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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Το γένος Zelkova στις µέρες µας περιλαµβάνει 6 βοτανικά είδη, τα οποία φύονται 

αποκλειστικά στο Βόρειο Ηµισφαίριο. Εµφανίζει ιδιαίτερα κατακερµατισµένη 

γεωγραφική κατανοµή, καθώς τρία από τα είδη του γένους απαντώνται στην ανατολική 

Ασία, ένα στην περιοχή του Καυκάσου και της Ιρανο-Κασπίας και δύο στη λεκάνη της 

Μεσογείου. Οι µεσογειακές ζέλκοβες είναι στενο-ενδηµικά είδη εκ των οποίων η Z. 

abelicea επιβιώνει µονάχα στο νησί της Κρήτης και η Z. sicula, που απαρτίζεται από 

έναν και µοναδικό πληθυσµό, εντοπίζεται στη Σικελία. Η σικελική ζέλκοβα 

ανακαλύφθηκε πολύ πρόσφατα, µόλις το 1991, καταρρίπτοντας την µέχρι τότε 

πεποίθηση ότι ο µοναδικός αρτίγονος αντιπρόσωπος του γένους που διασώθηκε στον 

Ευρωπαϊκό χώρο ήταν αυτός της Κρήτης. 

Η κρητική ζέλκοβα ή αµπελιτσιά συναντάτε µονάχα σε ορεινές περιοχές του 

νησιού, κυρίως σε υψόµετρο από 800-1700m και αποτελεί το µοναδικό ενδηµικό 

φυλλοβόλο δέντρο του νησιού. Σήµερα χαρακτηρίζεται ευάλωτο και οι πληθυσµοί της 

προστατεύονται  από την ελληνική νοµοθεσία. 

Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε µια λεπτοµερής εξέταση των 

µορφολογικών γνωρισµάτων και των διµορφισµών που παρουσιάζουν τα φύλλα της 

κρητικής ζέλκοβας και επιχειρήθηκε η συγκριτική τους µελέτη µε το φύλλωµα των 

υπόλοιπων µελών του γένους αλλά και µε απολιθωµένες µορφές που έχουν βρεθεί στα 

Νεογενή ιζήµατα του νησιού ως αποτυπώµατα φύλλων.  

Τα λείψανα του γένους Zelkova βρέθηκαν στην περιοχή της Μακρυλιάς, στην 

ανατολική Κρήτη, σε θαλάσσιες αποθέσεις ηλικίας 8 περίπου εκ. ετών και συνιστούν 

βλαστικά µέρη µιας προγονικής µορφής, της Zelkova zelkovaefolia. Από τις λεπτοµερείς 

συγκρίσεις που πραγµατοποιήσαµε προκύπτει ότι µορφολογικά αυτό το απολιθωµένο 

µορφο-είδος  συγγενεύει περισσότερο µε τη Zelkova carpinifolia, της δυτικής Ασίας. Η 

κρητική ζέλκοβα από την άλλη, φαίνεται ότι αποτελεί απόγονο αυτού του απολιθωµένου 

taxon που εξελίχθηκε διανύοντας ένα περιπετειώδες ταξίδι στο χρόνο, πολλές φορές υπό 

δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες, όπως µειωµένα και εποχιακά κατανεµηµένα 

κατακρηµνίσµατα (Πλειόκαινο έως Ολόκαινο) αλλά και έντονο περιοδικά ψύχος 

(παγετώδεις περίοδοι). 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η κρητική ζέλκοβα (Zelkova abelicea), αποτελεί το µοναδικό ενδηµικό 

δένδρο της Κρήτης, και ένα από τα ελάχιστα τυπικά στοιχεία της ορεινής ζώνης των 

φυλλοβόλων που έχει διασωθεί στο νησί. Η εξάπλωσή του ξεκινά περίπου από τα 800 

µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και φτάνει έως τα 1.700, ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις καταφέρνει και επιβιώνει σε ακόµη µεγαλύτερα υψόµετρα. 

Χαρακτηριστική η περίπτωση κορυφής στα Λευκά όρη,  µε υψόµετρο 1.810 µέτρα, η 

οποία δεσπόζει πάνω από το φαράγγι της Σαµαριάς που εκεί, σε αυτό το εξαιρετικό 

ύψος, είναι γαντζωµένο ένα γέρικο κυπαρίσσι, ενώ λίγα µόλις µέτρα χαµηλότερα, 

στέκει αγέρωχο ένα αποµονωµένο δένδρο ζέλκοβας. ∆υστυχώς, λόγω του µειωµένου 

αριθµού ώριµων δένδρων που απαντώνται πλέον στη µεγαλόνησο, η κρητική 

ζέλκοβα θεωρείται ένα από τα πιο σπάνια δένδρα στον κόσµο.  

Τo γένος ζέλκοβα (Zelkova Spach) ανήκει στην οικογένεια Ulmaceae και 

περιλαµβάνει 6 συνολικά αρτίγονα είδη. Στις µέρες µας χαρακτηρίζεται από την 

περιορισµένη γεωγραφική εξάπλωση που παρουσιάζει και την ιδιαιτέρως 

κατακερµατισµένη κατανοµή. Απαντάται αποκλειστικά στο  βόρειο ηµισφαίριο, µε 3 

είδη στην ανατολικά Ασία, ένα στην δυτική και δύο στην Μεσογειακή λεκάνη. 

Ταυτόχρονα,  απουσιάζει παντελώς από τις φυτοδιαπλάσεις του νέου κόσµου. 

Σε αντίθεση µε την σηµερινή εξάπλωσή του, κατά την διάρκεια του 

Τριτογενούς (64-2,6 εκ. έτη πριν από σήµερα), η παρουσία του γένους στο Βόρειο 

Ηµισφαίριο ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή καθώς φαίνεται ότι κατείχε πρωταγωνιστικό 

ρόλο στο σχηµατισµό µεικτών εύκρατων-υποτροπικών µεσοφυτικών δασών αλλά και 

παρόχθιων φυτοδιαπλάσεων και στις τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία και Βόρεια 

Αµερική). Μάλιστα στον ευρωπαϊκό χώρο η συµµετοχή του στις παλαιο-χλωρίδες µε 

το πολυµορφικό είδος Zelkova zelkovaefolia είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα κατά το 

Νεογενές (23-2,6 εκ. έτη), ώστε δικαίως να θεωρείται από τους ερευνητές ως ένα 

εξαιρετικά κοινό είδος αυτής της περιόδου. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την εξέταση του γένους ζέκοβα καθώς και 

του κρητικού είδους εξαιρετικά ελκυστική. Η ενδελεχής και πολύπλευρη µελέτη 

αυτών των ειδών πιστεύουµε ότι θα φέρει στο φως σηµαντικά στοιχεία για την 

κατανόησης της σύγχρονης χλωρίδας και βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του 

Βορείου Ηµισφαιρίου, άλλα και την εξέλιξή τους διαµέσου των γεωλογικών αιώνων.  

Στους βασικούς στόχους της παρούσας µελέτης περιλαµβάνονται: 

 

-η γνωριµία µας µε τα αρτίγονα είδη του γένους Zelkova, 
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-η παράθεση όλων των στοιχείων που είναι ήδη γνωστά από την διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά µε το ενδηµικό είδος της Κρήτης, Zelkova abelicea, 

-η παράθεση των απολιθωµένων αντιπροσώπων του γένους στον Ευρωπαϊκό χώρο, 

-η λεπτοµερής εξέταση των µορφολογικών χαρακτηριστικών αλλά και επιλεγµένων 

στοιχείων της βιοµετρίας των φύλλων του κρητικού αντιπροσώπου, 

-η συγκριτική µελέτη της µορφολογίας του φυλλώµατος σε όλα τα αρτίγονα είδη του 

γένους, 

-η περιγραφή και ο ακριβής ταξινοµικός προσδιορισµός των φυτικών µακρο-

απολιθωµένων που έχουν βρεθεί στις Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις της 

Μεγαλονήσου τα οποία  αποδίδονται στο γένους Zelkova, 

-η αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

σχετικά µε την παρουσία και την εξέλιξη του γένους διάµεσου των γεωλογικών 

αιώνων στην ευρύτερη περιοχή, από τη στιγµή της ανάδυσης της από τον πυθµένα 

της θάλασσας της Τηθύος έως τις µέρες µας. 

Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας µας αισθανόµαστε την 

ανάγκη να ευχαριστήσουµε τον επιβλέποντα καθηγητή µας κ. Ζηδιανάκη Ιωάννη για 

την εµπιστοσύνη που µας έδειξε, για την πολύπλευρη υποστήριξή του, για την 

καθοδήγησή του στη δόµηση της εργασίας, για την προµήθεια της σχετικής 

βιβλιογραφίας και για τις πολύτιµες συµβουλές του.  
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2.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ULMACEAE 
 

Η οικογένεια Ulmaceae (οικογένεια της φτελιάς) σήµερα περιλαµβάνει 15 γένη 

και περίπου 150 είδη δέντρων και θάµνων, φυλλοβόλων ή αειθαλών, της τροπικής και 

της εύκρατης ζώνης. Οι περισσότεροι µελετητές την κατατάσσουν στην τάξη των 

Urticales ενώ παραδοσιακά την χωρίζουν σε δύο υπό-οικογένειες την Ulmoideae και την 

Celtidoideae, οι οποίες και παρουσιάζουν διαφορετική γεωγραφική εξάπλωση 

(Cronquist, 1981). Ορισµένοι ωστόσο ερευνητές την µεταχειρίζονται ως υπερ-οικογένεια 

και την διαιρούν σε δύο οικογένειες, την Ulmaceae και την Celtidaceae (Wiegrefe et al., 

1998).  

Τα φύλλα των δένδρων και θάµνων που ανήκουν στην οικογένεια Ulmaceae 

είναι απλά, έµισχα και εκφύονται κατ’ εναλλαγή, σπειροειδώς ή δίσειρα διατεταγµένα, 

σπάνια κατ’ αντίθεση. Το έλασµα είναι ακέραιο, ορισµένες φορές µε  ασύµµετρη βάση 

ενώ το κράσπεδο εµφανίζεται είτε λειόχειλο είτε οδοντωτό, µε απλή ή σύνθετη 

οδόντωση (Εικ. 2.1, 2.2).  

 

 
Εικόνα 2.1. Απλό έµισχο φύλλο του είδους Ulmus americana µε ισχυρά ασύµµετρη βάση  
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Εικόνα 2.2. Απλά και σύνθετα οδοντωτό κράσπεδο του ελάσµατος σε αντιπροσώπους της 
οικογένειας Ulmaceae 

Η νεύρωση πρώτης τάξης είναι είτε πτερόδροµη (στην υπο-οικογένεια 

Ulmoideae) ή ακτινόδροµη µε 3 κύριες νευρώσεις (κατά κανόνα στην Celtidoideae) (Εικ. 

2.3).  

 

 
Εικόνα 2.3. Καρποφόρος βλαστός  του είδους Celtis iguanea όπου είναι εµφανής η ακτινόδροµη 
νεύρωση του ελάσµατος των φύλλων  

 

Τα άνθη είναι µικρά, πράσινα, υποπράσινα ή υπόλευκα, αφανή, είτε διγενή ή 

µονογενή και εµφανίζονται συνήθως κατά οµάδες (Εικ. 2.4). Το περιάνθιο απαρτίζεται 

από 4-8 σεπαλοειδή πέταλα, τα οποία συνήθως συµφύονται. Οι στήµονες είναι 

ισάριθµοι, όρθιοι, ελεύθεροι ή συµφυείς στο κάτω τµήµα τους. Η ωοθήκη είναι επιφυής, 

σχηµατίζεται από δύο καρπόφυλλα τα οποία συµφύονται και διαθέτει συνήθως ένα 

χώρο, σπανιότερα δύο, µε µια σπερµοβλάστη σε κάθε χώρο. Η δοµή του άνθους της 

Ulmaceae παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε εκείνη των οικογενειών  Moraceae και 

Urticaceae, οι οποίες θεωρούνται και περισσότερο συγγενείς. Η επικονίαση 

πραγµατοποιείται µε την βοήθεια εντόµων καθώς τα άνθη είναι, κατά κύριο λόγο 

εντοµόφιλα. 
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Εικόνα 2.4. Οµάδα ανθέων του είδους Ulmus americana 

 

Ο καρπός είναι είτε σαµάρα (συνήθως στην υπο-οικογένεια Ulmoideae) ή δρύπη 

(στην υπο-οικογένεια Celtidoideae) και περιέχει ένα, σπανιότερα δύο σπέρµατα µε λίγο ή 

καθόλου ενδοσπέρµιο (Εικ. 2.5, 2.6). 

 
Εικόνα 2.5. Καρπός σαµάρα του είδους Ulmus parvifolia 
 

 
Εικόνα 2.6. Καρπός δρύπη του είδους Celtis laevigata 

 

Υπό-οικογένεια Ulmoideae. Περιλαµβάνει στοιχεία της βόρειας εύκρατης ζώνης, 

εκ των οποίων ένα γένος, το Ulmus, απαντάται και στις τρεις ηπείρους του βορείου 



10 
 

ηµισφαιρίου, ενώ τα άλλα γένη έχουν µικρότερη γεωγραφική εξάπλωση όπως τα 

Hemiptelea (Εικ. 2.7) και Pterocletis (Εικ. 2.8) στην Κίνα και το Planera (Εικ. 2.9) στη 

Βόρειο Αµερική. Ορισµένα γένη παρουσιάζουν ασυνεχή εξάπλωση όπως το Holoptelea 

στην Ινδία και στην δυτική Αφρική και το Zelkova στην Μεσόγειο και στην Ασιατική 

ήπειρο.  

 
Εικόνα 2.7. Hemiptelea davidii, φυλλοφόροι βλαστοί 

 
Σε όλα τα µέλη αυτής της υπο-οικογένειας η παρυφή του ελάσµατος παρουσιάζει 

οδοντωτό περίγραµµα, το µοτίβο της κύριας νεύρωσης είναι πτερωτό ενώ οι 

δευτερεύουσες νευρώσεις εµφανίζουν κρασπεδόδροµη συµπεριφορά (Wang et al., 2001). 

Ο καρπός, µε εξαίρεση το γένος Zelkova, είναι σαµάρα, το δε σπέρµα δεν έχει καθόλου 

ενδοσπέρµιο. 

 
Εικόνα 2.8. Pteroceltis tatarinowii, καρπός σαµάρα 
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Εικόνα 2.9. Planera aquatica, άγονος βλαστός 

 

Υπό-οικογένεια Celtidoideae. Περιλαµβάνει τροπικά και υποτροπικά κυρίως 

είδη µε εξαίρεση το γένος Celtis που απαντάται στις εύκρατες περιοχές. Τα φύλλα 

συνήθως φέρουν κύρια νεύρωση ακτινόδροµη ή σπάνια πτερόδροµη µε τις 

δευτερεύουσες νευρώσεις συχνά βρογχυδόδροµες (Wang et al., 2001). Ο καρπός σε αυτή 

την υπο-οικογένεια είναι δρύπη ενώ το σπέρµα έχει έστω και µικρή ποσότητα 

ενδοσπέρµιου.  

 

 

Τα αρτίγονα γένη που απαρτίζουν την οικογένεια Ulmaceae είναι τα ακόλουθα: 

 
Υπό- οικογένειες Ulmoideae Celtidoideae 

 Ulmus (φτελιά) Celtis 

 Zelkova Aphananthe 

 Holoptelea Gironniera (Εικ. 2.10) 

 Hemiptelea Trema 

 Planera Ampelocera 

 Pteroceltis Lozanella 

 Phyllostymon Chaetachme 

  Parasponia 

 



12 
 

 

Εικόνα 10. Gironniera nervosa φυλλοφόρος βλαστός 
 

 Η οικονοµική σηµασία της οικογένειας σχετίζεται κυρίως µε την παραγωγή 

ξυλείας και σε αρκετές περιπτώσεις µε την κοσµετολογία. Ιδιαίτερα από το γένος Ulmus 

παράγεται ξύλο υψηλής ποιότητας µε µεγάλη αντοχή στην σήψη και την αποσύνθεση. 

Για το ξύλο τους χρησιµοποιούνται επίσης και τα γένη Celtis, Aphananthe, Trema, 

Holoptelea, Zelkova. Οι µόνοι εδώδιµοι καρποί είναι εκείνη του γένους Celtis. Επίσης τα 

φύλλα του γένους Celtis και λιγότερο των γενών Ulmus και Zelkova χρησιµοποιούνται 

ως κτηνοτροφή. Τέλος, το λάδι του σπόρου ορισµένων µελών της οικογένειας 

χρησιµοποιείται στην παρασκευή φαρµάκων, καλλυντικών και στη χηµική βιοµηχανία.  

 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Zelkova 
 

Το γένος Zelkova Spach χαρακτηρίζεται ως ολιγοµελές καθώς σήµερα 

περιλαµβάνει µονάχα 6 είδη, τα οποία απαντώνται αποκλειστικά στο Βόρειο 

Ηµισφαίριο, κυρίως ως δευτερεύοντα δασικά στοιχεία (Wang et al., 2001). Η κατανοµή 

του χαρακτηρίζεται ασυνεχείς µε 3 είδη στην ανατολική Ασία, ένα είδος στην δυτική 

Ασία και δύο είδη στην περιοχή της Μεσογείου (Πίν. 2.1). Αξιοπρόσεκτη είναι η 

απουσία αντιπρόσωπου από ολόκληρη την Αµερικάνικη ήπειρο (Denk & Grimm, 2005).  

Όλα ανεξαιρέτως τα είδη είναι φυλλοβόλα, µόνοικα, και ποικίλλουν στο µέγεθος 

από µικρούς θάµνους µέχρι µεγάλα δέντρα ύψους πάνω από τα 30 µέτρα, ανάλογα µε το 

φυτικό είδος, τον τόπο καθώς και τις συνθήκες ανάπτυξης τους. 
 

Είδος Συνώνυµα Γεωγραφική 
Εξάπλωση 

Zelkova schneideriana  
Handel - Mazzetti  Ν.Α. Ασία (Κίνα) 
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Zelkova sinica  
C. K. Schneider  Ν.Α. Ασία (Κίνα) 

Zelkova carpinifolia  
(Pallas) K. Koch 

Rhamnus carpinifolia Pallas 
Zelkova ulmoides C. K. Schneid. 
Zelkova crenata Spach. 

∆υτική Ασία 

Zelkova serrata  
(Thumberg) Makino 

Corchorus serratus Thumberg 
Zelkova formosana Hayatα 
Zelkova keaki Maxim. 
Zelkova acuminata (Lindl.)  Planch. 

Ιαπωνία, Κορέα, 
Ταϊβάν, ανατολική 
Κίνα, Κουρίλιοι νήσοι 
(Ρωσία) 

Zelkova abelicea  
(Lamarck) Boissier 

Quercus abelicea Lamarck 
Planera abelicea (Lamarck) Schultes 
Ulmus abelicea (Lamarck) Sm. 
Abelicea cretica Smith 
Planera cretica (Spach) Kotschy 
Zelkova cretica (Smith) Spach 
Zelkova crenata var. cretica Spach 

Κρήτη 

Zelkova sicula 
 Di Pasquale, Garfi & 
Quezel 

 Σικελία 

Πίνακας 2.1. Τα 6 σωζόµενα αρτίγονα είδη του γένους Zelkova (Denk and Grimm 2005) 
 
Σχετικά µε την ετοιµολογία του όρου Zelkova, τον οποίο πρώτος ο Spach  

χρησιµοποίησε το 1841 για να περιγράψει το γένος, φαίνεται ότι προέρχεται από το 

τοπικό όνοµα της Zelkova carpinifolia στον Καύκασο. Συγκεκριµένα, στη σηµερινή 

Γεωργία αποκαλείται «dzelkva» µία λέξη σύνθετη που το πρώτο συνθετικό προέρχεται 

από το «dzel» το οποίο σηµαίνει δοκός και το δεύτερο από τη λέξη «kva» που σηµαίνει 

πέτρα. Οι κάτοικοι της περιοχής επί πολλούς αιώνες χρησιµοποιούσαν τους κορµούς 

των δένδρων της Zelkova carpinifolia ως δοκούς κυρίως για την κατασκευή κτιρίων. Η 

σκληρότητα τους ήταν ιδιαίτερα υψηλή και παρόµοια µε εκείνη της πέτρας.     

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σε αντίθεση µε την σηµερινή συρρικνωµένη 

γεωγραφική του εξάπλωση, το γένος κατά την Τριτογενή περίοδο φαίνεται ότι ήταν 

ευρέως διαδεδοµένο σε όλο το εύρος του Βορείου Ηµισφαιρίου. Το αρχείο των 

απολιθωµάτων βρίθει φυτικών λειψάνων του γένους και περιλαµβάνει κυρίως φύλλα, 

γόνιµα βραχυκλάδια και κόκκους γύρης ή σπανιότερα δρυποειδής καρπούς. (Buzek, 

1971; Manchester, 1989).  

 
Μορφολογία φύλλου. Η µοναδική σύγχρονη συγκριτική µελέτη επί των µορφολογικών 

γνωρισµάτων του φυλλώµατος για το σύνολο των αντιπροσώπων του γένους 

πραγµατοποιήθηκε το 2001 από τους Wang et al. και συµπληρώθηκε λίγο αργότερα από 

την εργασία των Denk & Grimm (2005). Η τελευταία επιχειρεί να προσεγγίσει και τη 

φυλογενετική εξέλιξη του γένους διερευνώντας τον βαθµό της συγγένειας µεταξύ των 6 

αρτίγονων ειδών µε την χρήση τόσο των µορφολογικών γνωρισµάτων του φύλλου όσο 

και των αλληλουχιών του ριβοσωµικού DNA.  
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Τα φύλλα της ζέλκοβας εκφύονται κατ’ εναλλαγή, σπειροειδώς διατεταγµένα, 

είναι απλά, έµισχα, µε κοντό σχετικά µίσχο. Στη βάση του µίσχου αναπτύσσονται µικρά 

λογχοειδή παράφυλλα που γρήγορα αποβάλονται. Τόσο το µέγεθος όσο και το σχήµα του 

ελάσµατος παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία (Εικ. 2.11, 2.12).  

 

 
Εικόνα 2.11. Ποικιλία φύλλων του είδους Zelkova serrata 
 

Σιγκεκριµένα το µέγεθος κυµαίνεται από λίγα χιλιοστά έως και πάνω από 10cm 

ενώ το σχήµα του χαρακτηρίζεται από ωοειδές έως ελλειπτικό ή λογχοειδές, σπάνια 

αντωοειδές. Η βάση του ελάσµατος είναι συµµετρική, ορισµένες φορές περισσότερο ή 

λιγότερο ασύµµετρη, αµβλεία, αποστρογγυλεµένη ή καρδιόσχηµη. Η κορυφή των 

φύλλων επίσης παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις από οξεία έως αµβλεία συχνά 

οξύληκτη ή σπανιότερα αποστρογγυλεµένη.  

 

 
Εικόνα 2.12.Φυλλοφορος βλαστικός άξονας του είδους Zelkova sicula 
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Το περίγραµµα του ελάσµατος χαρακτηρίζεται πριονωτό έως κυµατοειδές, µε 

απλή πάντα, χαρακτηριστική οδόντωση, η οποία εµφανίζεται είτε συµµετρική είτε 

λιγότερο έως περισσότερο ασύµµετρη σε σχέση µε τον κεντρικό της άξονα (εικ. 2.13).  

 

 

 
 
 

Εικόνα 2.13. Ασύµµετρη οδόντωση αρτίγονης 
ζέλκοβας 

 

Το σχήµα της κοιλιακής και της ραχιαίας πλευράς της οδόντωσης παρουσιάζει 

σηµαντική παραλλακτικότητα. Συνήθως είναι κυρτές προς το εσωτερικό της 

οδόντωσης, χωρίς να απουσιάζουν ωστόσο και οι ευθύγραµµες, οι σιγµοειδείς αλλά και 

οι κυρτές προς την εξωτερική πλευρά. Η κορυφή των οδοντώσεων σχηµατίζει από οξεία 

έως αµβλεία γωνία, µε σχήµα συχνά οξύληκτο ή αποστρογγυλεµένο ανάλογα µε το 

βοτανικό είδος και την θέση του φύλλου στο φυτό.  

Η συµπεριφορά της νεύρωση του ελάσµατος παρουσιάζεται σχετικά οµοιόµορφη 

σε όλα τα είδη του γένους, µε την νεύρωση 1ης τάξης να χαρακτηρίζεται ως πτερόδροµη 

και της 2ης τάξης ως κρασπεδόδροµη. Η κύρια νεύρωση είναι ευθύγραµµη ή ελαφρά 

κεκαµένη κοντά στην κορυφή. Οι δευτερεύουσες εξέρχονται από την κεντρική νεύρωση 

σε οξείες γωνίες 30-60ο, είναι σχετικά λεπτές και καταλήγουν στην κορυφή της 

οδόντωσης. Συχνά, πριν εισέλθουν στην οδόντωση διχοτοµούνται και το παρακλάδι που 

δηµιουργείται καταλήγει στην εγκόλπωση. Ο αριθµός των ζευγαριών νευρώσεων 2ης 

τάξης στο έλασµα ποικίλει από 1 µέχρι 17 ανάλογα µε το βοτανικό είδος, τη θέση του 

φύλλου στο φυτό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενώ ο αριθµός τους δεν συνδέεται 

απαραίτητα µε το µέγεθος του ελάσµατος. Οι νευρώσεις της 3ης τάξης εκπτύσσονται από 

τις δευτερεύοντες σε γωνίες της τάξεως των 90ο περίπου. Οµοίως και οι νευρώσεις 4ης 
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τάξεις εκπτύσσονται από τις νευρώσεις 3ης τάξης σε ορθές ως  επί το πλείστον γωνίες. 

Συνήθως οι νευρώσεις 3ης, 4ης και 5ης τάξης σχηµατίζουν ένα περίπλοκο γωνιώδες 

πλέγµα. Τα «aeroles» είναι καλά ανεπτυγµένα, πολύγωνα, εντός των οποίων ευρίσκεται 

µία πολλαπλώς διακλαδισµένη ελεύθερη νεύρωση (Wang et. al, 2001) (Εικ. 2.14). 
 

