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ελιάσ ςτην Πελοπόννηςο. 204 ςελ. Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώσ.   
 
Και όμωσ, δεν υπιρχαν πάντα ελαιώνεσ 
Ο επιςκζπτθσ, που κα επιςκεφκεί για πρϊτθ φορά τθν Πελοπόννθςο και κα 
αντικρίςει τουσ εκτεταμζνουσ ελαιϊνεσ ςτουσ πρόποδεσ των βουνϊν και ςτισ 
πεδινζσ εκτάςεισ, κα ζχει τθν εντφπωςθ ότι αυτοί αναπτφςςονται εκεί από αιϊνεσ. 
Αυτι όμωσ είναι μια ψευδισ εντφπωςθ που επιτείνεται από τθν ιερότθτα του 
δζντρου τθσ ελιάσ ςτθν αρχαιότθτα και τθν αφκονία του λαδιοφ και τθσ ελιάσ ςτο 
τραπζηι μασ ςιμερα. 

τθν αρχαιότθτα, ςτισ πεδινζσ εκτάςεισ καλλιεργοφςαν κυρίωσ ςιτθρά που 
αποτελοφςαν και τθ βαςικότερθ πθγι τροφισ. Σθν εποχι τθσ ακμισ του Άργουσ, τθσ 
Κορίνκου, τθσ Ολυμπίασ και τθσ αρχαίασ πάρτθσ και μζχρι τθν εποχι τθσ 
Ενετοκρατίασ, ςτισ επίπεδεσ εκτάςεισ και ςτισ πλαγιζσ με ομαλι κλίςθ αντί για το 
πράςινο γκρι χρϊμα τθσ ελιάσ και το βακφ πράςινο των εςπεριδοειδϊν 
κυριαρχοφςε το ξανκό του ςταριοφ. τισ πλαγιζσ με εντονότερθ κλίςθ κυριαρχοφςαν 
ποολίβαδα ι καμνολίβαδα ςτα οποία ζβοςκαν μεγάλα κοπάδια προβάτων και 
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γιδιϊν. Η κτθνοτροφία ςτθν αραιοκατοικθμζνθ τότε Πελοπόννθςο, είχε πολφ 
μεγαλφτερθ οικονομικι αξία και μποροφςε να αναπτυχκεί ανεμπόδιςτα. 

Η καλλιζργεια τθσ ελιάσ, ςφμφωνα με ραδιοχρονολόγθςθ γφρθσ, άρχιςε ςτθν 
Πελοπόννθςο το 1.100 π.Χ. και ίςωσ από το 3.000 π.Χ. ςτθν Ανατολικι 
Πελοπόννθςο. Σα δζνδρα πρζπει να ιταν διάςπαρτα ςτα χωράφια. Όπωσ και ςτθν 
υπόλοιπθ Ελλάδα, θ καλλιζργεια ςυςτθματοποιικθκε τθν περίοδο τθσ Ενετοκρατίασ 
(1688-1715), ςυνεχίςτθκε κατά τθ δεφτερθ οκωμανικι κατοχι και εντατικοποιικθκε 
από τον 19ο αιϊνα. Η ηιτθςθ για εξαγωγι λαδιοφ, αρχικϊσ ωσ πρϊτθ φλθ για 
ςαποφνι προσ τθ Γαλλία, ο περιοριςμόσ τθσ ηιτθςθσ άλλων προϊόντων όπωσ το 
ςφκο, το μετάξι και το αμφγδαλο, θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ που οδιγθςε ςε 
περιοριςμό των διακζςιμων εκτάςεων για τθν κυρίαρχθ ζωσ τότε κτθνοτροφία και θ 
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ των ελαιοτριβείων φαίνεται να ςυνζβαλαν ουςιαςτικά ςτθν 
αλλαγι. Δεν πρζπει δε να μασ διαφεφγει ότι τον 19ο αιϊνα γίνονταν ακόμθ 
εξαγωγζσ ςταριοφ από τθν Πελοπόννθςο. 
Ελαιϊνεσ υπιρχαν, όμωσ, από παλαιότερα. Εκτεταμζνοι ελαιϊνεσ υπιρχαν 
προφανϊσ ςτθ Μεςςθνία κατά τον 12ο και 13ο αιϊνα, πριν τθν Φραγκοκρατία. το 
χρονικό του Μορζωσ αναφζρεται θ μάχθ μεταξφ Ελλινων και Φράγκων «ςτου 
Κοφντουρα τον Ελαιϊνα», μεταξφ Μεκϊνθσ και Καλαμάτασ, το 1205. 
Οικολογία τθσ ελιάσ 
Η ελιά είναι ζνα από τα δζντρα που αντζχουν περιςςότερο ςτο χρόνο.  Μποροφν να 
ηιςουν για αιϊνεσ. Ανταγωνίηονται ς’ αυτό τισ βελανιδιζσ και τον πλάτανο. Οι 
αρχαιότερεσ ελιζσ που ζχουν βρεκεί ςτον ελλθνικό χϊρο υπολογίηεται ότι 
φυτεφτθκαν τθν εποχι του Πλάτωνα. Μερικζσ απ’ τισ μακροβιότερεσ ελιζσ ςτθν 
Πελοπόννθςο ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ. Εκτόσ όμωσ 
από αυτά, πολλζσ ελιζσ ςε όλθ τθ χερςόνθςο υπολογίηεται, από το πάχοσ του 
κορμοφ, ότι είναι μεγάλθσ θλικίασ. 

Η αςφαλζςτερθ μζκοδοσ τθσ θλικίασ των δζνδρων είναι θ μζτρθςθ των δακτυλίων 
του ξφλου. Σο πάχοσ του κορμοφ εξαρτάται από τισ εδαφικζσ και τισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ και από το πότιςμα. Μποροφμε, όμωσ, να είμαςτε βζβαιοι ότι ζνασ 
κορμόσ πάχουσ ενόσ μζτρου είναι τουλάχιςτον 200 ετϊν. 

τα Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ περιλαμβάνονται μεμονωμζνα δζνδρα ι 
ςυςτάδεσ δζντρων με ιδιαίτερθ βοτανικι, οικολογικι, αιςκθτικι ι ιςτορικι και 
πολιτιςμικι αξία. Η κεςμοκζτθςι τουσ υλοποιικθκε βάςει του δαςικοφ κϊδικα. 

