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τη χώρα των αλυκών 
 

Παιδί του ήλιου και της βροχής 

η Κυρά της Λίμνης γυροφέρνει στο βασίλειό της, 

προετοιμάζει τον ετήσιο χορό 

στην ακατοίκητη χώρα των αλυκών, 

μαζεύει ολημερίς ορχιδέες και σαλικόρνιες 

στ’ ακτινοδεμένο καλάθι της, 

οι γλάροι ανεμοσέρνουν το διάφανο πέπλο της 

απάνω στην πράσινη χλόη 

και στα χρυσαφιά των σταχυώνων, 

κογχύλια μύρια σπέρνει τη χώρα 

στην προσμονή των ετήσιων υψηλών προσκεκλημένων, 

αφθονία αρτεμισίων εδεσμάτων. 
 

Αίφνης οι αυλοί των ανέμων αναγγέλλουν την άφιξη, 

τα μπογάζια σέρνουν την ιαχή του κορυφαίου φοινικόπτερου, 

λεγεώνες πουλιά προσγειώνουν το ηλιοβασίλεμα στα νερά της λίμνης, 

τα μελισσάκια υποκλίνονται, 

οι ευκάλυπτοι φυλλορροούν, 

οι φοινικιές λικνίζονται, 

τα σαλιγκάρια ανεβαίνουν  

στους ακραίους οφθαλμούς των μακροστάχυων. 
 

Είμαι σίγουρος πως τούτη τη στιγμή η Παναγιά 

έστρεψε το πρόσωπο του Υιού της στη χώρα των αλυκών, 

είμαι σίγουρος πως τούτη τη στιγμή  

πήρε δυο άλικα φτερά από λιόγερμα 

να του χαϊδέψει τα μάγουλα. 
 

Από ηελ Πνηεηηθή πιινγή 

«Απ’ η’ αιωλάθη ηεο ζηγήο» 

Γξ. Αλδξέαο Υαηδερακπήο,  Λεκεζόο 2002 
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Πρόλογος 

Σν κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ δηαηεξεί αθόκε ην ζπάλην θάιινο 

ηνπ θαη ηελ πνηθηιόηεηα ηωλ δνκώλ ηνπ. Παξά ηελ πνιπρηιηεηή αλζξώπηλε ρξήζε 

θαη ηηο πνιιέο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί δηακέζνπ ηωλ αηώλωλ, ζπλερίδεη λα 

παξνπζηάδεη κηα πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα, ζε όια ηα επίπεδά ηεο. ήκεξα, πνιιά 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα απεηινύληαη από δηάθνξεο πηέζεηο νη νπνίεο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, θαίλεηαη όηη μεπεξλνύλ ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηωλ νηθνζπζηεκάηωλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ηωλ παξάθηηωλ 

πεξηνρώλ. 

Ζ έθδνζε απηή είλαη ην απνηέιεζκα έξεπλαο ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2003 κε επηρνξήγεζε από ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο (Δξεπλεηηθό 

Πξόγξακκα ΔΤΟΗΚΟ-ΠΔΝΔΚ). Οδήγεζε ζηελ εθπόλεζε ηκήκαηνο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ κε 

ζέκα «Βηνινγία Γηαηήξεζεο Απεηινύκελωλ Οηθνηόπωλ ηεο Κύπξνπ: ριωξίδα, 

βιάζηεζε, νηθνινγία θαη δηαρείξηζε» κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Γξ. Κπξηάθν 

Γεωξγίνπ, Δπίθνπξν Καζεγεηή Βνηαληθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη κέιε ηεο 

ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπο Γξ. Παλαγηώηε Γεκόπνπιν, 

Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Βνηαληθήο θαη Οηθνινγίαο Φπηώλ, Παλεπηζηήκην 

Ηωαλλίλωλ θαη Γξ. Κώζηα Θάλν, Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Βνηαληθήο, 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Δζληθό Βνηαλνιόγην (National Herbarium of Cyprus) θαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

Φπηηθνύ Γελεηηθνύ Τιηθνύ ηεο Κύπξνπ (National Genebank of Cyprus) ζην 

Ηλζηηηνύην Γεωξγηθώλ Δξεπλώλ. Ζ έξεπλα ζπληνλίζηεθε από ηελ Γξ. Αζελά 

Γειιά (δεύηεξε ζπγγξαθέα) ππεύζπλε ηνπ Κιάδνπ Γελδξνθνκίαο–Ακπεινπξγίαο, 

ηνπ Δζληθνύ Βνηαλνινγίνπ θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Φπηηθνύ Γελεηηθνύ Τιηθνύ. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν εμνπιηζκόο ηωλ εξγαζηεξίωλ ηωλ Κιάδωλ 

Γελδξνθνκίαο–Ακπεινπξγίαο, Δδαθνινγίαο θαη ηνπ Υεκείνπ ηνπ ίδηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ. 

Σν βηβιίν απηό απνηειεί ζεκαληηθό επηζηεκνληθό εγρεηξίδην ρξήζηκν γηα 

πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαζώο θαη εξεπλεηέο πνπ 

αζρνινύληαη κε ζέκαηα νηθνινγίαο, βηνπνηθηιόηεηαο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη γηα θάζε αλαγλώζηε κε εηδηθό ελδηαθέξνλ ζηα ζπγθεθξηκκέλα ζέκαηα. 

Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο έθδνζεο αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα 

εθθξάζνπκε ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο καο ζηε Γηεύζπλζε θαη ην πξνζωπηθό ηνπ 

ΗΓΔ θαζώο θαη ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηόζν ηεο 

έξεπλαο όζν θαη ηεο έθδνζεο απηήο, ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο θαη γεληθά 

όινπο όζνη βνήζεζαλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. 

Γξ. Αλδξέαο Υαξ. Υαηδερακπήο - Γξ. Αζελά Γειιά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νηθνινγία, σο βηνινγηθό επηζηεκνληθό πεδίν, αζρνιείηαη κε ηνπο ρηιηάδεο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί (θπηά, δώα θαη άιινη εηεξόηξνθνη 

νξγαληζκνί, όπσο βαθηήξηα θαη κύθεηεο) αιιειεπηδξνύλ κε ην θπζηθό ηνπο 

πεξηβάιινλ, ην επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη από απηό. Τα άγξηα θπηά θαη δώα 

ζηηο θπζηθέο ηνπο βηνθνηλόηεηεο απνηεινύλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο νηθνινγίαο. Η 

ζύγρξνλε νηθνινγία πξνζπαζεί λα αλαπηύμεη γεληθέο ζεσξείεο κε δπλαηόηεηεο 

πξνβιέςεσλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ κέζσ αληηπαξαβνιήο κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ κεραληζκώλ θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ νξγαληζκώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην αβηνηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπο (Pianka, 2006). 

Η Κύπξνο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή πνηθηιία θπζηθώλ νηθνηόπσλ (52 ηύπνπο 

νηθνηόπσλ ηεο επξσπατθήο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ) σο απνηέιεζκα ηεο γεσγξαθηθήο 

ηεο ζέζεο, θαζώο επίζεο θαη ηεο θπζηνγξαθηθήο, γεσινγηθήο-εδαθνινγηθήο θαη 

βηνθιηκαηηθήο πνηθηιόηεηάο ηεο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή ρισξίδα κε 

ςειό ελδεκηζκό πνπ ηελ θαζηζηά σο έλα από ηα 10 «mini hotspot» ηεο Μεζνγείνπ 

(Medail & Quezel, 1999). Έρεη πνζνζηό ελδεκηζκνύ 7.39% θαη ζηε ρισξίδα ηεο 

πεξηιακβάλνληαη 1907 taxa (είδε, ππνείδε, πνηθηιίεο, κνξθέο θαη πβξίδηα) (Γειιά, 

2000). Απηά, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ, ζπλέβαιαλ ζηε 

δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ εύξνπο νηθνινγηθώλ ζπλζεθώλ. 

Τν λεζί καο ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ βνηαληθώλ από αξραηνηάησλ ρξόλσλ 

θαη εμαθνινπζεί λα ην ζπγθεληξώλεη κέρξη ζήκεξα. Οη έξεπλεο ηνπο αθνξνύλ 

θπξίσο ζηε ρισξηδηθή κειέηε ηεο ρώξαο. Διάρηζηε επηζηεκνληθή εξγαζία έρεη 

γίλεη ζην επίπεδν βηνπνηθηιόηεηαο νηθνζπζηεκάησλ ή θπηνθνηλσληώλ θαη 

βηνπνηθηιόηεηαο ηνπίσλ. Σρεδόλ αλύπαξθηεο είλαη νη δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο γηα 

ηε βιάζηεζε θαη ηηο θπηνθνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη ρισξηδηθέο εξγαζίεο 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο νηθνζπζηεκάησλ πρ. ζίλεο, αιόθπηα, κεζνγεηαθνί 

ζακλώλεο. 

Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο από ηνπο θππξηαθνύο νηθνηόπνπο ραξαθηεξίδνληαη 

σο απεηινύκελνη, ιόγσ ηεο παξνπζίαο εμσγελώλ ή ελδνγελώλ παξαγόλησλ, πνπ 

απεηινύλ ηε ζπλέρηζε ηεο ύπαξμήο ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπο. Ιδηαίηεξα απεηινύκελνη ζεσξνύληαη νη νηθόηνπνη ηεο ρεξζαίαο 

παξάθηηαο δώλεο ηεο Κύπξνπ όπσο νη ζίλεο θαη νη αινθπηηθνί νηθόηνπνη. 
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Οη παξάθηηεο δώλεο ηεο Κύπξνπ, όπσο θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, 

ζπγθεληξώλνπλ έλα κεγάιν εύξνο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

πνηθίιινπλ από ηνπξηζηηθέο, εκπνξηθέο, γεσξγηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κέρξη θαη ηελ θάιπςε ησλ απμαλόκελσλ νηθηζηηθώλ αλαγθώλ. Σηα 

ρεξζαία ηκήκαηα ησλ παξάθηησλ δσλώλ νθείιεηαη έλα κεγάιν κέξνο από ηελ 

νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο Κύπξνπ, αθνύ ζ’ απηή δεη θαη εξγάδεηαη ην 47% ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη εληνπίδεηαη ην 95% ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, πνπ απνηειεί ηελ 

θύξηα πεγή εηζνδήκαηνο ζηελ Κύπξν. Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όκσο 

αληαγσλίδνληαη ζηνλ δσηηθό ρώξν ησλ Κππξηαθώλ αθηώλ, πνπ εθηείλνληαη ζε 772 

ρηιηόκεηξα θαη θηινμελνύλ νξηζκέλνπο από ηνπο πιένλ εύηξσηνπο θαη πνιύηηκνπο 

θπζηθνύο νηθόηνπνπο ηεο Κύπξνπ. Οη παξάθηηνη νηθόηνπνη ζηελ Κύπξν, όπσο θαη 

ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Μεζνγεηαθήο Δπξώπεο, έρνπλ δερζεί ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηξνκεξέο πηέζεηο. Φπζηθνί παξάθηηνη νηθόηνπνη κεγάιεο βηνινγηθήο 

ζεκαζίαο όπσο νη αινθπηηθνί πγξόηνπνη θαη νη ζίλεο ππνινγίδεηαη όηη έρνπλ ραζεί 

θαηά 60-90%, νδεγώληαο ηαπηόρξνλα ζε δξαζηηθή κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

θαη ζηελ εμαθάληζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο (European 

Communities, 2002). Έρεη ππνινγηζηεί όηη, ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα, 75% ησλ 

ζηλώλ ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ ππνβαζκηζηεί ή θαηαζηξαθεί θπξίσο ιόγσ ηνπ 

ηνπξηζκνύ (Van der Meulen & Salman, 1996). Παξά ηελ απνπζία επαξθώλ 

ζηνηρείσλ, απηό θαίλεηαη όηη έρεη ζπκβεί θαη ζηελ Κύπξν, πνπ ε έθηαζή ηνπο έρεη 

πεξηνξηζηεί ζε κεξηθά ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Σπλεπώο, θπξηόηεξν θίλεηξν γηα 

ηελ επηινγή ησλ νηθνηόπσλ απηώλ σο αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ν άκεζνο θίλδπλνο 

νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ή ζεκαληηθήο ππνβάζκηζήο ηνπο. 

Η έξεπλα απηή έρεη σο θύξην αληηθείκελν ηελ αύμεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

γλώζεο, πνπ αθνξά ζηε ρισξίδα θαη βιάζηεζε ησλ κειεηνύκελσλ ζηληθώλ θαη 

αινθπηηθώλ νηθνηόπσλ (Πίλαθαο 1), πνπ απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

(21.2%) ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ 

νηθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζε απηνύο. 

Η αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ θπηνθνηλνηήησλ ησλ απεηινύκελσλ 

θππξηαθώλ νηθνηόπσλ είλαη βαζηθό ζηάδην γηα ηε ιεπηνκεξέζηεξε θαηαγξαθή ηεο 

ζεκεξηλήο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο (actual) θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο αιιά θαη ηελ 

πηζαλή αλαζύλζεζε ζην κέιινλ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Οη παξάθηηνη ζηληθνί θαη αινθπηηθνί νηθόηνπνη αλήθνπλ ζηνπο ιεγόκελνπο 

εδαθνθαζνξηδόκελνπο ή εδαθνεμαξηώκελνπο νηθόηνπνπο ηεο αδσληθήο 

βιάζηεζεο, αθνύ νη εδαθηθέο ζπλζήθεο είλαη εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

παξνπζία θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο θαη δελ εμαξηώληαη ηόζν από ην θιίκα όζν από 

ηνπηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. Alvarez Rogel et al., 2000; Bouzille et al., 2001; Wilson 

& Sykes, 1999; Garcia et al., 1993; Μπακπαιώλαο, 1979). Η αλάιπζε ησλ 
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νηθνινγηθώλ ζπλζεθώλ (πξνθίι βιάζηεζεο, θπξίσο εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά 

θαη ζεξκνθξαζία, βξνρόπησζε, βηνθιίκα, θιπ.) θαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζήο 

ηνπο κε ηα θπηνθνηλσληνινγηθά δεδνκέλα ηεο βιάζηεζεο ησλ απεηινύκελσλ 

νηθνηόπσλ είλαη έλα άιιν πεδίν πνπ θαιύθζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο θαη πνπ εκπίπηεη ζηε βαζηθή έξεπλα. 

Κωδικός 

Natura 

Ελληνικό Όνομα (Corine 

89) 

Κωδικός 

Natura 

Ελληνικό Όνομα (Corine 89) 

Θινικοί Οικότοποι 2250* Λόρκεο ησλ παξαιηώλ κε 

άξθεπζνπο (Juniperus spp.) 

1210 Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ 

ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη 

ακπώηηδαο 

2260 Θίλεο κε βιάζηεζε 

ζθιεξόθπιισλ ζάκλσλ  

(Pistacio-Rhamnetalia θαη 

Cisto-Micromerietea) 

2110 Υπνηππώδεηο θηλνύκελεο 

ζίλεο 

Αλοφυτικοί Οικότοποι 

2120 Κηλνύκελεο ζίλεο ηεο 

αθηoγξακκήο κε Ammophila 

arenaria (ιεπθέο ζίλεο). 

1310 Μνλνεηήο βιάζηεζε κε 

Salicornia θαη άιια είδε ησλ 

ιαζπσδώλ θαη ακκσδώλ δσλώλ 

2190 Υγξέο θνηιόηεηεο κεηαμύ ησλ 

ζηλώλ 

1410 Μεζνγεηαθά αιίπεδα 

(Juncetalia maritimi) 

2230 Δθηάζεηο ζηλώλ κε 

Malcolmietalia 

1420 Μεζνγεηαθέο θαη 

Θεξκναηιαληηθέο αιόθηιεο 

ιόρκεο (Arthrocnemetalia 

fructicosae) 

2240 Δθηάζεηο ζηλώλ κε 

Brachypodietalia θαη εηήζηα 

Πίνακας 1. Οη απεηινύκελνη παξάθηηνη θπζηθνί νηθόηνπνη ηεο Κύπξνπ πνπ κειεηήζεθαλ 

Σηηο πεξηνρέο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαη όινη νη νηθόηνπνη ησλ ζηλώλ θαη 

αινθύησλ ηεο Κύπξνπ θαη αλήθνπλ ζε πέληε επαξρίεο θαη ηέζζεξηο βνηαληθέο 

δηαηξέζεηο ηεο Κύπξνπ. Έρνπλ αλαγλσξηζηεί 8 ηύπνη θπζηθώλ ζηληθώλ νηθνηόπσλ, 

πνπ εληνπίδνληαη ζε 22 θπξίσο πεξηνρέο, από ηνλ Πύξγν Τπιιεξίαο 

(Βνξεηνδπηηθόηεξν πξνζσξηλό άθξν) κέρξη ηελ πεξηνρή Κάππαξεο 

(Αλαηνιηθόηεξν πξνζσξηλό άθξν) ελώ νη 3 ηύπνη αινθπηηθώλ νηθνηόπσλ έρνπλ 

κειεηεζεί ζηηο ηξεηο θύξηεο πεξηνρέο παξνπζίαο ηνπο (Αιπθή Αθξσηεξίνπ, Αιπθέο 

Λάξλαθαο θαη Αιπθέο Λάξλαθαο-Κηηίνπ) (Δηθόλα 6, Κεθ. VII). Τα νλόκαηα ησλ 

πεξηνρώλ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 (Κεθ. VII). 

Γηα πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ πεξηνρώλ πνπ κειεηήζεθαλ, πέξα από ηα 

εδαθνινγηθά, εμεηάζηεθαλ θαη ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηηο βξνρνπηώζεηο. 
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Φωτ. 1. Θίλεο ζηε Βόξεηα Λάξα 

Φωτ. 2. Αιόθπηα ζηελ Αιπθή Αθξσηεξίνπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕ ΕΡΕΥΝΕ 

2.1 Ιζηοπική αναδπομή ζηιρ βοηανικέρ εξεπεςνήζειρ για ηη βλάζηηζη 

ηηρ Κύππος. 

Οη βνηαληθέο εμεξεπλήζεηο ζηελ Κύπξν, κε αληηθείκελν κειέηεο ηε βιάζηεζε, 

εγθαηληάδνληαη νπζηαζηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ Ννξβεγνύ βνηαληθνύ Jens 

Holmboe ην 1914, κε ηίηιν «Studies on the vegetation of Cyprus». Τν ζύγγξακκά 

ηνπ απνηειεί πιένλ έλα θιαζηθό βνηαληθό έξγν γηα ηελ θππξηαθή βνηαληθή 

βηβιηνγξαθία, κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζε δηάθνξεο θπηνθνηλόηεηεο ηεο Κύπξνπ 

θαη κάιηζηα κε αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν. Ψζηόζν ζήκεξα, ιόγσ ηνπ όηη 

πξνεγήζεθε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Braun- Blanquet, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

εξγαιείν κε αλαθνξέο ζηηο ζύγρξνλεο θπηνθνηλσληνινγηθέο κειέηεο. 

Τν 1958 ν Jones θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηεο βιάζηεζεο 

κε θύξην αληηθείκελό ηνπο ηε βόζθεζε. Ψζηόζν, θαηέιεμαλ ζηνλ πξώην «Φάξηε 

ησλ θαηαιεθηηθώλ δσλώλ βιάζηεζεο ηεο Κύπξνπ». Ο Poore έλαο από ηνπο 

ζπλεξγάηεο ζηελ εξγαζία απηή, ζύκθσλα κε ηνλ Barber i Valles (1995), είλαη ν 

πξώηνο πνπ εηζήγαγε ηηο ηδέεο ηνπ Braun- Blanquet ζηε Βξεηαλία θαη έηζη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο πξέπεη λα ζεσξνύληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζύγρξνλεο θπηνθνηλσληνινγηθήο κεζνδνινγίαο, αλ θαη ζηεξενύληαη 

θπηνθνηλσληνινγηθνύ ραξαθηεξηζκνύ. Έηζη νη Jones, Merton θαη Harris ζα πξέπεη 

λα ζεσξνύληαη νη πξώηνη θπηνθνηλσληνιόγνη, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Braun- Blanquet ζηελ Κύπξν. Όκσο δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ relevés (δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο βιάζηεζεο), ώζηε λα 

κπνξνύλ λα είλαη αληηθείκελν ζύγρξνλεο θπηνθνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο. 

Η βιάζηεζε ηεο Κύπξνπ κειεηάηαη γηα πξώηε θνξά θπηνθνηλσληνινγηθώο 

νινθιεξσκέλα κε ηελ εξγαζία ηνπ Zohary (1973) κε ηίηιν «Geobotanical 

Foundations of the Middle East». Σηελ εξγαζία απηή αλαθέξνληαη 10 

θπηνθνηλσληνινγηθέο Δλώζεηο, 3 από ηηο νπνίεο ελδεκηθέο, πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 

αξγόηεξα ζε 5 Σπλελώζεηο (2 ελδεκηθέο), 4 Τάμεηο θαη 2 Κιάζεηο ηηο QUERCETEA 

ILICIS Br.-Bl. ex A. de Bolòs 1950 θαη QUERCETEA PUBESCENTIS Doing-

Kraft ex Scamoni et Passarge 1959.  

Οη εξγαζίεο ησλ Barbero & Quézel (1979) θαη Quézel & Barbero (1985) έγηλαλ 

ζύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Κώδηθα Φπηνθνηλσληνινγίαο ηνπ 1976. Οη 
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Franck 1988, πνπ ζρεηίδνληαη κε ςακκόθηιε βιάζηεζε, πεξηιακβάλνπλ 2 θαη 3 

Δλώζεηο αληίζηνηρα. Σεκαληηθό είλαη όκσο ην γεγνλόο όηη νη Δλώζεηο ησλ 

Κιάζεσλ απηώλ ππνδηαηξνύληαη ζε αξθεηό αξηζκό Υπνελώζεσλ. Σπλνιηθά 7 

Υπνελώζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Κιάζε AMMOPHILETEA Br.-Bl. et Tx. Ex 

Westhoff, Dijk et Passchier 1946 θαη 7 ζηελ Κιάζε EUPHORBIO – 

AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE Géhu & Géhu-Franck 1988. 

Παξόια απηά, ε βιάζηεζε ηεο Κύπξνπ δελ έρεη κειεηεζεί εθηεηακέλα θαη 

ειάρηζηα από θύπξηνπο επηζηήκνλεο. Οη κέρξη ζηηγκήο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε 

βιάζηεζε ηεο Κύπξνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη 

αλαθξίβεηεο (Γειιά, 2000). Σεκαληηθό κεηνλέθηεκα ζε θάπνηεο εξγαζίεο απνηειεί 

θαη ε ιαλζαζκέλε αλαθνξά εηδώλ ή ε αλαθνξά παιαηώλ ζπλσλύκσλ, πνπ 

θαζηζηνύλ ηελ επηζθόπεζή ηνπο πνιύ δύζθνιε. 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηε Σπληαμηλνκηθή Σύλνςε ησλ syntaxa ηεο θππξηαθήο 

βιάζηεζεο πνπ αθνινπζεί (Κεθ. 2.2) θαη παξά ηελ πνιύ ζεκαληηθή θαη 

νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηώλ (e.g., Barbero & Quézel 

(1979), Géhu et. al. (1984), Costa et al. (1984), Quézel & Barbero (1985), Barbero 

& Quézel (1989), Géhu et al. (1990)), ε θπηνθνηλσληνινγηθή γλώζε ηεο 

Κππξηαθήο βιάζηεζεο παξνπζηάδεη αθόκα πνιιέο ειιείςεηο. Σεκαληηθέο ειιείςεηο 

επηπιένλ παξνπζηάδνληαη ζηελ εμαθξίβσζε θαη θαηαλόεζε ησλ νηθνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δηαθόξσλ θπηνθνηλνηήησλ, ηεο ζπαληόηεηάο ηνπο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο θαηαλνκήο. Υπάξρεη αλάγθε γηα κηα πιήξε γλώζε ησλ 

θπηνθνηλνηήησλ ηεο Κύπξνπ, γεγνλόο πνπ ζα βνεζήζεη ηα κέγηζηα ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θύζεο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ λεζηνύ. 

 

Φωη. 4. Πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ πνπ πξνηάζεθαλ γηα έληαμε ζην Γίθηπν Natura 2000. 

Πεγή: Special areas of conservation (Directive 92/43/EEC) in Cyprus (1999-01). (Δπξσπατθή Έλσζε DG XI, Life 

Third Countries - Contract No. B4 - 0000/98/000, Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο). 
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2.2 Σςνηαξινομική Σύνοψη.  

ΚΛΑΣΗ: CAKILETEA MARITIMAE 

ΤΑΞΗ: Euphorbietalia peplis 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Euphorbion peplis 

  ΔΝΨΣΗ: Salsolo – Cakiletum aegyptiacae 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: typicum 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: zygophylletosum 

  ΔΝΨΣΗ: Salsolo – Euphorbietum peplis 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: typicum 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: limonietosum sinuate 

ΚΛΑΣΗ: AMMOPHILETEA 

ΤΑΞΗ: Ammophiletalia 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Agropyrion juncei 

  ΔΝΨΣΗ: Sporobolo arenarii – Agropyretum juncei   

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: crithmetosum maritime 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: inuletosum crithmoidis 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: typicum 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: ammophiletosum arundinaceae 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: otanthetosum maritime 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Ammophilion arenariae 

  ΔΝΨΣΗ: Medicagini – Ammophiletum arundinaceae 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: agropyretosum juncei 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: sarcopoterietosum spinosi 

       ΟΧΗ: groupement Medicago marina & Otanthus maritimus 

       ΟΧΗ: groupement Otanthus maritimus & Hyparrhenia hirta 

ΚΛΑΣΗ: EUPHORBIO – AMMOPHILETEA ARUNDINACEAE 

ΤΑΞΗ: Ammophiletalia arundinaceae 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Ammophilion arundinaceae 

 ΥΠΟΣΥΝΔΝΨΣΗ: Ammophilenion arundinaceae 

  ΔΝΨΣΗ: Eryngio – Ammophiletum arundinaceae 

 ΥΠΟΣΥΝΔΝΨΣΗ: Sporobolo – Elymenion farcti 

  ΔΝΨΣΗ: Eryngio maritime – Elymetum farcti 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: zygophylletosum albi 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: polygonetosum maritime 
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 ΥΠΟΣΥΝΔΝΨΣΗ: Arthrocnemenion glauci 

  ΔΝΨΣΗ: Arthrocnemetum glauci 

  ΔΝΨΣΗ: Arthrocnemo glauci – Juncetum subulate 

  ΔΝΨΣΗ: Polygono equisetiformis – Suaedetum verae 

 ΥΠΟΣΥΝΔΝΨΣΗ: Halocnemenion strobilacei 

  ΔΝΨΣΗ: Arthrocnemo glauci – Halocnemetum strobilacei 

 ΥΠΟΣΥΝΔΝΨΣΗ: Zygophyllion albi 

  ΔΝΨΣΗ: Elymo - Zygophylletum albi 

ΚΛΑΣΗ: THERO - SALICORNIETEA 

ΤΑΞΗ: Thero - Salicornietalia 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Salicornion patulae 

  ΔΝΨΣΗ: Suaedo – Salicornietum patulae 

  ΔΝΨΣΗ: Halopleplidetum amplexicaulis 

ΚΛΑΣΗ: CRITHMO - STATICETEA 

ΤΑΞΗ: Crithmo- Staticetalia 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Crithmo - Staticion 

  ΔΝΨΣΗ: Frankenio hirsutae - Limonietum cypriani 

  ΔΝΨΣΗ: Limonio virgati – Cichorietum spinosi 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: ticum 

  ΔΝΨΣΗ: Limonio virgati – Cichorietum spinosi 

   ΥΠΟΔΝΨΣΗ: Limonietosum sinuate 

ΚΛΑΣΗ: SAGINETEA MARITIMAE 

ΤΑΞΗ: Frankenietalia pulverulentae 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Frankenion pulvurulentae 

  ΔΝΨΣΗ: Plantaginini weldenii – Parapholisetum incurvae 

  ΔΝΨΣΗ: Parapholiso incurvae – Silenetum sedoidis 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Mesembryanthemion nodiflori 

  ΔΝΨΣΗ: Mesembryanthemetum nodifloro – cristallini 

ΚΛΑΣΗ: PEGANO - SALSOLETEA 

ΤΑΞΗ: Salsolo - Peganetalia 

 ΣΥΝΔΝΨΣΗ: Atriplici halimi - Suaedion verae 

  ΔΝΨΣΗ: Asparago stipularis - Atriplicetum halimi 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

3.1 Γεληθά θσζηογραθηθά θαη γεωκορθοιογηθά ζηοητεία. 

