
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Χαλέπιος και Τραχεία Πεύκη 

(Pinus halepensis και Pinus brutia) 
Τα πιο κοινά κωνοφόρα δένδρα της περιοχής. 

Φθάνουν σε ύψος 10-20 μέτρων. Τα κουκουνάρια στο 

κοινό πεύκο κρέμονται από τα κλαδάκια με ένα μικρό 

ποδαράκι ενώ στο τραχύ πεύκο όχι. Τα συναντάμε 

συνήθως σε χαμηλά υψόμετρα. Προσαρμόζονται πολύ 

εύκολα σε όλες τις συνθήκες και είναι λιτοδίαιτα. 

Από τα πεύκα βγάζουμε το ρετσίνι. Δεν είναι 

κατάλληλα για καλό ξύλο και τα κόβουμε συνήθως 

μόνο για καυσόξυλα. 

Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens) 
Το πιο γνωστό και παρεξηγημένο κωνοφόρο δένδρο 

της Μεσογείου. Φθάνει σε ύψος 20- 30 μέτρων και το 

σχήμα του είναι πυραμιδοειδές ή με οριζόντια κλαδιά. 

Το συναντάμε συνήθως σε ζεστά μέρη και είναι 

λιτοδίαιτο. Έχει καλό ξύλο αρωματικό και με μεγάλη 

διάρκεια. Το χρησιμοποιούμε για κατάρτια πλοίων, 

κατασκευή επίπλων και στην ξυλογλυπτική.     

Πουρνάρι (Quercus coccifera) 
Ο πιο διαδεδομένος θάμνος στη χώρα μας. Τον 

συναντάμε από τη θάλασσα μέχρι το υψόμετρο των 

1000 μέτρων. Συνήθως είναι χαμηλός ή μετρίου ύψους 

θάμνος (3-5 μέτρα) αλλά καμιά φορά γίνεται δένδρο. 

Παλαιότερα από τα κόκκινα εξογκώματα («κηκίδια») 

ενός εντόμου του πουρναριού (κόκκος ο βαφικός) 

έβγαινε το κόκκινο χρώμα. 

 

 

 

Κουκουναριά (Pinus pinea)  
Δέντρο που φτάνει τα 15 μ. ύψος με χαρακτηριστική 

κόμη σε σχήμα ομπρέλας. Εχει σχετικά μακριές 

βελόνες και μεγάλα κουκουνάρια οι σπόροι των 

οποίων τρώγονται.  

Μαυρόπευκο (Pinus nigra) 
Ψηλό ευθύκορμο δέντρο, ως 40 μ., με σπονδυλωτά 

κλαδιά που μπορεί να ζήσει και σε δύσκολες 

συνθήκες. Ευδοκιμεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική 

Ελλάδα και στη Σάμο, Λέσβο και Θάσο.  

ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

 Π ε ύ κ α 

Πλάτανος 

(Platanus orientalis) 
Το δέντρο της συνάντησης. Είναι φυλλοβόλο 

με χαρακτηριστικά πεντάλοβα φύλλα και 

φτάνει σε ύψος 30 μ.  Έχει συνδεθεί με τη 

λαϊκή παράδοση και κατέχει ξεχωριστή θέση 

ανάμεσα στα «ιερά» δένδρα. Υπάρχουν πολλά 

αιωνόβια πλατάνια που προστατεύονται ως 

μνημεία στη χώρα μας. 

Χαρουπιά 

(Ceratonia siliqua) 
Αειθαλές δέντρο μετρίου ύψους με σκληρά 

σκουροπράσινα σύνθετα φύλλα. Ο καρπός του, 

το χαρούπι (την αρχαιότητα «κέρατον») είναι 

πολύ θρεπτικός για τους ανθρώπους και τα 

ζώα. Στα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τους 

σπόρους επειδή έχουν περίπου ίσο βάρος, για 

να ζυγίζουν τα μπαχαρικά και το χρυσό (από 

αυτό βγήκε και η λέξη «καράτι») 