Ελιζσ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ Διατθρθτζα Μνθμεία τθσ Φφςθσ ςτθν 
Πελοπόννθςο 

Η Ελιά του 
Ναυπλίου 

Ελιά μεγάλθσ θλικίασ με αξιόλογα μορφολογικά και αιςκθτικά 
χαρακτθριςτικά και ιςτορικι αξία. ’ αυτιν τθν ελιά απαγχονίςτθκε 
από τουσ Σοφρκουσ ο πολιοφχοσ τθσ πόλθσ Άγιοσ Αναςτάςιοσ, τθν 1 
Φεβρουαρίου 1655. (ΦΕΚ 590/Β/1977) 

Οι Ελιζσ τθσ Ομάδα από οκτϊ ελιζσ με ιδιάηουςα κρθςκευτικι αξία. Ανικουν 



Δθμαίνθσ 
Αργολίδασ 

ςτο παλιό μοναςτιρι των Σαξιαρχϊν και ςυνδζονται με ιςτορικά 
γεγονότα τθσ περιοχισ. Σα δζνδρα αυτά είχαν αναγνωριςτεί με 
τουρκικό φιρμάνι ωσ βακοφφι (ιερό δάςοσ) και για τον λόγο αυτόν 
δεν καταςτράφθκαν από τον Ιμπραιμ. (ΦΕΚ 590/Β/1977) 

Η Ελιά τθσ 
Καλαμάτασ 

Αιωνόβια ελιά, αντιπροςωπευτικι τθσ γνωςτισ ποικιλίασ «Ελαιϊν 
Καλαμάτασ». (ΦΕΚ 121/Δ/1980) 

τα δζνδρα μικρισ θλικίασ, ο φλοιόσ είναι ςταχτοπράςινοσ και ο κορμόσ λείοσ. Όςο 
περνοφν τα χρόνια, ο κορμόσ γίνεται οηϊδθσ και ο φλοιόσ ρυτιδϊνεται και παίρνει 
χρϊμα ςταχτί ι μαφρο ςχθματίηοντασ βακιζσ κατακόρυφεσ ι οριηόντιεσ ρωγμζσ. 
Χαρακτθριςτικζσ είναι και οι κοιλότθτεσ που εμφανίηονται ςτον κορμό των δζνδρων 
μεγάλθσ θλικίασ, οι οποίεσ οφείλονται ςε προςβολζσ του ξφλου από μφκθτεσ και 
βακτιρια. 

Οι περιοριςτικοί παράγοντεσ για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν ςχετίηονται με τα 
χαρακτθριςτικά και τα ςυςτατικά του εδάφουσ, το φψοσ τθσ βροχισ, τισ ακραίεσ 
κερμοκραςίεσ και τθν υγραςία. τθν ελιά ο περιοριςτικόσ παράγοντασ είναι ο 
παγετόσ. Σα φφλλα μποροφν να αντζξουν κερμοκραςίεσ μζχρι -10ºC και ο μίςχοσ 
μζχρι -15ºC, οι καρποί όμωσ ςυρρικνϊνονται και ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Η 
κατϊτερθ κερμοκραςία τθν οποία μπορεί να αντζξει το ελαιόδεντρο, χωρίσ να 
βλάπτεται θ φυςιολογία του, είναι 3ºC. Ζτςι, το υψόμετρο ςτο οποίο καλλιεργείται 
θ ελιά είναι ζωσ 750 μζτρα, αν θ ζκκεςθ τθσ πλαγιάσ είναι νότια και ςυνεπϊσ 
θλιόλουςτθ, ενϊ ςε άλλθ ζκκεςθ το φψοσ είναι μικρότερο. 

Οι ελιζσ δίνουν ςυνικωσ πλιρθ καρποφορία κάκε δφο χρόνια ακόμθ και αν 
ποτίηονται και λιπαίνονται ςυςτθματικά. τα ανϊτερα όρια τθσ εξάπλωςισ τουσ,  
όπου ο παγετόσ ι το χαλάηι και θ ζντονθ βροχόπτωςθ κατά τθν περίοδο τθσ 
ανκοφορίασ είναι πιο ςυνθκιςμζνα, θ πλιρθσ καρποφορία μπορεί να είναι κάκε 
τρία χρόνια. Η καλλιζργεια τότε γίνεται αςφμφορθ. Η άρδευςθ δεν είναι αναγκαία 
αλλά αυξάνει τθ ςυγκομιδι και ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ, όπου υπάρχει 
δυνατότθτα, οι ελιζσ αρδεφονται. 

Ο χάρτθσ που παρατίκεται δείχνει τθ ηϊνθ ςτθν οποία αναπτφςςεται θ ελιά ςτθν 
Πελοπόννθςο. Πρόκειται για τισ εκτάςεισ με τα τυπικά μεςογειακά οικοςυςτιματα. 
Η ελιά μπορεί να αντζξει και ςτο εςωτερικό των ακατάλλθλων ηωνϊν, αν είναι 
κατάλλθλο το μικροκλίμα, κυρίωσ ςε πλαγιζσ με νότια ζκκεςθ. Οι λόγοι που 
απαντϊνται ελιζσ ςτισ εςωτερικζσ ηϊνεσ, όπου αναπτφςςεται περιςςότερο «ορεινι» 
και λιγότερο «μεςογειακι» βλάςτθςθ, είναι περιςςότερο οικονομικοί και 
κοινωνικοί. Βαςικόσ λόγοσ επιλογισ επίςθσ είναι οι μικρζσ απαιτιςεισ τθσ 
καλλιζργειασ τθσ ελιάσ. το Λευκοχϊρι π.χ. τθσ Γορτυνίασ, ςτο κζντρο τθσ 
Πελοποννιςου και ςε υψόμετρο 650-700 μζτρα oι παλιοί οικοδόμοι και 
κτθνοτρόφοι ςτράφθκαν ςτθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ μετά από τθν οικονομικι και 
κοινωνικι απαξίωςθ τθσ κτθνοτροφίασ και λόγω τθσ μικρισ παραγωγισ των 
ςιτθρϊν και των αμπελιϊν. Εξάλλου, θ «άνετθ» ςχετικά καλλιζργεια τθσ ελιάσ 
ςυνδυαηόταν καλφτερα με τον τρόπο ηωισ των οικοδόμων οι οποίοι απουςίαηαν τον 



περιςςότερο καιρό ςε άλλεσ περιοχζσ. τα ψθλότερα αυτά υψόμετρα θ παραγωγι 
είναι μικρι και θ πλιρθσ καρποφορία ςπανιότερθ. 

 

τα μζρθ, όμωσ, όπου θ ελιά αναπτφςςεται κανονικά και τθν ευνοοφν οι κλιματικζσ 
ςυνκικεσ, θ παραγωγι είναι πολφ ικανοποιθτικι και αποτελεί τθν κφρια 
απαςχόλθςθ. Αν οι κάτοικοι δεν παραμζνουν πλζον ςτο χωριό, επιλζγουν τθ 
διαμονι τουσ ςτο κοντινότερο θμιαςτικό ι αςτικό κζντρο, π.χ. ςτον Πάρνωνα 
πολλοί κάτοικοι επιλζγουν ωσ χϊρο διαμονισ για τθν οικογζνειά τουσ το Άςτροσ ι 
τθν  πάρτθ και αςχολοφνται ςυςτθματικά με τουσ ελαιϊνεσ που φφονται ςτουσ 
πρόποδεσ του βουνοφ. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι θμιορεινοί οικιςμοί διατθροφνται 
παίρνοντασ μερικζσ φορζσ χαρακτιρα δεφτερθσ κατοικίασ. 