Ζ Κύπξνο είλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο κεγαιύηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ, κε 

έθηαζε 9,251 km
2 

θαη απνηειεί ην λνηηόηεξν θαη αλαηνιηθόηεξν ζεκείν ηεο 

Δπξώπεο. Έρεη κέγηζην κήθνο 225 km (αλαηνιηθά-δπηηθά) θαη κέγηζην πιάηνο 97 

km (βόξεηα-λόηηα). Οξίδεηαη από ηηο ζπληεηαγκέλεο 34
◦
33΄-35

◦
41΄ Βόξεην 

Γεσγξαθηθό πιάηνο θαη 32
◦
16΄-34

◦
35΄ Αλαηνιηθό Γεσγξαθηθό Μήθνο. Ο 

πιεζπζκόο ηεο αλήιζε ζηηο 689,471 (2002) θαη έρεη κέζε ππθλόηεηα πιεζπζκνύ 

75 άηνκα/km
2
. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην 69% ηνπ πιεζπζκνύ 

(474,417). Ζ θαηαλνκή ηεο ρσξηθήο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από 

ηάζε πξναζηηθνπνίεζεο (αύμεζε 68.3% κεηαμύ 1982-2001) θαη παξαθηηνπνίεζεο 

(αύμεζε 53.5% κεηαμύ 1982-2001) (CAMP-Cyprus, 2002). 

Σν λεζί γεσκνξθνινγηθά κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηέζζεξηο δώλεο: 

 Η λόηηα οροζεηρά, ηοσ Τροόδοσς θαη οη θσζηθές ιοθώδεης προεθηάζεης 

ηες. Καηαιακβάλνπλ ην λνηηνθεληξηθό κέξνο θαη θαιύπηνπλ ζε έθηαζε ηα 2/3 ηνπ 

λεζηνύ. Γεσινγηθά απνηειείηαη από ην νκώλπκν νθηνιηζηθό ζύκπιεγκα. Σν νξεηλό 

ζύκπιεγκα ηνπ Σξνόδνπο απνηειείηαη από δύν ππνπεξηνρέο κε βάζε ηα πεηξώκαηα 

πνπ ηηο ζπλζέηνπλ: α) ν θεληξηθόο ππξήλαο, πνπ απνηειείηαη από ππξηγελή 

πεηξώκαηα θαη β) ην ινθώδεο ηνπίν πνπ πεξηβάιιεη ηνλ θεληξηθό ππξήλα, όπνπ 

πάλσ ζε εθαηζηηαθά πεηξώκαηα όπσο νη ιάβεο, θάζνληαη ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα 

όπσο κάξγεο θαη θξεηίδεο. Ζ ςειόηεξε θνξπθή είλαη ν Όιπκπνο (Χηνλίζηξα) κε 

πςόκεηξν 1,951 m θαη αθνινπζνύλ ε Μαδαξή (1,612 m) θαη ε Παπνύηζα (1,554 

m). Σν αλάγιπθν θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ Σξνόδνπο επεξέαζαλ άκεζα ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ θαη είλαη νη θύξηνη ξπζκηζηέο ησλ θιηκαηνινγηθώλ 

ζπλζεθώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο βξνρόπησζεο θαη ζπλεπώο θαη ησλ πδαηηθώλ ηεο 

πόξσλ, επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ, θαζώο θαη ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηνπ 

λεζηνύ. 

 Η βόρεηα οροζεηρά, ηοσ Πεληαδαθηύιοσ, ε οποία περηιακβάλεη επίζες 

θαη ηε τερζόλεζο ηες Καρπαζίας. Δίλαη κηα ζηελή επηκήθεο νξνζεηξά, 

απνηεινύκελε από ζθιεξνύο αλαθξπζηαιισκέλνπο αζβεζηόιηζνπο θαη πνπ 

εθηείλεηαη από ην αθξσηήξην Απνζηόινπ Αλδξέα (αλαηνιηθά) κέρξη ην αθξσηήξην 

Κνξκαθίηε (δπηηθά). Σν πιάηνο ηεο ζπάληα ππεξβαίλεη ηα 5 km. Έρεη σο ςειόηεξε 
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θνξπθή ηεο ην Κππαξηζζόβνπλν, κε πςόκεηξν 1,024 m θαη αθνινπζνύλ ην 

Βνπθαβέλην (955 m) θαη ν Γατιάο (935 m). Θεσξείηαη, καδί κε ηα Κξεηηθά όξε, ην 

λνηηόηεξν θνκκάηη ηεο αιπηθήο νξνγελεηηθήο δώλεο, πνπ εθηείλεηαη από ηα 

Ππξελαία όξε ζηα δπηηθά, κέρξη ηα Ηκαιάηα όξε ζηα αλαηνιηθά. 

 Οη αιιοσβηαθές παράθηηες πεδηάδες. Απνηεινύληαη από πνηάκηεο 

απνζέζεηο άκκσλ, θξνθάισλ θαη ηιύνο. Σέηνηεο πεδηάδεο είλαη ηεο Ακκνρώζηνπ, 

ηεο Μόξθνπ, ηεο Λάξλαθαο θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ. Οη πεδηάδεο απηέο θαηά ην 

Πιεηζηόθαηλν απνηεινύζαλ δέιηα θαη πνηακόθνιπνπο θαη επξίζθνλην θάησ από 

ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη πνιύ πην κέζα ζηελ μεξά από όηη είλαη ζήκεξα. Σα 

πιηθά πνπ κεηέθεξαλ νη πνηακνί ελαπνηέζεθαλ κέζα ζηνπο πνηακόθνιπνπο ηνπο 

απέθξαμαλ θαη ηνπο γέκηζαλ, δεκηνπξγώληαο ηηο πεδηάδεο πνπ μέξνπκε ζήκεξα.  

 H Μεζαορία, ποσ γεωκορθοιογηθά ζεωρείηαη ως επέθηαζε ηωλ 

παρσθώλ ηωλ δύο οροζεηρώλ, είλαη ε θύρηα πεδηλή περηοτή ηες Κύπροσ. 

Καηαιακβάλεη έθηαζε κήθνπο 92 km, αξρίδνληαο από ηνλ θόιπν ηεο Μόξθνπ 

(δπηηθά) κέρξη ηνπο θόιπνπο ηεο Λάξλαθαο θαη ηεο Ακκνρώζηνπ (αλαηνιηθά). 

ηελ Αλαηνιηθή Μεζανξία ηδηαίηεξα, παξνπζηάδνληαη ηξαπεδνεηδείο ζρεκαηηζκνί 

πνπ νλνκάδνληαη «κέδαο» (ηξαπεδνεηδή πςίπεδα) θαη ηα νπνία δείρλνπλ ην αξρηθό 

πεδίν ηνπ εδάθνπο θαη ην βαζκό ηεο δηάβξσζεο. 

ηελ Κύπξν ππάξρνπλ κόλν παξνδηθνί ρείκαξξνη κε κεγαιύηεξν ηνλ Πεδηαίν, 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 95 km, πνπ μεθηλά από ηνλ Μαραηξά θαη δηαζρίδνληαο ηε 

Μεζανξία θαηαιήγεη ζηνλ θόιπν ηεο Ακκνρώζηνπ. 

Οη δύν αιπθέο είλαη ζεκαληηθέο θπζηνγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο λόηηαο-

λνηηναλαηνιηθήο παξάθηηαο δώλεο ηεο Κύπξνπ ζηελ νπνία επίζεο παξνπζηάδνληαη 

ζίλεο, αικπξά ιηβάδηα, ακκώδεηο εθηάζεηο αιιά θαη κηθξέο ιίκλεο θαη βάιηνη 

γιπθνύ λεξνύ, αλθαη απηά πεξηνξίδνληαη ζε κηθξέο εθηάζεηο θαη ιίγεο πεξηνρέο. 

Ζ παξάθηηα δώλε ηεο Κύπξνπ, πνπ ζύκθσλα κε ηελ θππξηαθή λνκνζεζία 

θαηαιακβάλεη ηηο εθηάζεηο πνπ απέρνπλ 90m από ην πςειό παιηξξντθό ζεκείν 

(high tide mark), ραξαθηεξίδεηαη από πςειή νηθνινγηθή θαη επηζηεκνληθή αμία. Οη 

αθηέο είλαη ζρεδόλ παληνύ ρακειέο θαη επηθιηλείο. Παξάθηηνη θξεκλνί είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάληνη. Αλαθνξηθά κε ην ππόζηξσκα νη αθηέο κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σο βξαρώδεηο (54%) κε ακκώδεηο παξαιίεο 

θαη κηθξνύο θόιπνπο (46%) (CAMP-Cyprus 2002).  

 

3.2. Γεωιογία ηες Κύπροσ. 

Ζ γεσινγία ηεο Κύπξνπ έρεη σο ππξήλα ην νθηνιηζηθό ζύκπιεγκα ηνπ 

Σξνόδνπο, ειηθίαο 92 εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ. ηνλ νθηόιηζν ηνπ Σξνόδνπο 

βξίζθνληαη όια ηα πεηξώκαηα ελόο νθηνιηζηθνύ ζπκπιέγκαηνο θαη καδί κε απηό 

ηνπ Οκάλ ζεσξείηαη ζηξσκαηνγξαθηθά πιήξεο θαη από ηνπο θαιύηεξα 

δηαηεξεκέλνπο ζηε γε. 
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Ζ Κύπξνο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο γεσηεθηνληθέο δώλεο: 1) ηελ νξνζεηξά ηνπ 

Σξνόδνπο θαη ηελ πξνέθηαζή ηεο θάησ από ηε Μεζανξία 2) ηελ νξνζεηξά ηνπ 

Πεληαδαθηύινπ θαη 3) ηε δώλε ησλ Μακσλίσλ, νη νπνίεο απνηεινύληαη βαζηθά 

από αιιόρζνλνπο ζρεκαηηζκνύο. 

Η Γεωηεθηοληθή Ζώλε ηοσ Τροόδοσς απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από 

νθηνιηζηθά πεηξώκαηα πινύζηα ζε θνηηάζκαηα ακηάληνπ, ρξσκίηε θαη ραιθνύρσλ 

ζηδεξνππξηηώλ, θαζώο θαη κηθξόηεξα θνηηάζκαηα ρξπζνύ θαη αξγύξνπ. Ο όξνο 

‘νθηόιηζνο’ πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο όθηο θαη ιίζνο θαη δόζεθε, αξρέο ην 19
νπ

 

αηώλα, ζην πέηξσκα ζεξπεληηλίηεο ιόγσ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο όςεο ηνπ κε 

εθείλε ελόο πξάζηλνπ θηδηνύ. ηε ζπλέρεηα ν όξνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη κηα νκάδα ππεξβαζηθώλ έσο βαζηθώλ ππξηγελώλ θαη ηδεκαηνγελώλ 

πεηξσκάησλ. Ζ ζηξσκαηνγξαθηθή δηάηαμε ησλ νθηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ είλαη 

παξόκνηα κε εθείλε ησλ βπζώλ ησλ σθεαλώλ αιιά αληεζηξακκέλε. Έηζη, θαζώο 

θαλείο αλεβαίλεη ζήκεξα από ηνπο πξόπνδεο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Σξνόδνπο, από 

ζηξσκαηνγξαθηθήο πιεπξάο, νπζηαζηηθά θαηεβαίλεη από ηνλ βπζό ελόο παιηνύ 

σθεαλνύ κέζα ζηα έγθαηα ηεο γεο κέρξη ηε δώλε ηνπ αλώηεξνπ καλδύα. 

ηε ζηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε ηνπ νθηόιηζνπ ηνπ Σξνόδνπο πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ραδηνιαξηηηθνί θεξαηόιηζνη θαη πειίηεο κε ελδηάκεζεο, αζπλερείο εκθαλίζεηο 

θαηνρσκάησλ (ζθνύξσλ θαζηαλόρξσκσλ ηδεκάησλ). 

β) Ζθαηζηηαθά πεηξώκαηα θαη θπξίσο ξνέο πξνζθεθαινεηδώλ ιαβώλ (πίιιννπ 

ιάβεο). Σα εθαηζηεηαθά πεηξώκαηα δηαθξίλνληαη ζε αλώηεξν θαη θαηώηεξν 

νξίδνληα κε βάζε ην ρξώκα, ηελ νξπθηνινγηθή ζύζηαζε θαη ηνλ βαζκό 

ζπκκεηνρήο θιεβώλ. 

γ) Φιεβηθά πεηξώκαηα βαζαιηηθήο θπξίσο ζύζηαζεο (Γηαβάζεο) πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ έθηαζε ηεο νξνζεηξάο, ζρεκαηίδνληαο έλα 

ειιεηπηηθό δαθηύιην πνπ πεξηβάιιεη ηα Πινπηώληα πεηξώκαηα ηνπ Οιύκπνπ θαη 

πεξηβάιιεηαη από ηα έθρπηα εθαηζηηαθά πεηξώκαηα. 

δ) Πινπηώληα πεηξώκαηα. Σα θύξηα πεηξώκαηα ηνπ Σξνόδνπο είλαη ν δνπλίηεο, 

ν βεξιίηεο, ν ππξνμελίηεο θαη ν γάββξνο, ελώ ν πιαγηνγξαλίηεο απαληάηαη ζε 

κηθξέο αζπλερείο εκθαλίζεηο. 

ε) Πεηξώκαηα ηεο αθνινπζίαο ηνπ καλδύα. Απνηειείηαη πεξίπνπ θαηά 90% από 

ραξηδβνπξγίηε, 10% δνπλίηε θαζώο θαη ρξσκίηε κέρξη 2%. Πνζνζηό 50-80% ησλ 

αξρηθώλ νξπθηώλ έρνπλ ζπλήζσο εμαιινησζεί ζε ζεξπεληίλε. 

Η Γεωηεθηοληθή Ζώλε ηοσ Πεληαδαθηύιοσ απνηειείηαη από όγθνπο 

αλαθξπζηαιισκέλσλ αζβεζηόιηζσλ, καξκάξσλ θαη δνινκηηώλ. Οη αζβεζηόιηζνη 

απηνί είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο γεσινγηθήο ειηθίαο από εθείλε ησλ απηόρζνλσλ 

πεηξσκάησλ ηεο Κύπξνπ (Πεξκίνπ έσο Μεζνθξεηηδηθνύ 100-250 εθαηνκ. ρξόληα) 

θαη ιόγσ ησλ πνιύπινθσλ ηεθηνληθώλ δηεξγαζηώλ βξέζεθαλ βπζηζκέλνη ζε 

αζβεζηνιηζηθέο κάξγεο θαη θεξαηόιηζνπο, θαζώο θαη ζε ελαιιαζζόκελεο ζηξώζεηο 
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αξγίιισλ, κάξγσλ θαη ςακκηηώλ. Ζ δηάξξεμε θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ 

αζβεζηόιηζσλ νδήγεζε ζε έληνλε θαη ραξαθηεξηζηηθή παξνπζία θαξζηηθώλ 

θαηλνκέλσλ. 

Η Γεωηεθηοληθή Ζώλε ηωλ Μακκωλίωλ ζηε λνηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο 

Κύπξνπ, πεξηιακβάλεη ηδεκαηνγελή, εθξεμηγελή θαη ζε πνιύ κηθξόηεξε αλαινγία 

κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα, αξραηόηεξα ηνπ Σξνόδνπο. Σα πεηξώκαηα απηά είλαη 

αιιόρζνλα, πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζε πεξηνρέο λνηηόηεξα ηεο Κύπξνπ, κε ειηθία πνπ 

θπκαίλεηαη από ην Αλώηεξν Σξηαδηθό (210 εθαηνκ. ρξόληα) κέρξη ην Μέζν 

Κξεηηδηθό (95 εθαηνκ. ρξόληα) θαη κεηαθέξζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπο ζέζε θαηά ην 

Μαηζηξίρηην (70 εθαηνκ. ρξόληα). Σα πεηξώκαηα απηά έρνπλ έληνλα 

παξακνξθσζεί, θαηαθεξκαηηζηεί θαη αλακεηρζεί κε κεγάια θνκκάηηα νθηνιηζηθώλ 

πεηξσκάησλ ηνπ Σξνόδνπο. 

Ασηότζολα Θδεκαηογελή Πεηρώκαηα. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε πεηξώκαηα 

πνπ δελ έρνπλ κεηαθηλεζεί από ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπο. 

Πεξηιακβάλνληαη νη ζρεκαηηζκνί ησλ Λεπθάξσλ, ηεο Καινγξαίαο-Αξδάλσλ, ηεο 

Πάρλαο, ηεο Καιαβαζνύ, ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Αζαιάζζαο πνπ απνηεινύληαη 

από πειαγηθέο κάξγεο, άζπξεο θξεηίδεο κε παξνπζία ή κε θεξαηόιηζσλ, 

πθαινγελείο αζβεζηόιηζνπο, αζβεζηηηηθνύο ςακκίηεο, αξγίιινπο θαη θξνθάιιεο. Ζ 

πεδηάδα ηεο Μεζανξίαο (ζρεκαηηζκόο ηεο Αζαιάζζαο) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα πεξηνρήο πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από απηόρζνλα ηδεκαηνγελή 

πεηξώκαηα, ε νπνία παξέκεηλε θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη κεηά ηελ 

αλύςσζε ηνπ Σξνόδνπο θαη ηνπ Πεληαδαθηύινπ κέρξη ην πξόζθαην γεσινγηθό 

παξειζόλ (Πιεηζηόθαηλν). Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ παξνπζία πιήζνπο 

απνιηζσκέλσλ ζαιάζζησλ νζηξάθσλ ειηθίαο 10,000-100,000 ρξόλσλ ζηνπο 

ιόθνπο γύξσ από ηε Λεπθσζία. Σν βνξεηόηεξν κέξνο ηεο πεδηάδαο θαιύπηεηαη 

από ελαιιαζζόκελα ζηξώκαηα αξγίιισλ, καξγώλ θαη ςακκηηώλ (Κσλζηαληίλνπ 

et. al. 1997).  

 

3.3 Γεληθά Κιηκαηοιογηθά ζηοητεία. 

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο ηεο Κύπξνπ είλαη ηα 

δεζηά θαη μεξά θαινθαίξηα (κέζα Μαίνπ-κέζα επηεκβξίνπ) θαη νη βξνρεξνί θαη 

ήπηνη ρεηκώλεο (κέζα Ννεκβξίνπ-κέζα Μαξηίνπ). 

Σν Σξόνδνο κε ηελ εληππσζηαθή ηνπνγξαθία ηνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο Κύπξνπ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπηθώλ θαηλνκέλσλ. Σν κεγάιν ηνπ πςόκεηξν (1,951 m) νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία νξενγξαθηθώλ βξνρώλ πνπ επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο δπηηθέο, 

λνηηνδπηηθέο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ πνπ απνηεινύλ θαη ηελ νκβξνπιεπξά ηνπ 

Σξνόδνπο. Δπίζεο, ε θνξπθή ηνπ Σξνόδνπο θαιύπηεηαη από ρηόλη γηα κεξηθνύο 

κήλεο θάζε ρξόλν, ε κέζε βξνρόπησζε μεπεξλά ηα 1,100 mm θαη ε κέζε κέγηζηε 
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κεληαία ζεξκνθξαζία δελ μεπεξλά ηνπο 20
◦
C, ζε αληίζεζε κε ηηο πεδηλέο πεξηνρέο 

όπνπ ε κέζε βξνρόπησζε θπκαίλεηαη γύξσ ζηα 300 mm θαη ε κέζε κέγηζηε 

κεληαία ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη γύξσ ζηνπο 30.5
◦
C. Αλάκεζα ζηηο δύν αθξαίεο 

απηέο θαηαζηάζεηο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνηθηιία ησλ πεηξσκάησλ θαη ησλ 

εδαθώλ αλαπηύζζεηαη έλα πιήζνο κηθξνθιηκάησλ πνπ επλννύλ ηελ παξνπζία κηαο 

πνηθηιίαο θπηηθώλ θαη δστθώλ νξγαληζκώλ αιιά θαη βηνθνηλνηήησλ. 

ηελ νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαθηύινπ θαη πάιη ε ηνπνγξαθία επεξεάδεη ζεηηθά ην 

ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ, θπξίσο ζηηο βόξεηεο πιαγηέο, πνπ απνηεινύλ θαη ηελ 

νκβξνπιεπξά ηεο. Απνηέιεζκα είλαη ε αλάπηπμε ππθλήο βιάζηεζεο ζηηο πιαγηέο 

απηέο, ελώ αληίζεηα ζηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ, πνπ είλαη μεξόηεξεο θαη ζεξκόηεξεο, ε 

βιάζηεζε είλαη αξαηόηεξε.  

Ζ παξνπζία ηεο ζάιαζζαο πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί απνηειεί επίζεο ζεκαληηθό 

παξάγνληα ζηε δηακόξθσζε ησλ θιηκαηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

παξάθηησλ πεξηνρώλ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ 

παξαηεξνύκελε ρισξίδα θαη βιάζηεζε, άκεζα αιιά θαη έκκεζα επεξεάδνληαο 

βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο. Ζ ζπζρέηηζε θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ θαη 

ηεο παξαηεξνύκελεο ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί θαιύηεξα 

κέζα από ηε βηνινγηθή ηαμηλόκεζε ηνπ θιίκαηνο (Larcher, 1983; Εακπάθαο, 1992) 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Kεθάιαην VΗI πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο έξεπλαο. 
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Φωη. 5. Θίλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ Δπηζθνπήο. 

 

Φωη. 6. Παξάθηηεο ζίλεο ζηελ πεξηνρή Happy Valley. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

 
ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΘΙΝΙΚΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ 

 

4.1 Εηζαγσγή ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα. 

Ωο παξάθηηεο ζίλεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ ιόθνη πνπ δεκηνπξγνύληαη από 

απνζέζεηο άκκνπ (πιηθά πνπ ην κέγεζόο ηνπο βξίζθεηαη ζηα όξηα 0.2-2 mm) ζην 

πίζσ κέξνο κηαο παξαιίαο. Οη απνζέζεηο κπνξεί λα πνηθίιινπλ ζηελ πξνέιεπζε, 

ηνλ ηύπν, ην κέγεζνο θαη ηελ πνζόηεηα. Ζ κνξθή θαη ε αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ 

ζηλώλ, θαζώο θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο ζε ζπλνιηθά βηνγεσκνξθνινγηθά ζπζηήκαηα, 

επίζεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία (Hadjichambis et al., 2004). 

Τν κέγεζνο ησλ ζηλώλ θαη ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ θαιύπηεηαη από ζίλεο 

εμαξηάηαη από ηελ απόζεζε άκκνπ ζηελ παξαιία. Τν ύςνο ησλ ζηλώλ πνηθίιιεη 

από ιηγόηεξν από έλα κέηξν έσο πάλσ από εθαηό κέηξα ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ, ε κεηαθνξά άκκνπ απαηηεί ηθαλνπνηεηηθά δπλαηά 

ζαιάζζηα ξεύκαηα, θαηεπζπλόκελα πξνο ηελ μεξά αιιά θαη ξεύκαηα αλέκνπ, ώζηε 

λα κεηαθηλήζεη ην ππόζηξσκα θάησ θαη πάλσ από ην επίπεδν ηνπ λεξνύ. Ζ άκκνο 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη από πξόζθαηεο ή απνιηζσκαηηθέο απνζέζεηο. Οη απνζέζεηο 

από πνηακνύο είλαη αθόκα κηα αηηία ζρεκαηηζκνύ ζηληθώλ ζπζηεκάησλ. Οη 

πνζόηεηεο ησλ απνζέζεσλ ηνπ πνηακνύ ζηελ εθβνιή ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ αλέκσλ πνπ επηθξαηνύλ, σο βαζηθνί 

παξάγνληεο, επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία ή όρη παξάθηησλ ζηλώλ. Σεκαληηθόο 

παξάγνληαο είλαη θαη ν απνηθηζκόο ησλ απνζέζεσλ από ηα θπηά (Mayer, 1995). 

 

4.2 Δεκηνπξγία ζηλώλ, άλεκνο-κεηαθίλεζε άκκνπ θαη απνίθεζε θπηώλ. 

Αθόκα θαη αλ ε άκκνο είλαη ζηεγλή, δελ κπνξεί λα ζεθσζεί από ην έδαθνο 

ιόγσ ηνπ αλέκνπ, εθηόο θαη αλ ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ μεπεξάζεη έλα όξην. Πάλσ 

από ηαρύηεηα 4 m/s ην πνζνζηό ηεο ξνήο άκκνπ εμαξηάηαη από ηνλ θύβν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Σπλεπώο, κόλν εμαηξεηηθά κεγάιεο ηαρύηεηεο αλέκνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο άκκνπ. Σε ηέηνηεο ηαρύηεηεο 

(π.ρ. 20 m/s ή θαη πεξηζζόηεξν) κπνξεί ην ύςνο ηεο κεηαθηλνύκελεο άκκνπ λα 

θηάζεη ή θαη λα μεπεξάζεη ην ύςνο ελόο αλζξώπνπ, σζηόζν νη θύξηεο ξνέο άκκνπ 

βξίζθνληαη κόλν πάλσ από 0.3 m από ηελ επηθάλεηα θαη ε κεηαθίλεζή ηεο είλαη 

αξθεηά νξαηή. Γηα λα ζηακαηήζεη όκσο θαη λα ζπζζσξεπζεί, ζα πξέπεη λα 

ζπλαληήζεη θάπνην εκπόδην (Ranwell & Boar, 1986). Δπεηδή ε άκκνο απνηειείηαη 
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από θόθθνπο πνπ πνηθίιινπλ ζε κέγεζνο, παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν νη βαξύηεξνη 

θαη κεγαιύηεξνη θόθθνη λα ζρεκαηίδνπλ ηηο Πξώηεο ζίλεο, ελώ νη πην ειαθξείο θαη 

πην κηθξνί θόθθνη λα ζρεκαηίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζίλεο (Chapman, 1964). 

Παιηξξνηαθά άρξεζηα πιηθά, όπσο ηκήκαηα ζαιαζζίσλ θπθώλ, είλαη 

ζεκαληηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αύμεζε ησλ γεσκνξθνινγηθώλ επηπέδσλ πίζσ από 

ηελ αθηή αιιά θαη πνιύ ζεκαληηθή πεγή ζξεπηηθώλ γηα ηνπο πξώηνπο θπηηθνύο 

απνηθηζηέο ησλ ακκσδώλ θπξίσο απνζέζεσλ. Ζ Posidonia oceanica (L.) Delile 

παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ησλ Πξώησλ ζηλώλ, ζε καθξάο 

δηαξθείαο ιίπαλζε νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ πξνζηαζία ηεο παξαιίαο από 

ηε δηάβξσζε θαη ζην ηζνδύγην ηεο δηαζέζηκεο άκκνπ (Mayer, 1995). Απηόο ν 

απνηθηζκόο από ηα θπηά είλαη πνπ βνεζά ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηλώλ, κηα 

θαη ηα θπηά απνηεινύλ εκπόδηα πνπ πξνζγεηώλνπλ ηελ άκκν, ελώ ηαπηόρξνλα νη 

ξίδεο ηνπο ζπληεινύλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο άκκνπ (Chapman, 1964). Οη ζίλεο 

απηέο πνπ απνηεινύλ θαη ηελ πιεηνλόηεηα, νλνκάδνληαη θπηνγελείο ζίλεο, κηα θαη 

ε βιάζηεζε βνεζά ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο αιιά θαη δηαθνξνπνηεί 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ παίδνληαο θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Καζώο ε 

άκκνο θηππά πάλσ ζηα θύιια αιιάδεη ην ηζνδύγην ηεο ελέξγεηάο ηεο θαη κεηώλεηαη 

ε ηαρύηεηά ηεο, κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ρακειόηεξα θαη ζύληνκα λα απνηίζεηαη 

(Packham & Willis, 1997). Σύκθσλα κε ηνλ Salisbury (1952) έρεη θαηακεηξεζεί 

άλεκνο ηαρύηεηαο 4.4 m.p.h. κπξνζηά από βιάζηεζε (θύιια Ammophila arenaria 

(L.) Link) σζηόζν πίζσ από ηε βιάζηεζε ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ έρεη κεησζεί ζηα 

2.3 m.p.h. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην εξεπλεηή, ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε 

γπκλή άκκν θαηαγξάθεθε λα είλαη ίζε κε 8.3 m.p.h. ζε ύςνο 2 ίληδεο ελώ δίπια 

από βιάζηεζε (κε Ammophila arenaria (L.) Link), ζην ίδην ύςνο, θαηαγξάθεθε λα 

είλαη ίζε κε 1.7 m.p.h. Όζν ε θάιπςε ζπκπιεξώλεηαη, άιιεο ζίλεο ζρεκαηίδνληαη 

κπξνζηά από ηα πξνεγνύκελα θαη ζηακαηνύλ ηελ παξνρή άκκνπ. Έηζη νη ζίλεο 

ζηαδηαθά γίλνληαη ςειόηεξεο θαη πην ζηαζεξέο (Chapman, 1964). Οη λεόηεξεο 

θνξπθνγξακκέο βξίζθνληαη θνληά ζηε ζάιαζζα, ελώ ζην εζσηεξηθό νη 

παιαηόηεξεο. Σηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ δύν 

θνξπθνγξακκώλ πνηθίιιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ, σζηόζν είλαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηα 70-200 ρξόληα. Μεηά ηελ 

πξώηε θνξπθνγξακκή πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηηο Πξώηεο ζίλεο νη θνξπθνγξακκέο 

δηαδνρηθά είλαη ρακειόηεξεο, ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο πξνκήζεηαο άκκνπ αιιά θαη 

ηεο ζηαδηαθήο απώιεηάο ηεο (Packham & Willis, 1997). 
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Φση. 7. Μεηαθνξά άκκνπ κε ηνλ άλεκν. 

