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ΠΑΡΝΗΘΑ

 Η Πάρνηθα είναι βουνό της Αττικής, βόρεια των Αθηνών, με συνολική έκταση

300 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και ψηλότερη κορυφή την Καραβόλα.

Καλύπτεται από πεύκα στα χαμηλότερα και από έλατα στα υψηλότερα

σημεία της. Η Πάρνηθα έχει ανακηρυχθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους και ένα σημαντικό της τμήμα απαρτίζει τον ομώνυμο Εθνικό Δρυμό,

ο οποίος ιδρύθηκε το 1961. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, αποτελεί

σημαντική περιοχή για τα πουλιά και έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαίτερου

φυσικού κάλλους ενώ μετά την πυρκαγιά του 2007 καθορίστηκαν περιοχές

προστασίας με ΠροεδρικόΔιάταγμα.

 Ταυτόχρονα όμως, η Πάρνηθα αποτελεί βάση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

στις δύο υψηλότερες κορυφές της. Σε μία από τις κορυφές του βουνού, το

Μαυροβούνι, έχει χτιστεί το Καζίνο της Πάρνηθος, στο οποίο μπορεί να

φτάσει κανείς είτε με αυτοκίνητο είτε με το τελεφερίκ της Πάρνηθας. Στην

περιοχή λειτουργούν τα ορειβατικά καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι.



ΠΑΝΙΔΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

 Η πανίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά είδη που προστατεύονται νομικά,

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είναι η

μόνη περιοχή στην Ελλάδα όπου συναντάται το ελάφι Cervus elaphus στο

καταφύγιο θηραμάτων, στο οποίο απαγορεύεται το κυνήγι καθ όλη τη διάρκεια

του χρόνου. Ο πυρήνας του Δρυμού και μια ευρύτερη περιοχή, που

περιλαμβάνει τα δάση Λοιμικό, Σαλονίκι, Γκούρα, Τατόι, Βούντημα, Αυλώνα και

μέρος του Δάσους της Φυλής, αποτελούν το μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων με

συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Επίσης, στον πυρήνα του Δρυμού, σε

μια έκταση 1.200μ. λειτουργεί εκτροφείο θηραμάτων, με σκοπό τον

εμπλουτισμό των περιοχών, στις οποίες εξαπλώνονται με φυσικό τρόπο.



ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

 Η Πάρνηθα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση κυρίως στην

ανατολική της πλευρά που έχει περισσότερη υγρασία. Κυρίαρχο είδος είναι

η Χαλέπιος Πεύκη. Από τα 800 μέτρα και πάνω εμφανίζεται η Κεφαλληνιακή

Ελάτη, που σχηματίζει το μοναδικό ελατοδάσος της Αττικής. Στην Πάρνηθα

βρίσκουμε και άλλες μορφές βλάστησης, όπως η παραρεμάτια. Στο βουνό

υπάρχουν επίσης κέδροι, δρύες, οστριές, αγριελιές, φυλίκια,

φράξοι, κουτσουπιές, αγριοκορομηλιές, σφενδάμια, κουμαριές, μυρτιές,

σχοίνα, κράτεγοι κ.ά. που εμπλουτίζουν την άγρια χλωρίδα του. Στη χλωρίδα

της Πάρνηθας περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.000 είδη, μεταξύ των

οποίων κρίνοι, κρόκοι, παιώνιες, καμπανούλες, ορχιδέες κ.ά. Πολλά από

αυτά είναι σπάνια και ενδημικά, όπως η καμπανούλα του Celsius, η κόκκινη

τουλίπα, ο κόκκινος κρίνος, η άσπρη παιώνια, η μαύρη φριτιλάρια κ.ά



ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΑΦΙ

 Το καταφύγιο Μπάφι ανήκει στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Αθηνών και

βρίσκεται στο όρος Πάρνηθα, σε υψόμετρο 1161 μέτρων, περίπου 2.5 χλμ.

