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Περίληψη 

Το είδος Κενταύρεα Μεσενικόλα (Centaurea messenicolasiana) είναι ένα ενδηµικό 
είδος της περιοχής Λίµνης Νικ. Πλαστήρα. Εξαπλώνεται σε µικρή σχετικά έκταση κατά 
µήκος του επαρχιακού δρόµου που οδηγεί από Καρδίτσα προς Μεσενικόλα. Στην 
περιοχή εξάπλωσής του δέχεται πιέσεις από τη βόσκηση, τις υλοτοµίες καυσοξύλων, 
αλλά και τις κατασκευαστικές, βελτιωτικές εργασίες που διενεργούνται κατά µήκος του 
δρόµου.  

Απαιτείται παρακολούθηση των πληθυσµών και αποτελεσµατική προστασία του 
είδους αυτού καθώς και διατήρηση του συγκεκριµένου βιοτόπου. 

Το εργαστήριο ∆ασοκοµίας και ∆ασικής Οικολογίας, σε συνεργασία µε την 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, έχουν αναλάβει το έργο αυτό στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη». 
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Summary  

Centaurea messenicolasiana is an endemic species of the immediate area around 
Lake N. Plastiras, Karditsa, Greece. It spreads in a relatively small region along the road 
that leads from Karditsa to the village of Messenicola. Its proliferation area is under 
heavy stress due to pasturing, woodcutting as well as road construction and 
improvement operations.  

Therefore, monitoring of its population is necessary while the species efficient and 
effective preservation and as well as the protection of its biotopes become mandatory.  
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The laboratory of Forestry and Forest Ecology, in cooperation with the Development 
Company of Karditsa, have undertaken this task in the frame of the “Environmental 
Protection and Sustainable Development” project.  
 
Key words: species, endemic, protection, monitoring. 
 
1. Εισαγωγή 

Το είδος Κενταύρεα Μεσενικόλα (Centaurea messenicolasiana) είναι ένα από τα 18 
ενδηµικά είδη της Ελληνικής χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή λίµνης  
N. Πλαστήρα (Οµάδα Μελέτης 2000). Αναγνωρίσθηκε το 1993 ως ένα υποείδος του 
Centaurea phalolepis (Γεωργιάδης κ.ά. 1996), το οποίο εµφανίζεται µε µεγάλη 
ποικιλοµορφία στη Βαλκανική Χερσόνησο και την Τουρκία και συµπληρώνει µε άλλα 
11 είδη του γένους Centaurea τον κατάλογο των αναγνωρισθέντων στη χώρα µας ειδών  
(Tutin et al 1968-80). Πέρα όµως από την αναγνώριση του υποείδους δεν έγινε µέχρι 
σήµερα µια συστηµατική καταγραφή του πληθυσµού, καθώς και της περιοχής 
εξάπλωσής του. 

 Σ’ αυτό το σηµείο έρχεται να συµβάλλει η σχετική έρευνα που υλοποιείται από το 
Εργαστήριο ∆ασοκοµίας και ∆ασικής Οικολογίας του Τµήµατος ∆ασοπονίας και 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας (ΤΕΙ/Λ), πρόδροµο αποτέλεσµα της 
οποίας αποτελεί και η παρούσα ανακοίνωση. 
 
2. Υλικά και µέθοδοι 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη 
Ανάπτυξη» του Υ.ΠE.ΧΩ.∆.Ε., το Εργαστήριο ∆ασοκοµίας και ∆ασικής Οικολογίας 
του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας 
(ΤΕΙ/Λ) πραγµατοποίησε έρευνα µε σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση 
(monitoring) και αποθεµατοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) του είδους  
C. messenicolasiana. 

Για τον σκοπό αυτό έγινε µια πρώτη καταγραφή του πληθυσµού του είδους τον 
Μάιο του 2004. Mε τη χρήση φορητού GPS επισηµάνθηκαν οι θέσεις εµφάνισης του 
φυτού και στη συνέχεια αποτυπώθηκαν οι γεωγραφικές συντεταγµένες των σηµείων 
στο χάρτη (Εικ. 3). 

