
 

 

Αείθοιια ή αεηζαιή θοηά: Πμιοεηή θοηά, θονίςξ δέκηνα 

θαη ζάμκμη πμο δηαηενμύκ ημ θύιιςμά ημοξ όιεξ ηηξ 

επμπέξ ημο πνόκμο. αεηζαιήξ ≠ θοιμβόιια 

Αηζένηα έιαηα: Οοζίεξ πμο βνίζθμκηαη ζηα θοηά, θονίςξ 

ζηα άκζε, ζηα θύιια θαη ημοξ θανπμύξ θαη ζηηξ μπμίεξ 

μθείιεηαη ε ηδηαίηενε μονςδηά θαη ε γεύζε ζηα μένε αοηά 

ηςκ θοηώκ.  

Αιπηθά ιηβάδηα: Ζώκεξ βιάζηεζεξ πμο βνίζθμκηαη ζηηξ 

θμνοθέξ ηςκ βμοκώκ θαη ζε ορόμεηνα πάκς από 1700 

έςξ 2900 θαη πενηέπμοκ αναηά δέκηνα, ζάμκμοξ θαη 

πμώδε θοηά. 

Αμθίβηα: Ομάδα δςηθώκ μνγακηζμώκ πμο μπμνμύκ κα 

πενκμύκ έκα μένμξ ηεξ δςήξ ημοξ ζημ κενό, ςξ οδνόβημη 

μνγακηζμμί θαη ημ οπόιμηπμ ζηεκ λενά. Μενηθμί 

ακηηπνόζςπμη αοηήξ ηεξ μμάδαξ είκαη μ βάηναπμξ, μ 

θνύκμξ θ. ά. 

Απμδεμεηηθά πηεκά: Σα πμοιηά ηα μπμία, όηακ ένζεη 

πεημώκαξ, μεηαθηκμύκηαη ζε ζενμόηενεξ πώνεξ. 

Απμηθμδμμεηέξ: Ονγακηζμμί, θονίςξ δώα, βαθηήνηα θαη 

μύθεηεξ πμο ηνέθμκηαη με κεθνμύξ μνγακηζμμύξ ή ημήμαηά 

ημοξ θαη δηαζπμύκ ηηξ πμιύπιμθεξ μνγακηθέξ εκώζεηξ ζε 

απιμύζηενεξ θα ζε ακόνγακεξ.. 

Ανπαθηηθά πηεκά: Ομάδα πηεκώκ πμο θοκεγμύκ θαη 

ανπάδμοκ θαη ζηε ζοκέπεηα θαηαζπανάδμοκ ηε ιεία ημοξ. 

Γκςζηά ανπαθηηθά είκαη ηα γενάθηα, μη αεημί, μη 

θμοθμοβάγηεξ θ.α.. 
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Βημπμηθηιόηεηα: Πμηθηιία θοηηθώκ θαη δςηθώκ 

μνγακηζμώκ. 

Βημηηθό ζημηπείμ: Οη δςκηακμί  μνγακηζμμί ζε έκακ 

μηθόημπμ. 

Βηόημπμξ: Σμ θοζηθό πενηβάιιμκ πμο δηαζέηεη ηηξ 

απαναίηεηεξ ζοκζήθεξ γηα ηεκ εθπιήνςζε μένμοξ ή 

μιόθιενμο ημο θύθιμο δςήξ, μνηζμέκςκ θοηηθώκ ή 

δςηθώκ μνγακηζμώκ.  

Βιαζηεηηθή πενίμδμξ: Η πενίμδμξ θαηά ηεκ μπμία 

ακαπηύζζεηαη ημ θοηό. 

Βιαζηόξ: Σμ μένμξ ημο θοημύ πμο ακαπηύζζεηαη 

θαηαθόνοθα από ηεκ επηθάκεηα ημο εδάθμοξ πνμξ ηα πάκς 

θαη είκαη ζοκέπεηα ηεξ νίδαξ. ’ αοηόκ ακαπηύζζμκηαη ηα 

θύιια, ηα άκζε θαη μη θανπμί ημο θοημύ. 

 

 

Γαηάκζναθεξ: Οη μνοθημί άκζναθεξ όπςξ μ ιηγκίηεξ μ 

ακζναθίηεξ, ε ηύνθε πμο ζπεμαηίζζεθακ από ηεκ ζηαδηαθή 

απακζνάθςζε θοηηθήξ ύιεξ, πνηκ πμιιά εθαημμμύνηα 

πνόκηα θαη πνεζημμπμημύκηαη γηα ζένμακζε θαη ηεκ 

παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ. 

 

 

 

Δενμαηώδε θύιια: Φύιια πμο έπμοκ ηεκ οθή δένμαημξ.  

