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Πεπίλητη
Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ θπηεχζεσλ δέληξσλ θαη ζάκλσλ κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ εηδψλ ηεο παλίδαο. Αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ην
ζρεδηαζκφ ησλ θπηεπηηθψλ επεκβάζεσλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ηηο
ρσξνρξνληθέο παξακέηξνπο θαη ηελ επηινγή ησλ μπισδψλ εηδψλ. Σέινο, γίλεηαη
αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα λα εληνπηζηνχλ ηα μπιψδε είδε πνπ πξνζθέξνπλ
ηξνθή ζηελ παλίδα θπξίσο ζηελ Διιάδα θαη ηε Μεζφγεην.
Λέξεις κλειδιά: ζειαζηηθά, πηελά, ελδηαίηεκα, (αλά)δάζσζε

Ειζαγυγή
Ζ παξνπζία θαξπνθφξσλ μπισδψλ θπηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο παλίδαο (McCarty et al. 2002). Ωζηφζν, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε παλίδα
θαη γεληθφηεξα ε δηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο εηδψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην
ζρεδηαζκφ ησλ θπηεχζεσλ ζηηο (αλα)δαζψζεηο, πάξθα θ.α. (Hatzistahis et al. 1998,
Andres and Ojeda 2002, Κσλζηαληηλίδεο 2003). Απηφ πιένλ θαηαθξίλεηαη απφ πνιινχο
επηζηήκνλεο, θαη πξνηείλνληαη κηθηέο θπηεχζεηο κε ηα ηνπηθά είδε ηεο πεξηνρήο (Andres
and Ojeda 2002, Ginsberg 2002, Maestre and Cortina 2004). ηηο ΖΠΑ κάιηζηα
ππάξρνπλ εθδφζεηο κε ζπκβνπιέο γηα θχηεπζε εηδψλ γηα ηελ παλίδα (Rhodes 2007).
Απφ ηε βηβιηνγξαθία φκσο ιείπεη κηα εηδηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ηδίσο γηα ηα
κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα. ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη λα δνζνχλ ζηνηρεία ηνπ
ζρεδηαζκνχ ησλ θπηεχζεσλ γηα ηελ παλίδα θαη λα γίλεη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
γηα λα εληνπηζηνχλ ηα μπιψδε θπηά ηεο Διιάδαο πνπ πξνζθέξνπλ ηξνθή ζηελ παλίδα.

Σσεδιαζμόρ ηυν θςηεύζευν
Οη θπηεχζεηο μπισδψλ θπηψλ γηα ηελ παλίδα απαηηνχλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ ηφζν
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ θπηψλ φζν θαη γηα ηελ νηθνινγία ησλ εηδψλ ηεο
παλίδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ην ζρεδηαζκφ ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη κεγάιν εχξνο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Απφ ηελ πνηφηεηα

ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εγρεηξήκαηνο (ρήκα 1).
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΟΠΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΑΗ
ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ

- θνηλσληθννηθνλνκηθνί
- πεξηβαιινληηθνί
- επηζηεκνληθνί

-

είδε παλίδαο
ηξνθή, θάιπςε, λεξφ
άξπαγεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
ζήξα

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΤΣΔΤΔΩΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

- πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
- βειηίσζε ππεξεζηψλ ζηνλ άλζξσπν

- επηινγή θπηηθψλ εηδψλ
- θαηαλνκή ζην ρψξν θαη ην ρξφλν
- ζρήκα – κέγεζνο

ρήκα 1. ηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θπηεχζεσλ
Οη θπηεχζεηο γηα ηελ παλίδα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπκβνιή ηνπο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή
θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο εηδψλ, ζηελ
πξνζηαζία ησλ εδαθηθψλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ (δηάβξσζε, εμάληιεζε εδαθψλ,
ξχπαλζε). Δηδηθά γηα ηελ παλίδα, επεηδή ηα είδε πνπ ηελ ζπληζηνχλ ζε κηα πεξηνρή
είλαη εθαηνληάδεο, επφκελν είλαη φηη πξέπεη λα ηίζεληαη πξνηεξαηφηεηεο. Πξνηεξαηφηεηα
γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έρνπλ ηα απεηινχκελα είδε, ηα είδε κε νηθνλνκηθή αμία, ηα
ζεκειηψδε είδε (keystone species) θαη ηα είδε ζεκαία (flag species) (Frankham et al.
2002).

