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ΦΡΤΓΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ: Οικολογία, βιολογικόρ πόλορ. 

 

Φπύγανα: Ο όξνο “θξύγαλα” πξνέξρεηαη από ην Θεόθξαζην θαη αλαθέξεηαη ζε δνκέο βιάζηεζεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη από σαμαιθςηικούρ θάμνοςρ
1
,  ζπρλά αθαλζώδεηο κε καμηιαξόκνξθν ζρήκα 

θαη κηθξά θύιια ελώ ζπρλά αθήλνπλ κεηαμύ ηνπο αθάιππην έδαθνο ή πέηξσκα κε αξαηά 

αγξσζηώδε.  

 

             
                Φξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα ζηε πεξηνρή ησλ Γειθώλ. 

 

 Δίλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ςδαηικού ζηπερ
2
  ελώ θαηά ηε πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη 

ηνπ θαινθαηξηνύ απειεπζεξώλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο αιθέπιων απωμαηικών ελαίων
3
 ζηνλ αέξα.  

 

Ζ νλνκαζία ηνπο ζε άιιεο πεξηνρέο εθηόο ηεο Διιάδαο, με μεζογειακό κλίμα
4
, είλαη Tomillares 

ζηελ Ηζπαλία, Garrige ζηε Γαιία, Batha ζην Ηζξαήι,  Costal sage  ζηε Καιηθόξληα, Fynbos ε Finbos 

ζηε  λόηην Αθξηθή θ.α.  

 

1. Υαμαιθςηικοί θάμνοι = λαλώδεηο ζάκλνη – μπιώδεηο κόλν ζηε βάζε – κε αλαλεσηηθά όξγαλα 

πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αιιά επξηζθόκελα κόιηο ςειόηεξα από 25 cm. 

2.Τδαηικό ζηπερ = έιιεηςε πγξαζίαο θαη  πςειή εμαηκηζηδηαπλνή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο 

πεξηόδνπ. 

3. Aιθέπιο έλαιο= Οζθξεηηθό πξντόλ γεληθά πνιύπινθεο ζύλζεζεο (από ρεκηθή άπνςε είλαη 

θπξίσο ηεξπέληα) πνπ ιακβάλεηαη από θπηηθό πιηθό, βνηαληθά θαζνξηζκέλν, είηε κε έθρπζε 

πδξαηκνύ είηε κε μεξή απόζηαμε ε κε κία θαηάιιειε κεραληθή κέζνδν ρσξίο ζέξκαλζε. Τν αηζέξην 

έιαην δηαρσξίδεηαη  ζπλήζσο από ηελ πδαηηθή θάζε κε κία θπζηθή κέζνδν πνπ δελ πξνθαιεί  

ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζύλζεζε ηνπ. Οη νηθνγέλεηεο ησλ θπηώλ πνπ θπξίσο πεξηέρνπλ αηζέξηα έιαηα 

είλαη: Apiaceae (Umbelliferae), Asteraceae (Compositae), Lαmiaceae (Labiateae), Lauraceae, 

Myrtaceae, Pinaceae θαη Rutaceae. 
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4. Μεζογειακό ηύπος κλίμα απαληά ζε πεξηνρέο κεηαμύ 30
0
 θαη 40

0
 γεσγξαθηθνύ πιάηνπο ζην 

βόξεην εκηζθαίξην (γύξσ από ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, Καιηθόξληα) θαη λόηην εκηζθαίξην 

(θεληξηθή Χηιή, ε πεξηνρή Κέηπ ζηε Νόηηα Αθξηθή, ηε Νόηηα θαη ηε Γπηηθή Απζηξαιία) 

αληηζηνίρσο. 

