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1. Περίληψη 
Στη παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά έγινε εντοπισμός θέσεων μελών της οικογένειας 

Orchidaceae στα όρη: 1) Υμηττός, 2) Ποικίλο, 3) Πάρνηθα, 4) Κιθαιρώνας, 5) Φαλακρό καθώς 

επίσης και στη περιοχή των Σπάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 20 είδη, για τα οποία δεν είχαν 

πραγματοποιηθεί συλλογές από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου. Έγιναν συλλογές για 

14 από τα 20 είδη (Anacamptis collina, Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza sambucina, 

Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Gymnadenia conopsea, Neotinea maculata, 

Neotinea lactea, Neotinea tridentata, Ophrys helenae, Ophrys mammosa, Ophrys mycenensis, 

Serapias bergonii, Spiranthes spiralis) ενώ για 11 από αυτά έγινε μελέτη της ασυμβιωτικής 

φύτρωσής τους ex – situ, με εξαίρεση τα είδη στα γένη Cephalanthera και Epipactis λόγω 

περιορισμένου μεγέθους των συλλογών. Οι συλλογές για κάθε είδος έγιναν από έναν 

πληθυσμό, με εξαίρεση το είδος Ophrys mammosa για το οποίο πραγματοποιήθηκε συλλογή 

σε δύο θέσεις (Ποικίλο Όρος, Σπάτα). Για τα είδη A. collina, N. lactea, N. tridentata, O. 

helenae, O. mycenensis, S. bergonii έγινε για πρώτη φορά μελέτη της ασυμβιωτικής φύτρωσής 

τους. Η φύτρωση όλων των ειδών μελετήθηκε στο σκοτάδι, στους 20 oC, σε 6 διαφορετικά 

θρεπτικά υποστρώματα (Malmgrem, Murashige & Skoog, Knudson, Orchimax, Malmgrem 

modified, Murashige & Skoog modified) και με προεμβάπτιση είτε σε χλωρίνη είτε σε 

υποχλωριώδες ασβέστιο, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και διάρκειες κατεργασίας. Για τα 

είδη D. sambucina και N. maculata έγινε επιπρόσθετα έλεγχος της φύτρωσης των σπερμάτων 

στο νερό σε διαφορετικές θερμοκρασίες και καθεστώτα φωτισμού. Από τα 6 θρεπτικά που 

χρησιμοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά φύτρωσης παρατηρήθηκαν στα Malmgrem (4 

είδη), Murashige & Skoog (3 είδη), Knudson (1 είδος), Orchimax (3 είδη). Τα είδη N. 

maculata και D. sambucina φύτρωσαν άριστα στο θρεπτικό Malmgrem (ποσοστό φύτρωσης > 

80%), ενώ στο ίδιο θρεπτικό το είδος O. mammosa φύτρωσε ικανοποιητικά (ποσοστό 

φύτρωσης > 60%). Τα είδη O. mycenensis, O. helenae και S. bergonii φύτρωσαν μέτρια 

(>20%) στο θρεπτικό Orchimax ενώ μέτρια φύτρωση παρουσιάζεται και στο είδος S. spiralis 

(>20%)στο θρεπτικό Murashige & Skoog. Μικρή φύτρωση παρατηρήθηκε για τα είδη N. 

lactea (θρεπτικό Malmgrem), A. collina και N. tridentata (θρεπτικό Murashige & Skoog) 

καθώς και για το είδος Gymnadenia conopsea (θρεπτικό Knudson). Στο τελευταίο είδος, 

πιθανώς η βιωσιμότητα των σπερμάτων είχε επηρεαστεί από προσβολή ζυγομύκητα πριν την 

αποξήρανσή τους. Φαίνεται πως για τα είδη N. maculata και D. Sambucina, η έκθεση σε 

εναλλασσόμενες συνθήκες σκοταδιού / φωτός (12/12 h) αναστέλλει τη δυνατότητα φύτρωσης 

των σπερμάτων. Η βέλτιστη θερμοκρασία φύτρωσης για τα δύο παραπάνω είδη είναι οι 20 oC. 

Η διάρκεια κατεργασίας φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στη φύτρωση των ειδών N. 

tridentata και N. lactea, όπου η ελάχιστη διάρκεια κατεργασίας για την εκδήλωση φύτρωσης 

είναι 30 min. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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2.1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ORCHIDACEAE 
 

2.1.1 Γενικά Στοιχεία - Εμφάνιση της οικογένειας στον εξελικτικό χρόνο 

Η οικογένεια Orchidaceae μαζί με την οικογένεια Asteraceae αποτελούν τις δυο 

μεγαλύτερες οικογένειες ανθοφύτων. Η οικογένεια των ορχεοειδών περιλαμβάνει 27.801 είδη 

(Willis, 2017). Εκπρόσωποι αυτής της ομάδας εντοπίζονται σχεδόν σε όλες τις περιοχές του 

κόσμου με εξαίρεση τις ερήμους καθώς και τις συνεχώς παγωμένες περιοχές. Τα περισσότερα 

taxa εντοπίζονται στις τροπικές περιοχές και αναπτύσσονται ως επίφυτα, μεγάλη όμως είναι και 

η εκπροσώπηση στις επίγειες ορχιδέες, αποτελώντας περίπου το 1/3 του συνόλου των ειδών ενώ 

κανένα είδος δεν είναι αληθώς ξυλώδες. Οι ορχιδέες είναι φυτά τα οποία είναι στενά 

συνδεδεμένα με τον τόπο που φυτρώνουν εξαιτίας των σχέσεων που αναπτύσσουν με μύκητες 

(Άλκιμος,1988) καθώς και με βακτήρια (Wilkinson et al., 1994) που υποστηρίζουν τη φύτρωση, 

τα πρώτα στάδια ανάπτυξης καθώς και σε πολλές περιπτώσεις και ολόκληρη τη ζωή του φυτού, 

φαινόμενο πολύ συχνό στις παρασιτικές ορχιδέες. Οι ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσονται με 

τους επικονιαστές καθιστούν δύσκολη τη συστηματική τους κατάταξη λόγω των υψηλών 

επιπέδων υβριδισμού μεταξύ ειδών και γενών. 

Η οικογένεια Orchidaceae αρχικά πιστευόταν ότι εξελίχθηκε πρόσφατα. Η δυσκολία που 

παρουσιάζεται στην απολίθωσή τους είχε ως αποτέλεσμα πριν μερικά χρόνια τα μόνα γνωστά 

απολιθώματα μελών της οικογένειας να έχουν ηλικία μόλις 2-3 εκατομμύρια χρόνια. Τα 

τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν βρεθεί απολιθώματα ηλικίας μεγαλύτερης των 20 

εκατομμυρίων ετών με το αρχαιότερο που εντοπίστηκε να φτάνει στα 40-45 εκατομμύρια 

χρόνια (Poinar & Rasmussen, 2017) σε κεχριμπάρι. Η οικογένεια φαίνεται ότι 

διαφοροποιήθηκε και εξαπλώθηκε γρήγορα κοντά στο τέλος του Κρητιδικού ενώ είχε 

εμφανιστεί όπως φαίνεται από φυλογενετικά στοιχεία ήδη πριν από 110-120 εκατομμύρια 

χρόνια (Givnish et al., 2015), γεγονός που την τοποθετεί μεταξύ των πρώτων ομάδων 

μονοκοτυλήδονων φυτών που εμφανίστηκαν και μεταξύ των 15 αρχαιότερων οικογενειών 

αγγειοσπέρμων (Christenhusz et al., 2017). Η πρώτη εμφάνιση των ορχιδεών στον εξελικτικό 

χρόνο έγινε στην Αυστραλία και μέσω της Ανταρκτικής εξαπλώθηκαν στις Νεοτροπικές 

περιοχές. Η πρώτη μορφή ορχιδέας ήταν επίγεια και στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι επιφυτικές 

(Givnish et al., 2016). 

 

2.1.2 Ορχιδέες και επικονίαση 

Στην οικογένεια των ορχεοειδών παρατηρείται ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός μη-

ανταποδοτικών ειδών (non-rewarding species) σε σχέση με άλλες οικογένειες, ειδών δηλαδή 

που δεν παράγουν νέκταρ. Οι ορχιδέες συχνά αξιοποιούν τις σχέσεις του φυτού-επικονιαστή ή 

τα συστήματα σύζευξης των εντόμων για την αναπαραγωγή τους. Περίπου το 1/3 των ειδών 

της οικογένειας χρησιμοποιεί κάποια μέθοδο εξαπάτησης (Jersáková et al., 2006) του 

επικονιαστή για να εξασφαλίσει τη μεταφορά της γύρης και κατ' επέκταση την επικονίαση. Η 

επικονίαση μέσω εξαπάτησης εμφανίζει πολλές μορφές στις ορχιδέες με τις σημαντικότερες να 

είναι: 

 

1. Γενικευμένη τροφική απάτη (generalized food deception): Στην προσπάθειά τους 
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να προσελκύσουν τους επικονιαστές, τα μέλη της οικογένειας εκμεταλλεύονται 

γενικά ανθικά σήματα που είναι χαρακτηριστικά των ανταποδοτικών 

(rewarding) φυτών (όπως το χρώμα του άνθους, η μορφή της ταξιανθίας, η οσμή, 

οδηγοί νέκταρ κ.ά.), όπως για παράδειγμα είδη του γένους Anacamptis. Οι 

ορχιδέες που εκμεταλλεύονται την εν λόγω στρατηγική συχνά ανθίζουν μαζικά 

νωρίς την άνοιξη εκμεταλλευόμενες τις νέο-εμφανιζόμενες μέλισσες ενώ συχνή 

είναι και η παρουσία τους σε περιοχές που φέρουν ανταποδοτικά φυτά 

εκμεταλλευόμενα έτσι τους πληθυσμούς μελισσών-εντόμων της περιοχής. 

2. Μίμηση θέσεων ωοτοκίας (brood site imitation): Άλλα είδη τείνουν να 

μιμούνται θέσεις ωοτοκίας, έτσι έντομα τα οποία αναζητούν κατάλληλη θέση 

για εναπόθεση των αυγών τους μοιραία μεταφέρουν μαζί τους από το ένα άνθος 

στο άλλο τα γυρεομάγματα συμβάλλοντας στην επικονίαση. Σε αυτή την 

περίπτωση η επικονίαση γίνεται κυρίως από Coleoptera ή Diptera όπου η μίμηση 

στοιχείων όπως οσμή ψοφιμιού, κοπριάς κτλ. οδηγεί στην προσέλκυση των 

αντίστοιχων ομάδων εντόμων. Στην ίδια μορφή εξαπάτησης εμπίπτει η 

εξαπάτηση από φυτά, όπως αυτά του γένους Epipactis, που φέρουν φερομόνες 

όμοιες με των εντόμων στα οποία παρασιτεί ο επικονιαστής (Stokl et al., 2011). 

3. Μίμηση καταφυγίου (shelter imitation): Σε πολλές περιπτώσεις τα άνθη των 

ορχεοειδών παρέχουν έναν σωλήνα-θάλαμο για την ανάπαυση του επικονιαστή, 

οπότε σε περίπτωση δύσκολων καιρικών συνθηκών ή αδυναμίας του εντόμου να 

επιστρέψει στη φωλιά του, υποστηρίζουν την θερμορύθμιση των επικονιαστών 

καθώς αυτή η θέση του άνθους μπορεί να έχει υψηλότερη θερμοκρασία από ότι 

το περιβάλλον, έως και 3 οC. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γένος 

Serapias, εκπρόσωποι του οποίου υπάρχουν και στην Ελλάδα, των οποίων τα 

σκούρα-κόκκινα άνθη σε μορφή σωλήνα φαίνεται να μιμούνται την είσοδο 

φωλιάς μέλισσας. Στην εν λόγω περίπτωση παρέχεται όντως καταφύγιο στο 

έντομο και άρα δεν έχουμε εξαπάτηση, ωστόσο στη περίπτωση του είδους 

Ophrys helenae όπου φαίνεται να αξιοποιεί, εν μέρει τουλάχιστον, τον ίδιο 

τρόπο προσέλκυσης επικονιαστών τα έντομα που είναι συνήθως μέλη του γένους 

Eucera (E. vulpes, E. longicornis) βρίσκονται εκτεθειμένα (Paulus, 2006).  

4. Ψευδοανταγωνισμός (pseudoantagonism): Σε αυτή την περίπτωση η ορχιδέα 

εκμεταλλεύεται τη χωροκρατική συμπεριφορά κάποιων ειδών (πχ Centris spp.). 

Έτσι όταν το έντομο επιτίθεται στο άνθος καθώς αυτό κινείται με τον άνεμο, 

εκείνη την στιγμή συμβαίνει και η προσκόλληση των γυρεομαγμάτων στο 

έντομο. 

5. Σεξουαλική εξαπάτηση (sexual deception): Σε αυτή την περίπτωση το φυτό 

μιμείται σήματα σύζευξης του θηλυκού εντόμου και κυρίως τις φερομόνες. Το 

αρσενικό άτομο προσελκύεται και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί κατά 

τη διάρκεια μιας διαδικασίας που αναφέρεται ως ψευδοσυνουσία 

(Pseudocopulation), μεταφέρει τα γυρεομάγματα. Το γένος Ophrys, εκπρόσωποι 

του οποίου αποτελούν την πλειονότητα των ορχεοειδών της Ελλάδας, αποτελεί 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας φυτών που αξιοποιεί τον εν λόγω τρόπο 

για να διασφαλίσει την αναπαραγωγική του επιτυχία. Όσον αφορά την επιτυχία 

προσέλκυσης των θηλυκών εντόμων, έρευνες (Ayasse et al., 2003) φανερώνουν 

ότι το μείγμα πολυσακχαριτών / φερομονών που αξιοποιεί το φυτό είναι 

διαφορετικό από αυτό του θηλυκού εντόμου αλλά έχει μεγαλύτερη επιτυχία 

στην προσέλκυση του αρσενικού από τα αντίστοιχα σήματα που χρησιμοποιεί 

ένα θηλυκό. Μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν τα γένη Serapias και Ophrys 
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που φαίνεται ότι εμφανίζουν χαρακτηριστικά σε κάποια μέλη τους τόσο της 

σεξουαλικής εξαπάτησης όσο και της εξαπάτησης καταφυγίου (Schiestl & 

Cozzolino, 2008). 

 

Η επικονίαση με την αξιοποίηση μιας μεθόδου εξαπάτησης του εντόμου / επικονιαστή 

περιορίζει την αυτεπικονίαση καθώς το έντομο που εξαπατάται συνήθως φεύγει μακριά από 

την περιοχή όπου βρίσκεται το φυτό του οποίου τα γυρεομάγματα μεταφέρει. Τα ορχεοειδή 

που αξιοποιούν μια μορφή εξαπάτησης για την επικονίασή τους φαίνεται ότι αυξάνουν το 

ποσοστό επικονίασης με το να φύονται κοντά σε ανταποδοτικά (rewarding) είδη όπου υπάρχει 

και αφθονία πιθανών επικονιαστών (Johnson et al., 2003) . 

 

Εκτός από την απατηλή επικονίαση (deceptive pollination) γίνεται και η επικονίαση μετ' 

ανταμοιβής. Στην επικονίαση των μελών της οικογένειας Orchidaceae συμμετέχουν, εκτός από 

έντομα και πτηνά (Micheneau et al., 2006) αλλά έχει παρατηρηθεί ότι συμβαίνει και με το νερό 

της βροχής (Fan et al., 2012). 
 

2.1.3 Ορχιδέες και συμβιωτικές σχέσεις 

Τα σπέρματα των ορχεοειδών είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, στερούνται ενδοσπερμίου ή της 

ικανότητας να αξιοποιούν τις αποθηκευμένες ενώσεις αυτού ενώ, ταυτόχρονα, το έμβρυο δεν 

είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Όταν ανοίγει η ώριμη κάψα τα σπέρματα διασπείρονται κυρίως με 

τη βοήθεια του ανέμου. Το περίβλημα που καλύπτει το έμβρυο περιέχει σχετικά μεγάλο όγκο 

αέρα και επιτρέπει στο μεταφερόμενο σπέρμα να αιωρείται για μεγάλες αποστάσεις, έως και 

κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα, όπως για παράδειγμα στο σύμπλεγμα των τριών ειδών του 

γένους Platanthera των Αζόρων όπου προήλθαν πιθανώς από ένα μόνο γεγονός 

μετανάστευσης από πληθυσμούς των ηπειρωτικών περιοχών (Bateman et al., 2014). Σε μια 

κάψα περιέχονται πολυάριθμα σπέρματα αρκετές χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες μερικές 

φορές. Καθώς τα σπέρματα των μελών της οικογένειας δεν διαθέτουν ενδοσπέρμιο, είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, ιδιαίτερα μέχρι την εμφάνιση του 

πρώτου υπέργειου τμήματός τους που μπορεί να συμβεί μετά από αρκετά χρόνια. 

Η βλάστηση και ανάπτυξη των ορχεοειδών εξαρτάται από την προσβολή των σπερμάτων 

από μύκητες, κυρίως βασιδιομύκητες και πιο σπάνια από ασκομύκητες, αν και έχουν γίνει 

αναφορές και από άλλες ομάδες μυκήτων καθώς και βακτηρίων. Οι μύκητες θα διαπεράσουν 

τα κύτταρα του σπέρματος και αργότερα του φυτού παρέχοντάς του νερό και ανόργανα 

στοιχεία κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η συμβίωση είναι σημείο κλειδί για την ανάπτυξη, 

ωστόσο δεν έχουν ανάγκη σε ίδιο βαθμό όλες οι ορχιδέες τον συμβιώτη τους σε όλα τα στάδια 

της ζωής τους. Μεταξύ των χιλιάδων ειδών που ανήκουν στην οικογένεια υπάρχουν φυτά τα 

οποία αξιοποιούν τη φωτοσύνθεση ως βασική πηγή θρεπτικών, άλλα που στηρίζονται τόσο 

στη διεργασία αυτή όσο και στην πρόσληψη ουσιών από τον μύκητα ενώ παράλληλα 

υπάρχουν φυτά τα οποία έχουν απολέσει πλήρως την φωτοσυνθετική διαδικασία. 

Η μυκορριζική συμβίωση θεωρείται γενικά μη ειδική, ωστόσο η ειδικότητα στη συμβίωση 

αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό σε καταστάσεις όπως σε υποχρεωτικά μυκοετερότροφα φυτά, 
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όπως για παράδειγμα μέλη της φυλής Neottieae (Girlanda et al., 2011). Σε περίπτωση ειδών 

που έχουν προσαρμοστεί σε σκιερά δάση έχουμε μεγαλύτερη εξάρτηση από τον μυκοβιώτη 

ενώ παράλληλα διατηρείται η διεργασία της φωτοσύνθεσης. Σε αυτή την κατάσταση που 

αναφέρεται ως μερική μυκοετεροτροφία παρουσιάζεται μια ευρύτερη ομάδα πιθανών 

συμβιωτικών μυκήτων. Γενετική ανάλυση στα είδη Ophrys fuciflora, Anacamptis laxiflora, 

Orchis purpurea και Serapias vomeraceae έδειξαν εμφανή ποικιλότητα μεταξύ των μυκήτων 

της πολυφυλετικής ομάδας Rhizoctonia (Girlanda et al., 2011). Είναι πολύ ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται η συμβίωση με είδη που εκφράζουν 

παθογονικότητα όταν συμβιώνουν με είδη εκτός της οικογένειας Orchidaceae όπως στη 

περίπτωση του Spiranthes spiralis (Tondello et al., 2012). 