Δηάβνωζε: Η δηαδηθαζία πμο απμηειεί ημ ημκ ηζπονόηενμ 

πανάγμκηα πμο αιιάδεη ηεκ επηθάκεηα ημο εδάθμοξ 

δεμημονγώκηαξ αοιάθηα, πμηάμηα πανάδνεξ, θανάγγηα θ.α. 

αιιάδμκηαξ ζοκεπώξ ημ ημπίμ.  
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Δηαπκμή: Είκαη ε δηενγαζία πμο ηα θοηά παίνκμοκ κενό με 

ηηξ νίδεξ ημοξ από ημ έδαθμξ θαη ημ μεηαθένμοκ ζηα 

θύιια. Εθεί μεηαηνέπεηαη ζε οδναημμύξ θαη 

ειεοζενώκεηαη ζηεκ αημόζθαηνα από ηα ζηόμαηηα(μηθνέξ 

ηνύπεξ ζημ θάης μένμξ ηςκ θύιιςκ). Τπμιμγίδεηαη όηη ημ 

10% ηςκ οδναημώκ ηεξ αημόζθαηναξ πνόενπεηαη από ηεκ 

δηαπκμή.  

 

Έδαθμξ: Σμ ακώηαημ ζηνώμα ημο θιμημύ ηεξ γεξ, πμο 

απμηειείηαη θονίςξ από ζνομμαηηζμέκα πεηνώμαηα αιιά 

θαη απμζοκηεζεημέκεξ μνγακηθέξ μοζίεξ. 

Γκδεμηθό είδμξ: Ο μνγακηζμόξ ή μη μνγακηζμμί πμο 

ζοκακημύμε απμθιεηζηηθά ζε έκα ζογθεθνημέκμ πώνμ. 

Γκδηαίηεμα: Ο ηόπμξ πμο δεη θαη ζοκήζςξ ακαπανάγεηαη 

έκα είδμξ ή έκαξ πιεζοζμόξ θαη παναθηενίδεηαη από 

ζογθεθνημέκεξ ζοκζήθεξ. 

Γνπεηά: Ομάδα δώςκ πμο θένμοκ ζημ ζώμα ημοξ ιέπηα ή 

θμιίδεξ θαη ζοκήζςξ ένπμοκ όηακ μεηαθηκμύκηαη ζηεκ 

λενά επεηδή ε θμηιηά ημοξ αθμομπά ιίγμ, πμιύ ζημ έδαθμξ. 

Μενηθμί ακηηπνόζςπμη αοηήξ ηεξ μμάδαξ είκαη ημ θίδη, ε 

πειώκα, μ θνμθόδεηιμξ 

Γηενόηνμθμη: Οη μνγακηζμμί πμο πνεηάδμκηαη έημημεξ 

μνγακηθέξ εκώζεηξ γηα κα ηναθμύκ.  

 

 

Δώκεξ βιάζηεζεξ: Σα μνεηκά δάζε ζηε πώνα μαξ 

δεμημονγμύκ μμμεηδείξ μμάδεξ, μη μπμίεξ δηαμμνθώκμκηαη 

θαηά ορμμεηνηθέξ δώκεξ πμο ιέγμκηαη δώκεξ βιάζηεζεξ. 
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Θείμ: Αμέηαιιμ πεμηθό ζημηπείμ θίηνηκμο πνώμαημξ 

(ζεηάθη) πμο βνίζθεηαη ακαμεηγμέκμ ζημοξ γαηάκζναθεξ θαη 

ηα πεηνέιαηα. 

Θεωνία ηεξ ελέιηλεξ θαη ηεξ θοζηθήξ επηιμγήξ ηωκ 

εηδώκ: Οη ζεςνίεξ πμο πενηγνάθμοκ ηηξ δηαδηθαζίεξ με ηηξ 

μπμίεξ έκαξ μνγακηζμόξ ελμηθεηώκεηαη με ημ πενηβάιιμκ 

ημο θαη θαηαθένκεη κα επηβηώζεη θαη κα ακαπαναπζεί. 

Όηακ ιέμε: «ηα δώα ημο δάζμοξ είκαη πνμζανμμζμέκα ζημ 

πενηβάιιμκ ημοξ», εκκμμύμε ηηξ δηαδηθαζίεξ πμο 

ακαθένζεθακ.  

Θειαζηηθά: Ομάδα δώςκ πμο γεκκμύκ δςκηακά ηα μηθνά 

ημοξ θαη ηα ζειάδμοκ με μηα ζνεπηηθή μοζία, ημ γάια. 