 

Τα θπξηόηεξα είδε ησλ ειιεληθώλ Φξπγάλσλ είλαη : Sarcopoterium spinosum (αζηνηβή), Phlomis 

fruticosa (αζθάθα), Coridothymus capitatus (ζπκάξη), Euphorbia acanthothamnos (γαιαζηνηβή), 

Cistus creticus (ιαδαληά), Calicotome villosa (αζπάιαζνο), Anthyllis hermanniae (αινγνζύκαξν), 

Satureja thymbra (ζξνύκπα), Genista acanthoclada (αθάλα), Micromeria Juliana (πνιύθνκπν), 

Lavandula stoechas (ιεβάληα), Erica manipuliflora (ξείθη), Ballota acetabulosa (βαισηή), 

Phagnalon graecum(αζπξνζύκαξν), Teuctrium polium (ιηβαλόρνξην),  Fumana sp.(θοσμάνα), 

Salvia sp.( θαζθνκειηά), θ.α. 

 

Μεηαμύ ησλ αγξσζησδώλ ζπλαληώληαη ζπρλά : Hyparrhema hirta (ππαξέληα), Dactylis glomerata 

(δαθηπιίδα), Stipa bromoides(ζηίπα), Lagurus ovatus(ιαγννπξά), Brachypodium ramosum 

(Βξαρππόδη), Br. Distachyon(γαιάλε), πνιιά είδε Bromus (βξόκνο)θ. α. Δπίζεο ζπλαληάκε ηα εμήο 

είδε : Asphodelus aestivus(αζθόδεινο), Urginea mantima (ζθπινθξεκκύδα), δηάθνξα είδε 

Scandix(κπξώλη), Geranium (γεξάληα), Erodium(βεινλίδα), Trifolium(αγξηνηξίθπιιν), Lathyrus 

(ιαζνύξη), Vicia(αγξηόβηθνο), Anthémis (αλζεκίδα), Muscari(κνύζθαξη), Ornithogalum 

(ορνιθόγαλο), Verbascum (βεξκπάζθν), Euphorbia (γαιαηζίδα), Echium (ηνπιπάλη), Silene 

(αγξηνγαξύθαιιν), Plantago (ςπιιόρνηξν), Bellis (καξγαξίηα), Lotus, Medicago, θ.α. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θαηαλνκή ησλ θξπγάλσλ είλαη:  

 

 Πεπιβαλλονηικοί 

 Θεξκνθξαζία.  

 αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα (βξνρή, δξνζηά, βξνρννκίριε, ραιάδη, ρηόλη, πάρλε, 

πδξαηκνί)   

 δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή.  

 έδαθνο (κεηξηθό πέηξσκα , άδσην εδάθνπο, αζβέζηην εδάθνπο).  

 αλάγιπθν πεξηνρήο.  

 πςόκεηξν θ.α. 

 

 Ανθπωπογενείρ 

 ζπρλόηεηα θαη έληαζε ππξθαγηάο 

 έληαζε βόζθεζεο 

 εθρέξζσζε  

 θνπή θ.α.  

 

 Βιολογικοί 

Οη ζρέζεηο ανηαγωνιζμού ησλ θξπγάλσλ κε είδε άιισλ δηαπιάζεσλ π. ρ. ηα θξύγαλα κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζνύλ ζε θάπνηα πεξηνρή από αείθπιια -ζθιεξόθπιια ή από δαζηθέο δηαπιάζεηο αν ζηιρ 

επικπαηούζερ ζςνθήκερ μειονεκηούν ανηαγωνιζηικά. Πεηξάκαηα κε δεληξνθύηεπζε ραιεπίνπ 
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πεύθεο ζε θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα δείρλνπλ όηη ηα θξύγαλα παζαίλνπλ πνιιέο αιιαγέο θαη 

ηειηθά εμαθαλίδνληαη 

 

Γεληθά ηα θξύγαλα θαηαιακβάλνπλ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζην ξηπό άκπο ηνπ θάζκαηνο ηεο 

νιηθήο εηήζηαο βξνρόπησζεο πνπ γηα ην  κεζνγεηαθό θιίκα  εθηείλεηαη από 275 έ     σο ηα 925 mm 

βξνρήο ελώ πςνκεηξηθά  θζάλνπλ έσο ηα 1000 (1200) κέηξα πεξίπνπ.  