Για την αποθεµατοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, πέρα από τα δύο άτοµα 
που µεταφέρθηκαν στο βοτανικό κήπο Νεοχωρίου, πραγµατοποιήθηκε συλλογή 
σπόρων οι οποίοι στη συνέχεια αποθηκεύθηκαν στην ειδική ψυκτική συσκευή του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Νεοχωρίου, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα παραγωγής φυταρίων και επανεγκατάστασης του είδους σε περίπτωση 
καταστροφής και εκτόπισής του από το φυσικό του βιότοπο. 
 
3. Βοτανικά χαρακτηριστικά του είδους 

Είναι πολυετές φυτό, µε κυλινδρόµορφο ή ακανόνιστο βλαστό, µήκους 50 – 150 cm 
και  διάµετρο 5 mm. Ο βλαστός συχνά διακλαδίζεται από τη βάση ή και από το µέσο 
του ύψους του (Εικ. 1). Τα φύλλα του φέρουν µίσχο και διαχωρίζονται µε αντίστροφα 
λογχοειδείς λοβούς. Η επιφάνειά τους είναι τραχεία µε νεύρα και αραιά αραχνοειδή 
τριχίδια. Τα άνθη του έχουν λευκωπό χρώµα, όπως και των άλλων δύο ενδηµικών 
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υποειδών της Κεντρικής Ελλάδας (C. princeps και C. chrysocephala), σε αντίθεση µε 
τα υπόλοιπα του είδους (C. phalolepis) τα οποία φέρουν συνήθως κοκκινωπά ή πιο 
σπάνια κιτρινωπά άνθη (Γεωργιάδης κ.ά. 1996). 

Στην Ελλάδα έχουν αναγνωρισθεί συνολικά 21 υποείδη του C. phalolepis από τα 
οποία τα 16 είναι ενδηµικά,  και εµφανίζουν συνήθως µεταξύ τους έντονες γεωγραφικές 
και µορφολογικές διαφορές, αν και κάποιες φορές διαφέρουν µόνο σε λεπτοµερειακά 
χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους (Γεωργιάδης κ.ά. 
1996, Καλπουτζάκης και Κωνσταντινίδης 2004). 
 
4. Αποτελέσµατα καταγραφής. Εξάπλωση του είδους 

Ο πληθυσµός του είδους Centaurea messenicolasiana εµφανίζεται χαµηλότερα από 
τον οικισµό Μεσενικόλα του ∆ήµου Πλαστήρα (Ν. Καρδίτσας) και συγκεκριµένα έχει 
ως κέντρο εξάπλωσης το τµήµα του επαρχιακού δρόµου αµέσως µετά τη βρύση 
«Αγορίτσα», σε απόσταση 50 m περίπου και συνεχίζει κατά την άνοδο προς το χωριό 
για απόσταση 500 ακόµη µέτρων. 
 

 

 
 

Εικ. 1, 2: Κενταύρεα Μεσενικόλα  
 Fig. 1, 2: Centaurea messenicolasiana 

  
Το είδος πρωτοεµφανίζεται στα πρανή του επαρχιακού δρόµου σε υψόµετρο 430 

µέτρων µε διάσπαρτα άτοµα ενώ το συναντά κανείς µέχρι και τα 640 µέτρα (Εικ. 3). Οι 
επιφάνειες τις οποίες καλύπτει ή στις οποίες εµφανίζεται, είναι γενικά υποβαθµισµένες 
ή διαταραγµένες θέσεις, στις παρυφές και τα πρανή των δρόµων. Αποφεύγει γενικά 
θέσεις µε ανταγωνιστική βλάστηση. Ωστόσο, όπου εµφανίζεται λόγω του ύψους του, 
που συχνά υπερβαίνει τα 120 cm (Εικ. 2), δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα 
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ανταγωνισµού. Όλες οι θέσεις όπου κατεγράφη είναι φωτεινές, έχουν Α-ΒΑ 
προσανατολισµό, είναι γενικά προστατευµένες από ανέµους και το βασικό πέτρωµα 
είναι σε όλες τις περιπτώσεις φλύσχης. 

