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ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κατάλοιπα καμένου ξύλου (από εδώ 
και εξής θα αναφέρονται ως κάρβουνα) 
που εμπεριέχονται στα αρχαιολογικά ιζήμα-
τα συνιστούν μια ξεχωριστή κατηγορία αρ-
χαιοβοτανικού υλικού, η μελέτη του οποί-
ου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών 
για τη διερεύνηση της τοπικής βλάστησης 
και του παλαιοπεριβάλλοντος σε μια περιο-
χή και την αλληλεπίδραση αυτών με τις κοι-
νωνίες του παρελθόντος (Asouti & Austin 
2005; Chabal et al. 1999).

Η μελέτη του αρχαιολογικού κάρβου-
νου (ανθρακολογία, charcoal analysis, 
anthracologie) έχει ήδη μια πορεία 60 χρό-
νων (βλ. Asouti & Austin 2005 και την εκεί 
βιβλιογραφία). Μέσα από την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας που διαμορφώθηκε και τελει-
οποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου του Montpellier II (Chabal 1988, 1992, 
1994; Τhéry et al., υ. έκδ.; Vernet 1973), προ-

έκυψαν σημαντικές παλαιοπεριβαλλοντικές 
μελέτες και πλήθος πληροφοριών για τις 
μορφές διαχείρισης της βλάστησης από τις 
ανθρώπινες κοινωνίες (βλ. άρθρα στους πα-
ρακάτω τόμους Dufraisse 2006; Florentino & 
Magri 2008; Thiebault 2002; Vernet 1992). 

Στη χώρα μας, αναλύσεις κάρβουνου από 
αρχαιολογικές θέσεις πραγματοποιήθηκαν 
ήδη από τη δεκατία του ’60 (μεταξύ άλλων 
Rackham 1986; Shay & Shay 1995; Western 
1964), η συστηματική όμως εφαρμογή της 
ανθρακολογίας ξεκίνησε κατά την τελευ-
ταία δεκαετία (μεταξύ άλλων Asouti 2003; 
Ntinou 2002; Psaroy 2002). Ο λιμναίος οικι-
σμός στο Δισπηλιό Καστοριάς εντάσσεται 
σε αυτό το «νέο κύμα» ερευνών. Τα χαρα-
κτηριστικά της θέσης (αφθονία κάρβουνου 
στα αρχαιολογικά ιζήματα και στρώματα 
καταστροφής) και η συστηματική συλλογή 
των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων παρεί-
χαν τις βασικές προϋποθέσεις για την πραγ-
ματοποίηση της έρευνας, τα αποτελέσματα 
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της οποίας είναι το αντικείμενο αυτού του 
άρθρου1. 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Τα κάρβουνα (ατελής καύση του ξύλου) 
που βρίσκουμε στις αρχαιολογικές θέσεις εί-
ναι πολιτισμικά κατάλοιπα, δηλαδή προϊόν 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Προέρχονται 
από την καύση ξύλων που συγκέντρωσαν 
οι άνθρωποι από τη φυσική βλάστηση και 
χρησιμοποίησαν για την παραγωγή ενέρ-
γειας σε καθημερινές δραστηριότητες (μα-
γείρεμα, θέρμανση, φωτισμός) αλλά και άλ-
λες πιο εξειδικευμένες, όπως το ψήσιμο της 
κεραμικής, τη μεταλλουργία, την παραγωγή 
ξυλάνθρακα, κλπ. Ακόμη, το κάρβουνο μπο-
ρεί να είναι αποτέλεσμα εσκεμμένης ή τυ-
χαίας καύσης ξύλινων κατασκευών, εργα-
λείων και άλλων στοιχείων του υλικού πο-
λιτισμού (Chabal et al. 1999). 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάρ-
βουνου είναι η ιδιότητά του να διατηρεί την 
ανατομική δομή του ξύλου από το οποίο 
προήλθε, επιτρέποντας τη μικροσκοπική 
αναγνώριση της βοτανικής ταυτότητάς του, 
δηλαδή το φυτικό γένος ή είδος που χρη-
σιμοποιήθηκε στο παρελθόν (Chabal et al. 
1999). Έτσι, από τη μικροσκοπική ανάλυση 
του κάρβουνου προκύπτουν κατάλογοι φυ-
τών, τους οποίους η Ανθρακολογία, με αρω-
γό την αρχαιολογική έρευνα, ερμηνεύει, με 
στόχο να δώσει πληροφορίες για την τοπική 
βλάστηση γύρω από τους χώρους ανθρώπι-
νης εγκατάστασης, τις κυρίαρχες περιβαλ-
λοντικές και κλιματικές συνθήκες σε μια πε-
ριοχή, τις πρώτες ύλες που επιλέγουν οι άν-
θρωποι και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρί-
ζονται, μεταβάλλουν και τελικά διαμορφώ-

νουν το περιβάλλον (Chabal 1997; Dufraisse 
2006; Florentino & Magri 2008; Thiebault 
2002; Vernet 1992). 

Βασικές προϋπόθεσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της ανθρακολογικής 
μελέτης είναι: 
α. Η συστηματική συλλογή δειγμάτων από 

τα αρχαιολογικά στρώματα (Chabal 1988, 
1997; Chabal et al. 1999) και

β. Η διάκριση των δύο διαφορετικών κατη-
γοριών κάρβουνου, του διάσπαρτου στα 
ιζήματα και του συγκεντρωμένου σε κα-
τασκευές, τόσο κατά την ανασκαφή όσο 
και κατά τη μελέτη του υλικού. Το διά-
σπαρτο υλικό που προέρχεται από τις κα-
θημερινές φωτιές και το καθάρισμα τους 
σε όλη τη διάρκεια ανθρώπινης παρου-
σίας σε μια θέση/οικισμό, μας δίνει πλη-
ροφορίες για την τοπική βλάστηση και 
την επίδραση των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων ή των κλιματικών παραγόντων 
σε αυτή (Chabal 1992, 1997). Το κάρβου-
νο που εντοπίζεται συγκεντρωμένο σε 
κατασκευές (εστίες, φούρνους, λάκους, 
κλπ) ή στρώματα καταστροφής μας δίνει 
εθνοβοτανικές πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση των φυτών και την επιλογή του 
ξύλου για συγκεκριμένες δραστηριότητες 
(Chabal et al. 1999) 
Η ανθρακολογική μελέτη στο νεολιθικό 

