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ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ:
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΛΥΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΛΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάλυση γύρης και λοιπών παλυνο-

μόρφων1 έχει καθιερωθεί ως μια από τις 

βασικές μεθόδους μελέτης των αλληλεπι-

δράσεων του προϊστορικού ανθρώπου και 

του φυσικού περιβάλλοντος (Iversen 1941, 

Behre 1990, Konigsson, 1989, Kούλη & Δερ-

μιτζάκης 2002), ειδικά μετά την εξάπλωση 

της καλλιέργειας της γης κατά τη Νεολιθι-

κή περίοδο. Η δυνατότητα ή μη ανίχνευσης 

της πρώιμης επιρροής του ανθρώπου στην 

παλαιοβλάστηση με τη μέθοδο της ανά-

λυσης γυρεοκόκκων στην Ελλάδα αποτε-

λεί σημείο έντονων συζητήσεων (Willis & 

Bennett 1994, 1996, Magri 1996, Edwards et 
al. 1996). Στην πλειοψηφία των δημοσιευμέ-

νων Ολοκαινικών παλυνολογικών διαγραμ-

μάτων από την Ελλάδα δεν εμφανίζονται 

στοιχεία για εκτεταμένη γεωργική δραστη-

ριότητα νεώτερη από περίπου 6000 χρό-

νια πριν από σήμερα (Bottema 1974, 1979, 

Willis 1994). Η τοπικής σημασίας επιρροή 

του νεολιθικού ανθρώπου στην παλαιοβλά-

στηση αποδόθηκε στη χρήση πρωτόγονων 

τεχνολογιών για την καλλιέργεια της γης 

και στην μικρή πυκνότητα του πλυθησμού 

(Willis & Bennett 1994). Ομως ο διαρκώς αυ-

ξανόμενος αριθμός νεολιθικών θέσεων που 

ανακαλύπτεται στη βόρεια Ελλάδα δεν αφή-

νει καμία αμφιβολία για την ανάπτυξη εκτε-

ταμένων γεωργικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώ-

τημα για το αν τα δεδομένα που έχουν μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλα για 

την ανίχνευση την επιρροής του ανθρώπου 

στην βλάστησης καθώς α) η ανάλυση των 

παλυνοφασμάτων είναι αρκετά χαμηλή 

(Edwards et al. 1996), β) η πλειοψηφία των 

διαγραμμάτων είναι από θέσεις μακριά από 

γνωστούς μέχρι σήμερα οικισμούς (Janssen 

1986, Bos & Janssen 1996) και γ) τα ιζήματα 

που έχουν αναλυθεί δεν είναι κατάλληλα για 

ανίχνευση της επιρροής της πρώιμος καλλι-

έργειας στη βλάστηση (Bottema 1979).

Στόχος της παλυνολογικής έρευνας στη 

λίμνη Ορεστιάδα της Καστοριάς είναι η δι-

ερεύνηση και ανασύσταση του παλαιοπε-

ριβάλλοντος στην περιοχή του λιμναίου 

οικισμού του Δισπηλιού και η εκτίμηση της 

επιρροής της ανθρώπινης δραστηριότητας 

στην παλαιοβλάστηση. Τα παλυνολογικά 

διαγράμματα που προέκυψαν από την μι-

κροσκοπική ανάλυση εμφανίζουν ισχυρά 

στοιχεία για έντονη ανθρωπογενή επιρροή 

στο φυσικό περιβάλλον, η οποία συμπίπτει 

χρονικά με τη νεολιθική κατοίκηση στην πε-

ριοχή. 

1  ΄Ολα τα ανθεκτικά στο υδροχλωρικό και υδροφθορικό οξύ (HCl και HF), οργανικού τοιχώματος  μικροαπολιθώ-

ματα που μπορεί να συμμετέχουν σ’ ένα παλυνολογικό παρασκεύασμα. 
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ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελετήθηκαν δείγματα δύο πυρήνων (Γ25 

και Γ26) από το νότιο τμήμα της λίμνης Ορε-

στιάδας ως προς το ποσοτικό και ποιοτικό 

τους περιεχόμενο σε γυρεόκοκκους και άλλα 

παλυνόμορφα. Οι πυρήνες Γ25 και Γ26 παρό-

τι απέχουν μεταξύ τους μόλις 800m, παρου-

σιάζουν σημαντικές λιθολογικές διαφοροποι-

ήσεις: ο πυρήνας Γ25 περιλαμβάνει φυσικές 

αποθέσεις της λίμνης, ενώ το ανώτερο τμή-

μα του πυρήνα του Γ26 αποτελείται από αν-

θρωπογενείς επιχώσεις αντίστοιχης φάσης με 

αυτές του λιμναίου οικισμού. Ο συσχετισμός 

και η χρονολόγηση των δύο πυρήνων (Εικ.1) 

