




O Ταΰγετος, ένα από τα δύο κυρίαρχα ορεινά συγκροτήματα της Λακωνίας, είναι από τις σπουδαιότερες περιοχές 
της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητα. Η οροσειρά του οφείλει το όνομά της στην Ταϋγέτη, μία από τις επτά 
Ατλαντίδες, ή Πλειάδες, κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης. Σύμφωνα με παραλλαγή του μύθου, η Ταϋγέτη υπήρξε 
σύζυγος του Λακεδαίμονα και μητέρα του Ευρώτα.

Το υψόμετρο του Ταϋγέτου κυμαίνεται από τα 40 έως τα 2.407 στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στο νότιο τμήμα. Η 
κορυφή αυτή αποτελεί και το υψηλότερο σημείο της Πελοποννήσου. Η οροσειρά του Ταϋγέτου με μήκος 115 χιλιόμετρα, 
μέγιστο πλάτος 30 χιλιόμετρα και έκταση περίπου 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, συγκροτείται από τέσσερα κύρια 
τμήματα: τον βόρειο Ταΰγετο προς την Μεγαλόπολη, τον μέσο ανατολικό προς τη Σπάρτη, τον δυτικό και τον νότιο 
Ταΰγετο που σχηματίζει τη χερσόνησο της Μάνης η οποία και καταλήγει στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Λόγω του σύνθετου ορεινού αναγλύφου και των πετρωμάτων στην περιοχή εμφανίζονται πολλά φαράγγια και 
διατρέχεται από απότομα ρέματα με ορμητικά νερά. Δύο φαράγγια χωρίζουν τον Ταΰγετο, το ένα της «Μεγάλης 
Λαγκάδας», που χωρίζει τον βόρειο από τον κεντρικό Ταΰγετο στο ύψος του χωριού Τρύπη και το δεύτερο ο «Σαγγιάς» 
στη περιοχή Αρεόπολη - Κότρωνας που χωρίζει τον κεντρικό από τον νότιο Ταΰγετο.

Τρεις περιοχές του Ταϋγέτου έχουν χαρακτηριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου NATURA 2000. 
Πρόκειται για τις περιοχές: GR2550006 «Όρος Ταΰγετος», GR2540005 «Λαγκάδα Τρύπης» και GR2550001 Φαράγγι 
Νέδωνα». Μεγάλο τμήμα του έχει επίσης ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR2550009 
«Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης»).

Ο Ταΰγετος



Η βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αναφέρεται 

στην ποικιλία των μορφών της ζωής: τα διάφορα φυτά, ζώα και  

μικροοργανισμοί, τα γονίδια που περιέχουν και τα οικοσυστήματα 

που σχηματίζουν. Έτσι, ο όρος «βιοποικιλότητα» αγκαλιάζει όλη τη 

ζωή στη Γη.

Η βιοποικιλότητα, συνήθως, εξετάζεται σε τρία επίπεδα που 

αφορούν: τη γενετική ποικιλότητα, την ποικιλότητα των ειδών 

και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. Τα τρία αυτά επίπεδα 

αντιστοιχούν στα ισάριθμα, θεμελιώδη και ιεραρχικά συνδεδεμένα, 

επίπεδα της οργάνωσης της ζωής. Ορισμένοι προσθέτουν και ένα 

τέταρτο επίπεδο, εκείνο των τοπίων.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν απορρέει μόνο από ηθικές 

επιταγές. Επιβάλλεται από την ανάγκη για την επιβίωση του ίδιου 

του ανθρώπου. Η βιοποικιλότητα είναι ζωτική για την υγεία και την 

ευημερία μας. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής και  ενισχύει το βιοτικό 

μας επίπεδο, συντελεί στην κοινωνική ευημερία και προσφέρει νέες 

ευκαιρίες για επένδυση και εργασία. 

Μία διάσταση της σημασίας της αφορά στις λειτουργίες 

των οικοσυστημάτων που ωφελούν τον άνθρωπο. Προσφέρουν 

ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, ρυθμίζουν το κλίμα, εμπλουτίζουν 

τους υπόγειους υδροφορείς με νερό, αποτρέπουν τις πλημμύρες, 

φιλτράρουν το νερό και προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση. 

Ο άνθρωπος μπορεί και παράγει τρόφιμα, καύσιμα, ίνες και 

φαρμακευτικές ουσίες.  

Λίγα λόγια για τη βιοποικιλότητα



Η βλάστηση του Ταϋγέτου

Η βλάστηση του Ταϋγέτου χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και υψηλό βαθμό φυσικότητας. Στην ευρύτερη 
περιοχή του Ταϋγέτου διακρίνονται πέντε ζώνες βλάστησης: η Ευμεσογειακή, η Ανωμεσογειακή, η Ορεινή ζώνη, η 
Εξωδασική των υψηλών ορέων και η Αζωνική.