Ένα ενδιαφέρον σημείο στη σχέση μεταξύ φυτού και μύκητα είναι η διακύμανση που 

παρατηρείται στο μυκητιακό φορτίο κατά την διάρκεια του έτους αναλόγως το αναπτυξιακό 

στάδιο του φυτού. Μελέτες που έγιναν σε ρίζες φυτών του είδους Cephalanthera damasonium 

για την εξακρίβωση του μυκητιακού φορτίου κατά την διάρκεια του έτους φανερώνουν ότι 

κατά την μετάβαση από τον Ιανουάριο (περίοδος που εμφανίζονται οι ρόδακες) έως και τον 

Ιούλιο (περίοδος που πλησιάζει το τέλος της ανθοφορίας) παρατηρείται μείωση του 

μυκητιακού φορτίου (Roy et al., 2013) και στις δύο πιθανές περιπτώσεις φαινοτύπου (αλμπίνο: 

πλήρης μυκοετεροτροφία, πράσινα φυτά: φωτοσυνθετικά ενεργά), με τα αλμπίνο φυτά να είναι 

πιο ευάλωτα σε σχέση με τα πράσινα φυτά (μολύνσεις, προσέλκυση φυτοφάγων κ.ά.). Αυτό 

αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να γίνει αντιληπτή η διαφορετική εξάρτηση του φυτού από 

τον συμβιώτη του αναλόγως και το στάδιο κύκλου ζωής του φυτού. Την περίοδο που το φυτό 

βρίσκεται στη μορφή κονδύλου έως και την έκπτυξη των φύλλων, είναι βασική η ύπαρξη του 

μύκητα για οποιαδήποτε τροφική υποστήριξη χρειαστεί το φυτό καθώς και για την ορμονική 

ρύθμιση που όπως έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ρυθμίζεται από τους οργανισμούς με 

τους οποίους συμβιώνει η ορχιδέα, ενώ από την έκπτυξη των φύλλων έως και την καρποφορία 

τουλάχιστον στα είδη που δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως την φωτοσύνθεση η ύπαρξη του 

μύκητα που δεν είναι πλέον άμεσα απαραίτητη περιορίζεται, αλλά δεν εξαφανίζεται. 

Η παρουσία του μύκητα εκτός από την παροχή θρεπτικών στην ορχιδέα συμβάλει ενεργά σε 

πολλές περιπτώσεις στη φύτρωση του φυτού. Το περίβλημα που περιβάλλει το έμβρυο φέρει, 

πολλές φορές, μια λιπιδική στρώση η οποία εμποδίζει την είσοδο του νερού ή εάν η είσοδος 

του νερού είναι εφικτή πολλές φορές εμποδίζει τη σχάση του περιβλήματος για να εξέλθουν τα 

ριζοειδή. Ο μύκητας διαπερνά το περίβλημα και καθιστά εφικτή τη φύτρωση (Rasmussen, 

1995). Συγχρόνως υπάρχει σημαντική συμβολή τόσο των μυκήτων όσο και των βακτηρίων που 

συμβιώνουν με τις ορχιδέες στην ανάπτυξη του φυτού, ρυθμίζοντας γενετικά μονοπάτια ή 

προσφέροντας ορμόνες που δεν μπορεί να συνθέσει το φυτό (Tsavkelova et al., 2006). 
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Εικόνα 1. Σύγκριση της ανάπτυξης του γένους Oncidium απουσία (αριστερά) και παρουσία 

(δεξιά) του συμβιώτη μύκητα Piriformospora indica, όπου είναι φανερή η ενισχυτική συμβολή 

του μύκητα στην ανάπτυξη του ριζώματος του φυτού (Ye et al., 2014). 

Οι ορχιδέες αν και πολυετή φυτά δεν αναπτύσσουν φύλλωμα και ανθικά στελέχη κάθε 

χρόνο. Πολλές φορές αυτή η βλαστητική αδράνεια σχετίζεται με τις αντίξοες συνθήκες στις 

οποίες μπορεί να αναπτύσσεται το φυτό (Shefferson et al., 2012) και στοιχεία όπως η διάρκεια 

της μπορεί να επηρεάσει το φυτό σε αρκετά στοιχεία του κύκλου του και την επιβίωσή του 

(Gremer et al., 2010, 2012 ). Όπως έγινε φανερό από πρόσφατες μελέτες, η βλαστητική 

αδράνεια έχει άμεση σχέση με την αφθονία των συμβιωτών μυκήτων στο έδαφος και με 

μειούμενη τη αφθονία των μυκήτων ο αριθμός των φυτών που θα βρεθούν σε βλαστητική 

αδράνεια αυξάνεται (Blake et al., 2017). 

2.1.4 Ορχιδέες και διατήρηση 

Για αιώνες τώρα οι ορχιδέες συναρπάζουν ερευνητές και συλλέκτες. Το μεγάλο ενδιαφέρον 

που εμφανίστηκε γι' αυτά τα φυτά εξαιτίας της ομορφιάς και της βιολογίας τους είχε ως 

αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων παραγόντων, πολλά να βρεθούν στο χείλος της εξαφάνισης. Στην 

περίπτωση των επιφυτικών ορχεοειδών η καταστροφή εκτάσεων δασών για ξυλεία και γεωργία 

καταστρέφει τα πιθανά τους ενδιαιτήματα ενώ παράλληλα συχνό φαινόμενο ήταν η 

καταστροφή των ενδιαιτημάτων από συλλέκτες για την αποκλειστικότητα απόκτησης ενός 

σπάνιου είδους. Στην περίπτωση των ειδών που αναπτύσσονται στο έδαφος όπως αυτά της 

Ελλάδας (Ophrys, Orchis κτλ) βρίσκονται επίσης πολλά είδη σε κίνδυνο. Η χρήση των 

ορεινών εκτάσεων για βόσκηση, η κατάχρηση των χημικών λιπασμάτων, η καταστροφή 

δασικών εκτάσεων για οικοδόμηση αλλά και η συλλογή για σαλέπι έχουν καταστρέψει 

μεγάλους πληθυσμούς από τις επίγειες ορχιδέες. Ιδιαίτερα η συλλογή των φυτών για το σαλέπι 

τόσο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στη μέση Ανατολή καταστρέφει ετησίως δισεκατομμύρια 

φυτά καθώς για ένα κιλό σαλέπι χρειάζονται περίπου τρεις χιλιάδες κόνδυλοι. Εξαιτίας 

τέτοιων περιπτώσεων που απειλούν τα μέλη της ομάδας γίνονται προσπάθειες για εξασφάλιση 

της διατήρησης των πληθυσμών τους με προτεραιότητα στα ιδιαιτέρως κινδυνεύοντα είδη. 
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Ωστόσο η εκτεταμένη τάση για ορισμό νέων taxa που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με 

επίκεντρο την Ευρώπη δημιουργεί πρόβλημα στη λήψη αποφάσεων και στις προσπάθειες 

αυτές καθώς είναι πιθανό 'σπάνια', κακώς ορισμένα, taxa να αποτελέσουν επίκεντρο των 

προσπαθειών ενώ άλλα λιγότερο σπάνια taxa τα οποία όμως είναι ορθώς ορισμένα να 

παραμεληθούν. Παρακάτω παρουσιάζεται σε διαγράμματα η αυξημένη τάση για ορισμό νέων 

ειδών (Pillon & Chase, 2007) στην Ευρώπη από ομάδες κάποιων ορχεοειδών καθώς και η 

αυξημένη ύπαρξη κακώς ορισμένων taxa στην Ευρώπη (περίπου 10% των ονομάτων) σε 

σχέση με την εύκρατη Ασία και την Αφρική. Σύμφωνα με την IUCN σχεδόν τα μισά είδη που 

έχουν εξαφανισθεί ανήκουν στις επίγειες ορχιδέες (Swarts & Dixon, 2009) όπως αυτές που 

εντοπίζονται στην Ελλάδα, αυτή όμως η κατηγορία αποτελεί μόλις το 1/3 του συνολικού 

πληθυσμού ορχεοειδών του πλανήτη. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα (Εικόνες 2, 3) της 

εργασίας των Pillon και Chase (2006) στην Ευρώπη υπάρχει η τάση ορισμού νέων ειδών με 

μεγάλο ρυθμό τα κριτήρια για τον ορισμό των οποίων, ωστόσο, δεν είναι αξιόπιστα γεγονός 

που θα μπορούσε να αποτελέσει αποπροσανατολιστικό παράγοντα, όπως αναφέρθηκε, σε μια 

στοχευμένη προσπάθεια προστασίας ενός 'είδους'. 

 

 

 

Εικόνα 2. Σύγκριση της ταξινομικής μεταχείρισης των Ορχεοειδών σε Ευρώπη (743 ονόματα), 

εύκρατη Ασία (645 ονόματα ) και Αφρική (216 ονόματα) ως προς των αριθμό των μη έγκυρων 

ονομάτων, των έγκυρων ονομάτων υβριδίων, των έγκυρων ονομάτων ομάδων κατώτερων του 

είδους και των ονομάτων ειδών (Pillon & Chase, 2006). 
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Εικόνα 3. Ρυθμός περιγραφής νέων taxa σε 3 γένη φυτών με παραπλήσιο μέγεθος (Ευρωπαϊκά 

Carex, Ophrys και Goodyera με ευρεία εξάπλωση) (Pillon & Chase, 2006). 

Για την προστασία ενός είδους από την εξαφάνιση ακολουθείται μια πολύπλευρη 

προσέγγιση (Εικόνα 4). Η διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας του είδους, του 

ενδιαιτήματός του, η αποθήκευση σπερμάτων σε τράπεζες γενετικού υλικού, η ανάπτυξη 

αρτιβλάστων ex situ και η επανένταξη πληθυσμών στη φύση, η μελέτη των συμβιωτικών 

σχέσεων με μικροοργανισμούς αλλά και των σχέσεων του φυτού με τους επικονιαστές και η 

αξιοποίησή τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιβίωση μια ομάδας που αναπτύσσει 

ιδιαίτερες σχέσεις τόσο με το περιβάλλον της όσο και με τους οργανισμούς με τους οποίους 

συνυπάρχει, όπως οι ορχιδέες. 
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Εικόνα 4. Διάγραμμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την διατήρηση του απειλούμενου 

είδους ορχιδέας Caladenia huegelii (Swarts & Dixon, 2009). 

Όσον αφορά τις ορχιδέες της Ελλάδας η πρώτη προσπάθεια διατήρησης και προστασίας 

έγινε το 1981, με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 67/1981 «Περί προστασίας της 

αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου 

της ερεύνης επ’ αυτών» (ΦΕΚ 23 Α’), σύμφωνα με το οποίο, όλα τα γένη της οικογένειας 

Orchidaceae κηρύσσονται ως προστατευτέα. Όλα τα ορχεοειδή παγκοσμίως εντάσσονται στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Σύμβασης CITES, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Νόμο 

2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που 

κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής» (ΦΕΚ 105/τ.Α ́/30-06-1992). 

Είδη της οικογένειας περιλαμβάνονται και στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας» (L 206 της 22/07/1992 σ. 0007 – 0050), 5 από αυτά αφορούν την Ελλάδα τα 

Ophrys argolica, Cephalanthera cucculata, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza kalopissii 

και το Himantoglossum hircinum subsp. caprinum (ύπαρξη μη επιβεβαιωμένης καταγραφής). 

Τέλος, 10 είδη και υποείδη της οικογένειας Orchidaceae περιλαμβάνονται στα Βιβλία 

Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος et al., 

2009).  
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Πίνακας 1.  Τα taxa ορχιδεών της Ελλάδος και η παρουσία τους στους ερυθρούς 

καταλόγους της  IUCN, το βιβλίο ερυθρών δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών 

της Ελλάδας (Φοίτος et al., 2009) (για συντομία: ΒΕΔΕ) και την πρόσφατη αξιολόγηση βάση 

κριτηρίων της IUCN (Tsiftsis S. & Tsiripidis I, 2016). 

* Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο πίνακα αντιστοιχούν: 1) Not evaluated 

(NE), 2) Least concern (LC), 3) Near threatened (NT), 4) Vulnerable (VU), 5) Endangered 

(EN), 6) Critically endangered (CR), 7) Data deficient (DD).  

Taxon κατηγορία 

κινδύνου IUCN 

Κατηγορία κινδύνου 

ΒΕΔΕ 

Τσιφτσής & 

Τσιριπίδης 

Anacamptis - - - 

A. boryi VU ΝΕ NT 

A. collina ΝΕ ΝΕ LC 

A. coriophora ΝΕ ΝΕ LC 

A. coriophora subsp. fragrans ΝΕ ΝΕ LC 

A. coriophora subsp. coriophora ΝΕ ΝΕ LC 

A. laxiflora ΝΕ ΝΕ LC 

A. laxiflora subsp. laxiflora ΝΕ ΝΕ LC 

A. morio ΝΕ ΝΕ LC 

A. morio subsp. caucasica ΝΕ ΝΕ LC 

A. palustris LC ΝΕ NT 

A. palustris subsp. elegans LC ΝΕ NT 

A. palustris subsp. palustris LC ΝΕ NT 

A. papilionacea ΝΕ ΝΕ LC 

A. papilionacea subsp. aegaea ΝΕ ΝΕ LC 

A. papilionacea subsp. alibertis ΝΕ ΝΕ LC 

A. papilionacea subsp. papilionacea ΝΕ ΝΕ LC 

A. papilionacea subsp. thaliae ΝΕ ΝΕ LC 

A. pyramidalis ΝΕ ΝΕ LC 

A. sancta LC ΝΕ LC 

Cephalanthera - - - 

C. cucullata VU EN EN 

C. damasonium NE ΝΕ LC 

C. epipactoides ΝΕ ΝΕ NT 

C. longifolia ΝΕ ΝΕ LC 

C. rubra ΝΕ ΝΕ LC 

Coeloglossum - - - 

C. viride ΝΕ ΝΕ LC 

Corallorhiza - - - 

C. trifida ΝΕ ΝΕ LC 

Dactylorhiza - - - 

D. baumanniana NT ΝΕ LC 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/92b40162-2fae-4fad-bfa0-baebd5da7fde
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a8972737-65e5-4ef6-bd3b-85cb21aa24e2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d20f0739-5de6-4505-ae77-fdc22e3fc1bf
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/abd58e10-ab24-4a2a-88c6-99c26114bb75
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/285e7e29-14b0-4f83-96d3-67e9ee82b314
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e52ec6f0-b858-42df-94df-e3d161ede051
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1ffaff60-d513-4692-9b48-1a91f7bf6b8b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c47be7fb-5007-4816-beb3-d826386e8371
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/19f8910d-9c42-4ec7-b7cb-55734f2fabbc
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a3ae5db7-e5f6-465a-ad87-33bbfce10c7a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e5bd140f-0bae-4449-ad4b-180ff1600e41
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/bee93bc1-ce57-483f-a002-13ff87ac72a5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0efa118d-e807-4abc-855a-8c09f4b15114
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/68ae8c51-4158-443c-8b6e-c7ee6688accf
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/3572f355-bae5-4fca-8366-bb4db734196f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4b142cfd-7677-43da-a668-b1bd6cd8c41b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9b66b6f4-6d3b-4276-bad4-01ec1f0defcb
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5f545361-b2ca-4e0d-abb6-fe5a2dffa4d3
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/80daaa11-6725-4534-aac0-404a20d6b0ea
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c34fb036-9d19-4c3b-ab60-9f8f9a42c01a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/ca4de073-f0d6-46b7-921f-58724d216ede
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/7b66e10f-ca96-46ca-8d8e-0b9117974ede
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/cc5ed9f1-c1dd-446e-bbc2-15baa5c6f895
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/dc61309d-4733-4b2f-9458-962bd45a0c6c
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/36bd8a5c-ed09-4a32-8eb4-80e9b2d010aa
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c7ca49b7-6ad1-4c41-997d-74c1ed044290
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f1d631d3-a20c-435c-816c-771525b47212
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D. baumanniana subsp. smolikana NT ΝΕ VU 

D. baumanniana subsp. 

baumanniana 

NT ΝΕ LC 

D. cordigera LC ΝΕ LC 

D. cordigera subsp. pindica LC ΝΕ LC 

D. cordigera subsp. cordigera LC ΝΕ LC 

D. iberica ΝΕ ΝΕ VU 

D. incarnata ΝΕ VU EN 

D. incarnata subsp. incarnata ΝΕ VU EN 

D. kalopissii EN ΝΕ EN 

D. kalopissii subsp. macedonica  EN VU VU 

D. kalopissii subsp. pythagorae EN CR CR 

D. kalopissii subsp. kalopissii EN ΝΕ EN 

D. romana ΝΕ ΝΕ LC 

D. romana subsp. romana ΝΕ ΝΕ LC 

D. saccifera ΝΕ ΝΕ LC 

D. saccifera subsp. saccifera ΝΕ ΝΕ LC 

D. sambucina LC ΝΕ LC 

Epipactis - - - 

E. atrorubens ΝΕ ΝΕ LC 

E.atrorubens subsp. spiridonovii ΝΕ EN LC 

E. cretica EN EN EN 

E. degenii ΝΕ ΝΕ LC 

E. greuteri EN ΝΕ LC 

E. halacsyi  ΝΕ ΝΕ NT 

E. helleborine ΝΕ ΝΕ LC 

E. helleborine subsp. helleborine ΝΕ ΝΕ LC 

E. leptochila LC ΝΕ LC 

E. leptochila subsp. naousaensis LC EN EN 

E. microphylla ΝΕ ΝΕ LC 

E. olympica EN ΝΕ EN 

E. palustris LC ΝΕ LC 

E. persica ΝΕ ΝΕ LC 

E. persica subsp. gracilis ΝΕ ΝΕ LC 

E. persica subsp. persica ΝΕ ΝΕ CR 

E. pinovica  ΝΕ ΝΕ VU 

E. pontica ΝΕ ΝΕ NT 

E. purpurata ΝΕ ΝΕ EN 

E. subclausa ΝΕ NT LC 

E. turcica ΝΕ ΝΕ LC 

Epipogium - - - 

E. aphyllum ΝΕ ΝΕ LC 

Goodyera - - - 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9c46538c-f83b-4164-9dd7-494ca8ac91ff
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/17b483f7-8c01-4a59-a507-d8d800d08d2e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/17b483f7-8c01-4a59-a507-d8d800d08d2e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c463adbf-3d89-448f-b9b4-07cab1adc56a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4cd0810e-8a03-46cf-8695-0ea3b9a2093f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/8144ee51-397a-4fba-989d-8a28773b1b20
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0aec818d-cb68-4daf-b459-c936ea215aaf
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f7af8e94-b8ea-450e-8e83-a56fe337bb3f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2bc6067b-4aa5-4645-8473-3376f71c051e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/33755d97-bec9-482c-afc0-86683a7894a2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c3b2399c-1c3c-4a21-91aa-18ff79259722
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/40b3ff4b-82f0-45fc-af6c-4bd9309f802d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/29fcbbe6-ffaf-49bc-aa75-c9509185d753
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2fe8048e-8eea-4ba2-aa79-2156103ecd4f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/719251d0-fffd-478e-938e-8e171cad980f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/01b3242b-8678-4715-b8ae-c90d037394c5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f6a03084-bc44-4fbc-b746-e8f47f1bd363
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/7093ada0-91d7-4dba-bce9-334f8429c099
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/45e9a182-cba1-4954-82cc-619c0c5dfef0
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/33ae60ef-793e-4415-9810-0e4ef1a910e3
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a0218efd-d8e7-42a8-948f-9a99b2ad21de
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f2971728-9a1f-4006-a779-6517928dc666
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/462afde2-afd9-43d4-b0ab-2da9c8193eeb
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c54a7b90-c7e2-45cf-89e5-1e4c99b27201
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/09514501-82b7-4275-bb36-de4e88d359d7
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f195a3c9-5dfa-48b5-9575-c10f59b33eb8
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c8aa8d72-14b5-44cd-8498-03dbc8c416f5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/df0f412b-c139-4cc2-ada1-313ee0172b74
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/096ee645-0bdc-4490-8db0-d8994a6ab38a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4907ebc9-a6af-43cb-851a-f9e495abfe8d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/218774ed-bdbb-45df-b1e2-acdbecf6f6fc
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9d0a70a6-69cd-48cf-b1c4-10fe1ca0e2d3
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/ef64141a-d657-44c6-81cb-c480869f5abc
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/fd3f48e6-30cf-4785-a963-bea3a101e94e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/61cec355-e820-44d0-8fbc-080ff01346bc
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/003221ae-f68a-4721-8439-db0d0ec6e5b6
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4c94ce8a-384b-4c57-b6c6-78dd1798aa63
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c4baee97-789a-4fd6-a45e-d5374a1f4102
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2863b420-11cb-463c-8c9f-57819b1f3db2
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G. repens ΝΕ ΝΕ LC 

