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Σ 
ας αρέσει το πράσο; Μμμμ, όχι και τό-
σο, ε… Ιδιαίτερα στο πρασόρυζο, όπου 
πρέπει να συνδυάσετε την γλυκιά γεύ-
ση του πράσου με την όξινη του λεμο-

νιού. Αλλά ποιος θα έλεγε όχι σε μια πρασόπι-
τα, με χωριάτικο φύλλο όπως ξέρουν να το α-
νοίγουν στην Ήπειρο και τη Μακεδονία; 
Το πράσο ανήκει στην οικογένεια (LILIACEAE-
Λιλιίδες) του σκόρδου και του κρεμμυδιού 
(Allium), μόνο που στην περίπτωση του τρώμε 
τα φύλλα κι ένα μέρος του βλαστού και όχι 
τον βολβό του, όπως γίνεται με το σκόρδο και 
το κρεμμύδι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, πάν-
τως, να αγοράσετε νωρίς την άνοιξη φρέσκα 
κρεμμυδάκια αλλά στην πραγματικότητα να 
είναι φρέσκα σκόρδα ή πράσα. Στην αρχαία 
Ελλάδα, άλλωστε, το συνηθέστερο όνομα του 
πράσου ήταν «κρόμμυον το πράσον». Το καλλι-
εργούσαν παντού, κυρίως ως άρτυμα. Έκαναν 
και ένα είδος σάλτσας («μυτωτός»), την οποία 
έφτιαχναν με μαλακό τυρί, πράσο, μέλι, τριμμέ-
νο σκόρδο και ελαιόλαδο. 
Στους βυζαντινούς χρόνους το πράσο ήταν ένα 
από τα κυριότερα καλλιεργήσιμα λαχανικά. 
Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα δημοφιλές στους ψάλ-
τες, οι οποίοι πίστευαν ότι οι γλυκαντικές ου-

σίες που περιέχει, γλύκαιναν και βελτίωναν τη 
φωνή τους. 
Είτε σας αρέσει είτε όχι το πράσο, πρέπει να 
ξέρετε ότι βρίσκετε σχεδόν καθημερινά στο 
στόμα σας. Κι αυτό συμβαίνει γιατί η λέξη που 
αποδίδει το πράσινο χρώμα προέρχεται από 
το πράσο. Πράσινο δηλαδή είναι αυτό που έχει 
το χρώμα του πράσου, το οποίο στον βλαστό 
και τα φύλλα του έχει όλες τις αποχρώσεις 
του πράσινου χρώματος. Μια άλλη αρχαία λέξη 
που χρησιμοποιούμε και σήμερα είναι η 
«πρασιά», που σήμαινε και σημαίνει τον κλειστό 
χώρο ενός περιβολιού, όπου καλλιεργούνται 
πράσα και γενικότερα λαχανικά. 
Η λέξη για το πράσο θεωρείται αβέβαιας ετυ-
μολογίας. Μερικοί την συνδυάζουν με  την λα-
τινική λέξη για το πράσο που είναι porrum. Ο 
Λιναίος, που βάφτισε την δάφνη σε λάουρα, 
έδωσε την επιστημονική (στα λατινικά) ονομα-
σία Allium porrum που γενικά αναπαράγει το 
αρχαίο όνομα «κρόμμυον το πράσον». 
Η λέξη πράσο χρησιμοποιείται σταθερά από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και για την ονο-
μασία πολλών νησιών και νησίδων. Πολλά απ’ 
αυτά πήραν το όνομα τους από ένα είδος πρά-
σινου φυκιού που φύεται στα ύφαλα των βρά-

Το πράσο, τα Πρασονήσια  
και το Άγιον Όρος 
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χων. Άλλωστε, οι αρχαίοι Έλληνες με πρώτο 
τον Θέοφραστο ονόμαζαν «θαλάσσιο πράσο» 
ένα είδος φυκιού. Μερικά από τα πολλά Πρα-
σονήσια του Αιγαίου είναι: 
     Τα Πράσα στην Ανάφη. 
     Το Πράσο σε Αττική, Χαλκιδική και 

Άνδρο. 
     Ο Πρασολόγος στην Λέσβο, που λέ-

γεται και Ερημονήσι. 
     Το Πρασονήσι σε Άνδρο, Κρήτη (4 

νησίδες), Κάλυμνο, Ρόδο, Σύμη, Πάτμο, 
Κάρπαθο (2), Ίο, Σάμο, Εύβοια (2), Χαλκι-
δική, Κίμωλο, Ψαρά (2), Πάρο, Μήλο 
(λέγεται και Κρεμμυδονήσι), Κύθηρα (και 
Φιδονήσι), Σκιάθο, Σάμο (και Κασονήσι), 
Μύκονο, Γαύδο, Σύρο. 

Αλλά για τα πράσα υπάρχει και μια πολύ ωραί-
α ιστορία από το Άγιον Όρος. Το 1801 δύο 
Άγγλοι κυνηγοί ελληνικών χειρογράφων, ο 
Χαντ και ο Καρλάϊλ, ταξίδεψαν στο Άγιον Όρος 
για να βρουν και να βουτήξουν χειρόγραφα. 
Όταν πήγαν στη Μονή Σταυρονικήτα τους 
έκανε εντύπωση ο κήπος που έμοιαζε με σωσ-
τό κλουβί αηδονιών. Εκεί ένας καλόγερος τους 
διηγήθηκε μια ιστορία για το πώς τα πράσα 
του κήπου συνέβαλαν στο να γίνει το μεγάλο 
υδραγωγείο του μοναστηριού. 
Κάμποσοι μοναχοί συγκεντρώθηκαν, αναφέρει 
η ιστορία, στο παλάτι του βοεβόδα της Βλαχί-
ας. Καθένας καμάρωνε για τα φημισμένα προϊ-
όντα του μοναστηριού του, ο ένας για τη σοφί-
α, ο άλλος για το κρασί. Όταν ήρθε η σειρά 
του καλόγερου από τη μονή Σταυρονικήτα είπε 
πως το καύχημα του μοναστηριού ήταν τα 
πράσα: ζύγιζε περίπου ένα κιλό το ένα (500 
δράμια). Ο βοεβόδας δεν το πίστεψε. Στέλνει ο 
καλόγερος έναν ταχυδρόμο και φέρνει τα με-
γαλύτερα πράσα του κήπου. 
Τα είδε ο βοεβόδας και θαύμασε. «Και να ξέρε-
ις», του λένε οι άλλοι καλόγεροι, «είναι ξερικά 
πράσα γιατί το μοναστήρι δεν έχει νερό. Σκέ-
ψου τι θεριά θα γίνονταν αν ποτίζονταν κιό-
λας». Ο βοεβόδας τότε είπε πως θα φέρει νερό 
στο μοναστήρι. Και κράτησε το λόγο του. 
Έδωσε χρήματα κι έγινε το μεγάλο υδραγωγεί-
ο. 
Μπορεί τα πράσα να έπαιξαν τον ρόλο τους 
για να αποκτήσει η Μονή Σταυρονικήτα υδρα-
γωγείο, μπορεί όμως και η ιστορία τους να εί-
ναι ένα καλογερικό παραμύθι. Η αλήθεια πάν-
τως είναι ότι το τοξωτό υδραγωγείο του μο-
ναστηριού χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα 
με δαπάνες του ηγεμόνα της Βλαχίας Σ. Καν-
τακουζηνού (1679-88) 
 
Νίκος Νικητίδης 

Άγιον Όρος: Φύση με 
μοναδικά χαρακτηριστικά 

 
Η βλάστηση του Αγίου Όρους χωρίζεται σε  
τρεις ζών ες.  
 