προέκυψε από βιοστρωματογραφικά και ρα-

διοχρονολογικά δεδομένα. Οι βιοζώνες συγκέ-

ντρωσης γυρεοκόκκων που χρησιμοποιήθη-

καν, έχουν προταθεί από το Bottema (1974) 

για τη ΒΔ Ελλάδα και επιβεβαίωση αυτών έγι-

νε με ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis, 

Grimm 1987). Λόγω της χαμηλής περιεκτικό-

τητας των αποθέσεων σε οργανική ύλη πραγ-

ματοποιήθηκαν AMS 14C ραδιοχρονολογήσεις 

σε γυρεόκοκκους Πεύκης από τον πυρήνα Γ25 

στο εργαστήριο GeoForschungsZentrum του 

Potsdam (Πίνακας 1).

Τα παλυνοφάσματα εκτείνονται χρονι-

κά έως την Όψιμη Παγετώδη περίοδο, πα-

ρέχοντας έτσι μια συνεχή καταγραφή της 

ιστορίας της βλάστησης για τα τελευταία 

14000 χρόνια περίπου (Κούλη 2002). Συ-

νοπτικά, η ζώνη W αντιστοιχεί στην Όψι-

μη Παγετώδη περίοδο και χαρακτηρίζεται 

από ανοικτή βλάστηση με Artemisia (Πί-

νακας Ι, φωτ. 6) και Chenopodiaceae (Πί-

νακας Ι, φωτ. 12), η δε υποζώνη W3 αντι-

κατοπτρίζει την πρώιμη εξάπλωση του 

κωνοφόρου δάσους στο τέλος της τελευ-

ταίας Παγετώδους περιόδου. Η αρχή του 

Ολοκαίνου (ζώνη Χ, 10500-8000BP) χα-

ρακτηρίζεται από την εξάπλωση ανοικτού 

φυλλοβόλου δρυοδάσους στην περιοχή, 

ενώ η ζώνη Υ αντιπροσωπεύει για την πε-

ριοχή την περίοδο της μέγιστης εξάπλωση 

των δασικών φυτών (βελανιδιές, πεύκα, 

έλατα, σκυλόγαυροι, μελιόγαυροι, φτελιές 

κ.α). Τέλος, η ζώνη Ζ περιγράφει την δια-

ταραγμένη από την ανθρώπινη δραστη-

ριότητα βλάστηση των τελευταίων 4500-

5000 ετών. 

Εικ. 1 Λιθολογία, συσχετισμός και χρονολόγηση 
πυρήνων Γ25 και Γ26.

Πίν. 1 Αποτελέσματα AMS ραδιοχρονολόγησης από τον πυρήνα Γ25

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΛΗ
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Πιν. Ι  Φωτογραφίες παλυνομόρφων από τις αποθέσεις της λίμνης Ορεστιάδας. Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 10μ.

Φωτ.  1, 2: Pinus (Πεύκη) υψηλή (1) και χαμηλή (2) εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  3: Quercus (δρυς), πολική όψη, υψηλή εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  4, 5: Juglans (καρυδιά), πλάγια πολική όψη, υψηλή (4) και χαμηλή (5) εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  6: Artemisia (αψιθιά), πολική όψη, χαμηλή εστίαση, δείγμα Γ2589.
Φωτ.  7: Poaceae (αγροστώδη), χαμηλή εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  8: Plantago lanceolata type, χαμηλή εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  9, 10: Compositae liguliflorae, ισημερινή όψη, υψηλή (9) και χαμηλή (10) εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  11: Cerealia type (δημητριακά), χαμηλή εστίαση, δείγμα Γ2554.
Φωτ.  12: Chenopodiaceae, υψηλή εστίαση, δείγμα Γ2589.
Φωτ.  13: type 207 (ασκοσπόριο μύκητα), δείγμα Γ2501.
Φωτ.  14-15: Spinacia type (σπανάκι), υψηλή (14) και χαμηλή (15) εστίαση, δείγμα Γ2586. 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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Εικ. 4 Αναπαράσταση της παλαιοβλάστησης στην περιοχή του λιμναίου οικισμού και της εξέλιξής 
της στο χρόνο.
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Το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται 

στη ζώνη Υ, που -για τα αδιατάρακτα από 

τον άνθρωπο περιβάλλοντα- αντιπροσω-

πεύει το διάστημα κατά το οποίο τα δάση 

παρουσιάζουν τη μέγιστη εξάπλωσή τους 

στην ιστορία της Β. Ελλάδας τόσο από άπο-

ψη πυκνότητας όσο και ποικιλότητας. Η 

εγκατάσταση του προϊστορικού Δισπηλιώ-

τη στην περιοχή αφήνει έντονα σημάδια 

στη φυσική βλάστηση. Για το διάστημα της 

ανθρωπογενούς επιρροής στο περιβάλλον 

αναγνωρίσθηκαν 7 τοπικές βιοζώνες συ-

γκέντρωσης γυρεοκόκκων (χλωριδικές φά-

σεις Di-I έως Di-VII) βάσει της διακύμανσης 

του λόγου δενδρωδών/μη δενδρωδών φυ-

τών (ΑΡ/ΝΑΡ), οποίος εκφράζει τη μεταβο-

λή της έκτασης και πυκνότητας του δάσους, 

το δε ανθρωπογενές τοπίο κάθε χλωριδι-

κής φάσης περιγράφηκε με βάση τα είδη-

δείκτες καλλιέργειας και βοσκής (Εικ. 2-3).