οικισμό στο Δισπηλιό Καστοριάς επικεντρώ-
θηκε στον ανατολικό ανασκαφικό τομέα. Η 
ανασκαφή των αρχαιολογικών επιχώσεων 
που αρχίζουν από τα 0,40 μ. και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 2,20 μ., απο-
κάλυψε έναν οικισμό ο οποίος, με βάση τη 
σχετική χρονολόγηση, χρονολογείται στο 
τέλος της Μέσης και στη Νεότερη Νεολιθική 
Έποχή (Σωφρονίδου 2008: 16). Το ανθρακο-
λογικό υλικό που μελετήθηκε συγκεντρώ-

1 Το παρόν κείμενο αποτελεί μια περίληψη της ανθρακολογικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο νεολιθικό 
λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό Καστοριάς στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής (Ntinou 2002). Έυχαρι-
στώ πολύ το διευθυντή της ανασκαφής, Ομ. Καθηγητή Γ. Χ. Χουρμουζιάδη που μου εμπιστεύθηκε το ανθρακολο-
γικό υλικό και με φιλοξένησε στο Δισπηλιό από το 1996 ως το 1999 προκειμένου να ολοκληρώσω την έρευνα. 
Τη συμμετοχή μου σε αυτό το τεύχος του περιοδικού Ανάσκαμμα την οφείλω στην πρόσκληση της Δρ. Μαρίνας 
Σωφρονίδου, την οποία και ευχαριστώ θερμά.
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θηκε από ανασκαφικά στρώματα τα οποία 
αντιστοιχούν στις τρεις πολιτισμικές φάσεις 
που διακρίθηκαν στον οικισμό, Α, Β και Γ 
από τη νεότερη στην αρχαιότερη (Χουρμου-
ζιάδη & Γιαγκούλης 2002: 60), και οι οποίες 
αντίστοιχα χαρακτηρίστηκαν ως «χερσαία», 
«αμφίβια» και «λιμναία» (Καρκάνας 2002; 
Σωφρονίδου 2008: 16). 

Τα νεολιθικά στρώματα ήταν πολύ πλού-
σια σε ανθρακολογικό υλικό, το οποίο εντο-
πιζόταν κυρίως διάσπαρτο στις ανασκαπτό-
μενες επιχώσεις. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε 
και ένα εκτεταμένο στρώμα καταστροφής, 
σχετιζόμενο με την αρχαιότερη «λιμναία» 
φάση, το οποίο χαρακτηριζόταν από μεγά-
λη συγκέντρωση και πυκνότητα κάρβουνου, 
καμένων αλλά και έφυδρων ξύλων. 

Το ανθρακολογικό υλικό διαχωρίστηκε 
από τα αρχαιολογικά ιζήματα με τη μέθοδο 
της επίπλευσης και συγκεκριμένα από κάθε 
δείγμα επίπλευσης (ΝΚ) αναλύσαμε τους ξυ-
λάνθρακες που συγκεντώθηκαν στο χοντρό 
εξωτερικό κόσκινο και στο βαρύ υπόλοιπο 
στο εσωτερικό του βαρελιού επίπλευσης. 
Έπιπλέον συγκεντρώθηκαν δείγματα έφυ-
δρου ξύλου από πασσάλους (κατακόρυφα 
στοιχεία) και οριζόντια στοιχεία τα οποία 
αποκαλύφθηκαν στον Ανατολικό Τομέα 
κατά την ανασκαφική περίοδο του 1997 με 
την πτώση της στάθμης της λίμνης. 

Η ανθρακολογική μελέτη προσανατολί-
στηκε σε δύο κύριους άξονες λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαδικασίες που είχαν συντελέσει 
στη δημιουργία και την απόθεση του κάρ-
βουνου στις νεολιθικές επιχώσεις (βλ. πα-
ραπάνω για τη ανθρακολογική μέθοδο): 

1. Mελέτη της παλαιοβλάστησης γύρω 
από το νεολιθικό Δισπηλιό διαχρονικά (για 
όλη τη διάρκεια ζωής του οικισμού) μέσα 
από την ανάλυση δειγμάτων διάσπαρτου 
κάρβουνου και,

2. Διερεύνηση των χρήσεων της βλά-
στησης για την κατασκευή οικημάτων μέσα 
από την ανάλυση δειγμάτων ξυλάνθρακα 
αλλά και έφυδρων ξύλων από το στρώμα 
καταστροφής. 

Η ανάλυση του ανθρακολογικού υλικού 

έγινε στο Έργαστήριο του Τμήματος Προϊ-
στορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί-
ου της Βαλένθια στην Ισπανία και χρησιμο-
ποιήθηκαν για το σκοπό αυτό μικροσκόπιο 
ανακλώμενου φωτός Nikon Optiphot-100, 
η συγκριτική συλλογή σύγχρονων δειγμά-
των απανθρακωμένου ξύλου του εργαστη-
ρίου και η σχετική βιβλιογραφία ανατομί-
ας ξύλου (Schweingruber 1990). Λεπτομε-
ρέστερη ανάλυση και φωτογράφιση επι-
λεγμένων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης Hitachi 
S-4100 στο Έργαστήριο de Microscopia 
Electrónica del Servicio Central de Soporte a 
la Investigación Experimental (S.C.S.I.E.) του 
Πανεπιστημίου της Βαλένθια.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η νεολιθική βλάστηση

Η ανθρακολογική ανάλυση 3.743 κομ-
ματιών κάρβουνου από τις νεολιθικές επι-
χώσεις του οικισμού στο Δισπηλιό Καστο-
ριάς μάς οδήγησε στη βοτανική ταύτιση 
των ακόλουθων τάξα: cf. Abies sp., Acer sp., 
Alnus glutinosa, Carpinus/Ostrya, Cornus 
sp., Corylus sp., Fraxinus sp., Hedera helix, 
Juniperus sp., Maloideae, Pinus nigra, Pistacia 
terebinthus, Prunus cf. amygdalus, Prunus sp., 
Quercus caducifolio, Rhus coriaria, Rosa sp., 
Salix sp., Tilia sp. και Ulmus sp. 