Η πρώτη είν αι η ζών η των  αείφυλλων  
πλατύφυλλων , που ξεκιν ά από την θάλασσα 
και φτάν ει μέχρι τα 800 μέτρα. Εκτείνεται 
περιμετρικά της αθων ικής χερσον ήσου και 
περιλαμβάν ει πουρν άρια, αριές, ρείκια, 
λαδαν ιές, σχίν ους, κουμαριές, μυρτιές, σπάρτα, 
αγριελιές, κουτσουπιές, δάφν ες, αγριόκεδρους 
και άλλα είδη της μεσογειακής βλάστησης. 
Η δεύτερη ζών η ξεκιν άει περίπου από τα 600 
μέτρα και περιλαμβάν ει φυλλοβόλα δάση, που 
αποτελούν ται από κασταν ιές, δρύες, 
σφεν δάμια, φτελιές, οστρυές, αγριομηλιές, 
πλατάνια στις ρεματιές και έλατα στα 
μεγαλύτερα υψόμετρα. Στο βόρειο τμήμα με το 
χαμηλό σχετικά υψόμετρο υπάρχουν δάση με 
χαλέπια πεύκη. 
 

Από το κεν τρικό τμήμα και ν οτιότερα είναι 
εν τυπωσιακά τα δάση κασταν ιάς, που 
εκμεταλλεύον ται τα μον αστήρια από παλιά για 
την  παραγωγή ξυλείας. Αρχικά η κασταν ιά 
δημιουργούσε μικτά δάση με δρύες, 
σφεν δάμια, αγριόλευκες, αγριοκερασιές, οξιές, 
μαυρόπευκα και έλατα. Λείψανα αυτού του 
αρχέγον ου μικτού δάσους διατηρούν ται ακόμα 
σε ορισμένες περιοχές. 
 

Η τρίτη χλωριδική ζών η εν τοπίζεται κυρίως 
στον  Άθω, ο κών ος του οποίου κυριαρχεί στην  
θέα σχεδόν  από παν τού στο Βόρειο Αιγαίο. Η 
αλπική ζών η αρχίζει από τα 1.100 έως 1.500  
και φθάν ει μέχρι την  κορφή του Άθω (2.033 
μέτρα). Περιλαμβάν ει σφαιρικούς ακαν θώδεις 
θάμν ους, όπως ο στεν όφυλλος αστράγαλος και 
πολλά μικρά πολυετή φυτά, όπως βιόλες και 
αγριογαρύφαλλα. Αυτή η ζών η περιλαμβάν ει 
πολλά ενδημικά φυτά, από τα οποία 14 
βρίσκον ται μόν ο στον  Άθω 
 

Η χλωρίδα του Αγίου Όρους περιλαμβάνει 
1.450 είδη φυτών , περίπου το έν α τέταρτο της 
ελληνικής χλωρίδας (6.000 περίπου φυτά). Από 
τα αγριολούλουδα μεγάλο εν διαφέρον  
παρουσιάζουν  τα αγριογαρύφαλλα σε μεγάλη 
ποικιλομορφία, οι γάλαν θοι, οι φριτιλάριες, οι 
καμπαν ούλες, τα ελίχρυσα, οι βιόλες, οι κρίν οι 
και πολλά άλλα είδη ενδημικά της Νότιας 
Βαλκαν ικής. 
 

Η παν ίδα της αθων ικής χερσον ήσου 
περιλαμβάν ει 37 θηλαστικών  και 14 είδη 
ερπετών  εν ώ έχουν  παρατηρηθεί και 131 είδη 
πουλιών . Ξεχωρίζουν  ελάφια, ζαρκάδια, 
αγριογούρουν α, σκίουροι, αγριόγατες και 
τσακάλια. Στις θαλασσινές σπηλιές φωλιάζουν  
φώκιες και κον τά στις ακτές συχνές είν αι οι 
εμφαν ίσεις ρινοδέλφιν ων . 
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Ο  Σεπτέμβριος είναι η εποχή της ζαργάνας.  
Είναι ο μήνας που τα κοπάδια με τις ζαρ-
γάνες πλησιάζουν τις ακτές (γιαλώνουν) 
για να κυνηγήσουν τον γόνο των ψαριών 

που έχουν αναπαραχθεί το καλοκαίρι, όπως τα κε-
φαλόπουλα, οι γόπες, οι σαρδέλες και οι αθερίνες. 
Η ζαργάνα είναι φοβερός κυνηγός. Κολυμπάει αργά 
κοντά στην επιφάνεια και με το μακρόστενο σχήμα 
της ανακατεύεται με τον ελαφρό κυματισμό με τέτοιο 
τρόπο ώστε δεν διακρίνεται εύκολα, όπως φαίνεται 
και στην φωτογραφία κάτω. Μόλις πλησιάζει ένα 
κοπαδάκι με ψαράκια εξαπολύει την επίθεσή της με 
μεγάλη ταχύτη τα, σαν βέλος. Χτυπάει δυνατά με την 
σουβλερή μύτη της το ψαράκι και το σκοτώνει. Τα 
άλλα ψαράκια πετιούνται πάνω από το νερό για να 
γλυτώσουν, δίνοντας μας τις γνώριμες εικόνες στις 
ακτές τον Σεπτέμβριο. Πολλές φορές οι ζαργάνες 
κυνηγάνε σε κοπάδια, που αριθμούν πολλές δεκάδες 
άτομα. 
Η ζαργάνα είναι κοσμοπολίτικο είδος. Ζει στην Με-
σόγειο, το Εύξεινο Πόντο και στον Ατλαντικό από τη 
Σενεγάλη μέχρι τη Νορβηγία.  
Το επιστημονικό όνομα της ζαργάνας Belone belone 
παραπέμπει στο σαν βέλος σώμα της κι έχει ελληνι-
κή προέλευση (βέλος>βελόνα). «Βελόνα» και 
«σακοράφα» είναι και τα ελληνικά λαϊκά της ονόμα-

τα. Η σημερινή κοινή ελληνική ονομασία «ζαργάνα»  
προέρχεται από την αρχαία ελληνική «σαργάνη» και 
την βυζαντινή μετεξέλιξή σε «ζαργάνη». 
Η ζαργάνα είναι πολύ νόστιμο ψάρι, με ιδιαίτερη γεύ-
ση. Τρώγεται κι ευχάριστα, γιατί έχει ένα λεπτό μεσα-
ίο κόκκαλο που βγαίνει εύκολα. Αυτό το μεσαίο κόκ-
καλο είναι πράσινο κι έχει την ιδιότητα να φωσφορί-
ζει. Η ζαργάνα γίνεται πλακί στον φούρνο, ψητή αλ-
λά κυρίως τηγανητή. Κι επειδή συνήθως δεν χωράει 
στο τηγάνι, οι νοικοκυρές καρφώνουν τη σουβλερή 
μύτη της στη σάρκα της, κάνοντας ένα είδος κύκλου 
και μετά την τηγανίζουν. 

Η ζαργάνα (Belone belone) 
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Ο  σκάρος είναι ψάρι των θερμών θαλασ-
σών. Από τα 10 είδη σκάρων τα 9 ζουν 
στις τροπικές θάλασσες. Στην Ελλάδα τον 
βρίσκουμε κυρίως στα νερά της Κρήτης 

(από την οποία και ονομάστηκε επιστημονικά Eus-
carus Cretensis—Σκάρος ο κρητικός) και των Κυκλά-
δων. Υπάρχει όμως και βορειότερα, όπου υπάρχουν 
ζεστά νερά. 
 
