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Περίληψη 

Τα αυξηµένα κρουσµάτων δηλητηριάσεων, αλλεργικών περιπτώσεων και ατυχηµάτων εξαιτίας φυτικών ειδών, 

επικαθιστά επιτακτική την ανάγκη για πλήρη ενηµέρωση των αναγνωστών σχετικά µε λανθασµένες επιλογές 

φυτευτικού υλικού. Το κείµενο εστιάζεται στην επίλυση του προβλήµατος µε τη σωστή ενηµερώσει των 

αναγνωστών σχετικά µε το τι είδη πρέπει να αποφεύγουν στις φυτεύσεις τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους 

προαύλιους χώρους σχολίων, όπου ο αυξηµένος αριθµός των παιδιών συνίσταται της ιδιαίτερης προσοχής µας. 

Συγκεκριµένα παρέχονται πληροφορίες για είδη τα οποία προκαλούν δηλητηριάσεις, ακραίες αλλεργικές 

καταστάσεις και έχουν αυξηµένη επικινδυνότητα ατυχηµάτων. Για τα δηλητηριώδη φυτικά είδη γίνεται επίσης 

αναφορά για το ποιο είναι το δηλητηριώδες µέρος του φυτού, την χηµική ουσία που προκαλεί τη δηλητηρίαση, 

καθώς και το ποια είναι τα προβλήµατα υγείας που προκαλεί. Ευελπιστούµε οι αναγνώστες να ωφεληθούν και να 

χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από το κείµενο ως προς το τι να «µη» φυτεύουν σε 

περιοχές όπου ο αριθµός των παιδιών είναι αυξηµένος µε ιδιαίτερη έµφαση στους προαύλιους σχολικούς χώρους.       
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Abstract 

The increased incidents regarding poisoning, allergic cases and accidents caused by plant species, makes it of 

vital importance to inform the readers regarding wrong planting choices. This article focuses on providing 

solution to the problem by informing the readers regarding what plant species they should avoid planting. 

Particular emphasis will be given at the school yards that makes them of great importance due to the increased 

number of children. Specifically, information is provided on the species that can cause poisoning, fatal allergic 

reactions and increased incidence of accidents.   Regarding the poisonous plant species information are also 

given on the plant parts that cause the poisoning, the chemical substance that induces the reaction and the 

accompanied poisoning symptoms.  Hopefully, the readers will benefit and use the provided information 

regarding on what “not” to plant at areas where the number of children is high, with particular emphasis at 

school yards. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα φυτά ως επί το πλείστον οµορφαίνουν το χώρο µέσα στον οποίο ζούµε.  Εναλλαγή στο χρώµα των 

φύλλων, των ανθέων και των καρπών κατά τη διάρκεια του έτους µας βοηθούν να συνειδητοποιούµε τις 

εναλλαγές των εποχών.  Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα φυτά είναι αµέτρητα, αρχίζοντας από τη µεγάλη 

τους συνεισφορά στην βελτίωση του περιβάλλοντος εώς τις εναλλαγές στο µικροκλίµα των αστικών περιοχών 

(Asaeda et al, 1996; McPherson and Muchnick, 2005).  Τα πλεονεκτήµατα όµως δεν περιορίζονται µόνο στο 

κλιµατικό περιβάλλον εφόσον έρευνα έχει δείξει πως περιοχές µε µεγαλύτερο ποσοστό φύτευσης παρουσιάζουν 

µικρότερο ποσοστό εγκληµατικότητας (Kuo and Sullivan, 2001).  Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που τα 

φυτά µπορεί να είναι επιβεί µε αρνητικές συνέπειες στην υγεία µας.  Η επιλογή των ειδών θα πρέπει να γίνεται 

προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται  λανθασµένες επιλογές φυτικών ειδών ιδίως σε χώρους όπως τα προαύλια 

των σχολίων όπου η παρουσία των παιδιών κυριαρχεί.  

 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ενηµερώσει τους αναγνώστες για το τι φυτικά είδη δεν πρέπει να 

φυτεύουµε ιδιαίτερα σε σχολικούς χώρους, αλλά και γενικότερα σε χώρους που η παρουσία των παιδιών 



κυριαρχεί, όπως είναι τα πάρκα.  Ειδικότερα θα αναφερθούµε σε είδη τα οποία εκλύουν διάφορα χηµικά µέσω 

των φυτικών µερών τους τα οποία  µπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις, αλλεργίες αλλά και ατυχήµατα. 