Gymnadenia - - - 

G. conopsea DD ΝΕ LC 

G. frivaldii LC ΝΕ NT 

G. odoratissima LC ΝΕ CR 

G. rhellicani LC VU CR 

Himantoglossum - - - 

H. comperianum ΝΕ ΝΕ EN 

H. jankae ΝΕ ΝΕ LC 

H. robertianum ΝΕ ΝΕ LC 

H. samariense ΝΕ ΝΕ LC 

Limodorum - - - 

L. abortivum ΝΕ ΝΕ LC 

L. trabutianum ΝΕ ΝΕ VU 

L. trabutianum subsp. thracum ΝΕ ΝΕ VU 

Neotinea - - - 

N. lactea ΝΕ ΝΕ LC 

N. maculata ΝΕ ΝΕ LC 

N. tridentata ΝΕ ΝΕ LC 

N. tridentata subsp. tridentata ΝΕ ΝΕ LC 

N. ustulata ΝΕ ΝΕ LC 

Neottia - - - 

N. cordata LC ΝΕ VU 

N. nidus-avis LC ΝΕ LC 

N. ovata ΝΕ ΝΕ LC 

Ophrys - - - 

O. apifera ΝΕ ΝΕ LC 

O. argolica VU ΝΕ NT 

O. argolica subsp. aegaea VU ΝΕ VU 

O. argolica subsp. lesbis VU ΝΕ VU 

O. argolica subsp. lucis VU ΝΕ LC 

O. argolica subsp. argolica VU ΝΕ LC 

O. bertolonii LC ΝΕ CR 

O. bombyliflora ΝΕ ΝΕ LC 

O. cretica ΝΕ ΝΕ LC 

O. cretica subsp. karpathensis ΝΕ ΝΕ LC 

O. cretica subsp. cretica ΝΕ ΝΕ LC 

O. cythnia ΝΕ ΝΕ LC 

O. ferrum-equinum ΝΕ ΝΕ LC 

O. ferrum-equinum subsp. 
gottfriediana 

ΝΕ ΝΕ LC 

O. ferrum-equinum subsp. ferrum-

equinum 

ΝΕ ΝΕ LC 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5bdcaab5-dba4-4320-8675-21f17224a1b5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d929e4b9-914c-4b3d-b2e7-9a8d2c9ee093
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5b230654-da6f-4d15-9a79-8659e3bf3e54
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/233e496d-f762-4fe1-a652-c88aa49d708b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5ed283ee-93d1-413f-80c6-12cb74f1772a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/42cb972a-9cc5-4aba-b54b-754c1d57c405
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/84732879-b60e-440c-8467-f87f9b23b121
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e3d4eb85-b7dd-4c8b-b96e-0019518459c0
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/087f16a7-fc83-4c8d-be0f-d9280d83bd37
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/bda3913a-ffe7-4882-ab45-3c472e76d312
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/8f3b7723-d0ce-462b-9cec-e28d77b247c0
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4cca3738-e63b-4156-9159-e53719238026
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d33323be-8f05-49e8-9fdd-c2b471491202
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/eca5f1a4-1c21-46fa-9251-83e6af913b1b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/af9260c4-3357-440b-a8a5-e5d2c7442896
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/11fe1d2e-8856-46c8-9d72-1612822f6e8e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0705e916-e946-4239-bb55-5749a2e7ad0a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/196c5bde-2826-42f9-aa23-0205b51c8d32
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/68750030-bab4-45a2-80fa-ade10d7d0a42
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/57ecf343-d9b9-48e0-80ac-1a3c01565658
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/fc0072f9-87ee-4d1c-b816-1269227a7f0d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f6373ca8-662d-420b-ba6f-19615bba3de1
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9ea1aec0-c31d-4b26-a766-cbcf0eb1d9e3
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/145224c8-c096-4367-8bfa-003c40f8344e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1f93ab19-ee8b-49f0-bdff-fa87f0999720
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/490306a1-fa10-47ed-85c4-a45cb6cb2e51
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2431e6aa-d477-438e-8a60-9746badff23b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/077081de-f414-47f6-a86b-9f13a8d04796
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1f7cc1e4-52e8-41d5-8d29-9aefdbbd987f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/71004e87-673f-4cef-aaf6-2127240dd498
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/46bcd039-871e-4774-80a5-802b4ba92ecc
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/cc17d1a0-58a4-40a0-a4b3-026ac09e606b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/15e24877-671e-4ef4-bf3e-ac480d039c0d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/32f8ea73-7beb-4421-a5db-815928e92431
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/32f8ea73-7beb-4421-a5db-815928e92431
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e3afd327-667d-4546-b647-7cedfd277bf7
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e3afd327-667d-4546-b647-7cedfd277bf7
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O. fusca ΝΕ ΝΕ LC 

O. fusca subsp. blithoperta ΝΕ ΝΕ LC 

O. fusca subsp. cinereophila ΝΕ ΝΕ LC 

O. fusca subsp. iricolor ΝΕ ΝΕ LC 

O. fusca subsp. fusca ΝΕ ΝΕ LC 

O. helenae ΝΕ ΝΕ LC 

O. holoserica ΝΕ ΝΕ LC 

O. holoserica subsp. andria ΝΕ ΝΕ LC 

O. holoserica subsp. candica ΝΕ ΝΕ LC 

O. holoserica subsp. holoserica  ΝΕ ΝΕ LC 

O. insectifera LC ΝΕ EN 

O. insectifera subsp. insectifera LC ΝΕ EN 

O. lutea  ΝΕ ΝΕ  

O. lutea subsp. galilaea  ΝΕ ΝΕ LC 

O. lutea subsp. melena  ΝΕ ΝΕ LC 

O. lutea subsp. lutea ΝΕ ΝΕ LC 

O. mavromata ΝΕ ΝΕ LC 

O. omegaifera ΝΕ ΝΕ LC 

O. omegaifera subsp. fleischmannii ΝΕ ΝΕ LC 

O. omegaifera subsp. israelitica ΝΕ ΝΕ LC 

O. omegaifera subsp. omegaifera ΝΕ ΝΕ LC 

O. reinholdii ΝΕ ΝΕ LC 

O. reinholdii subsp. reinholdii ΝΕ ΝΕ LC 

O. scolopax ΝΕ ΝΕ LC 

O. scolopax subsp. cornuta ΝΕ ΝΕ LC 

O. scolopax subsp. heldreichii ΝΕ ΝΕ LC 

O. scolopax subsp. rhodia ΝΕ ΝΕ NT 

O. speculum ΝΕ ΝΕ LC 

O. speculum subsp. regis-

ferdinandii 

ΝΕ ΝΕ LC 

O. speculum subsp. speculum ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. aesculapii ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. cretensis ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. epirotica ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. gortynia ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. mammosa ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. spruneri ΝΕ ΝΕ LC 

O. sphegodes subsp. sphegodes  ΝΕ ΝΕ LC 

O. tenthredinifera ΝΕ ΝΕ LC 

O. umbilicata ΝΕ ΝΕ LC 

O. umbilicata subsp. bucephala ΝΕ ΝΕ LC 

O. umbilicata subsp. umbilicata ΝΕ ΝΕ LC 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/36b0fdcd-f833-4549-8d2f-e8d0c3e5d815
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b2673d14-5ad6-45f7-9634-8b00f324548e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5f46c9cc-7393-4972-8eff-1d9cb89d7470
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9efdf67c-296f-4a26-98ed-cb2f4857876b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/982ee118-ae4f-438b-bc89-b4501d5b734e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4750935d-d63d-4857-b3a8-a66c8916bb87
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e64db069-469f-4745-80f0-08b875ab5185
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/bc8ba49d-8289-4fa4-9802-0697ae4c5c0f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f08f63b8-c19d-4b5a-a73e-db8eb42a4da5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/440d99d9-d017-4ff8-9fb9-4dfa79c12e7c
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9188b9ee-38e8-4a56-9e99-d00a69a1518a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d1f21cf4-6493-44a5-b5e4-decb3b677481
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b0c1962c-cd93-4717-a037-49de2a7f1158
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/99516897-154e-4034-8a1f-0eeae38eeed4
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b62264d3-6944-4b75-a5ef-b079f8d7531f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/ad31c97e-6d31-4064-a8b6-f3ed5661e091
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/713d972a-c7f6-42e8-905a-0fd415b4f8df
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e1e14765-e794-4458-a571-7cd16e60c17d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1d4b3541-393a-437b-a0c2-0bcd04af9151
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1bab89fe-3a79-4071-8335-a058f02da80f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/50db9c40-3aea-4b8b-b20f-ea218126373b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/cebf48ed-25ce-43e7-9925-4d0ca88a54e5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f143fac0-fa20-4c9a-a046-f2c8fc365d2a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d91ff7e5-d460-457b-b036-846dc91c7f67
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/3e68d6da-2d89-40b4-9cad-c907a5756771
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/89e4b342-db6f-40c4-b51a-c3c7050e4345
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/46de39a1-56c9-456c-98ed-53110faf3f36
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/13510ca5-cd7c-4742-bc7a-07f82e6d4e22
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2647e7e5-a65e-466e-90c7-e49c1c508a06
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/2647e7e5-a65e-466e-90c7-e49c1c508a06
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e66040cb-5180-4633-b8ca-678b961dfce2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d984d302-9e4f-4b86-8e8a-4957f9e25a3f
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/6773e0d5-35b5-4c55-9279-1a9cb836130a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1f617b68-00b8-4847-8816-5da1bfa791d0
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9d6516fa-e361-468e-bc69-92e80e37f534
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/d9c34120-92d6-4413-a468-9c6ca3d76ce5
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/f8bf787d-50b3-4d29-b7e8-e80ff0ff5a4d
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/ee5e36e9-ff53-4767-bc08-cd0268afc4f2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/7bb7ae11-758d-430e-9e0e-a7f8dddaeb82
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/8ba868a9-8292-42de-a50f-ef86ed3ba463
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/53224fc7-0f43-4155-ba62-eaf9aa2f323b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/6f52f09e-3139-4d04-8190-2067db297aea
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/369ab0b5-3c7f-4605-a5ee-a8e4dae30980


15 

 

 

Orchis - - - 

O. anatolica ΝΕ ΝΕ LC 

O. anthropophora ΝΕ ΝΕ LC 

O. italica ΝΕ ΝΕ LC 

O. mascula ΝΕ ΝΕ LC 

O. mascula subsp. mascula ΝΕ ΝΕ LC 

O. militaris ΝΕ ΝΕ VU 

O. militaris subsp. militaris ΝΕ ΝΕ VU 

O. pallens ΝΕ ΝΕ LC 

O. pauciflora LC ΝΕ LC 

O. provincialis ΝΕ ΝΕ LC 

O. punctulata ΝΕ ΝΕ CR 

O. purpurea  ΝΕ ΝΕ LC 

O. purpurea subsp. purpurea ΝΕ ΝΕ LC 

O. quadripunctata LC ΝΕ LC 

O. simia ΝΕ ΝΕ LC 

O. simia subsp. simia ΝΕ ΝΕ LC 

O. sitiaca EN ΝΕ EN 

O. spitzelii ΝΕ ΝΕ LC 

O. spitzelii subsp. nitidifolia ΝΕ ΝΕ NT 

O. spitzelii subsp. spitzelii ΝΕ ΝΕ LC 

Platanthera - - - 

P. bifolia ΝΕ ΝΕ LC 

P. chlorantha ΝΕ ΝΕ LC 

P. chlorantha subsp. holmboei ΝΕ ΝΕ VU 

P. chlorantha subsp. chlorantha ΝΕ ΝΕ LC 

P. fornicata ΝΕ ΝΕ LC 

Pseudorchis - - - 

P. albida ΝΕ ΝΕ CR 

Serapias - - - 

S. bergonii ΝΕ ΝΕ LC 

S. cordigera  ΝΕ ΝΕ LC 

S. cordigera subsp. cretica  ΝΕ ΝΕ NT 

S. cordigera subsp. cordigera ΝΕ ΝΕ LC 

S. lingua ΝΕ ΝΕ LC 

S. lingua subsp. lingua ΝΕ ΝΕ LC 

S. neglecta NT ΝΕ VU 

S. neglecta subsp. ionica NT ΝΕ VU 

S. orientalis ΝΕ ΝΕ LC 

S. orientalis subsp. carica ΝΕ ΝΕ LC 

S. orientalis subsp. orientalis ΝΕ ΝΕ LC 

S. parviflora ΝΕ ΝΕ LC 

S. politisii ΝΕ ΝΕ LC 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/cf607956-a0e9-452f-91a0-2141c0409ba2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/7989cc7c-019f-42d1-bfd0-d1e750c46bad
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0f736754-f550-484c-b290-dcc2934c9f20
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/9c073294-16d8-4ae8-95fc-69ed69c83710
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/28bc94c0-ec1a-449a-a6d9-0b099d654f89
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/8b2537a1-4228-40d3-8e47-a5c80164fec8
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/1b5fa425-6efa-4c17-a756-969b8e8f7811
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a49de3c8-f7e0-4086-ba93-ef415cb849c9
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/b7f2c32c-83d3-49b7-8597-1bd1dceecfdb
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/abfa1e2e-6559-4bfc-b91b-bc71a4d62238
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/00bb2649-5fcd-49c1-a645-5c8ac0a501fb
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/404ad735-a8cd-4efc-8418-ff752e319c4e
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c694fc6c-9456-4a20-ab21-0e61550bcb8c
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/6617bfb4-f374-4b6f-897a-7e2b2aaeb96a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/037cef73-c2e1-4c32-870d-89caa4a08f98
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/25c408a6-ae83-4328-bdf6-6a421895da95
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/a3a0e08e-93e6-4b18-adf1-19cd9286ddef
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/99205939-33b3-4933-adb2-d5fa4d785bcb
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/cc4c91b8-b954-4316-a14a-da44aa0fcdba
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e4c42ad7-0567-4a51-8138-2bda607e1de4
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/22454fd1-4b32-46cb-9a13-0aabcf6e7c9a
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/848ac180-f694-44e3-b9be-c8ac9213b4ed
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e39e1cd1-6094-4462-abc6-be6dbc933ae2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4daac253-6ecb-4441-b277-c77c6673316b
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/7b5e204b-8a91-4eb8-91d9-2bdab1863490
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/844becdd-7c60-4964-9c23-0ad39cee4311
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/593d40b8-e4e5-4cfb-8970-6d80ce721732
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/c3f9d60a-8409-4181-b8fb-925bed41ba55
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/fcfc4e93-8aa0-4a5f-99c9-c37ca5f25346
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/32df36ce-3c51-4e40-bc3c-0aee80492865
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/8e84c2ec-0514-4214-b471-f5e7cb793369
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/29228f54-da6e-474a-99b8-7d911d510742
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/15e447e9-b8bf-4436-8f1a-672cda8daa25
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/51c9ae4b-800b-4666-a31e-81df45479e31
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/69f4920d-048d-4aa9-a687-1d962d839440
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/0a68ab7a-96ef-449b-9bde-1838ccb9a4a2
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/e97289e1-751f-4632-a1f6-7a03dbf1c214
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/4b706c94-d700-4916-b70e-9a5a4d130399
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/325516de-2648-4d78-8c67-3f29e0e25aaf
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S. vomeracea  ΝΕ ΝΕ LC 

Spiranthes - - - 

S. spiralis ΝΕ ΝΕ LC 

 

2.1.5 Ορχιδέες της Ελλάδος 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα είδη ορχεοειδών αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικά εδάφη 

χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα. Ορχιδέες μπορεί κάποιος να εντοπίσει από τα ανοιχτά 

ψευδοαλπικά λιβάδια με τους πυκνούς πληθυσμούς όπως τη Dactylorhiza sambucina στα 

βόρεια της χώρας έως τα κλειστά δάση με το σπάνιο Epipogium aphyllum ή την Neottia nidus-

avis που εντάσσονται στα ολοπαρασιτικά είδη. Όλα τα ορχεοειδή της χώρας μας είναι επίγεια 

(φύονται στο έδαφος). Εκπρόσωποι της οικογένειας καταγράφονται από τις ακτές έως και 

πάνω από 2.000 μέτρα υψόμετρο, και ανέρχονται περί τα 100 είδη σε 18 γένη με 3 από αυτά 

(Epipactis, Dactylorhica, Ophrys) να είναι τα πολυπληθέστερα σε είδη (Vascular plants of 

Greece, 2013) και πολλά από τα οποία είναι ενδημικά. Υπάρχουν πολλές 'σχολές' στην 

συστηματική των ορχιδεών. Εξαιτίας αυτής της 'διαμάχης' ο σαφής αριθμός των ειδών 

βρίσκεται μεταξύ των 100 (ή λιγότερων που προτείνει το VPG) και σύμφωνα με κάποιους 

ερευνητές μπορεί να φτάνει στα 200-300 είδη, για την Ελλάδα. Το γένος με το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στη συστηματική του είναι το γένος Ophrys που στο VPG αναγνωρίζονται 18 μόλις 

είδη ενώ σύμφωνα με άλλους μελετητές αυτά ανέρχονται σε έως και 100 είδη (Αντωνόπουλος, 

2009). 

Οι ορχιδέες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα στον ελληνικό χώρο και είχαν τυλιχτεί όπως 

και πολλά φυτά με θρύλους για τις θαυμαστές ιδιότητές τους. Όπως αναφέρεται από τον 

Μπάουμαν (Μπάουμαν, 1993), η ιατρική της αρχαιότητας χάριζε στα ορχεοειδή αφροδισιακές 

ιδιότητες εξαιτίας της ομοιότητας που παρουσίαζαν οι βολβοί με τους όρχεις. Ο Διοσκουρίδης 

παρατηρώντας τη διαφορά στο μέγεθος των δυο βολβών κάθε φυτού πίστευε ότι όταν ο 

μεγαλύτερος τρωγόταν από άντρα οδηγούσε στη γέννηση αρσενικού παιδιού ενώ όταν ο 

μικρότερος τρωγόταν από γυναίκα οδηγούσε στη γέννηση θηλυκού παιδιού. Τα ορχεοειδή, 

επίσης, λόγω του σχήματος των βολβών ήταν αφιερωμένα στους Σάτυρους και στους Σιληνούς 

που συνόδευαν τον θεό Διόνυσο. Πιθανώς επίσης οι αρχαίοι να τα ονόμαζαν και υάκινθους. Ο 

Θεόφραστος περιγράφει έναν υάκινθο ανοιξιάτικο, το άνθος του οποίου διαρκεί περισσότερο 

από τα άνθη των άλλων φυτών, χαρακτηριστικό των ανθών του γένους Ophrys των οποίων η 

διάρκεια άνθισης είναι εκτεταμένη, και λέει για το άνθος του ότι έχει χρώμα μαύρο πολύ 

συχνό στο γένος Ophrys.  