Ζνα πρόβλθμα του περιβάλλοντοσ που ςυνδζεται με τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ και 
δεν ζχει ακόμθ λυκεί είναι τα λφματα των ελαιοτριβίων. Περιζχουν πολφ οργανικό 
φορτίο και δεν ζχουν ακόμθ δθμιουργθκεί κατάλλθλοι βιολογικοί κακαριςμοί 
κακϊσ απαιτείται μεγάλθ ποςότθτα ενζργειασ για τθν αποδόμθςι τουσ. Σα λφματα 
καταλιγουν ςτουσ ποταμοφσ δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα ρφπανςθσ ι 
κακιηάνουν ςε δεξαμενζσ δθμιουργϊντασ μεγάλουσ όγκουσ ςυμπαγοφσ ιηιματοσ. 
Κακϊσ, όμωσ, θ τεχνολογία εξελίςςεται, κεωρείται ότι το πρόβλθμα κα λυκεί τθν 
επόμενθ δεκαετία. 

 Η αγρελιά, τα φρφγανα και τα αείφυλλα – πλατφφυλλα 
Η αγρελιά είναι ζνα αντιπροςωπευτικό είδοσ που αναπτφςςεται φυςικά ςε όλθ τθν 
ζκταςθ των μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων τθσ Πελοποννιςου που καταλαμβάνουν 
τα χαμθλότερα υψόμετρα και τα ξθρά περιβάλλοντα. Σα μεςογειακά 
οικοςυςτιματα μποροφν να διακρικοφν, χωρίσ αυτό να είναι πάντα ςαφζσ ςτθ 
φφςθ, ςε φρφγανα και ςε μακκί. Σα πρϊτα αναπτφςςονται ςε περιοχζσ µε μεγάλθ 
περίοδο ξθραςίασ (και φτωχά εδάφθ) ενϊ τα μακκί ςε περιοχζσ µε ςφντομεσ 
περιόδουσ ξθραςίασ. Η αγρελιά και θ αριά είναι τα χαρακτθριςτικότερα δζνδρα 
αυτισ τθσ ηϊνθσ. ε ψθλότερα υψόμετρα και ςε πιο υγρά περιβάλλοντα, τθ κζςθ 
τουσ παίρνουν οι βελανιδιζσ. 

Σα φρφγανα είναι μικρά ξυλϊδθ πολυετι φυτά, με μικρά και αγκακωτά φφλλα και 
με μορφι χαμθλϊν θμιςφαιρικϊν κάμνων. Αναπτφςςονται ςε φτωχά, άγονα και 
υποκακμιςμζνα από πυρκαγιά ι υπερβόςκθςθ εδάφθ. Παρουςιάηουν εποχικό 
διμορφιςμό, δθλαδι τα μεγάλα φφλλα του χειμϊνα αντικακίςτανται από μικρά 
φφλλα το καλοκαίρι. Αυτό αποτελεί προςαρμογι για τθν εξοικονόμθςθ νεροφ ςτα 
ξθρά περιβάλλοντα. Πολλά είδθ είναι αγκακωτά ι ζχουν χνουδωτά φφλλα, κακϊσ 
ζχουν προςαρμοςτεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ βόςκθςθσ. Πολλοί κεωροφν ότι 
αποτελοφν ςτάδιο υποβάκµιςθσ (εξαιτίασ φωτιάσ ι υπερβόςκθςθσ) του «ιδανικοφ» 
μεςογειακοφ δάςουσ. Αυτό μπορεί να ιςχφει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι ειδικοί 
όμωσ ςτα μεςογειακά οικοςυςτιματα κεωροφν ότι τα φρφγανα είναι φυςικά 
οικοςυςτιματα καλά προςαρμοςμζνα ςτο πολφμθνο ξθρό περιβάλλον. 
Χαρακτθριςτικά φρφγανα είναι το κυμάρι, θ φαςκομθλιά, οι λαδανιζσ, θ αφάνα και 
θ αςφάκα. 
Σα αείφυλλα πλατφφυλλα (μακκί) είναι κάµνοι µε αεικαλι, µικρά, άκαµπτα και 
ςκλθρά φφλλα. Αρκετά είδθ είναι δυνατό να μετεξελιχκοφν ςε δζνδρα, αν βρεκοφν 
ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ. Χαρακτθριςτικά είδθ μακκίασ βλάςτθςθσ είναι το 
πουρνάρι, θ κουμαριά, ο ςχίνοσ, το φιλφκι, θ αριά, θ χαρουπιά, τα ρείκια, θ μυρτιά, 
θ χαρουπιά και, φυςικά, θ αγριελιά. Όταν βρίςκονται χωρίσ ανκρϊπινθ επίδραςθ ι 
χωρίσ βόςκθςθ είναι ψθλά, πυκνά και αδιαπζραςτα και ςυχνά περιζχουν και 
δενδρϊδθ είδθ. Όταν βόςκονται, είναι χαμθλά και αραιά και ςυνυπάρχουν με 
φρφγανα. 
Η αγρελιά μοιάηει πολφ με τθν καλλιεργοφμενθ ελιά. Δεν απαντάται όμωσ αγρελιά 
με μεγάλο κορμό ενϊ αντίκετα μερικά φυτά δίνουν τθν εντφπωςθ ακανκϊδουσ 
κάμνου. Βρίςκεται ςυχνά ςε αςβεςτολικικζσ πλαγιζσ και ςε γκρεμοφσ,  μαηί με 
φρφγανα και αραιοφσ αείφυλλουσ – πλατφφυλουσ κάμνουσ και φτάνει ςε υψόμετρο 
μζχρι 1.000 μζτρα. Ο κότινοσ τθσ Ολυμπίασ, με τα κλαδιά του οποίου ςτεφάνωναν 



τουσ νικθτζσ των αγϊνων, ιταν αγρελιά. Η αγρελιά, αν μπολιαςτεί με 
καλλιεργιςιμθ ποικιλία, αναπτφςςεται ςε κανονικι ελιά. 

