
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ 

Ειρήνη Βαλλιανάτου 

Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους 

 

Σημασία της βιοποικιλότητας 

Η φύση λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα, όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους 

διάφορους οργανισμούς αλλά και με τους αβιοτικούς παράγοντες. Σε αυτήν κάθε οργανισμός, 

όσο αδιάφορος, άχρηστος ή και επικίνδυνος αν μας φαίνεται, επιτελεί έναν προορισμό. Η έξοδός 

του από το σύστημα σημαίνει αλυσιδωτές και ίσως απρόβλεπτες, δυσάρεστες εξελίξεις.  

Βιοποικιλότητα σημαίνει υγεία του συστήματος.  Έτσι ο βιολογικός πλούτος αποτελεί κεφάλαιο 

για κάθε χώρα, που πρέπει να είναι υπερήφανη για την φυσική της κληρονομιά. «Ο σκοπός της 

φύσης δεν είναι η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, αλλά η διασφάλιση της βιοποικιλότητας 

των ειδών» (Θεόφραστος 372/1-287/6 π.Χ.). 

Ακόμη και αν αποτιμήσουμε με κλασσικούς οικονομικούς όρους την αξία της 

βιοποικιλότητας, αυτή είναι τεράστια: έχουμε άμεση χρήση προϊόντων φυτικής και ζωικής 

προέλευσης αλλά και έμμεση αξιοποίηση της βιοποικιλότητας π.χ. για αναψυχή, για παραγωγή 

οικονομικής σημασίας ειδών (όπως μέσω της επικονίασης ή διασποράς σπερμάτων) κ.λπ. 

(Primack 1993).  

Εκτιμάται ότι το 99% των ειδών που υπήρξαν στη γη στη διάρκεια των δισεκατομμυρίων 

ετών από την πρώτη εμφάνιση ζωής, έχουν εξαφανιστεί (Simpson 1952). Όμως οι μεγάλες 

εξαφανίσεις δεν ήταν υπόθεση ενός χρόνου. Ολοκληρώθηκαν σε διαστήματα δεκάδων χιλιάδων, 

εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρόνων και αποδίδονται σε μείζονος σημασίας 

αλλαγές.  

Ωστόσο, αν δεν παρθούν μέσα προστασίας ο άνθρωπος θα είναι υπεύθυνος για την 

μέγιστη απώλεια ειδών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται για παράδειγμα ότι ο 

ρυθμός απώλειας των αγγειοσπέρμων είναι περίπου 5 είδη την ημέρα (Raven 1988) και  αυτός ο 

ρυθμός αναμένεται να διπλασιαστεί τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι πριν το μέσον αυτού του αιώνα 

τουλάχιστον το 25% των υπαρχόντων ειδών της γης θα έχουν εξαφανιστεί ή θα έχει συρρικνωθεί 

ο αριθμός των πληθυσμών   τους (WWF, IUCN, UNEP 1991).  



Σχετικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι απώλειες ειδών εξαιτίας ανθρώπινης επέμβασης 

οφείλονται κυρίως στην απώλεια των αντίστοιχων ενδιαιτημάτων και ακολούθως στην 

υπερεκμετάλλευση και την εισαγωγή ξενικών ειδών. Έτσι η προστασία των ειδών απαιτεί πρώτα 

από όλα προστασία των οικοτόπων τους. Την παραπάνω ανάγκη πρέπει να καλύπτουν οι 

προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα (10 Εθνικοί Δρυμοί, 19 Αισθητικά Δάση, 51 Μνημεία της 

Φύσης, 10 Υγρότοποι Ramsar, Καταφύγια Θηραμάτων - Καταφύγια Άγριας Ζωής) και όσες 

προβλέπεται να προστατευτούν (π.χ. 296 προτεινόμενες περιοχές Δικτύου «Φύση 2000»). Στις 

τελευταίες το καθεστώς προστασίας αποτελεί εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με σκοπό τη 

διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Ευρώπης, προστατεύοντας τους οικοτόπους που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του 

Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας. 

