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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν 8ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο
Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, από 5 – 8 Οθησβξίνπ ηνπ 2000.
ην πλέδξην ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 160 ζύλεδξνη. Αλαιπηηθά,
έιαβαλ κέξνο 68 κέιε ηεο Δ.Β.Δ., 25 κε κέιε θαη 67 πξνπηπρηαθνί θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Μίιεζαλ 5 πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο θαη
παξνπζηάζηεθαλ 37 πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο θαη 66 αλαξηεκέλεο
εθζέζεηο (Posters). Σόζν νη αλαθνηλώζεηο όζν θαη ηα Posters έδεημαλ
απηό πνπ ηνλίζηεθε θαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ καο, δειαδή, ην
πςειό επηζηεκνληθό επίπεδν ησλ Διιήλσλ Βνηαληθώλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ηε δεύηεξε εκέξα ηνπ πλεδξίνπ (6-10-2000) εγθξίζεθε ε εγγξαθή 25
λέσλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο καο, γεγνλόο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ
ραηξεηίζζεθε κε κεγάιε ηθαλνπνίεζε από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
Καηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ πλεδξίνπ, εηηκήζεθαλ κεηά από
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, δύν ζπλάδειθνη
ηνπ εμσηεξηθνύ, νη θ. Werner Greuter θαη Pierre Quezel, γηα ηελ
γεληθόηεξε πξνζθνξά ηνπο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Βνηαληθήο, θαζώο θαη ηελ
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ γλώζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη
βιάζηεζεο.
Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά, θαη από απηή
ηε ζέζε, όινπο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ
επηηπρία ηνπ πλεδξίνπ, όπσο ηηο Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ, ηνπο Γήκνπο Παηξέσλ θαη Ρίνπ, θαζώο θαη όινπο ηνπο
ρνξεγνύο γηα ηελ πνηθηιόηξνπε θαη πνιύηηκε νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο.
Κπξίσο όκσο, νη πεξηζζόηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο
ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηηο επηζηεκνληθέο
αλαθνηλώζεηο ηνπο, ήζαλ εθείλνη πνπ εζθξάγηζαλ ηελ επηηπρία ηνπ
πλεδξίνπ καο. Δηδηθόηεξα, επηζπκνύκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο
ζπλαδέιθνπο καο από ηελ Κύπξν θαη ηνπο λένπο επηζηήκνλεο, ε
παξνπζία ησλ νπνίσλ καο έδσζε ηδηαίηεξε ραξά.
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή

Θεκηζηνθιήο Γ. Γηαλλειίδεο
(1909 – 2000)

MNHMONIΟ
Θεκηζηνθιήο Γ. Γηαλλειίδεο
(1909 – 2000)
ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2000 απεβίσζε ν θαζεγεηήο Θεκηζηνθιήο Γ.
Γηαλλειίδεο ζηελ Αζήλα. Ο Θ. Γηαλλειίδεο ήηαλ αθαδεκατθόο, νκόηηκνο
θαζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη επίηηκν
κέινο ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο.
Ο Θ. Γηαλλειίδεο γελλήζεθε ζηελ Πνξηαξηά Πειίνπ ην 1909.
Απνθνίηεζε από ην Γπκλάζην Βόινπ ην 1927. Σελ ίδηα ρξνληά γξάθηεθε
ζην Φπζηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, απ' όπνπ έιαβε πηπρίν
ην 1931 θαη παηδαγσγηθό ελδεηθηηθό ην 1932.
Σν 1931 δηνξίζζεθε βνεζόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βνηαληθήο θαη ην
1934 αλαγνξεύζεθε δηδάθησξ ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Από ην 1939 κέρξη ην 1948 ππεξέηεζε ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε.
ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο θαη ππνηξνθία ηνπ
Ηδξύκαηνο Alexander von Humboldt κεηεθπαηδεύηεθε ζηα Παλεπηζηήκηα
Βηέλλεο θαη Γθξαηο ηεο Απζηξίαο, Μνλάρνπ ηεο Γεξκαλίαο θαη
Παξηζίσλ ηεο Γαιιίαο.
Σν 1948 εθιέρζεθε έθηαθηνο επί ζεηεία θαη ην 1951 ηαθηηθόο
θαζεγεηήο ηεο έδξαο ηεο Βνηαληθήο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ
Α.Π.Θ. Σν 1955-56 θαη ην 1969-70 δηεηέιεζε Κνζκήησξ ηεο ρνιήο.
ηηο 31-8-1974 ηεξκάηηζε ηελ αθαδεκατθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.
Σν 1981 εθιέρζεθε ηαθηηθό κέινο ηεο ηάμεο ησλ Θεηηθώλ
Δπηζηεκώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ηεο νπνίαο δηεηέιεζε Πξόεδξνο ην
1994. Δπίζεο ήηαλ ηαθηηθό κέινο ηεο Αθαδεκίαο Σiberina ηεο Ρώκεο.
Σν 1973 εθιέρζεθε αληεπηζηέιινλ κέινο ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ ηεο
Απζηξίαο.
Από ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ηηκήζεθε κε ηα παξάζεκα ηνπ
Σαμηάξρνπ ηνπ Φνίληθνο θαη Σαμηάξρνπ ηνπ Σάγκαηνο Γεσξγίνπ ηνπ Α΄.
Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φνηηεηηθήο Λέζρεο
(1961-72), ηνπ Οηθνδνκηθνύ πκβνπιίνπ (1961-62), ηνπ πκβνπιίνπ

σκαηηθήο Αγσγήο (1962-64) ηνπ Α.Π.Θ. θαη αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ
Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ Θεζζαινλίθεο (1964-75). Τπήξμε κέινο πνιιώλ
ζπκβνπιίσλ, επηηξνπώλ θαη επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ.
Γεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά ή αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα πεξί ηηο 50
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε ζέκαηα θπηνγελεηηθήο, θπζηνινγίαο θαη
βηνρεκείαο ηνπ θπηηάξνπ, ζαιάζζηαο ρισξίδαο θαη νηθνινγίαο θπθώλ.
πλέγξαςε 3 επηζηεκνληθά βηβιία θαη δίδαμε ζε θνηηεηέο ησλ ρνιώλ
Φπζηθνκαζεκαηηθήο, Γεσπνλίαο, Γαζνινγίαο θαη Ηαηξηθήο.
Διεπζέξηνο Π. Διεπζεξίνπ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέκπηε 5 Οθηωβξίνπ 2000
Σςνεδπιακό Κένηπο Πανεπιζηημίος Παηπών - Αίθοςζα Ι-6
14:00-18:00
Εγγπαθέρ Σςνέδπων – Ανάπηηζη επγαζιών (posters)

Σςνεδπιακό Κένηπο Πανεπιζηημίος Παηπών – Αίθοςζα Ι-4
18:00-19:00
Επίζημη ηελεηή έναπξηρ - Χαιπεηιζμοί Επιζήμων
19:00-20:00
Κενηπική ομιλία
Φνίηνο Γ.: Έιιελεο θαη μέλνη Βνηαληθνί ζην Αηγαίν – Υίνο.
20:00
Επίζημη δεξίωζη ςποδοσήρ

Παξαζθεπή 6 Οθηωβξίνπ 2000
1ε πλεδξία
Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-10
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΚΟΚΚΗΝΖ . & ΚΑΜΑΡΖ Γ.

09:00-09:30
Greuter W.: Systematics and the biodiversity crisis.

09:30-09:45
Κωλζηαληηλίδεο Θ., Φαξάο Γ. & Κακάξε Γ.: Σαμηλνκηθέο κειέηεο ζην γέλνο
Consolida (Ranunculaceae).
09:45-10:00
Μπαξέθα Δ.-Π. & Κακάξε Γ.: Κπηηαξνγεσγξαθηθή κειέηε ηνπ γέλνπο
Leucojum L. ζηελ Διιάδα.
10:00-10:15
ύξνο Θ., Μπνδακπαιίδεο Α., Γηνπςάλεο Σ. & Οηθνλόκνπ Α.: Βηνπνηθηιόηεηα
ζηνλ θξεηηθό έβελν (Ebenus cretica L.).
10:15-10:30
Κιεθηνγηάλλε Β. & Κνθθίλε .: Σαμηλόκεζε, πξνέιεπζε θαη ζεξαπεπηηθέο
ρξήζεηο ησλ θπηώλ πνπ εκπνξεύνληαη σο βόηαλα ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.
10:30-10:45
Σδαλνπδάθεο Γ.: Σν γέλνο Allium ζηελ Διιάδα: Έλα γέλνο αληηπξνζσπεπηηθό
ηνπ πινύηνπ θαη ηεο πνηθηιόηεηαο ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο.
10:45-11:00
Γηαλλίηζαξνο Α. & Μπαδόο Η.: Έλα γέλνο ηεο ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο
Martyniaceae λέν γηα ηελ Διιάδα.
11:00-11:15
Γηαλλίηζαξνο Α., Οηθνλνκίδνπ Δ., Γειεπέηξνπ Π., Μπαδόο Η. & Γεσξγίνπ Κ.:
Νέα δεδνκέλα γηα ηελ εμάπισζε κεξηθώλ θπηηθώλ εηδώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αηγαίνπ.
11:15-11:45

Γηάιεηκκα

2ε πλεδξία
Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-10
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ Π. & ΣΕΑΝΟΤΓΑΚΖ Γ.

11:45-12:15
Σζέθνο Η.: Ζ δνκή θαη ν κεραληζκόο ηεο βηνζπλζέζεσο ηεο θπηηαξίλεο.
12:15-12:30
Καξπνθύιιεο Γ., Καηζαξόο Υ. & Γαιάηεο Β.: Ρόινο ησλ κηθξνλεκαηίσλ
αθηίλεο ζηε κνξθνγέλεζε θπηηάξσλ θαηνθπθώλ.

12:30-12:45
Γεκεηξηάδεο Ζ., Καηζαξόο Υ. & Γαιάηεο Β.: Ρόινο ηεο taxol ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ θεληξνζσκαηίνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ κηθξνζσιηλίζθσλ ησλ θπηηάξσλ
ηνπ θαηνθύθνπο Sphacelaria rigidula.
12:45-13:00
Κόκεο Γ., Απνζηνιάθνο Π. & Γαιάηεο Β.: Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο
πδαηηθήο θαηαπόλεζεο ζηελ νξγάλσζε ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ζηα
δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ θύιινπ ηνπ θπηνύ Chlorophyton comosum.
13:00-13:15
Εαραξηάδεο Μ., Γαιάηεο Β. & Απνζηνιάθνο Π.: Δπίδξαζε ηνπ βξσκηνύρνπ
αηζηδίνπ ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα βξπνθύησλ, πηεξνθύησλ θαη
γπκλνζπέξκσλ.
13:15-13:30
Απνζηνιάθνο Π., Quader H. & Γαιάηεο Β.: Δπίδξαζε ηνπ cyclopiazonic acid
(CPA) ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ πηεξηδνθύηνπ Asplenium nidus L.
13:30-13:45
Γειεβόπνπινο .: Λεπηή δνκή ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο ηνπ ξνδνθύθνπο
Osmundea spectabilis var. spectabilis (Laurencia spectabilis var. spectabilis)
(Rhodomelaceae, Ceramiales).
13:45-14:00
Υαηδειαδάξνπ ., Μπνδακπαιίδεο Α. & Οηθνλόκνπ Α.: Αλαηνκηθή κειέηε
ηεο ξηδνβνιίαο κνζρεπκάησλ θαη κηθξνκνζρεπκάησλ γαξδέληαο ζε ζύζηεκα
νκίριεο.
14:00-16:00

Μεζεκβξηλή δηαθνπή

3ε πλεδξία
Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-6
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ: ΦΑΡΑ Γ. & ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Θ.

16:00-18:30
Παποςζίαζη αναπηημένων επγαζιών (posters).
18:30-19:00

Γηάιεηκκα

Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-10
19:00-20:00
Γενική Σςνέλεςζη Ελληνικήρ Βοηανικήρ Εηαιπείαρ

άββαην 7 Οθηωβξίνπ 2000
4ε πλεδξία
Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-10
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΤΜΔΧΝΗΓΖ Λ. & ΜΑΝΔΣΑ Η.

09:00-09:30
Ρνπκπειάθε-Αγγειάθε Κ.: Πξνγξακκαηηζκέλνο θπηηαξηθόο ζάλαηνο θαη
κνξθνγέλεζε ζηα θπηά.
09:30-09:45
Ρηδνπνύινπ .: ύγρξνλεο απόςεηο γηα ηε ξνή Ζ2Ο ζην θπηηθό ζώκα.
09:45-10:00
Ληαθόπνπινο Γ., ηαπξηαλάθνπ . & Καξακπνπξληώηεο Γ.: Ζ ύπαξμε pθνπκαξηθνύ θαη θεξνπιηθνύ νμένο ζηε ζηνηβάδα ησλ επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ
ησλ θύιισλ αληηπξνζσπεπηηθώλ θπηώλ. Πηζαλνί ξόινη.
10:30-10:15
Αγγειόπνπινο Κ. & Σζαγθάξεο Γ.: Πξνζδηνξηζκόο ησλ άξηζησλ ηηκώλ ησλ
παξακέηξσλ αύμεζεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γιπθνύ ζόξγνπ [Sorghum
bicolor (L.) Moench].
10:15-10:30
Υνπιηάξαο Β., Peat W. E., Evans K. M., Γηακαληίδεο Γξ. & Θεξηόο Η.: Σα
ηζνέλδπκα σο κνξηαθνί δείθηεο γακεηνθπηηθήο επηινγήο ζηε κειηά.
10:30-10:45
Γξεγνξηάδνπ Α., Βαζηιαθάληεο Μ. & Διεπζεξίνπ Δ.: Μειέηε in vitro
αλαπαξαγσγήο ηεο πνηθηιίαο ειηάο «Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο».
10:45-11:00
Παλαγηωηόπνπινο Π. & Θάλνο Κ.: Ζ σξίκαλζε ησλ ζπεξκάησλ ζηα
κεζνγεηαθά πεύθα.

11:00-11:30

Γηάιεηκκα

5ε πλεδξία
Σςνεδπιακό Κένηπο – Αίθοςζα Ι-10
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΜΠΑΜΠΑΛΧΝΑ Γ. & ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ Γ.

11:30-11:45
Βαζηιείνπ Α., Μπακπαιώλαο Γ. & Greuter W.: Αλάιπζε ηεο βιάζηεζεο θαη
ησλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ηεο Δπαλσκήο.
11:45-12:00
Tan K., Ηαηξνύ Γ. & Stevanovic V.: Φπηνγεσγξαθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο
Βαιθαληθήο θαη ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ.
12:00-12:15
Αζαλαζηάδεο
Ν.,
Θενδσξόπνπινο
Κ.
&
Διεπζεξηάδνπ
Δ.:
Φπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ Taxo-Fagetum Etter 1947 ηεο BA
Υαιθηδηθήο.
12:15-12:30
Γεωξγίνπ Κ. & Γειεπέηξνπ Π.: Ζιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «Υισξίο»: ηα
ελδεκηθά, ππελδεκηθά απεηινύκελα θαη πξνζηαηεπόκελα θπηά ηεο Διιεληθήο
ρισξίδαο.
12:30-12:45
Γεωξγηάδεο Υ. & Γηαλλίηζαξνο Α.: Νέα επηγελή είδε ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο
- Γεύηεξε ζεηξά.
12:45-13:00
Φεξαίνο Κ. & Γηαλλίηζαξνο Α.: Οηθνινγία θαη εμάπισζε ηνπ Lilium
candidum L. ζηελ πεξηνρή Μνλεκβαζηάο (ΝΑ Πεινπόλλεζνο).
13:00-13:15
Γεξαζηκίδεο Α.: πζρέηηζε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ κε ζηνηρεία κεηαβνιώλ ηεο
βιάζηεζεο από ηδηνγξάκκαηα γύξεο ησλ Πηεξίσλ Οξέσλ.
13:15-13:30
Πάλνπ-Φηινζένπ Δ., Μπνδακπαιίδεο Α. & Καξάηαγιεο .: Γνκηθέο
κεηαβνιέο ζηα θύιια ηεο ξίγαλεο από ηελ ηνμηθή δξάζε ηνπ ραιθνύ.
13:30-13:45
Κνπκή Υ., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ. & Νηθνιαΐδεο Γ.: Παξαηεξήζεηο ζηε
κηθξνρισξίδα ζε δεμακελέο θαζίδεζεο πγξώλ απνβιήησλ (πηινηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ΔΘΗΑΓΔ ζηνλ Γαιιηθό πνηακό Θεζ/λίθεο).

13:45-14:00
Αιπγηδάθε Α., Κνπθάξαο Κ., Κνπκή Υ., Μεηξνύιηαο Α., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ.
& Νηθνιαΐδεο Γ.: Φπζηνγλσκία ηνπ θπηνπιαγθηνύ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
ζε παξάθηηα λεξά ηνπ Θεξκατθνύ θόιπνπ.
14:00-16:30

Μεζεκβξηλή δηαθνπή

6ε πλεδξία
Κηίξην Α – Αίζνπζα Σειεηώλ Οδςζζέαρ Ελύηηρ
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΚΑΡΑΣΑΓΛΖ . & ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Θ.

16:30-16:45
Παληεξήο Δ., Απνζηνιάθνο Π., Gräf R. & Γαιάηεο Β.: Αλνζνθπηνρεκηθόο
εληνπηζκόο ηεο γ-ζσιελίλεο ζηα ζπζηήκαηα κηθξνζσιηλίζθσλ θαη ζε
παξαθξπζηάιινπο ζσιελίλεο ζε δηαηξνύκελα θύηηαξα αλσηέξσλ θπηώλ.
16:45-17:00
Μαλέηαο Η. & Κνύθε Μ.: πκβηβαζκόο κεηαμύ άκπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα
αλώηεξα θπηά.
17:00-17:15
Κνύθε Μ. & Μαλέηαο Η.: Οη αιιαγέο ησλ θαηλνιηθώλ νπζηώλ θαηά ηελ
αλάπηπμε ησλ θύιισλ ζηηο θνπκαξηέο (Arbutus unedo & Arbutus andrachne)
θαζνξίδνπλ ηηο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θπηνθάγσλ εληόκσλ.
17:15-17:30
Boteva D., Γεκόπνπινο Π., Bergmeier E. & Griffiths G.: Δθηίκεζε ηεο αμίαο
δηαηήξεζεο θαη ε ζεκαζία ηεο ζηε δηαρείξηζε δύν πεξηνρώλ ηεο Κξήηεο (λήζνο
Υξπζή, ιίκλε Κνπξλά).
17:30-17:45
Καπόιαο Γ., Κνηδακάλεο Γ. & Ρηδνπνύινπ .: Καηαθόκβεο Μήινπ: κλεκείν
αιιά θαη ηδηόκνξθν νηθνζύζηεκα. Πνην από ηα δύν πξέπεη λα ζπληεξεζεί;
17:45-18:00
Αξηαλνύηζνπ Μ.: Βηνπνηθηιόηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ: παξαδείγκαηα από ηελ Διιάδα.
18:00-18:15
Καδάλεο Γ. & Αξηαλνύηζνπ Μ.: Μεηαππξηθή δηαδνρή ζε δάζε ραιεπίνπ
πεύθεο: πξόηππα ζηε δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο.

18:15-18:30
Θάλνο Κ.: Ο Θεόθξαζηνο θαη ε βηνινγία ησλ ζπεξκάησλ.
18:30-19:00

Γηάιεηκκα

Τελεηή λήξηρ
19:00-19:30
Διεπζεξίνπ Δ.: Σα «Πεξί θπηώλ» ηνπ Θεόθξαζηνπ.
19:30-20:00
Απονομή βπαβείων
21:00
πλεζηίαζε
Δζηηαηόξην « Πάξθν ηεο Δηξήλεο», Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Κπξηαθή 8 Οθηωβξίνπ 2000
Εκδπομικό Ππόγπαμμα
08:30-19:00
Α. Ζκεξήζηα εθδξνκή πνπ πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζην ηζηνξηθό ρσξηό
Καιάβξπηα, δηέιεπζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Βνπξατθνύ Πνηακνύ, επίζθεςε
ζην Υεικό (Υηνλνδξνκηθό Κέληξν) θαη ζηε Μνλή Μεγάινπ πειαίνπ.
Β. Ζκεξήζηα εθδξνκή πνπ πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηελ Οιπκπία θαη ην δάζνο
ηεο ηξνθηιηάο.

Καηάινγνο αλαξηεκέλωλ εξγαζηώλ (posters)
Raabe O. & Κνπκπιή-νβαληδή Λ.: πκβνιή ζηε ρισξίδα ηνπ δάζνπο ηεο
ηξνθπιηάο

4

Ακπνύ Ούληα Μ., Υαηδεζηαύξνπ Δ., Γηνπςάλεο Σ. & πκεωλίδεο Λ.: Δπίδξαζε 41
Ni2/Mn2 θαη λνπθιενιπηηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ Alyssum murale.
Αξηειάξε Π. & Γεσξγίνπ Ο.: Σν γέλνο Limonium (Plumbaginaceae) ζηελ Νόηηα
Πεινπόλλεζν

1

Αζπξνύδαο Ν., Παπαιέμε Φ. & Αγγειόπνπινο Κ.: Μνληέιν εθηίκεζεο ηεο
παξαγώκελεο βηνκάδαο από βηνινγηθή θαιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ
(Sorghum bicolor (L.) Moench, ΠΑ.ΒΗ.Ο ΗΗ).

42

Βαξβαξήγνο Β. & Καηζαξόο Υ.: Μεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ 33
θπηηαξνζθειεηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ηεο Dictyota
dichotoma (Phaeophyceae) κεηά από επίδξαζε κε taxol.
Βιάρνο Α. & Γεσξγηάδεο Θ.: Υισξηδηθή αλάιπζε ηνπ αλσδαζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ
νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Βαξδνπζίσλ.

10

Γθέιεο ., Βαξδάθα Δ. & Λαλαξάο Θ.: Παξνπζία ηνπ γέλνπο Aphanizomenon ζε
ιίκλεο ζηελ Διιάδα.

7

Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε.: πκβνιή ζηελ έξεπλα ησλ Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Διιάδαο:
Οηθνγέλεηα Amanitaceae.

24

Γειεβνξηάο Π. & Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε.: Σαμηλνκηθή κειέηε καθξνκπθήησλ από ηα
Αξνάληα όξε.

25

Γειεβνξηάο Π., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε. & Καςαλάθε-Γθόηζε Δ.: Πξνθαηαξηηθή
κειέηε ησλ καθξνκπθήησλ ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Αγξάθσλ
(Ν. Πίλδνο).

26

Γεκνηάθε Δ. & ππξνπνύινπ-Γθαλή Κ.: Δλεξγόηεηα ελδo-β-καλλάζεο ζε
ηκήκαηα αξηίβιαζηνπ Σξηγσλέιιαο (Trigonella foenum-graecum).

43

Γξηβαιηάξε Ν.: Φπηνγεσγξαθηθή εμέιημε θαη θιηκαηηθή δηαβάζκηζε ηεο 23
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηηο αξρέο ηνπ Πιεηνθαίλνπ (-5 εθαηνκκύξηα
ρξόληα) κε δεδνκέλα αλάιπζεο γύξεο.
Γξόζνο Δ. & Καξαγηαλλαθίδνπ Β.: πκβνιή ζηε θπηνθνηλσληνινγηθή κειέηε ησλ 17
νξεηλώλ ππαιπηθώλ αζθεπώλ βνζθνηόπσλ θεληξηθήο θαη δπηηθήο
Μαθεδνλίαο (Πάηθνπ, Βόξξα-Κατκαθηζαιάλ, ηληάηηθνπ - Βόξεηα
Διιάδα).

Ζιίαο Ζ., Αικαιηώηεο Γ., Παιάηνο Γ., Νηθνθνξίδνπ Ε. & Βειεκήο Γ.: Ζ
επίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηε ζξέςε, αύμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ
αξαθά (Pisum sativum L.).

44

Θενραξόπνπινο Μ., Γεκεηξέιινο Γ., Υνριηνύξνο η. & Γεσξγηάδεο Θ.: 18
Γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη ζπλνηθνινγία ηνπ Cladium mariscus ζηελ
Διιαδα.
Ηαηξνύ Γξ., ηξαηάθε Φ. & Παλίηζα Μ.: Φπηά ηεο νδεγίαο 92/43 ΔΔ γηα ηελ
Διιάδα - Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ζην ρξόλν - Πξόδξνκα ζηνηρεία.

14

Ηωαλλίδνπ Δ. & Γεσξγίνπ Κ.: Βηνινγία ζπεξκάησλ ελδεκηθώλ, ζπάλησλ θαη
απεηινύκελσλ θπηώλ ηεο ηεξεάο Διιάδαο.

28

Καξαγεώξγνπ Π., Λεβίδνπ Δ. & Μαλέηαο Η.: Δπηδξάζεηο πεξηβαιινληηθώλ 45
παξαγόλησλ ζηελ αλάπηπμε θαη ην αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ηνπ
Μεζνγεηαθνύ ζάκλνπ Dittrichia viscosa.
Καξαγηαλλαθίδνπ Β., Κσλζηαληίλνπ Μ., Γξόζνο Δ. & Λαπξεληηάδνπ .: 19
Αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο ηνπ Γέιηα ηνπ πνηακνύ ηξπκώλα
(Κ. Μαθεδνλία - ΒΑ Διιάδα).
Κιεθηνγηάλλε Β., Κνπξέαο Γ., ηβξνπνύινπ Α. & Κνθθίλε .: Ζ ξίγαλε ζηελ
αγνξά βνηάλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο: Αηζέξηα έιαηα θαη βηνινγηθή ηνπο
δξάζε.

61

Κόθθνξεο Η. & Αξηαλνύηζνπ Μ.: Ζ νηθνινγηθή ηαπηόηεηα ησλ ελδεκηθώλ θπηώλ
ησλ κεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Διιάδαο.

29

Κνθκνηόο Δ. & Γεσξγηάδεο Θ.: πκβνιή ζηε ρισξίδα ηνπ όξνπο Διηθώλα.

11

Κνπκπιή-νβαληδή Λ., Γηαλλίηζαξνο Α. & Γόμα Α.: Υισξηδηθή πεξηήγεζε ζηνλ
αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Γειθώλ.