 

Οι ελαιώνεσ είναι θμιφυςικά οικοςυςτιματα πολφ ςυγγενικά με τα αείφυλλα – 
πλατφφυλλα από τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί. Μοιάηουν με αραιό μακκί αλλά 
διαφζρουν από τθ βλάςτθςθ αυτι. Χωρίσ τθν ανκρϊπινθ επίδραςθ το ψθλό και 
πυκνό μακκί είναι ςυχνά αδιαπζραςτο και θ κάλυψθ των δζνδρων είναι πλιρθσ. 
Είναι αυτό που ονομάηεται λόγγοσ. το χαμθλό μακκί που βόςκεται οι κάμνοι (και 
ςυνικωσ τα πουρνάρια που είναι τα πιο ανκεκτικά) παρουςιάηουν μια 
προςκεφαλόμορφθ θμιςφαιροειδι μορφι. Αντίκετα, οι ελαιϊνεσ είναι ςαν ζνα 
χαμθλό δάςοσ με χαλαρι δομι. Η κάλυψθ των δζνδρων αν κανείσ κοιτά τον 
ελαιϊνα από ψθλά, φαίνεται να είναι 40-70%. Σο φωσ καταλιγει ςτο ζδαφοσ αλλά 
και διαπερνά τα φυλλϊματα. Αυτό το παιχνίδι τθσ με το φωσ είναι που ςυγκίνθςε 
ηωγράφουσ και ποιθτζσ που ζχουν ωσ κζμα τθσ τζχνθσ τουσ, τουσ ελαιϊνεσ. 
Από τθν αγρελιά ςτθν ελιά – από τουσ καμνώνεσ ςτισ πεηοφλεσ των ελαιώνων 
ε όποιο χωράφι φυτρϊνει αγρελιά, ο γεωργόσ δεν χάνει τθν ευκαιρία και τθν 
μπολιάηει. Όταν θ κυρίαρχθ ανάγκθ ιταν θ καλλιζργεια των ςιτθρϊν, ο γεωργόσ  
απλϊσ επωφελοφνταν τθσ ευκαιρίασ. Η πορεία τθσ επζκταςθσ των καλλιεργειϊν ςε 
βάροσ τθσ φυςικισ βλάςτθςθσ είναι παντοφ θ ίδια. Πάντα επιλζγονται για τισ 
ετιςιεσ καλλιζργειεσ οι χαμθλζσ επίπεδεσ εκτάςεισ ςε μικρά οροπζδια και ςτθν 
πεδιάδα όπου τα φερτά υλικά των ποταμϊν ζχουν ςυςςωρεφςει παχφ ςτρϊμα 
εδάφουσ κατάλλθλο για τισ αρϊςιμεσ καλλιζργειεσ. 

τθ ςυνζχεια, γίνεται θ επζκταςθ ςτουσ πρόποδεσ των βουνϊν και ςτθ λοφϊδθ 
ηϊνθ. ’ αυτζσ τισ εκτάςεισ προτεραιότθτα ζχουν οι καλλιζργειεσ δζνδρων (ελιάσ, 
ςυκιάσ, μυγδαλιάσ) και οι αμπελϊνεσ. Αν προςζξει κανείσ τισ θλικίεσ των δζνδρων 
τθσ ελιάσ, κα δει ότι οι παλιότερεσ ελιζσ βρίςκονται ςε μζρθ με περιςςότερεσ 
πζτρεσ, ςυχνά εντελϊσ ακατάλλθλα για αρϊςιμεσ καλλιζργειεσ. τθ Λακωνία, για 



παράδειγμα, οι παλαιότεροι ελαιϊνεσ βρίςκονται ακριβϊσ ςτθ ρίηα του Σαχγζτου 
ςε εκτάςεισ διάςπαρτεσ με πζτρεσ που ζχουν ςυςςωρευτεί εκεί από τθ διάβρωςθ. 

Η διάβρωςθ δθμιουργείται από ζντονεσ καταςτροφικζσ βροχζσ. ε μια κανονικι 
βροχι το νερό που πζφτει ςυγκρατείται ςτα φυλλϊματα των δζντρων και πζφτει με 
μικρότερθ ορμι ςτο ζδαφοσ ι πζφτοντασ πάνω ςε ποϊδθ φυτά κατειςδφει ςτα 
βακφτερα ςτρϊματα. Σα οργωμζνα χωράφια είναι πολφ περιςςότερο ευάλωτα ςτθ 
διάβρωςθ, κακϊσ το ζδαφοσ είναι περιςςότερο γυμνό, ενϊ τα κατςίκια προκαλοφν 
διάβρωςθ κυρίωσ με τισ οπλζσ τουσ.  Όταν θ διάβρωςθ είναι ζντονθ, οι ρίηεσ των 
δζνδρων παραμζνουν εκτεκειμζνεσ. Όταν αυτι ζχει προχωριςει πολφ ο κορμόσ 
βρίςκεται ςτον αζρα και οι ρίηεσ διακρίνονται κακαρά. Αυτό όμωσ είναι κάτι ςπάνιο 
ςτθν περίπτωςθ τθσ ελιάσ. Οι ρίηεσ τθσ είναι αβακείσ, απλϊνουν οριηόντια με μικρι 
κλίςθ προσ τα κάτω αναηθτϊντασ υγραςία ςυχνά μζςα ςτον αςβεςτόλικο. Αυτό το 
γνωρίηουν πολφ καλά οι παραγωγοί και το φρεηάριςμα γφρω από τα λιόδεντρα δεν 
γίνεται ποτζ ςε μεγάλο βάκοσ. Ο κφριοσ λόγοσ που εφαρμόηεται είναι για τθν 
καταςτροφι των φυτϊν που ανταγωνίηονται τθν ελιά ςτθ δζςμευςθ τθσ υγραςίασ. 

Με αυτό το ριηικό ςφςτθμα θ ελιά είναι δφςκολο να ξεριηωκεί. υχνά ςυμβαίνει 
μετά από μεγάλεσ νεροποντζσ οι κορμοί τθσ ελιάσ να ςυγκρατοφν κορμοφσ άλλων 
φυτϊν και ιηιματα που παραςφρονται από το νερό. Για τθ ςυγκράτθςθ του 
εδάφουσ αλλά και τθσ υγραςίασ ζχουν αναπτυχκεί από αιϊνεσ οι πεηοφλεσ. Οι 
πεηοφλεσ ι αναβακμίδεσ ιταν θ μζκοδοσ που εφαρμοηόνταν ςε όλθ τθν Μεςόγειο 
για τθν επζκταςθ τθσ γεωργικισ γθσ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςθσ αλλά και τθν 
απομάκρυνςθ τθσ πζτρασ από τισ καλλιεργιςιμεσ επιφάνειεσ και τθν οριοκζτθςθ 
των ιδιοκτθςιϊν. Δθμιουργοφνται ςε όλα τα εδάφθ με πζτρεσ και βράχια αλλά 
κυρίωσ ςτισ περιοχζσ με αςβεςτόλικο. Πεηοφλεσ απαντϊνται ακόμθ και ςε πλαγιζσ 
με μεγάλθ κλίςθ, που φτάνει τισ 45 μοίρεσ, αλλά και ςε ςχεδόν επίπεδεσ επιφάνειεσ 
ςε μικρά οροπζδια. Με τα ίδια υλικά διαμορφϊνονται τα μονοπάτια και οι 
φαρδφτεροι δρόμοι μεταξφ των ιδιοκτθςιϊν αλλά και οι μικρζσ αποκικεσ, οι 
καλφβεσ και τα μαντριά. 