 

 
Φση. 8. Παξάθηηεο ζίλεο ζηελ πεξηνρή Βόξεηα Λάξα. 
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4.5 Τα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ. 

4.5.1 Εδαθηθά ταραθηερηζηηθά. 
Οη ζίλεο δεκηνπξγνύληαη από άκκν, πνπ όπσο έρεη αλαθεξζεί, ην κέγεζνο ησλ 

θόθθσλ ηεο πνηθίιιεη από 0.2-2.0 mm (Doody, 1991). Μπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε 

ππξηηηθέο ζίλεο, όηαλ ην πιηθό ηνπο απνηειείηαη από θόθθνπο ππξηηίνπ θαη ζε 

αζβεζηνύρεο ζίλεο, όηαλ ην πιηθό ηνπο απνηειείηαη από ππξίηην καδί κε δηάθνξεο 

αλαινγίεο ζξαπζκάησλ από όζηξαθα, κε απνηέιεζκα λα είλαη ιηγόηεξν όμηλεο 

(Chapman, 1964). Σύκθσλα κε ηνπο Ranwell & Boar (1986) ε άκκνο ησλ 

παξαθηίσλ ζηλώλ απνηειεί έλα αθηιόμελν ππόζηξσκα, κηα θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

ρακειή ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνύ αιιά θαη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

νξπθηά, ζξεπηηθά απαξαίηεηα γηα ηε θπηηθή αλάπηπμε. Γηα ηα πεξηζζόηεξα θπηηθά 

είδε πνπ παξαηεξνύληαη ζηηο ζίλεο ην κέγηζην βάζνο πνπ κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ 

νη ξίδεο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 2 m. Σπλεπώο, ηα ππόγεηα ζηξώκαηα λεξνύ δελ κπνξεί 

λα είλαη ρξήζηκα γηα ηα θπηά, ηα νπνία εθκεηαιιεύνληαη θπξίσο ην πνζνζηό ηεο 

πγξαζίαο πνπ πξνέξρεηαη από ηηο βξνρνπηώζεηο θαη έλα κέξνο ην νπνίν κπνξεί λα 

ζπγθξαηεζεί ζηα κεγάια δηάθελα ησλ ακκσδώλ ππνζηξσκάησλ. Ζ θίλεζε ησλ 

ζηλώλ απνηειεί έλα άιιν νηθνινγηθό κεηνλέθηεκα γηα ην νηθνζύζηεκα απηό, κηα 

θαη νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ησλ εηδώλ θαη ησλ θπηνθνηλνηήησλ ιόγσ απηνγελνύο 

δηάβξσζεο (deflation) θαη έθζεζε ησλ ξηδώλ. 

Ωζηόζν, κηα ζεηξά από παξάγνληεο επηηξέπνπλ ηελ επηβίσζε ησλ θπηώλ ζε 

ακκώδε ππνζηξώκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη από ηνλ Zohary (1973) σο εμήο:  

(1) Φαηλόκελν Πξνζηαηεπηηθήο Κάιπςεο (Μulching): θαηά ην νπνίν ε 

ακκώδεο ζηνηβάδα πνπ ππεξθαιύπηεη ζηαζεξό ή ζπκπαγέο ππόζηξσκα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ησλ θπηηθώλ 

ξηδώλ από ηηο απόηνκεο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηελ επίδξαζε ηεο βξνρήο θαη 

ηελ εμάηκηζε θαη ζπγθξαηεί πγξαζία.  

(2) Σε ακκώδε εδάθε ην λεξό πνπ παξακέλεη ζην έδαθνο κεηά ηελ ειεύζεξε 

απνκάθξπλζε ηνπ πιενλάδνληνο λεξνύ από ην έδαθνο (field capacity) θαη ην 

πνζνζηό πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο, όπνπ έλα θπηό δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη εθηόο 

θαη αλ ηνπ δνζεί λεξό (wilting coefficients), είλαη πνιύ ρακειόηεξα, έηζη έδαθνο 

πνπ δηαθνξεηηθά αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη ηε θπηηθή δσή κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα 

ζεκαληηθά πινύζηα βιάζηεζε ζε ακκώδε εδάθε. 

(3) Τα ακκώδε εδάθε έρνπλ κεγαιύηεξα δηάθελα αέξνο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ζπκπύθλσζε αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο, κε απνηέιεζκα λα βειηηώλνληαη νη 

ζπλζήθεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο. 

(4) Ζ άκκνο δηαηεξεί ηελ πγξαζία από ηε κία ρξνληά κέρξη ηελ άιιε κε 

απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη ηόζν πνιύ ε βιάζηεζε ηηο ιηγόηεξν βξνρεξέο 

ρξνληέο ζηνπο ακκώδεηο νηθνηόπνπο. 
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Γηάθνξνη παξάγνληεο είλαη ηθαλνί λα πεξηνξίζνπλ ηε θπηηθή αλάπηπμε ζηηο 

παξάθηηεο ζίλεο, όπσο ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηα ζξεπηηθά ηνπ εδάθνπο, ε έθζεζε 

ζηνλ άλεκν, ε θάιπςε από πξνζηηζέκελε άκκν, νη ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ 

θαη ε αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο. Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ησλ 

ακκσδώλ εδαθώλ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ε θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ε 

δεκηνπξγία εδάθνπο θαη ε πνζόηεηα ηνπ νξγαληθνύ πιηθνύ, ε νμύηεηα, ηα νξπθηά 

ζξεπηηθά, νη πδαηηθέο ζπλζήθεο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε κηθξνβηνινγία ηνπο.  

 

4.5.1.1 Κνθθνκεηξηθή ζύζηαζε. 

Σηηο κεγαιύηεξεο ζε ειηθία ζίλεο, δειαδή ηηο πην εζσηεξηθέο, επηθξαηνύλ νη πην 

κηθξνί θόθθνη ζηελ επηθάλεηα, ελώ ζ’ απηέο ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ απμάλεη κε ην 

βάζνο. Τν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηηο αζβεζηνύρεο ζίλεο αλθαη ηα ζξαύζκαηα ησλ 

νζηξάθσλ είλαη ειαθξύηεξα από ηνπο ππξηηηθνύο θόθθνπο θαη κεηαθέξνληαη ζε 

κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο (Chapman, 1964). Δπίζεο, δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο έρνπλ δείμεη όηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θνθθνκεηξηθήο ζύζηαζεο 

επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ εδαθώλ γηα ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνύ. Όζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε αλαινγία ησλ κεγάισλ θόθθσλ ηόζν κεγαιύηεξεο είλαη νη απώιεηεο λεξνύ, 

από απνξξνέο θαη από εμάηκηζε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη ιηγόηεξν 

επλντθέο γηα ηα θπηά ζπλζήθεο (Ranwell, 1972 ; Willis, 1984). 

 

4.5.1.2 Δεκηνπξγία εδάθνπο – πνζόηεηα νξγαληθνύ πιηθνύ. 

Γηάθνξνη παξάγνληεο όπσο ε απνξξνή ρεκηθώλ (ηόζν επηθαλεηαθή όζν θαη 

πξνο ηηο βαζύηεξεο ζηνηβάδεο), ε απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ από ηηο ξίδεο ησλ θπηώλ 

θαη ε πξνζζήθε ησλ ζξεπηηθώλ θαη πάιη καδί κε ρνύκν ζηηο επηθαλεηαθέο 

ζηνηβάδεο από ηα λεθξά θπηηθά πιηθά, επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία εδάθνπο. Ζ 

δεκηνπξγία εδάθνπο όκσο είλαη πνιύ αξγή κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζηλώλ. 

Απηό νθείιεηαη ζην όηη ζηα πξώηα ζηάδηα ε απνκάθξπλζε πιηθώλ είλαη 

κεγαιύηεξε από ηελ πξνζζήθε, ελώ ζηηο ζηαζεξνπνηεκέλεο ζίλεο πνπ έρνπλ 

κεγαιύηεξν πνζνζηό θάιπςεο από ηε βιάζηεζε νη απνξξνέο είλαη κηθξόηεξεο 

(Chapman, 1964). Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε θάιπςε ηόζν ιηγόηεξεο είλαη νη 

απνξξνέο (Wright, 1955). Σηα πξώηα ζηάδηα επίζεο νη θηλνύκελεο ζίλεο ζάβνπλ 

νπνηαδήπνηε πιηθά ζε βαζύηεξα ζηξώκαηα θαη δελ είλαη έηζη δπλαηή ε 

ζπζζώξεπζή ηνπο. Όπσο αλαθέξεηαη ήδε από ηνλ Salisbury (1922) ε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθό πιηθό είλαη κεγαιύηεξε ζε ζηαζεξνπνηεκέλεο ζίλεο ζε 

ζρέζε κε ηηο θηλνύκελεο (Packham & Willis, 1997). 
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Δλώ νη ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ είλαη κεγάιεο θαη ηδίσο ζηηο λεαξέο 

θηλνύκελεο ζίλεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζάιαζζα, ε αιαηόηεηα ησλ ζηνηβάδσλ 

ηεο άκκνπ δελ είλαη κεγαιύηεξε, κηα θαη ην ρισξηνύρν λάηξην κεηαθέξεηαη ζε 

βαζύηεξα ζηξώκαηα. Οη ελαπνζέζεηο ησλ αιάησλ όκσο πάλσ ζηα θύιια ησλ 

θπηώλ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό ηελ θαηαλνκή ησλ θπηώλ ζηηο πην εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο. 

 

4.5.1.5 Υδαηηθέο ζπλζήθεο. 

Σθάβνληαο ειαθξά ηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ αληηιακβαλόκαζηε όηη ππάξρεη 

πγξαζία θαη ζπλεπώο ν μεξόο ραξαθηήξαο ησλ ζηλώλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

κηθξόο. Σύκθσλα κε ηνλ Chapman, (1964) ζε λεαξέο ζίλεο ε κεηαθίλεζε ηεο 

άκκνπ θαη νη ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ είλαη πην ζεκαληηθνί πεξηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο από ηε δηαζεζηκόηεηα λεξνύ. Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί όηη ηα εδάθε ησλ 

πγξώλ θνηισκάησλ κπνξεί λα έρνπλ κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνύ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξόζθαηα ζπζζσξεπζείζα άκκν (Ranwell, 1972 ; Willis, 1984). Τν 

επίπεδν ηνπ πδαηηθνύ πίλαθα, όπσο είλαη γλσζηό, εμαξηάηαη ζηελά από ην ύςνο 

ησλ βξνρνπηώζεσλ (Willis et al.1957b; Willis, 1984). 

 

4.5.1.6 Θεξκνθξαζία. 

Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηεο άκκνπ επεξεάδεηαη όρη κόλν από ην 

πνζνζηό θάιπςεο από βιάζηεζε θαη από ην πνζό ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ 

δέρεηαη, αιιά θαη από ηε βξνρόπησζε θαη ηελ έθζεζε ζηνλ άλεκν. Λόγσ όκσο ηνπ 

όηη ε άκκνο δελ είλαη θαη ηόζν θαιόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο, ε ζεξκνθξαζία 

πέθηεη απόηνκα κε ην βάζνο αθόκα θαη ζηα πξώηα 0.05 m πεξηνξίδνληαο έηζη ηε 

ζεκαληηθόηεηά ηεο σο πεξηνξηζηηθνύ παξάγνληα. 

 





Παξάθηηα Θηληθά Οηθνζπζηήκαηα 

 31 

Μεζνγεηαθό επίπεδν θαλέλα δελ έρεη κειεηεζεί επαξθώο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία 

πνπ έρνπκε ππόςε καο. 

Δπηπιένλ, δηάθνξεο δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο όπσο ε βόζθεζε, ε δηάβξσζε 

από ηζρπξνύο αλέκνπο ή θαηαηγίδεο, ην πνδνπάηεκα, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε 

αιιαγή ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ, ε ππόγεηα εηζξνή ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη ε 

εγθαηάζηαζε μεληθώλ ή εηζβιεηηθώλ εηδώλ, κπνξεί λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. Οη δηάθνξνη ηύπνη βιάζηεζεο, 

σζηόζν, δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζηηο αιιαγέο βηνηηθώλ ή/θαη 

αβηνηηθώλ παξαγόλησλ κε πνηθίια απνηειέζκαηα ζηε δνκή ηνπο θαη ηελ 

πνηθηιόηεηα ησλ εηδώλ πνπ ηνπο απνηεινύλ. 

 

4.5.2 Η τιωρίδα ηωλ ζηλώλ. 
Τα ακκώδε εδάθε δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθνύο νηθόηνπνπο πνπ εμαξηώληαη από 

ην βάζνο, ηελ έθζεζε, ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο, ηελ θίλεζε θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

ακκσδώλ εδαθώλ (Zohary, 1973). Ζ θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ε νμύηεηα, ε 

δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ, νη ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

νξγαληθό πιηθό θαη νη πδαηηθέο ζπλζήθεο, πνπ εμεηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη 

παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζε έλα παξάθηην ζηληθό νηθνζύζηεκα θαη πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παξνπζία ησλ δηαθόξσλ θπηηθώλ εηδώλ αιιά θαη ησλ ηύπσλ 

βιάζηεζεο πνπ ηα θπηηθά είδε δεκηνπξγνύλ.  

Οη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απηώλ θαη άιισλ παξαγόλησλ ζηα νηθνζπζηήκαηα 

ησλ ζηλώλ νδεγνύλ ζηε κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα ζε επίπεδν εηδώλ.  

Πνιιέο εξγαζίεο έρνπλ δείμεη ηε κεγάιε επίδξαζε ηόζν ηεο πδαηηθήο 

θαηάζηαζεο όζν θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ζξεπηηθώλ ησλ ακκσδώλ εδαθώλ ζηε 

βιάζηεζε ησλ ζηλώλ. Σηε Βξεηαλία έρεη αλαθεξζεί όηη ε ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πδαηηθώλ ζπλζεθώλ από πνιύ πγξώλ κέρξη πνιύ μεξώλ ηόζν 

κέζα ζε έλα κεκνλσκέλν ζηληθό νηθνζύζηεκα, αιιά θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 

ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ, έρεη νδεγήζεη ζηελ παξνπζία ζ’απηά ςειήο 

πνηθηιόηεηαο εηδώλ θαη κηαο πινύζηαο ρισξίδαο. Πνιιά είδε ησλ ζηλώλ δείρλνπλ 

κηα απζηεξή θαηαλνκή, ζπζρεηηδόκελε κε ην πδαηηθό θαζεζηώο, γεγνλόο πνπ 

δείρλεη πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν παξάγνληαο απηόο γηα ηελ παξνπζία ηνπο. Έηζη, 

είδε όπσο ην Juncus articulatus L. παξνπζηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζε πγξέο 

πεξηνρέο, πνπ πιεκκπξίδνπλ, ελώ άιια είδε όπσο ε Ammophila arenaria (L.) Link 

θαη ην Ononis repens L. παξνπζηάδνληαη απνθιεηζηηθά πάλσ από ην επίπεδν ηνπ 

πδαηηθνύ πίλαθα. Άιια είδε παξνπζηάδνληαη απνθιεηζηηθά ζε πην μεξέο πεξηνρέο, 

όπσο ην Lotus corniculatus L. θαη ην Juncus maritimus Lam. Μεξηθά είδε όπσο ην 

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ κόλν ζε πεξηνρέο 

κε πγξαζία αιιά, όηαλ εγθαηαζηαζεί, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνύο ηνπ 

ινθίζθνπο άκκνπ (Packham & Willis, 1997). 
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Φση. 9. Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link. 

 

 
Φση. 10. Mesembryanthemum crystallinum L. 
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4.5.3.3 Ξεξαζία θαη ςειή ζεξκνθξαζία. 

Έλαο ραξαθηεξηζηηθόο πξνζαξκνζηηθόο κεραληζκόο ζηελ μεξαζία θαη ηε ςειή 

ζεξκνθξαζία είλαη ε αλάπηπμε ππθλνύ ηξηρώκαηνο. Οη ακκόθηιεο θπηνθνηλόηεηεο 

ηεο Μεζνγείνπ απνηεινύληαη από πνιύ κεγάιν αξηζκό θπηηθώλ εηδώλ κε ππθλό 

ηξίρσκα (tomentose species). Σηελ Κύπξν κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ηέηνηα  

κεηαμύ άιισλ ηα Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, Medicago marina 

L., Anthemis tricolor Boiss., Neurada procumbens L., Verbascum sinuatum L. θαη 

Plantago lagopus L. Άιια θπηά κεηώλνπλ ην κέγεζνο ησλ θύιισλ θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο ηα άθξα ζηξέθνληαη πξνο ηελ θάησ επηθάλεηα (Ammophila arenaria 

(L.) Link) κεηώλνληαο έηζη ηε δηαπλνή. Σε άιια δε, νη βιαζηνί θαη ηα θύιια είλαη 

ζαξθώδε απνζεθεύνληαο έηζη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο λεξνύ, όπσο ζπκβαίλεη κε 

ην Zygophyllum album L. fil.  

Άιιεο πξνζαξκνγέο είλαη λα ςύρνπλ ηελ επηθάλεηα κε ηελ εμάηκηζε αηζέξησλ 

ειαίσλ (π.ρ. Helichrysum spp.), ηα θύιια λα ζρεκαηίδνπλ ξόδαθα ζηε βάζε (π.ρ. 

Centaurea aegialophylla Waagenitz) ή/θαη λα έρνπλ έξπνληεο βιαζηνύο (π.ρ. 

Neurada procumbens L.). Όζνλ αθνξά ζην ξηδηθό ζύζηεκα απηό κπνξεί λα είλαη 

πνιύ βαζύ, έσο θαη κεξηθά κέηξα, ππνβνεζνύκελν από ην θαιά αεξηδόκελν 

ππόζηξσκα (Eryngium maritimum L.) ή πνιύ δηαθιαδηζκέλν (Cutandia maritima 

(L.) W.Barbey) γηα ηε ιήςε επαξθνύο πνζόηεηαο λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ. Δπίζεο, 

κεξηθά αγξσζηώδε έρνπλ ξερό θαη ηλώδεο ξηδηθό ζύζηεκα, ώζηε λα απνξξνθνύλ 

ηελ πγξαζία ηεο βξνρήο θαη απηήο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε νξγαληθά πιηθά 

θαζώο θαη ηα ζξεπηηθά, πνπ πεξηνξίδνληαη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο 

(Holmboe, 1914 ; Mayer, 1995).  

Δίδε κε ειαθξηά έγρξσκνπο βιαζηνύο απεηθνλίδνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

έληνλε ειηνθάλεηα ελώ θπηηθά είδε κε αζεκί ρξώκα θπιιώκαηνο, όπσο ην 

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link., κεηώλνπλ ηε δηαπλνή 

αληαλαθιώληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Ηδηαίηεξεο αλαθνξάο αμίδεη θαη ην Mesembryanthemum crystallinum L. πνπ έρεη 

αλαπηύμεη έλα ηδηαίηεξν κεραληζκό πξνζαξκνγήο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

απνζέηνληαο θαηά κήθνο ησλ βιαζηώλ θαη ησλ θύιισλ ηνπ, πδαηηθό δηάιπκα ζε 

κεκβξάλεο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή θξπζηάιισλ κεηώλνληαο έηζη ηε δηαπλνή. Οη 

θξπζηαιιόκνξθεο απηέο κεκβξάλεο ηνπ πξνζδίδνπλ κηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή όςε. 

 

4.5.3.4 Έθζεζε ζε δπλαηνύο αλέκνπο. 

Γηα ηε κείσζε ηεο επηθάλεηαο, πνπ εθηείζεηαη ζηνλ άλεκν, κεξηθά θπηηθά είδε 

αλαπηύζζνληαη ζε ζπκπαγή ππνεκηζθαηξηθό ζρήκα (Centaurea spinosa L.). 

Δπίζεο, κεξηθά αλαπηύζζνπλ ην εκηζθαηξηθό απηό ζρήκα πνιύ θνληά ζην έδαθνο, 

ώζηε λα κεηώλνπλ ηελ αθαίξεζε εδάθνπο θάησ από απηά θαη θνληά ζηηο ξίδεο 
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Guinochet et Drouineau 1944 ηεο Τάμεο Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni 

Rivas-Martínez 1975 πνπ αλήθεη ζηελ Κιάζε QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. 

& O. Bolòs 1950 - Oηθόηνπνο 2270*. 

8. Κνηιώκαηα ζηλώλ (Dune slacks): βιάζηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη θάησ από 

ηελ επίδξαζε ςειήο πηεδνκεηξηθήο επηθάλεηαο λεξνύ θαη πνπ πηζαλό λα 

πιεκκπξίδεηαη θαηά ηελ πγξή πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα. Σηε Μεζόγεην είλαη ζπρλέο νη 

πγξέο θνηιόηεηεο κε θαιάκηα θαη βνύξια, πνπ είλαη ηδηαίηεξα πινύζηα 

ελδηαηηήκαηα. Δίλαη ηδηαίηεξα απεηινύκελνο νηθόηνπνο ιόγσ ηεο πηώζεο ηεο 

ζηάζκεο ηνπ λεξνύ. Αληηζηνηρνύλ ζηηο Κιάζεηο JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in 

Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, RUPPIETEA MARITIMAE J. Tüxen 1960, 

PHRAGMITO - MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941 θαη 

POTAMETEA Klika in Klika & Novák 1941- Οηθόηνπνο 2190.  

 

4.5.5. Στεκαηηθή παροσζίαζε ηες δηαδοτής ηωλ δωλώλ βιάζηεζες ποσ 

παραηερούληαη ζηης ζίλες. 
Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα κπνξεί λα εμεηαζζεί ε δώλσζε ηεο βιάζηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηε γεσκνξθνινγία ελόο ζεσξεηηθνύ ζηληθνύ νηθνζπζηήκαηνο ζε πιήξε 

αλάπηπμε. Ωζηόζν, ε ηππηθή απηή δώλσζε δελ παξνπζηάδεηαη ζε όια ηα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα. Μηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο κπνξεί λα απνπζηάδνπλ ιόγσ 

πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ή δεπηεξνγελνύο θαηαζηξνθήο από άιινπο εμσγελείο 

παξάγνληεο, αλζξσπνγελνύο ή άιιεο πξνέιεπζεο. Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ πγξώλ 

θνηισκάησλ ησλ ζηλώλ απηά κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ θαη ζε πην πξώηκεο ζέζεηο 

ζηε δηαδνρή πξηλ ηηο θίηξηλεο ή ηηο γθξίδεο ζίλεο. Όζνλ αθνξά ζηε δώλε ησλ 

γθξίδσλ ζηλώλ απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο 

νηθνηόπσλ. 

Παξόιν πνπ ε δώλσζε ηεο βιάζηεζεο ζηηο παξάθηηεο ζίλεο από ηελ 

αθηνγξακκή πξνο ην εζσηεξηθό είλαη πνιύ εκθαλήο, δελ είλαη μεθάζαξν πνηνη είλαη 

νη παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ. Οη Oosting & Billings (1942) αλαθέξνπλ ηηο 

ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ σο ηελ θύξηα αηηία, αιιά ν Van der Valk (1974) 

δίλεη έκθαζε ζην ξόιν ηεο θάιπςεο κε πξνζηηζέκελε άκκν (ζάςηκν). 

Οη Maun & Perumal (1999) πξόζθαηα αλαδσνγόλεζαλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο απηνύ θαη θαηέιεμαλ όηη ε θάιπςε κε θηλνύκελε άκκν είλαη ν 

πξσηαξρηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δώλσζεο ησλ ζηλώλ ζε έλα κε 

αιαηνύρν ιηκλαίν ζηληθό ζύζηεκα ζηελ εππαξάιηα δώλε (ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο) 

πνπ εμέηαζαλ (e.g., Zhang & Maun 1992; Maun 1996). Ωζηόζν, νη παξάθηηεο ζίλεο 

έρνπλ ηελ επηπιένλ πνιππινθόηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο αιαηόηεηαο. Οη ηειεπηαίεο 

έξεπλεο θαη κειέηεο ησλ Wilson & Sykes, (1999) ζε ηέζζεξα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαηέιεμαλ ζην όηη ηόζν ε θάιπςε από 

πξνζηηζέκελε άκκν (ζάςηκν) όζν θαη ε αιαηόηεηα είλαη θαη νη δύν ζεκαληηθνί 
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Φση. 11. Αινθπηηθνί νηθόηνπνη ζηελ Αιπθή Αθξσηεξίνπ. 

 

 

Φση. 12. Αινθπηηθνί νηθόηνπνη ζηελ Αιπθή Αθξσηεξίνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΣΙΩΝ ΑΛΜΤΡΩΝ ΕΛΩΝ 
 

5.1 Εηζαγωγή ζηα οηθοζσζηήκαηα ηωλ παραθηίωλ αικσρώλ ειώλ. 
Ωο νηθνζπζηήκαηα παξαθηίσλ αικπξώλ ειώλ ή αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ πεξηνρέο κε εδάθε κε ςειή αιαηόηεηα, κε αινθπηηθή-

εκηαινθπηηθή βιάζηεζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κηθξό ζρεηηθά αξηζκό εηδώλ 

αιιά κε θπηνθάιπςε ςειή πνπ θηάλεη ηα 90-100%. Σηε Μεζόγεην παξαηεξνύληαη 

θπξίσο ζε ρακειήο ελέξγεηαο παξάθηηεο πεξηνρέο θνληά ζε εθβνιέο πνηακώλ, 

θόιπνπο ή πίζσ από επηκήθεηο ζίλεο θαη ζίλεο ηύπνπ θξαγκσδώλ λεζίδσλ θαη ζε 

κηα πνηθηιία ππνζηξσκάησλ. Σπρλά δεκηνπξγνύλ κσζατθά βιάζηεζεο, κηα θαη ε 

δνκή ηεο βιάζηεζεο κεηαβάιιεηαη ζε κηθξή απόζηαζε, αλάινγα κε ηνπο 

δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. 

Τα πγξά παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα, γεληθά, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ππνζηξσκάησλ θαη ησλ παξαηεξνύκελσλ εηδώλ, ηεο 

ζάιαζζαο, ηνπ αλέκνπ θαη παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γε θαη ηηο ρξήζεηο 

ηεο (Packham & Willis, 1997). Ζ βιάζηεζε ε νπνία δελ κπνξεί λα απνηθήζεη ηα 

ππνζηξώκαηα ησλ αινθπηηθώλ νηθνηόπσλ ιόγσ ησλ πςειώλ επηπέδσλ δηαθόξσλ 

πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ην πςόκεηξν θαη ε αιαηόηεηα, δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνινγία ηνπο. Ο εκπινπηηζκόο ησλ εδαθώλ κε ζξεπηηθά 

από λεθξά θπηηθά πιηθά, ε ζπγθξάηεζε ησλ καιαθώλ ππνζηξσκάησλ από ηα 

θύιια, ηνπο βιαζηνύο θαη ηηο ξίδεο ησλ θπηώλ, πνπ ζπρλά δεκηνπξγνύλ ηύξθε, 

είλαη κεξηθέο από ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηώλ ζηελ νηθνινγία ησλ αινθπηηθώλ 

νηθνηόπσλ. Τν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν πνπ επεξεάδεη κηα ζεηξά παξαγόλησλ όπσο 

ηε ρσξνρξνληθή δηαβάζκηζε ηεο αιαηόηεηαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο, πνπ 

παξαδνζηαθά έρνπλ ζεσξεζεί από ηνπο πην ζεκαληηθνύο θπζηθνύο παξάγνληεο, 

δηαθνξνπνηεί αξθεηά ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ θαη 

ζπλεπώο θαη ησλ παξαηεξνύκελσλ νηθνηόπσλ (Chapman, 1974). 