2.1.6 Το άνθος των ορχιδεών 

Όσον αφορά το άνθος στα ορχεοειδή παρουσιάζει τα εξής γνωρίσματα (Καλοπίσης, 2001):  

 Το περιάνθιο αποτελείται από 6 ανθόφυλλα και είναι στεφανοειδές περιγόνιο. Τα 

ανθόφυλλα είναι οργανωμένα σε δυο σπονδύλους και γενικά τα ανθόφυλλα του 

εξωτερικού σπονδύλου καλούνται σέπαλα ενώ του εσωτερικού πέταλα. Τα σέπαλα 

και τα πέταλα διαφέρουν στο μέγεθος και το μεσαίο πέταλο είναι έντονα 

ανεπτυγμένο και διαφοροποιημένο από τα υπόλοιπα και πολλές φορές φέρει 

διεύρυνση που ονομάζεται πλήκτρο και μπορεί να περιέχει νέκταρ, το πέταλο αυτό 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/5911795b-5c14-4e50-a75c-929d20d92f94
http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/cdm_dataportal/taxon/ce6a7638-ca95-4138-bb31-9fc64363a9c1
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ονομάζεται χείλος ή γλωσσάριο (labellum).  

 Οι στήμονες από 6 προγονικούς έχουν αναχθεί σε ένα μόνο γόνιμο του εξωτερικού 

σπονδύλου ενώ δυο στήμονες εκατέρωθεν του γόνιμου δεν φέρουν γύρη και 

ονομάζονται στημονώδη. 

 Στο άνθος παρουσιάζεται ένωση του στίγματος και του στύλου με το γόνιμο 

στήμονα σε ένα όργανο με τη μορφή μικρής στήλης (Columna) το οποίο λέγεται 

γυνοστήμιο και το οποίο βρίσκεται πάνω από την υποφυή ωοθήκη,  

 Η γύρη που σχηματίζεται στον ανθήρα του γόνιμου στήμονα του γυνοστημίου αλλά 

δεν έχει την τυπική μορφή της γυρεόσκονης. Οι γυρεόκοκκοι έχουν συγκολληθεί σε 

κορυνοειδής σχηματισμούς που λέγονται γυρεομάγματα ή πολλίνια, μέσω μια 

κολλώδους ουσίας. Τα γυρεομάγματα στη βάση τους έχουν ποδίσκους (Caudiculae) 

που στην βάση τους συνενώνονται με τους ιξωδούς αδένες του ρυγχίου. Έτσι το 

γυρεόμαγμα με τον ποδίσκο και τον ιξώδη αδένα σχηματίζουν το πολλινάριο. 

 Το στίγμα των ορχεοειδών είναι τρίλοβο με δυο γόνιμους λοβούς που 

παρουσιάζονται ως ενιαία επιφάνεια που φέρει μια κολλητική ουσία στη βάση του 

γυνοστημίου (στιγματική κοιλότητα). Ο μεσαίος, άγονος, λοβός έχει μετατραπεί σε 

ειδική περιοχή του γυνοστημίου που βρίσκεται πάνω από το γόνιμο τμήμα του 

στίγματος και κάτω από τον γόνιμο ανθήρα σαν μικρή διαπλάτυνση και ονομάζεται 

ρυγχίο (rostellum) επειδή πολλές φορές προβάλλει από το χείλος της στιγματικής 

κοιλότητας σαν ρύγχος. Το ρυγχίο εμποδίζει με την θέση του την αυτεπικονίαση 

ενώ παράγει κολλώδη ουσία με την οποία προσκολλώνται τα γυρεομάγματα στους 

επικονιαστές. 
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Εικόνα 5. Ανατομία του άνθους του είδους Ophrys apifera (Ορχιδέες του εθνικού πάρκου 

βόρειας Πίνδου, 2015). 

 

2.1.7 Η φύτρωση στην Οικογένεια Orchidaceae 

Στα ορχεοειδή τα σπέρματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των “dust seeds”, με μέγεθος 

περίπου 0,07-0,40 mm πλάτος και 0,11-0,197 mm σε μήκος (Rasmussen, 1995) σχηματίζονται 

κατά χιλιάδες μέσα στις κάψες. Ο αριθμός των σπερμάτων ανά κάψα εξαρτάται από το είδος 

και, μάλιστα, φαίνεται ότι μεγαλύτερο αριθμό σπερμάτων ανά κάψα σχηματίζουν τα είδη τα 

οποία αξιοποιούν κάποια μέθοδο εξαπάτησης για να προσελκύσουν τους επικονιαστές τους 

(Sonkoly et al., 2016). Το έμβρυο, που αναφέρεται και ως προ-έμβρυο, δεν είναι πλήρως 

σχηματισμένο αλλά αποτελεί μια σφαιρική συνήθως μάζα κυττάρων που μπορεί να είναι 

μεταξύ των 20 ή να ξεπερνούν τα 150 κύτταρα (Harvais, 1973).  

Η τυπική μορφή ενός σπέρματος στην οικογένεια Orchidaceae περιλαμβάνει: 1) το 

εξωτερικό περίβλημα που ονομάζεται “testa” μέσα στην οποία εντοπίζεται το προ-έμβρυο και 

η οποία είναι γεμάτη αέρα και διευκολύνει την μεταφορά των σπερμάτων μέσω του αέρα, 2) 

το μη διαφοροποιημένο έμβρυο με το απόν ή περιορισμένο ενδοσπέρμιο. Η συμμετοχή του 

ενδοσπερμίου στη θρέψη του αρτιβλάστου στα πρώτα στάδια ζωής του φυτού έχει 

αντικατασταθεί με την ανάπτυξη συμβιωτικών σχέσεων με μύκητες ή/και βακτήρια τα οποία 

παρέχουν θρεπτικά στο νεαρό φυτό μέχρι να είναι ικανό να φωτοσυνθέσει (σε πολλές 

περιπτώσεις και σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια ζωής του φυτού).  

Το μικροσκοπικό μέγεθος των σπερμάτων των ορχιδεών καθώς και οι πολύπλοκες σχέσεις 
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που αναπτύσσουν με μικροοργανισμούς, που σε πολλές περιπτώσεις ρυθμίζουν τη φύτρωση 

και ανάπτυξη του φυτού, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη μελέτη της φύτρωσής τους. Το μικρό 

μέγεθος αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της in situ μελέτης της φύτρωσης και ανάπτυξης 

σχέσεων φυτού-μικροοργανισμού μέχρι που αναπτύχθηκε πλέον η μέθοδος του “δολώματος” 

σπερμάτων (seed baiting) που επιτρέπει τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων, στο πεδίο, κατά τα 

πρώτα στάδια ζωής του φυτού (Rasmussen & Whigham,1993). Το υπανάπτυκτο ενοδσπέρμιο 

και έμβρυο καθώς και η, πολλές φορές απαραίτητη συμβίωση με μικροοργανισμούς αποτελεί 

τροχοπέδη στην ex situ μελέτη της φύτρωσης 

Η μελέτη της φύτρωσης στο εργαστήριο γίνεται με τη χρήση θρεπτικών υποστρωμάτων 

πάνω στα οποία γίνεται η διάβρεξη των σπερμάτων. Πριν τη διάβρεξη, τα σπέρματα 

υφίστανται μια προκατεργασία συνήθως με μέσα απολύμανσης, συνήθως, υποχλωριώδες 

ασβέστιο / νάτριο και πολλές φορές με κάποιο απορρυπαντικό (Tween 20 ή 80). Το μεν 

Ca(OCl)2 καθαρίζει το εξωτερικό περίβλημα του σπέρματος (Testa) και έτσι αποφεύγονται οι 

μολύνσεις του θρεπτικού με μύκητες και βακτήρια, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί διάρρηξη του 

περιβλήματος επιτρέποντας το νερό να περάσει ευκολότερα. Το Tween 20 ή 80 από την άλλη 

επιτρέπει, στην περίπτωση ύπαρξης λιπόφιλων ενώσεων στο περίβλημα των σπέρματων, την 

καλύτερη επαφή του νερού με το έμβρυο. Η διαδικασία της διάβρεξης γίνεται σε στείρες 

συνθήκες και τα τρυβλία στα οποία τα σπέρματα τοποθετούνται διατηρούνται ερμητικά 

κλειστά για να αποφευχθούν οι μολύνσεις αλλά και να διατηρηθεί η υγρασία στο εσωτερικό 

του τρυβλίου. 

Όσον αφορά τη φύτρωση επειδή στις ορχιδέες το έμβρυο, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελείται από μια μάζα κυττάρων και δεν διακρίνονται ούτε ριζίδιο ούτε κοτυληδόνες δεν 

μπορεί να ισχύει ο κλασσικός ορισμός περί εμφάνισης / εξόδου του ριζιδίου από το 

σπερματικό περίβλημα. Στην περίπτωση των ορχιδεών έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα 5 

σταδίων μορφολογικής μεταβολής από το σπέρμα έως το σχηματισμό του πρωτοκόρμου 

προκειμένου να περιγραφεί η φύτρωση του φυτού. Τα στάδια αυτά παρουσιάζονται στην 

εικόνα 6. Φυτρωμένο, στις περισσότερες μελέτες, θεωρείται το σπέρμα μετά τη διάρρηξη του 

εξωτερικού περιβλήματος και την εμφάνιση των ριζοειδών. Σημαντικό επίσης είναι να 

αναφερθεί ότι η διαδοχή των σταδίων δεν είναι πάντα γραμμική μπορεί πχ. πρώτα να 

προκληθεί η διάρρηξη του περιβλήματος και μετά η έξοδος των ριζοειδών ή το αντίστροφο. 
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Εικόνα 6. Στάδια “φύτρωσης” σπέρματος ορχιδέας: 0) μη φυτρωμένο, 1) σχηματισμός 

ριζοειδών από το διογκωνόμενο έμβρυο, 2) διάρρηξη του εξωτερικού περιβλήματος από το 

διογκωνόμενο έμβρυο, 3) εμφάνιση του πρωτομεριστώματος του βλαστού, 4) ανάπτυξη του 

φύλλου από το βλαστό, 5) επιμήκυνση του φύλλου. (κλίμακα 1 mm). (Stewart & Zettler, 2002). 

2.1.8 Φυλογενετικές σχέσεις μέσα στην Orchidinae 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ως προς το κομμάτι της φύτρωσης μελετάει κυρίως μέλη 

της υποφυλής (subtribe) Orchidinae με εξαίρεση το είδος Spiranthes spiralis που ανήκει στην 

Spiranthinae. Τα γένη στα οποία ανήκουν είδη για τα οποία μελετήθηκε η φύτρωση είναι: 1) 

Anacamptis, 2) Dactylorhiza, 3) Gymnadenia, 4) Neotinea, 5) Ophrys, 6) Spiranthes, 7) 

Serapias.  

Παρατηρώντας το δέντρο της εικόνας 7 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: τα γένη 

Anacamptis και Serapias είναι τα πιο συγγενικά μεταξύ τους και ο κλάδος τους συγγενεύει με 
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αυτόν του γένους Ophrys ενώ πιο απομακρυσμένα είναι τα γένη Neotinea, Dactylorhiza, 

Gymnadenia με τα δυο τελευταία να είναι πιο κοντινά μεταξύ τους παρά με το κλάδο Ophrys-

Anacamptis-Serapias και το γένος Neotinea να είναι εγγυτέρα του παραπάνω κλάδου. 

 

Εικόνα 7. Περίληψη της φυλογένεσης βάση ITS στην Orchidinae όπως υπολογίστηκε a) με και 

b) χωρίς εισδοχές ή ελλείψεις βάσεων. Τα παχιά κλαδιά φανερώνουν >80% υποστήριξη 

bootstrap. Οι ομάδες που είναι σκιασμένες λοξά είναι παραφυλετικές. Στις παρενθέσεις 

αναφέρεται ο αριθμός των taxa που αναλύθηκαν για κάθε μεγάλο κλάδο. (Bateman et al.,2003). 

 

2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν, αρχικά, η καταγραφή πληθυσμών της 

οικογένειας Orchidaceae στα όρη Υμηττός, Ποικίλο, Πάρνηθα, Κιθαιρώνας, Φαλακρό καθώς 

και η μελέτη της ex situ ασυμβιωτικής φύτρωσης των σπερμάτων και ανάπτυξης των 

πρωτοκόρμων (protocorms) σε διαφορετικά θρεπτικά και υπό διαφορετικές συνθήκες 

θερμοκρασίας, προ-κατεργασίας των σπερμάτων και φωτισμού. Η διπλωματική εργασία 

αποτελεί συνέχεια μιας σειράς διπλωματικών του εργαστηρίου που έχουν μελετήσει τη 

φυσιολογία φύτρωσης 24 ειδών της οικογένειας Orchidaceae (Αγγελική Πέππα, 2011 & Άννα 

Βελιανίτη, 2011 & Κλειώ Αμπελακιώτου, 2015) και ακολουθώντας παρόμοια μεθοδολογία 

εργασίας προσθέτει 11 καινούργια είδη στη λίστα αυτή, 6 εκ των οποίων μελετώνται για 

πρώτη φορά ασυμβιωτικά. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
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3.1 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

3.1.1 Περιοχές και χρόνος δειγματοληψιών 

Αρχικά έγινε εντοπισμός ειδών της οικογένειας Orchidaceae στις περιοχές: 1) Υμηττός, 2) 

Ποικίλο Όρος, 3) Πάρνηθα, 4) Σπάτα - Παιανία (δυτική Αττική), 5) Κιθαιρώνας και 6) 

Φαλακρό. Οι θέσεις στην Πάρνηθα, στον Υμηττό, στο Ποικίλο όρος και στα Σπάτα ως επί των 

πλείστων υποδείχθηκαν από μέλη του εργαστηρίου (Κατερίνα Κουτσοβούλου, Αποστόλης 

Καλτσής, Πηνελόπη Δελιπέτρου) που γνώριζαν που εντοπίζονται κάποια είδη ορχεοειδών, ενώ 

σε αυτές προστέθηκαν και καινούργιες θέσεις από προσωπικές καταγραφές. Στο όρος 

Φαλακρό, οδηγίες για τον εντοπισμό του είδους Gymnadenia rhellicanii δόθηκαν από τον 

Σπύρο Τσιφτσή ενώ στη Παιανία για τον εντοπισμό της Ophrys helenae συντεταγμένες 

δόθηκαν από τη Μάρθα Χαριτωνίδου. Έγινε καταγραφή της θέσης των ειδών με GPS, 

μέτρηση του πληθυσμού τους και φωτογράφιση αυτών και η αναγνώριση των ειδών έγινε στο 

πεδίο. Κάποια από τα άτομα σημάνθηκαν με πλαστικά ταμπελάκια προκειμένου να γίνει 

συλλογή σπερμάτων, πολλοί ωστόσο πληθυσμοί καταστράφηκαν πριν καρπίσουν ή πριν 

ωριμάσει ο καρπός με αποτέλεσμα να γίνει συλλογή από 14 είδη στο σύνολο των 20 ειδών που 

εντοπίστηκαν. Οι δειγματοληψίες έγιναν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του έτους 2017 για τα 

περισσότερα είδη, Εξαίρεση αποτέλεσαν τα είδη Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza 

sambucina, Platanthera chlorantha για τα οποία η δειγματοληψία έγινε τον Αύγουστο καθώς 

και για το Spiranthes spiralis για το οποίο η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 

Οκτώβρη. Παρακάτω βρίσκεται ο πίνακας με τους πληθυσμούς που εντοπίστηκαν. Στην όλη 

προσπάθεια για την καταγραφή των ειδών εντοπίστηκαν και πολλά άλλα που ωστόσο δεν 

παρατίθενται παρακάτω επειδή είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες διπλωματικές είτε επειδή 

η πρόσβαση στους πληθυσμούς τους ήταν δύσκολη για συχνές επισκέψεις και δειγματοληψία. 

Οι κάψες που συλλέχθηκαν μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και μετά από περίπου ένα μήνα 

ξήρανσης για κάθε είδος τα σπέρματα αφαιρέθηκαν από τις κάψες και τοποθετήθηκαν σε 

γυάλινα αεροστεγή δοχεία και παρέμειναν σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου ένα χρόνο 

(όσο διήρκησαν τα πειράματα). Στη συνέχεια οι συλλογές μεταφέρθηκαν στο ψυγείο σε 

γυάλινα βάζα με αφυδατικό μέσο (silica gel)  

Πίνακας 2. Είδη της οικογένειας των ορχεοειδών, με τις συντεταγμένες των θέσεων που 

εντοπίστηκαν, την ημερομηνία εντοπισμού, την ευρύτερη περιοχή, καθώς και τον πληθυσμό 

τους. 

Είδος Περιοχή Συντεταγμένες Ημερομηνία 
υποληθυσμός 

(αριθμός ατόμων) 

Anacamptis collina Ποικίλο 
38.0036 lat 

18/3/2017 10 
23.6525 lon 

Cephalanthera 

damasonium 
Πάρνηθα 

38.1672 lat 
21/5/2017 6 

23.7422 lon 

Cephalanthera 

longifolia 
Κιθαιρώνας 

38.1836 lat 
30/4/2017 20 

23.3127 lon 

Dactylorhiza sambucina Φαλακρό 
41.3 lat 

4/8/2017 100+ 
24.0869 lon 

Epipactis helleborine Πάρνηθα 38.1672 lat 18/7/2017 8 
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23.7422 lon 

Epipactis microphylla Πάρνηθα 
38.1680 lat 

20/6/2017 12 
23.7413 lon 

Gymnadenia conopsea Φαλακρό 
41.2997 lat 

4/8/2017 100+ 
24.0741 lon 

Gymnadenia rhellicanii Φαλακρό 
41.2936 lat 

4/8/2017 7 
24.0897 lon 

Neotinea lactea Υμηττός 
37.9713 lat 

14/3/2017 15+ 
23.7902 lon 

Neotinea maculata Υμηττός 
37.9630 lat 

26/3/2017 14 
23.7961 lon 

Neotinea tridentata Πάρνηθα 
38.1347 lat 

26/4/2017 16 
23.7383 lon 

Ophrys mammosa Σπάτα 
37.9819 lat 

25/3/2017 30+ 
23.9180 lon 

Ophrys mammosa Ποικίλο 
38.0288 lat 

22/3/2017 2 
23.6716 lon 

Ophrys helenae Παιανία 
37.9519 lat 

15/5/2017 10 
23.8411 lon 

Ophrys cinereophila Ποικίλο 
38.0288 lat 

22/3/2017 8 
23.6708 lon 

Ophrys melena 

Ποικίλο 
38.0286 lat 

14/4/2017 3 
23.6711 lon 

Υμηττός 
37.9702 lat 

28/4/2017 6 
23.8113 lon 

Ophrys mycenensis Υμηττός 
37.9711 lat 

21/3/2017 5 
23.7886 lon 

Orchis pauciflora Υμηττός 
37.9708 lat 

26/3/2017 4 
23.8038 lon 

Platanthera chlorantha Φαλακρό 
41.2986 lat 

4/8/2017 1 
24.0763 lon 

Spiranthes spiralis Υμηττός 
37.9652 lat 

24/10/2017 10 
23.7844 lon 

Serapias bergonii Υμηττός 
37.9658 lat 

9/4/2017 10+ 
23.7833 lon 
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Εικόνα 8. Σήμανση κάποιων ορχιδεών για τη μετέπειτα συλλογή καψών. Τα είδη με τη σειρά 

από πάνω αριστερά είναι: 1) Cephalanthera damasonium, 2) Ophrys forestieri, 3) Ophrys 

mycenensis, 4) Anacamptis collina, 5) Serapias bergonii, 6) Orchis anthropophora, 7) Ophrys 

cinereophila. 