 
Εικόνα 2.14. Μεγέθυνση περιοχής του ελάσµατος καθαρισµένου φύλλου του γένους Zelkova όπου 
είναι εµφανείς οι ανώτερες τάξεις νευρώσεων καθώς επίσης και τα ανεπτυγµένα aeroles 
 

Τα περισσότερα από τα είδη ζέλκοβας εµφανίζουν διµορφισµό φύλλου ανάλογα 

µε το είδος των βλαστών από τους οποίους προέρχονται. Τα φύλλα των άγονων βλαστών 

διαφοροποιούνται σε σχέση µε αυτά των γόνιµων, καθώς είναι αρκετά µεγαλύτερα και 

ορισµένες φορές επιδεικνύουν διαφορετικού τύπου οδόντωση.  

Όσον αφορά τα ανατοµικά στοιχεία ταξινοµικού ενδιαφέροντος, θα µπορούσαµε 

να ξεχωρίσουµε τα µονοκύτταρα και πολυκύτταρα αδενώδη τριχίδια στην επιφάνεια του 

ελάσµατος, τη διάταξη των στοµατίων της επιδερµίδας και ενίοτε την ύπαρξη διαφόρων 

ιδιαίτερων σχηµατισµών, όπως οι βελονοειδείς κηροί της Zelkova abelicea.  

Τα άνθη εµφανίζονται την άνοιξη, ταυτόχρονα µε τα φύλλα και είναι πολύγαµα. 

Τα αρσενικά εκφύονται κατά οµάδες στις µασχάλες των φύλλων κοντά στην βάση των 

νεαρών βλαστών. Το περιάνθιο είναι καµπανοειδές 4 έως 6-µερές σπάνια 7-µερές. Οι 

στήµονες είναι ισάριθµοι µε τα µέρη του περιανθίου. Τα θηλυκά και τα διγενή 

εµφανίζονται µεµονωµένα ή σε οµάδες των 2 έως 4 κοντά στην κορυφή των νεαρών 

βλαστών. Το περιάνθιο είναι 4-6µερές, συνήθως χωρίς στηµονώδη.  

Οι καρποί είναι σαρκώδεις, δρυπόµορφοι µε σκληρό ενδοκάρπιο και πολύ κοντό 

ποδίσκο. Το περιάνθιο διατηρείται όπως και το στίγµα που παίρνει µία ραµφοειδής 

µορφή. Τα σπέρµατα είναι σφαιρικά, ελαφρώς πεπλατυσµένα χωρίς ενδοσπέρµιο (Wu et 

al, 2003). 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι το γένος Zelkova κατατάσσεται στην υπό-οικογένεια 

Ulmoideae παρότι παράγει δρυπόµορφους καρπούς. Ο συνδυασµός της παραγωγής 

δρυπόµορφων καρπών µε την κρασπεδόδροµη συµπεριφορά των νευρώσεων 2ης τάξης 

στα φύλλα, κάνουν το γένος της ζέλκοβας να ξεχωρίζει και να διαφέρει παρασάγγας από 

υπόλοιπα γένη ολόκληρης της οικογένειας Ulmaceae. 

Η πλειοψηφία των αρτίγονων ειδών της ζέλκοβας ευδοκιµεί σε περιβάλλοντα 

σχετικά θερµά (εύκρατα έως υποτροπικά) και λιγότερο ή περισσότερο υγρά, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της βλαστικής περιόδου (Kvavadze & Connor, 2005). Αντιθέτως κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα, τα γυµνά δένδρα µπορούν να αντέξουν σε θερµοκρασίες αρκετών 

βαθµών υπό το µηδέν.  

 
 
2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ Zelkova 
carpinifolia  

 
Το είδος Zelkova carpinifolia (Pallas) K. Koch έχει δενδρώδη σπάνια θαµνώδη 

µορφή, το δε ύψος του  µπορεί να φτάσει έως και τα 40m, συµµετέχοντας στον 

σχηµατισµό   µεικτών κυρίως δασικών φυτοδιαπλάσεων. 

Απαντάται αποκλειστικά στην ∆υτικά Ασία και κυρίως στην περιοχή του 

Καυκάσου. Συγκεκριµένα, σηµαντικές παρουσίες καταγράφονται στην Γεωργία, στις 

νότιες ακτές της Κασπίας θάλασσας, στην βόρεια Περσία, στο Nagorno-Karabakh, και 

στο Lenkoran του Αζερµπαϊτζάν, ενώ µεµονωµένες εµφανίζεις αναφέρονται και στην 

ανατολική Ανατολία (Σχ. 2.1) (Kvavadze & Connor, 2005). Στη σηµερινή Γεωργία 

εντοπίζεται σε δύο βασικούς πυρήνες διατήρησης, εκείνον του Ajameti στην δυτική 

πλευρά της χώρας, κοντά στην Μαύρη θάλασσα και του Babaneuri, στην ανατολική 

πλευρά, όπου  µεταξύ άλλων διατηρείται ένα πυκνό  δάσος µε κλειστή οροφή, περίπου 

2.1 τετραγωνικά χιλιόµετρα, όπου η Zelkova carpinifolia αποτελεί το κυρίαρχο είδος.  
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Σχήµα 2.1. Η γεωγραφική κατανοµή του είδους Z. carpinifolia στην περιοχή του Καυκάσου. Οι 
µαύρες κουκκίδες υποδεικνύουν τις θέσεις µε τους σηµαντικούς πληθυσµούς (Kvavadze & Conor, 
2005) 

 
Η περιορισµένη γεωγραφική κατανοµή του είδους οφείλεται κυρίως σε 

ανθρωπογενείς παρεµβάσεις τους τελευταίους αιώνες και ιδιώς στην εντατική ξύλευση, 

αφού το ξύλο του θεωρείται πολύτιµο, µε εξαιρετική εµφάνιση, πλαστικότητα και 

υψηλή αντοχή στη σήψη. 
 

Μορφολογία φύλλου. Τα φύλλα είναι έµισχα, µε µίσχο κοντό, αρκετά λεπτό. Το µέγεθος 

του ελάσµατος θεωρείται σχετικά µικρό, καθώς το µήκος του συνήθως δεν ξεπερνά τα 

δέκα εκατοστά. Το σχήµα τους είναι λογχοειδές, µερικές φορές ελλειπτικό. Η κορυφή 

είναι οξεία, και η βάση συµµετρική ή ασύµµετρη, λιγότερο ή περισσότερο καρδιόσχηµη 

ή αποστρογγυλεµένη (Σχ. 2.2,  Εικ. 2.15). Το περίγραµµα είναι έντονα πριονωτό. Οι 

οδοντώσεις είναι ισχυρές µε βαθιές εγκολπώσεις και οξεία κορυφή. Τόσο η κοιλιακή όσο 

και η ραχιαία τους πλευρά είναι συνήθως κυρτές προς τον άξονα της οδόντωσης (έσω 

κυρτές) σπανιότερα ευθύγραµµες ή έξω κυρτές ή σιγµοειδείς.  

 
Σχήµα 2.2. Z. carpinifolia (1) άνθος, (2) ταξιανθία, (3) φύλλο, (4) κλαδίσκος, (5) καρπός 
(Grudzinskaia, 1980)  

Από τη λιγότερο ή περισσότερο ευθύγραµµη, σχετικά λεπτή κεντρική νεύρωση 

εξέρχονται έως το πολύ 12 ζεύγη νευρώσεων δεύτερης τάξης σε οξείες γωνίες 30-60ο, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται επίσης λεπτές και εισέρχονται στην οδόντωση της παρυφής 

διανύοντας µάλλον ευθεία ή ελαφρώς κεκαµένη διαδροµή. Στην κορυφή του φύλλου οι 

δευτερεύουσες νευρώσεις συνήθως κάµπτονται αισθητά. Σε  κάθε περίπτωση, η είσοδός 

τους στην οδόντωση γίνεται ως επί το πλείστον κεντρικά και καταλήγουν στην κορυφή 

του δοντιού.  



19 
 

 
Εικόνα 2.15. «Καθαρισµένα» φύλλα του είδους Z. carpinifolia 

 

Η Zelkova carpinifolia απαιτεί σχετικά θερµές συνθήκες. Προτιµά υγρά, πλούσια 

σε χούµο εδάφη, και δεν µπορεί να ανεχτεί βαλτώδεις συνθήκες. Είναι ικανή να 

αναπτυχθεί σε πετρώδη εδάφη, αλλά η αύξησή της είναι σοβαρά περιορισµένη σε αυτές 

τις περιοχές και το δέντρο λαµβάνει συχνά τη µορφή ενός πολύ-διακλαδισµένου θάµνου 

(Gulisashvlii, 1961). Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, µπορεί να ανεχθεί  αρκετά χαµηλές  

θερµοκρασίες, µέχρι και -20οC. Στην περιοχή της Γεωργίας φύεται στην υψοµετρική 

ζώνη 300-600m πάνω από τη στάθµη της θάλασσας ενώ εκτός συνόρων απαντάται και 

στις αρκετά υψηλότερες θέσεις εντός του Nagono-Karabakh, όπου όµως αναπτύσσεται 

µονάχα ως θάµνος (Sokolov et al, 1977). Γενικότερα, το υψοµετρικό εύρος 100-400m 

πάνω από το επίπεδο της θάλασσας θεωρείται ότι καλύπτει την βέλτιστες συνθήκες 

ανάπτυξης.   

Προτιµά ηλιόλουστες νότιας εκθέσεως πλαγιές ενώ αναπτύσσεται εξίσου καλά 

και σε δυτικής εκθέσεως. Σχηµατίζει αµιγείς συστάδες ή µικτά δάση µε τα είδη 

Carpinus caucasica, Carpinus orientalis και διάφορα είδη βελανιδιάς (Quercus). Στην 

περιοχή της Κολχίδας (πυρήνας διατήρησης Ajameti) σχηµατίζει φυτοκοινωνίες µε τις 

βελανιδιές ενώ στη ανατολική Γεωργία (πυρήνας διατήρησης Babaneuri) µε το 

Carpinus caucasica (Εικ. 2.16). Ο Zohari (1973) αναφέρει ότι η Z. carpinifolia συνήθως 

σχηµατίζει µικτά δάση µε τα παρακάτω φυτικά γένη: Quercus, Fagus, Carpinus, 

Pterocarya, Parrotia, Diospyros, Ulmus, Fraxinus, Acer, και Juglans.  
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Εικόνα 2.16. ∆άσος µε δένδρα της Z. carpinifolia στην περιοχή Ajameti (Kvavadze & Conor, 2005) 

 

Το Z. carpinifolia χαρακτηρίζεται από σχετική µακροζωία, γεγονός που του 

επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις να κυριαρχεί σε δάση όπου δεν παρατηρείται 

ανθρώπινη παρουσία. Στο βόρειο Ιράν έχουν καταγραφεί δένδρα ηλικίας 800-850 ετών, 

ύψους πάνω από 40 µέτρα και µε διάµετρο κορµού 3-4 µέτρα (Grudzinskaia, 1980).   

Ο κλιµατικός χαρακτήρας των ενδιαιτηµάτων της Z. carpinifolia στην Γεωργία 

διαµορφώνεται ως εξής: 

Στη δυτική Γεωργία (υψόµετρο 100-200m, Ajameti) η µέση ετήσια θερµοκρασία 

είναι 14οC, η βλαστική περίοδος διαρκεί 235 ηµέρες ενώ η περιοχή είναι ελεύθερη 

παγετού για 278 ηµέρες. Η µέση ετήσια θερµοκρασία του  ψυχρότερου µήνα 

(Ιανουαρίου) είναι 4,4οC και των θερµών (Ιούλιος Αύγουστος) 23,5οC. Η Μέση ετήσια 

βροχόπτωση ανέρχεται στα 1.500mm εκ των οποίων τα 538-570mm πέφτουν εντός της 

βλαστικής περιόδου. Ξηρασία εµφανίζεται ορισµένες χρονιές κατά την περίοδο του 

Ιουλίου-Αυγούστου.  

Στην ανατολική Γεωργία η µέση ετήσια θερµοκρασία στην περιοχή Babaneuri 

είναι λίγο χαµηλότερη, στους 12,4οC. Τον µήνα Ιούλιο η µέση µηνιαία θερµοκρασία 

φτάνει τους 23,7οC και τον Ιανουάριο πέφτει στους 0,5οC. Η βλαστική περίοδος διαρκεί 

210 ηµέρες. Η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι 914mm και από αυτά τα 633 πέφτουν 

κατά την βλαστική περίοδο.  

 
 
2.4 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ Zelkova sicula 

 
Το είδος Zelkova sicula Di Pasquale, Garfi & Quezel 1992 (ζέλκοβα της 

Σικελίας) συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο µε τους λιγοστούς εκείνους οργανισµούς 

που ενώ θεωρήθηκε ότι είχε εξαφανιστεί σε προηγούµενες γεωλογικές εποχές (ήδη από 

το πλειστόκαινο), σε πείσµα των «καιρών» και προς µεγάλη έκπληξη των βοτανολόγων 

επιβίωσε ως τις µέρες µας. Η ύπαρξη του διαπιστώθηκε πολύ πρόσφατα, µόλις το 1991, 

στο οµώνυµο νησί της Μεσογείου (Di Pasquale et al., 1992). Μέχρι σήµερα έχει 
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ανακαλυφθεί ένας µονάχα πληθυσµός που αποτελείται από περιορισµένο αριθµό 

ατόµων, περίπου 200-250. Ο πληθυσµός αυτός είναι ιδιαιτέρα αποµονωµένος, για αυτό 

άλλωστε άργησε να διαπιστωθεί η ύπαρξη του, παρότι η Σικελία έχει ερευνηθεί 

συστηµατικά τους προηγούµενους αιώνες. Συγκεκριµένα η περιοχή που εντοπίστηκε 

εκτείνεται σε µία έκταση µήκους µόλις 200 µέτρων στις παρίες ενός ρέµατος, στις 

βόρειες πλαγιές των βουνών «Iblei» στη νοτιο-ανατολική Σικελία, σε υψόµετρο περί τα 

450 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας (συντεταγµένες 37˚10́15́ ΄Ν, 14˚51́43́ ΄Ε) 

(Σχ. 2.3). Εκεί, τα φυτά της ζέλκοβας αναπτύσσονται στους κόλπους ενός παλαιού 

δάσους φελλοδρυών (Quercus suber), υποβαθµισµένο από την υπερεκµετάλλευση 

αρκετών αιώνων (υλοτοµία, υπερβόσκηση και αφαίρεση φλοιού). Το γεωλογικό 

υπόστρωµα της περιοχής αποτελείται από ροές βασαλτών που χαράχτηκαν από την 

διάβρωση.  

Όλα τα άτοµα του είδους έχουν θαµνώδη µορφή και το ύψος τους φτάνει 

συνήθως τα 2-3 µέτρα ενώ το φυσικό µέγεθος των ώριµων ατόµων, που δεν έχουν 

υποστεί βόσκηση δεν µας είναι γνωστό (Εικ. 2.17). Ο φλοιός τους είναι γκριζωπός και 

λείος στα νεαρά κλαδιά και τείνει να γίνει γκριζο-καφέ και να αποφλοιωθεί στα 

γηραιότερα δένδρα.  

Μορφολογία φύλλου. Τα µορφολογικά γνωρίσµατα του φύλλου της σικελικής ζέλκοβας 

µας ήταν ήδη γνωστά αρκετά χρόνια πριν την ανεύρεση του πληθυσµού, χάρις τα 

φυτικά  λείψανα που είχαν βρεθεί σε διάφορες Τεταρτογενείς αποθέσεις της 

ηπειρωτικής Ιταλίας. Οι παλαιοντολόγοι δεν µπορούσαν να φανταστούν ότι λίγα χρόνια 

αργότερα θα είχαν στη διάθεση τους ζωντανό υλικό από αυτό το είδος.  

 
 

 

Σχήµα 2.3. Θέση όπου εντοπίστηκε ο 
µοναδικός πληθυσµός του είδους Z. sicula 

 

 
Εικόνα 17. Η θαµνώδης ανάπτυξη του είδους 
Z. sicula 
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Το µέγεθος του φύλλου της Zelkova sicula είναι σχετικά µικρό, µε κοντό µίσχο 

(Εικ. 2.18). Το σχήµα του ελάσµατος είναι συµµετρικό, ελλειψοειδές έως ωοειδές, ενώ η 

κορυφή του είναι οξεία έως αµβλεία ή αποστρογγυλέµενη. Η βάση είναι συνήθως 

συµµετρική ή ελαφρά ασύµµετρη, αµβλεία, αποστρογγυλεµένη ή ελαφρά καρδιοσχηµη. 

Η επιφάνεια του ελάσµατος καλύπτεται κι από τις δύο µεριές µε άφθονα τριχίδια. 

                                                                                   

 
Εικόνα 2.18. Φυλλοφόροι άξονες του είδους Z. sicula (άγονος αριστερά, γόνιµος δεξιά)  

 
Το περίγραµµα χαρακτηρίζεται αδρά πριονωτό, µε ισχυρές οδοντώσεις και 

βαθιές εγκολπώσεις ενώ οι πλευρές της οδόντωσης είναι συνήθως έσω κυρτές και 

σπάνια έξω κυρτές, σιγµοειδείς ή ευθύγραµµες. Η κορυφή της οδόντωσης είναι αµβλεία 

έως αποστρογγυλεµένη.  

Η νεύρωση είναι πτερωτή, κρασπεδόδροµη. Τα ζεύγη των νευρώσεων 2ης τάξης 

δεν ξεπερνούν τα 10 (Εικόνα 2.19). Η συµπεριφορά των νευρώσεων δεν διαφέρει από το 

γενικό πλαίσιο των νευρώσεων του γένους Zelkova.  

 
Εικόνα 2.19. «Καθαρισµένo» φύλλo του είδους Z. sicula 
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Η ανθοφορία της Σικελικής ζέλκοβας λαµβάνει χώρα τον µήνα Απρίλιο αν και 

τα περισσότερα από τα εναποµείναντα άτοµα του πληθυσµού δεν ανθίζουν. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πρώτη φορά συλλέχτηκε γύρη από αυτό το είδος 

µόλις την άνοιξη του 1996, δηλαδή 5 έτη µετά την ανακάλυψη της ύπαρξης του 

πληθυσµού (Takagawa et al., 1998). Στο ίδιο άτοµο µπορούν να βρεθούν ταυτόχρονα 

αρσενικά, θηλυκά και ερµαφρόδιτα άνθη. Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν έχει διαπιστωθεί 

επικονίαση και τα περισσότερα σπέρµατα που παράγονται είναι άγονα. Έτσι, η 

αναπαραγωγική επιτυχία βασίζεται κυρίως στα παραβλαστήµατα των ριζών. Τα άτοµα 

που παράγονται µε αυτόν τον τρόπο είναι γενετικά ταυτόσηµα µε το µητρικό φυτό και 

προκαταρτικές µελέτες δείχνουν ότι ο εναποµείναν πληθυσµός πιθανώς να προέρχεται 

από ένα µοναδικό ή λίγα άτοµα.  

Το είδος εξελίχθηκε υπό την επίδραση του µεσογειακού κλίµατος µε έντονη την 

παρουσίας της ξηρασίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σε ακραίες κλιµατικά χρονιές, 

η έντονη ξηρασία µπορεί να οδηγήσει σε ξήρανση κλαδιών ή και ολόκληρων ατόµων, 

αλλά στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή του φθινοπώρου µπορεί να λάβει χώρα 

αναβλάστηση. Σήµερα πάντως, θεωρείται ότι αναπτύσσεται  σε ένα υπό-υγρό έως υγρό 

βιο-κλίµα, αν λάβουµε υπόψη µας την τοπική αφθονία της καλοκαιρινής οµίχλης.  

 Η ζέλκοβα της Σικελίας έχει χαρακτηριστεί ως CR (κρίσιµα κινδυνεύον) 

σύµφωνα µε τον κόκκινο κατάλογο του IUCN (International Union for Conservation of 

Nature, ∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης). Αυτό υποδεικνύει ότι η περιοχή 

όπου βρίσκεται το είδος είναι εξαιρετικά περιορισµένη αλλά και ότι η έκτασή της όπως 

και ο αριθµός των ατόµων του πληθυσµού µειώνονται συνεχώς. Σίγουρα ο µικρός 

αριθµός των ατόµων σε ένα και µοναδικό φθίνοντα πληθυσµό καθιστά την πιθανότητα 

εξαφάνισης του είδους ιδιαιτέρως υψηλή. Τα τελευταία χρόνια, η εµφάνιση σηµαντικών 

περιόδων ξηρασίας έχουν προκαλέσει το θάνατο σε αρκετά δένδρα. Το είδος Z. sicula 

όπως και τα υπόλοιπα µέλη του γένους χρειάζεται σχετικά υγρές συνθήκες. Για αυτό το 

λόγο, αν η βροχόπτωση παραµείνει και τα επόµενα χρόνια σε χαµηλά επίπεδα, είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι θα εξαφανιστεί. Για την προστασία αυτού του µοναδικού είδους, η 

τοποθεσία που αναπτύσσεται έχει περιφραχθεί για να αποφευχθεί η βόσκηση ενώ 

αρκετά άτοµα διατηρούνται και καλλιεργούνται σε βοτανικούς κήπους της Ιταλίας.  

Πάντως η Z. sicula οικολογικά διαφέρει σαφώς από τα άλλα συγγενικά είδη τα 

οποία ευδοκιµούν σε πιο υγρά κλίµατα χωρίς ιδιαίτερα ξηρό καλοκαίρι, ενώ οµοιάζει 

περισσότερο (ακόµη και µορφολογικά) µε την επίσης νησιώτικη Z. abelicea  που 

απαντάται  ωστόσο σε πιο ορεινές περιοχές της Κρήτης. 

 
 
 



 
 

55

 
 
 
2.5 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Zelkova ΠΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΑΣΙΑ  

 
2.5.1 Zelkova serrata (Thumberg) Makino 1903 (Ιαπωνική ζέλκοβα) 

 
Περιλαµβάνει φυλλοβόλα δέντρα, µεσαίου µεγέθους που φτάνουν µέχρι και τα 

30m ύψος, συνήθως όµως το ύψος τους κυµαίνεται στα 15 έως 18m. Είναι είδος ιθαγενές 

της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Ανατολικής Κίνας, της Ταϊβάν και της νοτιο-ανατολικής 

Ρωσίας (Σχ. 2.4). Το σχήµα της κόµης στα ώριµα δένδρα είναι οµπρελοειδές, µε τα 

πρώτα κλαδιά να εκπτύσσονται από χαµηλό ύψος, δηµιουργώντας χαµηλό κορµό. Στα 

δένδρα που αναπτύσσονται σε ανοικτούς χώρους, η κόµη γίνεται εξαιρετικά ευρεία, και 

ιδιαίτερα επιβλητική (Εικ. 2.20). 

 

 
Σχήµα 2.4. Χάρτης µε την γεωγραφική κατανοµή του είδους Zelkova serrata (Botanical garden of 
Missοuri) 
 

O φλοιός είναι σχετικά λείος γκριζόλευκος έως γκριζοκαφέ χρώµατος, µε τα 

ηλικιωµένα δένδρα να εµφανίζουν απολεπίσεις µε κόκκινο-καφέ έως πορτοκαλί 

αποχρώσεις. Οι χειµερινοί οφθαλµοί είναι κωνικο-ωοειδής µέχρι ωοειδής. Τα 

παράφυλλα είναι φαιού χρώµατος, λογχοειδή, µήκους 7-9mm (Wu et al., 2003). 

Μορφολογία φύλλου. Τα φύλλα είναι σχετικά µεγάλα, έµισχα µε το µήκος του µίσχου να 

κυµαίνεται από2 έως 6 mm (Εικ. 2.21, 2.22). Το σχήµα του ελάσµατος είναι ελλειπτικό 

έως λογχοειδές, ενώ το µήκος του να φτάνει τα 10cm (ή και άνω των 12,5cm σε 

ορισµένες περιπτώσεις σε ταχυαυξείς βλαστούς) και το πλάτος του τα 5cm. Η βάση του 

ελάσµατος εµφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο συµµετρική, αµβλεία, 
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αποστρογγυλεµµένη ή ελαφρώς καρδιόσχηµη. Η κορυφή είναι οξεία, επιµήκης έως 

οξύληκτη. 

 

 
Εικόνα 2.20. Ώριµο δένδρο ιαπωνικής ζέλκοβας 
 
 

        
Εικόνα 2.21. Καρποφορος βλαστός του είδους Zelkova serrata 
 

Το περίγραµµα του ελάσµατος είναι πριονωτό, µε αδρά (ευµεγέθη) οδόντωση 

και βαθιές γωνιώδεις εγκολπώσεις (Denk & Grimm, 2005).  

Η κορυφή των οδοντώσεων είναι ιδιαίτερα οξύληκτη, γεγονός που αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της Ιαπωνική ζέλκοβας. Η νεύρωση πρώτης τάξης είναι 

πτερόδροµη και φέρει από 7 έως και 17 ζευγάρια δευτερευόντων νευρώσεων, οι οποίες 
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καταλήγουν στο κράσπεδο του φύλλου, αφού εισέλθουν στην εκεί οδόντωση (Denk & 

Grimm, 2005).  

 
Εικόνα 2.22. «Καθαρισµένα» φύλλα του είδους Z. serrata (άγονου βλαστού αριστερa, γόνιµου δεξιά) 

 

Το φύλλωµα κατά την διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού είναι  

πράσινου µέχρι σκούρου πράσινου χρώµατος που µεταλλάσσεται σε µία ποικιλία  

αποχρώσεων του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κόκκινου τους φθινοπωρινούς µήνες. 

Η υφή του ελάσµατος χαρακτηρίζεται «chartaceous». 

Η άνθιση λαµβάνει χώρα τον µήνα Απρίλιο, τα άνθη είναι κιτρινοπράσινα, 

αφανή και αναπτύσσονται κατά οµάδες. Οι ώριµοι καρποί εµφανίζονται από το 

Σεπτέµβριο έως το Νοέµβριο και είναι αρκετά µικροί, διαµέτρου 2,5- 3,5mm, 

ακανόνιστου ωοειδούς έως κωνικού σχήµατος. Η επιφάνεια του καρπού είναι 

καλυµµένη από ένα ανώµαλο δίκτυο ήπιων εξάρσεων (Εικ. 2.23, Σχ. 2.5). 
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Εικόνα 2.23. ∆ρυπόµορφοι καρποί του είδους Zelkova serrata 

 
Η Ιαπωνικής ζέλκοβα ευδοκιµεί σε πεδινές και παρόχθιες τοποθεσίες καθώς και 

ορεινές περιοχές σε υψόµετρο από 500 έως 2.000m, χαρακτηρίζεται δε ως φωτόφιλο 

είδος καθώς συµµετέχει στο σχηµατισµό της οροφής των δασών (Wu et al., 2003). 