5

Κππαξίζζεο Α., Λεβίδνπ Δ. & Γξίιηαο Π.: Capparis spinosa L.: θαη όκσο 46
γπξίδεη!
Κππξηωηάθεο Ε., Φνπξλαξάθε Υ. & Γώηζηνπ Π.: Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ελδεκηθώλ θαη απεηινύκελσλ θπηηθώλ εηδώλ ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο
ηεο Κξήηεο θαη πνηθηιηώλ ησλ παξαδνζηαθώλ θαιιηεξγεκέλσλ θξνύησλ
θαη ιαραληθώλ.

15

Κσθίδεο Γ., Υαζηώηεο Υ., Κνθθίλε . & Μπνδακπαιίδεο Α.: Δπνρηαθή θαη 47
πςνκεηξηθή δηαθύκαλζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξηα έιαηα ζηε
Nepeta nuda.

Λακπάδα ., Γεσξγηάδεο Θ. & Γεκεηξέιινο Γ.: Πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηαβνιώλ
ηεο βιάζηεζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» κε ηε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηώλ.

21

Ληαθόπνπινο Γ. & Καξακπνπξληώηεο Γ.: Ζ ρξήζε ςεθηαθήο αλάιπζεο εηθόλαο
γηα ηε κέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ ζηνκαηίσλ θαη ησλ επηδεξκηθώλ
εμαξηεκαησλ κε κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ.

48

Ληόπα-Σζαθαιίδε Α., Μπνλάηζνο Γ., Σζεκπειίθνπ Κ. & Γνιηζίλε- 49
Κσλζηαληηλίδνπ .: Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο
πνηθηιίαο Butter head REXRZ καξνπιηνύ (Lactuca sativa L.).
Μήλνγινπ Γ. & Αζαλαζηάδεο Ν.: Δλδεκηθά θαη πξνζηαηεπόκελα taxa ηεο 16
ρισξίδαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γάζνπο Πεξηνπιίνπ Σξηθάισλ.
Μνπζηάθαο Μ.Β.: Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη θσηνζύλζεζε. Η. Φσηνζύλζεζε
ζε θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε όμηλν pH.

50

Μπεθηάξνγινπ Π. & Καξάηαγιεο .: Ζ επίδξαζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ (Pb θαη 51
Zn) ζηε θπζηνινγία θπηώλ ηνπ είδνπο Mentha ssp.
Μπιέηζνο Φ. & Ζιίαο Ζ.: Δπίδξαζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ άλζνπο ηεο κειηηδάλεο
(Solanum melongena L.) ζηε γνληκνπνίεζε ηξηώλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ.

34

Μπνδίθα Π., Σεληαθνύ Α. & Γεσξγηάδεο Θ.: πγθξηηηθή κειέηε ηεο ρισξίδαο θαη
βιάζηεζεο ησλ ιηκλώλ ηεο Ζπείξνπ: Ληκλνπνύια Παξακπζηάο θαη
Σνύκπα Ησαλλίλσλ.

8

Οηθνλνκίδνπ Δ., Γειεπέηξνπ Π. & Καξαβάο Ν.: Ακκόθηιεο θπηνθνηλόηεηεο ηεο
Νήζνπ Λήκλνπ.

20

Οηθνλνκίδνπ Δ., Γειεπέηξνπ Π., Βαιιηαλάηνπ Δ. & Μπαδόο Η.: Δπνρηαθά
ηέικαηα ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.

9

Παλαγηωηίδεο Π., Zouljevic A. & Μνληεζάλην Β.: πκβνιή ζηε κειέηε ηεο 35
εγγελνύο αλαπαξαγσγήο ηνπ ηξνπηθνύ Υισξνθύθνπο Caulerpa
racemosa ζηε Μεζόγεην.
Παλαγηωηίδεο . & Αζαλαζηάδεο Ν.: Γηεξεύλεζε ησλ γπξενκνξθνινγηθώλ
δηαθνξώλ ησλ ειιεληθώλ εηδώλ Fraxinus κε ην Ζιεθηξνληθό
Μηθξνζθόπην άξσζεο.

36

Παλίηζα Μ. & Σδαλνπδάθεο Γ.: Υισξίδα, βιάζηεζε θαη ζεκαληηθνί ηύπνη
νηθνηόπσλ ζην λεζησηηθό ζύκπιεγκα ηεο Σήινπ (Α. Αηγαίν):
Γηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε.

12

Παπαγεωξγίνπ Α. & Μπακπαιώλαο Γ.: Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ηεο πεξηνρήο
«Μεγάιν θαη Μηθξό Ληβάξη – Γέιηα Ξεξηά – Τδξνραξέο δάζνο Αγ.
Νηθνιάνπ» κε βάζε ηελ 92/43/ΔΟΚ θαη δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο.

30

Παξραξίδνπ Π., Κξίγθαο Ν. & Κνθθίλε .: Σαμηλόκεζε ησλ απηνθπώλ θπηώλ
θαη θαηαλνκή ηνπο ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο
Θεζζαινλίθεο (πεξηαζηηθό δάζνο ηνπ έηρ-νπ έσο παξαιία).

6

Πεηξνπνύινπ Γ., Γεσξγίνπ Ο., Γηαλλόπνπινο Γ., Φαξάο Γ. & Μαλέηαο Η.: Ζ
ζεηηθή επίδξαζε ηεο απμεκέλεο ππεξηώδνπο–Β (UV-B) αθηηλνβνιίαο
ζηελ επηθνληαζηηθή επηηπρία ηνπο είδνπο Malcolmia maritima (L.) R.Br.

52

Ππξξή Η. & Καςαλάθε-Γθόηζε Δ.: Μειέηε ηεο επνρηαθήο δηαθύκαλζεο ησλ
αεξνκεηαθεξόκελσλ κπθήησλ ζηελ πεξηνρή Αζελώλ θαηά ην έηνο 1998.

27

θνύξνπ Π. & Αξηαλνύηζνπ Μ.: Γηαζπνξά ζπεξκάησλ ζε είδε ηνπ γέλνπο
Cistus: ζρεκαηηζκόο επίγεηαο ηξάπεδαο ζπεξκάησλ.

31

πάια Κ., Μπαλίιαο Γ. & Μειεηίνπ Υξήζηνπ Μ..: Αλάιπζε ησλ ιηπηδίσλ ζηα
θύιια ηεζζάξσλ θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ιεθαλνπέδην ηεο
Αηηηθήο. Ζ επίδξαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο.

53

ηαπξηαλάθνπ . & Καξακπνπξληώηεο Γ.: Ζ επίδξαζε ηεο ηξνθνπελίαο βνξίνπ 54
ζε αλαπηπμηαθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνύ Dittrichia
viscosa.
ύξνο Θ., Οηθνλόκνπ Α. & Γηνπςάλεο Σ.: Δπίδξαζε ηνπ γελνηύπνπ, ησλ
θπηνξκνλώλ θαη ηνπ θσηηζκνύ ζηνλ αγελή πνιιαπιαζηαζκό ηνπ
Κξεηηθνύ Έβελνπ (Ebenus cretica L.).

55

ύξνο Θ., Οηθνλόκνπ Α., Μπνδακπαιίδεο Α. & Κώζηαο .: Αμηνιόγεζε θιώλσλ
κπνπθακβίιιηαο (Bougainvillea sp.) γηα ρξήζε ζηελ εκπνξηθή
αλζνθνκία.

62

ωηεξίνπ Π. & ππξνπνύινπ-Γθαλή Κ.: Παξαγσγή γαιαθηνκαλλάλεο από
πξσηνπιάζηεο ραξνππηάο (Ceratonia siliqua L.)

63

Σεληαθνύ Α., Υξηζηνδνπιάθεο Γ., Γεσξγίνπ Ο. & Αξηειάξε Π.: Βιάζηεζε ηεο
λήζνπ εξίθνπ (Κπθιάδεο).

13

Σηκπαιέμε Γ. & Διεπζεξίνπ Δ.Π.: Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ δηδαληνθηόλνπ
νξπδαιίλε ζηε θπηηαξηθή δηαίξεζε θαη δηαθνξνπνίεζε αθξνξξηδίσλ
ζηηαξηνύ.

37

Σνπιηνπνύινπ Δ., Ζιίαο Ζ., Ηγλαηηάδνπ Μ. & Σδειέπε Δ.: Ζ επίδξαζε ηεο
αιιαγήο ηεο επνρήο ζηελ πνηθηιόηεηα ησλ θπηώλ ζε δύν δηαθνξεηηθά
ρνξηνιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα.

22

Σζαγθάξεο Γ. & Αγγειόπνπινο Κ.: Με θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ
ησλ κεγεζώλ θπηηθώλ oξγάλσλ ζην γιπθό ζόξγν (Sorghum bicolor (L.)
Moench).

56

Σζαθίξε Δ. & Μπακπαιώλαο Γ.: εκαληηθά είδε βξπνθύησλ ζηνλ ειιεληθό
ρώξν.

2

Σζάθνπ Α., Ρνύιηα Μ. & Υξηζηνδνπιάθεο Ν..: πζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ
ζε ιεύθεο (Populus I-2AA) πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε ρξήζε πξντόλησλ
βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.

57

Σζεθνύξα Α., Ππξίληζνο . & Γακαλάθεο Μ.: Μειέηε κνξθνινγηθώλ,
ηαμηλνκηθώλ ραξαθηήξσλ ζε πιεζπζκνύο ησλ taxa ηνπ section Genea
ηνπ γέλνπο Bromus L. (Poaceae) ζηελ Κξήηε.

3

Σζηαΐξεο Υ. & Φαξάο Γ.Κ.: Ζ ζπζζώξεπζε Ca ζηα ηξηρώκαηα είλαη γεληθό ή
πεξηνξηζκέλν θαηλόκελν; Μειέηε κε κηθξναλάιπζε αθηίλσλ Υ
(EDSMA).

58

Σζίξε Γ., Υαξβάια Δ., Υήλνπ Η. & ππξνπνύινπ Κ.Γ.: Αηζέξηα έιαηα από 64
ζπέξκαηα θαη θάιινπο ηνπ θπηνύ Trigonella foenum-graecum L.
(Σξηγσλίζθνο).
Φηιίππνπ Δ., Φαζζέαο Κ. & Καξακπνπξληώηεο Γ.: Μνξθνινγηθά θαη
θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηνζπλζεηηθνύ ηζηνύ ηνπ βιαζηνύ
ηεο ειηάο.

59

Υαζηώηεο Υ. & Κσθίδεο Γ.: Αιιεινπαζεηηθή επίδξαζε ηεο δάθλεο (Laurus
nobilis) ζηελ εθδήισζε ηεο κπθόξηδαο.

60

Υαηδειαδάξνπ ., Οηθνλόκνπ Α. & Μπνδακπαιίδεο Α.: Μεηαβνιή ζαθράξσλ
θαη έθπηπμε ξηδώλ ζε κνζρεύκαηα αδαιέαο.

65

Υνπιηάξαο Β., Peat W.E., Evans K.M., Γηακαληίδεο Γξ. & Θεξηόο Η.: Ζ δηάθξηζε
ηνπ ηύπνπ θόκεο πνηθηιηώλ κειηάο κε ηζνέλδπκα.

66

Υξηζηνδνπιάθεο Ν.. & Μεληή Η.: Μειέηε ησλ ζηνκαηηθώλ ζπκπιόθσλ ζηελ
πξσηνγελή ξίδα ηνπ θπηνύ Ceratonia siliqua.

38

Υξηζηνδνπιάθεο Ν.. & Νηθνιαθάθε Α.: Δθθξηηηθνί ζρεκαηηζκνί ζε
ελδηαθέξνληα θαξκαθεπηηθά, αξσκαηηθά θαη δειεηεξηώδε θπηά ηεο
ειιεληθήο ρισξίδαο.

39

Υξνλόπνπινο Γ. & Υξηζηνδνπιάθεο Γ.: Οηθνινγηθή δηαίξεζε ηεο Πάηξαο θαη
αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηε ρισξίδα ηεο.

32

Χξνινγάο Ν. & Σζέθνο Η.: Ζ επίδξαζε ηεο κπξεθειδίλεο (brefeldine A, BFA) 40
ζηε ζύλζεζε θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ηνπ Ρνδνθύθνπο Erythrocladia
subintegra.

ΟΜΗΛΗΑ__ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ
ΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ηεο Δ.Β.Δ. θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΜΑΡΖ
Πάηξα, 5-10-2000
Κύξηε Αληηπξύηαλε, θύξηνη Γήκαξρνη, θύξηνη Αληηδήκαξρνη,
θπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θνηηεηέο
Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ θαη ησλ
κειώλ ηνπ Σνκέα Βηνινγίαο Φπηώλ ζαο θαισζνξίδσ ζηελ έλαξμε ηνπ
8νπ ζπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο (Δ.Β.Δ.), πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζ' απηόλ ηνλ σξαίν ζπλεδξηαθό ρώξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
πγρξόλσο κε ηελ δηεμαγσγή απηνύ ηνπ πλεδξίνπ, ε Δηαηξεία
καο γηνξηάδεη ζήκεξα ηα 20 ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο. Ζ ηδξπηηθή
ζπλέιεπζή ηεο έγηλε ζηνλ Βόιν ην 1980. Αμίδεη, λνκίδσ, λα ζεκεησζεί
όηη ην πξώην πλέδξην ηεο Δηαηξείαο καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα
ζηηο 18 θαη 19 Απξηιίνπ ηνπ 1981 θαη κε ηνλ ηίηιν «Πξώην πκπόζην ηεο
Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο - Σν παξόλ θαη ην κέιινλ». ΄ απηό ην
πκπόζην έιαβαλ κέξνο 50 πεξίπνπ ζπλάδειθνη από ηα Παλεπηζηήκηα
Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη Πάηξαο. Παξόηη ζε παξόκνηεο νκηιίεο δελ
ζπλεζίδεηαη ε πξνβνιή δηαθαλεηώλ, επηηξέςηε κνπ παξαθαιώ κία
εμαίξεζε. Ο κνλαδηθόο ιόγνο ηεο πξνβνιήο ηεο δηαθάλεηαο πνπ βιέπεηε
από ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο Πάηξαο, είλαη όηη έρνπκε ηελ επθαηξία λα
δνύκε κεξηθά από ηα πξώηα κέιε ηεο Δηαηξείαο καο πνπ έπαημαλ
κάιηζηα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ίδξπζή ηεο. Έηζη, λνεξά αο ηηκήζνπκε
εθείλνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο πνπ δπζηπρώο ιείπνπλ ζήκεξα από
θνληά καο. Δίλαη νη: Κσλ/λνο Αλαγλσζηίδεο, Νηθόιανο Γαβαιάο,
Κσλ/λνο Μεηξάθνο, Γεκήηξηνο Βνιηώηεο θαη ηπιηαλόο Μαξάθεο.
ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό, «ζθνπόο ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο
Δηαηξείαο είλαη ε πξναγσγή όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο Βνηαληθήο Δπηζηήκεο
θαη ε πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο βνηαληθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, όπσο
επίζεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο».

Σα πλέδξηα ηεο Δηαηξείαο καο κάο δίλνπλ θάζε θνξά ηελ
επθαηξία λα δηαπηζηώλνπκε, όηη ηα κέιε ηεο αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ
θαιύηεξν ηξόπν ζε απηνύο ηνπο ζθνπνύο. Σα επηηεύγκαηά ηνπο, ηόζν
ζηελ βαζηθή όζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα επξίζθνληαη ζηελ
πξσηνπνξία ησλ δηαθόξσλ θιάδσλ ηεο Βνηαληθήο Δπηζηήκεο.
ήκεξα, πνπ ε βηνπνηθηιόηεηα, νη επηπηώζεηο ησλ
πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ θπηηθώλ
νξγαληζκώλ, ηα ζπάληα θαη θηλδπλεύνληα είδε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο,
νη θηλδπλεύνληεο βηόηνπνη, ηα δάζε καο θαη γεληθά ό,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ
πξνζηαζία ηεο θύζεο απνηεινύλ ζέκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη
ελδηαθέξνληνο, νη Έιιελεο Βνηαληθνί θαινύληαη λα πξνζθέξνπλ ηε δηθή
ηνπο ζπκβνιή. Καη ζπκβάιινπλ πξάγκαηη, ζπκκεηέρνληαο δξαζηήξηα
είηε ζπιινγηθά ζηα πνιπάξηζκα ειιεληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα είηε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνζπάζεηα.
Ζ πνξεία ηεο Δηαηξείαο καο, όια απηά ηα ρξόληα, δελ ήηαλ
πάληνηε ξόδηλε. ήκεξα όκσο, έρνπκε ηελ ραξά λα είκαζηε κέιε κηαο
Δηαηξείαο δξαζηήξηαο κε ζπλερή παξνπζία ζε όιεο ηηο επηδηώμεηο ηεο
Δπηζηήκεο καο.
Σν ζεκεξηλό δηνηθεηηθό πκβνύιην, ηνπ νπνίνπ έρσ ηελ ηηκή λα
είκαη Πξόεδξνο, αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα αθηεξώζεη ιίγα ιόγηα ζην
πξνεγνύκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε Πξόεδξν ηνλ Καζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Διεπζέξην Διεπζεξίνπ. Ο θ.
Διεπζεξίνπ δηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο καο από ην 1993 θαη επί
δύν ηξηεηίεο. ΄ απηό ην δηάζηεκα ηα δύν δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ππό ηελ
πξνεδξία ηνπ έδσζαλ λέα πλνή ζηελ Δηαηξεία καο. Οξγαλώζεθαλ 3
πλέδξηα: ην 1994 ζηνπο Γειθνύο, ην 1996 ζηελ Κύπξν θαη ην 1998
ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Όια έθεξαλ ηελ ζθξαγίδα ησλ θξνληίδσλ ηνπ
αθνύξαζηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ησλ αληίζηνηρσλ Οξγαλσηηθώλ
Δπηηξνπώλ. ' απηό ην δηάζηεκα ε Δηαηξεία καο έγηλε κέινο ηεο
Οκνζπνλδίαο ησλ Δπξσπατθώλ Δηαηξεηώλ Φπζηνινγίαο Φπηώλ (FESPP)
θαη εθπξνζσπείηαη ζήκεξα ζ’ απηήλ κε πεξηζζόηεξα από 40 κέιε. Καη
αθόκε, ζην ίδην δηάζηεκα, ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο καο απμήζεθαλ ζε 175.
Σν λέν δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο
Δηαηξείαο εμειέγε ηνλ Μάξηην θαη αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ηνλ Ηνύιην
ηνπ 1999 κε έδξα ηελ Πάηξα.
ήκεξα, μεθηλάεη έλα λέν πλέδξην κε ηελ επρή λα αληαπνθξηζεί
ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, ζηνπο νπνίνπο επρόκαζηε θαιή
επηηπρία θαη θαιή δηακνλή ζηελ πόιε καο.

Σειεηώλνληαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο
πνπ καο παξέρεη, θαζώο θαη όζνπο επγεληθά ελίζρπζαλ νηθνλνκηθά ηελ
δηεμαγσγή απηνύ ηνπ πλεδξίνπ. Δπραξηζηίεο επίζεο νθείινληαη ζε
όινπο, όζνπο εξγάζζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζε απηνύ ηνπ πλεδξίνπ.
Κπξίσο όκσο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπ ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο λένπο
πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο καο πνπ ήιζαλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζην πλέδξηό καο.
Κπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θνηηεηέο, ζαο
επραξηζηνύκε ζεξκά πνπ καο ηηκάηε ζήκεξα κε ηελ παξνπζία ζαο θαη
παξαθαιώ ηνλ Αληηπξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο θ. Γεώξγην
ηαπξόπνπιν λα θεξύμεη ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ.
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Τα «Περί Φσηών» ηοσ Θεοθράζηοσ
Διεπζεξίνπ Δ. Π.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
540 06 Θεζζαινλίθε.
Ειζαγωγή
Ζ Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία ηδξύζεθε ην 1980 από κηα νκάδα 23 Διιήλσλ
Βνηαληθώλ, νη νπνίνη δηείδαλ ηελ αλάγθε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο εηαηξείαο κε
ζθνπό ηελ «πξναγσγή όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο βνηαληθήο επηζηήκεο θαη ηελ πξνώζεζε
ηεο βνηαληθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα». Τν Άξζξν 22 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο αλαθέξεη:
«Ζ ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηξνγγπιή θαη θέξεη πεξηκεηξηθά ηελ πιήξε
νλνκαζία ηεο Δηαηξείαο θαη ην έηνο ίδξπζεο, ελώ ζην θέληξν θέξεη απεηθόληζε ηεο
θεθαιήο ηνπ Θενθξάζηνπ».
Ζ επηινγή ηνπ Θενθξάζηνπ σο ηνπ εκβιήκαηνο ηεο λενζύζηαηεο Δηαηξείαο δελ
ήηαλ ηπραία. Ήηαλ πνιύ επηηπρεκέλε θαη επηβεβιεκέλε. Γηαηί ν Θεόθξαζηνο,
αλάκεζα ζηα πνιιά ηνπ έξγα, έγξαςε ηα θαιύηεξα γηα ηελ επνρή εθείλε θαη γηα
πνιινύο αηώλεο κεηά βηβιία «πεξί θπηώλ», ώζηε επάμηα απόθηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ
παηέρα ηης Βοηανικής. Καη ζ’απηά ηα έξγα ηνπ "πεξί θπηώλ" αλαθέξεηαη ε
παξνύζα εξγαζία.
Βιογραθικά Θεοθράζηοσ
Ο θηιόζνθνο Θεόθξαζηνο γελλήζεθε ην 372 π.Χ. ζηελ Δξεζζό ηεο Λέζβνπ. Τν
αξρηθό ηνπ όλνκα ήηαλ Τύρηαμος, αιιά ν Αριζηοηέλης ηνλ κεηνλόκαζε
Θεόθραζηο γηα ην "ζεζπέζηνλ ηεο θξάζεώο ηνπ", δηόηη είρε ύθνο έθθξαζεο ζετθό.
Πνιύ λσξίο πήγε ζηελ Αζήλα, όπνπ πέξαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Σηελ
αξρή έγηλε καζεηήο ηνπ Πιάησλα, ύζηεξα όκσο ζπλδέζεθε κε ηνλ ιίγν κεγαιύηεξό
ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ νπνίνπ έγηλε ν ζηελόηεξνο θίινο θαη ζπλεξγάηεο. Αθνινύζεζε
ηνλ Αξηζηνηέιε ζηε κηθξαζηαηηθή πόιε Άζζν (348-345 π.Χ.) θαη έπεηηα ζηελ
παηξίδα ηνπ ηε Λέζβν, όπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Σηαγεηξίηε ζε βηνινγηθέο
παξαηεξήζεηο κέρξη ην 342 π.Χ., νπόηε ν Αξηζηνηέιεο πξνζειήθζε σο δηδάζθαινο
ηνπ Αιεμάλδξνπ.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Αξηζηνηέιε, ν Θεόθξαζηνο αλέιαβε ηε δηεύζπλζε ηνπ
Λπθείνπ, πνπ είρε νξγαλώζεη ν δάζθαιόο ηνπ, γλσζηνύ σο Περιπαηηηική Στολή.
Τν δηεύζπλε γηα 35 ρξόληα, κέρξη ην ζάλαηό ηνπ, θαη ππό ηε δηεύζπλζή ηνπ ην Λύθεην

