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Περίληψη
Στα λιβαδικά οικοσυστήματα του ελλαδικού χώρου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φυτικών ειδών.
Κύρια χρήση της πλειονότητας αυτών των ειδών είναι η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για τα αγροτικά
ζώα και την άγρια πανίδα. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός αυτοφυών λιβαδικών φυτών μπορεί να
αξιοποιηθεί στην αρχιτεκτονική κήπων, στη δημιουργία χλοοταπήτων για αισθητικούς και
λειτουργικούς σκοπούς, στη φαρμακευτική, στη μελισσοκομία και στην παραγωγή ενέργειας. Εκτός
από τις παραπάνω χρήσεις, αυτοφυή είδη των λιβαδικών οικοσυστημάτων αποτέλεσαν βασική τροφή
του ανθρώπου από αρχαιότατους χρόνους. Με την ανάπτυξη της γεωργίας κάποια από αυτά τα είδη
βελτιώθηκαν και καλλιεργήθηκαν, κάποια εξαφανίστηκαν, ενώ κάποια άλλα συλλέγονται ακόμη και
σήμερα και χρησιμοποιούνται σε αρκετές τοπικές κουζίνες. Το ενδιαφέρον για τη μεσογειακή
διατροφή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση σε εδώδιμα
αυτοφυή φυτικά είδη, τα οποία αποτελούν μέρος της. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
διερεύνηση και καταγραφή των εδώδιμων φυτικών ειδών που υπάρχουν σε λιβαδικά οικοσυστήματα
της Β. Ελλάδας. Εκτός από τα πολύ γνωστά ραδίκια (Taraxacum sp.), διαπιστώθηκε ότι στους
διάφορους λιβαδικούς τύπους υπάρχει μια πληθώρα εδώδιμων φυτών όπως, τα μύρτιλα (Vaccinium
myrtillus), τα άγρια σπαράγγια (Asparagus acutifolius), το αγριομάρουλο (Lactuca serriola), οι
βρούβες (Sisymbrium officinale), η παπαρούνα (Papaver sp.) και η αγριοκαρδαμούδα (Capsella
bursa-pastoris).

Λέξεις κλειδιά: γαστρονομία, μεσογειακή κουζίνα, μεσογειακή διατροφή

Εισαγωγή
Η κύρια χρήση των λιβαδικών φυτικών ειδών είναι η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για τα
αγροτικά ζώα. Πολλά είδη, κυρίως των οικογενειών Gramineae και Leguminosae, είναι
βασικά για τη διατροφή των αγροτικών ζώων συμβάλλοντας καθοριστικά στο σιτηρέσιό τους
και κατά συνέπεια στη ζωική παραγωγή, ιδιαίτερα στα εκτατικά κτηνοτροφικά συστήματα.
Παράλληλα, τα λιβαδικά φυτικά είδη αποτελούν την πηγή διατροφής για τα φυτοφάγα είδη
της άγριας πανίδας. Ένας σημαντικός αριθμός αυτοφυών λιβαδικών φυτών μπορεί να
αξιοποιηθεί στην αρχιτεκτονική κήπων, στη δημιουργία χλοοταπήτων για αισθητικούς και
λειτουργικούς σκοπούς επειδή δημιουργούν πυκνό φυτοκάλυμμα με ωραίο πράσινο χρώμα
και αντέχουν στο έντονο ποδοπάτημα. Επίσης χρησιμοποιούνται σε αποκαταστάσεις
διαταραγμένων περιοχών με στόχο την προστασία από τη διάβρωση και την ανόρθωση του
οικοσυστήματος (Κούκουρα 2004). Ορισμένα λιβαδικά φυτά χρησιμοποιούνται στη
φαρμακευτική, στη μελισσοκομία και στην παραγωγή ενέργειας (Κυριαζόπουλος και συν.
2008).
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Εκτός από τις παραπάνω χρήσεις, αυτοφυή είδη των λιβαδικών οικοσυστημάτων
αποτέλεσαν βασική τροφή του ανθρώπου από αρχαιότατους χρόνους. Με την ανάπτυξη της
γεωργίας πριν από 13.000 χρόνια κάποια από αυτά τα είδη βελτιώθηκαν και καλλιεργήθηκαν,
ενώ άλλα εξαφανίστηκαν από την ανθρώπινη διατροφή. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι
ο περιορισμός των φυτών που συμμετέχουν στην ανθρώπινη διατροφή. Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι από τα 500.000 φυτικά είδη που υπάρχουν στον κόσμο καλλιεργούνται μόνο
τα 3000 (Diamond 2002). Βέβαια, τα άγρια εδώδιμα φυτά συνεχίζουν να έχουν σημαντικό
ρόλο στην ανθρώπινη διατροφή σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως σε περιόδους
κρίσης (Balemie and Kebebew 2006). Στη Μεσόγειο, άγρια εδώδιμα φυτά χρησιμοποιούνται
παραδοσιακά σε αρκετές τοπικές κουζίνες (Hadjichambis et al. 2008). Το γαστρονομικό
ενδιαφέρον για την κουζίνα της Μεσογείου έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της
χρήσης αυτών των φυτών. Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται και με το τεκμηριωμένο γεγονός
ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πολύ υγιεινή. Η γνώση όμως της χρήσης των φυτικών αυτών
ειδών είναι σχετικά περιορισμένη και η συστηματική καταγραφή τους άρχισε να γίνεται
σχετικά πρόσφατα στα πλαίσια εθνοβοτανικών ερευνών. Στην Ελλάδα οι περισσότερες
μελέτες αφορούν κυρίως την Κρήτη (Leonti et al. 2006, Hadjichambis et al. 2008).
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των περισσότερο
γνωστών εδώδιμων φυτικών ειδών που κυριαρχούν σε λιβαδικά οικοσυστήματα της Β.
Ελλάδας.