 

 

Εικόνα 9. Συλλογές σπερμάτων από τις κάψες και αποθήκευση σε αεροστεγή γυάλινα δοχεία. 

1) Dactylorhiza sambucina (πάνω αριστερά), 2) Ophrys mammosa (πάνω δεξιά), 3) Epipactis 

helleborine (κάτω αριστερά), 4) Epipactis microphylla (κάτω μέση), 5) Neotinea maculate 

(κάτω δεξιά). 
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3.1.2 Περιγραφή των ειδών από τα οποία συλλέχθηκαν κάψες 

Η περιγραφή των ειδών στηρίχτηκε σε όσα αναφέρουν οι Άλκιμος (1988), Πέτρου (2009), 

Αντωνόπουλος (2009) και Delforge (2006). 

Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M. Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 

 

Είναι πολυετές φυτό με ύψος μεταξύ 10-40cm. Τα φύλλα είναι φαρδιά και λογχοειδή. Τα 

άνθη έχουν είτε άσπρο χείλος και πράσινα σέπαλα, πέταλα βράκτια και βλαστό είτε άνθη με 

ροζ χείλος και καφεκόκκινα σέπαλα, πέταλα, βράκτια και βλαστό. Τα βράκτια είναι φαρδιά, 

στο μέγεθος περίπου της ωοθήκης, η ταξιανθία κυλινδρική και φέρει 3-20 άνθη. Τα σέπαλα 

είναι ωοειδή με τα πλευρικά όρθια και το κεντρικό να σχηματίζει θόλο με τα πέταλα. Το 

πλήκτρο είναι άσπρο και παχύ με κλίση προς τα κάτω. Ανθίζει Ιανουάριο-Απρίλιο σε φρύγανα, 

λιβάδια, ανοιχτά δάση. 
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Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 

 

Είναι φυτό εύρωστο με ύψος 15-60cm και φύλλα επιμήκη ωοειδή, 2-5 σε αριθμό, με χρώμα 

σκούρο πράσινο και δερματώδη υφή. Τα κατώτερα βράκτια είναι σχεδόν διπλάσια από τα άνθη 

ενώ τα ανώτερα μακρύτερα από την ωοθήκη. Η ταξιανθία είναι αραιή με 3-20 μεγάλα άνθη 

όρθια και μισάνοιχτα με χρώμα άσπρο ή κρεμ. Τα πέταλα και τα σέπαλα είναι ωοειδή μυτερά 

σχεδόν ίσα στο μέγεθος. Το χείλος είναι τρίλοβο εσωτερικά πορτοκαλί με ανάγλυφες κίτρινες 

ραβδώσεις και χωρίς πλήκτρο. Ανθίζει μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου σε σκιερά δάση έως 1800 

μέτρα σε μικρούς πληθυσμούς. 
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Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 

 

Πολυετές φυτό με ύψος 10-25 cm, φέρει 4-7 φαρδιά λογχοειδή φύλλα με μήκος έως 12 cm. 

Τα βράκτια είναι πορφυρά ή πράσινα συνήθως μεγαλύτερα από τα άνθη. Η ταξιανθία είναι 

σχεδόν κυλινδρική με αρκετά άνθη μετρίου μεγέθους σε χρώμα κίτρινο ή πορφυρό με το 

χείλος να έχει κίτρινη βάση. Τα πλευρικά σέπαλα είναι απλωτά ή όρθια ενώ το κεντρικό είναι 

συνήθως όρθιο και δεν ενώνεται με τα πέταλα. Το χείλος είναι φαρδύ, ελαφρά διπλωμένο, 

σχεδόν ακέραιο με στίγματα στη βάση. Το πλήκτρο είναι παχύ, καμπύλο προς τα κάτω στο 

μέγεθος της ωοθήκης. Η άνθιση του φυτού παρατηρείται μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου σε 

υγρές πλαγιές, όχθες ρυακιών, αλπικά λιβάδια και ανοιχτά υγρά δάση σε υψόμετρο έως 2.200 

μέτρα. 

 

 

 

 

Φωτογραφία:Μ. Χαριτωνίδου 
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Epipactis helleborine (L.) Crantz 

 

Φυτό με έρπον ρίζωμα με ύψος 20-100 cm, τα φύλλα είναι ωοειδή και σε σπειροειδή 

διάταξη στο βλαστό. Τα κατώτερα βράκτια είναι μακρύτερα από τα άνθη. Η ταξιανθία είναι 

αραιή ως πυκνή με 10-100 άνθη μετρίου μεγέθους. Τα σέπαλα και τα πέταλα είναι ωοειδή, 

μυτερά, με τα σέπαλα να έχουν χρώμα πράσινο, λαδί ή ροζ και τα πέταλα πιο σκούρα συχνά 

ροζ. Το υποχείλιο είναι πρασινωπό, εσωτερικά γυαλιστερό μαύρο ως σκούρο λαδί. Το 

επιχείλιο είναι ασπροπράσινο ως σκούρο ροζ, καρδιόσχημο με δύο έντονα σκουρότερα 

εξογκώματα στη βάση. Ανθίζει από Ιούνιο έως Αύγουστο σε πυκνά, σκιερά δάση και στα όριά 

τους έως 2.000 μέτρα υψόμετρο. 
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Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 

 

 

Φυτό με έρπον ρίζωμα που παράγει 1-2 πολύ χνουδωτούς βλαστούς. Φτάνει σε ύψος 15-55 

cm. Τα φύλλα είναι γκριζοπράσινα ωοειδή ή λογχοειδή ως 5 cm. Τα κατώτερα βράκτια είναι 

ίσα ή μακρύτερα από τα άνθη. Η ταξιανθία είναι αραιή, σχεδόν μονόπλευρη με 4-30 μικρά 

άνθη. Τα σέπαλα και πέταλα είναι πράσινα συχνά με ροζ αποχρώσεις και χνουδωτά ωοειδή 

μυτερά. Το υποχείλιο είναι άσπρο και εσωτερικά πρασινωπό ενώ το επιχείλιο καρδιόσχημο, 

ασπροπράσινο με οδοντωτή άκρη και δυο πολύ οδοντωτά εξογκώματα στη βάση που 

ενώνονται με μια κεντρική λωρίδα. Ανθίζει από Μάιο έως Αύγουστο σε σκιερά δάση 

φυλλοβόλων και τα όριά τους έως 1.700 μέτρα υψόμετρο. 
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W.T. Alton 

 

Το φυτό έχει ύψος 20-60 cm με 3-12 λογχοειδή φύλλα έως 25 cm. Τα βράκτια είναι ίσα με 

τα άνθη. Η ταξιανθία παρουσιάζεται πυκνή και κυλινδρική με 20-80 άνθη με χρώμα μεταξύ 

άσπρου και σκούρου ροζ και ευχάριστο άρωμα. Το κεντρικό σέπαλο σχηματίζει θόλο με τα 

πέταλα ενώ τα πλευρικά σέπαλα είναι επιμήκη και οριζόντια. Το χείλος είναι τρίλοβο. Το 

πλήκτρο είναι καμπυλωτό προς τα κάτω και μακρύ (διπλάσιο από την ωοθήκη). Ανθίζει από 

τον Μάιο έως τον Αύγουστο σε χλοερά δάση, υγρολίβαδα, έλη, θαμνώνες ή βραχώδεις πλαγιές 

καθώς και στην υποαλπική και αλπική ζώνη από 1.200 έως 2.500 μέτρα. 
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Neotinea lactea (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 

 

 Φυτό με ύψος μεταξύ 10-25 cm. Τα σέπαλα και πέταλα των ανθέων είναι μυτερά με πράσινες 

αποχρώσεις και τα άνθη σχηματίζουν ένα πυκνό στάχυ. Το χείλος είναι τρίλοβο, οδοντωτό, με 

χρώμα από άσπρο έως σκοτεινό ροζ, ενώ το μεσαίο λοβίο φέρει κόκκινα στίγματα και είναι 

μακρύτερο από τα πλευρικά. Η άνθιση παρατηρείται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου σε 

φρύγανα, λιβάδια, θαμνώνες, ελαιώνες και ανοιχτά δάση έως 1.800 m υψόμετρο. 
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Neotinea maculata (Desf.) Steam 

 

Είναι φυτό με ύψος 10-30 cm με ωοειδή γαλαζοπράσινα φύλλα που τα ανώτερα τυλίγουν 

τον βλαστό. Τα άνθη παρουσιάζουν ποικιλομορφία στο χρώμα (άσπρα, κιτρινοπράσινα, ροζ, 

καφεκόκκινα). Η ταξιανθία είναι κυλινδρική πυκνή με πολλά μικροσκοπικά άνθη. Τα σέπαλα 

και τα πέταλα είναι λογχοειδή και σχηματίζουν θόλο. Το χείλος είναι τρίλοβο με το κεντρικό 

μεγαλύτερο και χωρισμένο σε δυο τμήματα. Το πλήκτρο είναι μικροσκοπικό παχύ με κλίση 

προς τα κάτω. Ανθίζει από Μάρτιο έως Μάιο σε φρύγανα, λιβάδια, θαμνώνες, δάση 

κωνοφόρων έως 2.000 μέτρα υψόμετρο. 
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Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase 

 

Είναι λεπτό φυτό με ύψος 15-45 cm που φέρει λογχοειδή έως ωοειδή άστικτα φύλλα από τα 

οποία τα ανώτερα τυλίγουν τον βλαστό. Η ταξιανθία είναι κοντή ωοειδής έως σφαιρική και 

πυκνή με 10-50 άνθη. Τα σέπαλα και τα πέταλα είναι λογχοειδή με ροζ έως βυσσινιές 

νευρώσεις και σχηματίζουν μακρύ θόλο. Το χείλος είναι τρίλοβο με άκρες στρογγυλεμένες ή 

ελαφρά οδοντωτές σε χρώμα ροζ ανοιχτό ή σκούρο με ροζ βυσσινί κηλίδες σε όλη την 

επιφάνεια. Ο τρίτος λοβός είναι μακρύτερος από τους πλευρικούς, στενός στη βάση και 

φαρδύτερος στην άκρη, ακέραιος ή ελαφρά διχαλωτός με μια μικρή προεξοχή στο κέντρο. 

Ανθίζει μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου σε φρύγανα, ακαλλιέργητα χωράφια, ορεινά λιβάδια και 

ανοιχτά δάση έως 1.600 μέτρα υψόμετρο. 
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Ophrys mammosa Desf. 

 

Το όνομα προέρχεται από τις προεξοχές που μοιάζουν με μαστούς, στη βασική περιοχή του 

χείλους. Ποικιλόμορφο είδος με ευρεία κατανομή στην ανατολική Μεσόγειο. Το ύψος του 

είναι μεταξύ 15-60 cm και η ταξιανθία φέρει 2-15 άνθη. Το χείλος παρουσιάζεται αδιαίρετο, οι 

ψευδό-οφθαλμοί είναι σκουρόχρωμοι όπως και η στιγματική κοιλότητα. Το μήκος του χείλους 

είναι μεταξύ 12-17 mm. Ανθίζει σχετικά νωρίς (Απρίλιο με αρχές Μαΐου). Αποτελεί είδος που 

βρίσκεται κυρίως σε αλκαλικά εδάφη, ξηρά ή υγρά. Προτιμά τους ανοιχτούς χώρους (λιβάδια, 

ακαλλιέργητα χωράφια, φρύγανα και ανοιχτά δάση) ενώ εντοπίζεται έως 1.600 μέτρα 

υψόμετρο.  
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Ophrys mycenensis S. Hertel & Paulus 

 

Είναι είδος που εντοπίζεται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική και στα γύρω 

νησιά. Τα κύρια χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα είδη του συμπλέγματος 

των κερασφόρων ορχιδεών είναι: 1) Οι πλευρικοί λοβοί (κέρατα) είναι μικρού έως μεσαίου 

μεγέθους και έχουν μια κλίση προς τα έξω, μερικές φορές ιδιαίτερα έντονη, 2) ο χρωματισμός 

του χείλους είναι σκούρο καφέ που από απόσταση μπορεί να μοιάζει μαύρο, 3) ο θυρεός είναι 

αρκετά περιορισμένος πολλές φορές φαίνεται με δυσκολία, συνήθως αποτελείται από ένα 

σχηματισμό 'H' μεταλλικού μπλε χρώματος το οποίο περιβάλλεται από ένα κίτρινο αχνό 

περίγραμμα. Ανθίζει σχετικά νωρίς, από τα μέσα Μαρτίου έως και τέλη Απριλίου αναλόγως 

την περιοχή. 
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Ophrys helenae Renz. 

 

Το ύψος του είναι μεταξύ 15-40 cm . Η ταξιανθία είναι συνήθως αραιή με 2-8 αρκετά 

μεγάλα άνθη και τα βράκτια είναι ίσα με τα άνθη. Τα σέπαλα είναι ανοιχτοπράσινα, συχνά με 

ρόδινες αποχρώσεις ενώ τα πλευρικά παρουσιάζουν κάποιες φορές διχρωμία. Τα πέταλα είναι 

επιμήκη με κυματιστές άκρες. Το χείλος είναι ακέραιο χωρίς εξογκώματα, πορτοκαλί (σπάνια), 

βελούδινο κόκκινο ή βυσσινί. Θυρεός απών ή σπανίως πολύ αχνός μπλε. Η στιγματική 

κοιλότητα εξωτερικά είναι άσπρη και βαθύ-κόκκινη με σχεδόν μαύρη βασική περιοχή και 

ψευδό-οφθαλμούς. Ανθίζει από Μάρτιο έως Ιούνιο σε λιβάδια, ακαλλιέργητα χωράφια, 

θαμνώνες και ανοιχτά δάση έως 1.000 μέτρα υψόμετρο. 
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Serapias bergonii E.G. Camus 

 

Το ύψος είναι μεταξύ των 15-45 cm. Τα φύλλα είναι στενά λογχοειδή και όρθια έως 14 cm. 

Τα βράκτια είναι μακρύτερα από τα άνθη, κοκκινωπά ή μοβ με σκουρότερες νευρώσεις. 

Ταξιανθία σκούρη, αραιή με 3-12 άνθη μετρίου μεγέθους. Ο θόλος έχει κλίση προς τα πάνω 

και χρώμα ανοιχτό γκρίζο-μοβ με σκουρότερες νευρώσεις. Τα σέπαλα είναι λογχοειδή ως 24 

mm, τα πέταλα είναι λίγο μικρότερα. Το χείλος είναι μακρύτερο από τον θόλο ως 35 mm με 

δυο παράλληλες προεξοχές στη βάση ανοιχτόχρωμες ή σκούρες. Το υποχείλιο είναι 

ανοιχτόχρωμο στο κέντρο με κοντό τρίχωμα, οι λοβοί έχουν χρώμα σκούρο κόκκινο και 

εξέχουν λίγο ή αρκετά από τον θόλο. Το επιχείλιο είναι μυτερό κατακόρυφο ή διπλωμένο προς 

τα πίσω συνήθως κόκκινο ή στο χρώμα της ώχρας. Τα γυρεομάγματα έχουν χρώμα πράσινο. 

Ανθίζει Μάρτιο με Ιούνιο σε ακαλλιέργητα χωράφια, χλοερά λιβάδια, μακκία, φρύγανα, 

ελαιώνες και ανοιχτά δάση έως 1.500 μέτρα. 
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Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 

 

Είναι λεπτό φυτό με ύψος 6-30 cm. Ο βλαστός είναι χνουδωτός και περιβάλλεται από 3-7 

βράκτια. Τα φύλλα έχουν μαραθεί την εποχή της άνθησης και δίπλα στο φυτό βρίσκεται ο 

ρόδακας των φύλλων της επόμενης χρονιάς. Η ταξιανθία είναι σπειροειδής και σχετικά πυκνή 

με 6-30 άνθη χρώματος άσπρου. Το κεντρικό σέπαλο σχηματίζει σωλήνα με τα πέταλα, ενώ τα 

πλευρικά σέπαλα είναι οριζόντια. Το χείλος είναι ωοειδές, δαντελωτό, με πράσινο-κίτρινο 

κέντρο και χωρίς πλήκτρο. Ανθίζει από Αύγουστο έως Οκτώβριο σε λιβάδια, θαμνώνες, 

ακαλλιέργητα χωράφια και ανοιχτά πευκοδάση έως τα 1.400 μέτρα. 

 

3.2 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

3.2.1 Θρεπτικά υποστρώματα 

Στα περισσότερα από τα πειράματα που έγιναν στα πλαίσια της διπλωματικής 

αξιοποιήθηκαν σύνθετα χημικά υποστρώματα για τη φύτρωση των σπερμάτων και σε λίγες 

μόνο περιπτώσεις η διάβρεξη έγινε σε απεσταγμένο νερό. Τα θρεπτικά υποστρώματα που 

αξιοποιήθηκαν ήταν τα Knudson, Orchimax, Murashige & Skoog αγορασμένα από την εταιρία 

Duchefa Biochemie ενώ χρησιμοποιήθηκε το Malmgrem medium που παρασκευάστηκε στο 

εργαστήριο καθώς επίσης και δυο τροποποιημένες μορφές των Malmgrem (Calevo et al., 2017) 

και Murashige & Skoog (Cevdet & Sebnem, 2012). Η επίστρωση των τρυβλίων (διάμετρος 60 

mm) έγινε σε θάλαμο νηματικής ροής προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές μολύνσεις. 
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3.2.2 Παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων 

Παρασκευή 1 L Malmgrem (MM) 

Συστατικά: (Ca)3PO4, KH2PO4, MgSO4.(H2O)7, σακχαρόζη, νερό καρύδας, ξυλάνθρακας, 

άγαρ, απεσταγμένο νερό. 

Ζυγίζονται 0,075 g από καθένα από τα τρία άλατα ((Ca)3PO4, KH2PO4, MgSO4.(H2O)7) και 

αναδεύονται για 15 min. Ακολούθως τοποθετούνται σε μια κωνική των 2000 mL και 

αναδεύονται. Βράζεται το νερό καρύδας για 10 min και ζυγίζονται 10 mg σακχαρόζης. 

Γεμίζεται η φιάλη με απεσταγμένο νερό (950 mL), τοποθετούνται 50 mL καρύδας και 

συμπληρώνεται νερό έως τη χαραγή των 1000 mL, στη συνέχεια προστίθενται 0,50 g 

ξυλάνθρακα και αναδεύονται για 20 min. Ρυθμίζεται το pH στο 5,6-5,8 και προστίθενται 6g 

άγαρ. Η κωνική τοποθετείται σε κατσαρόλα που βράζει και αναδεύεται μέχρι να διαλυθεί το 

άγαρ. Ακολούθως τοποθετείται σε αυτόκαυστο για 20 min αποστείρωση. Τέλος γίνεται η 

επίστρωση των τρυβλίων μέσα στο θάλαμο νηματικής ροής 

Παρασκευή 1 L του τροποποιημένου κατά Calevo Malmgrem (MM+): Προσθήκη 100 mg 

NH4NO3 μαζί με τα άλλα 3 άλατα και 8 g αντί 6 g άγαρ καθώς επίσης 10 g σακχαρόζης αντί 

των 10 mg. 