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

30

γλώξηζε κεγάιε αθκή. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηνπ αλήιζε ζε δύν ρηιηάδεο, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ νη θηιόζνθνη Σηξάησλαο θαη Αξθεζίιανο, ν ξήηνξαο Γείλαξρνο, ν
πνηεηήο Μέλαλδξνο θαη ν Γεκήηξηνο ν Φαιεξέαο. Τόηε εθδόζεθαλ πνιπάξηζκα
βηβιία γηα ηε δηάδνζε ηεο πεξηπαηεηηθήο θηινζνθίαο.
Ο Θεόθξαζηνο, αλ θαη κέηνηθνο, απνιάκβαλε κεγάιεο ηηκήο από ηνπο Αζελαίνπο
θαη νη εγεκόλεο Κάζζαλδξνο θαη Πηνιεκαίνο έηξεθαλ κεγάιε ππόιεςε πξνο απηόλ.
Έκεηλε άγακνο γηαηί πίζηεπε όηη ν γάκνο απνβαίλεη εκπόδην ζηε ζπνπδή ηεο
θηινζνθίαο θαη δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ππεξεηεί θαλείο ζπγρξόλσο θαη ηε
θηινζνθία θαη ηε ζύδπγό ηνπ.
Ο Θεόθξαζηνο πέζαλε ζε ειηθία 85 εηώλ ζηελ Αζήλα ην 287 π.Χ.
Έργο Θεοθράζηοσ
Σηνλ Θεόθξαζην απνδίδνληαη πεξίπνπ 240 έξγα, αξηζκόο εμαηξεηηθά κεγάινο γηα
ηελ επνρή εθείλε. Οη ηίηινη ησλ ζπγγξαθώλ απηώλ δείρλνπλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή
θαζνιηθόηεηα πνπ ραξαθηήξηδε θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ νπνίν ν Θεόθξαζηνο
αθνινύζεζε ζηελ επηινγή όρη κόλν ησλ ζεκάησλ αιιά θαη ησλ ηίηισλ,
αλαδεηθλύνληαο εαπηόλ επάμην ζεκαηνθύιαθα ηεο Αξηζηνηειηθήο θιεξνλνκηάο. Ο
Θεόθξαζηνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθξηβή παξαηήξεζε θαη ηνλ θξηηηθό λνπ κε ηνλ
νπνίν παξνπζηάδεη επηκέξνπο πξνβιήκαηα, αληηπαξαζέηεη δηάθνξεο ππνζέζεηο θαη
εθζέηεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Ζ ηδηαίηεξε όκσο αμία ηνπ Θενθξάζηνπ δηαθαίλεηαη
θπξίσο ζηε κεζνδηθή εθιέπηπλζε.
Από ην θνινζζηαίν έξγν ηνπ Θενθξάζηνπ ζώδνληαη πιήξε κόλν ηα δύν βνηαληθά
έξγα θαη νη Χαξαθηήξεο. Τα δύν βνηαληθά ζπγγξάκκαηα, είλαη ηα "Πεξί θπηώλ
ηζηνξίαη" θαη ηα "Πεξί θπηώλ αηηίαη".
Τν πξώην απ'απηά, ην "Πεξί θπηώλ ηζηνξίαη", απνηειείηαη από 9 βηβιία θαη είλαη
πεξηγξαθηθό. Σε απηό ν Θεόθξαζηνο εμεηάδεη βαζηθέο έλλνηεο [βηβιίν Α΄], ήκεξα θαη
άγξηα δέλδξα [Β΄, Γ΄], ηε γεσγξαθία ησλ θπηώλ [Γ΄], μύια, ζάκλνπο, πνώδε θαη
δεκεηξηαθά [Δ-Θ΄], ρπκνύο θαη ξεηίλεο [Η΄]. Τν έξγν απηό έρεη ζαθή εκπεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειεί ηελ πξώηε επηζηεκνληθή βνηαληθή, εγρεηξίδην πνπ ήηαλ
αθόκα ζε ρξήζε ην Μεζαίσλα. Τα θπηά πνπ πεξηγξάθεη δελ αλήθνπλ ζηε ρισξίδα
κόλν ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Παξαηεξήζεηο γηα θπηά όπσο ε
βακβαθηά, ε ηλδηθή ζπθηά, ην πηπέξη, ε θαλέια, ε ζκύξλα θαη ην ιηβάλη, πξνέξρνληαη
από ζεκεηώζεηο θαη αθεγήζεηο θαηαξηηζκέλσλ αλζξώπσλ πνπ αθνινύζεζαλ ηνλ
Μέγα Αιέμαλδξν ζηελ εθζηξαηεία ηνπ, θαη νη νπνίεο έθηαζαλ ζηα ρέξηα ηνπ
Θενθξάζηνπ κέζσ ηνπ δαζθάινπ ηνπ ζηξαηειάηε, ηνπ Αξηζηνηέιε.
Τν δεύηεξν έξγν, ην "Πεξί θπηώλ αηηίαη", απνηειείηαη από 6 βηβιία, είλαη
ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ θαη έρεη ραξαθηήξα κάιινλ θηινζνθηθό. Σε απηό ν
Θεόθξαζηνο επηρεηξεί λα εξκελεύζεη, επί ηε βάζεη ηεο ζεσξίαο ησλ ηεζζάξσλ
Αξηζηνηειηθώλ αηηηώλ, δειαδή ηεο ύιεο, ηνπ είδνπο, ηνπ θηλνύληνο θαη ηνπ ηέινπο,
όιεο ηηο δηαθνξέο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνύκελν έξγν.
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Αποζπάζμαηα
Παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα από ηα "Πεξί Φπηώλ"
έξγα ηνπ Θενθξάζηνπ, εθζέηνληαο ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ησλ πηλάθσλ ην
αξραηνειιεληθό θείκελν (κε παξαπνκπέο ζε αγθύιεο ζηα βηβιία ηνπ Θενθξάζηνπ)
θαη δεμηά ηε λενειιεληθή απόδνζε, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε θαηά ην δπλαηόλ ηεο
νμπδέξθεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπ, ηνπ επηπέδνπ ησλ γλώζεσλ
γηα ηα θπηά ηεο επνρήο εθείλεο, αιιά θαη νξηζκέλσλ εζθαικέλσλ πεξηγξαθώλ.
Τσλ θπηώλ ηαο δηαθνξάο θαη
ηελ άιιελ θύζηλ ιεπηένλ θαηά ηε
ηα κέξε θαη ηα πάζε θαη ηαο
γελέζεηο θαη ηνπο βίνπο. ΄Ζζε γαξ
θαη πξάμεηο νπθ έρνπζηλ ώζπεξ ηα
δώα.
[Ηζηνξία Α΄, Η1]

Δμεηάδνληαο
ηα
ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ θαη ηε θύζε
ηνπο γεληθά πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππόςε
ηνπ ηα κέξε ηνπο, ηηο ηδηόηεηέο ηνπο, αθνύ
απηά
δελ
έρνπλ
ραξαθηήξεο
θαη
δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηα δώα.

Βιέπνπκε όηη από ηελ αξρή ν παηέξαο ηεο Βνηαληθήο ζέηεη ηηο βάζεηο ηνπ έξγνπ
ηνπ θαη ζπεύδεη λα ζπγθξίλεη ηα θπηά κε ηα δώα. Τα κέξε ησλ θπηώλ πεξηιακβάλνπλ
αδηαθξίησο ηόζν ηα όξγαλα (άλζνο, θύιιν, θαξπόο, βιαζηόο, ξίδα) όζν θαη ηζηνύο
(θειιόο, θινηόο, μύιν, εληεξηώλε, ρπκόο), γηα λα παξαηεξήζεη όηη ν αξηζκόο ησλ
κεξώλ είλαη απξνζδηόξηζηνο [Ηζηνξία Α΄, Η2] γηαηί νξηζκέλα απνβάιινληαη θάζε
ρξόλν (θπιινβνιία, θαξπόπησζε) [Ηζηνξία Α΄, Η3], ελώ άιια δεκηνπξγνύλ ζπλερώο
λέα όξγαλα (βιαζηνί, θιάδνη) [Ηζηνξία Α΄, Η9]. Θεσξεί όηη ε απνβνιή ησλ κεξώλ
είλαη θπζηνινγηθό αθνύ απηό ζπκβαίλεη θαη ζηα δώα (γηα παξάδεηγκα, ηα ειάθηα
απνβάιινπλ ηα θέξαηά ηνπο, ηα πνπιηά ηα θηεξά θαη ηα ηεηξάπνδα ην ηξίρσκά ηνπο).
Γελ ππάξρεη όκσο πάληα αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα θπηά θαη ηα δώα, αθνύ:
….. παληαρή γαξ βιαζηεηηθόλ άηε
θαη παληαρή δώλ.
[Ηζηνξία Α΄, Η4]

….. έλα θπηό έρεη ηε δύλακε ηεο
βιάζηεζεο ζε όια ηνπ ηα κέξε, θαζώο
έρεη θαη δσή ζε όια ηνπ ηα κέξε.

Ήηαλ δειαδή γλώζηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλνηθηήο αλάπηπμεο θαη ηεο
νινδπλακίαο ησλ θπηώλ.
Έζηη δέ ξίδα κέλ δη’νύ ηήλ
ηξνθήλ επάγεηαη, θαπιόο δέ είο όλ
θέξεηαη.
[Ηζηνξία Α΄, Η9]

Ζ ξίδα είλαη ινηπόλ απηό κε ην νπνίν
ην θπηό παίξλεη ηελ ηξνθή θαη ν βιαζηόο
απηό ζην νπνίν πεγαίλεη ε ηξνθή.
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Από ηε ξήζε απηή θαίλεηαη ε επαξθήο γλώζε ηεο θπζηνινγίαο ησλ θπηώλ, όκσο
ν Θεόθξαζηνο ζεσξνύζε όηη ε ξίδα παξέρεη όιε ηελ ηξνθή ζην θπηό αγλνώληαο ην
ξόιν ησλ θύιισλ θαη ηεο θσηνζύλζεζεο.
Ήηαλ επίζεο γλσζηό όηη ηα θπηά έρνπλ ζθιεξεγρπκαηηθέο ίλεο θαη αγσγό ηζηό
(θιέβεο) θαη όηη απηά δελ είλαη θνηλά ζε όια ηα θπηά [Ηζηνξία Α΄, Η11].
Ο Θεόθξαζηνο δελ ζεσξεί όηη ν θαξπόο έπεηαη πάληα ηνπ άλζνπο, θαη δηεπξύλεη
ηνλ όξν «θαξπόο» ώζηε λα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ζαξθώδεο εδώδηκν κέξνο ηνπ
θπηνύ [Ηζηνξία Α΄, Η7].
Αμηνζαύκαζηε είλαη ε παξαηήξεζε όηη νξηζκέλα εηήζηα θαη δηεηή θπηά (π.ρ.
αγξσζηώδε, ζέιηλν):
΄Οηαλ γαξ ζπεξκνθνξείλ κέιισζη,
ηόηε εθθαπινύζηλ, σο έλεθα ηνπ
ζπέξκαηνο όλησλ ησλ θαπιώλ.
[Ηζηνξία Α΄, ΗΗ2]

Αλαπηύζζνπλ
βιαζηό
όπνηε
πξόθεηηαη λα θάλνπλ ζπέξκαηα, ζαλ λα
ππάξρεη ν βιαζηόο γηα ράξε ηνπ
ζπέξκαηνο.

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξόπνπο αλαπαξαγσγήο ησλ θπηώλ ν Θεόθξαζηνο αλαθέξεη
όηη:
Αη γελέζεηο ησλ δέλδξσλ θαη όισο
Οη ηξόπνη γέλεζεο ησλ δέλδξσλ θαη
ησλ θπηώλ ή απηόκαηαη ή από ησλ θπηώλ γεληθά είλαη ε απηόκαηε
ζπέξκαηνο ή από ξίδεο ή από γέλεζε, από ζπέξκα, από ξίδα, από
παξαζπάδνο ή από αθξεκόλνο ή από παξαθπάδα, από θιάδν ή θιαδίζθν, από
θισλόο ή απ’απηνύ ηνπ ζηειέρνπο ην ίδην ην ζηέιερνο, ή πάιη από κηθξά
εηζίλ, ή έηη ηνπ μύινπ θαηαθνπέληνο θνκκάηηα μύινπ.
εηο κηθξά.
[Ηζηνξία Β΄, Η1].
Από ηνπο ηξόπνπο απηνύο ζεσξεί όηη ε απηόκαηε γέλεζε είλαη ε πξώηε κέζνδνο
αλαπαξαγσγήο, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη ηη αθξηβώο ελλνεί. Ζ αλαπαξαγσγή από
ζπέξκαηα ή από ξίδα είλαη ν πην θπζηθόο ηξόπνο, θαη ζεσξεί όηη:
Καηά πιείζηνπο δε ηξόπνπο σο
εηπείλ ε ειάα βιαζηάλεη.
[Ηζηνξία Β΄, Η4].

Ζ ειηά κπνξεί λα πεη θαλείο όηη
βιαζηάλεη κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
ηξόπνπο.

Δθείλν ην νπνίν αλαθέξεηαη θαηά θόξνλ είλαη όηη ε αλαπαξαγσγή ήκεξσλ
δέλδξσλ από ζπέξκαηα δεκηνπξγεί θπηά κε κεγάιε πνηθηιία θαη ζπρλά απώιεηα ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γνλέα:
Δθ ηε γαξ ηεο θεγρξακίδνο νπδέλ

Όζν γηα ηε ζπθηά, θαλέλα ηειείσο
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γίλεηαη γέλνο όισο ήκεξνλ, αιι' ή
εξηλεόο ή αγξία ζπθή, δηαθέξνπζα
πνιιάθηο θαη ηε ρξνία. Καη γαξ εθ
κειαίλεο ιεπθή θαη εθ ιεπθήο κέιαηλα
γίλεηαη. Δθ ηε ηεο ακπέινπ ηεο
γελλαίαο αγελλήο. Καη πνιιάθηο έηεξνλ
γέλνο.
[Ηζηνξία Β΄, ΗΗ4]

ήκεξν είδνο δελ θπηξώλεη από ην ζπόξν
ηεο, αιιά ην απνηέιεζκα είλαη είηε ε
ζπλεζηζκέλε αγξηνζπθηά ή θάπνην άιιν
άγξην είδνο, ην νπνίν ζπρλά δηαθέξεη θαη
ζην ρξώκα από ην αξρηθό δέλδξν. Από
καύξε ζπθηά βγαίλεη ιεπθή θαη από
ιεπθή καύξε. Δπίζεο, ν ζπόξνο ελόο
εμαηξεηηθνύ ακπειηνύ παξάγεη έλα
εθθπιηζκέλν απνηέιεζκα θαη ζπρλά έλα
εληειώο δηαθνξεηηθό είδνο.

Φύνληαη δε θαη εθ ησλ ηεο ειάαο
ππξήλσλ αγηέιαηνο, θαη εθ ησλ ηεο
ξόαο θόθθσλ ησλ γιπθέσλ αγελλείο,
θαη εθ ησλ αππξήλσλ ζθιεξαί,
πνιιάθηο δε θαη νμείαη. Τνλ απηόλ θαη
εθ ησλ απίσλ θαη εθ ησλ κειέσλ.
[Ηζηνξία Β΄, ΗΗ5].

Τα ζπέξκαηα από ηελ ειηά δίλνπλ
άγξηα ειηά θαη νη ζπόξνη κηαο γιπθηάο
ξνδηάο θάλνπλ έλα εθθπιηζκέλν είδνο,
ελώ ην απύξελν είδνο δίλεη ζθιεξό θαη
πνιιέο θνξέο μηλό θαξπό. Τν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αριαδηέο θαη ηηο
κειηέο πνπ έρνπλ θπηξώζεη από ζπόξν.

΄Απαληα δε ρείξσ ηα εθ ζπέξκαηνο
σο επη παλ ελ γε ηνηο εκέξνηο.
[Αηηίαη Α΄, 9.1]

Όια ηα δέλδξα πνπ αλαπηύζζνληαη
από ζπέξκα είλαη θαηά θαλόλα
ππνδεέζηεξα.

Γηαπηό:
Γη’ν θαη απμεζείζαλ εγθεληξίδεηλ
θειεύνπζηλ, εη δε κε ην κόζρεπκα
κεηαθπηεύεηλ πνιιάθηο.
[Ηζηνξία Β΄, ΗΗ5].

Σπκβνπιεύνπλ λα εκβνιηάδεηαη ε
ακπγδαιηά, αθόκα θαη όηαλ έρεη
κεγαιώζεη, ή αιιηώο, λα κεηαθπηεύνπλ
πνιιέο θνξέο ην κόζρεπκα.

Απηά ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εηήζηα θπηά, ηα νπνία:
Τα κελ γαξ επέηεηα όηαλ ζπαξή
δηακέλεη ηα απηά θαη εμνκνηνί ηνπο
θαξπνύο ηα δε ησλ δέλδξσλ
κεηαβάιιεη θαη ρείξσ πνηεί.
[Αηηίαη Γ΄, 1.1]

Τα εηήζηα θπηά, όηαλ ζπαξνύλ,
παξακέλνπλ ηα ίδηα θαη θάλνπλ όκνηνπο
θαξπνύο, ελώ ηα ζπέξκαηα ησλ δέλδξσλ
κεηαβάιινπλ ην ραξαθηήξα ηνπ θαξπνύ
θαη θάλνπλ ηα δέλδξα θαηώηεξεο
πνηόηεηαο.

Οη αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ηα θπηά κέζα από ηελ αλαπαξαγσγή κε ζπέξκαηα
ζεσξνύληαη από ηνπο κάληεηο σο νησλνί:
Οίνλ ξόαλ νμείαλ γιπθείαλ
…… κηα μηλή ξνδηά κπνξεί λα θάλεη
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ρείξνλ δε ην εηο γιπθείαλ κεηαβάιιεηλ.
θαη εμ εξηλενύ θαη εθ ζπθήο εξηλεόλ.
ρείξνλ δε ην εθ ζπθήο.
Ηζηνξία Β΄, ΗΗΗ1].
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γιπθνύο θαξπνύο θαη αληίζηξνθα ...... Ζ
αιιαγή πξνο ην γιπθό ζεσξείηαη
ρεηξόηεξνο νησλόο. Μηα άγξηα ζπθηά
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ήκεξε ή ην
αληίζεην, θαη ην ηειεπηαίν είλαη
ρεηξόηεξνο νησλόο.

Απηέο νη αιιαγέο ζεσξνύληαη θαύμα παρά θύζη, ελώ ζήκεξα γλσξίδνπκε όηη
νθείινληαη ζηνλ αλαζπλδπαζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ θαηά ηε θπιεηηθή δηαδηθαζία.
Τελ επνρή εθείλε αγλννύζαλ βεβαίσο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε απηνγνληκνπνίεζε θαη
ε ζηαπξνγνληκνπνίεζε ζηνλ αλαζπλδπαζκό ησλ γελσκάησλ.
Οη ηξόπνη γέλεζεο ησλ άγξησλ δέλδξσλ είλαη απινί, αθνύ:
Αη κελ νπλ γελέζεηο απιαί ηηλεο
απηώλ εηζί. Πάληα γαξ ή από
ζπέξκαηνο ή από ξίδεο θύεηαη.
[Ηζηνξία Γ΄, Η1]

΄Οια θπηξώλνπλ είηε από ζπόξν είηε
από ξίδα.

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ άγξησλ θαη ήκεξσλ δέλδξσλ πεξηγξάθνληαη κε
αμηνδήιεπηε αθξίβεηα:
….. ίδηα δε πξνο ηα ήκεξα ησλ
αγξίσλ νςηθαξπία ηε θαη ηζρύο θαη
πνιπθαξπία ησ πξνθαίλεηλ. Πεπαίλεη
ηε γαξ νςηαίηεξνλ θαη ην όινλ αλζεί
θαη βιαζηάλεη σο επί ην παλ. Καη
ηζρπξόηεξα ηε θύζεη.
[Ηζηνξία Γ΄, ΗΗ1]

Τα άγξηα δέλδξα, ζπγθξηλόκελα κε
ηα ήκεξα, ραξαθηεξίδνληαη από όςηκε
θαξπνθνξία, κεγαιύηεξε επξσζηία,
άθζνλνπο θαξπνύο, αθόκα θαη αλ δελ
ηνπο σξηκάδνπλ. Γηόηη ηνπο σξηκάδνπλ
αξγόηεξα θαη γεληθά αλζίδνπλ θαη
βιαζηαίλνπλ πην αξγά. Δπίζεο είλαη από
ηε θύζε ηνπο πην δπλαηά.

Τα άγξηα δέλδξα κπνξνύλ λα γίλνπλ ήκεξα, θαη ηαλάπαιηλ, θαη απηό εμαξηάηαη
από ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο.
΄Απαλ δε ην εμαγξηνύκελνλ ηνηο ηε
θαξπνίο ρείξνλ γίλεηαη θαη απηό
βξαρύηεξνλ θαη θύιινηο θαη θισζί θαη
θινηώ θαη ηε όιε κνξθή.
[Ηζηνξία Γ΄, ΗΗ3]

Οπνηνδήπνηε δέλδξν γίλεηαη άγξην
δίλεη ρεηξόηεξνπο θαξπνύο θαη γίλεηαη
κηθξόηεξν σο πξνο ηα θύιια, ηα θιαδηά,
ην θινηό θαη γεληθά όιε ηνπ ηε κνξθή.
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Δπηπιένλ, ηα άγξηα είδε μερσξίδνπλ θαη από ην όηη ηνπο αξέζεη πεξηζζόηεξν ην
θξύν θαη ηα νξεηλά κέξε, επεηδή ηα βνπλά πξνζθέξνπλ πνηθηιία βηνηόπσλ, όπσο
ειώδεηο, πγξνύο, μεξνύο, ρσκαηώδεηο ή πεηξώδεηο.
Αη γαξ δηαθνξαί ηεο ρώξαο ηελ
ηδηόηεηα πνηνύζηλ.
[Ηζηνξία Γ΄, ΗΗ6]

Απηό πνπ δίλεη ην ηδηαίηεξν είδνο
βιάζηεζεο είλαη νη δηαθνξέο ηνπ
εδάθνπο.

Με ηνλ ηξόπν απηό ζέηεη ηα ζεκέιηα ηεο Γεωβοηανικής.
Με πεξηγξαθέο ζπγθεθξηκέλσλ δέλδξσλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθή θαη ηηο
ηδηόηεηέο ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηόπν θαη ηε ζέζε αλάπηπμήο ηνπο, ζεκειηώλεη θαη έλα
πξαγκαηηθό δνθίκην Φσηογεωγραθίας. Αλαθέξεη:
Αλαινγία δε θαη ελ απηνίο ηνηο
Σηα ίδηα ηα βνπλά ηώξα, αλάινγα κε
όξεζη ηα κελ ελ ηνηο ππνθάησ ηα δε ην ύςνο, κεξηθά γίλνληαη σξαηόηεξα θαη
πεξί ηαο θνξπθάο, ώζηε θαη θαιιίσ πην εύξσζηα ζηηο ρακειόηεξεο πεξηνρέο
γίλεηαη θαη επζζελή παληαρνύ δε θαη θαη άιια ζηηο θνξπθέο, έηζη ώζηε ζε όια
πάζεο ηεο ύιεο πξνο βνξξάλ ηα μύια ηα δέλδξα, όπνπ θαη λα βξίζθνληαη, όηαλ
ππθλόηεξα θαη νπιόηεξα θαη απιώο βιέπνπλ πξνο βνξξά, ην μύιν ηνπο είλαη
θαιιίσ. Καη όισο δε πιείσ ελ ηνηο πην ππθλό, πην ζπκπαγέο θαη γεληθά
πξνζβνξείνηο θύεηαη.
θαιύηεξεο πνηόηεηαο. Γεληθά, ζηηο
[Ηζηνξία Γ΄, Η4]
ηνπνζεζίεο πνπ βιέπνπλ πξνο βνξξά
θπηξώλνπλ πεξηζζόηεξα δέλδξα.
Αλάκεζα ζηα δέλδξα πνπ πεξηγξάθεη από ηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζε ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο, "δσληαλή" είλαη ε πεξηγξαθή ηεο "ηλδηθήο ζπθηάο":
Ζ δε Ηλδηθή ρώξα ηελ ηε
θαινπκέλελ έρεη ζπθήλ, ή θαζίεζηλ εθ
ησλ θιάδσλ ηαο ξίδαο αλ'έθαζηνλ έηνο,
…… αύηαη δε ζπλάπηνπζαη ηε γε
πνηνύζηλ ώζπεξ δξύθαθηνλ θύθισ πεξί
ην δέλδξνλ, ώζηε γίλεζζαη θαζάπεξ
ζθελήλ, νπ δε θαη εηώζαζη δηαηξίβεηλ.
…… έρεη δε θαη ηελ άλσ θόκελ
πνιιήλ, θαη ην όινλ δέλδξνλ εύθπθινλ
θαη ησ κεγέζεη κέγα ζθόδξα. Καη γαξ
επί δύν ζηάδηα πνηείλ θαζί ηελ ζθηάλ.
Καη ην πάρνο ηνπ ζηειέρνπο έληα
πιεηόλσλ ή εμήθνληα βεκάησλ, ηα δε
πνιιά ηεηηαξάθνληα. Τν δε γε θύιινλ
νπθ έιαηηνλ έρεη πέιηεο, θαξπόλ δε
ζθόδξα κηθξόλ ειίθνλ εξέβηλζνλ,

Ζ ρώξα ηεο Ηλδίαο έρεη ηε δηθή ηεο
"ζπθηά", όπσο νλνκάδεηαη, ε νπνία θάζε
ρξόλν θαηεβάδεη ξίδεο από ηα θιαδηά ηεο
…… Απηέο νη ξίδεο ζπλάπηνληαη κε ην
έδαθνο θαη ζρεκαηίδνπλ έλα είδνο
θξάρηε γύξσ από ην δέλδξν, έηζη πνπ
απηό γίλεηαη ζαλ ζθελή, κέζα ζηελ
νπνία κεξηθέο θνξέο δνπλ άλζξσπνη.
…… Τν θύιισκα από πάλσ είλαη επίζεο
άθζνλν θαη νιόθιεξν ην δέλδξν είλαη
ζηξνγγπιό θαη εμαηξεηηθά κεγάιν. Λέλε
πσο ε ζθηά ηνπ απιώλεηαη ζε έθηαζε
δύν ζηαδίσλ θαη πσο ην πάρνο ηνπ
θνξκνύ είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο
παξαπάλσ από εμήληα βήκαηα. Οη
πεξηζζόηεξνη θνξκνί όκσο έρνπλ πάρνο
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ζαξάληα βεκάησλ. Τν θύιιν είλαη
κεγάιν όζν κηα κηθξή ζηξνγγπιή
αζπίδα, αιιά ν θαξπόο είλαη πνιύ
κηθξόο, ζαλ ξεβίζη, θαη κνηάδεη κε ζύθν.
Γη'απηό νη Έιιελεο νλόκαζαλ ην δέλδξν
"ζπθηά'.

Οη ηδηόηεηεο ηνπ μύινπ πεξηγξάθνληαη σο πξνο ηελ ππθλόηεηα, ην βάξνο, ηε
ζθιεξόηεηα, ηε δηεπζέηεζε ησλ ηλώλ, ηελ παξνπζία όδσλ, ηελ απνξξνθεηηθόηεηα
πγξαζίαο, θηι.
Ππθλόηαηα κε νπλ δνθεί θαη
βαξύηαηα πύμνο είλαη θαη έβελνο. Οπδέ
γαξ νπδ’επί ηνπ ύδαηνο ηαύη’επηλεί.
[Ηζηνξία Δ΄, ΗΗΗ1]

Ο ππμόο θαη ν έβελνο θαίλεηαη όηη
έρνπλ ην πην ππθλό θαη βαξύ μύιν. Γηόηη
ην μύιν ηνπο δελ επηπιέεη θαλ πάλσ ζην
λεξό.