 

5.2 Οηθοιογηθά ταραθηερηζηηθά ηωλ παραθηίωλ αικσρώλ ειώλ. 
Οη αινθπηηθνί νηθόηνπνη επεξεάδνληαη από δηάθνξνπο βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο 

παξάγνληεο. Τν ηνπνγξαθηθό αλάγιπθν, ηα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη πδαηηθέο 

ζπλζήθεο, ε αιαηόηεηα θαη νη ζπγθεληξώζεηο αιάησλ, πνπ εμεηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ δηάθνξα 

κηθξνελδηαηηήκαηα (ππν-νηθνηόπνπο) κε ηδηαίηεξα νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 





Οηθνζπζηήκαηα Παξάθηησλ Αικπξώλ Διώλ 

 43 

ζρεδόλ επίπεδεο  εθηάζεηο πνπ νλνκάδνληαη ηεγάληα. Τν αλαδπόκελν επίπεδν πνπ 

αθνινπζεί νδεγεί ζε έλα αλάρσκα πνπ δεκηνπξγείηαη πάλσ από ηελ αθηνγξακκή 

θαη ην Υςειό Παιιηξντθό Σεκείν (HWMST). 

Γίλεηαη μεθάζαξν όηη απηή ε ηππηθή δνκή δελ παξνπζηάδεηαη ζε όια ηα αικπξά 

έιε ελώ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Μεζνγεηαθήο Βηνγεσγξαθηθήο Εώλεο θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο (βιέπε Κεθ. 5.2.9). 

 

5.2.2 Δδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Σηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ νη αινθπηηθνί νηθόηνπνη 

παξνπζηάδνληαη ζε κηα πνηθηιία εδαθώλ (ακκώδε, loams, loess, αιινπβηαθά) 

(Zohary, 1973). 

Οη πεξηζζόηεξεο αιπθέο αλήθνπλ ζε αιαηνύρα εδάθε κε θύξηα ηα άιαηα NaCl 

θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία άιισλ εδαθηθώλ θαηεγνξηώλ (flooded 

sololchalks, internal solonchalks, external solonchhalks, solonchalks κε 

θνπζθσκέλν ή καιαθό επηθαλεηαθό ζηξώκα θαη sabakh) (Zohary, 1973) θαζώο θαη 

ηιπναξγηιιώδε εδάθε (Μπακπαιώλαο, 1979). 

 

5.2.2.1 Υδαηηθές ζσλζήθες. 

Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε λεξό κπνξεί λα πνηθίιιεη εληππσζηαθά, 

απνηειώληαο έλα ζεκαληηθό παξάγνληα ζηελ νηθνινγία ησλ αικπξώλ ειώλ. 

Δηδηθόηεξα ε δηάξθεηα πιεκκύξηζεο έρεη πξνζδηνξηζηεί από αξθεηέο εξγαζίεο σο 

θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνύ ηεο βιάζηεζεο ησλ αικπξώλ ειώλ ηεο 

Δπξώπεο. Τόζν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ώζηε, ζηηο Μεζνγεηαθέο πεξηνρέο, ηα 

αικπξά έιε λα κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε πγξά αικπξά έιε θαη μεξά αικπξά έιε 

κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε λα ραξαθηεξίδεη ην θαζέλα (Alvarez Rogel et al., 2000). 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία κηα πεξηνρή είλαη πιεκκπξηζκέλε επεξεάδεηαη ν 

αεξηζκόο θαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ησλ θπηηθώλ ξηδώλ ησλ αικπξώλ 

ειώλ (redox potential) (Packham & Willis, 1997). 

 

5.2.2.2 Aιαηόηεηα - Σσγθέληρωζε αιάηωλ. 

Ζ αιαηόηεηα έρεη πξνζδηνξηζηεί σο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηε βιάζηεζε, 

από ηνλ Odum (1988), ζε εθβνιηθά έιε, σζηόζν ε δηάξθεηα πιεκκύξηζεο καδί κε 

ηελ αιαηόηεηα, έρνπλ θαζνξηζηεί σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε βιάζηεζε ζε 

Μεζνγεηαθά έιε (e.g., Grillas, 1990) θαη ζε πθάικπξα έιε ηεο Βαιηηθήο πεξηνρήο 

(e.g., Tyler, 1971 ; Jutila, 1997 ; Grace & Jutilia, 1999 ; Bouzille et al., 2001). 

Δπνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο κπνξεί λα επηδξνύλ θαη 

λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θύηξσζε ζε κεξηθά θπηηθά είδε ησλ αικπξώλ ειώλ. 

Ζ έληνλε εμαηκηζνδηαπλνή (evaporotranspiration) ηνπ θαινθαηξηνύ απνκαθξύλεη 
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ην λεξό από ην έδαθνο θαη νδεγεί ζε κεγάιε αύμεζε ζηελ αιαηόηεηα, πνπ είλαη 

κεγαιύηεξε από απηή ηεο ζάιαζζαο ζηηο Μεζνγεηαθέο πεξηνρέο. Τν ρεηκώλα ε 

ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ αξαηώλεηαη ιόγσ ηεο βξνρόπησζεο. Γηαθνξνπνίεζε ηεο 

αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεηαη θαη αλάινγα κε ην βάζνο (Packham & 

Willis, 1997). 

Ζ αλάιπζε ηεο ρσξνρξνληθήο δηαβάζκηζεο ηεο πγξαζίαο θαη ηεο αιαηόηεηαο 

(ζπγθέληξσζε θαη ηύπνο αιάησλ) κπνξεί λα θαηαδείμεη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 

νηθνηόπνπο ησλ εηδώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα αικπξά έιε, ηνπιάρηζηνλ ησλ 

εκηάλπδξσλ πεξηνρώλ κε Μεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σύκθσλα κε ζηνηρεία 

από αικπξά έιε εκηάλπδξσλ πεξηνρώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Ηζπαλίαο, καδί κε ηελ 

πγξαζία ηνπ εδάθνπο, είλαη ζεκαληηθά θαη ην ηζνδύγην ησλ ιόγσλ ησλ ηόλησλ 

Κ
+
/Νa

+
, Ca

2+
/Νa

+
, Ca

2+
/Mg

2+
 ζε ζεκείν πνπ λα επεξεάδεηαη ε δώλσζε ηεο 

βιάζηεζεο (Alvarez Rogel et al., 2000). 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ αιάησλ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ εδαθώλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θπκαίλνληαη από 0.3-3%, σζηόζν ζπγθεληξώζεηο 5-10% 

δηαιπκέλσλ αιάησλ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε εδάθε ηα νπνία όκσο δελ ζηεξίδνπλ 

βιάζηεζε. Τα θύξηα άιαηα είλαη NaCl, CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4 (Zohary, 

1973). 

 

5.2.3 Αλαπηπμηαθή δώλωζε. 
Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο «αλαπηπμηαθήο δώλσζεο» ησλ παξαθηίσλ αικπξώλ 

ειώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο ε δνκή ηνπο αληηθξύδεηαη σο κηα ζεηξά δσλώλ 

παξάιιεισλ κε ηελ αθηή, κε ηηο λεόηεξεο ζηα ρακειόηεξα πςνκεηξηθά επίπεδα θαη 

θνληά ζηελ αθηή ελώ ηα παιαηόηεξα πην καθξηά από ηελ αθηή. Οη Davy & Costa 

(1992), όκσο, έρνπλ εληνπίζεη αξθεηέο παγίδεο ζηε ζεσξία απηή, ελώ νη Packham 

& Willis (1997) ηε ραξαθηεξίδνπλ σο αιεζνθαλή. 

 

5.2.4 Απηνγελείο θαη αιινγελείο παξάγνληεο. 
Σηε δηαδνρή επηδξνύλ, ζύκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεσξία ηεο δηαδνρήο, 

απηνγελείο παξάγνληεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηνλ ξόιν ησλ ππαξρόλησλ νξγαληζκώλ 

λα ηξνπνπνηνύλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, νδεγώληαο ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ 

θπηηθώλ θαη ησλ δσηθώλ θνηλνηήησλ (Clements, 1916) πξνο κηα θαηαιεθηηθή 

(climax). Σηελ θαηαιεθηηθή θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη αύμεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο ησλ εηδώλ θαζώο θαη ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ πνζνύ ηνπ 

νξγαληθνύ πιηθνύ κε ην ρξόλν (Odum, 1969). Ταπηόρξνλα παξαηεξείηαη ε 

επίδξαζε από αιινγελείο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο 

ζε ζεκείν πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε κεηάβαζε πξνο κηα θαηαιεθηηθή θαηάζηαζε 

(climax). Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο, όπσο νη πςειέο δώλεο ησλ παξαθηίσλ αικπξώλ 

ειώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο, παξνπζηάδεηαη έληνλε ε δξάζε απηνγελώλ 
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Φωη. 13. Οηθόηνπνη παξαθηίσλ αικπξώλ ειώλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, Αθξσηήξη. 

 

 
Φωη. 14. Halopeplis amplexicaulis (Vahl.) Ungern-Sternb.  
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δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκό ηεο πξνηίκεζεο απηήο (Breckle, 1990; Grattan & 

Grieve, 1992; Curtin et al., 1993). 

Δπίζεο, άιινη εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη όηη δηαηαξαρέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ζξέςεο θαη ηεο θσηνζύλζεζεο παξαηεξνύληαη ζε θπηά κε αληζνξξνπία ζην 

ηζνδύγην Ca
2+

/Mg
2+

 (Grattan & Grieve, 1992). 

 

5.2.6 Πξνζαξκνγέο ηωλ θπηώλ ζηα αιαηνύρα εδάθε. 
Ζ παξνπζία ηεο πςειήο αιαηόηεηαο ζην έδαθνο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

επεξεαζκό ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο θαη νπζηαζηηθά ηελ θαηαζηξνθή ηεο εδαθηθήο 

δνκήο, ηελ παξεκπόδηζε ηεο πξόζιεςεο λεξνύ από ηηο ξίδεο ησλ θπηώλ, ιόγσ ηεο 

αύμεζεο ηνπ σζκσηηθνύ δπλακηθνύ θαζώο θαη ηελ επίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ζηε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηώλ (Zohary, 1973). 

Μεξηθέο θπηηθέο πξνζαξκνγέο ζηελ ςειή αιαηόηεηα ησλ εδαθώλ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα.  

Τν ςειό σζκσηηθό δπλακηθό κέζα ζηα θπηηθά θύηηαξα (ςειόηεξν από απηό 

ηνπ εδάθνπο) κεηώλεη ηε δπζθνιία πξόζιεςεο λεξνύ από ηα θπηά ησλ αιαηνύρσλ 

εδαθώλ. Αξθεηά θπηά απαιιάζζνληαη από ην πιεόλαζκα αιάησλ κε ηελ έθθξηζε 

αιαηνύρσλ ελώζεσλ από εηδηθνύο αδέλεο. Μεξηθά θπηά, όπσο κεξηθά είδε ηνπ 

γέλνπο Atriplex, ζπζζσξεύνπλ ζηα θύηηαξά ηνπο πνζόηεηεο αιάησλ πνιύ 

ςειόηεξεο από απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αξλεηηθώλ 

επηδξάζεσλ ηεο αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο, κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ βαζκνύ 

δηαπλνήο. Άιια αιόθπηα έρνπλ άθζνλν αεξέγρπκα ζην ξηδηθό ζύζηεκα 

(intercellular lacunae) θαη ζύκθσλα κε ηνλ Adam (1990) θηάλεη κέρξη θαη ην 60% 

ησλ ξηδώλ επηηξέπνληαο ηε δηάρπζε ηνπ αέξα από ηνπο βιαζηνύο, πνπ επίζεο 

έρνπλ άθζνλν αεξέγρπκα, κεηώλνληαο έηζη ην πνζό ηεο αλαπλνήο πνπ απαηηείηαη 

(Armstrong et al. 1985).  

Ο ζσκαηηθόο πνιπκνξθηζκόο ησλ ζπεξκάησλ απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή 

πξνζαξκνγή ησλ εηήζησλ αινθύησλ. Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπ ζσκαηηθνύ 

πνιπκνξθηζκνύ έρεη ζρνιηαζζεί από πνιινύο εξεπλεηέο (e.g., Baskin & Baskin, 

1976; Bewley & Black, 1982; Flint & Palmblad, 1978; Harper, 1977; Harper et al., 

1970; Silvertown, 1984; Ungar, 1979) θαη έρνπλ θαηαιήμεη όηη νη δηαθνξέο ζηε 

θπηξσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ζπεξκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ επέθηαζε ηεο πεξηόδνπ θύηξσζεο. Δπηηξέπεη ζηα κεηξηθά θπηά λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηθξαηνύζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, επεηδή κπνξνύλ λα 

αιιάδνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθώλ απνζεκάησλ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

ζπεξκάησλ κέζα ζε κηα απμεηηθή πεξίνδν. Οη δηαθνξέο ζην κέγεζνο ησλ 

ζπεξκάησλ θαη ν ρξόλνο ηεο θύηξσζεο έρεη απνδεηρζεί όηη επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνινγία ησλ πιεζπζκώλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηελ 

αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα, ζην δπλακηθό επηβίσζεο θαη ζην αλαπαξαγσγηθό 
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πεξίγξακκα ησλ αικπξώλ ειώλ. Δπίζεο, ε παξνπζία ησλ ξεκαηηώλ είλαη πνιιέο 

θνξέο πνιύ πεξηνξηζκέλε ή δελ ππάξρεη θαζόινπ (Φαηδερακπήο, 2005). 

Οη ζρέζεηο θπηώλ θαη εδάθνπο επίζεο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ζηηο 

Μεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, όπνπ ηα εδάθε ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρώλ από ηελ αθηή δελ έρνπλ πάληα ηε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε αιάησλ, 

όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα αικπξά έιε ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο πνπ 

θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο είλαη ε δξάζε ησλ παιηξξντθώλ θπκάησλ (Callawayet 

al., 1990, Pennings & Callaway, 1992). Δπηπξόζζεηα, ζηηο Μεζνγεηαθέο πεξηνρέο, 

ε ελαιιαγή βξνρεξώλ πεξηόδσλ, θαηά ηηο νπνίεο ηα άιαηα παξαζύξνληαη πξνο 

ηνπο βαζύηεξνπο εδαθηθνύο νξίδνληεο, θαη πεξηόδσλ μεξαζίαο, όπνπ επαλέξρνληαη 

ζηνπο επηθαλεηαθνύο νξίδνληεο, επηθέξνπλ κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αιαηόηεηαο, ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζηνλ ηύπν ησλ αιάησλ (Chapman, 1974 ; 

Alvarez Rogel et al., 1997a). Σύκθσλα κε ηηο εξγαζίεο ησλ Alvarez Rogel et al. 

(2000) θαηά ηελ πγξή πεξίνδν ησλ κεζνγεηαθώλ πεξηνρώλ ε ζπλνιηθή 

ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ πέθηεη, αιιά όρη νκνηόκνξθα ζε όια ηα ηόληα αιάησλ ή 

ζε όινπο ηνπο νηθνηόπνπο. Τα ηόληα Μg
2+

, Na
+
 θαη Cl

-
 θαίλεηαη λα πέθηνπλ 

δξαζηηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηα Ca
2+

, K
+
 θαη SO4

2-
 επεξεάδνληαο ηηο αλαινγίεο  ησλ 

ηόλησλ. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

θπηνθνηλνηήησλ. 

 

5.2.8 Οη θύξηνη ηύπνη βιάζηεζεο ηωλ παξαθηίωλ αικπξώλ ειώλ ηεο 

Δπξώπεο, κε έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο Αλαηνιηθήο πεξηνρήο ηεο 

Μεζνγεηαθήο Βηνγεωγξαθηθήο Εώλεο. 
Οη θύξηνη ηύπνη βιάζηεζεο ησλ παξαθηίσλ αικπξώλ ειώλ ηεο Δπξώπεο, κε 

έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο Μεζνγεηαθήο Βηνγεσγξαθηθήο Εώλεο πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα θαη ζε θάζε δώλε γίλεηαη κηα αληηζηνίρηζή ηνπο κε ηνπο ηύπνπο 

νηθνηόπσλ, θαζώο θαη κε syntaxa βιάζηεζεο. Ζ αληηζηνίρηζε κε syntaxa (θπξίσο 

ζε επίπεδν Κιάζεο, Τάμεο, ή Σπλδέζκνπ) έγηλε ζύκθσλα κε ην Corine biotope 

manual (1991) θαη ηνλ Τερληθό Οδεγό Φαξηνγξάθεζεο γηα ην Γίθηπν Natura 2000 

ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (1999) θαη επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηε βηνγεσγξαθηθή δώλε ηεο 

Μεζνγείνπ. 

Ληκλοζάιαζζες - Οηθόηοπος 1150*: Δίλαη εθηάζεηο ξερώλ αικπξώλ λεξώλ 

ζηηο αθηέο, πνηθίιεο αιαηόηεηαο θαη βάζνπο λεξνύ, κεξηθώο ή νιηθώο απνθνκκέλα 

από ηε ζάιαζζα κε ακκνζύξζεηο θαη θξνθάιεο ή θαη πην ζπάληα από βξάρνπο. Ζ 

αιαηόηεηα κπνξεί λα πνηθίιιεη από πθάικπξε έσο ππεξύαιε θαη εμαξηάηαη από ηε 

βξνρόπησζε, ηελ εμάηκηζε θαη ηελ εηζξνή ζαιαζζηλνύ ή γιπθνύ λεξνύ από 

θαηαηγίδεο ή θαηάθιπζε από ηηο πιεκκύξεο από ηε ζάιαζζα θαηά ην ρεηκώλα. 

Φσξίο βιάζηεζε ή κε βιάζηεζε πνπ αληηζηνηρνύλ ζε synataxa ησλ Κιάζεσλ 

ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1958, CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex 
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απνηειεί κηα ζεσξεηηθή δηαδνρή, αθνύ δηάθνξνη παξάγνληεο, όπσο ε 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνγξαθία ηνπ θάζε παξάθηηνπ αικπξνύ έινπο, αιιάδνπλ ηηο 

πδαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αιαηόηεηα, κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη θαη ε 

δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο. Σε γεληθέο γξακκέο όκσο ε πην πάλσ ζεσξεηηθή δηαδνρή 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο ρακειόηεξεο πεξηνρέο 

απαληάηαη ν νηθόηνπνο 1150 ελώ ζηηο ςειόηεξεο, πνπ δελ πιεκκπξίδνπλ, ν 

νηθόηνπνο 1510. Αλάκεζα ζηνπο δύν απηνύο νηθόηνπνπο, ζηα δηάθνξα αικπξά 

έιε, ελαιιάζνληαη νη νηθόηνπνη 1310, 1410 θαη 1420, αλάινγα κε ηελ ηνπνγξαθία, 

ηηο πδαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αιαηόηεηα, ελώ έλαο ή πεξηζζόηεξνη από απηνύο 

κπνξεί θαη λα απνπζηάδνπλ εληειώο. 

Μεηά ηηο δώλεο απηέο ελδερνκέλσο λα παξαηεξνύληαη δώλεο βιάζηεζεο 

ραξαθηεξηζηηθέο ησλ πθάικπξσλ ή γιπθέσλ πδάησλ ή άιινη ηύπνη βιάζηεζεο κε 

ραξαθηεξηζηηθνί ησλ αικπξώλ ειώλ, όπσο ζίλεο, ζακλώλεο θιπ. 

 

5.2.10 Απεηιέο. 
Γεληθά, νη παξάθηηνη πγξνβηόηνπνη θαη βαιηόηνπνη είλαη από ηνπο πην 

απεηινύκελνπο νηθόηνπνπο ζηε Μεζόγεην. Πεξηνξίδνληαη ζηα ρακειόηεξα ζεκεία 

ησλ πνηακώλ θαη ζηα ζηόκηα ησλ εθβνιώλ. Ωο ρώξνη επίπεδνη θαη κε ζρεηηθά 

αξαηή βιάζηεζε, ζεσξνύληαη ζπρλά ηδαληθνί γηα δηάθνξεο κνξθέο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Ωο απεηιή κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη ε αξλεηηθή εθηίκεζε πνπ 

έρνπλ νη θάηνηθνη ησλ γύξσ πεξηνρώλ, νη νπνίνη ηνπο βιέπνπλ σο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο αλεπηζύκεησλ εληόκσλ. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επηδεκίεο 

εινλνζίαο πνπ είραλ εμαπισζεί ζηηο πεξηνρέο απηέο πξηλ από δεθαεηίεο (Mayer, 

1995).  

Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθόηεξα κεγέζε όπσο ην ύςνο ηεο βξνρόπησζεο, 

ε δύλακε ησλ θπκάησλ, ε ζπρλόηεηα ησλ θαηαηγίδσλ θαη ε ζεξκνθξαζία 

ζπζρεηίδνληαη ζηελά θαη επεξεάδνπλ ηελ νηθνινγία ησλ παξαθηίσλ αικπξώλ ειώλ 

θαη ζπλεπώο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηαηήξεζε ησλ νηθνηόπσλ απηώλ. 

 

5.2.11 Γηαηήξεζε. 
Ζ δηαηήξεζε ησλ παξάθηησλ αικπξώλ ειώλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θάζε ηύπνπ βιάζηεζεο θαζώο θαη ησλ 

νηθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηνλ θάζε ηύπν. Κάζε 

ηύπνο βιάζηεζεο έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο ζεκαληηθά γηα ζθνπνύο 

δηαηήξεζεο θαη νηθνινγίαο θαζώο θαη γηα ηελ αγξνβηνπνηθηιόηεηα θαη ηε 

γεσπνλία. 
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Φωη. 15. Οδήγεζε ζε νηθόηνπνπο παξαθηίσλ αικπξώλ ειώλ, Αθξσηήξη. 

 

Φωη. 16. Νεθξά θπηηθά πιηθά θάησ από Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Πξσηαξρηθό ζηάδην ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθε 

απνηέιεζε ε πνιύ θαιή αλαγλώξηζε ησλ πεξηνρώλ κειέηεο θαη ν εληνπηζκόο ησλ 

εκθαλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, πνπ αθνξνύλ ζηε ρισξίδα, ζηε βιάζηεζε θαη 

ζηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. Η πιεζώξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαλ ζην 

πεδίν απαίηεζε ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ εληύπνπ (Έληππν Φπηνθνηλσληνινγηθήο, 

Οηθνινγηθήο Γεηγκαηνιεςίαο- Χαηδερακπήο, 2005). 
 

Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ θπηηθώλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ 

πνπ ζπιιέγεθαλ από ηνλ πξώην ζπγγξαθέα, από ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 έσο θαη ηνλ 

Ινύλην ηνπ 2004, θαηά ηε δηάξθεηα πνιπάξηζκσλ επηζθέςεσλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο 

κειέηεο. Οη ζπιινγέο ρισξηδηθνύ πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ηνπο κήλεο 

Μάξηην έσο θαη Αύγνπζην, αιιά εξεπλεηηθέο επηζθέςεηο θαη ζπιινγέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε άιιεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ώζηε λα είλαη όζν ην δπλαηό 

πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο. Έρνπλ 

ζπιιεγεί πάλσ από 1,200 θπηηθά δείγκαηα ηα νπνία απνμεξάλζεθαλ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε δείγκαηα από ην Δζληθό Βνηαλνιόγην 

(National Herbarium of Cyprus) ζην Ιλζηηηνύην Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ θαη από ην 

Βνηαλνιόγην ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ θαη ηα νπνία απνηεινύλ κία πξνζσπηθή 

ζπιινγή ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα. 
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ην Flora of 

Cyprus (Meikle 1977, 1985). Σπκπιεξσκαηηθά, ειήθζεζαλ ππόςε ηα έξγα Flora 

Europaea (Tutin et al. 1964-1980), Flora Hellenica (Strid & Tan, 1997, 2002) θαη 

Flora Palaestina (Zohary, 1966). Γηα ηελ νλνκαηνινγία αθνινπζήζεθε ην Flora of 

Cyprus θαζώο θαη πην πξόζθαηεο εξγαζίεο γηα θπηηθά είδε πνπ δελ αλαθέξνληαη 

ζε απηό. Χξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαη άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ θππξηαθή ρισξίδα: Chrtek & Slavik, 1981; Gehu et al. 1984; Costa, 

1984; Gehu, 1990; Alziar, 1991; Vogt & Aparicio, 1991; Della, 1992; Chrtek & 

Slavik, 1993; Brullo et al. 1993; Chrtek & Slavik, 1994; Della & Iatrou, 1995; 

Tzanoudakis, 1999; Hand, 2000; Hand, 2001, Kalheber, 2001; Scholz, 2001 θ.α. 
 

Γηελεξγήζεθε κηα πιήξεο αλάιπζε ηεο ζπζηεκαηηθήο-βνηαληθήο ηαμηλόκεζεο 

ησλ δεηγκάησλ, ηνπ ελδεκηζκνύ, ησλ βηνηηθώλ κνξθώλ, ηεο ρσξνινγίαο (γηα 
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ζπιιέρζεθε εδαθηθό δείγκα γηα εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο. Σπλνιηθά ζπιιέρηεθαλ 

106 δείγκαηα εδάθνπο από ηελ επηθαλεηαθή ζηνηβάδα (0-30 cm) από 106 

επηιεγκέλεο relevés. Η δεηγκαηνιεςία αθνινύζεζε ηηο νδεγίεο ηεο FAO (1977). 
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Φωτ. 17. Θηληθνί νηθόηνπνη ζηελ Αγία Θέθια. 

 

 

Φωτ. 18. Θηληθνί νηθόηνπνη ζηελ πεξηθξαγκέλε πεξηνρή Αθξσηεξίνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ 

 

ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΡΕΥΝΑ 

 

7.1 Γενική περιγραθή ηφν περιοτών έρεσνας. 

ηηο πεξηνρέο έξεπλαο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη όινη νη 

νηθόηνπνη ησλ ζηλώλ θαη αινθύησλ ηεο Κύπξνπ θαη αλήθνπλ ζε πέληε επαξρίεο θαη 

ηέζζεξηο Βνηαληθέο δηαηξέζεηο ηεο Κύπξνπ. Έρνπλ αλαγλσξηζηεί 8 ηύπνη θπζηθώλ 

ζηληθώλ νηθνηόπσλ, πνπ εληνπίδνληαη ζε 22 θπξίσο πεξηνρέο, από ηνλ Πύξγν 

Σπιιεξίαο (Βνξεηνδπηηθόηεξν πξνζσξηλό άθξν) κέρξη ηελ πεξηνρή Κάππαξεο 

(Αλαηνιηθόηεξν πξνζσξηλό άθξν) ελώ νη 3 αινθπηηθνί νηθόηνπνη έρνπλ κειεηεζεί 

ζηηο ηξεηο θύξηεο πεξηνρέο παξνπζίαο ηνπο (Αιπθή Αθξσηεξίνπ, Αιπθέο Λάξλαθαο 

θαη Αιπθέο Λάξλαθαο-Κηηίνπ) (Δηθόλα 6). Σα νλόκαηα ησλ πεξηνρώλ θαη ε 

γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 

Δικόνα 6. Υάξηεο κε ηηο Βνηαληθέο δηαηξέζεηο (Meikle, 1977) θαη ηα ζηληθά θαη αινθπηηθά 
νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ (Ι: Υεξζόλεζνο Αθάκα, II: Οξνζεηξά ηνπ Σξνόδνπο, III: 

Νόηηα πεξηνρή γύξσ από ηε Λεκεζό, IV: Πεξηνρή Λάξλαθαο, V: Αλαηνιηθό ηκήκα ηεο 
Κεληξηθήο πεδηάδαο, VI: Γπηηθό ηκήκα ηεο Κεληξηθήο πεδηάδαο, VII: Βόξεηεο πιαγηέο θαη 

θνξπθέο ηνπ Πεληαδαθηύινπ, VIII: Υεξζόλεζνο Καξπαζίαο). 
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7.2 Κλιμαηικά – Βιοκλιμαηικά ζηοιτεία. 

Η βιάζηεζε ησλ ππό κειέηε νηθνηόπσλ αλήθεη ζηελ αδσληθή βιάζηεζε, 

δειαδή ηε βιάζηεζε πνπ ε θαηαλνκή ηεο δελ επεξεάδεηαη ηόζν από θιηκαηηθνύο 

όζν από εδαθηθνύο παξάγνληεο θαη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Χζηόζν, γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ πεξηνρώλ πνπ κειεηήζεθαλ 

εμεηάζηεθαλ θαη ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηηο βξνρνπηώζεηο.  

7.2.1 Μετεωπολογικοί σταθμοί. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θιίκαηνο ησλ πεξηνρώλ πνπ κειεηήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ 

πιεζηέζηεξν κεηεσξνινγηθό ζηαζκό. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ελλέα 

κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δεθαεηία 1991-2000. Η 

γεσγξαθηθή ζέζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 θαη ζηελ 

Δηθόλα 7. 