Η χλωρίδα της περιοχής περιλάμβανε 
μεγάλη ποικιλία πλατύφυλλων φυλλοβό-
λων και τρία είδη κωνοφόρων, τα περισ-
σότερα από τα οποία είναι κοινά και στις 
τρεις κύριες πολιτισμικές φάσεις του οικι-
σμού (Πίν. 1). 

Η παρουσία και η συχνότητα των δια-
φόρων τάξων στα επάλληλα στρώματα των 
τριών πολιτισμικών φάσεων συνθέτουν το 
ανθρακολογικό διάγραμμα (Έικ. 1). Τα αν-
θρακολογικά σύνολα (παρουσία και συχνό-
τητα των τάξων για κάθε στρώμα) μας επι-
τρέπουν να διακρίνουμε τη σύνθεση και τα 
χαρακτηριστικά των κυριότερων φυτικών 
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Πίν. 1: Τα τάξα που αναγνωρίστηκαν σε ανθρακολογικά δείγματα από το λιμναίο νεολιθικό οικισμό 
στο Δισπηλιό Καστοριάς και η κατανομή τους στις τρεις κύριες πολιτισμικές φάσεις A, B και Γ. 

διαπλάσεων στο ευρύτερο περιβάλλον του 
νεολιθικού οικισμού διαχρονικά. Οι πληρο-
φορίες που αντλούμε βοηθούν ώστε να ανα-
συνθέσουμε τις κυρίαρχες περιβαλλοντικές 
συνθήκες γύρω από τον οικισμό και να προ-
σεγγίσουμε το ρόλο των ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων στη διαμόρφωση του τοπίου 
κατά την 6η και 5η χιλιετία π.Χ. 

Η δρυς είναι το κυρίαρχο είδος (40-50%) 
σε όλες τις φάσεις του νεολιθικού οικισμού. 
Η μαύρη πεύκη, παρούσα από την αρχαιότε-
ρη οικιστική φάση, αυξάνεται σταδιακά από 
τα στρώματα της Φάσης Β (20%) και εξής 

(30%). Τα υπόλοιπα πλατύφυλλα φυλλοβό-
λα και οι άρκευθοι έχουν μικρή αλλά σταθε-
ρή παρουσία σε όλα τα ανθρακολογικά σύ-
νολα. 

Η σύνθεση των ανθρακολογικών συνό-
λων του διαγράμματος μάς επιτρέπει να δι-
ακρίνουμε την παρουσία των ακόλουθων 
φυτικών διαπλάσεων (Έικ. 1):
- Δρυοδάση στα οποία φύονταν και άλλα 

πλατύφυλλα φυλλοβόλα, όπως φράξοι, 
σφένδαμοι, φλαμουριές, γαύροι, κρανιές, 
φτελιές, φουντουκιές, αγριοαχλαδιές, 
μουρτζιές κλπ. 
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λότερα όρια των δρυοδασών. Η παρουσία 
της τσικουδιάς -είδος σχετικά θερμόφιλο- 
στα ανθρακολογικά δείγματα, πιστεύουμε 
ότι δηλώνει την εξάπλωση των θάμνων αυ-
τών αλλά και της ανοικτής βλάστησης την 
οποία αντιπροσωπεύουν, στα χαμηλότερα 
υψόμετρα, στο επίπεδο της λίμνης και στη 
μεταβατική ζώνη προς τα δρυοδάση. Συ-
στάδες αρκεύθων θα αποτελούσαν στοι-
χείο του τοπίου ιδιαίτερα σε ξέφωτα και 
στα όρια των δασών. Τέλος, παρόχθια δεν-
δρώδης βλάστηση φύονταν στις όχθες τις 
λίμνης.

Σύμφωνα με τα ανθρακολογικά αποτε-
λέσματα η βλάστηση στην ευρύτερη περι-
οχή του νεολιθικού οικισμού χαρακτηριζό-
ταν από πυκνά δάση, τα οποία εξαπλώνο-
νταν σχεδόν ως τις όχθες της λίμνης. Μπο-
ρούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η επιλο-
γή του συγκεκριμένου χώρου από τους νε-
ολιθικούς κατοίκους του Δισπηλιού υπήρξε 
συνειδητή επιλογή προκειμένου να επωφε-
ληθούν από την ποικιλία περιβαλλόντων 
(ecotone) και φυσικών πόρων που παρεί-
χε η περιοχή. Οι κοντινές στον οικισμό ανοι-
κτές φυτικές διαπλάσεις μπορούσαν με ευ-
κολία να μετατραπούν σε μικρά καλλιερ-
γήσιμα χωράφια και θα προσέφεραν ιδα-
νικούς χώρους βοσκής με χαμηλή ποώδη 
βλάστηση την άνοιξη και το φθινόπωρο. Τα 
δάση δρυός και κωνοφόρων ήταν σημαντι-
κή πηγή προσπορισμού καύσιμης ύλης για 
τις καθημερινές δραστηριότητες και ξυ-
λείας για τις κατά κύριο λόγο πασσαλόπη-
κτες κατασκευές στον οικισμό. Η παρόχθια 
βλάστηση παρείχε τις πρώτες ύλες για την 
κατασκευή οικημάτων και άλλων αντικει-
μένων (π.χ. καλάμια και ευλύγιστα κλαδιά 
ιτιάς για καλαθοπλεκτική, στέγες, δέσιμο 
κλπ). Τέλος, τα δρυοδάση και οι ανοικτές 
διαπλάσεις συντελούσαν στον εμπλουτισμό 
της διατροφής των νεολιθικών κατοίκων 
του Δισπηλιού μέσα από τη συλλογή άγρι-
ων καρπών που θα προσέφεραν σε αφθο-
νία κρανιές, μουρτζιές, αγριοαχλαδιές, σορ-
βιές, φουντουκιές, τσαπουρνιές, τσικουδιές 
κλπ (βλ. και Μαγκαφά 2002, Πίν. 1). 

- Δάση ψυχρόβιων κωνοφόρων με κυρίαρχο 
είδος τη μαύρη πεύκη και σποραδική πα-
ρουσία της ελάτης. 