Παξέρεη επίζεο θαη πιεηάδα αμηνζαύκαζησλ ηερλνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ:
΄Δζηη δε θαη αζηξαβέζηαηνλ ην ηεο
Τν μύιν ηεο πηειέαο ζηξαβώλεη
πηειέαο, δη’ό θαη ηνπο ζηξνθείο ησλ ιηγόηεξν απ’όια, γη’απηό από ηελ
ζπξώλ πνηνύζη πηειεΐλνπο .…. Ταο δε πηειέα θαηαζθεπάδνπλ ηνπο κεληεζέδεο
ζύξαο νπθ επζύο ζπληεινύζηλ, αιιά γηα ηηο πόξηεο. ...… Τηο πόξηεο δελ ηηο
πήμαληεο εθηζηάζη, θάπεηηα πζηέξσ νη ηειεηώλνπλ ακέζσο, αιιά, αθνύ ηηο
δε ησ ηξίησ έηεη ζπλεηέιεζαλ εάλ ζπλαξκνινγήζνπλ, ηηο ζηήλνπλ όξζηεο,
κάιινλ ζπνπδάδσζη. Τνπ κελ γαξ θαη κεηά ηηο ηειεηώλνπλ ηνλ επόκελν
ζέξνπο αλαμεξαηλνκέλσλ δηΐζηαληαη, ρξόλν ή κεξηθέο θνξέο ηνλ κεζεπόκελν,
ηνπ δε ρεηκώλνο ζπκκύνπζηλ.
αλ θάλνπλ ηδηαίηεξα επηκειεκέλε
[Ηζηνξία Δ΄, ΗΗΗ5]
δνπιεηά. Γηόηη ην θαινθαίξη, θαζώο ην
μύιν μεξαίλεηαη, αλνίγεη, αιιά ην
ρεηκώλα μαλακαδεύεη.
Οη ηδηόηεηεο ησλ μύισλ αλαιύνληαη ζε ζρέζε κε ηηο ρξήζεηο πνπ έρνπλ:
Διάηε κελ νπλ θαη πεύθε θαη
θέδξνο σο απιώο εηπείλ λαππεγήζηκα.
Ταο κελ γαξ ηξηήξεηο θαη ηα καθξά
πινία ειάηηλα πνηνύζη δηα θνπθόηεηα,
ηα δε ζηξνγγύια πεύθηλα δηα ην αζαπέο
…… Οη δε θαηά Σπξίαλ θαη Φνηλίθεο
εθ θέδξνπ …… Οη δ’ελ Κύπξσ πίηπνο.
Ταύηελ γαξ ε λήζνο έρεη θαη δνθεί
θξείηησλ είλαη ηεο πεύθεο.
[Ηζηνξία Δ΄, VII1]

Τν έιαην, ην πεύθν θαη ην άγξην
θππαξίζζη είλαη, γεληθά, ρξήζηκα ζηε
λαππεγηθή. Γηόηη νη ηξηήξεηο θαη ηα
πνιεκηθά πινία θαηαζθεπάδνληαη από
έιαην, ιόγσ ηεο ειαθξόηεηάο ηνπ, θαη
ηα εκπνξηθά πινία από πεύθν επεηδή δελ
ζαπίδεη …… Σηε Σπξία θαη ηε Φνηλίθε
ρξεζηκνπνηνύλ θέδξν ..… Σηελ Κύπξν
όκσο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πίηπ, αθνύ ην
λεζί έρεη απηό ην δέλδξν θαη θαίλεηαη
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πσο είλαη θαιύηεξν από ην πεύθν ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα καζαίλνπκε από πνηα μύια γίλνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ
πινίσλ θαη γηαηί, π.ρ.
Τελ δε ηξόπηλ ηξηήξεη κελ δξπΐλελ,
ίλα αληέρε πξνο ηα λεσιθίαο, ηαηο δε
νιθάζη πεπθίλελ. …… Ζ δε ηνξλεία
ηνηο κελ πινίνηο γίλεηαη ζπθακίλνπ
κειίαο
πηειέαο
πιαηάλνπ.
Γιηζρξόηεηα γαξ έρεηλ δεη θαη ηζρύλ.
Χεηξίζηε δε ε ηεο πιαηάλνπ. Ταρύ γαξ
ζήπεηαη.
[Ηζηνξία Δ΄, VII 2,3]

Ζ θαξίλα όκσο ησλ ηξηήξσλ γίλεηαη
από βαιαληδηά, γηα λα αληέρεη ζηε
λεώιθεζε, ελώ ησλ εκπνξηθώλ γίλεηαη
από πεύθν. ...… Τα «ζηξαβόμπια» γηα
ηε λαππήγεζε ησλ πινίσλ γίλνληαη από
κνπξηά, κειία, πηειέα ή πιάηαλν, γηαηί
ην μύιν πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθό θαη
δπλαηό. Απηά πνπ γίλνληαη από μύιν
πιαηάλνπ είλαη ηα ρεηξόηεξα, γηαηί
ζαπίδεη γξήγνξα.

Από αλαθνξέο ζην ζηηάξη θαη ηα ρεδξσπά:
….. ν ζίηνο ….. άπαμ αδξπλζή ηαρύ
μεξαίλεηαη θαη απνπίπηεη.
[Ηζηνξία Ζ΄, ΗΗΗ3]

…... ην ζηηάξη …... κόιηο σξηκάζεη,
μεξαίλεηαη γξήγνξα θαη πέθηεη.

Θεξίδνπζη δ’εγρπιόηεξα ηα κελ
Ζ ζπγθνκηδή όκσο ησλ ζπεξκάησλ
ρεδξνπά πξνο ην κάιινλ θαη ξάνλ ησλ ρεδξσπώλ γίλεηαη ελώ πεξηέρνπλ
ζπιιέμαη, ηαρύ γαξ θαηαξξεί θαη πεξηζζόηεξν
ρπκό.
…..
Γηόηη
απαλζέληα ζξύπηεηαη.
δηαθνξεηηθά πέθηνπλ γξήγνξα θαη
[Ηζηνξία Θ΄, ΧΗ 3, 4]
ηξίβνληαη όηαλ μεξαζνύλ.
πξνθύπηεη όηη δελ ππήξραλ θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο ζηηεξώλ ζηηο νπνίεο νη
ζηάρπο δελ έπεθηαλ κεηά ηελ σξίκαλζε, όπσο ηα ζεκεξηλά ζηηεξά, νύηε όζπξηα πνπ
δελ άλνηγαλ νη ινβνί ηνπο.
Τν δε ηέξακνλ θαη αηέξακνλ
ιέγεηαη κελ επί ησλ νζπξίσλ κόλνλ.
[Ηζηνξία Θ΄, VIII 6]

Οη όξνη «βξαζηεξά» θαη «κε
βξαζηεξά» ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα
ηα όζπξηα.

όξνπο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα εξκελεύζεη [Αηηίαη Γ΄, 12.1].
Ο Θεόθξαζηνο ζθξαγίδεη κε ζνθία ηε ζνθία ηεο θύζεο:
Ζ κελ νπλ από ηνπ ζπέξκαηνο
γέλεζηο θνηλή πάλησλ εζηί ησλ ερόλησλ
ζπέξκα …… η γαρ θύζις οσδέν ποιεί

Ζ γέλεζε ινηπόλ από ζπέξκα είλαη
θνηλή ζε όια ηα θπηά πνπ έρνπλ ζπέξκα
…... διόηι η θύζη δεν κάνει ηίποηα
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δε
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θπξηώηαηνλ ην ζπέξκα.
[Αηηίαη Α΄, 1.1]
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μάηαια, ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη γηα
πξάγκαηα
πξσηαξρηθήο
θαη
απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Καη ην ζπέξκα
είλαη πξσηαξρηθήο θαη απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο.

Αλαθεξόκελνο ζηε ζρέζε αύμεζεο ξίδαο θαη βιαζηνύ:
….. ε θύζηο νπζέλ θαζάπεξ ε ηέρλε
πνηεί θαηά κέξνο, αιιά παλη’αζξόα
θαηαβάιιεηαη. Σπληειεί δε εηέξσλ
έηεξα πξόηεξνλ.
[Αηηίαη Α΄, 12.4]

….. ε θύζε, όπσο θαη ε ηέρλε, δελ
θάλεη ηίπνηα έλα-έλα, αιιά ζέηεη όιεο
ηηο βάζεηο καδί, αλ θαη κεξηθά πξάγκαηα
ηα ηειεηνπνηεί πξηλ από άιια.

Ο εκβνιηαζκόο ησλ δέλδξσλ πεξηγξάθεηαη κε επαξθή επίγλσζε, αλ θαη δελ ήηαλ
γλσζηή ε θύζε ησλ εκπιεθόκελσλ ηζηώλ, όπσο ην θάκβην:
Αη
γαξ
εκθπηείαη
θαη
νη
ελνθζαικηζκνί θαζάπεξ κίμεηο ηηλέο
εηζηλ ή θαη’άιινλ ηξόπνλ γελέζεηο.
[Ηζηνξία Β΄, ΗΗ4].

Οη κέζνδνη ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη ηνπ
ελνθζαικηζκνύ
είλαη
θάηη
ζαλ
ζπλδπαζκνί
δηαθνξεηηθώλ
εηδώλ
δέλδξσλ ή κέζνδνη κηαο δηαθνξεηηθήο
γέλεζεο.

Δππξόζθπηνλ δ’αεί ησ νκνίσ ην
Τν όκνην πξνζθύεηαη πάληα εύθνια
όκνηνλ. ν δε νθζαικόο ώζπεξ
ζην όκνην θαη ν νθζαικόο είλαη ζαλ θάηη
νκνγελέο.
νκνγελέο.
[Αηηίαη Α΄, 6.2]
Με ηνλ ηξόπν απηό νξίδεη ηε γεληθή αξρή ηεο ζπκβαηόηεηαο ησλ εκβνιηαζκώλ,
ζηνπο νπνίνπο ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε «πγξόηεηα» ησλ θπηώλ.
Οη επνρέο ησλ εκβνιηαζκώλ είλαη ίδηεο όπσο θαη ζήκεξα, ελώ ε ππεξνρή ησλ
άγξησλ ππνθεηκέλσλ εθηηκάηαη αλαιόγσο:
Καιιηθαξπόηεξα ..…. εάλ ηα ήκεξα
εηο ηα άγξηα ηηζήηαη ησλ θπηώλ.
Δπηξνθία γαξ ζπκβαίλεη πιείσλ δηα
ηελ ηζρύλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Γηό θαη
θειεύνπζη
θνηίλνπο
θπηεύζαληαο
ελνθζαικίδεηλ ή εκθπηεύεηλ ύζηεξνλ.
[Αηηίαη Α΄, 6.10]

Τα δέλδξα πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί κε
απηό ηνλ ηξόπν ζα παξάγνπλ
θαιύηεξνπο θαξπνύο, ηδηαίηεξα αλ ην
εκβόιην είλαη από ήκεξν δέλδξν θαη ην
ππνθείκελν είλαη άγξην. Γηόηη ην
εκβόιην ηξέθεηαη θαιύηεξα, επεηδή ην
ππνθείκελν είλαη ηζρπξό. Γη’ απηό
ζπκβνπιεύνπλ λα θπηεύνληαη πξώηα νη
άγξηεο ειηέο θαη αξγόηεξα λα
εκβνιηάδνληαη κε εγθεληξηζκό ή
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ελνθζαικηζκό.
Θαπκάζηα είλαη ε παξνκνίσζε ησλ ιεζαξγνύλησλ ππέξγεησλ ηκεκάησλ ην
ρεηκώλα κε ηελ εγθπκνζύλε:
Γηό θαη νπθ άινγνλ ελ απηνίο
ώζπεξ
θύνληα
θαηέρεηλ
ή
ζπλαζξνίδνληα θαη ιακβάλνληα πξνο
ηελ θύεζηλ ελ νηο όγθνο γίλεηαη θαη
αύμεζεο, είζ’ άκα ηαηο ώξαηο
απνηίθηνπζηλ.
[Αηηίαη Α΄, 12.8]

Τν ρεηκώλα ηα άλσ κέξε, επεηδή
είλαη ζαλ λα εγθπκνλνύλ, ζηακαηνύλ
ηνπο βιαζηνύο θαη ηνπο θξαηνύλ κέζα
ηνπο, ή επεηδή ζπλαζξνίδνπλ θαη
ιακβάλνπλ ηξνθή γηα ηελ θύεζή ηνπο,
κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη αύμεζε
ζε όγθν θαη κεγέζπλζε. ΄Δπεηηα, όηαλ
έξζεη ε θαηάιιειε επνρή, γελλνύλ.

Ζ «θπνθνξία» απηή ησλ δέλδξσλ είλαη αλαγθαία γηαηί «αδεηάδνπλ» ην θαινθαίξη
κε ηε βιάζηεζε θαη ηε γέλεζε ησλ θαξπώλ θαη πξέπεη λα γεκίζνπλ πάιη ηξνθή γηα λα
μαλαβιαζηήζνπλ θαη λα μαλαγελλήζνπλ όηαλ έξζεη ε θαηάιιειε επνρή [Αηηίαη Α΄,
13.3]. Ζ δύλακε πνπ νδεγεί ζηελ θαξπνγνλία είλαη ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή.
Φαίλεηαη όηη ηελ επνρή εθείλε πίζηεπαλ όηη νξηζκέλα θπηά θαιιηεξγνύκελα κε
ζπέξκαηα κπνξεί λα αιιάμνπλ γέλνο θαη λα γίλνπλ δηαθνξεηηθά θπηά:
Πεξί δε ηεο εμαιιαγήο εηο έηεξνλ
γέλνο ώζπεξ εθ ππξώλ εηο αίξαο θαη εη
δε πάιηλ ησλ αηξώλ εηο ππξνύο θαη ησλ
δεηώλ εηο βξόκνλ άηνπνλ.
[Αηηίαη Γ΄, 4.5].

Ζ εμαιιαγή ηνπο όκσο ζε άιιν
γέλνο, όπσο από ζηηάξη ζε ήξα, θαη ε
πηζαλή αιιαγή πάιη από ήξα ζε ζηηάξη
θαη από δίθθνθν ζηηάξη ζε βξώκε, είλαη
παξάμελε.

Άηνπνλ δε θαη ιόγνπ δεόκελνλ εη
θαη ην ιίλνλ εμαηξνύηαη. κεγάιε γαξ ε
δηάζηαζηο.
[Αηηίαη Γ΄, 5.4]

Τν όηη όκσο θαη ην ιηλάξη
κεηαηξέπεηαη ζε ήξα είλαη παξάμελν θαη
ρξεηάδεηαη εμήγεζε, δηόηη ε δηαθνξά
ηνπο είλαη κεγάιε.

Ζ αιιαγή απηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ Θεόθξαζην σο άηνπνο,
επηζηεκνληθά βεβαίσο δελ δηθαηνινγείηαη. Ο Θεόθξαζηνο πξνζπαζεί λα ηε
δηθαηνινγήζεη κε βάζε δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο:
Ζ δ’αηηία ηεο κεηαβνιήο νκνίσο
θαη ηαύηεο πιήζεη ηξνθήο όηαλ
επνκβξίαη γίλσληαη.
[Αηηίαη Γ΄, 4.13].

Ζ αηηία θαη απηήο ηεο κεηαβνιήο ζε
ήξα νθείιεηαη ζηελ αθζνλία ηεο ηξνθήο,
όηαλ έρνπλ πέζεη πνιιέο βξνρέο.
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Από νξηζκέλεο αλαθνξέο πξνθύπηεη όηη θαη ηελ επνρή εθείλε ε αλζξώπηλε
παξέκβαζε πεξηειάκβαλε πεηξακαηηζκνύο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θπηώλ
κε νξηζκέλα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά:
Τσλ δε εθ ηέρλεο θαη ζεξαπείαο ην
κελ εζηη ζπλεξγνύλ ηε θύζεη πξνο
επθαξπίαλ θαη πιήζνο, ην δε εηο
ηδηόηεηα θαη ην πεξηηηόλ ησλ θαξπώλ,
νίνλ ην πνηήζαη βόηξπλ αγίγαξηνλ ή εθ
ηνπ απηνύ θιήκαηνο κέιαλα θαη
ιεπθόλ θέξεηλ ή θαη ελ απηώ ησ βόηξπτ.
Καη όζα δε ηνηαύζ’ έηεξα πνηνύζη,
πιείσ γαξ εζηηλ.
[Αηηίαη Δ΄, 1.1]

Από ηα θπηά πνπ βγαίλνπλ κε
ηερλεηό ηξόπν θαη θξνληίδα, ππάξρεη έλα
ζύλνιν δηαδηθαζηώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη
κε ηε θύζε ηνπ θπηνύ κε ζηόρν ηνπο
θαινύο θαη άθζνλνπο θαξπνύο, θη έλα
άιιν [ζύλνιν δηαδηθαζηώλ] πνπ ζηνρεύεη
ζηελ
παξαγσγή
ηδηαίηεξσλ
θαη
αζπλήζηζησλ θαξπώλ, όπσο ην λα θάλεη
θαλείο ζηαθύιη ρσξίο θνπθνύηζηα ή λα
θάλεη ην ακπέιη λα θέξεη από ηελ ίδηα
θιεκαηόβεξγα καύξν θαη ιεπθό ζηαθύιη
ή καύξεο θαη ιεπθέο ξώγεο ζην ίδην
ηζακπί, θαη όζα άιια ηέηνηνπ είδνπο
πξάγκαηα θάλνπλ, δηόηη ππάξρνπλ
πνιιά.

Οη γεύζεηο θαη νη νζκέο ησλ θπηώλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο νθείινληαη θαηά ηνλ
Θεόθξαζην ζηε δύκσζε, θαη νη άγξηνη θαξπνί είλαη επνζκόηεξνη ησλ ήκεξσλ ηνπ
ίδηνπ είδνπο γηαηί έρνπλ ππνζηεί πεξηζζόηεξε δύκσζε [Αηηίαη Ε΄, 16.1]. Ζ γιπθύηεηα
θαη γεληθά ε επράξηζηε γεύζε πξνθύπηεη ιόγσ ηεο ζπκπύθλσζεο ησλ γεπζηηθώλ
ρπκώλ, δηαδηθαζία ε νπνία επηηαρύλεηαη όηαλ νη θαξπνί εθηίζεληαη πεξηζζόηεξν ζηνλ
ήιην [Αηηίαη Ε΄, 16.2].
Τν πεξηβάιινλ επεξεάδεη θαη ηηο νζκέο:
Δπνζκόηεξα γαξ σο επί πάζηλ αη
μεξαί πνηνύζη θαη ν αήξ ν ηνηνύηνο δη’
ν θαη ηα άγξηα επνζκόηεξα.
[Αηηίαη Β΄, 16.1]

Οη μεξέο πεξηνρέο θαη ν αέξαο απηνύ
ηνπ είδνπο θάλνπλ ηα θπηά πην εύνζκα,
γηαπηό θαη ηα άγξηα είλαη πην εύνζκα.

Καηαιήγνληαο, από ηελ επηιεγκέλε απηή πεξηδηάβαζε ζηα "Πεξί Φπηώλ" έξγα
ηνπ Θενθξάζηνπ, δηαπηζηώλνπκε όηη ν κέγηζηνο απηόο ζπγγξαθέαο θαη θηιόζνθνο
αλαθέξεηαη ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα θπηά, άγξηα θαη ήκεξα, δελδξώδε θαη
πνώδε, ειιεληθά θαη κε. Ο Παηέξαο ηεο Βνηαληθήο ήηαλ θάηη ζαλ έλα κηθξό
παλεπηζηήκην: κνξθνιόγνο, ζπζηεκαηηθόο, θπηνγεσγξάθνο, γεσβνηαληθόο,
θπζηνιόγνο, γεσπόλνο, δαζνιόγνο, μπινθόπνο, θπηνπαζνιόγνο, ηερλνιόγνο.
Πξνζπάζεζε λα εξκελεύζεη όια ηα θαηλόκελα πνπ αθνξνύλ ηα θπηά θαη γίλνληαη
θαηά θύζε ή παξά θύζε, γηαηί:
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…… η γαρ θύζις οσδέν ποιεί
μάηην.
[Αηηίαη Α΄, 1.1]
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……η θύζη δεν κάνει ηίποηα
μάηαια.
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Φπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ Taxo-Fagetum Etter 1947 ηεο ΒΑ
Χαιθηδηθήο (Κεληξηθή Μαθεδνλία, Διιάδα)
Αζαλαζηάδεο Ν., Θενδσξόπνπινο Κ. & Διεπζεξηάδνπ Δ.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
ην ΒΑ ηκήκα ηνπ όξνπο ηξαησληθνύ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εκθαλίδεηαη κεηθηό
δάζνο νμηάο-ηηάκνπ (Fagus-Taxus) 22 ha, ην νπνίν ιόγσ ζύλζεζεο θαη έθηαζεο έρεη
επηιεγεί γηα θπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα. Σν κεηθηό απηό δάζνο κειεηήζεθε κε ηε
βνήζεηα 8 θπηνιεςηώλ (relevés). Γηαθξίζεθαλ νη κνλάδεο βιάζηεζεο θαη έγηλε ε
ζπληαμηλνκηθή ηνπο ηεξάξρεζε κε βάζε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Σα απνηειέζκαηα
ζρνιηάδνληαη νηθνινγηθά θαη θπηνθνηλσληνινγηθά.

Phytosociological analysis of the Taxo-Fagetum Etter 1947 in the NE
Halkidiki (Central Macedonia, Greece)
Athanasiadis N., Theodoropoulos K. & Eleftheriadou E.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
In the NE part of mount Stratoniko in NE Halkidiki appears a mixed beech-yew
(Fagus-Taxus) forest of 22 ha, which has been chosen for a phytosociological study
because of its composition and size. This mixed forest has been studied with the aid of 8
relevés. The vegetation units have been identified and their syntaxonomic classification
has been made based on bibliographic evidence. The results are discussed ecologically
and phytosociologically.
Δηζαγσγή
Από ηα 8 ή 10 είδε ηνπ γέλνπο Taxus, πνπ θύνληαη ζην βόξεην εκηζθαίξην, ζηελ
Δπξώπε θαη ηε ρώξα καο κνλαδηθόο ηνπο αληηπξόζσπνο είλαη ην Taxus baccata L.
(Krüsmann 1972, Zoller 1981, Αζαλαζηάδεο 1985,1986, Vidaković 1991, Schütt 1994).
Σν είδνο απηό εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ζε όιε ηελ Δπξώπε, ελώ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν
απαληάηαη ζηελ Ήπεηξν, Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία, ηεξεά Διιάδα, Πεινπόλλεζν
(ζπαληόηεξα) θαη ζε απνκνλσκέλεο ζέζεηο ζηα λεζηά Δύβνηα, Θάζν θαη ακνζξάθε, ζε
ππεξζαιάζζηα πςόκεηξα πνπ θπκαίλνληαη από 400-1200 m, κε ηηο πςειόηεξεο ζέζεηο
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εκθάληζεο ζην όξνο Οίηε, όπνπ θύεηαη κεηαμύ 1400 θαη 1800 m (Strid 1980, 1986,
Αζαλαζηάδεο 1986, Boratynski et al. 1992).
ην ΒΑ ηκήκα ηνπ όξνπο ηξαησληθνύ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εκθαλίδεηαη κεηθηό
δάζνο νμηάο-ηηάκνπ (Fagus-Taxus) 22 ha (Γνπδέιεο 1996), ην νπνίν ιόγσ έθηαζεο θαη
ζύλζεζεο έρεη επηιεγεί γηα θπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα. Οη άιιεο εκθαλίζεηο ηνπ Taxus
baccata ζηε Υαιθηδηθή, όπσο θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε
απηέο, ην Taxus baccata παξνπζηάδεηαη είηε ζε ακηγή θαηάζηαζε, είηε σο ππόξνθνο,
κεζώξνθνο ή αλώξνθνο ζε κείμε κε νμηά, ειάηε, καύξε πεύθε θαη δξπ θαη κε κνξθή
κηθξώλ ζπζηάδσλ, ινρκώλ θαη ζπλδελδξηώλ (Καζηνύκεο et al. 1999).
Σν Taxus baccata είλαη ην πιένλ ζθηαλζεθηηθό είδνο από όια ηα απηνθπή δαζηθά
είδε ηεο Διιάδαο. Οη θιηκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ κνηάδνπλ κε απηέο ηεο νμηάο, απαηηεί
δειαδή σθεαληθό ή ππνσθεαληθό θιίκα θαη παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζην ηζρπξό
ρεηκεξηλό ςύρνο. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε απόηνκεο πιαγηέο ή ζε ζηαζκνύο θνηιάδσλ,
ζε ζέζεηο πγξήο αηκόζθαηξαο. Δίλαη αζβεζηόθηιν θαη αλαπηύζζεηαη ζε δξνζεξά,
πινύζηα ζε άξγηιν θαη βάζεηο, ήπηαο σο κέηξηαο νμύηεηαο, ραιαξά, ρνπκώδε θαη
ιηζώδε εδάθε, πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά πεηξώκαηα (Zoller 1981, Oberdorfer
1990, Schütt 1994). Παξνπζηάδεη κηθξή αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα έλαληη ηεο νμηάο θαη
εκθαλίδεηαη ζε ζηαζκνύο, όπνπ κεηώλεηαη ε αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα ηεο νμηάο ή
άιισλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπζηάδεο δαζώλ, γηα θσηνθιηκαηηθνύο ή εδαθηθνύο
ιόγνπο (Leuthold 1980, Zoller 1981).
Πεξηνρή έξεπλαο
Η πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη ζην δαζηθό ζύκπιεγκα Αξλαίαο ηνπ όξνπο
ηξαησληθνύ ζηε ΒΑ Υαιθηδηθή. Δληνπίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε έθηαζε 22 ha
(Γνπδέιεο 1996), ηνπ ππνηκήκαηνο 65δ (Αζιαλίδνπ 2000), ζηε ζέζε Κξπνλέξη ηνπ
παξαπάλσ ζπκπιέγκαηνο θαη όξνπο. Ο πεξηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη έθηαζε ήηαλ επηβεβιεκέλνο, δηόηη κόλν εθεί εκθαλίδεηαη
αληηπξνζσπεπηηθό κεηθηό δάζνο νμηάο-ηηάκνπ, όπνπ ηα είδε απηά ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπγθξόηεζε ηνπ δελδξώδνπο νξόθνπ.
Η γεληθή έθζεζε ηεο πεξηνρήο είλαη βόξεηα θαη ε θιίζε πνιύ κεγάιε ζηηο πιαγηέο
θαη κηθξόηεξε ζην θνίισκα ηνπ θαηώηεξνπ ηκήκαηόο ηεο. Γεσινγηθά αλήθεη ζηε
εξβνκαθεδνληθή δώλε θαη ζηε ζεηξά ησλ Κεξδπιιίσλ (Μνπληξάθεο 1985). Σα
πεηξώκαηα είλαη κεηακνξθσκέλα θαη ζρηζηώδε, πιαγηνθιαζηηθόο-κηθξνθιηληθόο
γλεύζηνο θαη πιαγηνθιαζηηθόο-κηθξνθιηληθόο γλεύζηνο ελαιιαζζόκελνο κε βηνηηηηθνύο
γλεπζίνπο ηνπ ζρεκαηηζκνύ Κεξδπιιίσλ (ΙΓΜΔ 1978).
Η θύζε ησλ εδαθώλ έρεη εμεηαζζεί βάζε δύν εδαθνηνκώλ 1, πνπ έγηλαλ ε πξώηε ζε
πιαγηά, ελώ ε δεύηεξε ζην θνίισκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. ηελ πξώηε εδαθνηνκή
(Πίλ. 1) ην έδαθνο είλαη βαζύ, ακκνπειώδεο (SL) – ακκώδεο (S), ππνγσληώδνπο, πνιύ
ιεπηήο, αζζελνύο δνκήο, κέηξηα όμηλν, θαιά εθνδηαζκέλν κε νξγαληθή νπζία θαη
εθνδηαζκέλν κε άδσην. Η ζρέζε C/N θπκαίλεηαη από 13,2 – 23,8, πνπ πηζηνπνηεί θαιέο
ζπλζήθεο απνζύλζεζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο. Δίλαη κέηξηα εθνδηαζκέλν ζε θώζθνξν
θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. Γελ είλαη θαιά
δηακνξθσκέλν έδαθνο θαη από ην βάζνο ησλ 30 cm θαη κεηά επεξεάδεηαη άκεζα από ηε
Σα ζηνηρεία ηεο πξώηεο καο παξαρσξήζεθαλ από ηνλ Αιηθξαγθή, ελώ απηά ηεο δεύηεξεο πξνέξρνληαη από
ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Αζιαλίδνπ (2000).
1
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θύζε ηνπ κεηξηθνύ πεηξώκαηνο. Σν ζθειεηηθό πιηθό απνηειείηαη από πεξηνξηζκέλε
εκθάληζε ραιηθηώλ ή ιίζσλ ζηνπο νξίδνληεο Α11 Α12, θαη (Β).
Πίλαθαο 1. Δδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο έξεπλαο όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο
εδαθνηνκέο 1 θαη 2.
Δδαθ. Οξίδ.

