
 

 

 
 

 

 

 
 

Πεύκη 

 

Αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο, σχετικά αργής ανάπτυξης. Υπάρχουν περίπου 90 είδη 

πεύκων που ανήκουν στην οικογένεια των Πευκίδων. Το ύψος του κυμαίνεται από 3 έως 

80 μέτρα. Είναι αιωνόβιο δέντρο, με ηλικία από 100 μέχρι 1.000 έτη ή περισσότερο. 

Αποτελείται από βελόνες χρώματος πράσινου έως σκουροπράσινου. Αναπτύσσεται σε 

ηλιόλουστες θέσεις. Χρειάζεται αρκετή υγρασία, την οποία την εξασφαλίζει με τις βαθιές 

του ρίζες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, 

όσο και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού που επικρατούν στη χώρα μας.  

Γνωρίστε τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
 



 

 

Το πεύκο απαντάται σε όλη την Ελλάδα και είναι καταπράσινο όλες τις εποχές. Ανθίζει 

από το Μάιο ως τον Ιούνιο και αυτή την εποχή η γύρη του προκαλεί σε πολλούς αλλεργίες. 

Οι καρποί του είναι τα γνωστά μας κουκουνάρια. Χρησιμοποιούνται κατόπιν ειδικής 

επεξεργασίας τα φύλλα του, το ρετσίνι, τα κουκουνάρια και τα φρέσκα κλαράκια με τα 

μπουμπούκια του για θεραπευτικούς σκοπούς. Το ξύλο του πεύκου χρησιμοποιείται στη 

ναυπηγική, στις οικοδομές για πατώματα, δοκούς, κουφώματα, επενδύσεις τοίχων και σε 

ορυχεία κ.ά., γιατί είναι ανθεκτικό. 

 

 
 

Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis) 

 

Είδος πεύκης που ευδοκιμεί στη Μεσόγειο και ειδικότερα στη δυτική και κεντρική ζώνη 

των παραλίων της Μεσογείου. Αναπτύσσεται σε χαμηλό υψόμετρο, μέχρι τα 1.000 μέτρα, 

σχηματίζοντας δάση. Μαζί με το συγγενικό είδος της τραχείας πεύκης συγκροτούν τα 

Μεσογειακά πευκοδάση, τα πιο σημαντικά δασικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Η 

χαλέπιος πεύκη είναι ένα μεσαίου μεγέθους πεύκο, με ύψος που συνήθως ξεπερνά τα 12 

μέτρα. Το πλάτος της, επίσης μεγάλο, μπορεί να γίνει ως 8 ή και περισσότερα μέτρα. 

Μεγαλώνοντας αργά, χρειάζεται 20 με 50 χρόνια για να φτάσει το πλήρες της μέγεθος και  

έπειτα από το διάστημα αυτό δεν αναπτύσσεται άλλο. Χρειάζεται αρκετό χώρο και 

ηλιόλουστες θέσεις για να αναπτυχθεί. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία και μπορεί 

να αντέξει το κρύο μέχρι τους -10°C. 



 

 

 
 

Τραχεία Πεύκη (Pinus Brutia) 

 

Υποείδος της Χαλέπιου Πεύκης. Γνωστή και ως Θασίτικο πεύκο, Αγριόπευκο, Τούρκικο 

πεύκο. Είναι ψηλότερη από τη Χαλέπιο και μπορεί να φτάσει τα 35 μέτρα σε ύψος. Οι 

βελόνες της είναι μακρύτερες, με ελαφρώς πιο σκούρο πράσινο χρώμα και πιο τραχείες 

στην αφή, εξ’ου και το όνομά της. Έχει καστανό-κόκκινο φλοιό με βαθιές σχισμές, πυκνή 

κόμη κωνική σε νεαρή ηλικία, ενώ σε μεγάλη ηλικία πλατιά και ακανόνιστη. Η περίοδος 

ανθοφορίας διαρκεί από Μάρτιο μέχρι Μάιο. Η Τραχεία πεύκη απαντάται στη νότια και 

ανατολική Μεσόγειο και στη δυτική Ασία, σε υψόμετρο 0 – 1200 μέτρα. Στη χώρα μας τη 

συναντάμε στη Θράκη, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στη Χαλκιδική, στη Χίο, στη Λέσβο, 

στη Σάμο, στην Ικαρία, στην Κρήτη και στη Ρόδο. 



 

 

 
 

Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra) 

 

Όμορφο κωνοφόρο δέντρο σχετικά ταχείας ανάπτυξης με πλατύ, κωνικό σχήμα. 

Μπορεί να φτάσει σε ύψος και τα 45 μέτρα. Τα πρώτα 10 χρόνια όμως δεν ξεπερνά τα 2,5- 

3μ. Τα κουκουνάρια της είναι μικρά και οι βελόνες της μετρίου μεγέθους. Ο φλοιός είναι 

γκρι προς κίτρινο-καφέ. Έχει πυκνούς βλαστούς με συμμετρική διάταξη κατά μήκος του 

κορμού και μακριές, σκουροπράσινες βελόνες, ενωμένες κατά ζεύγη. Χρειάζεται άφθονο 

φως για να αναπτυχθεί σωστά και δεν αντέχει στη σκιά. Είναι ανθεκτική στο κρύο και τον 

παγετό. Απαντάται στη νότια Ευρώπη και στα βουνά των βόρειων Αφρικανικών χωρών. 

Στην Ελλάδα τη βρίσκουμε σε ορεινά και ημιορεινά εδάφη, όπως στην οροσειρά της 

Πίνδου, στα βουνά της Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της Κρήτης 

και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου Λέσβο, Θάσο και Σάμο. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Έχουν βρεθεί ίχνη προγονικών 
μορφών πεύκων που 

χρονολογούνται έως 153 
εκατομμύρια χρόνια πριν.  

Ένα πεύκο του είδους της Πεύκης 
της μακραίωνης έχει μετρηθεί ότι 

έχει ζήσει 4.600 χρόνια, ο 
γηραιότερος ζων οργανισμός στη 

Γη. 

Στη Λέσβο συναντάμε 
πευκοδάση, στην κορυφή 

Ψηλοκούδουνο μεταξύ Αγιάσου 
και Πλωμαρίου και στην κορυφή 
του όρους Προφήτη Ηλία κοντά 

στο χωριό Πτερούντα. 

Η αναπαραγωγή τους γίνεται με 
τα κουκουνάρια τους. Στα 

αρσενικά υπάρχουν μικροί 
«σάκοι» που φέρουν γύρη, οι 

οποίοι ανοίγουν και με τον άνεμο 
τη σκορπούν. Στα θηλυκά 

βρίσκονται «λέπια» που ανοίγουν 
και δέχονται τη γύρη. 

Το ήξερες; 



 

 

 
 

 

Πεύκη η Παράδοξη 

 

Χρωματίστε τις παρακάτω εικόνες 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Χαλέπιος Πεύκη 
 

 


