βαρδούσια.
Ο Δημόπουλος (1993) από την Κυλλήνη αναφέρει μιά νέα
φυτοκοινωνία, την Juniperetum foetidissimae μαζί με μια υποφυτοκοινωνία με
Stipa epilosa στην συνένωση του Stipo-Morinion. Στην ίδια συνένωση, o ίδιος
διακρίνει επίσης την νέα φυτοκοινωνία Aceri monspenssulano – Prunetum
mahaleb.
O Kαρέτσος (2002) στο Stipo-Morinion της Οίτης αναφέρει μια
φυτοκοινότητα με J. foetidissima, ενώ ο Μαρούλης (2003) στον Ερύμανθο,
στην συνένωση του Stipo-Morinion, αναφέρει μια νέα φυτοκοινωνία την
Scabioso ochroleucae – Juniperetum foetidissimae, καθώς και τρείς
κοινότητες: Stipa pennata subsp. pulcherrima, Stipa pennata subsp.
pulcherrima – Sesleria vaginalis, Hippocrepis commosa - Stipa pennata
subsp. pulcherrima.
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Υποφυτοκοινωνία rhinanthetosum pudescenti subass. nova
(Φυτοκοινονιολογικός Πίνακας 6)

Στα ανώτερα υψομετρικά όρια της παραπάνω φυτοκοινωνίας
(συνήθως πάνω από τα 1500μ.) η ομάδα εμπλουτίζεται με τα ενδημικά
Rhinanthus pubescens, Rindera graeca καθώς και με το βαλκανικό
Pedicularis graeca. Οι δειγματοληψίες μας, στα ανώτερα αυτά υψομετρικά
όρια της φυτοκοινωνίας Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae,
εντόπισαν μια υποομάδα με τα τρία παραπάνω taxa, που μαζί με το
Sideritis raeseri subsp. raeseri διαφορίζουν την παραπάνω φυτοκοινωνία. Τα
είδη της ομάδας αυτής, εντοπίζονται συνήθως σε ίχνη βράχων ή σε σκιερές
θέσεις. Στις θέσεις που εντοπίσαμε την ομάδα, οι κλίσεις ήταν ιδιαίτερα
ισχυρές, ξεπερνώντας πάντα το 60%. Η οικολογική διαφοροποίηση της
υποφυτοκοινωνίας, φαίνεται να σχετίζεται με την υγρασία και το υψόμετρο,
καθώς τα παραπάνω διαφοριστικά σχεδόν ποτέ δεν εντοπίζονται κάτω από
τα 1500 μέτρα.
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5.6.1.2 Συνένωση ERYNGIO- BROMION
Πρόκειται για την αμέσως επόμενη υψομετρικά συνένωση η οποία
καταλαμβάνει μια σημαντικά ευρεία έκταση στο συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Απαντά σε ολόκληρο το συγκρότημα σε μια ζώνη μεταξύ των 1700 και 1900μ.
έως το επίπεδο των απόκρημνων γυμνών βράχων όπου είναι εγκατεστημένη
η συνένωση του Silenion auriculatae. Η υψηλή συμμετοχή των ακανθωδών
Eryngium amethystinum, Echinops ritro και ιδιαίτερα του Astragalus creticus
subsp. rumelicus, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της συνένωσης αυτής που
καλύπτει τελικά περισσότερο από το 40% της συνολικής βλάστησης στο
συγκρότημα. Η συνένωση βρίσκεται πάνω σε εδάφη που μοιάζουν αρκετά με
το εδαφικό υπόστρωμα της προηγούμενης συνένωσης. Αφορά κυρίως
ασβεστολιθικά υποστρώματα αποτελούμενα από σπασμένους λίθους
μεσαίων συνήθως διαστάσεων (με διάμετρο 10-20 εκ.) ή και λεπτότερων.
Εκτός από ασβεστόλιθους η συνένωση συναντάται και σε ρεντζίνες που
διακρίνονται χαρακτηριστικά εξ’ αιτίας της ερυθράς τους απόχρωσης. Από το
υψόμετρο αυτό και πάνω η παρουσία των φανεροφύτων είναι σπάνια γι’ αυτό
το ανώτερο ύψος της συνένωσης περιορίζεται στο επίπεδο των ημίθαμνων
και κυρίως του Astragalus creticus με μέσο ύψος 40-50εκ. Η συνένωση
συνήθως απαντά σε εκτάσεις με μέτριες έως ισχυρές κλίσεις και η κάλυψη
είναι υψηλή φτάνοντας συχνά πάνω από 90%. Τα είδη Eryngium
amethystinum, Bromus cappadocicus subsp. lacmonicus, Bromus benekenii,
που χαρακτηρίζουν την παραπάνω συνένωση συχνά διαθέτουν υψηλή
κάλυψη. Επίσης παρόντα είναι και στοιχεία του Astragalo-seslerion που
αποτελεί την αμέσως ανώτερη υψομετρικά συνένωση. Η τελευταία
αντιπροσωπεύεται με τα: Koeleria cristata, Sesleria vaginalis, Echinops ritro,
κ.ά. Η κατώτερη υψομετρικά του Eryngion-Bromion συνένωση (StipoMorinion) αντιπροσωπεύεται επίσης, υπογραμμίζοντας την εισβολή
χαρακτηριστικών ειδών του τελευταίου προς το Eryngion- Bromion.
Φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum rumelici nom. mut. propos.
(Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 7)

Kαταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα ολόκληρης της συνένωσης του
Eryngio-Bromion στο συγκρότημα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο ανατολικό
συγκρότημα και ιδιαίτερα βόρεια του χωριού Κουνιάκος μέχρι και βορειότερα
των καταφυγίων («Πιτιμάλικο»), η απουσία της συνένωσης του EryngioBromion με την τυπική της μορφή είναι φανερή. Το μόνο που αναγνωρίζεται
από αυτή, είναι η σποραδική εμφάνιση χλωριδικών στοιχείων που αποτελούν
χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης. Ακόμη όμως και αν υπάρχουν τέτοια
στοιχεία, αυτά είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε στενές υψομετρικά ζώνες σε
βαθμό τέτοιο ώστε η παρούσα φυτοκοινωνία αδυνατεί να οργανωθεί.
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Αντιπροσωπευτική της παραπάνω περίπτωσης, είναι η εικόνα της βλάστησης
στην περιοχή πάνω από τον Πρ. Ηλία (7 χλμ βόρεια του Αθ. Διάκου), όπου
μετά τα ανώτερα όρια της ελάτης (1450 μ.) αρχίζουν να εμφανίζονται
χαρακτήρες του Stipo-Morinion, ενώ στα 1700 μ. το διαδέχεται η τάξη της
TRIFOLIETALIA. Στο βόρειο και δυτικό συγκρότημα όπου η συνένωση του
Eryngio- bromion καλύπτει την μεγαλύτερη έκταση, η φυτοκοινωνία Marrubio
velutini - Astragaletum rumelici είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, όπως στην
ανατολική πλευρά της «Κωστάριτσας»,
στο «Τρανό Βαρκό», στην
«Ασφακότσουμα» και «Κεδρότσουμα». Σημαντική επίσης έκταση
καταλαμβάνει η παραπάνω φυτοκοινωνία στην περιοχή του «Λάκκου», 10
χλμ. δυτικά της Αρτοτίνας, στον «Κορακόλιθο», «Αλογοράχη-Πυραμίδα» και
μεταξύ «Αλογοράχης –Πλάκας». Η ομάδα εκτείνεται σε υψόμετρο μεταξύ των
1700 έως τα 2000 μ.πάνω σε σταθερά εδάφη χαλικώδη, ή σε βαθιές ρεντζίνες
όπως στην περιοχή του «Λάκκου». Συχνά στα ανώτερα της συνένωσης του
Eryngio-Bromion η ομάδα είναι εγκατεστημένη σε υποστρώματα
αποτελούμενα από κατακερματισμένους κερατόλιθους, (προϊόντα της έντονης
αποσάθρωσης ανώτερων μητρικών πετρωμάτων). Οι κλίσεις είναι από
μέτριες έως ισχυρές, ξεπερνώντας συχνά το 60%. Η κάλυψη είναι σχεδόν
πάντα πυκνή φτάνοντας στο 80 – 90%. Η εικόνα της βλάστησης δικαιολογεί
απόλυτα τον τίτλο “στεπώδες λιβάδι” καθώς η πλήρης επικράτηση του
ξηρόφυτου Astragalus creticus subsp. rumelicus (= Astacantha rumelica),
προσδίδει όψη που θυμίζει σκληρή βλάστηση λιβαδιών βόρειου ημισφαιρίου.
Παρόλα αυτά η ποικιλία της βλάστησης είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως στο
επίπεδο των ποωδών, ανάμεσα από τα διάκενα που αφήνει ο A. creticus. Τα
διαγνωστικά taxa της φυτοκοινωνίας είναι τα: A. creticus subsp. rumelicus,
Marrubium velutinum. Σε αυτά τα ήδη καταγεγραμμένα διαγνωστικά taxa (από
άλλους ερευνητές), προσθέσαμε στην φυτοκοινωνία ένα νέο διαγνωστικό
taxon που το καταγράψαμε «άφθονο», σε 17 από τις 24 επιλεγείσες
δειγματοληψίες μας. Πρόκειται για την ενδημική Minuartia juniperina ssp.
glandulifera η οποία συνοδεύει στα Βαρδούσια τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
της ομάδας, συχνότατα με υψηλή κάλυψη. Η πληθοκάλυψή της αυξάνει, σε
χαλικώδεις πλαγιές με λεπτόκοκκα ασβεστολιθικά υλικά (όπως στην
«Ασφακότσουμα»), ή και σε περιοχές με ρεντζίνες και κλίσεις πάνω από 60%
(όπως στην περιοχή του «Λάκκου»).
Εκτός από την ισχυρή παρουσία αντιπροσωπευτικών ειδών της
συνένωσης του Eryngio- Bromion, η παρουσία των χαρακτηριστικών της
προηγούμενης συνένωσης (Stipo-Morinion), είναι ιδιαίτερα έντονη και
εκφράζεται κυρίως με την υψηλή συμμετοχή των: Morina persica, Stipa
pennata subsp. pulcherrima, Melica ciliata, Pterocephalus perrenis. Αντίθετα
οι χαρακτήρες της επόμενης συνένωσης (Astragalo-Seslerion) εμφανίζονται
εξαιρετικά περιορισμένοι, τόσο σε αριθμό όσο και σε σταθερότητα.
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Στην περιφέρεια της παραπάνω φυτοκοινωνίας και προς τα άνω,
συναντάμε στοιχεία της συνένωσης του Astragalo-Seslerion με την
φυτοκοινωνία της Minuartia stellata & Erysimum microstylum (= E. pusillum
subsp. microstylum), να αναπτύσσεται κατά θέσεις. Συχνά στην περιφέρεια
της φυτοκοινωνίας Marrubio velutini - Astragaletum rumelici εμφανίζονται
εκτάσεις της τάξης TRIFOLIETALIA PARNASSI όπως στην περιοχή του
Λάκκου στο δυτικό συγκρότημα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήσαμε
μέσα στην TRIFOLIETALIA, απομονωμένα χλωριδικά στοιχεία χαρακτηριστικά της παραπάνω φυτοκοινωνίας – όπως το Marrubium
velutinum (σε πυκνές κηλίδες) και ο Dianthus biflorus (όπως στην περιοχή
του Πιτιμάλικου στις απέραντες εκτάσεις των «ξυρισμένων λιβαδιών»).
Μπορούμε να δεχτούμε γενικά ότι τόσο στοιχεία της εν λόγω φυτοκοινωνίας,
όσο και στοιχεία της συνένωσης στην οποία η ίδια ανήκει, εισβάλλουν πολύ
συχνά (με χαρακτηριστικά στοιχεία τους), στο εσωτερικό γειτονικών ομάδων
ή τάξεων, στοιχείο που υπογραμμίζει τον οικολογικά δυναμικό χαρακτήρα της
βλάστησης που φιλοξενούν.
Το πλήθος των δειγματοληψιών μας στην μεγάλη αυτή ομάδα,
κατέληξε στην
διάκριση τριών νέων υποφυτοκοινωνιών. Πιο κάτω
αναφερόμαστε εκτενώς στις τέσσερις αυτές υποομάδες, καταγράφοντας τις
ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες που πιθανότατα εξηγούν τις ιδιαίτερες
ομαδοποιήσεις των.
Η φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum rumelici έχει
επισημανθεί από τον Quézel (1964) αρχικά σε Γκιώνα και Παρνασσό και λίγο
αργότερα στα Βαρδούσια (Quézel 1973) και αναφέρεται με το όνομα
φυτοκοινωνία με Astragalus creticus subsp. rumelicus & Marrubium
velutinum. Εξάλλου ο ίδιος όρισε την ίδια χρονική περίοδο Quézel (1964), τις
τρεις βασικές συνενώσεις της τάξης DAPHNO-FESTUCETALIA. Στην
συνένωση του Eryngio-Bromion, ο ίδιος στην Πελοπόννησο, περιγράφει την
φυτοκοινωνία με Astragalus cylleneus & Cirsium cylleneum από την Κυλλήνη
και τον Χελμό (Quézel & Katrabassa 1974), ενώ στην Θεσσαλία επισημαίνει
την Marrubio thessali – Astragaletum angustifolii από την περιοχή του
Ολύμπου, την οποία επιβεβαιώνει αργότερα ο Bergmeier (1990). Φαίνεται ότι
και οι τρεις αυτές ομάδες παρουσιάζουν πολλές οικολογικές ομοιότητες ενώ
στην ουσία αποτελούν συνδυασμούς (combination) ή παραλλαγές (vicariant)
μιας φυτοκοινωνίας. Ο Δημόπουλος (1993) στην Κυλλήνη επισημαίνει την
παρουσία της Astracantho thacicae – Marrubietum cyllenei η οποία αποτελεί
«συνδυασμό» της Astragalo – Cirsietum cyllenei, ενώ ο Μαρούλης (2002)
δέχεται ότι η Marrubio cyllenei – Astragaletum cretici που περιέγραψε στον
Ερύμανθο είναι μια vicariant της φυτοκοινωνίας με Astragalus creticus subsp.
rumelicus & Marrubium velutinum που περιγράφηκε από τον Quézel το 1973
στα βουνά της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Τέλος ο Καρέτσος (2001) στην
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Οίτη,
εντοπίζει την τελευταία αλλά επισημαίνει ταυτόχρονα ότι εκεί
εμφανίζεται φτωχή σε χλωριδική ποικιλία.
Υποφυτοκοινωνία euphorbietosum glabriflorae subass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 7)

Η δεύτερη υποφυτοκοινωνία αποτελεί ίσως την χαρακτηριστικότερη
υποομάδα στο σύνολο της παραπάνω φυτοκοινωνίας. Πρόκειται για μια
ομάδα που διαφοροποιείται ισχυρά από τις υπόλοιπες υποομάδες της
φυτοκοινωνίας (ως προς τα είδη που την διαφορίζουν), καθώς εγκαθίσταται
σε επιφάνειες με χαλαρά υλικά. Αποικίζει πλαγιές με λεπτόκοκκα
ασβεστολιθικά υποστρώματα και με ισχυρές κλίσεις, που φτάνουν μέχρι το
60%. Η κάλυψη περιορίζεται στο 30-60% και συγκριτικά με τις υπόλοιπες
υποφυτοκοινωνίες αναδεικνύεται ιδιαίτερα χαμηλή. Αν και μέσα στην ομάδα
τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας είναι οπωσδήποτε
παρόντα, τα χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Eryngio-Bromion
εμφανίζονται εξαιρετικά φτωχά. Υπογραμμίζουμε την έντονη παρουσία της
Minuartia juniperina subsp. glandulifera (η οποία εμφανίζεται σε όλες τις
δειγματοληψίες που προσδιορίζουν την εν λόγω υποφυτοκοινωνία) και όπως
προηγουμένως αναφέραμε, εγκαθίσταται σε πλαγιές με έντονη κλίση και
υπόστρωμα από ασβεστολιθικά χαλαρά υλικά που θυμίζουν σάρες. Από τα
διαφοριστικά: Euphorbia glabriflora, Valantia aprica, Sideritis raeseri ssp.
raeseri, Silene caesia, Lactuca graeca (=L. intricata Boiss.), τα δύο τελευταία
απαντούν αποκλειστικά σε σάρες, ενώ και τα προηγούμενα εκφράζουν σαφής
προτιμήσεις για παρόμοιους οικοτόπους. Μάλιστα το Silene caesia
συγκαταλέγεται σαν ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης
Silenion-caesiae που ομαδοποιεί τις φυτοκοινωνίες των σαρών. Η ισχυρή
παρουσία της Sesleria vaginalis (η οποία δεν εμφανίζεται στις υπόλοιπες
δειγματοληψίες μας), υπογραμμίζει την διαφοροποίηση των οικολογικών
συνθηκών σε σχέση με εκείνες της φυτοκοινωνίας.
Η ομάδα εμφανίζεται πλούσια σε βαλκανικά ενδημικά, καθώς το
σύνολο των διαφοριστικών ειδών (με εξαίρεση το Silene caesia), φύονται
αποκλειστικά στη βαλκανική χερσόνησο.
Όψη με Prunus prostrata fac. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 7)

Πρόκειται για ένα τυπικό στεπόμορφο λιβάδι, με έντονη την παρουσία
του Astragalus creticus ssp. rumelicus καθώς καλύπτει παραπάνω από το
1/3 της συνολικής επιφάνειας. Το Prunus prostrata καλύπτει εδώ μεγάλα κενά
μεταξύ των χαμηλών βράχων.
Πρόκειται για μια ομάδα που αποικίζει ανώτερα υψομετρικά επίπεδα
της συνένωσης σε θέσεις βραχώδεις με αυξημένες κλίσεις. Χαρακτηριστική
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εδώ, είναι η έντονη παρουσία των ασβεστολιθικών σκληρών συμπαγών
υποστρωμάτων.
Όψη Koeleria nitidula fac. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 7)

Την όψη παρατηρήσαμε στα κατώτερα όρια της συνένωσης του
Eryngio-Bromion και συγκεκριμένα στις θέσεις που προσεγγίζουν τα άνω όρια
της συνένωσης του Stipo-Morinion. Αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από το
υψόμετρο (καθώς το τελευταίο, δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο χωροταξικής
κατανομής των ανώτερων syntaxa), αλλά περισσότερο από την σταθερότητα
και το βαθμό πληθοκάλυψης χαρακτηριστικών ειδών των παραπάνω
συνενώσεων. Στην εν λόγω όψη διαπιστώνουμε την ισχυρή παρουσία των
Morina persica, Stipa pennata subsp. pulcherrima. Σε κάποιες περιπτώσεις η
υψηλή πληθοκάλυψη της Stipa pennata subsp. pulcherrima (σε δύο από τις
τέσσερις δειγματοληψίες μας), συνδυάζεται με την έντονη επίσης παρουσία
της Koeleria nitidula, προσδίδοντας μια εικόνα στεπόμορφου λιβαδιού
υψηλών χόρτων. Το υπόστρωμα εδώ εμφανίζεται περισσότερο πετρώδες
και αβαθές σε σχέση με τις θέσεις της τυπικής φυτοκοινωνίας. Σχολιάζοντας
την υψηλή κάλυψη του Eryngium amethystinum, υποθέτουμε ότι εξαιτίας της
έντονης παρουσίας του αγρωστώδους (Koeleria nitidula), οι περιοχές αυτές
αποτελούν λιβάδια που βόσκονται έντονα, με αποτέλεσμα την επικράτηση
εδώ και εκεί του παραπάνω είδους.
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5.6.1.3 Συνένωση ASTRAGALO-SESLERION
Η συνένωση είναι μια από τις ανώτερες υψομετρικά ενότητες της
βλάστησης και απαντά πάνω από τα 1800 μ. ενώ εκτείνεται μέχρι τα 2300μ.
Αρκετές φορές συναντάμε χαρακτηριστικά της ακόμη και έξω από τα
παραπάνω όρια. Αν και ο Quézel (1973), αναφέρει ότι η συνένωση στα
Βαρδούσια δεν είναι τόσο συχνή, όσο σε άλλους ορεινούς όγκους, εν’ τούτοις
εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αφού αυτό φαίνεται να ισχύει μόνο
για το βόρειο τμήμα του συγκροτήματος. Αντίθετα, η συνένωση είναι σχεδόν
πάντα παρούσα σε ολόκληρο το τμήμα της μεγάλης οροσειράς του νοτίου
συγκροτήματος που καταλήγει στη λίμνη του Μόρνου. Είναι επίσης διακριτή
σε ολόκληρο τον όγκο του δυτικού συγκροτήματος από το υψόμετρο των
1900μ. και άνω. Η συνένωση του Astragalo-Seslerion (σε αντίθεση με τις δύο
κατώτερες συνενώσεις της τάξης της DAPHNO-FESTUCETALIA)
παρουσιάζεται να ενσωματώνει περισσότερους τύπους οικοτόπων, ενώ δεν
εμφανίζεται ενιαία αλλά περισσότερο ή λιγότερο σποραδικά, αφού διακόπτεται
από σάρες της Drypetalia spinοsae και κάθετους ψηλούς βράχους, που
φιλοξενούν στοιχεία της τάξης Potentilletalia speciosae. Ουσιαστικά και οι
τρεις αυτές τάξεις συναντώνται στο ίδιο επίπεδο και συγκεκριμένα αρχίζοντας
από τα 1900 μ. και καταλήγοντας στο επίπεδο των ψηλών απόκρημνων
βράχων κατά μήκος των απροσπέλαστων κορυφογραμμών που συχνά
ξεπερνούν τα 2400 μ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρότι η συνένωση του
Astragalo-Seslerion κατά κανόνα εκτείνεται πάνω από την τάξη της
Trifolietalia parnassi συχνά η τελευταία τάξη αποτελεί το ανώτερο επίπεδο
της βλάστησης, στο επίπεδο των κορυφών του νοτίου συγκροτήματος, ενώ
από κάτω εκτείνεται η συνένωση του Astragalo-Seslerion.
Η συνένωση απαντά σε ολόκληρο των όγκο του συγκροτήματος σε
υποστρώματα πάντα ασβεστολιθικά με μεγάλη ποικιλία κονδυλωδών και
λατυποπαγών ασβεστολίθων. Οι κλίσεις είναι από ήπιες έως πολύ ισχυρές. Η
βλάστηση στο υψόμετρο αυτό, αποτελείται πλέον από ετήσια είδη (ποώδη και
αγρωστώδη) με εξαίρεση τα σκληρά ακανθώδη πολυετή (Astragalus spp.). H
βλάστηση είναι χαμηλή στο επίπεδο του εδάφους και των μικρών βράχων˙ και
μόνο τα ψηλά στελέχη των πυκνών θυσάνων των αγρωστωδών, φαίνεται να
διαφοροποιούν την εικόνα. Η μέση κάλυψη είναι μάλλον υψηλή αρχίζοντας
από 50 με 60% - όπου οι «αστράγαλοι» (Astragalus spp.) αφήνουν αρκετά
μεγάλο τμήμα του εδάφους γυμνό – φτάνοντας πάνω από 90% σε θέσεις
όπου οι κάθετες προβολές των θυσάνων των αγρωστωδών, καταλαμβάνουν
σχεδόν ολόκληρο το χώρο.
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Φυτοκοινωνία Erysimo pussili - Minuartietum stellatae (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 8)

H φυτοκοινωνία αναπτύσσεται σε μικρές ή μεγάλες κηλίδες και απαντά
σε ολόκληρο το Astragalo-Seslerion. Την συναντάμε συνήθως κάτω από τα
συγκροτήματα των μεγάλων κάθετων βράχων των απροσπέλαστων κορυφών
που φιλοξενούν χλωριδικά στοιχεία της συνένωσης του Silenion-auriculatae.
Συχνά η ομάδα είναι
εγκατεστημένη
στη
βάση δολινών, καθώς
η
συνεχής
πτώση
βράχων
από
τις
πλευρές των δολινών
(λόγω της σταδιακής
αποσάθρωσης
του
μητρικού
υλικού),
τροφοδοτεί τη βάση με
Σχηματική παράσταση της φυτοκοινωνίας Erysimo pussili - υλικά, δημιουργώντας
Minuartietum stellatae (2). Στους ψηλούς κάθετους βράχους, η έτσι
το
κατάλληλο
υποφυτοκοινωνία campanuletosum columnaris (1).

υπόστρωμα για την
εγκατάσταση της ομάδας. Επίσης η φυτοκοινωνία συναντάτε σε αυχένες και
ψηλά διάσελα (όπως στην περίπτωση του διάσελου της «Πλάκας – Ψηλών»).
Η ομάδα αναγνωρίζεται εύκολα εξ’ αιτίας των μαξιλαρόμορφων διαπλάσεων
της Minuartia stellata η οποία καλύπτει τις επιφάνειες των μικρών βράχων, ή
προτιμά να περιορίζεται στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε υποστρώματα
σταθερών βραχωδών χαλικωμάτων. Παραμένει ερώτημα αν το
στρωματοειδές αυτό χαμαίφυτο είναι πραγματικά ένα βραχόφυτο ή ένα από τα
χαρακτηριστικά είδη των ανώτερων στεπωδών λιβαδιών. Φαίνεται όμως να τα
καταφέρνει εξίσου καλά και στα δύο αυτά διαφορετικά υποστρώματα με μια
σαφή τάση προς τα περισσότερο βραχώδη. Η ομάδα εμφανίζεται σε
υψόμετρο 1900 μ. («Ασφακότσουμα») και εκτείνεται έως τα 2200 μ. («Πλάκα
– Ψηλά»). Την συναντήσαμε επίσης στο Όρνιο αλλά και σε πολλές θέσεις
κατά μήκος της μεγάλης οροσειράς που καταλήγει στην τεχνητή λίμνη του
Μόρνου, πάνω από τα 1850 μ. Η ομάδα, η οποία εμφανίζεται πλούσια σε
είδη, παρουσιάζει κάλυψη από 50% έως 70%, φτάνοντας ακόμη και στο 80%
σε θέσεις υπήνεμες και προφυλαγμένες. Το μέσο ύψος των φυτών που
αποτελούν την ομάδα δεν ξεπερνά τα 30εκ. και συνήθως περιορίζεται στα 20
με 25εκ. Το υπόστρωμα αποτελείται από αρκετά μεγάλη ποικιλία
πετρωμάτων και κυρίως από λατυποπαγείς ασβεστόλιθους μικρών ή μεσαίων
διαστάσεων με διάσπαρτους συμπαγείς ασβεστολιθικούς βράχους ύψους έως
και 60 με 70εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Οι κλίσεις κυμαίνονται από
40% έως 70% ενώ το έδαφος είναι λιγοστό και η οργανική ουσία απουσιάζει.
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Η χλωριδική ακολουθία απαρτίζεται από τα:
Minuartia stellata,
Erysimum microstylum (= E. pusillum subsp. microstylum). Εντυπωσιακή
είναι η παρουσία των δύο κυρίαρχων στοιχείων της συνένωσης AstragaloSeslerion (όπου η ομάδα ανήκει). Πρόκειται για τα: Astragalus angustifolius
και Festuca varia. Παρόντα είναι επίσης χαρακτηριστικά είδη των δύο
κατώτερων συνενώσεων της τάξης της DAPHNO-FESTUCETALIA (StipoMorinion & Eryngio-Bromion).
Τέλος η συνένωση του Silenion-auriculatae
της τάξης Potentilletalia speciosae αντιπροσωπεύεται ασθενώς στην εν λόγω
φυτοκοινωνία με τα: Hieracium pannosum, Campanula rupicola, Sillene
parnassica, Potentilla speciosa, τα οποία όταν εντοπίζονται, εμφανίζουν
μικρή πληθοκάλυψη .
Η παραπάνω ομάδα συνοδεύεται από αρκετά ενδημικά (πέντε
βαλκανικά ενδημικά και οκτώ ελληνικά ενδημικά).
Η φυτοκοινωνία που περιγράφεται εδώ έχει περιγραφεί από τον
Quézel (1964), για πρώτη φορά από τον Παρνασσό και τη Γκιώνα με το
όνομα: φυτοκοινωνία με Minuartia stellata & Erysimum pussilum.
Η δική μας ομάδα διατηρεί κάποιες διαφορές στην σύνθεση των ειδών
που την απαρτίζουν σε σχέση με την φυτοκοινωνία του Quézel. Επιπλέον ένα
από τα βασικά χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας το Erysimum microstylum
δεν ταυτίζεται με το E. pusillum Bory & Chaub. subsp. parnassi (Boiss &
Heldr.) Hausskn. της φυτοκοινωνίας του Quézel1. Το taxon αυτό είναι
ενδημικό του Παρνασσού και του Ελικώνα. Αν και ο Quézel αναφέρει το ίδιο
taxon στην φυτοκοινωνία της Γκιώνας και των Βαρδουσίων, εν τούτοις είναι
φανερό, ότι στα όρη αυτά έχουμε αντικατάσταση του E. pusillum subsp.
parnassi με το Erysimum microstylum. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα δύο
είδη μοιάζουν σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα οι διαφορές τους γίνονται
αντιληπτές, ιδιαίτερα δε, στο πεδίο. Ο ίδιος το 1973 την περιέγραψε στα
Βαρδούσια και αργότερα στον Χελμό σαν μια φυτοκοινωνία των
στεπόμορφων λιβαδιών (Quézel & Katrabassa 1974). Πάντως παρά τις
όποιες διαφορές με τις φυτοκοινωνίες του Παρνασσού και της Γκιώνας,
θεωρούμε ότι πρόκειται για την ίδια φυτοκοινωνία. Ο Δημόπουλος (1993)
στην Κυλλήνη αν και δεν κατάφερε να προσδιορίσει ένα ξεχωριστό syntaxon
(στο επίπεδο της φυτοκοινωνίας) με Minuartia stellata, ωστόσο ο ίδιος
περιγράφει από την Κυλλήνη μια κοινότητα με Minuartia stellata. Στην Οίτη
(Καρέτσος 2001) και στον Ερύμανθο (Μαρούλης 2002), φαίνεται ότι οι
εμφανίσεις της Minuartia stellata είναι σποραδικές, ενώ δεν καταφέρνει να
οργανωθεί ούτε ως κοινότητα. Άλλωστε οι περιορισμένες εκτάσεις των
μεγάλων υψομέτρων στα όρη αυτά (άνω των 1900μ.), δεν επιτρέπουν την
ανάπτυξη των χλωριδικών χαρακτήρων της συνένωσης του Astragalo1

Δεν πρόκειται για το E. pusillum Bory & Chaub. ενδημικό της Πελοποννήσου, αλλά για το E.
pusillum Bory & Chaub. subsp. parnassi (Boiss & Heldr.) Hausskn.υποείδος του προηγούμενου,
ενδημικό του Παρνασσού και του Ελικώνα.

248

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία
Seslerion σαν ένα οργανωμένο σύνολο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η
φυτοκοινωνία με Minuartia stellata & Erysimum pusillum που αναπτύσσουμε
εδώ, δεν έχει καμία σχέση με την βραχόφιλη φυτοκοινωνία με Minuartia
stellata & Achillea clavenae που ο Quézel αναφέρει στην Πίνδο (Quézel
1964), καθώς η τελευταία ανήκει στην συνένωση του Galion degenii και
καταγράφεται σε βράχους. Το ίδιο ισχύει και για την Minuartio stellatae –
Valerianetum olenaeae της συνένωσης Silenion auriculatae στην Κυλλήνη
που ο ίδιος περιέγραψε. Πρόκειται για τρία διαφορετικά
syntaxa με
διαφορετική οικολογία, που ωστόσο υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη
προσαρμογή του στρωματοειδούς αυτού Caryophyllaceae, τόσο πάνω σε
βράχους, όσο και μεταξύ των υπόλοιπων χαρακτηριστικών των “pelouses
ecorchees”.2
Υποφυτοκοινωνία scabiosetosum crenatae subass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 8)

Στα ανώτερα υψόμετρα του δυτικού συγκροτήματος και στις περιοχές
που οριοθετούνται από τα συγκροτήματα της «Αλογοράχης», «Πλάκας»,
«Γιδοβουνίου» και «Ψηλών», διαπιστώσαμε την ύπαρξη μιας ομάδας όπου
τα: Scabiosa crenata subsp. crenata και Sesleria coelurea διαφοροποιούν την
παραπάνω φυτοκοινωνία. Η ομάδα είναι εγκατεστημένη σε ζωνάρια πάνω σε
μικρού πλάτους επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζονται
στα σχεδόν συμπαγή βαθμιδωμένα βράχια και πάντα σε ασβεστολιθικό
υπόστρωμα, με την Scabiosa crenata subsp. crenata να επενδύει γυμνούς
ασβεστόλιθους με βαθιές ρωγμές. Οι έρποντες ξυλώδεις βλαστοί του
ανωτέρω χαμαίφυτου, καλύπτουν συχνά παραπάνω από το 30% των
συνολικών βραχωδών σχηματισμών. Αν και η συχνότητα εμφάνισης της
Sesleria coerulea δεν είναι σταθερή στην ομάδα (σε αντίθεση με αυτήν της
Scabiosa crenata), σε δύο από τις τρεις εμφανίσεις της, παρουσιάζει υψηλή
κάλυψη, ενώ στη «Αλογοράχη» βρέθηκε να καλύπτει παραπάνω από το 30%
της συνολικής επιφάνειας.
Τα κριτήρια που διαφοροποιούν την ομάδα φαίνεται να σχετίζονται με
μικροκλιματικά δεδομένα. Παρατηρήσαμε ότι η παρουσία της Ssabiosa
crenata ssp. crenata συνδέεται με υπήνεμες θέσεις προφυλαγμένες από τον
ψυχρό αέρα. Καθώς προχωρούσαμε προς τους εκτεθειμένους αυχένες η
παρουσία της γίνονταν όλο και πιο σπάνια, ενώ στο
διάσελο
«Κλεφτολακκούλα» (μεταξύ των δύο Ψηλών), εξαφανίζονταν παραχωρώντας
την θέση της στην Minuartia stellata που εμφανίζεται ανθεκτικότερη σε
ακραίες συνθήκες.

2

Στεππόμορφων λιβαδιών.
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Φυτοκοινωνία

Poo macedonicae - Festucetum variae ass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 8)

Πρόκειται για μια νέα ομάδα που καταφέραμε να απομονώσουμε στην
ανώτερη υψομετρική ζώνη της συνένωση του Astragalo-Seslerion. Η ομάδα
αναπτύσσεται στην περιφέρεια της τάξης TRIFOLIETALIA PARNASSI και
είναι εύκολα διακριτή σαν μεγάλες κηλίδες που συντίθεται από τους πυκνούς
θυσάνους αγρωστωδών των οποίων το ύψος ξεπερνά τα 40εκ. Η
φυτοκοινωνία αναπτύσσεται κατά μήκος της κορυφογραμμής της μεγάλης
οροσειράς του νοτίου συγκροτήματος, που καταλήγει στον ταμιευτήρα του
Μόρνου. Την μελετήσαμε από το μεγάλο οροπέδιο «Μέγα Κάμπο» (2450μ.)
έως τον «Κοκκινιά» (2403μ.) κορυφή που βρίσκεται στο μέσο περίπου της
μεγάλης οροσειράς. Κατά μήκος της κορυφογραμμής, τα υψόμετρα
κυμαίνονται από 2300 έως 2400μ. με εξαίρεση την υψηλότερη κορυφή
ολόκληρου του συγκροτήματος «Κόραξ» (2495μ.), που βρίσκεται στην νότιοανατολική άκρη του «Μέγα Κάμπου». Κατά μήκος της κορυφογραμμής αυτής,
την μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει η τάξη της Trifolietalia parnassi στην
περιφέρεια της οποίας εμφανίζονται συμπαγής βράχοι ή μικρά συγκροτήματα
αυτών - μέτριου ύψους (2-6μ.) - που φιλοξενούν ομάδες της συνένωσης
Silenion auriculatae. Στις περιοχές που το έδαφος έχει αποβραχωθεί ή
εμφανίζονται διασπαρμένοι μεγάλοι λίθοι (μέσης διαμέτρου 0,4-0,7μ.) μεταξύ
των οποίων εντοπίζεται αρκετός χούμος, είναι εγκατεστημένη η παραπάνω
ομάδα.
Συνήθως η ομάδα καλύπτει εκτάσεις μεταξύ των συμπαγών βράχων
έως την περιφέρεια περιοχών, που η διαρκής αποσάθρωση των
ασβεστολίθων, αποθέτει άφθονα υλικά, δημιουργώντας έναν μάλλον βαθύ
εδαφικό ορίζοντα, που επιτρέπει την εγκατάσταση πολλών χαρακτηριστικών
της Trifolietalia parnassi. Η έκταση των ομάδων αυτών, κυμαίνεται από δύο
έως 10 στρέμματα. Συχνά αυτές οι ξανθές κηλίδες συνδέονται μεταξύ τους
δημιουργώντας έντονη οπτική αντίθεση με τον διπλανό καταπράσινο τάπητα
της Trifolietalia. Η ομάδα εμφανίζει υψηλή κάλυψη που συνήθως κυμαίνεται
από 80% έως 100%. Οι κλίσεις εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση αρχίζοντας
από 30% και φτάνοντας μέχρι 70%. Το μέσο ύψος της ομάδας φτάνει τα 35
έως 50εκ. ενώ δεν φαίνεται να δείχνει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε
συγκεκριμένη έκθεση. Οι πυκνοί θύσανοι των αγρωστωδών συγκρατούν πολύ
σταθερά το έδαφος, αντίθετα στα γυμνά σημεία το έδαφος απομακρύνεται
έντονα, με αποτέλεσμα οι θύσανοι να διαμορφώνουν σε βαθμίδες τις πλαγιές
αυτές. Την χλωριδική ακολουθία συνθέτουν τα: Festuca varia (=F. graeca),
Poa macedonica, Festuca polita, Campanula rotundifolia, Cerastium
banaticum subsp. speciosum. Οι δύο κατώτερες συνενώσεις της τάξης της
DAPHNO-FESTUCETALIA δεν
αντιπροσωπεύονται επαρκώς
και τα
περισσότερα είδη είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικά της συνένωσης του
Astragalo-Seslerion.
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Η Karagiannakidou (1995), αναφέρει την φυτοκοινωνία Festucetum
macedonicae – penzesii από το όρος Μενοίκιο στην Βόρεια Ελλάδα, στο
Astragalo-Seslerion. Ωστόσο η Poo macedonicae - Festucetum variae στα
Βαρδούσια είναι ένα διαφορετικό syntaxon καθώς δεν διατηρεί ομοιότητες με
αυτή στο Μενοίκιο.
Φυτοκοινωνία Drabο parnassicae - Asperuletum boissieri ass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 9)

Κατά μήκος της μεγάλης κορυφογραμμής του νοτίου συγκροτήματος
(από τον «Κόρακα» μέχρι τον «Κοκκινιά») στην περιφέρεια της Trifolietalia
parnassi και πάνω στους «αυχένες», είναι εγκατεστημένη η παραπάνω
φυτοκοινωνία. Πρόκειται για μια νέα ομάδα την οποία συναντήσαμε μόνο στα
μεγάλα υψόμετρα της κορυφογραμμής όπου το υπερθαλάσσιο ύψος
κυμαίνονται μεταξύ των 2200 και 2400 μέτρων.
Κατά μήκος της κόψης της μεγάλης οροσειράς του συγκροτήματος η
εδαφική διαμόρφωση δημιουργεί ήπια κοιλώματα ή λοφώδεις διαμορφώσεις
όπου είναι εγκατεστημένη η ομάδα με Alopecurus gerardi & Crocus sieberi
(υποφυτοκοινωνία με Crocus veluchensis). Στην περιφέρεια αυτών των
ψευδαλπικών λειμώνων εκτός από τα συγκροτήματα συμπαγών
ασβεστολιθικών βράχων της συνένωσης Silenion auriculatae, συναντήσαμε
πλατώματα διαμορφωμένα σαν ήπιες εξάρσεις (λίγο ψηλότερα από το
επίπεδο των τυπικών λειμώνων), που ο άνεμος δέρνει ασταμάτητα. Η
επιφάνειά τους δεν είναι μεγαλύτερη από 25 με 50 τετραγωνικά μέτρα. Από
μακριά δεν διακρίνεται ο πράσινος πυκνός τάπητας των γειτονικών
ψευδαλπικών
λειμώνων
ενώ
αντίθετα
δίνουν
εξωτερικά
όψη
αποσκελετωμένου σχεδόν γυμνού εδάφους. Πράγματι το υπόστρωμα
διαφέρει από το βαθύ έδαφος των τυπικών χιονολίβαδων. Εδώ το έδαφος
απουσιάζει ενώ το υπόστρωμα είναι βραχώδες - αποσαρθρωμένο σε τέτοιο
βαθμό - ώστε η επιφάνειά του καλύπτεται από άφθονα μικρά γωνιώδη χαλίκια
συνήθως φλυσχικής σύστασης που θυμίζουν ψαμμίτες. Πρόκειται για να
νεότερα πετρώματα τα οποία αποτέθηκαν κατά την πετρογενετική διαδικασία
που έλαβε χώρα κατά το Παλαιόκαινο (πριν από 65 – 40 εκ. χρόνια). Τα
πετρώματα αυτά είναι κόκκινοι πηλίτες της βάσης του φλύσχη με ενστρώσεις
λατυποπαγών ασβεστολίθων. H βλάστηση που φιλοξενούν είναι πολύ
χαμηλή, στο ύψος περίπου των ψευδαλπικών λειμώνων ή και κοντύτερη
μοιάζοντας εντελώς κολλημένη στην επιφάνεια του εδάφους. Μεταξύ των
γωνιωδών ψαμμιτών ή των αλλεπάλληλων σειρών λατυποπαγών
ασβεστολίθων, έχουν αποτεθεί λεπτόκοκκα υλικά τα οποία επιτρέπουν την
εγκατάσταση της βλάστησης. Έτσι ο υψηλός βαθμός αποσάθρωσης επιτρέπει
την εγκατάσταση ενός πυκνού χαμηλού τάπητα, παρά τη βραχώδη σύσταση.
Η κάλυψη συνήθως κυμαίνεται από 60 – 70%, ενώ παρατηρήσαμε και
περιπτώσεις όπου η κάλυψη ξεπερνούσε το 90%. Προφανώς στην
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περίπτωση αυτή, η κάλυψη της ομάδας είναι ανάλογη του βαθμού της
αποσάθρωσης που έχουν υποστεί τα πετρώματα. Η ομάδα κατεγράφη σε
όλες τις εκθέσεις (εκτός από τις ανατολικές) αλλά αυτό μάλλον δεν σημαίνει
ότι εκεί περιορίζεται˙
εξάλλου οι εκθέσεις στις ήπιες εξάρσεις της
κορυφογραμμής δεν μπορούν να ορισθούν. Πάντως διαπιστώσαμε ότι η
φυτοκοινωνία Asperulo boissieri - Drabetum parnassicae, εμφανίζεται σε
ιδιαίτερα ξηρό περιβάλλον, καθώς ο ψυχρός άνεμος που φυσά εκεί
ασταμάτητα, ακόμα και τις ηλιόλουστες ημέρες του Αυγούστου, στεγνώνει
κάθε ίχνος υγρασίας, ιδιαίτερα από το ακάλυπτο με βλάστηση έδαφος αυτών
των αυχένων.
Τα χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας είναι τα: Asperula boissieri,
Draba parnassica, Sesleria tenerrima,
τα οποία εμφανίζουν υψηλή
σταθερότητα. Γενικά θα λέγαμε ότι η ομάδα εμφανίζεται φτωχή σε ποικιλία.
Εντυπωσιακή είναι η πληθοκάλυψη της Asperula boissieri που καλύπτει με
ιδιαίτερη επιμέλεια κάθε σημείο της επιφάνειας, έως τις ακμές των μεσαίων ή
μεγάλων συμπαγών ασβεστόλιθων, που συχνά προεξέχουν από το έδαφος.
Εντυπωσιακή είναι σαφώς και η κάλυψη του Trifolium noricum που θα πρέπει
να θεωρηθεί εισβάλον στοιχείο από την διπλανή τάξη της TRIFOLIETALIA.
Παρότι στην ομάδα συναντάμε αρκετά χαρακτηριστικά είδη της
TRIFOLIETALIA, εν τούτοις η κυριαρχία των χαρακτηριστικών της τάξης
DAPHNO-FESTUCETALIA μας επιτρέπουν να κατατάξουμε την ομάδα στην
παραπάνω τάξη. Από τα χαρακτηριστικά είδη της τάξης DAPHNOFESTUCETALIA, ξεχωρίσουν σε παρουσία τα Minuartia attica subsp. attica
και Poa thessala.
Ο Δημόπουλος (1993) στα στεπόμορφα λιβάδια της Κυλλήνης, σε
υψόμετρο από τα 1850 μ. έως τα 2200 μ. έχει περιγράψει μια νέα
φυτοκοινωνία με την ονομασία: Festuco cyllenicae – Asperuletum boissieri. με
χαρακτηριστικά taxa τα: Festuca cyllenica, Asperula boissieri και Poa
thessala. Ωστόσο η φυτοκοινωνία της Κυλλήνης δεν σχετίζεται με την Drabο
parnassicae - Asperuletum boissieri στα Βαρδούσια. Οι διαφορές των δύο
φυτοκοινωνιών, δεν εντοπίζονται μόνο στην χλωριδική ακολουθία καθώς εδώ
πρόκειται για ένα πολύ «ειδικό» οικότοπο, σε μεγαλύτερα υψόμετρα και
σαφώς πολύ διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην Κυλλήνη.

