
                 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ            
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΣΠΠΕ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ: « Μειοκαινική δασική χλωρίδα του απoλιθωμένου 

            δάσους της Λέσβου » 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 – 04 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                              2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Πριν από 20 εκ. χρόνια περίπου 
κατά τη γεωλογική περίοδο του 
κατώτερου Μειόκαινου (22,5 έως 
16,5 εκατ. χρόνια) το βόρειο 
Αιγαίο δεινοπαθούσε από έντονη 
ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
Στην περιοχή της Λέσβου, που 
ακόμα ήταν ενωμένη με την 
απέναντι ασιατική ακτή, τα 
ενεργά ηφαίστεια έδρασαν στη 
βόρεια και δυτική  πλευρά 
(Λεπέτυμνος, Βατούσα, Άγρα). 
Τα πυροκλαστικά υλικά που 
εκτόξευσε ο κρατήρας των 
ηφαιστείων (ηφαιστειακή στάχτη, 
ηφαιστειακές βόμβες, μύδροι κ.λ.π.) σκέπασαν σχεδόν ολόκληρο το βόρειο και δυτικό 
τμήμα  του σημερινού νησιού και σκέπασαν το τεράστιο υποτροπικό δάσος που κάλυπτε 
την περιοχή. 
    Τα ηφαιστειακά υλικά πολύ γρήγορα σκέπασαν τα πανύψηλα δέντρα του δάσους όπως 
τις σεκόγιες, τις πρωτοπευκίδες κ.λ.π. στη θέση που είχαν φυτρώσει. Το φαινόμενο αυτό 
συνέβη αρκετές φορές με ενδιάμεσες παύσης που διαρκούσαν μέχρι και 200 χρόνια. 
 

 
Απολιθωμένος κορμός μέσα σε ηφαιστ. στάχτη                  Αποτύπωμα φύλλου λεύκας 
 
 
Το υποτροπικό δασός της Λέσβου 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον 
καθηγητή Ευάγγελλο Βελιτζέλο, από 
την αυξημένη συμμετοχή των 
κωνοφόρων και των πλατύφυλλων 
φυλλοβολών δένδρων, με 
αντιπροστατευτικές οικογένειες, 
Sequoia, Cunnighamia, Pinus, 
Tetraklinis, Cupressus, Fagaceae, 
Lauraceae,    Betulaceae,    Myricaceae, 
Leguninoseae, Fagus, Acer, Ulmus, κ.α.        Η απολιθωμένη ρίζα μαρτυρεί τη θέση που 
                                                                              βρισκόταν το δέντρο όταν βρισκόταν «εν ζωή» 
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ΑΑπποολλιιθθωωμμέέννηη  ((ΜΜεειιοοκκααιιννιικκήή))  χχλλωωρρίίδδαα  ττηηςς  ΛΛέέσσββοουυ  
  

ΑΑ))    ΠΠττεερριιδδόόφφυυτταα  
11))  ΠΠρροοννέέφφρριιοο    ((PPrroonneeffrriiuumm  ssttrriiaaccuumm  ))  
ΒΒ))    ΓΓυυμμννόόσσππεερρμμαα  ––  ΚΚωωννοοφφόόρραα    

11))  ΠΠρρωωττοοππεευυκκίίδδεεςς  ((PPiinnooxxyylloonn  ppaarraaddooxxuumm))  
22))  ΠΠρρωωττοοππεευυκκίίδδεεςς  ((PPiinnooxxyylloonn  ppsseeuuddooppaarraaddooxxuumm))  
33))  ΠΠρρωωττοοππεευυκκίίδδεεςς  ((PPiinnooxxyylloonn  sspp))    
44))  ΠΠεεύύκκοο    ((PPiinnuuss  sspp))  
55))  ΤΤααξξόόςς      ((TTaaxxaacceeooxxyylloonn  bbiisseerriiaattuumm))  
66))  ΣΣεεκκόόγγιιαα  ((ΤΤaaxxooddiiooxxyylloonn  ggyyppssaacceeuumm))  
77))  ΣΣεεκκόόγγιιαα  ((TTaaddiiooxxyylloonn  aalllleerrtteennssee))  
88))  ΚΚοουυννιιγγχχάάμμιιαα  ((CCuunnnniigghhaammiiaa  mmiioocceenniiccaa))  
99))  ΣΣεεκκόόγγιιαα  ((SSeeqquuooiiaa  aabbiieettiinnaa))  