Ελπίζουµε πως προσφέροντας τις σωστές πληροφορίες στους αναγνώστες θα αυξήσουν τη γνώση τους στο τι 

είδη φυτών να αποφεύγουν στις φυτεύσεις τους. 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των πληροφοριών έγινε µέσω ιντερνέτ, επιστηµονικών 

εργασιών και βιβλίων.  Μετά τη συλλογή των δεδοµένων ακολούθησε εντατική αξιολόγηση και διασταύρωση 

πληροφοριών.  Το τελικό αποτέλεσµα είναι η παραγωγή πινάκων που παρέχουν πληροφορίες για τα πιο 

σηµαντικά φυτικά είδη που είναι δηλητηριώδη, είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες και είδη που µπορεί να 

προκαλέσουν ατυχήµατα.  Οι πινάκες αυτοί πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για 

τους «Αρχιτέκτονες Τοπίου», αλλά και για την ενηµέρωση όλων µας ώστε να αποφεύγονται λανθασµένες 

φυτεύσεις κυρίως σε προαύλιους χώρους σχολείων για το καλό των παιδιών και όχι µόνο.    

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα παρέχονται σε πέντε πίνακες.  Οι πρώτοι τρεις πίνακες παρέχουν πληροφορίες για φυτικά 

είδη τα οποία προκαλούν δηλητηριάσεις.  Ειδικότερα, ο πίνακας 1 αναφέρεται σε είδη δένδρων, ο πίνακας 2 σε 

είδη θάµνων και ο πίνακας 3 σε είδη αναρριχώµενων, µονοετή και πολυετή πόες και κονδύλους.  Ο πίνακας 4 

παρέχει πληροφορίες για είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες.  Σ’αυτόν τον πίνακα παρέχονται επίσης 

πληροφορίες για το εάν το δένδρο ή ο θάµνος είναι δίοικο ή µόνικο: µια καθοριστική πληροφορία εφόσον 

προσδιορίζει ποιο δένδρο παράγει  τη γύρη ώστε να αποφεύγεται η φύτευση του.  Τέλος, ο πίνακας 5 παρέχει 

αγκαθώδη είδη τα οποία προτείνονται να αποφεύγονται για φύτευση για την αποφυγή ατυχηµάτων.  

 

4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

∆ηλητηριώδη 

Πολλές από τις χηµικές ουσίες που περιέχουν τα φυτά είναι ευεργετικά για τον άνθρωπο.  Αρκετά από αυτά 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή φαρµάκων (Molyneux et al. 2007).  Παρόλα αυτά, τα φυτά παράγουν και 

ουσίες οι οποίες µπορούν να επιβούν επιβλαβής στον ανθρώπινο οργανισµό.  Αρκετά από τα καλλωπιστικά είδη 

είναι βλαβερά και µπορούν να προκαλέσουν µέχρι και το θάνατο. Σύµφωνα µε έρευνα που έχει διεξαχθεί σε 

κέντρα δηλητηριάσεων των Ηνωµένων Πολιτειών έχουν διαπιστωθεί ετησίως πάνω από 100.000 περιστατικά 

δηλητηριάσεων από φυτά (Watson et al., 2004).  Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά δεν 

είναι θανατηφόρα, τα αρνητικά συµπτώµατα που προκαλούν, όπως έντονες κοιλιακές διαταραχές, µας οδηγούν 

στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.  Στην πλειονότητα τους τα φυτά περιέχουν µια γκάµα τοξικών ουσιών οι 

οποίες ευθύνονται για τα αρνητικά αποτελέσµατα (Bradberry and Vale 2007; Lasch and Shawa 1981;  Nelson et 

al., 2007).  Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες αυτών των ουσιών οι οποίες δρουν ως δηλητήρια,: α) τα 

αλκαλοειδή τα οποία είναι και τα πιο συνήθης, β) οι γλυκοσίδες ή γλυκοζίτες όπως οι κυανογενείς οι οποίες 

εµφανίζονται συνήθως σε σπόρους που περιέχουν κυάνιο, και γ) τα αιθέρια έλαια όπως τα οξέα και οι τοξικές 

πρωτεΐνες (Froberg et al. 2007; Παπαγεοργιου κά. 2007).  Τα µανιτάρια αποτελούν µια άλλη µεγάλη κατηγορία 

στην οποία δεν θα αναφερθούµε σε αυτή την εργασία. 