Το σώμα του είναι επίμηκες, ελαφρά πεπιεσμένο 
στις πλευρές και καλύπτεται από μεγάλα λέπια. Το 
πάνω σαγόνι προεξέχει και μοιάζει με ράμφος παπα-
γάλου, γι’ αυτό και τον λένε παπαγάλο της θάλασ-
σας. Το αρσενικό έχει χρώμα μαυροπράσινο. Το 
θηλυκό είναι πολύχρωμο με κυρίαρχο το κόκκινο 
χρώμα, όπως αυτό της φωτογραφίας. Όπως υποσ-
τηρίζει ο Αριστοτέλης είναι το μόνο ψάρι που μηρυ-
κάζει, όπως οι κατσίκες. 
 
Οι ψαράδες συνηθίζουν να συλλαμβάνουν ζωντανό  
έναν κόκκινο θηλυκό σκάρο, όπως αυτόν της φωτογ-
ραφίας. Τον δένουν πίσω από την βάρκα και τον 
τραβάνε σιγά σιγά σε περιοχή όπου υπάρχουν πολ-

λοί αρσενικοί γκριζόμαυροι σκάροι. Το αποτέλεσμα 
είναι σχεδόν πάντα ένα κοφίνι γεμάτο αρσενικούς 
σκάρους. 
 
Οι σκάροι τρελαίνονται για τα κολοκυθόφυλλα τα 
οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως δόλωμα για το 
ψάρεμα τους. Η τροφή τους αποτελείται  από ψιλό 
φύκι, καβουράκια και πεταλίδες. Ο σκάρος τρώγεται 
ακαθάριστος και μαζί με όλα του τα εντόσθια, αρκεί 
να έχει ψαρευτεί νηστικός. Πρέπει όμως να βγει η 
χολή του, την οποία οι νησιώτες την βγάζουν με ένα 
σπίρτο ή μια οδοντογλυφίδα. 
 
Οι σκάροι γίνονται ψητοί στα κάρβουνα ή στην χόβο-
λη. Στην Κρήτη τους κάνουν και πλακί στην κατσα-
ρόλα ή με μπάμιες στο φούρνο. 
 
Το σημερινό όνομα του σκάρου είναι ίδιο με το αρχα-
ίο και προέρχεται από το ρήμα σκαίρω 
(=σπαρταράω, χοροπηδώ). Στη στεριανή Ελλάδα 
«σκάρος» λέγεται η έξοδος του κοπαδιού και γενικά 
η βοσκή. 

Ο σκάρος (Euscarus Cretensis) 
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 ΧΛΩΡΙΔΑ     ΕΝΔΗΜΙΚΑ      ΛΑΚΩΝΙΑ 

Ο Γάλανθος της Βασίλισσας Όλγας 

 
AMARYLLIDACEAE-ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ 

 
Galanthus reginae - 
olgae, Orph., 1876 

 
Οι γάλανθοι ονομάστηκαν 
έτσι από τα κάτασπρα 
σαν το γάλα άνθη τους 
(γάλα+άνθος). Ανθίζουν 
νωρίς την άνοιξη, με 
εξαίρεση το «Γάλανθο της 
βασίλισσας 
Όλγας» (Galanthus 
reginae - olgae). Το φυτό 
περιέγραψε το 1876 από 
τον Ταΰγετο ο καθηγητής 
Θεόδωρος Ορφανίδης και 
του έδωσε το όνομά της 
τότε (Ρωσίδας) 
βασίλισσας της Ελλάδας 
Όλγας.  
 
Ο «Γάλανθος της 
βασίλισσας Όλγας» είναι 
ενδημικός του Ταΰγέτου. 
Ανθίζει το φθινόπωρο 
(Σεπτέμβριος - 
Νοέμβριος) σε υψόμετρα 
50-1300 m., συνήθως σε 
υγρές θέσεις με πλατάνια 
και σε μεγάλα υψόμετρα 
σε δάση ελάτης.  
 
Στην Κέρκυρα ευδοκιμεί 
το υποείδος Galanthus 
reginae - olgae subsp. 
corcyrensis, που φύεται 
σε ρεματιές με πλατάνια. 
Το υποείδος Galanthus 
reginae - olgae subsp. 
vernalis ανθίζει την άνοιξη 
στη Νότια Πίνδο και την 
Βόρεια Πελοπόννησο. 
 
Ο «Γάλανθος της 
βασίλισσας Όλγας» 
περιλαμβάνεται στο Βιβλίο 
Ερυθρών Δεδομένων των 
Σπάνιων & Απειλούμενων 
Φυτών της Ελλάδας (εκδ. 
1995). 

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 

φωτογραφία 
Γιάννης Κοφινάς 
Πελλάνα Λακωνίας 

31 / 10 / 2009 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 

Ταΰγετος 
25 / 10 / 2008 



Το Ανδροκύμβιο του Ρέχινγκερ 
(Androcymbium rechingeri, Greuter 1967) 

είναι ενδημικό της Δυτικής Κρήτης και ο 
μοναδικός αντιπρόσωπος του γένους 

Androcymbium στην Ελλάδα.  
 

Το περιέγραψε το 1967 ο Ελβετός βοτανικός 
Βέρνερ Γκρόϊτερ (Greuter), σπουδαίος 

ερευνητής της χλωρίδας της Κρήτης. Το 
Ανδροκύμβιο του Ρέχινγκερ είναι γνωστό 

από δύο μόνο θέσεις, στην Φαλάσαρνα και 
την Ελαφόνησο.  

 
Είναι συγγενικό με τα κολχικά, γι' αυτό 

ταξινομικά περιλαμβάνεται στους Κολχικίδες 
(COLCHICACEAE) περισσότερο για 

πρακτικούς λόγους. Ανθίζει μέσα στον 
χειμώνα σε ελάχιστες αμμώδεις και 

πετρώδεις παραλιακές θέσεις. 
Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών 

Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων 
Φυτών της Ελλάδας (εκδ. 1995). 

Το Ανδροκύμβιο του Ρέχινγκερ 
 

COLCHICACEAE - ΚΟΛΧΙΚΙΔΕΣ 

ΧΛΩΡΙΔΑ     ΕΝΔΗΜΙΚΑ      ΚΡΗΤΗ 

http://www.florahellenica.blogspot.com/ 
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Στην Πάρνηθα τα ελάφια 
αποτελούν τον μοναδικό 
συμπαγή πληθυσμό του είδους 
που διατηρείται στην Ελλάδα, αν 
και παρουσιάζουν ενδείξεις 
εξημέρωσης και οπωσδήποτε 
ανοχής στην ανθρώπινη 
παρουσία.  
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Τα ελάφια 
της Πάρνηθας 
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Κ 
άποτε ελάφια υπήρχαν σ’ όλη την Ελλά-
δα, όπως φαίνεται από τις αναφορές 
στην ελληνική μυθολογία και τα δημοτι-
κά μας τραγούδια. Η Άρτεμις, η θεά του 

