
Το είδοσ Campanula aizoides  Greuter 
 ςτο Εκνικό Πάρκο Χελμοφ -Βουραϊκοφ  

Τςακίρθ Μ.1, Κόκκορθσ Ι. 1, Κουγιουμουτηισ Κ. 2, Τρίγκασ Π. 3, Τηανουδάκθσ Δ. 1 

 
1Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Τμιμα Βιολογίασ, Τομζασ Βιολογίασ Φυτϊν, 265 00 Πάτρα, (mtsakiraki@upatras.gr)  

2Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Βιολογίασ, Τομζασ Οικολογίασ και Ταξινομικισ, 15784 Ακινα  
 3Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ, Εργαςτιριο Συςτθματικισ Βοτανικισ, 11855, Ακινα, Ακινα 

Μζγεκοσ πλθκυςμοφ: Εκτιμάται ότι  ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του είδουσ ςτο Εκνικό 
Πάρκο περιλαμβάνει 1500-2000 άτομα περίπου, από τα οποία ςε αναπαραγωγικι 
ωριμότθτα βρίςκονται περίπου 250-300 άτομα.  Ωσ Ικανοποιθτικι Τιμι Αναφοράσ 
για το μζγεκοσ πλθκυςμοφ εκτιμϊνται 1500 άτομα.  
 
Απειλζσ: Θ βόςκθςθ αποτελεί ςθμαντικι απειλι ςε κζςεισ όπου είναι προςιτζσ από 
αιγοπρόβατα. Επιπλζον, ο βιολογικόσ κφκλοσ  του είδουσ (μονοκαρπικό πολυετζσ ι 
διετζσ), οι πολφ μικροί υποπλθκυςμοί  του (ςυχνά λιγότερα από 10 άτομα), το μικρό 
ποςοςτό των ατόμων κάκε πλθκυςμοφ που φκάνουν ςε αναπαραγωγικι ωριμότθτα 
(1-2) ςυμβάλλουν ιδιαίτερα ςτθν περιοριςμζνθ εξάπλωςι του. 
 
Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ Διατιρθςθσ: Σε τελικό επίπεδο, ο βακμόσ διατιρθςθσ 
ςε επίπεδο ΤΚΣ προκφπτει ωσ αποτζλεςμα των διάφορων δυνθτικϊν ςυνδυαςμϊν 
τθσ αξιολόγθςθσ τεςςάρων παραμζτρων, όπωσ παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 1.  

Συνοδά taxa: Στα ςυνοδά taxa περιλαμβάνονται τα Anthyllis vulneraria, Asyneyma 
limonifolium, Daphne oleoides, Galium cyllenium, Globularia stygia, Hieracium 
pannosum και Silene auriculata. Βζβαια, θ χλωριδικι ςφνκεςθ μεταβάλλεται 
ανάλογα με τθ ζκκεςθ του βράχου και ςε ποιο βακμό είναι ςυμπαγισ. Σε κζςεισ με  
ΔΒΔ ζκκεςθ με μεγάλθ υγραςία εμφανίηονται τα Viola graeca, Ranunculus sp., 
Festuca sp., Allium vineale, Rumex sp., ενϊ ςε κζςεισ με ςυμπαγείσ βράχουσ με 
λιγότερθ υγραςία εμφανίηονται ςυχνά τα Achillea umbellata, Potentilla speciosa, 
Gallium cyllenium. 

 
Συςτθματικι Περιγραφι: Λείο, διετζσ ι πολυετζσ μονοκαρπικό φυτό, με παχιά 
κφρια ρίηα. Βλαςτόσ φψουσ 10-20 (-60) εκ. με πολυάρικμεσ άκαμπτεσ βαςικζσ 
διακλαδϊςεισ. Φφλλα βάςθσ ςε ρόδακα, ςπατουλοειδι, ελαφρϊσ ςαρκϊδθ,  με 
οξφλθκτθ κορυφι, βλεφαριδωτά ςτο κατϊτερο ιμιςυ. Φφλλα βλαςτοφ μικρότερα ςε 
μζγεκοσ, τα ανϊτερα τριγωνικά. Ταξιανκία άκαμπτθ πυραμιδοειδισ, φόβθ ι 
ςταχυόμορφθ με πολυάρικμα άνκθ. Κάλυκασ με δόντια ςτενά, γωνιϊδθ, 3-4 χιλ., με 
κορυφι ςχεδόν αμβλεία. Στεφάνθ κυανοφ χρϊματοσ, 10-13 χιλ., διπλάςια ι 
τριπλάςια του μικουσ των δοντιϊν του κάλυκα. Ωοκικθ λεία. Κάψα όρκια, 
ςφαιροειδισ, 5-7 χιλ. ζντονα γωνιϊδθσ, ανοιγόμενθ με πλευρικοφ πόρουσ. 
Σπζρματα ωχροκάςτανα. 
 