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η βλάστηση της λεκάνης της Καστοριάς 

(Εικ. 4) πριν την εγκατάσταση του νεολι-

θικού ανθρώπου στην περιοχή (χλωριδική 

φάση Υa) χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση, 

τα οποία εξαπλώνονται ακόμα και στις περι-

οχές κοντά στη λίμνη Ορεστιάδα. Κάτω από 

τη ζώνη του κωνοφόρου δάσους, με πεύ-

κα (Pinus, Πίνακας Ι, φωτ. 1-2) και έλατα 

(Abies), εξαπλώνεται μια μικρή ζώνη με δά-

σος οξιάς (Fagus), ενώ στα ενδιάμεσα και 

χαμηλά υψόμετρα κυριαρχεί το μικτό φυλ-

λοβόλο δρυοδάσος με σημαντική συμμε-

τοχή του σκυλόγαυρου (Carpinus/Ostrya 
type), της φλαμουριάς (Tilia), της φουντου-

κιάς (Corylus), της μουρτζιάς (Crataegus 
monogyna type) και της φτελιάς (Ulmus). Η 

ποώδης βλάστηση παρότι περιορίζεται σε 

μια στενή ζώνη γύρω από τη λίμνη, εμφανί-

ζει μεγάλη ποικιλότητα, χαρακτηριστικό της 

ανοικτής βλάστησης στην ηπειρωτική Ελ-

λάδα ακόμα και σήμερα (Polunin 1980). Εν-

δεικτικά, αναφέρουμε την παρουσία του λυ-

κίσκου (Humulus lupulus), της τσουκνίδας 

(Urtica doica) και του πετρόχορτου (Sedum 
type). Στα αμμώδη εδάφη γύρω από τη λί-

μνη φύεται τριφύλλι της άμμου (Spergoula 
arvensis), μολόχες (Malva) και στις όχθες 

σκλήθρα (Alnus). 

Σημαντική είναι η συνεχής παρουσία γυ-

ρεοκόκκων καρυδιάς (Juglans, Πίνακας Ι, 

φωτ. 4-5) ήδη από την φάση Ya και για όλες 

τις χλωριδικές φάσεις, καθώς φαίνεται ότι 

αποτελεί μέρος της φυσικής βλάστησης της 

περιοχής συμμετέχοντας στη σύσταση του 

μικτού φυλλοβόλου δρυοδάσους. Η εμφάνι-

ση της καρυδιάς περίπου 7500 χρόνια πριν 

από σήμερα αποσυνδέει το δέντρο αυτό 

από τη σχέση που του είχε αποδοθεί με τον 

άνθρωπο (Beug 1962, Αthanasiadis 1975, 

Filipovitch 1977, Bottema 1974, 1980) και 

το κατατάσσει στα ιθαγενή φυτά της Βαλ-

κανικής Χερσονήσου (Κούλη & Δερμιτζάκης 

1999, Κούλη 2002).

Τα πρώτα σημάδια διαταραχής της φυ-

Πίν. 2 Προσδιορισθέντες μορφότυποι γυρεοκόκκων και εδώδιμα είδη που αυτοί περιλαμβάνουν

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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σικής βλάστησης καταγράφονται κατά την 

χλωριδική φάση Di-I, οπότε παρατηρείται 

σταδιακή υποχώρηση του δάσους, ενώ αρ-

χίζει να επεκτείνεται η χαμηλή βλάστηση. 

Τα δέντρα που επηρεάζονται αρχικά είναι 

τα πεύκα και τα έλατα και στη συνέχεια οι 

βελανιδιές. Παρότι ο βιότοπος των κωνοφό-

ρων βρίσκεται μακρύτερα από τον οικισμό 

σε σχέση με αυτόν του μικτού φυλλοβόλου 

δρυοδάσους, η υποχώρηση του οφείλεται 

στην προτίμηση που έδειχνε ο Δισπηλιώ-

της για τη χρήση κωνοφόρων δέντρων ως 

δομικού υλικού για τις καλύβες του (Ντί-

νου 2002). Αντίθετα, η υποχώρηση του δρυ-

οδάσους αποδίδεται σε σταδιακή εκχέρσω-

ση περιοχών για χρήσεις καλλιέργειας και 

βοσκής. Αρχικά, ως χώροι καλλιέργειας και 

βοσκής χρησιμοποιήθηκαν οι λίγες ανοικτές 

εκτάσεις που προϋπήρχαν και όταν αυτές 

πλέον δεν επαρκούσαν, προς το τέλος της 

φάσης Di-I, άρχισε η αποψίλωση των κοντι-

νών περιοχών του δρυοδάσους. 