 

 

Βιοποικιλότητα και Ελλάδα 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έναν πλούτο βιοποικιλότητας. Οι λόγοι για την παραπάνω 

διαπίστωση είναι πολλοί:  Α.  H γεωμορφολογική ετερογένεια, που δημιουργεί πλήθος 

διαδεχόμενων μικρόκοσμων, κατάλληλων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών. Β. H μεγάλη 

κλιματική ποικιλία: από κλίμα σαχαρινό στη Νότια Κρήτη ως κλίμα ύφυγρο στην βόρεια Ελλάδα 

(29 κλιματικοί τύποι, 14 υγροί και 15 ξηροί, Καρράς 1973). -  Ήδη αυτοί οι δυο παράγοντες 

κάνουν τη χώρα μας να φιλοξενεί αξιοσημείωτη ποικιλία βλάστησης.  Γ.  Η γεωγραφική θέση της 

Ελλάδας στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, που  διευκολύνει την μεταφορά ειδών σε εμάς και 

από Ασία και από Αφρική. Για παράδειγμα συνυπάρχουν εδώ χλωριδικές περιοχές όπως η 

Μεσογειακή, η Ευρωπαϊκή (Ευρασιατική) και η Ιρανοκασπική (Ποντιακή).  Δ. Η σημαντική 

γεωλογική ιστορία της χώρας: η σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα ήταν ενωμένη με την σημερινή 

απέναντι ακτή της Μ. Ασίας. Η καταβύθιση αυτής της παρεμβαλλόμενης στεριάς (Αιγαιίδας) 

οδήγησε στην δημιουργία του Αιγαίου και των σημερινών νησιών του. Όμως η ύπαρξη της 

Αιγαιίδας ευνόησε εν τω μεταξύ τον ερχομό ειδών από την Ασία στη χώρα μας.  Ε.  Σε ό,τι αφορά 

τα φυτά, η επιβίωση πολλών ειδών του Τριτογενούς κατά την περίοδο των παγετώνων του 

Τεταρτογενούς και ο εμπλουτισμός της χλωρίδας μας με είδη που κυρίως κατά την περίοδο των 

παγετώνων μετανάστευσαν και βρήκαν καταφύγιο στην χώρα μας από την Κεντρική Ευρώπη. Ζ. Η 

μεγάλη γεωλογική ποικιλία, που σημαίνει και διαφορετικά εδάφη.  Η. Η πανάρχαια κατοίκηση 



του χώρου και μάλιστα από ανθρώπους με ανήσυχο πνεύμα, που ταξίδευαν και εκουσίως ή 

ακουσίως συνέβαλαν στην εισαγωγή ειδών. Αν προστεθεί σε όλα αυτά και το ότι η ύπαρξη 

απομονωμένων ενδιαιτημάτων οδηγεί στην γένεση ταξινομικών μονάδων και ευνοεί τον 

ενδημισμό, τότε γίνεται αντιληπτό ως φυσικό το γεγονός της ύπαρξης σημαντικής 

βιοποικιλότητας και ενδημισμού σε μια χώρα, όπου υπάρχουν πλήθος τέτοιοι χώροι: χαράδρες, 

απόκρημνες βουνοκορφές, νησιά μικρά και μεγάλα κ.ά. 

Έτσι οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν στην παρακάτω εικόνα (Πίνακας 1, Βώκου 2005), 

που προέρχεται από πολλές πηγές και ανάμεσά τους το World Conservation Monitoring Centre. 

Πίνακας 1. Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για συγκεκριμένες ομάδες οργανισμών 

(Βώκου 2005). Σε παρένθεση δίνεται η εκπροσώπηση κάθε κατηγορίας στη χώρα ως ποσοστό των 

ειδών που έχουν καταγραφεί στο σύνολο των αντίστοιχων της Ευρώπης. Επίσης σε παρένθεση 

δίνεται ο αριθμός των ενδημικών ειδών. 

Ταξινομικές 

μονάδες 

 Αριθμός ειδών 

Ευρώπης Αριθμός ειδών Ελλάδας 

Ανώτερα φυτά 13.500 5700 (› 40%) (742 ενδημικά)* 

Θηλαστικά 184 115 (› 60%) (2 ενδημικά) 

Πουλιά 433 408 (~95%) 

Ερπετά  107 59 (› 50%) (8 ενδημικά) 

Αμφίβια 58 17 (~30%) (2 ενδημικά) 

Ψάρια θαλάσσια ›1250 447 (› 30%) 

Ψάρια γλυκού 

νερού 358 107 (~30%) (39 ενδημικά) 

                                                                    *σύμφωνα με τα έως τότε στοιχεία 

Η Ελλάδα λοιπόν παρουσιάζει πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα ειδών φυτών και ζώων και 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα βιοποικιλότητας (biodiversity hotspot) στην Ευρώπη, 

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο ενδημισμού (hotspot for endemism) στην 

Ευρώπη και τη Μεσόγειο.  