Προτιµά τα υγρά, καλά στραγγιζόµενα εδάφη. Είναι ανθεκτική στο ψύχος. Κατά την 

διάρκεια της διαχείµασης µπορεί να ανταπεξέλθει σε θερµοκρασίες µέχρι -36ºC. Το 

εύρος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης στις γεωγραφικές περιοχές όπου αναπτύσσεται 

κυµαίνεται από 508 - 1.778mm ενώ µπορεί να ανεχτεί σχετικά µικρές περιόδους 

ξηρασίας. 

Ο φλοιός και τα φύλλα χρησιµοποιούνται στην ιατρική, ενώ το ξύλο που 

θεωρείται ιδιαίτερης αξίας λόγω της οµορφιάς και της ποιότητας του, χρησιµοποιείται 

στη δηµιουργία κυρίως επίπλων και µικρών εργαλείων. Καλλιεργείται σε πολλές χώρες 

ως καλλωπιστικό δένδρο (Wu et al., 2003). 

 
 

2.5.2  Zelkova schneideriana Handel-Mazzetti 1929 
 

Σχηµατίζει δέντρα ύψους µέχρι 35m, µε φλοιό χρώµατος καφέ-γκρι έως σκούρο 

γκρι. Απαντώνται αποκλειστικά στην επικράτεια της Κίνας, στις όχθες χειµάρρων σε 

υψόµετρο από 200-1.100m καθώς και σε υψόµετρο 1.800 έως 2.800m στις επαρχίες 

Xizang και Yunnan. Οι χειµερινοί οφθαλµοί είναι ωοειδής ενώ τα βράκτια των φύλλων 

έχουν σχήµα γραµµοειδές έως λογχοειδές, µήκους µέχρι 9mm (Wu et al., 2003). 

Ανθίζει και καρποφορεί τις ίδιες εποχές µε την Ιαπωνική ζέλκοβα. Οι καρποί της 

οµοιάζουν επίσης µε την Ιαπωνική καθώς είναι αρκετά µικροί, διαµέτρου 2,5- 3,5mm, 

ακανόνιστου ωοειδούς έως κωνικού σχήµατος, µε την επιφάνεια να είναι καλυµµένη από 

ένα ανώµαλο δίκτυο ήπιων εξάρσεων (Σχ. 2.5). 
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Η ξυλεία που παράγεται από το κορµό της θεωρείται υψηλής ποιότητας λόγω 

της υψηλής αντοχής της στην σήψη ενώ από τις ίνες του ξύλου κατασκευάζονται σχοινιά 

και χαρτί (Wu et al., 2003). 

Μορφολογία φύλλου. Τα φύλλα στην Z. schneideriana είναι αρκετά µεγάλα σε µέγεθος, 

έµµισχα, µε µίσχο κοντό, µήκους 3-7mm.  Το σχήµα του ελάσµατος είναι ελλειπτικό ή 

λογχοειδές µε διαστάσεις που προσεγγίζουν τα 10cm µέγιστο µήκος και τα 4cm µέγιστο 

πλάτος (Εικ. 2.24). Η υφή τους είναι «chartaceous» ενώ πυκνά τριχίδια κάνουν αισθητή 

την παρουσία τους και στις δύο επιφάνειες. Η κορυφή του ελάσµατος χαρακτηρίζεται 

επιµήκης έως οξύληκτη, ενώ η βάση καρδιόσχηµη έως αποστρσγγυλεµένη. 

Το περίγραµµα του ελάσµατος είναι πριονωτό, µε οδοντώσεις κατά κανόνα 

αδρές (ευµεγέθεις) και βαθιές εγκολπώσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και 

περιπτώσεις λεπτής οδόντωσης µε ρηχές εγκολπώσεις κυρίως στα φύλλα που 

βρίσκονται σε γόνιµους βλαστούς (Wang et al., 2001 και Denk & Grimm, 2005).  

Η κορυφή της οδόντωσης είναι οξεία µε την κοιλιακή πλευρά να εµφανίζεται  

συνήθως έσω κυρτή ή σπανιότερα σιγµοειδής έως ευθύγραµη και η ραχιαία κυρίως έσω 

κυρτή έως ευθύγραµµη. Η πρώτης τάξεως νεύρωση (πτερόδροµη) φέρει από 8 έως 16 

ζευγάρια δευτερευόντων νευρώσεων οι οποίες καταλήγουν στο κράσπεδο του φύλλου 

αφού εισέλθουν στην εκεί οδόντωση.  

 

 
Εικόνα 2.24. «Καθαρισµένα» φύλλα του είδους Z. schneideriana 

 
 

2.5.3 Zelkova sinica C.K. Schneider 1916 
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∆έντρα µέχρι 30m ύψος, τα οποία απαντώνται αποκλειστικά στην Κίνα, σε 

πεδιάδες και όχθες ποταµών µε υψόµετρο από 800 έως 2.500m. Ο φλοιός είναι λείος, 

γκριζό-λευκου χρώµατος. Οι χειµερινοί οφθαλµοί είναι σφαιροειδείς έως ωοειδείς. Τα 

παράφυλλα είναι γραµµοειδή έως λογχοειδή µήκους 5-10mm (Wu et al., 2003). 

Η άνθιση παρατηρείται τον µήνα Απρίλιο ενώ η ώριµοι καρποί εµφανίζονται τον 

Αύγουστο έως τον Σεπτέµβριο. Η σχηµατιζόµενη δρύπη είναι µεγαλύτερου µεγέθους 

από τα άλλα είδη της ανατολικής Ασίας καθώς έχει διάµετρο 5 έως 7mm, είναι σχετικά 

λεία, µε µορφή ακανόνιστα σφαιροειδή έως ωοειδή (Wu et al., 2003) (Σχ. 2.5). 

Μορφολογία φύλλου. Τα φύλλα είναι σχετικά µικρού µεγέθους, έµισχα µε µίσχο  αρκετά 

λεπτό, 2-10mm µήκος. Το σχήµα του ελάσµατος είναι ωοειδές έως ελλειπτικό, στιλπνό 

µε µερικά τριχίδια αποκλειστικά στις κύριες νευρώσεις. Η υφή είναι «chartaceous». Το 

µήκος του ελάσµατος δεν ξεπερνά τα 8,0cm (συνήθως 3,0-6,0cm) και το πλάτος τα 3,5cm 

(συνήθως 1,5-3,0cm) (Εικ. 2.25). Η βάση του είναι αµβλεία, αποστρογγυλεµένη έως 

πλατιά σφηνοειδή ενώ η κορυφή οξεία προς οξύληκτη.  

 



 
 

61

 
Σχήµα 2.5. 1,2. Zelkova serrata, 1.καρποφόρος βλαστός, 2. Καρπός, 3-5 Z. schneideriana 3. 
καρποφόρος βλαστός, 4. αρσενικό άνθος, 5. καρπός, 6,7 Z. sinica, 6.καρποφόρος βλαστός, 7. 
καρπός 

 

Το περίγραµµα είναι πριονωτό, σχεδόν κυµατοειδές. Οι οδοντώσεις είναι λεπτές και 

ρηχές (η κοιλιακή πλευρά της οδόντωσης πάνω από 5 φορές µακρύτερη από την 

ραχιαία), µε αµβλεία κορυφή. Η κύρια νεύρωση είναι πτερόδροµη από την οποία 

εκφύονται  4-12 ζεύγη νευρώσεων δεύτερης τάξης, οι οποίες καταλήγουν στην οδόντωση 

της παρυφής. 
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Εικόνα 2.25. Καθαρισµένo φύλλo του είδους Z. sinica 

 
 
 

2.6 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ Zelkova abelicea 
 

 
Το είδος Zelkova abelicea (Lamark) Boissier 1879 (κοινά ονόµατα: Αµπελιτσιά, 

Αµπελιτσά, Ανέγνωρο, Κρητική Ζέλκοβα), συναντάται αποκλειστικά στο νησί της 

Κρήτης (ενδηµικό είδος) και χαρακτηρίζεται ως εύκρατο στοιχείο της Κρητικής 

χλωρίδας. Η πρώτη αναφορά στην κρητική ζέλκοβα προέρχεται από τον Jean-Baptiste 

Pierre Lamarck (1744-1829) οποίος τα έτη 1783-1785 εκδίδει την εργασία του µε τίτλο 

«Encyclopédie méthodique, botanique». Εκεί κατατάσσει λανθασµένα το ιδιαίτερο αυτό 

φυτικό είδος στις βελανιδιές και του αποδίδει την διωνυµική ονοµασία Quercus 

abelicea. Η µεταφορά του στο βοτανικό γένος Zelkova πραγµατοποιήθηκε από τον 

Ελβετό βοτανολόγο Pierre Edmond Boissier (1810-1885) το 1879.  

Η αµπελιτσιά στις µέρες µας θεωρείται ένα υπολειµµατικό είδος της γεωλογικής 

περιόδου του Τριτογενούς (65,0-2,6 εκατοµµύρια έτη πριν από σήµερα) ενώ θα 

µπορούσε κατά µία έννοια να χαρακτηριστεί ζωντανό απολίθωµα λόγω κυρίως της 

περιορισµένης και έντονα κατακερµατισµένης σύγχρονης εξάπλωσής του σε 

αντιδιαστολή µε την ευρύτατη εξάπλωση του γένους στον ευρωπαϊκό χώρο, ιδιαίτερα 

κατά το Νεογενές.  

Μέχρι πρόσφατα, το 1991, όπου ένα δεύτερο ακόµα πιο σπάνιο είδος του γένους 

ανακαλύφθηκε στο γειτονικό νησί της Σικελίας, η κρητική ζέλκοβα θεωρούνταν ο 

µοναδικός αρτίγονος αντιπρόσωπος του γένους στην Ευρώπη.   
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Μερικές πρώιµες περιγραφές της Zelkova abelicea τον 18ο αιώνα, αναφέρουν την 

ύπαρξη του είδους και στην Κύπρο (Τ. Kotschy), ωστόσο αυτές οι αναφορές ποτέ δεν 

επιβεβαιώθηκαν (Meikle, 1977 & 1985; Andrews, 1993; Sondergaard & Egli, 2006). 

Η κρητική ζέλκοβα σήµερα συµπεριλαµβάνεται στα απειλούµενα είδη και έχει 

καταχωρηθεί τόσο στον κόκκινο κατάλογο του IUCN (1997) ως τρωτό είδος 

«vulnerable», όσο και στο κόκκινο βιβλίο των σπάνιων και απειλούµενων ειδών της 

Ελλάδος (1995), ενώ προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

(Π.∆.67/1981 περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, Οδηγία 

92/43 Ε.Ε.). Η συλλογή ή η εξαγωγή από τη χώρα οποιουδήποτε τµήµατος του δένδρου 

είναι απαγορευµένη και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον κατόπιν ειδικής άδειας του 

Υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης.  

Ο χρωµοσωµικός αριθµός του είδους είναι 2n=28. Ο ίδιος αριθµός 

χρωµοσωµάτων είναι γνωστός και για άλλα είδη του γένους αλλά και για όλα σχεδόν τα 

είδη του συγγενικού γένους Ulmus.  

Ενδιαίτηµα. Το είδος Zelkova abelicea σήµερα είναι περιορισµένο σε µεγάλα υψόµετρα, 

συνήθως από 800 έως 1700m, διασκορπισµένο σε όλους τους κύριους ορεινούς όγκους 

του νησιού. Φύεται σε ανοικτές δασώδεις, φρυγανικές και θαµνώδεις (µακί) εκτάσεις, 

σε ασβεστώδεις, πετρώδεις, βόρειας κυρίως εκθέσεως πλαγίες ή επίπεδες κοιλάδες. 

Προτιµά θέσεις µε ευνοϊκές υδρολογικές και εδαφικές συνθήκες, όπως βαθειά εδάφη, 

πλούσια σε πηλό και χούµο. Θεωρείται βασικό συστατικό των δασών της Κρήτης 

συνυπάρχοντας µε άλλα είδη όπως το Cupressus sempervirens L.(κυπαρίσσι), Acer 

sempervirens L. (κρητικό σφενδάµι), Quercus coccifera L. (πουρνάρι), και Phillyrea 

latifolia L. (φιλύκι) (Sondergaard & Egli, 2006) (Εικ. 2.26, 2.27).  

 
Εικόνα 2.26. Συστάδα µε χαµηλά δένδρα αµπελιτσιάς δίπλα σε µεµονωµένα άτοµα πουρναριού και 
κρητικού σφενδάµου (∆άσος Ρούβα) 
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Εικόνα 2.27. Συστάδα δένδρων µε µεµονωµένα άτοµα αµπελιτσιάς και πουρναριού (Οροπέδιο 
Οµαλού) 

 

Περιγραφή των µορφολογικών γνωρισµάτων. Σήµερα στην Κρήτη, η αµπελιτσιά 

εµφανίζεται είτε µε τη µορφή πολύ πυκνών, σχεδόν αδιαπέραστων θάµνων ύψους έως 

ένα µε δύο µέτρα (κυρίως εκεί οπού υπάρχει βόσκηση) είτε  σε προφυλαγµένες και πιο 

ευνοϊκές θέσεις ως µικρό ή µέτριου µεγέθους δένδρο του οποίου το ύψος σε ορισµένες 

περιπτώσεις µπορεί να ξεπεράσει τα 15m (συνήθως µέχρι 12m) (Εικ. 2.28). Από τις έως 

τώρα καταγραφές, τα δένδρα της αµπελιτσιάς µε ύψος άνω των 5m και στους τέσσερεις 

βασικούς ορεινούς όγκους της Κρήτης ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες µε τα 

περισσότερα να φιλοξενούνται στα Λευκά όρη και σε µικρότερο βαθµό στον ορεινό όγκο 

της ∆ίκτης. Αντιθέτως υπάρχουν χιλιάδες θαµνώδεις αµπελιτσιές και µικρά δένδρα που 

είναι διασκορπισµένα στους τέσσερεις βασικού ορεινούς όγκους του νησιού 

(Sondergaard & Egli, 2006).  
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Εικόνα 2.28. Χαµηλά δένδρα αµπελιτσιάς στο δάσος του Ρούβα  
 

Πραγµατικά µεγάλα δέντρα, ύψους πάνω από 10m και µε περιφέρεια του 

κορµού περί το 1m είναι σπάνια και περιορισµένα σε ορισµένες θέσεις. Σύµφωνα µε τους 

Sondergaard & Egli (2006) το ψηλότερο και µεγαλύτερο δέντρο βρίσκεται στα Λευκά 

Όρη. Το ύψος του προσεγγίζει τα 14,5m και η διάµετρος του κορµού του φτάνει τα 

1,18m στο ύψος του 1,3m. Οι Rackham και Moody (1996) ωστόσο, επικαλούµενοι 

πληροφορίες του καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης Κυπριωτάκη Ζαχαρία, αναφέρουν ότι τα 

µεγαλύτερα δένδρα αµπελιτσιάς στην Κρήτη απαντώνται στους πρόποδες της κορυφής 

Λάζαρος του ορεινού συγκροτήµατος της ∆ίκτης. Το δένδρο που ευρίσκεται στο 

Οροπέδιο του Καθαρού (οροσειρά ∆ίκτη) και έχει περιφραχθεί σε µια προσπάθεια να 

αναδειχθεί και να προστατευθεί ως µνηµείο στη φύσης (Εικ. 2.29) µόλις που ξεπερνά τα 

10m ύψος.   

Η κόµη που σχηµατίζουν τα δένδρα και οι υψηλοί θάµνοι της αµπελιτσιάς είναι 

εκτεταµένη, πυκνή µε πολυάριθµούς λεπτοκαµωµένους κλάδους και κλαδίσκους 

(πολύκλαδοι) οι οποίοι αναπτύσσονται συµποδιακά και εκτείνονται χαµηλά στον κορµό, 

σχεδόν µέχρι το έδαφος. Την άνοιξη τα χαρακτηριστικά φύλλα της αµπελιτσιάς 

εκπτύσσονται από τους βλαστούς σε κατ’ εναλλαγήν, δίσειρη διάταξη µε χρονική 

καθυστέρηση σε σχέση µε τα άλλα φυλλοβόλα στοιχεία της Κρήτης, ενώ το φθινόπωρο 

συνήθως πέφτουν ενωρίτερα (Εικ. 2.30). Χαρακτηριστικό στοιχείο της εµφάνισης του 

δένδρου είναι σίγουρα και το πλήθος των παραβλαστηµάτων που αναπτύσσονται από τις 

ρίζες.   
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Εικόνα 2.29. Προστατευµένη συστάδα υψηλών δένδρων αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του καθαρού 
στο νοµό Λασιθίου  
 

 
Εικόνα 2.30. Κλαδίκος µε κατ’ εναλλαγή φύλλα  αµπελιτσιάς (∆άσος Ρούβα) 

 
Ο κορµός είναι σχετικά µεγάλου πάχους µε τον φλοιό λείο, γκριζωπού 

χρωµατισµού που µε την πάροδο του χρόνου ξεφλουδίζει σε λεπτά στρώµατα, 

αφήνοντας ένα πλέγµα από κηλίδες σε διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι και του 

ανοικτού και σκούρου καφέ (Εικ. 2.31). Οι νεαροί κλαδίσκοι είναι λεπτοί, 

καστανόχρωµοι στην αρχή της ανάπτυξής τους µε µικρές, σκληρές τρίχες. Οι οφθαλµοί 

είναι µικροί, ωοειδείς, επίσης καστανόχρωµοι. 
 

 
Εικόνα 2.31. Ο φλοιός της αµπελιτσίας 
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Το χρώµα του δέντρου την περίοδο του χειµώνα που απουσιάζουν τα 

φύλλα είναι γκρίζο έως ελαφρώς κοκκινο-καφέ (κυρίως οι κλαδίσκοι) (Εικ. 

2.32). Η χαρακτηριστική του δε κόµη, το κάνει να ξεχωρίζει στα µάτια του 

έµπειρου παρατηρητή από τα άλλα φυλλοβόλα στοιχεία όπως τα Acer 

sempervirens L., Crataegus spp. και Pyrus spinosa Forssk αυτή την εποχή.   

 

 
Εικόνα 2.32. Μεµονωµένο δένδρο αµπελιτσιάς κατά την διάρκεια του χειµώνα (Οροπέδιο Οµαλού) 

 
Αντιθέτως, η γενικότερη όψη των µικρών δένδρων της αµπελιτσιάς κατά την 

διάρκεια της βλαστικής περιόδου προσοµοιάζει αρκετά µε εκείνη του κρητικού 

σφένδαµου (Acer sempervirens L.) ώστε κοιτάζοντας από απόσταση, είναι δύσκολο να τα 

ξεχωρίσεις. Όταν όµως πλησιάσεις, µπορεί να παρατηρήσεις την κοµψή εµφάνιση της 

αµπελιτσιάς µε τον λείο φλοιό, τους λεπτούς κλαδίσκους και τα δαντελωτά φύλλα (Εικ. 

2.33). 
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Εικόνα 2.33. ∆ένδρο αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του καθαρού στο νοµό Λασιθίου  
 

Οι χαµηλές θαµνώδεις µορφές του είδους, συνήθως έχουν σφαιρικό σχήµα ως 

συνέπεια της βόσκησης (Εικ. 2.34). Τα λεπτά νεαρά βλαστάρια, καταναλώνονται στο 

σύνολο τους καθώς είναι εκτεθειµένα, εκτός από εκείνα που είναι στραµµένα προς τα το 

εσωτερικό του θάµνου τα οποία προστατεύονται από ένα πλέγµα παλαιότερων ξερών 

κλαδίσκων που τα περιβάλλουν.  

Τα άνθη εµφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα µε τα φύλλα και είναι µικρά 

πρασινωπά, εύοσµα, αρσενικά ή ερµαφρόδιατα. Η άνθιση πραγµατοποιείται από τον 

µήνα Μάρτιο έως τον Μάιο. Τα αρσενικά εκφύονται σε πυκνές οµάδες (µπουκέτα) στις 

µασχάλες των φύλλων κοντά στην βάση των νεαρών βλαστών, σχεδόν απόδισκα. Το 

περιάνθιο είναι καµπανοειδές, 4λοβο. Οι λοβοί φθάνουν µέχρι το µέσον του περιανθίου, 

είναι µεµβρανώδεις µε οξεία έως αµβλεία κορυφή. Οι στήµονες είναι ισάριθµοι µε τα 

µέρη του περιανθίου. Τα  διγενή άνθη εµφανίζονται µεµονωµένα κοντά στην κορυφή 

των νεαρών βλαστών, σχεδόν χωρίς ποδίσκο, µε 4λοβο επίσης περιάνθιο. Η επικονίαση 

λόγω των αρωµατικών ανθέων θεωρείται ότι πραγµατοποιείται µε τα έντοµα που 

προσελκύουν. Ο Egli (1997) διαπίστωσε ότι η άνθηση της αµπελιτσίας ακολουθεί τριετή 

κύκλο καθώς παρατήρησε την εµφάνιση ανθέων κάθε τρία χρόνια το 1985, το 1988, το 

1991 κ.ο.κ.   
 

 
Εικόνα 2.34. Θάµνος αµπελιτσιάς ύψους µερικών δεκάδων εκατοστών, µε σφαιρική διαµόρφωση  
από την έντονη βόσκηση (∆άσος Ρούβα) 
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Ο καρπός που σχηµατίζουν είναι µία δρύπη, µε πολύ κοντό ποδίσκο. Αποτελείται 

από ένα ξηρό, χνουδωτό εξωτερικό περίβληµα µε ρυτιδιασµένη επιφάνεια το οποίο 

περικλείει το σκληρό, αχνοκαστανό ενδοκάρπιο που φιλοξενεί ένα σπέρµα. Το έµβρυο 

είναι καρδιόµορφο µε δύο µεγάλες κοτυληδόνες, ενώ το ενδοσπέρµιο απουσιάζει 

εντελώς. Η διάµετρος του καρπού κυµαίνεται από 5 έως 6mm ενώ το σχήµα του είναι 

σφαιρικό έως ελαφρώς κωνικό, συχνά ακανόνιστο, µε εξάρσεις και επιµήκεις αύλακες 

(Εικ. 2.35).  

  
Εικόνα 2.35. Ώριµοι καρποί  αµπελιτσιάς (Μ.Α.Ι.Χ.) 

 
Οι καρποί όταν ωριµάσουν, πέφτουν µαζί µε τους ετήσιους κλαδίσκους πάνω 

στους οποίους είναι σχηµατισµένοι, ενώ τα ξηρά φύλλα παραµένουν προσκολληµένα, 

βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο στην διασπορά (Εικ. 2.36). Αυτό συµβαίνει περί τα τέλη 

Οκτωβρίου έως τα µέσα Νοεµβρίου όταν οι θερµοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν 

σηµαντικά (Egli, 1997). Τα µυρµήγκια (ιδιαίτερα του είδους Messor structor Latreille) 

κουβαλούν χιλιάδες από τους καρπούς αυτούς στις φωλιές τους για να τραφούν.  
 

  
Εικόνα 2.36. Αποσπασµένος ετήσιος, γόνιµος βλαστός αµπελιτσιάς µε προσκολληµένα ξηρά φύλλα 
και ώριµους καρπούς (Οροπέδιο Οµαλού) 

 
Σε µεγάλα ποσοστά οι παραγόµενοι καρποί είναι άγονοι, χωρίς σπέρµα. Αυτά τα 

ποσοστά ποικίλουν στις διάφορες δειγµατοληψίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το 

παρελθόν, ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις προσεγγίζουν το 95%. Αλλά και τα νεαρά 

αρτίβλαστα που θα προκύψουν από τους γόνιµους καρπούς είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 

καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού και 

την βόσκηση, παράγοντες που µπορούν να τα καταστρέψουν ολοκληρωτικά. 

Ο πολλαπλασιασµός του είδους πραγµατοποιείται εκτός από τα σπέρµατα και 

αγενώς µε παραβλαστήµατα των ριζών. Αυτός ο τρόπος πολλαπλασιασµού είναι  

ιδιαίτερα εύκολος για την αµπελιτσιά και για αυτό το λόγο πολύ συχνά συναντάµε 

αµιγείς συστάδες, που καλύπτουν µεγάλες εκτάσεις. 

Το είδος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αργή ανάπτυξη, ειδικά στα πρώτα έτη 

της ζωής των σποροφύτων. Η ανάλυση εγκάρσιων τοµών σε κλάδους έδειξε ότι αργή 

αύξηση (ετήσιοι δακτύλιοι πάχους 0,2 έως 0,3mm) διαρκεί για περίπου 30 έτη και εν 

συνεχεία η ετήσια αύξηση αυξάνει στο 1mm.  

 

Γεωγραφική Εξάπλωση - Οικολογικές απαιτήσεις. Η αµπελιτσιά, όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, εµφανίζεται σποραδικά και στις 4 βασικές οροσειρές της Κρήτης, τα 

Λευκά Όρη, τη ∆ίκτη, την Ίδη (Ψηλορείτης) και τη Θρυπτή (η Θρυπτή αποτελεί τη 

φυσική συνέχεια της ∆ίκτης µε υψηλότερη κορυφή τον Αφέντη Σταυρωµένο και 
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βλάστηση πλούσια σε δασικά δένδρα). Συνολικά το είδος αναπτύσσεται σε 15 έως 20 

διαφορετικές θέσεις (Πίν. 2.2, Σχ. 2.6). 