- Φωτόφιλη, ανοικτή βλάστηση που διακρί-
νεται από την παρουσία της αρκεύθου, 
της τσικουδιάς, ειδών του γένους Prunus 
και ειδών της οικογένειας των Rosaceae. 

- Παρόχθια βλάστηση που αντιπροσωπεύ-
εται κυρίως από σκλήθρα και ιτιές αλλά 
και φτελιές ή φουντουκιές κοντά σε ρέ-
ματα. 

Συνδυάζοντας τα γεωμορφολογικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής (Παυλόπουλος 
et al. 2009: 106 - γεωμορφολογικός χάρτης) 
με τις πληροφορίες που μας παρέχει η αν-
θρακολογική έρευνα μπορούμε να κάνουμε 
κάποιες υποθέσεις σχετικά με την κατανο-
μή των διαφορετικών διαπλάσεων στη ευ-
ρύτερη περιοχή του νεολιθικού οικισμού. Το 
κυριότερο γεωγραφικό στοιχείο στην περι-
οχή είναι η λίμνη Ορεστιάδα. Νότια της λί-
μνης, όπου βρίσκεται και ο νεολιθικός οικι-
σμός, και ανατολικά αυτής απλώνεται μια 
αρκετά εκτεταμένη πεδινή έκταση γύρω 
από τον Αλιάκμονα και τους παραποτάμους 
του. Η περιοχή παρουσιάζει σχετικά ομαλό 
ανάγλυφο που μεταβαίνει σταδιακά από τα 
700 στα 1000 μ. Αντίθετα στη δυτική, βο-
ρειοδυτική και βόρεια πλευρά της λίμνης 
το ανάγλυφο είναι σημαντικά πιο απότομο. 
Έδώ, με εξαίρεση μια στενή πεδινή λωρίδα 
γύρω από το λίμνη, το υψόμετρο απότομα 
ανέρχεται στα 800-900 μ. Με βάση αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι τα μικτά δρυοδάση εκτείνονταν σε όλη 
την περιοχή νότια της λίμνης, φύονταν σε 
κοντινή απόσταση από τον οικισμό και κά-
λυπταν τα χαμηλά και μέσα υψόμετρα στην 
ευρύτερη περιοχή. Δάση ορεινών κωνοφό-
ρων αντικαθιστούσαν σταδιακά τα δρυοδά-
ση σε μεγαλύτερα υψόμετρα στα γύρω βου-
νά, αν και προς τη βορειοδυτική και βόρεια 
πλευρά της λίμνης η απότομη υψομετρική 
άνοδος πιθανότατα είχε ευνοήσει την εξά-
πλωση των ορεινών κωνοφόρων σε μικρή 
απόσταση από αυτή. Φωτόφιλη, ανοικτή 
βλάστηση πιθανότατα φύονταν στα χαμη-
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Χρήσεις του ξύλου
στο νεολιθικό Δισπηλιό 

Το στρώμα καταστροφής που σχετίζεται 
με την αρχαιότερη «λιμναία» Φάση Γ του νε-
ολιθικού οικισμού μας έδωσε την ευκαιρία 
να συγκεντρώσουμε δείγματα καμένων ξύ-
λων αλλά και έφυδρων οριζόντιων ξύλων 
και πασσάλων (κατακόρυφα ξύλα) που εί-
χαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των 
υπερυψωμένων στοιχείων του οικισμού και 
ίσως την επιπλοσκευή (εξέδρες, τοίχοι, στέ-
γες, αντικείμενα). Τα ανθρακολογικά δείγ-
ματα συγκεντρώθηκαν από το στρώμα κα-
ταστροφής στο τετράγωνο 3α, ενώ δείγμα-
τα έφυδρου ξύλου από πασσάλους και ορι-
ζόντια στοιχεία συγκεντρώθηκαν από όλα τα 
σημεία του Ανατολικού Τομέα, όπου αυτά εί-
χαν αποκαλυφθεί με την πτώση της στάθμης 
της λίμνης το καλοκαίρι του 1997. Σχετικά με 
τη χρήση των ξύλων, μόνο για τους πασσά-
λους μπορούμε να ξέρουμε ποια ήταν αυτή, 
ενώ για τα οριζόντια στοιχεία η ακριβής θέση 
τους στα οικήματα/εξέδρες δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί εξαιτίας της αποσπασματικό-
τητας της διατήρησής τους. Πολύ διαφωτι-
στικές για την επεξεργασία του ξύλου και την 
ταύτιση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων 
είναι οι πρόσφατες μελέτες του Χατζητου-
λούση (2006, 2008) σχετικά με την τεχνολο-
γία του ξύλου στο νεολιθικό Δισπηλιό. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ξύλου από 
πασσάλους και οριζόντια στοιχεία παρουσιά-
ζονται στον Πίν. 2, ενώ στην Έικ. 2 αποτυπώ-
νονται τα δεδομένα της ανθρακολογικής ανά-
λυσης από το στρώμα καταστροφής. 