Μενηθμί ακηηπνόζςπμη αοηήξ ηεξ μμάδαξ είκαη μ ζθύιμξ, ε 

γάηα, ε ανθμύδα θ. ά.  

 

 

 

Κιίμα: Είκαη μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ πμο επηθναημύκ ζε μηα 

πενημπή ζε όιμ ημ έημξ θαη επακαιαμβάκμκηαη θάζε πνόκμ. 

Σμ θιίμα θαζμνίδμοκ μη μέζεξ ηημέξ ηςκ μεηεςνμιμγηθώκ 

ζημηπείςκ (ύρμξ βνμπόπηςζεξ, ογναζία, ζενμμθναζία, 

ειημθάκεηα, θ.ιπ.) πμο επηθναημύκ ζε έκακ ηόπμ γηα μηα 

πνμκηθή πενίμδμ, 30 εηώκ ημοιάπηζημκ. 

Κύηηανμ: Σμ μηθνόηενμ ημήμα θάζε μνγακηζμμύ, πμο 

παναθηενίδεηαη από ηεκ ύπανλε δςήξ θαη από ημ μπμίμ 

απμηειμύκηαη όιμη μη μνγακηζμμί.. 

Κωκμθόνα δέκηνα: Ομάδα θοηώκ ζηεκ μπμία ακήθμοκ 

πμιιά γκςζηά δέκηνα όπςξ ημ πεύθμ, ημ έιαημ, ημ 

θοπανίζζη. Σα θύιια αοηώκ ηςκ δέκηνςκ μμηάδμοκ με 

βειόκεξ θαη μη θανπμί ημοξ έπμοκ ημ ζπήμα ημο θώκμο.  
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Μαθί: Είκαη ηα θοηά πμο ακαπηύζζμκηαη ζε πενημπέξ πμο 

έπμοκ ορόμεηνμ μέπνη 700 πενίπμο μέηνα θαη έπμοκ ύρμξ 

έςξ 3μ. Σέημηα θοηά είκαη ε μονηηά, μ ζπίκμξ, ε αγνηειηά, 

ημ αγνημθοπάνηζζμ, ημ πμονκάνη, ε θμομανηά, ημ νείθη, ε 

πηθνμδάθκε, ε ιογανηά θ.α. 

Μεζμγεηαθά δάζε θωκμθόνωκ: Είκαη παναθηενηζηηθά 

ζοζηήμαηα ζηηξ πανάιηεξ δώκεξ ηεξ πώναξ, όπμο θαηά 

πενίπηςζε θονηανπεί έκα μόκμ είδμξ θςκμθόνμο ημ πεύθμ 

Μεηακαζηεοηηθή πενίμδμξ: Η πενίμδμξ, θαηά ηεκ μπμία 

δηάθμνμη δςηθμί μνγακηζμμί μεηαθηκμύκηαη από μηα πενημπή 

ζε μηα άιιε γηα ηεκ ελαζθάιηζε θαιύηενςκ ζοκζεθώκ 

δηαβίςζεξ. Μεηακαζηεοηηθή πενίμδμ παναηενμύμε ζηα 

πειηδόκηα, ζημοξ πειανγμύξ, ζηηξ πάπηεξ θ.ιπ. 

Μμκμθύηηανμη μνγακηζμμί: Η πημ απιή μμνθή μνγακηζμμύ 

πμο απμηειείηαη από έκα μόκμ θύηηανμ. 

 

 

Οηθμζύζηεμα: Η εκόηεηα πμο απμηειείηαη από ηα θοηά θαη 

ηα δώα, ημ έδαθμξ, κενό, θιίμα θ.ιπ. Η έκκμηα ημο 

μηθμζοζηήμαημξ πενηιαμβάκεη όιεξ ηηξ αιιειεπηδνάζεηξ 

ηςκ μνγακηζμώκ μεηαλύ ημοξ θαη με ημ πενηβάιιμκ ημοξ. 

Έκα μηθμζύζηεμα είκαη ημ δάζμξ.  

 

 

 

Πακίδα: Σμ ζύκμιμ ηςκ δώςκ μηαξ πενημπήξ. 

Πηεκμπακίδα: Σμ ζύκμιμ ηςκ πηεκώκ πμο δεη ζε μηα 

πενημπή.  

