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Πρόλογος
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βμνείςκ Σπμνάδςκ (Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.) πμο εεζιμεεηήεδηε ημ 1992,
απμηεθεί ημ πνχημ Δεκζηυ Θαθάζζζμ Πάνημ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ πνμζηαηεοιέκδ εαθάζζζα πενζμπή
ζηδκ Δονχπδ.
Οζ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ απμηεθμφκ ίζςξ ηδ ζδιακηζηυηενδ πνμζπάεεζα ιαξ, βζα κα ηθδνμκμιήζμοκ ηα
παζδζά ιαξ έκα ηαθφηενμ πενζαάθθμκ. Ζ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα απμηεθεί ααζζηή πνμηεναζυηδηα εκυξ Φμνέα Γζαπείνζζδξ ηαζ κα εεςνείηαζ ςξ ιέζμ ιεηαθμνάξ ηςκ αλζχκ πμο πνεζαεφμοκ μζ Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ βεκζέξ.
Ζ έηδμζδ ημο εβπεζνζδίμο αοημφ, ζημπεφεζ κα ζοιαάθεζ εεηζηά ζηδκ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηυζμ ηςκ ζπμθζηχκ μιάδςκ πμο επζζηέπημκηαζ ηδκ Αθυκκδζμ, υζμ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ ζπμθείςκ ηδξ
Αθμκκήζμο. Τμ εβπεζνζδίμ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ οθμπμίδζδ πνμβναιιάηςκ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ
ηαεχξ δ πθδνμθμνία πμο πενζέπεηαζ ζε αοηυ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δδιζμονβζηά απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημοξ. Δπίζδξ, έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ βκςνζιία ηαζ άθθςκ εκδζαθενμιέκςκ ιε ηα είδδ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ
ηδξ πακίδαξ πμο ανίζημκηαζ ζηα πενζαία μζημζοζηήιαηα ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδακζηυ
αμήεδια βζα ημοξ πενζπαηδηέξ, πμο ζηζξ πενζδβήζεζξ ημοξ ζηα ιμκμπάηζα ηδξ πενζμπήξ, ακαγδημφκ επζπθέμκ
βκχζδ ζπεηζηά ιε ηα θοηζηά ηαζ γςζηά είδδ.
Σηυπμξ ημο Φμνέα Γζαπείνζζδξ ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ. είκαζ κα εκδιενχζεζ κα ακαδείλεζ ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαηυξ αοηήξ ηδξ εαθάζζζαξ πνμζηαηεουιεκδξ πενζμπήξ, ηδκ φπανλδ δδθαδή
ζε αοηή θοζζηχκ πενζμπχκ ζδζαζηένμο θοζζημφ ηάθθμοξ ηαζ μζημθμβζηήξ ζδιαζίαξ, ηαεχξ ηαζ ζδιακηζηχκ εζδχκ
ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ πακίδαξ. Ζ δζαπείνζζδ ηδξ πενζμπήξ αοηήξ εα πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ δδιζμονβίαξ ηδξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ υιςξ δζεφνοκζδ ηδξ ημζκςκζηήξ απμδμπήξ ημο εεζιμφ ζηδκ πενζμπή ηαζ
ηδκ ακάδεζλδ ηαζκμηυιςκ ηαζ πζθμηζηχκ εθανιμβχκ μζημακάπηολδξ.
Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηακμήζμοιε υθμζ υηζ δ δζαπείνζζδ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ, δε εα πνέπεζ κα
ζημπεφεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ ηθεζζημφ πχνμο ηαζ ζηδκ απαβυνεοζδ ηδξ μπμζαζδήπμηε ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημοξ. Ο παναηηδνζζιυξ ηδξ πενζμπήξ ςξ πνμζηαηεουιεκδξ δε εα πνέπεζ κα μδδβεί ηδκ
πενζμπή ζε απμηθεζζιυ ηαζ πενζμνζζιυ ηδξ μζημκμιζηήξ ηδξ ακάπηολδξ. Ακηίεεηα, εα πνέπεζ κα απμηεθεί αάζδ
βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολή ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ αεζθμνίαξ ηαζ ηδξ αζςζζιυηδηαξ.
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Δικ. 1: Το Δθνικό Θαλάζζιο Πάρκο Αλοννήζοσ Βορείων Σποράδων και οι Εώνες Προζηαζίας

Σύνηομη παροσζίαζη ηοσ Δθνικού Θαλάζζιοσ Πάρκοσ
Αλοννήζοσ Βορείων Σποράδων
Σε αοηυ ημ εβπεζνίδζμ πενζβνάθμκηαζ μνζζιέκα απυ ηα είδδ ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ πακίδαξ πμο μ ηαεέκαξ ιαξ ιπμνεί
κα ζοκακηήζεζ ζηα πενζαία ιένδ ημο Δεκζημφ Θαθαζζίμο Πάνημο Αθμκκήζμο Βμνείςκ Σπμνάδςκ (Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.),
ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ κμιυ Μαβκδζίαξ.
Τμ πενζαίμ μζημζφζηδια ημο Πάνημο πενζθαιαάκεζ ηα κδζζά Αθυκκδζμ, Πενζζηένα, Γφμ Αδέθθζα, Λεπμφζα, Σηάκηγμονα, Κονά Πακαβζά, Γζμφνα, Πζπένζ, Χαεμφνα ηαζ άθθεξ 20 ιζηνυηενεξ αναπμκδζίδεξ. Ζ βεςβναθζηή απμιυκςζδ ηςκ κδζζχκ αοηχκ, δ ζδζαίηενδ ιμνθμθμβία ημοξ, μ πενζμνζζιέκμξ ααειυξ ακενχπζκδξ πανέιααζδξ ηαζ δ άνζζηδ
ηαηάζηαζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαεζζημφκ ημ ημπίμ ηαζ ηζξ πενζαίεξ πενζμπέξ ημο Πάνημο, ζδακζηυ ηαηαθφβζμ
βζα πμθθά ζπάκζα ηαζ απεζθμφιεκα ιε ελαθάκζζδ είδδ ηδξ άβνζαξ πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ.

Εωνοποίηζη ηοσ Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Ζ ααζζηή μνβάκςζδ ημο Πάνημο ζοκίζηαηαζ ζημ πςνζζιυ ημο ζε δομ ηφνζεξ γχκεξ πνμζηαζίαξ (Δζη. 1).
 Σηδ Εχκδ Α’, ζζπφμοκ ζδζαίηενεξ νοειίζεζξ ζε επζιένμοξ πενζμπέξ ακάθμβα ιε ηδκ ηνζζζιυηδηα, ηδ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηδ θοζζηυηδηά ημοξ.
 Σηδ Εχκδ Β’, εκηάζζμκηαζ ηα κδζζά Αθυκκδζμξ, Πενζζηένα, Λεπμφζα, Μζηνυ ηαζ Μεβάθμ Αδέθθζ. Σηδ Εχκδ
αοηή ζζπφεζ παιδθυηενμξ ααειυξ πνμζηαζίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Α’ Εχκδ.

Τα νηζιά ηης Α’ Εώνης
Πηπέρη
Απμηεθεί ημκ πονήκα ημο ΔΘΠΑΒΣ ηαζ
δεκ επζηνέπεηαζ δ πνμζέββζζδ ζε αοηυ ζε
απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ ηνζχκ καοηζηχκ
ιζθίςκ απυ ηδκ λδνά. Τμ κδζί έπεζ έηηαζδ 5
Km2 ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ορυιεηνμ είκαζ ζηα
350m. Σε αοηυ ημ κδζί ανίζημκηαζ ηα πζμ
αλζυθμβα εκδζαζηήιαηα ηδξ ιεζμβεζαηήξ θχηζαξ (Monachus monachus), ημο ιαονμπεηνίηδ (Falco eleonorae) ηαζ ηδξ εκδδιζηήξ
ζαφναξ ηδξ Σηφνμο (Podarcis gaigeae).
Γηούρα
Σηα Γζμφνα ζοκακηάηαζ δ ορδθυηενδ
ημνθή ημο Θαθαζζίμο Πάνημο ιε ορυιεηνμ
570m. Τμ κδζί έπεζ έηηαζδ 14 Km2. Σε αοηυ
γεζ ημ έκα ζπάκζμ είδμξ αβνζμηάηζζημο Capra
aegagrus var. dorcas.

Κσρά Παλαγηά
Τμ κδζί έπεζ έηηαζδ 24,3 Km2, δ ιεβαθφηενδ ημνοθή έπεζ φρμξ 260m,
ηαζ ακήηεζ ζηδκ Ηενά Μμκή Μεβίζηδξ Λαφναξ. Ζ παθζά μκμιαζία ημο κδζζμφ ήηακ Πεθαβμκήζζ ηαζ ακήηε ζημκ αοημηνάημνα Νζηδθυνμ Φςηά. Σηδ
ζοκέπεζα αβμνάζηδηε απυ ημκ Άβζμ Αεακάζζμ.

θάληδοσρα
Τμ κδζί έπεζ ζοκμθζηή έηηαζδ 7,7 Km2. Ζ ανπαία μκμιαζία ημο ήηακ
Σηάκδζνα ηαζ έπμοκ ακαζηαθεί εονήιαηα απυ ηδκ εθθδκζζηζηή επμπή. Σηα
ήπζαξ ηθίζδξ ανάπζα θςθζάγεζ μ Αζβαζυβθανμξ (Larus audouinii).

Ψαζούρα
Δίκαζ ημ αμνεζυηενμ κδζί ημο Θαθαζζίμο Πάνημο ηαζ δ πνμέθεοζή
ημο είκαζ δθαζζηεζμβεκήξ. Έπεζ ορυιεηνμ ιυθζξ 12 m. Σημ αιιμεζκζηυ μζημζφζηδια ηδξ Χαεμφναξ θφεηαζ ηαζ ημ εκδδιζηυ ηνζκάηζ ηδξ εάθαζζαξ
(Pancratium maritimum), δ ιαβημφηα (Ferula communis) ηαζ πμθθά άθθα
είδδ.

Τα νηζιά ηης Β’ Εώνης
Αιόλλεζος
Τμ ιμκαδζηυ κδζί πμο ηαημζηείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Θαθαζζίμο Πάνημο (2700 ηάημζημζ). Έπεζ έηηαζδ 62 Km2 ηαζ ορυιεηνμ 476 m. Πανυθα
αοηά ζημ κδζί οπάνπμοκ θίβμζ μζηζζιμί πενζηνζβονζζιέκμζ απυ δάζδ πεφηςκ ηαζ βαθαγμπνάζζκα κενά. Τα ζδιακηζηυηενα υνδ ημο κδζζμφ απυ αμνά πνμξ κυημ είκαζ μ Φνμονυξ (315 m), ημ Κμοαμφθζ (475 m), μζ Βαεζέξ
Γμφνκεξ (456 m), δ Κμνθμφθα (348 m), ημ Βμοκυ (259 m), ηαζ μ Καθυαμθμξ (325 m). Τα ζδιακηζηυηενα νέιαηα επμπζαηήξ νμήξ είκαζ αυνεζα ημ
Τναβυνεια, ακαημθζηά ηδξ Καζηακζάξ, ημο Σπμζκά, ηαζ ημ Κζμφπζ, ηαζ δοηζηά ημ νέια ημο Γεθαδάνδ.
Τμ έημξ 1965 ζοκέαδηε έκαξ ζζπονυξ ζεζζιυξ πμο πνμηάθεζε πμθθέξ
γδιζέξ ζημ Παθζυ Φςνζυ. Οζ ηάημζημζ ακαβηάζηδηακ κα ηαηέαμοκ πνμξ ηδκ
παναεαθάζζζα πενζμπή πμο ανίζηεηαζ ημ θζιακάηζ Παηδηήνζ, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβδεεί μ ζδιενζκυξ μζηζζιυξ.
Περηζηέρα
Τμ κδζί ανίζηεηαζ ακαημθζηά ηδξ Αθμκκήζμο ηαζ πενζιεηνζηά ηδξ εκάθζαξ πενζμπήξ ημο έπμοκ εκημπζζηεί πμθθά καοάβζα. Τμ πζμ ζδιακηζηυ ίζςξ
απυ αοηά είκαζ εηείκμ πμο ανέεδηε ζηδ εέζδ «Πεεαιέκμξ» ηαζ ακέηνερε
υθεξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ καοπδβζηέξ ζηακυηδηεξ ηςκ
ανπαίςκ Δθθήκςκ. Απυ ηα εονήιαηα ημο ζοβηεηνζιέκμο καοαβίμο δζαπζζηχεδηε υηζ μζ πνυβμκμί ιαξ ιπμνμφζακ κα ηαηαζηεοάγμοκ πθμία ζηακά
κα ιεηαθένμοκ θμνηίμ ιεβαθφηενμ ηςκ 110 ηυκςκ.