 

 

Αριθμός 

Μεηεφρ/κού 

Σηαθμού 

Όνομα 

Σηαθμού 

Υυόμεηρο Γεφγραθικό 

Πλάηος 

Γεφγραθικό 

Μήκος 

Περιοτές 

Μελέηης 

32 Κάζηθαο 650 Ν 34° 55' 00" Δ  32° 26' 00" 15, 16, 17 

82 Αεξνδξόκην 

Πάθνπ 

8 Ν 34° 43' 00" Δ  32° 29' 00" 14 

90 Γαζηθόο η. 

Γηαιηάο 

3 Ν 35° 06' 00" Δ  32° 31' 00" 12 

190 Αζηπλνκηθόο 

η. Απδήκνπ 

90 Ν 34° 42' 00" Δ  32° 46' 00" 1, 4, 5, 10, 

11 

388 Νέν Ληκάλη 

Λεκεζνύ 

3 Ν 34° 40' 00" Δ  33° 01' 00" 18, 19, 20, 

21 

429 Φξάγκα 

Γεξκαζόγεηαο 

70 Ν 34° 45' 00" Δ  33° 05' 00" 13 

731 Αεξνδξόκην 

Λάξλαθαο 

1 Ν 34° 53' 00" Δ  33° 38' 00" 2, 3, 22 

810 Ππξνζβεζηηθόο 

η. Ξπινθάγνπ 

50 Ν 34° 58' 00" Δ  33° 51' 00" 7, 8, 9 

889 Ννζνθ. 

Παξαιηκλίνπ 

65 Ν 35° 04' 00" Δ  33° 58' 00" 6 

Πίνακας 6. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, ησλ νπνίσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα. 
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Δικόνα 7. Γίθηπν Μεηεσξνινγηθώλ ηαζκώλ ηεο Κύπξνπ, από ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

 

7.2.2 Θεπμοκπασία τος αέπα. 
Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα απνηειεί ζεκαληηθό αβηνηηθό παξάγνληα, πνπ δελ 

επηδξά κόλν ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηώλ, αιιά θαη ζηε γεσγξαθηθή 

εμάπισζή ηνπο θαη  ζηε ζύλζεζε ησλ θπηνθνηλνηήησλ θαη ηεο βιάζηεζεο. 

Η Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία ζην ζύλνιν ησλ πεξηνρώλ κειέηεο θπκαίλεηαη 

κεηαμύ 8.1 °C (Ιαλνπάξηνο-Αθάκαο) θαη 28.8 °C (Αύγνπζηνο-Πύξγνο) ελώ ε Μέζε 

Δηήζηα Θεξκνθξαζία κεηαμύ 16.4 °C (Αθάκαο) θαη 20.4 °C (Πύξγνο) (Πίλαθαο 7). 

 

Μ. 

Ση. 

Θερμο-

κραζία 

Ι. Φ. Μ. A.  Μ. Ι. Ι. Α. Σ. Ο. Ν.  Γ. Περ/τές 

Μελέηης 

 Μέζε  

Μέγ. 

11.4 11.4 13.4 18.1 22.7 27.5 29.6 29.3 26.5 23.5 17.7 13.1 15,  

16,  

32 Μέζε  

Διάρ. 

5.3 4.8 6.2 9.6 13.9 17.9 20.4 20.6 17.8 15 10.4 7.1 17 

 Μέζε 

Μεληαία 

8.4 8.1 9.8 13.9 18.3 22.7 25 25 22.2 19.3 14.1 10.1  

 Μέζε  

Μέγ. 

16.9 16.7 18 21.2 24.1 27.7 29.7 30.3 28.7 26.7 22.3 18.6 14 

82 Μέζε  

Διάρ. 

7.5 7 8 10.7 14.1 17.5 20 20.7 18.3 16.2 12.2 9.3  





Κεθάιαην VIΙ 

 64 

ηελ Δηθόλα 8 παξνπζηάδεηαη ην Γηάγξακκα ηεο Μέζεο Μεληαίαο 

Θεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ησλ πιεζηέζηεξσλ, ζηηο κειεηνύκελεο 

πεξηνρέο, κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην Ιζηόγξακκα 

ηεο Μέζεο Δηήζηαο Θεξκνθξαζίαο (Δηθόλα 9). 

 

Ετήσια Πορεία της Μέσης Μηνιαίας Θερμοκρασίας
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Πύργος Λάρνακα Κάβο Πύλα Παραλίμνι

Δικόνα 8. Γηάγξακκα ηεο Μέζεο Μεληαίαο Θεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ησλ 

πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο. 
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Ακάμας Τίμη Γιαλιά Επισκοπή Ακρωτήρι Πύργος Λάρνακα Κ.Πύλα Παραλίμνι

Μέση Ετήσια Θερμοκρασία

Δικόνα 9. Ιζηόγξακκα ηεο Μέζεο Δηήζηαο Θεξκνθξαζίαο ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο.  
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7.2.3 Βποσόπτωση. 
Σν εηήζην ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ, ε θαηαλνκή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο, θαζώο επίζεο θαη ε έληαζε θαη ε δηάξθεηά ηνπο απνηεινύλ ζεκαληηθνύο 

παξάγνληεο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηύπνπ θαη ηεο ζύλζεζεο ηεο βιάζηεζεο πνπ 

επηθξαηεί ζε θάζε πεξηνρή. 

Η Μέζε Μεληαία Βξνρόπησζε ζηηο πεξηνρέο κειέηεο ζπλνιηθά θπκαίλεηαη 

κεηαμύ 0 θαη 131.4 mm (Αθάκαο) ελώ ε Μέζε Δηήζηα Βξνρόπησζε από 551.2 mm 

(Αθάκαο) θαη 323.6 mm (Κάβν Πύια). 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε Μέζε Μεληαία 

Βξνρόπησζε ησλ επηιεγκέλσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ, θαζώο θαη ε Μέζε 

Δηήζηα Βξνρόπησζή ηνπο (Πίλαθαο 8). 

 

 Μέζη Μηνιαία Βροτόπηφζη (1991-2000) 

Μήλεο Αθάκαο Σίκε Γηαιηά Δπηζθνπή Αθξσηήξη Πύξγνο Λάξλαθα Κ.Πύια Παξαιίκλη 

Ιαλ. 98,5 67,7 69,7 76,8 72 76,3 62,4 63,1 75,3 

Φεβ. 82,1 55,9 55,9 75 62,9 61,7 35,1 43,1 50 

Μάξ. 63 40,3 45,3 47,5 43,5 46,7 37,4 29,3 26,8 

Απξ. 34 15,8 28,1 21,7 16,2 21,5 16,6 15,9 22,6 

Μάη. 13,9 6,8 11,6 6 4 7,8 10,4 8,8 9,8 

Ινύλ. 0 0,9 1,3 0 0 3,9 3,2 1,6 1,1 

Ινύι. 0,7 0,4 0 0,5 0 6,5 0,6 0,1 0,1 

Αύγ. 0,3 0 1,2 0 0 0,2 0,4 0 0,5 

επη. 6,1 5,2 6,3 9,8 2,3 5,6 4 1,5 4,9 

Οθη. 32,1 22 31,8 21,5 18,5 20,8 16,1 17,6 19,2 

Ννέκ. 89,1 74,1 56,9 76,8 97,3 95,7 66,5 58,2 56,6 

Γεθ. 131,4 86,8 92,5 99,5 96,4 106,1 86,4 84,4 95,2 

ΤΝΟΛΟ 551,2 375,9 400,6 435,1 413,1 452,8 339,1 323,6 362,1 

Πίνακας 8. Μέζε Μεληαία Βξνρόπησζε θαη Μέζε Δηήζηα Βξνρόπησζε ησλ 
πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο. 

 

 

ηελ Δηθόλα 10 παξνπζηάδεηαη ε Δηήζηα Πνξεία ηεο Μέζεο Μεληαίαο 

Βξνρόπησζεο ησλ πιεζηέζηεξσλ, ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο, κεηεσξνινγηθώλ 

ζηαζκώλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην Ιζηόγξακκα ηεο Μέζεο Δηήζηαο 

Βξνρόπησζεο (Δηθόλα 11). 
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Ετήσια Πορεία της Μέσης Μηνιαίας Βροχόπτωσης 
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Πύργος Λάρνακα Κάβο Πύλα Παραλίμνι

Δικόνα 10. Γηάγξακκα ηεο Μέζεο Μεληαίαο Βξνρόπησζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ησλ 

πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο. 
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Δικόνα 11. Ιζηόγξακκα ηεο Μέζεο Δηήζηαο Βξνρόπησζεο ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο. 
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7.2.4 Βιολογική ταξινόμηση τος κλίματορ. 

7.2.4.1 Βροτοθερμικός δείκηης - Γιάκριζη βιοκλιμαηικών ορόθφν. 
Ο θαζνξηζκόο ηνπ βηνθιίκαηνο κηαο πεξηνρήο είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ζε 

κειέηεο δηεξεύλεζεο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο κηαο πεξηνρήο. Από 

ηνπο θιηκαηηθνύο παξάγνληεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί, από νηθνινγηθήο απόςεσο, 

είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε βξνρόπησζε, πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ 

αλάπηπμε θαη εμάπισζε ή νξόθσζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βηνθιίκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, νη 

πεξηζζόηεξν απνδεθηέο κέζνδνη είλαη: ε κέζνδνο ησλ βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ 

(Emberger), ε κέζνδνο ηνπ μεξνζεξκηθνύ δείθηε (Emberger, Gaussen, Bangouls & 

Gaussen) θαη ε κέζνδνο δηάθξηζεο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο 

(Bangouls & Gaussen). Η πην επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδνο γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ 

βηνθιίκαηνο είλαη απηή ησλ βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ. Οη βηνθιηκαηηθνί όξνθνη ζην 

ρώξν ηνπ κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο έρνπλ θαζνξηζζεί από ηνλ Emberger (1942, 1955) 

θαη ηξνπνπνηεζεί από ηνλ Sauvage (1963) κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θιηκαηνγξάκκαηνο 

(Δηθόλα 12) θαη ηζρύνπλ κόλν γη’ απηή ηελ πεξηνρή. Αο ζεκεησζεί όηη σο βηνθιίκα 

κηαο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη ε βηνινγηθή έθθξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο 

ηνπ θιίκαηόο ηεο, κέζσ ηεο θπζηθήο ηεο βιάζηεζεο (Ιαηξνύ, 1986). Η έλλνηα ηνπ 

βηνθιηκαηηθνύ νξόθνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Μαπξνκκάηε (1980) θαη Αζαλαζηάδε 

(1982), αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηαθόξπθε δηαδνρή ηνπ βηνθιίκαηνο, ζηελ νπνία 

νθείιεηαη θαη ε θαηαθόξπθε δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο. 

ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ θιηκαηνγξάκκαηνο απηνύ αληηπξνζσπεύεηαη ην 

νκβξνζεξκηθό πειίθν Q2, ελώ ζηνλ νξηδόληην ν δείθηεο m, πνπ εθθξάδεηαη ζε 
◦
C. 

ύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπ Emberger: 

Q2  =    2000P 

       (M+m)(M-m) 

όπνπ:  

P= εηήζηα βξνρόπησζε ζε mm 

Μ= κέζε ηηκή ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ζεξκόηεξνπ κήλα ζε 

απόιπηνπο βαζκνύο (273.2 
◦
Κ αληηζηνηρνύλ ζε 0

◦
C) 

m= κέζε ηηκή ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα ζε 

απόιπηνπο βαζκνύο 

 

Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ηνπνζεηνύληαη ζην θιηκαηόγξακκα, αλάινγα κε ην 

νκβξνζεξκηθό πειίθν ηνπο. ην δηάγξακκα νη θακπύιεο γξακκέο είλαη ζηαζεξέο 

θαη θαζνξίδνπλ ηα όξηα ησλ βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ. Καηαθόξπθεο επζείεο 

γξακκέο δηαρσξίδνπλ ηνπο ππννξόθνπο θάζε βηνθιηκαηηθνύ νξόθνπ θαη απηό 

γίλεηαη κε βάζε ηνλ κέζν όξν ησλ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα 

σο εμήο:  
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Δύρος Μέζοσ Όροσ Θερμοκραζιών Ψστρόηεροσ Μήνα Χαρακηηριζμός 

Χειμώνα 

m ≥7°C ζεξκόο 

3°C < m> 7°C ήπηνο 

0°C < m> 3°C ςπρξόο 

m < 0°C δξηκύο 

 

Οη πεξηνρέο κειέηεο παξνπζηάδνπλ νκβξνζεξκηθά πειίθα, πνπ θπκαίλνληαη από 

41.6 ζηελ πεξηνρή Κάβν Πύια έσο θαη 76.5 ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθάκα (Πίλαθαο 9). 

 

Περιοτές Μελέηης P (mm) M (°K) 

(0°C=273.2°K) 

m (°K) M+m M-m (M+m)(M-m) 

 

Q2 

Αθάκαο 551.2 302.8 278 580.8 24.8 14403.8 76.5 

Σίκε 375.9 303.5 280.2 583.7 23.3 13600.2 55.3 

Γηαιηά 400.6 305.1 280.8 585.9 24.3 14237.4 56.3 

Δπηζθνπή 435.1 307.8 280.6 588.4 27.2 16004.5 54.4 

Αθξσηήξη 413.1 306 280.8 586.8 25.2 14787.4 55.9 

Πύξγνο 452.8 309.2 279.4 588.6 29.8 17540.3 51.6 

Λάξλαθα 339.1 305.9 279.9 585.8 26 15230.8 44.5 

Κ.Πύια 323.6 305.4 278.8 584.2 26.6 15539.7 41.6 

Παξαιίκλη 362.1 306.3 280.8 587.1 25.5 14971.1 48.4 

Πίνακας 9. Βξνρνζεξκηθά πειίθα (°C) θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ςπρξόηεξνπ κήλα 
(m ζε °K) ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ζηηο κειεηνύκελεο πεξηνρέο. 

 

Περιοτές Μελέηης m (°C) Q2 Όροθος Υποόροθος 

Αθάκαο 4.8 76.5 Ύθπγξνο Ήπηνο 

Σίκε 7 55.3 Ηκίμεξνο Ήπηνο 

Γηαιηά 7.6 56.3 Ηκίμεξνο Θεξκόο 

Δπηζθνπή 7.4 54.4 Ηκίμεξνο Θεξκόο 

Αθξσηήξη 7.6 55.9 Ηκίμεξνο Θεξκόο 

Πύξγνο 6.2 51.6 Ηκίμεξνο Ήπηνο 

Λάξλαθα 6.7 44.5 Ηκίμεξνο Ήπηνο 

Κ.Πύια 5.6 41.6 Ηκίμεξνο Ήπηνο 

Παξαιίκλη 7.6 48.4 Ηκίμεξνο Θεξκόο 

Πίνακας 10. Βηνθιηκαηηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ κειεηνύκελσλ πεξηνρώλ κε βάζε ην 
ύζηεκα Emberger. 

 

Οη Μεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ησλ ππό κειέηε πεξηνρώλ, κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

βξνρνζεξκηθνύ δείθηε ζε ζπλδπαζκό κε ηε Μέζε Δηήζηα Βξνρόπησζε, 

παξνπζηάδνπλ βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά από Ύθπγξα-ήπηα (Αθάκαο) έσο 

Ηκίμεξα–ζεξκά (Γηαιηά, Δπηζθνπή, Αθξσηήξη, Παξαιίκλη). ηνλ Πίλαθα 10 

παξνπζηάδεηαη ν βηνθιηκαηηθόο ραξαθηεξηζκόο όισλ ησλ ππό κειέηε 

Μεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ.  
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ηελ Δηθόλα 12 θαίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππό κειέηε Μεηεσξνινγηθώλ 

ζηαζκώλ πάλσ ζην θιηκαηηθό δηάγξακκα ησλ Emberger-Sauvage. 

 

 

 
Δικόνα 12. Κιηκαηηθό δηάγξακκα ησλ Emberger-Sauvage θαη βηνθιηκαηηθνί ραξαθηήξεο 

ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ησλ πεξηνρώλ κειέηεο. 
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Σύζηημα Emberger Σύζηημα Πανηέλα Β. 

Δύξνο Θεξκνθξαζηώλ Μέζνπ Όξνπ 

Φπρξόηεξνπ Μήλα 

Υεηκώλαο Υεηκώλαο Δύξνο Θεξκνθξαζηώλ Μέζνπ Όξνπ 

Φπρξόηεξνπ Μήλα 

m ≥7°C ζεξκόο ζεξκόο m >6°C 

3°C < m< 7°C ήπηνο εύθξαηνο 3°C < m< 6°C 

0°C < m< 3°C ςπρξόο δξνζεξόο 0°C < m< 3°C  

m < 0°C δξηκύο ςπρξόο m < 0°C 

Πίνακας 13. Σα θξηηήξηα ζηε δηάθξηζε ησλ ππννξόθσλ ζηα δύν ζπζηήκαηα βηνθιηκαηηθήο 
ηαμηλόκεζεο. 

 

εκαληηθή δηαθνξά απνηειεί επίζεο ε κε ρξεζηκνπνίεζε ζηε δηάθξηζε ησλ 

βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ, θαηά ην ύζηεκα Παληέια, ηνπ Βξνρνζεξκηθνύ δείθηε Q2 

αιιά ηεο Μέζεο Δηήζηαο Βξνρόπησζεο. Οη δηαθνξέο κπνξνύλ λα θαλνύλ 

θαιύηεξα ζηνλ Πίλαθα 14, όπνπ παξνπζηάδεηαη ν ραξαθηεξηζκόο θάζε 

Μεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ κε βάζε ηα δύν ζπζηήκαηα. 

 

Περιοτές 

Μελέηης 

Μεζογειακοί 

Βιοκλιμαηικοί Όροθοι 

καηά Emberger 

Σειρά Q2 m 

(°C) 

P 

(mm) 

Ομβροθερμικοί 

Βιοκλιμαηικοί Όροθοι 

καηά Πανηέλα Β. 

Σειρά 

Αθάκαο Ύθπγξνο Ήπηνο 3 76.5 4.8 551.2 Ξεξόο Δύθξαηνο 4 

Σίκε Ηκίμεξνο Ήπηνο 2 55.3 7 375.9 Ηκηεξεκηθόο Θεξκόο 1 

Γηαιηά Ηκίμεξνο Θεξκόο 1 56.3 7.6 400.6 Ξεξόο Θεξκόο 3 

Δπηζθνπή Ηκίμεξνο Θεξκόο 1 54.4 7.4 435.1 Ξεξόο Θεξκόο 3 

Αθξσηήξη Ηκίμεξνο Θεξκόο 1 55.9 7.6 413.1 Ξεξόο Θεξκόο 3 

Πύξγνο Ηκίμεξνο Ήπηνο 2 51.6 6.2 452.8 Ξεξόο Θεξκόο 3 

Λάξλαθα Ηκίμεξνο Ήπηνο 2 44.5 6.7 339.1 Ηκηεξεκηθόο Θεξκόο 1 

Κ.Πύια Ηκίμεξνο Ήπηνο 2 41.6 5.6 323.6 Ηκηεξεκηθόο Δύθξαηνο 2 

Παξαιίκλη Ηκίμεξνο Θεξκόο 1 48.4 7.6 362.1 Ηκηεξεκηθόο Θεξκόο 1 

Πίνακας 14. Βηνθιηκαηηθόο Υαξαθηεξηζκόο ησλ κειεηνύκελσλ πεξηνρώλ ζηα δύν 
ζπζηήκαηα βηνθιηκαηηθήο ηαμηλόκεζεο. 

 

Η ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν ζπζηεκάησλ δείρλεη όηη, θαηά ην 

ύζηεκα Emberger, νη Μεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο 

Βηνθιηκαηηθνύο Οξόθνπο, ελώ θαηά ην ύζηεκα Παληέια ζε ηέζζεξηο. Έηζη 

θαίλεηαη όηη κε ην ύζηεκα Παληέια είλαη δπλαηή κηα πην ιεπηνκεξήο ηαμηλόκεζε 

ησλ Μεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ αιιά θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο. Η 

πεξίπησζε ησλ Μεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ Σίκεο, Πύξγνπ θαη Λάξλαθαο, πνπ ε 

ηαμηλόκεζή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή ζηα δύν ζπζηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηε ζύγθξηζε ησλ δύν ζπζηεκάησλ. Η ζπκπεξίιεςε ηνπ Πύξγνπ ζηελ ίδηα 

νκάδα καδί κε ηνπο ζηαζκνύο Γηαιηά, Δπηζθνπή, Αθξσηήξη αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Καιύηεξε είλαη θαη ε ζπκπεξίιεςε θαηά ην 

ύζηεκα Παληέια ησλ Μεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ Σίκεο θαη Λάξλαθαο κε ην 

Παξαιίκλη. Ο Μεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο Κάβν Πύια απνηειεί μερσξηζηή νκάδα, 





Πεξηνρέο Έξεπλαο 

 73 

Δικόνα 13. Οκβξνζεξκηθό Γηάγξακκα Πεξηνρήο Αθξσηεξίνπ (Lady’s mile, Αιπθέο, 

Αγξόθηεκα, Πεξηθξαγκέλε).  

 

 

Δικόνα 14. Οκβξνζεξκηθό Γηάγξακκα Πεξηνρήο Πόιηο-Γηαιηάο.  
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Δικόνα 15. Οκβξνζεξκηθό Γηάγξακκα Πεξηνρήο Σίκεο.  

 

 

 

Δικόνα 16. Οκβξνζεξκηθό Γηάγξακκα Πεξηνρήο Αθάκα (Σνμεύηξαο, Λάξαο). 
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Δικόνα 21. Οκβξνζεξκηθό Γηάγξακκα Πεξηνρώλ Κάβν Γθξέθν – Πξσηαξά.  
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Φφη. 19. Medicago marina L. 

 

 
Φφη. 20. Eryngium maritimum L. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ 

ΧΛΩΡΙΔΑ - 

ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

8.1 Χλωρίδα θινικών 

οικοσυστημάτων. 

8.1.1 Χλωπιδικόρ καηάλογορ ηων 

θινών ηηρ Κύππος. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Θινικέρ πεπιοσέρ μελέηηρ 
SD1:Αθξωηήξηνλ Άζπξν – Πέηξα ηνπ Ρ

Βιοηικέρ μοπθέρ - Μοπθέρ 

ανάπηςξηρ 

Χωπολογία 
A
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GYMNOSPERMAE 

CUPRESSACEAE 

[+] Cupressus sempervirens L. 

Life form: P scap 

Chorology: E-Medit (Euri) 

Distribution: SD16, SD17 

Botanical divisions: BD1 

Ecological Charact.: L{5}, Tx, K6, F5, R7, 

N2, S0 

Human Impacts: HI1, HI2 

Synanthropy: NCDV 

- Juniperus phoenicea L.

Life form: P caesp/P scap

Chorology: Euri.-Medit

Distribution: SD7, SD11, SD15, SD16,

SD17, SD18, SD19, SD20, SD21

Botanical divisions: BD1, BD3, BD4

Ecological Charact.: L{8}, T8, K5, F2, R8,

Nx, Sx

Human Impacts: HI1, HI2, HI3

Synanthropy: NDV

EPHEDRACEAE 

[+] Ephedra fragilis Desf. 

Life form: NP 

Chorology: Steno-Medit 

Distribution: SD4, SD7!!, SD11, SD16, 

SD19!!, SD20, SD21 

Botanical divisions: BD1, BD3 

Ecological Charact.: L7, T7°, K5#, F2, R8, 

N7, S2 

Human Impacts: HI1, HI2, HI3 

Synanthropy: NCDV 

PINACEAE 

[+] Pinus brutia Tenore 

Life form: P scap 

Chorology: NE-Medit 

Distribution: SD18, SD21 

Botanical divisions: BD3 

Ecological Charact.: L{7}, T7°, K5#, F3, 

R7, N2, S1 

Human Impacts: HI1, HI2 

Synanthropy: NCDV 

[+] Pinus halepensis Miller 

Life form: P scap 

Chorology: Steno-Medit 

Distribution: SD20, SD21 

Botanical divisions: BD3 

Ecological Charact.: L7, T8, K4#, F3, R6, 

N2, S1 

Human Impacts: HI1 

Synanthropy: NCDV 

ANGIOSPERMAE 

MONOCOTYLEDONES 

AMARYLLIDACEAE 

- Pancratium maritimum L.

Life form: G bulb

Chorology: Steno-Medit

Distribution: SD6nv, SD7, SD8, SD11,

SD12, SD13, SD14, SD15, SD16, SD17,

SD18, SD19, SD20, SD21

Botanical divisions: BD1, BD2, BD3, BD4

Red Data Book

Ecological Charact.: L8, T8, K4, F4, R9#,

N5, S3

Human Impacts: HI1, HI2, HI3

Synanthropy: NDV

ARACEAE 

[+] Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 

Life form: G rhiz 

Chorology: Steno-Medit 

Distribution: SD14, SD16, SD18 

Botanical divisions: BD1, BD3 

Ecological Charact.: Lx, T8 °, K4°, Fx, Rx, 

N6, S1 

Human Impacts: HI1, HI3 

Synanthropy: NCDV 
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Φωτ. 21. Cupressus sempervirens L. 

 

 

 
Φωτ. 22. Juniperus phoenicea L. 

 

 

 
Φωτ. 23. Pinus brutia Tenore 

 
Φωτ. 24. Ephedra fragilis Desf. 

 

 

 
Φωτ. 25. Pancratium maritimum L. 

 

 

 
Φωτ. 26. Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 
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Φωτ. 31. Arundo donax L. 

 

 
Φωτ. 32. Imperata cylindrica (L.) 

Raeuschel 

 
Φωτ. 33. Ammophila arenaria (L.) Link 

 

[+] * Bromus fasciculatus Presl 

Life form: T scap 

Chorology: S-Medit 

Distribution: SD2, SD16, SD19 

Botanical divisions: BD1*, BD3, BD4,  

Ecological Charact.: L8, T8°, K5, F2°, R8, 

N4, S2 

Human Impacts: HI1, HI2, HI3 

Synanthropy: SV 

 

 [+] Bromus madritensis L. 

Life form: T scap 

Chorology: Euri-medit 

Distribution: SD16 

Botanical divisions: BD1 

Ecological Charact.: L7, Tx, Kx, F4, R8, 

N6, S1 

Human Impacts: HI1 

Synanthropy: SV 

 

- Bromus rubens L. 

Life form: T scap 

Chorology: S-Medit-Turan 

Distribution: SD2, SD8, SD9, SD14, SD16, 

SD19 

Botanical divisions: BD1, BD3, BD4 

Ecological Charact.: L9, T8, K5, F1, R8, 

N5, S3 

Human Impacts: HI1, HI2 

Synanthropy: SV 

 

- Catapodium marinum (l.) C.E. Hubb. 

Life form: T scap 

Chorology: Medit-Atlant. 
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Φωτ. 38. Juncus acutus L. 

Φωτ. 39. Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker-

Gawler 

Φωτ. 40. Allium ampeloprasum L. 

Φωτ. 41. Allium neapolitanum Cyr. 
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8.1.2 Χλωριδική ανάλυση. 

8.1.2.1 Σαξινομικέρ μονάδερ. 
 

Η ρισξίδα ησλ ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Κύπξνπ πνπ πξνζδηνξίζηεθε, 

ζπλίζηαηαη από 355 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο. Απνηεινύλ πνζνζηό πεξίπνπ 19% ηεο 

θππξηαθήο ρισξίδαο θαηαδεηθλύνληαο έηζη ηελ ςειή ρισξηδηθή πνηθηιόηεηα ησλ 

ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Ταμηλόκεζε ησλ θπηηθώλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ απηώλ ζηηο κεγάιεο 

ηαμηλνκηθέο ελόηεηεο έδεημε, όηη όια είλαη Σπεξκαηόθπηα από ηα νπνία πέληε 

(1.4%) είλαη Γπκλόζπεξκα, ελώ ηα ππόινηπα 350 (98.6%) είλαη Αγγεηόζπεξκα. Η 

πινπζηόηεξε ηαμηλνκηθή ελόηεηα είλαη ηα Γηθνηπιίδνλα, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο αλέξρεηαη ζηα 269 (75.8%), ελώ ν αξηζκόο ησλ Μνλνθνηπιίδνλσλ 

αλέξρεηαη ζηα 81 (22.8%).  

Η θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ νηθνγελεηώλ, γελώλ, εηδώλ, ππνεηδώλ θαη 

πνηθηιηώλ ζηηο κεγάιεο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο θαίλεηαη πην θάησ (Πίλαθαο 16). 