 

Οι ουσίες αυτές µπορεί να βρίσκονται στα διάφορα µέρη του φυτού όπως βλαστός φύλλα, άνθη, καρποί, 

σπόροι και βολβοί.  Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτοµα µικρής ηλικίας είναι αυτά που παθαίνουν τροφικές 

δηλητηριάσεις. Τα παιδιά µέσω του παιχνιδιού ή της περιεργείας τους έρχονται σε επαφή µε τα δηλητηριώδη 

µέρη των φυτών χωρίς να αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο που διατρέχουν.  Παρόλα αυτά θανατηφόρες 

περιπτώσεις είχαµε σε άτοµα µεγάλης ηλικίας τα οποία εξαιτίας της άγνοιας τους χρησιµοποίησαν δηλητηριώδη 

µέρη φυτών και πέθαναν. Τέτοια κρούσµατα έχουν εντοπιστεί από άτοµα που χρησιµοποίησαν κλαδιά 

πικροδάφνης (Nerium oleander) για σούβλισµα µε αποτέλεσµα η δηλητηριώδης ουσία να εισχώρηση στο κρέας 

που έφαγαν.  Έρευνα η οποία διεξάχθηκε µε βάση περιστατικά δηλητηριάσεων έδηξε πως η πικροδάφνη ήταν η 

πιο συχνή αιτία σχετικά µε φυτικές δηλητηριάσεις (Παπαγεωργίου κα. 2007; Ozturk, 2008; Gupta and Mittal, 

2010).  Το γεγονός ότι ποσότητα 5-10 ανθέων πικροδάφνης, καθώς 50-100 βελόνες ίταµου (Taxus baccata) 

είναι αρκετά θανατηφόρες δόσεις για τον άνθρωπο (Buff and Dunk, 1998), θα πρέπει να µας προβληµατίζει 

εφόσον αυτά τα είδη χρησιµοποιούνται τακτικά ως καλλωπιστικά.  ∆υο σπόροι από το είδος Wisteria spp. είναι 

αρκετοί για να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα υγείας (Chiej 1984). Λεπτοµερής περιγραφή σχετικά µε 

είδη τα οποία είναι δηλητηριώδη και χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά παρέχονται από τους πίνακες 1,2,3.  

Επίσης παρέχονται πληροφορίες για το ποιο µέρος του φυτού προκαλεί τη δηλητηρίαση, ποια ουσία και τι 

συµπτώµατα παρουσιάζονται στους ανθρώπους µετά την επίδραση της δηλητηριώδης ουσίας.  



Πίνακας 1. Τα κυριότερα δένδρα που προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που 

είναι δηλητηριώδες, η ουσία που προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα.  

Επιστηµονικό 

όνοµα (Scientific 

name) 

Κοινό όνοµα                

(Common 

name) 

∆ηλητηριώδη 

µέρη (Poisoning 

parts) 

Ουσία                    

(Substance) 

Συµπτώµατα                               

(Symptoms) 

∆ένδρα (Trees) 

Acer rubrum L.  Κόκκινος 

Σφένδαµος (Red 

maple) 

Φύλλα  Οξύ (gallic acid) Λήθαργο, 

ίκτερο, κώµα, 

ακόµη και 

θάνατο 

Aesculus 

hippocastanum L. 

Ιπποκαστανιά            

(Horse Chestnut 

) 

Φύλλα, σπόροι, 

καρποί 

Αλκαλοειδή, 

γλυκοσίδες 

(alkaloid, 

glycosides) 

Νάρκωση 

Betula spp. Σηµύδα (Birch) Φύλλα, σπόροι,   Πόνο στην 

κοιλιά, σοβαρές 

καρδιακές 

επιπλοκές 

Juglans nigra L. Καρυδιά (Black 

walnut ) 

Ρίζα, καρποί, 

ξύλο 

(juglone) Γρήγορη 

αναπνοή, 

κατάθλιψη 

Prunus spp. Πχ. (ex) 

∆αµασκηνιά 

(Plum),  άγρια 

κερασιά (Cherry) 

Φύλλα, σπόροι Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(prunasin 

amygdalin) 

Εµετό, 

πονοκέφαλο, 

ρίγος, κώµα 

Robinia 

pseudacacia 

Ψευδακακία                     

(Black locust) 

Εσωτερικός 

φλοιός, φύλλα, 

σπόροι 

Αιθέριο έλαιο 

(Robin) 

Ναυτία, 

διάρροια, 

δύσπνοια, 

ταχυκαρδία και 

κατάθλιψη 

Malus spp. Μηλιές (Apple) Σπόροι Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(prunasin 

amygdalin) 

Εµετό, 

πονοκέφαλο, 

ρίγος, κώµα 

Melia azederach 

L. 

Μελιά (Bead 

tree) 

Καρπός πολύ 

τοξικός, φύλλα, 

φλοιός, άνθη 

Τοξίνες 

(Tetranortriterpene- 

neurotoxins, 

unspecified 

gastroenteric toxin) 

Βραδυκαρδία, 

διάρροια, εµετό, 

κατάθλιψη, 

αδυναµία  

Quercus spp ∆ρύς (Oak) Καρπός, νεαρά 

φύλλα 

(gallotannins, 

quercitrin, 

quercitin) 

Στοµαχικές 

διαταραχές ή 

δερµατίτιδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2. Οι κυριότεροι θάµνοι που προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που 

είναι δηλητηριώδες, η ουσία που προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα. 