Η ανάλυση δειγμάτων από 28 πασσά-
λους καταδεικνύει την προτίμηση των νε-

ολιθικών κατοίκων του Δισπηλιού για το 
ξύλο κωνοφόρων, κυρίως της αρκεύθου και 
σε μικρότερο βαθμό της μαύρης πεύκης. Η 
μελέτη των κατακόρυφων ξύλων από τον 
Χατζητουλούση καταλήγει σε ανάλογα συ-
μπεράσματα (2006: 376, 379 και 391). Οι 
άρκευθοι πιθανότατα φύονταν στις φωτό-
φιλες, ανοιχτές διαπλάσεις σε μικρή από-
σταση από τον οικισμό. Η συστηματική 
επιλογή τους θα πρέπει να σχετίζεται με 
την εγγύτητα της παρουσίας τους στο πε-
ριβάλλον του οικισμού, με την ευκολία με-
ταφοράς εκεί αλλά, και με τις ιδιότητες του 
ξύλου τους που είναι ανθεκτικό στη σήψη 
(Johnson 1994). Η χρήση των αρκεύθων κυ-
ρίως για την κατασκευή των πασσάλων, οι 
οποίοι ήταν εκτεθειμένοι στις μεταβολές 
της στάθμης της λίμνης και του υδροφόρου 
ορίζοντα, δηλώνει ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι 
του Δισπηλιού ήταν γνώστες αυτών των ιδι-
οτήτων. Η μαύρη πεύκη χρησιμοποιήθηκε 
επίσης για την κατασκευή πασσάλων, αν και 
σε μικρότερη κλίμακα από τις αρκεύθους. Οι 
κορμοί των αρκεύθων είναι σημαντικά χα-
μηλότεροι σε ύψος από αυτούς της μαύρης 
πεύκης και μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
οι πρώτοι χρησιμοποιούνταν για την κατα-
σκευή των πασσάλων θεμελίωσης των εξε-
δρών ενώ οι δεύτεροι για πασσάλους τοιχο-
δομής (Νtinou 2002: 246-7). Στο «λιμναίο» 
οικισμό της Φάσης Γ, όπου μεγάλο μέρος 
των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιού-
νταν σε εξέδρες, ο αριθμός των πασσάλων 
αρκεύθου θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος 
από εκείνο της μαύρης πεύκης, όπως φαίνε-
ται και στον Πίν. 1. 

Τα οριζόντια ξύλα και τα κομμάτια κάρ-
βουνου από τα ανθρακολογικά δείγματα, 

Πίν. 2: Τάξα που αναγνωρίστηκαν σε δείγματα ξύλου από πασσάλους (κατακόρυφα στοιχεία) και 
άλλα δομικά στοιχεία (σε οριζόντια θέση κατά την ανασκαφή).
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λόγω της αποσπασματικότητάς τους, δεν εί-
ναι δυνατό να συσχετιστούν με συγκεκριμέ-
να στοιχεία των κατασκευών στις οποίες αρ-
χικά ανήκαν και μόνο υποθέσεις μπορούμε 
να κάνουμε για τη χρήση τους. Τα αποτελέ-
σματα της ανάλυσης για την ταύτιση της βο-
τανικής τους ταυτότητας δείχνουν την προ-
τίμηση των νεολιθικών κατοίκων του Δισπη-
λιού στη μαύρη πεύκη και τη δρυ (Πίν. 2 και 
Έικ. 2). Το ξύλο αυτών των ψηλόκορμων δέ-
ντρων με τους ευθείς κορμούς πιθανότατα 
είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των 
οριζόντιων δοκών των εξεδρών και για τη δι-
αμόρφωση της στέγης. Ακόμη είναι πιθανό η 
αυξημένη παρουσία της μαύρης πεύκης στα 
ανθρακολογικά δείγματα να οφείλεται στην 
κατάρρευση λόγω της φωτιάς του υπέργειου 
τμήματος των πασσάλων τοιχοδομής. 

Πολλά από τα οριζόντια ξύλα μαύρης 
πεύκης δεν έφεραν ίχνη καύσης σε καμία 
τους επιφάνεια και θα μπορούσαμε να υπο-
θέσουμε ότι το είδος αυτό χρησιμοποιήθηκε 
και για την διαμόρφωση των δαπέδων, τα 

Εικ. 2: Παρουσία και συχνότητα των διαφόρων τάξα στο στρώμα καταστροφής (ανασκαφικό τετρά-
γωνο 3α).

οποία καταρρέοντας στο υγρό έδαφος δεν 
καήκαν. Η τεχνολογική ανάλυση ξύλου κα-
ταδεικνύει την κατασκευή σανίδων κυρίως 
από μαύρη πεύκη. Η επιλογή του συγκεκρι-
μένου είδους αποδίδεται στην ευκολία κα-
τεργασίας του ή στην υψηλή ανθεκτικότητά 
του ως επιδαπέδιο δομικό υλικό (Χατζητου-
λούσης 2008: 103). 

Τα υπόλοιπα τάξα που αναγνωρίστηκαν 
στο στρώμα καταστροφής (Έικ. 2) χρησι-
μοποιήθηκαν σε μικρότερο βαθμό είτε ως 
δομικό υλικό είτε για την κατασκευή αντι-
κειμένων και επίπλων. Τα οριζόντια ή κα-
τακόρυφα ξύλα για τα πλέγματα των τοί-
χων ίσως κατασκευάζονταν από ξύλο κρα-
νιάς (Pétrequin 1991), σανίδες ή λεπτά φύλ-
λα από ξύλο σκλήθρων ίσως χρησιμοποιού-
νταν για επικάλυψη δαπέδων και τοίχων 
(Billamboz 1987; Johnson 1994), ξύλινα στε-
λέχη για εργαλεία κρούσης, σφήνες και άλλα 
αντικείμενα ίσως κατασκευάζονταν από το 
ανθεκτκό στους κραδασμούς ξύλο του φρά-
ξου και το πυκνό ξύλο της σφενδάμου.
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Μέσα από τη μελέτη ανθρακολογικών 
δειγμάτων και δειγμάτων ξύλου από το 
στρώμα καταστροφής διαπιστώνουμε ότι 
οι νεολιθικοί κάτοικοι του οικισμού χρησι-
μοποιούσαν τα δενδρώδη είδη που φύονταν 
σε διαφορετικές φυτικές διαπλάσεις στο ευ-
ρύτερο περιβάλλον του οικισμού επιλεκτικά 
και σε σχέση με τις κατασκευαστικές ανά-
γκες. Η επιλογή των φυτικών ειδών ανάλογα 
με τις ιδιότητες του ξύλου τους και τις δια-
στάσεις του, η κοπή και μεταφορά της δομι-
κής ξυλείας στον οικισμό, η κατεργασία του 
ξύλου και η γνώση των χαρακτηριστικών 
του λιμναίου και παρόχθιου περιβάλλοντος 
καταδεικνύουν ψηλό τεχνολογικό επίπεδο. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ:
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι νεολιθικοί κάτοικοι του Δισπηλιού 
χρησιμοποιούσαν τις ποικίλες φυτικές δι-

απλάσεις της περιοχής σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του οικισμού (Έικ. 3). Από το τέλος της 
Μέσης και σε όλη τη διάρκεια της Νεότερης 
Νεολιθικής τα δρυοδάση υπήρξαν η κύρια 
πηγή προσπορισμού της καύσιμης ύλης. Τα 
ψυχρόβια κωνοφόρα με κύριο εκπρόσωπο 
τη μαύρη πεύκη χρησιμοποιήθηκαν ήδη από 
την αρχαιότερη Φάση Γ, αλλά η χρήση τους 
αυξάνεται σταδιακά από τη Φάση Β και εξής. 
Σχετικά με τη χρήση της παρόχθιας βλάστη-
σης διαπιστώνουμε την αντίθετη τάση, δη-
λαδή αυξημένη χρήση κατά την αρχαιότε-
ρη φάση και σταδιακή μείωση στις Φάσεις 
Β και Α. Τέλος, οι ανοικτές διαπλάσεις χρη-
σιμοποιούνται σταθερά σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του οικισμού, με μεγαλύτερη όμως συ-
χνότητα κατά τις Φάσεις Γ και Α. 