 

 

Εικόνα 10. Παρασκευή του θρεπτικού Malmgrem. 

Παρασκευή 1 L Knudson C Orchid Medium (KC) Duchefa Biochemie 

Συστατικά: FeSO4.7H2O, MnSO4.H2O, Ca(NO3)2, KCl, KH2PO4, MgSO4, NH4NO3, 

(NH4)2SO4, άγαρ, απεσταγμένο νερό. 

Ζυγίζονται 1,9 g από το θρεπτικό Knudson και 6 g άγαρ. Το θρεπτικό τοποθετείται σε 
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κωνική των 1000 mL και προστίθεται νερό έως τη χαραγή ενώ γίνεται ανάδευση για 15 min. 

Το pH ρυθμίζεται στο 5,6-5,8. Προστίθεται το άγαρ στη κωνική και γίνεται ανάδευση σε 

κατσαρόλα με νερό που βράζει μέχρι να διαλυθεί. Έπειτα γίνεται αποστείρωση του θρεπτικού 

στο αυτόκαυστο για 20 min. Τέλος γίνεται η επίστρωση του θρεπτικού σε τρυβλία μέσα στο 

θάλαμο νηματικής ροής. 

Παρασκευή 1 L Orchimax medium (OR) Duchefa Biochemie 

Συστατικά: CoCl2.6H2O, CuSO4.5H2O, FeNaEDTA, H3BO3, KI, MnSO4.H2O, 

Na2MoO4.2H2O, ZnSO4.7H2O, CaCl2, KH2PO4, KNO3, MgSO4, NH4NO3, MES, myo-Inositol, 

Nicotinic acid, Pyridoxin HCl, Thiamine HCl, άγαρ, απεσταγμένο νερό. 

Ζυγίζονται 27,3 g από το θρεπτικό Orchimax και 6 g άγαρ. Το θρεπτικό τοποθετείται σε 

κωνική των 1000 mL και προστίθεται νερό έως τη χαραγή, ενώ γίνεται ανάδευση για 15 min. 

Το pH ρυθμίζεται στο 5,6-5,8. Προστίθεται το άγαρ στη κωνική και γίνεται ανάδευση σε 

κατσαρόλα με νερό που βράζει μέχρι να διαλυθεί. Έπειτα γίνεται αποστείρωση του θρεπτικού 

στο αυτόκαυστο για 20 min. Τέλος γίνεται η επίστρωση του θρεπτικού σε τρυβλία μέσα στο 

θάλαμο νηματικής ροής. 

Παρασκευή 1 L Murashige & Skoog medium (MS) Duchefa Biochemie 

Συστατικά: CoCl2.6H2O, CuSO4.5H2O, FeNaEDTA, H3BO3, KI, MnSO4.H2O, 

Na2MoO4.2H2O, ZnSO4.7H2O, CaCl2, KH2PO4, KNO3, MgSO4, NH4NO3, Glycine, myo-

Inositol, Nicotinic acid, Pyridoxine HCl, Thiamine HCl, άγαρ, απεσταγμένο νερό. 

Ζυγίζονται 4,4 g από το θρεπτικό Murashige & Skoog και 6 g άγαρ. Το θρεπτικό 

τοποθετείται σε κωνική των 1000 mL και προστίθεται νερό έως τη χαραγή, ενώ γίνεται 

ανάδευση για 15 min. Το pH ρυθμίζεται στο 5,6-5,8. Προστίθεται το άγαρ στη κωνική και 

γίνεται ανάδευση σε κατσαρόλα με νερό που βράζει μέχρι να διαλυθεί. Έπειτα γίνεται 

αποστείρωση του θρεπτικού στο αυτόκαυστο για 20 min. Τέλος γίνεται η επίστρωση του 

θρεπτικού σε τρυβλία μέσα στο θάλαμο νηματικής ροής. 

Παρασκευή 1 L του τροποποιημένου (κατά Cevdet) Murashige & Skoog (MS+): Προσθήκη 

2,2 g Murashige & Skoog αντί 4,4 g και προσθήκη ή μη 0,1g GA3. 

 

3.3 Χειρισμός των σπερμάτων και διάβρεξη 

3.3.1 Κατασκευή φακέλων με σπέρματα και μεταχείριση τους 

Εξαιτίας του μικρού μεγέθους που έχουν τα σπέρματα των ορχεοειδών κατασκευάσαμε 

φακέλους, από διηθητικό χαρτί, για να γίνει πιο εύκολα η μεταχείρισή τους πριν την διάβρεξη. 

Στο κέντρο των φακέλων (6x6 cm) τοποθετούνται 50-70 σπέρματα αφού γίνει επιλογή 

γεμάτων σπερμάτων (εικόνα 11). Ο φάκελος διπλώνεται, σφραγίζεται με συρραπτικό και στη 

συνέχεια στην άκρη σημειώνεται το όνομα του είδους (εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Αναπαράσταση των σπερμάτων με διαφορετικές καταστάσεις του εμβρύου. 

 

Εικόνα 12. Μέθοδος πακεταρίσματος των σπερμάτων. 
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Εικόνα 13. Σπέρματα κάποιων από τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα (από 

αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω): 1) Anacamptis collina, 2) Neotinea 

lactea, 2) Neotinea maculata, 3) Neotinea tridentata, 4) Ophrys mammosa, 5) Ophrys 

mycenensis, 6) Ophrys helenae, 7) Dactylorhiza sambucina, 8) Spiranthes spiralis.  

Πριν τον έλεγχο της φυτρωτικής ικανότητας των σπερμάτων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 

χημικές ουσίες για την απολύμανσή τους. Τα χημικά αυτά, που κατά κύριο λόγο είναι χλωρίνη 

και υποχλωριώδες ασβέστιο, εκτός της απολύμανση συμβάλουν και στην άρση του ληθάργου 

των σπερμάτων. Συνήθως εκτός από το απολυμαντικό μέσο χρησιμοποιούνται και 

απορρυπαντικά όπως το Tween 20 και Tween 80. Οι υδρόφιλες και λιπόφιλες ομάδες που 

περιέχουν αυτά βελτιώνουν την επαφή του νερού με το σπερματικό περίβλημα. Η 

φυτρωτικότητα επίσης βελτιώνεται και με διάφορες προ-μεταχειρίσεις όπως το να 

τοποθετηθούν τα σπέρματα για κάποιο χρονικό διάστημα στο νερό και σε χαμηλή 

θερμοκρασία (~5 oC). Τέλος όσον αφορά τα απολυμαντικά μέσα τόσο ο χρόνος απολύμανσης 

όσο και η συγκέντρωση του διαλύματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 

φυτρωτικότητας. 
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Εικόνα 14. Προτετοιμασία για μεταφορά στον θάλαμο νηματικής ροής. 

 

3.3.2 Πειράματα φύτρωσης 

Το περιεχόμενο των φακέλων τοποθετήθηκε σε τρυβλία petri που περιείχαν θρεπτικό ή 

διαβρεγμένο με απεσταγμένο νερό διηθητικό χαρτί. Σε κάθε μεταχείριση χρησιμοποιήθηκαν 2 

τρυβλία με εξαίρεση τα πειράματα στα οποία η διάβρεξη έγινε σε απεσταγμένο νερό (5 

τρυβλία). Όλη η διαδικασία διάβρεξης πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο νηματικής ροής 

(laminar), για να αποφευχθούν οι μολύνσεις. Τα τρυβλία, αφού σφραγίστηκαν με parafilm, 

τοποθετήθηκαν σε θαλάμους με τη σταθερή επιθυμητή θερμοκρασία. Τα τρυβλία παρέμειναν 

στους θαλάμους από 4 έως 7 μήνες και οι μετρήσεις συνεχίζονταν για όλο το διάστημα 

παραμονής τους στους θαλάμους. Τέλος, φυτρωμένο θεωρήθηκε ένα σπέρμα όταν είχε 

εμφανίσει ριζοειδή (στάδια 1-2) της ανάπτυξης. 

Πίνακας 3. Παρουσίαση των ειδών και των κατεργασιών που υπέστησαν σε πειράματα που 

χρησιμοποιήθηκαν θρεπτικά υποστρώματα στο σκοτάδι.  

 *είδη που δέχθηκαν προκατεργασία 3 ημερών στους 5 oC σε νερό.  

** είδη που ελέγχθηκαν με και χωρίς προκατεργασία 3 ημερών στους 5 oC. 

Είδος Κατεργασία Διάρκεια κατεργασίας Θρεπτικό Θερμοκρασία 

Anacamptis collina 
5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 

30 min MM, KN, MS 

20 oC 

60 min MS 

120 min MS 

Dactylorhiza sambucina 
5% Ca(OCl)2 & 0.1% 

Tween 80 
15 min MM 
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Gymnadenia conopsea 
5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 20 
120 min MM, KN, MS 

Neotinea tridentata 

10% χλωρίνη 

15 min MM, MS 5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 

10% χλωρίνη & 0.1% 

Tween 20 
30 min, 60 min MM,MS 

Neotinea lactea 

10% χλωρίνη 

15 min MM, MS 5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 

10% χλωρίνη & 0.1% 

Tween 20 
30 min, 60 min 

MM,MS (μόνο 

για 30 min) 

Neotinea maculata 

10% χλωρίνη 

15 min MM, MS 5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 

10% χλωρίνη & 0.1% 

Tween 20 
20 min MM+ 

Ophrys mammosa** 

10% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 20 

15 min MM 

20 min MS 

Ophrys mycenensis* 
15 min MM, OR, KN 

20 min MS 

Ophrys helenae* 
15 min MM, OR, KN 

20 min MS 

Serapias bergonii 

10% χλωρίνη & 0.1% 

Tween 20 

15 min 

MS 

5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 
MS+, OR 

  

Spiranthes spiralis 
5% Ca(OCl)2 & 1% 

Tween 80 
30 min 

MS, MS+, OR, 

KN 

 

Πίνακας 4. Παρουσίαση των ειδών και των κατεργασιών που υπέστησαν σε πειράματα που η 

διάβρεξη έγινε σε απεσταγμένο νερό στο σκοτάδι.  

* στους 20 oC έγινε έλεγχος φύτρωσης τόσο στο σκοτάδι όσο και σε εναλλαγή φώς/σκοταδιού 

(12/12 h).  

Είδος Κατεργασία Διάρκεια κατεργασίας Θερμοκρασία 

Dactylorhiza sambucina 5% Ca(OCl)2 & 0.1% 

Tween 80 

15 min 10 oC, 15 oC, 20* 
oC, 25 oC, 30 oC 

- - 20* oC 
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Neotinea maculata 10% χλωρίνη 15 min 10 oC, 15 oC, 20* 
oC, 25 oC, 30 oC 

- - 10 oC, 15 oC, 20* 
oC, 25 oC, 30 oC 

 

3.4 Όργανα και θάλαμοι 

Για τη φύτρωση των σπερμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι θάλαμοι σταθερής θερμοκρασίας: 1) 

Sanyo Medicool (για τη ψυχρή στρωμάτωση στους 5 oC), 2) VELP SCIENTIFICA FOC-215I 

(για τα πειράματα των 25 oC), 3) IRMECO laboratory thermostatic cabinet – ST 3 basic (για τα 

πειράματα σε 10 oC, 15 oC, 20 oC), 4) VELP SCIENTIFICA FOC-215I (για τα πειράματα σε 

30 oC). Για τη χαρτογράφηση των θέσεων των πληθυσμών χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή ‘Map 

Marker’ στη κινητή συσκευή DOOGEE S60. Η διεξαγωγή των πειραμάτων έγινε σε θάλαμο 

νηματικής ροής (laminar) Holten laminar air HH 48. Ο χειρισμός των σπερμάτων, οι μετρήσεις 

καθώς και η μιας σειρά φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της φύτρωσης έγινε σε στερεοσκόπιο 

OLYMPUS SZ40 με τη χρήση της κάμερας INFINITY 1. Η λήψη των φωτογραφιών στο πεδίο 

έγινε με τη χρήση του μοντέλου Nikon d3300 καθώς και των φακών: 1) Tamron AF 70-

300mm F4-5.6 Di LD Macro 1:2 (Nikon), 2) Nikon AF-S Micro Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 

VR. 

 

https://www.skroutz.gr/s/1796302/Nikon-AF-S-Micro-Nikkor-105mm-f-2-8G-IF-ED-VR.html
https://www.skroutz.gr/s/1796302/Nikon-AF-S-Micro-Nikkor-105mm-f-2-8G-IF-ED-VR.html
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Εικόνα 15. Αποθήκευση των τρυβλίων σε μεταλλικά δοχεία. 

 

 

Εικόνα 16. Τοποθέτηση των τρυβλίων σε θαλάμους σταθερής θερμοκρασίας. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Anacamptis collina 

Η φύτρωση του είδους μελετήθηκε στο σκοτάδι στους 20 oC και μετά από κατεργασία με 

5% Ca(OCl)2 + 1% Tween 80 σε 3 διαφορετικά θρεπτικά (MM, KN, MS) και σε 3 

διαφορετικούς χρόνους κατεργασίας για το θρεπτικό MS (Πίνακας 5). Τα ποσοστά φύτρωσης 

ήταν υψηλότερα στο MS αλλά δεν ξεπέρασαν το 10% σε καμιά σειρά πειραμάτων. 

 

Πίνακας 5. Πειραματικά αποτελέσματα μελέτης της φύτρωσης του είδους Anacamptis collina 

στους 20 oC, στο σκοτάδι, και με κατεργασία 5% Ca(OCl)2 + 1% Tween 80. 

 

Είδος 
Διάρκεια 

Κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Anacamptis collina 

30 min 

MM 2.1 15 

KN 3.8 40 

MS 

10.2 26 

60 min 2.8 
14 

120 min 9.7 
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Εικόνα 17. Τελικά ποσοστά φύτρωσης του είδους Anacamptis collina. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο συνολικός αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες 

γραμμές διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες. 

Dactylorhiza sambucina 

Για αυτό το είδος χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα θρεπτικό το MM ενώ έγινε επίσης μελέτη της 

φύτρωσης σε απεσταγμένο νερό. Ελέγχθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας στην φύτρωση σε 5 

διαφορετικές θερμοκρασίες (10 oC, 15 oC, 20 oC, 25 oC, 30 oC), σε διαφορετικά φωτεινά 

καθεστώτα (Σκοτάδι (Σ), (εναλλαγή Φώς/ Σκοτάδι) Φ/Σ) για τη θερμοκρασία 20 oC καθώς και 

με ή χωρίς κατεργασία με 5% Ca(OCl)2 + 0.1% Tween 80 για 15 min. Το υψηλότερο ποσοστό 

φύτρωσης παρατηρήθηκε στο πείραμα όπου χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό MM (85.2 %, 

εικόνα 18). Η βέλτιστη θερμοκρασία για φύτρωση απουσία θρεπτικού είναι οι 20 oC 

(Φύτρωση = 45%, εικόνα 19), με υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες να προκαλούν 

πτώση του τελικού ποσοστού φύτρωσης. Η έκθεση των σπερμάτων στο φως φαίνεται ότι 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη φύτρωση.  
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Πίνακας 6. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης της φύτρωσης του είδους Dactylorhiza 

sambucina.  

*Σκοτάδι (Σ), εναλλαγή Φως-Σκοτάδι (Φ/Σ). 

Είδος Κατεργασία Θρεπτικό 
Θερμοκρασία, 

oC 

Φωτεινό 

καθεστώς 
Φύτρωση, % T50 

Dactylorhiza 

sambucina 

5% Ca(OCl)2 

+ 0.1% 

Tween 80, 
15min 

MM 

20 

Σ 
85.2 16 

- 

35.5 12 

Φ/Σ 1.0 60 

- 
Σ 45.0 19 

Φ/Σ 0 - 

5% Ca(OCl)2 

+ 0.1% 

Tween 80, 

15min 

10 Σ 18.7 50 

15 Σ 32.6 24 

25 Σ 17.3 19 

30 Σ 0 - 

 

 

Εικόνα 18. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Dactylorhiza sambucina σε θρεπτικό. 

Πάνω από τη στήλη υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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Εικόνα 19. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Dactylorhiza sambucina σε απεσταγμένο 

νερό στους 20 oC σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει ο 

αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Η κάθετη γραμμή διαχωρίζει τις 

διαφορετικές κατεργασίες των σπερμάτων. 

 

Εικόνα 20. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Dactylorhiza sambucina σε απεσταγμένο 

νερό σε διαφορετικές θερμοκρασίες, στο σκοτάδι. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει ο αριθμός 
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σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα.  

 

 

Εικόνα 21. Πορεία φύτρωσης του είδους Dactylorhiza sambucina στο νερό σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Παρουσιάζεται επίσης η πορεία φύτρωσης στο θρεπτικό MM στους 20 oC. 

 

 

Neotinea maculata 

Η φύτρωση της Neotinea maculata ελέγχθηκε σε 3 διαφορετικά θρεπτικά (MM, MS, MM+) 

στο σκοτάδι και στους 20 oC με τρεις διαφορετικές κατεργασίες 1) 10% χλωρίνη, 15min, 2) 

5% Ca(OCl)2 +0.1% Tween 80, 15 min, 3) 10% χλωρίνη + 0.1% Tween 20, 15min. 

Υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης παρατηρήθηκε στο MM και με την κατεργασία 1 (φύτρωση = 

96.1%). Επίσης ελέγχθηκε, απουσία θρεπτικού, η φύτρωση σε απεσταγμένο νερό στο Σκοτάδι 

και σε εναλλαγή Φως  / Σκοτάδι σε 5 διαφορετικές θερμοκρασίες (10 oC, 15 oC, 20 oC, 25 oC, 

30 oC). Το υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης παρατηρήθηκε στους 20 oC (φύτρωση = 84%), ενώ 

η πτώση ή αύξηση της θερμοκρασίας επώασης προκάλεσε πτώση του τελικού ποσοστού 

φύτρωσης αλλά και του T50. 
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Πίνακας 7. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης της φύτρωσης του είδους Neotinea 

maculata. 

*Σκοτάδι (Σ), εναλλαγή φως-σκοτάδι (Φ/Σ). 

Είδος Κατεργασία Θρεπτικό 
Θερμοκρασία, 

oC 

Φωτεινό 

καθεστώς 
Φύτρωση, % T50 

Neotinea 

maculata 

10% χλωρίνη, 

15min 

MM 

20 

Σ 

96.1 16 

5% Ca(OCl)2 

+0.1% Tween 

80, 15 min 

89.3 18 

10% χλωρίνη, 

15min 

MS 

60.8 51 

5% Ca(OCl)2 

+0.1% Tween 

80, 14.0 46 

15 min 

10% χλωρίνη 

+ 0.1% Tween 

20, 15min 

MM + 86.6 14 

10% χλωρίνη, 

15min 

- 

43.0 10 

Φ/Σ 0 - 

- 

Σ 84.0 16 

Φ/Σ 0 - 

10 

Σ 

39.0 30 

15 66.0 22 

25 10.0 40 

30 0 - 

10% χλωρίνη, 

15min 

10 53.0 38 

15 66.0 19 

25 2.5 40 

30 0 - 
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Εικόνα 22. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Neotinea maculata σε θρεπτικά 

υποστρώματα. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 

σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες. 
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Εικόνα 23. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Neotinea maculata σε απεσταγμένο νερό, 

στους 20 oC. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες ανά 

θερμοκρασία. 