Κοινότητα: Festuca cyllenica & Geranium subcaulescens comm. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 10)

Η κοινότητα αυτή καταλαμβάνει μεγάλη έκταση της συνένωσης του
Astragalo-Seslerion στο συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Η ομάδα εμφανίζεται συνήθως από τα 2000 μέτρα και άνω, ενώ
σπανιότερα παρατηρείται και σε υψόμετρα κάτω από τα 1850 μέτρα
(συνήθως στα νοτιότερα τμήματα της μεγάλης οροσειράς), όπου η συνένωση
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του Astragalo-Seslerion διαδέχεται υψομετρικά αυτή του Stipo-morinion. Η
κοινότητα απαντά στο νότιο (κατά μήκος της μεγάλης οροσειράς) και δυτικό
τμήμα του συγκροτήματος (Αλογοράχη, Πυραμίδα, Πλάκα, Β. Σούβλα) με
ευρύτατη ανάπτυξη μεταξύ των κορυφών.
Αναγνωρίζεται πολύ εύκολα λόγω των ψηλών και πλούσιων θυσάνων
των αγρωστωδών που κυριαρχούν στην σύνθεσή της (μέσο ύψος 40 - 50 εκ.).
Καθώς αναπτύσσεται κοντά στις κορυφές, απαντά σε όλες τις εκθέσεις, χωρίς
να εκφράζει ιδιαίτερες προτιμήσεις. Η υψηλή συμμετοχή των αγρωστωδών ,
ανεβάζουν το ποσοστό της εδαφοκάλυψης στο 70% με 90%. Οι κλίσεις του
εδάφους εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση. Το έδαφος είναι μάλλον αβαθές,
ενώ πάνω σε αυτό αναγνωρίζονται κονδυλώδεις λίθοι ασβεστολιθικής
σύστασης μεσαίων διαστάσεων, (20 – 40 εκ.) Παρόλο που ο οικότοπος που
περιγράφουμε εδώ, είναι εκτεθειμένος στους ισχυρούς ανέμους, οι πυκνοί
θύσανοι των αγρωστωδών αποτελούν ένα πρώτης τάξεως μονωτικό στρώμα
από νεκρά και ζωντανά στελέχη, καλύπτοντας αποτελεσματικά τον
επιφανειακό εδαφικό ορίζοντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον
περιορισμό της εδαφικής εξάτμισης. Το εδαφικό υπόστρωμα παραμένει πάντα
ασβεστολιθικό, με κάποια σημαντική ποσότητα οργανικής ουσίας, που
φαίνεται να προέρχεται από την αποσύνθεση της βιομάζας του ευρύτατου
θυσάνου της ρίζας των αγρωστωδών.
Από τα taxa που καταγράφησαν η Festuca cyllenica subsp. cyllenica,
απαντά σε μεγάλη πληθοκάλυψη συχνά πάνω από το 25%, ενώ το Geranium
subcaulescens επιδεικνύει υψηλή σταθερότητα. Στα χαρακτηριστικά είδη της
συνένωσης του Astragalo-Seslerion όπου εντάσσεται η κοινότητα,
συγκαταλέγονται τα : Minuartia stellata, Viola graeca, Sesleria tenerrima,
Astragalus angustifolius, Sesleria vaginalis, ενώ είναι παρόντα όλα τα
χαρακτηριστικά και των τριών συνενώσεων της τάξης DAPHNOFESTUCETALIA που απαντούν στο συγκρότημα.
H κοινότητα εμπλουτίζεται με πολλά από τα χαρακτηριστικά του
Eryngio-Bromion (Eryngium amethystinum, Marrubium velutinum κ.ά),
ιδιαίτερα στις θέσεις που η συνένωση του Astragalo-Seslerion, διαδέχεται
υψομετρικά εκείνη του Eryngio-Bromion. Οι χλωριδικοί χαρακτήρες του Stipomorinion απουσιάζουν καθώς οι οικότοποι αυτοί είναι αρκετά έξω από τα
ανώτερα όρια της τελευταίας συνένωσης.
Συνηθισμένη είναι η εμφάνιση βραχoφύτων ή ειδών των ‘Pelouses
ecorchees’ δηλ. των ¨στεπωδών λιβαδιών¨ που «συμπεριφέρονται» συχνά και
ως βραχόφυτα, όπως τα Minuartia stellata και Astagalus angustifolius, πάνω
σε μεσαίους ή μεγαλύτερους λίθους, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι μέσα στον
οικότοπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα από τους πυκνούς θυσάνους των
αγρωστωδών το μικροκλίμα αλλάζει σημαντικά με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή η εγκατάσταση απαιτητικότερων ειδών που δεν θα ήταν δυνατό να
επιβιώσουν στις θέσεις αυτές χωρίς την προστασία των αγρωστωδών.
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Φυτοκοινωνιολογικά Syntaxa που δεν επιβεβαιώθηκαν
Στην παραπάνω συνένωση αναφέρεται από τον Quézel (1973) μια νέα φυτοκοινωνία
με το όνομα «Sesleria coerulea & Viola stojanowii». Ήταν ένα νέο syntaxon του οποίου η
παρουσία δεν επιβεβαιώθηκε από τότε από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Από τα χλωριδικά
στοιχεία που συνοδεύουν την ομάδα είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ομάδα με
φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά σάρας ή σαρώδους πλαγιάς, στο δυτικό τμήμα του
συγκροτήματος. Η πλαγιές αυτές είναι πολλές στα Βαρδούσια και εμφανίζουν εξαιρετική
ποικιλότητα. Είναι όμως αρκετά δύσκολες ως προς την φυτοκοινωνιολογική τους μελέτη,
καθώς τα είδη που συναντά κανείς δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη σταθερότητα, ενώ άλλα δεν είναι
αποκλειστικά των οικοτόπων. Παρ’ όλη την προσπάθειά μας να επιβεβαιώσουμε την παρούσα
ομάδα, δεν στάθηκε δυνατό να την συναντήσουμε. Σχετικά με τα δύο μοναδικά χαρακτηριστικά
της παραπάνω φυτοκοινωνίας του P. Quézel, μπορούμε να αναφέρουμε ότι αν και η
παρουσία της Sesleria coerulea είναι σημαντική στην περιοχή του δυτικού τμήματος, η
εξάπλωση της Viola stojanowii (σύμφωνα με την βιβλιογραφία) σταματά στην Βόρεια Ελλάδα.
Το είδος αυτό δεν αναφέρεται στα Βαρδούσια από την βιβλιογραφία. Εμείς επίσης δεν
μπορέσαμε να την εντοπίσουμε, σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του συγκροτήματος..
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Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
(Analyse Factorielle des Correspondances) (A.F.C)
(Παραγοντικός Χάρτης 1.)
Στον παραγοντικό χάρτη 1 απεικονίζονται όλες οι φυτοκοινωνίες της
τάξης DAPHNO-FESTUCETALIA. Ο οριζόντιος άξονας 1 συνδέεται με τα
υψόμετρα των θέσεων δειγματοληψιών. Έτσι στο σημείο τομής των αξόνων,
διαχωρίζονται η ανώτερη υψομετρικά συνένωση της τάξης DAPHNOFESTUCETALIA (Astragalo-Seslerion) προς τα δεξιά, από εκείνες των
κατώτερων συνενώσεων της ίδια τάξης (Erygnio-Bromion και Stipo-Morinion)
προς τα αριστερά. Η αύξηση του υψομέτρου γίνεται σταδιακά από την
αριστερή πλευρά του παραγοντικού χάρτη προς την δεξιά πλευρά. Η
μετάβαση αυτή αντιπροσωπεύει οπωσδήποτε την οικολογική διαφοροποίηση
των ομάδων καθώς μετακινούμαστε σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Έτσι οι θέσεις
των δειγματοληψιών δεξιά του άξονα 3 αντιπροσωπεύουν θέσεις ψυχρότερες,
σε αντίθεση με αυτές προς τα αριστερά του άξονα 3. Η υψομετρική
διαβάθμιση των φυτοκοινωνιών στο πεδίο με την αντίστοιχη στον
παραγοντικό χάρτη είναι απολύτως σύμφωνη.
Ο κάθετος άξονας 3 φαίνεται να συνδέεται με εδαφικά χαρακτηριστικά
και με οικολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με τα υποστρώματα που
φιλοξενούν τις φυτοκοινωνίες. Έτσι στην ανώτερη περιοχή του άξονα 3,
συσσωρεύονται δειγματοληψίες που αντιστοιχούν σε βραχώδεις θέσεις, πάνω
σε σκελετωμένα εδάφη με λιγοστό χούμο, χωρίς οργανική ουσία. Επίσης στις
θέσεις αυτές η κάλυψη είναι αραιότερη. Στην κατώτερη περιοχή του άξονα 3
εντοπίζονται φυτοκοινωνίες που απαιτούν πραγματικό έδαφος, όπως η
φυτοκοινωνία Marrubio velutini – Astragaletum rumelici που φαίνεται να έχει
τις μεγαλύτερες εδαφικές απαιτήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της
τάξης.
Η παραπάνω ερμηνεία επιβεβαιώνει τις παρατηρήσεις μας στο πεδίο
(τόσο όσο αφορά τα υψόμετρα όσο και το εδαφικό υπόστρωμα), κατά την
καταγραφή της φυτοκοινωνίας Drabo parnassicae – Asperuletum boissieri.
Χωρικά επίσης οι φυτοκοινωνίες Drabo parnassicae – Asperuletum boissieri
και Poo macedonicae – Festucetum variae βρίσκονται πολύ κοντά
επιβεβαιώνοντας την χωρική τους γειτνίαση στο πεδίο. Οικολογική συγγένεια
εντοπίζεται επίσης μεταξύ των: Junipero fοetidissimae – Onobrychidetum
ebenoidae και Erysimo pusilli – Minuatrietum stellatae. Μεταξύ των δύο
τελευταίων φυτοκοινωνιών αν και χλωριδικά εντοπίζονται μεγάλες διαφορές
(άλλωστε ανήκουν σε διαφορετικές συνενώσεις), εν τούτοις διατηρούν
σημαντικές οικολογικές ομοιότητες που εντοπίζονται στην φύση των
υποστρωμάτων τους.
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AXE 3

Τάξη: DAPHNOFESTUCETALIA

Ι
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641
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644
570

33

45

41
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565

43

580
618

542

576
680
626

629

679
651

544

598

532

685

543

676

1026
675
650
666
534

520

502

VI

683

684

ΙV

512
630

678

569

688

503
582

547

689
635
636

513

522

628
514

566
606
642

V

1079
634
1001

1076
553

Φυτ/νία:
Φυτ/νία:
Φυτ/νία:
Φυτ/νία:
Κοινότητα:
Φυτ/νία:

686

1022
1002

501

I
II
III
IV
V
VI

AXE 1

652

Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae
Minuartio stellatae - Erysimetum pusilli
Drabo parnassicae - Asperuletum
Poo macedonicae - Festucetum variae
Festuca cyllenica & Geranium subcaulescens
Marrubio velutini - Astragaletum rumelici

Παραγοντικός Χάρτης 1. (Άξονες 1-3)
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5.6.2 Η βλάστηση των χιονολίβαδων (ή «ξυρισμένων»1 λιβαδιών.)
Τάξη: TRIFOLIETALIA PARNASSI
Συνένωση: Trifolion-parnassi
Στα Βαρδούσια η συνένωση αντιπροσωπεύει το σύνολο της τάξης Trifolietalia
parnassi καθώς εδώ δεν διακρίνεται άλλη συνένωση στο τύπο αυτό της βλάστησης.
Η συνένωση αντιπροσωπεύει ένα Syntaxon που περιγράφει τον τύπο της
βλάστησης υψηλών ορεινών λειμώνων (από το επίπεδο του ορο-μεσογειακού
ορόφου έως και την ψευδαλπική ζώνη βλάστησης). Στα Βαρδούσια οι εκτάσεις
αυτές είναι εκτενείς και καταλαμβάνουν πάνω από το 30% της συνολικής
ανωδασικής έκτασης. Ιδιαίτερα μεγάλη έκταση καταλαμβάνει η βλάστηση αυτού του
τύπου στην κεντρική περιοχή του συγκροτήματος από τα καταφύγια έως το
«Γιδοβούνι» που βρίσκεται προς το βορρά και από το διάσελο «Μετερίζια» έως το
«Σταυρό» ανατολικά του χωριού Δάφνος («Βουστινιτσιώτικα λιβάδια»). Στην
περιοχή των Αρτοτινών λιβαδιών περιορίζεται στο κέντρο του «Λάκκου» ενώ
πλαισιώνεται αμφιθεατρικά από κάθετες βραχώδεις κορυφές. Τέλος μεγάλη έκταση
κατέχει η τάξη αυτή κατά μήκος της κορυφογραμμής του νοτίου συγκροτήματος από
το οροπέδιο του «Μέγα Κάμπου» έως το «Όρνιο». Υψομετρικά η συνένωση
εκτείνεται από το ύψος των 1700 με 1800μ. έως τα 2300μ. Το σύνολο των εκτάσεων
αυτών έχει στηρίξει το κτηνοτροφικό ντόπιο κεφάλαιο, διότι αποτελούν της κύριες
περιοχές βόσκησης των κοπαδιών.
Πρόκειται για λιβάδια με εξαιρετικά πυκνό τάπητα πολύ χαμηλού ύψους
(μέσο ύψος 5 έως 10εκ.), όπου η πυκνή κάλυψη των ροδακόμορφων χαμαιφύτων
δημιουργεί ένα συνεκτικό τάπητα με κάλυψη 100%. Σημειώνουμε ότι οι
φυτοκοινωνίες της τάξης αυτής, είναι αναμφίβολα οι πιο πλούσιες σε αριθμό ειδών
σε σχέση με άλλες ομάδες άλλων τάξεων. Το πυκνό και ταυτόχρονα ισχυρό ριζικό
σύστημα των ειδών που συνθέτουν τον τάπητα, δημιουργεί μια υπόγεια συμπαγή
δομή από ευρύ δίκτυο ριζών, εξαιρετικά ανθεκτική απέναντι στην διάβρωση. Το
είδος των αυξητικών μορφών - των ειδών που συνθέτουν τον τάπητα - σε
συνδυασμό με την ένταση της βόσκησης, προσδίδουν στους λειμώνες αυτούς μια
εικόνα κουρεμένου γκαζόν. Οι συνήθης κλίσεις είναι ασθενής (5-20%) καθώς η
επιφάνεια των λιβαδιών αυτών δεν εμφανίζει απότομες εξάρσεις.
Το εδαφικό υπόστρωμα της Trifolietalia έχει προκύψει από την διαρκή και
σταδιακή αποσάθρωση των ανάντη ασβεστολιθικών συγκροτημάτων. Οι αποθέσεις
των αποσαρθρωμένων υλικών, δημιούργησαν μια εδαφική βάση αμμώδους
συστάσεως, κυρίως από πυριτιούχες προσμείξεις, όπου εγκαταστάθηκε σταδιακά ο
βλαστητικός αυτός τύπος. Με την συνεχή ανοργανοποίηση της νεκρής βιομάζας,
προστέθηκε σταδιακά στην ανώτερη επιφάνεια, ένας μάλλον πλούσιος οργανικός
1

Ο χαρακτηρισμός προέρχεται από την μετάφραση της Γαλλικής λέξης “pelouses rasse” που χρησιμοποίησε ο
Quezel για να περιγράψει τον πυκνό και κοντό συνεκτικό τάπητα που αποτελεί την βλάστηση των
ψευδαλπικών λιβαδιών. Αν και προτιμούμε τον όρο «χιονολίβαδα» ή «χιονολίβαδα», εν’ τούτοις διατηρούμε
στην κεφαλίδα και αυτόν τον όρο, αφού είναι γνωστός από την βιβλιογραφία.
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ορίζοντας, που αποτελεί μια σημαντική αποθήκη θρεπτικών υλικών για τις ανάγκες
των μικροσκοπικών χαμαιφύτων. Προσθέτουμε επίσης ότι οι περιοχές αυτές
δέχονται πολύ μεγάλο μέρος του συνολικού όγκου των απορρεόντων υδάτων
(βροχής και χιονιού), καθώς τόσο οι σάρες όσο και τα απροσπέλαστα
συγκροτήματα των ψηλών βράχων, παροχετεύουν το μεγαλύτερο μέρος των
υδάτων που δέχονται στο επίπεδο των λιβαδιών. Έτσι από την μια επιταχύνεται η
απόθεση αποσαρθρωμένων υλικών από τους ψηλούς διπλανούς βράχους εμπλουτίζοντας συνεχώς την επιφάνεια των λιβαδιών - ενώ από την άλλη το έντονο
ξέπλυμα του ανθρακικού ασβεστίου προς τα βαθύτερα υπόγεια στρώματα, προκαλεί
ισχυρή απασβέστωση των ανώτερων οριζόντων της Trifolietalia. Χαρακτηριστική
εικόνα της παραπάνω εξελικτικής πορείας που περιγράψαμε, είναι
τα
συγκροτήματα των δολινών που βρίσκονται κατά μήκος της κορυφογραμμής. Εκεί η
βάση των δολινών έχει διαμορφωθεί σαν ένα επίπεδο πλάτωμα με βαθύ εδαφικό
ορίζοντα, που φιλοξενεί χαρακτηριστικά taxa της Trifolietalia parnassi, ενώ στους
κάθετους βράχους των δολινών είναι εγκατεστημένα στοιχεία του Silenionauriculatae.
Φυτοκοινωνία Astragalo sirinici - Plantaginetum holostei (Quézel 1973).
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 11)

Η φυτοκοινωνία εμφανίζεται σε μεγάλες κηλίδες μέσα στα λιβάδια ή στην
περιφέρεια της Trifolietalia όπου συχνά εισέρχονται στοιχεία γειτονικών τάξεων και
κυρίως των δύο κατώτερων συνενώσεων της Daphno-Festucetalia. Είναι σημαντικό
να αναφέρουμε ότι στα λιβάδια αυτά η βλάστηση φαίνεται να διαμορφώνεται με
κριτήριο την διαβάθμιση της διαθέσιμης υγρασίας. Αν και η τάξη χαρακτηρίζει
περιοχές με ιδιαίτερα μεγάλη υγρασία, οι διαβαθμίσεις που παρατηρούνται είναι
πολλές και καθοριστικές των ειδών που εγκαθίστανται. Η φυτοκοινωνία Astragalo
sirinici - Plantaginetum holostei εμφανίζει τις χαμηλότερες απαιτήσεις σε υγρασία,
από τις υπόλοιπες ομάδες αυτών των λιβαδιών˙ έτσι σε θέσεις αρκετά ξηρότερες η
πληθοκάλυψη του A. sirinicus αυξάνει σημαντικά. Για τους παραπάνω λόγους, η
ομάδα προτιμά να εγκαθίστανται σε πλαγιές με ασθενείς κλίσεις που στραγγίζουν
από τα νερά, ή στις κορυφές των ήπιων λοφίσκων της συνένωσης. Σχεδόν πάντα, η
ομάδα πλαισιώνεται από την επόμενη φυτοκοινωνία με Alopecurus gerardi &
Crocus sieberi. Η παραπάνω φυτοκοινωνία, διακρίνεται λόγω της αυξητικής
μορφής του A. sirinicus. Το είδος αυτό έρπει έντονα στο έδαφος, δημιουργώντας
μαξιλαροειδή εξογκώματα τα οποία γίνονται αντιληπτά συνήθως όταν η
πληθοκάλυψη είναι υψηλή. Παρόλο που η ομάδα συναντάται στο σύνολο της τάξης
(από τα χαμηλότερα λιβάδια έως εκείνα των ψηλότερων επιπέδων (2.200μ.)), οι
τυπικές μονάδες της, εντοπίζονται συνήθως από τα 1500μ. έως τα 1900μ. Στα
υψόμετρα αυτά, η ομάδα καλύπτει σημαντικές εκτάσεις, ιδίως στην περιοχή των
«Βουστινιτσιώτικων λιβαδιών», στους ανατολικούς πρόποδες της «Κορυφής»
καθώς και στην περιοχή του «Λάκκου» (Αρτοτινά Λιβάδια). Χαρακτηριστικά είδη της
φυτοκοινωνίας είναι: Astragalus sirinicus, Platago holosteum, Dianthus
tymphresteus, Hieracium hoppeanum, Plantago atrata subsp. graeca.
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Έντονη μέσα στην ομάδα είναι η εισβολή χαρακτήρων της DAPHNOFESTUCETALIA και ιδίως της συνένωσης του Eryngio-Βromion η οποία
εκφράζεται με την υψηλή συμμετοχή των: Eryngium amethystinum, Astragalus
creticus subsp. rumelicus, Marrubium velutinum. Τα χαρακτηριστικά της συνένωσης
του Stipo-morinion είναι περιορισμένα συνήθως απαντούν στις κατώτερες
υψομετρικά ζώνες της TRIFOLIETALIA, όπου απαντά η παραπάνω ομάδα. Η
κάλυψη είναι πάντα υψηλότατη (γύρω στο 100%), ενώ το ύψος από την επιφάνεια
του εδάφους είναι εξ’ αιτίας της παρουσία του Astragalus sirinicus είναι 5 με 10 εκ.
εκατοστά αυξημένο, σε σχέση με το μέσο ύψος των υπόλοιπων ομάδων των
χιονολίβαδων.
Η ομάδα είναι εγκατεστημένη σε εδάφη αβαθή, με καλή στράγγιση και με
σημαντικό ποσοστό λεπτών ασβεστολιθικών χαλίκων. Στην «Κορυφή» ή
«Κωστάριτσα» η ομάδα αποικίζει εδάφη πιο βαθιά, ερυθρά, με σημαντική ποσότητα
σιδήρου.
Την φυτοκοινωνία περιέγραψε για πρώτη φορά ο Quézel (1973). Αν και ως
προς την σύνθεσή της εδώ παρουσιάζεται λίγο διαφορετική, παραμένει η ίδια όσο
αφορά τα περισσότερα χαρακτηριστικά της είδη και τις οικολογικές της απαιτήσεις.
Όψη με Τrisetum flavescens spledens fac. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 11)

Την ύπαρξή της διαπιστώσαμε στα Αρτοτινά λιβάδια μέσα στην παραπάνω
φυτοκοινωνία. Η υψηλή συμμετοχή του Trisetum flavescens ssp. spledens φαίνεται
να συνδέεται εδώ με την αύξηση της περιεχόμενης εδαφικής υγρασίας.
Φυτοκοινωνία Alopecuro gerardi - Crocetum sieberi (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 11)

Την φυτοκοινωνία περιέγραψε ο Quézel (1964) για πρώτη φορά το 1964,
στους ορεινούς όγκους του Ταϋγέτου, της Κυλλήνης και του Παρνασσού, ενώ στην
Γκιώνα απαντά μόνο μια υποφυτοκοινωνία της παραπάνω ομάδας με Crocus
veluchensis (Quézel 1964). Αργότερα η παραπάνω φυτοκοινωνία περιγράφεται
στον Χελμό Quézel & Katrabassa (1973), ενώ ο Δημόπουλος (1993) επιβεβαίωσε
την ύπαρξή της στην Κυλλήνη.
Η παραπάνω φυτοκοινωνία με την τυπική της σύνθεση δεν απαντά στα
Βαρδούσια. Εδώ (όπως άλλωστε και στην Γκιώνα), εμφανίζεται η υποφυτοκοινωνία
της με Crocus veluchensis.
Υποφυτοκοινωνία crocetosum veluchensi (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 11)

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση ομάδα των χιονολίβαδων («pelouses
rases») με έντονη παρουσία σε ολόκληρη την Trifolietalia parnassi. Εμφανίζεται δε,
να πλαισιώνει την προηγούμενη φυτοκοινωνία με Plantago carinata var. minus &
Astragalus tymphresteus και να αναπτύσσεται με την ίδια ευκολία, σε όλα τα
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υψομετρικά εύρη της τάξης, από τα 1800μ. έως την βάση των δολινικών
συμπλεγμάτων της κορυφογραμμής σε υψόμετρα άνω των 2200μ.
Νωρίς την άνοιξη η ομάδα γίνεται άμεσα αντιληπτή, καθώς τα μωβ άνθη του
Crocus veluchensis, τρυπούν την λεπτή εναπομείνασα κρούστα του χιονιού,
δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Την εποχή εκείνη, είναι μαζί με την Scilla
bifolia τα μοναδικά είδη που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά της ομάδας εμφανίζονται αρκετές ημέρες αργότερα, καθώς
περιορίζονται οι λευκές κηλίδες του χιονιού, τροφοδοτώντας με άφθονη υγρασία το
έδαφος. Η ομάδα εμφανίζει υψηλότερες απαιτήσεις σε υγρασία, συγκριτικά με την
προηγούμενη περιγραφείσα φυτοκοινωνία με Plantago holosteum & Astragalus
sirinicus. Η κάλυψη είναι το ίδιο υψηλή με την προηγούμενη ομάδα, ενώ οι κλίσεις
είναι οι συνήθεις κλίσεις των λιβαδιών της Trifolietalia parnassi (5-30%). Το μέσο
ύψος της, είναι πάντα χαμηλό (5-8εκ.) και καθορίζεται από τα ιδιαίτερα πυκνά
χαμαίφυτα που συνοδεύουν την ομάδα με εξαίρεση τα στελέχη των Alopecurus
gerardi και Phleum alpinum που φτάνουν τα 20 με 25 εκ.
Απο τα χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας Alopecuro gerardi - Crocetum
sieberi καταγράφονται εδώ μόνο τα: Alopecurus gerardi και Phleum alpinum. Τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας που αναφέρονται στον Παρνασσό
λείπουν εντελώς, όπως άλλωστε και το Crocus sieberi. Ως διαφοριστικά της
υποφυτοκοινωνίας καταγράφονται τα Crocus veluchensis, Scilla bifolia. Τα
χαρακτηριστικά της Trifolietalia είναι πάντα παρόντα και εκφράζονται με την
κυριαρχία των: Platango atrata subsp. graeca, Ranunculus sartorianus, Campanula
radicosa, Herniaria parnassica. Τα είδη Daphne oleoides, Marrubium velutinum,
απαντούν συχνά (κυρίως όμως, στην περιφέρεια των λιβαδιών) υπογραμμίζοντας
την εισβολή χαρακτηριστικών στοιχείων, από γειτονικές συνενώσεις της τάξης της
Daphno-festucetalia. Κατά θέσεις τα παραπάνω εισβάλοντα είδη (και πρωτίστως
κάποια ακανθώδη), εμφανίζουν υψηλή παρουσία, κυρίως λόγω της υπερβόσκησης
σε περιοχές όπου η διέλευση των ζώων είναι υποχρεωτική (π.χ ποτίστρες ή
λούτσες, στάνες, κλπ.)
Η παραπάνω υποφυτοκοινωνία απαντά με παρόμοια σύνθεση και στην
διπλανή Γκιώνα, που περιεγράφη από τον Quezel το 1964. Ο ίδιος την επεσήμανε
και στα Βαρδούσια (Quézel 1973).
Φυτοκοινωνία Festuco alpinae - Poetum trichophyllae ass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 12)

Πρόκειται για μια μεσο-ϋγρόφιλη ομάδα που καταφέραμε να απομονώσουμε
στα «ξυρισμένα λιβάδια» (χιονολίβαδα) της περιοχής του «Λάκκου» (10χλμ.
ανατολικά της Αρτοτίνας). Η ομάδα δείχνει να έχει αυξημένες απαιτήσεις σε
υγρασία, καθώς διακρίνεται στην εξωτερική περιφέρεια των ζωνών με Nardus
stricta. Η φυτοκοινωνία δεν είναι εύκολα διακριτή, καθώς αναπτύσσεται σε στενές
και συνήθως μικρές κηλίδες, που δεν ξεπερνούν τα 5 με 10 τετραγωνικά μέτρα.
Κατά θέσεις οι κηλίδες αυτές στενεύουν και συνενώνονται με άλλες διπλανές,
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συνθέτοντας ένα πράσινο μωσαϊκό διαφορετικού τόνου, από τις υπόλοιπες ομάδες
της TRIFOLIETALIA.
Από πολύ κοντά διακρίνονται τα φαρδιά πράσινα φύλλα της Festuca alpina
subsp. brigetti που δημιουργούν χαρακτηριστική αντίθεση με τα τριχόμορφα φύλλα
της Poa trichophylla. Η αφθονία και των δύο αυτών αγρωστωδών, δίνουν μια
ιδιαίτερη όψη στην ομάδα που περιγράφουμε. Η πληθοκάλυψη δεν διαφέρει από
αυτή που χαρακτηρίζει όλες τις ομάδες της τάξης πλησιάζοντας το 100%. Οι κλίσεις
είναι συχνά μηδενικές και συνήθως δεν ξεπερνούν το 15%, ενώ το μέσο ύψος των
φυτών που αποτελούν την ομάδα δεν ξεπερνά τα 15 με 20 εκ. Τα είδη που
συνθέτουν την φυτοκοινωνία είναι τα: Festuca alpina ssp. brigetti, Poa trichophylla,
Leontodon tuberosus. Την ομάδα συνοδεύουν (με σημαντική πληθοκάλυψη), αρκετά
σε αριθμό είδη που αποτελούν χαρακτηριστικά των τριών γειτονικών φυτοκοινωνιών
των λιβαδιών (φυτ/νία A. gerardi & C. sieberi, φυτ/νία N. stricta & L. spicata
καθώς και της ομάδας Pl. holosteum & A. sirinicus).
Τα λιβάδια με Nardus stricta
Φυτοκοινωνία Luzulo pindicae - Nardetum strictae (Quezél 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 12)

Η βλάστηση που αναφέρουμε εδώ αν και αναπτύσσεται στα εξωτερικά
περιθώρια των επόμενων υγρόφιλων φυτοκοινωνιών που περιγράψαμε πιο πάνω,
δεν την εντάσσουμε στην ίδια ενότητα με τις καθαρά υγρόφιλες ομάδες, καθώς
φαίνεται
να
διαθέτει
σαφέστατα
διαφορετικό
οικολογικό
χαρακτήρα.
Υπογραμμίζουμε επίσης ότι τα λιβάδια με Nardus ανήκουν συνταξινομικά στην τάξη
της TRIFOLIETALIA, καθώς το πλήθος των χαρακτηριστικών ειδών τα κατατάσσουν
εκεί. Πράγματι η ομάδα, δεν διαθέτει τις υψηλές υδατικές απαιτήσεις των
υγρόφιλων ομάδων που ακολουθούν. Συμφωνούμε με τον Quézel ο οποίος την
θεωρεί μεσοϋγρόφιλη. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τις εκτάσεις όπου το αγρωστώδες αυτό
εγκαθίσταται ως “pelouses à Nardus stricta” δηλ. «λιβάδια με Nardus stricta».
Εντούτοις από τις περιοχές που ο Quézel κατέγραψε την ομάδα αυτή στα
Βαρδούσια γνωρίζουμε ότι εκεί δεν μπόρεσε να δει ένα πραγματικά μεγάλο λιβάδι
με Nardus stricta. Εμείς όμως είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε μια μεγάλη
έκταση με Nardus stricta, στο μεγάλο οροπέδιο της ψηλότερης κορυφής, το «Μέγα
Κάμπο».
Οι περιοχές με Nardus stricta, βρίσκονται συνήθως σε ήπιες επιφάνειες
πλαγιών (γύρω από τις πηγές ή τα στενά ρυάκια) που στραγγίζουν καλά και
πλαισιώνουν εξωτερικά την ομάδα των Cyperaceae με Blysmus compressus &
Juncus thomassi. Πέραν της ζώνης του Nardus stricta αναπτύσσονται όλες οι
υπόλοιπες ομάδες της TRIFOLIETALIA. Επειδή η ομάδα δεν εμφανίζει υψηλή
εξάρτηση από την υγρασία, την συναντάμε και γύρω από περιοχές με περιοδική
ροή νερού, που προέρχεται από το σταδιακό λιώσιμο του χιονιού.
Μια τέτοια περίπτωση είναι ο μεγάλος «Ναρντώνας» του «Μέγα Κάμπου»
που αξίζει να περιγραφεί.
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Στο οροπέδιο αυτό, το λιβάδι το οποίο φιλοξενεί τη υφυτοκοινωνία με
Crocus veluchensis διαθέτει εκτεταμένες πλευρές μικρών κλίσεων. Στο κέντρο δεν
αναγνωρίζεται στενό αυλάκι, αλλά ένα ευρύ πλάτωμα όπου είναι εγκατεστημένη η
φυτοκοινωνία Luzulo pindicae - Nardetum strictae. Περιφερειακά της τελευταίας
ομάδας, αναπτύσσεται μια λιγότερο υγρόφιλη υποφυτοκοινωνία με Gnaphalium
roeseri ssp. roeseri. Στην περιοχή του ψηλού οροπεδίου του «Μέγα Κάμπου», το
χιόνι αρχίζει να λιώνει αργά την άνοιξη τροφοδοτώντας το λιβάδι με άφθονη
υγρασία. Παρατηρήσαμε ότι κατά την διαδικασία αυτή, δεν αναγνωρίζεται ροή
νερού, αλλά η τροφοδοσία γίνεται αθόρυβα, κάτω από την λεπτή λευκή κρούστα του
χιονιού. Οι ήπιες κλίσεις των πλευρών του ευρύ αύλακα στραγγίζουν ταχύτατα
απάγοντας το νερό προς το κέντρο. Έτσι η σαφής διαβάθμιση της υγρασίας
επιτρέπει – αμέσως μετά το λιώσιμο του χιονιού - την εγκατάσταση διαφορετικών
τύπων βλάστησης στο οροπέδιο.
Τόσο στο «Λάκκο» όσο και στο «Πιτιμάλικο» η παραπάνω φυτοκοινωνία
βρίσκεται στις πλευρές των ρυακιών, ή στα λίγο κεκλιμένα πρανή των πηγών. Η
ομάδα αναγνωρίζεται εύκολα από τον κοντό και πυκνό θύσανο του Nardus stricta.
Οι κλίσεις κυμαίνονται από 10-30% και η πληθοκάλυψη φτάνει το 100%. Το ύψος
της ομάδας περιορίζεται στα 15 με 20 εκ.
Το βαθύ εδαφικό υπόστρωμα που είναι πλούσιο σε οργανική ουσία είναι
ισχυρά απασβεστωμένο λόγω του συνεχούς ξεπλύματος των εδαφών αυτών. Τα
χαρακτηριστικά είδη είναι : Nardus stricta, Luzula spicata, Thesium parnassi. Η
έντονη εισβολή χαρακτηριστικών ειδών της γειτονικής φυτ/νίας A. gerardi & C.
sieberi υπογραμμίζεται από την έντονη παρουσία των: Ranunculus sartorianus,
Alopecurus gerardi, P. atrata ssp. graeca.
Η βλάστηση των λιβαδιών με Nardus stricta είναι πολύ γνωστή στα βουνά
της Ευρώπης, καθώς πρόκειται για Ευρωπαϊκού ορεινού τύπου βλάστηση η οποία
φέρει σημάδια της τελευταίας παγετονικής περιόδου. Ακριβώς γι’ αυτό οι
«ναρντώνες» της Στερεάς Ελλάδας είναι τα νοτιότερα όρια των «ναρντώνων» της
νοτιοανατολικής Ευρώπης (Horvat, Glavač, Ellenberg 1974). Από αυτή την άποψη
τα λιβάδια που διερευνούμε εδώ, παρουσιάζουν αναμφίβολα βιογεωγραφικό
ενδιαφέρον.
Η παραπάνω ομάδα έχει καταγραφή σε Παρνασσό και Γκιώνα (Quézel 1964)
και πρόσφατα στην Οίτη (Καρέτσος 2001). Στην Πίνδο επίσης, αναφέρεται από την
Γκαμήλα, το Περιστέρι και τον Όλυμπο (Quézel 1964). Στον Χελμό και στον
Ταΰγετο, η βλάστηση αυτού του τύπου, είναι πολύ περιορισμένη σε μερικές δεκάδες
τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην Κυλλήνη εμφανίζεται περισσότερο εκτεταμένη Quezél
& Katrabassa (1974).
Υποφυτοκοινωνία gnaphalietosum roeseri subass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 12)

Οι έντεκα δειγματοληψίες μας στην ομάδα του Nardus stricta απομόνωσαν
μια νέα υποφυτοκοινωνία με μοναδικό διαφοριστικό το ενδημικό Gnaphalium roeseri
subsp. roeseri. Η ομάδα αναπτύσσεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα της τάξης της
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TRIFOLIETALIA μεταξύ των 2.200 μ. και 2.450 μ. από το μεγάλο οροπέδιο του
«Μέγα Κάμπου» κοντά στον «Κόρακα» έως τα μέσα της μεγάλης οροσειράς
(«Κοκκινιάς») που καταλήγει στην Λίμνη του Μόρνου. Οι απαιτήσεις της ομάδας σε
υγρασία εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με αυτές της φυτοκοινωνίας. Η παρουσία
του Nardus stricta είναι στενά συνδεδεμένη με εδάφη υγρά, ενώ η ομάδα που
περιγράφουμε εγκαθίσταται στην περιφέρεια της τυπικής φυτοκοινωνίας σε
περιοχές με αυξημένες κλίσεις και καλύτερη στράγγιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η
πληθοκάλυψη του Nardus stricta στις δειγματοληψίες που αφορούσαν την
υποφυτοκοινωνία, εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη ενώ σε κάποιες η παρουσία του
ήταν σπάνια.
Φυτοκοινωνιολογικά Syntaxa που δεν επιβεβαιώθηκαν
Στην παραπάνω τάξη αναφέρεται από τον Quezel το 1973 μια νέα φυτοκοινωνία με το
όνομα «Festuca halleri & Poa alpina» Ήταν ένα νέο Syntaxon που αναφερόνταν μεταξύ των άλλων
ομάδων στην εργασία: «Contribution a l’etude de la vegetation du Vardoussia». H ομάδα επίσης
δεν είναι γνωστή από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσουμε την
ύπαρξη της ομάδας, στην περιοχή του «Λάκκου» απ’ όπου αυτή αναφέρεται. Δεν μπορέσαμε να
επισημάνουμε την χλωριδική ακολουθία, ενώ τέσσερα είδη χαρακτηριστικά της ομάδας δεν
μπορέσαμε να τα συναντήσουμε πουθενά σε ολόκληρο το συγκρότημα ! Η Festuca halleri δεν
υπάρχει στην Ελλάδα και είναι γνωστή από την περιοχή των Γαλλικών Άλπεων. Η μεγάλη
ομοιότητάς της με την Festuca olymbica του Ολύμπου μας ανάγκασε να μελετήσουμε καλά τα
δείγματά της (Herbarium UPA) ώστε να μπορέσουμε να την αναγνωρίσουμε στο πεδίο…τελικά χωρίς
αποτέλεσμα. Η Poa alpina L. και το Gnaphalium supinum 2 (αναφέρεται ως χαρακτηριστικό της
ομάδας) δεν υπάρχουν στα Βαρδούσια. Τελικά παρ’ όλες τις προσπάθειές μας δεν στάθηκε δυνατό
να συναντήσουμε ανάλογη σύνθεση στα λιβάδια του «Λάκκου».

2

Μάλλον πρόκειται για το ενδημικό Gnaphalium roeseri Boiss. & Heldr. subsp. roeseri. Ο Strid αναφέρει ότι όπου
αναφέρεται το G. supinum από τις περιοχές Ν. Πίνδος, Στ. Ελλάδα, Β. Πελοπόνησσο είναι πιθανώς ή το G. hoppeanum ή
το G. roeseri. Συμφωνώ και εγώ με την διαπίστωση όσο αφορά τα Βαρδούσια.
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Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
(Analyse Factorielle des Correspondances) (A.F.C)
(Παραγοντικός Χάρτης 2.)
Στον παραγοντικό χάρτη 2 απεικονίζονται οι φυτοκοινωνίες των
χιονολίβαδων. Οι τιμές του οριζόντιου άξονα 1 φαίνεται να αντιστοιχούν σε
διαφορετικά υψόμετρα, κατανέμοντας τα νέφη των δειγματοληψιών με βάση το
κριτήριο αυτό. Έτσι στην αριστερά του μηδενός περιοχή του άξονα 1
αποτυπώνονται δειγματοληψίες σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ κινούμενοι προς την
αντίθετη κατεύθυνση τα υψόμετρα μειώνονται.
Ο κάθετος άξονας 2 αντιπροσωπεύει εδαφικούς παράγοντες και κυρίως την
μεταβολή της υγρασίας. Στην περιοχή που εκτείνεται πάνω από το σημείο τομής
των δύο αξόνων, συσσωρεύονται δειγματοληψίες που εγκαθίστανται σε ξηρότερους
σταθμούς, σε αντίθεση με αυτές που συσωρεύονται κάτω από το σημείο τομής και
είναι σαφώς υγρότερες. Οι τέσσερις φυτοκοινωνίες διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ
των, με εκείνη του Astragalo sirinici – Plantaginetum holostei να «απλώνεται» στο
χώρο δείχνοντας το μεγάλο οικολογικό εύρος των απαιτήσεών της, όσο αφορά το
υψόμετρο και την εδαφική περιεχόμενη υγρασία των οικοτόπων που αποικίζει. Στον
χάρτη επίσης διακρίνονται και οι οικολογικές ομοιότητες (μικρότερες ή μεγαλύτερες),
μεταξύ των ομάδων που αποτυπώνονται. Έτσι η φυτοκοινωνία (I) Alopecuro
gerardii – Crocetum sieberi και εκείνη του Luzulo pindicae – Nardetum strictae (III)
δείχνουν να έχουν οικολογική συγγένεια. Πράγματι οι ομάδες αυτές είναι γειτονικές
μεταξύ των και συχνά οι μεταξύ των οικότοποι εμφανίζουν ομοιότητες που αφορούν
το υπόστρωμα και την περιεχόμενη υγρασία. Οι κατώτερες επίσης δειγματοληψίες
της τελευταίας, δείχνουν σημαντική οικολογική σχέση με εκείνες της φυτοκοινωνίας
Festuco alpinae – Poetum trichophyllae (IV). Οι δειγματοληψίες επίσης 632, 631,
562, 667 της φυτοκοινωνίας Astragalo sirinici – Plantaginetum holostei (Ομάδα II),
που καταγράψαμε στο «Λάκκο» αντιστοιχούν σε πολύ υγρές θέσεις, γι’ αυτό
άλλωστε αποτυπώνονται στον παραγοντικό χάρτη γειτονικά της ομάδας IV.
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Οι φυτοκοινωνίες των Χιονολίβαδων

AXE 2
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Τάξη: TRIFOLIETALIA

II
I

608 609
647

601
591
605
610

526

524

692
654

593

III

525
649

673

681
662
682
663
523
648
107
588
617
587

506

IV

672 670
667
559

562

668
631

632
669

I
II
III
IV

Φυτ/νία:
Φυτ/νία:
Φυτ/νία:
Φυτ/νία:

Alopecuro gerardi - Crocerum sieberi
Astragalo sirinici - Plantaginetum holostei
Luzulo pindicae - Nardetum strictae
Festuco alpinae - Poetum trichophyllae

Παραγοντικός Χάρτης 2. (Άξονες 1 – 2)
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5.6.3 Η υγρόφιλη βλάστηση των χιονολίβαδων.
Στα Βαρδούσια κάτω από τους πελαγικούς ασβεστολίθους του
Κρητιδικού και τους λατυποπαγείς ασβεστολίθους της Ιουρασικής περιόδου,
εδράζονται μάζες του φλύσχη της Πίνδου. Η πετρολογική αυτή ακολουθία,
ευνοεί την αποθήκευση μεγάλων μαζών νερού, που διαπερνώντας τα
ανώτερα επιφανειακά ασβεστολιθικά στρώματα, σταματούν στις αδιάβροχες
στρώσεις του φλύσχη και αποθηκεύονται εκεί. Συχνότατα το αποθηκευμένο
νερό, εκρέει ή αναβλύζει από επιφανειακά σημεία, σχηματίζοντας ρυάκια
χαμηλής, αλλά συνεχούς ροής ή μικρά ρεύματα (πλάτους 1,0 - 1,5 μέτρο),
που διασχίζουν τις απέραντες εκτάσεις των ψευδαλπικών λειμώνων.
Η ύπαρξη του νερού στα λιβάδια, καθώς και η διαβάθμιση της
υγρασίας στις όχθες των πολυάριθμων ρευμάτων, δημιουργεί ποικίλες
οικολογικές συνθήκες, σε ζώνες γύρω από τα ρεύματα. Έτσι εγκαθίστανται
διαφορετικοί τύποι υγρόφιλης βλάστησης, ανάλογα με την ποσότητα της
υγρασίας που διαποτίζει το υπόστρωμα. Επισημαίνουμε επίσης ότι οι πηγές
και τα ρεύματα αυτά στα Βαρδούσια αρχίζουν από τα 1700μ. και εκτείνονται
έως τα 1950 μ. Ο μεγάλος αυτός αριθμός ρευμάτων σε τόσο μεγάλο
υψόμετρο δεν είναι τόσο συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.
Στα ψηλά βουνά της νότιας Ελλάδας, η βλάστηση αυτών των μικρών
ρευμάτων, είναι εξαιρετικά σπάνια (Quézel 1964). O Ταΰγετος και ο Χελμός
στην Πελοπόννησο, δεν διαθέτουν καθόλου ρεύματα με συνεχή ροή παρά
μόνο μικρά ρυάκια με περιοδική ροή που τροφοδοτούνται από το λιώσιμο του
χιονιού έως αργά την άνοιξη. Οι οικολογικές συνθήκες όμως δεν επιτρέπουν
της εγκατάσταση ιδιαίτερης βλάστησης εκεί (Quézel 1964). Στον ορεινό όγκο
του Παρνασσού τέτοιες πηγές εμφανίζονται μόνο στην μεσημβρινή πλευρά
της οροσειράς, στο υψόμετρο των 1600 μ. Στην Γκιώνα επίσης δεν
συναντήσαμε τόσο μεγάλο αριθμό ρευμάτων όσο στα Βαρδούσια. Φαίνεται
λοιπόν ότι οι υγροί αυτοί οικότυποι που σχηματίζονται στις όχθες αυτών των
ρευμάτων είναι ιδιαίτερα σπάνιοι και όπως θα δούμε πιο κάτω ορισμένα από
τα υγρόφιλα αυτά groups είναι μοναδικά για τα ψηλά βουνά της νότιας
Ελλάδας. Στις περί των ρευμάτων ζώνες, μας δόθηκε η ευκαιρία να
εξακριβώσουμε την ύπαρξη αρκετών βλαστητικών ομάδων και επιπλέον να
διερευνήσουμε τις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες που απαιτούνται για την
εγκατάστασή τους. Σε γενικές γραμμές οι υγρόφιλες αυτές ομάδες
εμφανίζονται αρκετά σύνθετες και συχνά παρουσιάζουν δυσκολία ως προς
τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων τους. Έτσι η μελέτη τους καταντά αρκετά
δύσκολη.
Οι παρακάτω ομάδες που αναπτύσσονται εδώ, εκθέτονται κατά σειρά
διαβάθμισης από τις περισσότερο προς τις λιγότερο απαιτητικές σε υγρασία.
Περιλαμβάνει τρεις συνολικά τύπους υγρόφιλης βλάστησης που ο κάθε ένας
μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους χωρίς βέβαια αυτό
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να σημαίνει ότι δεν απαντούν και μαζί. Κάθε τέτοιος τύπος στα Βαρδούσια
αντιστοιχεί σε μια και μόνο φυτοκοινωνία. Οι εκθέσεις δεν φαίνεται να παίζουν
κάποιο ρόλο όσο αφορά τα υγρόφιλα αυτά groups, ενώ αντίθετα το εδαφικό
υπόστρωμα, οι διαβαθμίσεις της υγρασίας, καθώς και η ταχύτητα ροής, είναι
τα σημαντικότερα κριτήρια για την εμφάνισή τους.
Φυτοκοινωνία Cirsio appendiculati - Calthetum palustri
(Horvat 1935)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 13)