Υλικά και μέθοδοι
Αρχικά, έγινε καταγραφή των φυτικών ειδών που κυριαρχούν σε λιβαδικά οικοσυστήματα,
καθώς και ειδών που δεν εμφανίζονται σε δασικές φυτοκοινωνίες, με τη χρήση
βιβλιογραφικών πηγών από φυτοληψίες που έγιναν σε φυσικά οικοσυστήματα με τη μέθοδο
του Braun-Blanquet (Braun-Blanquet 1964) στη βόρεια Ελλάδα. Οι βιβλιογραφικές πηγές
που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από δημοσιευμένες (Quezel 1967, Karagiannakidou
1994, Θεοδωρόπουλος και συν. 2001, Schreiber 1998, Petermann 1999, Θεοδωρόπουλος και
Ελευθεριάδου 2003) και αδημοσίευτες φυτοληψίες (Φωτιάδης και συν. υπό δημοσίευση,
Φωτιάδης και συν. 2006, Φωτιάδης 2004). Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές βρέθηκαν
συνολικά 102 αυτοφυή taxa που κυριαρχούσαν σε λιβαδικά οικοσυστήματα.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς
βιβλιογραφίας από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές για τις εδώδιμες χρήσεις αυτών των
αυτοφυών λιβαδικών φυτών.