από το Ξενοδοχείο Mont Parnes (Καζίνο Πάρνηθας). Η κατάθεση του θεμελίου

λίθου του καταφυγίου έγινε τον Απρίλιο του 1937. Το πρώτο μέρος της

κατασκευής ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1939 με χρήματα που

συγκεντρώθηκαν με έρανο κυρίως από τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου,

αλλά και άλλων αδελφών σωματείων. Από το καταφύγιο ένα πλήθος

μονοπατιών ξεκινούν προς όλες τις κατευθύνσεις της Πάρνηθας τα οποία

μπορούν να προσφέρουν μικρές και εύκολες πεζοπορίες της μισής και μίας

ώρας ή πολύωρες και δύσκολες πεζοπορίες για απαιτητικούς.

 Είναι ένα από τα δυο καταφύγια της Πάρνηθας (το άλλο είναι το Ορειβατικό

καταφύγιο Φλαμπούρι) και είναι ανοικτό όλο το χρόνο.



ΛΕΙΧΗΝΕΣ

 Μαζέψαμε συνολικά 7 διαφορετικά είδη λειχήνων.

 Υπάρχουν συνολικά 14.000 διαφορετικά είδη λειχήνων.

 Οι λειχήνες είναι συμβιωτικοί οργανισμοί δημιουργημένοι από τον σύνδεσμο 

μικροσκοπικών πράσινων φυκών ή κυανοβακτηρίων και 

νηματοειδών μυκήτων ή μανιταριών. Οι λειχήνες λαμβάνουν το εξωτερικό σχήμα 

του μύκητα με τον οποίο συνεργάζονται και έτσι ονομάζονται με βάση τον μύκητα. 

Ο μύκητας συνήθως σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος του σώματος των λειχηνών, 

αν και αυτό μπορεί να μην συμβεί σε νηματοειδείς και ζελατινώδεις λειχήνες.



ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ

 Φυτρώνει μόνο στα Βαλκάνια.

 Η μαύρη πεύκη είναι ένα μεγάλο αειθαλές δέντρο, με ύψος 20-55 μέτρα κατά
την ωριμότητα. Ο φλοιός είναι γκρι προς κίτρινο-καφέ και χωρίζεται με λωρίδες
σε φολιδωτές πλάκες.

 Η μαύρη πεύκη αναπτύσσεται με μέτρια ταχύτητα, περίπου 30 με 70 εκατοστά
κάθε χρόνο. Συνήθως έχει μια στρογγυλή, κωνική κόμη, που γίνεται ακανόνιστη
καθώς αναπτύσσεται. Το δέντρο μπορεί να ζήσει αρκετά χρόνια, με κάποια
δέντρα να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 500 ετών. Χρειάζεται άφθονο φως για
να αναπτυχθεί σωστά και δεν ανέχεται την σκιά, ενώ είναι ανθεκτική στο κρύο
και τον παγετό.



ΙΞΟΣ & ΓΚΙ

 Ο Ιξός γνωστός και ως γκι είναι αειθαλές παράσιτο δέντρων, κυρίως

των ελάτων, αλλά και των καστανιών. Το φυτό παράγει έναν λευκό

σφαιρικό καρπό από τον οποίο εξάγεται μία κολλητική ύλη. Είναι φυτά που

προτιμούν τα κρύα ή δροσερά μέρη. Μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε

σκιερά μέρη ή ημισκιερές τοποθεσίες, καθώς και σε υγρά, καλά στραγγιζόμενα,

γόνιμα εδάφη.

 Τρώγονται από πουλιά και είναι ημιπαρασιτικό.