Η έναρξη της καλλιέργειας στην περι-

οχή διαπιστώνεται από την εμφάνιση μι-

κρών ποσοστών δημητριακών (Cerealia 
type) και την ταυτόχρονη αύξηση των ζιζανί-

ων (Compositae liguliflorae και tubuliflorae, 
Rumex acetoca, Rannunculus acris) καθώς 

και μορφοτύπων οι οποίοι περιλαμβάνουν 

εδώδιμα φυτά π.χ. Brassicaseae, Apiaceae, 

Leguminosae (Πίνακας 2). H παρουσία των 

παραπάνω μορφοτύπων στα φάσματα δεν 

πιστοποιεί την ύπαρξη των ειδών αυτών, 

άλλα αποτελεί ένδειξη παρουσίας τους. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, η αύξηση της πα-

ρουσίας των παραπάνω μορφοτύπων μπο-

ρεί να συνδεθεί με τη δράση του ανθρώπου. 

Αντίστοιχα, η βοσκή πιστοποιείται από τη 

γενικότερη μορφή της ανοικτής βλάστησης 

με πλήθος ζιζανίων καθώς και την παρουσία 

του κοπρόφιλου μύκητα Sordaria (van Geel 

et al. 2003). Σκλήθρα, κυπερώδη και πτερι-

δόφυτα αποτελούν τη βλάστηση της όχθης, 

ενώ οι καλαμιώνες είναι πολύ περιορισμένοι 

και η υδροχαρής βλάστηση αποτελείται από 

σπαργάνια, Ceratophyllum και νούφαρα. 

Η υποχώρηση-αποψίλωση των δασών 

γίνεται συστηματικότερη κατά την χλωριδι-

κή φάση Di-II, παρέχοντας σαφέστερα στοι-

χεία για τη δράση του νεολιθικού Δισπηλιώ-

τη. Τα πεύκα και οι βελανιδιές υποχωρούν, 

δίνοντας τη θέση τους σε εκτάσεις με χαμη-

λή βλάστηση. 

Η σημαντική εξάπλωση των αγρωστω-

δών (Poaceae, Πίνακας Ι, φωτ. 7) και δημη-

τριακών (Cerealia type, Πίνακας Ι, φωτ. 11) 

και η συντριπτικά μεγαλύτερη παρουσία δη-

μητριακών στα φάσματα του πυρήνα Γ26 

συνηγορούν υπέρ της τοποθέτησης των χώ-

ρων καλλιέργειας σε άμεση γειτνίαση με το 

λιμναίο οικισμό, σε συμφωνία με την αρχαι-

οβοτανική έρευνα, η οποία έχει προτείνει τη 

χρήση χωραφιών με τη μορφή κήπων στο 

εσωτερικό του οικισμού (Μαγκαφά 2002). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφά-

νιση γυρεόκοκκων Spinacia type (σπανά-

κι, Chenopodiaceae, Πίνακας Ι, φωτ. 14-15) 

τόσο στη φάση Di-II όσο και σε φάσματα κα-

τώτερα από αυτή (φάση Υα). Τα ευρήματα 

αυτά είναι σημαντικά, παρά το μικρό πλή-

θος τους, διότι στοιχειοθετούν την προέλευ-

ση του φυτού από τη Βαλκανική (Mulder 

1996α), και επιπλέον αφορούν εδώδιμο 

φυτό, το οποίο βρισκόταν στη διάθεση του 

προϊστορικού πληθυσμού της περιοχής. 

Εξω και γύρω από τον οικισμό υπήρ-

χαν εκτεταμένα λιβάδια, των οποίων το με-

γαλύτερο μέρος χρησιμοποιούνταν για βο-

σκή, όπως πιστοποιείται από την έντονη 

παρουσία ζιζανίων, ειδικά των Compositae 

liguliflorae (Πίνακας Ι, φωτ. 9-10), 

Plantago lanceolata (Πίνακας Ι, φωτ. 8) και 

Ranunculaceae (Behre 1981) και συστάδων 

με σκληρόφυλλες αρκεύθους (Juniperus).Τα 

δέντρα γύρω από την όχθη περιορίζονται, 

πιθανώς εξ’ αιτίας της χρήσης του σκλήθρου 

ως δομικό υλικό για τις καλύβες (Ντίνου 

2002), ενώ η υδροχαρής βλάστηση, σπαργά-

νια, νούφαρα και λίγοι καλαμιώνες, εμφανί-

ζεται σχετικά σταθερή.