κυνηγιού, είχε για ιερό ζώο της μια λαφίνα. Και 
μια λαφίνα διάλεξε η Άρτεμις για να αντικατασ-
τήσει στον βωμό της θυσίας την Ιφιγένεια και να 
μπορέσουν να σαλπάρουν οι Έλληνες για την 
Τροία από την Αυλίδα. Έχει ενδιαφέρον ότι η Αυ-
λίδα φαίνεται στο βάθος, ψηλά από τους βιότο-
πους των ελαφιών στην Πάρνηθα. Αλλά και η δη-
μοτική μας παράδοση τραγουδούσε μέχρι πρόσ-
φατα με ισχυρούς συμβολισμούς «όλα τα ελάφια 
στη βοσκή και όλες οι ελαφίνες» ή «αγρίμια κι 
αγριμάκια μου, λάφια μου μερωμένα». 
      Το ελάφι ήταν αρκετά διαδεδομένο στο πα-
ρελθόν στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στην 
Εύβοια. Μέχρι το 1940 υπήρχε σε όλα τα δάση 
της Μακεδονίας και της Θράκης. Εξαφανίστηκε 
από την Ήπειρο τη δεκαετία του 1960. Επιβίωνε 
στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου το 1969 αριθ-
μούσε περισσότερα από 100 άτομα, αλλά πλέον 
αυτός ο πληθυσμός δεν υπάρχει. Σήμερα ο μονα-
δικός φυσικός πληθυσμός ελαφιού, 20-30 ατόμων, 
ζει στα δάση της Ροδόπης. 
      Στη Πάρνηθα τα ελάφια αποτελούν το μονα-
δικό συμπαγή πληθυσμό του είδους που διατηρε-
ίται στην Ελλάδα, αν και παρουσιάζουν ενδείξεις 
εξημέρωσης και οπωσδήποτε ανοχής στην αν-
θρώπινη παρουσία. Η προέλευση των ελαφιών 
της Πάρνηθας είναι ασαφής. Συνδέεται πάντως 
με ρομαντικές στιγμές της παλιάς Αθήνας. 
       
      Ο αλιεύς και μία ωραιοτάτη έλαφος 
       
      Το 1908 δημοσιεύθηκε στον αθηναϊκό Τύπο η 
ακόλουθη είδηση: «Ένα πρωτοτυπώτατον ψάρεμα 
έγινε χθες εις την Ελευσίνα. Ο αλιεύς Ανυφαντής 
σηκώνων τα δίκτυά του, τα οποία είχε ρίψει από 
την νύκτα εις τον λιμένα, έπιασε μεταξύ των 
άλλων ιχθύων και μίαν ωραιοτάτην έλαφον. Ο 
αλιεύς μείνας ενθουσιασμένος από το θαυμάσιον 
αυτό ψάρεμά του, οδήγησε την έλαφον εις το 
σπίτι του. Δυστυχώς ο αστυνομικός σταθμάρχης, 
πληροφορηθείς τούτο, την κατέσχε, διότι, καθά 
εικάζεται, εδραπέτευσεν από το εν Δεκελεία κτή-
μα της Α.Μ. του Βασιλέως». (Εμπρός, 19/02/1908) 
      Αυτή η αιωνόβια είδηση αποτελεί μία από τις 
πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την ύπαρξη ελα-
φιών στην Πάρνηθα και, ταυτόχρονα, περιέχει και 
την επικρατέστερη εκδοχή για την παρουσία των 
κόκκινων ελαφιών (Cervus elaphus) τόσο κοντά 
στην Αθήνα. Η εκδοχή αυτή υποστηρίζει ότι ο 
σημερινός πληθυσμός των ελαφιών προέρχεται 
από τα ζώα που είχε φέρει ο βασιλιάς Γεώργιος 
Α’ στο μεγάλο κτήμα του στο Τατόι (Δεκέλεια). 
Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι τα ελάφια της 
Πάρνηθας προέρχονται από άγρια ζώα, που βρή-
καν ασφάλεια στις απομονωμένες βόρειες πλαγι-

ές του βουνού, διασώθηκαν και διασταυρώθηκαν 
με τα ελάφια από το Τατόι. 
      Η αλήθεια ίσως να είναι κάπου στη μέση. Στο 
δίτομο έργο του «Το χρονικό του Τατοΐου» ο ισ-
τορικός Κώστας Μ. Σταματόπουλος αναφέρει ότι 
ο βασιλιάς Γεώργιος έφερε ελάφια από την Ουγ-
γαρία στην δεκαετία 1880-90. Στην αρχή τα είχαν 
μαντρωμένα σε ειδικό χώρο. «Αργότερα τα ελά-
φια αφέθηκαν ελεύθερα και ζευγάρωσαν με εγ-
χώριες ράτσες», γράφει ο Σταματόπουλος, κάτι 
που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα φερτά από 
τον βασιλιά ελάφια να ενώθηκαν με άγρια ελάφια 
που ζούσαν στην Πάρνηθα. 
       
      Οι μαρτυρίες των περιηγητών 
       
      Για την άγρια ζωή της Πάρνηθας έχουμε αρ-
κετά αξιόπιστες μαρτυρίες από ξένους περιηγη-
τές.  
      Ο Άγγλος αρχαιολόγος Ρίτσαρντ Τσάντλερ 
επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1764-1766. Γράφει 
διάφορες λεπτομέρειες για την τότε κωμόπολη 
της Αθήνας κι αναφέρει το εξής ενδιαφέρον: 
«Ανεβαίνοντας στο βουνό που λέγεται Πάρνηθα, 
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είδαμε να τρέχουν μπροστά μας κοπάδια από 
ζαρκάδια και ελάφια. Η Πάρνηθα είναι γεμάτη 
από αυτά και από λύκους. Ο χωριάτης που σκό-
τωνε έναν λύκο τον έφερνε στο παζάρι και οι 
περισσότεροι του έδιναν κάποιο φιλοδώρημα». 
      Παρόμοια περιγραφή έχουμε και από τον 
Άγγλο λοχαγό Λέικ τον χειμώνα του 1806, ο ο-
ποίος γράφει: «Στην Πάρνηθα υπάρχουν αγριο-
γούρουνα, όπως και κατά την εποχή του Παυσα-
νία, σπάνια όμως βλέπεις αρκούδες. Αφθονούν οι 
λύκοι, οι λαγοί και οι πέρδικες». Και ενθουσιασμέ-
νος αναφέρεται «στα δύο εκείνα ελάφια που κα-
τέβηκαν να δροσιστούν στην πηγή της Χασιάς». 
      Η επιβεβαιωμένη παρουσία λύκων στην Πάρ-
νηθα, μέχρι και πριν 60-70 χρόνια, αποτελεί μία 
έμμεση απόδειξη για την ύπαρξη αν όχι άγριων 
ελαφιών στο βουνό, τουλάχιστον μεγάλων μηρυ-
καστικών, όπως είναι και τα ζαρκάδια. Οι λύκοι 
ζουν σε αγέλες, κυνηγούν ομαδικά και για να 
τραφούν χρειάζονται μεγαλόσωμα χορτοφάγα 
ζώα, όπως είναι τα ελάφια και τα ζαρκάδια. 
       