Α. Γένδρα και θάμνοι
Μεβάθδ πμζηζθία δέκδνςκ ηαζ εάικςκ θφμκηαζ ζηα δζαθμνεηζηά κδζζά ημο Θαθαζζίμο Πάνημο,
ζπδιαηίγμκηαξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εκδζαζηδιάηςκ. Τα πζμ παναηηδνζζηζηά πενζαία εκδζαζηήιαηα ζημ πάνημ αοηυ, ζηα μπμία θφμκηαζ ηα είδδ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ ηα αηυθμοεα:

- Πευκοδάζη
Σημ κυηζμ ηιήια ηδξ Αθμκκήζμο ηαζ ζημ Πζπένζ ζοκακηάηαζ έκαξ παναηηδνζζηζηυξ ηφπμξ δαζζημφ μζημζοζηήιαημξ, ζημ μπμίμ ηονζανπεί έκα είδμξ ηςκμθυνμο, δ παθέπζμξ πεφηδ (Pinus halepensis). Ζ παθέπζμξ πεφηδ απμηεθεί είδμξ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Τα δάζδ παθεπίμο ειθακίγμκηαζ ζε παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ ιε αζαεζημθζεζηά ή αιιχδδ εδάθδ.

- Μακκία βλάζηηζη
Ζ ιαηηία είκαζ έκαξ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμξ ηφπμξ μζημζοζηήιαημξ ζηδ πενζαία πενζμπή ημο
Θαθάζζζμο Πάνημο Ζ πνμέθεοζδ ημο υνμο, είκαζ απυ ηδ βαθθζηή θέλδ maquis πμο ζδιαίκεζ
πμονκάνζ. Ζ αθάζηδζδ ζε έκα ιαηηί μζημζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ορδθμφξ εάικμοξ ηαζ λδνυθζθα δέκδνα ιε θφθθα αεζεαθή ζηθδνυθοθθα ηαζ βεκζηά πμθφ ποηκά χζηε κα βίκεηαζ αδζαπέναζηδ.
Οζ εάικμζ έπμοκ ααεζέξ νίγεξ βζα κα ακηθμφκ ημ απαναίηδημ κενυ ηαζ ιζηνά δενιαηχδδ θφθθα βζα κα πενζμνίγμοκ ηδ δζαπκμή ημ ηαθμηαίνζ υηακ δ λδναζία βίκεηαζ έκημκδ.

- Φρύγαλα
Τα θνφβακα είκαζ παιδθέξ εαικχδεζξ δζαπθάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηονζανπμφκ παιδθμί εάικμζ
πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ επμπζαηυ δζιμνθζζιυ. Με ημκ υνμ αοηυ δδθχκεηαζ δ δζαθμνεηζηή ιμνθή πμο πανμοζζάγμοκ ηα θοηά αοηά ημ πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ςξ απμηέθεζια ηδξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζηδκ ηαθμηαζνζκή λδναζία.
Απμηεθμφκ πμθφ ζδιακηζηά μζημζοζηήιαηα, δζυηζ ηα είδδ πμο θφμκηαζ ζε αοηά ζοβηναημφκ
ημ θίβμ πχια βφνς ημοξ ηαζ επμιέκςξ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ημο
μζημζοζηήιαημξ.

Αεηζαιές θελδάκη (Acer sempervirens)
Τμ αεζεαθέξ ζθεκδάιζ είκαζ ιζηνυ δέκδνμ ηδξ μζημβέκεζαξ
Aceraceae. Δίκαζ ημ ιμκαδζηυ ζθεκδάιζ ζηδκ Δθθάδα
πμο δζαηδνεί ηα θφθθα ημο υθμ ημ πνυκμ, ηα μπμία είκαζ
ζηθδνά, δενιαηχδδ, ιζηνά, ιε θμαμφξ αθθά μνζζιέκεξ
θμνέξ είκαζ ζπεδυκ αηέναζα ηαζ ειθακίγμοκ πμζηζθμιμνθία, αηυια ηαζ ζημ ίδζμ ημ δέκδνμ. Ακείγεζ ημκ Απνίθζμ ηαζ
ηα άκεδ ημο είκαζ ηζηνζκμπνάζζκα. Ο ηανπυξ ημο έπεζ
πνχια πμνθονυ ηαζ πηενοβζμθυνμ ηάνομ. Σημ Θαθάζζζμ
Πάνημ εκημπίγεηαζ ζηζξ πζμ οβνέξ πενζμπέξ ηςκ κδζζχκ
Κονά Πακαβζά ηαζ Αθυκκδζμξ.

Άρθεσζος (Juniperus phoenicea)
Πνυηεζηαζ βζα εάικμ ή ιζηνυ δέκδνμ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Cupressaceae. Φεάκεζ ζε φρμοξ ιέπνζ 8 m. Ο
ημνιυξ είκαζ ίζζμξ ηαζ δ ηυιδ ημο δέκδνμο είκαζ πθαηζά.
Τα θφθθα ημο είκαζ ζακ ιζηνά, ςμεζδή, επάθθδθα θέπζα
πμο ζηεπάγμοκ ηεθείςξ ημοξ αθαζημφξ. Ο ηανπυξ είκαζ
ζθαζνζηυξ ιε πνχια ηαζηακυ. Φφεηαζ ζε λενέξ αιιχδεζξ
ηαζ αναπχδεζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ιε αζαεζημθζεζηυ οπυζηνςια. Ο άνηεοεμξ ηαθφπηεζ ημ 85% πενίπμο ηδξ
έηηαζδξ ημο κδζζμφ Σηάκηγμονα. Τμ θοηυ αοηυ δεκ είκαζ
ηηδκμηνμθζηυ ηαζ ηαίβεηαζ δφζημθα.
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Χαιέπηος Πεύθε (Pinus halepensis)
Τμ δέκηνμ αοηυ θηάκεζ ζε φρμοξ 10-30 m ηαζ είκαζ πμθφ
ακεεηηζηυ ζηδ γέζηδ ηαζ ζηδκ λδναζία. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Pinaceae. Ο ημνιυξ ημο δέκηνμο ζοκήεςξ είκαζ
ζηνεαθυξ. Ζ ηυιδ ζηα δέκηνα ιεβάθδξ δθζηίαξ είκαζ πθαηζά ηαζ αηακυκζζηδ. Ο θθμζυξ ζηδκ ανπή είκαζ θείμξ, βοαθζζηενυξ ηαζ ζηαπηυθεοημξ αθθά ανβυηενα ζπδιαηίγεζ
λδνυθθμζμ (πμκδνέξ θθμφδεξ απυ λοθχδεξ οθζηυ) ιε επζιήηεζξ ζπζζιέξ ηαζ απμηηά ηαζηακμηυηηζκμ πνχια. Τα
θφθθα είκαζ αεθμκμεζδή. Οζ ηχκμζ έπμοκ ζπήια ςμεζδέξ
ηαζ θένμοκ ιίζπμ. Σοκακηάηαζ ζε υθα ηα ιεβάθα κδζζά
ημο Θαθάζζζμο Πάνημο ζε ζοζηάδεξ ή ιειμκςιέκα αηυια. Παθαζυηενα πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ημ νεηζίκζ. Απεζθείηαζ ηονίςξ απυ ηζξ πονηαβζέξ.