Πρόκειται για μια καθαρά υγρόφιλη ομάδα ψηλών χόρτων που απαντά
κατά μήκος των μικρών ρευμάτων (συνεχούς ροής), που διασχίζουν τους
ψευδαλπικούς λειμώνες. Αν και θεωρείται αυτονόητο, είναι ίσως απαραίτητο
να διευκρινίσουμε ότι τόσο η παραπάνω ομάδα, όσο και οι υπόλοιπες
υγρόφιλες ομάδες που αναπτύσσονται κατά μήκος των ρευμάτων, είναι πάντα
στενές και αναπτύσσονται κατά τον άξονα του ρεύματος.
Η Φυτοκοινωνία με Cirsium appendiculatum & Caltha palustris (= C.
laeta) εμφανίζεται στην τυπική της μορφή στις πηγές των ρευμάτων ή εκεί
που τα ρεύματα συναντούν ήπιες κλίσεις, αναγκάζοντας το νερό να ανακόψει
την ταχεία ροή του. Η παραπάνω ομάδα βρίσκεται σχεδόν πάντα μέσα στα
νερά με την Caltha palustris να δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο νερό, ενώ το
ακανθώδες Cirsium appendiculatum φαίνεται να είναι προσαρμοσμένο σε ένα
περιβάλλον λιγότερο απαιτητικό σε υγρασία. Έτσι συχνότερα προτιμά να
εγκαθίσταται στις στεγνότερες όχθες.
Η ομάδα είναι άμεσα διακριτή λόγω του μεγάλου ύψους των χόρτων
και κυρίως του Cirsium appendiculatum που ξεχωρίζει από μακριά. Η
πυκνότητα των χόρτων πολλές φορές είναι τέτοια, που δεν διακρίνεται το νερό
παρά μονάχα ένα σύνολο από πυκνά, σκούρα πράσινα χόρτα, των οποίων
το ύψος συχνά ξεπερνά τα 70 εκ. Συνήθως οι κλίσεις αυτών των ρευμάτων
δεν είναι μεγάλες και περιορίζονται μεταξύ 10-25%. Άλλωστε όσο αυξάνουν οι
κλίσεις, τόσο στενότερη είναι η ζώνη διαποτισμού του νερού στις πλευρές των
ρευμάτων, οπότε δεν ευνοείται ιδιαίτερα η εγκατάσταση της ομάδας. Η
πυκνότητα των δύο κυριαρχούντων ειδών της ομάδας, καθώς και του
Cardamine acris, είναι εξαιρετικά υψηλή και η συνολική κάλυψη κυμαίνεται
τουλάχιστον από 70% έως 80%. Η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται συνήθως
από βρύα. Χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας είναι τα: Caltha palustris,
Cardamine raphanifolia ssp. acris, Cirsium appendiculatum, με το τελευταίο
να μην εμφανίζει ιδιαίτερη σταθερότητα.
Η φυτοκοινωνία με Cirsium appendiculatum & Caltha palustris έχει
περιγραφεί για πρώτη φορά από τον Horvat (1935-1936) στα βουνά της
πρώην Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Μάλιστα ο ίδιος, προσδιορίζει εκεί
την συνένωση Cirsion appendiculati (Horvat, Pawlowski et Walas, 1937) της
τάξης ADENOSTYLETALIA (G. et J. Br.-Bl.).
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Στα Βαλκάνια, οι ομάδες αυτές είναι ευρύτατες και εμφανίζονται αρκετά
συχνά στους ορεινούς όγκους. Για το λόγο αυτό (σε αυτές τις περιοχές) είναι
εφικτή η συνταξινομική τους κατάταξη. Αντίθετα στην Ελλάδα οι ομάδες αυτές
είναι αρκετά σπάνιες και η συνταξινομική τους κατάταξη ιδιαίτερα δύσκολη.
Έτσι τα υγρόφιλα αυτά group δεν έχουν ως τώρα ταξινομηθεί.
Ο Quézel το 1973 περιγράφει την παραπάνω φυτοκοινωνία για πρώτη
φορά στα Βαρδούσια, ως ομάδα «των ψηλών χόρτων» με το χαρακτηρισμό
“megaphorbiaies” που παραπέμπει σε αντίστοιχες ομάδες της Ευρώπης.
H συγκεκριμένη ομάδα έχει βόρεια προέλευση, ενώ για το μεγάλο
Ranunculaceae (Caltha palustris) τα Βαρδούσια αποτελούν το νοτιότερο όριο
εξάπλωσης.
Στην Οίτη ο Καρέτσος αναφέρει φυτοκοινότητα με Caltha palustris που
συμπληρώνεται με την παρουσία αρκετών ειδών τα οποία συναντώνται και
στα Βαρδούσια.
Στα μελετημένα όρη της Πελοποννήσου, Κυλλήνη και Ερύμανθο τέτοιες
ομάδες δεν έχουν επισημανθεί.
Υποφυτοκοινωνία caricetosum paniculatae subass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 13)

Στα ρεύματα της περιοχής των Αρτοτινών λιβαδιών (Λάκκος)
εντοπίσαμε σε πέντε από τις εννέα δειγματοληψίες μας το Carex paniculata
που διαφορίζει την παραπάνω φυτοκοινωνία. Η υποφυτοκοινωνία αυτή
παρουσιάζει
μεγάλες
οικολογικές
ομοιότητες
με
την
επόμενη
φυτοκοινωνιολογική ομάδα (Blysmus compressus & Juncus thomassi), καθώς
δεν βρίσκεται μέσα στα νερά αλλά σε περιφερειακές, μικρές κάθυγρες, κηλίδες
όπου το παραπάνω
Cyperaceae απαντά σε υψηλές πληθοκαλύψεις,
ανάμεσα από το παχύ στρώμα των βρύων. Προφανώς η υποφυτοκοινωνία
διαφοροποιείται οικολογικά από την ομάδα της Caltha palustris ως προς την
ποσότητα της υγρασίας.
Φυτοκοινωνία Junco thomasii - Blysmetum compressi (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 14)

Συναντάται στην περιφέρεια της προηγούμενης ομάδας (με
κατεύθυνση προς τα λιβάδια) και έχει υψηλές απαιτήσεις σε υγρασία. Διαφέρει
όμως ως προς τις οικολογικές της απαιτήσεις (από την προηγούμενη ομάδα),
διότι προτιμά εδάφη βαθιά, με υψηλό ποσοστό οργανικής ουσίας, μουσκεμένα
από το νερό, όπου πάνω τους εγκαθίσταται ένα παχύ στρώμα βρύων. Η
ομάδα συναντάται σχεδόν πάντα σε ρεύματα πολύ χαμηλής ροής, όπου το
νερό περισσότερο διαχέεται παρά κυλά. Για το λόγω αυτό δεν αναπτύσσεται
σε όλο το μήκος των ρευμάτων, παρά σε θέσεις επίπεδες ή κοντά σε πηγές.
Επίσης εντοπίστηκε και σε θέσεις που το νερό αναβλύζει σιγά-σιγά
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εμποτίζοντας την περιφέρεια με άφθονο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
ομάδα με Cirsium appendiculatum & Caltha palustris συχνά λείπει.
Η ομάδα διακρίνεται σαν κηλίδες επιφάνειας 7-20τμ. στην περιφέρεια
των ρευμάτων. Αν ο παρατηρητής πατήσει με τα πόδια το πυκνό τάπητα των
βρύων που φιλοξενεί την ομάδα, το πέλμα τυπώνεται βαθιά και το μαλακό
γεμάτο βρύα υπόστρωμα, υποχωρεί αρκετά εκατοστά. Αν και εξαιρετικά
περιορισμένες σε έκταση, οι επιφάνειες αυτές, θυμίζουν κάτι από τους
τυρφώνες της βόρειας Ευρώπης καθώς φαίνεται ότι λόγω της μεγάλης
ποσότητας της βιομάζας σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, η ταχεία
ανακύκλωση της οργανικής ύλης δημιουργεί ένα φαρδύ ορίζοντα τύρφης. Η
εικόνα αυτή έκανε τον Quézel να χαρακτηρίσει τον τύπο αυτό της υγρόφιλης
βλάστησης, ως “Les tourbières à Cypéracées“
«Οι σφάγνες των
Cyperaceae».
Η συνολική κάλυψη της ομάδας είναι 100%. Αν εξαιρέσει όμως κανείς
τον όροφο των βρύων τότε η κάλυψη περιορίζεται στο 60–80%. Από τα
χαρακτηριστικά είδη της ομάδας, το Blysmus compressus εμφανίζει υψηλή
πληθοκάλυψη. Το μέγιστο ύψος της φυτοκοινωνίας καθορίζεται από το ύψος
των βούρλων (Juncus inflexus), οι πυκνές τούφες των οποίων, συνοδεύουν
συχνά την ομάδα. Χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας (εκτός από το
Blysmus compressus), είναι τα: Juncus thomassi, Carex flacca ssp. flacca,
ενώ εμπλουτίσαμε την ομάδα με ένα νέο διαγνωστικό taxon. Πρόκειται για το
Juncus articulatus, το οποίο επέδειξε στις δειγματοληψίες μας μεγάλη
σταθερότητα και υψηλή πληθοκάλυψη.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Juncus thomassi καταγράφεται σπάνια
στις δικές μας δειγματοληψίες. Εντούτοις είναι φανερό ότι πρόκειται για την
ίδια ομάδα που κατέγραψε ο Quézel το 1973 στα Βαρδούσια με το παραπάνω
όνομα. Ο ίδιος το 1964 την είχε καταγράψει στην Γκιώνα, μαζί με την
φυτοκοινωνία με Scirpus graecus & Cirsium mairei (μια ακόμη ομάδα των
“Les tourbières”). Ο Quézel επίσης αναφέρει ότι η ομάδα λείπει από τον
Όλυμπο, ενώ ο ίδιος αναφέρει ότι θα πρέπει να απαντά και στην Οίτη.
Εντούτοις ο Καρέτσος από την Οίτη δεν αναφέρει τέτοιες ομάδες. Σε Κυλλήνη
και σε Ερύμανθο δεν εξακριβώθηκε η ύπαρξη τέτοιων ομάδων ενώ στην
Πίνδο ο Quézel αναφέρει στις ομάδες των Cyperaceae μια διαφορετική
φυτοκοινωνία με Blysmus compressus & Veronica balkanica και μια άλλη με
Cirsium tympheum & Veratrum album var. flavum.
Όψη με Juncus striatus fac. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 14)

Στην παραπάνω ομάδα καταγράψαμε σε τρείς από τις δειγματοληψίες
μας, το βόρειο γεωστοιχείο Juncus striatus που διαφοροποιεί την παραπάνω
ομάδα. Από οικολογικής άποψης, η όψη που καταγράφουμε εδώ δεν δείχνει
σαφής διαφοροποιήσεις από την τυπική φυτοκοινωνία. Θα περιοριστούμε
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λοιπόν εδώ, στην καταγραφή και παράθεση της ομάδας, αποφεύγοντας να
διατυπώσουμε τελικές εκτιμήσεις που συνδέονται με την οικολογική της
(ενδεχομένως) διαφοροποίηση.
Ο Quézel επίσης αναφέρει, ότι η μελέτη των φυτοκοινωνιολογικών
ομάδων των Cyperaceae, φαίνεται δύσκολη στην Ελλάδα. Στο ίδιο ακριβώς
συμπέρασμα καταλήξαμε και εμείς μετά την προσπάθεια διερεύνησης των
συγκεκριμένων ομάδων στα Βαρδούσια όρη.
Είναι σίγουρο ότι η διερεύνηση της βλάστησης τέτοιων ομάδων, θα
πρέπει να ξεκινήσει από βορειότερες περιοχές της Ελλάδας, καθώς είναι
σαφείς οι βόρειες προελεύσεις των χαρακτηριστικών χλωριδικών στοιχείων
που τις συνθέτουν, αλλά και διότι τα υγρόφιλα αυτά group, περιορίζονται σε
μεγάλο βαθμό στα νοτιότερα ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδας
(Πελοπόννησο), εξ’ αιτίας της έλλειψης σημαντικού αριθμού πηγών εκεί.
Ομάδα με Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora & Silene pusila
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 14)

Πρόκειται για τον τρίτο τύπο υγρόφιλης βλάστησης ο οποίος
διαχωρίζεται σαφώς από τους προηγούμενους τόσο στην σύνθεση όσο και
στις οικολογικές συνθήκες που διαμορφώνουν τον οικότοπο. Η τυπική μορφή
της ομάδας απαντά σε κάθυγρους συμπαγείς ασβεστολιθικούς βράχους
επενδεδημένους με βρύα. Σπανιότερα εμφανίζεται δίπλα στα στενά ρυάκια
χαμηλής ροής στα σημεία όπου η κοίτη δεν είναι σαφώς περιγεγραμμένη,
οπότε το νερό διαφεύγει και διαποτίζει επίπεδες σχεδόν επιφάνειες που
φιλοξενούν την ομάδα. Στον τυπικό οικότοπο της ομάδας δεν προδιαγράφονται όχθες, ούτε εντοπίζεται κοίτη αλλά το νερό (το οποίο αναβλύζει
από ψηλότερα σημεία), διαποτίζει ή περιλούζει αθόρυβα και αδιάλειπτα
πλαγιές ή βράχους. Συνήθως οι κάθυγρες αυτές επιφάνειες στάζουν συνεχώς
με νερό επιτρέποντας την εγκατάσταση πυκνού στρώματος βρύων που συχνά
καταλαμβάνει την μεγαλύτερη επιφάνεια στο σύνολο της ομάδας. Συχνότατα η
ομάδα εγκαθίσταται και σε σταθερά χαλικώδη εδάφη αντί για βράχους, πάντα
καλυμμένα με βρύα.
Η κάλυψη είναι πάντα 100% και αν εξαιρέσουμε το επίπεδο των βρύων
τότε περιορίζεται στο 30-40%. Οι κλίσεις είναι ισχυρές συνήθως από 30%60% αλλά συχνά υπερβαίνουν το 70%. Το ύψος της ομάδας είναι εξαιρετικά
χαμηλό και φτάνει μόλις τα 4 με 7 εκ. και διακρίνεται από πολύ κοντά σαν
καταπράσινος μουσκεμένος τάπητας με τα λευκά άνθη του Silene pusilla να
δημιουργούν μια εκπληκτική αντίθεση με τα καταπράσινα βρύα. Την
χρωματική αντίθεση, συμπληρώνουν οι ροζ αποχρώσεις των ανθέων της P.
crystallina ssp. hirtiflora. Η τελευταία δείχνει να εμφανίζεται συχνότερα στις
υγρές θέσεις των λιβαδιών ή σποραδικά στις όχθες των ρυακιών ενώ το
Silene pusila φαίνεται πολύ απαιτητικότερο ως προς τις οικολογικές συνθήκες
της εγκατάστασής του.
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Η ομάδα που διερευνούμε εδώ, σπάνια εμφανίζεται στην περιφέρεια
των ρευμάτων που περιγράψαμε ανωτέρω. Αντίθετα εμφανίζεται σχεδόν
πάντα, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες υγρόφιλες φυτοκοινωνίες, διότι η
ύπαρξη της υπαγορεύεται από διαφορετικές οικολογικές συνθήκες από αυτές
που επικρατούν κοντά στα ρεύματα. Αν και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για
«χαρακτηριστικά είδη», καθώς τούτη η ομάδα δεν αποτελεί προσδιορισμένη
φυτοκοινωνία (σύμφωνα με τον φυτοκοινωνιολογικό κώδικα) παραθέτουμε
τα λίγα φυτικά είδη που εμφανίζουν σημαντική σταθερότητα και
πληθοκάλυψη. Είναι: Pinguicula crystallina ssp. hirtiflora, Silene pusila,
Parnassia palustris. Η ομάδα είναι γνωστή από τον Quézel ο οποίος το 1973
την κατέγραψε στα Βαρδούσια ως «groupement» δηλ. απλή ομάδα, στη θέση
¨Λάκκος¨ των Αρτοτινών λιβαδιών, ενώ δεν έχει καταγραφεί στους ορεινούς
όγκους της Γκιώνας και του Παρνασσού καθώς και σε κανένα ορεινό
συγκρότημα της Πελοποννήσου. Ο ίδιος (Quézel 1967) αναφέρει από την
Πίνδο μια φυτοκοινωνία με Pinguicula hirtiflora & Soldanella pindicola.
Το φυτοκοινωνιολογικό αυτό σύνολο, παραμένει «ομάδα» διότι δεν
στάθηκε δυνατό να απομονωθούν χαρακτηριστικά είδη ανώτερων syndaxa
για να προκύψει η φυτοκοινωνιολογική της κατάταξη. Έτσι σύμφωνα με τον
φυτοκοινωνιολογικό κώδικα παραμένει «φυτοκοινωνιολογικά απροσδιόριστη».
Ακόμη και έτσι όμως, η οικολογική της αξία παραμένει σημαντική καθώς το
group αυτό φαίνεται να είναι μοναδικό στα Βαρδούσια.
Κοινότητα με Carex distans & Ranunculus velutinus com.nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 13)

Στα περισσότερα ρεύματα πάνω από τα όρια των δασών,
διαπιστώνουμε την σταθερή παρουσία του Juncus inflexus το οποίο ωστόσο
δεν φαίνεται να ομαδοποιείται μαζί με άλλα υγρόφιλα είδη σε ένα σαφώς
προσδιορισμένο φυτοκοινωνιολογικά syndaxon.
Στην περιοχή της Αργαλέτας (κοντά στο χωριό Δάφνος), μπορέσαμε να
εντοπίσουμε μια ξεχωριστή ομάδα με Juncus inflexus. Η ομάδα βρίσκεται στις
περιφέρεια πηγών της περιοχής του «Τρανού Βαρκού». Στην περιοχή αυτή
συναντά κανείς πλήθος πηγών που σχηματίζουν ένα ευρύ δίκτυο από ρυάκια
ήπιας αλλά σταθερής ροής, από το υψομετρικό επίπεδο των 1400 μέτρων
έως τα 1600μ, Στην συγκεκριμένη περιοχή, τα υψόμετρα αυτά αποτελούν το
όριο των δασών της ελάτης που τα διαδέχεται (προς τα άνω), η συνένωση του
Stipo-morinion.
Στις μικρές όχθες ή στις νησίδες αυτών των πηγών, ξεχωρίζουν από
μακριά οι πυκνές τούφες των ψηλών βούρλων (Juncus inflexus) τα οποία
συνοδεύονται απο τα είδη: Carex distans, Ranunculus velutinus, Cirsium
arvense. Σε ευρύτερα πλατώματα από υγρόφιλη βλάστηση, όπου το έδαφος
εμποτίζεται από μεγάλη ποσότητα υγρασίας, η παραπάνω ομάδα
εμπλουτίζεται με τα : Schoenus nigricans και Scirpus holoschoenus.
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Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
(Analyse Factorielle des Correspondances) (A.F.C)
(Παραγοντικός Χάρτης 3)
Στον παραπάνω παραγοντικό χάρτη αποτυπώνονται οι τέσσερις
υγρόφιλες φυτοκοινωνίες που καταφέραμε να απομονώσουμε στα μικρά
ρεύματα που διασχίζουν τα χιονολίβαδα.
Ο οριζόντιος άξονας 1 φαίνεται να αντιστοιχεί στις μεταβολές του
υψομέτρου των θέσεων των δειγματοληψιών. Με κατεύθυνση από αριστερά
προς τα δεξιά του άξονα 1 τα υψόμετρα αυξάνουν. Έτσι οι χαμηλότερες
υψομετρικά δειγματοληψίες αποτυπώνονται στα αριστερά του άξονα 1, ενώ
οι ψηλότερες στα δεξιά.
Ο άξονας 2 δείχνει να συνδέεται με την περιεχόμενη εδαφική υγρασία.
Η τελευταία διαπίστωση επιβεβαιώνεται με τις κλίσεις της κάθε
δειγματοληψίας. Πράγματι κατά κανόνα, δειγματοληψίες των οποίων οι κλίσεις
είναι ισχυρές συσωρεύονται στο επάνω τμήμα του άξονα 2. Έτσι πάνω από
τον άξονα 1 συσωρεύονται δειγματοληψίες με μικρότερες υδατικές απαιτήσεις
σε σχέση με αυτές που κατανέμονται κάτω του άξονα 1. Με βάση το τελευταίο
κριτήριο η φυτοκοινωνία Cirsio appendiculati – Calthetum laetae εμφανίζεται
να είναι η απαιτητικότερη σε ποσότητα υγρασίας. Η διαπίστωση αυτή
επιβεβαιώθηκε και στο πεδίο, αφού η ομάδα αυτή είναι εγκατεστημένη μέσα
στα νερά και όχι απλώς σε κάθυγρα υποστρώματα. Μια άλλη διαπίστωση
αφορά την κοινότητα με Carex distans. Οι απαιτήσεις της τελευταίας ομάδας
σε ότι αφορά την υγρασία δεν φαίνεται να είναι συγκεκριμένες, γι’ αυτό
άλλωστε η ομάδα καταλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο πάνω στον παραγοντικό
χάρτη 3. Η διαπίστωση αυτή εν τούτοις είναι αναμενόμενη για μια τέτοια
ομάδα που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως φυτοκοινωνία με αποκλειστικά
χλωριδικά χαρακτηριστικά, τα οποία αν υπήρχαν, είναι φυσικό να περιόριζαν
τις οικολογικές της απαιτήσεις σε αυστηρότερα όρια. Τα νέφη (III) και (IV) που
απαρτίζονται από τις δειγματοληψίες των φυτοκοινωνιών Junco thomasii Blysmetum compressi και Cirsio appendiculati – Calthetum laetae αντίστοιχα,
βρίσκονται πολύ κοντά χωρικά. Πράγματι οι δύο ομάδες στο πεδίο είναι
γειτονικές, καθώς η πρώτη φυτοκοινωνία διαδέχεται την δεύτερη
καθώς
απομακρυνόμαστε από τη κοίτη.
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Υγρόφιλες ομάδες βλάστησης των χιονολίβαδων
546
AXE 2

I

II

552

536

78
545

613

568
614

633
627
548
615
571

573
572

602

III

47
583
533 517

527

690

577

AXE 1

599
39

616

584

531

40
600

528

596
561

640

42
555
560
19

558
595

556

I
II
III
IV

Κοινότητα: Carex distans & Ranunculus velutinus
Ομάδα:
Pinguicula crystalina - Silene pussila
Φυτ/νία: Junco thomasii - Blysmetum compressi
Φυτ/νία: Cirsio appendiculati - Calthetum laetae

Παραγοντικός Χάρτης 3. (Άξονες 1 – 2)
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5.6.4 Η βλάστηση των Σαρρών
Κλάση:
Τάξη:
Συνένωση:

DRYPETEA SPINOSAE
DRYPETALIA SPINOSAE
Silenion-caesiae

Στα ανώτερα όρια της συνένωσης του Eryngio-Bromion εμφανίζονται
κώνοι πρόσχωσης εκτεταμένων σαρρών διαφόρων τύπων, οι οποίες
φιλοξενούν μια διαφορετική βλάστηση. Στα Βαρδούσια οι σάρρες
εμφανίζονται κατά μήκος της μεγάλης οροσειράς του νοτίου συγκροτήματος,
που αρχίζει με την μεγαλύτερη σάρρα του συγκροτήματος στα νότια του
«Πιτιμάλικου» και καταλήγει στις νοτιότερες σάρρες του «Κουνιάκου». Οι
περισσότερες από τις σάρρες αυτής της ασβεστολιθικής ραχοκοκαλιάς,
απαντούν στην δυτική πλευρά της οροσειράς και λιγότερο στην ανατολική. Αν
και μικρότερες σε έκταση, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι σάρρες του δυτικού
συγκροτήματος και κυρίως αυτών που σχηματίζονται εκατέρωθεν των τριών
«σουβλών» καθώς και μια μικρότερη στην νότια πλευρά του «κάτω Ψηλού».
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξέλιξής τους και των οικολογικών
συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτές, είναι οπωσδήποτε η συνεχείς κύλιση των
υλικών, εξ’ αιτίας της έντονης αποσάθρωσης των ανάντη ασβεστολιθικών
όγκων. Η συνεχής αυτή τροφοδοσία έχει σαν αποτέλεσμα την μετακίνηση
αξιόλογων μαζών από πάνω προς τα κάτω και μαζί την μεταφορά φυτών που
ενώ αποικίζουν αρχικά ανώτερα υψομετρικά σημεία (συνήθως στα ίχνη των
βράχων), καταλήγουν τελικά στο κύριο σώμα της σάρρας. Αρκετά από τα
φυτά αυτά, εγκαθίστανται με επιτυχία στον λίθινο αυτό σωρό. Τα περισσότερα
από τα παρασυρθέντα, φαίνεται ότι δεν προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες
και χάνονται έτσι ανάμεσα στις γωνιώδης πέτρες. Υπάρχει όμως και μια
ακόμη κατηγορία ειδών που έχουν αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς
εγκατάστασης όπως μακρύ ριζικό σύστημα καθώς και υψηλή αντοχή στον
ήλιο και στην ξηρασία, ώστε αποικίζουν σάρρες μετά την δημιουργία τους.
Συνήθως αυτά εγκαθίσταται με τον άνεμο, ενώ δεν τα συναντάμε ποτέ σε
ίχνη βράχων, όπως πχ. η Nepeta spruneri και το Thamnosciadium junceum.
Από την μελέτη των σαρρών στα Βαρδούσια μπορέσαμε να
αναγνωρίσουμε σε κάθε σάρρα, τρεις κύριες δυναμικές ζώνες. Αρχικά κάτω
από τα συγκροτήματα των ασβεστολιθικών βράχων που αποτελούν
ταυτόχρονα τις πηγές των υλικών από τα οποία μια σάρρα τροφοδοτείται,
εντοπίζεται μια ζώνη 20 - 35 μέτρα την οποία ονομάζουμε «πηγή
τροφοδοσίας». Κάτω από την ζώνη αυτή, το πλάτος της σάρρας διευρύνεται.
Πρόκειται για το «κύριο σώμα της σάρρας», που αποτελεί και το σκληρότερο
περιβάλλον εγκατάστασης για τα φυτά. Το μήκος της περιοχής αυτής
κυμαίνεται από 30 έως 50 και πλέον μέτρα. Τέλος αναπτύσσεται ο «κώνος
πρόσχωσης της σάρρας» ο οποίος είναι σαφώς πιο διευρυμένος και στον
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οποίο παρατηρείται πάντα εισβολή χλωριδικών στοιχείων από την γειτονική
ταξινομική μονάδα. Το μήκος του τελευταίου κυμαίνεται μεταξύ 15-30 μέτρα.
Οι βάσεις των κώνων πρόσχωσης των σαρρών των Βαρδουσίων
αρχίζουν να εμφανίζονται στο υψόμετρο των 1700 περίπου μέτρων και
σπάνια χαμηλότερα. Στο υψομετρικό αυτό επίπεδο βρίσκονται συχνά τα
τελευταία όρια του Eryngio-Bromion ή σε λίγες περιπτώσεις του Stipomorinion. Έτσι συχνότατα στους κώνους πρόσχωσης των σαρρών
εγκαθίστανται χλωριδικά στοιχεία του Eryngio-Bromion. Σχεδόν πάντα στο
κύριο σώμα των σαρρών απαντούν στοιχεία της συνένωσης του Astragaloseslerion. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι και οι δύο φυτοκοινωνιολογικές
ομάδες που καταφέραμε να καταγράψουμε στις σάρρες των Βαρδουσίων,
εμφανίζονται ιδιαίτερα πλούσιες σε αριθμό ενδημικών ειδών.
Επίσης διακρίναμε δύο κατηγορίες σαρρών:
¾

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε σάρρες με περιορισμένη
τροφοδοσία από τα ανάντη ασβεστολιθικά βράχια. Στις σάρρες αυτές το
ύψος από το επίπεδο των αποτιθεμένων λίθων μέχρι την επιφάνεια του
εδάφους είναι μικρό, ενώ συχνότατα εδώ και εκεί το έδαφος
αποκαλύπτεται εντελώς γυμνό. Παρόλο που οι πλαγιές αυτές διαθέτουν
σαφώς την εικόνα μιας τυπικής σάρρας και η τροφοδοσία είναι συνεχής,
οι οικολογικές συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν επιτρέπουν την
εγκατάσταση ιδιαίτερης φυτοκοινωνίας με αποκλειστικά σαρόφιλα είδη.
Αντίθετα εμφανίζονται ιδιαίτερα πλούσιες σε στοιχεία του AstragaloSeslerion. Μια τέτοια περίπτωση είναι η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μεγάλη
σάρρα του Πιτιμάλικου στην οποία εμφανίζονται πλήθος καταστάσεων.
Στην σάρρα αυτή εντοπίστηκαν ευρείες επιφάνειες με φτωχή τροφοδοσία
και παρά την επιμονή μας, στις θέσεις αυτές δεν μπορέσαμε να
απομονώσουμε μια καθαρή σαρόφιλη ομάδα. Για να τις διαχωρίσουμε
από τις επόμενες, ονομάσαμε αυτές τις σάρρες: «σάρρες χαμηλής
τροφοδοσίας».

¾

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει σάρρες στις οποίες η τροφοδοσία
από τα ανάντη συγκροτήματα των βράχων είναι ισχυρή και πάντα
συνεχής. Η απόσταση μέχρι το έδαφος είναι μεγάλη πάνω από τα 30 ή
40 εκ. Οι οικολογικές συνθήκες που επικρατούν είναι τόσο ακραίες που
καταντούν απαγορευτικές για τα περισσότερα είδη. Έτσι η επιβίωση
εξασφαλίζεται μόνο από σαρόφιλα είδη. Εδώ η κυριαρχία των
χαρακτήρων της τάξης της Drypetalia spinosae είναι εμφανής.
Ονομάσαμε αυτές τις σάρρες: «σάρρες υψηλής τροφοδοσίας».

Οι εκθέσεις στις επιφάνειες των σαρρών έχουν ιδιαίτερη σημασία αλλά όχι
τόσο όσο ο βαθμός τροφοδοσίας, οι κλίσεις και το βάθος μέχρι το
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επιφανειακό έδαφος. Μεγάλη σημασία έχουν επίσης και οι διάμετροι των
λίθων μιας σάρρας. Συνήθως σάρρες με μέση διάμετρο λίθων πάνω από
60εκ. εμφανίζονται εξαιρετικά φτωχές και οι οικολογικές τους συνθήκες
διατηρούν κάποιες ομοιότητες με τα ανώτερα βράχια παρά με τις λεπτότερες
σάρρες. Αντίθετα οι πολύ λεπτόκοκκες σάρρες εμφανίζονται πλουσιότερες σε
είδη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο σύνολό τους αποτελούν τυπικές
επιφάνειες σαρρών. Κριτήριο για την δημιουργία χονδρόκοκκων ή
λεπτόκοκκων σαρρών είναι η σύσταση των ανάντη βραχωδών
συμπλεγμάτων. Όσο σταθερότερη η δομή τους, τόσο μεγαλύτερα τα υλικά
που αποσπώνται από αυτά. Αντίθετα όσο χαλαρότερες εμφανίζονται δομικά,
τόσο μικρότερα σε διαστάσεις είναι και τα αποσπώμενα τμήματα.
Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η δυναμική των σαρρών είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη και χρειάζεται πολύχρονη ερευνητική προσπάθεια καθώς πολλά
από τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους δεν είναι μετρήσιμα ή εύκολα
αξιολογήσιμα. Εξάλλου μια ολοκληρωμένη έρευνα απαιτεί μεγαλύτερο σύνολο
πληροφοριών που θα στηρίζεται σε ευρύτερα γεωγραφικά δεδομένα, για την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Φυτοκοινωνία Sclerochorto juncei - Euphorbietum deflexae
(Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 15)

Είναι η μοναδική πραγματικά σαρόφιλη ομάδα που μπορέσαμε να
καταγράψουμε καθώς και η πιο συνηθισμένη ομάδα στις σάρρες των
Βαρδουσίων.
Οι τύποι των σαρρών που φιλοξενούν αυτή την βλάστηση είναι σάρρες
υψηλής τροφοδοσίας με βλάστηση απόλυτα προσαρμοσμένη στο σκληρό
περιβάλλον της σάρρας. Τα υψομετρικά όρια αυτών των σαρρών στα
Βαρδούσια όρη αρχίζουν από τα 1700 μ. και εκτείνονται έως τα 2000 μ.
Τα φυτά της ομάδας δεν ανήκουν σε αυτά που είναι εγκατεστημένα στα
ίχνη των ανώτερων βράχων αλλά σε είδη που εγκαταστάθηκαν εκεί κυρίως με
την βοήθεια του ανέμου, μετά την δημιουργία του ειδικού αυτού
περιβάλλοντος. Οι σάρρες αυτού του τύπου αποτελούνται από γωνιώδης
ασβεστολίθους μεσαίας διαμέτρου (15-30εκ.). Σπάνια διακρίνεται σε αυτές
έδαφος, ενώ η παραπάνω ομάδα απαντά σχεδόν πάντα στο κύριο σώμα της
σάρρας. Παρότι αναφέραμε πιο πάνω ότι η βλάστηση γενικά των σαρρών
είναι φτωχή σε ποικιλία, οι σάρρες αυτές συχνά εμφανίζονται αρκετά πλούσιες
σε είδη. Οι κλίσεις είναι ισχυρές και κυμαίνονται από 60-70%. Η κάλυψη είναι
αρκετά υψηλή για τέτοιου είδους περιβάλλον και κυμαίνεται από 30-50%. Το
μέσο ύψος των φυτών της ομάδας ανέρχεται στα 50εκ. Ως χαρακτηριστικά
είδη καταγράφησαν τα: Thamnosciadium junceum (=Sclerochorton junceum),
Euphorbia deflexa, Nepeta spruneri απο τα οποία τα δύο πρώτα είναι
ελληνικά ενδημικά, ενώ το τελευταίο βαλκανικό ενδημικό. Τα : Silene caesia,
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Drypis spinosa (βαλκανικό ενδημικό), Ranunculus previfolius, Senecio
thapsoides (βαλκανικό ενδημικό), αποτελούν χαρακτηριστικά είδη της
συνένωσης Silenion caesiae της τάξης Drypetalia spinosae. Οι ομάδα έχει
καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις κλίσεις, ενώ διαφαίνεται μια φανερή προτίμηση
για θερμές ηλιαζόμενες θέσεις.
Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για την βλάστηση των σαρρών στην
Ελλάδα. Ιδιαίτερα οι ομάδες των σαρρών κατανέμονται σε εξειδικευμένους
οικότυπους αρκετοί από τους οποίους είναι εξαιρετικά περιορισμένοι
γεωγραφικά. Έτσι εμφανίζονται ομάδες που συχνά περιορίζονται στα όρια
μιας γεωγραφικής περιοχής ή ενός μόνο συμπλέγματος. Επιπλέον οι σάρρες
των ψηλών βουνών απαντούν σε μεγάλα υψόμετρα που συχνά φιλοξενούν
στις ομάδες τους αρκετά ενδημικά είδη. Έτσι πολλές από αυτές είναι
μοναδικές, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν ένα αξιόλογο ενδημισμό.
Η παραπάνω ομάδα απομονώθηκε από τον Quézel το 1964 στον
Παρνασσό και στην Γκιώνα αρχικά και το 1973 στα Βαρδούσια όρη Quézel
(1973). Επίσης ο ίδιος επισημαίνει στα πλαίσια της ομάδας, την ύπαρξη μιας
υποφυτοκοινωνίας με διαφοριστικό την Festuca spectabilis ssp. affinis
Στην Πίνδο και στον Όλυμπο διακρίνονται ομάδες διαφορετικές από αυτές
των βουνών της νότιας Ελλάδας. Εκεί ο Quézel (1967) μπόρεσε να εντοπίσει
έξι ομάδες που κατατάσσονται στις δύο παρακάτω συνενώσεις. Πρόκειται για
την Silenion caesiae που απαντά και στα Βαρδούσια και για την Campanulion
hawkinsianae που απαντά σε οφυολιθικές σάρρες. Στα βουνά της κεντρικής
Στ. Ελλάδας (Γκιώνα, Παρνασσός) και της Πελοποννήσου (Ταΰγετος, Χελμός
και Κυλλήνη), καταγράφονται πέντε σαρόφιλες ομάδες αποκλειστικές της
συνένωσης Silenion caesiae:
 Φυτοκοινωνία με Galium apricum var. aristatum & Minuartia Juniperina
που απαντά σε χαλαρές χαλικώδης πλαγιές του Ταϋγέτου, με ουσιώδεις
μορφολογικές και οικολογικές διαφορές από αυτές που περιγράφουμε
εμείς στα Βαρδούσια.
 Ομάδα με Scrofularia lucida ssp. laxa στην Πελοπόννησο σε Κυλλήνη,
Χελμό και Ταΰγετο.
 Φυτοκοινωνία με Geranium macrorrhizum & Senecio thapsoides.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση που περιγράφεται σε λίθινους
σωρούς που προέρχονται από τα πρανή αποσαρθρωμένων δολινών και
που είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε στις νότιες πλευρές του
Παρνασσού.
 Φυτοκοινωνία με Sclerochorton junceum (=Thamnosciadium junceum) &
Euphorbia deflexa. Εκτός από τα Βαρδούσια απαντά σε Γκιώνα και
Παρνασσό. Ο Quézel (1974) αναφέρει ότι είναι επίσης συχνή στα
ασβεστολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου.
 Φυτοκοινωνία με Corydalis parnassica & Astragalus hellenicus. Απαντά σε
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υψομετρικά επίπεδα μεγαλύτερα από αυτά της προηγούμενης ομάδας και
αποικίζει θέσεις που προέκυψαν από έντονη καρστική δράση και
θυμίζουν λιθώνες.
Ο Καρέτσος στην Οίτη, ο Δημόπουλος στην Κυλλήνη και ο Μαρούλης στον
Ερύμανθο δεν περιγράφουν ανάλογες ομάδες.
Πρέπει εδώ να
συμπληρώσουμε ότι το ενδημικό Thamnosciadium junceum δεν είναι ευρύ
στον ελληνικό χώρο, αλλά η εξάπλωσή του περιορίζεται σε Πελοπόννησο
(Ταΰγετο, Κυλλήνη και Χελμό) και σε Στερεά Ελλάδα (Παρνασσό, Γκιώνα,
Βαρδούσια). Συνεπώς η παραπάνω ομάδα (με την συμμετοχή του παραπάνω
ενδημικού), φαίνεται να είναι περιορισμένη μόνο στις σάρρες των ψηλών
ορέων της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
Υποφυτοκοινωνία festucetosum affinae (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 15)

O Quézel (1964) όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το συγκρότημα
των Βαρδουσίων, απομόνωσε μια νέα υποομάδα στην παραπάνω
φυτοκοινωνία, με μοναδικό διαφοριστικό το παραπάνω βαλκανικό taxon. Στις
δειγματοληψίες που πραγματοποιήσαμε στις σάρρες του συγκροτήματος, μας
δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε πράγματι την ύπαρξη αυτής της ομάδας
και επιπλέον να την συμπληρώσουμε με δύο ακόμη διαφοριστικά είδη.
Πρόκειται για τα : Lactuca graeca & Sideritis raeseri ssp. raeseri.