Φυτική ποικιλότητα στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο «Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και 

Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας» (Φοίτος, Κωνσταντινίδης & Καμάρη 2009), από τα 



εκτιμώμενα 6300 φυτικά taxa (είδη και υποείδη) της Ελληνικής χλωρίδας, τα 300 θεωρούνται ως 

σπάνια και απειλούμενα. Όμως με ακόμη πιο σύγχρονα στοιχεία και συγκεκριμένα με βάση 

σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας την 14η/12/2010, τα έως την ημερομηνία 

αυτή καταγραμμένα ελληνικά αυτοφυή είδη και υποείδη αγγειοφύτων είναι 6912. Από αυτά τα 

6041 είναι είδη.  Ανήκουν σε 1080 γένη και 167 οικογένειες

Τα μισά περίπου γένη  (486) αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο είδος, ενώ άλλα 142 από 

δύο είδη. Πλουσιότερα γένη: Verbascum L. (φλόμος) με 132 είδη, Centaurea L. (κενταύρια) με 128 

είδη και Silene L. (σιληνή-αγριογαρίφαλο) με 120 είδη. Πιο ποικίλα είδη: Hieracium murorum L. με 

12 υποείδη, Hieracium racemosum Willd. (10 ssp.), Hieracium sericophylum Negčeff & Zahn (9 

ssp.), Anthemis cretica L.  (8 ssp.). Γένη με τα περισσότερα υποείδη: Hieracium L. (106 ssp.) και 

ακολουθούν με πολύ λιγότερα Centaurea L. (37 ssp.), Silene L. (33 ssp.), Dianthus L. (32 ssp.), 

Ophrys L. (26 ssp.), Anthemis L. (18 ssp.), Allium L. (16 ssp.), και Campanula L. (16 ssp.).  

.  

Πίνακας 2. Έκταση μεσογειακών χωρών και αριθμός αυτοφυών ειδών χλωρίδας τους. 

 

Χώρα Έκταση (km2 Αριθμός 

ειδών 

αυτοφυούς 

χλωρίδας 

) 

Ελλάδα  132.700  6.041  

Κύπρος  9.251  1.612  

Βουλγαρία  111.000  3.600  

Ιταλία  301.049  5.300  

Γαλλία  551.700  4.650  

Ισπανία  501.000  7.920  

Τουρκία  779.500  8.650  

Μαρόκο  710.850  3.675  

  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η ελληνική χλωρίδα, είναι από τις 

πλουσιότερες της Μεσογείου (την περνά σε φυτική ποικιλότητα η Κύπρος) αν συνυπολογιστεί η 

έκταση της Ελλάδας. Η Ελλάδα  κατέχει το 6% της έκτασης της Μεσογείου, αλλά το 26% της 

Μεσογειακής χλωρίδας. Με βάση την έκτασή της αναμένεται στατιστικώς να έχει περίπου 4000 



είδη. Δηλαδή, η χώρα μας χαρακτηρίζεται από 50% μεγαλύτερο πλούτο σε είδη φυτών σε 

σύγκριση με τα αναμενόμενα. Τέλος, υπερτερεί  σε χλωριδικό πλούτο και έναντι των ευρωπαϊκών 

μη μεσογειακών χωρών (με εξαίρεση την περιοχή των Καναρίων νήσων-Ισπανία), καθώς και 

περιοχών του πλανήτη με μεσογειακού τύπου κλίμα, όπως φαίνεται σε σχετικούς πίνακες 

(Georghiou & Delipetrou 2010).  