 

 

ςζηημαηική 

μονάδα 

Οικογένειερ Γένη Δίδη Τποείδη Ποικιλίερ Taxa Ποζοζηό 

% 

Γπκλόζπεξκα 3 4 5 - - 5 1.4 

Γηθνηπιίδνλα 

(Αγγεηόζπεξκα) 

50 160 239 15 16 270 76.1 

Μνλνθνηπιίδνλα 

(Αγγεηόζπεξκα) 

9 53 76 3 1 80 22.5 

Σύλνιν 62 217 320 18 17 355 100 

Πίνακαρ 16. Καηαλνκή ησλ νηθνγελεηώλ, γελώλ, εηδώλ, ππνεηδώλ θαη πνηθηιηώλ ζηηο 
κεγάιεο ηαμηλνκηθέο ελόηεηεο. 

 

 

Τα 355 πξνζδηνξηζζέληα taxa ηαμηλνκνύληαη ζε 217 γέλε, 64 νηθνγέλεηεο. Οη 

κεγαιύηεξεο ζε αθζνλία ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ νηθνγέλεηεο είλαη ηα Leguminosae 

κε 52 taxa (14.6%), Compositae 50 taxa (14.1%) θαη Gramineae 46 taxa (13%). Τα 

ςειά απηά πνζνζηά ζηηο ηξεηο απηέο νηθνγέλεηεο επηβεβαηώλνπλ άιιεο 

πξνεγνύκελεο εξγαζίεο, πνπ αλαθέξνπλ ηηο νηθνγέλεηεο απηέο σο ηηο θαιύηεξα 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ Μεζνγεηαθώλ πεξηνρώλ (Brofas 

et al. 2001). Ο αξηζκόο ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ ζε θάζε 

νηθνγέλεηα Μνλνθνηπιίδνλσλ θαη Γηθνηπιίδνλσλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 17. 
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Γικοηςλήδονα Μονοκοηςλήδονα 

Απιθμόρ taxa Οικογένειερ Απιθμόρ taxa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Οικογένειερ 

Leguminosae 

Compositae 

Caryophyllaceae 

Chenopodiaceae 

...

52 

50 

13 

10 

10 

10 

10 

Gramineae 

Liliaceae 

Juncaceae 

46 

14 

7 

Πίνακαρ 17. Η θαηαλνκή ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ taxa ζε νηθνγέλεηεο Μνλνθνηπιήδνλσλ 
θαη Γηθνηπιήδνλσλ. 
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Σηηο λέεο γηα ηηο Βνηαληθέο δηαηξέζεηο ηεο Κύπξνπ αλαθνξέο πεξηιακβάλνληαη 

10 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δξπζξό Βηβιίν ηεο Κππξηαθήο 

Φισξίδαο (Aegilops bicornis (Forsskal) Jaub. & Spach, Anthemis parvifolia Eig., 

Asphodelus tenuifolius Cav., Coronilla repanda (Poir.) Guss., Crucianella 

aegyptiaca L., Limonium alpidum subsp. cyprium Meikle, Limonium 

mucronulatum (H. Lindb. fil.) Greuter & Burdet, Parapholis incurva (L.) C.E. 

Hubb., Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd θαη Triplachne nitens (Guss.) 

Link) θαη 1 ελδεκηθό ππνείδνο ην Limonium alpidum subsp. cyprium Meikle. 

Πξόθεηηαη γηα είδε πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ σο είδε πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θπζηθή βιάζηεζε ησλ ζηλώλ (28 taxa) ελώ 13 taxa ζεσξνύληαη σο 

είδε πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ραξαθηεξηζηηθή βιάζηεζε ησλ ζηλώλ. Ληγόηεξα (10 

taxa) ραξαθηεξίζηεθαλ σο Σπλάλζξσπα. 

Δπηπιένλ, από απηά 28 έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζε πεξηνρέο κε θαζόινπ έσο 

κέηξηαο έληαζεο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, ελώ 23 από κηθξήο έσο κεγάιεο 

έληαζεο. 

8.1.2.4 Ανάλςζη Βιοηικών μοπθών. 
Με ηνλ όξν Βηνηηθέο κνξθέο ραξαθηεξηδνπκε κία νκάδα θπηηθώλ εηδώλ ηα 

νπνία, αλεμάξηεηα από ηε θπινγελεηηθή ηνπο ζπγγέλεηα, έρνπλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο 

πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ θαη ηα ίδηα πξνζαξκνζηηθά γλσξίζκαηα πξνο ηα 

νηθνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  

Σύκθσλα κε ην ζύζηεκα Raunkiaer (1934) θάζε θπηηθό είδνο έρεη 

θαζνξηζκέλνπο βηνινγηθνύο κεραληζκνύο, πνπ ην βνεζνύλ λα δηέξρεηαη ηε 

δπζκελή γη’ απηό πεξίνδν ηνπ επνρηαθνύ θύθινπ (πνπ γηα ηε Μεζνγεηαθή Δπξώπε 

είλαη ν Φεηκώλαο). Αλάινγα κε ηνπο κεραληζκνύο απηνύο νη θπηηθέο κνξθέο 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζέζε θαη θπξίσο ην ύςνο ησλ κεξηζησκάησλ κε ηνπο 

νθζαικνύο αλαλέσζεο, ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Με ηνλ ηξόπν 

απηό δηαθξίλνληαη νκάδεο θπηώλ πνπ αλήθνπλ ζε πνιύ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο 

αιιά κε ίδηεο πξνζαξκνγέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζπλεπώο αλήθνπλ ζηηο ίδηεο 

βηνηηθέο κνξθέο. Η βηνηηθή κνξθή ελόο θπηηθνύ είδνπο είλαη ζπλήζσο έλα ζηαζεξό 

ραξαθηεξηζηηθό όκσο ην ίδην είδνο κπνξεί λα έρεη κηα δηαθνξεηηθή βηνηηθή κνξθή, 

όηαλ αλαπηύζζεηαη θάησ από πνιύ δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Η 

πνζνζηηαία αλαινγία (%) ησλ εηδώλ κηαο πεξηνρήο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάζε 

θαηεγνξία βηνηηθώλ κνξθώλ, ζπληζηνύλ ην βηνινγηθό θάζκα ή βηνθάζκα ηεο 

πεξηνρήο. 

Τν θάζκα ηεο βηνηηθήο κνξθήο δείρλεη όηη ηα Θεξόθπηα επηθξαηνύλ θαη 

θζάλνπλ ην 54.08% ηεο ρισξίδαο πνπ έρεη θαηαγξαθεί, αθνινπζνύλ ηα 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην πςειό πνζνζηό (57.5%) ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ, πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηε ραξαθηεξηζηηθή βιάζηεζε ησλ ζηλώλ (NCDV), πνπ είλαη 

ςειόηεξν από ην πνζνζηό ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηε θπζηθή 

βιάζηεζε ησλ ζηλώλ ηεο Κύπξνπ (NDV). Τα Σπλάλζξσπα (SV) Φακαηθπηηθά είδε 

πεξηνξίδνληαη ζην πνιύ ρακειό πνζνζηό ηνπ 2.5% (Δηθόλα 29). 

 

Γεώθςηα 

Γεώθπηα ή Κξππηόθπηα είλαη πνιπεηή πνώδε είδε, ζηα νπνία ηα ππέξγεηα 

ηκήκαηα θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δπζκελή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Τα βιαζηεηηθά 

όξγαλα (βνιβνί, θόλδπινη, ξηδώκαηα) ηα νπνία θέξνπλ ηνπο αλαλεσηηθνύο 

νθζαικνύο δηαρείκαλζεο, ηνπνζεηνύληαη βαζηά κέζα ζην έδαθνο (γεώθπηα) ή 

αθόκα θαη κέζα ζην λεξό (ειόθπηα, πδξόθπηα) επηηπγράλνληαο έηζη ηελ επηβίσζή 

ηνπο. Τα Γεώθπηα απαληώληαη ζηηο πεξηνρέο εθείλεο όπνπ εθηόο από ην ςύρνο ηνπ 

ρεηκώλα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ μεξαζία ηνπ θαινθαηξηνύ. 

 

Δύπορ ποζοζηών 

(%) 

Απιθμόρ θινικών 

οικοζςζηημάηων 

Θινικά οικοζςζηήμαηα 

<5 1 SD4 

5≤ρ<10 4 SD12, SD15, SD17, SD20 

10≤ρ<15 10 SD2, SD8, SD9, SD11, SD14, 

SD16, SD18,SD19, SD21, SD22 

≥15 1 SD10 

Πίνακαρ 24. Καηαλνκή ησλ πνζνζηώλ ησλ Γεσθύησλ ζε νκάδεο πνζνζηώλ.  
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Θινικά Οικοσυστήματα

Δικόνα 30. Γηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ Γεσθύησλ ζηα κειεηνύκελα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα. 
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Τα Γεώθπηα θαηαιακβάλνπλ πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 2% ζηηο ζίλεο 

ηεο πεξηνρήο Δπηζθνπήο-Happy valley θαη 17.1% ζηηο ζίλεο ηεο πεξηνρήο Μειάληα. 

Σηα πεξηζζόηεξα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα σζηόζν (10) παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά 

ησλ γεσθύησλ λα θπκαίλνληαη κεηαμύ 10% θαη 15% (Πίλαθαο 24). 

Η δηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ησλ Γεσθύησλ ζηα κειεηνύκελα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 30. 

Αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζκό ησλ Γεσθύησλ σο πξνο ηε ζπλαλζξσπηθόηεηά 

ηνπο ε Δηθόλα 31 παξνπζηάδεη όηη πνζνζηό κόλν 10.5% ησλ Γεσθύησλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο Σπλάλζξσπα. Τα Γεώθπηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε 

ραξαθηεξηζηηθή βιάζηεζε ησλ ζηλώλ είλαη 63.2% θαη μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηα 

Γεώθπηα πνπ αλήθνπλ ζηε θπζηθή βιάζηεζε ησλ ζηλώλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ 

πνζνζηό κόιηο 26.3%. 

Δικόνα 31. Καηάηαμε ησλ Γεσθύησλ ζε θαηεγνξίεο σο πξνο ηελ ζπλαλζσπηθόηεηά ηνπο. 

Ημικπςπηόθςηα 

Ηκηθξππηόθπηα νξίδνληαη σο δηεηή ή πνιπεηή πνώδε ρισξηδηθά ζηνηρεία, πνπ 

ηα ππέξγεηα ηκήκαηά ηνπο θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, αιιά νη 

αλαλεσηηθνί νθζαικνί δηαρείκαλζήο ηνπο, πνπ βξίζθνληαη επάλσ από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ιίγα εθαηνζηά θάησ από απηή, δηαηεξνύληαη δσληαλνί 

θαηά ηε δπζκελή πεξίνδν ηνπ ρεηκώλα. Τα Ηκηθξππηόθπηα είλαη πεξηζζόηεξν 

δηαδεδνκέλα ζηελ εύθξαηε δώλε θαη ιηγόηεξν ζηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο 

πεξηνρέο. 

Τα Ηκηθξπηπόθπηα παξνπζηάδνπλ πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην βηνθάζκα ησλ 

ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Κύπξνπ, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 4.9% (Φεξζόλεζνο 

Αθξσηεξίνπ-Πεξηθξαγκέλε) θαη 17.1% (Παξακάιη). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
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26 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ πνζνζηώλ ησλ Φαλεξνθύησλ ζε νκάδεο 

πνζνζηώλ θαη ε Δηθόλα 34 ηε δηαθύκαζλή ηνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. 
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Δικόνα 34. Γηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ Φαλεξνθύησλ ζηα κειεηνύκελα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα. 

Τν πνζνζηό ησλ Φαλεξνθύησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Σπλάλζξσπα (SV) 

είλαη πάξα πνιύ ρακειό (3.5%), ελώ ηα Φαλεξόθπηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα 

ζηληθά νηθνζπζηήκαηα θαη πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζηληθήο βιάζηεζεο (NCDV) έρνπλ ην πςειόηεξν πνζνζηό 

πνπ θζάλεη ην 56.3%. Τα Φαλεξόθπηα πνπ αλήθνπλ ζηε ραξαθηεξηζηηθή 

βιάζηεζε ησλ ζηλώλ (NDV) αληηπξνζσπεύνπλ ην 40.6% ησλ Φαλεξνθύησλ 

(Δηθόλα 35).  

Σηνλ Πίλαθα 27 παξνπζηάδεηαη ε ζύλζεζε ζε βηνηηθέο κνξθέο ησλ 10 

πινπζηόηεξσλ ζε ηαμηλνκηθέο κνλάδεο νηθνγελεηώλ, πνπ ζπλνιηθά 

αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 63% ηνπ ζπλόινπ ηεο ρισξίδαο ησλ ζηληθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο Κύπξνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί. Σπγθξίλνληαο, ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνθύπηνπλ κε απηά ηνπ ζπλόινπ ηεο ρισξίδαο ησλ ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαίλεηαη όηη ηα Φακαίθπηα έρνπλ αθξηβώο ην ίδην πνζνζηό, ελώ απηό δελ ηζρύεη 

γηα ηα Θεξόθπηα πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά θαηά 10 πεξίπνπ 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο εηο βάξνο ησλ Γεσθύησλ, Ηκηθξππηνθύησλ θαη 

Φαλεξνθύησλ, πνπ παξνπζηάδνληαη κε κεησκέλα πνζνζηά. Από απηό 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα Θεξόθπηα έρνπλ κηθξόηεξε αλαινγηθά ζπλεηζθνξά ζηηο 

νηθνγέλεηεο κε κηθξόηεξν αξηζκό taxa ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο ζηληθήο 

ρισξίδαο.  





Φισξίδα - Φπηνγεσγξαθία 

 177 

Μεζνγεηαθά ρσξνινγηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αζθαιώο ζε όια ηα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 46.7-78% ζηηο πεξηνρέο 

Αιπθέο Λάξλαθαο-Αεξνδξόκην θαη Νόηηα Αθηή Λάξαο-Αθάκαο αληίζηνηρα. Η 

δηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ησλ Μεζνγεηαθώλ taxa ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 40. 
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Δικόνα 40. Γηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ησλ Μεζνγεηαθώλ taxa ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα 

πνπ κειεηήζεθαλ. 

 

8.1.2.5.2 Χωπολογική Ενόηηηα Εςπέωρ Εξαπλούμενων taxa. 
 

Σηε ρσξνινγηθή απηή ελόηεηα πεξηιήθζεθαλ taxa πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο 

Δπξαζηαηηθά, Κνζκνπνιίηηθα θαη Υπνθνζκνπνιίηηθα, Παιαην-Νέν-Υπν-Τξνπηθά, 

Παιαηνεύθξαηα, Βόξεηα θαη Δπξσπατθά. 

Τποενόηηηα Δςπαζιαηικά. 

Δςπαζιαηικά: ηαμηλνκηθέο κνλάδεο κε θύξηα εμάπισζε κεγάιεο εθηάζεηο ηεο 

Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Έρνπλ πξνζδηνξηζζεί 30 επξαζηαηηθά taxa, πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 8.46%. Σε όια ηα κειεηνύκελα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα 

είλαη παξόληα επξαζηαηηθά γεσζηνηρεία κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη, ζηηο θαιά 

εθπξνζσπνύκελεο πεξηνρέο, από 1.6-20% ζηηο πεξηνρέο Πεξηθξαγκέλε ηεο 

Φεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ θαη Αιπθέο Λάξλαθαο-Αεξνδξόκην αληίζηνηρα.  

Δςπωπαϊκά: ηαμηλνκηθέο κνλάδεο κε έλα επξύ θέληξν γεσγξαθηθήο εμάπισζεο 

ζηνλ επξσπατθό ρώξν. Σηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί 8 Δπξσπατθά taxa πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 2.25%. 
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Παλαιοεύκπαηα: ηαμηλνκηθέο κνλάδεο κε εμάπισζε ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο 

ηεο Δπξαζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Σηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί 13 Παιαηνεύθξαηα taxa, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 3.67%. 

Τποενόηηηα Βόπεια. 

Βόπεια (Boreal Circumboreal-alofila, Euri-Siberian): ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

ε εμάπισζή ηνπο εθηείλεηαη ζηηο ςπρξέο θαη εύθξαηεο δώλεο ηεο Δπξώπεο, Αζίαο 

θαη Βόξεηαο Ακεξηθήο. Σηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί 5 Βόξεηα taxa πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 1.41%. 

Τποενόηηηα Δςπείαρ Δξάπλωζηρ. 

Κοζμοπολίηικα-Τποκοζμοπολίηικα (Sub- & Cosmopolitan): ηαμηλνκηθέο 

κνλάδεο κε επξεία θαηαλνκή ζε όιν ηνλ θόζκν εκθαλίδνπλ δηεπεηξσηηθή 

εμάπισζε ρσξίο ζεκαληηθά θελά θαη ρσξίο ζπγθεθξηκκέλν θέληξν γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο όζνλ αθνξά ηα θνζκνπνιίηηθα ελώ ηα ππνθνζκνπνιίηηθα ζηνηρεία 

εκθαλίδνληαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο δώλεο ηνπ θόζκνπ αιιά κε ζεκαληηθά θελά. Οη 17 

ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα απηή αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 

4.79% θαη παξνπζηάδνληαη ζε 14 από ηα 22 ζηληθά νηθνζπζηήκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ. Τα πνζνζηά ηνπο ζηηο πεξηνρέο κε θαιή εθπξνζώπεζε θπκαίλνληαη 

από 1.6-7.4% ζηηο πεξηνρέο Βόξεηα αθηή Λάξαο-Αθάκαο θαη αθηή Lady’s mile 

αληίζηνηρα. 

Σποπικά (Pan-, Paleo-, Paleosub-, Neo-tropical): ηαμηλνκηθέο κνλάδεο κε 

εμάπισζε ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο θπξίσο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο 

(παιαηνηξνπηθά) ή κε εμάπισζε ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξαζίαο, Αθξηθήο 

θαη Ακεξηθήο (παληξνπηθά) ή κε εμάπισζε ζηηο ρώξεο ηεο ηξνπηθήο θαη εύθξαηεο-

ζεξκήο δώλεο (ππνηξνπηθά). Οη 5 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

απηή αληηπνζσπεύνπλ πνζνζηό 1.41% θαη παξνπζηάδνληαη ζε 12 από ηα 22 ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα, πνπ κειεηήζεθαλ κε ηα πνζνζηά ηνπο λα θπκαίλνληαη από 1.2 ζε 

5.3%. 

8.1.2.5.3 Ενδημική Χωπολογική Ενόηηηα. 

Με ηνλ όξν ελδεκηθά taxa ελλννύκε ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ 

απνθιεηζηηθή γεσγξαθηθή εμάπισζε ζηνλ Κππξηαθό ρώξν. Σπλνιηθά, έρνπλ 

θαηαγξαθεί 21 ελδεκηθέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο ζηα 22 κειεηνύκελα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ, πνπ απνηεινύλ πνζνζηό 5.92% ηνπ ζπλόινπ ηεο 

ρισξίδαο ησλ ζηλώλ θαη πεξίπνπ 14.89% ηνπ ζπλόινπ ησλ ελδεκηθώλ taxa ηεο 

Κππξηαθήο ρισξίδαο (Πίλαθαο 30). 

Σηα κειεηνύκελα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ην πνζνζηό ησλ ελδεκηθώλ taxa 

θπκαίλεηαη από 0.7% ζηελ αθηή Lady’s mile έσο θαη 12.3% ζηελ Πεξηθξαγκέλε 
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Τα ζέκαηα απηά όκσο ζα εμεηαζζνύλ ζε άιιν θεθάιαην. Σεκαληηθή πεξηνρή γηα 

ηα ελδεκηθά είδε ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο είλαη θαη ην ζηληθό νηθνζύζηεκα ηνπ 

Κόιπνπ Δπηζθνπήο ηεο Φεξζνλήζνπ ηνπ Αθξσηεξίνπ ζην νπνίν έρνπλ θαηαγξαθεί 

8 ελδεκηθά, πνπ απνηεινύλ πνζνζηό 7.2% ζην ζύλνιν ηεο ρισξίδαο ηνπ ζηληθνύ 

απηνύ νηθνζπζηήκαηνο.  
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Δικόνα 41. Γηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ησλ ελδεκηθώλ taxa ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

Σηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Φεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζπλνιηθά 12 ελδεκηθέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινύλ 8.5% ησλ ελδεκηθώλ 

ηεο Κύπξνπ. 

Τν ελδεκηθό ππνείδνο Limonium alpidum (Guss.) Pignatti subsp. cyprium 

Meikle έρεη θαηαγξαθεί ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Κόιπνπ Δπηζθνπήο-

Φεξζόλεζνο Αθξσηεξίνπ θαη απνηειεί λέα αλαθνξά γηα ηε Βνηαληθή δηαίξεζε 3. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί επίζεο όηη θαηαγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά 

(Φαηδερακπήο, 2005) 11 λέεο αλαθνξέο γηα ηελ παξνπζία ελδεκηθώλ εηδώλ ζηα 

ζηληθά νηθνζπζηήκαηα. Πξόθεηηαη γηα ηα ελδεκηθά taxa Allium willeanum 

Holmboe, Asperula cypria Ehrend, Bosea cypria Boiss. ex Schinz & Autran, 

Dianthus strictus Banks & Solander subsp. troodi (Post) Greuter & Burdet, 

Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker-Gawler, Limonium alpidum (Guss.) Pignatti subsp. 

cyprium, Odontites cypria Boiss., Ornithogalum pedicellare Boiss. & Kotschy, 

Pterocephalus multiflorus Poech subsp. obtusifolius Holmboe, Sedum porphyreum 

Kotschy θαη Limonium mucronulatum (H. Lindb. fil.) Greuter & Burdet. 

Τέζζεξα από ηα ελδεκηθά taxa, ηα Bosea cypria Boiss. ex Schinz & Autran, 

Limonium alpidum (Guss.) Pignatti subsp. cyprium, Papaver rhoeas L. subsp. 
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cyprium Chrtek & Slavík, Taraxacum aphrogenes Meikle, πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα 

ζηληθά νηθνζπζηήκαηα, έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Δξπζξό Βηβιίν ηεο ρισξίδαο ηεο 

Κύπξνπ. 

8.1.2.6 Υλωπιδική ποικιλόηηηα ηων μελεηούμενων θινικών οικοζςζηημάηων 
ηηρ Κύππος. 

 

Όπσο είλαη αλακελόκελν ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ 

εηδώλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηα δηάθνξα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, 

σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο σο πξνο ηελ έθηαζή ηνπο, ηεο αλάπηπμήο 

ηνπο θαη ηνπ βαζκνύ δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. 

Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο taxa θαηαγξάθεθε ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα SD16, 

SD18, SD19, SD20 ηα νπνία είλαη ζρεηηθά πνιύ θαιά δηαηεξεκέλα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζρεδόλ κηα πιήξε αλάπηπμε. 
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Δικόνα 42. Γηαθύκαλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ taxa ζηα κειεηνύκελα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα. 

 

Τα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα κε ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ είλαη 

ηα SD1, SD3, SD5, ηα νπνία είλαη ζηληθά ζπζηήκαηα κε πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε 

θαη κε έληνλε αλζξώπηλε ρξήζε πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ θαη ηε ρξήζε 

βαξηώλ κεραλεκάησλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ αθηώλ, όζνλ αθνξά ζηα δύν πξώηα, 

ελώ ζην ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία γεπέδνπ γθνιθ. Μεγαιύηεξε 

αλαθνξά ζηηο αλζξώπηλεο επηδξάζεηο θαη ζηηο επηπηώζεηο ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζε 

επόκελν θεθάιαην. 
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Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηεο επηθάλεηαο ησλ θπηνιεςηώλ ζηα ζηληθά 

νηθνζπζηήκαηα κε ηνλ αξηζκό ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ παξνπζηάδεηαη ζηηο 

Δηθόλεο 43 θαη 44.  

Σχέση Αριθμού taxa και Επιφάνειας στα αμμοθινικά 

οικοσυστήματα
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Δικόνα 43. Σρέζε αξηζκνύ ησλ taxa θαη ηεο επηθάλεηαο ησλ δηελεξγεζέλησλ θπηνιεςηώλ 

ζηα κειεηνύκελα ζηληθά νηθνζπζηεκάηα. 
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Δικόνα 44. Γξαθηθή απεηθόλεζε ηεο ινγαξηζκηθήο ζρέζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ θαη ηεο 

επηθάλεηαο ησλ ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. 
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8.2 Υλωρίδα οικοζσζηημάηων 

παρακηίων αλμσρών ελών. 

8.2.1 Χλωπιδικόρ καηάλογορ ηων 

αλοθςηικών οικοζςζηημάηων ηηρ 

Κύππος. 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

Αλοθσηικές Περιοτές Μελέηης 

SM1: Α

Βιοηικέρ μοπθέρ – Μοπθέρ 

ανάπηςξηρ 

Χωπολογία 
A

Cosmopol (alofita): Κοζκοποιίηηθα 

(

Οικολογικά Σηοισεία 

Άλλερ Πληποθοπίερ 
[
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GYMNOSPERMAE 

CUPRESSACEAE 

- Juniperus phoenicea L.

Life form: P caesp/P scap

Chorology: Euri.-Medit

Distribution: SM1

Botanical divisions: BD3

Ecological Charact.: L{8}, T8, K5, F2, R8,

Nx, Sx

- Tetraclinis articulata (Vahl) Masters

Life form: P caesp

Chorology: SW-Medit (Steno)

Distribution: SM2

Botanical divisions: BD4

ANGIOSPERMAE 

MONOCOTYLEDONES 

AMARYLLIDACEAE 

- Pancratium maritimum L.

Life form: G bulb

Chorology: Steno-Medit

Distribution: SM1

Botanical divisions: BD3

Red Data Book

Ecological Charact.: L8, T8, K4, F4, R9#,

N5, S3

CYPERACEAE 

- Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Life form: G rhiz

Chorology: Cosmop.

Distribution: SM1

Botanical divisions: BD3

Ecological Charact.: L8, T8, F10, R8#, N6,

S4

- Carex extensa Good.

Life form: H caesp

Chorology: Medit-Atlant. 

Distribution: SM1 

Botanical divisions: BD3 

Ecological Charact.: L8, T8°, K4*, F8, R8, 

N6, S6 

- Schoenus nigricans L.

Life form: H caesp

Chorology: Subcosmop.

Distribution: SM1

Botanical divisions: BD3

Ecological Charact.: L8, T7°, K4°, F8°,

R9#, Nx, Sx

GRAMINEAE 

- Aeluropus lagopoides (L.) Trin

Life form: G rhiz

Chorology: S. Medit-Turanian

Distribution: SM1, SM2, SM3

Ecological Charact.: L8, T9, K6, F6, R8,

N4, S7

Botanical divisions: BD1, BD3, BD4

- Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.

Life form: H caesp

Chorology: Euri-Medit.

Distribution: SM2

Botanical divisions: BD4

- Agropyron haifense (Meld) Bor.

Life form: G rhiz

Distribution: SM1, SM2, SM3

Botanical divisions: BD3, BD4

- Arundo donax L.

Life form: G rhiz

Chorology: Centroasiat. Divenuta

subcosmop.

Distribution: SM3

Botanical divisions: BD4

Ecological Charact.: L8, T8, K6, F7°, R8,

N7, S1

-Avellinia michelii (Savi) Parl.

Life form: T scap

Chorology: Steno-Medit.
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8.2.2 Υλωπιδική ανάλςζη. 

8.2.2.1 Σαξινομικέρ μονάδερ. 

Η ρισξίδα ησλ αινθπηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Κύπξνπ, πνπ πξνζδηνξίζηεθε 

ζπλίζηαηαη από 133 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινύλ πνζνζηό πεξίπνπ 7% ηεο 

θππξηαθήο ρισξίδαο. 

Ταμηλόκεζε ησλ θπηηθώλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηηο 

κεγάιεο ηαμηλνκηθέο ελόηεηεο έδεημε όηη όια είλαη Σπεξκαηόθπηα. Από απηά 2 

(1.5%) είλαη Γπκλόζπεξκα ελώ ηα ππόινηπα 131 (98.5%) είλαη Αγγεηόζπεξκα. Η 

πινπζηόηεξε ηαμηλνκηθή ελόηεηα είλαη ηα Γηθνηπιήδνλα, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο αλέξρεηαη ζηα 87 (65.4%) ελώ ν αξηζκόο ησλ Μνλνθνηπιήδνλσλ 

αλέξρεηαη ζηα 44 (33.1%).  

Η θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ νηθνγελεηώλ, γελώλ, εηδώλ, ππνεηδώλ θαη 

πνηθηιηώλ ζηηο κεγάιεο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα 

(Πίλαθαο 32). 