 
 

Α/Α Οροσειρά Θέσεις  

1 Λευκά Όρη 

Οροπέδιο Οµαλού (ΝΑ άκρο, Ξυλόσκαλο, µεταξύ 

Ξυλόσκαλου και Καλλέργη), µεταξύ Σαµαριάς και 

Ποταµού, όρος Παχνές, όρος Ξερακοκεφάλα, όρος 

Βόκινο, όρος Μελιντάου 

 

2 Οροσειρά ∆ίκτης 
Όρος Λεκανίδα, όρος Σκαφιδέρα, όρος Λάζαρος, 

Αβαρσάµι, Μύρθος 

 

3 
Οροσειρά Ίδης 

(Ψηλορείτης) 

Όρος Αγκαθιάς, δάσος Ρούβα, Αφέντης Χριστός (ΝΑ 

πλαγιές), Όρος Κέδρος 

 

4 Θρυπτή Αφέντης Καβούσι, Ασκορδιάλα 
 

Πίνακας 2.2. Σηµαντικότερες θέσεις στις οποίες αναπτύσσονται οι πληθυσµοί της αµπελιτσιάς στην 
Κρήτη 

 
  

Σχήµα 2.6. Γεωγραφική εξάπλωση της αµπελιτσιάς στο νησί 
 
Οι σηµαντικότεροι πληθυσµοί εµφανίζονται στα Λευκά όρη τόσο µε θαµνώδεις 

όσο και µε δενδρώδεις µορφές, σε υψόµετρα άνω των 1.050m και καλύπτουν µια έκταση 

εµβαδού περί τα 63,5 τετραγωνικά χιλιόµετρα γύρω από τις περιοχές του Ξυλόσκαλου, 

του οροπεδίου του Οµαλού και τα γειτονικά όρη (Εικόνα 2.37). Επίσης αναπτύσσεται 

στα υποαλπικά λιβάδια και στις πλαγιές του Βολακιά στα Σφακιανά όρη σε υψόµετρο 

ακόµη και πάνω από 1.700m από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο µεγαλύτερος 

πληθυσµός της Κρητικής ζέλκοβας εντοπίζεται στο νότιο-ανατολική πλευρά του 

οροπεδίου του Οµαλού (Εικ. 2.38, 2.39). Σε όλες αυτές τις περιοχές εκτός από 

µεµονωµένους θάµνους και µικρά δένδρα µπορεί να συναντήσει κανείς συστάδες 

δένδρων (αλσύλλια) τα οποία στην εξωτερική περίµετρο απαρτίζονται από δένδρα έως 7 

µέτρα ψηλά, ηλικία περίπου 40 έως 60 ετών ενώ στο εσωτερικό ευρίσκονται γηραιότερα 

δένδρα που ξεπερνούν τα 150 έτη (Sarlis, 1987). 

  
Εικόνα 2.37 . ∆ένδρο αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του Οµαλού, κοντά στο Ξυλόσκαλο 

 

  
Εικόνα 2.38. Ανοικτό δάσος  αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του Οµαλού (Φθινόπωρο) 
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Εικόνα 2.39. Ανοικτό δάσος  αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του Οµαλού (Καλοκαίρι) 
 
Στο όρος ∆ίκτη βρίσκεται ο δεύτερος µεγαλύτερος πληθυσµός του είδους στο 

νησί, σε υψόµετρο πάνω από 1.050m από την επιφάνεια της θάλασσας, κυρίως ως 

διασκορπισµένα χαµηλά θαµνώδη φυτά τα οποία επιβιώνουν κάτω από συνθήκες 

υπερβόσκησης (Sarlis, 1987). 

Σηµαντική σαφώς παρουσία έχει η αµπελιτσιά και στον Ψηλορείτη αλλά και στα 

όρη της Σητείας, όπως γύρω από το χωριό Γέργερη, στο δάσος του Ρούβα, στο φαράγγι 

του Ζαρού, στο όρος Κέδρος και ανατολικά κυρίως στην περιοχή Αφέντη στο Καβούση. 

Πολύ συχνά σε όλες τις ανωτέρω θέσεις οι πληθυσµοί της αµπελιτσιάς υπερβόσκονται 

από αιγοπρόβατα, τα οποία επιτρέπουν να παρατηρούµε την αντίδραση της Zelkova 

abelicea στην υπερβολική πίεση της βόσκησης.  

Ιδιαιτέρως σηµαντικό για την φυτογεωγραφική θέση και τις οικολογικές 

απαιτήσεις της αµπελιτσιάς είναι και η πληροφορία που µας ανέφερε ο ∆ρ. 

Κυπριωτάκης Ζαχαρίας ότι ανακάλυψε άτοµα του είδους στην περιοχή του οικισµού 

Αβδού, στους πρόποδες του όρους ∆ίκτη σε υψόµετρο ασυνήθιστα χαµηλό. 

Γενικά, η υψοµετρική ζώνη στην οποία αναπτύσσεται η κρητική Zelkova 

κυµαίνεται από τα 800 περίπου µέτρα έως τα 1700 και πιο συχνά γύρω στα 1200 έως 

1400 µέτρα από το επίπεδο της θάλασσας, συµπίπτοντας εντελώς µε την ορεινή δασική 

ζώνη της Κρήτης (Sondergaard & Egli, 2006). Εκεί ο µεσογειακός χαρακτήρας του 

κλίµατος κλίµα γίνεται λιγότερο έντονος ως αποτέλεσµα των υψηλότερων επιπέδων 

βροχόπτωσης και της βράχυνσης της ξηρής περιόδου του καλοκαιριού. Μάλιστα τους 

θερµούς µήνες, σε υψόµετρα περί τα 1.000m από την επιφάνεια της θάλασσας συχνά 

σχηµατίζονται νέφη ως αποτέλεσµα του υγρού αέρα που ανυψώνεται από την θάλασσα 

(Egli, 2000) (Εικ. 2.40). Έτσι καθώς οι συνέπειες των υψηλών θερµοκρασιών και της 

ξηρασίας της καλοκαιρινής περιόδου αµβλύνονται, και η εδαφική υγρασία διατηρείται 

σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το είδος αυτό έχει την ευκαιρία να 

ευδοκιµήσει.  

  
Εικόνα 2.40. Κλάδοι αµπελιτσιάς καλυµµένοι µε λειχήνες (∆άσος Ρούβα) 
 

Η αµπελιτσιά θεωρείται ως ένα µεσόφιλο, εύκρατο- θερµό εύκρατο δασικό 

στοιχείο και η φυσική της θέση είναι στη ζώνη βλάστης των φυλλοβόλων. Αυτή η ζώνη 

στις περισσότερες χώρες της βόρειας πλευράς της Μεσογείου αναπτύσσεται µεταξύ της 

σκληρόφυλλης ζώνης και της ζώνης των κωνοφόρων αλλά στην µεγαλόνησο ουσιαστικά 

απουσιάζει στις µέρες µας (Greuter, 1975). Στην Κρήτη η αµπελιτσιά σχηµατίζει 

φυτοκοινωνίες κυρίως µε το κρητικό σφενδάµι ((Acer sempervirens L.), το πουρνάρι 

(Quercus coccifera L.), το φιλύκι (Phillyrea latifolia L.) τον αζίλακα (Quercus ilex L.), 
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ενώ στα Λευκά όρη µπορεί κανείς να το συναντήσει µαζί και µε το κρητικό κυπαρίσσι 

(Cupressus sempervirens L.). Αντιθέτως η τραχεία πεύκη (Pine brutia Ten.) συνήθως 

αναπτύσσεται σε χαµηλότερα υψόµετρα ή σε συνθήκες αρκετά ξηρές για να επιβιώσει η 

αµπελιτσιά, για τούτο σπάνια συνυπάρχουν.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλά µεγάλα δέντρα αµπελίτσιας βρέθηκαν κοντά στο 

ψηλότερο δασικό όριο (1.600 έως και 1.800m υψόµετρο), συχνά µαζί µε το Berberis 

cretica L. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι σε παλαιότερες περιόδους η Zelkova abelicea ίσως 

είχε διαµορφώσει και µία «αλπική» ζώνη δασών επάνω από εκείνη των Acer 

sempervirens- Cupressus sempervirens-Quercus coccifera, µε το Berberis cretica ως ένα 

σηµαντικό συστατικό. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι δένδρα 

αµπελιτσιάς που έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό περιβάλλον χωρών της Βόρειας 

Ευρώπης αναπτύσσονται φυσιολογικά. Φαίνεται λοιπόν, ότι είναι αρκετά σκληρό είδος, 

ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα.  

Απειλές. Οι τρεις βασικοί παράγοντες που επηρέασαν και φαίνεται ότι επιµένουν να 

επηρεάζουν και να περιορίζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση της Zelkova abelicea 

οφείλονται στην ανθρώπινη παρέµβαση. Αυτοί είναι η υπερβόσκηση, η ξύλευση και οι 

δασικές φωτιές. 

Η υπερβόσκηση που παρατηρείται στα ενδιαιτήµατα της αµπελιτσιάς, στην 

πραγµατικότητα δεν επιτρέπει στην πλειοψηφία των ατόµων του πληθυσµού να 

αναπτυχθούν και να ωριµάσουν αναπαραγωγικά, ώστε να σχηµατίσουν καρποφόρους 

βλαστούς και να θρέψουν καρπούς. 

Η ξύλευση από την άλλη, αποτελεί στις µέρες µας έργο ορισµένων επιτηδείων, οι 

οποίοι χρησιµοποιούν τους κλάδους του δένδρου για την κατασκευή της 

χαρακτηριστικής Κρητικής «κατσούνας» (ποιµενικής ράβδου) που πωλείται στις 

τουριστικές περιοχές ως σουβενίρ.  Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν και µερικοί 

κτηνοτρόφοι που επιµένουν να κόβουν και να αποξεραίνουν φυλλοφόρους κλάδους, για 

την συµπλήρωση της διατροφής των αιγοπροβάτων τους κατά τους χειµερινούς µήνες. 

Όσον αφορά τις δασικές φωτιές, πολλές φορές απέβησαν επιζήµιες για το είδος. 

∆εν αναφερόµαστε στις πυρκαγιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα και στις 

οποίες η αµπελιτσιά έχει προσαρµοστεί και ανθίσταται αλλά στις συχνές καταστροφικές 

φωτιές που προκαλούν κτηνοτρόφοι για την αναζωογόνηση ή τη δηµιουργία 

βοσκοτόπων, οι οποίες λόγω αυξηµένης συχνότητας δεν επιτρέπουν στον πληθυσµό να 

ανακάµψει. 

Παρόλα αυτά, η ορεινή βλάστηση της Κρήτης σίγουρα δεν έχει υποστεί τις 

αµετάκλητες αλλαγές που προκλήθηκαν από την εµπορική δασοκοµία και γεωπονία σε 

πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ορεινή χλωρίδα του νησιού, φαίνεται αρκετά 

ανθεκτική, και ικανή να διατηρήσει σε µεγάλο ποσοστό της γνήσιας αρχική µορφή της,  
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χωρίς σοβαρές απώλειες ειδών. Ο Egli το 2006 αναφέρει ότι µετά από είκοσι χρόνια 

περιπλανήσεων και παρατηρήσεων στο βουνά της Κρήτης, διαθέτει αρκετά στοιχεία για 

να ισχυριστεί ότι οι πληθυσµοί της αµπελιτσιάς δεν απειλούνται άµεσα. Φαίνεται ότι 

αυτό το είδος είναι ικανό να αντιµετωπίσει τη βόσκηση καθώς οι θαµνώδεις µορφές 

δηµιουργούν στην περιφέρεια ένα πλέγµα παλαιών κλάδων και κλαδίσκων που 

προστατεύει στο εσωτερικό τους τα νεαρά βλαστάρια, αλλά και τις δασικές φωτιές 

καθώς έχει την ιδιότητα να αναβλαστάνει από τις ρίζες. Ταυτόχρονα, από ορισµένες 

πρόδροµες µελέτες των ηλικιακών κατανοµών του είδους κυρίως στα Λευκά όρη, έχει 

φανεί ότι οι πληθυσµοί της αµπελιτσιάς παρουσιάζουν µια δυναµική δοµή, µε υψηλά 

ποσοστά νεαρών ατόµων σε σχέση µε άλλα δασικά είδη του νησιού (Egli, 2000).  

Εποµένως, σύµφωνα µε τον Egli, η αµπελιτσιά δεν απειλείται άµεσα. Εντούτοις, 

µια µελλοντική απειλή θα µπορούσε να είναι οι µαζικές διανοίξεις δρόµων που 

υλοποιούνται στα βουνά της Κρήτης, γεγονός που θα διευκολύνει την προσέγγιση από 

τους ανθρώπους καθώς και η αλλαγή των χρήσεων γης, η οποία προκαλεί τον  

κατακερµατισµό ή  την καταστροφή των ενδιαιτηµάτων της. Έτσι, σαφώς θα πρέπει να 

θεωρηθείτε τρωτή και εποµένως να διατηρήσει την θέση της στον κόκκινο κατάλογο 

του IUCN. 

Χρήση ως καλλωπιστικό. Η Zelkova abelicea, ως στενός συγγενής της φτελιάς ( το γένος 

Ulmus), εθεωρείτο ιδιαίτερα ευάλωτο στην ασθένεια Dutch Elm (D.E.D.). Εντούτοις, 

πρόσφατες παρατηρήσεις στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew, έδειξαν ότι 

τα δύο δένδρα που αναπτύσσονται εκεί είναι υγιέστατα χωρίς οποιοδήποτε σηµάδι της 

ασθένειας. Η ανθεκτικότητά της αυτή σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά που διαθέτει κάνουν την αµπελιτσιά ένα ελκυστικό είδος στην 

κηποτεχνία, ιδιαίτερα σε θερµά εύκρατα κλίµατα (Sondergaard & Egli, 2006). 

 

 

2.7 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Zelkova ΣΤΟ 
ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟ ΑΙΩΝΑ 

 

 

Το αρχείο των απολιθωµάτων περιλαµβάνει πλήθος φυτικών λειψάνων του 

γένους Zelkova, κυρίως φύλλων, κλαδίσκων, κόκκων γύρης και δρυπόµορφων καρπών, 

τα οποία καταδεικνύουν µε τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι στο παρελθόν, κατά την 

διάρκεια του Καινοζωικού αιώνα (64 εκατοµµύρια έτη µέχρι σήµερα), το γένος αυτό 

ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένο στο βόρειο Ηµισφαίριο. 

Τα παλιότερα λείψανα φύλλων που αποδίδονται στο γένος προέρχονται από τις 

δυτικές περιοχές της Βόρειας Αµερικής και ανάγονται στις αρχές του Καινοζωικού 

αιώνα (Burnham, 1986). Ωστόσο, όλες οι αναφορές περί λειψάνων του γένους από τον 
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κατώτερο αλλά και τον ανώτερο Καινοζωικό αιώνα της Βορείου Αµερικής (Tanai & 

Wolfe, 1977; Burnham, 1986; Manchester, 1989; Meyer & Manchester, 1997) 

παραµένουν µάλλον αµφίβολες καθώς µέχρι σήµερα στις Καινοζωικές αποθέσεις της 

Βορείου Αµερικής δεν έχουν βρεθεί βραχυκλάδια τα οποία να φέρουν ταυτόχρονα 

καρπούς και φύλλα ζέλκοβας, όπως συµβαίνει αρκετά συχνά στις συναθροίσεις φυτικών 

λειψάνων της Ευρασίας. Αξίζει να αναφέρουµε ότι και σήµερα ορισµένα είδη του γένους 

Zelkova διατηρούν την πρακτική αυτή, να αποβάλουν δηλαδή κατά τη διάρκεια του 

φθινοπώρου ολόκληρα τα γόνιµα βραχυκλάδια µαζί µε τους καρπούς και τα ξηρά 

φύλλα, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη διασπορά.  

Στην Ευρασία, οι παλαιότερες εµφανίσεις του γένους χρονολογούνται στο 

Ηώκαινο (55-34 εκ. έτη πριν από σήµερα). Από το Ολιγόκαινο µέχρι και το 

Πλειστόκαινο η παρουσία του γένους είναι συνεχής, ωστόσο εξαιρετικά έντονη γίνεται 

κατά τη διάρκεια του Νεογενούς (23-2,6 εκατοµµύρια έτη πριν από σήµερα) (Tralau, 

1963; Liu, Guo & Ferguson, 1996) (Σχ. 2.7, Εικ. 2.41).  

  

Εικόνα 2.41. Αποτυπώµατα φύλλων ζέλκοβας από την περιοχή της Βεγόρας στη Βόρειο Ελλάδα 
ηλικίας περίπου 6 εκ. ετών (Denk & Grimm, 2005) 

  
Σχήµα 2.7. Γραµµατόσηµο Ουγγαρίας το οποίο απεικονίζει απολιθωµένο βραχυκλάδιο ζέλκοβας  
 

Στην ηπειρωτική Ιταλία έχουν αναφερθεί δείγµατα γύρης ζέλκοβας τα οποία 

χρονολογήθηκαν µε την βοήθεια του 14C µόλις στα 34.000 έτη πριν από σήµερα (Εικόνα 

2.42). Μάλιστα δείγµατα γυρεόκοκκων έχουν βρεθεί σε Πλειστοκαινικά ιζήµατα της 

βόρειας Αφρικής (περιοχή της Σαχάρας) που αποτελούν µία ισχυρή απόδειξη της 

ύπαρξης του γένους και στην αφρικανική ήπειρο (van Campo et al., 1964).  

  
Εικόνα 2.42. Αποτύπωµα φύλλου ζέλκοβας από Riano Romano της Ιταλίας ηλικίας 300.000 ετών 
(Follieri et al., 1986)  

 

Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν βρεθεί λείψανα 

καρπών ζέλκοβας σε καµία από τις γνωστές απολιθωµατοφόρες θέσεις του Καυκάσου, 

την περιοχή που σήµερα φιλοξενεί τους σηµαντικότερους πληθυσµούς της Zelkova 

carpinifolia.  

Τα λείψανα φύλλων ζέλκοβας που έχουν βρεθεί στις Νεογενείς αποθέσεις του 

Ευρωπαϊκού χώρου, κατατάσσονται σήµερα σε ένα απολιθωµένο είδος, το Zelkova 

zelkovaefolia (Unger 1843) Bùžek et Kotlaba 1963 (= Ζ. ungeri Kovats). Πρόκειται για 

ένα πολυµορφικό είδος, στο οποίο οι περισσότεροι συγγραφείς επισηµαίνουν την 

συνύπαρξη µορφοτύπων φύλλων µε κοινά χαρακτηριστικά τόσο από τη σύγχρονη 

ιαπωνική ζέλκοβα (Z. serrata) όσο και από εκείνη της δυτικής Ασίας (Z. carpinifolia). 

Πολλές φορές µάλιστα, στις ίδιες απολιθωµατοφόρες θέσεις εµφανίζονται ταυτόχρονα 



 
 

75

και οι δύο µορφές φύλλων τόσο εκείνων που οµοιάζουν περισσότερο µε την Ιαπωνική 

όσο και εκείνων που οµοιάζουν µε του Καυκάσου (Mädler, 1939; Tralau, 1963; Mai, 

1995; Knobloch, 1998; Tanai, 1976). Ωστόσο, από το τέλος του  Μειόκαινου και κατά 

την διάρκεια του Πλειόκαινου φαίνεται ότι στον Ευρωπαικό χώρο αρχίζουν να 

εµφανίζονται µορφότυποι απολιθωµένων φύλλων που παραπέµπουν στα σύγχρονα είδη 

Ευρώπης, τα Z.abelicea και Z.sicula από την Κρήτη και την Σικελία, αντίστοιχα (Hably, 

1997; Nakagawa et al., 1998).  

Ο Franz Unger, αυστριακός βοτανολόγος - παλαιοντολόγος του 18ου αιώνα, ήταν 

εκείνος που χρησιµοποίησε για πρώτη φορά το διώνυµο Ulmus zelkovaefolia στην 

εργασία του µε τίτλο «Chloris Protogaea» το 1843 για να περιγράψει ένα νέο µορφο-

είδος, µε βάση ορισµένα αποτυπώµατα φύλλων. Τα λείψανα αυτά προέρχονταν από την 

γνωστή για τα παλαιοντολογικά της ευρήµατα περιοχή του «Parshlung» της Αυστρίας 

(Styria), η οποία είναι και η «type locality» τόσο για αυτό το είδος όσο και για µια 

πληθώρα άλλων απολιθωµένων ειδών. Κύρια χαρακτηριστικά εκείνων των 

αποτυπωµάτων ήταν η κρασπεδόδροµη νεύρωση και η χαρακτηριστικά ισχυρή, απλή 

οδόντωση. Το πόνηµα «Chloris Protogaea» αποτελούσε έναν εικονογραφηµένο άτλαντα 

που περιελάµβανε µονάχα σκίτσα και ονοµασίες από ένα πλήθος δειγµάτων που ο 

συγγραφέας είχε ανακαλύψει σε διάφορες τοποθεσίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1847 

δηµοσίευσε περιγραφές και σχολιασµούς σχετικά µε τα δείγµατα που απεικόνιζε ο 

άτλαντας αυτός. Ωστόσο ο Unger εκείνη την εποχή έκανε δύο λάθη. Το πρώτο σφάλµα 

του ήταν ότι συµπεριέλαβε στο µορφο-είδος Ulmus zelkovaefolia και ένα φύλλο παρότι 

σύµφωνα µε την απεικόνιση του στον άτλαντα (πίνακας 24, εικόνα 13 του άτλαντα) 

διέφερε αρκετά και σίγουρα προερχόταν από ένα εντελώς διαφορετικό taxon. Το 

δεύτερο σφάλµα που έκανε, το οποίο θεωρείται και το πιο σηµαντικό, είναι το γεγονός 

ότι συνέδεσε τα φύλλα αυτά µε ένα πτερυγιοφόρο καρπό φτελιάς που περιελάµβανε η 

συνάθροιση των φυτικών λειψάνων από την περιοχή του «Parshlung», χωρίς να έχει 

βρει φύλλα και καρπούς άµεσα συνδεδεµένα µεταξύ τους (φύλλα και καρπούς στον ίδιο 

βλαστό).   

Αργότερα, ο ίδιος όταν συνέκρινε τα απολιθωµένα φύλλα µε τα σύγχρονα είδη 

του γένους Ulmus, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν οµοιάζουν µε κανένα από αυτά, 

αντιθέτως φαίνεται να ανήκουν στο γένος Zelkova. Μόλα ταύτα, συνέχισε να περιγράφει 

και να θεωρεί τα λείψανα αυτά ως υπολείµµατα ενός απολιθωµένου είδος του γένους 

Ulmus.  

Λίγο αργότερα ο επίσης αυστριακός Constantin von Ettingshausen, το 1851 

δηµοσίευσε µια πλήρη περιγραφή και σκίτσα από παρόµοια λείψανα φύλλων τα οποία 

χαρακτήριζε µε το διώνυµο Planera ungeri, κατατάσσοντας τα σε ένα άλλο γένος της 

οικογένειας Ulmaceae (Die tertiäre Flora der Umgebung von Wien). Το όνοµα που 
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έδωσε στο νέο µορφο-είδος το αφιέρωσε στον συµπατριώτη του Franz Unger, ο οποίος 

θεωρείται ένας από τους κορυφαίους φυτικούς παλαιοντολόγους του 18ου αιώνα. Η 

διόρθωση και η µεταφορά του απολιθωµένου αυτού είδους στο γένος Zelkova 

πραγµατοποιήθηκε πολύ γρήγορα, µόλις µετά από µία πενταετία, το 1856 από τον J. 

Kovats (Fossile Flora von Erdöbény).  

Πολύ αργότερα, το 1963 οι Buzek και Kotlaba µελετώντας ανεξάρτητα  ο 

καθένας φυτικά λείψανα ζέλκοβας, διαπίστωσαν το λάθος του Unger  και εισηγήθηκαν 

τη χρήση του διωνύµου Zelkova zelkovaefolia (Unger 1843) Buzek et Kotlaba 1963 για το 

σύνολο των απολιθωµένων φύλλων ζέλκοβας του Μειοκαίνου και σε πολλές περιπτώσεις 

του Πλειοκαίνου, το οποίο έχει σαφώς προτεραιότητα έναντι του Zelkova ungeri 

(Ettingshausen 1851) Kovats 1856 το οποίο θεωρούν πλέον συνώνυµο. ∆ιαχώρισαν 

µάλιστα τη θέση τους και από τον W. Berger, ο οποίος το 1952 βασιζόµενος σε ορισµένα 

βιοµετρικά και µορφολογικά κριτήρια, προσπάθησε να χωρίσει τα απολιθωµένα φύλλα 

της ζέλκοβας σε δύο είδη.  Ο W. Berger κατέταξε τα απολιθωµένα φύλλα, τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή παραλλακτικότητα, σε  δύο κλάσεις, και οριοθέτησε δύο 

διαφορετικά είδη, το Zelkova ungeri (Ettingshausen 1851) Kovats 1856 και το Zelkova 

praelonga (Unger 1852) Berger 1952 (Σχ. 2.8). Ο διαχωρισµός των δύο ειδών βασίστηκε 

εν πολλοίς στο σχήµα της κορυφής του ελάσµατος. Έτσι στο είδος Zelkova praelonga 

απέδωσε τα φύλλα που παρουσίαζαν οξύληκτη κορυφή, σε αντιδιαστολή µε εκείνα που 

παρουσίαζαν οξεία ή αµβλεία κορυφή, τα οποία κατέταξε στο είδος Zelkova ungeri. 

Σύµφωνα µε τον Berger, τα φύλλα του είδους Zelkova praelonga παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο µήκος (6-10cm) και φέρουν στενά ελλειπτικό έως λογχοειδές έλασµα µε 

σαφώς περισσότερες δευτερογενείς νευρώσεις (10-12 ζεύγη). Η σύγχρονη συγκρίσιµη 

µορφή του είδους είναι κατά  τον  Berger η Ιαπωνική ζέλκοβα, Zelkova serrata. 

  
Σχήµα 2.8. Αποτυπώµατα φύλλων ζέλκοβας από το «Gabbro» της Ιταλίας (Τοσκάνη) άνω-
µειοκαινικής ηλικίας (Berger, 1957)  

Σήµερα έχουν επικρατήσει οι απόψεις των Buzek και Kotlaba και στην 

πλειοψηφία τους οι ερευνητές συγκλίνουν στην αποδοχή ενός απολιθωµένου 

είδους ζέλκοβας στην Ευρώπη κατά το Νεογενές µε το διώνυµο Zelkova 

zelkovaefolia το οποίο έχει προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Οι 

διαφορετικές κλάσεις και µορφές φύλλων θεωρούνται ως αποτέλεσµα ενδο-

ειδικής ποικιλοµορφίας ή της ύπαρξης διαφορετικών οικότυπων του είδους. 