Ο πιο συγκροτηµένος πληθυσµός, αποτελούµενος από 14 άτοµα, ιδιαίτερα υγιή και 
ζωτικά, κατεγράφη στη θέση βρύση «Αγορίτσα» στα 430 µέτρα. 

Στη συνέχεια σε µια διαδροµή 500 µέτρων περίπου κατά την άνοδο προς  
Μεσενικόλα και µέχρι υψόµετρο 450 m, εµφανίζονται µεµονωµένα άτοµα του είδους 
στις παρυφές του δρόµου, µέσα στα ρείθρα ή το πολύ σε απόσταση 1-2 m από την άκρη 
του δρόµου. Στη διαδροµή αυτή κατεγράφησαν 22 φυτά από την πάνω πλευρά του 
δρόµου και 14 προς τα κατάντη.  

Έξι (6) άτοµα ακόµη κατεγράφησαν πάνω από το πρανές, στη θέση του δρόµου που 
κατολίσθησε εξαιτίας πρόσφατης διαπλάτυνσης. Στο πρανές αυτό, καθώς και στην 
πλαγιά πάνω από αυτό, συναντούσε κανείς κατά προφορική ενηµέρωση (∆ηµ. 
Παπαντώνης) τις πλουσιότερες θέσεις σε άτοµα του είδους Centaurea messenicolasiana 
πριν 2-3 έτη. Οι κατασκευαστικές, βελτιωτικές εργασίες του δρόµου είναι προφανές ότι 
ζηµίωσαν και τελικά µείωσαν σηµαντικά την επιφάνεια εξάπλωσης του είδους, αλλά 
και τον ίδιο τον πληθυσµό του. 

 
Εικ. 3: Θέσεις εµφάνισης του είδους 

Fig. 3: Species presence 
 

Στη συνέχεια και πάντα κατά µήκος του δρόµου βρέθηκαν δύο ακόµη θέσεις 
µεµονωµένης εµφάνισης του είδους. Στη διασταύρωση του δρόµου για Μεσενικόλα και 
Μονή Κορώνης (υψόµετρο 580 m) βρέθηκε µόνο ένα άτοµο, παρότι δύο χρόνια πριν 
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και συγκεκριµένα πριν γίνουν οι κατασκευαστικές εργασίες διαπλάτυνσης του κόµβου, 
υπήρχε µεγαλύτερος πληθυσµός, περίπου 15 ατόµων.  

Τέλος κατεγράφη άλλη µία εµφάνιση 5 ατόµων, λίγο πριν το Μεσενικόλα σε 
υψόµετρο 640 m (αριστερά του δρόµου). 

Οι εργασίες αναζήτησης και περιγραφής και άλλων πληθυσµών και ατόµων στην 
ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται. 
 
5. Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

Το είδος Centaurea messenicolasiana είναι ένα από τα δύο ελληνικά ενδηµικά είδη 
(Poa palustris και Centaurea messenicolasiana) τα οποία συναντώνται µόνο στην 
περιοχή της λίµνης Ν. Πλαστήρα (Οµάδα Μελέτης 2000). Εµφανίζεται σε µια πολύ 
περιορισµένη περιοχή και γιαυτό αποτελεί είδος εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά 
συγχρόνως και ιδιαίτερα ευάλωτου στις πιέσεις που προέρχονται από ανθρωπογενείς 
κυρίως αιτίες.  