 

Σα θπςγανικά οικοζςζηήμαηα μποπεί να είναι: 

 Πξντόλ ππνβάζκηζεο/θαηαζηξνθήο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο πρ ππεξβόζθεζε, ππξθαγηά θ.α.  

 Τα πξώηα ζηάδηα εγθαηάζηαζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, ζε πεξηνρέο όπνπ απηή είρε 

θαηαζηξαθεί από ηνλ άλζξσπν πρ ινγσ εθρεξζώζεσλ γηα θαιιηέξγεηεο  πνπ θαηόπηλ 

εγθαηαιείθηεθαλ θ.α.  

 Το ηελικό ζηάδιο ηης βλάζηηζης(climax μορθή) ζε περιοτές όποσ η πίεζη ηης έλλειυης νερού 

είναι ένηονη (ηα θξύγαλα έρνπλ ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα  ζε πεξηνρέο όπνπ ηα θπηά 

αληηκεησπίδνπλ ηζρπξή πίεζε έιιεηςεο λεξνύ). 

 Οηθνζπζηήκαηα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε θπθιηθέο αιιαγέο ηεο βιάζηεζεο. 

 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΦΡΤΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Α) Πποζαπμογή ζηη ξηπαζία 

 Δπνρηαθόο δηκνξθηζκόο θύιισλ.  Φπηά πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί ώζηε λα έρνπλ κεγάια 

θύιια ηελ πγξή ρεηκεξηλή επνρή ελώ ηελ μεξή θαη ζεξκή επνρή ηνπ θαινθαηξηνύ  έρνπλ 

κηθξά θύιια γηα λα πεξηνξίδεηαη ε δηαπλένπζα επηθάλεηα. 

 Τξίρεο ζηα  θύιια γηα λα αλαθιάηαη κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη λα ζπγθξαηείηαη 

παρύηεξν επηθαλεηαθό ζηξώκα πδξαηκώλ. 

 Βιάζηεζε ζπεξκάησλ ην Ννέκβξε όηαλ αθνινπζεί ε πγξή πεξίνδνο θαη όρη ε άλνημε όπνπ 

έπεηαη ε μεξή.   

 Άλζεζε θαη θαξπνθνξία ηελ Άλνημε, όηαλ ππάξρεη αθόκε πςειή πγξαζία ζην έδαθνο θαη ηα 

έληνκα επηθνληαζηέο είλαη δξαζηήξηα. 

 Καηαζθεπή μύινπ θαη θειινύ πξηλ ηελ μεξή πεξίνδν γηα λα εκπνδίδεηαη ε δηαθπγή 

πδξαηκώλ.(πρ γαιαζηνηβή) 

 Καηαλάισζε νπζηώλ απνζεθεπκέλσλ ζην βιαζηό (εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο όπσο πξσηεΐλεο θαη ιηπίδηα)γηα ηελ απμεκέλε αλαπλνή 

πνπ επηβάιιεη ε ζεξκή πεξίνδνο. 

 

β)Πποζαπμογέρ ζηη βόζκηζη 

 Αλάπηπμε αγθαζηώλ ζπρλά από πξώηκα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. 

 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ    πνπ ζπρλά δξνπλ απσζεηηθά ζηα θπηνθάγα δώα θαηά ηε 

βόζθεζε ηνπο (ηα θπηά κε  αηζέξηα έιαηα,  δελ πξνηηκνύληαη από ηα κεξπθαζηηθά, δηόηη έρνπλ 

κηθξή ζξεπηηθή αμία θαη κε θαιή γεύζε). 
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γ) Πποζαπμογέρ ζηη θωηιά
4
  

 Παξαβιάζηεζε (επαλαβιάζηεζε) από  ππόγεηνπο ζπλήζσο ιεζαξγνύληεο νθζαικνύο ε από 

νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζην θαηώηεξν ηκήκα ηνπ βιαζηνύ ΠΧ αζθάθα, αζηνηβή, 

γαιαζηνηβή. Ζ παξαβιάζηεζε κεηά ηε ζεξηλή θσηηά αξρίδεη ζπλήζσο ην θζηλόπσξν. 