Αγρηειηά (Olea europea)
Δίκαζ δέκηνμ φρμοξ έςξ 20 m ιε πθαηζά ηυιδ. Ακήηεζ ζηδκ
μζημβέκεζα Oleaceae. Ο θθμζυξ ζηδκ ανπή είκαζ θείμξ, ζηαπημπνάζζκμξ, εκχ ανβυηενα ζπδιαηίγεζ λδνυθθμζμ ιε ζημονυηενμ πνχια. Τα θφθθα είκαζ ζπεδυκ δζζημεζδή, θμβπμεζδή ηαζ
ζηδκ ηάης επζθάκεζα έπμοκ πνχια αζδιί. Τα άκεδ είκαζ ιζηνά, ηζηνζκυθεοηα ηαζ αβαίκμοκ ζε ποηκά ιπμοηέηα. Δλαπθχκεηαζ ζηζξ παναιεζυβεζεξ πχνεξ, ημκηά ζηζξ αηηέξ ηαζ ζηδκ
Δθθάδα απακηάηαζ ζηδκ παναθζαηή, θμθχδδ ηαζ οπμμνεζκή
πενζμπή (εοιεζμβεζαηή γχκδ). Ζ αβνζεθζά δέπεηαζ ιεβάθδ πίεζδ απυ ηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ απυ ημκ ειαμθζαζιυ ηδξ ζε
ήιενμ δέκδνμ βζα ηδ δδιζμονβία εθαζχκςκ. Απακηάηαζ ζπεδυκ
ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Φηιιύθη (Phillyrea media)
Τμ θζθθφηζ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Oleaceae. Δίκαζ αεζεαθήξ
εάικμξ πμο θεάκεζ ζε φρμοξ πενίπμο ηα 5 m. Έπεζ ζζπονά
ηαζ ποηκά ηθαδζά. Κάκεζ θφθθα μιμζυιμνθα, εθθεζπηζηά ηαζ
ιζηνά ηςκ μπμίςκ μζ άηνεξ είκαζ θεζυπεζθεξ ή εθαθνχξ μδμκηςηέξ. Τα άκεδ είκαζ ιζηνά, έπμοκ πνχια πναζζκςπυ ή ηίηνζκμ ηαζ ανίζημκηαζ ζηζξ ιαζπάθεξ ηςκ θφθθςκ. Οζ ηανπμί
ημο είκαζ ιζηνέξ, ζθαζνζηέξ δνφπεξ ιε πνχια ιπθε-ιαφνμ.
Ακαπηφζζεηαζ ζηζξ πζμ οβνέξ δοηζηέξ πθαβζέξ ημο κδζζμφ ηδξ
Αθμκκήζμο ηαεχξ ηαζ ζε άθθα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Κοσκαρηά (Arbutus unedo)
Αεζεαθήξ εάικμξ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Ericaceae. Έπεζ
θφθθα ακμζπημπνάζζκα, θμβπμεζδή, εθαθνχξ μδμκηςηά ζηδκ
πενζθένεζα. Τα άκεδ είκαζ θεοηά ή νυδζκα, ηςδςκμεζδή, ζε
ποηκέξ ηαλζακείεξ ηαζ ακείγμοκ ημ θεζκυπςνμ. Οζ ηανπμί ηδξ
είκαζ ηυηηζκμζ, ζθαζνζημί, πμθφ βεοζηζημί απυ ημοξ μπμίμοξ
πανάβεηαζ πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηζίπμονμ. Ζ ημοιανζά πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αζιμζηαηζηυ ηαζ θζεμενζπηζηυ (ηςκ θίεςκ ηςκ
κεθνχκ), εκχ ηα θφθθα ηδξ έπμοκ δζμονδηζηέξ ζδζυηδηεξ. Σοκακηάηαζ ζε οβνέξ πενζμπέξ ημο Πάνημο ηαζ απμηεθεί ηυπμ
θςθεμπμίδζδξ ηςκ ζηνμοεζυιμνθςκ πηδκχκ. Απακηάηαζ
ζπεδυκ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Αρηά (Quercus ilex)
Αείθοθθμ ζηθδνυθοθθμ δέκδνμ φρμοξ 5-20 m πμο ακήηεζ
ζηδκ μζημβέκεζα Fagaceae. Έπεζ θφθθα ιζηνά (3-8 cm), θεζυπεζθα ή μδμκηςηά πμο έπμοκ πνχια ζημφνμ πνάζζκμ ζηδκ επάκς επζθάκεζα ηαζ ακμζπηυ πνάζζκμ ζηδκ ηάης. Οζ ηανπμί είκαζ
ςμεζδείξ επζιήηεζξ ιε ακμζπηυ ηαζηακυ πνχια ηαζ ιεβάθμ ηφπεθθμ. Δίκαζ δέκδνμ ιαηνυαζμ ηαζ ιπμνεί κα γήζεζ πάκς απυ
1.000 πνυκζα. Σηδκ Αθυκκδζμ ηαθφπηεζ πενίπμο ημ 1/3 ηδξ
έηηαζδξ ζημ ηέκηνμ ημο κδζζμφ ζπδιαηίγμκηαξ ζοιπαβείξ ζοζηάδεξ ηαζ θφεηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Μσρηηά (Myrtus communis)
Ο πμθφηθαδμξ αοηυξ εάικμξ απακηάηαζ ζε παναιεζμβεζαηέξ
πενζμπέξ ιε ημ φρμξ ημο κα θηάκεζ ιέπνζ ηαζ ηα 5m. Ακήηεζ
ζηδκ μζημβέκεζα Myrtaceae.Τα θφθθα είκαζ ςμεζδή ή θμβπμεζδή, θεία, ζημονμπνάζζκα ηαζ βοαθζζηενά. Τα άκεδ είκαζ ιμκήνδ, εφμζια, θεοηά, πμο αβαίκμοκ ζηζξ ιαζπάθεξ ηςκ θφθθςκ,
έπμοκ πέκηε ζέπαθα, πέκηε θεοηά πέηαθα ηαζ πμθθμφξ ζηήιμκεξ. Οζ ηανπμί είκαζ νάβεξ, ιζηνμί, ζθαζνζημί, θεοημφ ή ιαφνμο-ηοακμιεθακμφ πνχιαημξ. Σηδκ ανπαζυηδηα πνδζζιμπμζήεδηε βζα πθήεμξ κμζδιάηςκ. Ο Ηππμηνάηδξ πνδζζιμπμίδζε
ημ αζεένζμ έθαζμ ηδξ ιονηζάξ ζε θζπμεοιίεξ, πυκμοξ ηςκ αοηζχκ, οζηενία ηαζ πυκμοξ ηδξ ιήηναξ. Σηδκ Αθυκκδζμ ηδ πνδζζιμπμζμφζακ παθαζυηενα βζα ημκ ανςιαηζζιυ ημο πυζζιμο
κενμφ. Σοκακηάηαζ επίζδξ ζηα κδζζά Χαεμφνα ηαζ Κονά Πακαβζά.
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Ποσρλάρη (Quercus coccifera)
Τμ πμονκάνζ είκαζ εάικμξ ιε φρμξ ιέπνζ ηα 2 m. Σε πενζμπέξ
πμο δεκ οπάνπμοκ αζβμπνυααηα ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ηαζ
βίκεηαζ ιεβάθμ δέκδνμ (10-15 m). Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Fagaceae. Έπεζ ποηκά ηθαδζά ηαζ θφθθα άθεμκα, ςμεζδή, ζηθδνά, πκμοδςηά, αβηαεςηά, ζημονμπνάζζκα ηαζ απυ ηζξ δφμ
πθεονέξ, ιε ιήημξ 1,5-4 cm. Ζ πενζθένεζα ημο θφθθμο θένεζ
ηοιαημεζδείξ ημθπχζεζξ ή δυκηζα αβηαεςηά, αθθά ιπμνεί κα
είκαζ ηαζ θεία. Οζ κεανμί αθαζημί ηαηακαθχκμκηαζ έκημκα απυ
ηα ηαηζίηζα, εκχ απυ ημκ άκενςπμ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ
ςξ ηαοζυλοθμ. Απακηάηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα κδζζά ημο
Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

τίλος (Pistacia lentiscus)
Δίκαζ αεζεαθήξ νδηζκμθυνμξ εάικμξ ή δεκδνφθθζμ ιε φρμξ 1
-7 m. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Anacardiaceae. Ακαπηφζζεηαζ
αηυιδ ηαζ ζε άβμκα ηαζ λδνά εδάθδ αθθά ζε δθζυθμοζηεξ
εέζεζξ. Δίκαζ θοηυ δίμζημ, ιε ζφκεεηα θφθθα πμο θένμοκ
θοθθάνζα ηςκ μπμίςκ δ επζθάκεζα είκαζ δενιαηχδδξ, ζηζθπκή ηαζ ααεοπνάζζκδ. Οζ ηανπμί είκαζ ιζηνμί ιε πνχια ηυηηζκμ, εκχ ιεηά ηδκ ςνίιακζδ βίκμκηαζ ιαφνμζ. Ο Ηππμηνάηδξ εεςνμφζε ημ ζπίκμ θάνιαημ βζα βοκαζημθμβζηέξ παεήζεζξ (έθηδ ηναπήθμο) ηαζ ηαηά ηδξ οζηενίαξ. Ζ νδηίκδ ημο
(ηαζ ηονίςξ ηδξ πμζηζθίαξ απυ ηδκ μπμία πανάβεηαζ δ ιαζηίπα ηδξ Φίμο) εεςνήεδηε απυ ημ Γζμζημονίδδ ςξ θάνιαημ
βζα ημ ζημιάπζ. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Κοθορεβηζηά (Pistacia terebinthus)
Δίκαζ θοθθμαυθμξ εάικμξ ηαζ ηαιζά θμνά ιζηνυ δέκηνμ ιε
φρμξ έςξ 10 m. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Anacardiaceae.
Πνέπεζ κα θηάζεζ ζηδκ δθζηία ηςκ 7 έςξ 10 εηχκ βζα κα ηάκεζ ηανπυ ηαζ πςνίγεηαζ ζε ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ. Κανπμφξ
ηάκμοκ ιυκμ ηα εδθοηά πμο ακείγμοκ ιεηαλφ Μάνηδ ηαζ
Απνίθδ ηάεε πνυκμ. Σηδκ Δθθάδα ημ ζοκακηάιε ζηζξ παναθζαηέξ ηαζ ζηζξ εενιυηενεξ θμθχδεζξ ηαζ οπμμνεζκέξ πενζμπέξ. Απυ ημοξ κεανμφξ αθαζημφξ ηδξ ημημνεαζεζάξ πανάβμκηαζ ηα ηζιηζίραβλα.

Λαδαληά (Cistus incanus-creticus)
Δίκαζ παιδθυξ εάικμξ, φρμοξ ιέπνζ 1m. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Cistaceae. Τα θφθθα είκαζ ακηίεεηα, ςμεζδή ή εθθεζρμεζδή ηαζ ηνζπςηά. Τα άκεδ έπμοκ δζάιεηνμ 3-5 cm ηαζ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ιειμκςιέκα. Τα ζέπαθα είκαζ ακυιμζα, ιε ηα δφμ ελςηενζηά κα είκαζ πμθφ πθαηφηενα απυ ηα δφμ εζςηενζηά. Πνυηεζηαζ βζα ηηδκμηνμθζηυ θοηυ πμο ακηέπεζ
ζηδ αυζηδζδ, εκχ δ νδηίκδ πμο πανάβεηαζ απυ ηδ θαδακζά
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζεία (θάδακμ). Μάθζζηα
εεςνείηαζ υηζ ημ ‘’Μφνμ’’ ηδξ Βίαθμο είκαζ ημ θάδακμ ηαζ επίζδξ υηζ απμηεθεί έκα απυ ηα 40 ζοζηαηζηά πμο απαζημφκηαζ
βζα ηδκ παναζηεοή ημο Άβζμο Μφνμο. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ. εηηυξ απυ ηα Σηάκηγμονα.

Αζθάθα (Phlomis fruticosa)
Τμ είδμξ αοηυ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae ηαζ απακηάηαζ ζε αναπχδεζξ πθαβζέξ, ζοκήεςξ πάκς ζε αζαεζημθζεζηυ οπυεεια. Καθφπηεηαζ απυ βηνζγςπυ ηνίπςια
ηαζ θεάκεζ ζε φρμξ ιέπνζ 1,5 m. Τα θφθθα ημο έπμοκ ημ
ζπήια ηανδζάξ ιε πνχια οπυθεοημ, είκαζ πκμοδάηα ηαζ
αεθμφδζκα ζηδκ αθή. Ακείγεζ ηδκ Άκμζλδ ηαζ ηα άκεδ ημο
είκαζ ηίηνζκα. ‘Όιςξ είκαζ έκα απυ ηα είδδ απυ ηα μπμία μζ
ιέθζζζεξ δεκ ιπμνμφκ κα πάνμοκ ημ ποιυ ηςκ θμοθμοδζχκ ημοξ. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Ρείθη (Erica manipuliflora)
Τμ νείηζ είκαζ ιζηνυξ θνοβακχδδξ εάικμξ πμο ακήηεζ ζηδκ
μζημβέκεζα Ericaceae. To φρμξ ημο θοημφ αοημφ θηάκεζ
ιέπνζ ηα 80 cm. Έπεζ αθαζηυ υνεζμ, απθςηυ ιε πμθθά
ηθαδζά ηαζ λοθχδδ αάζδ. Απυ ηδ αάζδ ημο μνεχκμκηαζ
πμθοάνζεια ηθαδζά πμο θένμοκ ιζηνά ηαζ βναιιμεζδή
θφθθα ζε ζπμκδφθμοξ. Τα άκεδ ημο είκαζ πμθθά, ιζηνά,
ηςδςκμεζδή, νυδζκα ζε ιαηνζέξ ηαλζακείεξ πμο ακείγμοκ
ημ θεζκυπςνμ. Απμηεθεί άνζζημ ιεθζζζμηνμθζηυ θοηυ ηαζ
ημ νεζηυιεθμ εεςνείηαζ ημ ηαθφηενμ ιέθζ. Φφεηαζ ζε υθα ηα
κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
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Θσκάρη (Coridothymus capitatus)
Πμθοεηήξ εάικμξ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae. Φηάκεζ ζε φρμοξ ηα 50 cm ηαζ έπεζ παναηηδνζζηζηή έκημκδ μζιή πμο ιμζάγεζ ιε εηείκδ ηδξ νίβακδξ.
Έπεζ αθαζηυ δοκαηυ, υνεζμ, ηεηναβςκζηυ, ιε ιζηνυ πκμφδζ. Τα θφθθα ημο είκαζ ιζηνά, βναιιμεζδή, πςνίξ ιίζπμ
ηαζ έπμοκ ιήημξ 1-10 mm. Τα άκεδ είκαζ ιζηνά, νμδυπνςια ηαζ δ πενίμδμξ ακεμθμνίαξ δζανηεί απυ ημ Μάζμ
ιέπνζ ημκ Ημφθζμ. Τμ εοιάνζ είκαζ απυ ηα πθέμκ δδιμθζθή
ανςιαηζηά θοηά ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζζδπηζηυ,
απμθοιακηζηυ, ηαηεοκαζηζηυ ζηδ ανμβπίηζδα ηαζ ζημκ
ζζπονυ αήπα, αμδεδηζηυ βζα ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα
ηαζ ζε πενζπηχζεζξ βνίπδξ. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο
Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Β. Αρωμαηικά και θαρμακεσηικά θσηά
Ο άκενςπμξ ακέηαεεκ ακέηνεπε ζηδ θφζδ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ακάβηεξ ηαζ πνδζζιμπμζμφζε πμθθά είδδ θοηχκ ιε ζημπυ ηδ ίαζδ ηαζ ηδ εεναπεία πμθθχκ αζεεκεζχκ.
Ακ ακαηνέλμοιε ζηδκ Ανπαία Δθθδκζηή Ηζημνία, εα δμφιε πςξ μζ πνυβμκμί ιαξ πνδζζιμπμζμφζακ
πμθθά θοηζηά είδδ βζα δζάθμνα πνμαθήιαηα οβείαξ. Μενζηέξ βναπηέξ ακαθμνέξ πμο ιαξ απμηαθφπημοκ ηαεδιενζκά ιοζηζηά ηςκ Ανπαίςκ Δθθήκςκ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηα θοηά, πνμένπμκηαζ
απυ ηα Οιδνζηά έπδ, ηζξ ζοζηδιαηζηέξ ηαηαβναθέξ ημο Θευθναζημο, ημο Ηππμηνάηδ ηαζ ημο Γζμζημονίδδ ζημ ένβμ ημο «Πενί φθδξ ζαηνζηήξ».