ςζηημαηική 

μονάδα 

Οικογένειερ Γένη Δίδη Τποείδη Ποικιλίερ Taxa Ποζοζηό 

% 

Γπκλόζπεξκα 2 1 2 0 0 2 1.5 

Γηθνηπιήδνλα 28 67 77 9 2 87 65.4 

Μνλνθνηπιήδνλα 8 30 44 0 0 44 33.1 

Σύλνιν 39 98 123 9 2 133 100 

Πίνακαρ 32. Καηαλνκή ησλ νηθνγελεηώλ, γελώλ, εηδώλ, ππνεηδώλ θαη πνηθηιηώλ ζηηο 

κεγάιεο ηαμηλνκηθέο ελόηεηεο. 

Τα 133 πξνζδηνξηζζέληα taxa ηαμηλνκνύληαη ζε 98 γέλε θαη 39 νηθνγέλεηεο. Οη 

κεγαιύηεξεο ζε αθζνλία ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ νηθνγέλεηεο είλαη ηα Compositae κε 

15 taxa (11.3%), ηα Chenopodiaceae κε 12 taxa (9%) θαη Plantaginaceae κε 8 taxa 

(6%). Ο αξηζκόο ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ ζε θάζε νηθνγέλεηα 

Μνλνθνηπιήδνλσλ θαη Γηθνηπιήδνλσλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 33. 

Ταμηλόκεζε ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηηο Βνηαληθέο 

δηαηξέζεηο ηεο Κύπξνπ, όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί από ηνλ Meikle (1977) 

δείρλεη όηη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο taxa αλήθεη ζηε Βνηαληθή δηαίξεζε Νόηηα ηεο 

Οξνζεηξάο ηνπ Τξνόδνπο (Πεξηνρή Λεκεζνύ-3) κε 91 ελώ αθνινπζεί ε Βνηαληθή 

δηαίξεζε ηεο Λάξλαθαο (Πεξηνρή 4) κε 75 (Πίλαθαο 34, Δηθόλα 45). 
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Δικόνα 45. Καηαλνκή ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ ζηηο Βνηαληθέο δηαηξέζεηο ηεο Κύπξνπ. 

8.2.2.2 Ανάλςζη Βιοηικών μοπθών. 

Τν θάζκα ησλ βηνηηθώλ κνξθώλ δείρλεη όηη ηα Θεξόθπηα επηθξαηνύλ θαη 

θζάλνπλ ην 54.1% ηεο ρισξίδαο πνπ έρεη θαηαγξαθεί. Αθνινπζνύλ ηα 

Ηκηθξππηόθπηα κε πνζνζηό 15.8%, ελώ Γεώθπηα, Φακαίθπηα, θαη Φαλεξόθπηα 

αληηπξνζσπεύνληαη κε πνζνζηό πεξίπνπ 11.3%, 9.8% θαη 9% αληίζηνηρα.  

Αλαιπηηθά νη βηνηηθέο κνξθέο θαη νη Μνξθέο αλάπηπμεο ηεο ρισξίδαο ησλ 

εξεπλεζέλησλ αινθπηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 35, ελώ 

ην βηνινγηθό θάζκα ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ 

θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 46. 
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Οη ηξεηο ρσξνινγηθέο ελόηεηεο γεσζηνηρείσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ είλαη νη 

αθόινπζεο: 

Μεζογειακή Υωπολογική Δνόηηηα (8.2.2.3.1) 

Υωπολογική Δνόηηηα Δςπέωρ Δξαπλούμενων taxa (8.2.2.3.2) 

Δνδημική Υωπολογική Δνόηηηα (8.2.2.3.3) 

Οη ηξεηο ρσξνινγηθέο ελόηεηεο, θαζώο θαη νη νκάδεο γεσζηνηρείσλ πνπ ηηο 

απνηεινύλ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν ηα Μεζνγεηαθά γεσζηνηρεία απνηεινύλ ηελ 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα γεσζηνηρείσλ, θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθά πνζνζηό 

71.5%. 

Τα Δπξέσο εμαπινύκελα είδε απνηεινύλ ηε δεύηεξε πνιππιεζέζηεξε 

ρσξνινγηθή ελόηεηα κε πνζνζηό 27%, ελώ ε Δλδεκηθή Φσξνινγηθή Δλόηεηα 

θαηαιακβάλεη κόλν πνζνζηό 2.3%. Αλάιπζε ησλ πνζνζηώλ ησλ ηξηώλ 

ρσξνινγηθώλ ελνηήησλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο κειέηεο δείρλεη όηη ζε όια ηα 

αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα νη ρσξνινγηθνί ηύπνη ηεο Μεζνγεηαθήο Φσξνινγηθήο 

Δλόηεηαο επηθξαηνύλ θαη θαηαιακβάλνπλ πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη από 72.3% 

ζηα αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Λεκεζνύ, 71.4% ζηα αινθπηηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Λάξλαθαο θαη 64.6% ζηα αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα Κηηίνπ. Η 

Φσξνινγηθή Δλόηεηα ησλ Δπξέσο Δμαπινύκελσλ taxa θαηαιακβάλεη πνζνζηά 

από 27.7% ζηα αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Λεκεζνύ, 25% ζηα αινθπηηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Λάξλαθαο θαη 36.4% ζηα αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα Κηηίνπ. 

Η Δλδεκηθή Φσξνινγηθή Δλόηεηα είλαη παξνύζα θαη ζηα ηξία αινθπηηθά 

νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ πνπ κειεηήζεθαλ αιιά κε πνιύ ρακειά πνζνζηά. Η 

δηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ ησλ ρσξνινγηθώλ ελνηήησλ ζηα αινθπηηθά 

νηθνζπζηήκαηα παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 49, ελώ ε δηαθύκαλζε ησλ πνζνζηώλ 

ησλ ρσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξηλ εληαρζνύλ ζε ρσξνινγηθέο ελόηεηεο ζηελ 

Δηθόλα 50. Ο αξηζκόο ησλ ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ ησλ δηαθόξσλ ρσξνινγηθώλ 

ελνηήησλ ζηα ηξία αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 39. 
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νηθνζύζηεκα Λάξλαθαο 56 taxa (28.7%) θαη ηέινο ην αινθπηηθό νηθνζύζηεκα 

Κηηίνπ κε 45 taxa (23.1%). 

Τν αινθπηηθό νηθνζύζηεκα κε ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ 

είλαη απηό ησλ αιπθώλ Κηηίνπ (SΜ3), ην νπνίν δέρεηαη ζεκαληηθέο αλζξσπνγελείο 

πηέζεηο. Ωζηόζν, κεγαιύηεξε αλαθνξά ζηηο αλζξώπηλεο επηδξάζεηο θαη ζηηο 

επηπηώζεηο ηνπο γίλεηαη ζε επόκελν θεθάιαην. 
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Φωη. 169. Αινθπηηθνί νηθόηνπνη, ρεξζόλεζνο Αθξσηεξίνπ 

 

 
Φωη. 170. Αινθπηηθνί νηθόηνπνη, ρεξζόλεζνο Αθξσηεξίνπ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

9.1 Βλάστηση θινικών οικοσςστημάτων. 
Σπλνιηθά ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 50 

Κνηλόηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε 13 Σπλελώζεηο, 11 Τάμεηο θαη 10 Κιάζεηο. 

Πην θάησ θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ Kνηλνηήησλ, Σπλελώζεσλ θαη Τάμεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε Φπηνθνηλσληνινγηθή Κιάζε. 

Τάξη Σςνένωση Ένωση/ 

Κοινότητα 

2 3 21 

1 1 3 

1 1 5 

1 1 2 

1 2 8 

1 1 2 

1 1 2 

Κλάση 

AMMOPHILETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & 

Passchier 1946 

1 

Αθνινύζσο αλαθέξεηαη ε πεξηγξαθή θάζε θνηλόηεηαο ησλ ζηληθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε Σπληαμηλόκεζε, ηελ 

Καηαλνκή, ηε Φισξίδα, ηηο Βηνηηθέο κνξθέο, ηε Φσξνινγία, ηε 

Σπλαλζξσπηθόηεηα θαη ηηο Αλζξσπνγελείο Πηέζεηο θαη Απεηιέο. 
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9.1.1 Φστοκοινότητες οικοσσστημάτων παρακτίων θινών. 

Κοινότητα: Juniperus phoenicea (Κοιν. 1) 

Σςνταξινόμηση 

Κλάση: QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 

Τάξη: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 

Σςνένωση: Juniperion turbinatae Rivas-Martínez 1975 corr. 1987 

Κοινότητα: Juniperus phoenicea comm. 

Πεπιγπαυή: Ζ θνηλόηεηα απηή θαηαγξάθεθε ζε δύν ζηληθέο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Βόξεηα αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Λάξαο, ζηνλ Αθάκα θαη 

ζην Αγξόθηεκα Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην Αθξσηήξη. 

Παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα δηάθελα καθθίαο βιάζηεζεο κε ην Juniperus 

phoenicea L. ζε ζηαζεξνπνηεκέλεο ή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο εκηζηαζεξνπνηεκέλεο 

ζίλεο. Οη θπηνιεςίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θνηλόηεηα απηή είλαη ζε επίπεδεο 

ζπλήζσο ζέζεηο θαη έρνπλ πςόκεηξν από 5-21 m. Ψο πξνο ηε δνκή ηεο θνηλόηεηαο 

απηήο, ε ζπλνιηθή θπηνθάιπςε θπκαίλεηαη από 60-85% κε ηνλ πνώδε όξνθν 

βιάζηεζεο λα επηθξαηεί (10-80%). Τν κέζν ύςνο ησλ ζάκλσλ θπκαίλεηαη γύξσ 

ζηα 0.4 m θαη ησλ πόσλ ζηα 0.2 m. Ζ αιαηόηεηα είλαη κηθξή θαη ε απνζηξάγγηζε 

κεγάιε. 

Παξνπζηάδεη πςειή α-diversity, πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή 45 θπηηθά taxa πνπ 

αλαινγνύλ ζε κέζν αξηζκό 17.8 taxa αλά θπηνιεςία. Πέξαλ από ην Juniperus 

phoenicea L., πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαζεξό είδνο (V), κεγάιε ζηαζεξόηεηα (IV) 

παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη ηα είδε Cistus monspeliensis L., Psilurus incurvus 

(Gouan) Schinz & Thell., Scorpiurus muricatus L. var. subvillosus (L.) Thell., 

Hedysarum spinosissimum L., Onobrychis aequidentata (Sibth. & Sm.) Dum.-

Urville θαη Crupina crupinastrum (Moris) Vis. 

Πξόθεηηαη γηα θνηλόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε νηθόηνπνπο κε αξθεηά θαιή 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, πνπ νη κόλεο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί είλαη ρακειά επίπεδα βόζθεζεο θαη κηθξή παξνπζία ζθνππηδηώλ. 

Παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο γηα ην θπλήγη έρνπλ 

παξαηεξεζεί άδεηα θπλεγεηηθά θπζίγγηα, πνπ απνδεηθλείνπλ όηη ε δξαζηεξηόηεηα 

απηή είλαη παξνύζα. 

Κοινότητα: Juniperus phoenicea – Myrtus communis – Olea europea 

(Κοιν. 2) 

Σςνταξινόμηση 

Κλάση: QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. de Bolos 1950 

Τάξη: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 

Σςνένωση: Juniperion turbinatae Rivas-Martínez 1975 corr. 1987  

Κοινότητα: Juniperus phoenicea – Myrtus communis – Olea europea comm. 
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Παξαηεξείηαη ζε ζηαζεξνπνηεκέλεο ζπλήζσο ζίλεο, ζρεηηθά καθξηά από ηελ 

αθηνγξακκή. Ζ θπηνθάιπςε ζηελ θνηλόηεηα απηή είλαη πνιύ πςειή κε ηνλ 

ζακλώδε όξνθν ζπλήζσο λα επηθξαηεί ηνπ πνώδε νξόθνπ θαη κε πνζνζηά 

ζπλήζσο πάλσ από 70%. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη θπηνιεςίεο ζηηο νπνίεο επηθξαηεί 

ν πνώδεο όξνθνο θαη πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε βιάζηεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

κηθξά δηάθελα ζηελ θνηλόηεηα κε ηνπο αόξαηνπο. Τν ύςνο ησλ ζάκλσλ θπκαίλεηαη 

από 0.5–2 m αλάινγα θαη κε θάζε δηαδνρήο, πνπ βξίζθεηαη θάζε ζέζε ελώ ην 

ύςνο ησλ πόσλ από 0.1-0.2 m.  

Σε κία θπηνιεςία ζηε Βόξεηα Αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Λάξαο παξαηεξήζεθε 

ε παξνπζία λεαξνύ Cupressus sembervirnes L., πνπ πηζαλό λα απνηειεί ζεκαληηθό 

ζηνηρείν γηα ηελ παξνπζία θαη ηεο άιιεο θνηλόηεηαο κε θππαξίζζηα πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηελ ίδηα ζηληθή πεξηνρή ή σο έλδεημε όηη ην Cupressus 

sembervirnes L. βξίζθεηαη ζε θάζε εγθαηάζηαζεο ζην νηθνζύζηεκα ησλ ζηλώλ ηεο 

πεξηνρήο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ζηηο ελ ιόγσ θπηνιεςίεο έρνπλ 

παξαηεξεζεί κηθξήο ή κέηξηαο έληαζεο βόζθεζε, νδήγεζε νρεκάησλ θαη κηθξή 

παξνπζία ζθνππηδηώλ. Παξαηεξήζεθαλ επίζεο άδεηα θπλεγεηηθά θπζίγγηα.  

Φωτ. 171. Κνηλόηεηεο κε Juniperus phoenicea L., Πεξηθξαγκέλε Αθξσηεξίνπ 
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ζηελ άκκν παξαηεξνύληαη κηθξέο εκβξπαθέο ζίλεο, κε βιάζηεζε πνπ αλήθεη ζηελ 

θνηλόηεηα απηή. 

Τν ύςνο ηνπο είλαη ρακειό, ζπλήζσο γύξσ ζηα 0.5 m θαη ζπάληα κέρξη 1 m. 

Απνηειεί ηελ πξώηε δώλε βιάζηεζεο θνληά ζηελ αθηνγξακκή ή ζε άιιεο ζέζεηο 

ηε δεύηεξε δώλε, κεηά από κηα κνλνεπηθξάηεζε ηεο Cakile maritima Scop. (Κνηλ. 

21). Οη θαηαγξαθείζεο θιίζεηο θπκαίλνληαη από 4-30%. Ζ ζπλνιηθή θπηνθάιπςε 

θπκαίλεηαη από 10 έσο θαη 50%. Ζ θνηλόηεηα απηή έρεη θαηαγξαθεί ζε ζέζεηο κε 

απόζηαζε 3 m από ηελ αθηνγξακκή έσο θαη πάλσ από 40 m. Ζ αιαηόηεηα πνηθίιεη 

θαη ε απνζηξάγγηζε είλαη κεγάιε. Σε κεξηθέο ζέζεηο έρεη θαηαγξαθεί κηθξή (< 2%) 

παξνπζία ππνγσλησδώλ πεηξώλ, κεγέζνπο 20-60 mm. 

Σηε ρισξίδα ηεο πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 9 θπηηθέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο, κε 

κέζν αξηζκό 2.9 taxa αλά relevé. 

Σε γεληθέο γξακκέο ε νηθνινγηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ ηεο 

θνηλόηεηαο απηήο είλαη θαιή. Έρνπλ θαηαγξαθεί κέηξηα παξνπζία ζθνππηδηώλ θαη 

κηθξή παξνπζία πίζζαο, ελώ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο ππάξρεη κέζεο έληαζεο 

πνδνπάηεκα θαη νδήγεζε επί ηεο αθηήο. 

 

Κοινότητα: Arthrocnemum macrostachyum - Parapholis incurva – 

Inula crithmoides (Κοιν. 30) 

Σςνταξινόμηση 

Κλάση: SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 

Τάξη: Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933 

Κοινότητα: Arthrocnemum macrostachyum - Parapholis incurva – Inula 

crithmoides comm. 

Πεπιγπαυή: Ζ θνηλόηεηα απηή έρεη θαηαγξαθεί ζε δύν πεξηνρέο κειέηεο, ζην 

Lady’s mile θαη ζην Αγξόθηεκα Αγ. Νηθνιάνπ. Παξαηεξείηαη ζε κηθξά ζηελά θαη 

βαζηά βπζίζκαηα κέζα ζηνπο νηθνηόπνπο ησλ πγξώλ θνηινηήησλ ησλ ζηλώλ 

(κηθξέο ζηνέο) ηα νπνία ζπγθξαηνύλ πεξηζζόηεξε πγξαζία. Δπίζεο, ε θνηλόηεηα 

απηή παξαηεξείηαη ζηα θξάζπεδα παιαηώλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ ζηλώλ κέζα ζε 

αινθπηηθνύο νηθνηόπνπο. Ζ αιαηόηεηα ζπλήζσο είλαη κεγάιε θαη ε απνζηξάγγηζε 

κηθξή. Σε κεξηθέο ζέζεηο ζηηο ζηαζεξνπνηεκέλεο ζίλεο έρεη θαηαγξαθεί ε ύπαξμε 

ιεπθώλ δηζύξσλ κε θάιπςε κηθξόηεξε ηνπ 2%, έλδεημε ηεο πςειήο αιαηόηεηαο 

πνπ παξαηεξείηαη. Ζ απόζηαζε από ηελ αθηνγξακκή ησλ ζέζεσλ ηεο θνηλόηεηαο 

θνληά ζηε ζάιαζζα θπκαίλεηαη από 70-90 m από ηελ αθηνγξακκή. Μεξηθέο θνξέο 

έρνπκε ηελ παξνπζία <2% ππνγσλησδώλ πεηξώλ κεγέζνπο 20-60 mm. 

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο ε θπηνθάιπςε θπκαίλεηαη από 20 έσο 100% θαη 

επηθξαηεί άιινηε ν ζακλώδεο όξνθνο θαη άιινηε ν πνώδεο. Τν κέζν ύςνο ησλ 

ζάκλσλ είλαη 0.5 m θαη ησλ πνώλ 0.2 m. 
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αιιά θαη άιια είδε όπσο ηα Asparagus stipularis Forsskal, Centaurea aegialophila 

Wagenitz θαη Cakile maritima Scop. Δλδερνκέλσο ηα είδε απηά δελ επεξεάδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηελ παξνπζία ηεο αθαθίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην 

παξάδεηγκα ηεο Centaurea aegialophila Wagenitz, ε νπνία ζηηο θπηνιεςίεο πνπ 

παξαηεξείηαη θάησ από ηελ βαζηά ζθηά πνπ δεκηνπξγεί ε θόκε ηεο αθαθίαο, 

παξνπζηάδεηαη κε κηα δηαθνξεηηθή forma, όπνπ ηα θπηά είλαη όξζηα κε θύιια απιά 

σνεηδή ή πνιύ ζπάληα κε ινβνύο. Φπηά κε παξόκνηα κνξθή αλαθέξνληαη από ηνλ 

Meikle (1985) σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεγάισλ πςνκέηξσλ ηεο νξνζεηξάο ηνπ 

Τξνόδνπο αιιά θαη ηνπ Πεληαδαθηύινπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζεσξεί θαη πεληρξή ηελ 

ηαμηλνκηθή αμία ηεο πνηθηιίαο alpina, πνπ έρεη δηαθξηζεί από ηνλ Post ην 1900 

(Aegialophila cretica Boiss. et Heldr. var. alpina Post.). Αλαθνξηθά κε ηελ Cakile 

maritima Scop. έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θύεηαη ζηηο παξπθέο ησλ θιάδσλ ηεο 

αθαθίαο, κόιηο ε θόκε ηεο αξαηώζεη θαη λα εηζέξρεηαη έζησ θαη ιίγν θσο. 

Σπλνιηθά ζηε ρισξίδα ησλ θπηνιεςηώλ κε Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil. 

πεξηιακβάλνληαη 42 θπηηθέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο, κε κέζν αξηζκό 9.3 taxa αλά 

relevé. 

Ζ αθαθία έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνηθεί όιεο ηηο δώλεο βιάζηεζεο ησλ 

ακκσδώλ παξαιηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακκνληηξόθηιεο βιάζηεζεο, σο πξώηε 

δώλε θνληά ζηελ αθηνγξακκή (Κνηλ. 20), όπσο έρεη παξαηεξεζεί ζην Happy 

valley. Δπηπιένλ, εθεί πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ άλζξσπν ζε 

δεληξνθύηεπζε ζε πάξθα (Γηαιία-Πόιηο) ή γηα ζθνπνύο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 

ζηλώλ (Lady’s mile) ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο έρεη μεθύγεη από ηηο πεξηνρέο 

πνπ έρεη θπηεπζεί αιινηώλνληαο θαη ππνβαζκίδνληαο ηηο θπζηθέο ακκόθηιεο 

θπηνθνλόηεηεο ησλ ζηλώλ πνπ γεηηληάδνπλ.  

Έρεη θαηαγξαθεί ζε πνηθηιία πςνκέηξσλ ζε ζέζεηο επίπεδεο θαη πιαγηέο κε 

θιίζεηο 5-23% θαη πνηθίιεο έθζεζεο. Ψο πξνο ηε δνκή ηεο βιάζηεζεο ν όξνθνο 

ησλ δέληξσλ έρεη θάιπςε από 40-100% θαη κε ύςνο πνπ θηάλεη ηα 3 m. Ο 

ζακλώδεο όξνθνο παξνπζηάδεη θάιπςε απν 5-25% ελώ ν πνώδεο 5-20%. 

Ζ αιαηόηεηα είλαη κηθξή έσο κέηξηα θαη ε απνζηξάγγηζε κέηξηα έσο κεγάιε. 

Πέξαλ από ηελ παξνπζία ηεο αθαθίαο, θνληά ζηηο ελ ιόγσ θπηνιεςίεο έρνπλ 

επίζεο θαηαγξαθεί κηθξήο έληαζεο πνδνπάηεκα, παξνπζία ζθνππηδηώλ, βόζθεζε 

θαη ίρλε θσηηάο.  
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Φωτ. 180. Αινθπηηθή βιάζηεζε ζηελ Αιπθή Αθξσηεξίνπ. 

 

 

Φωτ. 181. Θηληθή βιάζηεζε ζηε Νόηηα Λάξα. 
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9.2 Βλάστηση αλουςτικών οικοσςστημάτων. 

Σπλνιηθά ζηα αινθπηηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Κύπξνπ πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί 33 Κνηλόηεηεο. Οη πξνζδηνξηζζείζεο θνηλόηεηεο έρνπλ 

ζπληαμηλνκεζεί θαη αλήθνπλ ζε 12 Σπλελώζεηο, 9 Τάμεηο θαη 8 Κιάζεηο. 

Πην θάησ θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ Δλώζεσλ, Σπλελώζεσλ θαη Τάμεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε Φπηνθνηλσληνινγηθή Κιάζε. 

Τάξη Σςνένωση Ενώσειρ-Κοινότητερ 

(Comm.) 

1 2 7 

1 1 1 

1 1 1 

Κλάση 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine 

& Nègre 1952 

N

...

2 2 3 

Αθνινύζσο αλαθέξεηαη ε πεξηγξαθή θάζε θνηλόηεηαο ησλ αινθπηηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε Σπληαμηλόκεζε, ηελ 

Καηαλνκή, ηε Φισξίδα θαη ηηο Αλζξσπνγελείο Πηέζεηο θαη Απεηιέο. 
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9.2.1 Φστοκοινότητες παρακτίων αλουστικών οικοσσστημάτων. 

Κοινόηηηα: Tamarix tetragyna (Κοιν.1) 

Σςνταξινόμηση 

Κλάση: NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958 

Τάξη: Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. 

Molina 1984 

Σςνένωση: Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

Κοινότητα: Tamarix tetragyna comm. 

Πεπιγπαυή: Ζ θνηλόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζε πεξηνρέο κε θνηιόηεηεο θαη 

ξσγκέο, πνπ δηαηεξνύλ αξθεηή πγξαζία, ζην πεξίγξακκα ησλ αικπξώλ ειώλ θαη 

ζε θαλάιηα πδξνξξνώλ, πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο είραλ βάζνο κέρξη 1.5 m θαη 

πιάηνο 2 έσο 3 m. Τα θαλάιηα απηά θέξνπλ πιηθά θαη πδαηηθά δηαιύκαηα από 

παξαθείκελεο πεξηνρέο θαη θπξίσο θαιιηέξγεηεο θαζώο επίζεο θαη ζθνππίδηα θαη 

κπάδα. Δπίζεο παξαηεξνύληαη ζε βπζίζκαηα πνπ ζπγθξαηνύλ πγξαζία κεηαμύ 

παιαηώλ γθξίδσλ ζηλώλ θαη αικπξώλ ειώλ. 

Ζ θνηλόηεηα απηή έρεη θαηαγξαθεί θαη ζηα ηξία κειεηνύκελα αικπξά έιε 

(Αιπθή Αθξσηεξίνπ, Αιπθέο Λάξλαθαο, Αιπθέο Κηηίνπ) θαη ζπλνιηθά έρνπλ 

θαηαγξαθεί 33 θπηηθέο ηαμηλνκηθέο κνλάδεο, κε κέζν αξηζκό 8.5 taxa αλά relevé. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά θπηηθά taxa ηεο θνηλόηεηαο απηήο είλαη ηα Tamarix tetragyna 

Ehrenb., Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris & Delponte θαη Limonium 

virgatum (Willd.) Fourr. 

Ζ θάιπςε ηνπ ζακλώδνπο νξόθνπ θπκαίλεηαη από 30-70%, ελώ ην κέγηζην 

ύςνο ησλ ζάκλσλ απνηεινύκελσλ απνθιεηζηηθά από ην Tamarix tetragyna Ehrenb. 

θπκαίλεηαη από 0.5 m έσο θαη ηα 2 m. 

Δπηπιένλ, είλαη παξόληα taxa άιισλ Κιάζεσλ όπσο ηα Aeluropus lagopoides 

(L.) Trin. ex Thwaites, Halimione portulacoides (L.) Aellen, Suaeda vera Forsskal 

ex J. F. Gmelin θαη Juncus subulatus Forsskal πνπ δείρλνπλ όηη ηα λεξά ησλ 

πδξνξξνώλ απηώλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αιαηόηεηα. 

Σηηο πεξηνρέο πνπ θαηαγξάθεθε έρεη παξαηεξεζεί έληνλε επίδξαζε κε ηελ 

απόξξηςε κπάδσλ γηα ηε δεκηνπξγία δξόκσλ πνπ ζπλήζσο ρσξνζεηνύληαη θαηά 

κήθνο ησλ πδξνξξνώλ. 

Παξόκνηνη ζακλώλεο κε Tamarix είλαη γλσζηνί θαη από άιιεο πεξηνρέο κε ηα 

είδε: Tamarix gallica (Braun – Blanquet & Bolòs, 1957, Dierschke, 1975), T. 

parviflora (Karpati, 1962), T. dalmatica (Lovric 1974), T. smyrnensis (Stojanov, 

1948 in Horvat et al. 1974), T. hampanea +T. parviflora (Economidou, 1973), T. 

Smyrnensis (Babalonas, 1979), Τamarix sp. (Karagiannakidou et al,. 2000), T. 

hampanea +T. parviflora (Vasiliou et al., 2000). Οη ζακλώλεο απηνί 
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όπνπ ην λεξό είλαη ιηγόηεξν αικπξό έρνπκε επηθξάηεζε (ή αθόκα θαη 

κνλνεπηθξάηεζε) ηνπ Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel ελώ εθεί όπνπ ε 

αιαηόηεηα είλαη κεγαιύηεξε έρνπκε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Bolboschoenus maritimus 

(L.) Palla. Σπλνιηθά ζηε ρισξίδα ηεο πεξηιακβάλνληαη 6 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο κε 

κέζν αξηζκό 6.0 taxa αλά relevé. 

Ζ θνηλόηεηα απηή είλαη ζπρλή ζε όιε ηε Μεζόγεην θαη θαηά θαλόλα 

παξαηεξείηαη ζηε κεηαβαηηθή δώλε κεηαμύ ζηληθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

αιαηνύρσλ θαηά θαλόλα εδαθώλ θαη ην ππόζηξσκά ηεο πνηθίιιεη από 

ακκνπειώδεο έσο πειώδεο αιαηνύρν. Σηελ Κύπξν γίλεηαη αλαθνξά από ηνπο 

Géhu et al. (1984; 1990) ηόζν θαηά ηελ έξεπλα ηνπο ζηηο λόηηεο όζν θαη ζηηο 

βόξεηεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ θαη νη νπνίνη ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο Scirpetum 

compacto-littoralis Br.-Bl. (1931) 1952 em. Riv. Mart. et al. (1980) ή αξγόηεξα 

ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ αλαθνηλώζεθε ην 1990 απιά σο roseliere κε Scirpus 

maritimus subsp. compactus. Καηά ηε ζπληαμηλόκεζή ηεο ζηελ πξώηε εξγαζία ηελ 

ηνπνζεηνύλ ζηε Σπλέλσζε Scirpion compacto-littoralis Riv. Mart. 1980 θαη ζηελ 

Τάμε Scirpetalia compacti Hejny in Holub et al. 1967 em. Riv. Mart. 1980 ηεο 

Τάμεο Phragmitetea R. Tx. Et Prsg. 1942 ελώ ζηε δεύηεξε εξγαζία ζηελ Τάμε 

Phragmiti – Magnocaricetea Klika 1941. 
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Φωτ. 186. Θίλεο ζηνλ Κόιπν Δπηζθνπήο. 

