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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:   
 

Η δυτική κουµαριά (Arbutus unedo) 

Η πεταλούδα της κουµαριάς (Charaxes jasius)  
 
 

 
Η κουµαριά (Arbutus) είναι ένα γένος φυτού από την οικογένεια των ερεικοειδών  (Ericaceae)· εµπεριέχει 11 
είδη και θεωρείται  παραφυλετική, τα είδη δηλ. υποδιαιρούνται ανάλογα µε τη γεωγραφική τους διάδοση, σε 
είδη του Παλαιού και του Νέου Κόσµου. Τα τελευταία περιλαµβάνουν 7 είδη. Τα είδη του Παλαιού Κόσµου 
απαριθµούν 4 είδη (και 2 υβρίδια), µεταξύ άλλων η δυτική κουµαριά (Arbutus unedo). Είναι ένα χαρακτηριστικό 
φυτό του µεσογειακού χώρου και τη συναντούµε και στην Κρήτη· ιδιαίτερα συχνά στις πλαγιές του δρόµου στη 
νότια περιοχή της Λίµνης των Ποταµών  του  Αµαρίου και από εκεί κατά µήκος του δρόµου για τους 
Απόστολους, τις περισσότερες φορές µεγαλώνουν µαζί µε µυρτιές, και φτάνουν τα 3 µέτρα ύψος.  
Η κουµαριά είναι ένας αειθαλής θάµνος ή δέντρο, ύψους από 3 - 5 µέτρα. Ο φλοιός της είναι αρχικά 
σκουροκόκκινος, αργότερα καφεγκρίζος και µε ρωγµές. Τα εναλλασσόµενα φύλλα της έχουν ελλειπτικό 
σχήµα, γίνονται περίπου 11 cm στο µήκος και γύρω στα 4 cm στο πλάτος και έχουν στέλεχος 1 cm. Από την 
πάνω πλευρά είναι σκούρα πράσινα, γυαλιστερά και στις άκρες είναι λεπτά οδοντωτά. Η ανθοφορία είναι από 
τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο. Τα άνθη της είναι κυρίως λευκά έως ανοιχτά ροζ και σε µορφή καµπάνας. 
Οι καρποί που έχουν διάµετρο 2 - 3 cm ωριµάζουν τόσο αργά, που οι κόκκινοι καρποί κρέµονται ταυτόχρονα 
µε τα άνθη. Οι καρποί, η επιφάνεια των οποίων είναι σπυρωτή, είναι αρχικά πράσινοι και παίρνουν µε 
αυξανόµενη ωρίµανση πορτοκαλί έως κόκκινο χρώµα και θυµίζουν τις φράουλες. Στο εσωτερικό τους οι 
καρποί είναι πορτοκαλοκίτρινοι και έχουν σαρκώδη έως αλευρώδη υφή. Οι καρποί είναι εύγευστοι και έχουν 
ένα ελαφρύ γλυκό άρωµα.  
 

    
 
Σε αυτό το σηµείο οι εκδότες θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον επισκέπτη του φόρουµ της ιστοσελίδας µας, 
Jürgen Unruh [©], για τη διάθεση των φωτογραφιών του από µία κουµαριά στην Κρήτη.    
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Σε διαφορετικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης επεξεργάζονται τους καρπούς σε 
µαρµελάδες, ποτά (π.χ. το „Medronho“ από την Πορτογαλία)· στη Σαρδηνία είναι 
γνωστό και ένα µέλι ανθέων.   
 
Οι καρποί της κουµαριάς είναι πλούσιοι σε βιταµίνη C και περιέχουν 16% 
σάκχαρα (σε µεγαλύτερο βαθµό φρουκτόζη), οργανικό οξύ (µηλικό οξύ), πηκτίνη, 
και σε πολύ ώριµα φρούτα υπάρχει και αλκοόλη (0,5%). Τα φύλλα του δέντρου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καρύκευµα αντί για φύλλα δάφνης. Περιέχουν 
αρβουτίνη και σε ξηρή µορφή 16% τανίνη.  
 
Τα φύλλα χρησιµοποιούνται και στην ιατρική. Χορηγούνται κυρίως σε 
γαστρεντερικά προβλήµατα (σε µορφή τσαγιού).  

 

Στενά συνδεδεµένη µε την κουµαριά είναι η πεταλούδα της κουµαριάς, οι κάµπιες της οποίας τρέφονται από 
τα φύλλα της. Γι’ αυτό άλλωστε συνδέεται τόσο στενά η εµφάνισή της µε την διάδοση της κουµαριάς. 
Εµφανίζεται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου έως την κεντρική Αφρική, έτσι και στην Κρήτη (αν και 
αρκετά σπάνια).  
Η πεταλούδα της κουµαριάς ανήκει στην οικογένεια των νυµφαλιδών και είναι µία από τις µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές πεταλούδες. Πετάει σε δύο γενιές από τον Μάιο έως τον Ιούνιο και από τον Αύγουστο έως τον 
Σεπτέµβριο. Η θηλυκή είναι λίγο µεγαλύτερη από την αρσενική και τα µπροστινά φτερά έχουν µήκος πάνω 
από 40 mm και το άνοιγµά τους φτάνει πάνω από 9 εκατοστά. Η κάµπια είναι πράσινη και έχει στο πλάι  µία 
ανοιχτή, κιτρινωπή γραµµή. Μοιάζουν µε σαλιγκάρια, αφού το κεφάλι-κάψουλα έχει 4 ορθωµένα κέρατα, τα 
µεσαία από τα οποία προεξέχουν ιδιαίτερα. Βλέπε και τις παρακάτω φωτογραφίες. 
 

      
 
Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου 
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