Φυτοκοινωνία Scutelario alpinae - Lamietum picti (Quézel 1973)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 15)

Συναντάται σε σάρρες υψηλής τροφοδοσίας με μικρή ή μεσαία
διάμετρο γωνιωδών και κονδυλωδών ασβεστολίθων. Αν και η παρουσία της
ομάδας δεν είναι τόσο συχνή όσο η προηγούμενη, εντούτοις την συναντήσαμε
σε τέσσερα διαφορετικές περιοχές που απέχουν πολύ μεταξύ των.
Στο δυτικό συγκρότημα την καταγράψαμε στο διάσελο μεταξύ των δύο
Ψηλών και νοτιότερα κάτω από τις Σούβλες. Στο νότιο συγκρότημα την
εντοπίσαμε πριν το μέσο της μεγάλης οροσειράς μεταξύ Κόρακα και Κοκκινιά
κάτω από το «λούκι» της ανώνυμης κορυφής που σχηματίζει σάρρα και
καταλήγει στα Βουστινιτσιώτικα λιβάδια. Σε όλες τις περιπτώσεις
συναντήσαμε την ομάδα πάνω από το επίπεδο των 1900μ. σε μεγάλες κλίσεις
από 60%-80%. Η κάλυψη κυμαίνεται μεταξύ του 30-40% ενώ το μέσο ύψος
των ειδών που αποτελούν την φυτοκοινωνία δεν ξεπερνά τα 30 εκ. Η ομάδα
προτιμά να εγκαθίσταται σε σάρρες με μειωμένη ηλιακή έκθεση και κυρίως σε
βόρειες ψυχρές και σκιαζόμενες εκθέσεις. Μια μόνο φορά καταγράψαμε την
ομάδα σε ανατολική έκθεση, όπου μάλιστα η παρουσία των χαρακτηριστικών
ειδών, αποδείχτηκε εξαιρετικά ισχνή.
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Τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας: Scutelaria alpina
& Lamium garganicum ssp. pictum, εντοπίζονται στα ανώτατα όρια της
σάρρας και ιδιαίτερα στο επίπεδο των ιχνών των ψηλών απόκρημνων
συγκροτημάτων. Προτιμούν να εξαπλώνονται στους πόδας των
απροσπέλαστων βράχων (αναζητώντας σκιά και υγρασία), από όπου τα υλικά
της μηχανικής αποσάθρωσης αρχίζουν να απελευθερώνονται παρασύροντας
τα χαλαρά και μακριά στελέχη τους προς το εσωτερικό των σαρρών1. Από τα
δύο, το πρώτο δεν εμφανίζει υψηλή πληθοκάλυψη και φαίνεται περισσότερο
απαιτητικό από το δεύτερο όσο αφορά τις οικολογικές συνθήκες αύξησής του.
Έτσι σε ισχυρά σκιαζόμενες θέσεις, γύρω από τα ίχνη των βράχων, η
πληθοκάλυψη της Scutelaria alpina αυξάνει εντυπωσιακά. Το ίδιο φαινόμενο
(αλλά σε μικρότερο βαθμό), συμβαίνει και με το ενδημικό χειλανθές Lamium
garganicum ssp. pictum. Στην πραγματικότητα και τα δύο αυτά είδη
ευχαρίστως θα απέφευγαν το σκληρό περιβάλλον της σάρρας,
παραχωρώντας την θέση τους σε άλλα περισσότερο προσαρμοσμένα σε ένα
τέτοιο σκληρό περιβάλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πληθοκάλυψή
τους που εμφανίζεται να μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από τους πόδας
των βράχων και πλησιάζουμε στο κύριο σώμα της σάρρας. Θα μπορούσαμε
να χαρακτηρίσουμε τα είδη αυτά με κριτήριο τις οικολογικές τους απαιτήσεις
ως “ιχνοβραχόφιλα”. Παρόλα αυτά η ομάδα οργανώνεται λίγα μέτρα πιο κάτω
με την συμμετοχή και των υπολοίπων χαρακτηριστικών ειδών.
Την άνοιξη τα δύο Χειλανθή εντοπίζονται εύκολα εξαιτίας των
σωληνόμορφων έγχρωμων ανθέων τους. Οι χαλαροί βλαστοί των, σέρνονται
στην επιφάνεια του εδάφους, καλύπτοντας τα κενά μεταξύ μεγάλων και
μικρών λίθων της σάρρας, διατηρώντας το ύψος τους κοντά στα 15εκ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει ένα
syntaxon με διαφορετική οικολογική δομή απ’ ότι η προηγούμενη σαρόφιλη
ομάδα. Πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ ότι οι σάρρες αυτού του τύπου συχνά
εμφανίζονται σταθερότερες από αυτές τις προηγούμενης ομάδας.
Εκτός από τα δύο είδη που δανείζουν το όνομά τους στην ομάδα αυτή,
ως χαρακτηριστικό καταγράφεται επίσης το Carum heldreichii, το οποίο δεν
εμφανίζει σταθερότητα αλλά ούτε και σημαντική κάλυψη. Εν τούτοις,
προτιμήσαμε να το συμπεριλάβουμε στην ομάδα όπως άλλωστε ο ίδιος ο
Quézel (1973). Η ισχυρή παρουσία των: Drypis spinοsa, Senecio thapsoides,
Silene caesia και Ranunculus brevifolius δηλώνουν εδώ την έντονη παρουσία
των χαρακτήρων της συνένωσης SILENION-CAESIAE. Παρόντα είναι όμως
και αρκετά χαρακτηριστικά της συνένωσης του ASTRAGALO-SESLERION:
Festuca cyllenica subsp. cyllenica, Sesleria vaginalis, κλπ.
1

Αυτό ακριβώς εξηγεί, το γιατί οι οικότοποι αυτής της ομάδας, καταγράφονται σε μεγαλύτερα
υψόμετρα, από εκείνους, της προηγούμενης ομάδας του Thamnosciadium junceum και της Euphorbia
deflexa, οι οποίοι απαντούν όπως αναφέραμε, χαμηλότερα στο «κύριο σώμα» της σάρρας και όχι στις ανώτερα υψομετρικά - εστίες απελευθέρωσης των υλικών της μηχανικής αποσάρθρωσης.
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Η παραπάνω ομάδα δεν περιγράφεται για πρώτη φορά στα
Βαρδούσια. Ο Quézel (1973) είχε διαπιστώσει την ύπαρξή της εδώ.
Η μελέτη των σαρρών στο συγκρότημα των Βαρδουσίων αποδείχθηκε
ιδιαίτερα δύσκολη. Στο μέλλον, φαίνεται απαραίτητη η ενδελεχής έρευνα των
σαρρών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν,
μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, έτσι ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία των
συμπερασμάτων.
Περιγραφή της μεγάλης σάρρας του Πιτιμάλικου.
Νότια των ψευδαλπικών λιβαδιών του Πιτιμάλικου, στο σημείο που
αρχίζει η μεγάλη οροσειρά του νοτίου συγκροτήματος, απλώνεται η
μεγαλύτερη σάρρα του συγκροτήματος. Οι πολλές επισκέψεις μας εκεί, μας
έδωσαν την ευκαιρία να παρατηρήσουμε με προσοχή αυτή την μεγάλη
σάρρα, που ενσωματώνει ένα σύνολο από διαφορετικές καταστάσεις, που
μπορεί κάποιος να συναντήσει στις σάρρες των Βαρδουσίων.
Με μήκος κώνου πρόσχωσης γύρω στα 500 μ. και με μέσο μήκος
πλαγιών πάνω από 600 μέτρα αναπτύσσεται σε μια επιφάνεια μεγαλύτερη
των 200 στρεμμάτων. Η έκθεσή της είναι βόρεια και η μέση κάλυψή της με
βλάστηση δεν ξεπερνά το 40%. Πηγή των αποσαθρωμένων υλικών που την
τροφοδοτούν, είναι τα βόρεια χείλη της μεγάλης δολίνης του μεγάλου
οροπεδίου Μέγα Κάμπος που βρίσκεται πίσω της και διακρίνεται από την
σάρρα, ως κορυφογραμμή. Εκεί εντοπίζονται οι κορυφές «Σκόρδα
Πιτιμάλικου», «Πόρτες», «Λιοντάρι», (όλες γύρω στα 2.350μ.). Κοντά στην
κορυφογραμμή αυτή και σε μία ζώνη 200 περίπου μέτρων, βρίσκονται
συγκροτήματα ασβεστολιθικών βράχων που δεν εμφανίζονται ενιαίοι με μέσο
ύψος 6-7 μέτρων. Τα βράχια αυτά βρίσκονται σε υψόμετρο 2000-2100 μέτρων
και φιλοξενούν στοιχεία του Astragalo-seslerion. Οι περισσότεροι από
βράχους αυτούς είναι κατακερματισμένοι και αναπτύσσονται βαθμιδωτά έως
την κορυφή δημιουργώντας ζωνάρια πλάτους λίγων μέτρων. Οι βαθιές
σχισμές και τα ζωνάρια, επιτρέπουν την συγκράτηση λιγοστού εδάφους και
οργανικής ουσίας όπου εγκαθίστανται κυρίως αγρωστώδη (Festuca graeca,
Festuca spectabilis, Sesleria coerulea, Sesleria vaginalis). Στους
μεγαλύτερους βράχους φιλοξενούνται στοιχεία του Silenion auriculatae. Οι
δειγματοληψίες μας στους βράχους αυτούς αποκάλυψαν την ύπαρξη μιάς
από τις φυτοκοινωνίες που αναπτύσσονται στις βόρειες εκθέσεις των ψηλών
συμπαγών βράχων του συγκροτήματος. Πρόκειται για την φυτοκοινωνία
Saxifrago spruneri - Violetum poeticae που εκθέτουμε στην ενότητα της
βλάστησης των ψηλών βράχων. Ανάμεσα στα ψηλά βράχια των κορυφών
σχηματίζονται φυσικά λούκια ισχυρών κλίσεων, με σπασμένους γωνιώδεις
ασβεστόλιθους. Σε αυτές τις σαρρώδεις επιφάνειες κοντά στο πέρασμα
«Πόρτες», συναντήσαμε την φυτοκοινωνία Scutelario alpinae - Lamietum
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picti Είδαμε την ομάδα αυτή να εγκαθίστανται σε θέσεις ψυχρές που
σκιάζονται έντονα. Ιδιαίτερη ταύτιση με το περιβάλλον αυτό φαίνεται να
διατηρεί η Scutelaria alpina και λιγότερο το
Lamium garganicum subsp.
pictum που απαιτεί μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Αρκετά πιο κάτω από τα σημεία
που εντοπίστηκε η παραπάνω ομάδα και σε υψόμετρο 2000 μέτρων
απλώνεται μια σταθερή σάρρα με υλικά μεσαίας διαμέτρου (μέση διάμετρο
λίθων 40-20εκ.). Μεταξύ των γωνιωδών λίθων αποτίθενται λίθοι με μικρότερες
διαστάσεις ή χαλίκια. Οι ισχυρές κλίσεις (>60%), σε συνδυασμό με τον μεγάλο
όγκο των κατακριμνησμάτων απομακρύνουν έντονα εδώ και εκεί τα
λεπτότερα υλικά δημιουργώντας χωμάτινα λούκια τα οποία αναγνωρίζονται
σαν βαθιά αυλάκια. Στα περιθώρια αυτών των αυλακιών καθώς και σε
κάποιες χωμάτινες επιφάνειες που τα υλικά της αποσάθρωσης δυσκολεύονται
να συγκρατηθούν εμφανίζονται μεγάλες κηλίδες αγρωστωδών και κυρίως
αποικίες της Festuca varia (=F.graeca) η οποία συχνά καλύπτει περισσότερο
από το 30% αυτών των επιφανειών. Εκτός από τα χαρακτηριστικά της τάξης
Drypetalia τα οποία απαντούν σε αφθονία, συναντάμε χαρακτήρες της
συνένωσης του Astragalo-Seslerion, του Erygnion-Bromion και του Stipomorinion (Galium thymifolium, Morina persica, Cerastium candidisimum). Στην
υπόλοιπη επιφάνεια της μεγάλης σάρρας μέχρι τους κώνους πρόσχωσης,
αναπτύσσονται σαρόφιλες ομάδες με Thamnosciadium junceum & Euphorbia
deflexa, οι οποίες όμως δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα τυπικές, γι’ αυτό άλλωστε
δεν τις συμπεριλάβαμε στις δειγματοληψίες που επιλέξαμε για την ομάδα
αυτή. Αρκετά πιο κάτω αναπτύσσονται οι κώνοι πρόσχωσης της σάρρας που
φτάνουν στο υψομετρικό επίπεδο των δυό καταφυγίων του Πιτιμάλικου και
«σβήνουν» πάνω στους ήπιους λόφους της Trifolietalia που φιλοξενούν την
φυτοκοινωνία Alopecuro gerardi - Crocetum sieberi. Η έντονη ολίσθηση των
υλικών οδηγεί στην διεύρυνση των κώνων προς την βάση και την σταδιακή
πρόσχωση των διπλανών μονάδων της Trifolietalia. Έτσι εμφανίζονται στους
κώνους πρόσχωσης πολλά στοιχεία της γειτονικής συνταξινομικής μονάδας
όπως τα Trifolium noricum, Alopecurus gerardii κ.ά

304

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία

Απεικόνιση βλάστησης
της μεγάλης σάρρας πάνω από το «Πιτιμάλικο» (Καταφύγια).

1. Συνένωση Trifolietalia Υποφυτοκοινωνία crocetosum veluchensis της
φυτοκοινωνίας Alopecuro gerardi - Crocetum sieberi. (υψ. 1900μ.)
2. Κώνος πρόσχωσης της σάρρας. Εντοπίζονται στοιχεία της DRYPETALIA και της
TRIFOLIETALIA μαζί. (υψ. 1900 -1950μ.)
3. Υποφυτοκοινωνία festucetosum affini της φυτοκοινωνίας Sclerochorto juncei –
Euphorbietum deflexae.
4. Τυπική φυτοκοινωνία Sclerochorto juncei – Euphorbietum deflexae. (Κύριο σώμα
της σάρρας). (υψ. 1950-2100μ.)
5. Φυτοκοινωνία με Scutelario alpinae - Lamietum picti. (Πηγή τροφοδοσίας της
σάρρας) (υψ. 2100-2150μ.)
6. Κάθετα βράχια με φυτοκοινωνία Saxifrago spruneri – Violetum poeticae.
(υψ. 2100-2150μ.)
7. Θέση : «Πόρτες» (Φυσικό πέρασμα στο μεγάλο οροπέδιο «Μέγα Κάμπο») (υψ.
2250μ.)
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5.6.5 Η βλάστηση των βραχωδών συγκροτημάτων
της συνένωσης Campanulion versicoloris
Κλάση :
Τάξη :
Συνένωση :

ASPLENIETEA TRICHOMANIS
ONOSMETALIA FRUTESCENTIS
Campanulion versicoloris

Κοινότητες με Aspelula chrorantha
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 16)

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του συγκροτήματος των Βαρδουσίων, από
το υψόμετρο των 600 μέτρων, ξεπηδούν βραχώδεις ασβεστολιθικοί
σχηματισμοί, που φαίνεται να αποκαλύφθηκαν σταδιακά, με την βοήθεια της
διαβρωτικής δράσης του ποταμού Μόρνου (που περνά 3 χλμ. ανατολικότερα).
Τα βράχια αυτά, αποκαλύπτουν ένα μόνο μέτωπό τους (αυτό προς το Μόρνο)
ενώ το ανάντι τμήμα τους είναι - λιγότερο η περισσότερο - ενσωματωμένο στο
χωμάτινο ορεινό όγκο του συγκροτήματος. Οι σχηματισμοί αυτοί απλώνονται
κατά μήκος των νοτιοανατολικών πλευρών του συγκροτήματος (παράλληλα
με τον Π. Μόρνο), σε ένα μήκος πέντε έως έξι χιλιομέτρων, μέχρι το υψόμετρο
των 900μ. Η παρουσία τους δεν είναι συνεχής, αλλά λιγότερο ή περισσότερο
διακοπτώμενη.
Τα μέτωπα των βραχωδών αυτών σχηματισμών, παρουσιάζουν ύψος
6 έως 10 μέτρων, εμφανίζουν βαθιές σχισμές και φιλοξενούν χαρακτηριστικά
χλωριδικά στοιχεία του Campanulion versicoloris. Οι δειγματοληψίες μας,
πραγματοποιήθηκαν 2 χλμ. νοτίως του χωριού Κουνιάκος και στη συνέχεια
κατά μήκος των βραχωδών αυτών σχηματισμών, μέχρι και πάνω από την
περιοχή
«Χαλιάς», περίπου 2,5 χλμ. βόρεια του Κουνιάκου. Επίσης
δειγματοληψίες έλαβαν χώρα και στην δυτική πλευρά του νοτίου
συγκροτήματος, λίγο πάνω από το χωριό Διακόπι όπου συναντήσαμε
ανάλογους σχηματισμούς, οι οποίοι όμως είναι σαφώς περιορισμένοι,
συγκριτικά με το ανατολικό τμήμα.
Από τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών μας, δεν στάθηκε δυνατό
να απομονώσουμε ένα σύνολο αποκλειστικών χαρακτηριστικών, που να
αντιστοιχούν σε μια προσδιορισμένη φυτοκοινωνιολογικά ομάδα. Έτσι θα
αρκεστούμε να περιγράψουμε εδώ, μια ομάδα ακαθόριστη με βάση αυστηρά
φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια, που θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως
φυτοκοινότητα.
Οι τέσσερις πρώτες δειγματοληψίες που ελήφθησαν από την ανατολική
πλευρά, διατηρούν σημαντικές ομοιότητες με δύο του Quézel όπου το 1964
στην κοιλάδα «Ρεκκά» της Γκιώνας, περιγράφει την φυτοκοινωνία Asperula
clorantha – Daphne jasminea. Εκτός από την απουσία της Daphne jasminea
στις δικές μας δειγματοληψίες, η υπόλοιπη χλωριδική ακολουθία διατηρεί
σοβαρές ομοιότητες, εκείνης του Quézel που περιγράφηκε στη Γκιώνα,

305

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία
Επιπλέον η ομάδα εγκαθίσταται σε παρόμοιους οικοτόπους, σε κοινές
οικολογικές συνθήκες με εκείνες του ’64.
Η κοινότητα που περιγράφουμε εδώ, είναι εγκατεστημένη (όπως ήδη
αναφέραμε) σε κάθετους ασβεστολιθικούς βράχους, ενώ οι βαθιές πολλές
σχισμές που επιδεικνύουν τα «μέτωπα», επιτρέπουν υψηλή κάλυψη που
κυμαίνεται από 30 έως 60%. Αν και οι βραχώδεις αυτοί σχηματισμοί, έχουν
γενική έκθεση ανατολική, εν τούτοις η εμφάνιση ευρύτατων εγκολπώσεων
επιτρέπουν τοπικά την έκθεση της βλάστησης σε ενδιάμεσες εκθέσεις μεταξύ
ανατολής-βορρά και ανατολής-νότου, ενώ καταγράφησαν ακόμη δυτικές και
νότιες.
Η παρουσία της Asperula chlorantha (που αποτελεί ένα από τα δύο
χαρακτηριστικά είδη της γειτονικής φυτοκοινωνίας Asperula clorantha –
Daphne jasminea) είναι εξαιρετικά σταθερή, με σημαντική πληθοκάλυψη. Τα
χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Campanulion versicoloris είναι άφθονα,
με κύριους αντιπροσώπους τα: Onosma frutescens, Campanula versicolor,
Silene congesta, Cendranthus ruber, Inula verbascifolia ssp. parnassica, ενώ
συμπληρώνονται από την Campanula topaliana ssp. delfica (ενδημικό της
Στερεάς Ελλάδας), που εμπλουτίζει τοπικά την χλωριδική ακολουθία της
ομάδας. Με βάση τα χαρακτηριστικά taxa η παραπάνω κοινότητα εντάσσεται
ταξινομικά στην τάξη ONOSMETALIA FRUTESCENTIS της κλάσης
ASPLENIETEA RUPESTRIS.
Η τάξη ONOSMETALIA FRUTESCENTIS καθώς και η συνένωση
Campanulion versicoloris ορίσθηκαν από τον Quézel το 1964 και
ομαδοποιούν την βλάστηση των βραχωδών (χασμοφυτικών) φυτοκοινωνιών
της νότιας Ελλάδας, έως το υψόμετρο των 1500 περίπου μέτρων. Ο ίδιος στα
χαμηλά βράχια του Παρνασσού, περιέγραψε την φυτοκοινωνία Sideritis
roeseri – Alkanna graeca (Quézel 1964).
Πιο κάτω αναφέρουμε άλλες ομάδες του Campanulion versicoloris που
έχουν περιγραφεί στην Ελλάδα:
Ο Theocharopoulos et al. (2002) περιγράφουν την Inulo parnassica –
Ptilostemetum chamaepeuce. Η τελευταία επιδεικνύει μεγάλη ευρύτητα, κατά
μήκος της παραθαλάσσιας ζώνης βόρεια του Κορινθιακού κόλπου (από
Ναύπακτο μέχρι την Ιτέα). Ο Μαρούλης (2003) αναφέρει ότι η ίδια
φυτοκοινωνία αποικίζει ασβεστολιθικούς βράχους, δυτικών πλαγιών του
Ερυμάνθου στην Πελοπόννησο. Ο ίδιος εκεί, αναφέρει μια νέα φυτοκοινωνία
με το όνομα Saxifrago chysosplenifoliae – Athamantetum macedonica με
διάφορες όψεις, ενώ από το ίδιο όρος αναφέρει μια κοινότητα με Aubrieta
deltoidea – Peucedanum achaicum. Στην Πελοπόννησο επίσης ήταν γνωστή
η φυτοκοινωνία Asperulo arcadiensis – Hypericetum vesiculosi (Quézel
1964) από την Κυλλήνη. Το 2002 οι Theocharopoulos et al. την εντόπισαν και
στο Φαράγγι του Βουραϊκού. Σύμφωνα με τον Δημόπουλο (1993) η ίδια
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ομάδα, απαντά στην Κυλλήνη σε ένα νέο status, όπου η αφθονία της Aubrieta
deltoidea συμπληρώνεται με τα άλλα χαρακτηριστικά της συνένωσης.
O Καρέτσος (2001) στην γειτονική Οίτη αναφέρει μια κοινότητα με Inula
candica ssp. limonella από τα 200 έως τα 500 μέτρα, χωρίς την παρουσία του
Ptilostemon chamaepeuce.
Aπό τα Τζουμέρκα, περιγράφεται πρόσφατα, η Asperulo chloranthe –
Lomelosietum crenatae (Theocharopoulos et al. 2002), η οποία απαντά σε
κάθετους ασβεστολιθικούς βράχους, από το υψόμετρο των 900 μέτρων έως
τα 1250μ και χαρακτηρίζεται από τα είδη Lomelosia crenata, Asperula
chlorantha, Athamantha macedonica.
Φαίνεται ότι οι ποικιλία της βλάστησης της συνένωσης Campanulion
versicoloris στην Ελλάδα, είναι σημαντικά μεγάλη και σε συνδυασμό με την
μεταβολή των οικολογικών συνθηκών, δημιουργεί αρκετές διαφοροποιήσεις οι
οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να ομαδοποιηθούν σε αρκετές
διαφορετικές
υποσυνενώσεις
του
Campanulion
versicoloris.
Μια
ολοκληρωμένη ερευνητική προσπάθεια, σχετικά με τους βραχώδεις αυτούς
σχηματισμούς, θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει περισσότερο το σύνθετο
μωσαϊκό των ομάδων αυτών της βλάστησης.
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5.6.6 Η βλάστηση των ψηλών βραχωδών συμπλεγμάτων.
Kλάση:
Τάξη:
Συνένωση:

ASPLENIETEA TRICHOMANIS
POTENTILLETALIA SPECIOSAE

Silenion auriculatae

Πάνω από την συνένωση του Astragalo-Seslerion και σε ολόκληρο τον τραχύ
ορεινό όγκο των Βαρδουσίων, ξεπηδούν βραχώδη συγκροτήματα αποτελούμενα από
συμπαγείς ή κερματισμένους βράχους που καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες πάνω από το
επίπεδο των 1900 – 2000 μ. Παρόλο που από μακριά μοιάζουν εντελώς απογυμνωμένοι,
εκεί βρίσκουν μοναδικό καταφύγιο τα περισσότερα από τα ενδημικά είδη που μπορεί
κανείς να συναντήσει στο συγκρότημα. Αν και με μια επιπόλαια ματιά θα μπορούσε
κάποιος να ισχυρισθεί ότι τα βραχώδη αυτά συγκροτήματα παραμένουν ένα ενιαίο σύνολο
από οικολογικής άποψης, εντούτοις η κλίση, η έκθεση, η σύσταση και ο διαφορετικός
βαθμός αποσάθρωσης δημιουργούν ένα μωσαϊκό από διαφορετικά μικροκλιματικά
περιβάλλοντα ικανά να φιλοξενούν διαφορετικές βλαστητικές ομάδες. Η βλάστηση που
φιλοξενούν αποτελείται κυρίως από χασμόφυτα και βραχόφιλα είδη, από τα οποία ένα
υψηλό ποσοστό είναι ενδημικά ή σπάνια taxa. Συχνότατα μεταξύ των στενών σχισμών, το
λιγοστό έδαφος, καθώς και τα ίχνη της οργανικής ουσίας που σταθεροποιείται εκεί,
επιτρέπουν την εγκατάσταση αρκετών ειδών, κυρίως αγρωστωδών που δεν είναι
αποκλειστικά είδη των βράχων και που συνοδεύουν τις αποκλειστικά βραχόφιλες ομάδες.
Κατά την διάρκεια τις έρευνάς μας, είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε όλα τα
μεγάλα βραχώδη συμπλέγματα στα Βαρδούσια και να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη δύο
φυτοκοινωνιών και μιάς υποφυτοκοινωνίας (που αναφέρονται στα Βαρδούσια από τον
Quézel), μιάς ακόμη φυτοκοινωνίας γνωστή από την βιβλιογραφία από άλλα ορεινά
συγκροτήματα, ενώ καταφέραμε να απομονώσουμε δύο ακόμη νέα syntaxa στο ίδιο
φυτοκοινωνιολογικό επίπεδο. Τέλος επιβεβαιώσαμε την ύπαρξη μιας υποφυτοκοινωνίας
που αναφέρεται στο συγκρότημα από τον συνάδελφο κ. Μ. Θεοχαρόπουλο.
Βραχώδη συγκροτήματα με μεγάλο ενδιαφέρον εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό
τμήμα των Βαρδουσίων («Σούβλες», «Ψηλά» και «Πυραμίδα»), καθώς και κατά μήκος των
ψηλών τμημάτων της κορυφογραμμής από τον «Κόρακα» έως τα ψηλά βράχια του
«Όρνιου» νοτιότερα. Αντίθετα σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα που αποτελείται από μια
οροσειρά ομαλών όγκων με διάταξη από ανατολικά προς βόρειο-βόρειο δυτικά («Βουνό
της Χωμήριανης», «Σινάνι», «Ομαλό») δεν εντοπίζονται τέτοια βραχώδη συγκροτήματα.
Από συνταξινομικής άποψης οι ομάδες βραχωδών συμπλεγμάτων των μεγάλων
υψομέτρων στα Βαρδούσια όρη, εντάσσονται στην κλάση ASPLENIETEA TRICHOMANIS
στην τάξη POTENTILLETALIA SPECIOSAE και στην συνένωση Silenion auriculatae.
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Φυτοκοινωνία Campanulo aizooi - Campanuletum rupicolae (Quézel 1964)
Υποφυτοκοινωνία campanuletosum columnaris (Quézel 1973)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 17)

Η παραπάνω φυτοκοινωνία, αρχικά είχε εντοπισθεί από τον Quézel (Quézel 1964)
στην Γκιώνα και στον Παρνασσό. Το 1973 ο ίδιος (Quézel 1973) επισημαίνει στα
Βαρδούσια όρη, την υποφυτοκοινωνία με Campanula columnaris.
Πράγματι, στα Βαρδούσια η φυτοκοινωνία δεν απαντά με την τυπική της σύνθεση,
αλλά ως υποομάδα της φυτοκοινωνίας Campanula aizoon & Campanula rupicola που
συναντάτε σε Γκιώνα και Παρνασσό.
Η παραπάνω φυτοκοινωνία διαφορίζεται στα Βαρδούσια, με την παρουσία (της
αποκλειστικά ενδημικής στο συγκρότημα) Campanula columnaris. Η ομάδα αποικίζει
κάθετους συμπαγείς ασβεστολιθικούς βράχους σε υψόμετρα άνω των 1900μ. Στις
ασβεστολιθικές κορυφές του βορείου συγκροτήματος (Σούβλες, Ψηλά, Αλογοράχη, Πλάκα)
η ομάδα εμφανίζεται τυπικότερη ως προς την χλωριδική της ακολουθία. Ωστόσο η
παρουσία της Campanula columnaris είναι ευρύτατη στα ψηλά βράχια του νοτίου
συγκροτήματος, ακόμη και από τα 1700μ. και άνω. Ως προς τις οικολογικές συνθήκες
εγκατάστασής της, η υποφυτοκοινωνία με Campanula columnaris εμφανίζεται
περισσότερο προσαρμοσμένη σε θερμότερες και πιο ηλιόλουστες θέσεις, σε σχέση με την
επόμενη ομάδα των ψηλών κάθετων βράχων (Saxifraga spruneri – Viola poetica).
Η κάλυψη είναι χαμηλή και σχετίζεται με τις κλίσεις και το βαθμό αποσάθρωσης.
Έτσι σε απόλυτα κάθετους βράχους εμφανίζει συχνά κάλυψη κάτω του 10%, ενώ η μέση
γενική κάλυψη της ομάδας, κυμαίνεται μεταξύ 10 - 20%. Οι κλίσεις των βράχων που
αποικίζει η ομάδα παρουσιάζουν
διακύμανση απο 80% έως πάνω από 150%1. Ως
χαρακτηριστικό είδος της φυτοκοινωνίας Campanula aizoon & Campanula rupicola,
απομονώσαμε εδώ μόνο την Campanula rupicola η οποία είναι πραγματικά άφθονη στα
βραχώδη ασβεστολιθικά συμπλέγματα του συγκροτήματος πάνω από τα 1600 μ. Όσο για
την Campanula aizoon δεν εμφανίζεται στο συγκρότημα2.
Τα taxa: Silene auriculata, Hieracium pannosum, Silene parnassica αποτελούν τα
αντιπροσωπευτικότερα χαρακτηριστικά της συνένωσης Silenion auriculatae που απαντούν
στην ομάδα. Παρόντα είναι επίσης τα: Potentilla speciosa, Saxifraga paniculata, Saxifraga
sempervivum, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά της τάξης Potentilletalia speciosae
στην οποία ανήκει η ομάδα.
Φυτοκοινωνία Saxifrago spruneri – Violetum poeticae (Quézel 1964)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 17)

Η δεύτερη φυτοκοινωνία των ψηλών κάθετων βράχων εμφανίζει σημαντικές
διαφορές από την προηγούμενη. Καταγράφεται στα ψηλά κάθετα βράχια με πολύ μεγάλο
υψόμετρο, πάνω από τα 2.100 μ. και εκτείνεται μέχρι τα 2.450 μ. Σε αντίθεση με την ομάδα
της Campanula rupicola - η οποία εμφανίζεται ευρύτατα σχεδόν σε ολόκληρο τον ορεινό
1

Κλίση 100% ορίζεται η κλίση της υποτείνουσας ισοσκελούς τριγώνου . Αντιστοιχεί σε πλευρά με περιεχόμενη γωνία
45°. Έτσι η κάθετη πλευρά ενός βράχου φτάνει το 200%. Σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό της κλίσεις μπορεί να
ξεπεράσει και το 200% όταν η περιεχόμενη γωνία της κεκλιμένης πλευράς σχηματίζει με το νοητό οριζόντιο επίπεδο
γωνία μεγαλύτερη των 90°.
2
Η Campanula aizoon είναι ενδημικό taxon της Γκιώνας και του Παρνασσού.
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όγκο του συγκροτήματος - η παραπάνω φυτοκοινωνία περιορίζεται σε λίγες μόνο θέσεις,
όπου η διαμόρφωση των βράχων δημιουργεί τις ιδιαίτερες οικολογικές συνθήκες που
απαιτούνται για την εγκατάστασή της. Πράγματι η ομάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα απαιτητική
ως προς τις συνθήκες που διαμορφώνουν τον οικότοπο και οπωσδήποτε εμφανίζεται
περισσότερο εξειδικευμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη περιγραφείσα ομάδα. Την
καταγράψαμε στα ψηλά βράχια πάνω από την μεγάλη σάρα του «Πιτιμάλικου», στα νότια
βράχια γύρω από το οροπέδιο του «Μέγα Κάμπου» κοντά στον «Κόρακα», καθώς και
στην βόρεια έκθεση των βράχων της νότιας «Σούβλας». Στην τελευταία περιοχή η ομάδα
φαίνεται ότι συναντά τις ιδανικότερες συνθήκες εγκατάστασής της, αποτυπώνοντας έτσι
τον τυπικότερο και αντιπροσωπευτικότερο οικότοπο σε ολόκληρο το συγκρότημα, καθώς
τα χαρακτηριστικά της είδη και ιδιαίτερα το στρωματοειδές χαμαίφυτο Saxifraga spruneri
καταγράφηκε στις δειγματοληψίες μας, με ιδιαίτερα υψηλή πληθοκάλυψη.
Η ομάδα επισημαίνεται κυρίως λόγω της παρουσίας των μαξιλαρόμορφων
διαπλάσεων της Saxifraga spruneri που μοιάζει σαν πράσινη μεγάλη χελιδονοφωλιά, μέσα
στις εσοχές των απόκρημνων βράχων. Αντίθετα η παρουσία του στενότοπου ενδημικού
Viola poetica (μέσα στις σχισμές των βράχων), είναι τόσο διακριτική που δύσκολα γίνεται
αντιληπτή.
Συναντήσαμε την ομάδα πάντα σε βόρειες εκθέσεις και σε βράχια με αρνητικές
κλίσεις (που σχημάτιζαν με το οριζόντιο νοητό επίπεδο του εδάφους περιεχόμενη γωνία
μικρότερη από 90º). Η ομάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα ψυχρόφιλη αποφεύγοντας την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ προτιμά σημεία που σκιάζονται έντονα.
Κατά κανόνα η ομάδα συναντάται σε ασβεστολιθικά συμπαγή βράχια που
εμφανίζουν εδώ και κει σχισμές απ’ όπου προβάλλουν τα λεπτότατα άνθη της
μικροσκοπικής Viola poetica. Στην νότια Σούβλα όμως, η φυτοκοινωνία είναι
εγκατεστημένη σε σταθερούς όγκους πετρωμάτων που συνθέτονται από κόκκινους
πηλίτες φλυσχικής σύστασης, με διαδοχικές ενστρώσεις λατυποπαγών ασβεστολίθων,
που μεταξύ τους εγκλείουν ψαμμίτες. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική εικόνα σκούρου
κοκκινωπού υποστρώματος, με έντονα πτυχωμένες κάθετες επιφάνειες.
Η ομάδα εμφανίζεται πολύ φτωχότερη σε είδη από την ομάδα της Campanula
rupicola. Η κάλυψη είναι εξαιρετικά μικρή και κυμαίνεται από 5%-15%. Τα χαρακτηριστικά
είδη της φυτοκοινωνίας είναι Viola poetica, Saxifraga spruneri, Saxifraga sibthorpi. Aπό
φυτογεωγραφική άποψη τα χαρακτηριστικά αυτά είδη, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
σύνολο, καθώς η ομάδα αποτελείται από ένα taxon ενδημικό των βαλκανίων (Saxifraga
spruneri), με σπάνια παρουσία στον ελληνικό χώρο, ενώ τα ελληνικά ενδημικά Viola
poetica και Saxifraga sibthorpi (το πρώτο μόνο σε Παρνασσό και Γκιώνα), υπογραμμίζουν
την τοπική αξία της φυτοκοινωνίας.
Η παραπάνω φυτοκοινωνία έχει αναφερθεί για πρώτη φορά, από τον Quézel το
1964 σε Γκιώνα και Παρνασσό, ενώ το 1973 ο ίδιος, την κατέγραψε και στα Βαρδούσια
όρη. Στις δειγματοληψίες του Quézel εκτός από τα τρία παραπάνω είδη που
απομονώνονται και στις δικές μας δειγματοληψίες, επιπλέον καταγράφονται τα: Hieracium
gaudryi var. sibthorpianum (=H. pannosum) και το βαλκανικό ενδημικό Omphalodes
luciliae subsp. scopulorum. Tα αποτελέσματα των δειγματοληψιών μας βεβαιώνουν ότι το
Omphalodes luciliae subsp. scopulorum καταγράφεται στην ομάδα μόνο μια φορά.
Αντίθετα στον ίδιο πίνακα το O. luciliae καταγράφεται σε πέντε (5) από τις οκτώ (8)
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συνολικά δειγματοληψίες στην ομάδα της Campanula rupicola & Campanula columnaris.
Έτσι το συμπεριλαμβάνουμε στα χαρακτηριστικά είδη της τάξης. Όσο για την παρουσία
του H. pannosum (το οποίο ο Quézel το συμπεριλαμβάνει στα χαρακτηριστικά είδη της
παραπάνω ομάδας), φαίνεται αρκετά συνηθισμένη στα ψηλά βράχια του Silenion
auriculatae. Συνεπώς θα πρέπει να καταταγεί στα χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η παρουσία της ομάδας (με την παραπάνω σύνθεση),
είναι οπωσδήποτε μοναδική στην κεντρική Στερεά Ελλάδα, εν τούτοις και τα
Πελοποννησιακά όρη φιλοξενούν στα ψηλά κάθετα βράχια τους, μια παρόμοια ομάδα.
Πρόκειται για την φυτοκοινωνία Aquilegia ottonis & Saxifraga spruneri που κατεγράφη από
τους Quézel & Katrabassa (1974), που την περιέγραψαν, στους απόκρημνους βράχους
της Στυγός στον Χελμό. Οι παραπάνω ερευνητές αναφέρουν - για την ομάδα του Χελμού ότι πρόκειται για μια vicariant (παραλλαγή) της φυτοκοινωνίας Saxifrago spruneri –
Violetum poeticae της Στερεάς Ελλάδας.
Υποφυτοκοινωνία silenetosum barbeyanae (Theocharopoulos & al. 2002)
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 17)

Στην ίδια ομάδα, στάθηκε επίσης δυνατό να διαπιστώσουμε την ύπαρξη μιας
πρόσφατης καταγραφείσας υποφυτοκοινωνίας από τον συνάδελφο Θεοχαρόπουλο Μ.
Πρόκειται για την υποφυτοκοινωνία με Silene barbeyana που συναντήσαμε στα ψηλά
βράχια του οροπεδίου του «Μέγα Κάμπου» σε υψόμετρο 2.460 μ. Η υποφυτοκοινωνία
(που είναι εξαιρετικά περιορισμένη γεωγραφικά), αναπτύσσεται μόνο στην περιφέρεια των
βράχων του μεγάλου οροπεδίου που διατάσσονται από ανατολάς προς δυσμάς και που οι
βόρειες πλευρές τους, φιλοξενούν την εν λόγω υποομάδα. Εκτός από την έντονη
παρουσία του σπάνιου ενδημικού Silene barbeyana3 που διαφοροποιεί την παραπάνω
φυτοκοινωνία, το σύνολο εμπλουτίζεται με αρκετά είδη της συνένωσης του Silenion
auriculatae και εμφανίζει υψηλότερη πληθοκάλυψη (έως 20%) από την φυτοκοινωνία στην
οποία ανήκει.
Φυτοκοινωνία Arabo bryoidae - Rhamnetum sibthorpianae ass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 18)

Η φυτοκοινωνία αυτή καταγράφηκε στους κάθετους γυμνούς βράχους της περιοχής
του «Κορακόλιθου», κοντά στο «Λάκκο», στο «Όρνιο» και σε λίγες θέσεις νοτιότερα στην
«Ασφακότσουμα» (μερικά χιλιόμετρα βόρεια του χωριού «Δάφνος»).
Άν και η ομάδα δεν καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο σύνολο του συγκροτήματος,
είναι δυνατό να παρατηρηθεί σχεδόν παντού (σποραδικά) στον ορεινό όγκο, συνήθως
πάνω από τα 1700 μ. και μέχρι τα 1900 μ. Εκεί όμως που η ομάδα φαίνεται ότι συναντά
ιδανικούς για την εγκατάστασή της οικοτόπους, είναι η περιοχή του «Κορακόλιθου» δίπλα
στα Αρτοτινά λιβάδια. Ως προς τους οικοτόπους που αποικίζει, εμφανίζεται εξαιρετικά
απαιτητική, με ιδιαίτερες προτιμήσεις σε βόρειες εκθέσεις και σε ψυχρές θέσεις με ισχυρή
σκίαση. Εγκαθίσταται πάντα σε κάθετους συμπαγείς μονόλιθους με αρκετό ύψος,
συχνότατα απροσπέλαστους. Συχνά η ομάδα εμφανίζεται σε βραχώδεις σχηματισμούς
που σχηματίζουν ευρείες εσοχές διαμορφωμένες σαν αβαθή σπήλαια. Στις βαθιές τρύπες
3

Ενδημικό είδος της ελληνικής χλωρίδας με εξάπλωση στα Βαρδούσια όρη (μόνο στο οροπέδιο Μέγα Κάμπος), στην
γειτονική Γκιώνα και σε Παρνασσό.
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που αποκαλύπτονται σε αυτούς τους συμπαγείς ασβεστολιθικούς μεγάλους βράχους, οι
σκληρές ρίζες του ενδημικού λιτοδίαιτου Ράμνου βρίσκουν τα απαραίτητα για την επιβίωση
του. Λόγω του σκληρού περιβάλλοντος που αποικίζει η παραπάνω ομάδα, η συνολική
κάλυψη είναι εξαιρετικά χαμηλή (5% - 15%) και μόνο η παρουσία του Rhamnus
sibthorpiana (με την τάση του να δημιουργεί έρπουσα κόμη πάνω στους όρθιους
βράχους), ευθύνεται για την αύξηση της κάλυψης πάνω από το 10%. Το μέσο ύψος των
φυτών που αποτελούν την ομάδα είναι χαμηλό και φτάνει το πολύ τα 20 εκ. Εν τούτοις η
συχνή παρουσία μεγάλων ατόμων του Ράμνου ανεβάζουν το μέσο ύψος της ομάδας.
Λόγω της υψηλής απομόνωσής της, η φυτοκοινωνία εμφανίζεται πλούσια σε ενδημικά
είδη. Από τα χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας τα: Rhamnus sibthorpiana και Carum
heldreichii (= C. rupestre), είναι ελληνικά ενδημικά ενώ η Arabis bryoides είναι βαλκανικό
ενδημικό είδος. Τα χαρακτηριστικά της τάξης
POTENTILLETALIA SPECIOSAE
εκφράζονται με την έντονη παρουσία των Saxifraga paniculata, Potentilla speciosa,
Achillea holosericea, Draba lacaitae, ενώ τα: Silene auriculata, Campanula rupicola,
Hieracium pannosum, υπογραμμίζoυν την ισχυρή παρουσία των χαρακτηριστικών της
συνένωσης Silenion auriculatae στην οποία ανήκει η φυτοκοινωνία.
Κοινότητα με Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata comm. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 19)

Η ομάδα αποικίζει βραχώδη υποστρώματα ασβεστολιθικής σύστασης και εμφανίζεται
εξαιρετικά περιορισμένη στον ορεινό όγκο του συγκροτήματος. Αν και την εντοπίσαμε σε
τέσσερις διαφορετικές περιοχές (Ψηλά, Σκούφια, Σούβλες, Κόραξ), στο διάσελο μεταξύ του
κάτω και του πάνω «Ψηλού» (βόρειο-ανατολικά των Αρτοτινών λιβαδιών) και σε υψόμετρο
2.150 μ., η ομάδα βρίσκει κατάλληλες οικολογικές συνθήκες, διαμορφώνοντας εκεί μια
τυπικότερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χλωριδικής της σύνθεσης, σε σχέση με
τις υπόλοιπες θέσεις. Η εμφάνισή της συνδέεται με τα μεγάλα υψόμετρα και απαντά
συνήθως πάνω από τα 2000μ.
Συναντήσαμε την ομάδα σε κατακερματισμένα βραχώδη ζωνάρια, σε βραχώδεις
προεξοχές πάνω σε κορυφές και ψηλά διάσελα, όπου χτυπά δυνατά ο άνεμος.
Οικολογικά η ομάδα συνδέεται ασφαλώς με ψυχρές θέσεις και η χλωριδική της σύνθεση
εμφανίζεται τυπικότερη σε βόρειες εκθέσεις. Στις θέσεις αυτές, συμμετέχει μικρότερος
αριθμός ειδών, ενώ σε θερμότερα σημεία, ή σε θέσεις που το βραχώδες υπόστρωμα
διαθέτει κάποια μικρή ποσότητα οργανικής ουσίας (ανάμεσα από ευρείες σχισμές), η
συμμετοχή άλλων ειδών και κυρίως αγρωστωδών, γίνεται άμεσα αντιληπτή.
Παρατηρήσαμε ότι σε θέσεις όπου η συμμετοχή αγρωστωδών και άλλων ειδών της τάξης
DAPHNO-FESTUCETALIA (η οποία πλαισιώνει τα βραχώδη συμπλέγματα του Silenion
auriculatae σε αυτά τα υψόμετρα), ήταν αυξημένη, σαν αντανάκλαση των διαφορετικών
οικολογικών συνθηκών που επικρατούσαν εκεί.
Η γενική κάλυψη είναι χαμηλή και στους τυπικούς οικοτόπους δεν ξεπερνά το 15 –
20%. Το μέσο ύψος της ομάδας φτάνει τα 20 εκ. και μόνο σε θέσεις όπου η συμμετοχή
των αγρωστωδών αυξάνει σημαντικά, το ύψος μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκ.
Τα χλωριδικά στοιχεία της ομάδας είναι φτωχά σε αριθμό. Πρόκειται για τα: Achillea
pindicola subsp. pindicola και Minuartia stellata. Σημαντική είναι η συμμετοχή των: Silene
auriculata, Campanula rupicola, Silene parnassica, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της
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συνένωσης Silenion auriculatae στην οποία κατατάσσεται η κοινότητα. Όπως ήδη
αναφέραμε, συχνά η συμμετοχή ειδών της τάξης της DAPHNO-FESTUCETALIA είναι
σημαντική και ιδιαίτερα κάποιων αγρωστωδών όπως τα: Festuca cyllenica subsp.
cyllenica, Festuca polita, Stipa pennata subsp. pulcherrima.
Η κοινότητα Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata φαίνεται να
διατηρεί σημαντικές ομοιότητες με την φυτοκοινωνία Minuartio stellatae – Achilletum
clavenae Quézel (1967) που περιέγραψε ο P. Quézel στο «Περιστέρι» της Πίνδου. Η
τελευταία ομάδα αναφέρεται επίσης από τα Τζουμέρκα (Theocharopoulos & al. 2002).
Η ομάδα του Quézel ανήκει στην συνένωση του Galion degenii, η οποία μπορεί να
μην ομαδοποιεί τις φυτοκοινωνιολογικές ομάδες των βραχωδών χασμοφυτικών
συμπλεγμάτων στα Βαρδούσια όρη4, διατηρεί όμως πάνω στα ψηλά ασβεστολιθικά βράχια
κάποια αντιπροσώπευση με τα: Achillea holosericea, Saxifraga sempervivum, Edraianthus
graminifolius, Carum heldreichi. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο συνενώσεις
δηλ. Silenion auriculatae & Galion degenii έχουν κοινή τάξη.
Αν και η κοινότητα απαντά σε δύο θέσεις με μεγάλη χιλιομετρική διαφορά (Πάνω
Ψηλό – Όρνιο), εν τούτοις είναι φανερό, ότι οι οικότοποι του βορείου συγκροτήματος
(Πάνω Ψηλό), αντανακλούν σαφέστερα τις οικολογικές απαιτήσεις της ομάδας. Αντίθετα,
στις θέσεις του νοτίου συγκροτήματος (Όρνιο), στην ομάδα καταγράφεται έντονα η εισβολή
χαρακτήρων της DAPHNO-FESTUCETALIA. Από τα παραπάνω, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η ομάδα έχει βόρεια προέλευση με άμεση παραπομπή στις αντίστοιχες ομάδες της
Πίνδου.
Η ομοιότητες με τις αντίστοιχες ομάδες της Πίνδου, επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη
έχουμε αναφέρει στην ενότητα του ενδημισμού, σχετικά με την έντονη χλωριδική επίδραση
της Πινδικής οροσειράς στο συγκρότημα των Βαρδουσίων, ενώ το ίδιο – σε αρκετές
περιπτώσεις - επιβεβαιώνεται και σε φυτοκοινωνιολογικό επίπεδο.
Στους ασβεστολιθικούς βράχους των ψηλών βουνών της νότιας Ελλάδας
(Πελοπόννησο), η Minuartia stellata συμμετέχει στον συνδυασμό Minuartio stellatae –
Valerianetum olenaeae (Quézel 1964) ο οποίος καταλαμβάνει εκεί αντίστοιχους
οικοτόπους στην συνένωση Silenion auriculatae.
Συμπερασματικά, η νέα αυτή κοινότητα, εκφράζει μια μετάβαση μεταξύ των ομάδων
της Πίνδου του Galion degenii και αυτών της νότιας Ελλάδας που ομαδοποιούνται σε αυτή
του Silenion auriculatae. Υπογραμμίζουμε επίσης το βιογεωγραφικό ενδιαφέρον της
ομάδας που περιγράφουμε, καθώς τα Βαρδούσια για την ενδημική Achillea pindicola ssp.
pindicola αποτελούν το νοτιότερο σύνορο εξάπλωσης. Οπωσδήποτε φαίνεται να είναι μια
ενδιαφέρουσα ομάδα η οποία χρήζει περαιτέρω έρευνας.
Φυτοκοινωνία Sedo magellensae – Saturejetum horvatii ass. nova
(Φυτοκοινωνιολογικός Πίνακας 18)

Η φυτοκοινωνία συγκροτείται στο δυτικό κυρίως τμήμα του συγκροτήματος, μεταξύ
των ασβεστολιθικών πλαγιών των ψηλών συμπλεγμάτων (Σούβλες, Κορακόλιθος,
Αλογοράχη, Πλάκα, Ψηλά), που περικλείουν αμφιθεατρικά την περιοχή του «Λάκκου»
4

Η Συνένωση του Galion – degenii εντοπίζεται βορειότερα των Βαρδουσίων και έχει ως τώρα επισημανθεί έως την
νότια Πίνδο. Στα Βαρδούσια όρη όλες οι ομάδες της βλάστησης των ψηλών ασβεστολιθικών βράχων ομαδοποιούνται
στην συνένωση του Silenion – auriculatae.