Σύµφωνα µε τον Knobloch (1988) το µορφο-είδος Zelkova zelkovaefolia δεν είναι 

συγκρίσιµο µε κανένα σύγχρονο είδος αυτού του γένους, ενώ λόγω της µεγάλης 

µορφολογικής ποικιλοµορφίας που παρουσιάζει, σε πολλές περιπτώσεις ο 

διαχωρισµός του απολιθωµένου είδους σε περισσότερα είναι  επισφαλής. Ο δε 
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Kotlaba (1963) θεωρεί πιθανό αυτό το πολυσυλλεκτικό µορφο-είδος να αποτελεί 

πρόδροµο είδος διαφόρων αρτίγονων ειδών όπως τα Z. carpinifolia και Z. serrata. 

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι παλαιότερα, µέχρι τα µέσα περίπου 

του 19ου αιώνα, η ταυτοποίηση των απολιθωµένων φύλλων βασιζόταν αποκλειστικά 

στην µορφολογία τους, γεγονός που δηµιούργησε αρκετά προβλήµατα και σε πολλές των 

περιπτώσεων οδήγησε στην κατάταξη στο γένος της ζέλκοβας πολλών λειψάνων µε 

αµφίβολη προέλευση. Σήµερα, µε τις δυνατότητες που µας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, 

µε την βελτίωση των γνώσεων µας στη συστηµατική βοτανική και γενικότερα σε όλους 

τους κλάδους της βοτανικής αλλά κυρίως µε τη χρήση της µεθόδου ανάλυσης της 

επιδερµίδας του ελάσµατος φύλλου, σύγχρονων και απολιθωµένων, είµαστε σε θέση να 

πραγµατοποιούµε ιδιαίτερα αξιόπιστους προσδιορισµούς.   

Στον ελλαδικό χώρο, το γένος Zelkova φαίνεται να παρουσιάζει ισχυρή 

παρουσία καθ’ όλη την διάρκεια του Νεογενούς. Η πρώτη αναφορά προέρχεται από τη 

λιγνιτοφόρο λεκάνη της Κύµης στην Εύβοια, όπου οι ανασκαφικές προσπάθειες 

Αυστριακών και Γάλλων στα µέσα του 18ου αιώνα έφεραν στο φως αρκετά λείψανα 

φύλλων του είδους Zelkova zelkovaefolia τα οποία στις αναφορές εκείνης της εποχής 

χαρακτηρίζονται ως Planera ungeri (Unger, 1867; Saporta, 1868 & 1873)  (Σχ. 2.9).   

Η ηλικία αυτών των ευρηµάτων υπολογίζεται βιοστρωµατογραφικά στο 

κατώτερο Μειόκαινο πριν από 16-23εκατοµύρια χρόνια, δηλαδή στα πρώτα στάδια 

σχηµατισµού της Αιγαιίδας. Στην ίδια γεωλογική περίοδο χρονολογούνται και τα 

δείγµατα που αναφέρει ο Berger (1953) από τα ιζηµατογενή στρώµατα της νήσου 

Λήµνου τα οποία χαρακτηρίζει ως Zelkova praelonga (Unger) Berger. 

Ακολουθούν αρκετές καταγραφές αποτυπωµάτων φύλλων και καρποφόρων 

βλαστών του είδους σε ιζηµατογενή στρώµατα της Βόρειας Ελλάδας (Βεγόρα, Λικούδι) 

αλλά και σε νησιώτικες περιοχές (Κέρκυρα, Χίος) που χρονολογούνται στο ανώτερο 

Μειόκαινο (11,2-5,8εκατοµύρια χρόνια πριν από σήµερα) (Εικ. 2.43). 

     
Σχήµα 2.9. Αποτυπώµατα φύλλων του είδους Zelkova zelkovaefolia από την Κύµη της Εύβοιας 
(Unger, 1867)  

Η παρουσία του είδους συνεχίζεται και κατά Πλειόκαινο µε αρκετά λείψανα 

φύλλων κυρίως στις ιζηµατογενείς αποθέσεις της Πελοποννήσου (Σκούρα, λεκάνη 

Πάτρας, λεκάνη Ρίου κ.α.).  

  

Εικόνα 2.43. Αποτύπωµα φύλλου του είδους Zelkova zelkovaefolia από το Λικούδι στην Ελασσόνα, 
Άνω   Μειοκαινικής ηλικίας (Μουσείο παλαιοντολογίας και γεωλογίας του τµήµατος Γεωλογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)  

 Πέρα από τα µακρο-απολιθώµατα του γένους Zelkova, στα Νεογενή ιζήµατα του 

ελλαδικού χώρου, έντονη είναι και η παρουσία µικρο-απολιθωµάτων (γυρεόκοκκων). 
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Παρόλα αυτά, η αναφορά σε αυτήν την κατηγορία φυτικών λειψάνων ξεφεύγει από τα 

πλαίσια της παρούσας µελέτης. 

 
 
 

2.8 ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Zelkova 
 
 

Μέχρι σήµερα, για την διερεύνηση της εξέλιξης και της γεωγραφικής 

διαφοροποίηση του γένους Zelkova,  έχει πραγµατοποιηθεί µόλις µία φυλογενετική 

ανάλυση µε τη χρήση ριβοσωµικού DNA ενώ έχουν λάβει χώρα και ορισµένες 

προσεγγίσεις µε την χρήση µορφολογικών δεδοµένων. 

Οι φυλογενετικές θεωρήσεις µε βάση τα µορφολογικά γνωρίσµατα, προτείνουν 

τον διαχωρισµό των αρτίγονων ειδών σε δύο κύριες οµάδες. Η µία οµάδα περιλαµβάνει 

τις δύο ευρωπαϊκές ζέλκοβες κι εκείνη της δυτικής Ασίας ενώ η άλλη τα είδη της 

ανατολικής Ασίας (Wang et al., 2001). 

Ωστόσο η ανάλυση αλληλουχιών του ριβοσωµικού DNA που πραγµατοποιήθηκε 

από τους Denk και Grimm το 2005, παρουσιάζει µια διαφορετική εικόνα. Ως βασικά 

είδη του γένους προκύπτουν τα κινέζικα Z. schneideriana και Z. sinica. Τα δύο 

µεσογειακά είδη Z.abelicea και Z. sicula, σχηµατίζουν ένα κλάδο, ο οποίος προέρχεται 

από εκείνον της ασιατικής Z. serrata. Η τελευταία ωστόσο, φαίνεται να συγγενεύει 

περισσότερο µε της ζέλκοβα της δυτικής Ασίας Z. carpinifolia (Σχ. 2.10).  
 

  

Σχήµα 10. Κλαδόγραµµα του γένους Zelkova µε βάση την ανάλυση ριβοσωµικού DNA (Denk & 
Grimm, 2005) 
 
 
3.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
3.1.  ΥΛΙΚΑ 
 

Το φυτικό υλικό της κρητικής ζέλκοβας που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη 

των σκοπών της παρούσας εργασίας, συλλέχτηκε από τους συγγραφείς και τον 

επιβλέποντα καθηγητή κο Ζηδιανάκη σε µια σειρά εξορµήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου του έτους 2009, σε 

διάφορες θέσεις του νησιού όπου απαντώνται σηµαντικοί πληθυσµοί του είδους. Οι 

επισκέψεις περιελάµβαναν τους ορεινούς όγκους των Λευκών ορέων, της Ίδης 

(Ψηλορείτης) και της ∆ίκτης.  

Συγκεκριµένα οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν από 3 διαφορετικές 

θέσεις: 
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Α. Από τον πολυπληθή και σχετικά εύρωστο πληθυσµό που εντοπίζεται στην 

Ν.Α. πλευρά του οροπεδίου του οµαλού, στα Λευκά όρη, περίπου 800m από το 

«Ξυλόσκαλο», την είσοδο του περίφηµου φαραγγιού της Σαµαριάς, σε υψόµετρο 1.160m 

(Εικ. 3.1).  

 
  

Εικόνα 3.1. ∆ορυφορική εικόνα της θέσης δειγµατοληψίας (πράσινος αστερίσκος) στο Οροπέδιο 
του Οµαλού 
 

Επιλέχθηκαν ενήλικα άτοµα, ύψους 6-9 µέτρων, µιας πυκνής συστάδας 

αµπελιτσιάς, που µε τη συµµετοχή και άλλων ξυλωδών ειδών όπως τον κρητικό 

σφένδαµο (Acer monspessulanum), το πουρνάρι (Quercus coccinea) και τον κράτεγο 

(Crategus sp.) δηµιουργούσαν µία δασική φυτοδιάπλαση ανοικτού σχετικά τύπου. 

Από αυτά τα δένδρα συλλέχθηκε πλήθος κλαδίσκων γόνιµων, άγονων καθώς και 

παραβλαστηµάτων, τόσο από την εξωτερική επιφάνεια της κόµης όσο και από το 

εσωτερικό της (Εικ. 3.2).  

  
Εικόνα 3.2. Συστάδα δένδρων αµπελιτσιάς στο οροπέδιο του Οµαλού από τα οποία έγινε η 
δειγµατοληψία 

 
Β. Από τον ιδιαιτέρως ευάλωτο πληθυσµό αµπελιτσιάς στο δάσος του «Ρούβα» 

στους πρόποδες της οροσειράς της Ίδης (θέση ∆ιπλόρι), σε υψόµετρο 1.374m (Εικ. 3.3).  
 

  
Εικόνα 3.3. ∆ορυφορική εικόνα της θέσης δειγµατοληψίας (πράσινος αστερίσκος) στο ∆άσος του 
Ρούβα 
 

Εκεί αναπτύσσεται µία συστάδα αµπελιτσιάς που έχει περιφραχτεί µε 

πρωτοβουλία του τοπικού ∆ήµου σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ασών Ηρακλείου, 

για την προστασία της από την βόσκηση. Επιλέχθηκαν ορισµένα τυπικά δένδρα ύψους 

περί τα 2 µέτρα από τα οποία συλλέχθηκαν άγονοι κλαδίσκοι και παραβλαστήµατα (Εικ. 

3.4). Γόνιµοι κλαδίσκοι δεν εντοπίστηκαν σε κανένα µέλος ολόκληρης της συστάδας. 
 

  
Εικόνα 3.4. Συστάδα χαµηλών δένδρων αµπελιτσιάς στο δάσους του Ρούβα από την οποία έγινε 
δειγµατοληψία 
 

 Γ. Από αποµονωµένη συστάδα δύο µόλις δένδρων που διατηρείται και 
προστατεύεται στο οροπέδιο του Καθαρού, στις παρυφές του ορεινού συγκροτήµατος 
της ∆ίκτης, σε υψόµετρο 1.110m (Εικ. 3.5).  

 

  
Εικόνα 3.5. ∆ορυφορική εικόνα της θέσης δειγµατοληψίας (πράσινος αστερίσκος) στο Οροπέδιο 
του Καθαρού 
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Από τα δύο δένδρα της συστάδας, ύψους 10m περίπου, συλλέχθηκαν κλαδίσκοι γόνιµοι 

και άγονοι, τόσο από την εξωτερική επιφάνεια της κόµης όσο και από το εσωτερικό της 

καθώς και παραβλαστήµατα (Εικ. 3.6). 
 

  
Εικόνα 3.6. Μεµονωµένη συστάδα δένδρων αµπελιτσιάς στο οροπέδιο Καθαρού από την οποία 
έγινε δειγµατοληψία 
 

Όλα τα ανωτέρω δείγµατα των φυλλοφόρων κλαδίσκων µεταφέρθηκαν στο 

εργαστήριο όπου και αποξηράνθηκαν µε φυσικό τρόπο ώστε να διατηρήσουν τα 

µορφολογικά τους χαρακτηριστικά και να γίνει δυνατή η εξέτασή τους.  

Όσον αφορά τις απολιθωµένες µορφές του γένους, τα δείγµατα που εξετάστηκαν 

και αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, προέρχονται στο σύνολο τους  από τα 

ιζηµατογενή στρώµατα της Κρήτης και ανήκουν σε συλλογές που διατηρεί στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Κρήτης καθώς και το τοππικό Μουσείο 

Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στο χωριό Μακρυλιά της Ιεράπετρας. Ωστόσο, η 

εξέταση ορισµένων δειγµάτων τα οποία έχουν µεταφερθεί στην αλλοδαπή και 

συγκεκριµένα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου 

κατέστει δυνατή µονάχα µέσω φωτογραφιών, οι οποίες έχουν δηµοσιευτεί κατά καιρούς 

σε διάφορα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.  

 

 
3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Μορφολογία των φύλλων της κρητικής ζέλκοβας. Για την µορφολογική περιγραφή  των 

φύλλων της αµπελιτσιάς αξιοποιήθηκε ένας µεγάλος αριθµός από τους φυλλοφόρους 

βλαστούς που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων που πραγµατοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στους τρεις βασικούς ορεινούς όγκους του νησιού 

(πάνω από 1.000 φύλλα). Η ορολογία που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε σε κοινώς 

αποδεκτούς διεθνείς όρους, οι οποίοι αποδόθηκαν στα ελληνικά, όπου αυτό ήταν 

δυνατόν. Εργασίες αναφοράς  για αυτήν την προσπάθεια, ήταν εκείνες των Hickey 

(1973), Dilher (1974) και Ellis et al. (2009). Για την αποσαφήνιση ιδιαίτερων 

µορφολογικών λεπτοµερειών επί του ελάσµατος και του µίσχου, βοηθητικά  

χρησιµοποιήθηκε στερεοσκόπιο.  

 
Στοιχεία βιοµετρίας και διµορφισµοί των φύλλων της κρητικής ζέλκοβας. Για την 

εξέταση βιοµετρικών στοιχείων καθώς και της ύπαρξης πιθανών διµορφισµών στα 
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φύλλα της αµπελιτσιάς, επιλέχθηκαν τα δείγµατα φύλλων από τη συστάδα στο 

Οροπεδίο του Οµαλού, η  οποία είναι σίγουρα η αντιπροσωπευτικότερη του είδους σε 

σχέση µε τις άλλες δύο στο δάσος του Ρούβα και το οροπέδιο του Καθαρού. Εξάλλου η 

µελέτη της βιοµετρίας όλων των δειγµατοληψιών και από τις τρεις θέσεις θα απαιτούσε 

πολλαπλάσια προσπάθεια και θα ξέφευγε από τους στόχους µιας πτυχιακής εργασίας.  

Οι φυλλοφόροι βλαστοί, διαχωρίστηκαν ανάλογα µε την θέση που κατείχαν στο 

µητρικό φυτό, το µήκος τους και την ύπαρξη αναπαραγωγικών οργάνων (άνθη ή 

καρποί). Έτσι, τελικά τα φύλλα ταξινοµήθηκαν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 

1.  φύλλα τα οποία προέρχονται από ταχυαυξείς πάντα άγονους βλαστούς (το 

µήκος τους κυµαίνεται συνήθως στα 5-50cm) 

2.  φύλλα τα οποία προέρχονται από βραχείς συνήθως γόνιµους ή σπανιότερα 

άγονους βλαστούς (το µήκος ανέρχεται σε λίγα εκατοστά του µέτρου, συνήθως 

λιγότερα από 5) 

3.  φύλλα τα οποία προέρχονται από παραβλαστήµατα της ρίζας, πάντα άγονα, 

πολύ µικρού µήκους (µέχρι 1,5cm). 

Οι µορφολογικοί χαρακτήρες φύλλου που επιλέχθηκαν να εξεταστούν σε κάθε µία 

από τις ανωτέρω κατηγορίες σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος καθώς από την πρώτη 

στιγµή έγινε ξεκάθαρο ότι η διαφοροποίηση ανάµεσα στα φύλλα της αµπελιτσιάς είναι 

κυρίως ποσοτική και λιγότερο ποιοτική. Έτσι µελετήθηκαν συστηµατικά δύο βασικοί 

µορφολογικοί χαρακτήρες (µεταβλητές), το µήκος του ελάσµατος και ο αριθµός των 

οδοντώσεων της παρυφής σε κάθε πλευρά του ελάσµατος. Ο αριθµός των οδοντώσεων 

ουσιαστικά συµπίπτει µε τον αριθµό των νευρώσεων δεύτερης τάξης του ελάσµατος. 

Ένας τρίτος χαρακτήρας που εξετάστηκε προερχόταν έµµεσα από τους προηγούµενους 

και θα µπορούσε να οριστεί ως ο αριθµός των οδοντώσεων που φέρουν οι παρυφές κάθε 

πλευράς του ελάσµατος ανά µονάδα µήκους (cm). 

Για τον υπολογισµό των µέσων όρων και της παραλλακτικότητας που εµφανίζει 

κάθε ένας από αυτούς τους µορφολογικούς χαρακτήρες, έγινε χρήση της σχετικής 

στατιστικής µεθοδολογίας. Η χρήση στατιστικών εργαλείων κρίνεται επιβεβληµένη σε 

τέτοιες περιπτώσεις όπου εξετάζοντας δείγµατα ενός πληθυσµού και επιχειρείται η 

εξαγωγή συµπερασµάτων για το σύνολο του. 

Έτσι, αρχικά υπολογίστηκαν οι κατανοµές συχνότητας καθώς και τα µέτρα 

κεντρικής τάσεως και  διασποράς για κάθε µεταβλητή και σχεδιάστηκαν σχετικά 

διαγράµµατα για την παρουσίαση των αριθµητικών δεδοµένων. Για την κατασκευή του 

πίνακα κατανοµής της συχνότητας στην περίπτωση του µήκους του ελάσµατος (συνεχής 

µεταβλητή), οι τιµές της µεταβλητής ταξινοµήθηκαν σε οµάδες (κλάσεις). Το εύρος της 

κάθε κλάσεως ορίστηκε στο 0,5cm. Το κατώτερο όριο της πρώτης κλάσης καθορίστηκε 

το 0,01cm και το ανώτερο όριο της ανώτερης κλάσης τα 5,00cm.  
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Για την γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν πολύγωνα 

συχνότητας για την περίπτωση της µεταβλητής του µήκους του ελάσµατος και του 

αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του µέτρου και διαγράµµατα µε στήλες για τον 

αριθµό των οδοντώσεων.  

 

Ο προσδιορισµός του µέσου όρου (Ỹ) και της παραλλακτικότητας (S2) κάθε δείγµατος 

πραγµατοποιήθηκε από τις ισότητες: 

Ỹ=Υ1+Υ2+…+Υn / n      όπου n = αριθµός τιµών δείγµατος    

S2=(ΣΥi
2 – (ΣΥi)

2/n) / n-1 

 

Ο υπολογισµός των ορίων εµπιστοσύνης των µέσων όρων κάθε δείγµατος 

πραγµατοποιήθηκε από την ισότητα: 

P(Ỹ-ta/2 s/√n ≤ m ≤ Ỹ+ ta/2 s/√n)=1-a   µε n-1 βαθµούς ελευθερίας 

 

Σύγκριση της κρητικής ζέλκοβας µε αρτίγονα και απολιθωµένα. Για την σύγκριση της 

κρητικής ζέλκοβας µε τα αρτίγονα συγγενικά είδη και τις απολιθωµένες µορφές του 

γένους οι οποίες έχουν έρθει στο φως από τα µετα-αλπικά ιζήµατα του νησιού, 

λήφθηκαν υπόψη αποκλειστικά µορφολογικοί χαρακτήρες των φύλλων.  

Ανατοµικά χαρακτηριστικά (ανάλυση της επιδερµίδας), παρότι εξαιρετικά χρήσιµα για 

την ταυτοποίηση και τη σύγκριση των φυτικών απολιθωµάτων και των αρτίγονων 

ειδών, δεν χρησιµοποιήθηκαν διότι όλα τα λείψανα φύλλων ζέλκοβας που έχουν 

ανακαλυφθεί στην Μεγαλόνησο συνίστανται σε αποτυπώµατα φύλλων και δε διατηρούν 

ίχνη οργανικής ουσίας, η οποία θα µπορούσε να προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε την 

ανατοµία του φύλλου.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα στην Κρήτη δεν έχουν εντοπιστεί απολιθωµένα 

αναπαραγωγικά µέρη του γένους της ζέλκοβας (άνθη ή καρποί) που θα µας επέτρεπαν 

συγκρίσεις πολύ µεγαλύτερης αξιοπιστίας σε σχέση µε αυτές που πραγµατοποιήσαµε µε 

βάση το φύλλωµα.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ Zelkova 
abelicea 
 

Το φύλλα της κρητικής ζέλκοβας χαρακτηρίζονται ως µικρού µεγέθους. Το 

µήκος του ελάσµατος ξεκινά από λίγα χιλιοστά του µέτρου και µπορεί να φτάσει, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, πάνω από τα 5,0cm. Ένα τυπικό φύλλο αµπελιτσιάς, 

παρουσιάζει µήκος ελάσµατος που κυµαίνεται από 2,0 έως 3,5cm, ενώ το µήκος του 

µεγαλύτερου φύλλου που εξετάσαµε ανήλθε στα 5,1cm. Το µέγιστο πλάτος του 

ελάσµατος εντοπίζεται συνήθως στο µέσο ή στο κατώτερο µισό του ελάσµατος και 

κυµαίνεται από λίγα mm µέχρι και 3,0 περίπου cm. Ταυτόχρονα µε την εµφάνιση των 

φύλλων την άνοιξη, σχηµατίζονται και παράφυλλα, µήκους µόλις 2-3mm, γραµµοειδή, 

αµβλυκόρυφα, τα οποία αποβάλλονται γρήγορα. 

Ο µίσχος είναι βραχύς, σχετικά ισχυρός, µε το µήκος του να µην ξεπερνά τα  

4mm.  

Η υφή του φύλλου µπορεί να χαρακτηριστεί «chartaceous» έως ελαφρά 

δερµατώδης, όπως συµβαίνει µε την πλειοψηφία των φυλλοβόλων, το δε χρώµα της 

επάνω επιφάνειας του ελάσµατος είναι σκούρο πράσινο µε µικρό αριθµό τριχιδίων ενώ 

της κάτω επιφάνειας είναι ανοικτό πράσινο µε σαφώς περισσότερα τριχίδια. Το σχήµα 

του ελάσµατος είναι ευρύ ελλειψοειδές έως ωοειδές, πολύ σπάνια αντωοειδές (Εικ. 4.1). 

Η κορυφή του φύλλου είναι συνήθως οξεία, σπανιότερα αµβλεία ή αποστρογγυλεµένη, 

ενώ η βάση του εµφανίζεται συµµετρική ή λιγότερο έως περισσότερο ασύµµετρη, 

αµβλεία, ελαφρά καρδιοειδής ή αποστρογγυλεµένη. Το περίγραµµα του ελάσµατος είναι 

αδρά πριονωτό έως κυµατοειδές, οι οδοντώσεις είναι ισχυρές, ενώ οι εγκολπώσεις 

χαρακτηρίζονται βαθιές, γωνιώδεις.  

Η κύρια νεύρωση είναι πτερόδροµη, αρκετά λεπτή, ευθύγραµµη αρχικά, ενώ 

κάµπτεται καθώς προσεγγίζει την κορυφή του ελάσµατος. Οι νευρώσεις δεύτερης τάξης 

είναι κρασπεδόδροµες και εκφύονται από την κύρια νεύρωση, κατ’ εναλλαγή ή κατ’ 

αντίθεση, σε οξείες γωνίες της τάξεως των 35-60ο. Ο αριθµός των νευρώσεων 2ης τάξης 

δεν ξεπερνά τα 10 ζεύγη. Σε ένα δείγµα αρκετών εκατοντάδων φύλλων που εξετάστηκε 

στην παρούσα εργασία βρέθηκε να κυµαίνεται από 1-9 µε πιο συχνό τον αριθµό των 4 

έως 7 ζευγών. Οι δευτερεύουσες νευρώσεις είναι αρκετά αδύναµες, συνήθως 
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ευθύγραµµες ή ελαφρώς κυρτές, ενώ τις περισσότερες φορές κάµπτονται προς τα πάνω 

πριν εισέλθουν στην οδόντωση της παρυφής για να καταλήξουν τελικά στην κορυφή της 

οδόντωσης. Συνήθως, οι δευτερεύουσες νευρώσεις πριν εισέρθουν στην οδόντωση 

διχοτοµούνται δηµιουργώντας ένα ασθενή κλάδο ο οποίος καταλήγει στον µυχό της 

εγκόλπωσης. Αντίθετα, η διχοτόµηση των δευτερογενών νευρώσεων και η δηµιουργία 

δύο ισοδύναµων κλάδων οι οποίοι να καταλήγουν σε διαφορετική οδόντωση της 

παρυφής (µία συµπεριφορά αρκετά διαδεδοµένη στις συγγενικές φτελιές, Ulmus spp.) 

αποτελεί µάλλον εξαίρεση. Εκτός από τις βασικές δευτερεύουσες νευρώσεις, ορισµένες 

φορές  παρατηρείται η ύπαρξη ενδιάµεσων δευτερευουσών νευρώσεων, οι οποίες εφόσον 

είναι ισχυρές και προσεγγίσουν το κράσπεδο του φύλλου, καταλήγουν στην εγκόλπωση.  
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Εικόνα 4.1. Χαρακτηριστικό φύλλο του είδους Zelkova abelicea 

 

Στη βάση της κύριας νεύρωσης, κοντά στο σηµείο της ένωση µε το µίσχο, 

µπορεί να παρατηρήσει κανείς συχνά ένα ζεύγος νευρώσεων δεύτερης τάξης αρκετά 

ισχνές που η συµπεριφορά τους διαφέρει παρασάγγας από τις υπερκείµενες νευρώσεις 

δεύτερης τάξης αφού δεν καταλήγουν στην οδόντωση της παρυφής, αλλά αφού 

διανύσουν ορισµένα χιλιοστά, διακλαδίζονται, εξασθενούν και τελικά ενσωµατώνονται 

στο πολυγωνικό δίκτυ που αναπτύσσουν οι νερώσεις ανώτερης τάξης. Αυτό το ζεύγος 

ονοµάζεται «opadial» και η ύπαρξη του όπως και η συµπεριφορά του παρουσιάζει 
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ταξινοµικό ενδιαφέρον.  

Οι νευρώσεις 3ης τάξης εκφύονται είτε από την κεντρική είτε από τις 

δευτερεύουσες νευρώσεις, σχεδόν κάθετα, σχηµατίζοντας µαζί µε τις νευρώσεις 4ης και 

5ης τάξης ένα  δίχτυ αποτελούµενο από πολυπληθή πολύγωνα.  