Η Ευμεσογειακή ζώνη κυριαρχεί στα νοτιοανατολικά, 
ανατολικά και βορειοανατολικά παράλια της 
Πελοποννήσου, έως το ύψος των 300-400 μέτρων. Η 
φυσική βλάστηση της ζώνης αυτής αποτελείται κυρίως 
από θαμνώδη φρυγανικά είδη και από ποώδη είδη.  
Στις περιοχές που δεν καλλιεργούνται, εμφανίζονται 
φρύγανα στα οποία κυριαρχούν είδη όπως η αστοιβή, 
η αφάνα, η γαλαστοιβή, το θυμάρι, η ασφάκα, 
το φασκόμηλο, η μηλοσφακιά, το λυχναράκι κ.ά. 
Επίσης, εμφανίζεται θαμνώδης βλάστηση, η οποία, 
όμως, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αείφυλλα 
πλατύφυλλα. Χαρακτηριστικά είδη είναι η αγριελιά, ο 
σχίνος, το ρείκι, η μυρτιά, το πουρνάρι, το αγιόκλημα, η 
αγριοτριανταφυλλιά, ο αρκουδόβατος κ.ά. 

Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης

Αμέσως υψηλότερα από τη θαμνώδη βλάστηση, 
κυριαρχεί η ζώνη της αριάς, κυρίως στη δυτική 
Πελοπόννησο, από την επιφάνεια της θάλασσας έως 
τα 1000-1200 μέτρα. Επικρατούν είδη όπως η αριά, το 
πουρνάρι, το αείφυλλο σφενδάμι, η κουμαριά, το ρείκι, 
η βραχύφυλλη δρυς, το χρυσόξυλο, το σπάρτο κ.ά. Συχνά, 
εμφανίζονται επίσης και συστάδες χαλεπίου πεύκης, οι 
οποίες σε ορισμένες θέσεις απαντούν από τις ακτές έως 
τα 600 μέτρα ύψος. 

Ευμεσογειακή ζώνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης-Έγχρωμον



Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων με σχίνο, ρείκι και κουμαριά στην Πελοπόννησο. 
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης - Έγχρωμον

Ευμεσογειακή ζώνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης-Έγχρωμον



Δάσος πουρναριού με αγριελιά και τρίλοβο αειθαλές σφενδάμι στη Δυτική Ελλάδα.
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/ Λ. Λογοθέτης-Έγχρωμον



Ανωμεσογειακή ζώνη βλάστησης

Δάσος βραχύφυλλης δρυός, Φωτ. Δ. Αλιφραγκής

Δάσος χνοώδους δρυός, Φωτ. Η. Ζαλαβράς



Όσο ανέρχεται κανείς στα όρη ή εισχωρεί στο 
εσωτερικό της χώρας, εγκαταλείπει βαθμιαία τη 
μεσογειακή βλάστηση. Στη ζώνη αυτή το κλίμα γίνεται πιο 
ηπειρωτικό, με δριμύτερο χειμώνα και θερμοκρασίες που 
συχνά κατεβαίνουν κάτω από τους 0°C, με περισσότερες 
βροχοπτώσεις, αλλά και με χαρακτηριστική περίοδο 
ξηρασίας.

Στην Πελοπόννησο η ζώνη αυτή αναπτύσσεται στα 
1.000-1.200 μέτρα και μπορεί να φθάσει, κατά τόπους, 
ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες και έως τα 1.600 
μέτρα. Στη ζώνη αυτή κυριαρχεί το πουρνάρι και άλλα 
είδη όπως η αριά, ο φράξος, η κουτσουπιά, ο κράταιγος, 
η γκορτσιά, η βραχύφυλλη και η χνοώδης δρυς, ενώ 
στις υγρότερες και γονιμότερες θέσεις απαντά και η 
καστανιά.

Καστανιά με καρπούς
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης - Έγχρωμον



Ορεινά μεσογειακά κωνοφόρα

Η ορεινή ζώνη βλάστησης στην οποία ανήκουν τα 
ορεινά μεσογειακά κωνοφόρα, φθάνει, κατά περίσταση, 
έως τα 1.800-1.900 μέτρα. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό 
μεσογειακό.

Εδώ ανήκουν τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης, τα 
οποία εμφανίζονται σε υψόμετρο 600 -1.500 και τα δάση 
μαύρης πεύκης, τα οποία, συνήθως, εμφανίζονται στον 
ίδιο γεωγραφικό χώρο εξάπλωσης της ελάτης, αλλά σε 
οφιολιθικά, κυρίως, ή δολομιτικά πετρώματα.

Μαύρη πεύκη στον Ταΰγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης στον Ταϋγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης - Έγχρωμον

Δάσος μαύρης πεύκης, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης στον Ταϋγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης - Έγχρωμον

Δάσος μαύρης πεύκης με ελάτη στον Ταΰγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης-Έγχρωμον



Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης στον Ταΰγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Ανωδασική ζώνη βλάστησης υψηλών ορέων

Αζωνική βλάστηση

Η ζώνη αυτή απαντά πάνω από τα δασοόρια. 
Πρόκειται για θαμνώδη και ποώδη βλάστηση, η οποία έχει 
υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπερβόσκησης, 
καθώς οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως θερινοί 
βοσκότοποι.