 

 

Φωτ. 187.  Θίλεο ζηελ Αγ. Θέθια. 
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9.3 Αλάιπζε ηεο Γνκήο, Καηαλνκήο θαη Γηάηαμεο ηωλ Φπηνθνηλνηήηωλ. 

9.3.1 Θινικά οικοσυστήματα. 

9.3.1.1 Γνκή ηωλ θπηνθνηλνηήηωλ. 

Με ζθνπό λα απνδνζεί θαιύηεξα ε δνκή θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ 

θπηνθνηλνηήησλ, πέξα από ηε κειέηε ηεο ρισξηδηθήο ηνπο ζύλζεζεο εμεηάζζεθαλ 

επίζεο γηα θάζε θπηνθνηλόηεηα θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θπηνθνηλσληνινγηθώλ πηλάθσλ, ν κέζνο αξηζκόο ησλ εηδώλ, ην πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο ησλ δηαθόξσλ βηνηηθώλ κνξθώλ θαη Μνξθώλ αλάπηπμεο, θαζώο 

επίζεο θαη ην πνζνζηό ησλ δηαθόξσλ γεσζηνηρείσλ. Δπίζεο, εμεηάζηεθε ε 

ζπλαλζξσπηθόηεηα ησλ θπηνθνηλνηήησλ, πξνζδηνξίδνληαο ην πνζνζηό ησλ ηξηώλ 

θαηεγνξηώλ ζπλαλζξσπηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ Φαηδερακπή (2005). 

9.3.1.1.1 Μέζορ απιθμόρ ειδών 

Ο

...

Καηεγνξία Δύξνο ηηκώλ 

Μέζνπ αξηζκνύ 

εηδώλ 

Αξηζκόο 

θνηλνηήηωλ 

Πνζνζηό 

(%) 

Κνηλόηεηεο 

Πίλαθαο 42. Ταμηλόκεζε ησλ θνηλνηήησλ ζε θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθνύ εύξνπο κέζνπ 
αξηζκνύ εηδώλ. 

Τηο ρακειόηεξεο ηηκέο (x<5) παξνπζηάδνπλ 5 θπηνθνηλόηεηεο, πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 10% ησλ θνηλνηήησλ. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ θνηλνηήησλ 









Bιάζηεζε 

319 

9.3.2 Αλουυτικά οικοσυστήματα. 

9.3.2.1 Γνκή ηωλ θπηνθνηλνηήηωλ. 

9.3.2.1.1 Μέζορ απιθμόρ ειδών. 

Τηο ρακειόηεξεο ηηκέο (x<5) Μέζνπ αξηζκνύ εηδώλ παξνπζηάδνπλ 14 

θπηνθνηλόηεηεο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 42.4% ησλ θπηνθνηλνηήησλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ. Δπίζεο, 14 θπηνθνηλόηεηεο (42.4%) παξνπζηάδνπλ ηηκέο κέζνπ 

αξηζκνύ εηδώλ, πνπ θπκαίλνληαη από 5 έσο 10. Αθνινπζνύλ 5 θνηλόηεηεο (15.2%) 

κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη από 10 έσο 15, ελώ θακία θνηλόηεηα δελ θαηαγξάθεθε 

κε κέζν αξηζκό taxa αλά relevé κεγαιύηεξν από 13. 

Καηεγνξία Δύξνο ηηκώλ 

Μέζνπ αξηζκνύ 

εηδώλ 

Αξηζκόο 

θνηλνηήηωλ 

Πνζνζηό 

(%) 

Κνηλόηεηεο 

Πίλαθαο 46. Ταμηλόκεζε ησλ θπηνθνηλνηήησλ ησλ αινθπηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 
Κύπξνπ ζε θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθνύ εύξνπο κέζνπ αξηζκνύ εηδώλ. 

Σηνλ Πίλαθα 47 πνπ αθνινπζεί, καδί κε ην κέζν αξηζκό taxa αλά relevé θαη ηελ 

θαηαλνκή, παξνπζηάδνληαη επίζεο ν αξηζκόο ησλ πεξηνρώλ, ν αξηζκόο ησλ 

θπηνιεςηώλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε 

θάζε θπηνθνηλόηεηα πνπ αλαγλσξίζηεθε. 

Κνηλόηεηα Αξηζκόο 

Πεξηνρώλ 

Αξηζκόο 

relevé 

Σπλνιηθόο 

αξηζκόο taxa 

Μέζνο 

αξηζκόο taxa 

 αλά relevé 

Καηαλνκή 

SM1 SM2 SM3 

1 3 6 33 8.5 + + +

6b 2 4 24 11.5 + + 
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Φωη. 188. Πεηξάκαηα Μεραληθήο Αλάιπζεο εδαθηθώλ δεηγκάησλ. 

 

 
Φωη. 189. Δδαθηθά δείγκαηα έηνηκα γηα πξνζδηνξηζκό πγξαζίαο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

10.1 Γενικά. 

Τα εδάθε ησλ ζηλώλ πνηθίιινπλ ζε πεξηερόκελν αζβεζηίνπ (lime), είλαη γεληθά 

θησρά ζε νξγαληθή ύιε θαη ζξεπηηθά όπσο αδώην, θσζθόξν θαη θάιην. Η απνπζία 

βιάζηεζεο νδεγεί ζηε κεηαθνξά ησλ δηαιπκέλσλ ζξεπηηθώλ ζηα θαηώηεξα 

ζηξώκαηα, ελώ αληίζεηα ε παξνπζία θπηηθήο θάιπςεο νδεγεί ζε αύμεζε ηεο 

πνζόηεηαο ηεο νξγαληθήο ύιεο θαη βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο 

πγξαζίαο θαη ζξεπηηθώλ (Ranwell & Boar, 1986). Σε αξθεηέο πεξηνρέο (e.g., 

Norfolk UK-Gorham, 1958, Braunton Burrows, North Devon UK-Willis et al., 

1959a) έρεη απνδεηρζεί, κε ρεκηθέο αλαιύζεηο, όηη νη θηλνύκελεο ζίλεο έρνπλ 

ςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζε λάηξην, αζβέζηην, καγλήζην, ριώξην θαη άδσην από 

ηηο ζηαζεξνπνηεκέλεο γθξίδεο ζίλεο, ζηηο νπνίεο είλαη ςειά ηα αλόξγαλα 

θσζθνξηθά θαη ην θάιην (Packham & Willis, 1997).  

Δλώ νη ελαέξηεο ελαπνζέζεηο αιάησλ είλαη κεγάιεο ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα, 

θαη ηδαίηεξα ζηηο λεαξέο θηλνύκελεο ζίλεο θνληά ζηε ζάιαζζα, ε αιαηόηεηα ησλ 

ζηνηβάδσλ ηεο άκκνπ δελ είλαη κεγαιύηεξε, αθνύ ην ρισξηνύρν λάηξην 

κεηαθέξεηαη ζε βαζύηεξα ζηξώκαηα. Οη ελαπνζέζεηο ησλ αιάησλ πάλσ ζηα θύιια 

ησλ θπηώλ είλαη, όκσο, ζεκαληηθόο παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ησλ θπηώλ ζηηο πην εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηνλ ελαέξην ςεθαζκό αιάησλ σο κία από 

ηηο θπξηόηεξεο πεγέο ζξεπηηθώλ γηα ηα θπηά ζηα παξάθηηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα. 

Ο Van der Valk (1974b) ζεκεηώλεη όηη, αλθαη δελ ππάξρνπλ κεγάια απνζέκαηα 

θαηηόλησλ ζηελ άκκν, ζρεδόλ όιν ην πεξηερόκελν θαηηόλησλ ηνπ εδάθνπο 

πξνέξρεηαη από αέξηνπο ςεθαζκνύο. Έρεη αλαθεξζεί όηη νη ζηαγόλεο ηεο ζάιαζζαο 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ κηθξνύο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο θαη ηεκάρηα ζαιαζζίνπ 

πιαγθηόλ (Woodckoch, 1957). 

O Wright (1956) αλαθέξζεθε ζηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην πνζό 

ησλ θπξηόηεξσλ ζξεπηηθώλ ησλ θπηώλ θαη ζην κέγεζνο ησλ θόθθσλ ηεο άκκνπ. Τν 

δηαζέζηκν θάιην, καγλήζην, λάηξην θαη θσζθόξνο έρνπλ βξεζεί λα είλαη ζε 

κεγαιύηεξα πνζά, ζε ειεύζεξα από ρνύκν δείγκαηα, ζηα δείγκαηα κε κηθξόηεξν 

κέγεζνο θόθθσλ. Ο θσζθόξνο κε ηε δηαινγή ηνπ αλέκνπ βξέζεθε ςειόηεξνο ζηα 

δείγκαηα κε κηθξόηεξν κέγεζνο θόθθσλ άκκνπ, σζηόζν ην γεληθό επίπεδν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ θσζθόξνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειό. Ο Gorham (1958a) 
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Φωη. 190. Πεηξάκαηα γηα πξνζδηνξηζκό ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζε εδαθηθά δείγκαηα. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δείρλνπλ όηη ε κέζε ηηκή 

ηνπ πνζνζηνύ ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηα εδαθηθά δείγκαηα 

ησλ θπηνθνηλνηήησλ, θπκαίλεηαη από 0% έσο θαη 3.22% πνπ πξνζδηνξίζηεθε ζε 

εδαθηθό δείγκα ηεο θπηνθνηλόηεηαο Κνηλ. 44. Τηο ρακειόηεξεο κέζεο ηηκέο ηεο 

εθαηνζηηαίαο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο νξγαληθήο νπζίαο παξνπζηάδνπλ ηα εδαθηθά 

δείγκαηα ησλ θπηνθνηλνηήησλ Κνηλ. 12, Κνηλ. 18 θαη Κνηλ. 36 κε ηηκέο 0,  0 θαη 

0.02% αληίζηνηρα, ελώ ηηο ςειόηεξεο ηα εδαθηθά δείγκαηα ησλ θπηνθνηλνηήησλ 

Κνηλ. 42, Κνηλ. 44 θαη Κνηλ. 41 κε ηηκέο 1.76 ,  1.65 θαη 1.59 % αληίζηνηρα. 

Ταμηλνκώληαο ηηο θπηνθνηλόηεηεο ζε δηάθνξεο θιάζεηο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν εύξνο κέζσλ ηηκώλ εθαηνζηηαίαο πεξηεθηηθόηεηαο νξγαληθήο νπζίαο, 

βιέπνπκε όηη έλα κεγάιν πνζνζηό 30.4% ησλ θπηνθνηλνηήησλ πνπ παξαηεξνύληαη 

ζηα ζηληθά νηθνζπζηήκαηα (πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 14 θπηνθνηλόηεηεο) 

παξνπζηάδνπλ κέζεο ηηκέο νξγαληθήο νπζίαο κηθξόηεξεο από 0.1%. Οη 

πεξηζζόηεξεο, σζηόζν, θπηνθνηλόηεηεο (16) έρνπλ κέζε ηηκή εθαηνζηηαίαο 

πεξηεθηηθόηεηαο νξγαληθήο νπζίαο, πνπ θπκαίλεηαη από 0.1 έσο 0.5% θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό 34.8% ησλ θπηνθνηλνηήησλ. Μέζεο ηηκέο πνπ 

θπκαίλνληαη από 0.5 έσο 1% παξνπζηάδνπλ ηα εδαθηθά δείγκαηα 9 

θπηνθνηλνηήησλ (19.6%) θαη κόλν ηα εδαθηθά δείγκαηα 7 θπηνθνηλνηήησλ 

παξνπζηάδνπλ κέζεο ηηκέο κεγαιύηεξεο από 1% (Πίλαθαο 58).  
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10.17  Σηαηιζηική Πολςπαπαγονηική Ανάλςζη Εδαθολογικών 
Αναλύζεων. 

Γηα λα εμεηαζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ δηαθόξσλ 

εδαθνινγηθώλ αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δηελεξγήζεθε 

πνιππαξαγνληηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε (Multivariate Statistical Analysis) 

ππνινγίδνληαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pairwise correlations κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ JUMP. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε, ζηαηηζηηθά απνδεθηή, εμαθξηβώζεθε κεηαμύ ησλ πην 

θάησ: pH-άκκνο, oξγαληθή-ρνλδξ. άκκνο, νξγαληθή-πγξαζία, θσζθόξνπ- ρνλδξ. 

άκκνο, θσζθόξνο-νξγαληθή, ριώξην-πγξαζία, ειεθηξ. αγσγηκόηεηα-πγξαζία, 

ειεθηξ. αγσγηκόηεηα-ρισξίνπ, αζβέζηην-πγξαζία, αζβέζηην-ριώξην, αζβέζηην- 

ειεθηξ. αγσγηκόηεηα, καγλήζην-πγξαζία, καγλήζην-ριώξην, καγλήζην- ειεθηξ. 

αγσγηκόηεηα, καγλήζην-αζβέζηην, λάηξην-πγξαζία, λάηξην-ριώξην, λάηξην- ειεθηξ. 

αγσγηκόηεηα, λάηξην-αζβέζηην, λάηξην-καγλήζην, θάιην-πγξαζία, θάιην-ριώξην, 

θάιην- ειεθηξ. αγσγηκόηεηα, θάιην-αζβέζηην, θάιην-καγλήζην, θάιην-λάηξην, 

ιόγνο Ca
2+

/Mg
2+

- Ca
2+

/Na
+
. 

Σηαηηζηηθά απνδεθηή αξλεηηθή ζπζρέηηζε έρεη εμαθξηβσζεί κεηαμύ ησλ δεπγώλ: 

pH-πγξαζία, νξγαληθή-άκκνο, νξγαληθή-πγξαζία, νξγαληθή-pH, p-άκκνο, 

Ca
2+

/Na
+
-ρνλδξ. άκκνο, Ca

2+
/Mg

2+
-ρνλδξ. άκκνο, Ca

2+
/Mg

2+
-pH, Ca

2+
/Mg

2+
- Cl

-
, 

Ca
2+

/Mg
2+

- ειεθηξ. αγσγηκόηεηα, Ca
2+

/Mg
2+

- Na
+
. 
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Φωη. 194. Αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζε ζίλεο. 

 

 
Φωη. 195. Βόζθεζε ζε ζίλεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧI 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Οηθνινγία είλαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπο. Η Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία μεθηλά από ηελ θαηαλόεζε απηήο 

ηεο ζρέζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε απηή γηα λα πξνβιέςεη ηη ζα ζπλέβαηλε ζε 

κεηαβαιιόκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Δξσηήκαηα όπσο πνηά κέηξα πξέπεη 

λα ιεθζνύλ γηα λα δηαηεξεζεί έλα είδνο ή κία θνηλόηεηα, πνπ απνηεινύλ 

ηαπηόρξνλα θαη δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε, απνηεινύλ εξσηήκαηα κε ηα νπνία 

αζρνιείηαη ε Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία θαη ε Βηνινγία Γηαηήξεζεο. 

Η παξνπζία απεηιεηηθώλ παξαγόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, νη εθρεξζώζεηο, ε ππεξβόζθεζε, νη ππξθαγηέο, ε δηαηάξαμε ηεο 

πδξνινγηθήο ηζνξξνπίαο (πρ. κε ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ), ε θαηάηκηζε ησλ 

νηθνηόπσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε θαη απώιεηα αξθεηώλ παξάθηησλ 

θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. 

ΑΠΔΙΛΔ-ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 

Πίνακαρ 82. Οη απεηιέο θαη νη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα 
νηθνζπζηήκαηα ησλ παξάθηησλ ζηλώλ ηεο Κύπξνπ. 

Οη παξάθηηνη ζηληθνί θαη αινθπηηθνί νηθόηνπνη ηεο Κύπξνπ, όπσο θαη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Μεζνγεηαθήο Δπξώπεο, απνηεινύλ απεηινύκελνπο ηύπνπο 
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CHAPTER ΧΙI 

 

ENGLISH SUMMARY  

 
In a marginal position, between sea and land, coastal sand dune communities 

are strongly affected by physical environmental factors, which limit growth and 

reproduction, and reduce considerably the number of species that can survive in 

this environment (Moreno-Casasola, 1997). The coastal dune communities are 

often quite distinct consisting of monospecific stands of pioneer plants but in other 

cases there may be a gradation from the pioneers into thickets so that the different 

communities are not that distinct (Lubke, 2004). Complex vegetation mosaics bear 

in sand dunes both in space and time (Moreno-Casasola, 1997). Human impacts 

also affect the structure and processes of the coastal dune communities. Only a 

slight disruption (either natural or human- induced) may lead to change and long-

term progressive alteration (Carter, 1988) and their natural diversity may be 

compromised rather easily. Serious erosion as a result of mass recreation is 

reported for all European countries (van der Meulen and Salman, 1996). Up to 75-

80% of the sand dunes of the Spanish, Italian and French coasts in the 

Mediterranean have been destroyed by tourism, urbanization and industry. 

In this research the habitats of the sand dune and salt marsh ecosystems were 

studied with reference to the flora, vegetation, soil characteristics, ecology and 

their management in 22 sites of coastal sand dune and 3 sites of coastal salt 

marshes of Cyprus. 

It is very useful in this part of the discussion and conclusions, to consider a 

comparative analysis regarding the results of research that was held in the two 

types of ecosystems, which were studied (sand dune and salt marsh ecosystems). In 

the sand dune ecosystems, in 22 study areas 398 relevés resulted in the 

identification of 355 taxa. In the salt marsh ecosystems in the 3 study areas, 119 

relevés were carried out and 133 taxa were identified  

The taxa of sand dune ecosystems are classified in 64 families and 217 genera, 

while 320 are species, 18 subspecies and 17 varieties. The taxa of salt marsh 

ecosystems are classified in 39 families and 98 genera. Out of these 123 are 

species, 9 subspecies and 2 varieties. Consequently, in the sand dune ecosystems 

almost 19% of the Cyprus flora was identified, while in the salt marsh ecosystems 

only 7%. Families such as the Leguminosae, Compositae, Gramineae in sand dunes 

and Gramineae, Compositae, Chenopodiaceae in salt marshes were represented. 
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Mediterranean species, differentiating thus Mediterranean coastal sand dunes from 

those of other regions. In the first zones, in a chorological sequence, of the sand 

dunes of Cyprus, closer to the coastline, where probably the ecological conditions 

are more unfavourable, the highest percentages of chorological units of widespread 

taxa were recorded. The above in combination with the high percentages of species 

of endemic chorological unit probably leads to the conclusion that in the sand dune 

ecosystems higher plant biodiversity concerning the salt marsh ecosystems in the 

various regions of earth is expected. At the level of the sand dune ecosystem 

vegetation they 50 plant communities were identified which can be syntaxonomicly 

classified in 13 Alliances, 11 Orders and 10 Classes, while in the salt marsh 

ecosystems were identified 33 plant communities which belong to 12 Alliances, 9 

Orders and 8 Classes. The average number of species in sand dune communities 

fluctuates from 1-22.4 and in salt marsh communities from 1-13 with an average of 

10.4 and 6.2 respectively. 

In regard to the Life forms of the communities identified, important differences 

in the two types of ecosystems were recorded. The Total Sequence of Average 

Value of the Percentages of Life Forms is very different, with the predominance of 

Therophytes in the sand dune ecosystems (Th>Ch>G>Ph>H) and impressively 

very low presence of Hemicryptophytes. In the salt marsh ecosystems obvious is 

the predominance of Chamaephytes while the Hemicryptophytes have more 

important attendance than the Geophytes and the Phanerophytes 

(Ch>Th>H>G>Ph). Therophytes, which are characterized by the completion of 

their biological circle in a small time interval and by their survival at the 

unfavorable period of the year in the form of seeds, do not appear to be influenced 

so much in the two types of ecosystems studied and present in both ecosystems 

high percentages, 44.1 and 25.1% respectively. Therophytes, also prevail in 

percentages of 80.3% and 39.4% in sand dune and salt marsh communities 

respectively. Consequently, although the Therophytes, present in both types of 

ecosystems high percentages, more important is their presence in the sand dune 

ecosystems. Potentially this relates to the dry nature of sand dunes communities, as 

well as to the open type of vegetation, factors that encourage Therophytes. 

Hemicryptophytes, that present very high percentages in the total biotic spectrum 

of sand dunes, present impressively low percentage averages in sand dune 

communities, probably because of the low stability of Hemicryptophyte taxa in the 

identified communities, and/or because only a few Hemicryptophytes constitute 

characteristic taxa of the identified communities. Hemicryptophytes do not 

predominate in any one of the identified communities in sand dunes, while in salt 

marsh ecosystems they prevail by 18.2% of them. Chamephytes appear to be much 

more important in the salt marsh ecosystems, in comparison to the sand dune 
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 More generally many of the results are related to the knowledge of the 

ecology and the biology of species. 

 Scientific data that have come to light have created the critical mass of 

scientific knowledge for the application of a sequence of actions such as the 

monitoring of species, habitats and ecosystems, development of Management 

Plans, delimitation of Protected Areas, Restoration of species, habitats and 

ecosystems, implementations of Environmental Education and Information 

Programs. 

 

Particularly important is also the fact that the present research has moreover 

introduced certain innovative methodological and other approaches that can 

possibly be applied in the future to other relevant studies of other researchers of 

coastal ecosystems and habitats and ecosystems in general.  

 

The Publication includes:  
87 Tables, 197 Photographs, 77 Pictures, Floristic list of the sand dune 

ecosystems of Cyprus (355 taxa), Floristic list of the coastal salt marsh 

ecosystems of Cyprus (133 taxa), Bibliographic list, Index of Plant 

Photographs, English summary 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Taxon  Σελίδες 

Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil. 54, 264, 380 

Aegilops bicornis (Forsskal) Jaub. & Spach 84 

Agropyron elongatum (Host) Beauv. 293 

Agropyron junceum (L.) Beauv. 84, 232 

Allium ampeloprasum L. 92 

Allium neapolitanum Cyr. 92 

Ammophila arenaria (L.) Link 86 

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard 98 

Anagalis arvensis L. 144 

Anthemis rigida (Sibth. & Sm.) Boiss. ex Heldr. 108 

Anthemis tomentosa L. 108 

Anthemis tricolor Boiss. 108 

Arbutus andrachne L. 122 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 82 

Arthrocnemum macrostachyum (Moric) 192 

Arundo donax L. 86 

Asparagus acutifolius L. 94 

Asparagus stipularis Forssk. 94 

Asperula cypria Ehrend. 146 

Asteriscus aquaticus (L.) Less. 110 

Atriplex halimus L. 104, 241 

Bellardia trixago (L.) All. 148 

Bellevalia nivalis Boiss. et Kotschy 94 

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 94 

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcangeli 104 

Biscutella didyma L. 120 

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson 136 

Bosea cypria Boiss. ex Schinz & Autran 100 

Cakile maritima Scop. 120 

Calendula arvensis L. 110 

Calycotome villosa (Poiret) Link 128 

Centaurea aegialophylla Waagenitz 110 

Centaurea hyalolepis Boiss. 110 

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 124 

Ceratonia siliqua L. 128 

Chrysanthemum coronarium L. 110 

Cichorium spinosum L. 112 

Cistus creticus L. 106 

Cistus monspeliensis L. 106 
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Convolvulus althaeoides L. 118 

Convolvulus oleifolius Desr. var. oleifolius 118 

Coronilla scorpioides (L.) Koch 128 

Cressa cretica L. 118 

Crithmum maritimum L. 150 

Crucianella aegyptiaca L. 146 

Cupressus sempervirens L. 82 

Cyclamen persicum Miller 144 

Cynara cornigera Lindley 112 

Dianthus strictus Banks & Solander subsp. troodi (Post) Greuter & Burdet 102 

Echium angustifolium Mill. 102, 256 

Ephedra fragilis Desf. 82 

Eryngium maritimum L. 78, 150, 246 

Euphorbia paralias L. 122 

Frankenia hirsuta L. 124 

Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker-Gawler 92 

Glaucium flavum Crantz 138 

Halimione portulacoides (L.) Aellen 104 

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. 192, 289 

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ungern-Sternb.  47, 192, 295 

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Courset  108 

Helichrysum conglobatum (Viv.) Steudel 112 

Hypericum triquetrifolium Turra 126 

Imperata cylindrica (L.) Raeuschel 86, 256 

Inula crithmoides L. 114 

Inula viscosa (L.) Greuter 114 

Ipomoea stolonifera (Cyr.) J.F.Gmel. 118 

Juncus acutus L. 92 

Juniperus phoenicea L. 82, 219 

Limonium mucronulatum (H. Lindb. fil.) Greuter & Burdet 142 

Limonium sinuatum (L.) Miller 142 

Limonium virgatum (Willd.) Fourr. 142 

Linum bienne Mill. 136 

Linum maritimum L. 196 

Linum strictum L. subsp. spicatum (Pers.) Lindberg f. 136, 196 

Lithodora hispitula (Sm.) Griseb. subsp. versicolor Meikle 102 

Lotus cytisoides L. 130 

Lycium schweinfurthii U. Dammer  237 

Malva sylvestris L. 138 

Mandragora officinarum L. 148 

Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. 120 

Medicago marina L. 78, 130 

Mesembryanthemum crystallinum L. 33, 98 
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Mesembryanthemum nodiflorum L. 98 

Micromeria nervosa (Desf.) Benth. 126 

Myrtus communis L. 138 

Nerium oleander L. 100 

Nigella fumariifolia Kotschy 144 

Odontites cypria Boiss. 148 

Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmsgg. et Link) Negodi 138 

Onobrychis venosa (Desf.) Desv. 134 

Onopordum cyprium Eig. 114 

Orchis coriophora L. 98 

Ornithogalum narbonense L. 96 

Ornithogalum pedicellare Boiss. & Kotschy 96 

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link. 33, 114 

Oxalis pes-caprae L. 138 

Pallenis spinosa (L.) Cass. 114 

Papaver rhoeas L. subsp. cyprium Chrtek & Slavík 138 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel 196 

Phagnalon rupestre (L.) DC.  90 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 90 

Pinus brutia Tenore 82 

Pistacia lentiscus L. 100 

Pistacia terebinthus L. 100 

Plantago coronopus L. subsp. commutata (Guss.) Pilger 140 

Plantago cretica L. 140 

Plantago maritima L. subsp. crassifolia (Forsskal) Holmboe 140, 250 

Polygonum equisetiforme Sm. 142 

Prassium majus L. 126 

Pseudorlaya pumila (L.) Graunde 150 

Pterocephalus multiflorus Poech subsp. obtusifolius Holmboe 122 

Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. var. cyprius Greuter 116 

Ranunculus asiaticus L. 144 

Rhamnus oleoides L. subsp. graecus (Boiss. & Reuter) Holmboe 144 

Ruta chalepensis L. 148 

Saccharum ravennae (L.) Murray 90 

Salsola kali L. 104 

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach 146 

Scandix pecten-veneris L. 150 

Schoenus nigricans L. 84, 250 

Scirpoides holoschoenus (l.) Sojak 84 

Sedum porphyreum Kotschy 118 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau 120 

Senecio glaucus L. subsp. cyprius Meikle 116 

Serapias vomeracea (Burm.f.) Brig. 98 
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Sinapis alba L. 122 

Smilax aspera L. 96 

Sonchus oleraceus L. 116 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth 90, 265 

Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary 192 

Suaeda maritima (L.) Dumort. 106 

Suaeda vera Forssk. 106 

Taraxacum aphrogenes Meikle 116 

Tetragonolobus purpureus Moench 134 

Teucrium divaricatum Heldr. subsp. canescens (Celak.) Holmboe 126 

Teucrium micropodioides Rouy 126 

Thymelea hirsuta (L.) Endl. 150 

Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link 128 

Tragopogon sinuatus Ave-Lall. 116 

Trifolium angustifolium L. 134 

Trifolium stellatum L. 134 

Urginea maritima (L.) Baker 96 

Valantia hispida L. 146 

Verbascum sinuatum L. 148 

Vitex agnus-castus L. 151 

Zygophyllum album L.f. 151, 237 
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