Αξιολόγηζη ηος ενδιαιηήμαηορ
Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο θπηεχζεσλ, αθφκε θαη σο κέξνο
νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη αμηνιφγεζε ηνπ
ελδηαηηήκαηνο ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεηαη: α) εκπεηξηθά,
ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο ηνπ εηδηθνχ δαζνιφγνπ, ηελ επηηφπηα επίζθεςε θαη ηε βνήζεηα
ράξηε, β) κε ηε βνήζεηα δεηθηψλ, γηα αξθεηά είδε ηεο παλίδαο έρνπλ αλαπηπρζεί
καζεκαηηθνί ηχπνη ππνινγηζκνχ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ελδηαηηήκαηνο (habitat
suitability index, βιέπε ψθνο θ.α. 2004), γ) κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο
(π.ρ. Larson et al. 2003).
Ζ ππθλφηεηα ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο ζε κηα πεξηνρή είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο φπνπ ην ελδηαίηεκα είλαη θαηαιιειφηεξν (ψθνο θ.α. 2004).
Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δαζνιφγν λα δηαγλψζεη ηηο αηηίεο απφ ηηο νπνίεο ην
ελδηαίηεκα δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη πεξηζζφηεξα δψα. Υξήζηκεο επίζεο πιεξνθνξίεο
κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη απφ πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ
ελδηαηηήκαηνο ή απφ αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο. Ζ εμνηθείσζε ηνπ δαζνιφγνπ κε ηελ

πεξηνρή βνεζά ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηα δσηθά θαη θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ
θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ απφ επνρή ζε επνρή.

Οι παπάμεηποι σώπορ και σπόνορ
Ζ θαηαλνκή ησλ θπηεχζεσλ ζην ρψξν γίλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα (ρήκα 2).
Αξρηθά νξίδεηαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ θπηεχζεσλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε
θαηαλνκή ησλ επεκβάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ην επνρηαθφ εχξνο θαηνηθίαο (home
range) ησλ εηδψλ παλίδαο πνπ είλαη επηζπκεηφ λα επλνεζνχλ. χκθσλα κε ην εχξνο
θαηνηθίαο δηαηξείηαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο ζε επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθά ηκήκαηα. ην
θαζηαλφ γηα παξάδεηγκα ηα δηαρεηξηζηηθά ηκήκαηα πξέπεη λα έρνπλ εκβαδφλ 250 ζηξ.,
κηα έθηαζε δειαδή 500×500 κέηξα (ψθνο θαη Μπίξηζαο. 2005). Ο αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ θχηεπζεο ζε θάζε δηαρεηξηζηηθφ ηκήκα εμαξηάηαη απφ ηνπο ηηζέκελνπο ζθνπνχο
θαη ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο.
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΤΣΔΤΔΩΝ
ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ
ζεκείν ηνπνζέηεζεο θπηνχ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ
έθηαζε πεξηνρήο εκβαδνχ ίζνπ κε
απηφ ηνπ επνρηαθνχ εχξνπο θαηνηθίαο

