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Η Πάρνηθα είναι βουνό της Αττικής, έχει 
ανακηρυχθεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους .Ένα σημαντικό της τμήμα απαρτίζει 
τον ομώνυμο Εθνικό Δρυμό. Δηλαδή είναι ένα 
οικοσύστημα με ιδιαίτερη οικολογική αξία που 
παραμένει ανεπηρέαστο ή έχει επηρεαστεί 
ελάχιστα από ανθρώπινες δραστηριότητες.



Η Ελλάδα έχει 6000 διαφορετικά είδη φυτών και 
δέντρων από τα οποία 1.100 βρίσκονται και στην 
Πάρνηθα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
πρέπει η Πάρνηθα να προστατευτεί. Γενικότερα 
στην Πάρνηθα υπάρχουν κάποια πολύ σπάνια 
είδη λουλουδιών και μανιταριών που είναι 
βρώσιμα.





Η καμπανούλα της Πάρνηθας 







Ο κισσός είναι ένα 
αναρριχητικό φυτό δηλαδή 
τα κλαδιά του δεν θα γίνουνε 
ποτέ σκληρά κλαδιά δέντρου 
με αποτέλεσμα να έρπεται 
και να προσπαθεί να βρει 
κάποιο σκληρό τοίχο, 
δέντρο, βράχο για να 
μπορέσει να ανέβει πάνω 
του.



Το γκι είναι ένας ημιπαραθετικός ιστός. Ρουφά τους 
χυμούς του δέντρου γιατί είναι ένας οργανισμός που  δεν 
μπορεί να επιβιώσει από μόνος του.







Οι λειχήνες είναι ένα είδος μικροοργανισμού και δεν 
κάνει ζημιά πάνω στο δέντρο.  





Το πεύκο φυτρώνει σε όλες τις φυσικές καταστάσεις, ενώ 
πολλά άλλα δέντρα θέλουν κρύο και υγρασία.









Ένα δέντρο που έχει πέσει θα αποσυντεθεί και θα γίνει ένα 
φοβερά εύφορο χώμα





Η Πάρνηθα έχει 2 πετρώματα :
Τον ασβεστόλιθο και τον σχιστόλιθο και επειδή το ένα από τα 
2 είναι υδατοπεραστό υπάρχει πολύ έντονη η παρουσία του 
νερού





Η Πάρνηθα έχει περίπου 43 πηγές συνεχούς ροής. 



Το ελάφι είναι θηλαστικό, οι ελαφίνες ωριμάζουν μετά τα 
δύο έτη ενώ τα αρσενικά ωριμάζουν περίπου στα 3 έτη. Η 
ελαφίνα γεννάει 1 ή σπάνια 2 φορές το χρόνο με 1 ή 
κάποιες φορές 2 μικρά. Η περίοδος αναπαραγωγής είναι 
από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτώβρη. Τα ελάφια 
δεν είναι μονογαμικά. 



Έχει φοβερή αλτική ικανότητα, μπορεί να πηδήξει ακόμα και 5 
μέτρα, έχει στριφογυριστά κέρατα που τα χρησιμοποιεί για να 
προστατευτεί και για να πολεμήσει για την περιοχή του.



Είναι παμφάγα. Τα αρσενικά μπορούν να φτάνουν και τα 
200-250 κιλά . Τα θηλυκά ζυγίζουν λίγο λιγότερο, με 
μάκρος περίπου 1,20mΈχουνε μακρύ και πλατύ μουσούδι 
για να μπορούν να σκάβουν. Είναι φοβερά ορμητικά και 
μπορούν να τρέξουν μέχρι και τα 40km την ώρα. Δεν είναι 
μονογαμικά.





Η εκδρομή στην Πάρνηθα  ήταν μια καταπληκτική 
εμπειρία γεμάτη νέες γνώσεις που θα μας μείνει ως 

μια ευχάριστη ανάμνηση.