Επιστηµονικό 

όνοµα (Scientific 

name) 

Κοινό όνοµα                

(Common name) 

∆ηλητηριώδη 

µέρη (Poisoning 

parts) 

Ουσία                          

(Substance) 

Συµπτώµατα                               

(Symptoms) 

Θάµνοι (Shrubs) 

Buxus spp. Πυξάρι (Boxwood) Φύλλα, φλοιός Αλκαλοειδές 

(alkaloid buxine) 

Εµετό, ναυτία, 

διάρροια 

Cotoneaster 

horizontalis 

Κυδωνίαστρο               

(Wall cotoneaster) 

Καρπός Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(prunasin, 

amygdalin) 

Εµετό, 

πονοκέφαλο, 

ρίγος, κώµα, 

καρδιά 

Euonymus 

europaeus L. 

Ευώνυµος 

(European spindle 

tree) 

Καρπός,φύλλα, 

άνθη, φλοιός 

Αλκαλοειδες 

(Evonin) 

Πόνο στην 

κοιλία ή 

δερµατίτιδα 

Hydrangea 

macrophylla 

(Thunb.) Ser. 

(Hydrangea) Άνθη Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(cyanogenic 

glycoside) 

Γαστρεντερίτιδα, 

διάρροια, 

δερµατίτιδα 

Ilex aquifolium L. Αρκουδοπούρναρο 

(Holly) 

Καρπός Κυανογενείς 

γλυκοσίδες, 

(cyanogenic 

glycosides)  

Εµετό, ναυτία, 

διάρροια 

Juniperus sabina 

L. 

Άρκευθος (Savine) Καρπός Αιθέριο έλαιο 

(Sabinen) 

Πόνο στην 

κοιλία 

Myrtus communis 

L. 

Μυρτιά κοινή 

(Myrtle) 

Όλα τα µέρη του 

φυτού 

 Εµετό, ναυτία 

Nandina 

domestica Thunb. 

Ναντίνα (Sacred 

Bamboo) 

Καρπός Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(cyanogenic 

glycosides) 

Ναυτία, εµετό, 

στοµαχόπονο, 

ζάλη, καρδιακή 

αρρυθµία, 

θάνατο 

Nerium oleander 

L. 

Πικροδάφνη 

(Oleander) 

Όλα τα µέρη του 

φυτού 

Τριτερπενική 

γλυκοσίδη 

(Oleandrin) 

Ναυτία, εµετό, 

στοµαχόπονο, 

ζάλη, καρδιακή 

αρρυθµία, 

θάνατο 

Prunus 

laurocerasus L. 

∆αφνοκέρασος                 

(Cherry laurel) 

Καρπός,φύλλα Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(prunasin 

amygdalin) 

Εµετό, ρίγος, 

πονοκέφαλο, 

κώµα 

Rhododendron 

spp. 

Ροδόδενδρο, 

Αζαλέα (Azalea) 

Φύλλα, άνθη Tριτερπένιο, 

∆ιτερπένιο 

(Ursolacid, 

Andromedotoxins)  

Εµετό, 

παράλυση,  

καρδιακές 

επιπλοκές, 

θάνατο 

Sambucus 

canadensis L. 

Σαµπούκος 

(American elder) 

Φύλλα, νεαροί 

βλαστοί, ρίζες, 

ανώριµα φρούτα 

Κυανογενείς 

γλυκοσίδες 

(cyanogenic 

glycosides) 

Θάνατο 

Sambucus nigra 

L. 

Σαµπούκος 

(Elderberry) 

Φύλλα, βλαστοί Κυανογενείς 

(prunasin) 

Εµετό, ρίγος, 

πονοκέφαλο, 

κώµα 

Taxus baccata L. Τάξος (Yew) Όλα τα µέρη του 

φυτού, κυρίως 

φύλλα, καρπός 

Αλκαλοειδές 

(Τaxin) 

Θάνατο 



Πίνακας 3. Τα κυριότερα αναρριχώµενα και µερικοί κόνδυλοι, µονοετής και πολυετής πόες που 

προκαλούν δηλητηριάσεις. Παρέχεται το µέρος του φυτού που είναι δηλητηριώδες, η ουσία που 

προκαλεί τις παρενέργειες και τα κύρια συµπτώµατα. 