ΘΔΖ ΦΤΣΔΤΖ
έθηαζε ηεο θπηείαο

ρήκα 2. Δπίπεδα δηαρείξηζεο ησλ επεκβάζεσλ θχηεπζεο.
Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ θαηαλνκή ησλ θπηεχζεσλ
είλαη:
1.Ζ ρσξνδηάηαμε ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο. Αλάινγα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη
αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο
πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ήδε παξνπζία ησλ εηδψλ πνπ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα
επλνήζεη. Δθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, νη θπηεχζεηο κπνξνχλ λα δηαηαρηνχλ
πεξηθεξεηαθά ησλ ζέζεσλ πνπ δηαηεξνχλ άηνκα ηνπ είδνπο ψζηε λα
επηηεπρζεί ε εμάπισζή ηνπ.
2.Ζ ρσξνθαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο. Αλαθέξεηαη ζηηο ζέζεηο
δηαηξνθήο, θάιπςεο, λεξνχ θαη ζηηο εηδηθέο ζέζεηο φπσο γηα ακκφινπηξα.
Αλάινγα κε ην πξφβιεκα πνπ έξρεηαη λα επηιχζεη ε θχηεπζε πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη ήδε ππάξρνληεο πφξνη θαη νη κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο.
Γηα παξάδεηγκα γηα ην θαζηαλφ πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηνπ κήθνπο
ηνπ θξαζπέδνπ θαη ε δεκηνπξγία δηαδξφκσλ (corridors). Γεληθά, ε
κεγηζηνπνίεζε ηεο δνκηθήο πνιππινθφηεηα κε ηα δέληξα θαη ζάκλνπο (ησλ
δηάθνξσλ πςψλ) απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ παλίδαο πνπ
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα πεξηνρή (Sewell and Catterall 1998, ψθνο θαη
Μπίξηζαο 2005).

3.Οη αβηνηηθνί παξάγνληεο. Παξάγνληεο φπσο ε έθζεζε, ν άλεκνο, ε πγξαζία, ην
αλάγιπθν είλαη θαζνξηζηηθνί ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ φζν θαη
γηα ηα άγξηα δψα. Δλδεηθηηθά πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο
θχηεπζεο ζηελ ππήλεκε πιεπξά κηαο πιαγηάο. Ζ λνηηναλαηνιηθή έθζεζε
πξέπεη λα πξνηηκάηαη φηαλ ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ θσιενπνίεζεο
ή ε πξψηκε παξαγσγή θαξπψλ θαη ε πξνζηαζία απφ ηνπο παγεηνχο.
4.Ζ ρσξνδηάηαμε ησλ αξπάγσλ. Ζ θχηεπζε δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε
φπνπ ην επλννχκελν είδνο γίλεηαη επάισην ζηνπο άξπαγεο ηνπ. Μεξηθά
θαξπνθφξα δέληξα κάιηζηα έρνπλ ην κεηνλέθηεκα λα πξνζθέξνπλ ηξνθή θαη
ζηνπο άξπαγεο. Γηα παξάδεηγκα ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis)
πξνζθέξεη ηξνθή ζην ιαγφ αιιά θαη ζηελ αιεπνχ. Πξέπεη επίζεο λα
απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε ηεο νηθνινγηθήο παγίδαο (ecological trap) φπνπ ηα
δψα-ιεία ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα κέξνο γηα λα ηξαθνχλ θαη γίλνληαη εχθνιε
βνξά ησλ αξπάγσλ (Jimenez and Conover 2001).
5.Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ βφζθεζε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, ην θάςηκν
ηεο θαιακηάο, ε άξδεπζε, ε εθαξκνγή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, νη δξφκνη, νη
δαζηθέο εξγαζίεο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο επηδξνχλ ζηελ παλίδα, αιιά θαη
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηεχζεσλ.
6.Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θπηεπηηθψλ εξγαζηψλ απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαηά ην ζρεδηαζκφ.
7.Τπεξεζίεο πξνο ηνλ άλζξσπν. Δπεηδή ζθνπφο ησλ θπηεχζεσλ εθηφο απφ ηελ
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο, είλαη θαη ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ άλζξσπν, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ εθηφο απφ ηελ παλίδα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θπλεγνχ,
πεξηεγεηή, παξαηεξεηή πνπιηψλ. πγθεθξηκέλα, ν ζπλσζηηζκφο ησλ
θπλεγψλ είλαη πνιιέο θνξέο ε ζεκαληηθφηεξε αηηία ππνβάζκηζεο ηεο
πνηφηεηαο ηεο ζήξαο (ψθνο θ.α. 2002), άξα είλαη επηζπκεηή ε δηαζπνξά ησλ
θπηεχζεσλ πνπ νδεγεί ζηελ θαηάιιειε ρσξνθαηαλνκή θαη ηε κείσζε ηεο
ζεξεπηηθήο πίεζεο.
Σν ελδηαίηεκα θαη νη αλάγθεο ησλ εηδψλ ηεο παλίδαο κεηαβάιινληαη απφ επνρή ζε
επνρή, νκνίσο θαη ηα πξνζθεξφκελα νθέιε απφ ηα μπιψδε είδε. Δπνκέλσο, νη
θπηεχζεηο γηα ηελ παλίδα είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο είδνπο ψζηε λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηξνθήο.