Η εξάπλωση του μεικτού φυλλοβόλου 

δρυοδάσους, που χαρακτηρίζει τη χλωριδική 

φάση Di-III, αποδίδεται σε περιβαλλοντικές 

μεταβολές και δε συμβαδίζει με αντίστοιχη 

μείωση της έκτασης της καλλιέργειας. Αντί-

θετα, η καλλιέργεια, ιδιαίτερα των δημητρια-

κών, παρουσιάζεται εντατικοποιημένη, ενώ 

η ταυτόχρονη μείωση των ειδών-δεικτών 

βοσκής (Chenopodiaceae, Rumex acetosa 

κ.α.) δείχνει ότι το δάσος επεκτάθηκε σε 
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εκτάσεις οι οποίες χρησίμευαν ως βοσκότο-

ποι. Επέκταση των δασών έχει καταγραφεί 

και σε άλλες θέσεις της βόρειας Ελλάδας για 

την περίοδο 6500-5000 ΒΡ (ζώνη Υ2) και 

έχει αποδοθεί σε αύξηση της θερμοκρασίας 

κατά το θέρος (Bottema 1974, Willis 1994). 

Παρόλα αυτά, η ταύτιση της έναρξης της ζώ-

νης Υ2 με τη χλωριδική φάση Di-III είναι πα-

ρακινδυνευμένη, λόγω του έντονου πολι-

τιστικού φίλτρου που ελέγχει τα φάσματα 

των δύο πυρήνων. 

Τα δάση υποχωρούν κατά τη διάρκεια 

της χλωριδικής φάσης Di-IV, με εντονότε-

ρη υποχώρηση αυτή του μικτού φυλλοβό-

λου δρυοδάσους. Η υποχώρηση του δάσους 

επηρεάζει τις βελανιδιές (Quercus, Πίνακας 

Ι, φωτ. 3) στα χαμηλά-ενδιάμεσα υψόμε-

τρα, τα πεύκα στα ενδιάμεσα-υψηλά, αλλά 

και τους σκυλόγαυρους, δέντρα που μέ-

χρι τότε συμμετείχαν στη σύνθεση του μι-

κτού φυλλοβόλου δρυοδάσους. Η υποχώρη-

ση του δάσους οφείλεται στην οικολογική 

πίεση του οικισμού και τη διαρκή εκμετάλ-

λευση της ξυλείας ως πρώτη ύλη για δομικό 

υλικό (πεύκα και έλατα) και καύση (βελανι-

διές), όπως αποδεικνύεται από την ανθρα-

κολογική έρευνα (Ντίνου 2002). Οι απο-

ψιλωμένες περιοχές χρησιμοποιούνται για 

την επέκταση της καλλιέργειας δημητρια-

κών και άλλων κηπευτικών (Brassicaceae, 

Leguminosae και Apiaceae) και ως βοσκό-

τοποι. Η μορφή της ανοικτής βλάστησης, 

τα είδη-δείκτες βοσκής καθώς και η εντο-

νότερη, απ’ ότι σε άλλες φάσεις, παρουσία 

των κοπρόφιλων μυκήτων της οικογένειας 

των Sordariaceae (van Geel et al. 1981/82, 

1989, 2003) υποδεικνύουν εκτεταμένη κτη-

νοτροφία στην περιοχή. Επιπλέον η αυξημέ-

νη παρουσία του μύκητα type 207 (Πίνακας 

Ι, φωτ. 13), ο οποίος υποδηλώνει αυξημένη 

εισροή κλαστικού υλικού στο λιμναίο οικο-

σύστημα (van Geel et al. 1989), είναι χαρα-

κτηριστική της διάβρωσης των αποψιλωμέ-

νων εδαφών.

Η σταδιακή εξάπλωση των πεύκων και 

σε μικρότερο βαθμό της βελανιδιάς, η αύξη-

ση των δεικτών καλλιέργειας, κυρίως δημη-

τριακών, και η μείωση των ειδών δεικτών 

βοσκής χαρακτηρίζουν τη φάση Di-V. 