ΚΕΔΡΟΣ

1. Κέδρος της Κύπρου Ο κέδρος είναι κωνοφόρο αειθαλές δέντρο που ανήκει

στην οικογένεια των Πευκοειδών . Περιλαμβάνει τρία είδη και ένα υποείδος.
Δάση από κέδρους συναντώνται στην Τουρκία και στο Λίβανου

2. Ο κέδρος χαρακτηρίζεται από το μεγάλο μέγεθος του κορμού του Τα φύλλα

του είναι βελονοειδή και άκαμπτα, ενώ καθένα από αυτά διαθέτει δύο
ρητινοφόρους αγωγούς. Το φύλλο ενός κέδρου παραμένει στο δέντρο από

3 ως 6 χρόνια. Οι θηλυκοί κώνοι του κέδρου έχουν πράσινο ή πορφυρό
χρώμα. Κέδρους συναντάμε συχνά σε ελατοδάση, διότι οι κέδροι αρχικά

παρέχουν τη σκιά που απαιτούν τα έλατα για να μεγαλώσουν κατά τα
πρώτα στάδια της ζωής τους. Το ξύλο ενός κέδρου όταν καίγεται δίνει ένα

άρωμα, και γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως αρωματικό δέντρο. Ο κέδρος δεν
χρειάζεται πολύ νερό για να αναπτυχθεί, ούτε έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις

από το έδαφος. Αξιοπερίεργα Ο κέδρος είναι ένα από τα δέντρα που
περιλαμβάνονται στην κελτική αστρολογία.



ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΕΛΑΤΗ
 Το ελατοδάσος της Πάρνηθας αποτελείται αποκλειστικά από Κεφαλληνιακή Ελάτη και

καλύπτει περίπου 35.000 στρέμματα, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι δημόσιες

εκτάσεις. Το δάσος αυτό καταλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές του βουνού από

υψόμετρο 900-1400 μ., και είναι το πλησιέστερο ελατοδάσος στην πρωτεύουσα του

Κράτους. Περιλαμβάνεται δε ολόκληρο το δημόσιο τμήμα του στον πυρήνα του Εθνικού

Δρυμού Πάρνηθας, ενώ το υπόλοιπο εντάσσεται στην περιφερειακή ζώνη. Η γενική

εικόνα του ελατοδάσους δεν είναι καλή, είναι γεγονός όμως ότι η Κεφαλληνιακή ελάτη

παρά την έντονη κακομεταχείρισή της κατά το παρελθόν, κατόρθωσε να διατηρηθεί επί

αιώνες στην Πάρνηθα και να αναγεννάται φυσικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλιματικό

και εδαφικό περιβάλλον της Πάρνηθας δεν είναι πολύ κατάλληλο για την ανάπτυξή της

(χαμηλό υψόμετρο, μεγάλη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, φτωχά και

αβαθή εδάφη), αποτελεί πλέον είδος αναγκαίο και αναντικατάστατο για την περιοχή, που

πρέπει να διατηρηθεί. Σήμερα δημιουργεί αμιγείς συστάδες σε υψόμετρο 1000 μέτρων και

άνω, και μεικτές συστάδες χαλεπίου πεύκης και ελάτης στα χαμηλά υψόμετρα. Στις νότιες

πλαγιές του βουνού μάλιστα παρατηρείται το εξής φαινόμενο: λόγω των φτωχών εδαφών

και της ξηρασίας η χαλέπιος πεύκη είναι πιο ανταγωνιστική και επικρατεί της ελάτης, με

αποτέλεσμα το έλατο σταδιακά να υποχωρεί και το πεύκο να ανεβαίνει έως και τα 1000 μ.

υψόμετρο, ενώ τα ανώτερα όρια στα οποία φτάνει συνήθως το είδος αυτό είναι 800 μ. Το

ύψος των δένδρων σε θερμές εκθέσεις και σε άγονα εδάφη δεν υπερβαίνει τα 4 μέτρα, αν

και η ηλικία τους μπορεί να υπερβαίνει τα 120 χρόνια. Σε υγρές θέσεις όμως και σε βαθιά

εδάφη, το μέσο ύψος των δένδρων είναι 14 μέτρα και σπανίως ανέρχεται στα 16 και 18

μέτρα.



ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΜΕ

 Λιωμένο ξύλο το οποίο είναι πολύ θρεπτικό 
για τα καινούρια δέντρα 

 Πατημασιές αγριογούρουνων

 Μανιτάρια  



ΠΗΓΕΣ
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