Επιστηµονικό 

όνοµα (Scientific 

name) 

Κοινό όνοµα                

(Common name) 

∆ηλητηριώδη 

µέρη (Poisoning 

parts) 

Ουσία                          

(Substance) 

Συµπτώµατα                               

(Symptoms) 

Αναρριχώµενα (Climpers) 
Clematis vitalba L. Κλεµάτις 

(Traveller's Joy) 

Όλα τα µέρη του 

φυτού 

Αιθέριο έλαιο 

(Protoanemonin) 

Ερεθιστικά για 

το δέρµα και 

τους 

βλεννογόνους 

Hedera helix L. Κισσός (Ivy) Φύλλα, καρπός (didehydro- 

falcarinol, 

hederasaponins) 

Ερεθισµό 

δέρµατος, 

παραλήρηµα, 

λήθαργος, 

σπασµοί, 

πυρετός 

Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 

Planch. 

Παρθενόκισσος 

(Virginia 

Creeper) 

Φύλλα, καρπός Άλατα καλσίου 

(oxalate) 

Ερεθισµό 

δέρµατος, 

καταστρέφει τα 

νεφρά και άλλα 

όργανα  

Wisteria spp Βιστέρια 

(Wisteria) 

Όλα τα µέρη του 

φυτού ιδίως οι 

σπόροι 

Γλυκοσίδη 

(wistarin), 

πρωτεινη (Lectine) 

Σοβαρά 

προβλήµατα 

υγείας 

Kόνδυλοι, µονοετής πόες, πολυετής πόες (Bolbs, annuals, peranuals) 

Chrysanthemum 

indicu L. Des Moul. 

Χρυσάνθεµο 

(Chrysanthemum) 

Φύλλα, στήµονες  Τερπενικά οξέα, 

εστέρες 

(Arteglasin) 

∆ερµατίτιδα 

Euphorbia 

pulchrrima 

Αλεξανδρινό 

(Euphorbia) 

Οι χυµοί, φύλλα, 

βλαστός 

Τριτερπένια στο 

γαλακτώδη χυµό 

(phorbol esters) 

Ναυτία, 

διάρροια, εµετό 

και  

δερµατολογικούς 

ερεθισµούς 

Hyacinthus 

orientalis L. 

Υάκινθος 

(Hyacinth) 

Όλα τα µέρη του 

φυτού, ιδίως οι 

κόνδυλοι 

(calcium oxalate 

raphides) 

Ερεθισµούς στο 

στόµα, τον 

λαιµό, το 

στοµάχι και τα 

έντερα    

Iris spp. Ίριδα (Iris) Ρίζες, φύλλα  Ρητίνη (irisin) Ερεθισµός 

δέρµατος, 

ναυτία, εµετός 

Kochia scoparia 

(L.) Schrad. 

(Summer 

cypress) 

Φύλλα, άνθη, 

καρπός 

Άλατα (nitrates, 

oxalate) 

∆υσκολία 

αναπνοής, µη 

λειτουργία 

νεφρών και 

συκωτιού, 

θάνατο 

Narcissus spp. Νάρκισσος 

(Daffodil) 

Βολβός,  φύλλα Αλκαλοειδή 

(narcissine, 

galantamine) 

Κυρίως 

δερµατίτιδα, 

εµετό, διάρροια, 

θάνατο 

     

Hydrancea 

macrophylla 

(Thunb.) Ser. 

Ορτανσία 

(Hydrangea) 

Φύλλα, 

µπουµπούκια 

(hydragin) Εµετό, διάρροια, 

ασθµαίνουσα και 

γρήγορη 

αναπνοή 



Αλλεργίες 

Σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια αλλεργική ευαισθησία στη γύρη των φυτών.  Με το όρο 

«αλλεργία» αναφερόµαστε στην αντίδραση του οργανισµού όταν αυτός εκτεθεί σε πολύ µικρή ποσότητα 

«ιδικών» ουσιών οι οποίες ονοµάζεται αλλεργιογόνα (Jelks, 1989).  Μερικά από τα αλλεργικά συµπτώµατα 

είναι βήχας, άσθµα, ρινική καταρροή, δερµατοπάθειες κ.α. Σύµφωνα µε τον Kwong & Cook (2002) η γύρη των 

δένδρων και των γρασιδιών ανήκουν στους κορυφαίους παράγοντες που προκαλούν ασθµατικά συµπτώµατα. 

Επίσης, έρευνα έχει δείξει πως πρωταρχικός  λόγος της αρνητικής αντιµετώπισης των φυτεύσεων από τους 

ανθρώπους είναι τα αλλεργικά προβλήµατα που τους προκαλούν τα φυτά (Lohr et al., 2004).  Συγκεκριµένα για 

την Ελλάδα, τα περισσότερα σχολεία έχουν στους προαύλιους χώρους κάποιο είδος πεύκης (Pinus spp.)   Η 

γύρη που εκλύουν οι αρσενικοί ίουλοι των δένδρων προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα και στα µάτια των παιδιών.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό  παράδειγµα φυτικού είδους που ευδοκιµεί στην Ελλάδα είναι η ελιά (Olea europea) 

της οποίας το άνθος προκαλεί σε πολλά άτοµα ακραίες περιπτώσεις αλλεργικού σοκ.    