Οι οδοντώσεις των παρυφών του ελάσµατος είναι ευµεγέθεις, µε τις δύο πλευρές 

(κοιλιακή και ραχιαία) συνήθως κυρτές προς τα έσω, σπάνια ευθύγραµµες ή σιγµοειδείς 

(Εικ. 4.2). Το µήκος της κοιλιακής πλευράς είναι µεγαλύτερο από την ραχιαία µέχρι και 

5 φορές. Η κορυφή των οδοντώσεων σχηµατίζει από οξεία έως αµβλεία γωνία ενώ συχνά 

είναι αποστρογγυλεµένη. Ο αριθµός των οδοντώσεων στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία ταυτίζεται µε τον αριθµό των δευτερογενών νευρώσεων και συνεπώς δεν 

ξεπερνούν τις 10 σε κάθε πλευρά της παρυφής του ελάσµατος. Οι δευτερεύουσες 

νευρώσεις συνήθως εισέρχονται έκκεντρα στην οδόντωση, διαγράφοντας ελαφρά 

καµπύλη. Οι νευρώσεις ανώτερης τάξης πέριξ και εντός της οδόντωσης σχηµατίζουν 

όπως και στο υπόλοιπο έλασµα ένα πολυγωνικό δίχτυ.  
 

 
 

 

 Εικόνα 4.2. Χαρακτηριστική οδόντωση του  
είδους Zelkova abelicea 

 
 
 

 
Ραχιαία Πλευρά 
Κορυφή Οδόντωσης 
 
 
 
 

 
 
 
 
∆ευτερεύουσα Νεύρωση 
 
 
 
Κοιλιακή Πλευρά 
 

Νευρώσεις 3ης, 4ης και 5ης τάξης 
 
 
 
 

Εγκόλπωση 
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Το  πρώτο ζευγάρι οδοντώσεων ευρίσκεται αρκετά κοντά στην βάση του 

ελάσµατος, είναι ιδιαίτερα ισχυρό, µε την µορφή του ωστόσο να εµφανίζεται ελαφρώς 

ατελής, ενώ οι οδοντώσεις που ευρίσκονται πάνω από αυτό και µέχρι την κορυφή του 

ελάσµατος διατηρούν την τυπική τους µορφή, όπως αυτή περιγράφηκε πιο πάνω. Στα 

µεγαλύτερα φύλλα του είδους είναι συχνή η παρουσία ορισµένων εξαιρετικά µεγάλων 

οδοντώσεων,  µεγάλου πλάτους και µε αποστρογγυλεµένη κορυφή που χαρακτηρίζουν 

αποκλειστικά της νησιώτικες ζέλκοβες και ιδιαιτέρως την κρητική. Η ύπαρξη τους 

µπορεί να θεωρηθεί ως διαγνωστικός χαρακτήρας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο δείγµα φύλλων που εξετάστηκε, αρκετά συχνά το 

έλασµα παρουσιάζει ασυµµετρία καθώς ο αριθµός των οδοντώσεων που αναπτύσσονται 

στις δύο πλευρές της παρυφής διαφέρει. Έτσι σε ένα ποσοστό της τάξης του 65% η µια 

πλευρά υπερέχει έναντι της άλλης κατά µία οδόντωση που σε ορισµένες περιπτώσεις 

(γύρω στο 10%) αυτή η διαφορά αυξάνει στις 2 ή σπανιότερα σε περισσότερες 

οδοντώσεις.   

 

 

 

4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
Zelkova 

 
Τα  φύλλα αµπελιτσιάς που συλλέχθηκαν από τα Λευκά Όρη ταξινοµήθηκαν σε 

3 διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε τον βλαστό που τα φιλοξενούσε: ταχυαυξείς 

πάντα άγονους, βραχυκλάδια γόνιµα ή άγονα και παραβλαστήµατα της ρίζας (Εικ. 4.3). 

Στα παραρτήµατα 1 και 2 της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό 

πλήθους φύλλων κάθε κατηγορίας καθώς και το σύνολο των µετρήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν. 
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Εικόνα 4.3. Το εσωτερικό της συστάδας των δένδρων αµπελιτσιάς που χρησιµοποιήθηκε για τη 
µελέτη της βιοµετρίας των φύλλων του είδους 
 

4.2.1  ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΑΓΟΝΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ 
 

Οι ταχυαυξείς βλαστοί εµφανίζονται σε ώριµα δένδρα αµπελιτσιάς, ύψους άνω των 2m, 

δεν φέρουν αναπαραγωγικά όργανα (άνθη ή καρπούς), ενώ το µήκος τους κυµαίνεται 

από 5 έως 50 περίπου cm (Εικ. 4.4).   

 

 
Εικόνα 4.4. Ταχυαυξής φυλλοφόρος βλαστικός άξονας αµπελιτσιάς από το οροπέδιο του Οµαλού, µήκους 
19,5cm  

 
Μήκος ελάσµατος 

Το µήκος του ελάσµατος των φύλλων στο δείγµα των ταχυαυξών βλαστικών αξόνων που 

µελετήθηκε κυµαίνεται από 0,7 έως 4,8cm. Η κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους, για τις 
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διάφορες κλάσεις που ορίσαµε, φαίνεται στον πίνακα και στο  γράφηµα που ακολουθούν 

(Πίν. 4.1, Γράφ. 4.1). 
 

ΜΗΚΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ (cm) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
0,01-0,50  0 0,00 
0,51-1,00 1 0,02 
1,01-1,50 2 0,04 
1,51-2,00 2 0,04 
2,01-2,50 11 0,22 
2,51-3,00 4 0,08 
3,01-3,50 21 0,41 
3,51-4,00 6 0,12 
4,01-4,50 2 0,04 
4,51-5,00 2 0,04 
5,01-5,50 0 0,00 

Πίνακας 4.1. Κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων 
αµπελιτσιάς, από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς 
 
 

 
Γράφηµα 4.1. Πολύγωνο συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς 
από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς   
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του µήκους των φύλλων του δείγµατος: 3,05cm    
 

Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 3,05cm 

S2 = [507,64 –(24211,36/51)} / 50 = (507,64-474,73)/50 = 32,91/50 = 0,6582 

S = 0,81 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 50 

Τιµή t για α=0,01 = 2,682 

3,05-2,682 (0,81/7,14) ≤ µ ≤ 3,05+2,682 (0,81/7,14) ή 2,75 ≤ µ ≤ 3,35 

Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

2,75 και 3,35 εκατοστά. 
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Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος (= µε αριθµό ζευγών νευρώσεων 

δεύτερης τάξης) στο δείγµα των ταχυαυξών βλαστικών αξόνων κυµαίνεται από 1 έως 7. Η 

κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων φαίνεται στον πίνακα και στο  

γράφηµα που ακολουθούν (Πίν. 4.2, Γράφ. 4.2). 

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
1 1 0,01 
2 1 0,01 
3 5 0,05 
4 16 0,16 
5 40 0,39 
6 30 0,29 
7 9 0,09 
8 0 0,00 

Πίνακας 4.2. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς 
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Γράφηµα 4.2. Στήλες συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς  
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων του δείγµατος: 5,16 
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 5,16 

S2 = [2838 –(276.676/102)} / 101 = (2838-2712,51)/101 = 125,49/101 = 1,24 

S = 1,11 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 101 

Τιµή t για α=0,01 = 2,617 

5,16-2,617 (1,11/10,09) ≤ µ ≤ 5,16+2,617 (1,11/10,09)  ή  4,87 ≤ µ ≤ 5,45 

Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

4,87 και 5,45 εκατοστά. 
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Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου ανά εκατοστό 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος ανά εκατοστό µήκους στο δείγµα 

των ταχυαυξών βλαστικών αξόνων κυµαίνεται από 1,04 έως 2,86. Η κατανοµή των 

συχνοτήτων καθώς και η συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων µε το µήκος του 

ελάσµατος φαίνονται στον πίνακα και στα  γραφήµατα που ακολουθούν (Πίν. 4.3, Γραφ. 4.3, 

4.4). 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ/cm 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

0,51-1,00 0 0,00 
1,00-1,50 18 0,18 
1,51-2,00 72 0,71 
2,01-2,50 9 0,09 
2,51-3,00 3 0,03 
3,01-3,50 0 0,00 

Πίνακας 4.3. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς, από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς 
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Γράφηµα 4.3. Πολύγωνο συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος, 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιά,ς από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς  
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων/cm του δείγµατος: 1,74/cm    
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 1,74/cm 

S2 = [318,92 –(31.509,33/102)} / 101 = (318,92-308,91)/101 = 10,01/101 = 0,099 

S = 0,314 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 101 

Τιµή t για α=0,01 = 2,620 

1,74-2,620 (0,314/10,09) ≤ µ ≤ 1,74+2,620 (0,314/10,09)  ή  1,66 ≤ µ ≤ 1,82 
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Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

1,66 και 1,82 οδοντώσεις ανά εκατοστό. 
 

 
Γράφηµα 4.4. Συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος σε συνάρτηση µε το µήκος του σε 
δείγµα φύλλων αµπελιτσιά,ς, από άγονους ταχυαυξείς βλαστούς 
4.2.2  ΓΟΝΙΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ (ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ) 
 

Τα βραχυκλάδια εµφανίζονται είτε σε ώριµα δένδρα αµπελιτσιάς, όπου και φέρουν 

συνήθως τα αναπαραγωγικά όργανα (γόνιµοι βλαστοί), είτε σε θάµνους και νεαρά δέντρα που 

δεν έχουν ενηλικιωθεί, συνήθως κάτω των 2m (άγονοι βλαστοί). Το µήκος των βλαστών δεν 

ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα 5cm (Εικ. 4.5).   

 
Εικ. 4.5. Φυλλοφόρα βραχυκλάδια αµπελιτσιάς από το οροπέδιο του Οµαλού στα Χανιά, µήκους 2-2,5cm 
 

Μήκος ελάσµατος 
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Το µήκος του ελάσµατος των φύλλων στο δείγµα των βραχυκλάδιων που µελετήθηκε 

κυµαίνεται από 0,8 έως 2,7cm. Η κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους, για τις διάφορες 

κλάσεις που ορίσαµε, φαίνεται στον πίνακα και στο  γράφηµα που ακολουθούν (Πίν. 4.4, 

Γράφ. 4.5). 

ΜΗΚΟΣ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ (cm) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
0,01-0,50  0 0,00 
0,51-1,00 1 0,07 
1,01-1,50 2 0,13 
1,51-2,00 6 0,40 
2,01-2,50 5 0,33 
2,51-3,00 1 0,07 
3,01-3,50 0 0,00 
3,51-4,00 0 0,00 
4,01-4,50 0 0,00 
4,51-5,00 0 0,00 
5,01-5,50 0 0,00 

Πίνακας 4.4. Κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων 
αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
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Γράφηµα 4.5. Πολύγωνο συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς, 
από βραχυκλάδια  
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του µήκους των φύλλων του δείγµατος: 1,91cm    
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 1,91cm 

S2 = [57,4–(817,96/15)] / 14 = (57,4-54,531)/14 = 0,21 

S = 0,46 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 14 

Τιµή t για α=0,01 = 2,977 

1,91-(2,977 x 0,12)≤ µ ≤ 1,91+(2,977x0,12) ή 1,55 ≤ µ ≤ 2,27 

Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

1,55 και 2,27 εκατοστά. 
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Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος (= µε αριθµό ζευγών νευρώσεων 

δεύτερης τάξης) στο δείγµα των βραχυκλαδίων κυµαίνεται από 2 έως 5. Η κατανοµή των 

συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων φαίνεται στον πίνακα και στο  γράφηµα που 

ακολουθούν (Πίν. 4.5, Γράφ. 4.6). 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 

ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
1 0 0,00 
2 1 0,03 
3 7 0,23 
4 18 0,60 
5 4 0,13 
6 0 0,00 
7 0 0,00 
8 0 0,00 

Πίνακας 4.5. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
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Γράφηµα 4.6. Στήλες συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων του δείγµατος: 3,83 
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 3,83 

S2 = [455 –(13225/30)] / 29 = (455-440,83)/29 = 0,49 

S = 0,7 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 29 

Τιµή t για α=0,01 = 2,756 

3,83-(2,756x0,13) ≤ µ ≤ 3,83+(2,756x0,13) ή  3,47 ≤ µ ≤ 4,19 

Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

3,47 και 4,19 εκατοστά. 
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Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου ανά εκατοστό 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος ανά εκατοστό µήκους στο δείγµα 

βραχυκλαδίων κυµαίνεται από 1,25 έως 3,75. Η κατανοµή των συχνοτήτων καθώς και η 

συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων µε το µήκος του ελάσµατος φαίνονται στον πίνακα 

και στα  γραφήµατα που ακολουθούν (Πίν. 4.6, Γραφ. 4.7,4.8 ). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ/cm 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

0,51-1,00 0 0,00 
1,00-1,50 3 0,10 
1,51-2,00 14 0,47 
2,01-2,50 9 0,30 
2,51-3,00 2 0,07 
3,01-3,50 1 0,03 
3,51-4,00 1 0,03 
4,01-4,50 0 0,00 

Πίνακας 4.6. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
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Γράφηµα 4.7. Πολύγωνο συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος, 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων/cm του δείγµατος: 2,09/cm    
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 2,09/cm 

S2 = [138,82 –(3948,87/30)] / 29 = (138,82-131,62)/29 = 0,25 

S = 0,5 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 29 

Τιµή t για α=0,01 = 2,756 

2,095-(2,756x0,091) ≤ µ ≤ 2,095+(2,756x0,091)   ή  1,85 ≤ µ ≤ 2,35 
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Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

1,85 και 2,35 οδοντώσεις ανά εκατοστό. 
 

 
Γράφηµα 4.8. Συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος σε συνάρτηση µε το µήκος του σε 
δείγµα φύλλων αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια 
4.2.3  ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα παραβλαστήµατα εµφανίζονται σε δένδρα ή θάµνους αµπελιτσιάς, και φέρουν 

ετήσιους βλαστούς µήκους από µερικά χιλιοστά έως µερικά εκατοστά χωρίς αναπαραγωγικά 

όργανα (Εικ. 4.6).  

 
Εικόνα 4.6. Φυλλοφόρο παραβλάστηµα αµπελιτσιάς από το οροπέδιο του Οµαλού µήκους 1 cm 

 

 

Μήκος ελάσµατος 
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Το µήκος του ελάσµατος των φύλλων στο δείγµα των παραβλαστηµάτων που µελετήθηκε 

κυµαίνεται από 0,4 έως 1,3cm. Η κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους, για τις διάφορες 

κλάσεις που ορίσαµε, φαίνεται στον πίνακα και στο  γράφηµα που ακολουθούν (Πίν. 4.7, 

Γράφ. 4.9). 

 

ΜΗΚΟΣ 
ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ (cm) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
0,01-0,50  1 0,09 
0,51-1,00 5 0,45 
1,01-1,50 5 0,45 
1,51-2,00 0 0,00 
2,01-2,50 0 0,00 
2,51-3,00 0 0,00 
3,01-3,50 0 0,00 
3,51-4,00 0 0,00 
4,01-4,50 0 0,00 
4,51-5,00 0 0,00 
5,01-5,50 0 0,00 

Πίνακας 4.7. Κατανοµή των συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων 
αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα 
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Γράφηµα 4.9. Πολύγωνο συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς, 
από παραβλαστήµατα   
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του µήκους των φύλλων του δείγµατος: 0,95cm    
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 0,95cm 

S2 = [8,66 –(108,16/11)] / 10 = (8,66-9,83)/10 = 0,117 

S = 0,34 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 10 

Τιµή t για α=0,01 = 3,106 

0,95-(3,106x0,107) ≤ µ ≤ 0,95+(3,106x0,107)  ή 0,62 ≤ µ ≤ 1,28 
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Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

0,62 και 1,28 εκατοστά. 

 

Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος (= µε αριθµό ζευγών νευρώσεων 

δεύτερης τάξης) στο δείγµα των παραβλαστηµάτων κυµαίνεται από 3 έως 5. Η κατανοµή των 

συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων φαίνεται στον πίνακα και στο  γράφηµα που 

ακολουθούν (Πίν. 4.8, Γράφ. 4.10). 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 4 0,18 
4 16 0,73 
5 2 0,09 
6 0 0,00 
7 0 0,00 
8 0 0,00 

Πίνακας 4.8. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα 
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Γράφηµα 4.10. Στήλες συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα   
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων του δείγµατος: 3,91  
 

Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 3,91 

S2 = [342 –(7396/22)] / 21 = (342-336,18)/21 = 0,28 

S = 0,53 
Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 21 

Τιµή t για α=0,01 = 2,831 

3,91-(2,831x0,113) ≤ µ ≤ 3,91+(2,831x0,113)  ή  3,59 ≤ µ ≤ 4,23 
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Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 
3,59 και 4,23 εκατοστά. 
 
 

Αριθµός οδοντώσεων πλευράς φύλλου ανά εκατοστό 

Ο αριθµός των οδοντώσεων σε κάθε πλευρά του ελάσµατος ανά εκατοστό µήκους στο δείγµα 

παραβλαστηµάτων κυµαίνεται από 3,08 έως 7,50. Η κατανοµή των συχνοτήτων καθώς και η 

συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων µε το µήκος του ελάσµατος φαίνονται στον πίνακα 

και στα  γραφήµατα που ακολουθούν (Πίν. 4.9, Γραφ. 4.11, 4.12). 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ/cm 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

2,51-3,00 0 0,00 
3,01-3,50 6 0,27 
3,51-4,00 3 0,14 
4,01-4,50 4 0,18 
4,51-5,00 6 0,27 
5,01-5,50 0 0,00 
5,51-6,00 0 0,00 
6,01-6,50 0 0,00 
6,51-700 1 0,05 
7,01-7,50 2 0,09 
7,51-8,00 0 0,00 

Πίνακας 4.9. Κατανοµή των συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα 
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Γράφηµα 4.11. Πολύγωνο συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά εκατοστό του ελάσµατος, 
τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα 
 

Μέσος Όρος (Ỹ ) του αριθµού των οδοντώσεων/cm του δείγµατος: 4,48/cm   
 
Υπολογισµός ορίων εµπιστοσύνης του µέσου όρου για α=0,01 

Ỹ = 4,48/cm 

S2 = [477,84 – (9710,13/22)] / 21 = (477,84-441,37)/21 = 0,31 

S = 0,56 
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Βαθµοί ελευθερίας (n-1) = 21 

Τιµή t για α=0,01 = 2,831 

4,48 - (2,831x0,113) ≤ µ ≤ 4,48 + (2,831x0,113) ή  4,16 ≤ µ ≤ 4,80 

Εποµένως τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου του πληθυσµού για α=0,01 είναι µεταξύ 

4,16 και 4,80 οδοντώσεις ανά εκατοστό. 
 

 
Γράφηµα 4.12. Συσχέτιση του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος σε συνάρτηση µε το µήκος του σε 
δείγµα φύλλων αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα 
4.2.4  ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΦΥΛΛΩΝ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ-ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΩΝ-
ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία µε τους 

µέσους όρους και το εύρος κατανοµής για το µήκος του ελάσµατος φύλλου των δειγµάτων 

που εξετάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, από ταχυαυξείς βλαστούς, βραχυκλάδια 

και παραβλαστήµατα καθώς και οι συχνότητες των κατανοµής κάθε κλάσης αυτών (Γραφ. 

13). 

ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
(ΕΚ.) 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Μ.Ο.  3,05 1,91 0,95 
Εύρος  0,7-4,8 0,8-2,7 0,4-1,3 

 

ΜΗΚΟΣ 
ΕΛΑΣΜΑΤ

ΟΣ 
ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ 
(cm) 

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 
0,01-0,50  0 0,00 0 0,00 1 0,09 
0,51-1,00 1 0,02 1 0,07 5 0,45 
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1,01-1,50 2 0,04 2 0,13 5 0,45 
1,51-2,00 2 0,04 6 0,40 0 0,00 
2,01-2,50 11 0,22 5 0,33 0 0,00 
2,51-3,00 4 0,08 1 0,07 0 0,00 
3,01-3,50 21 0,41 0 0,00 0 0,00 
3,51-4,00 6 0,12 0 0,00 0 0,00 
4,01-4,50 2 0,04 0 0,00 0 0,00 
4,51-5,00 2 0,04 0 0,00 0 0,00 
5,01-5,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,01-0,50 0,51-1,00 1,01-1,50 1,51-2,00 2,01-2,50 2,51-3,00 3,01-3,50 3,51-4,00 4,01-4,50 4,51-5,00 5,01-5,50

Length (cm)

F
re

q
u

en
cy

 
Γράφηµα 13. Πολύγωνο συχνοτήτων του µήκους του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς 
από άγονους βλαστούς (µπλε), γόνιµους βλαστούς (ροζ), παραβλαστήµατα (κίτρινο) της συστάδας στο 
Οροπέδιο του Οµαλού  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία µε τους 

µέσους όρους και το εύρος κατανοµής για τον αριθµό των οδοντώσεων της παρυφής του 

ελάσµατος, των δειγµάτων που εξετάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, από 

ταχυαυξείς βλαστούς, βραχυκλάδια και παραβλαστήµατα καθώς και οι συχνότητες των 

κατανοµής κάθε κλάσης αυτών (Γραφ. 14). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Μ.Ο.  5,15 3,83 3,91 

Εύρος  1-7 2-5 3-5 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣ

ΕΩΝ 
ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 
1 1 0,01 0 0,00 0 0,00 
2 1 0,01 1 0,03 0 0,00 
3 5 0,05 7 0,23 4 0,18 
4 16 0,16 18 0,60 16 0,73 
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5 40 0,39 4 0,13 2 0,09 
6 30 0,29 0 0,00 0 0,00 
7 9 0,09 0 0,00 0 0,00 
8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 
Γράφηµα 14. Στήλες συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων του ελάσµατος τυχαίου δείγµατος 
φύλλων αµπελιτσιάς από άγονους βλαστούς (κόκκινο), γόνιµους βλαστούς (πράσινο), παραβλαστήµατα 
(µωβ) της συστάδας από το Οροπέδιο του Οµαλού  
 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία µε τους 

µέσους όρους και το εύρος κατανοµής για τον αριθµό των οδοντώσεων της παρυφής του 

ελάσµατος ανά µονάδα µήκους, των δειγµάτων που εξετάστηκαν στις προηγούµενες 

παραγράφους, από ταχυαυξείς βλαστούς, βραχυκλάδια και παραβλαστήµατα καθώς και οι 

συχνότητες των κατανοµής κάθε κλάσης αυτών (Γραφ. 15). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ cm 

Ο∆ΟΝΤΩΣΕΙΣ/1ΕΚ. ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Μ.Ο.  1,74 2,10 4,48 

Εύρος  1,04-2,86 1,25-3,12 3,08-7,50 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣ
ΕΩΝ/cm 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤ

Α 

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ 

0,51-1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
1,00-1,50 18 0,18 3 0,10 0 0,00 
1,51-2,00 72 0,71 14 0,47 0 0,00 
2,01-2,50 9 0,09 9 0,30 0 0,00 
2,51-3,00 3 0,03 2 0,07 0 0,00 
3,01-3,50 0 0,00 1 0,03 6 0,27 
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3,51-4,00 0 0 1 0,03 3 0,14 
4,01-4,50 0 0 0 0,00 4 0,18 
4,51-5,00 0 0 0 0,00 6 0,27 
5,01-5,50 0 0 0 0,00 0 0,00 
5,51-6,00 0 0 0 0,00 0 0,00 
6,01-6,50 0 0 0 0,00 0 0,00 
6,51-700 0 0 0 0,00 1 0,05 
7,01-7,50 0 0 0 0,00 2 0,09 
7,51-8,00 0 0 0 0,00 0 0,00 
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Γράφηµα 15. Πολύγωνο συχνοτήτων του αριθµού των οδοντώσεων ανά µονάδα µήκους (cm) τυχαίου 
δείγµατος φύλλων αµπελιτσιάς από άγονους βλαστούς (µπλε), γόνιµους βλαστούς (ροζ), παραβλαστήµατα 
(κίτρινο) συστάδας δένδρων στο Οροπέδιο του Οµαλού  

4.3 ∆ΙΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗΝ Zelkova abelicea 
 

Στη βιοµετρική ανάλυση που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφαλαίο 

αποτυπώνεται ανάγλυφα η ύπαρξη ισχυρού διµορφισµού (ανισοφυλλία) στα φύλλα της 

κρητικής ζέλκοβας, ανάλογα µε την θέση τους στο φυτό.  

Η πιο έντονη και ευδιάκριτη περίπτωση αφορά τα φύλλα που προέρχονται από 

τα παραβλαστήµατα των ριζών. Τα φύλλα αυτά είναι σαφώς µικρότερα από εκείνα που 

προέρχονται από άλλα µέρη του δένδρου (βραχυκλάδια ή ταχυαυξείς βλαστούς), ενώ 

ταυτόχρονα η οδόντωση τους παρουσιάζεται ιδιαίτερα λεπτή.  Συγκεκριµένα το έλασµα 

των φύλλων αυτών σπανίως φτάνει το 1,5cm και συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 0,8 και 

1,2cm (Μ.Ο. 0,95cm±0,33). Ο δε αριθµός οδοντώσεων δεν ξεπερνά τις 5 σε κάθε πλευρά 

του ελάσµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθµός των οδοντώσεων ανά cm 

της παρυφής. Στο σύνολο των φύλλων που εξετάστηκαν και προέρχονται από 

παραβλαστήµατα, η τιµή αυτής της µεταβλητής συνήθως υπερβαίνει τις 3 

οδοντώσεις/cm, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσεγγίζει τις 7,5 (Μ.Ο. 

4,48οδ/cm±0,32). Οι αυξηµένες τιµές δείχνουν την ύπαρξη πυκνής και σχετικά µικρού 

µεγέθους οδόντωσης στα φύλλα των παραβλαστηµάτων που διαφέρει σαφώς στο 

µέγεθος και την πυκνότητα από την τυπική οδόντωση της αµπελιτσιάς. Συνεπώς, ο 
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διµορφισµός που εµφανίζουν τα φύλλα των παραβλαστηµάτων σε σχέση µε τα φύλλα 

άλλων θέσεων στο δένδρο δεν αναφέρεται  µονάχα στο µέγεθος του ελάσµατος αλλά και 

στο µέγεθος και την πυκνότητα των οδοντώσεων.   

