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Źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_śródziemnomorska

Roślinność w strefie śródziemnomorskiej

Roślinność w tej strefie jest przystosowana do letniego okresu suszy. Liście 
drzew i krzewów są skórzaste - lśniące, sztywne, grube i twarde. Dzięki temu 
nie usychają nawet wtedy, gdy utracą dużo wody. Roślinność strefy śródziem-
nomorskiej nazywana jest także roślinnością twardolistną. Takie liście mają 
wawrzyn, czyli laur. Roślinność twardolistna jest wiecznie zielona. W przeszło-
ści w tej strefie rosły lasy liściaste i iglaste składające się z cedrów, dębów, 
sosen, cyprysów. Wskutek karczowania lasów pod pola uprawne, ich miejsce 
zastąpiły zarośla wiecznie zielonych krzewów i karłowatych drzew zwanych 
makią. Rosną tam: karłowate dęby, oleander, mirty, jałowce, wawrzyny, wrzoś-
ce, pistacje. Charakterystycznymi elementami krajobrazu śródziemnomorskie-
go są pinie i wysmukłe cyprysy. W Hiszpanii i Portugalii rośnie dąb korkowy.
Jednym z gatunków drzew nad Morzem Śródziemnym jest cedr - symbol 
występujący na narodowej fladze Libanu. Objęty jest ścisłą ochroną, ponieważ 
należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Innym drzewem jest dąb 
korkowy, z jego kory wyrabia się cenny surowiec - korek.

Roślinność w przeszłości

W przeszłości w strefie śródziemnomorskiej rosły lasy liściaste i iglaste. 

Przeważały w nich zawsze zielone dęby oraz drzewa szpilkowe: różne gatunki 
sosen, cedry i cyprysy. Od wieków lasy karczowano i wypalano, żeby założyć 
pola uprawne. Wycięcie lasów, rosnących na zboczach gór, powodowało 
niszczenie (erozję) gleb: deszcze stopniowo zmywały ze stoków urodzajną 
glebę, aż ziemia stawała się jałowa. Wtedy zaprzestawano uprawy roli, a na za-
rastających ziołami i krzewami terenach zaczynano wypasać owce i kozy. Lasy 
dostarczały także drewna- od czasów starożytnych ścinano cedry i wysokie 
sosny. W ten sposób zniszczono ponad 90 procent pierwotnych lasów.

Rośliny uprawne

Łagodny klimat śródziemnomorski sprzyja uprawie wielu roślin. Najbardziej 
typowe dla tej strefy są oliwka, figowiec i winorośl. Najważniejszym regionem 
uprawy oliwek jest Andaluzja - kraina w południowej Hiszpanii. Figowiec jest 
uprawiany w strefie śródziemnomorskiej już od czasów starożytnych. Charak-
terystyczne są także drzewa cytrusowe: pomarańcze, cytryny oraz mandarynki.
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