 

Τα φυτικά είδη τα οποία προκαλούν αλλεργίες είναι πάρα πολλά.  Ο πίνακας 4 επικεντρώνεται στα δένδρα 

και θάµνους στα οποία καταλήξαµε ότι προκαλούν τα περισσότερα προβλήµατα αλλεργίας κατόπιν εντατικής 

µελέτης σχετιζόµενης βιβλιογραφίας και ιστοσελίδων.  Συνεπώς, θα ήταν προτιµότερο να τα αποφεύγονται στις 

φυτεύσεις µας.  Τι µπορούµε όµως να κάνουµε εφόσον η πλειονότητα των ειδών ανθοφορεί;  Είναι δύσκολο να 

δηµιουργήσουµε µια λίστα ειδών και να πούµε µε 100% βεβαιότητα ότι έχουµε τον «άριστο» συνδυασµό φυτών 

που θα µας παρέχει προαύλιους χώρους χωρίς αλλεργικά κρούσµατα.  Παρόλα αυτά, µπορούµε να έχουµε στο 

νου µας µερικούς καθοδηγητικούς κανόνες που θα µας βοηθήσουν να ελαττώσουµε τις αλλεργίες µε βάσει τα 

φυτικά είδη που θα χρησιµοποιούµε στις φυτεύσεις µας.   

 

Αρχικά, η φυσιολογία των φυτών έρχεται να δώσει µια αρκετά, όµως εν µέρη ικανοποιητική λύση.  

Ειδικότερα, αρκετά φυτικά είδη είναι δίοικα, δηλαδή εµφανίζουν σε ξεχωριστό δένδρο τα αρσενικά και σε 

ξεχωριστό δένδρο τα θηλυκά άνθη. Το γεγονός ότι η γύρη προέρχεται  κατά πλειονότητα από τα αρσενικά άνθη 

µας δίνει την δυνατότητα επιλογής φύτευσης των «θηλυκών» δένδρων.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 

µερικά είδη σφενδάµου (Acer spp.) τα οποία είναι δίοικα (βλέπε πίνακα 4).  Έτσι επιλέγοντας από τα δίοικα 

φυτικά είδη τα θηλυκά δένδρα, ελαττώνουµε την ποσότητα της γύρης στις περιοχές όπου υπάρχουν άτοµα µε 

πιθανά αλλεργικά προβλήµατα: στην περίπτωση των προαύλιων χώρων, τα παιδιά.  Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

έχουµε στο νου µας πως τα «θηλυκά» δένδρα παράγουν καρπούς που σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι 

επιθυµητοί.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Κίνγκο µπίλοµπα (Ginkgo biloba) στα οποία ο καρπός που 

παράγουν τα θηλυκά δένδρα είναι δύσοσµος. 

 

Επίσης, φυτά των οποίων η γύρη είναι κολλώδες και µεγάλων διατάσεων ώστε να µεταφέρεται µε επιτυχία 

µέσω του εντόµου, προκαλούν συνήθως ελάχιστα προβλήµατα αλλεργίας. Τα άνθη αυτών των ειδών είναι ως 

επί το πλείστον πολύχρωµα και µεγάλα. Το µειονέκτηµα όµως αυτών των φυτικών ειδών είναι η προσέλκυση 

εντόµων.  Γι’ αυτό θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφεύγουµε είδη τα οποία συνήθως 

ελκύουν έντοµα που µπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή περιστατικά όπως οι µέλισσες (Frankie et al. 2002).  

Εξαιρέσεις υπάρχουν και εδώ, όπως τα είδη των τριαντάφυλλων τα οποία παρόλο που έχουν µεγάλα πολύχρωµα 

άνθη µε κολλώδη γύρη, προκαλούν αρκετές αλλεργίες (βλέπε πίνακα 4).  