Ιδιαίτερα σπουδαία για την ευρύτερη περιοχή 
του Ταϋγέτου είναι η παρόχθια βλάστηση, η οποία 
αναπτύσσεται από τα παράλια έως και τα 1.300 μέτρα. 
Κατά θέσεις, στις κοίτες των ρεμάτων, απαντούν πλατάνια, 
μαυρόλευκες, ιτιές, ασπρόλευκες, σκλήθρα.

Θέα από την κορυφή Προφήτη Ηλία, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Τύπος οικοτόπου 3290 σε ρέμα. Φωτ. Νίκος Καραβάς



Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική 
ροή από Paspalo−Agrostidion  

(Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ, κωδικός 3290)

Η ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου χαρακτηρίζεται 
από πλήθος διαφορετικών και ιδιαίτερα σημαντικών 
οικοτόπων, με πλούσια ποικιλότητα φυτών και ζώων. 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι 
είναι ικανοποιητική. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης 
θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου απαντούν 
τουλάχιστον 21 τύποι οικοτόπων, εκ των οποίων 15 
προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Τρεις από 
αυτούς είναι προτεραιότητας για δράσεις διατήρησης. Σε 
αυτούς, θα πρέπει να προστεθούν και οι 9 μικτοί τύποι 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

Ο Ταΰγετος διαθέτει πλήθος από ρυάκια με περιοδική 
ροή, που τροφοδοτούνται από το λιώσιμο του χιονιού, 
έως αργά την άνοιξη. Ο τύπος οικοτόπου απαντά σε 
επίπεδες εκτάσεις κυρίως κάτω από τα 600 μέτρα. Στις 
όχθες των ποταμών και των ρεμάτων με περιοδική ροή 
χαρακτηριστική είναι η παρουσία του πλάτανου και της 
λυγαριάς, ενώ κατά μήκος των μικρότερων ρεμάτων 
σημαντική είναι η παρουσία της πικροδάφνης.

Οι τύποι οικοτόπων του Ταϋγέτου

Παραποτάμια βλάστηση με πλατάνια. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ.



Δάση μαύρης πεύκης (κωδικός 9530*)

Είναι οικότοπος προτεραιότητας. Πρόκειται για δάση 
της ορεινής Μεσογειακής ζώνης στα οποία κυριαρχεί η 
μαύρη πεύκη, συχνά σε πυκνή δομή.  Στην περιοχή του 
Ταϋγέτου απαντά το υποείδος Pinus nigra subsp. nigra v. 
caramanica και τα δάση που σχηματίζει καταλαμβάνουν 
μεγάλη έκταση. Αμιγή και μικτά δάση μαύρης πεύκης με 
κεφαλληνιακή ελάτη απαντούν και εντός των ορίων του 
Δασικού Συμπλέγματος Ταϋγέτου. Η σημασία των δασών 
αυτών είναι μεγάλη για τη ρύθμιση του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τη διάβρωση του εδάφους. Η μαύρη πεύκη 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά από οικονομικής 
άποψης ιθαγενή είδη κωνοφόρων στη νότια Ευρώπη. 

Δάσος μαύρης πεύκης στον Ταΰγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης-Έγχρωμον



Δάση κεφαλληνιακής ελάτης (κωδικός 951B)

Τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης στον Ταΰγετο, αν και 
υπόκεινται σε ανθρωπογενείς επιδράσεις, διατηρούν 
υψηλό βαθμό φυσικότητας και σταθερότητας. Η 
σπουδαιότητά τους επιτείνεται από το γεγονός ότι 
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ισορροπία στα 
οικοσυστήματα των χαμηλότερων υψομετρικά περιοχών 
και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ειδών ζώων. Τέλος, 
χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία και έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία, λόγω εκμετάλλευσης της ξυλείας τους.

Στον Ταΰγετο, τα δάση κεφαλληνιακής ελάτης 
αναπτύσσονται κυρίως σε ασβεστολιθικά εδάφη, 
σε απόκρημνες πλαγιές υψομέτρου 900 - 1.100, με 
έντονες κλίσεις (50-80%). Στα χαμηλότερα υψόμετρα, 
συχνά σχηματίζουν μικτές συστάδες με μαύρη πεύκη. 
Μεμονωμένα άτομα κεφαλληνιακής ελάτης έχουν 
παρατηρηθεί έως και τα 2.000 μέτρα. Ο οικότοπος αυτός 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός παρά το γεγονός ότι δεν 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ, καθώς είναι ενδημικός με αποκλειστική εξάπλωση 
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα 
στην περιοχή του Ταϋγέτου, η οποία μάλιστα, αποτελεί 
το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του είδους.