 

 

 

Φυτική ποικιλότητα στην Κω 

Η Κως έχει επίμηκες σχήμα με διεύθυνση βορειοανατολική-νοτιοδυτική, μήκος 63 χλμ και 

μέγιστο πλάτος 8-10 χλμ. Έχει έκταση 290 χλμ2  

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου παρέμειναν 

συνδεδεμένα με τη χέρσο και αποχωρίστηκαν από αυτήν αργότερα. Έτσι είναι φυσιολογικό να 

έχουν έντονη παρουσία ανατολικών στοιχείων στην χλωρίδα τους και αυτό τους προσδίδει 

φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον. Μάλιστα συχνά αυτά τα taxa (είδη, υποείδη, ποικιλίες) έχουν στα 

ανατολικά νησιά μας το δυτικότερο σημείο εξάπλωσής τους. Επειδή η απομόνωση των νησιών 

αυτών δεν είναι μακρόχρονη, δεν είναι τόσο πλούσια σε ενδημικά taxa όσο άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. 

αποτελώντας το τρίτο σε μέγεθος νησί των 

Δωδεκανήσων. Απέχει από την απέναντι ακτή της Μ. Ασίας μόλις 4 km. Διαθέτει πλούσιο 

οριζόντιο διαμελισμό με ακτογραμμή 112 χλμ, μια οροσειρά, τον Δικαίο με 17 χλμ μάκρος και 

υψόμετρο 846 μ, λόφους όπως η Λάτρα με υψόμετρο 428 μ, αλλά και πεδινές εκτάσεις, 

παραθαλάσσιους υγροτόπους, μόνιμους και πρόσκαιρους υγροτόπους στο εσωτερικό του 

νησιού. Έχει  ποικιλία πετρωμάτων, ακόμη και ηφαιστειακών. Η επεξεργασία των στοιχείων του 

μετεωρολογικού της σταθμού, δείχνουν ότι το μεσογειακό βιοκλίμα της Κω ανήκει μεν στον 

ημίξηρο όροφο με θερμό χειμώνα, αλλά οριακά προς τον ύφυγρο όροφο. Η μακραίωνη 

ανθρώπινη παρουσία και επίδραση και η πρόσφατη γεωλογική αποχώρηση από την Μ. Ασία 

συμπληρώνουν το σκηνικό. Έτσι η Κως διαθέτει μια πλούσια χλωρίδα.  

Η Κως, ως ένα από τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα. 

Παρουσιάζει πάντως μια σημαντικότατη χλωριδική ποικιλία. Έτσι αρκετοί βοτανικοί την 

επισκέφτηκαν και βοτανολόγησαν ήδη από τον 19ο αιώνα. Αρκετές πληροφορίες για τη χλωρίδα 

του νησιού δίνονται στο έργο του Rechinger (1943) για τη χλωρίδα του Αιγαίου, όπου 



περιλαμβάνει δικά του στοιχεία αλλά επίσης όλα τα έως τότε δημοσιευμένα άλλων συλλεκτών, 

καθώς και αρκετά αδημοσίευτα. Η κυριότερη μέχρι τώρα δημοσίευση για τη χλωρίδα της Κω 

είναι αυτή του Hansen (1980), ο οποίος πραγματοποίησε φυτικές συλλογές και παρατηρήσεις στο 

νησί κατά την περίοδο 1974-1977. Συμπεριέλαβε και καλλιεργημένα είδη, χωρίς να τα διαχωρίζει 

από τα αυτοφυή. Δεδομένα διαφόρων συλλεκτών παρατίθενται και στο έργο «Flora of Turkey and 

the East Aegean Islands» (Davis 1965-1985, Davis et al. 1988). Επίσης, αρκετά στοιχεία για τη 

χλωρίδα του νησιού δίνονται στους δύο πρώτους τόμους του έργου «Flora Hellenica» (Strid & Tan 

1997, 2002). Επιπλέον πληροφορίες βρίσκονται σε πιο εξειδικευμένες εργασίες, που αφορούν σε 

μεμονωμένες ταξινομικές μονάδες. Τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα στοιχεία για την χλωρίδα της 

Κω ανεβάζουν τα αυτοφυή της taxa σε περίπου 950, όμως ήδη, με βάση αδημοσίευτα δεδομένα, 

γνωρίζουμε ότι ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει αρκετά. 