 

Εικόνα 24. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Neotinea maculata σε απεσταγμένο νερό, σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες, στο σκοτάδι. Πάνω από κάθε στήλη υπάρχει ο αριθμός 

σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα.  
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Εικόνα 25. Πορεία φύτρωσης του είδους Neotinea maculata στους 20 oC με κατεργασία ή 

χωρίς κατεργασία χλωρίνης 10 % για 15 min. * D., NP. : Σκοτάδι, χωρις κατεργασία ** D., P. : 

Σκοτάδι, με κατεργασία χλωρίνης, *** L: εναλλαγή Σκοτάδι / φώς με και χωρίς κατεργασία.
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Εικόνα 26. Πορεία φύτρωσης του είδους Neotinea maculata στο νερό και σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες με ή χωρίς κατεργασία: 10 % χλωρίνη για 15 min. 

Neotinea lactea 

Η μελέτη φύτρωσης του είδους Neotinea lactea πραγματοποιήθηκε στο σκοτάδι, στους 20 
oC και σε τρία θρεπτικά (MM, MS, MM+) με τρείς κατεργασίες 1) 10% χλωρίνη, 15 min, 2) 

5% Ca(OCl)2 + 0.1% Tween 80, 30 min, 3) 10% χλωρίνη + 0.1 Tween 20, 30 min και 60 min. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 15.2%) παρατηρήθηκε στο θρεπτικό MM και 

στην κατεργασία 3 για 30 min. 
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Πίνακας 8. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Neotinea lactea 

στους 20 oC, στο σκοτάδι. 

Είδος Κατεργασία 
Διάρκεια 

κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση, % Τ50 

Neotinea lactea 

10% χλωρίνη 

15 min 

MM 

2.9 25 

5% Ca(OCl)2 + 

0.1% Tween 80 
1.4 23 

10% χλωρίνη 

MS 

4.2 41 

5% Ca(OCl)2 + 

0.1% Tween 80 
5.7 33 

10% χλωρίνη + 

0.1% Tween 20 

MM+ 1.5 21 

30 min 
MM 15.2 

24 MS 4.4 

60 min MM 7.9 

 

 

Εικόνα 27. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Neotinea lactea. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες. 
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Neotinea tridentata 

Για το είδος αυτό η φύτρωση ελέγχθηκε στο σκοτάδι στους 20 oC και σε τρία θρεπτικά 

(MM, MS, MM+) με τρεις κατεργασίες 1) 10% χλωρίνη, 15 min, 2) 5% Ca(OCl)2 + 0.1% 

Tween 80, 30 min, 3) 10% χλωρίνη + 0.1 Tween 20, 30 min και 60 min. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 8.9 %) παρατηρήθηκε στο MS και για κατεργασία μιας ώρας. 

 

 

 

Πίνακας 9. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Neotinea tridentata 

στους 20 oC, στο σκοτάδι. 

Είδος Κατεργασία 
Διάρκεια 

κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Neotinea tridentata 

10% χλωρίνη 

15 min 

MM 

0 - 

5% Ca(OCl)2 + 

0.1% Tween 80 

10% χλωρίνη 

MS 5% Ca(OCl)2 + 

0.1% Tween 80 

10% χλωρίνη + 

0.1% Tween 20 

MM+ 

30 min 
MM 

MS 

60 min 
MM 8.5 

19 
MS 8.9 
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Εικόνα 28. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Neotinea tridentata. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες. 

 

Gymnadenia conopsea 

Η φύτρωση στο είδος Gymnadenia conopsea μελετήθηκε στο σκοτάδι στους 20 oC και με 

κατεργασία 5% Ca(OCl)
2
 + 1%Tween 20 για 120 min σε τρία διαφορετικά θρεπτικά (MM, KN, 

MS). Τα ποσοστά φύτρωσης ήταν σχεδόν μηδενικά και στα τρία θρεπτικά. 

Πίνακας 10. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Gymnadenia 

conopsea στους 20 oC, στο σκοτάδι, και με κατεργασία 5% Ca(OCl)
2
 + 1%Tween 20 για 120 

min. 

 
Είδος Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Gymnadenia conopsea 

MM 1.6 23 

KN 2.2 25 

MS 0 - 
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Εικόνα 29. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Gymnadenia conopsea. Πάνω από κάθε 

στήλη υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Αναγράφεται 

στο διάγραμμα η κατεργασία που χρησιμοποιήθηκε. 

Ophrys mammosa 

Η μελέτη της φύτρωσης του είδους Ophrys mammosa πραγματοποιήθηκε στο σκοτάδι 

στους 20 oC. Σε κάποια πειράματα τα σπέρματα πριν την τοποθέτηση στο θρεπτικό 

τοποθετήθηκαν για 3 μέρες στους 5 oC σε νερό. Η κατεργασία έγινε με 10% Ca(OCl)2 + 1% 

Tween 20 για 15 min ή 20 min. Η φύτρωση ελέγχθηκε σε δύο θρεπτικά (MM, MS). Το 

υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης παρατηρήθηκε στο MM (φύτρωση = 62.2 %). Η προ-

κατεργασία για 3 μέρες σε χαμηλή θερμοκρασία φαίνεται ότι δεν επηρέασε την φύτρωση του 

είδους. 

Πίνακας 11. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Ophrys mammosa 

στους 20 oC, στο σκοτάδι. 

 

Είδος 
Προ-

κατεργασία 
Κατεργασία 

Διάρκεια 

κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Ophrys 

mammosa 

3 μέρες στους 

5 oC 
10% Ca(OCl)2 + 

1% Tween 20 

15 min MM 62.2 19 

20 min MS 5.8 25 

- 15 min MM 59.0 24 
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Εικόνα 30. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Ophrys mammosa. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν. 

Ophrys mycenensis 

Η φύτρωση του είδους Ophrys mycenensis μελετήθηκε στο σκοτάδι στους 20 oC. Τα 

σπέρματα τοποθετήθηκαν πριν την τοποθέτηση στο θρεπτικό προ-κατεργασία για 3 μέρες 

στους 5 oC. Η κατεργασία πριν την διάβρεξη έγινε με 10% Ca(OCl)2 + 1% Tween 20 για 15 

min ή 20 min. Η φύτρωση ελέγχθηκε σε 4 θρεπτικά (MM, MS, OR, KN). Στα MS και KN δε 

παρατηρήθηκε φύτρωση. Υψηλότερη φύτρωση παρατηρήθηκε στο θρεπτικό OR (φύτρωση = 

27.3 %). 

Πίνακας 12. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Ophrys 

mycenensis στους 20 oC, στο σκοτάδι. 

 

Είδος 
Προ-

κατεργασία 
Κατεργασία 

Διάρκεια 

κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση,% T50 

Ophrys 

mycenensis 

3 μέρες στους 

5 oC 10% Ca(OCl)2 

+ 1% Tween 20 

15 min MM 10.3 23 

20 min MS 0 - 

- 15 min 
OR 27.3 14 

KN 0 - 
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Εικόνα 31. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Ophrys mycenensis. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν. 

Ophrys helenae  

Η φύτρωση για το είδος Ophrys helenae μελετήθηκε στο σκοτάδι, στους 20 οC. Τα 

σπέρματα πέρασαν πριν την τοποθέτηση στο θρεπτικό προ-κατεργασία για 3 μέρες στους 5 oC. 

Η κατεργασία πριν την διάβρεξη έγινε με 10% Ca(OCl)2 + 1% Tween 20 για 15 min ή 20 min. 

Η φύτρωση ελέγχθηκε σε 4 θρεπτικά (MM, MS, OR, KN). Το υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης 

παρατηρήθηκε στο θρεπτικό OR (φύτρωση = 27.1 %). 

Πίνακας 13. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Ophrys helenae 

στους 20 oC, στο σκοτάδι. .  

 

Είδος 
Προ-

κατεργασία 
Κατεργασία 

Διάρκεια 

κατεργασίας 
Θρεπτικό Φύτρωση,% T50 

Ophrys 

helenae 

3 μέρες στους 

5 oC 10% Ca(OCl)2 + 

1% Tween 20 

15 min MM 14.7 16 

20 min MS 3.1 36 

- 15 min 
OR 27.1 24 

KN 20.1 24 
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Εικόνα 32. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Ophrys helenae. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Οι κάθετες γραμμές 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές κατεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν. 

Serapias bergonii 

Στο είδος Serapias bergonii η φύτρωση ελέγχθηκε στο σκοτάδι στους 20 oC με δύο 

διαφορετικές κατεργασίες 1) 10% χλωρίνη + 0,1% Tween 20, 15min, 2) 5% Ca(OCl)2 + 1% 

Tween 80 για 15 min και σε τρία θρεπτικά (MS, MS+, OR). Το υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης 

παρατηρήθηκε στο θρεπτικό OR (φύτρωση = 39%) με μικρή διαφορά σε σχέση με το θρεπτικό 

MS+ (φύτρωση = 37.4). 

 

Πίνακας 14. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Gymnadenia 

conopsea στους 20 oC, στο σκοτάδι. 

 
Είδος Κατεργασία Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Serapias bergonii 

10% χλωρίνη + 

0,1% Tween 20, 

15min 

MS 13.0 39 

MS+ 37.4 37 

5% Ca(OCl)2 + 1% 

Tween 80, 15 min 
OR 39.0 26 
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Εικόνα 33. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Serapias bergonii. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Η κάθετη γραμμή 

διαχωρίζει τις διαφορετικές κατεργασίες. 

Spiranthes spiralis 

Η φύτρωση του Spiranthes spiralis μελετήθηκε στο σκοτάδι, στους 20 oC και μετά από 

κατεργασία των σπερμάτων με 5% Ca(OCl)
2
 + 1%Tween 80 για 30 min. Για τη μελέτη της 

φύτρωσης χρησιμοποιήθηκαν τρία θρεπτικά υποστρώματα (MS, MS+, KN). Το υψηλότερο 

ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 21.7 %) παρατηρήθηκε στο θρεπτικό MS. 
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Πίνακας 15. Πειραματικά αποτελέσματα της μελέτης φύτρωσης του είδους Spiranthes spiralis 

στους 20 oC, στο σκοτάδι και με κατεργασία 5% Ca(OCl)
2
 + 1%Tween 80, 30 min. 

 

Είδος Θρεπτικό Φύτρωση, % T50 

Spiranthes spiralis 

MS 21.7 39 

MS+ 20.1 34 

KN 9.1 28 

 

 

Εικόνα 34. Τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους Spiranthes spiralis. Πάνω από κάθε στήλη 

υπάρχει ο αριθμός σπερμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα. Αναγράφεται στο 

διάγραμμα η κατεργασία που χρησιμοποιήθηκε. 
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Εικόνα 35. Στο διάγραμμα απεικονίζονται το υψηλότερο ποσοστό φύτρωσης για κάθε είδος 

καθώς και το θρεπτικό στο οποίο εμφανίστηκε. Με κόκκινο παρουσιάζονται τα είδη των 

οποίων η φύτρωση μελετάται για πρώτη φορά. 
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Εικόνα 36. Φωτογραφίες των φυτρωμένων ειδών. Από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά 

προς τα δεξιά: 1) Neotinea tridentata, 2) Neotinea lactea, 3) Gymnadenia conopsea, 4) 

Neotinea maculata, 5) Anacamptis collina, 6) Dactylorhiza sambucina, 7) Spiranthes spiralis, 

8) Ophrys mycenensis, 9) Ophrys mammosa, 10) Ophrys helenae. 

 

Εικόνα 37. Φωτογραφία του είδους Serapias bergonii στο στάδιο του πρωτοκόρμου. 
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5. Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 

 
 



71 

 

 

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των 11 ειδών που 

μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια της διπλωματικής, ως προς την φύτρωση θα ομαδοποιηθούν 

κατά γένος καθώς ακόμα και εντός ενός γένους υπήρχε μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα 

μεταξύ των διαφόρων κατεργασιών και συνθηκών στις οποίες ελέγχθηκε η φύτρωση. 

Anacamptis 

Το μόνο είδος στο γένος Anacamptis του οποίου η φύτρωση μελετήθηκε ήταν το 

Anacamptis collina. Η φύτρωση του είδους δεν είχε διερευνηθεί στο παρελθόν. Η κατεργασία 

των σπερμάτων έγινε με 5% Ca(OCl)2 + 1% Tween 80 για τρεις διαφορετικούς χρόνους 

κατεργασίας (30 min, 60 min, 120 min) και η διάβρεξη έγινε σε τρία θρεπτικά υποστρώματα 

(MM, MS, KN). Μόνο στο θρεπτικό MS ελέγχθηκαν και οι τρεις χρόνοι καθώς στα 30 min 

είχε δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 10 %). Η αύξηση της διάρκειας 

κατεργασίας φαίνεται πώς δεν επηρέασε το τελικό ποσοστό φύτρωσης ωστόσο μείωσε στο 

μισό το T50, στο θρεπτικό MS.. Στην κατεργασία διάρκειας 60 min παρατηρήθηκε πτώση του 

τελικού ποσοστού φύτρωσης (φύτρωση = 2.8%). Σε όλα τα πειράματα τα αρτίβλαστα δεν 

πέρασαν το στάδιο 3, γρήγορα απέκτησαν καφέ χρώμα και η ανάπτυξη τους σταμάτησε. 

Για πρώτη φορά έγινε έλεγχος της ασυμβιωτικής φύτρωσής του είδους Anacamptis collina 

και, όπως προαναφέρθηκε παρατηρήθηκαν, χαμηλά ποσοστά φύτρωσης. Συγκρίνοντας με τα 

δεδομένα προηγούμενων διπλωματικών (Βελιανίτη 2011, Πέππα 2011) φαίνεται ότι το είδος 

σε αντίθεση με όσα είχαν μελετηθεί (Anacamptis coriophora, Anacamptis pyramidalis, 

Anacamptis morio, Anacamptis papillionacea) παρουσιάζει καλύτερα ποσοστά φύτρωσης στο 

θρεπτικό MS αντί του MM. Αν και η παρούσα προσπάθεια είναι η πρώτη για ασυμβιωτική 

μελέτη της φύτρωσης του είδους έχει ήδη γίνει συμβιωτική μελέτη (Cig et al., 2018). Γενικα 

για το γένος Anacamptis φαίνεται ότι είναι αναγκαίες μεγάλες διάρκειες κατεργασίας ( >2 h) 

για μέτρια φύτρωση ( ~20 – 30%) (Rasmussen, 1995). 

 

Dactylorhiza 

Στη περίπτωση του γένους Dactylorhiza η φύτρωση ενός μόνο είδους ελέγχθηκε. Για το 

είδος D. sambucina η φύτρωση ελέγχθηκε μόνο σε ένα θρεπτικό και μια κατεργασία (MM, 

5 % Ca(OCl)2 + 0.1% Tween 80, 15 min) όπου επιτεύχθηκε ικανοποιητική φύτρωση (φύτρωση 

= 85.2%). Ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι το είδος φυτρώνει και στο νερό (Rasmussen, 1995) 

εντοπίστηκε η βέλτιστη θερμοκρασία για την φύτρωσή του, σε απεσταγμένο νερό. Στους 20 oC 

δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό φύτρωσης σε νερό (φύτρωση = 45%) ενώ σε μικρότερες ή 

υψηλότερες θερμοκρασίες το τελικό ποσοστό φύτρωσης μειώνεται (και μηδενίζεται στους 30 
oC) ενώ αυξάνεται και το T50. Συγχρόνως, το φως αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της 

φύτρωσης του είδους καθώς σε όσες διαδικασίες υπήρχε φωτεινό καθεστώς με εναλλαγή 

φώς/σκοτάδι η φύτρωση ήταν μηδενική. Στα πειράματα που χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό τα 

αρτίβλαστα έφταναν στο στάδιο του πρωτοκόρμου και στάδιο 5 (Stewart & Zettler, 2002) σε 

αντίθεση με τα πειράματα που έγιναν σε απεσταγμένο νερό όπου η ανάπτυξη σταματούσε στο 

στάδιο 2. Στα πειράματα που έγιναν σε απεσταγμένο νερό παρατηρήθηκε μεγάλη σε μήκος 

ανάπτυξη των ριζοειδών των αρτιβλάστων που πιθανώς να υποδεικνύει μια τάση αναζήτησης 

θρεπτικών από το φυτό. Τέλος, φαίνεται πώς η κατεργασία των σπερμάτων μειώνει το τελικό 

ποσοστό της φύτρωσης (φύτρωση χωρίς κατεργασία στο νερό = 45%, φύτρωση με κατεργασία 

= 35.5%). 
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Φαίνεται, βάση και των αποτελεσμάτων προηγούμενων διπλωματικών για το είδος 

Dactylorhiza romana, ότι στο γένος Dactylorhiza υπάρχει προτίμηση για το θρεπτικό MM ενώ 

μικρές διάρκειες κατεργασίας ( ~15 min) είναι αρκετές για ικανοποιητικά ποσοστά φύτρωσης. 

Η φύτρωση του είδους Dactylorhiza sambucina έχει μελετηθεί και στο παρελθόν και είχε ήδη 

παρατηρηθεί ότι είναι εφικτή η φύτρωση του στο νερό (Rasmussen, 1995). Στο θρεπτικό MM 

δε παρατηρήθηκε αισθητή διαφορά στο τελικό ποσοστό φύτρωσης του είδους από αυτό που 

αναφέρουν οι Waes και Debergh με τη χρήση του θρεπτικού BM (Waes & Debergh, 1986). 

 

Gymnadenia 

Μόνο το είδος Gymnadenia conopsea χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα προκειμένου να 

διερευνηθούν οι απαιτήσεις του για φύτρωση. Τα ποσοστά φύτρωσης και στα τρία θρεπτικά 

(MM, KN, MS) που ελέγχθηκαν ήταν πολύ μικρά (<5%). Άλλοι ερευνητές έχουν παρατηρήσει 

αρκετά υψηλά ποσοστά φύτρωσης (>45%) στο είδος αυτό (Rasmussen,1995). Τα χαμηλά 

ποσοστά φύτρωσης που παρατηρήσαμε οφείλονται είτε στη μη κατάλληλη διάρκεια 

κατεργασίας (χρησιμοποιήθηκε το κατώτερο προτεινόμενο όριο) που από τη βιβλιογραφία 

είναι μεταξύ 2 και 4 ωρών (Rasmussen, 1995) είτε στο γεγονός ότι πριν την αφαίρεση των 

σπερμάτων, από τις κάψες, αυτές είχαν προσβληθεί από κάποιο είδος ζυγομύκητα που πιθανώς 

να νέκρωσε μεγάλο αριθμό σπερμάτων. 

 

Neotinea 

Τρία είδη του γένους Neotinea μελετήθηκαν ως προς την απαιτήσεις τους για να επιτευχθεί 

η φύτρωση. Για τα είδη N. maculata, N. tridentata, N. lactea χρησιμοποιήθηκαν τρία θρεπτικά 

υποστρώματα (MM, MS, MM+), τρεις διαφορετικές κατεργασίες: 1) 10% χλωρίνη, 15 min, 2) 

5% Ca(OCl)2 + 1% Tween 80, 15 min, 3) 10% χλωρίνη + 0.1% Tween 20 για τρεις χρόνους 

αναλόγως την σειρά πειραμάτων (15 min, 30 min, 60 min). Το είδος N. maculata παρουσίαζε 

την ικανότητα να φυτρώσει σε απεσταγμένο νερό και διερευνήθηκε η επίδραση της 

θερμοκρασίας στη φύτρωση του είδους. 