 

Οι πζτρεσ από τα πιο επίπεδα ςθμεία του χωραφιοφ, αλλά οριςμζνεσ φορζσ και 
αυτζσ που προκφπτουν από το ςπάςιμο βράχων, χρθςιμοποιοφνται για τθν 
καταςκευι ξερολικιάσ θ οποία κτίηεται όπωσ και οι τοίχοι αλλά μόνο θ μια πλευρά 
είναι εξωτερικι ενϊ θ άλλθ ςυγκρατεί το ζδαφοσ. Οι πρϊτεσ ξερολικιζσ είναι 
πικανόν να προεξζχουν από το ζδαφοσ ςαν χαμθλζσ μάντρεσ, αλλά με τθν πάροδο 
του χρόνου, με το ςκάψιμο με τισ τςάπεσ και τουσ καςμάδεσ, με τθν άρωςθ με 
χριςθ ηϊων και κυρίωσ με τθ δράςθ του νεροφ, το ζδαφοσ παραςφρεται προσ τα 
κατάντθ και ςυςςωρεφεται πίςω από τισ ξερολικιζσ δθμιουργϊντασ τουσ 
αναβακμοφσ. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και θ απομάκρυνςθ τθσ πζτρασ 
αλλά και θ κλίςθ ελαττϊνεται επιτρζποντασ τθν καλλιζργεια. Με το ςφςτθμα αυτό 
επιτυγχάνεται ακόμθ θ αφξθςθ τθσ κατείςδυςθσ του νεροφ ςτο ζδαφοσ και θ 
αποφυγι τθσ διάβρωςθσ. Όταν θ δθμιουργία τθσ ξερολικιάσ ζχει γίνει με ςπάςιμο 
βράχων, οι ρίηεσ των δζνδρων διευκολφνονται να διειςδφςουν ςτο πζτρωμα και να 
φτάςουν ςτθν υγραςία που υπάρχει βακφτερα. Η ξερολικιά μπορεί να 
καταςκευαςτεί ακόμθ και για να δθμιουργθκεί μια επιφάνεια τριϊν τετραγωνικϊν 
μζτρων ικανι να διατθριςει μία ελιά ι ακόμθ και για να καλλιεργθκοφν ςιτθρά. 

Οι πεηοφλεσ μποροφν να πάρουν διαφορετικζσ μορφζσ ανάλογα με το ανάγλυφο  
και ανάλογα με τθν ζνταςθ εργαςίασ που ζχει καταβλθκεί για τθν επζκταςθ τθσ 
γεωργικισ γθσ. Όταν το ζδαφοσ είναι βραχϊδεσ δθμιουργοφνται πεηοφλεσ με μορφι 
κφλακα γφρω από ζνα δζνδρο ςε ζνα μικρό επίπεδο τμιμα. Αυτοφ του τφπου οι 
πεηοφλεσ δθμιουργοφνται ςυχνά γφρω από ελιζσ που προζρχονται από κεντρωμζνεσ 
αγρελιζσ. ε πιο ςυςτθματικι επζκταςθ των καλλιεργειϊν δθμιουργοφνται  
βακμιδωτζσ πεηοφλεσ παράλλθλεσ μεταξφ τουσ ι ςε γραμμζσ που ακολουκοφν το 
ανάγλυφο. Τπάρχουν ακόμα οι βακμιδωτζσ πεηοφλεσ που ανεβαίνουν ελικοειδϊσ 
τθν πλαγιά όπωσ οι δρόμοι. Αυτζσ οι πεηοφλεσ διαμορφϊνονται κυρίωσ ςε 



αρϊςιμεσ καλλιζργειεσ, εκεί όπου τα ηϊα με το αλζτρι κα πρζπει να μετακινοφνται 
εφκολα και ςπανιότερα απαντϊνται κα δοφμε ς’ αυτζσ ελιζσ. Αν υπάρχουν, κα είναι 
πρόςφατεσ, μετά το 1960.  Δεν είναι ςπάνιο να δει κανείσ ζνα αλϊνι μζςα ςε πυκνό 
ελαιϊνα. Όταν άρχιςε θ χριςθ τθσ αλωνιςτικισ μθχανισ, τα ςιταροχϊραφα ςτα 
δυςπρόςιτα μζρθ ζπαψαν να καλλιεργοφνται και οι ελιζσ πφκνωςαν. 

 Το αγροκτθνοτροφικό μοντζλο τθσ πολυκαλλιζργειασ 
Ζωσ πριν τριακόςια χρόνια και ςε πολλζσ περιοχζσ ζωσ και πρόςφατα, οι ελιζσ ιταν 
μεμονωμζνεσ μζςα ςτα χωράφια. Σα χωράφια όπου καλλιεργοφνταν ςιτθρά 
περιείχαν διάςπαρτα δζνδρα, τα περιςςότερα ςτα όρια των πεηοφλων. Εκτόσ από 
τισ ελιζσ, τα πιο ςυνθκιςμζνα δζνδρα ςτθν Πελοπόννθςο ιταν μεγάλα πουρνάρια, 
βελανιδιζσ, ςυκιζσ, χαρουπιζσ ι μουριζσ. Χωράφια με διάςπαρτα δζνδρα μπορεί να 
ςυναντά κανείσ ακόμα και ςιμερα ςε μερικζσ περιοχζσ. Οι αγρότεσ ςκάλιηαν γφρω 
από τισ ελιζσ με το ξινάρι ενϊ το υπόλοιπο χωράφι οργωνόταν με αλζτρι που το 
ζςερναν τα μουλάρια. υχνά, όμωσ, το χωράφι ζμενε ςε αγρανάπαυςθ και 
χρθςιμοποιοφνταν περιςςότερο για βόςκθςθ. Όταν τα δζντρα δεν ιταν πολλά, αυτό 
το χωράφι μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για ςυςτθματικι βόςκθςθ από πρόβατα, 
που βόςκουν ςτο ζδαφοσ, όχι όμωσ και από γίδια γιατί τρϊνε τα φφλλα των 
δζνδρων. Αν τα γίδια ζμπαιναν ςε ελαιϊνα, ο αγροφφλακασ κατζκετε μινυςθ ι 
διαμεςολαβοφςε για τθν αποηθμίωςθ. τισ περιοχζσ όπου βόςκουν και γίδια, οι 
ελιζσ είναι ψθλότερεσ και θ κόμθ τουσ προσ το ζδαφοσ φαίνεται ςαν να είναι 
κομμζνθ οριηόντια, ακριβϊσ ςτο φψοσ ςτο οποίο φτάνουν τα ηϊα. 

