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Ξενικά είδη (Alien species): είδη ζώων και φυτών το οποία
είτε σκόπιμα, είτε από λάθος εισήχθησαν σε νέα περιβάλλοντα
όπου δεν εμφανίζονται με φυσικό τρόπο (CBD, 1992).

Φυτά με άγνωστη κατάσταση εγκλιματισμού: Αβέβαιη ή άγνωστη προς το
παρόν κατάσταση εγκατάστασης / εγκλιματισμού.

Αρχαιόφυτο ή αρχαιοφυτικό είδος: Είδος που αρχικά ήταν μη αυτόχθονο σε μια
περιοχή και εισήχθη και εγκλιματίστηκε στην περιοχή πριν από το έτος 1500 μ.Χ. (ή από
το 1492 - ανακάλυψη της Αμερικανικής ηπείρου).

Νεόφυτο ή νεοφυτικό είδος: Είδος που εισήχθη και εγκλιματίστηκε σε μια
περιοχή μετά το έτος 1500 μ.Χ. (ή μετά το 1492 – ανακάλυψη της Αμερικανικής
ηπείρου).

Μη-εγκλιματισμένα φυτά: Ξενικά φυτά που θεωρούνται μόνο τυχαία (συντυχικά)

φυτά, εφήμερες εισαγωγές ή περιστασιακά διαφευκτικά φυτά καλλιεργειών.

Εγκλιματισμένα ξενικά φυτά: Ξενικά φυτά που συντηρούν
αυτoαναπαραγόμενους πληθυσμούς για τουλάχιστον 10 χρόνια χωρίς άμεση
ανθρώπινη παρέμβαση και είναι ικανά για αυτόνομη ανάπτυξη.



Χάρτης «θερμών περιοχών» ξενικών ειδών
στην Ελλάδα.



Κατανομή των καταγεγραμμένων μέχρι σήμερα
ξενικών φυτών στο δίκτυο προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα.



Εισβλητικά ξενικά φυτά (Invasive Alien Plants)

Εγκλιματισμένα / εγκατεστημένα φυτά που δίνουν
αναπαραγωγικούς απογόνους, συχνά σε πολύ
μεγάλους αριθμούς, σε σημαντικές αποστάσεις από
τα μητρικά φυτά και ως εκ τούτου με δυνητική
ικανότητα εξάπλωσης σε μεγάλες αποστάσεις.



Συνολικά 50 φυτικά taxa (48

εγκλιματισμένα νεόφυτα και 2

αρχαιόφυτα) πληρούν τα κριτήρια
προκειμένου να χαρακτηριστούν ως
εισβλητικά λαμβάνοντας επίσης
υπόψη:

 τη γνώμη ειδικών εμπειρογνωμόνων,
 την κατανομή τους σε όλες τις 

χλωριδικές περιοχές,
 τον αριθμό των καταγραφών κάθε taxon,

 τον αριθμό και τους οικοτόπους στους 
οποίους απαντώνται.



Χάρτης «θερμών περιοχών»
εισβλητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα.



Κατανομή των καταγεγραμμένων μέχρι σήμερα
εισβλητικών ξενικών φυτών στο δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην
Ελλάδα.



Σύνταξη δελτίων πληροφορίας (factsheets) για 
τα ξενικά εισβλητικά είδη της Ελλάδας

 40 factsheets στα ελληνικά και στα αγγλικά



Παράδειγμα χάρτη γεωαναφερόμενων σημείων
όπου έχουν καταγραφεί τα ξενικά φυτικά είδη της
οικογένειας Asteraceae (Arne Strid, 2020, Flora
Hellenica database).

Τα ξενικά φυτικά είδη της Ελλάδας 
και η δικτυακή πλατφόρμα

www.alienplants.gr





Προκλήσεις διαχείρισης των εισβλητικών
ξενικών ειδών

 Επιπτώσεις στις καλλιέργειες

 Επιπτώσεις στα δάση

 Επιπτώσεις σε σχέση με τα εκτρεφόμενα ζώα

 Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα

 Επιπτώσεις στα πολιτιστικά στοιχεία / πολιτισμικά τοπία

 Συσχέτιση με την κλιματική αλλαγή



Επιπτώσεις στις καλλιέργειες

Impacts on animals and livestock

• Απώλεια παραγωγής 4 έως 75%.

• Μεταβολή της σύνθεσης του εδάφους (τοξικές ενώσεις).

• Δέσμευση υγρασίας του εδάφους αποτελεσματικότερα 

από τα καλλιεργούμενα είδη, ιδιαίτερα κατά την ξηρά 

περίοδο.

 Σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια των

καλλιεργειών και των τροφίμων (food safety)

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα

είναι αυτό του Solanum elaeagnifolium.



Επιπτώσεις σε σχέση με τα εκτρεφόμενα ζώα

Impacts on animals and livestock

• Δηλητηριώδη ή/και θανατηφόρα.

• Συχνά δεν προτιμώνται από τα ζώα για βόσκηση με 

αποτέλεσμα να αφαιρούνται τα γηγενή είδη και να 

επιτρέπεται η περεταίρω εξάπλωση των εισβλητικών.

 Σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια των

καλλιεργειών και των τροφίμων (food safety)



Επιπτώσεις στα δάση

Impacts on animals and livestock

• Περιορισμός αναγέννησης

• Υποβάθμιση εδάφους

• Ανταγωνισμός για τους πόρους (πχ νερό, υγρασία)

• Υποβάθμιση δασικής βιοποικιλότητας

 Περιορισμός της παραγωγικότητας των δασών,

υποβάθμιση της κατάστασής τους και των

οικοσυστημικών υπηρεσιών τους



Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα

Impacts on animals and livestock

• Επίδραση στην οικολογία της περιοχής εισβολής

• Περιορισμός της ποσότητας και της ποικιλότητας των 

επικονιαστών

• Επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα με αποτέλεσμα τη 

σταδιακή απώλεια ειδών από όλες τις ομάδες

• Προσέλκυση ανεπιθύμητων ειδών και πληθυσμών 

εντόμων

 Υποβάθμιση της δομής και των λειτουργιών των

οικοσυστημάτων – ομοιογενοποίηση των

περιοχών εισβολής



Επιπτώσεις στα πολιτιστικά στοιχεία / πολιτισμικά
τοπία

Impacts on animals and livestock

• Σημαντικές βλάβες σε μνημεία και ιστορικά κτήρια

• Αλλοίωση της φυσιογνωμίας του τοπίου

• Υποβάθμιση της αισθητικής εμπειρίας στη φύση της 

χώρας μας

• Μεταβολή των χαρακτηριστικών των πολιτισμικών 

τοπίων

 Υποβάθμιση της πολιτισμικής ταυτότητας

δομημένων στοιχείων και πολιτισμικών τοπίων



Συσχέτιση με την κλιματική αλλαγή

Impacts on animals and livestock

Source: http://www.oikoskopio.gr/map/index.php?lng=en-US, modified by the authors.

• Περισσότερα εισβλητικά taxa σε 

περιοχές όπου θα πληγούν σημαντικά 

από τη μεταβολή του κλίματος.

• Επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στη 

βιοποικιλότητα.

http://www.oikoskopio.gr/map/index.php?lng=en-US


Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
αντιμετώπιση των εισβλητικών ειδών



www.alienplants.gr

Σας ευχαριστώ!