1100))  ΤΤεεττρραακκλλιιννήήςς  ((TTeettrraakklliinniiss  ssaalliiccoorrnnooiiddeess))  
ΓΓ))  ΜΜοοννοοκκοοττυυλλήήδδοονναα  

11))  ΦΦοοίίννιικκααςς  ((PPooeenniixx  sspp))  
22))  ΠΠααλλμμόόξξυυλλοο  ((PPaallmmooxxyylloonn  sspp))  

ΔΔ))  ΑΑγγγγεειιόόσσππεερρμμαα  ––  ΔΔιικκοοττυυλλήήδδοονναα  
11))  ΚΚααννέέλλαα  ((CCiinnnnaammoommuumm  ppoollyymmoorrpphhuumm))  
22))  ΔΔάάφφννηη  ((LLaauurruuss  sspp))  
33))  ΔΔάάφφννηη  ((LLaauurruuss  pprriimmiiggeenniiaa))  
44))  ΛΛίίττσσεεαα  ((LLiittsseeaa  pprriimmiiggeenniiaa))  
55))  ΛΛίίττσσεεαα  ((LLiinnddeerraa  oovvaattee))  
66))  ΛΛίίττσσεεαα  ((OOrreeooddaapphhnnee  hheeeerrii))  
77))  ΔΔρρύύςς  ήή  ΒΒεελλααννιιδδιιάά  ((QQuueerrccuuss  aappooccyynnoopphhyyllllyymm))  
88))  ΔΔρρύύςς  ήή  ΒΒεελλααννιιδδιιάά  ((QQuueerrccuuss  ccrruuttiiaattuumm))  
99))  ΔΔρρύύςς  ήή  ΒΒεελλααννιιδδιιάά  ((PPuunnggiipphhyylllluumm    ccrruuttiiaattuumm))  

1100))  ΓΓααύύρροοςς  ((CCaarrppiinnuuss  pplliiooffaauurreeii))  
1111))  ΓΓααύύρροοςς  ((CCaarrppiinnuuss  uunniisseerreettaa))  
1122))  ΣΣκκλλήήθθρροο  ((AAlluunnss  ccyyccllaadduumm))  
1133))  ΛΛεεύύκκηη  ((PPooppuulluuss  bbaallssaammooiiddeess))  
1144))  ΛΛεεύύκκηη  ((PPooppuulluuss  sspp))  
1155))  ΤΤίίλλιιαα  ((TTiilliiaa  sspp))  
1166))  ΔΔιιόόσσππυυρροοςς  ((DDiioossppyyrrooss  bbrraacchhyysseeppaallaa))  
1177))  ΔΔιιόόσσππυυρροοςς  ((DDaapphhnnooggeennee  ppoollyymmoorrpphhaa))  
1188))  ΤΤρροοππιικκήή  ΚΚααρρυυδδιιάά  ((EEuuggeellhhaarrddiiaa  oorrssbbeerrggeennssiiss))  
1199))            ((MMyyrrssiinniitteess  sspp))  
2200))            ((RRhhuuss))  
2211))  ΠΠλλάάττααννοοςς  ((PPllaattaannuuss  sspp))  

    2222))    ΣΣφφέέννδδααμμοοςς  ((AAcceerr  sspp))   
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            Προγονική μορφή πεύκης                      Τραχεία πεύκη 
                 (Pinoxylon paradoxum )                      (Pinus brutia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Δάφνη (Laurus sp)                      Δάφνη ( Laurus nobilis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Δρύς ή Βελανιδιά                         Δρύς ή Βελανιδιά 
             (Quercus crutiatum)                           (Quercus aegilops)           
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