Επιλογή ξςλυδών θςηικών ειδών
Γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζηηο θπηεχζεηο είλαη ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ
θπξηφηεξσλ εηδψλ παλίδαο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ζηηο
γεηηνληθέο πεξηνρέο, θαη εάλ είλαη εθηθηφ αθφκα θαη απηά πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα. Ζ
γλψζε απηή βνεζά λα επηιεγνχλ ηα είδε θπηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαιχηεξα ηα ελ
ιφγσ είδε παλίδαο. ε θάζε ζρέδην θχηεπζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη θαη ν ρξφλνο
πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θπηφ γηα λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ ζηάδην αλάπηπμεο ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ηξνθή ή λα παξέρεη ην θαηάιιειν ελδηαίηεκα (ζέζεηο
θσιενπνίεζεο ή θάιπςεο).

Γεληθά είλαη απνδεθηφ φηη ηα επηδεκεηηθά είδε δψσλ πξνηηκνχλ ηελ απηφρζνλε
βιάζηεζε (Green 1984, Parsons et al 2006). Δπίζεο, ηα απηφρζνλα είδε είλαη θαιχηεξα
πξνζαξκνζκέλα ζην έδαθνο θαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ηνπνζεζίαο θαη γηα
απηφ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο νη θπηεχζεηο ηνπο (Jones et al. 2001).
Ωζηφζν αλ ζηελ πεξηνρή πξνυπάξρεη βιάζηεζε κε μεληθά είδε πνπ παξέρεη ηξνθή,
θαηαθχγην θαη ζέζεηο θσιενπνίεζεο, πξέπεη λα παξακείλεη έσο ηελ επηηπρή
εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ απηφρζνλσλ θπηψλ ηζνδχλακεο δνκήο. Μπνξεί λα
ρξεηαζηνχλ πνιιά έηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο θχηεπζεο θαη επνκέλσο
εθείλνη πνπ απαζρνινχληαη ζηηο εξγαζίεο επαλφξζσζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ απηά
ηα ρξνληθά πιαίζηα.
ηνλ Πίλαθα 1 αλαθέξνληαη είδε μπισδψλ θπηψλ πνπ απαληνχλ ζηελ Διιάδα θαη
είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ παλίδα επεηδή παξέρνπλ θαξπνχο ή ζπέξκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηξνθή. Ο πίλαθαο απηφο είλαη πνιιαπιήο ρξεζηκφηεηαο, αθνχ
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ θπηεχζεσλ γηα ηελ επηινγή ησλ
εηδψλ θπηψλ, πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο, θξνληίδνληαο λα
ηνπο παξέρεηαη ηξνθή γηα φζν κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη. Δπηπιένλ, κε ηελ
επηινγή δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ θαη πςψλ δεκηνπξγείηαη θαη ε απαξαίηεηε δνκηθή
πνιππινθφηεηα.
Πίλαθαο 1. Δίδε μπισδψλ θπηψλ θαη ηα αληίζηνηρα είδε παλίδαο πνπ ηα θαηαλαιψλνπλ,
θαξπνχο θαη θχιια, ζχκθσλα κε αλαθνξέο ζηελ Διιάδα θαη Δπξψπε.
Είδορ θςηού
Είδη πος ηα καηαναλώνοςν
Αcer sp.
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001)
Amelanchier ovalis
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά¹ (Herrera 1989)
Anthyllis hermanniae
ιαγφο (Καξκίξεο θ.α. 2006)
Arbutus unedo
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989, Cavallini and Volpi
1996), κνπθιφλ (Hadjisterkotis 1996), πηελά² (Herrera
1981, Jordano and Herrera 1981, González-Solís and Ruiz
1990)
Astragalus
πέξδηθα (Κνχθνπξα θαη Καξκίξεο 2005)
angustifolius
Asparagus sp.
πηελά (Jordano and Herrera 1981, Paralikidis et al. 2007)
Carpinus sp.
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001)
Castanea sativa
αγξηφρνηξνο (Paralikidis et al. 2008), αιεπνχ (Cavallini and
Volpi 1996)
Celtis australis
πηελά (Jordano and Herrera 1981, González-Solís and Ruiz
1990)
Cistus sp.
νπιεθφξα³ (Sfougaris et al. 1996, Bugalho and Milne 2003)
Cornus sp.
νπιεθφξα (Pettorelli et al. 2001, Paralikidis et al. 2006),
ιαγφο (θνπγγάξεο θ.α. 2006), αξθνχδα (Vlachos et al.
2000), πηελά (Snow and Snow 1988)
Corylus sp.
νπιεθφξα (Pettorelli et al. 2001, Sfougaris et al. 2005,
Paralikidis et al. 2008), αξθνχδα (Vlachos et al. 2000)
Crataegus sp.
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), ιαγφο (θνπγγάξεο θ.α.