1

2

Βάζνο

pH

Cm
Α00
4-1
Α0
1-0
Α11
0-8
5,22
Α12
8-22
5,17
Α3
22-27 4,98
(Β)
27-85 4,90
C1
85-97 4,80
C2
97+
4,80
A00
A0
A11
0-10
5,40
A12
10-25 5,03
B1
25-40 4,95
B
40-50 5,21
ABb 50-60(65) 5,19
B
65+
5,40

Τθή

%

Οξγ.
Οπζία
%

%

SL
SL
S
S
S
S

6,79
4,18
2,20
1,19
0,44
0,23

11,70
7,20
3,80
2,05
0,75
0,40

SL
SL
SL
SL
SL
SL

2,73
0,68
0,49
0,71
0,82
0,28

4,71
1,17
0,84
1,23
1,42
0,49

C

Ν

Δλαιιαθηηθά
meq/100gr
Ca
Mg
K

C/N

P
Olsen
mg/100gr

0,285
0,195
0,160
0,090
0,045
0,040

23,8
21,4
13,8
13,2
9,8
5,8

1,75
1,60
1,10
0,60
0,60
0,60

8,25
6,12
3,95
4,05
2,98
-

1,02
1,00
0,90
0,75
0,72
-

0,85
0,98
0,88
0,65
0,35
-

0,17
0,05
0,05
0,04
0,07
0,02

16,1
13,6
9,8
17,8
11,7
14,0

1,4
1,4
1,6
1,4
1,8
1,8

7,75
3,4
3,49
4,89
5,03
2,91

1,9
1,1
1,6
2
2,4
0,15

0,24
0,21
0,16
0,17
0,18
1,2

S = ακκώδεο
SL = ακκνπειώδεο
ηε δεύηεξε εδαθνηνκή (Πίλ. 1) ην έδαθνο είλαη βαζύ ακκνπειώδεο (SL),
ππνγσληώδνπο, πνιύ ιεπηήο, αζζελνύο δνκήο, κέηξηα όμηλν, θησρό ζε νξγαληθή νπζία
θαη θησρό ζε άδσην. Η ζρέζε C/N θπκαίλεηαη από 9,8 – 17,8. Παξαηεξείηαη έλαο ABb
πιαθσκέλνο νξίδνληαο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε Κ είλαη ρακειή (απηό νθείιεηαη ζηελ
ηαρεία έθπιπζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ εμαηηίαο ηεο ακκώδνπο πθήο ηνπ εδάθνπο), ελώ ε
ζπγθέληξσζε ηνπ Ca θαη ηνπ Mg είλαη θαιή. Σν ζθειεηηθό πιηθό απνηειείηαη από
πεξηνξηζκέλε εκθάληζε ραιηθηώλ ή ιίζσλ ζηνπο νξίδνληεο Α11, Α12, Β1 θαη
πεξηνξηζκέλε σο κέηξηα εκθάληζε ππνγσλησδώλ ιίζσλ ζηνπο νξίδνληεο Β θαη ABb.
Σν θιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο έξεπλαο έρεη πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηα δεδνκέλα
ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ Αξλαίαο θαη ηαπξνύ. Με βάζε ηα
ζηνηρεία απηά ην θιίκα εληάζζεηαη ζηνλ θιηκαηηθό ηύπν Csa ηεο θαηάηαμεο θαηά
Köppen, δειαδή ζην κεζνγεηαθό κεζόζεξκν θιίκα κε ήπην ρεηκώλα, ζεξκό ζέξνο θαη
εκθαλή μεξή πεξίνδν (βι. Φιόθαο 1990).
Λακβάλνληαο όκσο ππόςε ηα γεσγξαθηθά-γεσκνξθνινγηθά θαη εδαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηελόηεξεο πεξηνρήο έξεπλαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε βιάζηεζε πνπ
επηθξαηεί ζε απηή, θαζώο θαη όηη ην θιίκα ηεο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε
βξνρόπησζε, ηηο κέζεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηόδνπ αλάινγα κε
ηε θνξά ησλ νκβξνθόξσλ αλέκσλ, ην ππεξζαιάζζην πςόκεηξν θαη ηελ έθζεζε, ν
εηδηθόηεξνο ηύπνο θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη ν Csb, δειαδή ην
ζαιάζζην κεζνγεηαθό θιίκα, κε βξαρύ, μεξό θαη ζεξκό ζέξνο θαη κε ήπην ρεηκώλα.
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Δπηπιένλ, ην βηνθιίκα (Μαπξνκκάηεο 1980) ηεο πεξηνρήο έξεπλαο έρεη αζζελή
κεζν-κεζνγεηαθό ραξαθηήξα, ελώ από ηελ άπνςε ησλ βηνθιηκαηηθώλ νξόθσλ αλήθεη
ζηνλ ύθπγξν βηνθιηκαηηθό όξνθν κε ήπην ρεηκώλα (Μαπξνκκάηεο 1980).
Μέζνδνο έξεπλαο
Η θπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα ηνπ κεηθηνύ δάζνπο νμηάο-ηηάκνπ έγηλε κε ηε
βνήζεηα 8 θπηνιεςηώλ (relevés), πνπ δηελεξγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ BraunBlanquet (Braun-Blanquet 1964, Westhoff & van der Maarel 1973, Αζαλαζηάδεο
1986α). Η επεμεξγαζία ησλ θπηνιεςηώλ ζε θπηνπίλαθεο έγηλε κε ην πξόγξακκα SORT
3.8 (Ackermann & Durka 1997). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ νλνκαηνινγία ησλ
θνξκνθύησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε "Flora Europaea" (Tutin et al. 1968-1980, 1993). Γηα
ηε ζπληαμηλόκεζε (ραξαθηεξηζηηθά είδε, δηάθξηζε κνλάδσλ, νλνκαηνινγία)
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόζθαηα ζπγγξάκκαηα θαη εξγαζίεο, όπσο ησλ Horvat et al.
(1974), Ellenberg (1978), Barkman et al. (1976, 1986), Oberdorfer (1992), Mucina et al.
(1993), Pott (1995).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
ηε ΒΑ Υαιθηδηθή εκθαλίδεηαη, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κεηθηό δάζνο νμηάοηηάκνπ έθηαζεο 22 ha. Γύξσ ηνπ εμαπιώλνληαη ακηγείο ζπζηάδεο νμηάο. Οη θπηνιεςίεο
(relevés) δηελεξγήζεθαλ ζε ππεξζαιάζζηα ύςε κεηαμύ 450-575 m, ζε πιαγηέο κε
θιίζεηο 40-90%, ή ζε ζέζεηο θνηιώκαηνο κε πνιύ ήπηεο θιίζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ζε
εηδηθέο εθζέζεηο Α, Β, ΑΒΑ θαη ζ΄όιε ηελ έθηαζε ηεο Β γεληθήο έθζεζεο (Πίλ. 2).
Η θνκνζηέγε θπξηαξρείηαη θπξίσο από ηελ νμηά, ελώ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο άιινπο
νξόθνπο είλαη αζζελήο. Παξάιιεια ν ίηακνο ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζηελ θνκνζηέγε, κε
έληνλε παξνπζία ηνπ ζηνπο άιινπο νξόθνπο. Από ηα άιια είδε, ην Ulmus glabra
ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζηελ θνκνζηέγε ζηηο ρακειόηεξεο, επηόηεξσλ θιίζεσλ ζέζεηο ηνπ
θνηιώκαηνο, κε αζζελή εκθάληζή ηνπ ζην ζακλώδε όξνθν, ελώ ζε ζέζεηο κε ηζρπξή
θιίζε ηεο πνιύ απόηνκεο πιαγηάο, ε Castanea sativa αληηθαζηζηά ην πξνεγνύκελν
είδνο, κε ζπνξαδηθή εκθάληζή ηεο, αιιά κε ειαθξώο κεγαιύηεξε παξνπζία ζηνλ όξνθν
ησλ ζάκλσλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε νινζρεξήο απνπζία ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εηδώλ
από ηνλ όξνθν ησλ πνώλ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ζπνξαδηθή εκθάληζε ζηνλ όξνθν
ησλ δέλδξσλ εηδώλ, όπσο ηα Ostrya carpinifolia, Ilex aquifolium, Hedera helix θαη
θνληά ζηα ξέκαηα, πνιύ ζπάληα, ηα Acer platanoides θαη Platanus orientalis.
O όξνθνο ησλ θπξηαξρνύλησλ δέλδξσλ έρεη ύςνο 28-35 m θαη βαζκό θάιπςεο 8095%. Ο όξνθνο ησλ ζάκλσλ έρεη κέζν ύςνο 2,0 m, θαιύπηεη ην 25-45% (5-15%) ηεο
έθηαζεο ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ επηθαλεηώλ θαη απνηειείηαη από ηα Taxus baccata, Ilex
aquifolium, Ruscus hypoglossum, Ruscus aculeatus, Rubus hirtus, Daphne laureola,
Fagus sylvatica s.l., Castanea sativa, Ulmus glabra, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis,
Evonymus latifolius, Clematis vitalba, Ostrya carpinifolia, Acer platanoides θαη Tilia
tomentosa.
Ο όξνθνο ησλ πνώλ είλαη πνιύ θησρόο ζε είδε, κε βαζκό θάιπςεο 15-50%. ηνλ
όξνθν απηό εκθαλίδεηαη αλαγέλλεζε θπξίσο από ηα Taxus baccata, Fagus sylvatica
s.l., Ilex aquifolium, Hedera helix, Ruscus aculeatus θαη Ruscus hypoglossum. Απηά
εκθαλίδνληαη ζε όιεο ή ζην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ επηθαλεηώλ. Σα
ππόινηπα είδε ηνπ νξόθνπ απηνύ, κε εμαίξεζε ηα είδε Polygonatum odoratum, Galium
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Πίλαθαο 2. 1-8: Taxo-Fagetum, 1-4: παξαιιαγή από Allium ursinum, 5-8: παξαιιαγή
από Calamintha grandiflora (Fagion sylvaticae).
Αύμσλ αξηζκόο θπηνιεςίαο
Αξηζκόο θπηνιεςίαο
Τπεξζαιάζζην ύςνο (m)

1
1
4
8
0

Έθζεζε

AAB BB AB A
BAB
A A

Κιίζε (%)

1
0
9
0
5

2
3
4
5
0

3
4
4
6
0

4
2
4
7
5

5
5
5
7
5

6
7
5
4
0

7
6
5
5
0

8
8
5
4
0

1146959
0000050
Φπηνθάιπςε δέλδξσλ (%)
9899988
0550000
Φπηνθάιπςε ζάκλσλ (%)
1522443
0 50500
Φπηνθάιπςε πνσδώλ (%)
45512135
00055550
Ύςνο θπξηαξρνύλησλ
23333223
δέλδξσλ (m)
81050881
Ηκέξα
22222222
55556666
Μήλαο
66666666
Έηνο
88888888
66666666
Αξηζκόο εηδώλ
12223343
53135128
Χαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο έλσζεο Taxo-Fagetum
Etter 1947
Fagus sylvatica s.l.
Γ1 . 1 3 4 3 3 4 4
Fagus sylvatica s.l.
Γ2 + . . . 1 + 1 1
Fagus sylvatica s.l.
Θ +. . . ++1 .
Fagus sylvatica s.l.
Π r +. . +. ++
Taxus baccata
Γ1 4 4 2 + 2 . . .
Taxus baccata
Γ2 + + 1 1 2 2 2 2
Taxus baccata
Θ . +1 12 ++1
Taxus baccata
Π ++++r +++
Γηαθνξηζηηθά είδε ηεο παξαιιαγήο από Allium
ursinum
Ulmus glabra
Γ1 1 + 2 + . . . .
Ulmus glabra
Γ2 + . . . . . . +
Ulmus glabra
Θ . . ++. . . +
Allium ursinum
2331. . r .
Mercurialis perennis
+2 1 +. . . .
Polystichum setiferum
+1 1 1. . . r
Smilax aspera
. r r r . . r .
Geranium robertianum
+r . . . . . .
Sanicula europaea
. ++r . . . .
Chaerophyllum sp.
. +r . . . . .
Γηαθνξηζηηθά είδε ηεο παξαιιαγήο από
Calamintha grandiflora
Castanea sativa
Γ1 . . . . . . . +
Castanea sativa
Γ2 . . . . . + . .

Castanea sativa
Θ . . +. ++++
Ostrya carpinifolia
Γ1 . . . + . 2 . .
Ostrya carpinifolia
Θ . . . . . . . +
Ostrya carpinifolia
Π . . . . . r r .
Sorbus torminalis
Θ . . . . +. +.
Sorbus torminalis
Π . . . . . r +.
Fraxinus ornus
Θ . . . . +++.
Calamintha grandiflora
. . . . +1 12
Viola alba ssp. dehnhardtii
. . . . +1 12
Physospermum cornubiense
. . . . +1 11
Festuca drymeja
. . . +++21
Cyclamen hederifolium
. . . r ++++
Euphorbia amygdaloides ssp.
. . . . r r ++
amygdaloides
Helleborus cyclophyllus
. . . . +. 1r
Lathyrus venetus
. . . . +. ++
Aremonia agrimonoides
. . . . . +++
Rubia peregrina
. . . . +++.
Ajuga reptans
. . . . +. ++
Mycelis muralis
. r . . r . ++
Melica uniflora
. . . . r +. r
Luzula forsteri
. . . . r +. r
Symphytum cf. tuberosum
. . . . r . r r
Doronicum orientale
. . . . +. . +
Digitalis lanata
. . . . +r . .
Calystegia silvatica
. . . . . . +r
Lathyrus niger
. . . . . r r .
Lathyrus laxiflorus
. . . . . . r r
Pteridium aquilinum
. . . . . . r r
Campanula persicifolia ssp.
. . . . . r . r
sessiliflora
Fragaria vesca
. . . . . r r .
Galium mollugo group
. . . . . r . r
Χαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο ππνζπλέλσζεο
Cephalanthero-Fagenion R. Tx. in R. Tx. et
Oberd. 1958
Cephalanthera longifolia
. . . r r . r .
Cephalanthera damasonium
. . . . r . . .
Χαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο ζπλέλσζεο Fagion
sylvaticae Luquet 1926 θαη ηεο ηάμεο Fagetalia
sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
Ilex aquifolium
Γ2 + . . 1 . . . +
Ilex aquifolium
Θ . 2+2 +1 21
Ilex aquifolium
Π . r . . r +++
Daphne laureola
Θ . ++. ++++
Evonymus latifolius
Θ +. . . . . +.
Evonymus latifolius
Π . . . . . . +.
Polygonatum odoratum
r r +r +1 1+
Galium odoratum
. ++1 2r 22
Cardamine bulbifera
. r . . . . . .
Carex pendula
. . . r . . . .
Campanula trachelium
. . . . . . r .
Χαξαθηεξηζηηθά είδε ηεο θιάζεο QuercoFagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Hedera helix
Γ1 + . + . . . . .
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Hedera helix
Hedera helix
Corylus avellana
Viola reichenbachiana
Σπλνδά είδε
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypoglossum
Rubus hirtus
Rubus hirtus
Acer platanoides
Acer platanoides

Γ2 . . . .
Π 3222
Θ +. . .
. . +1

.
1
.
.

Θ
Π
Θ
Π
Θ
Π
Γ1
Θ

+212
r +++
++++
r +++
+. ++
. . +.
. . . .
. +. .

. .
+r
+2
+1
+.
. r
. .
. .

+2
. 1
+1
. 1
1.
. .
+.
. .

++.
222
. . .
. +2

Clematis vitalba
Clematis vitalba
Platanus orientalis
Tilia tomentosa
Asplenium onopteris
Polypodium vulgare
Asparagus tenuifolius
Parietaria officinalis
Galium rotundifolium
Hieracium bracteolatum
Lapsana communis
Vicia cracca group
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Θ
Π
Γ1
Θ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
+.
. .
r .
. .
. .
. r
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
1
r
r
.
.
.
.
.

.
.
.
.
1
.
r
.
r
r
.
.

. ++
. . r
. . .
. . +
+++
+. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. r .
. r .

odoratum θαη Asplenium onopteris, πνπ εκθαλίδνληαη ζε όιεο ή ζρεδόλ ζε όιεο ηηο
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, παξνπζηάδνληαη, ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, ζε δύν νκάδεο
δεηγκαηνιεπηηθώλ επηθαλεηώλ. Απηέο, πέξα ηεο ρισξηδηθήο ηνπο δηαθόξηζεο,
δηαθέξνπλ θαη γεσκνξθνινγηθά, εδαθηθά θαη νηθνινγηθά. Γειαδή, νη δεηγκαηνιεπηηθέο
επηθάλεηεο ηεο πξώηεο νκάδαο εληνπίδνληαη ζε ζέζεηο ήπησλ θιίζεσλ ηνπ θνηιώκαηνο,
πνπ παξνπζηάδνπλ βαζύηεξα, πγξόηεξα θαη ςπρξόηεξα εδάθε, αζζελέζηεξν
θσηνθιίκα, ρακειόηεξε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία θαη πςειόηεξε πγξαζία, ελώ ηεο
δεύηεξεο ζε πιαγηέο ηζρπξήο θιίζεο, κε αβαζέζηεξα, ιηγόηεξν πγξά θαη ιηγόηεξν ςπρξά
εδάθε, εληνλόηεξν θσηνθιίκα, πςειόηεξε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία θαη κηθξόηεξε
πγξαζία.
Η ζπγθξηηηθή επεμεξγαζία ησλ 8 θπηνιεςηώλ (Πίλ. 2), πνπ έγηλαλ ζην κεηθηό δάζνο
νμηάο-ηηάκνπ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο, απνθάιπςε όηη απηέο αλήθνπλ ζηελ θιάζε QuercoFagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, ζηελ ηάμε Fagetalia sylvaticae Pawlowski in
Pawlowski et al. 1928, ζηε ζπλέλσζε Fagion sylvaticae Luquet 1926, ζηελ
ππνζπλέλσζε Cephalanthero-Fagenion R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958 θαη ζηελ έλσζε
Taxo-Fagetum Etter 1947 κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηνπ Πίλ. 2. Δπηπιένλ, κέζα
ζηελ έλσζε Taxo-Fagetum Etter 1947, κε βάζε δηαθνξηζηηθά είδε ηνπ ίδηνπ πίλαθα,
δηαθξίζεθαλ νη παξαιιαγέο από : Allium ursinum var. nova θαη Calamintha grandiflora
var. nova.
H έλσζε Taxo-Fagetum πεξηγξάθεηαη θπηνθνηλσληνινγηθά πξώηε θνξά γηα ηελ
Διιάδα. Ο Bergmeier (1990) ζε θπηνθνηλσληνινγηθό πίλαθά ηνπ, πνπ αθνξά δάζε
νμηάο ηνπ θάησ Οιύκπνπ, καο παξέρεη, κεηαμύ άιισλ θπηνιεςηώλ ηνπ πίλαθα, κηθξό
αξηζκό θπηνιεςηώλ, όπνπ ην Taxus baccata εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά ζηνπο ηξείο
νξόθνπο ησλ δαζώλ απηώλ. Σα εληάζζεη δε ζην Lathyro alpestris-Fagetum θαη ζηελ
θνηλόηεηα Satureja grandiflora. Δπίζεο, νη Habeck & Reif (1994) ζε
θπηνθνηλσληνινγηθό πίλαθά ηνπο, πνπ αθνξά δάζε νμηάο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ
Οιύκπνπ, καο παξέρνπλ, κεηαμύ άιισλ θπηνιεςηώλ ηνπ πίλαθα, κηθξό αξηζκό
θπηνιεςηώλ, όπνπ ην Taxus baccata εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά θπξίσο ζηνλ όξνθν ησλ
ζάκλσλ θαη ησλ πνώλ ησλ δαζώλ απηώλ. Σα εληάζζνπλ δε, αθνινπζώληαο ηνλ
Bergmeier, ζην Lathyro alpestris – Fagetum Bergmeier 1990 θαη ζηε κνξθή
Physospermum cornubiense.
Σα δάζε όκσο απηά ηεο νμηάο δηαθέξνπλ, σο πξνο ηε δνκή ηνπο, ηε ρισξηδηθή
ζύλζεζή ηνπο θαη ηηο εδαθηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπο, από ηα κεηθηά δάζε
νμηάο-ηηάκνπ ηνπ Taxo-Fagetum ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο.
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Σν Taxo-Fagetum είλαη κηα δηαξθήο θπηνθνηλσλία ζε ζηαζκνύο νξηαθνύο γηα ηελ
νμηά (Mucina et al. 1993). ύκθσλα κε θπηνθνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Κεληξηθή
Δπξώπε ηνπνζεηείηαη ρισξηδηθά θαη νηθνινγηθά θνληά ζην Carici albae-Fagetum θαη
ζην Seslerio-Fagetum. Φπζηνγλσκηθά όκσο παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσηηθά άιιε
εηθόλα (Ellenberg 1986). Πέξαλ απηώλ, παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε ην Molinio-Pinetum
sylvestris, πνπ εκθαλίδεηαη ζε ειαθξώο εμειηγκέλα, δειαδή μεξόηεξα εδάθε (Peter
1991). Έηζη ν ίηακνο ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ θπξηάξρεζεο ηεο νμηάο θαη ηεο
δαζηθήο πεύθεο (Leuthold 1980).
Η θπηνθνηλσληνινγηθή ηδηνζπζηαζία ηνπ Taxo-Fagetum ακθηζβεηήζεθε
βηβιηνγξαθηθά πνιιέο θνξέο. Απηό νθείιεηαη πηζαλά ζε κηα επξύηεξε έλλνηα ηεο
θπηνθνηλσληθήο έλσζεο. Ο ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε πεξηζζόηεξεο, ηειείσο δηαθνξεηηθέο
θπηνθνηλσλίεο νμηάο (π.ρ. Asperulo-Fagetum, Aposerido-Fagetum, Carici albaeFagetum) εθόζνλ ζ΄απηέο δελ έγηλε εληαηηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα λεόθπηα ηνπ ίηακνπ
πξνζηαηεύηεθαλ από ηε βόζθεζε (Leuthold 1980, Ellenberg 1986, Peter 1991, Mucina
et al. 1993). Απηέο νη πινύζηεο ζε ίηακν δηακνξθώζεηο άιισλ θπηνθνηλσληθώλ
ελώζεσλ έρνπλ ζπρλά εληαρζεί ζην Taxo-Fagetum, αλακθίβνια, επεηδή ν ίηακνο
απνηππώλεη ηζρπξά ηε θπζηνγλσκία ησλ ζπζηάδσλ. Απηό νδήγεζε ζε κεγάιε
θπζηνγλσκηθή θαη ρισξηδηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ Taxo-Fagetum (Petter 1991). ε
απόηνκεο όκσο πιαγηέο κάξγαο παξαηεξείηαη έλαο πινύζηνο ζε ίηακν ζηαζκηθόο ηύπνο,
ζηαζεξά επαλαιακβαλόκελνο, ν νπνίνο κπνξεί λα ελλνεζεί σο Taxo-Fagetum, ππό ηε
ζηελόηεξε έλλνηα (Leuthold 1980, Peter 1991).
Σν Taxo-Fagetum ζεσξήζεθε πνιιέο θνξέο σο ππνέλσζε ηνπ Carici albae-Fagetum
(Oberdorfer et al. 1967, Petermann 1970) ή ηνπ Seslerio-Fagetum (Müller 1992).
ηνλ ειιαδηθό ρώξν δελ αλαθέξεηαη ε ύπαξμε πινύζησλ ζε ίηακν δαζώλ νμηάο,
εθηόο απηώλ ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο. Οη κέρξη ζήκεξα θπηνθνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ηνπ
Bergmeier (1990) θαη ησλ Habeck & Reif (1994) ζε δάζε νμηάο ηνπ Οιύκπνπ, θαζώο
θαη ε ζηαζκνινγηθή έξεπλα ηνπ Νηάθε (1969) ζε δάζε νμηάο ηεο Διιάδαο, καο
παξνπζηάδνπλ ζπνξαδηθή εκθάληζε ηνπ ίηακνπ ζηα δάζε απηά, πνπ
θπηνθνηλσληνινγηθά δελ εληάζζνληαη ζην Taxo-Fagetum, δηόηη, όπσο αλαθέξζεθε
παξαπάλσ, δηαθέξνπλ σο πξνο ηε δνκή ηνπο, ηε ζύλζεζή ηνπο θαη ηηο εδαθηθέο θαη
νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπο από ηα κεηθηά δάζε νμηάο-ίηακνπ ηνπ Taxo-Fagetum ηεο
ΒΑ Υαιθηδηθήο.
Γηα ηελ ηεξαξρηθή ζπληαμηλόκεζε ηνπ Taxo-Fagetum, ππό ηε ζηελή έλλνηά ηνπ,
αθνινπζήζεθε, ζύκθσλα θαη κε όζα ηνλίζηεθαλ παξαπάλσ, απηή πνπ αηηηνινγεκέλα
καο παξέρεη ν Mucina et al. (1993). Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξαθάησ ζύλνςε:
ΚΛΑΗ : Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
ΣΑΞΗ : Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
ΤΝΔΝΩΗ : Fagion sylvaticae Luquet 1926
ΤΠΟΤΝΔΝΩΗ : Cephalanthero-Fagenion R.Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958
ΔΝΩΗ : Taxo-Fagetum Etter 1947
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ : από Allium ursinum var. nova
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ : από Calamintha grandiflora var. nova
Ο νηθόηνπνο ησλ δαζώλ ηνπ Taxo-Fagetum πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ θσδηθό "Natura 2000": 9120