Τα συμπεράσματα που συνάγουμε σχετι-
κά με τη χρήση της φυσικής βλάστησης και 
τις δραστηριότητες των νεολιθικών κατοί-
κων του Δισπηλιού είναι τα ακόλουθα:

Εικ. 3: Η χρήση των διαφορετικών φυτικών διαπλάσεων διαχρονικά.
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1. Τα δρυοδάση έγιναν αντικείμενο συστη-
ματικής χρήσης σε όλες τις φάσεις του οι-
κισμού (Έικ. 1 και 3). Πιθανότατα η κύ-
ρια δραστηριότητα ήταν η συγκέντρωση 
καύσιμης ύλης για τις καθημερινές ασχο-
λίες (θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμός) 
αλλά και άλλες πιο εξειδικευμένες όπως 
το ψήσιμο της κεραμικής. Τα δρυοδάση 
βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τον 
οικισμό, κυρίως προς τις νοτιότερες και 
υψομετρικά πιο ομαλές περιοχές της λε-
κάνης της Καστοριάς και κατά συνέπεια 
η πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να ήταν 
ευκολότερη και αμεσότερη. Οι ιδιότητες 
του ξύλου πολλών ειδών που φύονταν 
στα πυκνά δρυοδάση, σίγουρα ήταν γνω-
στές στους νεολιθικούς κατοίκους του Δι-
σπηλιού. Η παρουσία της δρυός, του φρά-
ξου, της κρανιάς κλπ (Έικ. 2), στο στρώ-
μα καταστροφής της αρχαιότερης Φάσης 
Γ θα πρέπει να σχετίζεται με την επιλο-
γή συγκεκριμένων ειδών για την κατα-
σκευή οικημάτων, επιπλοσκευής και άλ-
λων αντικειμένων. 

2. Τα ψυχρόβια κωνοφόρα χρησιμοποιή-
θηκαν συστηματικά ήδη από την αρχαι-
ότερη οικιστική φάση (Έικ. 1 και 3). Η 
ανθρακολογική μελέτη και η μελέτη ξύ-
λου από τη φάση αυτή καταδεικνύουν 
την επιλογή των κωνοφόρων, ιδιαίτερα 
της μαύρης πεύκης και της αρκεύθου, για 
την κατασκευή των υπερυψωμένων εξε-
δρών και των οικημάτων (Πίν. 2 και Έικ. 
2). Κατά την πρώτη εγκατάσταση είναι 
πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν τα κωνο-
φόρα αποκλειστικά για κατασκευαστι-
κές δραστηριότητες, τα παράγωγα όμως 
της τεχνολογικής κατεργασίας του ξύ-
λου σίγουρα ανακυκλώνονταν στις νεο-
λιθικές εστίες. Ένα μέρος της ξυλείας που 
υλοτομούνταν στο δάσος μεταφέρονταν 
στον οικισμό χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 
το στάδιο της αποκλάδωσης. Σε στρώμα-
τα της αρχαιότερης φάσης αναφέρεται η 
παρουσία ενός ολόκληρου μερικώς απο-
κλαδισμένου κορμού πεύκης καθώς και 
υπολειμμάτων της σχίσης αλλά και ξύλα 

πεύκης, αρκεύθου, ελάτης και οξιάς στη 
φυσική τους κατάσταση (Χατζητουλού-
σης 2008: 106-7). Η μεταφορά ακατέρ-
γαστης ξυλείας στον οικισμό εκτός από 
οικονομία χρόνου έδινε στους νεολιθι-
κούς κατοίκους του Δισπηλιού την ευκαι-
ρία εκμετάλλευσης όλων των παραγώ-
γων της κατεργασίας. Η χαμηλότερη συ-
χνότητα της μαύρης πεύκης στα ανθρα-
κολογικά σύνολα της αρχαιότερης Φάσης 
Γ (Eικ. 3) ίσως οφείλεται στο ότι δεν γι-
νόταν συστηματική συλλογή του ξύλου 
της για καύσιμη ύλη, αλλά απλώς χρησι-
μοποιούνταν τα παράγωγα της κατεργα-
σίας του ξύλου της ως τέτοια. Η αυξημένη 
παρουσία της μαύρης πεύκης στις Φάσεις 
Β και Α (Eικ. 3) μπορεί να σχετίζεται με 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων των νε-
ολιθικών κατοίκων του Δισπηλιού προς 
πιο απομακρυσμένες περιοχές αλλά και 
με ανάπτυξη του ίδιου του οικισμού και 
αυξημένες ανάγκες σε δομική ξυλεία. 