    

Ένας άλλος καθοδηγητικός κανόνας είναι και η σωστή τοποθεσία των φυτών.  Έτσι εύλογο θα ήταν να 

γνωρίζουµε τους επικρατούντες ανέµους της περιοχής όπου βρίσκετε το σχολείο.  Κατά κύριο κανόνα οι άνεµοι 

είναι συνήθως βορειοδυτικοί.  Έτσι φυτά τα οποία πιθανόν να παράγουν γύρη, θα ήταν ευνόητο να µην 

φυτεύονται στις βορειοδυτικές  περιοχές ώστε η µεταφορά της γύρης µέσω του ανέµου να ελαχιστοποιείται 

στους προαύλιους χώρους όπου τα παιδιά παίζουν.  Παρόλο που οι βορειοδυτικοί άνεµοι είναι οι 

επικρατέστεροι, το κάθε σχολείο θα πρέπει να µελετάται ξεχωριστά και ιδικά µε βάσει το «µικροκλίµα» που 

επικρατεί στο υπό φύτευση σχολείο. Συνεπώς, µε βάσει το µικροκλίµα θα πρέπει να λαµβάνεται χώρα και το τι 

φυτικά είδη είναι σε θέση να αναπτυχθούν µε βάσει τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.  Ως 

επί το πλείστον, θα πρέπει χρησιµοποιούνται είδη τα οποία ευδοκιµούν στην υπό µελέτη περιοχή.  Έτσι 

αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας της φύτευσης, ενώ το ποσοστό της παραγόµενης γύρης είναι το ελάχιστο 

δυνατό.   

 

Ατυχήµατα 

Ένας χώρος όπως τα σχολικά προαύλια, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εφόσον τα παιδιά είναι οι κατά το 

πλείστον χρήστες του χώρου.  Η αποφυγή φύτευσης ειδών τα οποία µπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις 

και αλλεργίες είναι εξίσου σηµαντική µε την αποφυγή ειδών που µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα στα 

παιδιά.  Έτσι, πολλές φορές φυτεύοντας το λάθος είδος στο λάθος µέρος υπάρχει έντονος ο κίνδυνος 

ατυχήµατος.   

 



 

Πίνακας 4. Τα κυριότερα δένδρα και θάµνοι που προκαλούν αλλεργίες. Παρέχεται η επιστηµονική 

ονοµασία, η κοινή Ελληνική, η κοινή Αγγλική και το εάν είναι δίοικα ή µόνοικα. 

Επιστηµονικό όνοµα                 

(Scientific name) 

Κοινό Ελληνικό 

όνοµα (Common 

Greek name) 

Κοινό Αγγλικό όνοµα 

(Common English 

name) 

∆ίοικα (∆)/Μόνοικα 

(Μ)    (Dioecious/ 

Monoecious) 

∆ένδρα (Trees) 

Acer spp. (male)* Σφένδαµο (Αρσενικό)  Maples (male) ∆ ή Μ 

Acer campestre L. Σφένδαµο Field maple Μ 

Acer negundo L. (male ) Σφένδαµο (Αρσενικό) Boxelder (male) ∆ 

Acer pseudoplatanus L. Ψευδοπλάτανος Sycamore Μ 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Σκλήθρο Alder Μ 

Betula spp. Σηµύδα Birch Μ 

Carya spp. Κάρια Hickory Μ 

Cedrus spp. Κέδρος Cedar Μ 

Eucalyptus spp. Ευκάλυπτος Eucalyptus Μ 

Fagus sylvatica L. Οξιά  Beech Μ 

Fraxinus spp. (male) Φράξος (Αρσενικό) Ash (male) ∆ 

Junglans regia Καρυδιά  Walnut Μ 

Liquidambar styraciflua L. Λικιδάµβαρη Sweetgum Μ 

Morus spp. Μουριά Mulberry ∆ 

Olea europaea L. Ελιά  Olive Μ  

Phoenix spp. Φοίνικας Palm ∆ 

Pinus spp. Πεύκο Pine Μ 

Platanus orientalis L. Πλάτανος Oriental plane Μ 

Populus spp. Λεύκα Cottonwood ∆ 

Prunus caroliniana Aiton. Προύνος Carolina laurelcherry M 

Quercus spp. Βελανιδιά  Oak Μ 

Salix alba L. Ιτιά White willow ∆ 

Ulmus spp. Φτελιά Elm Μ 

Θάµνοι (Shrubs) 

Citrus spp. Πχ. πορτοκαλιά Sweet orange Μ  

Cupressus spp. Κυπαρίσσι Cypress Μ 

Juniperus excelsa M. Bieb. Άρκευθος Grecian Juniper ∆ 

Rosa spp. Τριανταφυλλιά Rosa Μ  

Syrina vulgaris L. Πασχαλιά Common lilac M 

*Εξαρτάται από το είδος του σφένδαµου εάν είναι δίοικο ή µόνοικο  
  

Συνεπώς, τα αγκαθωτά φυτικά είδη θα πρέπει να αποφεύγονται εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας τους 

για ατύχηµα.  Τα αγκάθα (πχ. Rosa spp.) ή το βελονοειδές φύλλωµα (πχ. Juniperous spp.)  αποτελούν κίνδυνο 