316

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία
(Αρτοτινά λιβάδια). Αναπτύσσεται πάντα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα, σε χαμηλούς
βράχους ή ζωνάρια, με βαθιές σχισμές και ύψος από 60 εκ. μέχρι τρία μέτρα. Η ομάδα
εντοπίζεται σε υψόμετρο μεταξύ 1700 και 2100 μέτρων, ενώ σπανιότερα καταγράφεται και
σε χαμηλότερο υψόμετρο. Παρόλο που την απαντήσαμε σε αρκετές διαφορετικές εκθέσεις,
από το σύνολο των δειγματοληψιών διαφαίνεται μια τάση προτίμησης για εκθέσεις με
βόρειο προσανατολισμό, αναζητώντας περισσότερο σκιά και ψύχος.
Η φυτοκοινωνία είναι άμεσα διακριτή, κυρίως χάρη στην έντονη παρουσία του
ημιθαμνώδους χαμαίφυτου Saturejia horvatii ssp. macrophylla, που μοιάζει να επενδύει
τους βράχους των παραπάνω οικοτόπων. Η ενδημική αυτή Saturejia εμφανίζεται άφθονη
και στις έντεκα δειγματοληψίες που επιλέξαμε για την επισήμανση αυτού του group, ενώ
δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, που η συνολική κάλυψή της ξεπερνούσε το 15% ή 20% στις
επιλεγμένες επιφάνειες. Το μέσο ύψος της ομάδας δεν ξεπερνά τα 25 με 35 εκ. Η κάλυψη
εμφανίζεται υψηλή - συγκριτικά με άλλες βραχόφιλες φυτοκοινωνίες - και κυμαίνεται μεταξύ
30% και 50%. Οι κλίσεις είναι ισχυρές και κυμαίνονται μεταξύ 70% και 100%, που
αντιστοιχούν σε πλευρά με περιεχόμενη γωνία 30 έως 45 μοιρών.
Αν και τα καταγραφέντα είδη είναι πολλά, αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να
εμπλουτισθεί η ομάδα με ικανοποιητικό αριθμό χαρακτηριστικών ειδών. Έτσι τα
αποκλειστικά χλωριδικά είδη περιορίζονται στα: Saturejia horvatii ssp. macrophylla και
Sedum magellense. Συνταξινομικά η ομάδα ανήκει στη συνένωση του Silenon auriculatae,
ενώ τα χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης είναι συχνά σε εμφάνιση και σταθερότητα.
Μεταξύ αυτών, πιο σταθερά εμφανίζονται τα: Silene auriculata (7/11)5, Hieracium
pannosum (4/11). Από τα πολλά είδη που συνοδεύουν την ομάδα αξίζει να επισημάνουμε
την έντονη παρουσία της Minuartia stellata, η οποία επίσης δείχνει υψηλή σταθερότητα
(7/11), καθώς και του Astragalus angustifolius (6/11). Σε περιοχές που η ομάδα αποικίζει
ιδιαίτερα χαμηλά βράχια, η εισβολή χαρακτήρων άλλων γειτονικών συνενώσεων, είναι
ιδιαίτερα έντονη. Έτσι, εύκολα αναγνωρίζεται η εισβολή χαρακτηριστικών ειδών των
συνενώσεων τόσο του Stipo-Morinion (που περικλείει την ομάδα από τα κάτω), όπως τα:
Stipa pennata subsp. pulcherrima, Pterocephalus perrenis, Koeleria cristata, όσο και του
Astragalo-Seslerion που εισβάλει από τα ανώτερα και αντιπροσωπεύεται εδώ κυρίως με
την συμμετοχή κάποιων αγρωστωδών όπως της Festuca varia.
Θεωρούμε ότι η φυτοκοινωνία που περιγράφουμε εδώ είναι μια vicariant της
ομάδας του Quézel (1964): “Satureja parnassica Heldr. et Sart. & Sedum magellense” που
περιέγραψε από τον Παρνασσό. Η φυτοκοινωνία που καταγράφεται εδώ διαφέρει από
εκείνη του Παρνασσού ως προς την παρουσία των: Saturejia horvatii subsp. macrophylla,
Silene auriculata, Saxifraga paniculata, Pimpinella tragium subsp. tragium, Achillea
umbellata.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα του Quézel εμφανίζεται σαφέστατα
πλουσιότερη σε αποκλειστικά χαρακτηριστικά από την δική μας. Επιπλέον ένα από τα δύο
αποκλειστικά χαρακτηριστικά της φυτοκοινωνίας που εδώ περιγράφεται, δεν αναφέρεται
στην φυτοκοινωνία που περιγράφεται από τον Quézel στον Παρνασσό. Στην
πραγματικότητα (στα Βαρδούσια) έχουμε αντικατάσταση της Satureja parnassica Heldr. et
5

Από τις έντεκα (11) συνολικά δειγματοληψίες που επιλέξαμε στον πίνακα, το συγκεκριμένο taxon εμφανίζεται στις
επτά (7).
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Sart. του Παρνασσού από την Saturejia horvatii ssp. macrophylla, ενώ η πρώτη λείπει από

το συγκρότημα.
Στα Βαρδούσια η φυτοκοινωνία (σε σχέση με το υπόστρωμα), αναμφισβήτητα είναι
συνδεδεμένη με φαινόμενα ασβεστολιθικής διάβρωσης και επισημαίνεται κυρίως σε
υπολείμματα δολινών.
Κατά την επίσκεψή μας στον Παρνασσό (το καλοκαίρι του 2003) με τον συνάδελφο
Dr. Μ. Θεοχαρόπουλο, διαπιστώσαμε
σημαντικές μικροκλιματικές διαφορές στο
περιβάλλον της αντίστοιχης ομάδας του Παρνασσού. Η ομάδα του Quézel εκεί, είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τα συγκροτήματα των δολινών του Παρνασσού, που εμφανίζονται
ως στενές και βαθειές τρύπες ή ηπιότερα κοιλώματα. Από την συνολική περίμετρο αυτών
των δολινών, μόνο η μια ασβεστολιθική τους πλευρά έχει διασωθεί, ενώ από το σημείο
εισόδου του νερού ο έντονος βαθμός διάβρωσης έχει εξαφανίσει τον ασβεστόλιθο. Οι
δολίνες αυτές σκιάζονται ισχυρά και είναι ιδιαίτερα ψυχρές στο εσωτερικό τους. Αυτός είναι
και ο λόγος που το Sedum magellense εμφανίζει εκεί υψηλότερη πληθοκάλυψη από αυτή
των δικών μας δειγματοληψιών. Το μικροκλίμα στις δολίνες του Παρνασσού δείχνει
αρκετά διαφορετικό από τις «ανοικτές» δικές μας επιφάνειες, οι οποίες είναι σαφέστατα
πιο θερμές εξ’ αιτίας της έντονης αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στον
ασβεστόλιθο.
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Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
(Analyse Factorielle des Correspondances) (A.F.C)
(Παραγοντικός Χάρτης 4 & 5)
Ο παραγοντικός χάρτης 4 απεικονίζει τις ομάδες βλάστησης των ασβεστολιθικών
βράχων (χασμοφυτική βλάστηση). Πρόκειται για
τρις φυτοκοινωνίες, μια ακόμη
φυτοκοινωνία που απαντά στα Βαρδούσια με την μορφή υποφυτοκοινωνίας και μια
κοινότητα.
Ο άξονας 1 εκφράζει τις υψομετρικές διαβαθμίσεις στον παραγοντικό χώρο,
αυξάνοντας τα υψόμετρα προς τα αριστερά του. Ο κάθετος άξονας 2 εκφράζει τις
μεταβολές στην φύση των ασβεστολιθικών υποστρωμάτων. Έτσι στο ανώτερο τμήμα του
άξονα, αποτυπώνονται δειγματοληψίες που συναντώνται σε υποστρώματα περισσότερο
συμπαγή, όπως πάνω σε σκληρούς μονόλιθους. Αντίθετα στο κατώτερο τμήμα του ίδιου
άξονα, υπάρχει συσώρευση δειγματοληψιών που συναντήσαμε σε περισσότερο
κερματισμένους ασβεστολίθους. Τα υποστρώματα αυτά εμφανίζουν πολλές σχισμές και εξ’
αιτίας της φύσης τους, φέρουν έντονα τα σημάδια της μηχανικής αποσάθρωσης, ενώ
βρίσκονται χαμηλότερα στο επίπεδο του εδάφους σε σχέση με τους ψηλούς μονόλιθους
των ανώτερων (στον άξονα 2) φυτοκοινωνιών.
Οικολογικές ομοιότητες μεταξύ των ομάδων είναι δυνατό επίσης να εντοπισθούν.
Τα νέφη των δειγματοληψιών I & II εμφανίζουν κοινούς οικολογικούς χαρακτήρες αφού στο
πεδίο μοιράζονται παρόμοιους οικοτόπους με την μόνη διαφορά ότι η φυτοκοινωνία
Saxifrago spruneri – Violetum poeticae εγκαθίστανται σε ψυχρότερες θέσεις ισχυρά
σκιαζόμενες σε αντίθεση με την υποφυτοκοινωνία campanuletosum columnaris που
αποικίζει θερμότερες ηλιαζόμενες θέσεις.
Στον παραγοντικό χάρτη 5 απεικονίζονται όλες οι δειγματοληψίες των δύο
βραχωδών συνενώσεων δηλ. των : Silenion auriculatae & Campanulion versicoloris. Στην
αποικόνιση αυτή η ερμηνεία των δύο αξόνων είναι ίδια με αυτή του παραγοντικού χάρτη 4.
Οι δειγματοληψίες της πρώτης συνένωσης, που ομαδοποιεί τις βραχόφιλες φυτοκοινωνίες
των υψηλών βραχωδών συγκροτημάτων, συσσωρεύονται προς τα αριστερά του
συστήματος των αξόνων αποδίδοντας έτσι την αύξηση των υψομέτρων, ενώ η μοναδική
ομάδα της συνένωσης του Campanulion versicoloris αποτυπώνεται προς τα δεξιά του
συστήματος των αξόνων, καθώς αντιπροσωπεύει βραχώδης οικοτόπους χαμηλών
υψομέτρων.
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AXE 2

Συνένωση: Silenion auriculatae

1064

II

1058
1060

1061

I
1059
1021
1050
1099
1067

IV

1100
1024
1065 1087
1025

1081

1074

1018

1075 1093
1041

1105

1051

1044
1033

III

1077

1073

1049

1057
1071

1103

V

1008
1003

1072

1102
1101

1054 1038
1047
1015

1042
1045

1005
1006

I
II
III
IV
V

Φυτ/νία:
Υποφυτ/νία:
Κοινότητα:

Φυτ/νία:
Φυτ/νία:

1037

Saxifrago spruneri - Violetum poeticae
campanuletosum columnaris
Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata
Arabo bryoidae - Rhamnetum sibthorpianae
Sedo magellensae - Saturejetum horvatii

Παραγοντικός Χάρτης 4. (Άξονες 1 – 2)
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Παραγοντικός χάρτης δύο βραχωδών συνενώσεων:
Silenion auriculatae - Campanulion versicoloris
1073

Axe 2

1101

I

II

1024
1105
658
1025
1064 1102

659
1060

1021
1058

660
1050

1067 1059
1100
1099
1051
1003 1015
1008

1081

Axe 1

1005
1057 1065
1006 1074
1038 1093
1077

90
1041

1042

1033
1071

1043
1044

625

1072
80

I : Δειγματοληψίες της συνένωσης Silenion auriculatae
II : Δειγματοληψίες της συνένωσης Campanulion versicoloris

Παραγοντικός Χάρτης 4. (Άξονες 1-2)
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Σύνδεση των δειγματοληψιών στους φυτοκοινωνιολογικούς πίνακες
με θέσεις του πεδίου
Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

60
3
7
8
54
87
97
59
17
53
108
61
91
428
437

16
17
18
19
20
21

76
425
426
423
424
427

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Phillyreo latifoliae - Quercetum cocciferae
Μετά το χωριό Κάλλιον
Μακρυά Ράχη
Μακρυά Ράχη κοντά στον Αγ. Γρηγόριο τον Θεολόγο
Μακρυά Ράχη
Μακρυά Ράχη
Κόκκινος Ποταμός
Πριν τον Κόκκινο Ποταμό
Μετά το χωριό Κάλλιον
Κάτω από το χωριό Τριβίδι
Μακρυά Ράχη
Κάτω από το χωριό Τριβίδι
2 χλμ. πριν το χωριό Τριβίδι
2 χλμ. πριν το χωριό Κάλλιον
Κουνιάκος (Πουρνιάς)
Κάτω από το χωριό Κουνιάκος
ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Συνέχεια)
Προς τον Κόκκινο Ποταμό
Κόκκινος Ποταμός
Κόκκινος Ποταμός
Κοντά στον Ποταμό Μόρνο
Κοντά στον Ποταμό Μόρνο
Κόκκινος Ποταμός

84
85
86
30
77
37
55

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Huetio-Quercetum frainetto
7 χλμ. νότια του χωριού Πενταγιοί
Νότια του χωριού Πενταγιοί
Νότια του χωριού Πενταγιοί (προς τον Κόκκινο Ποταμό)
Μακρυά Ράχη
Μακρυά Ράχη
Μακρυά Ράχη (Πριν τον Αγ. Παντελεήμονα)
Μακρυά Ράχη

1
2
3
4
5
6
7

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Υγρόφιλες Ομάδες των χαμηλών ρευμάτων
1
2
3
4
5
6
7

57
105
104
106
51
72
88

Γρανιτσόρεμα
Ανώνυμο ρέμα γύρω από το Παλιόκαστρο
Ανώνυμο ρέμα γύρω κοντά στο Παλιόκαστρο
Ανώνυμο ρέμα νότια του Παλιόκαστρου
Αθανάσιος Διάκος
1,5 χλμ. πρίν το χωριό Διχώρι
Πρίν τον Κόκκινο Ποταμό
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

83
50
94
82
103
96
71
89
75
49

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας
ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Συνέχεια)
Πατσαρόρεμα
Κοκκινόρεμα
Κοκκινόρεμα
Πατσαρόρεμα
Πατσαρόρεμα
Αθανάσιος Διάκος
Ρέμα μέσα στον Δάφνο
Διακόπι
Σαϊτόρεμα (2 χλμ. βόρεια της Αρτοτίνας)
Σκόρδα Μουσουνίτσας

1
2
3
4
5
6
7

22
28
431
429
433
430
432

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

95
67
68
74
73
26
31
92
93
25
65
32
35
70
69

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4
(Ομάδα 1) Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae
Πρ.Ηλίας (δασικός δρόμος προς τα Καταφύγια)
Διαδρομή Κ. Μουσουνίτσα - Κουνιάκος (Διασταύρωση με Πρ. Ηλία)
Πρ.Ηλίας (7 Χλμ. από Αθ. Διάκο)
Αθ. Διάκος
2 χλμ. κάτω από Πρ. Ηλία (Κουνιάκου)
Μεταξύ Αθ. Διάκου και Πρ. Ηλία
Πρ.Ηλίας (7 Χλμ. από Αθ. Διάκο)
(Συνέχεια Πιν. 4) (Ομάδα 2) Trifolium speciosum - Abies borisi regis
500μ. Μετά την διασταύρωση με Πρ. Ηλία (Κουνιάκου)
"Κρύα Βρύση" διαδρομή Κουνιάκος-Μουσουνίτσα
Κάτω Μουσουνίτσα
Αρτοτίνα (500μ. προς Κορακόλιθο)
Διχώρι - Πρ. Ηλίας
5 χλμ. πριν τον Αθ. Διάκο
Μακρυά Ράχη
2-3 χλμ. πριν από τον Πρ. Ηλία (Κουνιάκος)
1 χλμ. πριν τη διασταύρωση με Πρ. Ηλία (Κουνιάκου)
2 χλμ. πριν τον Αθ. Διάκο
Προς Κουνιακίτικο Κάρκανο
Μακρυά Ράχη (Μετά τον Αγ. Παντελεήμονα)
Θέση "Σταυρός" 3 χλμ. δυτικά του χωριού Δάφνος
Πριν τον Δάφνο
Μακρυά Ράχη (Πριν τον Αγ. Παντελεήμονα)

436
434
435
62
63
66
438
439

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Helictotricho convoluti - Abietetum cephalonicae
Πάνω από το χωριό Κουνιάκος
Πάνω από το χωριό Κουνιάκος
Πάνω από το χωριό Κουνιάκος
Θέση : "Κουφολιθιά" (κοντά στον Πουρνιά)
Κουνιάκος (Πουρνιάς)
Κουνιάκος (Χαλιάς)
Θέση : "Λίπα" (Κουνιάκος)
Θέση : "Λίπα" (Κουνιάκος)

1
2
3
4
5
6
7
8
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας
ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6
STIPO-MORINION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

580
565
33
38
45
41
43
542
612
618
626
544

Γιδοβούνι
Κορακόλιθος
"Σταυρός" 1,5 χλμ ανατολικά του Δάφνου
Αργαλέτα
Πρ. Ηλίας "Κωστάριτσας"
Αργαλέτα
Πρίν από "Τρανό Βαρκό"
Πρ. Ηλίας "Κωστάριτσας"
Αργαλέτα
Κορακόλιθος
Κορακόλιθος
Κορακόλιθος

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ERYNGIO-BROMION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2

534
566
1001
597
543
689
666
1079
532
535
1076
582
503
501
502
512
634
635
636
553
628
547
1002
569

Αρτοτινά Λιβάδια
Κωστάριτσα
Δυτ. Σούβλα
Πάνω από το "Τρανό Βαρκό"
Πρίν τον "Κορακόλιθο"
"Ασφακότσουμα"
"Κορακόλιθος"
"Ασφακότσουμα"
Μετά τον Πρ. Ηλία (2 χλμ. προς τα Καταφύγια)
Κάτω από "Πλάκα" (Δυτ. συγκρότημα)
"Ασφακότσουμα"
Διασέλα : Γιδοβούνι - Πυραμίδα
"Ασφακότσουμα"
Πάνω από το "Τρανό Βαρκό"
Πάνω από το "Τρανό Βαρκό"
Όρνιο (Νότιο συγκρότημα)
Κάτω από την "Αλογοράχη" (Δυτ. συγκρότημα)
Κάτω από την "Αλογοράχη" (Δυτ. συγκρότημα)
Κάτω από την "Αλογοράχη" (Δυτ. συγκρότημα)
"Λάκκος" / Ατροτινά λιβάδια
Μεταξύ Αλογοράχης - Πλάκας
"Κορακόλιθος"
Δυτ. Σούβλα (Νότια πλευρά)
"Αλογοράχη"

638
644

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ASTRAGALO-SESLERION
Μεταξύ Αλογοράχης - Πλάκας
Κάτω από Κλεφτολακκούλα (διάσελο "Ψηλών")
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

3
4
5
6
7
8

641
581
629
570
576
598

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (Συνέχεια)
"Πλάκα"
"Γιδοβούνι"
"Αλογοράχη"
Κορυφή "Πάνω Ψηλού"
Διάσελο "Πάνω Ψηλού" - "Πλάκας"
Ασφακότσουμα

651
680
687
676
685
653
679
675
688
686
650
678
652
522
684
683

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ASTRAGALO-SESLERION
200μ. Δυτικά του "Κόρακα"
Κοντά στην "Ανώνυμη" κορυφή (βλ.687)
Πλατό "Ανώνυμης κορυφής" (2 χλμ.νότια του "Κόρακα")
Κορυφογραμμή (από "Κόρακα" προς "Ανώνυμη")
Κορυφογραμμή (νοτιότερα της "2322μ.")
Νότια του "Κόρακα"
Πριν την "Ανώνυμη" κορυφή
Κορυφή "Κόρακας" (2495μ.)_
"Ανώνυμη κορυφή" (2 χλμ.νότια του "Κόρακα")
2 χλμ. πριν τον "Κοκκινιά"
250μ. Δυτικά του "Κόρακα"
1 χλμ. Νότια του "Κόρακα"
Νοτιότερα του "Κόρακα"
"Πόρτες" Μέγα Κάμπου
Κοντά στην "Ανώνυμη" κορυφή (βλ.687)
Μετά την "Ανώνυμη" προς τον "Κοκκινιά"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ASTRAGALO-SESLERION
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

513
514
520
607
606
642
1022
630
1026

Όρνιο
Πόρτες "Όρνιου"
Διάσελο "Κλεφτολακκούλα" (ανάμεσα από τα "Ψηλά")
Κορυφή Όρνιου
Δυτ. Ορθοπλαγιά Όρνιου
Κάτω από "Πλάκα"
Αυχένας Σούβλες - Αλογοράχη
Βόρεια Σούβλα
Κάτω από "Πόρτες" (Σάρα Πιτιμάλικου)

526
610
647
608

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11
TRIFOLIETALIA
Πιτιμάλικο (Καταφύγιο ΠΟΑ)
Όρνιο (Νότιο συγκρότημα)
Μέγα Κάμπος
Όρνιο (Νότιο συγκρότημα)
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

609
524
591
605
617
663
588
48
601
506
662
667
632
562
631
107

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (Συνέχεια)
Όρνιο (Νότιο συγκρότημα)
Μέγα Κάμπος
Πιτιμάλικο (Πάνω από τα Καταφύγια)
"Βαθειά Λούζα"
Κάτω από τα "Μετερίζια"
Βουστινιτσιώτικα λιβάδια
Πιτιμάλικο
Πάνω από τον Πρ.Ηλία (Πρίν το Πιτιμάλικο)
"Βαθειά Λούζα"
"Κωστάριτσα"
Βουστινιτσιώτικα λιβάδια
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
500 μ. πριν το "Σταυρό" ("Πιτιμάλικο")

593
525
648
523
587
682
692
681
673
649
654
559
670
672
668
669

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 12
TRIFOLIETALIA
Πιτιμάλικο (Καταφύγια)
Μέγα Κάμπος
Μέγα Κάμπος
Μέγα Κάμπος
Πιτιμάλικο (Καταφύγια)
Κορυφογραμμή μεταξύ "Κόρακα" και "Κοκκινιά"
Μέγα Κάμπος
Κορυφογραμμή μεταξύ "Κόρακα" και "Κοκκινιά"
Κάτω από τα "Μετερίζια"
Μέγα Κάμπος
Μέγα Κάμπος
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")

78
613
614
615
39
19
599

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13
Υγρόφιλες ομάδες χιονολίβαδων
Προς το "Τρανό Βαρκό"
"Τρανό Βαρκό"
"Τρανό Βαρκό"
Ρεύμα κοντά στο "Τρανό Βαρκό"
Αργαλέτα (Βόρεια του Δάφνου)
3 χλμ. νότια του χωριού "Τριβίδι"
"Τρανό Βαρκό"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας

335

Φυτοκοινωνιολογική έρευνα - Οικολογία

Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

602
40
42
596
600
616
595
528
640
584
556
560
558
555
561

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας
ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13 (Συνέχεια)
Προς "Βαθειά Λούζα"
Αργαλέτα (Βόρεια του Δάφνου)
Αργαλέτα - "Τρανό Βαρκό"
Προς το "Τρανό Βαρκό"
"Τρανό Βαρκό"
"Τρανό Βαρκό"
Κάτω από τον "Σταυρό" Πιτιμάλικου
"Σταυρός" (Πιτιμάλικου)
Ρεύμα στον αυχένα μεταξύ Αλογοράχης - Πλάκας
"Σκασμένη Στρούγκα"
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14
Υγρόφιλες ομάδες των λιβαδιών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4

516
577
47
573
583
531
572
517
527
533
690
536
627
552
545
546
633
548
568
571

"Πιτιμάλικο"
"Κοπρισιές"
Πρ. Ηλίας (Πιτιμάλικου)
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
"Σκασμένη Στρούγκα"
Βαρδουσόρεμα - "Σκασμένη Στρούγκα"
Αρτοτινά Λιβάδια ("Λάκκος")
"Πιτιμάλικο"
Ρεύμα μετά τον Πρ. Ηλία
Κάτω από "Πλάκα"
"Τεντούλα"
Μεταξύ Σουβλών - Αλογοράχης
Διάσελο Αλογοράχης - Πλάκας
Κορακόλιθος (Κοντά στα Αρτ. Λιβάδια)
Κορακόλιθος (Κοντά στα Αρτ. Λιβάδια)
Κορακόλιθος (Κοντά στα Αρτ. Λιβάδια)
Πηγή Βαρδουσορέματος
Πάνω από τον Κορακόλιθο
Κορακόλιθος (Κοντά στα Αρτ. Λιβάδια)
Κάτω από "Κάτω Ψηλό"

1109
1053
1012
1106

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 15
DRYPETALIA
Κάτω από "Πόρτες" (Σάρα Πιτιμάλικου)
"Κάτω Ψηλό"
Κάτω από την κορυφή "Λιοντάρι"
Σάρα Πιτιμάλικου
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1108
1023
1094
1095
1016
1035
1080
1088
1089
1017
1056
1036
1107

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 15 (Συνέχεια)
Σάρα Πιτιμάλικου
Κάτω από την κορυφή "Λιοντάρι"
Κάτω από την βόρεια Σούβλα
Κάτω από την νότια Σούβλα
Κάτω από Σούβλες (Ανατολική πλευρά)
Κάτω από την δυτική Σούβλα
Σάρες Όρνιου
Ασφακότσουμα (Ανατ. πλευρά)
Πάνω από Κουνιακίτικο Κάρκανο
Κάτω από Σούβλες (Ανατολική πλευρά)
Βορειοδυτικά της Δυτ. Σούβλας
Σούβλες από δυτ. πλευρά
Κάτω από νότια Σούβλα

658
659
660
661
90
80
625

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16
CAMPANULION VERSICOLORIS
2 χλμ. νότια του Κουνιάκου
200μ . Βορειότερα της δειγμ. αρ. 658
800μ . Βορειότερα της δειγμ. αρ. 658
Πάνω από το χωριό Κουνιάκος
Διακόπι
Προς Κουνιακίτικο Κάρκανο
Πάνω από θεση "Χαλιάς" (Κουνιάκος)

1
2
3
4
5
6
7

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17
SILENION AURICULATAE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1061
1021
1050
1058
1099
1067
1059
1064
1060
1024
1100
1025
1105
1102
1103
1073
1101

Δυτική Σούβλα
Διάσελο Σούβλες - Αλογοράχη
Διάσελο "Ψηλών"
Δυτική Σούβλα
Πλάκα- "Πάνω Ψηλό"
Κοπρισιές
Δυτική Σούβλα
Νότια Σούβλα
Δυτική Σούβλα
Κάτω από "Λιοντάρι" (Σάρα Πιτιμάλικου)
"Πόρτες" προς Μέγα Κάμπο
Κάτω από "Πόρτες"
Οροπέδιο "Μέγα Κάμπος"
Κάτω από την κορυφή "Κόρακας"
Νότιο δυτικά του Κόρακα
Κάτω από την κορυφή "Κόρακας"
Κάτω από την κορυφή "Κόρακας"
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Αριθμός
στηλών
Πίνακα

Αριθμός
δειγματοληψίας

Τοπωνύμιο / θέση δειγματοληψίας
ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 18
SILENION AURICULATAE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8

1093
1075
1081
1087
1074
1077
1044
1033
1041
1065
1037
1038
1042
1043
1045
1047
1054
1057
1071
1072
1093

Κορακόλιθος
Ασφακότσουμα
Όρνιο
Κορυφή Όρνιου
Ασφακότσουμα
Ασφακότσουμα
Κωστάριτσα
Κορακόλιθος
Κορακόλιθος
Κοπρισιές
Σούβλες
Σούβλες
Κορακόλιθος
Κορακόλιθος
Αλογοράχη - Πλάκα
Πλάκα (Δυτ. Συγκρότημα)
"Πάνω Ψηλό"
Δυτ. Σούβλα
Κουνιακίτικος Κάρκανος
Κουνιακίτικος Κάρκανος
Κορακόλιθος

1049
1051
1005
1006
1003
1008
1018
1015

ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 19
SILENION AURICULATAE
Διάσελο "Πάνω Ψηλού"
Διάσελο "Κλεφτολακκούλα" (ανάμεσα από τα "Ψηλά")
Όρνιο
Όρνιο
Κάτω από δυτ. Σούβλα
Όρνιο (Κορυφογραμμή)
Πίσω από Σούβλες (Ανατ. πλευρά)
Κάτω από "Σκούφια"
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ΣΥΝΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Κλάση: Quercetea ilicis BR. – BL. 1936
Τάξη: Pistacio-Rhamnetalia QUÉZEL & BARBERO 1985
Συνένωση: Pistacio-Rhamnion QUÉZEL & BARBERO 1985
Φυτοκοινωνία: Phillyreo latifoliae-Quercetum cocciferae BARBERO & QUÉZEL 1976
Κλάση: Quercetea ilicis BR. – BL. 1936
Τάξη: Quercetalia ilicis BR. – BL. 1931 ex BR. – BL. 1936 em. RIV.-MART. 1974
Συνένωση : Quercion ilicis BR. – BL. 1931 ex BR. – BL. 1936 em. RIV.-MART. 1974
Φυτοκοινωνία: Helictotricho convoluti - Abietetum cephalonicae BARBERO & QUÉZEL
1976

Κοινότητα: Quercus ilex comm. nova
Κλάση: Quercetea pubescentis (OBERD. 1948) DOING-KRAFT 1955
Τάξη: Quercetalia pubescentis BR.-BL. 1931
Συνένωση: Quercion frainetto HORVAT 1954
Φυτοκοινωνία: Huetio-Quercetum frainetto RAUS ex RAUS 1980
Φυτοκοινωνία: Abieto borisii regis -Trifolietum speciosi BARBERO & QUÉZEL 1976
Συνένωση: Abieto-pinion BARBERO & QUÉZEL 1976
Φυτοκοινωνία: Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae BARBERO & QUÉZEL 1976
Κλάση: Populetea albae BR.-BL.1962
Τάξη: Populetalia albae BR.-BL. 1931
Συνένωση: Populion-albae BR.-BL. 1931
Φυτοκοινωνία: Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis BERGMEIER 1990
Όψη: Alnus glutinosa fac. nova
Φυτοκοινωνία: Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis
KRAUSE, LUDWIG, SEIDEL 1963

Κοινότητα: Platanus orientalis & Salix eleagnos com.nova
Κλάση : Asplenietea trichomanis BR.-BL. 1934
Τάξη : Onosmetalia frutescentis QUÉZEL 1964
Συνένωση : Campanulion versicoloris QUÉZEL 1964
Κοινότητα: Asperula chlorantha com. nova
Κλάση: Daphno-festucetea QUÉZEL 1964
Τάξη: Daphno-festucetalia QUÉZEL 1964
Συνένωση: Stipo-Morinion QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae QUÉZEL 1973
Υποφυτοκοινωνία: rhinanthetosum pubescenti subass. nova
Συνένωση: Eryngio-Bromion QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Marrubio velutini - Astragaletum rumelici QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: euphorbietosum glabriflorae subass. nova
Όψη: Prunus prostrata fac. nova
Όψη: Koeleria nitidula fac. nova
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Συνένωση: Astragalo-Seslerion QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Erysimo pusilli - Minuartietum stellatae QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: scabiosetosum crenatae subass. nova
Φυτοκοινωνία: Poo macedonicae - Festucetum variae ass. nova
Φυτοκοινωνία: Drabο parnassicae - Asperuletum boissieri ass. nova
Κοινότητα: Festuca cyllenica & Geranium subcaulescens comm. nova
Κλάση: Τrifolietea parnassi QUÉZEL 1964
Τάξη: Τrifolietalia parnassi QUÉZEL 1964
Συνένωση: Trifolion-parnassi QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Astragalo sirinici – Plantaginetum holostei QUÉZEL 1973
Όψη με Trisetum flavescens subsp. spledens fac. nova
Φυτοκοινωνία: Alopecuro gerardi - Crocetum sieberi QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: crocetosum veluchensis QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Festuco alpinae - Poetum trichophyllae ass. nova
Φυτοκοινωνία: Luzulo pindicae - Nardetum strictae QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: gnaphalietosum roeseri subass. nova
Κλάση: Drypetea spinosae QUÉZEL 1964
Τάξη: Drypetalia spinosae QUÉZEL 1964
Συνένωση: Silenion-caesiae QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Sclerochorto juncei - Euphorbietum deflexae QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: festucetosum affinae QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Scutelario alpinae - Lamietum picti QUÉZEL 1973
Κλάση: Asplenietea trichomanis (BR.-BL. 1934) OBERDORFER 1977
Τάξη: Potentilletalia speciosae QUÉZEL 1964
Συνένωση: Silenion auriculatae QUÉZEL 1964
Φυτοκοινωνία: Campanulo aizoi - Campanuletum rupicolae QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: campanuletosum columnaris QUÉZEL 1973
Φυτοκοινωνία: Saxifrago spruneri – Violetum poeticae QUÉZEL 1964
Υποφυτοκοινωνία: silenetosum barbeyanae THEOCHAROPOULOS et Al. 2002
Φυτοκοινωνία: Arabo bryoidae - Rhamnetum sibthorpianae ass. nova
Φυτοκοινωνία: Sedo magellensae – Saturejetum horvatii ass. nova
Κοινότητα: Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata
comm. nova
Η υγρόφιλη βλάστηση των χιονολίβαδων.
Κλάση: Betulo - Adenostyletea BR.-BL. 1931
Τάξη: Betulo - Adenostyletalia BR.-BL. 1931
Συνένωση: Cirsion appendiculati Horvat, Pawlowski & Walas 1937
Φυτοκοινωνία: Cirsio appendiculati - Calthetum laetae HORVAT 1935
Υποφυτοκοινωνία: caricetosum paniculatae subass. nova
Φυτοκοινωνία: Junco thomasii - Blysmetum compressi QUÉZEL 1964
Όψη: Juncus striatus fac. nova
Κοινότητα: Carex distans & Ranunculus velutinus comm.nova
Ομάδα: Pinguicula hirtflora - Silene pussila QUÉZEL 1973
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5.7 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Στην οικολογία με τον όρο διαδοχή εννοούμε την σταδιακή αντικατάσταση
των φυτοκοινωνιών ή οικοσυστημάτων γενικότερα, με άλλες φυτοκοινωνίες ή
οικοσυστήματα με την παρεμβολή σταδίων εξέλιξης αυτής της διαδικασίας. Η
διαδικασία αυτή της εξέλιξης, αφορά όλα τα οικοσυστήματα διαταραγμένα ή μη, και
είναι ένας φυσικός μηχανισμός προσαρμογής που λειτουργεί κάτω από την
επίδραση περιβαλλοντικών μεταβλητών είτε αβιοτικών (κλίμα, έδαφος), είτε
βιοτικών (επίδραση πληθυσμών στο οικοσύστημα, παθογενή αίτια κλπ.) που έχει
ως σκοπό την συντήρηση ή αποκατάσταση του ίδιου του οικοσυστήματος και την
εξέλιξή του στο διηνεκές, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του ως φυσικού
ενδιαιτήματος της ζωοκοινότητας.
Οικοσυστήματα που εμφανίζονται πάνω σε γυμνά εδάφη για πρώτη φορά,
ονομάζονται πρόδρομα οικοσυστήματα (π.χ μετά από πυρκαγιά) σε αντίθεση με τα
«τελικά οικοσυστήματα» τα οποία πέρασαν διάφορα εξελικτικά στάδια διαδοχής και
σήμερα βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας. Στα «τελικά»
οικοσυστήματα περιλαμβάνονται τα διαρκεί οικοσυστήματα και τα οικοσυστήματα
«κλίμαξ».
Ο όρος «κλίμαξ» που διατυπώθηκε το 1916 από τον F. E. Clements
απασχόλησε επι μακρόν τους ειδικούς. Αρχικά ο F. E. Clements διατύπωσε τη
θεωρία της μονοκλίμακας σύμφωνα με την οποία η κατάσταση «κλίμαξ» είναι μια
κατάσταση ισορροπίας στην οποία οδηγήθηκε ένα οικοσύστημα εξελικτικά υπό την
επίδραση του κλίματος. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν πρόκειται για μια
κατάσταση στατικής ισορροπίας αλλά δυναμικής ισορροπίας, όπου εμφανίζεται
σχετική σταθερότητα, αλλά εξακολουθούν να συμβαίνουν μεταβολές. Το 1939 ο
Tansley διατυπώνει την θεωρία της πολυκλίμακας σύμφωνα με την οποία σε κάθε
κλιματική περιοχή είναι δυνατό να υπάρξει όχι ένας τύπος, αλλά ένα μωσαϊκό
κλίμαξ τύπων. Στην δεύτερη θεωρία ο ρόλος του κλίματος είναι ασφαλώς
σημαντικός αλλά υποστηρίζεται ότι υπάρχουν παράλληλα και άλλοι περιορισμοί οι
οποίοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως παροδικά φαινόμενα. Με την θεωρία της
πολυκλίμακας όλες οι σταθερές κοινότητες μπορούν να θεωρηθούν ως κλίμακες
(J.C.Emberlin 1996). Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι δυνατό δύο ή περισσότερες
φυτοκοινωνίες ή ευρύτερα, φυτοκοινότητες να διανύουν το στάδιο «κλίμαξ» κάτω
από την επίδραση κοινού κλίματος και ωστόσο να είναι εντελώς διαφορετικές.
Τελικά το στάδιο «κλίμαξ» μπορεί να είναι το τελικό στάδιο εξέλιξης, μιας εξέλιξης
που αντανακλά τις αντίστοιχες μεταβολές παραγόντων όπως το έδαφος ή το
μικροκλίμα οπότε μιλάμε για εδαφοκλίμαξ ή κλιματική κλίμαξ αντίστοιχα.
Η συνεχής εξέλιξη από ένα πρόδρομο ή πρόσκοπο οικοσύστημα σε ένα
τελικό λέγεται προοδευτική διαδοχή σε αντίθεση με την αντίστροφη εξέλιξη που
λέγεται οπισθοδρομική διαδοχή. Τέλος ένα βήμα εξέλιξης στην διαδοχή των
οικοσυστημάτων λέγεται στάδιο εξέλιξης (Ντάφης 1986). Η αναγνώριση των
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εξελικτικών σταδίων δεν είναι ασφαλώς εύκολη εν τούτοις το στάδιο «κλίμαξ» είναι
δυνατό να αναγνωρισθεί καθώς παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα:
 Είναι ένα σταθερό σύστημα σε ισορροπία με το βιοτικό και αβιοτικό
περιβάλλον.
 Η ιστάμενη βιομάζα τείνει να μην έχει διακυμάνσεις.
 Το σύστημα είναι αυτοδιατηρούμενο.
 Η ποικιλότητα είναι αρκετά μεγάλη και η σύνθεση όσο και η πληθοκάλυψη των
ειδών που συνθέτουν το σύστημα δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις,
συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη.
Δασικά και προδασικά οικοσυστήματα από τον μέσο-μεσογειακό εως τον υπερμεσογειακό όροφο βλάστησης του συγκροτήματος των Βαρδουσίων – Μοντέλο
ορόφωσης – όροφοι βλάστησης.
Η κατακόρυφη διαδοχή της βλάστησης σαν αποτέλεσμα της μεταβολής του
βιοκλίματος με το υψόμετρο σε ένα όρος, διαμορφώνει τελικά διαφορετικούς
τύπους βλάστησης ανά βιοκλιματικό όροφο. Κάθε βιοκλιματικός όροφος μπορεί να
περιλαμβάνει ένα σύνολο από διαφορετικές κοινότητες ή φυτοκοινωνίες στους
οποίους επιδρούν παρόμοιοι βιοκλιματικοί παράγοντες. Η έννοια του ορόφου
βλάστησης δεν συνδέεται μόνο με το υψόμετρο αλλά και με το γεωγραφικό πλάτος
ενός τόπου. Η σύνθεση του ορόφου βλάστησης με το γεωγραφικό πλάτος, έχει σαν
αποτέλεσμα την μεταβολή των υψομετρικών ορίων των ορόφων βλάστησης σε ένα
όρος. Η μεταβολή των ορίων ενός βιοκλιματικού ορόφου μπορεί να επιφέρει
ματακίνηση των ορίων του ορόφου ακόμη και άνω των 100 μ. για κάθε βαθμό
μεταβολής του γεωγραφικού πλάτους. Μετακίνηση επίσης των ορίων επιφέρουν και
οι εκθέσεις. Έτσι σε βόρειες εκθέσεις έχουμε μετακίνηση των ορίων προς τα κάτω,
σε αντίθεση με τις νοτιότερες και θερμότερες όπου συμβαίνει το αντίθετο. Για τους
παραπάνω λόγους δεν μπορούν να θεσπιστούν απόλυτα όρια των ορόφων
βλάστησης σε ένα όρος, παρά μόνο σχετικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι όροφοι βλάστησης του
συγκροτήματος των Βαρδουσίων καθώς και ο τύπος βλάστησης που αυτοί
φιλοξενούν. Κατά την ονοματολογία των ορόφων βλάστησης ακολουθήσαμε τις
προτάσεις των Ozenda (1975) και Quézel (1976). Η διαφορά των δύο προτάσεων
έγκειται στο γεγονός ότι ο όρο-μεσογειακός όροφος κατά Ozenda αντιστοιχεί στον
ορεινό μεσογειακό του Quézel, ενώ ο όρο-μεσογειακός του Quézel αντιστοιχεί στον
υψο-μεσογειακό του Ozenda. Οι ίδιοι περιγράφουν ανά όροφο την δυνητική
βλάστηση κάθε ορόφου δηλ. την τυπική βλάστηση αντιπροσωπευτική του
βιοκλίματος για κάθε όροφο. Στον παρακάτω πίνακα αντιπαραθέτουμε την δυνητική
βλάστηση σε σχέση με την υπάρχουσα για κάθε όροφο βλάστησης.
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Όροφοι βλάστησης

Δυνητική βλάστηση

Υπάρχουσα βλάστηση

Ορο-μεσογειακός όροφος

“Pelouses ecorchees”
Βλάστηση ασβεστολιθικών
βράχων - Σάρες

Χιονολίβαδα (“Pelouses
στεπόμορφα
λιβάδια
Βλάστηση ασβεστολιθικών
βράχων - Σάρες

Δάσος ορεινών
κωνοφόρων (Abies
cephalonica) και αραιοί
σχηματισμοί με Juniperus
foetidissima

Μικτά δάση Abies
cephalonica και Abies
borisii regis, αραιοί
σχηματισμοί με Juniperus
foetidissima –
Στεπόμορφα λιβάδια

(Χαρακτηρισμός κατά Quézel)

Υψ. (1800 / 1900 –
2495μ.)

Ορεινός μεσογειακός
(Χαρακτηρισμός κατά Quézel)

Υψ. (1400/15001800/1900)

Υπερ-μεσογειακός
(Χαρακτηρισμός κατά Ozenda)

Υψ. (900/1000-1400/1500)

Μέσο-μεσογειακός
(Χαρακτηρισμός κατά Ozenda)

Υψ. (500 - 900/1000)

Δάσος φυλλοβόλων
δρυών και δάσος ορεινών
κωνοφόρων

Δάσος αειφύλλων
σκληροφύλλων

ecorchees”) και

Δάση Abies cephalonica
(νότιο-ανατολικές εκθέσεις)

Μικτά δάση A.cephalonica
και A.borisii regis, δάση
Quercus frainetto (δυτικά).