Δάσος κεφαλληνιακής ελάτης στον Ταΰγετο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Η χλωρίδα του Ταϋγέτου, όπως και της Πελοποννήσου 
γενικότερα, έχει αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για 
τους βοτανικούς εδώ και αρκετά έτη. Το επιστημονικό 
ενδιαφέρον οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 
Πελοπόννησος αποτελεί τη φυτογεωγραφική περιοχή με 
τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτών στην Ελλάδα, 
πολλά εκ των οποίων φύονται στους ασβεστολιθικούς 
ορεινούς όγκους του Ταϋγέτου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στην ευρύτερη περιοχή του καταγράφονται έως και 
σήμερα νέα φυτά. Άλλωστε, ο Ταΰγετος έγινε ιδιαίτερα 
γνωστός όχι μόνο για την πλούσια και σπάνια χλωρίδα 
του, αλλά και για τη φαρμακευτική αξία πολλών από τα 
είδη φυτών. 

Τη χλωριδική αξία και τη μοναδικότητα του Ταϋγέτου 
συνθέτουν:

ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός φυτών.• 

ο υψηλός αριθμός ενδημικών και στενότοπων • 
ενδημικών φυτών που καθιστά τον Ταΰγετο 
«κέντρο ενδημισμού».

ο υψηλός αριθμός σπάνιων, απειλούμενων και  • 
προστατευόμενων ειδών και υποειδών.

το γεγονός ότι απαντούν είδη για τα οποία ο • 
Ταΰγετος αποτελεί το όριο εξάπλωσής τους.

Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές και έρευνες 
πεδίου, στην ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου απαντούν 
τουλάχιστον 851 φυτικά είδη και υποείδη, ενώ οι 
χλωριδικές καταγραφές του όρους δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί. Από αυτά, περίπου το 25% κρίνονται ως 
σημαντικά.

Κίνδυνοι για τα φυτά του Ταϋγέτου είναι η μικρή 
έκταση εξάπλωσης, η βόσκηση και υπερβόσκηση, η 
υπερσυλλογή, οι μικροί και απομονωμένοι πληθυσμοί, 
η κατακερματισμένη περιοχή εξάπλωσης, η τουριστική 
ανάπτυξη και οι δραστηριότητες αναψυχής, η εισβολή 
ξενικών ειδών, η χρήση γεωργικών φαρμάκων στις 
καλλιέργειες, η διάνοιξη δρόμων κ.ά. 

Τα φυτά του Ταϋγέτου



Ζώα του Ταϋγέτου

Ασπόνδυλα

Τα αρθρόποδα όπως και τα μαλάκια αποτελούν τις 
δυο πιο άφθονες, σε αριθμό ειδών, ταξινομικές ομάδες 
στη Γη, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια 
βιοποικιλότητα. 

Ο ρόλος τους, παρά την ελλιπή γνώση, είναι κυρίαρχος 
στη διατήρηση και ισορροπία των οικοσυστημάτων. Η 
ενεργειακή τους θέση στα εδαφικά τροφικά πλέγματα 
είναι ανάλογη αυτής των σπονδυλόζωων αρπακτικών στα 
χερσαία οικοσυστήματα.



Η κορυφή του Προφήτη Ηλία, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Μικτό δάσος μαύρης πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Στον Ταΰγετο, περιοχές υψηλής αξίας για τα 
ασπόνδυλα είναι ακόμη:

Οι κορυφές του Ταϋγέτου οι οποίες φιλοξενούν 
σπάνια είδη εντόμων, όπως τα στενόοικα κολεόπτερα Ne-
bria brevicollis, Harpalus rufipalpis, Zabrus robustus στην 
υπαλπική ζώνη, το στενόοικο ισόποδο Armadillidium trip-
olitzen και η ενδημική ακρίδα Oeopodisma taygetosi στις 
πλαγιές κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Τα δάση μαύρης πεύκης και ειδικά τα μικτά δάση 
μαύρης πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης, που φιλοξενούν 
ενδημικά και σπάνια είδη, όπως τα κολεόπτερα Ophonus 
taygetanus και Ophonus krueperi, τα στενόοικα χειλόποδα, 
όπως τα είδη Henia illyrica, Lithobius tenebrosus και Litho-
bius muticus.

Γέρικο δένδρο μαύρης πεύκης - ενδιαίτημα για είδη ζώων. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον



Σημαντικές περιοχές για διάφορα είδη ασπόνδυλων 
είναι ακόμη:

H ζώνη κατά μήκος του φαραγγιού Λαγκάδα από τις 
Σιλίμποβες έως το χωριό Τρύπη, ο βόρειος Ταΰγετος 
στα ανατολικά των χωριών Νέδουσα, Αλαγονία, 
Πηγές, οι νοτιοδυτικές πλαγιές του ορεινού όγκου, 
στα ανατολικά των οικισμών Κάμπος, Προσήλιο, 
Τσέρια, Εξωχώρι, Σαϊδόνα, Καστάνια, έως το δάσος 

Νεκρό δένδρο μαύρης πεύκης - ενδιαίτημα για ασπόνδυλα. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

της Βασιλικής, και το οροπέδιο στα ανατολικά του 
Ελαιοχωρίου που περικλείεται από τα χωριά Αρμίτσα, 
Πίσω Δέντρα, Δέντρα, Αράχοβα.

Τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιούν τα περισσότερα 
είδη ασπονδύλων, όπως φυλλοστρωμνή, πέτρες, 
έδαφος, τρώγλες, σχισμές βράχων, πεσμένοι κορμοί, 
αναβαθμίδες, συνιστούν, συνήθως, ασφαλή καταφύγια 
από κινδύνους.