 Αληνρή ζηε θσηηά ησλ ηκεκάησλ ηνπ θπηνύ πνπ παξαβιαζηάλνπλ. 

 Δλεξγνπνίεζε/βιάζηεζε ππαξρόλησλ ζπεξκάησλ ζε είδε όπσο ην ζπκάξη, ε αζηνηβή, νη 

ιαδαληέο. Τα ζπέξκαηα απηά ιεζαξγνύλ ζην έδαθνο θαη κε ηε θσηηά ελεξγνπνηνύληαη θαη 

βιαζηάλνπλ (πρ ιόγσ κεραληθήο ξήμεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζπόξνπ  εμαηηίαο ηεο 

ζεξκόηεηαο, όπσο νη ιαδαληέο, θαηαζηξνθήο θαηαζηνιέσλ βιάζηεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

έδαθνο ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιεινπάζεηαο   ησλ θπηώλ θηι) 

 Ηθαλόηεηα ησλ ζπεξκάησλ λα παξακέλνπλ ζηε ιεζαξγηθή θαηάζηαζε ζην έδαθνο γηα πνιιά 

ρξόληα. Διάηησζε θπζηνινγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θπηώλ ην ζέξνο πνπ είλαη ε θξίζηκε 

πεξίνδνο γηα ηε θσηηά.  
 
  4. Οι ζηπαηηγικέρ  ανηιμεηώπιζηρ ηηρ θωηιάρ ζηο πέπαζμα ηων αιώνων, ζςνέβαλαν ζηη 
διαμόπθωζη  ηηρ ηπέσοςζαρ  σλωπιδικήρ ηοςρ ζύνθεζη. 
 

Τα θξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιν θεωπηηικό και ππακηικό ελδηαθέξνλ.  

 

Θεσξεηηθό γηαηί   

 εκθαληδόκελα  ζε πνιύ απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ ηνπο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ  ζαλ κνληέιν γηα ηε κειέηε  ηεο ζπγθιίλνπζαο εμέιημεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 

Πξαθηηθό  γηαηί  

 έρνπλ πςειό πνζνζηό ελδεκηζκώλ. 

 είλαη πνιύ πινύζηα ρισξηδηθά.  

 πινύζηα ζε παλίδα (ζειαζηηθά, πηελά, έληνκα θ.α.).    

 έρνπλ νμπκέλα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο   αθνύ ε θύξηα ρξήζε ηνπο είλαη ε βόζθεζε  ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε πξαθηηθή ησλ ππξθαγηώλ.  

 

Επίζηρ ένα από ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηοςρ, πέπα από ηη βόζκηζη, είναι η δςναηόηηηα 

ηοςρ ζε πολλαπλέρ σπήζειρ: 

 

 είλαη κηα θπζηθή δεμακελή γηα ηε ζπιινγή αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ησλ 

νπνίσλ νη ηδηόηεηεο  έρνπλ γίλεη γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα. Τα είδε απηά αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ ρεηιαλζώλ (Lamiaceae)  όπσο Origanum, Teucrium, Micromeria, Salvia, 

Sideritis, Thymus θιπ  θαη ηα αξσκαηηθά  Apiaceae όπφς Bupleurum, Ferula, Ridolfia, 

Thapsia, θ.α. 

 είλαη κηα ζεκαληηθή δεμακελή, ζε όιε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην, βνιβόθπησλ  θπηώλ,  

αλζεθηηθώλ ζε  ππξθαγηέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα  ζε θεπεπηηθέο επηινγέο: Muscari, 

Scilla, Urginea,Crocus, Gagea, Tulipa, Narcissus, Colchicum, θ.α. 

 ζπληζηνύλ  θπζηθέο πεξηνρέο γηα  αγξνηηθέο θαη άιιεο  δξαζηεξηόηεηεο. 
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