Προδασικοί πρινώνες,
Υποβαθμισμένα δάση
Quercus frainetto και
διαπλάσεις από Q.
coccifera & J.oxycedrus

όσο αφορά την διαδοχή των προδασικών οικοσυστημάτων θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι η διαδοχή αυτή αφορά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις
οπισθοδρομική διαδοχή με ανθρωπογενή αίτια τα οποία εστιάζονται σε τρεις κύριες
δραστηριότητες που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στον μεσο-μεσογειακό όροφο
βλάστησης. Πρόκειται για την υπερβόσκηση την ξύλευση και τις πυρκαγιές. Στα
άνω όρια των δασών του υπερ-μεσογειακού ορόφου βλάστησης η υπερβόσκηση
και οι ανεξέλεγκτες υλοτομίες οδήγησαν στην δημιουργία της συνένωσεις του
Stipo-Morinion το οποίο επεκτείνεται έως την ανώτερη δασική περιοχή. Στην
ενότητα της βλάστησης όπου περιγράφουμε την παραπάνω συνένωση και τις
φυτοκοινωνίες της, αναφέρουμε με λεπτομέρειες τα αίτια αυτής της εξέλιξης.
Στον μέσο-μεσογειακό όροφο βλάστησης τα δάση της Quercus frainetto
έχουν υποστεί σοβαρά της συνέπειες της ανθρωπογενούς οπισθοδρομικής
διαδοχής κυρίως υπό την επίδραση των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε συνδυασμό
με την υπερβόσκηση. Έτσι έχουν αντικατασταθεί σταδιακά από πρινώνες που
διαθέτουν αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προσαρμογής τόσο στην καύση
όσο και στην βόσκηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα οπισθοδρομικής διαδοχής
αποτυπώνεται στο σχήμα 1.
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Στα ίδια αίτια οφείλεται και η εξαφάνιση των δασών της Quercus pubescens
που έγινε αρκετά χρόνια πριν. Σήμερα τα μοναδικά σημάδια που μαρτυρούν την
πρώην ύπαρξη αυτών των δασών, είναι ελάχιστες σε αριθμό λόχμες ή ορθότερα
συνδενδρίες αλλά και μεμονωμένα γηραιά άτομα της χνοώδους δρυός γύρω από
την λίμνη του Μόρνου.
Όσο αφορά την ελάτη, της οποίας τα κατώτερα υψομετρικά όρια των δασών
της εκτείνονται στα ανώτερα όρια του μεσο-μεσογειακού ορόφου, οι ανθρωπογενής
επεμβάσεις άρχισαν με τις εκτεταμένες υλοτομίες που θα πρέπει να ήταν
αποψιλωτικές στα όρια του δάσους. Αυτές οδήγησαν στην πλήρη αποψίλωση των
κατώτερων ορίων της και συνεπώς στην δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος
στο οποίο βέβαια η ελάτη δεν μπορούσε να επαναγκατασταθεί (ως σκιόφιλο είδος)
ή ορθότερα δόθηκε η ευκαιρία στον πρίνο (ο οποίος γειτνίαζε με τα ελατοδάση), να
καλύψει τις αποψιλωμένες επιφάνειες πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από
την ελάτη. Έτσι σημαντικό τμήμα των κατώτερων υψομετρικών ορίων των
ελατοδασών αντικαταστάθηκαν με πρινώνες. Έτσι υπο την επίδραση των ανωτέρω
επεμβάσεων η φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti - Abietetum cephalonicae
καθώς και η φυτοκοινωνία Abieto borisii regis -Trifolietum speciosi είναι δυνατό να
οδηγηθεί σε στάδιο Juniperus oxycedrus. Το τελευταίο είναι στοιχείο των
ελατοδασών αλλά σε ανοικτό περιβάλλον επεκτείνεται καθώς ευνοείται από το φώς
και επιπλέον επιδεικνύει υψηλή αντοχή στην βόσκηση. Στην συνέχεια και εφ’ όσον
η έκταση γειτνιάζει με διαπλάσεις του Quercus coccifera το τελευταίο συνήθως
εισβάλει δυναμικά. Το τελευταίο στάδιο είναι δυνατό να διαρκέσει επί μακρόν. Η
τελική κατάληξη (τουλάχιστο σε χαμηλά υψόμετρα), θα μπορούσε να είναι η
φυτοκοινωνία Phillyreo latifoliae - Quercetum cocciferae (σχήμα 2). Τέτοια
περίπτωση διαδοχής όπου η τελευταία φυτοκοινωνία διαδέχτηκε τελικά αυτήν του
Abieto borisii regis -Trifolietum speciosi συνέβη στα κατώτερα όρια της ελάτης
βόρεια του Κουνιάκου, μετά την θέση «Χαλιάς». Ανάλογες επεμβάσεις οδήγησαν τα
ανώτερα επίσης όρια της ελάτης στον υπερ-μεσογειακό όροφο, την μετατροπή μιας
ευρείας ζώνης των δασών της, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον που σήμερα
καταλαμβάνει η συνένωση του Stipo-Morinion. Ένα τέτοιο παράδειγμα
οπισθοδρομικής διαδοχής αποτυπώνεται στο σχήμα 3 όπου η φυτοκοινωνία Lilio
chalcedonici - Abietetum cephalonicae (Κλίμαξ) της συνένωσης του Abieto-pinion,
είναι δυνατό να παραχωρήσει την θέση της (στα ανώτερα όρια των ελατοδασών),
τελικά στην φυτοκοινωνία Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoideae
(Κλίμαξ) της συνένωσης του Stipo-Morinion.
Ανωδασική βλάστηση
(Ορεινός-μεσογειακός όροφος – Όρομεσογειακός όροφος)
Η βλάστηση των ανωδασικών ορόφων εμφανίζει μια ιδιαίτερα μεγάλη
ποικιλότητα οικοτόπων σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων
του περιβάλλοντος. Οι έντονες μεταβολές του υψομέτρου, η μεγάλη ποικιλία των
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εδαφικών υποστρωμάτων και της πετρολογικής σύστασης σε συνδυασμό με το
μικροκλίμα είναι οι κύριες αιτίες για την δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων που
φιλοξενούν διαφορετικού τύπου βλάστηση. Μετά τις επι τόπου παρατηρήσεις τόσο
των ομάδων της ανωδασικής βλάστησης όσο και της εξελικτικής τους διαδικασίας
(διαδοχή) είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε τα παρακάτω συμπεράσματα:
Με εξαίρεση την υπερβόσκηση που ασκείται κυρίως στα πεδία των λιβαδιών
και την διάνοιξη οδών θερινής βατότητας μέχρι το επίπεδο των στάνεων, καμιά
άλλη ανθρωπογενής επίδραση δεν φαίνεται να επηρεάζει την εξελικτική πορεία των
σταδίων διαδοχής της βλάστησης σε αυτά τα υψόμετρα. Συνεπώς η διαδικασία της
εξέλιξης της βλάστησης θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική διαδοχή.
Η χρονική διάρκεια των σταδίων διαδοχής δεν θα πρέπει να θεωρείται πιο
μακρά συγκριτικά με αυτά των κατώτερων υψομέτρων˙ καθώς ούτε η χαμηλή
θερμοκρασία ούτε η μακρά χρονική διάρκεια της χιονοκάλυψης φαίνεται να
επηρεάζουν την ταχύτητα της φυσικής εξέλιξης. Αυτό δικαιολογείται λόγω της
προσαρμογής των φυτικών ειδών στο ψύχος, αλλά και του σύντομου ετήσιου
κύκλου ζωής των.
Η υψηλή εξειδίκευση στην δυνατότητα προσαρμογής των ειδών στα ποικίλα
μικροπεριβάλλοντα, αλλά και ο μειωμένος ανταγωνισμός φαίνεται να είναι ο λόγος
του μικρού αριθμού των σταδίων διαδοχής που μεσολαβεί μεταξύ των πρόδρομων
μέχρι τις τελικές φυτοκοινωνίες (κλίμαξ).
Οι περισσότερες φυτοκοινωνίες στα υψόμετρα αυτά βρίσκονται στην
κατάσταση «κλίμαξ», η οποία είναι συνήθως «εδαφική κλίμαξ» ή «κλιματική
κλίμαξ».
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διαδοχής που ακολουθεί τις μεταβολές του
γεωλογικού υποστρώματος απεικονίζεται στο σχήμα 4, όπου η φυτοκοινωνία
Campanulo aizoi - Campanuletum rupicole η οποία αποικίζει συμπαγή
ασβεστολιθικά βράχια παραχωρεί σταδιακά τη θέση της μετά την διεργασία της
μηχανικής αποσάρθρωσης του μητρικού πετρώματος είτε στην φυτοκοινωνία Sedo
magellensae – Saturejetum horvatii της ίδιας συνένωσης είτε στην Scutelario
alpinae - Lamietum picti της τάξης της Drypetalia σε σάρες. Το κριτήριο της
κατεύθυνσης, είναι εδώ ο βαθμός αποσάρθρωσης αλλά κυρίως ο ρυθμός της
τροφοδοσίας των υλικών της αποσάρθρωσης. Αν ο ρυθμός αποσάρθρωσης είναι
συνεχής και αδιάλειπτος και τα υλικά σε ισχυρό βαθμό αποσαρθρωμένα, έχουμε
την δημιουργία σάρας με την αντίστοιχη εγκατάσταση ομάδων προσαρμοσμένων
σε αυτό το περιβάλλον. Στη συνέχεια (μεταβατικό στάδιο 1) η φυτοκοινωνία Sedo
magellensae – Saturejetum horvatii που αποικίζει χαμηλά βραχώδη υποστρώματα
γεμάτα σχισμές, μπορεί να εξελιχθεί με την βοήθεια περαιτέρω αποσάρθρωσης
στην υποφυτοκοινωνία euphorbietosum glabriflorae της φυτοκοινωνίας Marrubio
velutini - Astragaletum rumelici. Με την συνεχή κατατριβή των λεπτόκοκκων πλέον
υλικών και την συνεχή πρόσχωση η υποφυτοκοινωνία είναι δυνατό να μετατραπεί
σε τυπική φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum rumelici. Στον δεξιό
εξελικτικό κλάδο του ίδιου σχήματος η φυτοκοινωνία Scutelario alpinae – Lamietum
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picti που καταγράφεται στην ανώτερη υψομετρικά ζώνη των σαρών όπου λαμβάνει
χώρα έντονη αποσάρθρωση, με την συνεχή ολίσθηση των υλικών προς τα κάτω,
παραχωρεί την θέση της στην φυτοκοινωνία Sclerochorto juncei - Euphorbietum
deflexae που αναπτύσσεται στο κύριο σώμα της σάρας με αποκλειστικά σαρόφιλα
είδη. Η συνεχής ολίσθηση των υλικών και η πρόσχωσή τους είτε στην τάξη της
Trifolietalia (εφ’ όσον υπάρχει γειτνίαση) (στάδιο 2), είτε στην συνένωση του
Eryngio-Bromion (στάδιο 3), οδηγεί στην πρώτη περίπτωση στην εγκατάσταση της
φυτοκοινωνίας Alopecuro gerardii – Crocetum sieberi ενώ στην δεύτερη εισέρχεται
σε ένα μεταβατικό στάδιο και διαδοχικά μετά τα στάδια 4 και 6 περνά στην
φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum rumelici. Επίσης η φυτοκοινωνία
Alopecuro gerardii – Crocetum sieberi μπορεί να οδηγήσει μετά από συνεχή
υπερβόσκηση κατά τόπους στην φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum
rumelici. Μπορέσαμε να επισημάνουμε στο «Πιτιμάλικο» αρκετές υπερβοσκημένες
θέσεις που εμπλουτίζονται άφθονα με αρκετά ακανθώδη της συνένωσης του
Eryngio-Bromion. Η φυτοκοινωνία Alopecuro gerardii – Crocetum sieberi ή
συνηθέστερα η περισσότερο ξηρόφιλη Astragalo sirinici – Plantaginetum holostei
σε επαφή με την συνένωση του Stipo-Morinion μπορεί να σταδιακά να την διαδεχτεί
η Junipero foetidissimae - Onobrychidetum ebenoideae (στάδιο 5) μετά από
συνεχή υπερβόσκηση ή χαλάρωση του εδαφικού τάπητα υστέρα από τις
επεμβάσεις διάνοιξης οδών με βαριά μηχανήματα.
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Ανθρωπογενής
οπισθορδομική διαδοχή

Σχηματική αποικόνιση των εξελιχτικών σταδίων διαδοχής της φυτοκοινωνίας
Huetio - Quercetum frainetto

Φυτοκοινωνία
Huetio - Quercetum
frainetto
(Κλίμαξ)
Κάτωτερα
υψομετρικά
όρια

Ανώτερα
υψομετρικά όρια,
επαφή με ελάτη

Στάδιο J. oxycedrus &
Abies borisii regis

Στάδιο Juniperus
oxycedrus

Κοινότητες με
Quercus ilex & Arbutus
unedo

Φυτοκοινωνία
Abieto borisii regis Trifolietum speciosi
(Κλίμαξ)

Στάδιο Juniperus
oxycedrus & Quercus
coccifera

Πυρκαγιές Βόσκηση

Πυρκαγιές Βόσκηση

Διαπλάσεις Μακκίας /
Φυτοκοινωνία
Phillyreo latifoliaeQuercetum cocciferae

Σχήμα 1
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Φυσική διαδοχή

Σχηματική αποικόνιση των εξελιχτικών σταδίων διαδοχής των φυτοκοινωνιών
Abieto borisii regis -Trifolietum speciosi & Helictotricho convoluti - Abietetum cephalonicae

Δάσος φωτοφύλλων
κωνοφόρων

Δάσος φυλλοβόλων
δρυών

Μικτά δάση δρυών / φωτ.κων. &
A.cephalonica (Μετάβαση)

Ανθρωπογενής
οπισθορδομική διαδοχή

Φυτοκοινωνία
Abieto borisii regis Trifolietum speciosi
(Σε φλύσχη)

Φυτοκοινωνία
Helictotricho convoluti Abietetum cephalonicae
(Σε ασβεστόλιθο)
(Κλίμαξ)

Στάδιο Juniperus
oxycedrus

Κατώτερα
υψομετρικά όρια

Στάδιο
J. oxycedrus &
Q. coccifera

Πυρκαγιές

Φυτοκοινωνία
Phillyreo latifoliaeQuercetum cocciferae

Σχήμα 2
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Φυσική διαδοχή

Σχηματική αποικόνιση των εξελιχτικών σταδίων διαδοχής της φυτοκοινωνίας
Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae

Δάσος φωτοφύλλων
κωνοφόρων

Δάσος φυλλοβόλων
δρυών

Μικτά δάση δρυών / φωτ.κων. &
A.cephalonica (Μετάβαση)

Ανθρωπογενής
οπισθορδομική διαδοχή

Φυτοκοινωνία
Lilio chalcedonici Abietetum cephalonicae
(Κλίμαξ)

Στάδιο Juniperus
oxycedrus

Κατώτερα
υψομετρικά όρια

Ανώτερα
υψομετρικά όρια

Στάδιο
J. oxycedrus &
Q. coccifera

Στάδιο J.oxycedrus &
J. foetidissima

Ανώτερα
υψομετρικά όρια
(Stipo-Morinion)

Πυρκαγιές

Φυτοκοινωνία

Φυτοκοινωνία
Junipero foetidissimae Onobrychidetum
ebenoideae
(Κλίμαξ)

Phillyreo latifoliaeQuercetum cocciferae

Σχήμα 3
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Σχηματική αποικόνιση των εξελιχτικών σταδίων διαδοχής των φυτοκοινωνιών της
ανωδασικής περιοχής
Φυτοκοινωνία
Campanulo aizoi Campanuletum rupicole

Φυτοκοινωνία
Scutelario alpinae Lamietum picti

1
Φυτοκοινωνία
Sedo magellensae –
Saturejetum horvatii

Υποφυτοκοινωνία
euphorbietosum
glabriflorae

Φυτοκοινωνία
Alopecuro gerrardii Crocetum sieberi

3

Υπερβόσκηση
επαφή με EryngioBromion
Επαφή με StipoMoriniom

5
Στάδιο
Juniperus foetidissima

Μεταβατικό στάδιο με
εισβολή στοιχείων του
Erygnio - Bromion

4
Στάδιο επικράτησης
ακανθωδών
( Erygnium amethystinum)

6

Φυτοκοινωνία
Marrubio velutini Astragaletum rumelici

Υποβάθμιση

Φυτοκοινωνία Junipero
foetidissimae Onobrychidetum
ebenoideae

2

Φυτοκοινωνία
Sclerochorto juncei Euphorbietum deflexae

Στάδιο Stipa pennata

Σχήμα 4
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5.8 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Για την σύνταξη του χάρτη της βλάστησης χρησιμοποιήθηκε το υπόβαθρο
από τον αντίστοιχο χάρτη οικοτόπων που είχε καταρτισθεί για το πρόγραμμα
Natura 2000. Από την χρήση του υπόβαθρου αποτυπώθηκε το σύνολο των
ισοϋψών καμπυλών και τοποθετήθηκαν με την βοήθεια του προγράμματος AUTO
DESK MAP version 2004, ρεύματα, ποτάμια, χωριά, ονόματα θέσεων και ορεινών
σχηματισμών.
Ο χάρτης βλάστησης, που είναι κλίμακας 1:200.000 (στον χάρτη η κλίμακα
εμφανίζεται με γραμμικό τρόπο), δεν αποτυπώνονται συγκεκριμένες φυτοκοινωνίες
διότι έπρεπε στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη κλίμακα και
επιπλέον θεωρήσαμε περιττό να αποτυπώσουμε στον χάρτη τις θέσεις που ήδη
αναφέρονται στους φυτοκοινωνιολογικούς πίνακες.
Έτσι στον χάρτη προτιμήσαμε να περιοριστούμε στην αποτύπωση μεγάλων
βλαστιτικών ομάδων και συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε την
βλάστηση στο επίπεδο των συνενώσεων (τουλάχιστο όσο αφορά την ανωδασική
περιοχή).
Τα όρια που αποτυπώνονται στον χάρτη τοποθετήθηκαν με βάση
προσωπικές μας πληροφορίες, πανοραμικές φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις.
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ. σειράς 1986 από την
ορεινή περιοχή. Τέλος βοηθητικές πληροφορίες αντλήθηκαν και από τον δικτυακό
τόπο Google Earth για την περιοχή του συγκροτήματος.
Για τον χρωματισμό των μονάδων χρησιμοποιήσαμε την χρωματική κλίμακα
κατά Gaussen κατά γενικό τρόπο. Η χρωματική κλίμακα του Gaussen βασίζεται σε
χαρακτηριστικά του κλίματος και του εδάφους (Ozenda 1986). Έτσι βλαστητικές
διαπλάσεις που αναπτύσσονται σε οικοτόπους με μεγάλη σχετική υγρασία αέρα και
υψηλή περιεχόμενη υγρασία εδάφους αποκτούν μπλε απόχρωση (όπως πχ. τα
δάση της ελάτης). Η υψηλή περιεκτικότητα σε χούμο απεικονίζεται με χρώμα φαιό
(όπως τα λιβάδια της συνένωσης Trifolietalia parnassi). Τα ασβεστολιθικά
υποστρώματα αποδίδονται με αποχρώσεις του ρόζ (όπως τα ψηλά ασβεστολιθικά
βράχια της συνένωσης του Silenion auriculatae). Τα δάση των φυλλοβόλων δρυών
αποδίδονται με το πράσινο, ενώ κάποτε για τεχνικούς λόγους χρησιμοποιήσαμε
διαφορετικές αποχρώσεις ώστε να υπάρχει στοιχειώδης χρωματική διάκριση (όπως
τα χαμηλά βράχια της συνένωσης του Campanulion versicoloris τα οποία
αποδόθηκαν με σκούρα απόχρωση του ρόζ).
Η χρωματική κλίμακα και οι αντιστοιχίες της βλάστησης εμφανίζονται στο
υπόμνημα του χάρτη.
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6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6.1 Οι ανθρώπινες επιδράσεις στο οικοσύστημα
Ο βαθμός των ανθρώπινων επιδράσεων στο οικοσύστημα του
συγκροτήματος εμφανίζει διαβάθμιση ανάλογα με το υψόμετρο. Οι χαμηλές
περιοχές που φιλοξενούν μακκία βλάστηση βρίσκονται κοντά σε οικισμούς και
συνεπώς δέχτηκαν (κυρίως κατά το παρελθόν και σήμερα λιγότερο), το μέγιστο
φορτίο αυτής της επίδρασης. Στην υψομετρική αυτή ζώνη μπορούμε σήμερα να
διακρίνουμε τα σημάδια αυτής της επίδρασης, πάνω στο φυσικό περιβάλλον.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκήθηκαν σε μέγιστο
βαθμό κατά το παρελθόν, χωρίς αυτό να μπορεί να προσδιορισθεί χρονικά, μια και
στην περιοχή οι ανθρώπινες δραστηριότητες ανάγονται σε αρκετές εκατοντάδες
έτη πριν.
Συνολικά οι κυριότερες από τις δραστηριότητες (που έλαβαν χώρα κατά το
παρελθόν επηρεάζοντας δυσμενώς το οικοσύστημα), μαζί με αυτές που ασκούνται
σήμερα είναι:
¾

Εκχερσώσεις και αποψιλώσεις της φυσικής βλάστησης και μετατροπή
των εκτάσεων σε καλλιεργούμενες επιφάνειες. Η δραστηριότητα αυτή ασκήθηκε
κυρίως κατά το παρελθόν, μέχρι την περίοδο της τουρκοκρατίας. Κατόπιν
φαίνεται ότι μειώνεται όλο και περισσότερο. Σήμερα δεν μπορούμε να δεχτούμε
ότι υφίσταται πλέον τέτοια δραστηριότητα. Αντίθετα σήμερα υπάρχουν σημάδια
αποκατάστασης της βλάστησης (με φυσικό τρόπο) και κυρίως σε περιοχές
που βρίσκονται πλησίον των κρασπέδων φυσικών συστάδων ελάτης ή μακκίας.

¾

Πυρκαγιές στην περιοχή γύρω από τους οικισμούς. Οι πυρκαγιές αυτές
πολλές φορές δεν ελέγχονταν και ξέφευγαν απειλώντας ακόμη και τα δάση της
ελάτης ψηλότερα. Μερικές από αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές είναι
καταγεγραμμένες ιστορικά, όπως η μεγάλη πυρκαγιά του 279 π.χ. όταν οι
Γαλάτες με αρχηγούς τον Ορεστόριο και τον Κόμβουτι, κατέκαυσαν και
λεηλάτησαν τις μεγάλες πόλεις των Οφιονέων (ντόπιων κατοίκων), Κάλλιον και
Καλλίπολη, στην κοιλάδα του Μόρνου, οι οποίες αποτελούσαν τους
σιτοβολώνες των ελληνικών πόλεων. Οι πυρκαγιές (που δεν είναι αρκετές), δεν
αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για το οικοσύστημα, καθώς δημιουργούνται στην
χαμηλή ζώνη και γίνονται γρήγορα αντιληπτές από τους ντόπιους.

¾

Λαθροϋλοτομίες. Λόγω της φυγής του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά
κέντρα η δυσμενής αυτή δραστηριότητα έχει περιορισθεί σε μεγάλο βαθμό. Μια
σοβαρή κατά την γνώμη μας επίπτωση αυτής της δράσης, είχε να κάνει κατά
το παρελθόν με την ξύλευση του εκπληκτικού αρκεύθου Juniperus foetidissima.
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Λόγω της υψηλής πυκνότητας του ξύλου του και της εξαιρετικής αντοχής του σε
σήψης, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Έτσι παλαιότερα, γίνονταν
περιζήτητο κυρίως για κουφώματα εισόδων και παραθύρων, καθώς και για την
κατασκευή ξύλινων γεωργικών εργαλείων. Σήμερα στους μεγάλους σε ηλικία
αυτούς αρκεύθους, αναγνωρίζονται σοβαρά σημάδια αυτής της επέμβασης.
¾

Βόσκηση. Η άσκηση αυτής της δραστηριότητας είχε σοβαρές επιπτώσεις
στη σύνθεση της βλάστησης κυρίως στην χαμηλή ζώνη, γύρω από την έκταση
που καταλαμβάνει σήμερα ο ταμιευτήρας της λίμνης του Μόρνου.
Οι
επιπτώσεις είναι σοβαρές, διότι η δραστηριότητα αυτή ήταν εξαιρετικά μακρά
και συνεχής, με αποτελέσματα εξαιρετικά δυσμενή πάνω στην βλάστηση. Για
την σοβαρή αυτή δραστηριότητα, η οποία είναι η μόνη από τις υπόλοιπες
δράσεις που επεκτείνεται στον υπερ-μεσογειακό όροφο βλάστησης, θα
αναφερθούμε εκτενώς πιο κάτω.

¾

Οικοτουριστική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη τάση
για αναζήτηση δραστηριοτήτων σε φυσικούς οικοτόπους μακριά από τον
θόρυβο των αστικών κέντρων. Τα Βαρδούσια όρη ως μοναδικό φυσικό τοπίο,
αποτελούν μια από τις
κορυφαίες επιλογές κυρίως για ορειβάτες και
αναρριχητές για ολιγοήμερες διακοπές. Η δράσεις αυτές ασκούνται σε μεγάλα
υψόμετρα πάνω από τα όρια του υπερ-μεσογειακού ορόφου. Τόσο η ορειβασία
όσο και η αναρρίχηση δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή για τις φυτοκοινωνίες
των βράχων.

Από το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων, μόνο οι δύο τελευταίες ασκούνται
σήμερα στο οικοσύστημα.
6.2 Ανάλυση των επιπτώσεων στους οικοτόπους των λειμώνων από την
βόσκηση και διαχειριστικά μέτρα προστασίας.
Η βόσκηση κατά το παρελθόν και κυρίως πριν από 40 ή 50 περίπου έτη - και
για παραπάνω από 200 χρόνια - στάθηκε η σημαντικότερη πηγή εσόδων και
στήριξε τους ντόπιους πληθυσμούς που κατοικούσαν ανατολικά και δυτικά του
συγκροτήματος. Πολλές επιφανής οικογένειες των γύρω χωριών, διέθεταν μεγάλο
κτηνοτροφικό κεφάλαιο, οργανωμένο σε μεγάλα τσελιγκάτα. Πολλές από αυτές,
στήριξαν οικονομικά τον μεγάλο εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα κατά την περίοδο
της τουρκοκρατίας, όπως η οικογένεια Σιαφάκα στην Αρτοτίνα και άλλες.
Πρίν από 40 χρόνια το κτηνοτροφικό κεφάλαιο (μόνο της Αρτοτίνας),
ανέρχονταν περίπου στα 40.000 πρόβατα, ενώ περίπου τόσο ήταν και το
κτηνοτροφικό κεφάλαιο του Αθ. Διάκου στα ανατολικά του συγκροτήματος. Σήμερα
το ζωϊκό κεφάλαιο που εκμεταλλεύεται τα Βαρδουσιώτικα λιβάδια έχει περιορισθεί
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λιγότερο από το ¼. Η αλλαγή αυτή (με τον τρόπο που η κτηνοτροφία ασκούνταν
στο παρελθόν), είναι μάλλον ευνοϊκή για τους ψευδαλπικούς λειμώνες.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το είδος των ζώων που βόσκουν στα λιβάδια έχει
άμεση σχέση με την βλάστηση. Έτσι την μακκία (μέχρι τα 800μ. υψόμετρο),
προτιμούν κυρίως τα κοπάδια των γιδιών (τα οποία καταναλώνουν ξυλώδη είδη),
ενώ τα πεδία των ψευδαλπικών λειμώνων βρίσκονται στην αποκλειστικά διάθεση
των προβάτων και των (πολύ λιγότερο αριθμητικά), βοοειδών.
Η βόσκηση όταν ασκείται με μέτρο, είναι μάλλον ευνοϊκή για τα οικοσυστήματα
των λιβαδιών, καθώς η βλάστηση αυτή είναι προσαρμοσμένη στην βόσκηση, αφού
τα φυτά που την συνθέτουν, διαθέτουν ειδικούς φυσιολογικούς και μορφολογικούς
μηχανισμούς αντοχής στην βόσκηση. Σε περίπτωση όμως που το κτηνοτροφικό
κεφάλαιο ξεπερνά την δυνατότητα των λειμώνων σε διαθέσιμη βοσκήσιμη βιομάζα,
τότε η υπερβόσκηση δημιουργεί προοδευτικά, αφθονία ανεπιθύμητων ειδών, όπως
ακανθώδη είδη κλπ. Έτσι η βλάστηση υποβαθμίζεται, η χλωριδική φυσική σύνθεση
μεταβάλλεται και γίνεται ακατάλληλη ακόμη και για κτηνοτροφική διαχείριση.
Προοδευτικά το φυσικό περιβάλλον αλλάζει και το οικοσύστημα υποβαθμίζεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα σημεία που τα ζώα συρρέουν σε μεγάλους
αριθμούς (όπως μονοπάτια που οδηγούν σε στάνες ή ποτίστρες κλπ.) επικρατούν
στοιχεία της τάξης της Daphno-festucetalia
με την επικράτηση πολλών
ακανθωδών ειδών, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα τα στοιχεία της τάξης Trifolietalia είναι
σαφώς κυρίαρχα.
Αναφέροντας τα παραπάνω, δεν υπαινισσόμαστε ασφαλώς ότι θα πρέπει να
καταργηθεί η βόσκηση στους λειμώνες αυτούς, διότι πέρα από το γεγονός ότι η
άσκηση της δραστηριότητας, αποτελεί σημαντικό οικονομικό πόρο για πάρα
πολλές οικογένειες ντόπιων, μια τέτοια ενέργεια θα ήταν διαχειριστικό λάθος για τα
ίδια τα λιβάδια και πολύ πιθανό μακροχρονίως, να εμφανίζονταν σημάδια αλλαγής
της χλωριδικής σύνθεσης με την σταδιακή επικράτηση άλλων ειδών που οι
πληθυσμοί τους ελέγχονται με την βόσκηση.
Δυστυχώς ούτε κατά το παρελθόν ούτε όμως και σήμερα, δεν υπήρξε
διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, στα λιβάδια των Βαρδουσίων. Το μόνο
διαχειριστικό μέτρο που υφίσταται (και φαίνεται να είναι πολύ παλιό), έχει σχέση με
τον χρόνο έναρξης της βόσκησης την άνοιξη. Η είσοδος των ζώων στα λιβάδια
επιτρέπεται μετά την σποροπαραγωγή (των αγρωστωδών κυρίως, γύρω στο τέλος
του Μαΐου) και ποτέ νωρίτερα, με αποτέλεσμα και τα ζώα να καταναλώνουν τροφή
πλούσια σε θρεπτική αξία (σε αυτό το στάδιο της βλάστησης) και να δίδεται κάθε
χρόνο η ευκαιρία εγκατάστασης νέων ώριμων σπόρων στα λιβάδια.
Πιστεύουμε ότι το μοναδικό αυτό μέτρο δεν είναι αρκετό. Ένα καλά οργανωμένο
σύστημα βόσκησης, με την εποπτεία ενός ειδικού λιβαδοπόνου με γνώση στο
αντικείμενο, θα βοηθούσε και στην καλύτερη εκμετάλλευση του ζωϊκού κεφαλαίου,
αλλά και στην προστασία των μοναδικών σε ποικιλότητα αυτών εκτάσεων από την
υποβάθμιση.
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Σε αντίστοιχο κεφάλαιο είχαμε αναφερθεί στην βιογεωγραφική σημασία σχεδόν
όλων των υγρόφιλων φυτοκοινωνιών που εμφανίζονται κατά μήκος των ρευμάτων
που διασχίζουν τους ψευδαλπικούς λειμώνες. Οι φυτοκοινωνίες αυτές δυστυχώς
απειλούνται από την βόσκηση, καθώς εγκαθίστανται σε σημεία που συρρέουν τα
ζώα για να πιούν νερό. Η απειλή αυτή είναι σημαντική και υπαρκτή.
Ένας λιβαδοπόνος σε συνεργασία με έναν ειδικό της βλάστησης, θα
μπορούσαν να εντοπίσουν θέσεις με σπάνιες ομάδες βλάστησης που σήμερα
απειλούν τα ζώα (ή θα μπορούσαν να απειλήσουν) - που είναι σαφώς
περιορισμένες σε έκταση - και με διάφορες διατάξεις να μοιράσουν ομοιόμορφα τον
αριθμό των ζώων ή να τα αποκρίνουν από την συγκεκριμένη έκταση, οδηγώντας τα
σε ασφαλέστερες θέσεις.
Ένα άλλο μέτρο που συνδέεται άμεσα με την βόσκηση και απειλεί σοβαρά τους
υγρόφιλους οικοτόπους είναι η διάνοιξη δρόμων με βαρέα μηχανήματα μέσα
στα λιβάδια. Το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους σε
συνεργασία με τις κατά τόπους νομαρχίες και δήμους για ασφαλέστερη και
ανώδυνη διευκόλυνση των ζώων στα πεδία βόσκησης. Το μέτρο αυτό αποτελεί
σήμερα την μεγαλύτερη απειλή των υγρόφιλων οικοσυστημάτων και θα
πρέπει να σταματήσει άμεσα. Μετά τις διανοίξεις αυτές τα ζώα αποκτούν
πρόσβαση σε σημεία που αρχικά ήταν απρόσιτα απο αυτά και προστατευμένα. Το
χειρότερο είναι η υπερβολική συμπίεση του εδάφους (τουλάχιστον επί του
οδοστρώματος) με βαριά μηχανήματα (25 και πλέον τόνων), που επιφέρει
μεταβολές στην εδαφική φυσική δομή και έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του
εδαφικού πορώδους. Η μεταβολή στο εδαφικό πορώδες, μειώνει σοβαρά την
υδατοπερατότητα και διηθητικότητα του εδάφους, αναγκάζοντας το νερό να
απορρέει επιφανειακά με αποτέλεσμα (σε συνδυασμό με τις ισχυρές κλίσεις) την
δημιουργία διαβρώσεων και κατολισθήσεων. Εκτεταμένες τέτοιες διαβρώσεις
παρατηρούνται στα χαλαρά (μετά την επέμβαση), πρανή αυτών των διανοιχθέντων
οδών, τα οποία λόγω των ισχυρών κλίσεων που επικρατούν στις θέσεις αυτές
εμφανίζουν μεγάλα «μέτωπα». Η κάλυψη μεγάλων εκτάσεων των λιβαδιών αυτών
από τον όγκο των εκσκαφών, αποτελεί μια ακόμη απειλή για την εξαφάνιση
πολύτιμων φυτοκοινωνιών, αλλά και την μείωση της συνολικής βοσκήσιμης
επιφάνειας.
Οι διανοιχθέντες δασικοί οδοί θα πρέπει να περιοριστούν μέχρι το επίπεδο των
στρωμνών (στάνες) και σε καμιά περίπτωση να μην επεκτείνονται μέχρι τους
λειμώνες. Σε ειδικές περιπτώσεις - που αυτό δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί - θα
πρέπει η διάνοιξη να έχει περιορισμένο πλάτος, να εμφανίζει μικρό όγκο
εκχωμάτων και να γίνεται πρόχειρα με χειρώνακτες εργάτες και σε καμιά
περίπτωση με βαριά μηχανήματα.
Σημαντικές είναι επίσης και οι έμμεσες επιπτώσεις από την βόσκηση όπως η
συμπίεση του εδάφους από τα ζώα. Έρευνες έχουν επισημάνει και τις θετικές
επιπτώσεις (της όχι υπερβολικής) συμπίεσης στο έδαφος των λειμώνων.
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Ένα πρόβατο βάρους 55 Kgr. ασκεί στο έδαφος πίεση ίση με 0,65 Kgr/cm2, ενώ
ένα βοοειδές βάρους 613 Kgr. ασκεί πίεση 1,7 Kgr/cm2. Οι τιμές αυτές ισχύουν για
ακίνητα ζώα. Όταν αυτά περπατούν οι τιμές συμπίεσης τετραπλασιάζονται. Για
εδάφη με περιεχόμενη υγρασία κοντά στην υδατοϊκανότητα, οι τιμές συμπίεσης
αυξάνονται ακόμη περισσότερο. (Παπαναστάσης & Νοϊτσάκης 1992). Το βάθος
συμπίεσης σπάνια φτάνει τα 15 εκ., ενώ συνήθως περιορίζεται στα πρώτα 5 εκ. Εν
τούτοις το έδαφος δείχνει να αποκαθίσταται ολοκληρωτικά μετά από 10 χρόνια
(Reynolds & Packer 1963).
Συγκεκριμένα οι υγρόφιλες φυτοκοινωνίες που απειλούνται άμεσα από τις
επιπτώσεις της βόσκησης είναι:
¾

Ομάδα με Pinguicula hirtflora - Silene pussila QUÉZEL 1973

Δεν ήταν λίγες οι φορές που παρατηρούσαμε την μοναδική (στα Βαρδούσια)
αυτή ομάδα να ποδοπατείται
από τα πρόβατα, καθώς ο οικότοπός της,
διασχίζονταν από μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν τα ζώα.
¾ Φυτοκοινωνία Junco thomasii - Blysmetum compressi QUÉZEL 1964

Οι οικότοποι της ομάδας απειλούνται με ποδοπάτηση από τα ζώα, καθώς
βρίσκονται κοντά σε πηγές. Η ποδοπάτηση αυτή επιφέρει συμπίεση των εδαφικών
πόρων, μειώνοντας έτσι την υδατοϊκανότητα. Έτσι η περιεχόμενη εδαφική υγρασία
μειώνεται δραστικά, με αποτέλεσμα αλλαγή στην χλωριδική σύνθεση, με σταδιακή
υποχώρηση των υγρόφιλων ειδών και προοδευτική εγκατάσταση ειδών της
Trifolietalia (που εμφανίζονται λιγότερο απαιτητικά σε υγρασία). Τελικά η θέση
όπου άλλοτε εγκαθίστανται η υγρόφιλη φυτοκοινωνία, ενσωματώνεται στην
ομοιομορφία των λιβαδιών της Trifolietalia.
¾ Φυτοκοινωνία Cirsio appendiculati - Calthetum laetae HORVAT 1935

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η φυτοκοινωνία αυτή αναπτύσσεται μέσα στα νερά
μικρών ρευμάτων των ψευδαλπικών λειμώνων. Παρουσιάζει δε μεγάλο
φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς τα Βαρδούσια όρη αποτελούν τον νοτιότερο
σταθμό στην χώρα, όπου η ομάδα εμφανίζεται με την συγκεκριμένη χλωριδική
σύνθεση. Η ομάδα αυτή φαίνεται να απειλείται σε μικρότερο βαθμό από τα
πρόβατα από τις προηγούμενες υγρόφιλες ομάδες, διότι τα ζώα αυτά δεν
αρέσκονται τόσο να τσαλαβουτούν στα νερά, αντίθετα με τα βοοειδή που βρίσκουν
σε αυτό ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Συνεπώς η απομάκρυνση των βοοειδών και
ενδεχομένως η αντικατάστασή τους με πρόβατα, κρίνεται επιβεβλημένη γύρω από
τέτοιους οικοτόπους.
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Συνοψίζοντας τα αναφερθέντα και έχοντας υπόψη την μεγάλη λιβαδοπονική
αξία αυτών των λειμώνων, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής μέτρα για την
προστασία των σημαντικών αυτών οικοτόπων:

)
)
)
)
)

Απαγόρευση του διαχειριστικού μέτρου διάνοιξης οδών, στα πεδία των
λειμώνων για διευκόλυνση των ζώων.
Χαρτογράφηση - με την συνεργασία τοπικών φορέων με το Πανεπιστήμιο
Πατρών (που πραγματοποίησε στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής
διατριβής, την έρευνα) - των σημαντικότερων οικοτόπων που απειλούνται,
ώστε να επισημανθούν οι οικότοποι στο πεδίο.
Κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης από ειδικό λιβαδοπόνο σε
συνεργασία με φυτοκοινωνιολόγο.
Μετατροπή του είδους του ζωϊκού κεφαλαίου από βοοειδή σε πρόβατα
(όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο).
Δημιουργία ειδικών ποτιστρών σε χώρους μακριά από επικίνδυνες για την
βλάστηση αυτή θέσεις, ώστε η συρροή των ζώων να μην επηρεάζει
δυσμενώς το περιβάλλον.

Εκτός από τις παραπάνω ομάδες, καμία άλλη φυτοκοινωνιολογική ομάδα ή
περιοχή, δεν φαίνεται να βλάπτεται από την βόσκηση. Η λήψη των παραπάνω
διαχειριστικών μέτρων, πιστεύουμε θα άρει τις δυσμενής επιπτώσεις της βόσκησης
και θα εξαλείψει τις υπερβοσκημένες θέσεις από τους λειμώνες, αφήνοντας στα
λιβάδια μόνο τις ευνοϊκές επιδράσεις της.