Αμφίβια και ερπετά

Στον Ταΰγετο φιλοξενούνται αμφίβια όπως η 
σαλαμάνδρα, ο ελληνικός βάτραχος, ο πρασινόφρυνος, ο 
δενδροβάτραχος κ.ά., όπως και πλούσια ερπετοπανίδα. 

Η ελληνική σαύρα και η πελοποννησιακή γουστέρα 
είναι ενδημικά της Πελοποννήσου, ενώ το κονάκι της 
Πελοποννήσου και η μωραϊτόσαυρα είναι ενδημικά της 
Πελοποννήσου που εξαπλώνονται και σε ορισμένα νησιά 
του Ιονίου. Το πιο κοινό είδος ερπετού, τόσο σε αριθμούς, 
όσο και σε εξάπλωση, είναι η πελοποννησιακή γουστέρα. 
Το πιο κοινό φίδι είναι η οχιά. 

Ελληνικός βάτραχος. Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης

Σαλαμάνδρα. Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης



Ελληνική σαύρα 

Πελοποννησιακή γουστέρα

Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου. Βρίσκεται σε 
σχετικά υγρά σημεία και κοντά στο νερό. Προτιμάει 
βραχώδεις περιοχές, σάρες, και αραιά δάση ή 
θαμνότοπους. Έχει βρεθεί και σε μικρής έκτασης 
καλλιέργειες συνήθως σχετιζόμενο με πεζούλες και 
φυτοφράκτες. 

Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου, εντοπίζεται σε 
αρκετά διαφορετικά ενδιαιτήματα που περιλαμβάνουν 
ανοίγματα δάσους ελάτης και βελανιδιάς, πυκνή ή αραιή 
μακία και λιβάδια. Βρίσκεται επίσης και σε σημεία που 
έχουν καεί σε πρόσφατες πυρκαγιές.

Ελληνική σαύρα. Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης



Τοιχόσαυρα

Στον  Ταΰγετο φαίνεται να περιορίζεται σε βραχώδη 
σημεία σε υψόμετρο πάνω από τα 900. Τοπικά 
εμφανίζονται αρκετά πυκνοί πληθυσμοί.

Τοιχόσαυρα. Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης



Κονάκι της Πελοποννήσου

Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου, Λευκάδας, 
Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Προτιμά υγρές περιοχές σε 
λιβάδια, θαμνώνες ή αραιό δάσος. Συχνά βρίσκεται και 
σε μικρής έκτασης καλλιέργειες και σε ελαιώνες.

Κονάκι της Πελοποννήσου Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης



Συνδέεται με βραχώδεις περιοχές και είναι το πιο 
κοινό είδος φιδιού, ειδικά στο νότιο τμήμα του Ταϋγέτου. 
Προτιμά βραχώδεις πλαγιές με θάμνους ή αραιό δάσος, 
παραδοσιακές καλλιέργειες, ελαιώνες, πετροσωρούς και 
πετρότοιχους.

Οχιά

Οχιά σε βραχώδη περιοχή. Φωτ. Αρχείο ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ/ Γ. Ιωαννίδης



Oρνιθοπανίδα

Συνολικά στον Ταΰγετο διακρίνονται έξι ενότητες με 
κοινά χαρακτηριστικά ενδιαιτημάτων και κοινοτήτων 
πουλιών Η ορνιθοπανίδα στον Ταΰγετο είναι αρκετά 
πλούσια και αριθμεί 103 είδη, εκ των οποίων 25 ημερόβια 
και νυκτόβια αρπακτικά και 64 στρουθιόμορφα. Σύμφωνα 
με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, από το σύνολο 
των 103 ειδών, τα 24 προστατεύονται αυστηρά από την 
Κοινοτική Οδηγία 79/409 ΕΟΚ, 79 από τη Σύμβαση της 
Βέρνης και 47 από τη Σύμβαση της Βόννης. Από τα 103 
είδη, τα 75 αναπαράγονται στην περιοχή (47 μόνιμα 

και 28 καλοκαιρινοί επισκέπτες), 17 είναι περαστικά ή 
παρατηρούνται κατά την μετανάστευση, 10 διαχειμάζουν 
και μόλις 1 θεωρείται τυχαίο αφού έχει πάψει να 
αναπαράγεται στην περιοχή και απαντά πολύ σπάνια.

Κοινά στην περιοχή είδη είναι η γερακίνα, το 
βραχοκιρκίνεζο, ο πετρίτης και ο μπούφος που είναι 
μόνιμα και συνιστούν τα κύρια μέλη της βιοκοινότητας των 
αρπακτικών του Ταϋγέτου. Στον Ταΰγετο η γερακίνα είναι 
το πιο κοινό αρπακτικό και απαντά σχεδόν παντού, από τις 

Μικροπούλια πάνω σε κλαδιά δένδρου. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Βραχοκιρκίνεζο. Φωτ. Αρχείο Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας



παραλιακές περιοχές έως την ορεινή ζώνη και σε όλους τους 
τύπους ενδιαιτημάτων της ευρύτερης περιοχής. Το είδος 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη πυκνότητα περιφερειακά του 
ορεινού όγκου σε ανοιχτές εκτάσεις κοντά σε ελαιώνες 
και δασικά διάκενα. Εκτιμάται πως ο πληθυσμός της στον 
Ταΰγετο αριθμεί 40 - 50 ζευγάρια.