3. Η παρόχθια δενδρώδης βλάστηση χρησι-
μοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
οικισμού ιδιαίτερα όμως κατά την αρχαι-
ότερη φάση (Eικ. 3). Αυτό το στοιχείο πι-
θανότατα σχετίζεται με τα χαρακτηριστι-
κά της ίδιας της εγκατάστασης κατά την 
αρχαιότερη φάση. Ο «λιμναίος» οικισμός 
της φάσης αυτής βρισκόταν στις όχθες 
αλλά και μέσα στη λίμνη (Καρκάνας 
2002), εν μέσω της παρόχθιας βλάστησης 
την οποία έπρεπε να «καθαρίσουν» προ-
κειμένου να χτίσουν τις εξέδρες και τις 
καλύβες τους. Το ξύλο της ιτιάς και του 
σκλήθρου χρησιμοποιήθηκε στον πρώ-
το οικισμό ως καύσιμη ύλη και ως ξυλεία. 
Κατά τις Φάσεις Β και Α, η χρήση της πα-
ρόχθιας βλάστησης είναι σποραδικότερη, 
γεγονός που θα μπορούσαμε να το συ-
σχετίσουμε με τη σταδιακή χέρσευση που 
παρατηρείται στον οικισμό (Καρκάνας 
2002). Κατά τη Φάση Α, τη νεότερη χρο-
νολογικά, καλαμιώνες, εποχιακά τέλματα 
και υγρολίβαδα ίσως δυσχέραιναν τη συ-
στηματική χρήση της παρόχθιας δενδρώ-
δους βλάστησης. Έξίσου πιθανή είναι και 
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η γενικότερη μετατόπιση του ενδιαφέρο-
ντος των νεολιθικών κατοίκων του Δι-
σπηλιού από τους λιμναίους πόρους προς 
τους χερσαίους. Κατά τις νεότερες φά-
σεις του νεολιθικού οικισμού παρατηρεί-
ται γενικότερη μείωση του αλιεύματος σε 
αντίθεση με την αρχαιότερη φάση και τη 
δεύτερη φάση κατά τις οποίες ο οικισμός 
μοιάζει να είναι στραμένος προς την αλι-
εία και τα διατροφικά της οφέλη (Θεοδω-
ροπούλου 2008: 31). 

4. Η ανοικτή βλάστηση είναι παρούσα στην 
περιοχή γύρω από τον νεολιθικό οικισμό 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, χρησι-
μοποιείται όμως με μεγαλύτερη συχνότη-
τα κατά την αρχαιότερη φάση, γεγονός 
που ίσως σχετίζεται με την αρχική ανά-
γκη προετοιμασίας μικρών χωραφιών 
και κήπων γύρω από τον οικισμό και σε 
μικρή ακτίνα από αυτόν. Οι πεδινές πε-
ριοχές με ανοικτή βλάστηση μπορούσαν 
εύκολα και άμεσα να μετατραπούν σε μι-
κρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

5. Οι δραστηριότητες των νεολιθικών κατοί-
κων του Δισπηλιού δεν φαίνεται να επι-
φέρουν σημαντικές αλλαγές στην τοπική 
βλάστηση, τουλάχιστον τέτοιες οι οποίες 
να δηλώνονται από αλλαγή στη σύνθεση 
της βλάστησης και αντικατάσταση των 
δρυών από άλλα είδη. Η σταδιακά συχνό-
τερη παρουσία των ψυχρόβιων κωνοφό-
ρων σχετίζεται μάλλον με εντατικότερη 
χρήση τους και όχι με αλλαγές στη βλά-
στηση. 
Τα προκαταρκτικά ανθρακολογικά απο-
τελέσματα από το νεολιθικό οικισμό της 
Αυγής, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Δι-
σπηλιού και χρονολογείται στην ίδια πε-
ρίπου περίοδο, καταδεικνύουν τη σημα-
ντική παρουσία των δασών, κυρίως μαύ-
ρης πεύκης και δρυός, στην ευρύτερη πε-
ριοχή (http://www.neolithicavgi.gr). 
Τα ανθρακολογικά αποτελέσματα από το 
νεολιθικό Δισπηλιό συνάδουν με τα παλυ-
νολογικά διαγράμματα από τη λίμνες Ορε-
στιάδα και Χειμαδίτιδα (Bottema 1974), 
σύμφωνα με τα οποία η περιφερειακή 

βλάστηση από το 7000 ως το 3000 π.Χ. 
περίπου χαρακτηριζόταν από πυκνά δρυ-
οδάση στα μέσα υψόμετρα και από δάση 
κωνοφόρων σε μεγαλύτερο υψόμετρο 
και στις πλαγιές των βουνών. Η ανθρω-
πογενής επίδραση γίνεται εμφανής μετά 
το τέλος της περιόδου, συμπίπτοντας με 
το τέλος της Νεολιθικής. 
Πρόσφατη παλυνολογική έρευνα στη λί-
μνη Ορεστιάδα (Κούλη 2002, 2008) παρέ-
χει νέα στοιχεία διαπιστώνοντας ανθρω-
πογενή επιρροή στο άμεσο περιβάλλον 
του οικισμού, η οποία συμπίπτει χρονι-
κά με τη νεολιθική κατοίκηση στην περι-
οχή. Οι χλωριδικές φάσεις που καταγρά-
φονται χαρακτηρίζονται από υποχώρη-
ση του μικτού φυλλοβόλου δρυοδάσους 
αλλά και των κωνοφόρων και εξάπλω-
ση της ανοικτής βλάστησης και αποδίδο-
νται στην ένταση των γεωργοκτηνοτρο-
φικών δραστηριοτήτων του οκισμού και 
τη συστηματική υλοτόμηση (Κούλη 2008: 
143). Η απόκλιση των παλαιότερων από 
τα νεότερα παλυνολογικά διαγράμμα-
τα θα πρέπει να οφείλεται στο γεγονός 
ότι τα δεύτερα καταγράφουν την τοπική 
βλάστηση σε σχέση με τον οικισμό. Το αν-
θρωπογενές τοπίο γύρω από τον οικισμό 
αποτελούνταν από ανοικτή βλάστηση, με 
εναλλαγές καλλιεργούμενων χώρων, λι-
βαδιών, θαμνωδών εκτάσεων και συστά-
δων από δέντρα, ενώ η μεγαλύτερη επί-
δραση του νεολιθικού ανθρώπου εντοπί-
ζεται στο λιμναίο οικοσύστημα. Παρόλα 
αυτά, το οικοσύστημα της ευρύτερης πε-
ριοχής δεν επηρεάστηκε σημαντικά (Κού-
λη 2002: 314).