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

49

(θσδηθόο Corine 91: 42.12) θαη ηνλ 6ςήθην θσδηθό "Natura 2000": 912011 (Νηάθεο et
al. 1999). O ηύπνο απηόο νηθνηόπνπ είλαη ζπάληνο ζηε ρώξα καο θαη ζρεδόλ πάληνηε
εκθαλίδεηαη ζε πνιύ κηθξέο επηθάλεηεο ζε βνξεηλέο βαζεηέο κηζγάγθεηεο. ηελ πεξηνρή
ηνπ ηξαησληθνύ όξνπο ηεο ΒΑ Υαιθηδηθήο εκθαλίδεηαη ζε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε (22
ha), ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε από άπνςε δνκήο θαη δηαηήξεζεο.
Η δηαηήξεζε θαη ε θαηά ην δπλαηόλ επέθηαζε ηνπ νηθόηνπνπ απηνύ θξίλεηαη
αλαγθαία. Γηα ην ζθνπό απηό πξνηείλεηαη λα ιεθζνύλ ηα αθόινπζα κέηξα: α)
Πξνζηαηεπηηθά, όπσο πξνζηαζία από ηελ εθξίδσζε ησλ λεαξώλ αηόκσλ ίηακνπ θαη
απνθπγή ηεο θνπήο θιαδηώλ πνπ θέξνπλ θαξπνύο, ηόζν ηνπ ίηακνπ, όζν θαη ηνπ
αξθνπδνπνύξλαξνπ (Ilex aquifolium). β) Γηαρεηξηζηηθά-Γαζνθνκηθά, όπσο
αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ζθνπνύ από μπινπαξαγσγή ζε πξνζηαζία θαη ε
εθαξκνγή ηέηνησλ δαζνθνκηθώλ ρεηξηζκώλ, ώζηε λα επεθηαζεί θαηά ην δπλαηόλ θαη λα
δηαηεξεζεί από άπνςε δνκήο θαη θαηάζηαζεο. γ) Αλαθήξπμε ηνπ νηθνηόπνπ ζε θπζηθό
απόζεκα.
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Tνμηθόηεηα Ni2+/Mn2+ θαη λνυθιενιυηηθή δξαζηηθόηεηα ζην
Alyssum murale
Aκπνύ Oπληά M.1, Xαηδεζηαύξνπ E.2, Γηνπςάλεο T.2 & Σπκεσλίδεο Λ.1
1Tνκέαο Bνηαληθήο, Tκήκα Bηνινγίαο, 2Eξγαζηήξην Bηνρεκείαο, Tκήκα Xεκείαο

Aξηζηνηέιεην.Παλεπηζηήκην.Θεζζαινλίθεο. 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεψε
Φπηά ηνπ είδνπο Alyssum murale εμεηάζζεθαλ ζε όηη αθνξά: 1. Tελ ηθαλόηεηά ηνπο
λα ζπζζσξεύνπλ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ. 2. Tελ επίδξαζε απηώλ ησλ
κεηάιισλ ζε θπζηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξακέηξνπο ησλ θπηώλ. Mεηξήζεθε ε
ζπγθέληξσζε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ (Ni, Mn, Ca, Mg, K, Fe) ζηα θπηά ηνπ Alyssum
murale θαη ζηα κεηαιινθόξα εδάθε όπνπ ελδεκνύλ [Bάβδνο Xαιθηδηθήο (A) πινύζηα
ζε Ni θαη Γξακκέλε Δξάκαο (B) πινύζηα ζε Mn]. Σε αξηίβιαζηα ησλ θπηώλ ηα νπνία
αλαπηύρζεθαλ κε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζε ζξεπηηθό δηάιπκα Hoagland (pH 5,5) θαη
δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο Ni2+/Mn2+ (0, 160, 320, 500 κM), κεηξήζεθε ε ζπγθέληξσζε
ησλ Ni2+ θαη Mn2+, ην κήθνο βιαζηνύ θαη ξίδαο, ε πνζόηεηα ρισξνθύιιεο α, β θαη
α+β ηνπ βιαζηνύ θαη ε δξαζηηθόηεηα ησλ λνπθιενιπηηθώλ ελδύκσλ. Σρεδόλ ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο Ni2+/Mn2+ ζην
ζξεπηηθό δηάιπκα θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ ρισξνθπιιώλ θαη ηνπ κήθνπο ηνπ βιαζηνύ
θαη θπξίσο ηεο ξίδαο ησλ θπηώλ, ελώ ε ζπγθέληξσζε ηνπ Ni2+/Mn2+ ζηα θπηά
παξνπζίαζε ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σε πςειέο ζπγθεληξώζεηο Ni2+ (500 κM)
παξαηεξήζεθε ειάηησζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ησλ DNαζώλ θαη εκθάληζε κηαο λέαο
ηζόκνξθεο DNάζεο ζε ελεξγέο πεθηέο ssDNA, ελώ ε δξαζηηθόηεηα ησλ RNαζσλ
παξέκεηλε ακεηάβιεηε.

Ni2+/Mn2+ toxicity and nucleolytic activity in Alyssum murale
Abou Auda M.1, Hatzistavrou E.2, Yupsanis T.2 & Symeonidis L.1
1Department of Botany, School of Biology, 2Laboratory of Biochemistry, School of
Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Plants of the species Alyssum murale were examined for: 1. Their ability to
accumulate large quantities of metals. 2. The influence of these metals in physiological
and biochemical parameters of plants. The concentration of different elements (Ni, Mn,
Ca, Mg, K, Fe) were measured in plants and metalliferous soils where the plants were
grown [Chalkidiki (A) rich in Ni and Drama (B) rich in Mn]. In seedlings grown in
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Hoagland solution (pH 5,5) and different Ni2+/Mn2+ concentrations (0, 160, 320,500
κM) the concentration of Ni2+/Mn2+ the length of shoot and root, the chlorophyll (a, b
and a+b) content and the activity of nucleolytic enzymes were measured. Almost in all
cases a negative correlation between the Ni2+/Mn2+ concentration in the nutrient
solution and the chlorophyll content, the shoot and especially root length of plants was
observed, while the concentration of Ni2+/Mn2+ in plants showed a positive correlation.
In Ni2+ concentration 500 κM the DNase activity was inhibited and the appearance of a
new DNase isoform was detected by electrophoresis in active ssDNA polyacrylamide
gel, while the activity of RNases was unaffected.
Eηζαγωγή
Tα θπηά ηνπ είδνπο Alyssum murale έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπζζσξεύνπλ κεγάιεο
ζπγθεληξώζεηο Ni από ζεξπεληηληθά εδάθε όπνπ ελδεκνύλ. Φπηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ραξαθηεξίδνληα σο "ππεξζπζζσξεπηέο κεηάιισλ" (Baker & Brooks 1989, Schickler &
Caspi 1999). Tν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απηώλ ησλ θπηώλ είλαη αθελόο ε θαιιηέξγεηά
ηνπο ζε ξππαζκέλεο από βαξηά κέηαιια (θπξίσο Cd, Pb, Zn) πεξηνρέο κε ζθνπό ηελ
απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθώλ κεηάιισλ από ην πεξηβάιινλ (εξγαζία πνπ θαιείηαη
"θπηνζεξαπεία" - Phytoremediation) (Salt et al. 1995) θαη αθ'εηέξνπ ε θαιιηέξγεηά ηνπο
ζε κεηαιινθόξεο πεξηνρέο, αζύκθνξεο γηα εθκεηάιιεπζε κε ηνπο γλσζηνύο ηξόπνπο
εμόξπμεο, κε ζθνπό ηε ζπζζώξεπζε ησλ κεηάιισλ ζην θπηό θαη ηελ νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε ησλ κεηάιισλ (εξγαζία πνπ θαιείηαη "θπηνκεηάιιεπζε" - Phytomining)
(Anderson 1999). Πνιύ ιίγα είλαη γλσζηά ζε κνξηαθό επίπεδν γηα ηνλ όιν κεραληζκό
πξόζιεςεο θαη ελαπόζεζεο ησλ Ni2+/Mn2+ θαζώο επίζεο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε
κεηαβνιίηεο θαη έλδπκα ζε θαλνληθέο ή ηνμηθέο ζπγθεληξώζεηο (Van Assche & Clijsters
1990). Iδηαίηεξα γηα ηελ επίδξαζή ηνπο ζηα λνπθιενιπηηθά έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ πδξόιπζε, δηπιαζηαζκό, κεηαγξαθή θαη επηδηόξζσζε ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ
(Yupsanis & Pantazaki 1988) δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. Eλ ηνύηνηο έρεη αλαθεξζεί
κεηαβνιή ηεο δξαζηηθόηεηαο RNαζώλ θαηά ηε γήξαλζε ησλ θπηώλ θαη ηνλ
ηξαπκαηηζκό ηνπο (Green 1994).
Σηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάζζεθε ε επίδξαζε ησλ Ni2+/Mn2+ ζε δύν πιεζπζκνύο
Alyssum murale ζε όηη αθνξά: α) ηε ζπζζώξεπζή ηνπο ζην θπηό αλάινγα κε ην
εδαθνινγηθό πεξηβάιινλ β) ηε ζπζζώξεπζή ηνπο ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο
ησλ θπηώλ (ζξεπηηθό δηάιπκα Hoagland) γ) ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ
θπηώλ, ζηελ πνζόηεηα ησλ ρισξνθπιιώλ θαη ζηε δξαζηηθόηεηα θαη έθθξαζε ησλ
λνπθιενιπηηθώλ ελδύκσλ ηνπο.
Yιηθά θαη κέζνδνη
Eδαθηθά θαη θπηηθά (θπηά θαη ζπέξκαηα ηνπ Alyssum murale) δείγκαηα
ζπιιέρζεθαλ από δύν πεξηνρέο ηεο B. Eιιάδαο [Bάβδνο Xαιθηδηθήο (A) θαη Γξακκέλε
Δξάκαο (B), εδάθε πινύζηα ζε Ni/Mn αληίζηνηρα]. H πξνβιάζηεζε θαη ε αλάπηπμε
ησλ θπηώλ έγηλε ζε ζάιακν αλάπηπμεο (16 ώξεο θσο 22±1 oC θαη ζρεηηθή πγξαζία
65±3% θαη 8 ώξεο λύρηα 19±1oC θαη ζρεηηθή πγξαζία 75±3%), ζε πιαζηηθά δνρεία κε
ηξνπνπνηεκέλν ζξεπηηθό δηάιπκα Hoagland pH 5,5 (1:10 θαη 1:1 γηα ηα καθξνζηνηρεία
θαη κηθξνζηνηρεία αληίζηνηρα), ην νπνίν άιιαδε θάζε δύν εκέξεο. Tελ 9ε κέξα
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πξνζηέζεθαλ νη απαξαίηεηεο πνζόηεηεο NiSO4.6H2O θαη MnSO4.H2O ζην ζξεπηηθό
δηάιπκα έηζη ώζηε λα έρνπκε ζπγθεληξώζεηο Ni2+/Mn2+ 0, 160, 320 θαη 500 κM. H
δεηγκαηνιεςία ησλ θπηώλ έγηλε θαηά ηηο 10ε, 13ε 16ε θαη 19ε εκέξα θαη κεηξήζεθε ε
πνζόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο α, β, α+β ηνπ βιαζηνύ, κε ηε κέζνδν ησλ Jeffrey &
Humphrey (1975), ελώ κε πγξή θαύζε ζε κείγκα HNO3-HClO4 (4:1) πξνζδηνξίζηεθαλ
νη πνζόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ζηε ξίδα θαη ην βιαζηό κε ηε ρξήζε ηεο αηνκηθήο
απνξξόθεζεο (Perkin Elmer 2380). Σε εθρπιίζκαηα θπηηθώλ ηζηώλ (νκνγελνπνίεζε κε
δηάιπκα 0,2 M KH2PO4/K2HPO3 pH 6,5 πνπ πεξηείρε 10% polyvinylpolypyrrolidone
παξνπζία πγξνύ αδώηνπ), έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο πξσηετλεο θαη ηεο λνπθιενιπηηθήο
δξαζηηθόηεηαο θαη αλίρλεπζε ησλ DNαζώλ ζε ελεξγέο πεθηέο ssDNA όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ Kefalas & Yupsanis (1995) θαη Christou et al. (1997)
θαη ζηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπο.
Aπνηειέζκαηα - Συδήηεζε
Σύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ν πιεζπζκόο ησλ θπηώλ ηεο πεξηνρήο A δξα σο
"ππεξζπζζσξεπηήο" Ni από ην έδαθνο (πνπ είλαη πινύζην ζε Ni, Mg θαη Fe). Kαηά ηελ
αλάπηπμε ησλ αξηηβιάζησλ ηνπ πιεζπζκνύ A ζε ζξεπηηθό δηάιπκα πνπ πεξηείρε Ni2+ ε
ζπζζώξεπζε ηνπ Ni2+ είλαη κεγαιύηεξε ζην βιαζηό απ’ όηη ζηε ξίδα (Eηθ. 2). Σηνλ ίδην
Πίλαθαο 1. Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, κέζεο ηηκέο κg/g.μ.β., ζην έδαθνο θαη ηα θπηά
(ξίδα, βιαζηόο) ηνπ Alyssum murale από δύν πεξηνρέο (A,B) ηεο B. Eιιάδαο.
Bάβδνο Xαιθηδηθήο (A)

Γξακκέλε Δξάκαο (B)

Σηνηρεία

έδαθνο

ξίδα

βιαζηόο

έδαθνο

ξίδα

βιαζηόο

Ni

1766.7

690.1

845.5

78.6

19.3

67.3

Mn

590.1

23.9

17.9

10400.1

41.5

54.8

Mg

132400.4

4278.3

2743.8

7766.6

383.3

406.6

Ca

21200.1

2143.8

2435.9

132000.1

35600.1

40750.1

Fe

57855.5

1632.8

341.8

31361.6

483.3

174.4

K

363.3

2437.8

1983.3

1442.1

2300.1

2148.8

πίλαθα δηαπηζηώλεηαη όηη ν πιεζπζκόο B δελ ζπζζσξεύεη Mn από ην έδαθνο (πνπ είλαη
πινύζην ζε Mn, Ca θαη Fe) πηζαλώο γηαηί ην Mn δελ είλαη ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα
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πξνζιεθζεί από ην θπηό ή πηζαλώο ε πξόζιεςε ηνπ Ca δξα αληαγσληζηηθά πξνο ην
Mn. Σε αληίζεζε, όηαλ ε αλάπηπμε ησλ αξηηβιάζησλ ηνπ πιεζπζκνύ B έγηλε ζε
ζξεπηηθό δηάιπκα πνπ πεξηείρε Mn2+ παξαηεξήζεθε ζπζζώξεπζε ηνπ Mn2+ ζηα ίδηα
επίπεδα κε απηή ηνπ Ni2+ (Eηθ. 2).
Παξνπζία απμεκέλσλ ζπγθεληξώζεσλ Mn2+ θπηά ηεο πεξηνρήο A εκθάληζαλ
κεγαιύηεξε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ησλ ρισξνθπιιώλ (α,β θαη α+β) ζε ζρέζε κε ηνλ
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κάξηπξα από όηη ηεο πεξηνρήο B (Eηθ. 1). Aληίζεηα, παξνπζία απμεκέλσλ
ζπγθεληξώζεσλ Ni2+ ε κεγαιύηεξε ειάηησζε παξαηεξήζεθε ζε θπηά ηεο πεξηνρήο B,
ελώ νη ρισξνθύιιεο ηνπ πιεζπζκνύ A παξνπζίαζαλ κηα κηθξή αύμεζε θαη γεληθά
ζηαζεξνπνίεζε (Eηθ. 1). Eίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο Mn2+
δξνπλ αξλεηηθά ζηε θσηνζύλζεζε ησλ θπηώλ (Kitao et al. 1991).
Σε όηη αθνξά ηε λνπθιενιπηηθή δξαζηηθόηεηα δηαπηζηώζεθε όηη ε δξάζε ησλ
DNαζώλ ησλ ξηδώλ θαη βιαζηώλ ησλ αξηηβιάζησλ κεηώλεηαη δξαζηηθά κε ηελ
πξνζζήθε (9ε εκέξα αλάπηπμεο) 500 κM Ni2+ ζην ζξεπηηθό δηάιπκα αιιά ζηε
ζπλέρεηα (13ε-19ε εκέξα) επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ κάξηπξα (Eηθ. 3).
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Σε αληίζεζε ε δξαζηηθόηεηα ησλ RNαζώλ παξακέλεη ακεηάβιεηε, ζε ζύγθξηζε κε
ηνλ κάξηπξα, ζε όιεο ηηο εκέξεο αλάπηπμεο (Eηθ. 3). Iδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη
ε εκθάληζε ηόζν ζηηο ξίδεο όζν θαη ζηνπο βιαζηνύο κηαο λέαο ηζνκνξθήο DNάζεο θαηά
ηελ 16ε κέξα αλάπηπμεο όηαλ ην ζξεπηηθό δηάιπκα πεξηέρεη ζπγθεληξώζεηο Ni2+ >500
κM (Eηθ. 4). H λέα ηζνκνξθή εκθαλίδεηαη θαη ζηνπο δύν πιεζπζκνύο A θαη B πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ έλα θνηλό κεραληζκό αληαπόθξηζεο ζε ηνμηθέο ζπγθεληξώζεηο
Ni2+. Πνηνο είλαη ν αθξηβήο ξόινο απηήο ηεο λέαο ηζνκνξθήο ησλ DNαζώλ θαηά πόζν
δειαδή ζπκκεηέρεη ζε αληηδξάζεηο πδξόιπζεο, δηπιαζηαζκνύ κεηαγξαθήο ή
επηδηόξζσζεο ηνπ DNA δελ εμαθξηβώζεθε. Σε άιια θπηά έρεη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε
κηαο λέαο λνπθιεάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μπινγέλεζεο (Thelen & Northcote 1989)
θαζώο θαη απμεκέλε δξαζηηθόηεηα RNαζώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γήξαλζεο ησλ
θπηηθώλ ηζηώλ (Green 1994). Aπηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ιερζεί ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε είλαη όηη ην Alyssum murale αλ θαη είλαη ππεξζπζζσξεπηήο κεηάιισλ ελ
ηνύηνηο εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ηνμηθόηεηαο ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο Ni2+ θαη Mn2+
πνπ ζπλνςίδνληαη ζηε κείσζε ηνπ κήθνπο ηεο ξίδαο θαη ησλ βιαζηώλ (απνηειέζκαηα
δελ εκθαλίδνληαη), ζηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ ρισξνθπιιώλ θαη ζηελ εκθάληζε
κηαο λέαο ηζνκνξθήο DNάζεο. Eπίζεο ελ θαηαθιείδη ζα κπνξνύζε λα ιερζεί όηη ε
ηθαλόηεηα ζπζζώξεπζεο Ni2+/Mn2+ θαη ε αληίδξαζή ησλ θπηώλ ζηηο ηνμηθέο
ζπγθεληξώζεηο ηνπο είλαη θνηλό γελεηηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη ησλ δύν πιεζπζκώλ.
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Μειέηε ηοσ βιαζηεηηθού ποιιαπιαζηαζκού θαη ηες άλζεζες ζηολ
θαιιηζηήκολα (Callistemon spp.)
Αλησλνπνύινπ Π., Σύξνο Θ. & Οηθνλόκνπ Α.
Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίιεψε
Η ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ βιαζηνύ ζε δύν είδε ηνπ θαιιηζηήκνλα (Callistemon
rigidus, Callistemon citrinus) ζεκείσζε πςειά πνζνζηά (έσο 100%) ζην ζύζηεκα ηεο
νκίριεο κε ηελ εθαξκνγή 2000 ή 4000 ppm IBA. Τα κνζρεύκαηα ηνπ C .rigidus
ξηδνβόιεζαλ επρεξέζηεξα εθείλσλ ηνπ C. citrinus. Σε ηνκέο θνξπθώλ βιαζηώλ, πνπ
θόπεθαλ από θπηά C. citrinus ηα νπνία δέρζεθαλ επεκβάζεηο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο
θαη κεγάιεο θσηνπεξηόδνπ γηα άλζεζε, παξαηεξήζεθε ζην ζηεξενζθόπην όηη ην αθξαίν
κεξίζησκα ήηαλ αδηαθνξνπνίεην, ελώ ηα πιεπξηθά κεξηζηώκαηα ήηαλ
δηαθνξνπνηεκέλα ζε αλζνθόξνπο νθζαικνύο. Οη αλζνθόξνη απηνί νθζαικνί
ζρεκάηηζαλ αξγόηεξα ηα άλζε ηεο ηαμηαλζίαο, ελώ ην αθξαίν κεξίζησκα επηκεθύλζεθε
θαη ζρεκάηηζε ηε λέα θνξπθή ηνπ βιαζηνύ.

Study of vegetative propagation and flowering in Callistemon spp.
Antonopoulou P., Syros T. & Economou A.
Laboratory of Floriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.

Absrtact
The rooting of shoot cuttings in two callistemon species (Callistemon rigidus,
Callistemon citrinus) achieved high percentages (up to 100%) in the fog system with the
application of 2,000 or 4,000 ppm of IBA. Cuttings of C. rigidus rooted easier than
those of C. citrinus. In shoot tip slices, which were cut from plants of C.citrinus treated
with low temperature and long photoperiod for flowering, it was observed in the
stereoscope that the apical meristem was vegetative while the lateral meristems were
differentiated to flower buds. These flower buds were developed to flowers of the
inflorescence, whereas, the apical meristem was elongated and formed the new apical
shoot tip.
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Εηζαγωγή
Ο θαιιηζηήκνλαο (Callistemon spp.) είλαη αεηζαιήο θαιισπηζηηθόο ζάκλνο κε
επξύηαηε ρξήζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ ιόγσ ησλ εληππσζηαθώλ αλζέσλ ηνπ
(καθξηνί ζηήκνλεο έληνλνπ εξπζξνύ ρξώκαηνο) θαη ηεο αληνρήο ηνπ ζηελ μεξαζία.
Οξηζκέλα είδε αληέρνπλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. Callistemon rigidus) θαη άιια
όρη (π.ρ. Callistemon citrinus). Τα άλζε θέξνληαη ζε ηαμηαλζίεο, πνπ απνηεινύληαη από
νκάδεο κηθξώλ αλζηδίσλ πνπ δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο θαη γύξσ από ην βιαζηό
(Orlovitch et al. 1999). Η ηαμηαλζία εθθύεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ βιαζηνύ ν νπνίνο κεηά
ηε δηαθνξνπνίεζε απηήο ζπλερίδεη ηε βιαζηεηηθή ηνπ αύμεζε. Ο θαιιηζηήκνλαο έρεη
θαιέο πξννπηηθέο γηα θαιιηέξγεηα ζε γιάζηξα ζε ρακειόζρεκε κνξθή γηα ηηο
ειιεληθέο θαη μέλεο αλζαγνξέο. Σε απηό ζα ζπλέβαιε ε ύπαξμε άθζνλνπ
πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θαη ε γλώζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο άλζεζήο ηνπ.
Σηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ θαιιηζηήκνλα αγελώο κε
κνζρεύκαηα θαη ν ηξόπνο ηεο άλζεζεο ηνπ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Μειέηε ηοσ ποιιαπιαζηαζκού

Χξεζηκνπνηήζεθαλ επάθξηα κνζρεύκαηα εκηώξηκνπ μύινπ (θζηλόπσξν), κήθνπο 810 cm, από ηα είδε Callistemon rigidus (Δηθ. 1) θαη Callistemon citrinus (Δηθ. 2). Τα
κνζρεύκαηα ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία ζε πεξιίηε ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο ή
ηεο νκίριεο. Πξνεγνπκέλσο έγηλε εκβάπηηζε ησλ βάζεσλ ησλ κνζρεπκάησλ ζε
δηαιύκαηα ησλ θπηηθώλ ξπζκηζηώλ ξηδνβνιίαο ΙΒΑ (ζπγθεληξώζεηο 2000, 4000 ή 8000
ppm) ή Κ-ΙΒΑ (ζπγθεληξώζεηο 250, 500 ή 1000 ppm). Η εθηίκεζε ηεο ξηδνβνιίαο έγηλε
ζηηο 6 εβδνκάδεο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 50 κνζρεύκαηα ζε 2 επαλαιήςεηο αλά
κεηαρείξεζε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ηεο
παξαιιαθηηθόηεηαο θαη ε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ έγηλε κε ην θξηηήξην Duncan
(p=0,05).
Μειέηε ηες άλζεζες