Τα φύλλα που αναπτύσσονται στα βραχυκλάδια, γόνιµα ή µη, εµφανίζουν σαφώς 

µικρότερο  µέγεθος από εκείνα που προέρχονται από ταχυαυξείς βλαστούς. Το µήκος 

τους δεν ξεπερνά τα 3cm ενώ συνήθως κυµαίνεται στα 1,0-2,5cm (Μ.Ο. 1,91cm±0,38), σε 

αντίθεση µε το µήκος των φύλλων που φέρουν ταχυαυξείς βλαστοί που κυµαίνεται στα 

2,0-5,1cm (M.O. 3,05±0,30). Ως προς τον αριθµό των οδοντώσεων ανά cm, δεν 

παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις αλλά σαφώς η τάση δείχνει ότι 

µεγαλύτερου µεγέθους φύλλα φέρουν µεγαλύτερες και χαλαρότερα τοποθετηµένες 

οδοντώσεις. Ωστόσο στην παρυφή ορισµένων φύλλων που προέρχονται από ταχυαυξείς 

βλαστούς διαπιστώθηκε η ύπαρξη µεµονοµένων χαρακτηριστικών οδοντώσεων, 

µεγάλου εύρους και ισχυρά αποστργγυλεµένης κορυφής, που παρόµοιες δεν φέρουν οι 

άλλες δύο κατηγορίες φύλλων της αµπελιτσιάς αλλά και κανένα από τα τέσσερα είδη 

ζέλκοβας που φύονται στην Ασία.  Οι παραπάνω οδοντώσεις αποτελούν στοιχείο 

ποιοτικού διµορφισµού της αµπελιτσιάς και πιθανό διαγνωστικό γνώρισµα του είδους. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από την εξέταση της βιοµετρίας των φύλλων 

της αµπελιτσιάς προκύπτει ότι η αύξηση του µήκους του ελάσµατος δεν συνεπάγεται 

κατ’ ανάγκη και την αύξηση του αριθµού των οδοντώσεων και αντίστροφα. 

Χαρακτηριστικά,  ένα ευρύ φάσµα φύλλων, µήκους από λιγότερο του 1cm έως και 

περισσότερο από 4cm εµφανίζει 5 οδοντώσεις ανά πλευρά της παρυφής. Το ίδιο 

φαινόµενο παρατηρείται αρκετά συχνά και µε τις 4 οδοντώσεις ή σπανιότερα τις 3 ή 6 

οδοντώσεις. Η συµπεριφορά αυτή είναι αποτέλεσµα της έντονης διακύµανσης του 

µεγέθους και της πυκνότητας τοποθέτησης των οδοντώσεων στην παρυφή. Κατ’ 

αναλογία, µε βάση αυτή τη διαπίστωση, προκύπτει ότι ο αριθµός ζευγών δευτερογενών 

νευρώσεων στα φύλλα της αµπελιτσιάς δεν σχετίζεται απόλυτα µε το µήκος και κατ’ 

επέκταση µε το µέγεθος του ελάσµατος.   

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρούσα εργασία δεν καταστεί δυνατό, λόγω 

του χρονικού περιορισµού, να εξεταστεί στατιστικά η ύπαρξης διµορφισµού ανάµεσα 

στα φύλλα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κόµης του δένδρου (σκιόφυλλα) και 

εκείνα τα οποία βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της κόµης (ηλιόφυλλα). Βέβαια, 

στην πλειοψηφία των φυτικών ειδών, τα ηλιόφυλλα είναι µικρότερου µεγέθους και αυτό 

αποδίδεται στην µεγαλύτερη έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεµο και 

γενικότερα σε κλιµατικούς παράγοντες που αυξάνουν την εξάτµιση και γενικότερα 

«στρεσάρουν» τα εκτεθειµένα βλαστικά όργανα του φυτού. Τα φύλλα της αµπελιτσιάς, 

από µία πρόχειρη εξέταση των δειγµάτων που συλλέχθηκαν, φαίνεται ότι στοιχίζονται 

και ακολουθούν αυτόν τον κανόνα.   
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4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΑ 6 
ΕΙ∆Η ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Zelkova  
 

Τα µορφολογικά γνωρίσµατα που παρουσιάζουν τα βλαστικά όργανα ενός 

φυτικού οργανισµού σίγουρα δεν θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι χαρακτήρες για την 

συστηµατική ταξινόµηση των ειδών και τη διερεύνηση των φυλογενετικών τους 

σχέσεων. Εντούτοις, στα πλαίσια της παλαιοβοτανικής αρκετά συχνά καλούµαστε να 

ταυτοποιήσουµε και να συσχετίσουµε βοτανικά είδη, έχοντας στην διάθεση µας στοιχεία 

που αφορούν αποκλειστικά τέτοιους χαρακτήρες. Τα αποτελέσµατα τις περισσότερες 

φορές είναι ικανοποιητικά, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα κατά το 

παρελθόν, οδηγηθήκαµε σε λάθος εκτιµήσεις (ιδίως τον 18ο και 19ο αιώνα). 

Με βάση τις περιγραφές και τις αναλύσεις της µορφολογίας των φύλλων, όπως 

αυτές αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, θα προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε 

και να διαχωρίσουµε τα σύγχρονα είδη του γένους Zelkova, λαµβάνοντας υπόψη 

αποκλειστικά και µόνο µορφολογικούς χαρακτήρες του φύλλου (Πίν. 4.10).  

 Όσον αφορά τα φύλλα των ειδών που φύονται στην Ν.Α. Ασία (Z. serrata, Z. 

schneideriana και Z. sinica), το γνώρισµα εκείνο που φαίνεται να οδηγεί µε σχετική 

ασφάλεια στον διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα είδη του γένους, βρίσκεται στην 

κορυφή του ελάσµατος. Εκεί είναι εµφανές ότι τα 3 είδη παρουσιάζουν λιγότερο ή 

περισσότερο οξύληκτο χαρακτήρα. Αντίθετα στα είδη της δυτικής Ευρασίας (Z. 

carpinifolia, Z. sicula και Z. abelitsea) η κορυφή του ελάσµατος διαµορφώνεται από 

οξεία έως αµβλεία ή αποστρογυλλεµένη, και  σίγουρα όχι οξύληκτη.  

Εκτός από το σχήµα της κορυφής του φύλλου, το είδος Z. serrata παρουσιάζει 

φύλλα αρκετά µεγάλου µεγέθους. Το µήκος τους µερικές φορές ξεπερνά τα 12cm, 

φέρουν µέχρι 17 ζεύγη δευτερογενών νευρώσεων  και είναι σαφώς τα µεγαλύτερα από 

όλα τα είδη ζέλκοβας. Η οδόντωση της παρυφής παρότι είναι ισχυρή και συνοδεύεται 

από βαθιές εγκολπώσεις όπως παρατηρείται και στα είδη της δυτικής Ευρασίας, φέρει 

εντούτοις έντονα οξύληκτη κορυφή (Εικ. 4.7). Αυτός ο χαρακτήρας της κορυφής της 

οδόντωσης δεν συναντάται σε κανένα άλλο είδος ζέλκοβας.  

Οµοίως η  Z. schneideriana σχηµατίζει σχετικά µεγάλου µεγέθους φύλλα που 

φέρουν µέχρι 16 ζεύγη δευτερογενών νευρώσεων, ενώ η παρυφή παρουσιάζει σαφή 

διµορφισµό ως προς το σχήµα της οδόντωσης. Οι γόνιµοι βλαστοί φέρουν φύλλα µε 

ρηχή και λεπτή οδόντωση όπως και το είδος  Z. sinica, ενώ οι ταχυαυξείς βλαστοί 

ισχυρή, µε βαθειά εγκόλπωση, χωρίς ωστόσο τον οξύληκτο χαρακτήρα  της Z. serrata. 

Το είδος Z. sinica σχηµατίζει µάλλον µικρού µεγέθους φύλλωµα (µέχρι 12 ζεύγη 

νευρώσεων δεύτερης τάξης), που πλησιάζει περισσότερο εκείνο των ειδών της δυτικής 
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Ευρασίας. Εντούτοις, η οδόντωση της παρυφής είναι εξαιρετικά ρηχή και λεπτή, µε το 

µήκος της κοιλιακής πλευράς να υπερβαίνει τουλάχιστο 5 φορές εκείνο της ραχιαίας και 

απέχει αρκετά από την τυπική οδόντωση του γένους. 

 

 
Εικόνα 4.7. Λεπτοµερής απεικόνιση της αρχιτεκτονικής δοµής της οδόντωσης των ειδών ζέλκοβας 
της Ν.Α. Ασίας: Z. sinica (1), Z. schneideriana (2), Z. serrata (3) 
 

Στο είδος Z. carpinifolia παρατηρούνται φύλλα των οποίων το έλασµα σε σχέση 

µε τα νησιώτικα είδη, είναι µεγαλύτερων διαστάσεων (µέχρι 12 ζεύγη δευτερογενών 

νευρώσεων). Η οδόντωση παρουσιάζεται ισχυρή, µε βαθιές εγκολπώσεις αλλά κατά το 

µάλλον ή ήττον πιο λεπτή από ότι στις νησιώτικες και συνηθέστερα µε οξεία κορυφή 

(Εικ. 4.8).  

Τέλος η κρητική και η σικελική ζέλκοβα κατέχουν τα µικρότερα σε µέγεθος 

φύλλα καθώς ο αριθµός των νευρώσεων δεύτερης τάξης δεν ξεπερνούν τις 10, ενώ 

συνήθως είναι αρκετά µικρότερος. Η οδόντωση είναι ισχυρή µε βαθιές εγκολπώσεις και 

οξεία έως  αποστρογγυλεµένη διαµόρφωση στην κορυφή.   



 107

 

 
Εικόνα 4.8. Λεπτοµερής απεικόνιση της αρχιτεκτονικής δοµής της οδόντωσης των ειδών ζέλκοβας 
της δυτικής Ευρασίας: Z. sicula (1), Z. carpinifolia (2),  Z. abelicea (3) 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο διαχωρισµός των ευρωπαϊκών ειδών µε βάση την 

µορφολογία του φύλλου σαφώς παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και αρκετά συχνά δεν 

είναι εφικτός. Ωστόσο, από την µελέτη µεγάλου αριθµού φύλλων αµπελιτσιάς που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, παρατηρήσαµε τα εξής:  

Τα µεγάλου µεγέθους φύλλα της κρητικής ζέλκοβας, δηλαδή εκείνα που 

προέρχονται από ταχυαυξείς βλαστούς, συχνά φέρουν στις παρυφές του ελάσµατος 

ορισµένες ιδιαίτερες οδοντώσεις, εξαιρετικά µεγάλου εύρους και ισχυρά 

αποστρογγυλεµένης κορυφής. Αυτής της µορφής οι οδοντώσεις θεωρούµε ότι είναι 

χαρακτηριστικές του κρητικού είδους καθώς δεν διαπιστώσαµε την παρουσία τους στα 

υπόλοιπα είδη του γένους. Η µόνη επιφύλαξη αφορά την σικελική ζέλκοβα, όπου είναι 

πιθανό να εµφανίζονται παρόµοιες οδοντώσεις. Τούτο δεν κατέστει δυνατό να 

διαπιστωθεί καθώς ο αριθµός των δειγµάτων της σικελικής ζέλκοβας που είχαµε τη 

δυνατότητα να εξετάσουµε ήταν περιορισµένος.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη της οδόντωσης κατά µήκος του ελάσµατος στα φύλλα της 

κρητικής ζέλκοβας είναι πλήρης, καθώς διαπιστώνεται ότι το σύνολο των οδοντώσεων, 

ακόµα και εκείνων που φιλοξενούνται κοντά στην κορυφή του ελάσµατος, είναι καλά 

ανεπτυγµένες. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο από την βάση ζεύγος οδοντώσεων, χωρίς 
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ωστόσο και αυτό δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από την τυπική µορφή. Τέτοια συµπεριφορά 

στην ανάπτυξη των οδοντώσεων παρατηρείται αρκετά συχνά και στη ζέλκοβα της 

Σικελίας όχι όµως σε εκείνη του Καυκάσου όπου αποτελεί εξαίρεση. 

 Z. schneideriana Z. sinica Z. carpinifolia Z. sicula Z. abelitsea 

Z. serrata -κορυφή οδόντωσης -σχήµα οδόντωσης 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος  

-κορυφή οδόντωσης 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος 

-κορυφή οδόντωσης 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος 

-κορυφή οδόντωσης 

-µέγεθος ελάσµατος 

 Z. schneideriana -σχήµα οδόντωσης 

ταχυαυξών 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος  

-σχήµα οδόντωσης γόν. 

βλ. 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης  γόν. βλ. 

-µέγεθος ελάσµατος 

-κορυφή ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης γόν. βλ. 

-µέγεθος ελάσµατος 

  Z. sinica -κορυφή ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης 

-κορυφή ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης 

-κορυφή ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης 

   Z. carpinifolia -σχήµα οδόντωσης (ενίοτε)  

-κορυφή οδόντωσης 

(ενίοτε) 

-µέγεθος ελάσµατος 

-σχήµα οδόντωσης (ενίοτε) 

-κορυφή οδόντωσης 

(ενίοτε) 

-µέγεθος ελάσµατος 

-ύπαρξη 

χαρακτηριστικών 

οδοντώσεων 

    Z. sicula -?ύπαρξη 
χαρακτηριστικών 
οδοντώσεων 

Πίνακας 11. Μορφολογικές διαφορές του φυλλώµατος που παρατηρήθηκαν ανάµεσα στα σύγχρονα 
είδη του γένους Zelkova 
 

Ο διαχωρισµός των ειδών του γένους Zelkova µε βάση τα µακρο-µορφολογικά 

γνωρίσµατα του φύλλου παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, ιδίως όταν καλούµαστε να 

ταυτοποιήσουµε ένα και µόνο φύλλο. Όταν όµως έχουµε στη διάθεσή µας µία οµάδα 

φύλλων (γεγονός αρκετά συνηθισµένο στην παλαιοβοτανική), η αναγνώρισή τους 

διευκολύνεται καθώς µπορεί να βασιστεί σε µία σειρά διαγνωστικούς χαρακτήρες. Έτσι, 

αν για παράδειγµα το δείγµα περιλαµβάνει φύλλα χωρίς οξύληκτη κρυφή και ορισµένα 

από αυτά έχουν µεγάλο σχετικά µέγεθος, πάνω από 6cm (ή πάνω από 10 ζεύγη 

δευτερογενών νευρώσεων), τότε η  κατάταξη του δείγµατος  στην  Z. carpinifolia µπορεί 

να γίνει µε σχετική ασφάλεια.  

Αν το δείγµα αποτελείται αποκλειστικά από φύλλα σχετικά µικρού µεγέθους, µε 

το µήκος τους να µην υπερβαίνει τα 5cm (ή τα 8-9 ζεύγη δευτερογενών νευρώσεων) τότε 

η ταυτοποίηση τους γίνεται δυσκολότερη, ιδιαιτέρως εάν το δείγµα αυτό δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό και δεν περιλαµβάνει τυχών µεγαλύτερου µεγέθους φύλλα που 

σχηµατίζει το είδος ζέλκοβας από το οποίο προέρχονται (επίσης αρκετά συνηθισµένο 

φαινόµενο στις συναθροίσεις φυτικών απολιθωµάτων, εξαιτίας της δράσης ποικίλων 

ταφονοµικών παραγόντων). Σε αυτή την περίπτωση, διαπιστώσαµε ότι λόγω του 

µεγέθους των φύλλων, οι περισσότεροι διαγνωστικοί χαρακτήρες, όπως αυτοί 
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αναφέρθηκαν παραπάνω, συχνά δεν εκφράζονται. Οι µόνοι χαρακτήρες που µπορούµε 

ως ένα βαθµό να βασιστούµε είναι το σχήµα της κορυφής του ελάσµατος για τον 

διαχωρισµό των ειδών της δυτικής Ευρασίας από την ανατολική, η επικρατούσα 

συµπεριφορά των οδοντώσεων και η παρουσία των χαρακτηριστικών οδοντώσεων της 

κρητικής ζέλκοβας.  

Τέλος αν το δείγµα αποτελείται από φύλλα που στο σύνολό τους είναι µικρότερα 

των 2,5cm, η πιθανότητα σφάλµατος στην προσπάθεια ταυτοποίησης αυξάνει σε τέτοιο 

βαθµό που δεν θα πρέπει να επιχειρείται. Κανένας από τους διαγνωστικοί χαρακτήρες 

δεν θεωρείται αξιόπιστος σε τόσο µικρά µεγέθη. 

Ασφαλώς, θα πρέπει να τονιστεί για µία ακόµη φορά, ότι ο διαχωρισµός του 

φυλλώµατος των έξι ειδών της ζέλκοβας γίνεται αρκετά εύκολος και ασφαλής εφόσον σε 

συνδυασµό µε τα µορφολογικά εξετάσουµε και τα ανατοµικά χαρακτηριστικά της 

επιδερµίδας του φύλλου. Κάτι τέτοιο όµως δεν συµπεριλαµβάνεται στα αντικείµενα της 

παρούσας µελέτης.   

 
 

 
4.5 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Zelkova ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΡΤΙΓΟΝΑ ΕΙ∆Η 

 
Η πρώτη αδιαµφισβήτητη εµφάνιση του γένους Zelkova στην µεγαλόνησο 

ανάγεται στην περίοδο του ανώτερου Μειόκαινου και συγκεκριµένα πριν από 7,7-8,6 

εκατοµµύρια έτη. Κατά την διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών που 

πραγµατοποιήθηκαν τα  τελευταία 20 έτη στα ιζηµατογενή στρώµατα λίγο έξω από τον 

οικισµό της Μακρυλιάς, στην ανατολική Κρήτη, ήρθε στο φως ένας σηµαντικός 

αριθµός φυτικών λειψάνων. Ανάµεσα στα ευρήµατα, συγκαταλέγονται και ορισµένα 

αποτυπώµατα φύλλων τα οποία µε βάση τα µορφολογικά τους γνωρίσµατα, 

αντιστοιχούν στο γένος της ζέλκοβας. Ο Marcus Sachse στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής που εκπόνησε επί της συνάθροισης των φυτικών λειψάνων της Μακρυλιάς το 

1997, περιγράφει ένα αποτύπωµα βραχικλάδιου που φέρει 3 µικρά φύλλα καθώς και ένα 

αποτύπωµα τµήµατος µεγαλύτερου φύλλου, τα οποία και κατατάσσει στο είδος Zelkova 

zelkovaefolia (Εικ. 4.9).  
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Εικόνα 4.9. Φυτικά λείψανα του γένους Zelkova τα οποία ανεβρέθηκαν στην περιοχή του οικισµού 
Μακρυλιά από τον ∆ρ Sachse (Sachse, 2004).  
 

Το απολιθωµένο βραχυκλάδιο φέρει τρία ολόκληρα φύλλα, µικρά, µήκους έως 

2,5cm, κατ’ εναλλαγή τοποθετηµένα επί του βλαστικού άξονα. Το σχήµα του ελάσµατος 

είναι φαρδύ ωοειδές. Η βάση είναι ελαφρώς ασύµµετρη, σχηµατίζει αµβλεία γωνία και 

έχει σχήµα ελαφρώς καρδιοειδές. Η κορυφή είναι οξεία, ελαφρώς επιµήκης. Το 

περίγραµµα, που δύσκολα διακρίνεται, είναι ισχυρά οδοντωτό. Η κύρια νεύρωση είναι 

ελαφρώς κυρτή, πτερόδροµη ενώ οι δευτερεύουσες νευρώσεις είναι ελαφρώς κεκαµένες 

προς τα πάνω και καταλήγουν στις οδοντώσεις. Ορισµένες δευτερεύουσες νευρώσεις 

πριν την είσοδό τους στην οδόντωση διακλαδίζονται. Οι νευρώσεις ανώτερης 

σχηµατίζουν ένα πυκνό πολυγωνικό δίκτυο.  

Το δείγµα του µεµονωµένου φύλλου συνίσταται σε ένα τµήµα ελάσµατος µήκους 

3cm. ∆υστυχώς, από το διασωθέν τµήµα δεν µπορούµε να εξάγουµε συµπεράσµατα 

σχετικά µε το σχήµα του ελάσµατος και την µορφή της κορυφής του. Το συνολικό µήκος 

του ελάσµατος φαίνεται να υπερβαίνει τα 5cm ενώ η βάση του είναι µάλλον ελαφρά 

καρδιόσχηµη. Η παρυφή φέρει ισχυρή οδόντωση, απλή, σχετικά λεπτή. Η κορυφή των 

οδοντώσεων είναι οξεία, ενώ οι πλευρές τους κυρτές προς το εσωτερικό. Η κύρια 

νεύρωση είναι πτερόδροµη. Από το τµήµα της κεντρικής νεύρωσης που διασώθηκε 

εξέρχονται έξι ζεύγη νευρώσεων δεύτερης τάξης, οι οποίες αφού διανύσουν µία σχετικά 

ευθύγραµµη διαδροµή καταλήγουν στην οδόντωση της παρυφής. Κατ’ εξαίρεση, µία εκ 

των νευρώσεων δεύτερης τάξης διακλαδίζεται.   

Κατά την αξιολόγηση που έκανε ο ∆ρ. Sachse (2004) συγκρίνοντας τα λείψανα 

ζέλκοβας από τη Μακρυλιά µε τα αρτίγονα είδη του γένους, καταλήγει στο συµπέρασµα 
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ότι το µεµονωµένο φύλλο παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες µε το είδος της δυτικής 

Ασίας, Ζ. carpinifolia, ενώ το υπολειµµατικό είδος Z. sicula από την Σικελία βρίσκεται 

µορφολογικά πολύ κοντά. Αντίθετα, παρατηρεί ότι το κρητικό Z. abelicea σχηµατίζει 

συνήθως φύλλα µικρού µεγέθους, παρόµοια µε εκείνα που φέρει το βραχυκλάδιο µε τα 

τρία φύλλα. Εντούτοις, θεωρεί ότι και άλλα είδη του γένους Zelkova µπορούν να 

εµφανιστούν παρόµοια µικρά φύλλα. 

Σε γενικές γραµµές οι απόψεις µας συµβαδίζουν µε εκείνες του ∆ρ. Sachse. Το 

µεµονωµένο φύλλο, καθώς το έλασµα του υπολογίζεται ότι είχε µήκος αρκετά 

µεγαλύτερο από τα 5cm, θεωρούµε µάλλον απίθανο να σχετίζεται άµεσα µε τις 

νησιώτικες ζέλκοβες και ιδίως την κρητική. Σε αυτό συνηγορεί και η αρχιτεκτονική της 

οδόντωσης (σχετικά λεπτή µε οξεία κορυφή) αλλά και ο αριθµός των οδοντώσεων ανά 

εκατοστό της παρυφής του ελάσµατος που υπολογίστηκε γύρω στη 1/cm και βρίσκεται 

αρκετά έξω από τον µέσο όρο, ακόµα και των φύλλων που φέρουν οι ταχυφυείς βλαστοί 

της αµπελιτσιάς. Καθώς η µορφή και το σχήµα των οδοντώσεων δεν µας επιτρέπουν 

κανένα άµεσο συσχετισµό µε τα είδη της Ν.Α. Ασίας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

προσοµοιάζει περισσότερο µε τα φύλλα του είδους  Ζ.carpinifolia. 

Σχετικά µε τα τρία φύλλα που βρεθήκαν απολιθωµένα µαζί πάνω στο βλαστικό 

άξονα, τα βασικά µορφολογικά τους γνωρίσµατα, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 

εκφύονται από ένα βραχύ άξονα και πιθανότατα αποτελούν το µέσο διασποράς των 

αναπαραγωγικών οργάνων του φυτού, συνηγορούν στην ταξινόµηση του δείγµατος στο 

γένος Zelkova. Ωστόσο λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από την µελέτη 

του φυλλώµατος της αµπελιτσιάς αλλά και από τις συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

µεταξύ των αρτίγονων ειδών, προκύπτει ότι το µικρό µέγεθος των απολιθωµένων 

φύλλων δεν επιτρέπει την ασφαλή κατάταξη τους µε βάση µονάχα τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Πάντως, η παρουσία τους σαφώς και δεν συνιστά απόδειξη για την 

ύπαρξη δύο διαφορετικών ειδών ζέλκοβας στην παλαιο-χλωρίδα της Μακρυλιάς. Το 

πιθανότερο είναι να ανήκει στο ίδιο είδος µε το µεµονωµένο απολιθωµένο φύλλο και η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάµεσα τους προφανώς εντάσσεται στα πλαίσια του 

ποσοτικού διµορφισµού που αποτελεί µάλλον τον κανόνα στα φύλλα των σύγχρονων 

ειδών του γένους αυτού.  

Πολύ πρόσφατα, µόλις πριν 2-3 έτη, κατά την ανασκαφική δραστηριότητα που 

έχει αναπτύξει το τµήµα Γεωλογίας του πανεπιστήµιου Αθηνών στα απολιθωµατοφόρα 

στρώµατα της Μακρυλιάς, αποκαλύφθηκε ένα δείγµα, σχεδόν ολόκληρου φύλλου, το 

οποίο φυλάσσεται στο νεοϊδρυθέν µουσείο γεωλογίας και παλαιοντολογίας της 

Μακρυλιάς (Εικ. 4.10). Πρόκειται για ένα αποτύπωµα φύλλου, χωρίς ίχνη οργανικής 

ουσίας στην επιφάνειά του, που διατηρεί ωστόσο σχεδόν το σύνολο των µορφολογικών 
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γνωρισµάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το σχετικά µεγάλο του µέγεθος, το 

καθιστά ιδανικό για µια αξιόπιστη σύγκριση µε τα αρτίγονα είδη του γένους. 