6.  Τα ανθρακολογικά αποτελέσματα κατα-
γράφουν σταθερή παρουσία και χρήση 
των κύριων φυτικών διαπλάσεων, των 
δρυοδασών. Η υπόθεσή μας σε σχέση με 
τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριό-
τητες είναι ότι μόνο μια μικρή ζώνη δά-
σους επηρεάστηκε και κυρίως αυτή που 
γειτνίαζε με τις ανοικτές διαπλάσεις. Με 
βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
της αρχαιοβοτανικής μελέτης, η Μαγκα-
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φά (2002: 131) πρότεινε για το νεολιθικό 
Δισπηλιό την πρακτική της «εντατικής» 
καλλιέργειας μικρών χωραφιών σε άμεση 
γειτνίαση με τον οικισμό, στα οποία εφαρ-
μοζόταν η αμειψισπορά και η λίπανση με 
ζωική κοπριά και οικιακά απορρίμματα. Η 
αρχαιοζωολογική μελέτη της αρχαιότερης 
Φάσης Γ του οικισμού δείχνει ότι η οικο-
νομία στηριζόταν κυρίως στην εκτροφή 
προβάτων, ενώ η παρουσία κατσικιών, 
γουρουνιών και βοοειδών ήταν σποραδι-
κότερη (Phoca-Cosmetatou 2008: 52, 60). 
Στοιχεία για το μέγεθος των κοπαδιών και 
την έκταση των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων είναι δύσκολο να εξάγουμε. Σύμφω-
να όμως με τα υπάρχοντα δεδομένα, η μι-
κρής κλίμακας μικτή γεωργοκτηνοτροφία 
συνδύαζε την καλλιέργεια μικρών εκτά-
σεων κοντά ή μέσα στον οικισμό με την 
εκτροφή μικρού αριθμού ζώων, τα οποία 
βοσκούσαν και λίπαιναν τις πρώτες συμ-
βάλλοντας έτσι στη διατήρηση της γονι-
μότητας των εδαφών. Λαμβάνοντας ακό-
μη υπόψη ότι τα ζώα που κυρίως αντι-
προσωπεύονται, στην αρχαιότερη τουλά-
χιστον φάση, είναι τα πρόβατα, τα οποία 
τρέφονται με χαμήλη ποώδη βλάστηση 
(βλ. Τσαρτσίδου 2010), μπορούμε να υπο-
θέσουμε ότι η επίδρασή τους στη βλάστη-
ση ήταν μικρή. 
Η διαχείριση του δάσους (υλοτόμηση 
και κλάδεμα για «κλαρί»/φύλλωμα για 

ζωοτροφή) θα πρέπει να είχε συνέπειες 
στην πυκνότητά του. Οταν το πρωτογε-
νές «ώριμο» δάσος μετατρεπόταν κατά 
τόπους σε ανοικτό ή «κλαδεμένο» δάσος, 
ίσως τότε οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
μετατοπίζονταν σε άλλα σημεία του. Η 
εναλλασσόμενη διαχείριση διαφορετικών 
περιοχών του δρυοδάσους θα έδινε τη δυ-
νατότητα στη βλάστηση να ανακάμψει. Η 
απουσία ενδείξεων ανθρωπογενούς επί-
δρασης που αποτυπώνεται στα ανθρακο-
λογικά σύνολα θα πρέπει να συσχετιστεί 
με τέτοιες πρακτικές εναλλασσόμενης δι-
αχείρισης της φυσικής βλάστησης καθώς 
και με μικρής κλίμακας μικτή γεωργοκτη-
νοτροφία που δεν απαιτούσε συχνό κα-
θάρισμα του δάσους για απόδοση νέων 
εκτάσεων σε καλλιέργεια. Η μελλοντική 
σύνθεση του συνόλου των αρχαιοβοτα-
νικών και αρχαιοζωολογικών ερευνών 
από όλη τη νεολιθική ακολουθία του οι-
κισμού θα μας βοηθήσει να κατανοήσου-
με τις μεθόδους διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος μιας νεολιθικής κοινότη-
τας που επιλέγει να εγκατασταθεί σ’ ένα 
ποικίλο λιμναίο οικοσύστημα. Αλλοι πα-
ράγοντες που θα πρέπει επίσης να διε-
ρευνηθούν είναι η χρονική διάρκεια κάθε 
φάσης και η συνεχής ή μη νεολιθική πα-
ρουσία για τα 1.000 περίπου χρόνια από 
το τέλος της Μέσης ως το τέλος της Νεό-
τερης Νεολιθικής.
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Charcoal analysis results show that the Ne-
olithic settlers at Dispilio, Kastoria, established 
their village in a rich environment where the 
following plant formations probably succeed-
ed each other from the lake-shore to the high-
er elevations of the nearby mountains:

Lake-shore vegetation is mainly repre-
sented by willows and alder,

Open vegetation with turpentine, su-
mac, some Prunus species and juniper thick-
ets would occupy open space at the edges of 
woodland at low elevations,

Deciduous oak woodland rich in other de-
ciduous trees such as ash, hornbeam, maple, 
cornelian cherry, elm, hazel, Maloideae spe-
cies, etc, would grow almost from lake level 
to mid altitudes and would expand over most 
of the hilly area to the south of the lake, 

Mountain conifer forests with black pines 
and some fir would extend on the surround-
ing mountains, probably quite close to the 
lake on its western and northern sides.

Oak woodland was systematically and 
predominantly managed by the Neolithic 
communities for daily, domestic uses (fire-

wood). During the earliest Phase C, junipers 
and black pines were selected for their tim-
ber while oaks and other deciduous spe-
cies were less so. Open vegetation and lake-
shore formations, were mostly used during 
the earliest Phase C probably because these 
were the first to be integrated in the com-
munity’s activities, either as areas for the es-
tablishment of platforms and lake dwellings 
(the lake shore) or as adequate, open spaces 
(open vegetation) near the village where to 
prepare the small plots and gardens. Moun-
tain conifers became progressively more 
important during the later Phases B and A, 
probably as a result of the expansion of the 
community’s activities over broader are-
as and/or of the need for timber due to the 
growth of the settlement. 

No significant changes can be observed 
in the woodland throughout the life of the 
Neolithic settlement. This may be explained 
by small scale mixed agro-pastoral practic-
es and alternating management of different 
parts of the woodland that would allow it to 
regenerate.

Summary
Palaeoenvironment and human activities:

Wood charcoal analysis at the neolithic lake-settlement at Dispilio, Kastoria 
Maria Ntinou