Αποτελέσματα και συζήτηση
Από τα 102 αυτοφυή φυτικά είδη που εμφανίζονται σε λιβαδικά οικοσυστήματα βρέθηκε
ότι 19 είναι εδώδιμα (Πίνακας 1). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται επτά ξυλώδη και 12 ποώδη.
Τα περισσότερα ανήκουν στις οικογένειες Cruciferae, Compositae και Rosaceae.
Στα ξυλώδη είδη τα εδώδιμα τμήματα είναι οι καρποί που χρησιμοποιούνται για παραγωγή
γλυκών και μαρμελάδας, όπως συμβαίνει με τα Crataegus monogyna (κράταιγος), Pyrus
amygdaliformis (γκορτσιά) και Vaccinium myrtillus (μύρτιλλα), ενώ μπορούν να
καταναλωθούν και ωμοί (Facciola 1990, Pieroni et al. 2002, Lentini and Venza 2007). Ο
καρπός του Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus (άρκευθος) χρησιμοποιείται ως άρτυμα
(Loizzo et al. 2007). Τα εδώδιμα τμήματα των ειδών του γένους Thymus (θυμάρι) είναι τα
φύλλα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως άρτυμα σε διάφορα φαγητά (Bown 1995).
Στα ποώδη είδη τα εδώδιμα τμήματα των φυτών είναι κυρίως τα φύλλα, τα οποία
καταναλώνονται, κυρίως όταν είναι χλωρά και τρυφερά, συνήθως βραστά – και σπανιότερα
ωμά ή τηγανιτά, ως σαλάτες ή συνοδευτικά φαγητών. Τα Taraxacum officinale (ραδίκι),
Capsella bursa-pastoris (αγριοκαρδαμούδα), Lactuca serriola (αγριομάρουλο), Potentilla
recta, Plantago lanceolata και Sisymbrium officinale (βρούβες) ανήκουν σε αυτή την
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κατηγορία (Uphof 1959, Hedrick 1972, Coffey 1993, Παπούλιας 1999, Pieroni et al. 2002).
Εντύπωση προκαλεί η χρήση και του κοινού αγκαθιού στα λιβάδια Eryngium campestre, τα
φύλλα του οποίου, όταν είναι χλωρά, μπορούν να καταναλωθούν βραστά (Tardio et al. 2006).
Οι σπόροι του Papaver rhoeas (παπαρούνα) χρησιμοποιούνται ως άρτυμα (Facciola 1990).
Στο είδος Asparagus acutifolius (άγριο σπαράγγι) δεν χρησιμοποιούνται τα φύλλα αλλά οι
βλαστοί και, όπως και στο καλλιεργούμενο σπαράγγι, καταναλώνονται βραστοί ή πιο συχνά
τηγανιτοί σε ομελέτες (Παπούλιας 1999, Pieroni et al. 2002).
Πίνακας 1. Εδώδιμα φυτικά είδη που κυριαρχούν σε λιβαδικά οικοσυστήματα της Β. Ελλάδας
Α/Α

Φυτικό Είδος

Οικογένεια

Χρησιμοποιούμενο
Γαστρονομική
τμήμα φυτού *
χρήση **
1 Asparagus acutifolius
Liliaceae
Β
Β, ΤμΑ
2 Capsella bursa-pastoris
Cruciferae
Φ
Β, Τ
3 Crataegus monogyna
Rosaceae
Κ
Ω, Λ, Μ
4 Eryngium campestre
Umbelliferae
Φ
Β
5 Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Cupressaceae
Κ
Α
6 Lactuca serriola
Compositae
Φ
Ω
7 Papaver rhoeas.
Papaveraceae
Φ, Κ
Β, Τ, Α
8 Plantago lanceolata
Plantaginaceae
Φ
Β
9 Potentilla recta
Rosaceae
Κ
Ω, Β
10 Primula vulgaris
Primulaceae
Φ, Α
Β, Α
11 Pyrus amygdaliformis
Rosaceae
Κ
Ω, Μ
12 Quercus coccifera
Fagaceae
Κ
Β
13 Rumex acetosella
Polygonaceae
Φ
Ω, Β
14 Sanguisorba minor
Rosaceae
Φ
Ω, Β
15 Sisymbrium officinale
Cruciferae
Φ
Β, Τ
16 Taraxacum officinale
Compositae
Φ
Β, Τ
17 Thymus praecox
Labiatae
Φ
Α
18 Thymus sibthorpii
Labiatae
Φ
Α
19 Vaccinium myrtillus
Ericaceae
Κ
Ω, Μ
*Χρησιμοποιούμενο τμήμα φυτού: Β = βλαστός, Φ = Φύλλα, Α = άνθη, Κ = Καρπός
**Γαστρονομική χρήση: Ω = Ωμό, Β = Βραστό, Τ = Τηγανιτό, Μ = σε μαρμελάδες, Α = Άρτυμα ΤμΑ =
Τηγανιτό με αυγά, Λ = σε λικέρ