Η φάση Di-VI χαρακτηρίζεται από υπο-

χώριση της δασικής βλάστησης, τόσο των 

δασών με κωνοφόρα όσο και των δρυοδα-

σών. Για πρώτη φορά, η εκμετάλλευση των 

δασών επηρεάζει και δέντρα τα οποία συμ-

μετέχουν με μικρότερους αριθμούς στη σύν-

θεση του δάσους, όπως οι οξιές, οι γαύροι, 

οι σφένδαμοι, ενώ τη γενικότερη εικόνα δεν 

ακολουθούν οι καρυδιές, οι ιτιές, οι φλαμου-

ριές και οι φτελιές. Αντίθετα, τα είδη δείκτες 

καλλιέργειας αγγίζουν τη μέγιστη εξάπλωσή 

τους και τα αντίστοιχα είδη δείκτες βοσκής 

παρουσιάζονται πολύ αυξημένα. Η χαμηλή 

στάθμη της λίμνης δημιουργεί πλήθος υγρο-

λίβαδων, μέρος των οποίων χρησιμοποιείται 

για καλλιέργεια κηπευτικών (Apiaceae). Η 

υπόλοιπη υδρόφιλη βλάστηση αποτελείται 

από μολόχες, κυπερώδη και σκλήθρα. Μέσα 

στη λίμνη συναντούμε αρκετούς καλαμιώ-

νες, ψαθιά και σπαργάνια.

Η εικόνα σταδιακής ανάκαμψης της φυ-

σικής βλάστησης που παρουσιάζει η χλω-

ριδική φάση Di-VII μπορεί να αποδοθεί σε 

σταδιακή εγκατάλειψη των δραστηριοτή-

των που επηρεάζουν το περιβάλλον της πε-

ριοχής του οικισμού. Οι χώροι καλλιέργειας 

και βοσκής υποχωρούν σταδιακά -όπως συ-

νάγεται από την πτώση των τιμών όλων των 

ειδών δεικτών- με τέτοιο ρυθμό, όμως, που 

επιτρέπει την ταυτόχρονη εξάπλωση του 

μεικτού φυλλοβόλου δρυοδάσους. Σημαντι-

κό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέγιστο της 

παρουσίας του Brachysporium, μύκητα που 

συμβάλει στην αποσύνθεση του ξύλου (van 

Geel et al. 1981/82). Η σταθερή παρουσία 

του σε όλες τις φάσεις του οικισμού είναι λο-

γικό επακόλουθο της φυσικής φθοράς που 

παρουσίαζαν οι ξύλινες καλύβες του λιμναί-

ου οικισμού. Η μέγιστη εξάπλωσή του στην 

τελευταία χλωριδική φάση του οικισμού πι-

θανώς συνδέεται με εγκατάλειψη του οικι-

σμού και την κατά συνέπεια ταχύτερη φθο-

ρά των καλυβών.
Μετά την εγκατάλειψη του λιμναίου οι-

κισμού, η βλάστηση θυμίζει την εικόνα πριν 

την εγκατάσταση του ανθρώπου στην πε-
ριοχή. Περιφερειακά της λίμνης φύεται το 
μεικτό φυλλοβόλο δρυοδάσος, ενώ οι ανοι-
κτές εκτάσεις έχουν περιοριστεί. Στα λιβά-
δια γύρω από τη λίμνη φύονται αγρωστώ-

δη, Compositae liguliflorae και tubuliflorae 
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και Caryophyllaceae καθώς και συστάδες με 
αρκεύθους, ενώ στις όχθες λίμνης φύονται 
σκλήθρα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η 
μικρή αλλά σταθερή σ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης Yb παρουσία των δημητριακών και 
του κοπρόφιλου μύκητα Sordaria. Η παρου-

σία του ανθρώπου στο χώρο συνεχίσθηκε 
και μετά την εγκατάλειψη του λιμναίου οικι-
σμού. Το γεγονός όμως ότι η παρουσία αυτή 

διαπιστώνεται κυρίως από την καλλιέργεια 
δημητριακών και τη βοσκή ζώων οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η περιοχή δράσης του αν-

θρώπου απομακρύνεται σταδιακά από τη 

νότια όχθη της λίμνης.

ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η διαταραχή της φυσικής βλάστησης 

από το νεολιθικό κάτοικο του Δισπηλιού εί-

ναι έντονα αποτυπωμένη στις 7 χλωριδικές 

φάσεις που αναγνωρίστηκαν στα παλυνο-

φάσματα της λίμνης Ορεστιάδας. Πρόκει-

ται για 3 περιόδους αυξημένης επιρροής (Di-

II, Di-IV και Di-VI ) της δραστηριότητας του 

ανθρώπου στο περιβάλλον, διαχωριζόμενες 

από περιόδους όπου η ανθρώπινη επιρροή 

στο περιβάλλον είναι περιορισμένη (Di-I, Di-

III, Di-V και Di-VII). 