 

 
Εικόνα 4.10. Αποτύπωµα φυλλώµατος του γένους Zelkova το οποίο φυλάσσεται στο τοπικό µουσείο 
παλαιοντολογικών και γεωλογικών ευρηµάτων της Μακρυλιάς  

 
Το σχήµα του ελάσµατος είναι φαρδύ ελλειψοειδές µε µάλλον οξεία κορυφή και 

αποστρογγυλεµένη έως ελαφρά καδιόσχηµη βάση. Το κράσπεδο είναι αδρά οδοντωτό, 

µε ισχυρή οδόντωση και βαθιές εγκολπώσεις. Η κορυφή των οδοντώσεων είναι οξεία 

έως ελαφρώς αµβλεία και προς την κορυφή του φύλλου αποστρογγυλεµένη. Το µέγεθος 

του ξεπερνά τα 5,5cm και ο αριθµός ζευγών των νευρώσεων δεύτερης τάξης είναι 9-10. 

Η αναλογία οδοντώσεων ανά εκατοστό µήκους της παρυφής υπολογίζεται γύρω στο 1,5.  

Η έλλειψη οξύληκτής κορυφής ελάσµατος και το σχήµα των οδοντώσεων της 

παρυφής αποτελούν χαρακτήρες που µας επιτρέπουν να αποκλείσουµε εξ αρχής την 

µορφολογική συγγένεια του δείγµατος µε τα είδη της Ν.Α. Ασίας. Επιπλέον, το µέγεθος  

του ελάσµατος αποκλίνει αρκετά από το µήκος που εµφανίζει σήµερα η κρητική και η 

σικελική ζέλκοβα, ενώ αντιθέτως βρίσκεται εντός των ορίων της ζέλκοβας του 

Καυκάσου. Παράλληλα, οι πλήρως ανεπτυγµένες οδοντώσεις έχουν σχετικά µικρό πάχος 
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και οξεία κορυφή ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν οι χαρακτηριστικές οδοντώσεις που 

συναντάµε συχνά στα µεγάλου µεγέθους φύλλα της κρητικής ζέλκοβας. Το σύνολο των 

ανωτέρω στοιχείων µας επιτρέπει να προσδώσουµε και σε αυτό το φύλλο µεγαλύτερο 

βαθµό µορφολογικής συγγένειας µε την Z. carpinifolia. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

παραλείψουµε να επισηµάνουµε την ύπαρξη στο ανώτερο µισό του ελάσµατος 

οδοντώσεων µε αποστρογγυλεµένη κορυφή, χαρακτήρας που συναντάται κυρίως στα 

νησιώτικα είδη. 

Εποµένως, µε βάση τα φυτικά λείψανα που έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα στις 

αποθέσεις της Μακρυλιάς, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του γένους Zelkova στην Κρήτη 

πριν από 8 περίπου εκατοµµύρια χρόνια. Σε αυτό συνηγορεί άλλωστε και η παρουσία 

στο απολιθωµατοφόρο στρώµα και γυρεόκοκκων του γένους. Ωστόσο, το απολιθωµένο 

είδος µε βάση την µορφολογία του φύλλου προσιδιάζει περισσότερο στο αρτίγονο είδος  

Ζ.carpinifolia του Καυκάσου και της Ιρανο-Κασπίας παρά µε την ενδηµική αµπελιτσιά 

της Κρήτης. Αυτό δεν θα πρέπει να µας προκαλεί έκπληξη καθώς γνωρίζουµε ότι κατά 

την διάρκεια του Τορτονίου σε αυτή την περιοχή επικρατούσε ένα σχετικά υγρό και 

θερµό κλίµα χωρίς παρατεταµένες περιόδους ξηρασίας (κλιµατικός τύπος «Cfa» κατά 

Köppen), παρόµοιο µε αυτό που επικρατεί σήµερα στον χώρο γεωγραφικής εξάπλωσης 

της Ζ. carpinifolia. Αντίθετα η κρητική ζέλκοβα  πιστεύουµε ότι διαµορφώθηκε 

αργότερα, µετά το πέρας της περιόδου του  Τορτονίου, υπό την επίδραση ενός κλίµατος 

µε λιγότερο ή περισσότερο µεσογειακό χαρακτήρα (τύπος «Cfs» κατά Köppen). 

Συνεπώς, σε αυτό το σχετικά υγρό περιβάλλον, δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν οι 

ξηροµορφικοί χαρακτήρες που παρουσιάζουν τα σύγχρονα νησιώτικα είδη, όπως το 

µικρό µέγεθος του ελάσµατος και οι αποστρογγυλεµένες οδοντώσεις.   

Για την ολοκλήρωση της αναφοράς µας στα ευρήµατα της Μακρυλιάς, θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο υπολογισµός της ηλικία των φυτικών λειψάνων θεωρείται 

ιδιαιτέρως αξιόπιστη. Όλες οι χρονολογήσεις βασίστηκαν σε ανεξάρτητα µεταξύ τους 

βιο-στρωµατογραφικά στοιχεία και συγκεκριµένα στην παρουσία χαρακτηριστικών 

θαλάσσιων τρηµατοφόρων και νανο-πλαγκτονικών οργανισµών τα οποία  εντοπίστηκαν 

εντός του απολιθωµατοφόρου στρώµατος.  

 Μετά την έλευση του Τορτονίου, και µέχρι την ολοκλήρωση του Νεογενούς 

(πριν από 2,6 εκ. έτη), η παρουσία του γένους στο νησί δεν επιβεβαιώνεται από το αρχείο 

των απολιθωµάτων. Η µοναδική  συνάθροιση φυτικών λειψάνων που έχει βρεθεί και 

αντιστοιχεί σε αυτή τη χρονική περίοδο, προέρχεται από την περιοχή των Βρυσών, στην 

δυτική Κρήτη, η οποία χρονολογείται στα 6-7,5 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα 

(Zidianakis et al., 2007). Σε αυτή τη συνάθροιση δεν έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα 

λείψανα του γένους Zelkova.  Εντούτοις, η απουσία της ζέλκοβας από τον  παλαιο-
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χλωριδικό κατάλογο των Βρυσών δεν αποτελεί απόδειξη ότι το γένος αυτό απουσίαζε 

εκείνη την περίοδο από το νησί.  

Για την ολοκλήρωση της παράθεσης των στοιχείων σχετικά µε την παρουσία 

της ζέλκοβας στο νησί κατά το Νεογενές, δεν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε 

ότι στα απολιθωµατοφόρα στρώµατα των Πιτσιδίων, στη λεκάνη της Μεσσαράς, τα 

οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση, έχει ανευρεθεί ένα αποτύπωµα φύλλου που 

ενδεχοµένως ανήκει σε αυτό το γένος (Zidianakis et al., 2010). Η ηλικία του υπολογίζεται 

περί τα 10,5 εκατοµµύρια έτη πριν από σήµερα. Το δείγµα απεικονίζει ένα τµήµα 

φύλλου του οποίου η κορυφή δεν διασώζεται. Οι οδοντώσεις της παρυφής είναι σχετικά 

στενές µε οξεία κορυφή ενώ τα ζεύγη των νευρώσεων δεύτερης τάξης υπολογίζονται 

γύρω στα 10. Ωστόσο λόγω της αµφίβολης ταξινόµησης του δείγµατος, η εξέταση του 

δεν συµπεριλήφθη στην παρούσα εργασία.  

Κατά τη διάρκεια του Τεταρτογενούς, δυστυχώς δεν έχουµε σαφή εικόνα για την 

παρουσία της ζέλκοβας στο νησί. Η µοναδική αναφορά προέρχεται από το ∆ρ. Bottema, 

ο οποίος  το 1980 πραγµατοποίησε αναλύσεις γύρης σε ιζήµατα στην περιοχή της Αγίας 

Γαλήνης (νότια παράλια του νοµού Ρεθύµνης) τα οποία χρονολογούνται στα 4.500 έως 

10.000 χρόνια πριν από σήµερα. Το γένος ζέλκοβα παρουσιάζει σηµαντική παρουσία στο 

φάσµα των γυρεόκοκκων που εξετάστηκαν. Εν τούτοις, η ύπαρξη του γένους στο νησί 

τίθεται εν αµφιβόλω από τον ίδιο το συγγραφέα, καθώς θεωρεί πιθανό οι γυρεόκκοκοι 

αυτοί να προέρχονται από το συγγενικό γένος Ulmus, οι οποίοι οµοιάζουν αρκετά µε 

εκείνους της ζέλκοβας (Σχ. 4.1). Βέβαια ακόµη και αν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των 

γυρεόκοκκων, δεν µπορεί να αποκλείσει κανείς την  πιθανότητα οι γυρεόκοκκοι να 

ανήκουν µεν στο γένος Zelkova αλλά να έχουν µεταφερθεί από γειτονικές περιοχές της 

Μεσογείου.   

 

 
 
Σχήµα 4.1. Σύγκριση γυρεόκοκκων του είδους Z. carpinifolia µε αντιπρόσωπο του συγγενικού 
γένους Ulmus (Monoszon, 1959) 

 

            Όσον αφορά την εξάπλωση της αµπελιτσιάς κατά τους ιστορικούς χρόνους, τις 

µόνες γραπτές µαρτυρίες συνιστούν δύο κατάλογοι φυτών που ευρίσκονται στη 
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βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας και έχουν συνταχθεί από φυσιοδίφες που 

επισκέφτηκαν το νησί στο τέλος της Βενετοκρατίας. Εκεί, σηµειώνεται η παρουσία της 

αµπελιτσιάς (apelica) στο όρος ∆ίκτη (Rackham & Moody, 1996).  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Από τη µελέτη των αρτίγονων και απολιθωµένων µορφών ζέλκοβας στο νησί της 

Κρήτης προέκυψαν αρκετά σηµαντικά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαµε να 

συµπυκνώσουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 

-Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διµορφισµού στο φύλλωµα της κρητικής ζέλκοβας 

και συγκεκριµένα µεταξύ των φύλλων που φιλοξενούνται στους ταχυαυξείς βλαστούς, 

στα βραχυκλάδια και στα παραβλαστήµατα της ρίζας. Ως επί τω πλείστον  ο 

διµορφισµός αφορά ποσοτικούς χαρακτήρες όπως το µέγεθος του ελάσµατος, τον 

αριθµό και το µέγεθος των οδοντώσεων και την πυκνότητα κατανοµής τους στην 

παρυφή του ελάσµατος. Τα µεγαλύτερα φύλλα, µε τις οδοντώσεις µεγαλύτερου µεγέθους 

και χαµηλής πυκνότητας, εντοπίζονται στους ταχυαυξείς βλαστούς ενώ τα µικρότερα 

φύλλα µε τις λιγότερες, µικρές και πυκνές οδοντώσεις παρατηρούνται στα 

περαβλαστήµατα. Τα φύλλα των βραχυκλαδίων ευρίσκονται ανάµεσα σε αυτές τις δύο 

κατηγορίες.  

Η ουσιαστική ποιοτική διαφοροποίηση που διαπιστώθηκε στο φύλλωµα, 

αφορούσε την ύπαρξη στο κράσπεδο των φύλλων που φιλοξενούν οι ταχυαυξείς βλαστοί 

ορισµένων ιδιαίτερων οδοντώσεων, εξαιρετικά µεγάλου εύρους, µε κυρτές προς τα έσω 

πλευρές και ισχυρά αποστρογγυλεµένη κορυφή, οι οποίες φαίνεται ότι είναι 

χαρακτηριστικές της κρητικής ζέλκοβας.  

-Η διενέργεια συγκρίσεων µεταξύ των αρτίγονων αλλά και των απολιθωµένων 

ειδών του γένους Zelkova στη βάση µορφολογικών γνωρισµάτων του φυλλώµατος, θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι µορφολογικές διαφορές ανάµεσα 

τους είναι περιορισµένες και ενίοτε δυσδιάκριτες, ενώ µέσα στους κόλπους του κάθε 

είδους παρατηρείται αυξηµένη παραλλακτικότητα µορφών.   

Για αξιόπιστες συγκρίσεις θα πρέπει να επιστρατεύονται µεγάλου σχετικά 

µεγέθους φύλλα (εκείνα των ταχυαυξών βλαστών), τα οποία θεωρούµε ότι προσεγγίζουν 

καλύτερα την τυπική µορφή κάθε είδους. Αντίθετα, όσο το µέγεθος των φύλλων 

µειώνεται, ελαττώνεται και η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, καθώς τα ιδιαίτερα 

γνωρίσµατα κάθε είδους συνήθως δεν εκφράζονται και οι µορφολογικές διαφορές 

αµβλύνονται και δεν είναι διακριτές. 

-Από το σύνολο των απολιθωµένων φύλλων του γένους Zelkova που θα 

εντοπιστούν και θα συλλεχθούν σε µία απολιθωµατοφόρο θέση, προτείνεται ο αρχικός 
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διαχωρισµός τους µε βάση το µέγεθος του ελάσµατος. Τα µεγαλύτερα φύλλα (εκείνα µε 

µήκος άνω των 2,5cm) εξετάζονται ως προς τα µορφολογικά τους γνωρίσµατα και 

γίνονται οι σχετικοί συσχετισµοί µε τα αρτίγονα. Κατόπιν, για τα φύλλα µικρότερου 

µεγέθους υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, τα µικρά 

φύλλα αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστό είδος και συνήθως συσχετίζονται µε τις 

σύγχρονες νησιώτικες ζέλκοβες. Η δεύτερη θεώρηση, η οποία πιστεύουµε ότι βρίσκεται 

πιο κοντά στην πραγµατικότητα και την οποία προτείνουµε µέσα από αυτή την εργασία, 

είναι η κατάταξη των φύλλων µικρού µεγέθους στο ίδιο είδος µε εκείνο που ανήκουν τα 

µεγαλύτερα, καθώς η ύπαρξη τους είναι πιθανότερο να αποτελεί έκφραση διµορφικής 

συµπεριφοράς του απολιθωµένου είδους όπως συµβαίνει και στα σύγχρονα.  

-Επιβεβαιώνεται η παρουσία του γένους Zelkova στην Κρήτη κατά την περίοδο 

του Tορτόνιου, ενώ αντίθετα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη η παρουσία της στο αρχείο 

απολιθωµάτων γύρης κατά το πρόσφατο παρελθόν (Ολόκαινο). Η ιστορία λοιπόν της 

ζέλκοβας στο νησί σαφώς και είναι µακραίωνη και έχει τις ρίζες της στην γεωλογική 

περίοδο του Μειόκαινου. ∆εν είµαστε ωστόσο ακόµη σε θέση να υποστηρίξουµε µε 

βεβαιότητα τη συνεχή παρουσία του γένους στην Κρήτη από την εποχή του Μειόκαινου 

µέχρι σήµερα. Υπάρχουν στοιχεία από άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως για 

παράδειγµα τη γειτονική Ιταλία, όπου η σικελική Ζέλκοβα ζούσε στην ηπειρωτική χώρα 

µέχρι το Κατώτερο Πλειστόκαινο. Αυτό αποτελεί µια σαφή ένδειξη για την πιθανή 

γεωγραφική εξάπλωση και της κρητική σε προηγούµενες εποχές. 

-Το απολιθωµένος είδος ζέλκοβας που βρέθηκε στα ιζηµατογενή στρώµατα της 

Μακρυλιάς, µορφολογικά οµοιάζει περισσότερο µε την ζέλκοβα του Καυκάσου, 

Z.carpinifolia, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουµε και την παρουσία κοινών ποιοτικών 

κυρίως γνωρισµάτων µε την σύγχρονη ενδηµική ζέλκοβα της Κρήτης. Με βάση τα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά του φυλλώµατος, φαίνεται να αποτελεί µακρινή 

προγονική µορφή των αρτίγονων ειδών της δυτική Ευρασίας, τα οποία µέχρι εκείνη τη 

χρονική στιγµή µάλλον δεν είχαν διαφοροποιηθεί όπως προκύπτει από πλήθος λειψάνων 

του γένους που έχουν βρεθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε του περισσότερους ερευνητές, κατά την εποχή του Μειόκαινου σε 

ολόκληρο τον ευρασιατικό χώρο οι ζέλκοβες ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένες ενώ φαίνεται 

ότι κυριαρχούσε ένα και µόνο είδος το Zelkova zelkovaefolia. Το είδος αυτό επιδεικνύει 

µορφολογικό πλουραλισµό ενώ παρουσιάζει περισσότερες οµοιότητες µε τα σύγχρονα 

είδη  του Καυκάσου (Z. carpinifolia) και της Ιαπωνίας (Z. serrata). 

 Προς το τέλος του Μειόκαινου και κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου φαίνεται 

ότι το επικράτησαν κλιµατικές συνθήκες πιο ξηρού χαρακτήρα και έντονης 

εποχικότητας σε πολλές περιοχές της Ευρασίας και ιδιαίτερα στο χώρο της κεντρικής 

Ασίας. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να προκάλεσε την γεωγραφική αποµόνωση των 
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πληθυσµών του ανατολικού τµήµατος της Ευρασίας από το δυτικό. Από εκείνη την 

εποχή αρχίζουν να εµφανίζονται στο αρχείο των απολιθωµάτων της Ευρωπαϊκής 

ηπείρου λείψανα, τα οποία παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα µε τα σύγχρονα 

νησιώτικα είδη της ζέλκοβας.   

 Τελικά οι εκτεταµένοι παγετώνες της περιόδου του Πλειστοκαίνου µε την 

επικράτηση εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών και έντονης περιοδικά ξηρασίας 

περιόρισαν σηµαντικά τη γεωγραφική εξάπλωση του γένους. Στα τέλη του 

Πλειστοκαίνου η ζέλκοβα εξαφανίστηκε οριστικά από τις ηπειρωτικές περιοχές της 

Ευρώπης καθώς εκεί οι συνέπειες των παγετώνων ήταν πιο έντονες.  Επιβίωσε στις πιο 

προστατευµένες περιοχές, όπως σε νησιά της λεκάνης της Μεσογείου και γύρω από την 

Μαύρη και την Κασπία θάλασσα, όπου µονάχα τοπικοί παγετώνες έλαβαν χώρα.  

Ο αφανισµός του γένους από τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης φαίνεται 

ότι έγινε σταδιακά. Στην Ολλανδία η εξαφάνιση συνέβη πιθανότατα ήδη κατά το τέλος 

του Πλειόκαινου µε αρχές του Πλειστοκαίνου, ενώ νοτιότερα, στην περιοχή της 

Βαλκανικής  στα τελευταία 300.000 έτη (van der Hammen et al., 1971). Στη χερσόνησο 

της Ιταλίας, γύρω από την περιοχή της Ρώµης, η τελευταία παρουσία γυρεόκοκκων του 

γένους χρονολογείται µόλις στα 34.000 έτη πριν από σήµερα (Follieri et al., 1986). 

Μάλιστα σε αυτή την περιοχή είναι χαρακτηριστική η αυξοµείωση που παρατηρείται 

στα ποσοστά της γύρης της ζέλκοβας κατά τις παγετώδεις και µεσο-παγετώδεις 

περιόδους του κατώτερου Πλειοκαίνου. 

- Η χρονική περίοδος κατά την οποία το είδος Zelkova abelicea έκανε την 

εµφάνιση του καθώς και η γεωγραφική του εξάπλωση σε προηγούµενες εποχές δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστούν. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 1992, η L. Hably, κατά 

την εξέταση ορισµένων φυτικών λειψάνων του ανώτερου Πλειοκαίνου της Ουγγαρίας, 

πέτυχε την εξέταση της επιδερµίδας ενός απολιθωµένου φύλλου ζέλκοβας και 

παρατήρησε την ύπαρξη στοιχείων που µόνο στο κρητικό είδος µπορούµε να 

συναντήσουµε σήµερα.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την εξαφάνιση του γένους από 

τα Βαλκάνια µόλις τα τελευταία 300.000 χρόνια έρχεται σε αντίθεση µε το σενάριο περί 

της δηµιουργίας της κρητικής ζέλκοβας  ως αποτέλεσµα της γεωγραφικής της 

αποµόνωσης στο νησί της Κρήτης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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ΧΑΝΙΑ, ΞΥΛΟΣΚΑΛΟ 

 

ΤΑΧΥΑΥΞΕΙΣ ΑΓΟΝΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ 
 

Α/Α 
ΜΗΚΟΣ 

(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
1ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
2ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣ
ΕΩΝ/cm 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕ
ΩΝ/cm 

Βλαστός Μήκους 60εκ. 1 4,7 6 7 1,28 1,49 
 2 4,8 6 5 1,25 1,04 
 3 4,4 5 5 1,14 1,14 
 4 4,5 5 5 1,11 1,11 
 5 2,5 4 4 1,60 1,60 
 6 2,4 4 4 1,67 1,67 
 7 2,4 4 4 1,67 1,67 

Βλαστός Μήκους 14εκ. 8 0,7 2 1 2,86 1,43 
 9 2,4 4 5 1,67 2,08 
 10 3,1 5 5 1,61 1,61 
 11 3,5 6 6 1,71 1,71 
 12 3,2 5 6 1,56 1,88 
 13 3,4 6 6 1,76 1,76 
 14 3,1 5 5 1,61 1,61 
 15 2,6 5 5 1,92 1,92 
 16 2,8 5 5 1,79 1,79 
 17 2,3 5 5 2,17 2,17 

Βλαστός Μήκους 20εκ. 18 2,4 5 4 2,08 1,67 
 19 3,3 5 6 1,52 1,82 
 20 3,5 6 7 1,71 2,00 
 21 3,6 6 6 1,67 1,67 
 22 3,8 6 7 1,58 1,84 
 23 3,8 6 7 1,58 1,84 
 24 3,4 6 6 1,76 1,76 
 25 3,2 6 6 1,88 1,88 
 26 2,5 6 6 2,40 2,40 
 27 2,5 5 5 2,00 2,00 

Βλαστός Μήκους 
9,5εκ. 28 1,5 3 4 2,00 2,67 

 29 2 3 3 1,50 1,50 
 30 2,6 4 5 1,54 1,92 
 31 3,1 5 5 1,61 1,61 
 32 3,4 5 6 1,47 1,76 
 33 3,1 5 6 1,61 1,94 
 34 3,1 5 6 1,61 1,94 
 35 2,8 5 5 1,79 1,79 
 36 2,5 4 4 1,60 1,60 

Βλαστός Μήκους 30εκ. 37 1,4 3 4 2,14 2,86 
 38 2 3 4 1,50 2,00 
 39 2,3 4 4 1,74 1,74 
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 40 2,4 5 5 2,08 2,08 
 41 3,3 5 5 1,52 1,52 
 42 3,4 5 5 1,47 1,47 
 43 3,2 5 6 1,56 1,88 
 44 3,1 5 6 1,61 1,94 
 45 3,5 6 6 1,71 1,71 
 46 3,8 6 7 1,58 1,84 
 47 4 6 7 1,50 1,75 
 48 3,5 6 6 1,71 1,71 
 49 3,5 6 7 1,71 2,00 
 50 3,5 5 7 1,43 2,00 
 51 3,8 5 7 1,32 1,84 

Μ.Ο. 3,05 4,96 5,35 1,68 1,80 
ΜΕΓΙΣΤΟ 4,8 6 7 2,86 2,86 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0,7 2 1 1,11 1,04 

 
 

ΓΟΝΙΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΒΛΑΣΤΟΙ (ΒΡΑΧΥΚΛΑ∆ΙΑ) 

 
Α/Α 

ΜΗΚΟΣ 
(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
1ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
2ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕ
ΩΝ/cm 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕ
ΩΝ/cm 

Βλαστός Μήκους 
3,5εκ. 1 0,8 2 3 2,50 3,75 

 2 1,5 3 4 2,00 2,67 
 3 1,9 4 4 2,11 2,11 
 4 2,0 3 4 1,50 2,00 
 5 1,9 4 4 2,11 2,11 

Βλαστός Μήκους 
1,8εκ. 6 2,1 4 4 1,90 1,90 

 7 2,7 4 5 1,48 1,85 
 8 1,8 3 3 1,67 1,67 

Βλαστός Μήκους 
3,5εκ. 9 1,8 5 4 2,78 2,22 

 10 2,1 5 4 2,38 1,90 
 11 2,4 3 4 1,25 1,67 
 12 2,2 4 4 1,82 1,82 

Βλαστός Μήκους 
3,0εκ. 13 1,3 3 4 2,31 3,08 

 14 2,0 4 4 2,00 2,00 
 15 2,1 5 4 2,38 1,90 

Μ.Ο. 1,91 3,73 3,93 2,01 2,18 
ΜΕΓΙΣΤΟ 2,7 5 5 2,78 3,75 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0,8 2 3 1,25 1,67 

 

 

ΠΑΡΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α 
ΜΗΚΟΣ 

(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
1ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕΩΝ 
2ης ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕ
ΩΝ/cm 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΩΣΕ
ΩΝ/cm 

1 0,4 3 3 7,50 7,50 
2 0,6 4 3 6,67 5,00 
3 0,9 4 4 4,44 4,44 
4 1,1 5 5 4,55 4,55 
5 0,8 3 4 3,75 5,00 
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6 1,3 4 4 3,08 3,08 
7 1,3 4 4 3,08 3,08 
8 0,8 4 4 5,00 5,00 
9 0,9 4 4 4,44 4,44 
10 1,2 4 4 3,33 3,33 
11 1,1 4 4 3,64 3,64 

Μ.Ο. 0,95 3,91 3,91 4,50 4,46 
ΜΕΓΙΣΤΟ 1,3 5 5 7,50 7,50 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0,4 3 3 3,08 3,08 
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1. Μεµονωµένα φύλλα αµπελιτσιάς από ταχυαυξείς βλαστούς  

 
Οροπέδιο Καθαρού, (µήκος 3,3cm)                   Οροπέδιο Καθαρού, (µήκος 3,3cm) 
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Οροπέδιο Καθαρού, (µήκος 3,5cm)               Οροπέδιο Καθαρού, (µήκος 3,2cm) 

 
2. Μεµονωµένα φύλλα αµπελιτσιάς από βραχυκλάδια  
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∆άσος Ρούβα, (µήκος 2,6cm)             ∆άσος Ρούβα, (µήκος 2,4cm) 
 
 

 
    ∆άσος Ρούβα, (µήκος 1,8cm)         ∆άσος Ρούβα, (µήκος 1,8cm) 
 
 

3. Μεµονωµένα φύλλα αµπελιτσιάς από παραβλαστήµατα  

  
  ∆άσος Ρούβα, (µήκος 0,6cm)       ∆άσος Ρούβα, (µήκος 0,7cm) 
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∆άσος Ρούβα, (µήκος 1,1cm)     ∆άσος Ρούβα, (µήκος 0,9cm) 
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