Οκμιάγμοιε ανςιαηζηά ηαζ
θανιαηεοηζηά υθα εηείκα ηα θοηά πμο έπμοκ δναζηζηέξ μοζίεξ
ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ εεναπεία δζάθμνςκ
αζεεκεζχκ, ηδκ ανςιαημπμζεία,
ηδκ παναζηεοή ηαθθοκηζηχκ ηαζ
ζηδ ιαβεζνζηή.

Κρίηακο (Crithmum maritimum)
Τμ ηνίηαιμ θοηνχκεζ ζε αναπχδεζξ αηηέξ ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Τα θφθθα είκαζ θεία, επζιήηδ, ζανηχδδ ηαζ έπμοκ πνχια
ακμζπηυ πνάζζκμ. Ο αθαζηυξ ηαζ ηα θφθθα ακαδίδμοκ εοπάνζζηδ μζιή. Τα άκεδ ημο είκαζ ηζηνζκμπνάζζκα ηαζ ζπδιαηίγμοκ ζηζάδζμ (απμηεθμφκηαζ απυ 8-36 αηηίκεξ). Οζ ζπυνμζ
ημο ιμζάγμοκ ιε ημ ηνζεάνζ ηαζ βζ’αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ
«ηνίειμκ». Φνδζζιμπμζείηαζ ςξ δζμονδηζηυ απυ ηα πνυκζα
ημο Ηππμηνάηδ (4μξ αζ. π.Φ.) ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ. Δίκαζ
ανχζζιμ είδμξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Αθυκκδζμ ζε ζαθάηεξ. Γίκεηαζ επίζδξ ημονζί ιέζα ζε λφδζ ηαζ άθιδ. Φφεηαζ
ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Κάπαρε (Capparis orientalis)
Άηνζπμξ εάικμξ μ μπμίμξ ιπμνεί κα θεάζεζ ζε ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ζηζξ ζηζαζιέκεξ πενζμπέξ. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα
Capparaceae. Έπεζ δζαηθαδχζεζξ ζημφνεξ πνάζζκεξ ιε ιήημξ ιεβαθφηενμ απυ 3 m ηαζ μζ εκδζάιεζμζ ηυιαμζ έπμοκ ιήημξ 20-70 mm. Τα θφθθα ηδξ ηάπανδξ είκαζ ζημφνα πνάζζκα,
ζηνμββοθεοιέκα ή εθαθνχξ μαάθ ηαζ ηάπςξ ζανηχδδ. Ο
ηανπυξ ηδξ ηάπανδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδ ιαβεζνζηή
εκχ δ νίγα ηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδξ ανηδνζμζηθήνςζδξ.
Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Φαζθοκειηά (Salvia fruticosa)
Ο πμθοεηήξ αοηυξ εάικμξ, πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae, έπεζ πμθοάνζεια ηθαδζά ηαζ θεάκεζ ζε φρμξ ημ ιζζυ
ιέηνμ. Τα θφθθα ημο είκαζ επζιήηδ, παπζά, πκμοδςηά ιε θεοημπνάζζκμ πνχια. Τα άκεδ είκαζ ιμα ηαζ ακείγμοκ απυ ημ
Μάζμ ςξ ημκ Ημφκζμ. Φφεηαζ ηονίςξ ζε λδνέξ ηαζ πεηνχδεζξ
πενζμπέξ ημο πάνημο. Τμ θαζηυιδθμ ιε ηδ ιμνθή αθερήιαημξ είκαζ ζδακζηυ βζα ηδ εεναπεοηζηή ημο ζηυιαημξ ζε πενίπηςζδ ηναοιαηζζιχκ, θανοββίηζδαξ αθθά ηαζ ηαηά ηδξ μοθίηζδαξ. Φνδζζιμπμζείηαζ, επίζδξ, ηαηά ημο πονεημφ ηαζ βζα ηδκ
ηυκςζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ ηαζ ηδξ πέρδξ.

ΧΛΩΡΙΓΑ

Πηθραιίδα (Taraxacum officinale)
Πμθοεηέξ αοημθοέξ θοηυ πμο απακηάηαζ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα
ηαζ θηάκεζ ηα 25 cm φρμξ. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Asteraceae. Τα θφθθα ημο είκαζ μδμκηςηά, ακυιμζα ιεηαλφ ημοξ
ηαζ ηα άκεδ ημο είκαζ ιζηνά, μδμκηςηά ηαζ έπμοκ πνοζαθέκζμ
πνχια. Λυβς ημο υηζ πενζέπεζ ιεηαθθζηά ζημζπεία, πμζηζθία
αζηαιζκχκ, ηανμηεζκμεζδή, ηενπέκζα ηαζ άθθεξ εκχζεζξ, απμηεθεί ζδιακηζηυ ανχζζιμ ηαζ θανιαηεοηζηυ είδμξ. Οζ πζηναθίδεξ
ζοθθέβμκηαζ απυ ημ πεζιχκα ιέπνζ ηδκ άκμζλδ ηαζ ηνχβμκηαζ
ςιέξ ζε ζαθάηεξ ή αναζηέξ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ παθαζυηενα ημ είδμξ αοηυ έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζαίςζδ ηςκ
Αθμκκδζζςηχκ. Έπεζ ζζπονή δζμονδηζηή δνάζδ ηαζ ιεζχκεζ ηδκ
πμζυηδηα ηςκ οβνχκ ιέζα ζημ ζχια. Τα θφθθα ηδξ είκαζ
πθμφζζα ζε ηάθζμ. Ζ νίγα ηαζ ηα θφθθα ηδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα ηδκ πνυθδρδ αθθά ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ πέηναξ ζηδ
πμθή. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Αγηόθιεκα (Lonicera carpifolium)
Δίκαζ αοημθοήξ αεζεαθήξ εάικμξ πμο θηάκεζ ζε φρμξ
1,5-2 m. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Caprifoliaceae. Έπεζ
ςμεζδή θφθθα. Τα εφμζια άκεδ ημο έπμοκ πνχια
οπυθεοημ ςξ θεοημηίηνζκμ ηαζ πενζέπμοκ αζεένζμ
έθαζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία. Ζ πενίμδμξ ακεμθμνίαξ δζανηεί απυ ημκ Ημφκζμ ςξ ημκ
Αφβμοζημ. Οζ ηανπμί ημο έπμοκ πνχια πμνημηαθί
ηαζ έπμοκ ημλζηέξ ζδζυηδηεξ. Δίκαζ θοηυ ηαθθςπζζηζηυ,
θανιαηεοηζηυ ηαζ ιεθζζζμηνμθζηυ. Τα πνήζζια ιένδ
ημο αβζμηθήιαημξ είκαζ ηα εκαένζα ηιήιαηα πμο
πενζέπμοκ θοηζηή ηυθθα, ζαθζηοθζηυ μλφ, βθοημγίδζμ ηαζ ζιαενηίκδ.Τα άκεδ ημο εεςνμφκηαζ ακηζαζειαηζηά ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ηαηά ημο πονεημφ, ηονίςξ ηςκ εενζκχκ ιδκχκ. Τα θφθθα
είκαζ ηαηάθθδθα βζα βανβάνεξ ηαζ μζ ηανπμί ςξ δζμονδηζημί ηαζ ακηζηαηαννμσημί. Τα άκεδ ζοθθέβμκηαζ υηακ ανπίζμοκ κα ακμίβμοκ, εκχ ηα θφθθα ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ αθάζηδζδξ. Ψζηυζμ, εα
πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ πνμζεηηζηά ηαζ ιε επζθφθαλδ, θυβς ηδξ ορδθήξ ημλζηυηδηάξ ημοξ.

Υπερηθό ηο δηάηρεηο (Hypericum perforatum)
Τμ θοηυ είκαζ ημζκχξ βκςζηυ ςξ ααθζαιυπμνημ ή Βυηακμ
ημο Ασ-Γζάκκδ. Δίκαζ πμθοεηήξ πυα ιε αθαζηυ υνεζμ, ζζπονυ, πμθφηθαδμ ιε φρμξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 10-100 cm.
Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Hypericaceae. Τα θφθθα ημο είκαζ
ακηίεεηα, ιζηνά, επζιήηδ, ςμεζδή, ζπεδυκ άιζζπα, ιε πμθοάνζεια, ιεβάθα, δζαθακή ζηίβιαηα. Τα άκεδ είκαζ ηίηνζκα ςξ
ηζηνζκυπνοζα, αηηζκυιμνθα, δζβεκή ηαζ έπμοκ πμθθμφξ ζηδιυκεξ. Σηα πέηαθα είκαζ μναηά ανηεηά ιαφνα ζηίβιαηα. Αοηά ηα ιαφνα ζηίβιαηα είκαζ θοζζβεκείξ εηηνζηζηέξ ημζθυηδηεξ,
μζ μπμίεξ πενζέπμοκ οπενζηίκδ. Ζ οπενζηίκδ είκαζ ιζα έκςζδ
ιε πμθθέξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, εκχ οπάνπμοκ πμθθέξ
άθθεξ εκχζεζξ ζηα άκεδ ηαζ ζηα θφθθα ημο θοημφ αοημφ ηαζ
δ πνήζδ ημο ζηδκ ζαηνζηή είκαζ πμθθαπθή. Φνδζζιμπμζείηαζ ζακ ακηζζπαζιςδζηυ ηαζ αεθηζςηζηυ
ηδξ πμζυηδηαξ ημο φπκμο ζε ατπκίεξ. Ζ οπενζηίκδ έπεζ ακηζ-ζζηή δνάζδ έκακηζ νεηνμσχκ, υπςξ μ
ζυξ ηδξ βνίππδξ ηαζ ημο ένπδηα. Δλςηενζηά πνδζζιμπμζείηαζ ζακ άνζζημ επμοθςηζηυ ζε πθδβέξ ηαζ
εβηαφιαηα πνχημο ααειμφ. Άθθδ ιεβάθδ πνήζδ ημο θοημφ αοημφ είκαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδ εεναπεία ημο AIDS.