Ποναμίδα ηνμθηθή: Η γναθηθή ακαπανάζηαζε ηεξ δμμήξ 

εκόξ ζοκόιμο ζε ζπήμα ποναμίδαξ. Ακ ζέιμομε κα 
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ακαπαναζηήζμομε ζε ποναμίδα ημ ζύκμιμ δώα ακάιμγα με 

ημ είδμξ ηεξ ηνμθήξ ημοξ, ζηε βάζε θαηαηάζζμκηαη ηα 

θοημθάγα δώα. Η μεγάιεξ δηαζηάζεηξ ηεξ βάζεξ ηεξ 

ποναμίδαξ δείπκμοκ ηεκ ηζπονή ακαιμγία ηςκ θοημθάγςκ 

ζημ ζύκμιμ ηςκ δώςκ. ηε ζοκέπεηα θαηαηάζζμκηαη ηα 

ζανθμθάγα δώα πμο είκαη ιηγόηενα (ε ποναμίδα ζηεκεύεη 

πνμξ ηα πάκς). Σέιμξ, ζηεκ θμνοθή θαηαηάζζμκηαη μη 

ακώηενμη θαηακαιςηέξ (όπςξ ε ανθμύδα), πμο είκαη 

παμθάγα δώα.  

 

 

Ρεηίκε: Φοηηθή μοζία πμο βγαίκεη από μενηθά είδε 

δέκηνςκ. 

Ρύπακζε: Η επηβάνοκζε ημο πενηβάιιμκημξ με θάζε 

πανάγμκηα πμο έπεη βιαβενέξ επηδνάζεηξ ζημοξ 

μνγακηζμμύξ. Ο πανάγμκηαξ ιέγεηαη νύπμξ. Ρύπμη είκαη 

ζογθεθνημέκεξ πεμηθέξ μοζίεξ, αθηηκμβμιίεξ, ήπμξ θ.α. 

 

 

ανθμθάγα δώα: Ζςηθμί μνγακηζμμί πμο ηνέθμκηαη 

θονίςξ με δώα. 

θιενόθοιια είδε: Φοηά με ζθιενά θύιια (πμονκάνηα, 

θμομανηέξ θ. ά.) 

 

 

 

Σνμθηθή αιοζίδα: Μηα ζεμακηηθή ζπέζε πμο έπμοκ ηα 

θοηά θαη ηα δώα ζε έκα μηθμζύζηεμα είκαη όηη ημ έκα 

απμηειεί ηνμθή γηα ημ άιιμ. Ακ θάπμημ ελαθακηζηεί ηόηε 

δηαηανάζζεηαη ε ηζμννμπία ηεξ θύζεξ.  

Σνωθηηθά: Ζώα ζειαζηηθά. Μενηθμί ακηηπνόζςπμη αοηήξ 

ηεξ μμάδαξ είκαη μη ζθίμονμη, μη πμκηηθμί θαη μη ανμοναίμη. 
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Τδνόβηα είδε θοηώκ: Φοηηθμί μνγακηζμμί πμο δμοκ ζημ 

κενό π.π. κμύθανα θ.α.  

 

 

 

Φνύγακα: Πνόθεηηαη ζοκήζςξ γηα αναημύξ θαη παμειμύξ 

ζάμκμοξ με μηθνά θαη πκμοδςηά θύιια, αγθαζςηά θιαδηά 

πμο ακαπηύζζμκηαη ζηηξ λενόηενεξ πενημπέξ ηεξ πώναξ 

θαη μέπνη ορόμεηνμ 300 πενίπμο μέηνςκ. Παναδείγμαηα 

είκαη ε αθάκα, ημ πμονκάνη, ε αζθάθα θ.ά. 

Φοιιμβόια θοηά: Πμιοεηή θοηά, θονίςξ δέκηνα θαη 

ζάμκμη πμο ζημ ηέιμξ θάζε βιαζηεηηθήξ πενηόδμο, νίπκμοκ 

ημ θύιιςμά ημοξ. 

Φοημθάγα δώα: Ζςηθμί μνγακηζμμί πμο ηνέθμκηαη θονίςξ 

με θοηά. 

Φωημζύκζεζε: Η δηαδηθαζία πμο ημ θοηό με ηε βμήζεηα 

ηεξ ειηαθήξ εκένγεηαξ θαη ηςκ αιάηςκ πμο παίνκεη από ημ 

έδαθμξ με ηηξ νίδεξ, πανάγεη μοζίεξ γηα ηεκ ακάπηολε ημο. 

Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ θςημζύκζεζεξ ημ θοηό δεζμεύεη ημ 

δημλείδημ ημο άκζναθα θαη ειεοζενώκεη μλογόκμ.  

 

 

 

Υιωνίδα: Σμ ζύκμιμ ηςκ θοηώκ πμο ζοκακημύμε ζε μηα 

πενημπή. 

Υνήζεηξ ηεξ γεξ: Οη ηνόπμη με ημοξ μπμίμοξ αλημπμημύμε 

ημοξ θοζηθμύξ πόνμοξ ζε μηα πενημπή. 
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