 

Μετά το κζριςμα των ςιτθρϊν, πολλζσ φορζσ τα ηϊα φόρτου (άλογα, μουλάρια ι 
γαϊδοφρια), των οποίων μία από τισ αςχολίεσ ιταν και θ μεταφορά των καρπϊν ςτα 
ελαιοτριβεία, δζνονταν ςτο χωράφι για να τραφοφν με τα ςτάχια αλλά και με τα 
αγκάκια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχανόταν θ φυςικι λίπανςθ. 



 

Το ςπάςιμο τθσ αλυςίδασ 
Όταν αυτι θ εποχι τθσ αυτάρκειασ αλλά και τθσ φτϊχειασ τελείωςε, οι εκτάςεισ με 
τισ πεηοφλεσ είτε εγκαταλείφκθκαν και μετατράπθκαν ςε βοςκότοπουσ, είτε 
φυτεφτθκαν ςυςτθματικά με ελιζσ. Για τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ άρχιςαν να 
χρθςιμοποιοφνται λιπάςματα και, όπου ιταν δυνατόν, άρχιςε θ άρδευςθ των 
ελαιϊνων που τελευταία γίνεται με τοποκζτθςθ ςωλινων (ςτάγδθν άρδευςθ). Σα 
χθμικά ειςζβαλαν με τθ χριςθ λιπαςμάτων και με το ράντιςμα με εντομοκτόνα, 
ακόμθ και με αεροπλάνο, για τον δάκο, ενζργεια που ζχει πλζον καταργθκεί. Σα 
ζντομα και οι ςπόροι από ποϊδθ φυτά εξαφανίηονται και τα άγρια είδθ που 
τρζφονται με αυτά περιορίηονται. Σα πουλιά που αποτελοφν τουσ δείκτεσ τθσ 
κατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ είναι τα πρϊτα που μειϊνονται. 

Η εγκατάλειψθ που ζχει ςυμβεί ςε άλλεσ καλλιζργειεσ δεν ςυμβαίνει και ς’ αυτιν 
τθσ ελιάσ. ε μεμονωμζνα μόνο χωράφια θ εγκατάλειψθ των δζνδρων γίνεται 
εμφανισ από τα ανερχόμενα φυτά, τα ακλάδευτα κλωνάρια, το μεγαλφτερο φψοσ 
τθσ ελιάσ και τθν ειςβολι φρυγάνων ι κάμνων ςτον υποόροφο. Ακόμθ και οι 
κάτοικοι που ηουν ςτισ πρωτεφουςεσ των νομϊν ι ςτθν Ακινα διατθροφν τθ ςχζςθ 
τουσ με τουσ τόπουσ καταγωγισ και αφιερϊνουν χρόνο για να μαηζψουν τισ ελιζσ, 
να ςκαλίςουν και να κλαδζψουν  τα δζντρα 

ε μερικζσ περιοχζσ θ μονοκαλλιζργεια αρχίηει να είναι ζνα ςοβαρό πρόβλθμα διότι 
το τοπίο γίνεται ομοιογενζσ και θ μείωςθ τθσ ποικιλότθτασ ςτθ δομι του 
αντανακλάται και ςτθ βιοποικιλότθτα. Σα είδθ που καλλιεργοφνται περιορίηονται 
και οι αςκζνειεσ είναι πιο εφκολο να επεκτακοφν. Ευτυχϊσ ςτισ περιςςότερεσ 
περιοχζσ τθσ Πελοποννιςου το ζντονο ανάγλυφο ςϊηει το τοπίο και τθ φυςικι 
βλάςτθςθ. Δεν μποροφν εφκολα να δθμιουργθκοφν εδϊ εκατοντάδεσ τετραγωνικά 
χιλιόμετρα αποκλειςτικϊσ με ελαιϊνεσ, όπωσ ςτθν Ιςπανία. 

Παράλλθλα, όμωσ, με τθν τάςθ για μονοκαλλιζργεια αναπτφςςεται θ βιολογικι 
καλλιζργεια, θ οποία είναι εφκολθ ςτθν περίπτωςθ τθσ ελιάσ όπωσ και ςτουσ 
αμπελϊνεσ. Η απαίτθςθ για ποιοτικά προϊόντα οδθγεί πολλοφσ παραγωγοφσ ςτθ 
ςτροφι προσ τθ βιολογικι και τθν ολοκλθρωμζνθ γεωργία. Επίςθσ ςτισ οριακζσ 
περιοχζσ με μθ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ υπάρχει μια τάςθ ανάπτυξθσ του 
αγροτουριςμοφ. 



 Φτιάχνει πεηοφλεσ θ μπουλντόηα; 
Οι επιδοτιςεισ, θ αφξθςθ τθσ τιμισ του λαδιοφ, θ φφςθ τθσ καλλιζργειασ που 
απαιτεί θ εποχιακι μόνο απαςχόλθςθ, θ δυνατότθτα άρδευςθσ που αυξάνει τθν 
παραγωγι, θ πρόςφατθ χριςθ ραβδιςτικϊν μθχανθμάτων και θ δυνατότθτα 
εφρεςθσ φκθνϊν εργατικϊν χεριϊν οδθγοφν ςε τάςθ για επζκταςθ τθσ 
ελαιοκαλλιζργειασ. Η βιαςφνθ τθσ εποχισ και θ διαφορετικι ςχζςθ με τθ φφςθ και 
τθ γθ, που αντιμετωπίηεται πλζον μόνο ωσ πθγι πλουτιςμοφ, δθμιουργοφν εντελϊσ 
νζεσ ςυνκικεσ. 

Οριακζσ ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα και επικλινείσ γεωργικζσ γαίεσ και κυρίωσ 
εκτάςεισ με φρφγανα ι καμνολίβαδα μετατρζπονται ςε ελαιϊνεσ με τθ βοικεια τθσ 
μπουλντόηασ. Αυτό που χρειαηόταν μινεσ για να γίνει με το κτίςιμο τθσ ξερολικιάσ 
για τθ δθμιουργία τθσ πεηοφλασ γίνεται μζςα ςε δφο ι τρεισ μζρεσ. Οι «πεηοφλεσ» 
αυτζσ ζχουν τθ μορφι ενόσ ελικοειδοφσ δρόμου που ανεβαίνει ςε μια απότομθ 
πλαγιά. Αυτοφ του τφπου θ παρζμβαςθ γίνεται ςυχνά ςε αργιλϊδθ εδάφθ ςε 
περιοχζσ χωρίσ πολλά βράχια και πζτρεσ και ςυνοδεφεται από τθν εκκακάριςθ τθσ 
εναπομείναςασ φυςικισ βλάςτθςθσ, των φυτοφρακτϊν και των βράχων ι 
ξερολικιϊν, με αποτζλεςμα τθν απϊλεια ςθμαντικϊν βιοτόπων ειδϊν άγριασ ηωισ. 
Όταν θ μπουλντόηα τελειϊςει το ζργο τθσ, δεν καταςκευάηονται ξερολικιζσ οφτε 
κανζνα τοιχίο αντιςτιριξθσ αλλά αρχίηει αμζςωσ το φφτεμα τθσ ελιάσ. Σο 
αποτζλεςμα είναι μια κόκκινθ πλθγι μζςα ςε ζναν καμνϊνα ι παράλλθλεσ 
χαρακιζσ μζςα ςτα φρφγανα. 