      Εισαγωγές από την Δανία 
       
      Εκτός από τα ουγγαρέζικα ελάφια που 
έφερε ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ το 1880-90, μια 
άλλη βασιλική εισαγωγή ελαφιών έγινε το 1907 
από την Δανία και μια τρίτη από το δασαρχείο 
στα μέσα της δεκαετίας του 1960 από την (τότε) 
Γιουγκοσλαβία. 
      Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο σημερινός 
πληθυσμός των ελαφιών της Πάρνηθας γενετικά 
αποτελείται εν μέρει από άγρια ζώα που ζούσαν 
στο βουνό. Αν ζούσαν… Το 1992 μία κατάρρευση 
από το βάρος του χιονιού στην περίφραξη του 
καταφυγίου θηραμάτων, όπου ήταν κλεισμένα τα 
φερτά ελάφια από την Γιουγκοσλαβία, είχε ως 
επακόλουθο την διασπορά τους σ’ όλη την Πάρ-
νηθα. Από τότε είναι άγνωστος ο αριθμός τους. 
Υπολογίζονται γύρω στα 400 - 500 άτομα, σύμ-
φωνα με την έρευνα πεδίου του WWF (Διεθνές 
Παρατηρητήριο της Φύσης) Ελλάδας, που άρχισε 
πριν την μεγάλη πυρκαγιά του 2007. 
      Πάντως, η καταστροφική φωτιά του 2007 δεν 
φαίνεται να προξένησε σοβαρές ζημιές στον 
πληθυσμό των ελαφιών. Σύμφωνα με το δασαρ-
χείο, βρέθηκαν 18 νεκρά ελάφια ενώ τα περισσό-
τερα κατάφεραν να διαφύγουν από τις φλόγες. 
Το πρόβλημα όμως και για τα ίδια τα ελάφια και 
για την οικολογική ισορροπία των δασών της 
Πάρνηθας είναι ο μεγάλος αριθμός τους. Από την 
στιγμή που οι φυσικοί θηρευτές τους (όπως είναι 
οι λύκοι) έπαψαν να υπάρχουν στην Πάρνηθα, ο 
αριθμός των ελαφιών αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε 

η τροφή τους να περιοριστεί και τα ζώα, σε ορισ-
μένες περιπτώσεις, να τρώνε τους φλοιούς των 
ελάτων. Η φλοιοφαγία από τα ελάφια (η οποία 
δεν έχει πλήρως κατανοηθεί) αποτελεί μια απει-
λή για το ελατοδάσος της Πάρνηθας, που έτσι κι 
αλλιώς επιβιώνει σε οριακές οικολογικές συνθή-
κες. Παλιότερα υπήρξαν μεταφορές ελαφιών από 
την Πάρνηθα στον Κόζιακα, προκειμένου να ελεγ-
χθεί κάπως ο πληθυσμός τους. Το 1997 το διαχει-
ριστικό σχέδιο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
όριζε ως ανώτατο επιτρεπτό όριο του πληθυσμού 
των ελαφιών τα 210 άτομα, ώστε να μην επιβα-
ρυνθεί η οικολογική ισορροπία. Σήμερα πλησιάζο-

Τα ελάφια της Πάρνηθας 

Η ζωή και οι βιότοποι 
του κόκκινου ελαφιού 

       
      Η έλαφος η ευγενής (Cervus elaphus, υποεί-
δος hippelaphus) της Πάρνηθας ονομάζεται 
«κόκκινο ελάφι», για να ξεχωρίζει από το ελάφι 
της Ρόδου (Cervus Dama ή Dama dama). Στην 
πραγματικότητα το χρώμα του είναι καφεκκόκκινο 
το καλοκαίρι και γκρίζο τον χειμώνα.  
      Οι ελαφίνες ζουν μητριαρχικά, σχηματίζουν 
πειθαρχημένες αγέλες, ζουν μαζί όλο το χρόνο κι 
έχουν αρχηγό τη γηραιότερη λαφίνα. Τα αρσενικά 
ελάφια ζουν μοναχικά ή σχηματίζουν χαλαρές ο-
μάδες, κυρίως τα νεότερα άτομα. Στην εποχή της 
αναπαραγωγής, το φθινόπωρο, τα πιο εύρωστα 
και κυρίαρχα αρσενικά σχηματίζουν χαρέμια από 
8-10 θηλυκά. Οι ελαφίνες γεννάνε την άνοιξη ένα 
μικρό, που έχει άσπρες βούλες, οι οποίες χάνον-
ται σταδιακά μέχρι να ενηλικιωθεί. Το αρσενικό 
κόκκινο ελάφι έχει ύψος 1,2 μέτρα, ζυγίζει μέχρι 
300 κιλά κι έχει κέρατα, το μέγεθος των οποίων 
και οι διακλαδώσεις τους δείχνουν και την ηλικία 
του. Τα θηλυκά είναι μικρότερα, πιο ντελικάτα και 
δεν έχουν κέρατα. Τα κόκκινα ελάφια ζουν 12-15 
χρόνια. 
      Τα ελάφια της Πάρνηθας τρέφονται με χορτά-
ρι, πόες, τρυφερούς βλαστούς δέντρων και θάμ-
νων, καρπούς, άγρια φρούτα και μανιτάρια (η 
Πάρνηθα φημίζεται για τα μανιτάρια της). Ζουν 
μέσα στο ελατοδάσος, κοντά σε πηγές και ρεματι-
ές. Τον χειμώνα κατεβαίνουν σε χαμηλότερες το-
ποθεσίες της Πάρνηθας, για να τραφούν στα δρυ-
οδάση γύρω από το Κατσιμίδι, σε πευκοδάση και 
πυκνή μακία βλάστηση. Το μεσημέρι μηρυκάζουν 
την τροφή τους. Βοσκάνε το πρωί και το απόγευ-
μα κι αυτές είναι οι ώρες που μπορούμε να τα δο-
ύμε σε πολλές τοποθεσίες. 
      Το ελάφι περιλαμβάνεται στο «Κόκκινο Βιβλίο 
των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» με τον 
χαρακτηρισμό «κρισίμως κινδυνεύον». 
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υν τα 500. 
      Ο μεγάλος αριθμός των ελαφιών, για τα οι-
κολογικά δεδομένα της Πάρνηθας, φαίνεται ότι 
έχει κι άλλες συνέπειες. Μετά τη φωτιά του 2007 
έγιναν αναλύσεις στα νερά πολλών πηγών του 
βουνού (Κεραμίδι, Γκούρα, Παλιοχώρι, Πλατάνα, 
Μόλα), για να διαπιστωθεί η επιβάρυνσή τους 
από τις στάχτες που άφησε η πυρκαγιά. Τελικά 
διαπιστώθηκε από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττι-
κής μόλυνση από κολοβακτηρίδια, εντεροβακτή-
ρια και εντερόκοκκους. Η μόλυνση αποδόθηκε σε 
«κοπρανώδη κατάλοιπα από ζώα που περνούν 

από την περιοχή ή ακόμη και από τα ελάφια που 
ζουν στην Πάρνηθα». 
      Αν και είναι ασαφής η προέλευσή τους, τα 
ελάφια της Πάρνηθας σχετίζονται με ρομαντικές 
ιστορίες της παλιάς Αθήνας κι αποτελούν σήμε-
ρα ένα σύμβολο για την άγρια ζωή της Αττικής. 
Σήμερα, όλη η βορειανατολική Πάρνηθα που σώ-
θηκε από την φωτιά είναι γεμάτη από τα 500 
περίπου ελάφια που ζουν στο βουνό. 
 