Το βραχοκιρκίνεζο στον Ταΰγετο είναι κοινό σχεδόν σε 
κάθε φαράγγι περιφερειακά του ορεινού όγκου, καθώς 
και σε βράχους ή ορθοπλαγιές χαμηλού υψομέτρου. Ο 
πληθυσμός του υπολογίζεται σε 18 - 25 ζευγάρια. Τρέφεται 
κυρίως με έντομα και λιγότερο με μικρά θηλαστικά.

Ο πετρίτης ζει σε απόκρημνες ορεινές αλλά και πεδινές 
περιοχές, που έχουν όμως βράχους. Φωλιάζει σε μικρές 
κοιλότητες Στον Ταΰγετο ο πληθυσμός του είδους εκτιμάται 
σε 6 - 8 ζευγάρια, όλα στην περιφέρεια του βουνού σε 
βαθιά φαράγγια με απότομες ορθοπλαγιές.

Ο πληθυσμός του μπούφου στην Ελλάδα είναι σταθερός 
και υπολογίζεται στα 200 - 500 ζευγάρια. Ζει σε μεγάλη 
ποικιλία ενδιαιτημάτων, από το επίπεδο της θάλασσας 
ως τα ψηλά βουνά, αλλά προτιμά περιοχές με φαράγγια,  
αραιά δάση και θαμνώνες. Φωλιάζει πάντα σε βράχους. 
Έχει ευρεία, αλλά αραιή κατανομή και εξαπλώνεται σχεδόν 
παντού στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε λίγα μεγάλα νησιά. 
Ο Ταΰγετος φιλοξενεί τουλάχιστον τρία ζευγάρια στα 
φαράγγια Βυρού, Βουρδουνίων και Λαγκάδας. 

Όσον αφορά στα νυκτόβια αρπακτικά, τα μικρότερα 
είδη, όπως ο γκιώνης και η κουκουβάγια, εντοπίζονται 
περιμετρικά του ορεινού όγκου, κοντά σε οικισμούς και 

καλλιέργειες. Ομοίως, ο νανόμπουφος, σε ελαιώνες 
στην περιοχή Καρδαμύλης - Εξωχωρίου, καθώς και στον 
Λακωνικό κάμπο. Αντίθετα, ο χουχουριστής, το κατεξοχήν 
νυκτόβιο είδος στον Ταΰγετο, εμφανίζει σχετικά ευρεία 
εξάπλωση, αλλά σε μικρές πυκνότητες. 

Στον Ταΰγετο καταγράφονται τρία είδη δρυοκολάπτη, 
όλα στον κεντρικό τμήμα του. Ο λευκονώτης είναι αρκετά 
σπάνιος. Το ενδιαίτημά του συνιστούν ώριμα δάση 
κωνοφόρων σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο. 

Ο πευκοδρυοκολάπτης είναι το πιο κοινό είδος, σε 
σχετικά καλές πυκνότητες και αρκετές επικράτειες στα 
δάση κεφαλληνιακής ελάτης και στα πευκοδάση του 
ανατολικού τμήματος του βουνού έως το μικτό δάσος 
κωνοφόρων φυλλοβόλων, στην περιοχή της Άρνας. Ο 
πράσινος δρυοκολάπτης απαντά σε μικτές συστάδες 
κωνοφόρων - φυλλοβόλων. 

Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνει τις 
βορειοανατολικές υπώρειες του βουνού έως τα 800 μέτρα, 
οι οποίες καλύπτονται κυρίως από κεφαλληνιακή ελάτη και 
λιθώνες, ενώ στο τμήμα που εκτείνεται προς το οροπέδιο 
της Μεγαλόπολης καλύπτεται από δάση, καλλιέργειες, 
οπωρώνες, θαμνότοπους, βοσκοτόπια με φυτοφράχτες 
και μικρά ρέματα. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα στρουθιόμορφα, όπως τσιχλόνια, 
σπίζες, κελάδες, τσιροβάκους, δενδροσταρήθρες, 
ψαρόνια, μαυρολαίμηδες, αλλά και αρπακτικά είδη όπως 
η γερακίνα, ο χειμωνόκιρκος και το ξεφτέρι, λόγω του 
έντονου μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων.