Κρόθος (Crocus sp.)
Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Iridaceae ηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ηνζπθμεζδχκ θοηχκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ζηείνμ ηαζ
δεκ ιπμνεί κα ακαπαναπεεί εββεκχξ. Ο ιυκμξ ηνυπμξ βζα
ηδκ ακαπαναβςβή ημο είκαζ ιέζς ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ ζπμνάξ ηςκ αμθαχκ. Φνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιαβεζνζηή ηαζ εεςνείηαζ υηζ έπεζ πμθθέξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ (ακηζμλεζδςηζηή, ακηζενμιαςηζηή ηαζ ακηζηανηζκζηή δνάζδ, αεθηζχκεζ ηδκ εβηεθαθζηή θεζημονβία ηαζ ζδζαίηενα ηδ ικήιδ). Φφεηαζ ζε υθα ηα
κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Ρίγαλε ε λεζηώηηθε (Origanum onites)
Ζ νίβακδ απμηεθεί ζοββεκζηυ είδμξ ιε ημ εοιάνζ αθμφ ηαζ
αοηή ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ Lamiaceae. Έπεζ ηεηνάβςκμ αθαζηυ υνεζμ ηαζ θεπηυ πμο θηάκεζ ζε φρμξ ηα 20-40 cm.
Τα θφθθα είκαζ ακηίεεηα, ςμεζδή ηαζ εθαθνχξ πκμοδςηά. Τα
άκεδ είκαζ άζπνα ή ιςα ηαζ ζπδιαηίγμοκ αηναίμοξ ζοιπαβείξ ημνφιαμοξ ηα μπμία ακεμθμνμφκ ημκ Ημφκζμ-Ημφθζμ. Δίκαζ θοηυ ανςιαηζηυ ηαζ πμθφ δδιμθζθέξ ζηδ ιαβεζνζηή. Φνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδ θανιαηεοηζηή. Οζ εζζπκμέξ ιε νίβακδ αμδεμφκ ζε ζηδεζηά κμζήιαηα, ημ νυθδια ηαηαπναΰκεζ
ημ αήπα, αμδεά ζε πυκμοξ νεοιαηζζιχκ, ζε εκηενζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πυκμοξ ηδξ ημζθζάξ. Φφεηαζ ζηα κδζζά Γζμφνα, Κονά Πακαβζά ηαζ Αθυκκδζμ.

ΧΛΩΡΙΓΑ

Μοιότα (Malva sylvestris)
Ζ ιμθυπα είκαζ δζεηήξ ή πμθοεηήξ πυα δ μπμία θοηνχκεζ ιυκδ ηδξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Malvaceae. Οζ αθαζημί ηδξ είκαζ ηοθζκδνζημί, πμθφηθαδμζ, ηα θφθθα
ηδξ θμαχδδ, παθαιμεζδή ηαζ ηα άκεδ ηδξ ιε 5 ιεβάθα πέηαθα, πνχιαημξ νμγ-ιςα ιε ζημφνεξ βναιιέξ ζακ κεφνα. Ζ
πενίμδμξ ηδξ ακεμθμνίαξ ηδξ είκαζ απυ ηδκ άκμζλδ ιέπνζ ημ
θεζκυπςνμ. Ζ ιμθυπα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ανηεηά θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα. Απυ ηδ νίγα ηδξ πανάβμκηαζ αθμζθέξ ηαζ
ηαηαπθάζιαηα βζα πθδβέξ, εβηαφιαηα ηαζ ελακεήιαηα. Φνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ςξ ιαθαηηζηυ, ηαηαπνατκηζηυ ηαζ ακηζαδπζηυ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ παεήζεςκ ημο πεπηζημφ ηαζ ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ (πενζπηχζεζξ ημθζημφ, ηοζηίηζδαξ, βαζηνίηζδαξ) ηαζ εκηενζηχκ δζαηαναπχκ.

Γ. Σπάνια και προζηαηεσόμενα θσηά
Σηδκ πενζμπή ηςκ Σπμνάδςκ οπάνπμοκ πμθθά ζπάκζα εκδδιζηά ηαζ ιενζηά απμηθεζζηζηά εκδδιζηά είδδ θοηχκ. Ζ πανμοζία μνζζιέκςκ θοηχκ ζηα κδζζά αοηά, εηηυξ απυ ηδκ ζδζαίηενδ
αλία υζμκ αθμνά ηδ αζμθμβζηή πμζηζθυηδηα, είκαζ πμθφ ζδιακηζηή ηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ παθαζμβεςβναθίαξ ηδξ πενζμπήξ. Απυ υθα ηα κδζζά ημο Θαθάζζζμο Πάνημο δ Κονά Πακαβζά έπεζ
ηδκ πζμ πθμφζζα πθςνζδζηή ζφκεεζδ ιε πενίπμο 600 δζαθμνεηζηά είδδ θοηχκ ηαζ αημθμοεμφκ
ηα Γζμφνα ιε 530 είδδ ηαζ ηα Σηάηγμονα ιε 420 είδδ.
Δνδημικά
Οκμιάγμοιε εκδδιζηά ηα είδδ πμο έπμοκ ιζα ιζηνή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ ελάπθςζδ ζε μθυηθδνμ
ημκ πθακήηδ. Σηδκ πενζμπή ημο Θαθάζζζμο Πάνημο οπάνπμοκ ανηεηά εκδδιζηά θοηζηά είδδ,
εκχ πενί ηα δέηα είδδ είκαζ απμηθεζζηζηά εκδδιζηά δδθαδή δεκ οπάνπμοκ πμοεεκά αθθμφ
ζημκ ηυζιμ πανά ιυκμ ζηζξ πενζαίεξ πενζμπέξ ημο Θαθάζζζμο Πάνημο.
 Τα είδδ Arenaria phitosiana ηαζ Dianthus desideratus θφμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηα Γζμφνα.
 Τμ είδμξ Campanula sporadum θφεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα Σηάηγμονα.
 Τμ είδμξ Fritilaria sporadum θφεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα Γζμφνα ηαζ ζηδκ Κονά Πακαβζά.
 Τμ είδμξ Aphanes minutiflora θφεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ Πζπένζ ηαζ ζηδ Χαεμφνα.
 Τμ είδμξ Galium reiseri θφεηαζ απμηθεζζηζηά ζηα Γζμφνα, ζηδκ Κονά Πακαβζά ηαζ ζηδκ Α-

θυκκδζμ.

Κρηλάθη ηες ζάιαζζας (Pancratium maritimum)
Πνυηεζηαζ βζα πμθοεηή αμθαυννζγδ πυα πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ Amaryllidaceae. Φηάκεζ ζημ 1,5 m. Έπεζ ιεβάθα, ηαζκζμεζδή θφθθα πμο ειθακίγμκηαζ θίβμ ιεηά ηδκ άκεζζδ.
Κάκεζ ιεβάθα, θεοηά άκεδ ιε ιαηνφ ζςθήκα. Δίκαζ εφμζια
ηαζ αβαίκμοκ πμθθά ιαγί ζηδκ ημνοθή εκυξ ζζπονμφ αθαζημφ. Ζ πενίμδμξ ακεμθμνίαξ δζανηεί απυ ημκ Αφβμοζημ ιέπνζ ημ Σεπηέιανζμ. Τμ ζοκακηάιε ζηδ Χαεμφνα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ παναθία Μακδνάηζ.

Κσθιάκηλο (Cyclamen graecum)
Δίκαζ πυα ημκδοθυνζγδ. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Myrsinaceae. Φαναηηδνζζηζηυ ημο θοημφ αοημφ είκαζ υηζ πνχηα ειθακίγμκηαζ ηα
άκεδ ηαζ ιεηά ηα θφθθα. Τα θφθθα ημο είκαζ υθα πανάννζγα
(ημκηά ζηδ νίγα) ηαζ ιαηνυιζζπα. Τα άκεδ ημο είκαζ επίζδξ πανάννζγα πάκς ζε ιαηνφ πμδίζημ, νυδζκμο πνχιαημξ, εθαθνχξ
εφμζια, ιε ηάθοηα πεκηαιενή ηαζ ζηεθάκδ ζοιπέηαθδ ιε πέκηε
θμαμφξ. Ζ νίγα ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ θανιαηεοηζηή. Φφεηαζ ζε
υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Φρηηηιάρηα (Fritillaria sporadum)
Τμ είδμξ αοηυ είκαζ εκδδιζηυ ηδξ πενζμπήξ ηςκ Σπμνάδςκ. Σημ
Θαθάζζζμ Πάνημ έπεζ ηαηαβναθεί ζηα Γζμφνα ηαζ ζηδκ Κονά Πακαβζά, υπμο ηαζ ζπδιαηίγεζ ιζηνμφξ δζάζπανημοξ πθδεοζιμφξ.
Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Liliaceae. Τα θφθθα ημο θοημφ είκαζ βοαθζζηενά ηαζ πνάζζκα. Τμ άκεμξ έπεζ πέηαθα ζπεδυκ ιαφνα ή δίπνςια, ημ ζπήια ημο είκαζ ηαιπακμοθμεζδέξ ηαζ έπεζ ηνζζπζδή
ζηφθμ. Φφεηαζ ζε αναπχδεζξ αζαεζημθζεζηέξ πενζμπέξ ιε θνφβακα ή ζε δζάηεκα πμονκανζχκ.
Λστλαράθη (Arisarum vulgare)
Δίκαζ πμθοεηήξ πυα, φρμοξ 20-40 cm, πςνίξ οπένβεζμ αθαζηυ.
Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Araceae. Φοηνχκεζ ζε πμθθέξ εέζεζξ ημο
Θαθάζζζμο Πάνημο ηαζ ζε ιένδ ζηζενά ηαζ οβνά. Τα θφθθα ημο
είκαζ ιεβάθα, ςμεζδή, ηανδζμεζδή ιε δφμ «αοηζά» δελζά ηαζ ανζζηενά ηαζ είκαζ βοαθζζηενά. Σηδ θανιαηεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ
ζακ ζηυκδ ηαηά ηδξ ανενίηζδαξ ηαζ ηςκ νεοιαηζζιχκ αθθά πάκηα ιε ζαηνζηή μδδβία. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΧΛΩΡΙΓΑ

Καποσζηίλος (Consolida regalis)
Πνυηεζηαζ βζα ανηεηά ακεεηηζηυ θοηυ. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα
Ranunculaceae. Τα θμοθμφδζα ημο ειθακίγμκηαζ απυ ημκ Ημφκζμ
ιέπνζ ημκ Ημφθζμ ηαζ μζ ζπυνμζ ςνζιάγμοκ απυ ημκ Αφβμοζημ ιέπνζ ημ Σεπηέιανζμ. Τα θμοθμφδζα είκαζ ενιαθνυδζηα ηαζ επζημκζάγμκηαζ απυ ιέθζζζεξ ηαζ Λεπζδυπηενα. Βμδεά ηδκ πνμζέθηοζδ
ηδξ άβνζαξ πακίδαξ, έπεζ ιεβάθμ εφνμξ ακημπήξ ζηδ ζηίαζδ ηαζ
ιπμνεί κα ακηέλεζ ζηδκ λδναζία. Φφεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ημο
Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Γ. Δρπεηά
Οζ πνυβμκμζ ηςκ ζδιενζκχκ ενπεηχκ ηαηάθενακ κα επμζηίζμοκ ηδ ζηενζά πνζκ απυ πενίπμο 300
εηαημιιφνζα πνυκζα. Ζ επμίηζζδ ηδξ λδνάξ ήηακ εθζηηή πάνδ ζηδκ πανμοζία ηνζχκ ηονίςξ παναηηδνζζηζηχκ πμο είκαζ δ παπζά ηαζ αδζάανμπδ επζδενιίδα, δ ακάπηολδ εκυξ ζζπονμφ ζηεθεημφ ζηακμφ κα επζηνέπεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ζηδκ λδνά ηαζ δ δδιζμονβία εκυξ δζαθμνεηζημφ ηφπμο αοβμφ, ζημ
μπμίμ ειθακίγεηαζ ιζα ιειανάκδ (ημ άικζμ), πμο πενζαάθεζ ημ έιανομ ηαζ ημ πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ
αθοδάηςζδ.
Σηα ενπεηά ακήημοκ μζ πεθχκεξ, μζ ζαφνεξ, ηα θίδζα, μζ ηνμηυδεζθμζ ηαζ θοζζηά μζ δεζκυζαονμζ
πμο ζήιενα έπμοκ ελαθακζζηεί.
Τα πενζζζυηενα ενπεηά θένμοκ ηέζζενα άηνα. Όιςξ, ζε μνζζιέκεξ ζαφνεξ, υπςξ ηαζ ζηα θίδζα
ηα άηνα είκαζ οπμπθαζιέκα ή έπμοκ εηθείρεζ.
Πμθθά είδδ ηςκ ενπεηχκ ηζκδοκεφμοκ ιε αθακζζιυ. Ζ ιεβαθφηενδ απεζθή βζα ηα ενπεηά είκαζ δ ελαθάκζζδ ηςκ θοζζηχκ εκδζαζηδιάηςκ ημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ηθζιαηζηέξ ιεηααμθέξ, ηδ νφπακζδ
ηαζ ηδκ πανμοζία πςνμηαηαηηδηζηχκ εζδχκ.
Τα ενπεηά έπμοκ πνμζανιμζηεί ζε δζαθμνεηζηά μζημζοζηήιαηα ηαζ γμοκ ζπεδυκ ζε
υθα ηα εκδζαζηήιαηα ημο πενζαίμο ηαζ ημο οδάηζκμο πενζαάθθμκημξ εηηυξ απυ ημοξ
πυθμοξ.