 

Σο επιφανειακό ζδαφοσ εξαφανίηεται και αποκαλφπτονται τα βακφτερα ςτρϊματα. 
Ζτςι, για τθν καλλιζργεια είναι εντελϊσ απαραίτθτα τα λιπάςματα. τα χωράφια 
αυτά, το ζδαφοσ διατθρείται γυμνό από βλάςτθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου 
με τακτικά οργϊματα. Αυτό πολλζσ φορζσ γίνεται με φορά από πάνω προσ τα κάτω 
ςτισ πλαγιζσ, αντί να ακολουκοφνται οι φυςικζσ καμπφλεσ. ε μια μεγάλθ 
καταρρακτϊδθ βροχι αυτοί οι ελαιϊνεσ είναι καταδικαςμζνοι να καταςτραφοφν. 



Παρά το ότι το επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα τθσ ελιάσ ςυγκρατεί το ζδαφοσ, ςτισ 
περιπτϊςεισ ζντονων βροχοπτϊςεων το νερό παραςφρει το χϊμα και διαβρϊνει τισ 
επίπεδεσ ηϊνεσ. τθν ίδια περιοχι, οι παλιζσ εγκαταλελειμμζνεσ και 
μιςογκρεμιςμζνεσ ξερολικιζσ αντζχουν, ςυγκρατοφν το χϊμα και δεν χρειάηονται 
παρά μικρζσ επιςκευζσ. 

 Η χλωρίδα και θ πανίδα ςτουσ ελαιώνεσ 
Οι ελαιϊνεσ, ιδιαίτερα αυτοί που βρίςκονται ςε πλαγιζσ και δεν είναι αρδευόμενοι, 
μοιάηουν πολφ περιςςότερο με τα φυςικά οικοςυςτιματα από τισ άλλεσ 
καλλιζργειεσ. 

Η χλωρίδα ςτουσ ελαιϊνεσ είναι θ ίδια με αυτιν που υπάρχει ςτα μεςογειακά 
οικοςυςτιματα, μόνο που δεν είναι τόςο ςτακερι ςτθν εμφάνιςι τθσ λόγω του 
φρεηαρίςματοσ. Σα πιο ςπάνια είδθ εντοπίηονται ςτα όρια των χωραφιϊν, ςε 
ακαλλιζργθτεσ λωρίδεσ, ςε τμιματα όπου δεν πραγματοποιοφνται οργϊματα και 
φρεηαρίςματα. υχνά μποροφμε να ςυναντιςουμε τα πιο ςπάνια είδθ ορχιδζασ και 
τουλίπασ. Οι ορχιδζεσ είναι κυρίωσ είδθ του γζνουσ Ophris τα λουλοφδια των 
οποίων μοιάηουν με  κθλυκά ζντομα. 

Σα πιο ςυνθκιςμζνα φυτά ςτισ κφριεσ εκτάςεισ των ελαιϊνων είναι θ παπαροφνα, οι 
ανεμϊνεσ, οι μαργαρίτεσ και διάφορα είδθ τθσ οικογζνειασ compositae, ςυγγενικά 
του ραδικοφ. Αν και θ ποικιλία δεν είναι το ίδιο μεγάλθ με τα φυςικά 
οικοςυςτιματα, τθν άνοιξθ το οπτικό αποτζλεςμα είναι ςυχνά πολφ πιο 
εντυπωςιακό με πολφ λιγότερα είδθ, αλλά ςε μεγάλεσ πυκνότθτεσ και ανκιςμζνα 
ταυτόχρονα. το τζλοσ τθσ ανκοφορίασ ςυχνά γίνεται φρεηάριςμα, ϊςτε να μθν 
υπάρχουν αγκάκια και ξυλϊδεισ βλαςτοί αργότερα που κα χρειαςτεί να ςτρϊςουν 
τα λιόπανα. Οι αραιά φυτεμζνοι ελαιϊνεσ αποτελοφν πάντα αγαπθμζνο μζροσ για 
όςουσ επιδίδονται ςτο μάηεμα χόρτων και άγριων ςπαραγγιϊν. 

Όταν οι ελαιϊνεσ εγκαταλειφκοφν για μερικά χρόνια, ςτα θλιόλουςτα ανοίγματα 
ειςβάλλουν είδθ που χαρακτθρίηονται ωσ φρφγανα με πρϊτθ τθν αφάνα 
(Sarcopoterium spinosum), ακολουκοφν ςτθ ςυνζχεια ψθλότεροι κάμνοι και 
ςταδιακά εξελίςςονται  προσ τα οικοςυςτιματα μακκί. 
Για τθν πανίδα οι περιφερειακζσ εκμεταλλεφςεισ, αυτζσ δθλαδι που δεν  
βρίςκονται υπό εντατικι εκμετάλλευςθ, που δίνουν τθν εντφπωςθ ότι τείνουν 
μάλλον να εγκαταλειφκοφν και γειτνιάηουν με φυςικά οικοςυςτιματα 
παρουςιάηουν ςαφϊσ μεγαλφτερο ενδιαφζρον, κακϊσ ςυγκεντρϊνουν περιςςότερα 
είδθ και ςε μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ. ’ αυτοφσ τουσ ελαιϊνεσ τα είδθ που ηουν 
ςτισ παρυφζσ και τα ανοίγματα των δαςϊν και φυςικϊν καμνϊνων ςυναντοφν τα 
είδθ των φρυγάνων και των ανοικτϊν εδαφϊν. 

Οι ξερολικιζσ αποτελοφν το καλφτερο καταφφγιο για τα ερπετά (ςαφρεσ και φίδια). 
Όλα τα είδθ είναι δυνατόν να βρεκοφν ςτουσ ελαιϊνεσ και ιδιαίτερα ς’ αυτοφσ που 
υπάρχουν ακόμθ φυτοφράκτεσ ι βρίςκονται κοντά ςε εκτάςεισ με φυςικά αείφυλλα 
πλατφφυλλα. Σα είδθ που προτιμοφν ανοικτά εδάφθ όπωσ π.χ. θ ενδθμικι καφζ 
ςαφρα τθσ Πελοποννιςου (Podarcis peloponnesiaca) βρίςκουν καταφφγιο ςτισ 



ξερολικιζσ ενϊ μεγάλεσ πράςινεσ ςαφρεσ αναηθτοφν καταφφγιο ςτουσ κοντινοφσ 
κάμνουσ και τα βάτα. Οι κοιλότθτεσ του κορμοφ τθσ ελιάσ προςφζρονται για 
καταφφγιο και απόκρυψθ για τισ ςαφρεσ που αναηθτοφν ζντομα πάνω ςτον κορμό ι 
ςτο ζδαφοσ. 
Για τα πουλιά είναι προφανζσ ότι μεγαλφτερθ αξία ζχουν οι περιοχζσ που 
περιβάλλονται από φυτοφράκτεσ ι βρίςκονται δίπλα ςε περιοχζσ με φυςικι 
βλάςτθςθ και εκτάςεισ όπου εφαρμόηεται θ αγρανάπαυςθ. ’ αυτζσ τισ περιοχζσ 
υπάρχουν πολφ περιςςότερεσ διακζςιμεσ κζςεισ για φϊλιαςμα και μεγαλφτερθ 
ποικιλία πθγϊν τροφισ. 