 

Εξάπλωςθ: Ενδθμικό τθσ  Ελλάδασ. Είναι γνωςτό 
μόνο από το όροσ Χελμόσ (Β. Πελοπόννθςοσ ) και 
τα Λευκά  Όρθ  (Κριτθ), δυο περιοχζσ δθλαδι 
που απζχουν μεταξφ τουσ περιςςότερο από 330 
χλμ.  
 
Περίοδοσ ανκοφορίασ: Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ  
 
Υψόμετρο: 1860-2300 μ. 
 
Ενδιαίτθμα: Σχιςμζσ και αναβακμίδεσ 
αςβεςτολικικϊν βράχων (Εικόνα 1), βραχϊδθ 
εδάφθ. 
 
 

 

 

Κακεςτϊσ προςταςίασ: Οι κζςεισ ςτισ οποίεσ απαντάται το είδοσ  βρίςκονται εντόσ 
των ορίων του Εκνικοφ Πάρκου, και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ειδικι Ηϊνθ  Διατιρθςθσ 
(Ε.Η.Δ.) του  ευρωπαϊκοφ δικτυοφ NATURA 2000 «Όροσ Χελμόσ και τα Φδατα τθσ 
Στυγόσ (GR2320002)». Επίςθσ βρίςκονται ςτθ Ηϊνθ Α1 «Περιοχι προςταςίασ τθσ 
φφςθσ Υψθλζσ Κορυφζσ του όρουσ Χελμόσ». Σφμφωνα με τα κριτιρια τθσ IUCN και το 
Βιβλίο Ερυκρϊν δεδομζνων (2009), το είδοσ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία τρωτό 
(VU).  

Εικόνα 1: Θζςθ πλθςίον «Αρίςταρχου», αςβεςτολικικά βράχια ςτα 
οποία απαντάται το είδοσ Campanula aizoides. 

Εικόνα 2: Θ Campanula 
aizoides κατά τθν ανκοφορία, 

ςτθν κοιλάδα  τθσ Στφγασ. 

Εικόνεσ  4 & 5 : Θζςθ «Πουλιοφ Βρφςθ», ροηζτεσ και ϊριμα άτομο τουσ είδουσ Campanula 
aizoides πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ  ανκοφορίασ. 

Πίνακασ 1: Γενικόσ Πίνακασ Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ. 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ 
(monitoring) τφπων οικοτόπων και ειδϊν χλωρίδασ ςτο Εκνικό Πάρκο  Χελμοφ – 
Βουραϊκοφ, πραγματοποιικθκαν εκτενείσ επιςκζψεισ και δειγματολθψίεσ πεδίου, 
κακϊσ και οι απαραίτθτεσ αναλφςεισ ςτο εργαςτιριο. Με τθν παροφςα ανακοίνωςθ 
παρουςιάηονται τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτθν περιοχι του Εκνικοφ 
Πάρκου Χελμοφ – Βουραϊκοφ ςχετικά με τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ του είδουσ 
Campanula aizoides . ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Πραγματοποιικθκε προςπάκεια εντοπιςμοφ και καταγραφισ των κζςεων που 
εμφανίηεται το είδοσ ςτθν περιοχι μελζτθσ. Οι παράμετροι που χρθςιμοποιικθκαν 
ωσ βάςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του ςφμφωνα με το Τεφχοσ 
Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τα κείμενα εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 
αναφορά για το Άρκρο 17 τα οποία βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ του Άρκρου 1(κ) τθσ 
Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για τθν Ευνοϊκι Κατάςταςθ Διατιρθςθσ είναι α) Κατανομι 
(distribution) και εφροσ εξάπλωςθσ (range) του είδουσ β) μζγεκοσ πλθκυςμοφ 
(population) γ) ζκταςθ και θ ποιότθτα ενδιαιτιματοσ (habitat for the species) δ) 
μελλοντικι προοπτικι του είδουσ (future prospects).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Γεωγραφικι και χωρικι κατανομι: Στο Εκνικό Πάρκο εντοπίςτθκαν 8 διαφορετικζσ 
κζςεισ ςτισ οποίεσ εμφανίηεται το είδοσ. Το εφροσ εξάπλωςθσ (range) του είδουσ 
υπολογίηεται  12 τ.χλμ. (3 κελια 2x2 χλμ.) 
 

 
Χαρακτθριςμόσ τφπου οικοτόπου: Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με χαςμοφυτικι 
βλάςτθςθ, με  Κωδικό Natura 2000: 8210. 

Εικόνα  3: Θ εξάπλωςθ τθσ  
Campanula aizoides. 

Εικόνα 6: Θζςεισ όπου εντοπίςτθκε θ Campanula aizoides.  
Χάρτθσ ςε πλζγμα 2x2 χλμ. (EEA reference grid). 

Αςτεροςκοπείο «Αρίςταρχοσ» 
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To Ζργο "Παρακολοφκθςθ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ των οδθγιϊν 92/43 και 79/409 τθσ Ε.Ε." υλοποιείται 
ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ Πράξθσ "Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-

Βουραϊκοφ", που ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 