ατυχήµατος για τα ανέµελα και απρόσεκτα παιδιά (πίνακας 5).  Ερευνητές έχουν δείξει πως τα αγκάθια δεν 

προκαλούν µόνο επιδερµικές πληγές, αλλά πολλές φορές τα αγκάθια φέρουν επάνω τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς.  Αυτοί οι µικροοργανισµοί µπορεί να είναι επιβλαβής µύκητες, αερόβια ή αναερόβια 

βακτήρια, όπως το  Clostridium perfringens, τα οποία κατορθώνουν να εισέρθουν στον οργανισµό µας µέσω της 

επιδερµικής πληγής που προκλήθηκε από τα αγκάθια ή τις βελόνες (Halpern et al., 2007).  Τα αποτελέσµατα 

πολλές φορές είναι πολύ αρνητικά για την υγεία του ανθρώπινου οργανισµού.  Ένας άλλος παράγοντας που θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις φυτεύσεις είναι το µέγεθος του καρπού που παράγουν τα δένδρα σε 

συνδυασµό µε το ύψος που µπορούν να φτάσουν, σύµφωνα πάντα τη φυσιολογία τους.  Έτσι, είδη όπως η 

ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum L.) που γίνεται αρκετά ψηλό δένδρο (30 µ), φέρουν αρκετά µεγάλους 

αγκαθωτούς καρπούς, οι οποίοι είναι αρκετά επικίνδυνοι όταν πέφτουν από αρκετά µεγάλο ύψος.  Ενώ είδη 



όπως Prunus spp. παρόλο που παράγουν αρκετά µεγάλο καρπό, το ύψος τους δεν είναι αρκετά µεγάλο (περίπου 

5-8 µ) ώστε να προκαλέσουν ατυχήµατα µε την πτώση των καρπών.  Τέλος, φυτικά είδη των οποίων το ξύλο 

σπάει πολύ εύκολα θα ήταν προτιµότερο να αποφεύγονται στις φυτεύσεις.  Είδη όπως τα Populus spp., τα 

Ulmus spp. και τα Pinus spp., εξαιτίας του µαλακού τους ξύλου έχουν την τάση να σπάνε εύκολα κάτω από την 

πίεση του ανέµου και του χιονιού προκαλώντας ατυχήµατα.  Επίσης, αυτά τα είδη είναι πολύ επιρρεπή σε 

προσβολές βακτηρίων τα οποία ευθύνονται για τη δηµιουργία «κουφάλων», µε αποτέλεσµα να αποδυναµώνεται 

το ξύλο του δένδρου περισσότερο και να σπάει ακόµα πιο εύκολα: χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πλάτανος 

(Platanus orientalis L.). 

 

Πίνακας 5. ∆ένδρα και θάµνοι που έχουν αγκάθια ή βελόνες. Παρέχεται η επιστηµονική ονοµασία, η 

κοινή Ελληνική, η κοινή Αγγλική. Κωνοφόρα είδη όπως η ελάτη τα πεύκα κτλ δεν αναφέρονται µε 

εξαίρεση µερικά είδη άρκευθου. 

Επιστηµονικό όνοµα                 

(Scientific name) 

Κοινό Ελληνικό όνοµα               

(Common Greek name) 

Κοινό Αγγλικό όνοµα 

(Common English name) 

  ∆ένδρα (Trees)   

Aesculus hippocastanum L. Ιπποκαστανιά Horse chestnut 

Gleditsia triacanthos L. Γκλεντίτσια τριάκανθος Honey locust  

Castanea sativa Mill. Καστανιά Sweet chestnut 

Phoenix spp. Φοίνικας Cretan date palm 

Prunus spinosa L. Τσαπουρνιά Sloe 

Punica granatum L. Ροδιά Pomegranate 

Pyrus amygdaliformis Vilm.  Γκορτσιά Almond-leaf pear 

Robinia pseudoacacia L. Ψευδακακία Black locust 

  Θάµνοι (Shrubs)   

Rubus spp. Bάτος, βατόµουρο Berries 

Berberis spp. Βερβερίδα Barberry 

Cactus spp. Κάκτος Cactus 

Citrus spp. Πχ. πορτοκαλιά Citrus trees 

Crataegus spp.  Κράταιγος  Hawthorn 

Ilex aquifolium L. Αρκουρδοπούρναρο Holly 

Juniperus nana Syme. Άρκευθος Juniper 

Juniperus oxycedrus L. Άρκευθος Prickly juniper 

Pyracantha coccinea M.J.Roe Πυράκανθα Firethorn 

Quercus coccifera L. Πουρνάρι Kermes oak 

Rosa spp. Τριανταφυλλιά Rose 

Ruscus aculeatus L. Ρούσκος ο ακιδωτός  Butcher's broom 
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