Η φάση Di I παρέχει τα πρώτα στοιχεία 

διαταραχής, σε μικρή κλίμακα, της φυσικής 

βλάστησης από τον άνθρωπο. Κατά τη φάση 

αυτή η επίδραση του ανθρώπου στην βλά-

στηση ήταν μικρή κάτι το οποίο πιθανά να 

αντικατοπτρίζει έναν μικρό αρχικά πληθυ-

σμό. Οι φάσεις Di-II, Di-IV και Di-VI αντιπρο-

σωπεύουν τρεις κύριες περιόδους υποχώ-

ρησης της φυσικής δασώδους βλάστησης, 

ιδιαίτερα από τα ενδιάμεσα υψόμετρα, υπό 

την οικολογική πίεση του ανθρώπου. Η μορ-

φή και η ένταση της εκμετάλλευσης των φυ-

σικών πόρων κατά τη διάρκειά τους διαφέ-

ρει. ΄Ετσι, ενώ στις φάσεις Di-II και Di-VI 

τα παλυνοφάσματα παρουσιάζουν εικόνα 

έντονης καλλιέργειας της γης, κατά τη φάση 

Di-IV η έμφαση δίδεται στην κτηνοτροφία. Η 

μέγιστη διαταραχή του φυσικού περιβάλλο-

ντος εμφανίζεται κατά τη φάση Di-IV, όπου 

και παρατηρείται εκτεταμένη διάβρωση των 

εδαφών γύρω από τον λιμναίο οικισμό ως 

αποτέλεσμα της αποψίλωσης των δασών. 

Τις παραπάνω φάσεις μπορούμε να τις 

συσχετίσουμε με τις «τρεις περιόδους έντο-
νης οικοδομικής δραστηριότητας» που ανι-

χνεύθηκαν κατά τη μελέτη των αρχιτεκτο-

νικών «ευρημάτων» της ανασκαφής του 

Δισπηλιού (Χουρμουζιάδη & Γιαγκούλης 

2002).

Οι ενδιάμεσες χλωριδικές φάσεις (Di-II 

και Di-V) αντιπροσωπεύουν περιόδους κατά 

τις οποίες η επίδραση του νεολιθικού αν-

θρώπου στη βλάστηση δεν είναι τόσο έντο-

νη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, κατά τις 

φάσεις αυτές, ο οικολογικός παράγοντας 

«άνθρωπος» είναι ανενεργός. Η καλλιέργεια, 

ιδιαιτέρως δημητριακών, αλλά και η κτηνο-

τροφία συνεχίζονται στην περιοχή, αλλά με 

σαφώς μικρότερη ένταση, επιτρέποντας την 

εξάπλωση της φυσικής βλάστησης. Γενικά, 

παρατηρείται ότι η εξάπλωση των δασών 

δεν επηρεάζει τους χώρους καλλιέργειας, 

οι οποίοι και εντοπίζονται δίπλα ή και μέσα 

στον οικισμό, αλλά την έκταση των βοσκο-

τόπων.

Τέλος, η φάση Di-VII αντιπροσωπεύει τη 

σταδιακή υποχώρηση της οικολογικής πίε-

σης του ανθρώπου στο περιβάλλον και πι-

θανά τη σταδιακή αποχώρηση των κατοί-

κων του λιμναίου οικισμού, βάσει και των 

αρχαιολογικών δεδομένων (Χουρμουζιάδης 

1996). Παρά την εγκατάλειψη, όμως, του λι-

μναίου οικισμού, υπάρχουν πολλά παλυνο-

λογικά στοιχεία ότι η καλλιέργεια της γης 

και η κτηνοτροφία στην περιοχή συνεχίζε-

ται αδιάκοπα. 

Η εμφάνιση και η μορφή εξάπλωσης ορι-

σμένων γυρεοκόκκων στα παλυνολογικά δι-

αγράμματα της λίμνης Ορεστιάδας παρουσι-

άζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η οικογένεια των 

Leguminosae περιλαμβάνει αρκετά εδώδιμα 

κηπευτικά (π.χ. κουκί, μπιζέλι, φακή, αρα-

κάς, ρόβη, κ.ά), αλλά και πολλά ζιζάνια. Τα 

Leguminosae υπάρχουν στα φάσματα των 

δύο πυρήνων αρκετά πριν τη νεολιθική κα-

τοίκηση του Δισπηλιού, καθώς αποτελούν 

στοιχείο της ιθαγενούς βλάστησης. Η αυξη-

μένη, όμως, παρουσία τους στις διάφορες 

χλωριδικές φάσεις του οικισμού υποδεικνύει 

και την πιθανή καλλιέργεια αυτών. Η αρχαι-

οβοτανική έρευνα (Μαγκαφά 2002) επιβε-
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βαίωσε την παρουσία των καρπών των πα-

ραπάνω ειδών στα στρώματα του οικισμού. 

Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυρεοκόκκων 

της οικογένειας Leguminoceae στα παλυνο-

φάσματα έχει διαπιστωθεί και στο παρελ-

θόν από αρκετούς συγγραφείς (Wasylikowa 

1986, Mulder 1996β). Παρόλα αυτά, θεω-

ρούμε ότι η αύξηση της παρουσίας της οι-

κογένειας αυτής σε πολιτισμικά στρώματα 

μπορεί να αποτελέσει δείκτη καλλιέργειας. 