Τα θπηά ηνπ C. citrinus πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ηεο άλζεζεο
δηαηεξήζεθαλ γηα 4 εβδνκάδεο ζε ζεξκνθξαζία 5νC θαη θαηόπηλ ζην ζεξκνθήπην ζε
ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 20 νC θαη θσηνπεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ 14 σξώλ (Singh &
Nanda 1984). Έμη εβδνκάδεο κεηά ηηο κεηαρεηξίζεηο γηα ηερλεηή άλζεζε θόπεθαλ
θνξπθέο βιαζηνύ γηα ηελ αλαηνκηθή κειέηε. Δπίζεο, θόπεθαλ θνξπθέο ηξπθεξώλ
βιαζηώλ από θπηά πνπ δελ δέρηεθαλ ηηο παξαπάλσ κεηαρεηξίζεηο αιιά δηαηεξήζεθαλ
ζε βιαζηεηηθή θαηάζηαζε.
Σηηο θνξπθέο ησλ ηξπθεξώλ βιαζηώλ νη ηνκέο έγηλαλ θαηεπζείαλ ζε λσπό ηζηό κε
εηδηθό κηθξνηόκν (Vibrotome), ελώ ζε θνξπθέο βιαζηώλ πνπ δέρηεθαλ ηηο
κεηαρεηξίζεηο άλζεζεο νη ηνκέο έγηλαλ αθνύ πξνεγνπκέλσο ν ηζηόο ππέζηε ηε
δηαδηθαζία ηεο παξαθίλσζεο. Σπγθεθξηκέλα, έγηλε εκβάπηηζε ηνπ ηζηνύ ζε
πξνζεισηηθό FPA, αθνινύζεζε αθπδάησζε κε ηε ρξήζε Ν-βνπηπιηθήο θαη αηζπιηθήο
αιθνόιεο (95%). Αθνινύζεζε παξαθίλσζε, ζηεξέσζε θαη ρξώζε κε ηε βνήζεηα
ζαθξαλίλεο 1% θαη fast green 0,5%.
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Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μειέηε ποιιαπιαζηαζκού

Η επηηπρία ηεο ξηδνβνιίαο ήηαλ δηαθνξεηηθή ζηα δύν είδε θαιιηζηήκνλα θαη
επεξεάζηεθε από ην θπηηθό ξπζκηζηή θαη ην ζύζηεκα ξηδνβνιίαο (Δηθ. 3, 4). Γεληθά,
ην είδνο C. rigidus ξηδνβόιεζε ζε πςειόηεξα πνζνζηά από ην είδνο C. citrinus (Δηθ.
10,11,12,13). Οη θπηηθνί ξπζκηζηέο ΙΒΑ θαη Κ-ΙΒΑ πξνώζεζαλ ηε ξηδνβνιία
κνζρεπκάησλ ηνπ C. rigidus ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηελ επίδξαζε ηνπ ΙΒΑ θαη Κ-ΙΒΑ ζηε
ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ ηνπ C. rigidus ζηελ νκίριε (Δηθ. 10), ελώ ζηελ
πδξνλέθσζε επηηεύρζεθαλ πςειόηεξα πνζνζηά ξηδνβνιίαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΙΒΑ
(Δηθ. 11). Σηα κνζρεύκαηα ηνπ C. citrinus παξαηεξήζεθε πςειόηεξε ξηδνβνιία ζην
ζύζηεκα ηεο νκίριεο (Δηθ. 12) ζπγθξηηηθά κε ην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο (Δηθ. 13).
Δπίζεο, ην ΙΒΑ ππεξείρε ζηα πνζνζηά ξηδνβνιίαο ζε ζύγθξηζε κε ην Κ-ΙΒΑ. Πηζαλώο
ζηελ πεξίπησζε απηή νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ Κ-ΙΒΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα ήηαλ
ζρεηηθά ρακειέο.
Μειέηε ηες άλζεζες

Σηηο θνξπθέο ησλ ηξπθεξώλ βιαζηώλ από θπηά πνπ δελ δέρηεθαλ κεηαρεηξίζεηο
άλζεζεο (Δηθ. 5), θαηά ηελ παξαηήξεζε ζε ηνκέο λσπνύ ηζηνύ ζην ζηεξενζθόπην,
βξέζεθε όηη ην αθξαίν κεξίζησκα θαη ηα πξώηα πιεπξηθά κεξηζηώκαηα ήηαλ ζε
βιαζηεηηθή θαηάζηαζε (Δηθ. 6). Αληίζεηα, ζηηο θνξπθέο ζθιεξνπνηεκέλσλ βιαζηώλ
(Δηθ. 7) από θπηά πνπ δέρηεθαλ κεηαρεηξίζεηο άλζεζεο, θαηά ηελ παξαηήξεζε ησλ
παξαθηλσκέλσλ ηνκώλ ηνπο ζην ζηεξενζθόπην βξέζεθε όηη ην αθξαίν κεξίζησκα
ήηαλ αδηαθνξνπνίεην θαη ζε βιαζηεηηθή θαηάζηαζε, ελώ ηα πιεπξηθά κεξηζηώκαηα
δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη δεκηνύξγεζαλ αλζνθόξνπο νθζαικνύο (Δηθ. 8). Με ηελ
πξόνδν ηεο δηεξγαζίαο ηεο άλζεζεο, νη πιεπξηθνί αλζνθόξνη νθζαικνί ζρεκάηηδαλ ηα
αλζίδηα κε ηνπο εληππσζηαθνύο εξπζξνύο ζηήκνλεο γύξσ από ηνλ θεληξηθό βιαζηό,
ελώ ην αδηαθνξνπνίεην αθξαίν κεξίζησκα επηκεθπλόηαλ ζρεκαηίδνληαο ηε λέα
θνξπθή ηνπ βιαζηνύ (Δηθ. 9). Γηα θαιύηεξε αηζζεηηθή εκθάληζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ
θαιιηζηήκνλα ζηελ εκπνξηθή αλζνθνκία γηα θπηό γιάζηξαο ζα πξέπεη κεηά ηελ
άλζεζε ε πεξαηηέξσ αύμεζε θαη επηκήθπλζε ηνπ αθξαίνπ κεξηζηώκαηνο λα δηαθνπεί
(κεραληθή αθαίξεζε ή αλαζηνιή κε επέκβαζε θπηηθνύ ξπζκηζηή).
Δηθόλα 1-9. 1, αλζηζκέλν θπηό Callistemon rigidus θαη 2, C. citrinus. 3,4, έξξηδν
κόζρεπκα C. rigidus θαη C. citrinus αληηζηνίρσο. 5, θνξπθή ηξπθεξνύ βιαζηνύ C.
citrinus. 6, ηνκή (ζε λσπό ηζηό) θνξπθήο ηξπθεξνύ βιαζηνύ C. citrinus (αθξαίν θαη
πιεπξηθά αδηαθνξνπνίεηα κεξηζηώκαηα ). 7, θνξπθή βιαζηνύ C. citrinus πνπ
δέρηεθε κεηαρεηξίζεηο άλζεζεο. 8, ηνκή (ζε παξαθηλσκέλν ηζηό) θνξπθήο βιαζηνύ
C. citrinus (1: αθξαίν κεξίζησκα αδηαθνξνπνίεην, 2: πιεπξηθά κεξηζηώκαηα
δηαθνξνπνηεκέλα ζε αλζνθόξνπο νθζαικνύο). 9, ηαμηαλζία (1) ζε βιαζηό ηνπ C.
citrinus.
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Δηθόλα 10. Δπίδξαζε ηνπ ΙΒΑ θαη
Κ-ΙΒΑ ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ
ηνπ C. rigidus ζην ζύζηεκα ηεο
νκίριεο.

Δηθόλα 11. Δπίδξαζε ηνπ ΙΒΑ θαη Κ-ΙΒΑ
ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ ηνπ C. rigidus
ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο.

Δηθόλα 12. Δπίδξαζε ηνπ ΙΒΑ θαη
Κ-ΙΒΑ ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ
ηνπ C. citrinus ζην ζύζηεκα ηεο
νκίριεο.

Δηθόλα 13. Δπίδξαζε ηνπ ΙΒΑ θαη Κ-ΙΒΑ
ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ ηνπ C.
citrinus ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο.
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Επίδραζη ηου cyclopiazonic acid (CPA) ζηα διαιρούμενα κύηηαρα
ηου πηεροθύηου Αsplenium nidus L.
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Περίληψη
Μειεηήζεθαλ ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ πηεξνθύηνπ Asplenium nidus L. νη
επηπηώζεηο ηεο δξάζεο ηεο νπζίαο cyclopiazonic acid (CPA), ε νπνία δηαηαξάζζεη ηνλ
θπηηαξηθό κεραληζκό ειέγρνπ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θπηνπιαζκαηηθώλ ηόλησλ Ca2+.
Γηαπηζηώζεθε όηη, αληίζεηα κε όηη ζπκβαίλεη ζην αγγεηόζπεξκν Triticum turgidum
(Απνζηνιάθνο et al. 1998), ην CPA δελ επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ηεο πξνθαζηθήο θαη
κεηαθαζηθήο/αλαθαζηθήο αηξάθηνπ ζην πηεξόθπην A. nidus. Ωζηόζν βξέζεθε όηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπ CPA ζηελ νξγάλσζε ηεο θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο ζην
θπηό A. nidus, είλαη παξόκνηα κε εθείλα πνπ πξνθαιεί ε νπζία απηή ζηα θπηνθηλεηηθά
θύηηαξα ηνπ αγγεηoζπέξκνπ θπηνύ Triticum turgidum. Tα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ όηη ν
ηξόπνο δεκηνπξγίαο ηεο κηησηηθήο ζπζθεπήο, θαζώο θαη νη κεραληζκνί πνπ ειέγρνπλ
ηελ νξγάλσζή ηεο, δηαθέξνπλ κεηαμύ αγγεηνζπέξκσλ θαη πηεξνθύησλ. Αληίζεηα νη
κεραληζκνί πνπ ειέγρνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο πξέπεη λα είλαη
θνηλνί ζηηο δύν απηέο θαηεγνξίεο αλσηέξσλ θπηώλ.

Effects of cyclopiazonic acid (CPA) on the dividing cells of the
pterophyte Asplenium nidus L.
Apostolakos P.1, Quader H.2 & Galatis B.1
1

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 157 84 Αthens,
Greece.
2
Institut für Algemeine Botanik, Universität Hamburg, Ohnorst-St 18, Hamburg,
Deuschland.
Abstract
In this work the effects of cyclopiazonic acid (CPA) on the dividing leaf cells of
Asplenium nidus L. were investigated. CPA disturbs the mechanism, which controls the
concentration of the cytosolic Ca2+ . In contrast to what happens in the angiosperm
Triticum turgidum (Apostolakos et al. 1998), CPA does not affect the organization of
the prophase as well as of the metaphase/anaphase spindle in the dividing cells of A.
nidus. It was also found that the effects of CPA on the organization of the cytokinetic
apparatus in A. nidus are similar to those induced by CPA on the cytokinetic cells of
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Triticum turgidum. The presented data favour the conclusion that the mode of mitotic
spindle formation, as well as the mechanisms which underly its organization in
pterophytes differ from those of angiosperms. On the contrary, the mechanisms
controlling the formation of the cytokinetic apparatus seem to be the same.
Ειζαγωγή
Πξόζθαηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ε κηησηηθή άηξαθηνο ησλ
αγγεηνζπέξκσλ θπηώλ ζπγθξνηείηαη από κηθξνζσιελίζθνπο (Μ) νη νπνίνη
δεκηνπξγνύληαη ζηελ πεξηνρή ησλ πξνκεηαθαζηθώλ/κεηαθαζηθώλ ρξσκνζσκάησλ θαη
απνθηνύλ δηπνιηθή νξγάλσζε κε ηε βνήζεηα θηλεηεξίσλ θαη άιισλ πξσηετλώλ πνπ
ζπλδένληαη κε απηνύο (Binarová et al. 1998, 2000, Zachariadis et al. 2000, Bögre et al.
2000, Vos et al. 2000). H δξαζηεξηόηεηα πνιιώλ από ηηο παξαπάλσ πξσηεΐλεο
ειέγρεηαη από ηελ θαικνδνπιίλε (Vos et al. 2000). Η ηειεπηαία είλαη κία πξσηεΐλε, ε
δξαζηεξηόηεηα ηεο νπνίαο ξπζκίδεηαη από ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπηνπιαζκαηηθώλ
ηόλησλ Ca2+.
Γεδνκέλα από ηε κειέηε ηεο δξάζεο ηεο νπζίαο cyclopiazonic acid (CPA) ζηα
δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ αγγεηνζπέξκνπ Triticum turgidum (Απνζηνιάθνο et al. 1998)
ππνζηεξίδνπλ ηνλ παξαπάλσ κεραληζκό. Η νπζία απηή αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ησλ
κνξηαθώλ αληιηώλ κεηαθνξάο Ca2+, πνπ εληνπίδνληαη ζηηο κεκβξάλεο ηνπ
ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ (ΔΓ, γηα βηβιηνγξαθία βι. Quader & Bechtler 1996). Ωο εθ
ηνύηνπ ηα επεξεαζκέλα δηαηξνύκελα θύηηαξα δελ κπνξνύλ λα ξπζκίζνπλ ηε
ζπγθέληξσζε ησλ θπηνπιαζκαηηθώλ ηόλησλ Ca2+, ε νπνία επηηπγράλεην κέζσ ηνπ ΔΓ
(Ηepler 1989). Με απηή ηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε δηαπηζηώζεθε όηη: (α) Οη
κεραληζκνί πνπ επηβάιινπλ ηελ δηπνιηθή νξγάλσζε ηεο αηξάθηνπ ειέγρνληαη από ηα
ηόληα Ca2+ θαη (β) ε δεκηνπξγία ηεο κεηαθαζηθήο αηξάθηνπ δελ εμαξηάηαη από ηνλ
πξνεγνύκελν ζρεκαηηζκό ηεο πξνθαζηθήο αηξάθηνπ (Απνζηνιάθνο et al. 1998).
Γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ ν παξαπάλσ κεραληζκόο ειέγρεη ηελ νξγάλσζε ηεο
αηξάθηνπ θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο θπηώλ, κειεηήζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή νη
επηπηώζεηο ηεο δξάζεο ηνπ CPA ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ θύιινπ ηνπ πηεξνθύηνπ
Asplenium nidus L. (επίδξαζε κε 10 κM CPA γηα 3 θαη 6 ώξεο). Η κειέηε ηεο
κηησηηθήο ζπζθεπήο ζε θπζηνινγηθά θαη επεξεαζκέλα θύηηαξα έγηλε κε ζπλεζηηαθό
κηθξνζθόπην Laser, κεηά από αλνζνζήκαλζε ηεο ζσιελίλεο. ε θπζηνινγηθά
δηαηξνύκελα θύηηαξα κειεηήζεθε επίζεο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ΔΓ κεηά από
αλνζνζήκαλζε ησλ HDEL πξσηετλώλ ηνπ ηειεπηαίνπ (Napier et al. 1992).
Αποηελέζμαηα
Σα επεξεαζκέλα πξν-πξνθαζηθά/πξνθαζηθά θύηηαξα δηαζέηνπλ έλα θαιά
νξγαλσκέλν πεξηππξεληθό ζύζηεκα Μ. Απηό αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ζηελ αξρή ηεο
πξν-πξόθαζεο θαη αξρηθά απνηειείηαη από Μ πνπ δηαζρίδνπλ ην πεξηππξεληθό
θπηόπιαζκα πξνο δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-πξόθαζεο, ν
αξηζκόο ησλ πεξηππξεληθώλ Μ απμάλεη ζεκαληηθά. πγρξόλσο απηνί
αλαδηαηάζζνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ έλα θαιά νξγαλσκέλν δηπνιηθό ζύζηεκα, κε ηνπο
Μ λα ζπγθιίλνπλ ζηνπο πόινπο ηεο αηξάθηνπ (Δηθ. 1). Σν ζύζηεκα απηό αληηζηνηρεί
ζηελ πξνθαζηθή άηξαθην, ε νπνία νξγαλώλεηαη από ην ζηάδην ηεο πξν-πξόθαζεο. ηα
ίδηα θύηηαξα ζρεκαηίδεηαη αηειήο πξν-πξνθαζηθή δώλε Μ (Δηθ. 1), όπσο ζπκβαίλεη
θαη ζηα κε επεξεαζκέλα θύηηαξα ηνπ ίδηνπ θπηνύ (Apostolakos et al. 1997).
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Δηθόλα 1-6. Αλνζνζήκαλζε ηεο ζσιελίλεο ζε επεξεαζκέλα κε CPA δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ
Asplenium. nidus: 1, πξν-πξνθαζηθό/πξνθαζηθό θύηηαξν. 2, θύηηαξν πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο
ηεο πξόθαζεο (ε πξνθαζηθή άηξαθηνο απνηειείηαη από δύν ππνζπζηήκαηα Μ). 3,
πξνκεηαθαζηθό θύηηαξν (δέζκεο Μ ηεο πξνθαζηθήο αηξάθηνπ εηζβάιινπλ ζην
ππξελόπιαζκα). 4, κεηαθαζηθή άηξαθηνο. 5, αλαθαζηθή άηξαθηνο. 6, θπηνθηλεηηθό θύηηαξν,
ζην νπνίν ν θξαγκνπιάζηεο εληνπίδεηαη ζην ρώξν κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ (νη
ηειεπηαίνη έρνπλ αξρίζεη λα απνθηνύλ κεζνθαζηθή νξγάλσζε).
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Σα θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλε πξόθαζε δηαζέηνπλ πνιύ θαιά
νξγαλσκέλε πξνθαζηθή άηξαθην, ε νπνία απνηειείηαη από δεζκίδεο Μ. ε απηό ην
ζηάδην ε άηξαθηνο δηαρσξίδεηαη ζε δύν ππνζπζηήκαηα, νη Μ ησλ νπνίσλ ζπγθιίλνπλ
ζηνπο αληίζηνηρνπο πόινπο (Δηθ. 2). ηα θύηηαξα απηά ε πξν-πξνθαζηθή δώλε Μ έρεη
απνδηνξγαλσζεί θαη ην ζύλνιν ησλ Μ ηνπ θπηηάξνπ εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ
πόισλ, όπνπ ζπγθεληξώλνληαη θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ΔΓ. ην ηέινο ηεο
πξόθαζεο/αξρή πξνκεηάθαζεο ε πξνθαζηθή άηξαθηνο δηαηεξεί ηελ νξγάλσζή ηεο,
απνηεινύκελε από δύν αλεμάξηεηα ππνζπζηήκαηα Μ (Δηθ. 3). ηελ Δηθ. 3 θαίλεηαη
ζαθώο όηη δεζκίδεο Μ ηεο πξνθαζηθήο αηξάθηνπ πνπ μεθηλνύλ από ηελ πεξηνρή ησλ
πόισλ, εηζέξρνληαη ζην ππξελόπιαζκα από πεξηνρέο πνπ έρεη απνδηνξγαλσζεί ν
ππξεληθόο θάθεινο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ππνζηεξίδνπλ όηη ην CPA δελ
επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε ησλ Μ ζηα πξν-πξνθαζηθά/πξνθαζηθά θύηηαξα ηνπ
πηεξνθύηνπ πνπ κειεηήζεθε, θαζόζνλ απηνί παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα αθξηβώο πξόηππα
νξγάλσζεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε θπζηνινγηθά θύηηαξα ηνπ ίδηνπ θπηνύ
(Apostolakos et al. 1997) θαη άιισλ πηεξνθύησλ (Panteris et al. 1991, 2000). Αληίζεηα,
ζηα πξνθαζηθά θύηηαξα ηνπ αγγεηνζπέξκνπ Triticum turgidum ην CPA αλαζηέιιεη ηελ
νξγάλσζε ηεο πξνθαζηθήο αηξάθηνπ (Απνζηνιάθνο et al. 1998).
Η νξγάλσζε ηεο κεηαθαζηθήο θαη αλαθαζηθήο αηξάθηνπ ζηα επεξεαζκέλα θύηηαξα
ηνπ θπηνύ A. nidus είλαη όκνηα κε εθείλε ησλ αληηζηνίρσλ αηξάθησλ ησλ θπζηνινγηθώλ
θπηηάξσλ ηνπ ίδηνπ θαη άιισλ πηεξνθύησλ (Panteris et al. 1991, 2000). Η κεηαθαζηθή
άηξαθηνο απνηειείηαη από δεζκίδεο Μ θηλεηνρώξσλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ
πεξηνρή ησλ πόισλ (Δηθ. 4), όπνπ εμαθνινπζνύλ λα εληνπίδνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο
ΔΓ. Η αλαθαζηθή άηξαθηνο απνηειείηαη από απνδηνξγαλνύκελεο δεζκίδεο Μ
θηλεηνρώξσλ, θαζώο θαη από άιιεο δεζκίδεο Μ, νη νπνίεο από ηνπο πόινπο
εηζέξρνληαη ζην ρώξν κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ νκάδσλ ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 5).
Αληίζεηα, ην CPA επεξεάδεη δξακαηηθά ηελ νξγάλσζε ηεο κεηαθαζηθήο θαη
αλαθαζηθήο αηξάθηνπ ζην αγγεηόζπεξκν Τriticum turgidum (Απνζηνιάθνο et al. 1998).
Σέινο, ζηα επεξεαζκέλα ηεινθαζηθά/θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ηνπ πηεξνθύηνπ A. nidus
δηαπηζηώζεθε όηη ην CΡA θαζπζηεξεί ηελ νξγάλσζε ηνπ θξαγκνπιάζηε θαζώο θαη ηελ
επέθηαζή ηνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπηηάξνπ. ε θπηνθηλεηηθά θύηηαξα, ζηα νπνία
ε αλαζπγθξόηεζε ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ έρεη πξνρσξήζεη, ν θξαγκνπιάζηεο
εληνπίδεηαη ζην θέληξν ηνπ θπηηάξνπ (Δηθ. 6). Τπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζην
θύηηαξν ηεο Δηθ. 6 ε θπηνθίλεζε ζα έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί. Σα απνηειέζκαηα ηεο
δξάζεο ηνπ CPA ζηα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ηνπ πηεξνθύηνπ A. nidus είλαη παξόκνηα κε
εθείλα πνπ πξνθαιεί ε ίδηα νπζία ζηα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ηνπ αγγεηνζπέξκνπ
Τriticum turgidum (Aπνζηνιάθνο et al.1998).
Συμπεράζμαηα
Από ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλάγνληαη ηα εμήο:
1. Οη κεραληζκνί πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο πξνθαζηθήο θαη κεηαθαζηθήο
αηξάθηνπ δηαθέξνπλ κεηαμύ αγγεηνζπέξκσλ θαη πηεξνθύησλ. ηα πξώηα νη
κεραληζκνί απηνί ειέγρνληαη από ην αζβέζηην, ελώ ηα δεύηεξα όρη.
2. Η κεηαθαζηθή άηξαθηνο θαίλεηαη όηη δεκηνπξγείηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν κεηαμύ
αγγεηνζπέξκσλ θαη πηεξνθύησλ. ηα πηεξόθπηα, αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη ζηα
αγγεηόζπεξκα, ε πξνθαζηθή άηξαθηνο ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε ηεο κεηαθαζηθήο
αηξάθηνπ.
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Οη πόινη ηεο αηξάθηνπ θαίλεηαη όηη έρνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ
πηεξνθύησλ θαη αγγεηνζπέξκσλ. ηα πξώηα νη πόινη πηζαλώο δηαζέηνπλ
θεληξνζσκηθέο ηδηόηεηεο, ελώ ζηα δεύηεξα όρη.
Οη κεραληζκνί πνπ ειέγρνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο
ειέγρνληαη από ην θπηνπιαζκαηηθό αζβέζηην, ηόζν ζηα αγγεηόζπεξκα, όζν θαη ζηα
πηεξόθπηα.