Daphne sp.
Euonymus europaeus
Fagus sp.

Hedera helix
Ilex aquifolium
Juglans regia
Juniperus sp.

Ligustrum vulgare
Lonicera sp.
Malus sp.

Myrtus communis
Olea europaea

Ostrya carpinifolia
Osyris alba
Phillyrea sp.
Pinus sp.
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Prunus sp.

Pyrus sp.

2006), ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989), πηελά
(Herrera 1981, Snow and Snow 1988, Παξαιηθίδεο 2005)
πηελά (Κνχθνπξα θαη Καξκίξεο 2005, Snow and Snow
1988)
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), πηελά (Snow and Snow
1988)
νπιεθφξα (Pettorelli et al. 2001, Paralikidis et al. 2008),
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Papageorgiou et al. 1994, Vlachos
et al. 2000), πηελά (Murton et al. 1964, De Sanctis et al.
2000, Rodríguez and Obeso 2000)
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), πηελά (Snow and Snow
1988)
πηελά (Snow and Snow 1988, Rodríguez and Obeso 2000)
αγξηφρνηξνο (Paralikidis et al. 2006, Paralikidis et al. 2008),
αξθνχδα (Vlachos et al. 2000)
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989), πηελά (Herrera
1981, Snow and Snow 1988, Rodríguez and Obeso 2000,
Κνχθνπξα θαη Καξκίξεο 2005)
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), πηελά (Jordano and Herrera
1981, Snow and Snow 1988)
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), πηελά (Herrera 1981, Snow
and Snow 1988)
αγξηφρνηξνο (Paralikidis et al. 2008), ζαξθνθάγα ζειαζηηθά
(Herrera 1989, Vlachos et al. 2000), πηελά (Snow and Snow
1988)
πηελά (Jordano and Herrera 1981, Herrera 1981)
νπιεθφξα (Sfougaris et al. 1996, Sfougaris et al. 2005,
Paralikidis et al. 2008), αιεπνχ (Cavallini and Volpi 1996),
πηελά (Herrera 1981, González-Solís and Ruiz 1990,
Magalhães et al. 2001, Paralikidis et al. 2005)
πέξδηθα (De Sanctis et al. 2000)
πηελά (Herrera 1981)
νπιεθφξα (Focardi et al. 1991), πηελά (Herrera 1981)
πηελά (Rodríguez and Obeso 2000, Thibault and Prodon
2006)
αίγαγξνο (Sfougaris et al. 1996), πηελά (Herrera 1981,
González-Solís and Ruiz 1990)
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989), θειατδφηζίρια
(Paralikidis et al. 2005)
νπιεθφξα (Pettorelli et al. 2001, Paralikidis et al. 2006),
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989, Papageorgiou et al.
1994, Vlachos et al. 2000, Βιάρνο θ.α. 2006), πηελά (Snow
and Snow 1988)
ιαγφο (ψθνο θαη Αλδξεάδεο 2000, θνπγγάξεο θ.α. 2006),

ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989, Papageorgiou et al.
1994, Vlachos et al. 2000, Βιάρνο θ.α. 2006), πηελά
(Παξαιηθίδεο 2005, Paralikidis et al. 2007)
Quercus sp.
νπιεθφξα (Focardi et al. 1991, Hadjisterkotis 1996,
Sfougaris et al. 1996, Focardi et al. 2000, Bugalho and
Milne 2003, Sfougaris et al. 2005), αξθνχδα (Vlachos et al.
2000, Paralikidis et al. 2009), πηελά (Murton et al. 1964,
Παξαιηθίδεο 2005)
Rhamnus sp.
πηελά (Herrera 1981, Snow and Snow 1988)
Ribes sp.
πηελά (Snow and Snow 1988)
Rosa sp.
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), ζαξθνθάγα ζειαζηηθά
(Herrera 1989), πηελά (Herrera 1981, Snow and Snow
1988, Παξαιηθίδεο 2005, Paralikidis et al. 2005)
Rubus sp.
νπιεθφξα (Focardi et al. 1991, Bugalho and Milne 2003),
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989,Vlachos et al. 2000,
Βιάρνο θ.α. 2006), πηελά (Jordano and Herrera 1981, Snow
and Snow 1988, Παξαιηθίδεο 2005, Tsachalidis 2007)
Ruscus aculeatus
πηελά (Herrera 1981)
Sambucus nigra
πηελά (Snow and Snow 1988)
Smilax aspera
κνπθιφλ (Hadjisterkotis 1996), πηελά (Herrera 1981,
González-Solís and Ruiz 1990)
Sorbus sp.
δαξθάδη (Pettorelli et al. 2001), ζαξθνθάγα ζειαζηηθά
(Herrera 1989), πηελά (Snow and Snow 1988)
Spartium junceum
ιαγφο (Καξκίξεο θ.α. 2006)
Styrax officinalis
κνπθιφλ (Hadjisterkotis 1996)
Taxus baccata
ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (Herrera 1989), πηελά (Snow and
Snow 1988)
Viburnum sp.
πηελά (Herrera 1981, Snow and Snow 1988)
¹αξθνθάγα ζειαζηηθά: πεξηιακβάλεη είδε απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ηαμηλνκηθέο
νηθνγέλεηεο ησλ Carnivora
²Πηελά: πεξηιακβάλεη είδε απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ηαμηλνκηθέο νηθνγέλεηεο ησλ
Aves
³Oπιεθφξα: πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε ηεο Σάμεο Artiodactyla
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Abstract
Subject of this work is the use of tree and shrub plantings aiming at the improvement of
wildlife habitats. It is given information for the habitat evaluation, the parameters of
time and space and the plant species selection. Finally it is examined the bibliography
for recorded woody species that offer food to wildlife mainly in Greece and
Mediterranean.
Key words: mammals, birds, habitat, afforestation, reforestation