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για 

τις οικογένειες των Brassicaceae (κουνου-

πίδι, λάχανο, βρούβα κ.ά.) και των Apiaceae 

(σέλινο, μάραθο, άνιθο, κ.ά.), με μόνη δια-

φορά ότι τα βρώσιμα είδη των παραπάνω 

οικογενειών δεν ανιχνεύονται από την αρ-

χαιοβοτανική έρευνα. Κατά συνέπεια, η καλ-

λιέργεια τους από το νεολιθικό Δισπηλιώτη 

είναι πιθανή αλλά όχι αποδεδειγμένη.

Η παρουσία των παραπάνω taxa καθώς 

και η μορφή της εξάπλωσής τους, σε συνδυ-

ασμό και με τα αντίστοιχα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα μας οδηγούν στην πρόταση καθιέ-

ρωσης αυτών ως είδη-δείκτες καλλιέργειας 

για την περιοχή, σύμφωνα με τον ορισμό των 

Bottema και Wolding (1990)2 για καθιέρωση 

ειδών-δεικτών για την Ανατολική Μεσόγειο.

2  «Οταν τα αρχαιολογικά ευρήματα μπορούν να συνδυαστούν χρονολογικά με τα παλυνολογικά φάσματα μπορεί να 
ανιχνευθούν πιθανά είδη δείκτες από τη μορφή που παρουσιάζουν οι καμπύλες τους σε σχέση με την γνωστή αν-
θρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή»
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Palynomorph analysis has long (Iversen 1941; 

Behre 1990; Konigsson 1989) been used as an aid 

in investigating the interactions of prehistoric man 

and his natural environment (Kouli & Dermitzakis 

2002), especially after the spread of agriculture in 

the Neolithic. For south-eastern Europe and par-

ticularly Greece a big discussion has started (Wil-

lis & Bennett 1994; 1996; Magri 1996; Edwards et 
al., 1996) on whether early human impact on veg-

etation can be traced by means of pollen analy-sis. 

However the majority of the so far published Ho-

locene pollen diagrams from Greece provide little 

evidence for extensive agriculture before ~ 6000 

BP (Bottema 1974; 1979; Willis 1994). In addi-

tion the impact of Neolithic man on vegetation 

was previously considered to be of local impor-

tance attributed to low population densities and/

or primitive farming techniques (Willis & Bennett 

1994). On the other hand the big number of Neo-

lithic settlements discovered in northern Greece 

leaves no doubt that there was intensive human 

activity (agriculture-grazing) in the area. The 

question that rises refers to whether the available 

data are inadequate to trace the human impact on 

vegetation as the resolution of pollen spectra ap-

pears low (Edwards et al. 1996), most of the sites 

used are not close to known settlements (Janssen 

1986; Bos & Janssen 1996) and the sediments an-

alyzed are not suitable for tracing the in�luence of 

early farming upon vegetation (Bottema 1979).

Palynological investigations around the area 

of Dispilió lake settlement aim to investigate and 

reconstruct the vegetation patterns of the area at 

the time of the Neolithic occupation of the site try-

ing to elucidate the relations between natural en-

vironment in�luence and prehistoric human im-

pact.

The disturbance of natural vegetation from the 

Neolithic inhabitant of Dispiliο lake settlement is 

featured in the 7 Local Pollen Assemblage Zones 

(LPAZ Di-I to Di-VII) identi�ied. First signs of hu-

man in�luence on vegetation appear in LPAZ Di-I. 

LPAZ Di-II, Di-IV and Di-VI represent three main 

periods of retreat of the natural vegetation, espe-

cially at intermediate altitudes, under the ecolog-

ical pressure of the lake settlement. They corre-

spond to different kind or intensity of exploitation 

of the natural resources. LPAZ Di-II and Di-VI 

show evidence of intensive cultivation activi-ties, 

while during LPAZ Di-IV the main human activi-

ty appears to be animal husbandry. Those peri-

ods of major anthropic disturbance can be corre-

lated with the three periods of major constructing 

activities described by the archaeological study 

of the Neolithic settlement (Χουρμουζιάδη & 

Γιαγκούλης 2002). Expansion of forest vegeta-

tion observed during LPAZ Di-III and Di-V affects 

mainly pastures and not cultivated land. The re-

covery of the natural environment appears slow, 

possibly as a result of the gradual abandonment 

of the lake settlement (Χουρμουζιάδης 1996). The 

abandonment of the Neolithic site takes away the 

environmental stress on the natural vegetation 

but the perpetual presence of man -though not so 

intensive- in the area marks the rest of the vegeta-

tion history of Kastoria basin.

Summary
Vegetation and man: The evolution of the paleoenvironment of the 

Dispilio lake settlement from the palynological point of view

Katerina Kouli
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