Ακήημοκ ζηα γχα εηείκα
πμο δεκ ιπμνμφκ κα δζαηδνήζμοκ ζηαεενή ηδ εενιμηναζία ημο ζχιαηυξ
ημοξ υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηα
πηδκά ηαζ ηα εδθαζηζηά.

Σηα πενζαία ηιήιαηα ημο Θαθάζζζμο Πάνημο
έπμοκ ηαηαβναθεί ζοκμθζηά 13 είδδ ενπεηχκ.

Ειιεληθή τειώλα (Testudo graeca)
Τμ ηααμφηζ ηδξ εθθδκζηήξ πεθχκαξ ιπμνεί κα θηάζεζ ηα 30
cm ζε ιήημξ, έπεζ μαάθ ζπήια ηαζ έπεζ πνχια ηίηνζκμ-ηαθέ
ιε δζάζπανηεξ ζημονυπνςιεξ αμφθεξ, μζ μπμίεξ ιενζηέξ
θμνέξ ηαθφπημοκ υθμ ημ ηααμφηζ. Τμ πθάζηνμκ είκαζ ηίηνζκμ
ηαθέ ηαζ θένεζ ιεβάθεξ ιαφνεξ, αηακυκζζημο ζπήιαημξ ηδθίδεξ. Οζ ηδθίδεξ ιενζηέξ θμνέξ ηαθφπημοκ μθυηθδνδ ηδκ
επζθάκεζα ημο πθάζηνμο. Τμ εδθοηυ άημιμ, ημκ Ημφκζμ βεκκά 4-14 θεοηά εθθεζρμεζδή αοβά. Τα αοβά εηημθάπημκηαζ
απυ Αφβμοζημ ςξ Σεπηέιανζμ ηαζ ημ ιήημξ ημο ηααμοηζμφ
ηςκ κεανχκ είκαζ πενίπμο 4 cm. Έπεζ ηαηαβναθεί δ πανμοζία ηδξ ζηδκ Αθυκκδζμ.
Αηγαηόζασρα (Podarcis erhardii)
Σοκακηάηαζ ιυκμ ζηδ Βαθηακζηή πενζυκδζμ. Τμ ιήημξ ημο
ηεθαθμημνιμφ είκαζ πενίπμο 7 cm, εκχ δ μονά ηδξ είκαζ
δφμ θμνέξ ιαηνφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ ζχια ηδξ. Τμ ηεθάθζ
είκαζ ιάθθμκ πθαηφ. Τα πνςιαηζηά πνυηοπα ημο δένιαημξ
δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή, ημ θφθμ, ηδκ επμπή ηαζ
ηδκ δθζηία. Τμ ααζζηυ πνχια ζηδ νάπδ είκαζ βηνίγμ ή ηαθεηί, ιε πμθθά ζημονυηενα ζηίβιαηα. Γομ ζηεκέξ ναπζαζμπθεονζηέξ θςνίδεξ ζπδιαηίγμκηαζ ζοπκά ζηα εδθοηά άημια.
Ζ ημζθζά έπεζ πνχια πμνημηαθί ςξ ηεναιζδί, πςνίξ ζηίβιαηα. Ζ Αζβαζυζαονα γεζ ζε λδνέξ, αναπχδεζξ πενζμπέξ, ιε
αναζή ηαζ παιδθή αθάζηδζδ. Τνέθεηαζ ιε ανενυπμδα. Σοπκά έπεζ παναηδνδεεί ζε πενζμπέξ πμο θςθζάγεζ μ Μαονμπεηνίηδξ ηαζ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ ηνμθή πμο ανίζηεζ ημκηά
ζηζξ θςθζέξ ημο.
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Κραζπεδοτειώλα (Testudo marginata)
Ζ ηναζπεδςηή πεθχκα είκαζ δ ιεβαθφηενδ πενζαία πεθχκα
ηδξ Δονχπδξ ηαζ απακηάηαζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδ Νυηζα Αθαακία. Δπίζδξ, έκαξ ιζηνυξ πθδεοζιυξ έπεζ εζζαπεεί
ζηδ Σανδδκία. Τμ ηααμφηζ ηδξ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ηα 35
cm ζε ιήημξ, είκαζ ιαηνυζηεκμ ηαζ έπεζ πνχια έκημκα
ζημφνμ, ηάπμζεξ θμνέξ ιαφνμ. Οζ πενζθενεζαηέξ πθάηεξ
ζηδκ πίζς πθεονά ημο ζχιαημξ είκαζ πνμηεηαιέκεξ πνμξ
ηα έλς ηαζ απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ημο είδμοξ. Τμ αάνμξ ηδξ είκαζ πενίπμο 12 kg.
Απακηάηαζ ζε υθμ ημ πενζαίμ ηιήια ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ποραδόζασρα (Podarcis gaigeae)
Δίκαζ εκδδιζηυ είδμξ ζαφναξ, πμο ζοκακηάηαζ ιυκμ ζηδ
Σηφνμ, ζηα κδζάηζα βφνς απυ αοηή ηαζ ζημ Πζπένζ. Ζ
επζζηδιμκζηή μκμιαζία ημο είδμοξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ επχκοιμ ηδξ δζάζδιδξ ενπεημθυβμο Helen Gaige (18861976). Τμ ιήημξ ημο ηεθαθμημνιμφ θηάκεζ ζηα 6 cm ηαζ
ημ ζοκμθζηυ ιήημξ ζηα 15 cm. Τμ πνχια ηδξ νάπδξ ηςκ
ανζεκζηχκ αηυιςκ είκαζ ακμζπηυ πνάζζκμ ιε ζημονυπνςια ζηίβιαηα πμο ζοκήεςξ ζπδιαηίγμοκ ναπζαζμπθεονζηέξ θςνίδεξ. Τα εδθοηά άημια έπμοκ ζηδ νάπδ
μιμζυιμνθμ πναζζκμηαθέ πνχια. Εεζ ζε εαικχδεζξ πενζμπέξ ιε ακμίβιαηα, ζε ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ ηαζ ζε
Αβιέθαρος (Ablepharus kitaibelii)
Ο ααθέθανμξ είκαζ ιζα ιζηνή εοηίκδηδ ζαφνα πμο ημ ιήημξ ημο ηεθαθμημνιμφ ημο δεκ λεπενκά ηα 12 cm. Έπεζ
ιζηνά οπμπθαζιέκα πυδζα Τμ ζχια ημο είκαζ βοαθζζηενυ, ζζμπαπέξ, ηοθζκδνζηυ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε ιαηνζά μονά.
Τα ιάηζα ημο ηαθφπημκηαζ απυ δζαθακείξ θμθίδεξ ηαζ
έηζζ θαίκεηαζ υηζ ηα αθέθανα απμοζζάγμοκ. Σε αοηυ ημ
παναηηδνζζηζηυ μθείθεηαζ ηαζ δ μκμιαζία ημο είδμοξ. Εεζ
ζε λδνέξ πενζμπέξ ιε παιδθυ ορυιεηνμ ηαζ πμχδδ αθάζηδζδ, ζε ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ ηαζ ζε θζαάδζα. Τνέθεηαζ ιε ανάπκεξ ηαζ εδαθυαζα έκημια.

Μοισληήρη (Hemidactylus turcicus)
Τμ ιμθοκηήνζ είκαζ ιζα θεπημηαιςιέκδ ζαφνα ηαζ έπεζ
πμθθά θοιάηζα ζηδκ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ ημο. Τμ ιήημξ ημο ηεθαθμημνιμφ ημο ιπμνεί κα θηάκεζ ζηα 10 cm.
Σηδ νάπδ έπεζ πνχια οπμηίηνζκμ. Ζ ημζθζά έπεζ απαθυ
θεοηυ πνχια ηαζ είκαζ δζάθακδ. Τνέθεηαζ ιε ημοκμφπζα,
ιφβεξ, ιονιήβηζα ηαζ άθθα ανενυπμδα. Έπεζ ζηα δάπηοθά ημο «αεκημφγεξ» πμο ημο επζηνέπμοκ κα πνμζημθθάηαζ απμηεθεζιαηζηά ζε υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ. Όηακ ηζκδοκεφεζ νίπκεζ ηδκ μονά ημο ηαζ απμιαηνφκεηαζ. Αοηή δ
πναηηζηή απμηεθεί έκακ πμθφ πνήζζιμ αιοκηζηυ ιδπακζζιυ βζα κα λεβεθάεζ ημοξ εδνεοηέξ. Εεζ ζε οβνέξ, πεηνχδεζξ πενζμπέξ ιε εαικχδδ αθάζηδζδ ηαζ ζοκακηάηαζ ζοπκά ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ.

πηηόθηδο (Zamenis situlus)
Δίκαζ ακαιθίαμθα ημ πζμ εκηοπςζζαηυ εονςπασηυ θίδζ.
Δίκαζ εκηεθχξ άηαημ βζα ημκ άκενςπμ. Τμ ιήημξ ημο ζχιαηυξ ημο ιπμνεί κα θεάζεζ ζηα 1,2 m. Έπεζ πνχια βηνίγμ ή ηζηνζκςπυ ηαζ θένεζ έκημκεξ ηαθεηυηηζκεξ ςξ ημηηζκςπέξ αμφθεξ ηαηά ιήημξ ηδξ νάπδξ. Σημ ηεθάθζ θένεζ
έκα ζδζαίηενμ πνςιαηζηυ ζπδιαηζζιυ πμο ιμζάγεζ ιε ακάπμδμ Υ. Εεζ ζε οβνέξ πενζμπέξ ηαζ ζε υπεεξ πμηαιχκ.
Σοπκά ανίζηεζ ηαηαθφβζμ ζε παθζά ζπίηζα, απμεήηεξ ηαζ
ζηάαθμοξ. Τνέθεηαζ ιε ιζηνά ηνςηηζηά, ζαφνεξ ηαζ
έκημια.

Οτηά (Vipera ammodytes)
Δίκαζ ημ ιμκαδζηυ δδθδηδνζχδεξ θίδζ πμο ζοκακηάηαζ ζηδκ
πενζμπή ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ. Εεζ ζε δθζυθμοζηεξ, εαικχδεζξ
ή αναπχδεζξ πενζμπέξ, αναζά δάζδ, πμμθίααδα ηαζ αιιμείκεξ. Δίκαζ έκα θίδζ ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηαζ ζπάκζα θηάκεζ ζε
ιήημξ ζηα 90 cm. Τμ ηεθάθζ ηδξ είκαζ ηνζβςκζηυ ηαζ ζηδκ
άηνδ ημο νφβπμοξ ζπδιαηίγεηαζ ιζα απυθοζδ πμο ιμζάγεζ
ιε ηέναημ ηαζ απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια βζα ηδκ
ακαβκχνζζδ ημο είδμοξ. Ζ νάπδ έπεζ πνχια ιπεγ, ηαθέ.
Τα ζημονυηενμο πνχιαημξ νμιαμεζδή ζπέδζα πμο ζπδιαηίγμοκ «γζη-γαη» ηαηά ιήημξ ηδξ νάπδξ είκαζ επίζδξ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια. Ζ βναιιή αοηή έπεζ ζημονυηενμ
πνχια ζε ζπέζδ ιε ημ πνχια πμο έπεζ δ νάπδ. Τνέθεηαζ
ιε ιζηνά ηνςηηζηά, πμοθζά, αοβά, η.θπ.