Νίκος Νικητίδης 

Η άγρια ζωή και οι χαμέν οι λύκοι της Πάρν ηθας 
       
       
      Όπως προκύπτει από ιστορικές μαρτυρίες, στην 
Πάρν ηθα ζούσαν πολλά από τα μεγάλα θηλαστικά της 
χ ώρας, όπως η καφέ αρκούδα (μέχ ρι περίπου το 1850), 
ο λύκος, το αγριογούρουν ο και το τσακάλι (μέχ ρι πριν  50 
χ ρόν ια).  
Σήμερα έχ ει διαπιστωθεί η παρουσία 42 από τα 116 θη-
λαστικά που ζουν στην Ελλάδα. Ξεχ ωρίζει βέβαια το 
ελάφι  αλλά υπάρχ ουν  επίσης πολλοί λαγοί και αλεπού-
δες. Σποραδικές εμφαν ίσεις έχ ουν  ο σκίουρος, το τσακά-
λι, ο ασβός, η ν υφίτσα και το κουν άβι. Από το 1992 ζουν 
σε ορισμέν ες θέσεις αγριοκάτσικα και αίγαγροι (κρι-κρι),  
που δραπέτευσαν από το εκτροφείο θηραμάτ ων  το 
1992. 
      Από όλα τ’ άγρια ζώα που είχ ε η Πάρν ηθα, οι περισ-
σότερες γραπτές αν αφορές αφορούν  τους λύκους, των 
οποίων  η παρουσία μέχ ρι και τη δεκαετία του 1950 απο-
δεικν ύεται από πολλές πηγές και από την ειδησεογραφ ία 
της εποχ ής. 
      Ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ οργάν ων ε ολόκληρες επιχ ει-
ρήσεις κατά των  λύκων , στις οποίες καλούσε και τους 
υπασπιστές του. Οι λύκοι ήταν  τόσο πολλοί στην  Πάρν η-

θα ώστε οι Σαρακατσάν οι βοσκοί, που πήγαιν αν  τα κο-
πάδια τους στα ορειν ά λιβάδια του βουν ού το καλοκαίρι  
(το χ ειμών α τα είχ αν στο Λαύριο) οργάν ων αν  μεγάλες 
παγάν ες για ν α τους σκοτώσουν . Χαρακτηριστική είν αι η 
ακόλουθη περιγραφή από μια εκδρομή το 1922 στην 
έρημη τότε (και σήμερα καμέν η) Αγία Τριάδα, την πιο 
δημοφιλή περιοχ ή στις κορφές της Πάρν ηθας. 
      «Όλη η έκτασις αν τηχ εί από τους πυροβολισμούς. Οι  
σκην ίται των  διαφόρων  ποιμεν ικών  εκτάσεων  του όρους, 
εξωπλισμέν οι, διηρημέν οι εις τμήματα, είχ αν  εκστρατείαν 
κατά των λύκων . Παγαν ιάν  έκαμαν  και εφόν ευσαν αρκε-
τούς. Τους συν ηντήσαμεν κατά την εξερεύν ησίν μας της 
δυτικής περιοχ ής κάτωθεν της Καραμπόλας, η οποία 
περιοχ ή παρουσιάζει πλείστας αν ωμαλίας βουν ών , χ α-
ραδρών , λακκών , καταδασωμέν ων . Οι σκην ίται ήσαν 
υπερήφαν οι δια την θήραν των. Μας επέδειξαν  τα φον ε-
υθέν τα αγρίμια με ικαν οποίησιν ». (22/08/1922) 
      Στην  Πάρν ηθα υπήρχ αν  κι άλλα σαρκοβόρα, όπως ο 
λύγκας (Ly nx ly nx) και ο αγριόγατος (Felix sy lv estris) 
που τρέφονταν  με μικρότερα ζώα. Ο τελευταίος γν ωστός 
λύγκας της Πάρν ηθας σκοτώθηκε στα τέλη του 19ου 
αιών α στο Τατόι, ταριχ εύθηκε και το σώμα του βρίσκεται  
σήμερα στο Ζωολογικό Μουσείο του Παν επιστημίου Α-
θην ών. 
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Παγκράτιο το παράλιο 
Pancratium maritimum 
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Κείμενο — φωτογραφίες 

Ρένα Καρακατσάνη 
 

Η 
 κάθε περιοχή στην οποία φύεται του 
έδωσε και το δικό της όνομα: Στην Αττι-
κή, είναι ο «κρίνος του Φαλήρου», στη Χίο, 
ο «κρίνος της Αγίας Μαρκέλλας», και στο 

Λασίθι, το «κρινάκι του Αγίου Νικολάου».  

Ο «θαλασσόκρινος» ή «κρινάκι της θάλασσας»,  
όπως είναι γνωστό στις περισσότερες περιοχές 
της Ελλάδας, ανήκει στην οικογένεια των Αμαρυλ-
λιδών. Είναι πολυετές φυτό, αμμόφιλο και ηλιόφι-
λο, που χρειάζεται όμως και τη δροσιά που του 
προσφέρουν οι ψεκάδες της θάλασσας. Το συναν-

τάμε στις αμμώδεις παραλίες και τις αμμοθίνες 
της Μεσογείου και της νοτιο-δυτικής Ευρώπης. Τα 
μακριά, γκριζοπράσινα, γραμμοειδή φύλλα του 
εμφανίζονται γύρω στον Ιανουάριο και συνήθως 
ξεραίνονται την εποχή της ανθοφορίας που διαρ-
κεί από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις αρχές Σεπτεμ-
βρίου, ανάλογα με την περιοχή.  

Τα μεγάλα, πάλλευκα άνθη του είναι αρωματικά 
και ανοίγουν από το απόγευμα και μετά, όταν αρ-
χίζει να δροσίζει, προσκαλώντας τη νυχτοπεταλο-
ύδα Agrius convolvuli που το επικονιάζει. Από τον 
κάθε βλαστό, βγαίνουν από 3 έως 5 άνθη. Είναι 
βολβόρριζο και το ριζικό του σύστημα μπορεί να 
φτάσει και το 1,5 μέτρο βάθος, για να αντλεί υγ-
ρασία μέσα από την καυτή άμμο. Οι βαθιές και 
μακριές ρίζες του βοηθούν στη συγκράτηση της 
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άμμου ενάντια στους ανέμους και τα κύματα. Τα 
σπέρματά του, που μοιάζουν με μικρά καρβου-
νάκια, είναι πολύ ελαφριά και παρασύρονται 
από τον άνεμο και τα κύματα δημιουργώντας 
αποικίες και σε άλλες παραλίες. (φωτ. πάνω) 

Ο Θεόφραστος το ονομάζει «βολβό εριοφόρο» 
επειδή ο δεύτερος χιτώνας του βολβού περιέχει 
ένα «μαλλί», από το οποίο κατασκεύαζαν 
«ποδοπάνια» και ενδύματα. Ο Διοσκουρίδης το 
ονομάζει «παγκράτιο» (παν+κραταιό) λόγω των 
φαρμακευτικών του ιδιοτήτων. Λέει πως ο βολ-
βός του είναι πικρός και καυστικός στη γεύση 
και πως ο χυμός του, όταν προστίθεται σε αλε-
ύρι από ρόβι, πλάθεται σε ψωμάκια και ωφελεί 
όσους πάσχουν από τη σπλήνα τους και από 
υδρωπικία.  

Οι σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι περι-
έχει αλκαλοειδή που, σε μικρές ποσότητες εμ-
φανίζουν αντικαρκινική, αντιική, αντιβιοτική, α-
ναλγητική, αντιχολινεργική δράση καθώς και 
ιδιότητες φυτορμονών. Όμως, σε μεγάλες ποσό-
τητες θεωρούνται τοξικά για τον ανθρώπινο 

οργανισμό, μέχρι και δηλητηριώδη.  

Ίσως, όμως, να ονομάστηκε έτσι λόγω της μεγά-
λης του αντοχής και του σθένους των σπερμά-
των του που διανύουν συχνά μεγάλες αποστά-
σεις μέσα στη θάλασσα και που, όταν βρουν το 
κατάλληλο έδαφος, μπορούν να παραμείνουν 
θαμμένοι έως και 4 χρόνια μέχρι να βλαστήσο-
υν. 

Πολλαπλασιάζεται με βολβούς ή με σπέρματα, 
αλλά για να βλαστήσει σε κήπους ή γλάστρες 
χρειάζεται συνθήκες ανάλογες με εκείνες του 
φυσικού του βιοτόπου. 