Η κατανάλωση άγριων εδώδιμων φυτών, εκτός από το γαστρονομικό ενδιαφέρον,
συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας δια μέσου της διατροφής. Οι
Vardavas et al. (2006) σε έρευνα για τα άγρια εδώδιμα φυτά της Κρητικής διατροφής
διαπίστωσαν ότι αυτά αποτελούν πολύτιμη πηγή βιταμινών, αντιοξειδωτικών, καθώς και
μονοακόρεστων και απαραίτητων λιπαρών οξέων. Η κατανάλωσή τους συνεπώς περιορίζει
τις ασθένειες και συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Αρκετά από αυτά τα φυτά χρησιμοποιούνται παραδοσιακά και για τις φαρμακευτικές τους
ιδιότητες. Οι Vokou et al. (1993) αναφέρουν ότι τα Asparagus acutifolius, Capsella bursapastoris, Crataegus monogyna, Lactuca serriola, Plantago lanceolata, Rumex acetosella,
Sisymbrium officinale και Taraxacum officinale χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά στην
περιοχή του Ζαγορίου στην Ήπειρο, ενώ γνωστές είναι και οι φαρμακευτικές ιδιότητες των
ειδών του γένους Thymus (Bown 1995).
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου
(Bonet and Valles 2002, Pieroni et al. 2005, Hadjichambis et al. 2008) διαπιστώθηκε ότι
φορείς της παραδοσιακής γνώσης για τα μη καλλιεργούμενα εδώδιμα φυτά είναι κυρίως
ηλικιωμένοι πολίτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Μάλιστα, αποδείχθηκε ότι σήμερα
χρησιμοποιούνται λιγότερα είδη από ότι τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό ασφαλώς
οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής που σχετίζεται με την αστικοποίηση και την
εγκατάλειψη της υπαίθρου. Αυτό επιβεβαιώνεται από την περιορισμένη γνώση που υπάρχει
για αυτά τα φυτά ιδιαίτερα στους νέους κατοίκους των αστικών κέντρων σε σχέση με αυτούς
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της περιφέρειας (Hadjichambis et al. 2008, Φωτιάδης, αδημοσίευτα στοιχεία). Καθώς τα μη
καλλιεργούμενα εδώδιμα φυτά της μεσογειακής διατροφής συνεισφέρουν στην ανθρώπινη
υγεία (Guil Guerrero et al. 1998, Trichopoulou et al. 2000, Zeghichi et al. 2003) είναι πιθανή
μια μελλοντική αύξηση της ζήτησής τους.

Συμπεράσματα
Ένας σημαντικός αριθμός αυτοφυών ειδών που κυριαρχούν στα λιβαδικά οικοσυστήματα
της βορείου Ελλάδας είναι εδώδιμος. Η κατανάλωσή τους συνεχίζεται ακόμη και σήμερα
παρά την ανάπτυξη της γεωργίας και την αλλαγή του τρόπου ζωής. Αδιαμφισβήτητα,
χρειάζεται ενίσχυση της έρευνας για την καταγραφή τους, καθώς η χρήση τους έχει
περιοριστεί. Επιπροσθέτως, η προώθηση της χρήσης τους μπορεί να συμβάλει στην
περιφερειακή ανάπτυξη διαμέσου της καλλιέργειάς τους ή διαμέσου της απευθείας συλλογής
τους από λιβαδικές εκτάσεις.
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Summary
A great number of botanical taxa exists in the rangelands of Greece. The main use of these taxa is
for animal feed as well as for wild life. A lot of rangeland plants are used for ornamental purposes, in
turfgrasses for aesthetic and functional reasons, in medicine, in apiculture, as energy plants as well as
for reclamation of disturbed areas. Besides these uses, native taxa of rangelands constituted human
food since prehistoric time. Some of these species improved and became crops with agricultural
development, other disappeared from human diet while some other are still collected for gastronomic
purposes in various local cuisines. The interest for Mediterranean diet, which has developed recently,
will probably increase the demand for the edible wild plants that have been a part of this diet. The
objective of this study was the investigation and the report of the wild edible plants of rangeland
ecosystems in northern Greece. Beside the well known Taraxacum sp., many other wild edible plants
exist in various rangeland types like Vaccinium myrtillus, Asparagus acutifolius, Lactuca serriola,
Sisymbrium officinale, Papaver sp. and Capsella bursa-pastoris.
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