ΠΑΝΙΓΑ

Λαθίηες (Elaphe quatuorlineata)
Δίκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα εονςπασηά θίδζα ηαζ ημ ιήημξ ημο ζχιαηυξ ημο ιπμνεί κα θηάζεζ ζηα 2 m. Τμ πνχια ημο είκαζ βηνίγμ ή ηαθεηί ηαζ έπεζ δφμ παναηηδνζζηζηέξ
ζημονυπνςιεξ ηαζκίεξ ζε ηάεε πθεονά. Σηδκ ημζθζαηή πενζμπή έπεζ εηνμφ-γαπανί πνχια. Εεζ ζε λδνέξ εαικχδεζξ
ηαζ αναπχδεζξ πενζμπέξ, ακ ηαζ πνμηζιά οβνέξ πενζμπέξ
πμο ηαθφπημκηαζ απυ αθάζηδζδ. Δπίζδξ, ζοπκά ζοκακηάηαζ ηαζ ζε ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ. Τνέθεηαζ ιε ηνςηηζηά,
ζαφνεξ, αιθίαζα, ηα μπμία ζημηχκεζ ιε ζφζθζλδ.

Δ. Θαλαζζοπούλια
Τα εαθαζζμπμφθζα είκαζ πηδκά πμο γμοκ ημ ιεβαθφηενμ δζάζηδια ηδξ γςήξ ημοξ, ζηδ εάθαζζα.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαπαναβςβζηήξ πενζυδμο, θςθζάγμοκ ζε πανάηηζμοξ βηνειμφξ ή ζε εφημθα πνμζαάζζιεξ αναπμκδζίδεξ πμο δεκ ηαημζημφκηαζ, ζπδιαηίγμκηαξ απμζηίεξ. Ονζζιέκμζ ηάημζημζ ηςκ αναπμκδζίδςκ πμο δζααζμφκ ζημ εαθάζζζμ πάνημ πενζβνάθμκηαζ παναηάης.

Οζ αναπμκδζίδεξ ηαζ ηα αηαημίηδηα κδζάηζα απμηεθμφκ ζδζαίηενα εοαίζεδηα
εκδζαζηήιαηα ηαζ δ παναιμκή ιαξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εκυπθδζδ ζημοξ ηαημίημοξ ημοξ.
Γζα κα παναηδνήζμοιε ηα εαθαζζμπμφθζα υπςξ μ ιφπμξ ηαζ ηα είδδ
πμο θςθζάγμοκ ζηα απυημια ανάπζα
ηςκ αηηχκ πνέπεζ κα ηαλζδεφμοιε ιε
ηάπμζμ πθςηυ ιέζμ.

Αρηέκες (Calonectris diomedea)
Ο ανηέιδξ έπεζ πμθφ αενμδοκαιζηυ ζπήια ιε ιαηνζέξ
ζηεκέξ θηενμφβεξ ηαζ ιήημξ πενί ηα 46 cm. Έπεζ ηαθέ
πνςιαηζζιυ ζημ πάκς ιένμξ ηαζ θεοηυ απυ ηάης ιε
θεπηυ ιαφνμ νάιθμξ. Δίκαζ απμδδιδηζηυ ηαζ ένπεηαζ
ζηδ Μεζυβεζμ ημ Μάνηζμ υπμο παναιέκεζ ιέπνζ ημκ Οηηχανζμ. Σημ Θαθάζζζμ Πάνημ μ Ανηέιδξ θςθζάγεζ
ζηζξ κδζίδεξ ηαζ ζηζξ απυηνδικεξ αναπχδεζξ αηηέξ ηαζ
ηνέθεηαζ ιε ράνζα ηαζ ηαθαιάνζα. Γεκκά έκα αοβυ ζηα
ηέθδ Μαΐμο ιέζα ζε ζημέξ, πμο ζοκήεςξ είκαζ ηάης
απυ ανάπμοξ ή εάικμοξ ηαζ ημ ηθςζζάεζ ιέπνζ ημκ
Ημφθζμ.

Αηγαηόγιαρος (Larus audouinii)
Ο αζβαζυβθανμξ είκαζ ζδζαίηενα πνμζηαηεουιεκμ είδμξ ιε πμθφ πενζμνζζιέκδ παβηυζιζα ελάπθςζδ. Μμζάγεζ πμθφ ιε ημκ
αζδιυβθανμ (Larus cacchinans) ηαζ δζαθένεζ απυ αοηυκ ζημ
υηζ έπεζ ηυηηζκμ – ημναθθί νάιθμξ ηαζ βηνζγμπνάζζκα πυδζα,
εκχ ζημ πέηαβια είκαζ εθαθνφξ ηαζ εοηίκδημξ ζε ακηίεεζδ ιε
ημκ πζμ αανφ αζδιυβθανμ. Τνέθεηαζ ηονίςξ ιε αθνυρανα ηα
μπμία πζάκεζ πεηχκηαξ ανβά ηαζ παιδθά πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ. Γεκ παναηδνείηαζ ζε ζημοπζδυημπμοξ,
υπςξ μ αζδιυβθανμξ ηαζ πενκά πμθθέξ χνεξ ζηα ακμζπηά
ηδξ εάθαζζαξ. Σπάκζα αβαίκεζ ζηδ ζηενζά ηαζ ιυκμ ηαηά ηδκ
πενίμδμ ημο γεοβανχιαημξ, υπμο απμηνααζέηαζ ζε αηαημίηδηεξ αναπμκδζίδεξ. Γεκκά 2-3 αοβά πμο ηθςζμφκ ηαζ μζ δφμ
βμκείξ επί 28-29 διένεξ, εκχ μζ κεμζζμί ιπμνμφκ κα πεηάλμοκ ιεηά απυ 35-40 διένεξ.
Μύτος (Puffinus yelkouan)
Ο ιφπμξ εοιίγεζ έκημκα ζε ειθάκζζδ ημκ ανηέιδ αθθά είκαζ
ιζηνυηενμξ, ιε θζβυηενμ αενμδοκαιζηυ ζπήια, πμθφ πζμ
ζημφνμξ απυ πάκς ηαζ ιε πζμ θεπηυ ηαζ ιαφνμ νάιθμξ.
Φςθζάγεζ ζηζξ κδζίδεξ ηονίςξ ηδξ Α Εχκδξ ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ζηζξ ανπέξ ημο πεζιχκα ηαζ επζζηέπηεηαζ ηζξ θςθζέξ πάκηα
ημ ανάδο. Γεκκά έκα αοβυ ημκ Απνίθζμ ή Μάζμ πμο ημ ηθςζζμφκ ηαζ μζ δομ βμκείξ εκαθθάλ ηάεε έλζ ιένεξ βζα πνμκζηυ
δζάζηδια 54 διενχκ. Με ημ ηέθμξ ηδξ ακαπαναβςβζηήξ πενζυδμο πζθζάδεξ ιφπμζ εβηαηαθείπμοκ ημ Αζβαίμ ηαζ πενκμφκ
ηα Γανδακέθζα ηαζ ημ Βυζπμνμ βζα κα ιπμοκ ζηδ Μαφνδ εάθαζζα.

ΠΑΝΙΓΑ

Θαιαζζοθόραθας (Phalacrocorax aristotelis)
Ο εαθαζζμηυναηαξ ιμζάγεζ ανηεηά ιε ημκ ημζκυ ημνιμνάκμ
αθθά είκαζ ιζηνυηενμξ, θεπηυηενμξ ηαζ ιε ιζηνυηενμ ηεθάθζ.
Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαπαναβςβήξ απμηηά ιεηαθθζηέξ ακηαφβεζεξ ηαζ έκα ιζηνυ θμθίμ. Έπεζ ιήημξ πενί ηα 75 cm, ημκηυ θαζιυ ηαζ θεπημηαιςιέκμ νάιθμξ, εκχ ανέζηεηαζ ζημ κα
πεηά ημκηά ζημ κενυ ιε βνήβμνα θηενμημπήιαηα. Φςθζάγεζ
ιυκμξ ή ζε παθανέξ απμζηίεξ ζε αναπχδεζξ αηηέξ ηαζ ηνέθεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ράνζα. Γεκκά ημκ Απνίθζμ 3-4 αοβά ηα
μπμία επςάγμκηαζ απυ ημοξ δφμ βμκείξ επί 30 διένεξ ηαζ ηα
ιζηνά πεημφκ ιεηά απυ 53 διένεξ. Γε ζπδιαηίγεζ ιεβάθα ημπάδζα ηαζ ιέκεζ υθμ ημ πνυκμ ζηδκ ίδζα πενζμπή πςνίξ κα ιεηακαζηεφεζ. Δκημπίγεηαζ ζε υθα ηα κδζζά ηαζ αναπμκδζίδεξ
ημο Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΣΤ. Αρπακηικά πηηνά
Ανπαηηζηά μκμιάγμοιε ηα είδδ ηςκ πμοθζχκ πμο είκαζ ζανημθάβα, έπμοκ βαιρυ νάιθμξ
ηαζ δοκαηά πυδζα ιε ηα μπμία πζάκμοκ ηδ θείαξ ημοξ. Σοκήεςξ παναηδνμφιε ηα ανπαηηζηά
κα πεημφκ ρδθά ζημκ μονακυ.
Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ εζδχκ πνεζάγεηαζ ανηεηή ειπεζνία, εκχ αηυιδ ηαζ εζδζημί παναηδνδηέξ ιπμνεί κα ελαπαηδεμφκ. Τα πμοθζά αοηά έπμοκ πανυιμζα ζζθμοέηα ηαζ επεζδή ζοκήεςξ πεηάκε ζε ιεβάθδ απυζηαζδ απυ ημοξ παναηδνδηέξ, είκαζ εφημθμ κα ηάκμοιε θάεμξ
παναηήνδζδ υζμκ αθμνά ηα πνχιαηα ηςκ εζδχκ. Σηδ δδιζμονβία ιζαξ μπηζηήξ απάηδξ
ζοιαάθθμοκ ηαζ ηα πνχιαηα ημο μονακμφ.
Τμ ηδθεζηυπζμ ή ηαηάθθδθα ηοάθζα είκαζ απαναίηδηα βζα κα πνμζδζμνζζεμφκ ηα είδδ ηςκ
ανπαηηζηχκ πηδκχκ.