Η πρώτη παράσταση του Παγκράτιου αναφέρε-
ται από τον Έβανς, ο οποίος την ανακάλυψε 
κατά τις ανασκαφές που έκανε στο παλάτι της 
Κνωσού (1896). Στην Κνωσό θεωρούνταν ιερό 
άνθος και συναντάμε παραστάσεις του σε τοι-
χογραφίες του ανακτόρου και σε μια λεπίδα 
μινωικού ξίφους του 19ου αιώνα π.Χ. 

Αργότερα, αναφέρθηκε και από τον Μαρινάτο 
(1967 - 1972) κατά τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι 

ΧΛΩΡΙΔΑ      
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της Θήρας, όπου απεικονίζεται σε μια τοιχογρα-
φία της «οικίας των γυναικών». (φωτογραφία 
κάτω δεξιά) 

Στις ελληνικές παραλίες, σχηματίζει μεγάλους, 
πανέμορφους πληθυσμούς.  Προστατεύεται με 
Προεδρικό Διάταγμα της δεκαετίας του ’80, που 
όμως δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις 
συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές παρα-
λίες τα τελευταία χρόνια. Λόγω της τουριστικής 
τους «αξιοποίησης», οι βιότοποί του κινδυνεύουν 
σοβαρά και αρκετοί έχουν καταστραφεί ήδη.  

Σε διάφορα μέρη, όπως στη Σκύρο, οι κάτοικοι 
έχουν αναλάβει μόνοι τους την προστασία του 
τόσο όμορφου αυτού φυτού, τοποθετώντας χα-
μηλούς προστατευτικούς ξύλινους φράχτες γύ-
ρω από τις αποικίες του, καθώς και καλαίσθη-
τες ενημερωτικές ταμπελίτσες. Είναι μια πρω-
τοβουλία που αξίζει να βρει μιμητές, για να μη 
βλέπουμε εικόνες όπως αυτή της φωτογραφίας, 
όπου παιδιά και μεγάλοι στολίζουν «κάστρα 
στην άμμο» με τα άνθη του.  

 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Κηπουρός» της 
«Καθημερινής» 
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Άτυπος κρόκος 
 από τον Υμηττό 

Από το 2009 ο Νίκος Νικητίδης είχε 
εντοπίσει έναν άτυπο φθινοπωρινό κρόκο 
στις κορφές του Υμηττού. Το πιθανότερο 
είναι το φυτό να ανήκει στην ομάδα του 
Crocus sativus και ίσως να αποτελεί νέα 
θέση για κάποιο γνωστό είδος, με 
ενδιαφέρουσα ποικιλομορφία. Τα σχετικά 
στοιχεία διαβιβάστηκαν φέτος σε ειδικούς 
επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
οπότε και θα διευκρινιστεί  περί τίνος 
πρόκειται. 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 

Υμηττός 
30 / 11 / 2011 
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Crocus biflorus 
 ssp. alexandri 

Το 2009 ο Σπύρος Τσιφτσής πρόσθεσε  ένα νέο 
είδος στη χλωρίδα της Ελλάδας. Εντόπισε στο 

όρος Φαλακρό της Δράμας έναν άγνωστο 
κρόκο, που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν o 

Crocus biflorus ssp. alexandri, γνωστός  μέχρι 
τώρα από τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Σχετική 
ανακοίνωση έγινε από τους Καραμπλιάνη  Θ., 

Τσιφτσή Σ. και Κωνσταντινίδης Θ. στο 12ο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της 

Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Ρέθυμνο, 
Οκτώβριος 2011). 

φωτογραφία 
Σπύρος  Τσιφτσής 

όρος Φαλακρό 
15 / 03/ 2009 



Τ 
ο νησί της Ηρακλε ιάς βρίσκεται νότια της 
Νάξου και ανήκει στις Μικρές Ανατολικές 
Κυκλάδες μαζί  με  Αμοργό, Δονούσα, Σχιν ού-
σα, Κέρο και Κουφονήσ ια. Είναι ο τόπος 

καταγωγής μου και διαμένω οικογενειακά εκεί από το 
1991 που εγκατέλειψα οριστικά και αμετάκλητα την  
Αθήνα.  

Σε ένα μικρό νησί μπορεί κανείς να μελετήσε ι τη 
φύση πολύ αποτελεσματικά, ειδικά αν η μελέτη του 
διαρκέσει πολλά χρόν ια. Έτσι κι εγώ στον ελεύθερο 
χρόνο μου μελετώ συστηματικά την πανίδα και τη 
χλωρίδα του νησ ιού. 

Ο πρώτος τομέας έρευνάς μου ήταν τα πουλιά,  τα 
οποία παρατηρώ τα τελευταία 13 χρόνια. 

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εδώ 174 είδη που-
λιών, αρκετά εκ των  οποίων απε ιλούμενα και προστα -
τευόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Από αυτά 26 είναι αρπακτικά.  

Τα επιδημητικά είδη που φωλιάζουν είναι 17, ενώ 
αυτά που φωλιάζουν περιστασ ιακά ή ως καλοκα ιρι-
νοί επισκέπτες είναι 9 .  

Μεγάλος είναι ο αριθμός τυχαίων επισκεπτών, αφού  
59 είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί το πολύ 5 φ ο-
ρές.  

Τέλος, 89 είδη είναι χειμεριν οί επισκέπτες ή περνά-
νε κατά τη μετανάστευση. Από αυτούς τους αριθμο-
ύς βλέπει κανείς ότι τα περισσότερα είδη πουλιών 
εμφανίζονται στο νησί  κατά τη διάρκεια της μετα-
νάστευσης ή διαχε ιμάζουν. 

Οι κινήσε ις των πουλιών είναι συνεχείς με  αποτέ-
λεσμα την συνεχή αλλαγή των ειδών που παρατηρο-
ύνται στο νησί, αν εξαιρέσουμε το 2ο 15ήμερο του 
Ιουνίου που βλέπει κανείς μόνο τα φωλιάζοντα είδη.  

Ας δούμε  λοιπόν τ ις αλλαγές αυτές αναλυτ ικά. 
 

Ανοιξιάτικη μετανάστευση 
 

Διαρκεί από μέσα Φεβρουαρίου ως μέσα Ιουνίου, με  
διαφορετικές ημερομηνίες περάσματος για  κάθε  εί-
δος. Χαρακτηριστ ικό της περιόδου αυτής είναι το 
λαμπρό φτέρωμα των αρσενικών που είναι έτοιμα για  
ζευγάρωμα, καθώς και ο μικρός σχετικά αριθμός τους,  
αφού τα πουλιά που κατορθώνουν να επιστρέψουν  
από την Αφρική είναι πολύ λιγότερα από αυτά που 
αναχώρησαν το προηγούμενο φθιν όπωρο.  

Τα πρώτα πουλιά που έρχονται από την Αφρική εί-
ναι το λευκοχελίδονο,  ο τσαλαπετεινός και ο σταχτο-
πετρόκλης. Ο αριθμός ε ιδών αυξάνεται σταδιακά και η 
κορύφωση παρουσ ιάζεται τον Απρίλη. Τον Μάη αρχί-
ζει η μείωση,  αλλά παρατηρούνται αρκετά μεγάλα κα ι 
πολύχρωμα πουλιά, που διακρίνει και ο πιο αρχάριος 
παρατηρητής, δηλαδή μελισσοφάγοι, συκοφάγοι, τρυ-

γόνια  και λίγες χαλκοκουρούνες. Η ανοιξιάτικη μετα -
νάστευση τελειώνει με τα  τελευταία κοπαδάκια  αργο-
πορημένων μελισσοφάγων. 