Όσον αφορά τη φύτρωση σε θρεπτικά το είδος N. maculata φυτρώνει πλήρως στα θρεπτικά 

MM, MM+ (φύτρωση = 96.1% και 86.6% αντίστοιχα) ενώ στο θρεπτικό MS η φύτρωση μετά 

από κατεργασία με χλωρίνη φτάνει το 60.8%. Το θρεπτικό MS έδωσε τα χαμηλότερα ποσοστά 

φύτρωσης από τα θρεπτικά που ελέγχθηκαν αλλά και από το απεσταγμένο νερό συνεπώς 

παρεμποδίζει σε κάποιο βαθμό την φύτρωση των σπερμάτων. Σε κάθε θρεπτικό που ελέγχθηκε 

για το είδος φαίνεται ότι η κατεργασία με χλωρίνη πριν την διάβρεξη δίνει υψηλότερα τελικά 

ποσοστά φύτρωσης από ότι η κατεργασία με υποχλωριώδες ασβέστιο με ακραία περίπτωση το 

θρεπτικό MS (φύτρωση με κατεργασία χλωρίνης = 60.8% vs φύτρωση με κατεργασία 

υποχλωριώδους ασβεστίου = 14%). Στα θρεπτικά MM, MM+ τα αρτίβλαστα έφταναν στο 

στάδιο 5 (Stewart & Zettler, 2002) ενώ στο MS έφτασαν μέχρι το στάδιο 2. Τα είδη N. lactea 

και N. tridentata παρουσιάζουν δυσκολία στη φύτρωση και όταν αυτή επιτυγχάνεται τα 

ποσοστά είναι πολύ μικρά. Για το είδος N. lactea το θρεπτικό MM έδωσε το υψηλότερο 

ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 15.2%) σε διάρκεια κατεργασίας 30 min σε 10% χλωρίνη. Για 

το είδος N. tridentata δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά στη φύτρωση μεταξύ των δυο 

θρεπτικών που ελέγχθηκαν, με διαφορετικές διάρκειες κατεργασίας των σπερμάτων πριν την 

διάβρεξη, (φύτρωση με MM = 8.5%, φύτρωση με MS = 8.9%) ωστόσο φαίνεται πώς η 



73 

 

 

διάρκεια κατεργασίας παίζει σημαντικό ρόλο στη φύτρωση για το είδος N. tridentata καθώς 

φύτρωση παρατηρήθηκε μόνο στη κατεργασία διάρκειας 60 min. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

το είδος N. maculata φυτρώνει χωρίς κατεργασία στο απεσταγμένο νερό. Μετά από έλεγχο της 

φύτρωσης σε 5 διαφορετικές θερμοκρασίας παρατηρήθηκε ότι η θερμοκρασία T = 20 OC δίνει 

το υψηλότερο τελικό ποσοστό φύτρωσης (φύτρωση = 84%). Θερμοκρασίες εκατέρωθεν της 

βέλτιστης έχουν σαν αποτέλεσμα μικρότερα ποσοστά φύτρωσης καθώς και αύξηση του T50. Η 

έκθεση των σπερμάτων στο φως αναστέλλει τη φύτρωσή τους. Η διάβρεξη χωρίς κατεργασία 

δίνει υψηλότερο τελικό ποσοστό φύτρωσης (φύτρωσης χωρίς κατεργασία = 84% vs φύτρωση 

με κατεργασία = 43%). Όπως και στη περίπτωση της D. sambucina έτσι και στη N. maculata 

κατά τη φύτρωση σε απεσταγμένο νερό η ανάπτυξη στα αρτίβλαστα σταματά στο στάδιο 2 

ωστόσο παρατηρείται μεγάλη σε μήκος ανάπτυξη των ριζοειδών των αρτιβλάστων. 

Η ασυμβιωτική φύτρωση των ειδών Neotinea lactea και Neotinea tridentata μελετάται για 

πρώτη φορά ασυμβιωτικά. Ενώ το είδος Neotinea maculata φαίνεται ότι παρουσίασε 

μεγαλύτερα ποσοστά φύτρωσης 96% vs 60% από αυτά που πρότειναν οι Calevo και οι 

συνεργάτες του (Calevo et al., 2017). Η υψηλότερη φύτρωση φύτρωση παρατηρήθηκε στο 

θρεπτικό MM αλλά ταυτόχρονα και στο θρεπτικό MM+ που είχε χρησιμοποιηθεί στην 

παραπάνω εργασία παρατηρήθηκε  άριστη φύτρωση. Η διαφορά στο πρωτόκολο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η μικρότερη διάρκεια κατεργασίας (15 min vs 20 min) καθώς και το ότι 

η κατεργασία έγινε με χλωρίνη. 

Ophrys 

Τρία μέλη του γένους Ophrys μελετήθηκαν ως προς τη φυτρωτική τους συμπεριφορά. Δύο 

είδη στην ομάδα της Ophrys sphegodes, το είδος Ophrys mammosa και το είδος Ophrys 

helenae, καθώς και ένα είδος στην ομάδα της Ophrys oestrifera, το είδος Ophrys mycenensis. 

Ελέγχθηκε η φύτρωση σε 2 θρεπτικά (MM, MS) για το είδος O. mammosa και σε 4 θρεπτικά 

(MM, MS, OR, KN) για τα είδη O. helenae και O. mammosa. Η κατεργασία ήταν ίδια και για 

τα 3 είδη με 10% Ca(OCl)2 + 1% Tween 20 για 15 ή 20 min ενώ είχε γίνει και προ-κατεργασία 

για 3 μέρες στους 5 oC σε απεσταγμένο νερό. 

Από τα 3 είδη τα υψηλότερα ποσοστά φύτρωσης παρουσίασε το είδος O. mammosa στο 

θρεπτικό MM (φύτρωση = 62.2%) ενώ η φύτρωση του είδους στο θρεπτικό MS δεν ξεπέρασε 

το 6%. Η απουσία προ-κατεργασίας για 3 μέρες στο 5 oC φαίνεται πώς δεν επηρέασε το τελικό 

ποσοστό φύτρωσης αισθητά (φύτρωση με προ-κατεργασία = 62.2% vs φύτρωση χωρίς προ-

κατεργασία = 59%). Το είδος O. mycenensis δεn φύτρωσε καθόλου στα θρεπτικά MS και KN 

και φάνηκε πως από τα 2 θρεπτικά στα οποία παρατηρήθηκε φύτρωση το θρεπτικό μέσο OR 

έδωσε τα καλύτερα ποσοστά φύτρωσης (φύτρωση = 27.3%), και το χαμηλότερο T50. Το είδος 

O. helenae παρουσίασε φύτρωση και στα 3 θρεπτικά, ενώ στα θρεπτικά OR, KN 

παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά (φύτρωση = 27.1%, 20.1% αντίστοιχα). 

Η ασυμβιωτική φύτρωση των ειδών Ophrys mycenensis και Ophrys helenae μελετάται για 

πρώτη φορά. Όπως και στις προηγούμενες διπλωματικές παρατηρείται ποικιλία στα ποσοστά 

φύτρωσης ανάλογα το είδος με άλλα είδη να παρουσιάζουν μέτρια φύτρωση ( Ophrys 

mycenensis, Ophrys helenae, Ophrys aesculapii, Ophrys fusca) και άλλα ικανοποιητική 

( Ophrys mammosa, Ophrys kotschyi). Επίσης φαίνεται πώς υπάρχει μια προτίμηση αρκετών 

από τα είδη των γενών για το θρεπτικό OR / PH. Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία 

τονίζεται από τον Rasmussen (Rasmussen, 1995) η ετερογένεια στα αποτελέσματα που 

παραθέτουν πολλοί ερευνητές τόσο ως προς το θρεπτικό αλλά και ως προς τις κατεργασίες των 
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σπερμάτων. Η Κιτσάκη και οι συνεργάτες της (Kitsaki et al., 2004) προτείνουν ψυχρή 

στρωμάτωση μικρής διάρκειας (3 μέρες) η οποία όμως φάνηκε ότι δεν επηρεάζει αισθητά τα 

τελικά ποσοστά φύτρωσης. Τα ποσοστά της παρούσας διπλωματικής όσο και αυτά της 

παραπάνω εργασίας για το είδος Ophrys mammosa είναι παρόμοια. 

Serapias 

Το είδος Serapias bergonii ελέγχθηκε ως προς τη φυτρωτική του συμπεριφορά. Δύο 

κατεργασίες 1) 10% χλωρίνη + 0,1% Tween 20, 15 min, 2) 5% Ca(OCl)2 + 1% Tween 80 

χρησιμοποιήθηκαν και τρία θρεπτικά μέσα 1) MS 2) MS+ 3) OR. Τα υψηλότερα ποσοστά 

φύτρωσης παρατηρήθηκαν στα θρεπτικά MS (φύτρωση = 37.4%) και OR (φύτρωση = 39%) 

ωστόσο στο δεύτερο θρεπτικό το T50 ήταν μικρότερο (26 vs 37).  

Η ασυμβιωτική φύτρωσή του είδους  Serapias bergonii μελετήθηκε για πρώτη φορά. Όσον 

αφορά το γένος Serapias, βάση των προηγούμενων διπλωματικών, φαίνεται πώς υπάρχει 

προτίμηση στο θρεπτικό OR / PH στο οποίο παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά 

φύτρωσης. Στα θρεπτικά MM, MM+ τα ποσοστά φύτρωσης είναι χαμηλά.Τέλος στο θρεπτικό 

MS+ (Cevdet & Sebnem, 2012), το τελικό ποσοστό φύτρωσης δε διαφέρει σημαντικά από 

αυτό που προκύπτει στο OR / PH.  

Spiranthes 

Το μοναδικό είδος που ανήκει στο γένος και εντοπίζεται στην Ελλάδα είναι το Spiranthes 

spiralis. Η φύτρωση των σπερμάτων του είδους μελετήθηκε μετά από κατεργασία 5% 

Ca(OCl)2 + 1% Tween 80 για 30 min σε τρία θρεπτικά μέσα ( MS, MS+, KN). Από τα τρία 

θρεπτικά που χρησιμοποιήθηκαν το MS, MS+ έδωσαν τα καλύτερα ποσοστά φύτρωσης 

(φύτρωση = 21.7%, 20.1% αντίστοιχα). 

Για το είδος Spiranthes spiralis οι Waes & Debergh (1986) με το θρεπτικό BM 

επιτυγχάνουν ένα άριστο ποσοστό φύτρωσης (~90%) στην παρούσα διπλωματική 

δοκιμάστηκαν διαφορετικά θρεπτικά χωρίς όμως να παρουσιαστεί βελτίωση στα 

αποτελέσματα σε σχέση με το πρωτόκολο της παραπάνω εργασίας. 

Σκέψεις και προτάσεις για επακόλουθες ερευνητικές προσπάθειες 

Από τα έντεκα είδη που μελετήθηκαν ως προς την φυτρωτική τους συμπεριφορά τα 7 

έδωσαν φύτρωση άνω του 20%. Από τα έξι θρεπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα το KN φάνηκε ότι είναι μη κατάλληλο για τη φύτρωση των περισσότερων ειδών, με 

εξαίρεση την G. conopsea όπου όμως τα ποσοστά φύτρωσης ήταν ελάχιστα για κάθε θρεπτικό 

που ελέγχθηκε. Τα θρεπτικά MM, OR, MS έδωσαν τα υψηλότερα ποσοστά φύτρωσης για 3 

είδη το καθένα. Μάλιστα το θρεπτικό OR φαίνεται να αποτελεί το πιο κατάλληλο, από αυτά 

που δοκιμάστηκαν, για τη φύτρωση των ειδών O. mycenensis, O. helenae, S. bergonii. Το 

θρεπτικό MS έδωσε τα καλύτερα ποσοστά φύτρωσης για τα A.collina, N. tridentata, S. spiralis 

ωστόσο μόνο στη περίπτωση του τρίτου το ποσοστό φύτρωσης ξεπέρασε το 20%. Το θρεπτικό 

MM έδωσε τα υψηλότερα ποσοστά φύτρωσης για τα είδη D. sambucina, N. maculata, O. 

mammosa. Τα τρία αυτά είδη παρουσίασαν και τα υψηλότερα ποσοστά φύτρωσης σε σχέση με 

όλα τα υπόλοιπα.  

Όσον αφορά την ασυμβιωτική ex situ μελέτη της φύτρωσης των 11 ειδών της 
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διπλωματικής: 

1. Για τα είδη Gymnadenia conopsea, Neotinea lactea, Neotinea tridentata, θα 

ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθούν και μεγαλύτερες διάρκειες κατεργασίας καθώς 

τα δυο τελευταία φαίνεται ότι παρουσίασαν απόκριση και άρχισαν να 

φυτρώνουν μόνο μετά από την αύξηση της διάρκειας κατεργασίας ενώ το 

πρώτο παρουσίαζε σε ποικιλία θρεπτικών πολύ χαμηλά ποσοστά φύτρωσης. 

2.  Για τα είδη Spiranthes spiralis, Ophrys helenae, Ophrys mycenensis, 

Serapias bergonii αξίζει να ελεγχθεί η επίδραση της διάρκειας κατεργασίας 

στο τελικό ποσοστό φύτρωσης. 

3. Καθώς φαίνεται πώς η διάρκεια κατεργασίας δεν ασκεί κάποια επίδραση στο 

είδος Anacamptis collina, θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί η φύτρωση του 

είδους σε άλλα θρεπτικά και σε άλλες θερμοκρασίες ακόμα και μετά από μια 

προ-κατεργασία ψυχρής στρωμάτωσης. 

Οι ορχιδέες εξαιτίας των πολύπλοκων σχέσεων που αναπτύσσουν με άλλους οργανισμούς 

στο πεδίο (μύκητες, βακτήρια, επικονιαστές) παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες στην φύτρωσή 

τους. Αυτό έχειως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό η φύτρωση να ελέγχεται, κυρίως, σε σύνθετα 

θρεπτικά μέσα και δεν υπάρχουν εκτενή δεδομένα επίδρασης μεμονωμένων παραγόντων στη 

φύτρωση πολλών ειδών. Από τα 11 είδη που μελετήθηκαν στην παρούσα διπλωματική, σε 

προ-πειράματα, παρατηρήθηκε ότι 6 παρουσιάζουν απόκριση όταν διαβρέχονται σε 

απεσταγμένο νερό χωρίς κανένα θρεπτικό ή κατεργασία (2 από αυτά τα 6 παρουσιάζουν και 

φύτρωση σε σχετικά υψηλά ποσοστά). Ο έλεγχος της φύτρωσης των φυτών αυτών, καθώς και 

πολλών άλλων, τα σπέρματα των οποίων θα παρουσιάζουν απόκριση σε ένα υπόβαθρο σχετικά 

απλό, με διαδοχικές προσθήκες περισσότερων παραγόντων (νερό -> pH -> θερμοκρασία -> 

σάκχαρα κτλ.) θα συμβάλει στο να γίνει σε μεγαλύτερο βάθος κατανοητή η πολύπλοκη 

βιολογία αυτών των φυτών ενώ ταυτόχρονα απλοποιώντας την εξίσωση και συνθέτοντας την 

από την αρχή θα μπορούσαν να εμφανιστούν πιθανά μοτίβα στη συμπεριφορά φύτρωσης 

μεταξύ των διάφορων ομάδων της οικογένειας.  

Για ομάδες οι οποίες έχουν βρεθεί σε μεγάλη εξάρτηση από τους συμβιώτες τους για όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους όπως τα γένη Neottia, Cephalanthera, Epipactis θα πρέπει να γίνει 

προσπάθεια κατανόησης και αξιοποίησης του μυκοβιώτη για τη φύτρωση και ανάπτυξη των 

ειδών. Το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες αναπτύσσουν κυρίως εκτομυκοριζικές σχέσεις 

καθιστούν δύσκολη την καλλιέργεια του μύκητα και κατά συνέπεια την ex situ συγκαλλιέργεια 

της ορχιδέας με το μύκητα. Σε αυτήν την περίπτωση η ex situ ανάπτυξη τριπλών συμβιωτικών 

σχέσεων ορχιδέα – μύκητας – (φυτό που συνήθως συμβιώνει ο επιθυμητός μύκητας) θα είχε 

ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί για πολλά τέτοια είδη (Yagame & Yamato, 2013). 

Στην Ελλάδα απαντώνται άνω των 100 ειδών ορχιδεών. Μεγάλος αριθμός από αυτά είναι 

είτε ενδημικά είτε βρίσκονται στο όριο της εξάπλωσής τους. Θα ήταν σημαντικό γι’ αυτά τα 

οποία εντάσσονται σε λίστες κινδύνου να γίνουν προσπάθειες για την προστασία των 

πληθυσμών τους (πίνακας 1). Τα είδη που εξελικτικά έχουν στραφεί προς την 

μυκοετεροτροφία φαίνεται πως είναι πιο ευαίσθητα σε μεταβολές του περιβάλλοντός τους. 

Γένη ορχιδεών που παρουσιάζουν είτε μεγάλο πλούτο είτε σημαντικά είδη για την ελληνική 

χλωρίδα (ενδημικά με πολύ περιορισμένους πληθυσμούς), όπως Epipactis και Cephalanthera, 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στη μελέτη τους από τη μια εξαιτίας του άμεσου κινδύνου 

στον οποίο βρίσκονται πολλά από τα μέλη τους και από την άλλη εξαιτίας της υψηλότερης 
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ειδίκευσης των σχέσεων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην εξελικτική πορεία της 

οικογένειας καθώς και στις απαιτήσεις που φέρουν τα είδη αυτά καθώς και λιγότερα 

εξαρτημένα από τις συμβιωτικές σχέσεις για την φύτρωση και την ανάπτυξή τους. Επίσης, 

καθώς, πολλά από αυτά τα είδη παρουσιάζουν δυνατότητα αποθήκευσης για πολύ σύντομα 

χρονικά διαστήματα (Rasmussen, 1995) στις τράπεζες σπερμάτων θα υπήρχε μεγάλο 

ενδιαφέρον: 1) για μελέτη της πορείας μείωσης της βιωσιμότητας των σπερμάτων σε 

υπάρχουσες συλλογές, 2) ανάπτυξη νέων πιο αποτελεσματικών μεθόδων αποθήκευσης για 

μελλοντικές χρήσεις όπως αυτές που εμπλέκουν αποθήκευση σε θερμοκρασίες πολύ 

χαμηλότερος του 0 oC (σε υγρό άζωτο) όπως προτείνουν τελευταίες μελέτες (Schofield et al., 

2018). 

Τέλος, καθώς τα σπέρματα των ορχιδεών συγκαταλέγονται στην ομάδα των ‘dust like seeds’ 

έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις. Αν και η δυνατότητα 

εγκατάστασης πληθυσμού δεν είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις για πολλά είδη ή γένη 

παρατηρείται μια εκτεταμένη παρουσία που μπορεί να υπερβαίνει τον χώρο δυο ή 

περισσοτέρων ηπείρων. Θα είχε ενδιαφέρον για τέτοιες ομάδες οργανισμών (όπως τα γένη: 

Spiranthes, Platanthera, Dactylorhiza, Cephalanthera) να διερευνηθεί το εάν μεταβάλλεται 

αλλά και ο πιθανός τρόπος μεταβολής της φυσιολογίας φύτρωσης και ανάπτυξης καθώς και 

άλλων χαρακτηριστικών της βιολογίας τους. 
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