6.3 Οικοτουριστική ανάπτυξη. Μέλλον η απειλή για το συγκρότημα;
Στα πλαίσια των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουμε όλες τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και έχουν σαν στόχο την αναψυχή και
την ευχαρίστηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απλή επίσκεψη στα γύρω χωριά ή
στα βουνά με τετρακίνητα οχήματα, η ορειβασία, η αναρρίχηση, η ορεινή
ποδηλασία, ακόμη και το κυνήγι.
Όλες αυτές, ασκούνται σήμερα στο ορεινό συγκρότημα των Βαρδουσίων, το
οποίο αποτελεί για τις παραπάνω δραστηριότητες ένα ιδανικό προορισμό.
Σήμερα στο ορεινό συγκρότημα υπάρχουν δυό καταφύγια. Το ένα σε
υψόμετρο 2010μ. στην περιοχή του «Πιτιμάλικου» ανήκει στον Πεζοπορικό Όμιλο
Αθηνών (ΠΟΑ) και θεωρείται αρκετά παλιό, το δεύτερο σε υψόμετρο 1970μ. στην
ίδια περιοχή, ανήκει στον Όρειβατικό σύλλογο Άμφισσας (ΕΟΣ Α.) και χτίστηκε το
1960. Το 1996 πάνω στο παλιό καταφύγιο δημιουργήθηκε ένα νέο και σύγχρονο
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καταφύγιο (με τις τελειότερες προδιαγραφές για τέτοιου είδους χτίσματα),
ενσωματώνοντας στο εσωτερικό του, τους χώρους του παλιού καταφυγίου. Το νέο
αυτό καταφύγιο χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και
έχει κοστίσει ως τώρα πάνω από 450.000 €. Όλες οι εργασίες έχουν
πραγματοποιηθεί από τα μέλη του ΕΟΣ Άμφισσας. Σήμερα το καταφύγιο αυτό
λειτουργεί με ειδικό φύλακα – οδηγό για την ασφάλεια και την αρτιότερη
εξυπηρέτηση των ορειβατών ή επισκεπτών.
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια τοπικοί φορείς και συγκεκριμένα αιρετά
πρόσωπα του Δήμου Καλλιέων, ασχολήθηκαν με το σχέδιο ίδρυσης χιονοδρομικού
κέντρου πάνω από την περιοχή των Μουσουνιώτικων λιβαδιών. Το σχέδιο αυτό
συναντά προβλήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς η περιοχή περιλαμβάνεται
στο δίκτυο καταγραφής των οικοτόπων Natura 2000.
Πέρα από το παραπάνω πρόβλημα, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να
ξεπεραστεί βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα
χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα λόγω της σύντομης χιονοδρομικής περιόδου,
αλλά και της κακής διαχείρισης, αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν
προβληματικές επιχειρήσεις. Συνεπώς η δημιουργία μιας τόσο μεγάλης οικονομικής
επένδυσης θα πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους υπεύθυνους φορείς πριν
αποφασισθεί (τουλάχιστον από την πλευρά τους) οριστικά.
Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη (Άλπεις Ιταλίας, Γαλλίας, Αυστρίας)
κερδίζει ολοένα και περισσότερο η δραστηριότητα του ελεύθερου σκι που δεν
απαιτεί αρκετές από τις εγκαταστάσεις που αποβαίνουν εις βάρος των οικοτόπων
όπως πχ. την διαμόρφωση πίστας, ενώ συνδυάζουν όλες τις υπόλοιπες
οικονομικοκοινωνικές ωφέλειες (οδηγοί βουνού, ξενώνες, εστιατόρια, συνεργεία
διάσωσης κλπ.) που προκύπτουν από την άσκηση του αθλήματος. Η Ευρωπαϊκή
εμπειρία στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για την
άσκηση και το σχεδιασμό παρόμοιων δραστηριοτήτων στα Βαρδούσια.
Πάντως ας έχουμε υπόψη μας, ότι από το σύνολο των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την φύση και το περιβάλλον και εν δυνάμει θα μπορούσαν να
ασκηθούν στο συγκρότημα, θα πρέπει να αποφασισθεί ποιες από αυτές
ενδεχομένως θα ασκηθούν σε αυτό, διαφορετικά θα προκύψουν συγκρούσεις
μεταξύ διαφορετικών δράσεων, έτσι ώστε δεν θα μπορούμε να προσδώσουμε τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για όλες τις επιλεγμένες δράσεις. Για
παράδειγμα, ας αναλογισθεί κανείς τα συναισθήματα που προκαλεί το θέαμα που
θα αντικρύσει ένας αναρριχητής στα «Ψηλά» ή ένας ορειβάτης στην κορυφογραμμή
όταν ανάμεσα από τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους, ξεφυτρώνουν οι σιδερένιοι
πυλώνες των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων. Μια βόλτα στον Παρνασσό μπορεί
να πείσει ακόμη και τον πιο δύσπιστο.
Επίσης τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες προσπάθειες κυρίως από τους
γύρω δήμους να δημιουργηθούν ξενώνες για την εξυπηρέτηση των ατόμων που
αναζητούν τέτοιες δράσεις. Πιστεύουμε ότι αυτά που πραγματοποιήθηκαν αφενός
δεν αρκούν, αφετέρου δεν αποτελούν μόνιμες λύσεις καθώς όλες οι υποδομές είναι
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πρόχειρα σχεδιασμένες και αποσπασματικές, χωρίς να εντάσσονται στα πλαίσια
ενός οργανωμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος αειφορικής οικοτουριστικής
ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανυπαρξίας της οικοτουριστικής μέριμνας
από τους φορείς της περιοχής, αποτελεί η περιοχή της Αρτοτίνας. Μέχρι σήμερα
δεν υπάρχει ένας αξιοπρεπής ξενώνας, σε ένα χωριό που πριν από λίγες δεκαετίες
ήκμαζε και σήμερα σταθερά φθίνει.
Οι προτάσεις ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για τον
οικοτουριστικό σχεδιασμό, ξεφεύγουν από το αντικείμενο της παρούσας
διδακτορικής έρευνας, γι’ αυτό θα προτιμήσουμε να περιοριστούμε σε γενικές
εκτιμήσεις και σε άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις που αποβλέπουν σε αυτό το
σκοπό.
Επειδή η ορθή άσκηση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει
σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση, προτείνουμε την δημιουργία ειδικού
περιβαλλοντικού κέντρου και στους δύο δήμους που βρίσκονται ο ένας
ανατολικά και ο άλλος δυτικά του συγκροτήματος. Το κέντρο αυτό θα πρέπει να
έχει ενημερωτικό και μορφωτικό ρόλο, που θα σχετίζεται με το φυσικό
οικοσύστημα, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτό. Η
ίδρυση του περιβαλλοντικού κέντρου και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, αποτελεί μόνο την αρχή και κρίνεται επιβεβλημένη για ένα τέτοιο
μεγάλο ορεινό συγκρότημα.
Φαίνεται ότι μια τέτοιου είδους ανάπτυξη, αποτελεί για τους γύρω
πληθυσμούς ίσως την τελευταία ευκαιρία επιβίωσης, καθώς η κτηνοτροφία
(τουλάχιστο στην νομαδική της μορφή) δεν προσφέρει αρκετά στον οικονομικό
τομέα και κυρίως, απέχει πολύ από το σύγχρονο επαγγελματικό πρότυπο των
νέων ανθρώπων, που πλημμυρίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Αν οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ενός
ορθού και σοβαρού σχεδιασμού, αφενός θα αποτελέσουν σοβαρό πόλο
οικονομικής δραστηριότητας, αφετέρου θα αποτελέσουν κίνητρο προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος.
Αισιοδοξούμε, ότι η ευκαιρία αυτή θα αξιοποιηθεί, αναδεικνύοντας τον
μοναδικό φυσικό πλούτο του ορεινού συγκροτήματος των Βαρδουσίων, ως τμήμα
της πολύτιμης φυσικής μας κληρονομιάς.
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7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εκθέτονται η χλωρίδα των Βαρδουσίων
ορέων καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από την διερεύνηση – ανάλυσή της.
Στο πεδίο της βλάστησης (φυτοκοινωνιολογία), έχει επιβεβαιωθεί σχεδόν το σύνολο
των προηγούμενων αναφορών και έχει συμπληρωθεί με νέα δεδομένα όσο αφορά τις
φυτοκοινωνιολογικές ομαδοποιήσεις. Συγχρόνως δικαιολογήθηκε και εξηγήθηκε η
ύπαρξη των φυτοκοινωνιολογικών μονάδων σε σχέση με το σύνολο των οικολογικών
παραγόντων που ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη (μικροκλίμα, εδαφικοί
παράγοντες, γεωλογικό - πετρολογικό υπόστρωμα), συμβάλλοντας έτσι στην
συνοικολογική προσέγγιση του θέματος. Επίσης όπου ήταν δυνατό έγινε
προσπάθεια να διερευνηθεί η δυναμική εξέλιξης των περισσότερων
φυτοκοινωνιολογικών ομάδων, όπως αυτή διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση
των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Πιο κάτω ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή
των σημαντικότερων σημείων της διδακτορικής διατριβής, καθώς και τα
συμπεράσματα που μπορούν να διατυπωθούν από τα αποτελέσματα της
ερευνητικής αυτής προσπάθειας.
Οικολογικό περιβάλλον – Αβιοτικοί παράγοντες
Το συγκρότημα των Βαρδουσίων είναι το μεγαλύτερο σε έκταση ορεινό
συγκρότημα της Στερεάς Ελλάδας (25.780 Ha) και το δεύτερο σε υψόμετρο (2.495 μ.)
μετά την Γκιώνα (2507 μ.).
Γεωλογία – Έδαφος
Σήμερα (με βάση νεότερα γεωλογικά στοιχεία), δεχόμαστε ότι το συγκρότημα
των Βαρδουσίων ήταν τμήμα της Μαλιακής Βαρδουσίων – Επιδαύρου υποθαλάσσιας
αύλακας. Το τμήμα μάλιστα που αντιστοιχεί σήμερα στο συγκρότημα αποτελεί
εξέλιξη μιας πλούσιας γεωλογικής ιστορίας, που αρχίζει από το Τριαδικό. Το τμήμα
αυτό αντιστοιχούσε παλαιότερα στο επονομαζόμενο ρήγμα του Σπερχειού εξελίχθηκε
σε βαθειά θάλασσα και τελικά σε ωκεανό. Κατά το Τριαδικό συμβαίνει σταδιακή
απόθεση των βιοχημικών υποθαλασσίων κορημάτων, παλαιότερων γειτονικών
σχηματισμών όπως του Παρνασσού και των Πεντεορίων. Τα γεωλογικά αυτά υλικά
με την σταδιακή ανάδυση του γεωλογικού σχηματισμού κατά το Ανώτερο Ηώκαινο,
θα αποτελέσουν τον γεωλογικό ιστό του συγκροτήματος. Αποτέλεσμα όλων αυτών
των γεωλογικών επιδράσεων είναι η μεγάλη λιθολογική ποικιλία που παρουσιάζουν
σήμερα τα Βαρδούσια όρη.
Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η ποικιλία των εδαφικών τύπων που
παρουσιάζουν τα Βαρδούσια. Έτσι οι χαμηλές σε υψόμετρο περιοχές της μακκίας
βλάστησης διαθέτουν εδάφη φλυσχικής σύστασης από μικτό κυρίως φλύσχη
Πινδικής καταγωγής, ενώ σε θέσεις με ποτάμια επίδραση, συναντώνται αλούβια
φλύσχη (νότιο δυτική περιοχή) και αλούβια ασβεστολίθου (νότιο ανατολική περιοχή).
Οι δασικές εκτάσεις της ελάτης διαθέτουν εδάφη μικτού και ψαμμιτικού φλύσχη και
μόνο στα χαμηλότερα σε υψόμετρο νότια τμήματα, εγκαθίσταται σε σκληρούς
ασβεστόλιθους. Στο ανωδασικό τμήμα συναντάμε εδάφη τύπου Rendzinas (αβαθή
εδάφη που προήλθαν από την αποσάρθρωση των ανώτερων ασβεστολίθων),
Lithosols (ελάχιστα ανεπτυγμένα εδάφη πάνω σε σκληρά πετρώματα) και Ferrasols
(εδάφη πλούσια σε οξείδια Fe και Al). Πάνω από το υψόμετρο των 2.000 μ.
συναντάμε συνήθως λιθολογικούς σχηματισμούς σχεδόν δίχως έδαφος, ενώ δεν
λείπουν εκτάσεις με εδάφη τύπου Lithosols και Regosols (στρώμα χαλαρού υλικού
πάνω σε σκληρό υπόστρωμα).
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Κλίμα – Βιοκλίμα
Σύμφωνα με τα κλιματικά δεδομένα που συγκεντρώσαμε από τρεις Μ.Σ
(Λιδωρίκι, Λευκάδα Φθιώτιδας και Λαμία) διαπιστώσαμε ότι το συγκρότημα των
Βαρδουσίων διαθέτει χαρακτηριστικά ορεινού κλίματος. Η ελάχιστη και μέγιστη μέση
θερμοκρασία κατά την διάρκεια του έτους παρατηρείται τους μήνες Ιανουάριο και
Αύγουστο αντίστοιχα. Οι χιονοπτώσεις στον κύριο ορεινό όγκο είναι πυκνές κυρίως
κατά τον Φεβρουάριο, ενώ πάνω από τα 1800 μέτρα, οι κηλίδες του χιονιού
διατηρούνται ακόμη και μετά τα μέσα του Μαΐου.
Ένα από τα κλιματικά στοιχεία που αξίζει να υπογραμμισθεί είναι το ιδιαίτερα
μεγάλο ύψος βροχής στον κύριο όγκο του συγκροτήματος, καθώς οι ομβροφόροι
δυτικοί άνεμοι αναγκάζουν τα νέφη να αφήσουν κατά την πορεία τους το μεγαλύτερο
μέρος των υδρατμών τους πάνω στην μεγάλη οροσειρά (του νοτίου συγκροτήματος),
μήκους 11 χλμ. που διατάσσεται με κατεύθυνση βορρά – νότο. Η παραπάνω
επισήμανση, σε συνδυασμό με την παρουσία του φλύσχη - ο οποίος εδράζεται κάτω
από τον ασβεστόλιθο και αποτελεί αδιαπέραστο από το νερό υπόστρωμα - καθιστά
τα Βαρδούσια ένα από τα πιο πλούσια σε νερά με ευρύ δίκτυο πηγών, ορεινά
συγκροτήματα. Η παρουσία του νερού δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλία από
μικροπεριβάλλοντα με χαρακτηριστικό την διαβάθμιση της περιεχόμενης εδαφικής
υγρασίας γύρω από τις πηγές, με συνέπεια την εγκατάσταση διαφορετικών τύπων
βλάστησης.
Από την διερεύνηση των παραγόντων του βιοκλίματος προέκυψε ότι ο κύριος
ορεινός όγκος του συγκροτήματος, ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα
δριμύ, ενώ οι περιοχές από την ψευδαλπική ζώνη μέχρι τις απροσπέλαστες ψηλές
κορυφές αντιστοιχούν (προσεγγιστικός υπολογισμός) στον υπέρυγρο βιοκλιματικό
όροφο με χειμώνα δριμύ.
Κάποιες χαμηλές σε υψόμετρα περιοχές με μακκία βλάστηση γύρω από το
βόρειο τμήμα του ταμιευτήρα του Μόρνου θα πρέπει (προσεγγιστικός υπολογισμός),
να ενταχθούν στα κατώτερα όρια του υγρού βιοκλιματικού ορόφου με χειμώνα
ψυχρό.
Χλωριδική έρευνα
Στα 557 taxa που αναφέρονταν ως τώρα στο συγκρότημα των Βαρδουσίων
(γνωστά από την βιβλιογραφία), προστέθηκαν με την παρούσα έρευνα, 565 taxa
(δηλ. περισσότερο από τα μισά ποσοστό 50,6%), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό
σε 1122 taxa. Τα 24 από αυτά ανήκουν στο άθροισμα Pteridophyta ενώ τα 1098
ανήκουν στα Spermatophyta. Από τα τελευταία, μόνο τα 10 taxa ανήκουν στο
υποάθροισμα των Gymnospermae (γυμνοσπέρμων), ενώ στα Angiospermae
(αγγειόσπερμα) ανήκει το 97% της χλωρίδας με 1088 συνολικά αντιπροσώπους.
Τα εκατοστιαία ποσοστά των αυξητικών μορφών (βιοφάσμα) επιβεβαιώνουν
τον μεσογειακό χαρακτήρα του συγκροτήματος, ενώ το υψηλό ποσοστό των
ημικρυπτοφύτων (45,3%) και των χαμαιφύτων (9,2%) υπογραμμίζει τον ορεινό
χαρακτήρα των Βαρδουσίων ορέων.
Η μελέτη των βιοφασμάτων κατά βιοκλιματικό όροφο βλάστησης,
επιβεβαιώνει την μεταβολή στην σύνθεση των αυξητικών μορφών που επικρατούν σε
κάθε βιοκλιματικό όροφο ως έκφραση της βλάστησης στις επικρατούσες οικολογικές
συνθήκες.
Η χλωριδική σύγκριση με κριτήριο τον δείκτη Sørensen για έξι επαρκώς
μελετημένα συγκροτήματα (τέσσερα της Στερεάς Ελλάδας και δύο της
Πελοποννήσου), ανέδειξε ιδιαίτερες ομοιότητες με τα όρη, Τυμφρηστό και Οίτη με
ποσοστά ομοιότητας 61,6 % και 60,2 % αντίστοιχα.
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Χωρολογία
Το
ποσοστό
των
μεσογειακών
γεωστοιχείων
47,6%
(συμπεριλαμβάνονται τα ενδημικά και τα εξωμεσογειακά) υπογραμμίζει τον
μεσογειακό χαρακτήρα της χλωρίδας των Βαρδουσίων ορέων. Παρόλα αυτά, σε
σύγκριση με τα μελετημένα γειτονικά (και όμοια σε αρκετά φυσιογνωμικά και
ορεογεωγραφικά χαρακτηριστικά) όρη Τυμφρηστός και Οίτη, το ποσοστό αυτό είναι
αρκετά μικρό. Έτσι ενώ η χλωρίδα διατηρεί την μεσογειακή της προέλευση, εμφανίζει
ταυτόχρονα ένα έντονα αλπικό χαρακτήρα. Η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί στην
ευρύτητα της ανωδασικής περιοχής και στον μεγάλο αριθμό των απροσπέλαστων
κορυφών που ξεπερνούν τα 2.000 μ. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή των
βαλκανικών γεωστοιχείων (14%) συγκριτικά με άλλα μελετημένα όρη της Στερεάς
Ελλάδας, δείχνει τον υψηλό βαθμό επίδρασης της Πινδικής οροσειράς και τον
εμπλουτισμό του συγκροτήματος με Bαλκανικά γεωστοιχεία.
Ενδημισμός - Φυτογεωγραφία
Από την μελέτη της χλωρίδας του συγκροτήματος αναδεικνύεται ένας
αξιόλογος ενδημισμός. Με ποσοστό 9,3% σε ελληνικά ενδημικά taxa, τα Βαρδούσια
όρη φαίνεται να κατέχουν εξέχουσα θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα (επαρκώς
μελετημένα), όρη της Στερεάς Ελλάδας. Από τα 104 συνολικά ελληνικά ενδημικά
taxa που συναντώνται στο συγκρότημα των Βαρδουσίων, τα 23 καταγράφονται εδώ
για πρώτη φορά. Από το σύνολο των ενδημικών taxa, τα 11 είναι ενδημικά της
Στερεάς Ελλάδας, ενώ πέντε (5) είναι ενδημικά των Βαρδουσίων ορέων.
Πλούσια επίσης εμφανίζονται τα Βαρδούσια σε αριθμό βαλκανικών taxa. Από
τα 116 ενδημικά βαλκανικά taxa τα 31 καταγράφονται για πρώτη φορά ενώ το ίδιο
ισχύει για 10 από τα 41 υπενδημικά βαλκανικά.
Οι λόγοι που φαίνεται να συνετέλεσαν στον υψηλό βαθμό ενδημισμού σε
σύγκριση με άλλα όρη της Στερεάς Ελλάδας, οφείλονται κυρίως:
¾
Στην πλούσια γεωλογική ιστορία του συγκροτήματος, που είχε ως
αποτέλεσμα την δημιουργία μιας αξιοσημείωτης λιθολογικής ποικιλίας
(Κατσικάτσος 1992).
¾
Στην ευρύτητα της ανωδασικής περιοχής, σε συνδυασμό με τα μεγάλα
υψόμετρα (2.495 μ.) και το πλήθος των κορυφών (42) που ξεπερνούν τα
2000μ. (εξασφαλίζοντας έτσι στα ενδημικά είδη γεωγραφική απομόνωση).
¾
Τα Βαρδούσια όρη αποτελούν τη νοτιότερη προέκταση της οροσειράς της
Πίνδου, η οποία ως γνωστό, υπήρξε κύρια μεταναστευτική οδό, για πολλά
χλωριδικά κλάσματα, αρκετά από αυτά στενότοπα (ελληνικά ενδημικά ή
βαλκανικά ενδημικά).
¾
Η γεωγραφική γειτνίαση των Βαρδουσίων ορέων με τα πλούσια σε
ενδημίτες Πελοποννησιακά όρη, εμπλούτισε με σημαντικό αριθμό ενδημιτών τις
απροσπέλαστες κορυφές του συγκροτήματος.
Οι φυτογεωγραφικές σχέσεις του συγκροτήματος με γειτονικά όρη
αναδεικνύονται μέσα από την σύγκριση με βάση δύο διαφορετικά κριτήρια:
α) Τον αριθμό των κοινών ελληνικών ενδημικών taxa και
β) Τον κοινό αριθμό των βαλκανικών ενδημικών taxa.
Για την σύγκριση των Βαρδουσίων με όλες τις γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδας (σύμφωνα με την διαίρεση της Flora Hellenica), χρησιμοποιούνται και τα
δύο παραπάνω κριτήρια. Από την σύγκριση επισημαίνεται ότι οι ισχυρότερες
φυτογεωγραφικές σχέσεις με τα Βαρδούσια αναπτύσσονται με την Στερεά Ελλάδα
(ανεξάρτητα από το κριτήριο επιλογής).
Το πρώτο επίσης κριτήριο χρησιμοποιείται για την σύγκριση με τα
Πελοποννησιακά όρη και το δεύτερο για να αναδείξει τις γεωγραφικές σχέσεις με
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βορειότερες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες εμφανίζονται πλούσιες σε αριθμό
βαλκανικών γεωστοιχείων.
Από την σύγκριση του συγκροτήματος με τα όρη της Πελοποννήσου
αναδεικνύονται ιδιαίτερα στενές φυτογεωγραφικές σχέσεις με τα ορεινά
συγκροτήματα της Κυλλήνης και αμέσως μετά του Χελμού. Γενικά από την σύγκριση
αυτή θα πρέπει να δεχτούμε ότι τα Βαρδούσια όρη συνδέονται με ισχυρές
φυτογεωγραφικές σχέσεις με τα ψηλά Πελοποννησιακά όρη, ενώ με τα χαμηλότερα
και συγκεκριμένα: τον Πάρνωνα, το Μαίναλο και το Παναχαϊκό, οι σχέσεις είναι
σαφώς ασθενέστερες.
Με βάση τον κοινό αριθμό βαλκανικών γεωστοιχείων μεταξύ του μελετώμενου
συγκροτήματος και όλων των γεωγραφικών ελληνικών περιοχών, εξάγεται ότι τα
Βαρδούσια όρη αναπτύσσουν στενή φυτογεωγραφική συγγένεια με τις περιοχές της
βόρειας και νότιας Πίνδου, με αμελητέες διαφορές μεταξύ των. Συνυπολογίζοντας
(για τις ίδιες περιοχές) και τον αριθμό των κοινών ελληνικών ενδημικών,
συμπεραίνουμε ότι με την περιοχή της νότιας Πίνδου (SPi) η χλωριδική συγγένεια
είναι μεγαλύτερη.
Σχετικά με τις χλωριδικές συγγένειες που αναπτύσσονται με τις γειτονικές
χώρες των Βαλκανίων, τα Βαρδούσια διατηρούν πρωτίστως με την Αλβανία και
κατόπιν με την πρώην Γιουγκοσλαβία τις στενότερες φυτογεωγραφικές σχέσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά ισχυρή φυτογεωγραφική σχέση μεταξύ
των Βαρδουσίων ορέων και της Πελοποννήσου και συνυπολογίζοντας ότι ακόμη και
με κριτήριο τα κοινά βαλκανικά ενδημικά η Πελοπόννησος δεν υστερεί σημαντικά σε
φυτογεωγραφική συγγένεια με τα Βαρδούσια, θα διατυπώναμε το συμπέρασμα ότι τα
Βαρδούσια όρη (μετά την Στερεά Ελλάδα), αναπτύσσουν με την Πελοπόννησο την
ισχυρότερη φυτογεωγραφική σχέση (συνυπολογίζοντας και τα δυο κριτήρια).
Επίσης από την φυτογεωγραφική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του
συγκροτήματος των Βαρδουσίων και των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας,
προκύπτει ότι τα Βαρδούσια δέχθηκαν χλωριδικές επιρροές μέσω της οροσειράς της
Πίνδου, κατά την κατεύθυνση του «αλπικού μεταναστευτικού ρεύματος» που
συμπίπτει με τον προσανατολισμό της Πίνδου, όπως ακριβώς έγινε άλλωστε με τα
βόρεια Πελοποννησιακά όρη πχ. με την Κυλλήνη (Δημόπουλος 1993), γεγονός που
εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις φυτογεωγραφικές συγγένειες της Κυλλήνης με τα
Βαρδούσια όρη. Αντίθετα τα Βαρδούσια δεν φαίνεται ότι επηρεάσθηκαν τόσο από
χλωριδικά γεωστοιχεία με ανατολική προέλευση, μέσω του Αιγιακού τόξου.
Φυτοκοινωνιολογική έρευνα (Βλάστηση)
Για την διάκριση των φυτοκοινωνιολογικών μονάδων χρησιμοποιήθηκε η
φυτοκοινωνιολογική μέθοδος του Braun – Blanquet σε τρείς φάσεις: Συνταξινομική
φάση (εργασία γραφείου), Συνθετική φάση (εργασία γραφείου), Αναλυτική φάση
(εργασία πεδίου), σε συνδυασμό με σύγχρονα λογισμικά πακέτα που βοήθησαν στην
γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων της βλάστησης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Από την επεξεργασία των μονάδων της βλάστησης, προέκυψαν οι
παρακάτω φυτοκοινωνιολογικές ομάδες, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες κατά τάξεις
και συνενώσεις. Οι φυτοκοινωνιολογικές ομάδες που ακολουθούν, ανήκουν στις
παρακάτω τρεις κατηγορίες:
1) Φυτοκοινωνολογικές ομάδες καταγεγραμμένες από άλλους ερευνητές από
άλλες περιοχές της Ελλάδας των Βαλκανίων ή της Ευρώπης, οι οποίες
καταγράφονται στα Βαρδούσια για πρώτη φορά στα πλαίσια αυτής της εργασίας.
Οι ομάδες αυτές φέρουν το σύμβολο : ( ; )
2) Φυτοκοινωνολογικές ομάδες καταγεγραμμένες από άλλους ερευνητές στα
)
Βαρδούσια. Οι ομάδες αυτές φέρουν το σύμβολο : (
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3) Φυτοκοινωνιολογικές ομάδες που καταγράφονται για πρώτη φορά στο
συγκρότημα και αποτελούν νέα syntaxa. Οι ομάδες αυτές φέρουν το σύμβολο : (Î)
(Στο απροσδιόριστο φυτοκοινωνιολογικά
επίπεδο των φυτοκοινοτήτων δεν
προστίθεται κανένα από τα παραπάνω σύμβολα).

ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.
Τάξη Pistacio – Rhamnetalia Quézel 1985
Συνένωση Pistacio – Rhamnion Quézel 1985

;

Φυτοκοινωνία Phillyreo-Quercetum cocciferae (Barbero & Quézel 1976)

Η ομάδα καλύπτει μεγάλη έκταση του μεσο-μεσογειακού ορόφου και
εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική καταλαμβάνοντας μεγάλο τμήμα του ζωτικού χώρου των
πρώην δασών της Quercus frainetto που εξαιτίας ανθρωπογενών επιδράσεων
φαίνεται να υποχωρεί ανταγωνιζόμενη ισχυρά από τον Πρίνο.
Τάξη Quercetalia ilicis BR.- BL. 1931 ex BR.- BL. 1936 em. Riv.- Mart.1974
Συνένωση Quercion ilicis BR.- BL. 1931 ex BR.- BL. 1936 em. Riv.- Mart.1974
Φυτοκοινωνία Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae (Barbero &
Quézel 1976)

Στα Βαρδούσια όρη η ομάδα εντοπίζεται πάντα σε πλακοπαγείς και
κονδυλώδεις ασβεστολίθους σε εδάφη σκελετωμένα, όπου συχνά το μητρικό υλικό
αποκαλύπτεται γυμνό με σχισμές οι οποίες πληρώνονται με λιγοστό έδαφος.
Πρόκειται για τα πλέον φτωχά και ξηρά εδάφη των δασών της ελάτης. Η ομάδα
εντοπίστηκε σε νότιο δυτικές και νότιο ανατολικές εκθέσεις (πάνω από τον Κουνιάκο)
στο νοτιότερο τμήμα του συγκροτήματος, σε υψόμετρο 600 – 1100μ.
Κοινότητες με Quercus ilex
Οι εκτάσεις από Quercus ilex στα Βαρδούσια είναι αποσπασματικές και
περιορίζονται αυστηρά γύρω από το νότιοανατολικό μέρος της κοιλάδας του
ποταμού Μόρνου. Καλύπτουν μια σχετικά μικρή επιφάνεια σε υψόμετρο από 400
έως 600 μέτρα, ενώ η παρουσία του Quercus ilex φαίνεται να περιορίζεται
περισσότερο εκατέρωθεν των μικρών ρευμάτων ή σε πτυχώσεις του εδάφους με
βόρεια κυρίως έκθεση.
Τάξη: Quercetalia pubescentis BR. – BL.1931
Συνένωση Quercion frainetto Horvat 1954

;

Φυτοκοινωνία Huetio-Quercetum frainetto (Raus & Raus 1980)

Η ομάδα που καταγράφουμε εδώ είναι μια παραλλαγή (vicarians) της
φυτοκοινωνίας Huetio-Quercetum frainetto που περιγράφεται από τον Raus (1977)
σε δάση Quercus frainetto στη Θεσσαλία. Επίσης από την μελέτη των διαπλάσεων
της Quercus frainetto στα Βαρδούσια διαπιστώνουμε ότι στην κεντρική Στερεά οι
ομάδες της φυλλοβόλου αυτής δρυός ανταποκρίνονται σε ένα περισσότερο
θερμόφιλο χαρακτήρα σε σχέση με αυτόν της Πίνδου και κατ’ επέκταση και των
ομάδων που έχουν καταγραφεί στα Βαλκάνια από τους Horvat, Clavac, Ellenberg το
1974.

363

Περίληψη - Συμπεράσματα

;

Φυτοκοινωνία Abieto borisii regis - Trifolietum speciosi (Barbero - Quézel
1976)

Είναι η μοναδική φυτοκοινωνία της Abies borisii regis στο συγκρότημα των
Βαρδουσίων, ενώ καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση των δασών της ελάτης σε
ολόκληρο το συγκρότημα, πάντα σε υπόστρωμα μικτού φλύσχη. Η παραπάνω
φυτοκοινωνία αποτελεί κλιμακικό στάδιο των ελατοδασών της Abies borisii regis των
ανώτερων υψομετρικών ορίων του μεσο-μεσογειακού μέχρι τα μεσαία υψομετρικά
επίπεδα του υπέρ-μεσογειακού ορόφου βλάστησης.
Οι υγρόφιλες ομάδες του Μεσο-μεσογειακού ορόφου
(Παραποτάμια βλάστηση)
Οι ομάδες βλάστησης που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, εντοπίζονται
από το υψόμετρο των 1000 μ. μέχρι την εκβολή τους στον τεχνητό ταμιευτήρα του
Μόρνου. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ρευμάτων αυτών είναι η συνεχείς ροή του
νερού σε ολόκληρο τον ετήσιο κύκλο και η ύπαρξη περισσότερου ή λιγότερου
κλειστού ανωρόφου στα οποία το κυρίαρχο στοιχείο είναι η έντονη παρουσία ειδών
της τάξης Populetalia και κυρίως του Platanus orientalis.

Η βλάστηση των χαμηλών ρευμάτων της Populetalia
Τάξη : Populetalia albae BR. – BL.1931
Συνένωση : Populion-albae BR. – BL.1931

;

Φυτοκοινωνία Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis (Bergmeier 1990)

Η ομάδα επισημαίνεται πάντα στα ρεύματα μόνιμης ροής και συνδέεται άμεσα
με την ύπαρξη νερού. Τα ρεύματα όπου η ομάδα εντοπίζεται, είναι ρεύματα μεσαίας
ή μεγάλης παροχής αλλά χωρίς μεγάλη ταχύτητα, καθώς οι κλίσεις της κοίτης
κυμαίνονται σε ήπια όρια. Τα χαρακτηριστικά της συνένωσης Populion-albae
καταγράφονται με αφθονία.
Όψη με Alnus glutinosa fac. nova
Σε βαθειά εδάφη κατά μήκος των όχθεων και σε υποστρώματα φλυσχικής
σύστασης, η έντονη παρουσία του Alnus glutinosa διαφορίζει την παραπάνω
φυτοκοινωνία.

;

Φυτοκοινωνία Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis
(Krause, Ludwig, Seidel 1963)

Οι ομάδα εγκαθίσταται στις όχθες χειμαρρικών ρεύματων με στενή και βαθειά
κοίτη, που ωστόσο ακόμη και το καλοκαίρι διαθέτουν κάποια ποσότητα νερού. Σε
όλες τις περιπτώσεις εμφανίζεται ισχυρή χαραδρωτική διάβρωση. Στον ανώροφο
καταγράφονται αποκλειστικά άτομα του Platanus orientalis που καλύπτουν έως και
το 70% της συνολικής επιφάνειας, ενώ στο επίπεδο των θάμνων, συναντάμε
πολλούς αντιπροσώπους της τάξης Quercetalia pubescentis.
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Κοινότητα με Platanus orientalis & Salix eleagnos
Στα Βαρδούσια εντοπίσαμε ρεύματα όπου η ταχύτητα του νερού είναι
ιδιαίτερα μεγάλη και η παρασυρτική του δύναμη, δεν επιτρέπει την εγκατάσταση
ιδιαίτερης βλάστησης. Ωστόσο η έλλειψη ποώδους ορόφου, δεν εμποδίζει την
γενική κάλυψη να ανέλθει σε υψηλό ποσοστό, από φανερόφυτα που συνθέτουν τον
ανώροφο, όπως τα: Planatus orientalis και Salix eleagnos, τα οποία συνοδεύονται
από μικρή συμμετοχή ποωδών ειδών.

ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.
Στα Βαρδούσια όρη τα δάση της ελάτης, καλύπτουν πάνω από το 40% της
συνολικής έκτασης. Η Abies borisi-regis καταλαμβάνει αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο
μέρος των ελατοδασών ενώ η Kεφαλληνιακή ελάτη (A. cephalonica) περιορίζεται
συνήθως σε νότιες, ξηρότερες και θερμότερες θέσεις.
Τάξη: Quercetalia pubescentis BR. – BL.1931
Συνένωση: Abieto-pinion BARBERO & QUÉZEL 1976

;

Φυτοκοινωνία Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae
(Barbero & Quézel 1976)

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα η εν λόγο φυτοκοινωνία είναι
περιορισμένη στα Βαρδούσια. Την καταγράψαμε στην καρδιά του ορεινού όγκου των
Βαρδουσίων βόρεια του Αθ. Διάκου («Μουσουνίτσα») απο το υψόμετρο των 1000 μ.
έως τον Πρ.Ηλία όπου τα 1400 μ. αποτελούν τα ανώτερα όρια του δάσους της
Κεφαλληνιακής ελάτης. Η ομάδα της Abies cephalonica με Lilium chalcedonicum
βρίσκεται μεταξύ των ορίων του υπερμεσογειακού ορόφου αφού εντοπίζεται από τα
1000μ. έως τα 1500μ. όπου την διαδέχεται (προς τα άνω) η συνένωση του StipoMorinion.

ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.
Η Βλάστηση των στεπωδών λιβαδιών («Pelouses ecorshees”)
Ο τύπος αυτός βλάστησης ενσωματώνει τρεις διαφορετικές συνενώσεις της τάξης της
Daphno-festucetalia
Τάξη Daphno-festucetalia QUÉZEL 1964
Συνένωση Stipo-Morinion QUÉZEL 1964
Η συνένωση εκτείνεται από τα 1400 μ. και φτάνει συνήθως μέχρι τα 1800μ.
Παρόλα αυτά η τυπική μορφή της μονάδας με το μέγιστο πλήθος των διαγνωστικών
χλωριδικών χαρακτηριστικών συναντάται κυρίως στα 1600 με 1700μ.
Η συνένωση αποτελεί τελικό στάδιο - «κλίμαξ», καθώς πρόκειται για
δευτερογενής προοδευτική διαδοχή μετά τις ανθρώπινες επεμβάσεις που έλαβαν
χώρα στην ζώνη αυτή. Είναι κυρίαρχη στο βόρειο και δυτικό τμήμα του
συγκροτήματος, καθώς και στις δυτικές πλευρές της μεγάλης οροσειράς που
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καταλήγει στον ταμιευτήρα του Μόρνου. Αντίθετα, λείπει ή (σε κάποιες περιπτώσεις),
εμφανίζεται περιορισμένη, προς τα ανατολικά του συγκροτήματος. Η συνένωση
εμφανίζεται με μορφή λιβαδικής έκτασης ψηλών χόρτων, με έντονη την παρουσία του
Juniperus foetidissima, που προσδίδει μια ξεχωριστή όψη στην συνένωση του StipoMorinion.
Φυτοκοινωνία Juniperο foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae (Quézel
1973)

Πρόκειται για την μοναδική φυτοκοινωνία που καταφέραμε τα εντοπίσουμε
στο επίπεδο αυτής της συνένωσης. Επιπλέον την καταγράψαμε σε πολλές ακόμη
θέσεις στο συγκρότημα εκτός από τις αρχικές προσδιορισμένες από τον Γάλλο
φυτοκοινωνιολόγο - ερευνητή το 1973.

Î

Υποφυτοκοινωνία rhinanthetosum pubescenti subass. nova

Στα ανώτερα υψομετρικά όρια της παραπάνω φυτοκοινωνίας (1700μ.
περίπου), η παραπάνω ομάδα εμπλουτίζεται με τα ενδημικά Rhinanthus pubescens,
Rindera graeca, καθώς και με το βαλκανικό Pedicularis graeca, που μαζί με τον
Sideritis raeseri ssp. raeseri διαφορίζουν την παραπάνω φυτοκοινωνία.
Συνένωση Eryngio-Bromion QUÉZEL 1964
Πρόκειται για την αμέσως επόμενη υψομετρικά συνένωση η οποία
καταλαμβάνει μια σημαντικά ευρεία έκταση στο συγκρότημα των Βαρδουσίων.
Απαντά σε ολόκληρο το συγκρότημα σε μια ζώνη μεταξύ των 1700 και 1900μ. Τα
όρια της εν λόγω συνένωσης και της κατώτερης γειτονικής της (Stipo-Morinion)
συχνά δεν διακρίνονται πάντοτε με σαφήνεια.
Φυτοκοινωνία Marrubio velutini - Astragaletum rumelici (Quézel 1964)
Η ομάδα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα ολόκληρης της συνένωσης του
Eryngio-Bromion στο συγκρότημα. Στα ήδη γνωστά (από άλλους ερευνητές)
διαγνωστικά taxa της ομάδας, συμπεριλάβαμε και την ενδημική Minuartia juniperina
ssp. glandulifera η οποία επέδειξε σε όλες τις δειγματοληψίες μας χαρακτηριστική
σταθερότητα.
Από την επεξεργασία των 31 δειγματοληψιών μας στην παραπάνω
φυτοκοινωνία προέκυψε ένα νέο syntaxon στο επίπεδο της υποφυτοκοινωνίας, τo
οποίo ακολουθεί:

Î

Υποφυτοκοινωνία euphorbietosum glabriflorae subass. nova

Η τρίτη υποφυτοκοινωνία αποτελεί ίσως την χαρακτηριστικότερη υποομάδα στο
σύνολο της παραπάνω φυτοκοινωνίας, καθώς διαφοροποιείται οικολογικά από τις
υπόλοιπες υποομάδες της φυτοκοινωνίας. Εγκαθίσταται μόνο σε μικρές σάρες με
λεπτόκοκκα ασβεστολιθικά υλικά και ισχυρές κλίσεις, που φτάνουν μέχρι το 80%. Ως
διαφοριστικά καταγράφονται τα: Euphorbia glabriflora, Valantia aprica, Sideritis
raeseri ssp. raeseri, Silene caesia, Lactuca graeca (=L. intricata Boiss.)
Όψη με Koeleria nitidula fac. nova
Όψη με Prunus prostrata fac. nova
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Συνένωση Astragalo-Seslerion QUÉZEL 1964
Η συνένωση εκτείνεται πάνω από τα 1900 με 2000μ. και απαντά σε ολόκληρο
των όγκο του συγκροτήματος, ενώ πλαισιώνεται από τους βραχώδεις σχηματισμούς
των κορυφών. Τα υποστρώματα είναι πάντα ασβεστολιθικά, με μεγάλη ποικιλία
κονδυλωδών και λατυποπαγών ασβεστολίθων. Δεν εμφανίζεται ενιαία αλλά
περισσότερο ή λιγότερο σποραδικά, αφού διακόπτεται από σάρες της Drypetalia
spinοsae και κάθετους ψηλούς βράχους, που φιλοξενούν στοιχεία της τάξης
Potentilletalia speciosae. Κατά κανόνα εκτείνεται πάνω από την τάξη της Trifolietalia
parnassi συχνά όμως η τελευταία αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της βλάστησης, στο
ύψος των κορυφών του νοτίου συγκροτήματος, ενώ από κάτω εκτείνεται η συνένωση
του Astragalo-seslerion.
Φυτοκοινωνία Erysimo pusilli - Minuartietum stellatae (Quézel 1964)
H φυτοκοινωνία συναντάται σποραδικά σε ολόκληρο το Astragalo-Seslerion,
κυρίως κάτω από τα συγκροτήματα των μεγάλων κάθετων βράχων που φιλοξενούν
χλωριδικά στοιχεία της συνένωσης του Silenion-auriculatae. Η συνεχείς
αποσάρθρωση των βράχων αυτών, τροφοδοτεί τα χαμηλότερα επίπεδα με υλικά,
δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο υπόστρωμα για την εγκατάσταση της ομάδας.
Επίσης η φυτοκοινωνία συναντάτε σε αυχένες και ψηλά διάσελα. Οι
παρατηρήσεις μας στο πεδίο σε συνδυασμό με την επεξεργασία των δειγματοληψιών
μας, ανέδειξαν μια νέα ομάδα που διαφοροποιεί την παραπάνω φυτοκοινωνία.

Î

Υποφυτοκοινωνία scabiosetosum crenatae subass. nova

Η ομάδα είναι εγκατεστημένη σε ζωνάρια και πάντα σε βραχώδες
ασβεστολιθικό υπόστρωμα, με την S. crenata ssp. crenata να επενδύει γυμνούς
ασβεστόλιθους με βαθιές ρωγμές. Ως διαφοριστικά είδη καταγράφονται τα: Scabiosa
crenata ssp. crenata και Sesleria coelurea.

Î

Φυτοκοινωνία Poo macedonicae - Festucetum variae ass. nova

Πρόκειται για μια νέα ομάδα που καταφέραμε να απομονώσουμε στην ανώτερη
υψομετρικά ζώνη της συνένωσης του Astragalo-seslerion πάνω από τα 2200 μ. Η
ομάδα αναπτύσσεται στην περιφέρεια της συνένωσης Trifolietalia parnassi κατά
μήκος της κορυφογραμμής της μεγάλης οροσειράς του νοτίου συγκροτήματος.
Ως χαρακτηριστικά είδη καταγράφονται τα: Poa macedonica, Festuca polita, F.
varia (=F. graeca), Cerastium banaticum subsp. speciosum, Campanula rotundifolia.
Οι δύο κατώτερες συνενώσεις της τάξης της
Daphno-festucetalia δεν
αντιπροσωπεύονται επαρκώς, καθώς στα κατάντη παρεμβάλλονται σάρες και
βραχώδη πεδία που ανήκουν στην Drypetalia spinosae και Potentilletalia speciosae
αντίστοιχα. Έτσι όλα τα χαρακτηριστικά είδη της φυτοκοινωνίας, καθώς και το
μεγαλύτερο μέρος των ειδών που την συνοδεύουν,
είναι αποκλειστικά
χαρακτηριστικά της συνένωσης του Astragalo-Seslerion.

Î

Φυτοκοινωνία Drabo parnassicae - Asperuletum boissieri ass. nova

Συναντάτε στα πλατώματα των αυχένων, κατά μήκος της κορυφογραμμής του
νοτίου συγκροτήματος (από τον «Κόρακα» μέχρι τον «Κοκκινιά»), στα σημεία που
χτυπά δυνατά ο άνεμος σε υψόμετρα από 2250 έως 2400μ..
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Η ομάδα αναπτύσσεται μεταξύ των οικοτόπων της προηγούμενης
φυτοκοινωνίας και της πυκνής χλόης των ομάδων της Trifolietalia. Χαρακτηρίζεται
από τα είδη: Asperula boissieri, Draba parnassica, Sesleria tenerrima.
Κοινότητα Festuca cyllenica & Geranium subcaulescens com. nova
Η παραπάνω κοινότητα καταλαμβάνει μεγάλη έκταση της συνένωσης του
Astragalo - Seslerion στο συγκρότημα των Βαρδουσίων, στα ανώτερα υψόμετρα. Το
εδαφικό υπόστρωμα παραμένει πάντα ασβεστολιθικό με κάποια σημαντική ποσότητα
οργανικής ουσίας, που προέρχεται από την αποσύνθεση της βιομάζας του ευρύτατου
θυσάνου των αγρωστωδών.

Η βλάστηση των χιονολίβαδων. («pelouses rases»)
Τάξη : Τrifolietalia parnassi QUÉZEL 1964
Συνένωση Trifolion-parnassi QUÉZEL 1964
Στα Βαρδούσια οι εκτάσεις αυτές είναι εκτενείς και καταλαμβάνουν πάνω από
το 30% της συνολικής ανωδασικής έκτασης. Πρόκειται για λιβάδια με εξαιρετικά
πυκνό τάπητα πολύ χαμηλού ύψους (5 έως 10εκ.), που συντίθεται από πλήθος
ροδακόμορφων χαμαιφύτων
Σημειώνουμε ότι οι φυτοκοινωνίες της τάξης αυτής, είναι αναμφίβολα οι πιο
πλούσιες σε αριθμό συνοδών ειδών, σε σχέση με άλλες ομάδες άλλων τάξεων. Αν
και η τάξη χαρακτηρίζει περιοχές με ιδιαίτερα μεγάλη υγρασία, οι διαβαθμίσεις που
παρατηρούνται είναι πολλές και καθοριστικές των ομάδων της βλάστησης που
εγκαθίστανται.
Φυτοκοινωνία Astragalο sirinici - Plataginetum holostei (Quézel 1973)
Η φυτοκοινωνία εμφανίζει τις χαμηλότερες απαιτήσεις σε υγρασία, από τις
υπόλοιπες
φυτοκοινωνίες
της τάξης. Έτσι σε θέσεις αρκετά ξηρότερες η
πληθοκάλυψη του Astragalus sirinicus αυξάνει σημαντικά.
Για τους παραπάνω λόγους, η ομάδα προτιμά να εγκαθίστανται σε πλαγιές με
ασθενείς κλίσεις που στραγγίζουν από τα νερά, ή στις κορυφές των ήπιων λοφίσκων
της συνένωσης. Σχεδόν πάντα η ομάδα πλαισιώνεται από την φυτοκοινωνία
Alopecuro gerardii - Crocetum sieberi.
Όψη με Trisetum flavescens subsp. spledens fac. nova
Φυτοκοινωνία Alopecuro gerardi - Crocetum sieberi (Quézel 1964)
Η φυτοκοινωνία δεν απαντά στα Βαρδούσια με την τυπική της σύνθεση, αλλά
ως υποφυτοκοινωνία με Crocus veluchensis.
Υποφυτοκοινωνία crocetosum veluchensis (Quézel 1964)
Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση ομάδα των χιονολίβαδων, με έντονη
παρουσία σε ολόκληρη την Trifolietalia parnassi. Απαντά σε όλα τα υψομετρικά εύρη
της τάξης, από τα 1700μ. έως την βάση των δολινικών συμπλεγμάτων της
κορυφογραμμής σε υψόμετρα άνω των 2200μ.
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Οι μεσοϋγρόφιλες ομάδες των Χιονολίβαδων.

Î

Φυτοκοινωνία Festuco alpinae - Poetum trichophyllae ass. nova

Πρόκειται για μια μεσο-ϋγρόφιλη ομάδα που καταφέραμε να απομονώσουμε
στους ψευδαλπικούς λειμώνες της περιοχής του «Λάκκου». Η ομάδα δείχνει να έχει
σημαντικές απαιτήσεις σε υγρασία, καθώς διακρίνεται στην εξωτερική περιφέρεια των
ζωνών με Nardus stricta. Ως χαρακτηριστικά είδη καταγράφονται τα: Festuca alpina
ssp. brigetti, Poa trichophylla, Leontodon tuberosus.
Φυτοκοινωνία Luzulo pindicae - Nardetum strictae (Quézel 1964)
Η φυτοκοινωνία αυτή αναπτύσσεται στα εξωτερικά περιθώρια δύο
υγρόφιλων φυτοκοινωνιών που περιγράφονται πιο κάτω. Αν και οι προτιμήσεις της
ομάδας ως προς την υγρασία είναι σαφής, δεν την εντάσσουμε στην ίδια ενότητα με
τις καθαρά υγρόφιλες αζωνικές ομάδες, αλλά στην τάξη της Trifolietalia καθώς το
πλήθος των χαρακτηριστικών ειδών που την προσδιορίζουν ανήκουν εκεί.
Το Nardus stricta εμφανίζει υψηλή πληθοκάλυψη καθώς συχνά καλύπτει
μεγάλες επιφάνειες αυτών των χαρακτηριστικών λιβαδιών που είναι γνωστά ως
“pelouses à Nardus stricta” δηλ. «λιβάδια με Nardus stricta».
Οικολογικά η παρουσία της ομάδας δεν συνδέεται απαραίτητα με ροή νερού
αλλά αρκείτε και σε μικρή υγρασία που προέρχεται από το σταδιακό λιώσιμο του
χιονιού.
Η βλάστηση των λιβαδιών με Nardus stricta είναι πολύ γνωστή στα βουνά
της Ευρώπης, καθώς πρόκειται για Ευρωπαϊκού ορεινού τύπου βλάστηση η οποία
φέρει σημάδια της τελευταίας παγετονικής περιόδου. Οι «ναρντώνες» της Στερεάς
Ελλάδας είναι τα νοτιότερα όρια των «ναρντώνων» της νοτιοανατολικής Ευρώπης
(Horvat, Glavač, Ellenberg 1974). Από αυτή την άποψη η εν λόγω ομάδα
παρουσιάζει αναμφίβολα βιογεωγραφικό ενδιαφέρον.

Î

Υποφυτοκοινωνία gnaphalietosum roeseri subass. nova

Κατά μήκος της κορυφογραμμής της μεγάλης οροσειράς από τον «Μέγα
Κάμπο» μέχρι τον «Κοκκινιά», εντοπίσαμε την παραπάνω υποφυτοκοινωνία με το
ανωτέρω ενδημικό ως μοναδικό διαφοριστικό στοιχείο. Η διαφοροποίηση αυτή
οικολογικά φαίνεται να συνδέεται με διαφορετικές απαιτήσεις σε υγρασία από την
τυπική φυτοκοινωνία.
Η υγρόφιλη βλάστηση των ρευμάτων των χιονολίβαδων .
Η ύπαρξη πολυάριθμων ρευμάτων στα λιβάδια, καθώς και η διαβάθμιση της
υγρασίας στις όχθες των, δημιουργεί ποικίλες οικολογικές συνθήκες σε ζώνες γύρω
από τα μικρά αυτά ρεύματα. Έτσι εγκαθίστανται διαφορετικοί τύποι υγρόφιλης
βλάστησης, ανάλογα με την ποσότητα της υγρασίας που διαποτίζει το υπόστρωμα.
Επισημαίνουμε επίσης ότι οι πηγές και τα ρεύματα αυτά στα Βαρδούσια αρχίζουν
από τα 1700μ. και εκτείνονται έως τα 1900μ. Η οργάνωση της βλάστησης αυτών των
ρευμάτων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Επιπλέον ο μεγάλος αυτός αριθμός
ρευμάτων σε τέτοιο υψόμετρο δεν είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.
Σε γενικές γραμμές οι υγρόφιλες αυτές ομάδες εμφανίζονται αρκετά σύνθετες
και συχνά παρουσιάζουν δυσκολία ως προς τον ακριβή προσδιορισμό τους.
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Κλάση: Betulo - Adenostyletea BR.-BL. 1931
Τάξη: Betulo - Adenostyletalia BR.-BL. 1931
Συνένωση: Cirsion appendiculati Horvat, Pawlowski & Walas 1937
Φυτοκοινωνία Cirsio appendiculati - Calthetum laetae (Horvat 1935)
Πρόκειται για μια καθαρά υγρόφιλη ομάδα ψηλών χόρτων που απαντά (μέσα
στα νερά) κατά μήκος των μικρών ρευμάτων συνεχούς ροής, που διασχίζουν τους
ψευδαλπικούς λειμώνες. H συγκεκριμένη ομάδα έχει βόρεια προέλευση, ενώ για το
χαρακτηριστικό Caltha palustris (=C. laeta) τα Βαρδούσια αποτελούν το νοτιότερο
όριο εξάπλωσης. Συνεπώς η ομάδα αυτή δεν εμφανίζεται νοτιότερα και έτσι
παρουσιάζει εδώ βιογεωγραφικό ενδιαφέρον.