 

Καλοκαιρινοί επισκέπτες 
 

Μερικά από τα πουλιά που περνάνε την άνοιξη, μέ-
νουν στο νησί για  να φωλιάσουν κα ι να ξαναφύγουν.  
Τα πιο κοινά είναι οι ασπροκώλες και οι μαυροσταχ-
τάρες. Το πιο ενδιαφέρον είδος είναι ο μαυροπετρί-
της, το σημαντικότατο γεράκι που διαχειμάζει στη 
Μαδαγασκάρη και έρχετα ι για φώλιασμα στη Μεσόγε -
ιο με τον μεγαλύτερο πληθυσμό του στις βραχονησί-
δες του Αιγαίου. Άλλα ενδιαφέροντα είδη είναι τα  
θαλασσοπούλια αρτέμης κα ι μύχος. 

 

Φθινοπωρινή μετανάστευση 
 

Διαρκεί από αρχές Ιουλίου μέχρι μέσα  Νοεμβρίου. 
Την περίοδο αυτή τα περισσότερα πουλιά είναι ανήλι-
κα που γεννήθηκαν πριν  λίγους μήνες και δεν έχουν  

Τα πουλιά 
στην Ηρακλειά 
των Κυκλάδων 

     Κείμενο — φωτογραφίες 
 

Γιάννης Γαβαλάς 
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αποκτήσει ακόμη το τελικό τους πτέρωμα, με αποτέ-
λεσμα να  είναι π ιο δύσκολη η αναγνώριση του είδους 
τους. Πιο ενδιαφέρων μήνας είναι ο Σεπτέμβριος που 
έχει το πέρασμα των  περισσοτέρων  ειδών, με  πιο ση-
μαντικά τα αρπακτικά που έχουν τότε το κύριο πέ-
ρασμά τους.  Όπως και στην  ανοιξιάτικη μετανάστευ-
ση, ο αριθμός των πουλιών που παρατηρούνται έχε ι 
άμεση σχέση με τις καιρ ικές συνθήκες, καθώς όταν ο 
άνεμος είναι ευνοϊκός τα πουλιά περνάνε χωρίς να  
σταματήσουν ενώ όταν είναι αντίθετος πολλά πουλιά  
σταθμεύουν για  ανάπαυση. 

 

Χειμερινοί επισκέπτες 
 

Κάθε χρόνο πολλά πουλιά διαχειμάζουν νοτιότερα 
από την περιοχή που φωλιάζουν, χωρίς όμως να φτά-
νουν μέχρι την Αφρική.  Έτσι η Ελλάδα  δέχεται πολλο-
ύς χειμεριν ούς επισκέπτες από βορειότερες χώρες. Η 
νότια Ελλάδα φιλοξενεί επιπλέον πολλά πουλιά της 
βόρειας Ελλάδας. Η προσέλευση των χε ιμερινών επισ -
κεπτών αρχίζει στα τέλη Σεπτεμβρίου με τους πρώτο-
υς κοκκινολαίμηδες, κορυφώνεται το δεύτερο 15ήμερο 
του Οκτωβρίου και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη Δεκεμ-
βρίου. Η αποχώρησή τους αρχίζει από τα τέλη Ιανου-
αρίου και διαρκεί μέχρι τις αρχές Απριλίου. Κάποιες  
χρονιές, ξαφνικές κακοκα ιρίες στα βόρεια αναγκάζουν  
τα πουλιά να μετακιν ηθούν πολύ νοτ ιότερα από τ ις  
καθιερωμένες περιοχές διαχείμασης, δίνοντας την  
ευκαιρία στους κατοίκους της ν ότιας Ελλάδας να α -

πολαύσουν εξωτικά γι αυτούς είδη.  Όπως βλέπουμε  οι 
μετακινήσεις των χειμερ ινών επισκεπτών σε κάποιες  
περιόδους συμπίπτουν με τις  2 μεταναστεύσεις με  
αποτέλεσμα την μεγάλη διάρκεια μετακινήσεων των  
πουλιών που καλύπτει σχεδόν όλο το έτος. Επίσης 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε  πάντοτε τι είδους μετα -
κίνηση κάνει 1 πουλί. Για παράδε ιγμα όταν βλέπω τον 
Οκτώβριο έναν κοκκινολαίμη, δεν γνωρίζω αν θα δια -
χειμάσει εδώ, στην Κρήτη ή στην βόρεια Αφρική που 
είναι η νοτ ιότερη περιοχή εξάπλωσής του. Ή βλέπον -
τας μια  λευκοσουσουράδα, δεν γνωρίζω αν είναι κά-
ποια από αυτές που μένουν όλο το έτος στο νησί, ή 
κάποια που ήρθε  για να  διαχε ιμάσει,  ή κάποια  που 
απλά μετακινείται και θα  διαχε ιμάσει νοτιότερα. Η 
φύση έχει προνοήσει ώστε τα πουλιά να μην έχουν  
όλα την ίδια συμπεριφορά, ώστε να λειτουργεί σωστά  
η φυσική επ ιλογή και πάντοτε να  επιβιώνουν  αρκετά 
πουλιά για να διαιωνίσουν το είδος. Για σκεφτείτε τι 
θα γιν όταν αν όλα τα άτομα ενός εί δους μετακιν ούν-
ταν ταυτόχρονα και μια ξαφνική κακοκαιρία εξαφάνιζε  
ολόκληρο εί δος κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής 
του πάνω από τη Μεσόγε ιο. 

Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα μπορεί να μάθει 
κανείς μελετώντας τις μετακινήσεις των πουλιών.  
Μπορεί βέβαια κάποιος απλά  να απολαμβάνει την  ο-
μορφιά τους κα ι να περνάει ευχάριστα τον ελεύθερο 
χρόνο του. Έτσι, αφήστε τα τουφέκια και πιάστε κυά-
λια και φωτογραφικές μηχανές. Ο θαυμαστός κόσμος 
των πουλιών περιμένει να τον ανακαλύψετε. 

Το όρνιο φωλιάζει στην Ηρακλειά 
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Βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Κέρκυρας. Στις αμμώδεις παραλίες 
υπάρχει το μοναδικό δάσος αγριόκεδρων του νησιού. Οι πετρόμορφες 
αμμοθίνες συμβάλουν στην ιδιαιτερότητα του τοπίου. Είναι ο σημαντικότερος 
υγρότοπος του νησιού με μεγάλη αξία για τη διατήρηση και προστασία της 
αυτοφυούς χλωρίδας, της πανίδας και των ερπετών της Κέρκυρας. Ξεχωρίζουν 
η χερσαία χελώνα Testudo hermanni, οι νεροχελώνες Emys orbicularis και 
Mauremys caspica, τα πολύ σπάνια ψάρια των υφάλμυρων νερών Aphanius 
fasciatus (γούργος ή ζαχαριάς) και Valencia hispanica και η σπάνια πεταλούδα 
Callimorpha quadripunctata. Εδώ φωλιάζουν τα πουλιά Νανογλάρονο (Sterna 
albifrons), Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutes) και Θαλασσοσφυριχτής 
(Charadrius alexandrines). Στην περίοδο της αποδημίας παρατηρούνται 
κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides), λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), 
καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus), νεροχελίδονα (Glareola 
pratincola). 

Κέρκυρα 
Λιμνοθάλασσα Κορισσίων 