∆εδοµένου ότι στην περιοχή εµφάνισης του ενδηµικού αυτού είδους ασκούνται 
υποβαθµιστικές του βιότοπου και του είδους δραστηριότητες, όπως η βόσκηση 
αιγοπροβάτων, η υλοτόµηση καυσοξύλων κ.ά., ο κίνδυνος µείωσης του πληθυσµού 
λόγω βόσκησης και καταστροφής του φυτού από ποδοπάτηση πριν από το στάδιο 
ωρίµανσης του αναπαραγωγικού υλικού είναι υπαρκτός και εκτιµάται ως σοβαρός.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το είδος εµφανίζεται εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόµου 
Καρδίτσας – Μεσενικόλα  είναι προφανές ότι οι κάθε µορφής κατασκευαστικές, 
βελτιωτικές εργασίες στο κατάστρωµα και στα πρανή του επαρχιακού δρόµου προς 
Μεσενικόλα, διαταράσσουν, αν δεν ζηµιώνουν ανεπανόρθωτα, τον βιότοπο και 
καταστρέφουν άτοµα και πληθυσµούς του είδους. Αναγκαίες παρόµοιες εργασίες θα 
πρέπει να γίνονται µε περισσότερη προσοχή και σε συνεργασία µε το φορέα 
παρακολούθησης του όλου θέµατος, που θα συνεχίσει να είναι και µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος το Εργαστήριο ∆ασοκοµίας και ∆ασικής Οικολογίας 
του Τµήµατος ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας 
(ΤΕΙ/Λ), σε συνεργασία φυσικά µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας.  

Επιπλέον το είδος απειλείται µε µείωση ή εξαφάνιση του πληθυσµού του λόγω 
καταστροφής του βιοτόπου, από ανθρωπογενείς κατά κύριο λόγο αιτίες όπως, 
πυρκαγιά, βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων,  συλλογή-εκρίζωση των φυτών, προκειµένου 
να χρησιµοποιηθούν για καλλωπιστικούς αλλά κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς, 
αφού η φαρµακευτική αξία των ειδών του γένους Centaurea είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα (Μπάουµαν 1999). 
 

Με βάση τα παραπάνω και προκειµένου να προστατευθεί αποτελεσµατικότερα το 
είδος προτείνονται: 
• Η παρακολούθησή του (monitoring) µε σκοπό να διαµορφωθεί σαφής εικόνα για 

την πληθυσµιακή κατάστασή του, αλλά και για τη διατήρηση και επέκτασή του, 
καθώς και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί στη συνέχεια να 
παρουσιασθούν (σποροπαραγωγή, φύτρωση σπόρων κ.ά) και να θέτουν σε κίνδυνο 
τη συνέχιση ύπαρξης του ενδιαφέροντος αυτού ελληνικού ενδηµικού είδους. 

• Η προστασία του από τη βόσκηση µε αποµάκρυνση των αιγοπροβάτων από την 
περιοχή. Εξετάζεται ακόµη και η περίφραξη ενός κέντρου εξάπλωσης του είδους, 
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δεδοµένου ότι πρόκειται για µικροεκτάσεις, που εύκολα µπορούν να περιφραχθούν 
χωρίς αυτό να σηµαίνει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. 

• Η περίφραξη θα διευκολύνει τη δηµιουργία ενός µικρού φυσικού αποθέµατος 
(ρεζέρβας), απόλυτης προστασίας, η οποία απαλλαγµένη από κάθε είδους 
ανθρώπινες επεµβάσεις θα διασφαλίσει τη διατήρηση βιότοπου και είδους και 
βέβαια θα διευκολύνει την έρευνα και παρακολούθηση του είδους. 

• Τέλος κρίνεται σκόπιµη η ένταξή του στον κατάλογο ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, ώστε να 
απαγορευθεί η εκ προθέσεως αποκοµιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή 
δειγµάτων του είδους, καθώς και η κατοχή, µεταφορά και εµπορία του, σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 της παραπάνω οδηγίας.  
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