Φωτ. Αρχείο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / Μιχάλης Δρετάκης



Πρόκειται για το κεντρικό τμήμα του Ταΰγετου, όπου 
επικρατούν τα μικτά δάση κεφαλληνιακής ελάτης και 
μαύρης πεύκης. Εδώ απαντούν λίγα είδη, όπως o καλόγερος, 
η ελατοπαπαδίτσα, η βουνοπαπαδίτσα, ο κοκκινολαίμης, 
ο σταυρομύτης και το σκαρθάκι, αλλά σε σχετικά μεγάλες 
πυκνότητες. Επίσης στις εκτάσεις που έχουν πληγεί από 
τις πυρκαγιές και είναι χέρσες ή έχουν φτέρες απαντούν 
τσίχλες, σπίζες, σπίνοι και τσιχλόνια, με πιο χαρακτηριστικό 
εκπρόσωπο το βουνοτσίχλονο. Παράλληλα όπου έχουν 
διασωθεί συστάδες με κωνοφόρα και κυρίως μαύρη 
πεύκη είναι έντονη η παρουσία του χουχουριστή, του 
πευκοδρυοκολάπτη και της δενδροσταρήθρας. Επίσης 
χαρακτηριστικό είδος της ανωδασικής ζώνης πάνω από το 
δασοόριο και κυρίως σε βραχώδεις κορυφές (Ξεροβούνα, 
Πυργάκι) είναι η κιτρινοκαλιακούδα, που απαντά σε μικρές 
ομάδες των 15-30 ατόμων.

Πρόκειται για τον βορειοδυτικό Ταΰγετο, 
περιλαμβανομένης και της κοίτης του ποταμού Νέδωνα. Η 
συγκεκριμένη ενότητα καλύπτεται από πυκνούς και υψηλούς 
θαμνώνες με αείφυλλα-σκληρόφυλλα, ενώ στις υψηλότερες 
θέσεις άνω των 800 μέτρων κυριαρχούν τα φρύγανα και οι 
χέρσες εκτάσεις με λιθώνες και βραχώδεις ορθοπλαγιές. 
Χαρακτηριστικά είδη της ενότητας είναι ορισμένα βραχόβια 
αρπακτικά, όπως ο χρυσαετός, ο φιδαετός, ο πετρίτης, το 
βραχοκιρκίνεζο, καθώς και ορισμένα είδη της ευ-μεσογειακής 
ζώνης.

Η ενότητα περιλαμβάνει τον δυτικό κυρίως Ταΰγετο και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά στο τμήμα που 
εκτείνεται μεταξύ των οικισμών Άνω Βέργα και Σαϊδόνα, 
με σημαντικές θέσεις για την ορνιθοπανίδα στην περιοχή 

των φαραγγιών Ριντόμου και Βυρού. Η περιοχή καλύπτεται 
από αείφυλλα - σκληρόφυλλα και αγροτικές καλλιέργειες 
και αποτελεί ενδιαίτημα για πολλά ημερόβια και νυχτόβια 
αρπακτικά όπως ο χρυσαετός, ο σπιζαετός, ο φιδαετός, το 
χρυσογέρακο, ο μπούφος, ο νανόμπουφος, αλλά και για 
στρουθιόμορφα, π.χ. τσιροβάκους, με κύριο εκπρόσωπο 
τον μαυροσκούφη, ειδικά στις παραδοσιακές πεζούλες με 
υπερώριμες ελιές, όπου διαχειμάζει το είδος.

Η ενότητα περιλαμβάνει τον νότιο Ταΰγετο και 
καλύπτεται από εκτεταμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, με 
αραιούς θάμνους και συστάδες δρυός. Στο τμήμα αυτό, εκτός 
από ορισμένα τυπικά είδη της ευ-μεσογειακής ζώνης, όπως 
οι τσιροβάκοι, οι σπίζες και τσίχλες, παρατηρούνται είδη 
όπως οι τσοπανάκοι και οι κεφαλάδες που είναι τυπικά των 
δρυοδασών της παρα-μεσογειακής ζώνης (περιοχή Δρυόπης) 
και των υποβαθμισμένων αειφύλλων σκληροφύλλων. 

Η ενότητα περιλαμβάνει τον ανατολικό Ταΰγετο και 
εκτείνεται από την κορυφογραμμή της ανω-δασικής ζώνης 
έως τους ημιορεινούς ελαιώνες. Περιλαμβάνει πευκοδάση 
και χέρσες εκτάσεις με φρύγανα και αραιούς πρινώνες, 
καθώς και τα φαράγγια σε γειτνίαση με τον Λακωνικό κάμπο. 
Κοντά στους οικισμούς Αναβρυτή, Σοχάς, Άρνα και στην 
περιοχή της Γόλας εντοπίζονται σημαντικές θέσεις για την 
αναπαραγωγή και τροφοληψία αρπακτικών ειδών όπως ο 
χρυσαετός, o φιδαετός, ο σπιζαετός, ο πετρίτης και ο μπούφος, 
αλλά και για στρουθιόμορφα όπως ο μαυροτσιροβάκος, ο 
κοκκινοτσιροβάκος και ο μαυροσκούφης.