Î

Υποφυτοκοινωνία caricetosum paniculatae subass. nova

Σε κάθυγρες κηλίδες, δίπλα στα στενά αυλάκια των μικρών ρευμάτων, η
παραπάνω φυτοκοινωνία, εμπλουτίζεται με το παραπάνω Cyperaceae που την
διαφορίζει. Οικολογικά διατηρεί μεγάλες ομοιότητες με τις ομάδες των Cyperaceae
που περιγράφονται παρακάτω.
Φυτοκοινωνία Junco thomasii - Blysmetum compressi (Quézel 1964)
Συναντάτε στην περιφέρεια της προηγούμενης φυτοκοινωνίας και απαιτεί
κάθυγρα βαθειά εδάφη, με μεγάλο πάχος οργανικού ορίζοντα και παχύ στρώμα
βρύων. Η ομάδα συναντάτε σε επιφάνειες που διαποτίζονται με νερό και θυμίζουν
Ευρωπαϊκούς τυρφώνες. Η ομάδα σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι μοναδική σε
Γκιώνα και Βαρδούσια, ενώ ανάλογες υγρόφιλες ομάδες επισημαίνονται μόνο στην
Πίνδο.
Όψη με Juncus striatus fac. nova
Ομάδα με Pinguicula hirtflora (=P. crystallina ssp. hirtiflora) & Silene pusila
(=Heliosperma pudibundum) (Quézel 1964)
Η ομάδα διαχωρίζεται σαφώς από τις προηγούμενες ως προς τις οικολογικές
συνθήκες που διαμορφώνουν τον οικότοπο. Η τυπική μορφή της ομάδας απαντά σε
κάθυγρους συμπαγής ασβεστολιθικούς βράχους ενδεδυμένους με βρύα. Η ομάδα
είναι μοναδική στα Βαρδούσια.
Κοινότητα με Carex distans & Ranunculus velutinus comm. nova
Στην περιοχή της Αργαλέτας (κοντά στο χωριό Δάφνος), μπορέσαμε να
εντοπίσουμε μια ξεχωριστή ομάδα με Juncus inflexus. το οποίο ωστόσο δεν φαίνεται
να ομαδοποιείται μαζί με άλλα υγρόφιλα είδη σε ένα σαφώς προσδιορισμένο
φυτοκοινωνιολογικά syntaxon.
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Η βλάστηση των σαρών
Κλάση:
Τάξη:
Συνένωση:

Drypetea spinosae QUÉZEL 1964
Drypetalia spinosae QUÉZEL 1964
Silenion-caesiae QUÉZEL 1964

Στα ανώτερα όρια της συνένωσης του Eryngio-Bromion εμφανίζονται κώνοι
πρόσχωσης εκτεταμένων σαρών διαφόρων τύπων, οι οποίες φιλοξενούν μια
διαφορετική βλάστηση. Τα κριτήρια που φαίνεται να είναι καθοριστικά για την
σύνθεση της βλάστησης σε αυτές τις επιφάνειες, σχετίζονται κυρίως με τον βαθμό
τροφοδοσίας (από τα ανάντη βραχώδη συμπλέγματα), τις κλίσεις και το βάθος (μέχρι
την επιφάνεια του εδάφους), καθώς και τις διαμέτρους των λίθων.
Φυτοκοινωνία Thamnosciadio juncei - Euphorbietosum deflexae
(Quézel 1964)
Οι τύποι των σαρρών που φιλοξενούν αυτή την βλάστηση είναι σάρρες
υψηλής τροφοδοσίας με βλάστηση απόλυτα προσαρμοσμένη στο σκληρό
περιβάλλον της σάρας. Η παραπάνω ομάδα απομονώθηκε από τον Quézel το 1964
στον Παρνασσό, στην Γκιώνα και στα Βαρδούσια όρη το 1973.
Υποφυτοκοινωνία festucetosum affinae (Quézel 1964)
Επίσης ο ίδιος επισημαίνει στα πλαίσια της παραπάνω ομάδας, την ύπαρξη
μιας υποφυτοκοινωνίας με διαφοριστικό την Festuca spectabilis ssp. affinis.
Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις, η ομάδα του Thamnosciadium junceum
εμπλουτίζεται με το αγρωστώδες αυτό, που προσδίνει μια ξεχωριστή όψη σ’ αυτές
τις σάρρες. Εμπλουτίσαμε την υποφυτοκοινωνία αυτή, με δύο ακόμη διαφοριστικά:
Lactuca graeca και Sideritis raeseri ssp. raeseri.
Φυτοκοινωνία Scutelario alpinae - Lamietum picti (Quézel 1973)
Συναντάτε σε σάρρες υψηλής τροφοδοσίας με μικρή ή μεσαία διάμετρο
γωνιωδών και κονδυλωδών ασβεστολίθων. Τα δύο παραπάνω χειλανθή εντοπίζονται
στα ανώτατα όρια της σάρας και ιδιαίτερα στο επίπεδο των ιχνών των ψηλών
απόκρημνων συγκροτημάτων. Προτιμούν να εξαπλώνονται στους πόδας των
βράχων (αναζητώντας σκιά και υγρασία), από όπου τα υλικά της μηχανικής
αποσάθρωσης αρχίζουν να απελευθερώνονται παρασύροντας τα χαλαρά και μακριά
στελέχη τους προς το εσωτερικό των σαρρών.
Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
Βλάστηση των βραχωδών συγκροτημάτων του Campanulion versicoloris
Κλάση Asplenietea trichomanis BR. – BL. 1934
Τάξη Onosmetalia frutescentis QUÉZEL 1964
Συνένωση Campanulion versicoloris QUÉZEL 1964
Κοινότητες Asperula chlorantha comm. nova
Οι επτά δειγματοληψίες μας που διενεργηθήκαν κυρίως στο νοτιοανατολικό
τμήμα του συγκροτήματος (κατά μήκος της κοιλάδας του Μόρνου), έδειξαν
σημαντικές ομοιότητες με την χλωριδική ακολουθία της φυτοκοινωνίας Asperula
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chlorantha – Daphne jasminea που απομόνωσε ο Quézel το ’64 στα βράχια του
Λιδωρικίου.
Η βλάστηση των ψηλών ασβεστολιθικών βραχωδών συγκροτημάτων
Κλάση:
Τάξη:
Συνένωση:

Asplenietea trichomanis (BR. – BL. 1934) OBERDORFER 1977
Potentilletalia speciosae QUÉZEL 1964
Silenion auriculatae QUÉZEL 1964

Πάνω από την συνένωση του Astragalo-Seslerion και σε ολόκληρο τον τραχύ
ορεινό όγκο των Βαρδουσίων, ξεπηδούν βραχώδη συγκροτήματα αποτελούμενα από
συμπαγής ή κερματισμένους βράχους που καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες πάνω από
το επίπεδο των 1900 – 2000 μ. Η βλάστηση που φιλοξενούν αποτελείται κυρίως από
χασμόφυτα και βραχόφιλα είδη.
Φυτοκοινωνία Campanulo aizoi - Campanuletum rupicolae (Quézel 1964)
Υποφυτοκοινωνία campanuletosum columnaris (Quézel 1973)
Η ομάδα της Campanula rupicola στο συγκρότημα των Βαρδουσίων
ομαδοποιείται ως υποφυτοκοινωνία, της γνωστής από την Γκιώνα φυτοκοινωνίας με
Campanula aizoon & Campanula rupicola. Η παραπάνω υποφυτοκοινωνία, απαντά
σε κάθετους ασβεστολιθικούς βράχους από τα 1900 μ. και άνω, ενώ ως μοναδικό
διαφοριστικό καταγράφεται εδώ η ενδημική (μοναδική στα Βαρδούσια) Campanula
columnaris.
Φυτοκοινωνία Saxifrago spruneri - Violetum poeticae (Quézel 1964)
Καταγράφεται αποκλειστικά σε κάθετα βράχια με πολύ μεγάλο υψόμετρο,
από τα 2.100 μ. και εκτείνεται μέχρι τα 2.450 μ. Σε αντίθεση με την ομάδα της
Campanula rupicola, της οποίας τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται ευρύτατα στον
ορεινό όγκο του συγκροτήματος, η παραπάνω φυτοκοινωνία περιορίζεται σε λίγες
μόνο θέσεις, όπου η διαμόρφωση των βράχων δημιουργεί τις ιδιαίτερες οικολογικές
συνθήκες που απαιτούνται για την εγκατάστασή της. Η ομάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα
ψυχρόφιλη αποφεύγοντας την άμεση ηλιακή ακτινοβολία (την συναντήσαμε σε
βόρειες εκθέσεις), ενώ προτιμά σημεία που σκιάζονται έντονα. Η πλούσια σε
ενδημικά αυτή ομάδα, έχει καταγραφεί επίσης στα βραχώδη συγκροτήματα του
Παρνασσού και της Γκιώνας.
Υποφυτοκοινωνία silenetosum barbeyanae (Theocharopoulos et al. 2002)
Πρόκειται για την υποφυτοκοινωνία με Silene barbeyana που συναντήσαμε
στα ψηλά βράχια του οροπεδίου του «Μέγα Κάμπου» σε υψόμετρο 2.460 μ. Η
υποφυτοκοινωνία είναι εξαιρετικά περιορισμένη γεωγραφικά. Το στενότοπο ενδημικό
Silene barbeyana είναι το μοναδικό είδος που διαφορίζει την ομάδα.

Î

Φυτοκοινωνία Arabo bryoidae - Rhamnetum sibthorpianae ass. nova

Άν και η ομάδα δεν καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο σύνολο του
συγκροτήματος, είναι δυνατό να παρατηρηθεί σχεδόν παντού (σποραδικά) στον
ορεινό όγκο, συνήθως πάνω από τα 1700 μ. και μέχρι τα 1900 μ. Ως προς τους
οικοτόπους που αποικίζει, εμφανίζεται εξαιρετικά απαιτητική, με ιδιαίτερες
προτιμήσεις σε βόρειες εκθέσεις και σε ψυχρές θέσεις με ισχυρή σκίαση.
Εγκαθίσταται πάντα σε κάθετους συμπαγής μονόλιθους με αρκετό ύψος, συχνότατα
απροσπέλαστους. Το νέο αυτό syntaxon εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσιo σε ενδημικά
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taxa. Ως χαρακτηριστικά καταγράφονται τα Rhamnus sibthorpiana, Arabis bryoides
και Carum heldreichii.

;

Φυτοκοινωνία Sedo magellensae - Saturejetum horvatii ass. nova

Η ομάδα εντοπίζεται σε υψόμετρο μεταξύ 1.700 και 2.100 μέτρων,
Αναπτύσσεται πάντα σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα, σε κατακερματισμένους
βραχώδης χαμηλούς σχηματισμούς ή ζωνάρια. Η ομάδα γεωγραφικά είναι
περιορισμένη στους σχηματισμούς του δυτικού συγκροτήματος από τις Σούβλες
μέχρι το διάσελο των «Ψηλών».
Η ομάδα που περιγράφουμε εδώ, είναι μια παραλλαγή (vicariant) της
φυτοκοινωνίας Sedum magellense – Satureja parnassica του P. Quézel που
περιέγραψε στις κάθετες πλευρές των δολινών του Παρνασσού το 1964.
Κοινότητα Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata com. nova
Η ομάδα αποικίζει βραχώδη υποστρώματα ασβεστολιθικής σύστασης και
εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένη στον ορεινό όγκο του συγκροτήματος.
Συναντήσαμε την ομάδα σε κατακερματισμένα βραχώδη ζωνάρια, σε βραχώδης
προεξοχές πάνω σε κορυφές και ψηλά διάσελα, όπου χτυπά δυνατά ο άνεμος.
Οικολογικά η ομάδα συνδέεται ασφαλώς με ψυχρές θέσεις και η χλωριδική της
σύνθεση εμφανίζεται τυπικότερη σε βόρειες εκθέσεις. Η ομάδα διατηρεί σημαντικές
ομοιότητες με την Minuartio stellatae - Achilletum clavenae της συνένωσης του Galiodegenii που περιέγραψε ο Quézel στο «Περιστέρι» της Πίνδου το 1967.
Οικολογική αξιολόγηση των ομάδων της βλάστησης
Από την συνολική έρευνά μας στα Βαρδούσια όρη, προέκυψε ότι το
συγκρότημα διαθέτει εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα με 1122 taxa. Παράλληλα
αναδεικνύεται ένας αξιόλογος ενδημισμός με 104 συνολικά ελληνικά ενδημικά και
με το μεγαλύτερο ποσοστό ενδημισμού (9,3%), μεταξύ των μελετημένων ως
σήμερα βουνών της Στερεάς Ελλάδας. Η μεγάλη επίσης λιθολογική ποικιλία
δημιούργησε εδαφολογικές διαφοροποιήσεις που σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο
πηγών χάρισαν στα Βαρδούσια όρη, ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών οικοτόπων.
Με 22 φυτοκοινωνίες (από τις οποίες οι 5 είναι νέα Syntaxa, ενώ οι 5
καταγράφονται για πρώτη φορά στα Βαρδούσια) και 9 υποφυτοκοινωνίες (τα 5
νέα syntaxa), τα Βαρδούσια όρη αποδεικνύουν ότι η οργάνωση της βλάστησης που
φιλοξενούν εμφανίζει μια μοναδική ποικιλότητα.
Στις παραπάνω φυτοκοινωνιολογικές ομάδες θα πρέπει να προστεθούν και 6
κοινότητες, οι οποίες ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των ομάδων της βλάστησης στις
37 συνολικά.
Την μεγαλύτερη οικολογική αξία, διαθέτουν οι ομάδες των βραχωδών
συμπλεγμάτων της συνένωσης Silenion auriculatae, καθώς φιλοξενούν πλήθος
ενδημικών ειδών. Πολλές από αυτές τις ομάδες είναι μοναδικές στην Στερεά Ελλάδα
όπως οι δύο φυτοκοινωνίες των ψηλών κάθετων βράχων: Saxifrago spruneri Violetum poeticae (τοπική ομάδα στα Βαρδούσια στην Γκιώνα και στον Παρνασσό),
καθώς και η υποφυτοκοινωνία με Campanula columnaris (της φυτοκοινωνίας
Campanulo aizoi - Campanuletum rupicolae είναι ασφαλώς μοναδική των
Βαρδουσίων, αφού το μοναδικό διαφοριστικό της ομάδας, είναι αποκλειστικό
ενδημικό του συγκροτήματος.
Επίσης μεγάλο βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι υγρόφιλες
ομάδες των ρευμάτων που διασχίζουν τους ψευδαλπικούς λειμώνες (χιονολίβαδα)
του συγκροτήματος.
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Περίληψη - Συμπεράσματα
Η ομάδα Cirsio appendiculati - Calthetum laetae έχει βόρεια προέλευση και
δεν έχει επισημανθεί μέχρι σήμερα παρόμοιο group σε νοτιότερα ορεινά
συγκροτήματα. Επιπλέον, τα Βαρδούσια αποτελούν για ένα από τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής, η Caltha laeta (= C. palustris), το νοτιότερο
σταθμό εγκατάστασής της.
Μοναδική σε Τυμφρηστό, Γκιώνα και Βαρδούσια είναι επίσης η ομάδα Junco
thomasii - Blysmetum compressi. Ανάλογες με αυτήν ομάδες, έχουν καταγραφεί
μόνο στην Πίνδο. Μοναδική στα Βαρδούσια είναι και η τρίτη υγρόφιλη ομάδα με
Pinguicula hirtiflora - Silene pussila. Η ομάδα αυτή αν και αδυνατούμε σήμερα να
την κατατάξουμε με φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια ως φυτοκοινωνία (για λόγους που
εξηγήσαμε στην αντίστοιχη ενότητα), εν τούτοις αναγνωρίσαμε στο πεδίο όλα τα
χαρακτηριστικά ενός ξεχωριστού και εύκολα διακριτού group που με την εξέλιξη της
έρευνας των υγρόφιλων ομάδων στην Ελλάδα, θα μπορούσε χωρίς αμφιβολία να
ταξινομηθεί φυτοκοινωνιολογικά στο επίπεδο της φυτοκοινωνίας. Επιπλέον η ομάδα
με την τυπική της σύνθεση, δεν συναντάται συχνά ανάμεσα στις πηγές, συνεπώς η
οικολογική της αξία είναι πολύ μεγάλη.
Μια ακόμη ομάδα με βιογεωγραφικό ενδιαφέρον, είναι η φυτοκοινωνία Luzulo
pindicae - Nardetum strictae (των χιονολίβαδων της TRIFOLIETALIA), καθώς οι
«ναρντώνες» (λιβάδια με Nardus stricta) της Στερεάς Ελλάδας, αποτελούν τα
τελευταία γεωγραφικά όρια των νοτιότερων «ναρντώνων» της νότιοανατολικής
Ευρώπης.
Συμπερασματικά, Το συγκρότημα των Βαρδουσίων φαίνεται ότι πέρα από το
εκπληκτικής ομορφιάς τοπίο που το καθιστά μοναδικό σε εικόνες και εμπειρίες,
διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο οικολογικό πλούτο, που αναμφίβολα το κατατάσσει στα
πιο σημαντικά από χλωριδικής, βιογεωγραφικής και οικολογικής άποψης, ορεινά
συγκροτήματα της Ελλάδας.
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SUMMARY & CONCLUSIONS
In the present doctoral thesis the flora of Mt. Vardousia, as well as the data
that have resulted from its analysis are presented. From a vegetation (plant
sociology) point of view, almost all the previous reports on the mountain have been
confirmed and have been enriched with new data as far as phytosociological groups
are concerned. Additionally, the existence of certain phytosociological units was
justified and explained based on the ecological factors that were possible to be
measured (microclimate, soil, geology, geological substrate), contributing in this way
to the synecological approach of the subject. Also, where feasible, an effort was done
to study the dynamics of succession of most of the phytosociological groups, as they
depend on various environmental variables.
A concise description of the most important points of the doctoral thesis, as
well as the conclusions that can be extracted from the results of this research follow.
Ecological environment – Abiotic factors
The mountainous complex of Vardousia is the biggest in extent mountain
group of Sterea Hellas (25,780 ha) and the second in altitude (2,495 m.) after Giona
(2,507 m.).
Geology – Ground
Today, (based on recent geological data), we accept that the group of
Vardousia Mountains was part of the Maliakos - Vardousia – Epidaurus trough. The
part that corresponds today to Mt. Vardousia derived from numerous geological
changes, starting from the Triassic geological period. This part corresponded in what
was in the past called the “breach of Sperchios” which evolved in a deep sea and
finally in an ocean. During the Triassic period a progressive deposition of biochemical
under water geological materials of older neighbouring formations such as the
“Parnassos” and the “Pendeorion” took place. These materials along with the
progressive emersion of the geological formation during the Upper Eocene,
constituted the geological ‘’web’’ of the mountainous group. A result of all of these
intense geological effects is the big petrologic variety that Mt. Vardousia has today.
The great variety of soil types of Mt. Vardousia is also very remarkable. Low
in altitude regions of maquis vegetation are allocated on rock, which constitutes
mainly from mixed flysch from Pindhos, while in close to rivers places, alluvium of
flysch (south-west part) and alluvium of limestone (south-east part) meet. Forests of
fir (Abies sp.) are allocated on mixed and sandy flysch soils and only in lower altitude
(south part) they are found on hard limestone. Above the forest-line soils are
Rendzinas (shallow soils that evolved from the decay of higher limestone), Lithosols
(very little developed soils on hard rocks) and Ferrasols (soils rich in Fe and Al
oxides). Above the 2,000 m. we usually meet bare rock and Lithosol and Regosol
soils (layer of non-cohesive material on hard substrate).
Climate – Bioclimate
According to the climatic data that we have assembled from three
Meteorological stations (Lidoriki, Fthiotida’s Lefkada and Lamia) we have concluded
that the climate of Mt. Vardousia has all the characteristics of a mountain climate.
The minimum and maximum mean temperature of a year is observed during the
months of January and August respectively. Snowfall in the main mountain block is
very heavy mainly during February, while above the 1,800 metres, blots of snow are
retained even after the mid of May.
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One of the climatic elements that should be underlined is the particularly
heavy rainfall in the main mountain complex. This is due to the fact that wet western
winds force clouds to release, along their course, the biggest amount of water over
the main mountain range (southern mountain complex, 11 km in length, with north to
south direction). The above fact, combined with the presence of flysch under
limestone which constitutes an impenetrable from the water substrate - renders Mt.
Vardousia as one of the richest in water, with a quite extended network of water
sources, mountain group. The presence of water creates a big variety of ‘’microenvironments’’ where humidity varies around the sources, allowing the allocation of
different types of vegetation.
From the study of bioclimatic factors it resulted that the main mountainous
complex, belongs to the humid bioclimatic level with very cold winter, while areas
above the forest zone until up to the mountain summits belong (approximately) to the
very humid bioclimatic level with very cold winter.
Some low in altitude regions with maquis vegetation around the northern part
of Mornos tank are included within the lowest limits of the humid bioclimatic level
(with cold winter).
Floristic research
Until now 557 taxa were reported from Mt. Vardousia (from bibliography), with
the present research, 573 taxa were added (more than 50%). Resulting to 1.122 taxa
(total number).
The centesimal percentages of life-form spectrum confirm the Mediterranean
character of Mt. Vardousia, while the high percentage of Hemicryptophytes (45.3%)
and Chamaephytes (9.2%) underlines its mountainous character.
The study of life-form spectra, confirms the change in the composition of plant
developing forms which prevail in every bioclimatic level as a result of the prevailing
ecological conditions.
The floristic comparison using as a criterion the Sørensen co-efficient for five
adequately studied mountains (three from Sterea Hellas and two from Peloponnese),
showed resemblance with the mountains of: Timfristos and Iti (61,6% and 60,2%
percentages of resemblance respectively).
Chorological research
The percentage of 47,6% of the Mediterranean plants (endemic and “out line
zone of Mediterranean”1 included) underlines the Mediterranean character of the flora
of Mt. Vardousia. Nevertheless, compared to the already studied neighbouring
mountains, Timphristos and Iti, this percentage is rather small. Thus, while the flora
maintains its Mediterranean character, it also presents a strong alpine character. The
explanation for this should be sought in the broadness of the over the forest limits
region and the big number of summits exceeding 2,000m. Additionally, the large
percentage of Balkan floristic elements (14%) compared to other studied mountains
of Sterea Hellas, reflects the strong effect that Pindhos mountain range has on the
Vardousia Mountains.
Endemism - Phytogeography
From the study of Mt. Vardousia flora we have concluded that it is fairly high
in endemism. Mt. Vardousia has a 9.3% of Greek endemics, therefore it possesses a
1

With the term “out line zone of Mediterranean” we determine those areas which are near the
Mediterranean zone and are wet by the Atlantic Ocean. Specifically, they are some parts of
the Iberian Peninsula (in Portugal and Spain) and some parts of Africa (in Morocco).
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distinguished place among the other (sufficiently studied) mountains of Sterea Hellas.
From the 104 in total Greek endemic taxa that are recorded from Mt. Vardousia, 23
are new recordings. From the total of endemic taxa (104), 11 are endemics of Sterea
Hellas, while five (5) are local endemics of Mt. Vardousia.
Mt. Vardousia is also rich in taxa of Balkan origin. From the 116 endemic
Balkan taxa, 31 are new recordings. 41 taxa of Hypobalkan origin exist, ten (10) of
which are new recordings.
Reasons that seem to contribute in the high degree of endemism of Mt.
Vardousia, compared to other mountains of Sterea Hellas, are mainly the following:
¾
The rich geological history of Mt. Vardousia, that resulted in the creation of
remarkable petrological variety (Katsikatsos 1992).
¾
The broadness of the over the forest limits region, in combination with high
altitude (2,495 m.) and the big number of summits (42) that exceed 2,000 m.
(ensuring in this way the endemic species’ geographic isolation).
¾
Mt. Vardousia constitutes the southern most part of Pindhos mountain
range, which was the main immigrating road for many plant species, most of
them narrow-spread (Greek or Balkan endemics).
¾
The geographical neighbouring of Mt. Vardousia with the rich in endemic
species mountains of Peloponnese.
The phytogeographical relation of Mt. Vardousia with its neighbouring
mountains is shown through comparison, based on two criteria:
a) The number of common Greek endemic species.
b) The number of common Balkan endemic species.
Both the above mentioned criteria are used to compare Mt. Vardousia with all
the geographical parts of Greece (according to Flora Hellenica classification). By
using the above mentioned criteria it is pointed out that Mt. Vardousia has a
developed a stronger phytogeographical relation with Sterea Hellas.
The first criterion is also used for the comparison with the mountains of
Peloponnese and the second is used in order to bring out the geographic relations
with northern geographic regions rich in taxa of Balkan origin.
From the comparison of Mt. Vardousia with the mountains of Peloponnese
strong phytogeographical relations with the Mt. Killini, primarily, and Mt. Chelmos
secondly, are found. With mountains Parnon, Menalon and Panachaiko, the relations
are faint.
Based on the common number of Balkan origin species it is concluded that
Mt. Vardousia has developed a strong phytogeographical bond with northern and
southern Pindhos, with some negligible differences.
With regard to the floristic kinships that have developed with the neighbouring
Balkan countries, Vardousia maintain mainly with Albania, and after with former
Yugoslavia, the narrower phytogeographical relations.
Finally, it appears that Mt. Vardousia has received floristic influences via the
mountain range of Pindhos, via the "Alpine migratory route" which coincides with the
orientation of Pindhos mountain range. The Mt. Vardousia does not appear to be
influenced from any floristic elements of Eastern origin, via the route of the ‘Aegean
arc’.
Phytosociological research
To determine the vegetation units of Mt. Vardousia the Braun-Blanquet method
was used.
From the elaboration of vegetation units, the following phytosociological
groups were distinguished which are grouped in orders and alliances. The
phytosociological groups that follow belong in three categories:

377

Summary & conclusions
1) Phytosociological groups recorded from other researchers from other
regions of Greece, of Balkans or of Europe, recorded in the Mt. Vardousia for the first
time within the frames of this thesis. These groups bare the symbol: ( ; ).
2) Phytosociological groups that have already been described from other
).
researchers in the Mt. Vardousia. These groups bare the symbol: (
3) Phytosociological groups that are recorded for the first time in the Mt.
Vardousia and constitute new syntaxa. These groups bare the symbol: (Î).
(In the level of community none of the above symbols is added).

MESO-MEDITERRANEAN LEVEL OF VEGETATION.
Order: Pistacio – Rhamnetalia Quézel 1985
Alliance: Pistacio – Rhamnion Quézel 1985
;

Association: Phillyreo-Quercetum cocciferae (Barbero & Quézel 1976)

Order: Quercetalia ilicis BR.- BL. 1931 ex BR.- BL. 1936 em. Riv.- Mart.1974
Alliance: Quercion ilicis BR.- BL. 1931 ex BR.- BL. 1936 em. Riv.- Mart.1974
Association: Helictotricho convoluti – Abietetum cephalonicae (Barbero &
Quézel 1976)
Quercus ilex com. nova
Order: Quercetalia pubescentis BR. – BL.1931
Alliance: Quercion frainetto Horvat 1954
;

Association: Huetio-Quercetum frainetto (Raus & Raus 1980)

;

Association: Abieto borisii regis - Trifolietum speciosi (Barbero - Quézel
1976)

Meso-Mediterranean hydrophylous vegetation groups
(Riparian vegetation)
Order: Quercetalia pubescentis
;
Association, Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis
(Krause, Ludwig, Seidel 1963)

Vegetation of the low altitude streams of Populetalia Order.
Order: Populetalia BR. – BL.1931
Alliance: Populion-albae BR. – BL.1931

;

Association: Equiseto telmateiae – Platanetum orientalis (Bergmeier 1990)

Alnus glutinosa fac. nova

;

Φυτοκοινωνία Dracunculo vulgari – Platanetum orientalis
(Krause, Ludwig, Seidel 1963)
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Platanus orientalis & Salix eleagnos com.nova

VEGETATION OF THE HYPER -MEDITERRANEAN FLOOR.
Order: Quercetalia pubescentis BR. – BL.1931
Alliance: Abieto-pinion

;

Association: Lilio chalcedonici - Abietetum cephalonicae
(Barbero & Quézel 1976)

VEGETATION OF ORO-MEDITERRANEAN FLOOR.
The Vegetation of ‘scratched’ meadows (“Pelouses écorchées”)
This type of vegetation incorporates three different conjunctions of the Daphnofestucetalia order.
Order: Daphno-festucetalia QUÉZEL 1964
Alliance: Stipo-Morinion QUÉZEL 1964
This Alliance extends from 1,400 m. up to 1,800m. It constitutes the final
(‘climax’) stage, because it is a secondary succession stage that appeared after
human intervention at this area. The Alliance has the form of tall grasses and large in
extent meadows, with intense presence of the species Juniperus foetidissima, which
gives it a unique aspect.
Association: Juniperο foetidissimae - Onobrychidetum ebenoidae (Quézel 1973)

Î

Sub-association: rhinanthetosum pubescenti subass. nova

In the highest hypsometric limits of this association (aprox. 1,700 m.), the group
is enriched with the endemic taxa: Rhinanthus pubescens, Rindera graeca, as well
as with the Balkan endemic Pedicularis graeca, and with Sideritis raeseri ssp. raeseri
which together differentiate the association.
Alliance: Eryngio-Bromion QUÉZEL 1964
This is the immediate next hypsometrically alliance which occupies a considerably
wide extent on Mt. Vardousia. It is found throughout the mountain, in the zone
between 1,700 and 1,900m. Its limits and the limits of its neighbouring alliance,
Stipo-Morinion which is found in lower altitudes, are often not easy to discern.
Association: Marrubio velutini - Astragaletum rumelici (Quézel 1964)
This group occupies the largest part of the entire Eryngio - Bromion alliance in
the mountain group. We have added the endemic Minuartia juniperina ssp.
glandulifera which is present in all of our relevés, in the already recorded (from other
researchers) diagnostic taxa of this group. From the process of our 31 relevés we
resulted in four (4) new syntaxa in Sub-association syntaxonomic level. These are:
Facies with Koeleria nitidula fac. nova

379

Summary & conclusions
Î

Sub-association: euphorbietosum glabriflorae subass. nova

The latter Sub-association probably constitutes the most characteristic
subgroup within the above association as it is ecologically differentiated from the rest
subgroups of the association. It is located only on small calcareous screes of steep
slopes (up to 80%). Differentiate taxa are: Euphorbia glabriflora, Valantia aprica,
Sideritis raeseri ssp. raeseri, Silene caesia, Lactuca graeca (=L. intricata Boiss.)
Facies with Prunus prostrata fac. nova
Alliance: Astragalo-Seslerion QUÉZEL 1964
This alliance extends above 1,900 to 2,000m and is present in the entire
volume of the mountain group, while it is framed by the rocky shapings of the high
peaks.
Association: Erysimo pusilli - Minuartietum stellatae (Quézel 1964)
This association is met sporadically in the entire Astragallo - Seslerion, mainly
under big vertical calcareous rocks, that host floristic elements of the Silenion –
auriculatae alliance. Our observations in the field in combination with the elaboration
of our samplings, disclosed a new sub-association that differentiates the above
typical association.

Î

Subassociation: scabiosetosum crenatae subass. nova

This group is always found on rocky rungs and always on calcareous substrate,
with the Scabiosa crenata ssp. crenata sheathing bare limestones with deep
crevices. As differentiate taxa we have recorded: Scabiosa crenata ssp. crenata and
Sesleria coelurea.

Î

Association: Poo macedonicae - Festucetum variae ass. nova

This is a new group that we managed to find in the superior hypsometrically
zone of the Astragallo – seslerion alliance, above 2,100 m. The group grows on the
perimeter of the Trifolietalia parnassi order along the ridge of the high southern
mountain complex. Characteristic taxa are: Poa macedonica, Festuca polita,
Cerastium banaticum subsp. speciosum, F. varia (=F. graeca), Campanula
rotundifolia.

Î

Association: Drabo parnassicae - Asperuletum boissieri ass. nova

This association is found on the open and flat spaces along the ridge of the
high southern mountain complex (from "Korax" up to "Kokkinias" summits), at the
spots where the wind blows hard in altitudes from 2,250 to 2,400 m. The group is
developed between the ecotopes of the previous association and dense grasses of
the Trifolietalia order. It is characterized by the species: Asperula boissieri, Draba
parnassica, Sesleria tenerrima.
Community: Festuca cyllenica & Geranium subcaulescens com. nova
The above mentioned group occupies big extent of the Astragalo - Seslerion
alliance on the mt. Vardousia, while it appears to group the biggest part of “Pelouses
ecorses” meadows with Festuca in the superior altitudes of the alliance. Substrate is
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calcareous with some organic matter, which emanates from the decomposition of
grasses (Gramineae).

The vegetation of snow – meadows («pelouses rases»)
Order : Τrifolietalia parnassi QUÉZEL 1964
Alliance: Trifolion-parnassi QUÉZEL 1964
Association: Astragalο sirinici - Plataginetum holostei (Quézel 1973)
This group is preferably installed well drained slopes of small inclination, or on
the tops of not very high hills. The group is almost always framed from the Alopecuro
gerardi - Crocetum sieberi association.
Facies with Trisetosum flavescenti subsp. spledi fac. nova
Association: Alopecuro gerardii - Crocetum sieberi (Quézel 1964)
This association does not exist on the mt. Vardousia with its formal
composition, but as a subassociation with Crocus veluchensis.
Subassociation: crocetosum veluchensis (Quézel 1964)
It is the biggest in extent ‘snow-meadows’ group, with strong presence in the
entire Trifolietalia parnassi order. It is found in all the hypsometric breadths of the
order, from 1,700m. to the base of dolin clusters of the ridge, on altitudes up to
2,200m.
Medium-hydrophilous groups of snow-meadows.

Î

Association: Festuco alpinae - Poetum trichophyllae ass. nova

It is a medium - hydrophilous group that we have achieved to isolate in the
snow-meadows of "Lakkos" area. The group shows has significant requirements in
humidity, as it is found in the fringes of Nardus stricta meadows. As characteristic
taxa we have recorded: Festuca alpina subsp. brigetti, Poa trichophylla, Leontodon
tuberosus.
Association: Luzulo pindicae - Nardetum strictae (Quézel 1964)
This association is developed on the exterior fringes of two mediumhydrophilous associations which are described below. Even if the preferences of the
group on humidity are not clear, we do not include it in the same unit with the other
hydrophilic non-zonal groups, but in the order of Trifolietalia as the characteristic
species that determine it they belong there.
From an ecological point of view the presence of the group is not necessarily
connected with running water and may prosper in small amounts of humidity deriving
from progressive melting of snow.
The vegetation of Nardus stricta meadows is very wide-spread in mountains
of Europe, as it is European mountainous type vegetation which bears the marks of
the last glacial period. The Nardus stricta meadows of Sterea Hellas are the
southern-most limits of this south-eastern Europe vegetation type (Horvat, Glavac,
Ellenberg 1974). From this point of view the group presents without doubt strong
biogeographic interest.
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Î

Sub-association: gnaphalietosum roeseri subass. nova

Along the ridge of the big mountain chain from the big plateau (“Mega
Campos”) up to the "Kokkinias'", we have located the above sub-association with the
above mentioned endemic as the only differentiate element. This ecological
differentiation appears to be connected with different requirements in humidity from
the formal association.
The Hydrophilοus vegetation of snow-meadows.
The existence of numerous currents in the meadows, as well as the gradation
of humidity in their banks, creates various ecological conditions in areas around
these small currents. This results into different types of hydrophilous vegetation,
according to the amount of humidity penetrating the substrate. The structure of these
vegetation types is very interesting. Moreover, this large number of currents in such
an altitude is not a frequent phenomenon in Greece. Generally, these hydrophilous
groups are often quite complex and difficult to determine precisely.
Association: Cirsio appendiculati - Calthetum laetae (Horvat 1935)
It is an explicitly hydrophilous association of tall grasses (in the water) along
continuous current streams that cross the sub alpine snow-meadows. The group is
of northern origin, while for the characteristic Caltha palustris (=C. laeta) the
Vardousia constitute the southern-most limit. Consequently, this group does not
appear more southerly therefore it presents here great biogeographic interest.

Î

Sub-association: caricetosum paniculatae subass. nova

In very wet blots, next to the narrow ditches of small currents, the above
mentioned association is enriched with the above Cyperaceae species that also
differentiates it. From an ecological point of view it maintains big resemblance with
the groups of Cyperaceae that are described below.
Association: Junco thomasii - Blysmetum compressi (Quézel 1964)
It is found in the region of the previous association and requires very wet and
deep grounds, with thick organic horizon, covered by a thick layer of moss. This
group is met in water soaked surfaces and resembles the Europeans peat bogs. The
group, according to the bibliography, is unique on Giona and Vardousia, while similar
hydrophilous groups are found only on Pinhdos.
Facies with Juncus striatus fac. nova
Group with Pinguicula hirtflora (=P. crystallina ssp. hirtiflora) & Silene pusila
(=Heliosperma pudibundum) (Quézel 1964)
This group is clearly separated from the previous as far as the ecological
conditions that shape the ecotype are concerned. The formal type of group is found
on very wet compact calcareous rocks covered with moss. The team is unique on the
Vardousia.
Community of Carex distans & Ranunculus velutinus comm. nova
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In the region of “Argaleta” (near in the village “Dafnos”), we have located a
separate group with Juncus inflexus, which however, does not appear to be grouped
with other hydrophilous groups in one clearly determined syntaxon.
The vegetation of screes
Class:
Order:
Alliance:

Drypetea spinosae QUÉZEL 1964
Drypetalia spinosae QUÉZEL 1964
Silenion-caesiae QUÉZEL 1964

In the upper limits of Eryngio-Bromion alliance cones deriving from the
illuviation of extensive various types screes appear, that host a different type of
vegetation. The criteria that appear to be important for the structure of the vegetation
in these surfaces, are mainly related with the degree of catering (from the opposite
bents) and the inclination and depth (up to soil surface), as well as the diameter of
stones.
Association: Thamnosciadio juncei - Euphorbietosum deflexae
(Quézel 1964)
The type of screes that host this vegetation is that of high-catering ones with
vegetation completely adapted to the harsh environment of screes. The above group
was distinguished by Quézel in 1964 on Parnassos, on Giona and on Vardousia in
1973.
Sub-association: festucetosum affiniae(Quézel 1964)
Quézel points out within the frames of the above group, the existence of a
subassociation with differential species the Festuca spectabilis ssp. affinis. Indeed, in
many cases, the group of Thamnosciadium junceum is enriched with this Gramineae
species and this gives a unique aspect to these screes. We enriched this
subassociation with two more differentiate taxa: Lactuca graeca and Sideritis raeseri
ssp. raeseri.
Association: Scutelario alpinea - Lamietum picti (Quézel 1973)
It is found in high-catering screes with small or intermediate diameter
limestones. The two above mentioned Leguminosae species are located in the upper
limits of the scree and particularly in the level of high cliffs traces. They prefer to
spread on the foot of rocks (seeking shade and humidity), from where the materials
of mechanic rock-weathering begin to be released to the interior of the srcees.

VEGETATION OF ROCKS
The vegetation of Campanulion versicoloris rocky groups
Class:
Order:
Alliance:

Asplenietea rupestris BR. – BL. 1934
Onosmetalia frutescentis QUÉZEL 1964
Campanulion versicoloris QUÉZEL 1964

Asperula chlorantha comm. nova
The seven releves performed mainly on the south-east part of the mountain
group (along the Mornos valley), revealed significant similarities with the floristic
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sequence of the Asperula chlorantha – Daphne jasminea community that Quézel
distinguished in 1964 on Lidoriki rocks.
The vegetation of high vertical calcareous cliffs
Class:
Order:
Alliance:

Asplenietea trichomanis(BR. – BL. 1934) OBERDORFER 1977
Potentilletalia speciosae QUÉZEL 1964
Silenion auriculatae QUÉZEL 1964

Over the Astragalo-Seslerion alliance and on the entire steep mountain
volume of Vardousia, rocky groups formed either by compact or broken rocks that
cover large surfaces above the level of 1,900 – 2,000 m are found. Their vegetation
is constituted mainly from hasmophytic species. From a syntaxonomical point of view
these groups on Vardousia are included in the Asplenietea trichomanis class, in
Potentilletalia speciosae order and in Silenion auriculatae alliance.
Association: Campanulo aizoi - Campanuletum rupicolae (Quézel 1964)
Sub-association: campanuletosum columnaris (Quézel 1973)
The group of Campanula rupicola on Vardousia is grouped as subassociation
acquaintance of the Giona’s Campanula aizoon
and
Campanula rupicola
association. The above association, grows on vertical limestone rocks over 1,900 m.,
here is recorded as differentiate taxon the endemic species (unique on Vardousia)
Campanula columnaris.
Association: Saxifrago spruneri - Violetum poeticae (Quézel 1964)
This association is exclusively recorded from vertical rocks of very big
altitude. From 2,100 m. up to 2,450 m. Contrary to the group of Campanula rupicola,
which characteristics are very widely present on the mountainous complex, the
above association is limited only in a few places, where the shaping of rocks creates
the ecological conditions that are required for her installation. The group prefers
particularly cold places, avoiding direct solar radiation (we met this group on northern
slopes), while it prefers shade places. This rich in endemics group, has also been
recorded from the rocky groups of Parnassos and Giona.
Sub-association: silenetosum barbeyanae (Theocharopoulos et al. 2002)
This is a sub-association with Silene barbeyana that we have located on the
high rocks of the "Mega Campos" plateau, in an altitude of 2,460 m. The subassociation is very limited geographically. The narrow endemic Silene barbeyana is
the only species that differentiates the group.

Î

Association: Arabo bryoidae - Rhamnetum sibthorpianae ass. nova

Even if the group does not occupy large areas in the total volume of Mt.
Vardousia, it is possible to be observed (in patches) almost everywhere on the
mountain complex, usually above 1,700 m. and up to 1,900 m. As far as the
ecotopes that it is developed is concerned it appears to be very selective, preferring
northern slopes and cold shaded places. It is always installed on vertical compact
and high monoliths, very often not easy to approach. This new syntaxon is
particularly reach in endemic species. As characteristic taxa Rhamnus sibthorpiana,
Arabis bryoides and Carum heldreichii are recorded.
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Association Sedo magellensae - Saturejetum horvatii ass. nova

The group is located between 1,700 and 2,100 m. in altitude. It is always
developed on limestone substrate, on low fragmented rocky formations or belts. The
group is geographically limited in the shapings of the western mountain complex from
the location “Souvles” up to the ridge of "Psila".
The group described here, is a variant (vicariant) of the group that Quézel
described on the vertical dolin structured slopes of Parnassos, in 1964.
Community Achillea pindicola subsp. pindicola & Minuartia stellata comm. nova
The group is developed on rocky limestone substrate and is exceptionally
limited in extend within the mountainous complex. It was met onto belt-form rocky
pieces, on rocky ledges on top and along mountain ridges, where the cold wind
strikes hard. From an ecological point of view the group is most certainly connected
with cold areas and its floristic composition is of more typical form on northern
slopes. The group has many similarities with Minuartio stellatae - Achilletum
clavenae of the Galio-degenii alliance described by Quézel on "Peristeri" of Pindhos
in 1967.

Ecological evaluation of vegetation groups
From our total research on Mt. Vardousia, it resulted that this mountain group
has an exceptionally rich flora counting 1.122 taxa. At the same time, it is remarkable
in endemism with 104 in total, Greek endemic taxa. Also the big geologic variety
created land differentiations that in combination with the wide network of water
sources gave to the Mt. Vardousia, a large number of different ecotypes. With 22
associations (5 from them are new syntaxa and 5 are recorded for the first time
on Vardousia) and 9 sub-associations (5 are new syntaxa), mt.Vardousia prove
that the stucture of vegetation that they host presents a unique diversity.
Groups of the Silenion auriculatae alliance have the biggest ecological value,
as they host a large number of endemic species. Many of these groups are unique in
Sterea Hellas as the two associations of high vertical rocks: Saxifrago spruneri Violetum poeticae (local groups on Vardousia, Giona and Parnassos), as the
subassociation with Campanula columnaris (association campanulo aizoi Campanuletum rupicolae) is certainly unique on Vardousia, as far as the only
taxon which differentiate the group, is local endemic on Vardousia.
Also of great biogeographic interest are the hydrophilous groups of the
currents that cross snow-meadows of the subalpine area.
The association Circio appendiculati - Calthetum laetae is of northern
origin and has not yet been pointed out up to today a similar vegetation group in
more southern mountain groups. Moreover, Vardousia constitute for one the most
important species of this group, the Caltha laeta (= C.palustris), its southern-most
limit.
Both in Giona and Vardousia the association Junco thomasii - Blysmetum
compressi is unique. Similar to this one groups, have only been recorded from
Pindhos. Unique on Vardousia is also the third group with Pinguicula hirtiflora Silene pussila. Even if we are still not able to classify this group using
phytosociologistic criteria in the level of association (for reasons that we have
explained in the corresponding unit), however we have recognised in the field all the
characteristics of one separate and easily distinguishable group. This group with the
development of research on the hydrophilous groups in Greece, will be feasible in the
near future, to be categorized with phytosociologistic criteria in the level of
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association. Moreover, this group in its typical form is not often met among water
sources, therefore its ecological value it is very big.
Another group with great biogeographic interest is the Luzulo pindicae Nardetum strictae association (of TRIFOLIETALIA snow-meadows). As the
meadows with Nardus stricta in Sterea Hellas, constitute the final geographic limits of
southern-most of meadows this type in south-eastern Europe.
Conclusively, it is apparent that the mountain group of Vardousia apart from
its astonishing beautiful landscape, it renders unique in pictures and experiences. It
possesses very high ecological value, which beyond doubt classifies it within the
most important, from a floristic and ecological point of view, mountain groups of
Greece.
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