Τοπικό ενδημικό, δηλαδή ενδημικό της Κω, δεν έχει βρεθεί, όπως άλλωστε είναι 

αναμενόμενο. Πάλι ακολουθώντας τον γενικότερο κανόνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου τα 

Ενδημικά της Ελλάδας στο νησί δεν είναι πολλά. Για παράδειγμα υπάρχουν τα: Filago aegaea 

Wagenitz subsp. aegaea, Filago cretensis Gand. ή το Onopordum majoris Beauverd που είναι 

ενδημικό  νησιών του ανατολικού και νοτίου Αιγαίου (Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Κως, Κάρπαθος, 

Κρήτη) 

Όμως, όπως πάλι περιμένουμε, υπάρχουν στην Κω Ανατολικομεσογειακά taxa,που έχουν 

εξάπλωση αποκλειστικά στην Μικρά Ασία και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως: 

Aristolochia hirta L., η συγγενική με το αλιβάρβαρο (δηλαδή την Centaurea raphanina Sm.) 

Centaurea urvillei DC. subsp. urvillei που με λίγες εξαιρέσεις  αντικαθιστά το αλιβάρβαρο στο 

ανατολικό Αιγαίο, Microsciadium minutum (d’ Urv.) Briq., Silene urvillei Schott DC., Trigonella 

cretica (L.) Boiss.,  Verbascum lydium Boiss. var. heterandrum Murb., Verbascum pycnostachyum 

Boiss. & Heldr., Verbascum splendidum Boiss., Nigella arvensis L. subsp. glauca (Boiss.) A. Terracc. 

(και στην Σαμοθράκη).  Επίσης Onobrychis arenaria (Kit.) DC. subsp. cana (Boiss.) Hayek και 

Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata που υπάρχουν και στη Ευρωπαϊκή Τουρκία, Verbascum 

glomeratum Boiss. που αναφέρεται  και από το Χαλέπι της Συρίας. 

Συναντάμε ακόμη Ανατολικομεσογειακά taxa, που υπάρχουν σε νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου αλλά και σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως: Arenaria deflexa Decne. subsp. microsepala 

McNeill, Dianthus elegans d’ Urv., Dianthus strictus Banks & Sol. subsp. multipunctatus (Ser) 

Greuter & Burdet, Τrifolium affine C. Presl, Ferulago humilis Boiss., Lithodora hispidula (Sibth. & 

Sm.) Griseb., Stachys cretica L. subsp. smyrnaea Rech. f., Campanula simulans Calström, Anthemis 



cretica L. subsp. leucanthemoides (Boiss.) Grierson, Inula heterolepis Boiss., Scorzonera elata Boiss. 

Ανατολικομεσογειακά γεωστοιχεία, που υπάρχουν σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 

επεκτείνονται δυτικώς στις Κυκλάδες όπως το είδος Symphytum anatolicum Boiss.  Υπάρχουν και 

Ανατολικομεσογειακά  γεωστοιχεία , που από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επεκτείνονται 

δυτικώς μέχρι το Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο, όπως: Rosularia serrata (L.) A. Berger που στο 

Κεντρικό Αιγαίο αναφέρεται μόνο από ένα Κυκλαδονήσι, την Σύρνα, Aristolochia parvifolia Sm., 

Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. megalocarpa (Hausskn.) Dudley, Eryngium glomeratum Lam., 

Tordylium aegaeum Runem., Convolvulus scammonia L., Orchis anatolica Boiss. 

Λόγω των ανθρωπογενών επιδράσεων, η χλωρίδα του νησιού έχει εμπλουτιστεί και με 

επιγενή  είδη, είδη δηλαδή που δεν είναι ιθαγενή, κατάγονται από μακρινές φυτογεωγραφικές 

περιοχές, αλλά αυτοφύονται πλέον στην Κω. Τρανταχτό παράδειγμα η ρετσινολαδιά (Ricinus 

communis L.), από την οποία έχει κατακλειστεί η Κως. Η ρετσινολαδιά δεν αναφέρεται το 1980 

από τον Hansen, οπότε προφανώς ήταν πολύ μικρότεροι και λιγότερο εξαπλωμένοι οι πληθυσμοί 

της και δεν έγινε αντιληπτή.  