Φωτ. Αρχείο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / Τριχάς Απόστολος 



Φωτ. Αρχείο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / Τριχάς Απόστολος 



Νυχτερίδες

Στον Ταΰγετο βρίσκουν καταφύγιο τουλάχιστον 13 
είδη νυχτερίδων. Ενδεχομένως, περισσότερα είδη να 
είναι παρόντα στην περιοχή, αλλά για την εξακρίβωση της 
παρουσίας τους απαιτείται η διενέργεια συστηματικής 
έρευνας. Όλα τα είδη προστατεύονται από την εθνική, 
ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν το Rhinolophus blasii, καθώς στην Ευρώπη 
απαντά μόνο στα Βαλκάνια και προστατεύεται από την 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ενδιαφέρουσα είναι και η παρουσία 
του Nyctalus noctula, καθώς στην Ελλάδα απαντά κυρίως 
στη Μακεδονία και τη Θράκη και δεν έχει αναφερθεί 
νοτιότερα της Κορίνθου. Ο Ταΰγετος είναι η νοτιότερη 
περιοχή της ευρωπαϊκής κατανομής του και από τις 
νοτιότερες περιοχές της κατανομής του παγκοσμίως. 
Παρομοίως και για το Pipistrellus pygmaeus, η περιοχή 
αποτελεί, μαζί με τη Ρόδο και την Κύπρο, το νοτιότερο 
όριο της παγκόσμιας κατανομής του.

Καταφύγια για νυχτερίδες, ανάλογα με το είδος, 
αποτελούν τα σπήλαια, τα ορυχεία, σχισμές βράχων, 
κτήρια και δένδρα. Ακόμη, οι θέσεις με γλυκό νερό και 
πλούσια βλάστηση είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς 
διάφορα είδη συγκεντρώνονται σε αυτές για να πιουν 
νερό και να τραφούν. Η διατήρηση των υγροτόπων είναι 
και για τις νυχτερίδες ζωτικής σημασίας. 

Στις σπουδαιότερες θέσεις για τις νυχτερίδες του 
Ταϋγέτου περιλαμβάνονται: ο ποταμός Κάστορας 
στο Καστόρι και το δάσος πάνω από το Καστόρι, οι 
φυτείες καστανιάς πάνω από το Γεωργίτσι, το δάσος 
της Βασιλικής, το φαράγγι του Ριντόμου, το δάσος 
στην ευρύτερη περιοχή Πηγάδια - Αρμίτσα, ο ποταμός 
Νέδωνας, ο ποταμός Μαγούλα στην Τρύπη, ο ποταμός 
Σμύνος στο Αρχοντικό, το δάσος πάνω από το Δυρράχι 
(Ι. Μ. Ρεκίτσας), το σπήλαιο στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου 
στην Πλάτσα, το σπήλαιο του Βατσινίδη στη Στούπα και 
το φαράγγι του Ανάκωλου, πάνω από το Ξηροκάμπι. Από 
τα καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου, το 
σπουδαιότερο είναι το σπήλαιο του Βατσινίδη, κοντά στη 
Στούπα, καθώς φιλοξενεί τουλάχιστον μερικές δεκάδες 
άτομα από έξι είδη νυχτερίδων.
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ΑΛΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Ο ασβός, το κουνάβι και ο λαγός είναι πολύ κοινά 
σε όλο τον Ταΰγετο, όπως και μεγαλύτερα θηλαστικά 
όπως οι αλεπούδες και οι αγριόχοιροι. Οι αγριόχοιροι 
φαίνεται να έχουν μεγάλους πληθυσμούς σε κατάλληλα 
ενδιαιτήματα, όπως παραποτάμια δάση, λιβάδια, ορεινές 
καλλιέργειες κλπ., σε όλο τον Ταΰγετο. Επιπλέον, στον 
Ταΰγετο απαντά, ως είδος Κινδυνεύον, και το τσακάλι. 
Τυπικά ενδιαιτήματα του ζώου αποτελούν τα αγρο-
οικοσυστήματα με καλλιέργειες μικρής έκτασης και οι 
υγρότοποι που εναλλάσσονται από μικρές συστάδες 
πυκνής βλάστησης. Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο 
έχει παρατηρηθεί τσακάλι στην Ελλάδα είναι τα 1.100 
στην Πελοπόννησο. 

Λόγω της προτίμησης του είδους σε περιορισμένο 
αριθμό ενδιαιτημάτων, στον Ταΰγετο απαντά συνήθως 
σε μικρούς πληθυσμούς οικογενειακής βάσης. Η 
εγκατάλειψη των καλλιεργειών μικρού μεγέθους και 
έντασης στην ημιορεινή ζώνη και η μείωση της εκτατικής 
κτηνοτροφίας ή και η εντατικοποίησή της, έχουν οδηγήσει 
στην απομόνωση και τον κατακερματισμό των πληθυσμών 
του ζώου σε υπο-πληθυσμούς πολύ μικρού μεγέθους. 
Κάποιοι αυτούς τελικά εξαφανίστηκαν, όπως ο τοπικός 
πληθυσμός στην περιοχή Αρτεμισίας.



Το έντυπο «Η βιοποικιλότητα του Ταϋγέτου» παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου 
«Αποκατάσταση δασών Όρους Πάρνωνα και κατευθύνσεις διατήρησης Όρους Ταϋγέτου στη 
Λακωνία», από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με εταίρους τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Λακωνίας και το Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. 

To έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009 και 2009-2014 & κατά 50% 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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