πηδαεηός (Hieraaetus fasciatus)
Ο ζπζγαεηυξ είκαζ ιέηνζμο ιεβέεμοξ ηαζ έπεζ ιήημξ ζχιαημξ 75
cm. Τμ άκμζβια ηςκ θηενχκ θηάκεζ πενίπμο ζηα 1,65 m. Τμ εκήθζημ λεπςνίγεζ εφημθα υηακ πεηάεζ βζαηί είκαζ ακμζπηυπνςιμ ζηδκ
ημζθζαηή επζθάκεζα ηαζ θένεζ ζημηεζκυπνςιεξ ζηεκέξ ηαζ ιαηνζέξ
θηενμφβεξ. Εεζ ζε ακμζπηέξ μνεζκέξ πενζμπέξ αθθά υπζ ζε ιεβάθα
ορυιεηνα ηαζ θςθζάγεζ ζε ανάπμοξ ή ζπακζυηενα ζε δέκηνα. Γεκκά ζε δθζηία 3-4 εηχκ, ημ Μάνηζμ-Απνίθζμ, απυ 1-2 αοβά. Σηδκ επχαζδ ηςκ αοβχκ αμδεμφκ ηαζ μζ δομ βμκείξ. Τνέθεηαζ ιε ημοκέθζα, πηδκά, ηνςηηζηά ηαεχξ ηαζ ιε ζαφνεξ, αθθά δεκ πνμλεκεί γδιζέξ ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ εζδχκ ιε ηα μπμία ηνέθεηαζ βζαηί ζοθθαιαάκεζ ηα πζμ αδφκαια ηαζ άννςζηα άημια, ελοβζαίκμκηαξ έηζζ
ημκ πθδεοζιυ ημοξ. Σημ Θαθάζζζμ Πάνημ έπμοκ εκημπζζηεί 2-3
γεοβάνζα.
Μασροπεηρίηες (Falco eleonorae)
Ο ιαονμπεηνίηδξ ιεηακαζηεφεζ, ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ, απυ ηδκ
Αθνζηή πνμξ ηζξ πχνεξ ηζξ ιεζμβεζαηήξ θεηάκδξ. Σηδκ Δθθάδα ζοκακηάηαζ απυ ηα ηέθδ Απνζθίμο ςξ ηα ηέθδ Οηηςανίμο. Έπεζ θεπηυ
ζπεηζηά ζχια, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άθθα ανπαηηζηά είδδ πμοθζχκ, ημ
ιήημξ ημο μπμίμο θηάκεζ ηα 40 cm. Οζ θηενμφβεξ ημο είκαζ ζπεηζηά
ζηεκέξ ηαζ έπμοκ άκμζβια πενίπμο 90 cm. Έπεζ ηδκ πζμ ιαηνζά μονά
απυ υθα ηα βενάηζα. Γζαηνίκεηαζ απυ ημ θεοηυ πδβμφκζ ηαζ ιάβμοθμ
ηαζ ημ ηακεθί ζηήεμξ πμο δζαηνέπεηαζ απυ ιαφνεξ επζιήηεζξ νααδχζεζξ. Σπδιαηίγεζ απμζηίεξ ηαηά ηδκ ακαπαναβςβζηή πενίμδμ πμο λεηζκά ζηα ηέθδ Ημοθίμο. Σηδκ πενζμπή ημο Πάνημο ζπδιαηίγεζ απμζηίεξ
ζε απυηνδικμοξ βηνειμφξ, ακάιεζα ζηδκ αναζή αθάζηδζδ ηςκ απυιενςκ αναπμκδζίδςκ ηαζ κδζζχκ. Τμ εδθοηυ εκαπμεέηεζ 1-3 αοβά ηαζ μζ κεμζζμί εβηαηαθείπμοκ ηδ θςθζά ιεηά απυ 1,5 ιήκα.
Τνέθεηαζ ηονίςξ ιε έκημια ηαζ ιζηνά πμοθζά πμο πζάκεζ ζημκ αένα.
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Γθηώλες (Otus scops)
Ο βηζχκδξ είκαζ ιζηνυ ανπαηηζηυ πηδκυ ιε ιέβεεμξ πενίπμο 20 cm. Δίκαζ θίβμ ιζηνυηενμξ απυ ηδκ Κμοημοαάβζα (Athene noctua), ιε θεπηυηενμ ζπήια, ιαηνφηενδ μονά, εκχ ζηα πυδζα δεκ έπεζ θηενά. Τμ πηένςιά
ημο είκαζ ακμζπηυπνςιμ βειάημ ιε ζηίβιαηα ηαζ βναιιχζεζξ βηνζγμηαθέ
πνχιαημξ. Πάκς απυ ηα αοηζά ημο οπάνπμοκ δελζά ηαζ ανζζηενά ιζηνέξ
ημφθεξ ηζξ μπμίεξ ακαζδηχκεζ ζε πενζπηχζεζξ θυαμο, εοιμφ. Δίκαζ κοπηυαζμξ, δδθαδή αβαίκεζ ηδ κφπηα βζα ηοκήβζ. Τνέθεηαζ ιε έκημια, ιζηνά
πμκηίηζα ηαζ ιζηνά θίδζα. Φςθζάγεζ ζε ημζθυηδηεξ δέκηνςκ, εβηαηαθεζιιέκεξ θςθζέξ άθθςκ πηδκχκ ηαζ ημοθάθεξ δέκηνςκ. Φςθζάγεζ ζε ηνφπεξ
ηαζ ημζθυηδηεξ δέκδνςκ ηαζ ακαπανάβεηαζ ζε ακμζπηά δάζδ, ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, ηήπμοξ ηαζ πάνηα.

Ε. Θηλαζηικά
Σηδκ Κθάζδ ηςκ Θδθαζηζηχκ ηαλζκμιμφκηαζ εηείκα ηα γχα πμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα νοειίγμοκ ηδ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ακελάνηδηα απυ εηείκδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ κα ηνέθμοκ
ηα κεμβκά ημοξ ιε βάθα. Τμ βάθα πανάβεηαζ απυ εζδζημφξ αδέκεξ πμο έπμοκ ηα εδθοηά άημια
ηαζ μκμιάγμκηαζ βαθαηημβυκμζ αδέκεξ.
Σηδκ ηθάζδ αοηή ακήημοκ ηα πζμ ελεθζβιέκα γχα ημο Εςζημφ Βαζζθείμο, ηαεχξ έπμοκ ακεπηοβιέκμ κεονζηυ ζφζηδια, ηαζ ακεπηοβιέκμ εβηέθαθμ. Ο εδθαζιυξ ηςκ κεμβκχκ παναηηδνίγεζ ηα
γχα αοηά ηαζ δ επμκμιαζία Θδθαζηζηά ήνεε ηαη' ακηζζημζπία ηδξ αββθζηήξ θέλδξ mammal πμο
πνμένπεηαζ απυ ηδ θαηζκζηή θέλδ mamma = ιαζηυξ, ηδκ μπμία πνχημξ πνδζζιμπμίδζε μ δζάζδιμξ αμηακμθυβμξ Λζκκαίμξ.

Αίγαγρος ηωλ Γηούρωλ (Capra aegagrus var. dorkas)
Ο αίβαβνμξ γεζ απμιμκςιέκμξ ζηα Γζμφνα. Τμ ιήημξ ημο
ζχιαηυξ ημο θηάκεζ ζηα 1,6 m ηαζ ημ φρμξ ημο ζημ έκα
ιέηνμ. Ζ μονά είκαζ πενίπμο 15 cm. Τμ ιέβζζημ αάνμξ ημο
ανζεκζημφ θηάκεζ ζηα 60 kg εκχ ημο εδθοημφ ηα 40 kg.
Έπεζ δοκαηά πυδζα ηαζ ιπμνεί κα ιεηαηζκείηαζ ιε εοημθία.
Γεκζηά, ειθακίγεζ ηαθεηί πνςιαηζζιυ ηαζ ημ ηνίπςιά ημο
ηαηά ιήημξ ηδξ νάπδξ είκαζ ιεβαθφηενμ ιε ιαφνεξ απμθήλεζξ. Τα ηέναηά ημο ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηα πίζς ηαζ μζ
άηνεξ ημοξ είκαζ απμηθίκμοζεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Κνδηζηυ Αίβαβνμ. Ζ ακαπαναβςβή ημο θαιαάκεζ πχνα Οηηχανζμ ιε Νμέιανζμ ηαζ αθμφ ηομθμνήζεζ βζα 5-6 ιήκεξ, βεκκά 1-2 ιζηνά. Εεζ πενίπμο 12-15 πνυκζα.

Ναλολστηερίδα (Pipistrellus pipistrellus)
Οζ κακμκοπηενίδεξ ζπδιαηίγμοκ απμζηίεξ ηαε’υθδ ηδ δζάνηεζα
ημο έημοξ. Κμονκζάγμοκ ζε δέκηνα, εβηαηαθεθεζιιέκα ηηίνζα, ζε
ζπδθζέξ ηαζ ζε ζπζζιέξ ανάπςκ. Όπςξ υθα ηα είδδ ηςκ κοπηενίδςκ ανπίγμοκ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιε ηδ δφζδ ημο ήθζμο
ηαζ ηυηε πεημφκ βζα κα ανμοκ ηνμθή. Ακήημοκ ζηα εκημιμθάβα
γχα ηαζ ηνέθμκηαζ ηονίςξ ιε ημοκμφπζα ηαζ ηενιίηεξ. Καηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ διέναξ ιεζχκμοκ ημ ιεηααμθζζιυ ημοξ ηαζ ανίζημκηαζ ζε έκα είδμξ κάνηδξ πμο μκμιάγεηαζ «θήεανβμξ ηδξ διέναξ». Τμ ζχια ημοξ είκαζ θεπηυ ηαζ έπμοκ ιζηνά πυδζα ηαζ μονά. Τα αοηζά ημοξ, είκαζ, επίζδξ ιζηνά ζε ζπέζδ ιε άθθα είδδ
Φεζνμπηένςκ. Τμ είδμξ δζααζεί ζε υθα ηα κδζζά ημο
Δ.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Αγρηοθούλειο (Oryctolagus cuniculus)
Τμ αβνζμημφκεθμ ιμζάγεζ ιε ημ θαβυ. Τμ ιήημξ ημο ζχιαηυξ
ημο είκαζ πενίπμο 40 cm ηαζ ημ αάνμξ πενίπμο 2,5 kg. Έπεζ
ιεβάθα αοηζά ηαζ ιεβάθα ιάηζα. Τα πζζζκά ημο πυδζα είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηα ιπνμζηζκά. Τμ ηνίπςιά ημο είκαζ ημκηυ ηαζ
ποηκυ, έπεζ πνχια βηνζγμηαζηακυ ζηδ νάπδ ηαζ βίκεηαζ ακμζπηυπνςιμ ζηα πθάβζα. Ζ ημζθζά ημο είκαζ θεοηςπή. Δλαζηίαξ
ηδξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ηδξ ακαπαναβςβζηήξ πενζυδμο ηαζ ηδξ
πμθθαπθαζζαζηζηήξ ημο ζηακυηδηαξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδ αθάζηδζδ.
Δίπε εζζαπεεί παθαζυηενα απυ ηοκδβμφξ ζηα πενζαία ιένδ ημο
Πάνημο ηαζ εθάπζζηα άημια οπάνπμοκ αηυιδ ζε ηάπμζα κδζζά.
Πνμηζιά πενζμπέξ ιε πμχδδ ή εαικχδδ αθάζηδζδ.
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θαληδότοηρος (Erinaceus concolor)
Φαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ημο ζηακηγυπμζνμο είκαζ μζ ναπζαίεξ
αεθυκεξ ηαζ δ ζηακυηδηα κα ιεηαηνέπεηαζ ζε «ιπάθα» υηακ
κζχεεζ υηζ απεζθείηαζ. Τμ ιήημξ ημο ζχιαημξ ημο είκαζ πενίπμο
40 cm. Οζ αεθυκεξ ημο έπμοκ ιήημξ 2,5 cm ηαζ δζάιεηνμ 0,4
cm. Τμ πνχια ημο είκαζ βηνζ ή ηαθέ ηαζ δ ημζθζά, ημ ηεθάθζ ηαζ
ηα πυδζα ηαθφπημκηαζ απυ ηαθεηί ζηθδνυ ηνίπςια. Τμ ηεθάθζ
ημο είκαζ ιζηνυ ηαζ έπεζ ιοηενυ νφβπμξ Έπεζ ιζηνή ηαζ δοζδζάηνζηδ μονά. Δίκαζ γχμ ιμκαπζηυ, κοπηυαζμ ηαζ θηζάπκεζ ηδ θςθζά ημο ζοκήεςξ οπυβεζα. Ζ ηνμθή ημο απμηεθείηαζ απυ
έκημια, ζημοθήηζα, βοικμζάθζαβηεξ, ααβά πμοθζχκ, ζπυνμοξ
ηαζ ηανπμφξ. Εεζ ζε αναζά δάζδ ηαζ ζε πενζμπέξ ιε παιδθή
αθάζηδζδ υπμο ιπμνεί ηαζ ηνφαεηαζ ηάης απυ ζςνμφξ θφθ-
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