 

Σο φϊλιαςμα δεν είναι πάντα εφκολο ςτουσ ελαιϊνεσ, αν και δεν ςυμπίπτει με 
περιόδουσ κλαδζματοσ ι ςυγκομιδισ. Μποροφν να φωλιάςουν είδθ που 
καταςκευάηουν τθ φωλιά τουσ ςτθ διχάλα των κλαδιϊν όπωσ π.χ. θ καρδερίνα αλλά 
τα είδθ που φτιάχνουν τθ φωλιά τουσ ςε κοιλότθτεσ δεν μποροφν να τισ 
καταςκευάςουν ςτο ςκλθρό ξφλο τθσ ελιάσ και εντοπίηονται μόνο ςε γζρικα, 
κουφαλερά και ςχετικά ψθλά δζνδρα. Σα περιςςότερα είδθ φωλιάηουν ςτουσ 
φυτοφράκτεσ και ςτθν κοντινι φυςικι βλάςτθςθ. Σα αποκλειςτικά εντομοφάγα 
είδθ τρζφονται με ζντομα είτε ςτα κλαδιά και τα φυλλϊματα όπωσ οι παπαδίτςεσ, 
είτε ςτο ζδαφοσ, όπωσ ο τςαλαπετεινόσ ι ςτουσ κάμνουσ και τθν υπόλοιπθ 
βλάςτθςθ, όπωσ οι τςιροβάκοι. Σα ςποροφάγα είδθ (κορυδαλοί και τςιχλόνια) 
βρίςκουν άφκονθ τροφι ςτο ζδαφοσ όταν το φρεηάριςμα δεν είναι τόςο ςυχνό. 

Και για τθ διατροφι των πουλιϊν οι καλφτερεσ εκτάςεισ είναι ςτισ οριακζσ περιοχζσ 
όπου οι ελιζσ δεν μαηεφονται ςυςτθματικά ι είναι εγκαταλελειμμζνεσ. Οι ελαιϊνεσ 
φιλοξενοφν καρποφάγα είδθ τον χειμϊνα. Σα είδθ των ορεινϊν περιοχϊν που 
φωλιάηουν ςε δάςθ ςτα ψθλότερα υψόμετρα ι ςε βορειότερεσ περιοχζσ τον 
χειμϊνα, ακριβϊσ τθν περίοδο που οι ελιζσ ωριμάηουν, κατεβαίνουν ςε χαμθλότερα 
υψόμετρα και νοτιότερα όχι τόςο για να αποφφγουν το κρφο όςο λόγω ζλλειψθσ 
τροφισ. Αυτό ιςχφει και για τα εντομοφάγα και για τα καρποφάγα. Σα είδθ των 
δαςϊν καταφεφγουν ςτουσ ελαιϊνεσ και τουσ ψθλοφσ καμνϊνεσ αειφφλλων – 



πλατυφφλλων. Σα καρποφάγα και παμφάγα είδθ που ςυγκεντρϊνονται είναι όλα τα 
είδθ τςίχλασ, ο κότςυφασ, θ κίςςα και κορακοειδι. Η υπόλοιπθ διατροφι τουσ 
αυτιν τθν περίοδο περιλαμβάνει καρποφσ από άλλα αείφυλλα πλατφφυλλα και 
φυτοφράκτεσ, ζντομα και άλλα αρκρόποδα. Ανάμεςα ςτα καρποφάγα βρίςκονται 
και πολλά εντομοφάγα είδθ, όπωσ ο κοκκινολαίμθσ και ο ςκουφοτςιροβάκοσ. Σα 
είδθ αυτά τρζφονται με ζντομα τθν εποχι τθσ αναπαραγωγισ αλλά τον χειμϊνα, 
οπότε και θ ανάγκθ για κερμίδεσ είναι μεγαλφτερθ από τθν ανάγκθ ςε πρωτεΐνεσ, 
μποροφν να τραφοφν και με καρποφσ. Αν οι ελιζσ ζχουν μαηευτεί νωρίσ, τα πουλιά 
κα τραφοφν με τισ ελιζσ που ζχουν πζςει ςτο ζδαφοσ ι πάνω ςτισ ελιζσ όταν θ 
παραγωγι είναι μικρι και οι ελιζσ δεν ζχουν μαηευτεί τθ ςυγκεκριμζνθ χρονιά. 

Ζνα χαρακτθριςτικό είδοσ των ελαιϊνων είναι θ λιοςτριτςίδα (Hippolais olivetorum), 
ζνα ςπάνιο είδοσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου που ςτθν Ελλάδα ζχει τον μεγαλφτερο 
πλθκυςμό αλλά ζχει μελετθκεί πολφ λίγο. Είναι εντομοφάγο και διαχειμάηει ςτθν 
Αφρικι. Προτιμά αραιά δρυοδάςθ, αμυγδαλαιϊνεσ ι ελαιϊνεσ ςε πλαγιζσ με 
διάςπαρτουσ κάμνουσ και βάτα ι βρίςκονται δίπλα ςε εκτάςεισ με φυςικοφσ 
καμνϊνεσ. 
Σο πιο κοινό όμωσ είδοσ ςτουσ ελαιϊνεσ ςε όλθ τθν Πελοπόννθςο είναι το 
ιρλοτςίχλονο (Emberiza cirlus). Είναι ςποροφάγο και τρζφεται ςτο ζδαφοσ ςτισ 
χζρςεσ εκτάςεισ και ςτισ ακαλλιζργθτεσ λωρίδεσ αλλά ςυχνά το αρςενικό κελαθδάει 
από τα ψθλότερα κλαδιά τθσ ελιάσ. 
Εκτόσ από τα ςτρουκιόμορφα υπάρχουν και μεγαλφτερα είδθ. τουσ ελαιϊνεσ τα 
ξεφτζρια κυνθγοφν μικροποφλια, θ γερακίνα και το βραχοκιρκίνεηο τρωκτικά ι 
ςαφρεσ ενϊ το βράδυ ακοφγεται ο γκιϊνθσ που βρίςκει ςτουσ ελαιϊνεσ πολλά 
ζντομα. 
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