Η Κως έχει και φυτά προστατευτέα, όπως την πουρδαλιά Leontice leontopetalum L. subsp. 

leontopetalum, η οποία στο «Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών 

της Ελλάδας», χαρακτηρίζεται ως εύτρωτη, μια και ανήκει στην κατηγορία των ζιζανίων, που 

εξαιτίας των αλλαγών στις καλλιεργητικές μεθόδους αποδεκατίζονται. Στο ίδιο έργο 

περιλαμβάνεται ο λευκός κρίνος Lilium candidum L. ως σχεδόν απειλούμενο είδος, δεν 

γνωρίζουμε όμως αν τα  αυτοφυή φυτά στην Κω είναι και ιθαγενή. Υπάρχουν είδη του νησιού 

που περιλαμβάνονται σε καταλόγους προστατευτέων ειδών της IUCN, όπως το αγριοκρέμμυδο 

Allium olympicum Boiss. και η παπαρούνα Papaver argemone L. subsp. nigrotinctum (Fedde) 

Kadereit, που θεωρούνται παγκοσμίως σπάνια. Άλλωστε για όλα τα ορχεοειδή της Κω 

(τουλάχιστον 24) ισχύει η συνθήκη CITES, που απαγορεύει την εμπορία τους. 

Η περιοχή ‘‘Ακρωτήριο Λούρος - Λίμνη Ψαλίδι - Όρος Δίκαιος - Αλυκή’’ με κωδικό 

GR4210008  έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο προτεινόμενων για προστασία περιοχών 

«Φύση 2000» (Dafis et al. 1996). Βρίσκεται στην ανατολική Κω και επεκτείνεται προς τα βόρεια 

μέχρι τα θαλάσσια αλίπεδα (Αλυκή). Η θαλάσσια έκταση της περιοχής (2% της συνολικής 

έκτασης) οριοθετείται από την ισοβαθή των 50m. Η λίμνη Ψαλίδι είναι μια λιμνοθάλασσα, με 

αλόφιλη ή ημιαλόφιλη βλάστηση, καλαμώνες με Phragmites australis (Cav.) Trin και Typha spp., 

και με αμμοχαλικώδη παραλία. Το βουνό Δίκαιος βρίσκεται στο νότιο μέρος της περιοχής και 

χαρακτηρίζεται από πευκοδάση ιθαγενούς Pinus halepensis Miller subsp. brutia (Ten.) Holmboe 



(Pinus brutia Ten), κυπαρισσοδάση ιθαγενούς Cupressus sempervirens L., φρύγανα πολλών 

τύπων, γκρεμούς και μικρά φαράγγια με χασμοφυτική βλάστηση, σάρες, περιστασιακούς 

υγρότοπους, ρέματα και με παρόχθια βλάστηση. Στο βουνό υπάρχουν και σε μεγάλη έκταση 

δάση καλλιεργημένα και με Pinus halepensis Miller, που δεν είναι ιθαγενές της περιοχής. Στους 

νότιους πρόποδες του βουνού υπάρχουν απότομες βραχώδεις ακτές. Στο ανατολικό τμήμα της 

περιοχής υπάρχει μία αλυκή με αλοφυτική βλάστηση, καλαμώνες και αλμυρίκια και ένας 

εκτεταμένος υγρότοπος. Τριγύρω εντοπίζονται αμμοθίνες και αμμώδεις παραλίες. Από αυτά, τα 

κυπαρισσοδάση, η χασμοφυτική βλάστηση και οι περιστασιακοί υγρότοποι είναι ιδιαίτερης 

σημασίας. 

Εκτός όμως της περιοχής που ανήκει στο Δίκτυο  «Φύση 2000» υπάρχει τουλάχιστον ένας 

σημαντικότατος οικότοπος, που θα έπρεπε να τύχει προστασίας. Είναι οι λόχμες παραλιών με τον 

«θαλασσόκεδρο» Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, που συναντάμε νοτιότερα 

και μάλιστα και αρκετά μακρύτερα από την ακτή. Το φυτό αυτό υποχωρεί σε όλη την Ελλάδα, 

εξαιτίας της «αξιοποίησης» των κατεξοχήν οικοτόπων του, που είναι αμμώδεις παραλίες. 

Επίσης υπάρχουν στο νησί έξι περιοχές, που είναι χαρακτηρισμένες ως καταφύγια άγριας 

ζωής. Τέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 589/Β/85 ο Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω έχει κηρυχθεί ως 

διατηρητέο μνημείο της φύσης. 
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