Σν εξεπλεηηθό έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε ΓΓΔΣ (πξόγξακκα 112/5-1-2000
επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο-Γεξκαλίαο).
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Βιοποικιλόηηηα και λειηοσργία ηφν Μεζογειακών οικοζσζηημάηφν:
παραδείγμαηα από ηην Ελλάδα
Αξηαλνύηζνπ M.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,
Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, 157 84 Αζήλα.
Περίληυη
Σηελ παξνύζα εξγαζία αξρηθά παξνπζηάδνληαη απόςεηο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηα πξόηππα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα ηεο
Διιάδαο. Τα πξόηππα απηά είλαη ην απνηέιεζκα κηάο καθξόρξνλεο δπλακηθήο
αιιειεπίδξαζεο ηεο θπζηνγξαθίαο, ηνπ γεσινγηθνύ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ θιίκαηνο κε
ηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο. Οη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξόηππα
θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε δπλακηθή απηή ηζνξξνπία
έρνληαο ίζσο δξακαηηθέο ζπλέπεηεο. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη δύν ραξαθηεξηζηηθέο
πεξηπηώζεηο, απηή ηεο Γπηηθήο Κξήηεο θαη ηεο Πεληέιεο (Αηηηθή). Σρνιηάδεηαη ηέινο, ε
αλάγθε δηεύξπλζεο ηνπ όξνπ βηνπνηθηιόηεηα ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη έλλνηεο όπσο ε
ηαπηόηεηα ησλ εηδώλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, ηδηαίηεξα όηαλ ζηόρνο είλαη ε
αλαδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ

Biodiversity and Mediterranean ecosystems function:
examples from Greece
Arianoutsou Μ.
University of Athens, Dep. of Ecology and Systematics, Faculty of Biology, School of
Sciences, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
In the present contribution, factors affecting the patterns of biodiversity in the
Mediterranean ecosystems of Greece are initially discussed. These patterns are the result
of a dynamic interaction among the dissected physiography, the geological substrate,
the climate and the human intervention. Socio-economic changes that have occurred
during the last 30 years greatly affect these dynamic patterns. As an example, two study
cases are presented: that of West Crete and that of Mt Penteli in Attica. Finally, the need
for broadening the meaning of biodiversity to encompass species identity and functional
groups is discussed, especially in the light of linking diversity and ecosystem function.
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Η διαμόρθφζη ηφν Μεζογειακών ηοπίφν
Δίλαη δηεζλώο απνδεθηό όηη ηα Μεζνγεηαθά ηνπία έρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, πνπ
νθείινληαη αθελόο κελ ζηελ έληνλα θαηαηεηκεκέλε θπζηνγξαθία ηνπο, ζηα γεσινγηθά
ηνπο ππνζηξώκαηα θαη ηα εδάθε πνπ παξάγνπλ, θαζώο θαη ζηα θιηκαηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα κεηαβάιινληαη αθόκε θαη ζε πνιύ θνληηλέο
απνζηάζεηο. Τν θπζηθό απηό ππόβαζξν δεκηνπξγεί ηα πξόηππα ηεο πνηθηιόηεηαο εηδώλ,
ελδηαηηεκάησλ θαη ηνπίσλ.
Τα ταρακηηριζηικά ηης βιοποικιλόηηηας ηφν Μεζογειακών ηοπίφν

Η Μεζνγεηαθή ιεθάλε θηινμελεί πεξίπνπ 25000 θπηηθά taxa, κεγάινο αξηζκόο ησλ
νπνίσλ είλαη ελδεκηθά (Cowling et al. 1996), ελώ αξθεηά από απηά ζεσξνύληαη
απεηινύκελα. Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, ε Διιάδα θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε αξηζκώληαο
έλα πιήζνο πεξίπνπ 6000 ηαμηλνκηθώλ κνλάδσλ, από ηηο νπνίεο αξθεηέο αλαθέξνληαη
σο απεηινύκελεο (Georghiou & Delipetrou 2000, Κόθθνξεο & Αξηαλνύηζνπ 2000). Τα
Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινύλ ην 40% ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο
Διιάδαο. Δθηείλνληαη από ηα παξάιηα κέρξη πςόκεηξν 800 κ. θαη απαληνύλ ηόζν ζηε
λεζησηηθή ρώξα όζν θαη ζηελ επεηξσηηθή. Απαξηίδνληαη από ζεκαληηθό πινύην εηδώλ,
κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ελδεκηθά (Κόθθνξεο & Αξηαλνύηζνπ 2000).
Διαηαρατές ηφν Μεζογειακών οικοζσζηημάηφν

Τα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα – θαη ζηηο 5 πεξηνρέο ηεο Γεο όπνπ απαληνύλ –
έρνπλ εμειηρζεί θάησ από ηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ, δειαδή ηεο
θαινθαηξηλήο μεξαζίαο θαη ηεο ρακειήο δηαζεζηκόηεηαο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην
έδαθνο, αιιά θαη δηαηαξαρώλ, όπσο ησλ ηεθηνληθώλ δηεξγαζηώλ θαη ηεο θσηηάο. Οη
βηνθνηλόηεηεο ησλ Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ αληηκεησπίδνληαο ηε δηαηαξαρή ηεο
θσηηάο αλέπηπμαλ εμειηθηηθά ζηξαηεγηθέο απόθξηζεο, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κέζα από
κνξθνινγηθέο, θπζηνινγηθέο θαη θαηλνινγηθέο πξνζαξκνγέο ησλ εηδώλ ηνπο
(Αξηαλνύηζνπ 1998). Η θσηηά σζηόζν, σο πεξηβαιινληηθή δηαηαξαρή, ζπκβαίλεη κε
δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ζε θάζε πεξηνρή. Οη αλαθνξέο δίλνπλ έλα κεζνδηάζηεκα 10-15
ρξόλσλ γηα ηελ Ν. Αθξηθή θαη 30-50 ρξόλσλ γηα ηελ Καιηθόξληα θαη ηε Μεζνγεηαθή
ιεθάλε.
Η Μεζνγεηαθή ιεθάλε ππήξμε πόινο έιμεο ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ εδώ θαη
πάλσ από 10000 ρξόληα. Οη πξώηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο
Μεζνγεηαθέο πεξηνρέο αζθνύζαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πξαθηηθέο – γεσξγία,
θηελνηξνθία, ρξήζε θσηηάο – πνπ επεξέαδαλ δπλακηθά ην θπζηθό πεξηβάιινλ
δηαηεξώληαο όκσο απηήλ ηελ επίδξαζε κέζα ζηα όξηα ηεο θπζηθήο επαληζνξξνπεηηθήο
ηθαλόηεηαο (resilience) ησλ Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ (Rundel 1998, Groves
1998, Arianoutsou 2000). Με άιια ιόγηα, ν άλζξσπνο έρεη νπζηαζηηθά
ζπλδηακνξθώζεη ηα πξόηππα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηα κεζνγεηαθά ηνπία.
Τα ηειεπηαία 20 ρξόληα, όκσο, ραξαθηεξίδνληαη από εθηεηακέλεο θαη έληνλεο
αιιαγέο ζηε δπλακηθή απηή ηζνξξνπία, θαζώο κεγάιεο γεσξγηθέο εθηάζεηο
εγθαηαιείπνληαη, ν πιεζπζκόο ζπγθεληξώλεηαη ζηηο αθηέο, αλαπηύζζεηαη ν ηνπξηζκόο,
επεθηείλνληαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη εθαξκόδεηαη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Οη
αιιαγέο απηέο πξνθαινύλ αιιαγέο ζηε ρξήζε γεο, θαηά ζπλέπεηα ζηε δνκή ηνπ ηνπίνπ,
ζηα πξόηππα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηειηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνινγηθώλ
ζπζηεκάησλ.
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Βιοποικιλόηηηα και λειηοσργία μεζογειακών οικοζσζηημάηφν: μελέηες περιπηώζεφν ζηην
Ελλάδα

Θα αλαθεξζνύλ κε ζπληνκία δύν κειέηεο πεξηπηώζεσλ ζηελ Διιάδα:
– Η πεξίπησζε ηεο Γπηηθήο Κξήηεο
– Η πεξίπησζε ηνπ όξνπο Πεληέιε ζηελ Αηηηθή
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξώηεο κειέηεο επηιέρζεθε κηά δώλε ζηε Γπηηθή Κξήηε, ε
νπνία εθηείλεηαη από Βνξξά πξνο Νόην θαη θαιύπηεη πεξηνρέο γύξσ από ηηο εθβνιέο
ηνπ Ταπξσλίηε πνηακνύ κέρξη ηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνύ ηεο Σακαξηάο. Σηε δώλε απηή
κειεηήζεθαλ κε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηώλ νη κεηαβνιέο θάιπςεο γεο κεηαμύ 1945 θαη
1989. Οη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο πνπ εληνπίζηεθαλ είλαη νη αθόινπζεο: α)
εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθώλ εηήζησλ θαιιηεξγεηώλ ζε όθεινο ηεο αλάπηπμεο ηεο
ειαηνθαιιηέξγεηαο, β) εγθαηάιεηςε ηεο βόζθεζεο, γ) πύθλσζε ησλ αξαηώλ δαζηθώλ
ζπζηάδσλ θαη κεηαηξνπή ησλ καθί ζε αξαηέο δαζηθέο ζπζηάδεο θαη δ) ζπγθέληξσζε
νηθηζκώλ ζηε βόξεηα αθηή. Η δνκή ησλ θπηνθνηλνηήησλ ζηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο
εκθάληζε αιιαγέο ζηε ζύλζεζή ηεο, ζε όηη αθνξά ηελ εθπξνζώπεζε βηνηηθώλ κνξθώλ
(π.ρ. ζεξνθύησλ), ιεηηνπξγηθώλ νκάδσλ (π.ρ. ςπραλζώλ), αιιά θαη ηελ αλεύξεζε εηδώλ
εθηόο ησλ νξίσλ εμάπισζήο ηνπο. Οη πεγέο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξνπλ ηελ
παξνπζία 36 ελδεκηθώλ taxa, από ηα νπνία 6 πεξηιακβάλνληαη ζην Κόθθηλν Βηβιίν
(Phitos et al. 1995). Αλακέλεηαη όηη ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα πξόηππα ηεο
κσζατθόηεηαο ηνπ ηνπίνπ ζα επεξεάζεη ηα πξόηππα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε επίπεδν
εηδώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ νκάδσλ, άξα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεύηεξεο κειέηεο αλαπιάζηεθε ε θάιπςε γεο πνπ είρε ν
νξεηλόο όγθνο ηεο Πεληέιεο θαηά ηα έηε 1945, 1971 θαη 1995, κε ρξήζε
αεξνθσηνγξαθηώλ. Παξαηεξήζεθε εγθαηάιεηςε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο, παξνδηθή
αύμεζε ηεο δαζηθήο έθηαζεο θαη ηειηθά κείσζή ηεο κε ηαπηόρξνλε επέθηαζε ησλ
νηθηζκώλ εληόο ησλ νξίσλ ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ. Σην δηάζηεκα κεηαμύ 1971 θαη 1995
θαηαγξάθεηαη ζηελ πεξηνρή ηδηαίηεξα πςειόο αξηζκόο ππξθαγηώλ, κε ζεκεία έλαξμεο
δίπια ζηνπο νηθηζκνύο. Σηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαεί κε ζπρλόηεηα < 5 εηώλ κεηώλεηαη
ζεκαληηθά ε παξνπζία ιεηηνπξγηθώλ νκάδσλ-θιεηδηά (ςπραλζή), ε αθζνλία ησλ εηδώλ
είλαη θαηά 13% κηθξόηεξε, δελ ππάξρεη θπζηθή αλαγέλλεζε ηεο ραιεπίνπ πεύθεο θαη
δελ θαηαγξάθνληαη 3 ελδεκηθά taxa πνπ είραλ θαηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηα ππξνγελή Μεζνγεηαθά ελδηαηηήκαηα ε αιιειεπίδξαζε
δνκήο (πνηθηιόηεηαο) θαη ιεηηνπξγίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θαζεζηώο θσηηάο. Γηα ηελ
θαηαλόεζε απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε ησλ εηδώλ ζε
ιεηηνπξγηθέο νκάδεο, νη νπνίεο δηεθπεξαηώλνπλ δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο ζηα
νηθνζπζηήκαηα, ελώ ε απαξίζκεζε ησλ εηδώλ σο κέηξν ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θξίλεηαη
σο κε ηθαλνπνηεηηθή.
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Το γέλος Limonium (Plumbaginaceae) ζηε Νόηηα Πειοπόλλεζο
Αξηειάξε Π. & Γεωξγίνπ Ο.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιεψε
Τν γέλνο Limonium (Plumbaginaceae) αληηπξνζωπεύεηαη ζηε λόηηα Πεινπόλλεζν
από 12 taxa, γηα ηα νπνία δίλνληαη ε γεωγξαθηθή εμάπιωζε θαη νη ρξωκνζωκαηηθνί
αξηζκνί. Από απηά, ηα Limonium pylium, L. coronense, L. messeniacum θαη L.
kardamylii είλαη δηπινεηδή κε ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=18, ην L. ocymifolium s.l.
πνιππινεηδέο κε 2n=40-45, ηα L. hyssopifolium θαη L. sieberi πεληαπινεηδή κε 2n=42,
ην L. graecum ηεηξαπινεηδέο κε 2n=34, ην L. virgatum ηξηπινεηδέο κε 2n=27, ηα L.
albomarginatum θαη L. narbonense ηεηξαπινεηδή κε 2n=36 θαη ην L. sinuatum
δηπινεηδέο κε 2n=16. Η θπηηαξνγεωγξαθηθή εμάπιωζε ηωλ αλωηέξω εηδώλ δείρλεη κία
ζηαδηαθή επηθξάηεζε, από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, ηωλ πνιππινεηδώλ taxa έλαληη
ηωλ δηπινεηδώλ κε ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=18.

The genus Limonium (Plumbaginaceae) in South Peloponnisos
Artelari P. & Georgiou O.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, GR 265 00
Patras, Greece.
Abstract
The genus Limonium (Plumbaginaceae) is represented in south Peloponnisos by 12
taxa, for which geographical distribution and chromosome numbers are given. Among
them, Limonium pylium, L. coronense, L. messeniacum and L. kardamylii are diploid
with chromosome number 2n=18, L. ocymifolium s.l. is polyploid with 2n=40-45, L.
hyssopifolium and L. sieberi are pentaploid with 2n=42, L. graecum is tetraploid with
2n=34, L. virgatum is triploid with 2n=27, L albomarginatum and L. narbonense are
tetraploid with 2n=36, and L. sinuatum is diploid with 2n=16. The cytogeographical
distribution of the above taxa shows a gradual dominance, from west to east, of the
polyploid taxa against the diploid ones with chromosome number 2n=18.
Εηζαγωγή
Η κεγάιε κνξθνινγηθή πνηθηιόηεηα ηνπ γέλνπο Limonium ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ηωλ εηδώλ. Σηελ Διιάδα ην
γέλνο Limonium αληηπξνζωπεύεηαη από έλα ζεκαληηθό αξηζκό taxa (πεξίπνπ 40), κεξηθά
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από ηα νπνία ρξεηάδνληαη ηαμηλνκηθή δηεπθξίληζε. Σηα πιαίζηα ηεο βηνζπζηεκαηηθήο
κειέηεο ηνπ Limonium ζηελ Διιεληθό ρώξν, νη ζπγγξαθείο εξεύλεζαλ ηηο αθηέο ηεο
λόηηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ νπνία πνιύ ιίγα ζηνηρεία ήηαλ γλωζηά. Η πεξηνρή απηή
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ επεηδή απνηειεί ην ζύλδεζκν κεηαμύ ηεο δπηηθήο
Διιάδαο, ζηελ νπνία, ζύκθωλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, επηθξαηνύλ δηπινεηδή
taxa κε ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=18 (Αξηειάξε 1984, Artelari & Kamari 1986) θαη
ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ, όπνπ επηθξαηνύλ πνιππινεηδή taxa (Artelari 1989a-c, 1992,
Artelari & Georgiou 1999).
Υιηθά θαη κέζοδοη
Η εξγαζία απηή βαζίζηεθε ζηε κειέηε 86 πιεζπζκώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο
ζπγγξαθείο. Απνμεξακέλα δείγκαηα βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζην Βνηαληθό Μνπζείν
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (UPA). Μειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά έμε πιεζπζκνί ηνπ L.
ocymifolium, έλαο ηνπ L. graecum, δύν ηνπ L. virgatum θαη δύν ηνπ L. narbonense
(Δηθ. 1). Η κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε, έρεη πεξηγξαθεί από ηελ Αξηειάξε
(1984) θαη ηηο Artelari & Kamari (1986).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Σηε λόηηα Πεινπόλλεζν, θύνληαη ηα παξαθάηω 12 taxa ηνπ γέλνπο Limonium (Δηθ.
1):
L. pylium Artelari , L. coronense Artelari, L. messeniacum Artelari & Kamari, L.
kardamylii Artelari & Kamari
Τα είδε απηά αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηωλ ελδεκηθώλ taxa ηεο πεξηνρήο ηνπ Ινλίνπ
πειάγνπο, ηα νπνία είλαη δηπινεηδή κε 2n=2x=18 θαη βαζηθό ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό
x=9 (Αξηειάξε 1984, Artelari & Kamari 1986, 1995, 2000). Φαξαθηεξίδνληαη θπξίωο
από εύζξαπζηνπο θαη πνιύ δηαθιαδηζκέλνπο από ηε βάζε βιαζηνύο, θαζώο θαη από ηελ
παξνπζία, ζηα πεξηζζόηεξα από απηά, πνιπάξηζκωλ άγνλωλ θιάδωλ. Τν L. pylium,
εμαπιώλεηαη ζηηο αθηέο ηεο δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, θαη θζάλεη αλαηνιηθά κέρξη ηελ
πεξηνρή ηεο Μεζώλεο. Τν L. coronense, ην νπνίν ήηαλ γλωζηό κέρξη ζήκεξα κόλνλ από
ηελ πεξηνρή ηεο Κνξώλεο (Αξηειάξε 1984), βξέζεθε δπηηθόηεξα, βόξεηα ηνπ
αθξωηεξίνπ Αθξίηαο. Καη ηα δύν απηά taxa αλαπηύζζνληαη θπξίωο ζε αζβεζηνιηζηθά
βξάρηα. Τα L. messeniacum θαη L. kardamylii είλαη ηα αλαηνιηθόηεξα εκθαληδόκελα είδε
ηεο νκάδαο θαη θύνληαη ζηηο αθηέο ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο, ζε αζβεζηνιηζηθά θαη
θξνθαινπαγή βξάρηα.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

Δηθόλα

ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ

74

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

75

L. ocymifolium (Poiret) O. Kuntze
Υιηθό, ην νπνίν αλήθεη ζην L. ocymifolium group, ζπιιέρζεθε από βξαρώδεηο
παξαιηαθέο ηνπνζεζίεο θπξίωο ηεο αλαηνιηθήο θαη ηεο θεληξηθήο ρεξζνλλήζνπ. Τν
πιηθό απηό είλαη ζπγγελέζηεξν κε δύν από ηα taxa απηήο ηεο νκάδαο, ην L. ocymifolium
(Poiret) O. Kuntze, πνπ εμαπιώλεηαη θπξίωο ζην θεληξηθό θαη ζην λόηην Αηγαίν, θαη ην
L. runemarkii Rech. fil., ην νπνίν είλαη κέρξη ζήκεξα γλωζηό κόλνλ από ηε λόηηα
Δύβνηα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί ε ηαμηλνκηθή ζέζε ηωλ θπηώλ απηώλ κε ηε
κειέηε θαη ζύγθξηζε πεξηζζόηεξνπ πιηθνύ από ηα δύν αλωηέξω είδε. Σηε λόηηα
Πεινπόλλεζν ην taxon απηό αλαπηύζζεηαη ζπρλόηεξα ζε αζβεζηνιηζηθά βξάρηα, αιιά
επίζεο ζε κάξγεο, καξγαïθνύο ζρηζηνιίζνπο θαη θξνθαινπαγή βξάρηα. Φαξαθηεξηζηηθό
είλαη, όηη ππάξρεη ζε αθζνλία ζε όιε ηε βξαρώδε παξαιηαθή αθηή βόξεηα θαη λόηηα ηεο
Μνλεκβαζίαο, ελώ πξνο ηα δπηηθά ε εκθάληζή ηνπ γίλεηαη αξαηόηεξε κε δπηηθόηεξν
ζεκείν εύξεζήο ηνπ ηελ παξαιία ηεο Φαλεξωκέλεο, λόηηα ηεο Κνξώλεο. Τν L.
ocymifolium group πεξηιακβάλεη είδε ελδεκηθά ηεο Διιάδαο, ηα νπνία έρνπλ θύξηα
εμάπιωζε ζην Αηγαίν.
Οη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά βξέζεθαλ πνιππινεηδείο κε
ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 40 θαη 45. Γηα ην L. ocymifolium έρεη
αλαθεξζεί ν πεληαπινεηδήο αξηζκόο 2n=5x=43 από ηελ πεξηνρή ηωλ Κπθιάδωλ (Artelari
1989a), ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ην ζπλδπαζκό ηωλ δύν βαζηθώλ ρξωκνζωκαηηθώλ
αξηζκώλ ηνπ γέλνπο Limonium, x=8 θαη x=9 (2x8+3x9), ελώ δελ είλαη κέρξη ζήκεξα
γλωζηόο ν ρξωκνζωκαηηθόο αξηζκόο ηνπ L. runemarkii.
L. albomarginatum Brullo
Ο πιεζπζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα παξαζαιάζζηα αζβεζηνιηζηθά βξάρηα ηνπ
Γεξνιηκέλα ηνπ Ννκνύ Λαθωλίαο, έρεη πεξηγξαθεί από ηνλ Brullo (1988) ωο L.
albomarginatum, ην νπνίν ν αλωηέξω ζπγγξαθέαο ζεωξεί ωο είδνο ηαμηλνκηθά
απνκνλωκέλν. Όκωο ηα κνξθνινγηθά γλωξίζκαηα ηωλ θπηώλ απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ,
δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά θύιια κε ηελ εκθαλή αθίδα, νη πνιύ κηθξνί θαη ππθλνί
ζηάρεηο θαη ε απνπζία αγόλωλ θιάδωλ, είλαη επίζεο δηαγλωζηηθά γλωξίζκαηα ηνπ L.
doerfleri (Halácsy) Rech. fil., ην νπνίν είλαη ελδεκηθό ηεο Διιάδαο θαη έρεη δηάζπαξηε
εμάπιωζε ζην Αηγαίν. Η ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ πιηθνύ καο από ηελ αλωηέξω πεξηνρή
κε πιηθό ηνπ L. doerfleri από όιε ηελ πεξηνρή εμάπιωζήο ηνπ, πηζαλόλ λα απνδείμεη όηη
ν αλωηέξω πιεζπζκόο αλήθεη ζην είδνο απηό.
Ο Brullo (1988), αλαθέξεη γηα ην L. albomarginatum ηνλ ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό
2n=36.
L. graecum (Poiret) Rech. fil., L. hyssopifolium (Girard) Rech. fil., L. sieberi (Boiss.) O.
Kuntze

Τα taxa απηά αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηνπ L. graecum, ε νπνία εμαπιώλεηαη ζηελ
αλαηνιηθή Μεζόγεην. Τν L. graecum δηαθξίλεηαη από ηα γιαπθά θύιια θαη ηνπο
βιαζηνύο πνπ έρνπλ αδξά θαη ππθλά θύκαηα, ελώ ηα άιια δύν είδε έρνπλ θύιια θαη
βιαζηνύο κε ιεπηόηεξα θαη αξαηόηεξα θύκαηα. Τόζν ην L. hyssopifolium, πνπ είλαη
ελδεκηθό ηεο Διιάδαο, όζν θαη ηα L. graecum θαη L. sieberi έρνπλ ωο θύξηα πεξηνρή
εμάπιωζεο ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Αλαπηύζζνληαη ζε κεγάιε πνηθηιία παξαιηαθώλ
βηνηόπωλ, όπωο αζβεζηνιηζηθά θαη θξνθαινπαγή βξάρηα, κάξγεο, άκκν θαη ρώκα, θαη
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παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο αλαηνιηθήο
ρεξζνλήζνπ θαη ζηo Διαθoλήζη. Τν δπηηθόηεξν όξην εμάπιωζεο απηήο ηεο νκάδαο
θαίλεηαη λα είλαη ην Αθξωηήξην Ταίλαξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ ηα L.
hyssopifolium θαη L. sieberi. Η θπηηαξνινγηθή κειέηε ελόο πιεζπζκνύ ηνπ L. graecum
από ην Διαθνλήζη καο έδωζε ηνλ ηεηξαπινεηδή ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=4x=34. Ο
ίδηνο αιινπνιππινεηδήο αξηζκόο, o νπνίνο πξνέξρεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό 2x8+2x9,
θαζώο θαη ν επίζεο αιινπνιππινεηδήο (πεληαπινεηδήο) 2n=5x=43, έρνπλ βξεζεί γηα ην
L. graecum θαη από ηελ πεξηνρή ηωλ Κπθιάδωλ (Artelari 1989a). Τα taxa L.
hyssopifolium θαη L. sieberi είλαη επίζεο πεληαπινεηδή θαη έρνπλ ηνλ ίδην
αιινπνιππινεηδή ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=5x=42, πνπ πξνθύπηεη από ηνλ
ζπλδπαζκό 3x8+2x9 (Erben 1979, Artelari 1992).
L. virgatum (Willd.) Fourr.
Τν είδνο απηό έρεη επξεία εμάπιωζε ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη
ραξαθηεξίδεηαη από ηα εκθαλώο θπξηά ζηαρύδηα, ηνπο πνιπάξηζκνπο, έληνλα
δηρνηνκηθά δηαθιαδηζκέλνπο βιαζηνύο θαη ηνπο πνιπάξηζκνπο άγνλνπο θιάδνπο. Γελ
παξαηεξήζεθε ζπρλή παξνπζία ηνπ, αιιά βξέζεθε ζε δηάζπαξηεο ζέζεηο θαη ζηηο ηξεηο
ρεξζνλήζνπο ζε παξαιηαθά αζβεζηνιηζηθά θαη θξνθαινπαγή βξάρηα θαη ζε άκκν. Οη
δύν πιεζπζκνί ηνπ πνπ εμεηάζηεθαλ θπηηαξνινγηθά είλαη
ηξηπινεηδείο, κε
ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=3x=27. Ο αξηζκόο απηόο, πνπ πξνέξρεηαη από ηε βάζε x=9,
έξρεηαη ζε ζπκθωλία κε πξνεγνύκελεο αλαθνξέο γηα ην είδνο από ηελ πεξηνρή ηνπ
Ινλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ (Αξηειάξε 1984, Artelari 1989a, 1992), θαζώο θαη από ηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Erben 1979, Brullo & Pavone 1981).
L. narbonense Miller
Δίδνο κε επίζεο επξεία εμάπιωζε ζηηο αθηέο ηεο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο, δηαθξίλεηαη
από ηα κεγάια, κε πηεξνεηδή λεύξωζε θύιια. Αλαπηύζζεηαη ζε δηάζπαξηεο ηνπνζεζίεο
ζε όιε ηε λόηηα Πεινπόλλεζν, θπξίωο ζε αζβεζηνιηζηθά βξάρηα, αιιά θαη ζε αικπξνύο
βάιηνπο θαη άκκν. Η θπηηαξνινγηθή κειέηε έδεημε όηη ην είδνο είλαη ηεηξαπινεηδέο κε
βάζε x=9 θαη ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=4x=36. Ο αξηζκόο απηόο επηβεβαηώλεη
πξνεγνύκελεο αλαθνξέο από ηελ Διιάδα (Artelari 1992) θαη ηε Σηθειία (Brullo &
Pavone 1981).
L. sinuatum (L.) Miller
Πξόθεηηαη γηα έλα κεζνγεηαθό taxon, ην νπνίν δηαθξίλεηαη από ηα θνιπωηά θύιια
θαη ηνπο βιαζηνύο πνπ έρνπλ πηεξύγηα. Φύεηαη πνιύ ζπρλά ζηελ αλαηνιηθή ρεξζόλεζν,
θαίλεηαη λα απνπζηάδεη από ηελ θεληξηθή, ελώ ζηε δπηηθή βξέζεθε κόλν ζηηο πεξηνρέο
ηεο Πύινπ θαη ηεο Μεζώλεο. Σηηο πεξηζζόηεξεο ζέζεηο αλαπηύζζεηαη ζε ρώκα θαη
πέηξεο ηεο παξάθηηαο δώλεο, θύεηαη όκωο θαη ζε αζβεζηνιηζηθά θαη θξνθαινπαγή
βξάρηα. Τν είδνο απηό είλαη δηπινεηδέο κε 2n=2x=16 (Erben 1979, Brullo & Pavone
1981, Αξηειάξε 1984) θαη αλήθεη ζηελ νκάδα ηωλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Limonium κε
βαζηθό ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό x=8.
Η θπηηαξνγεωγξαθηθή εμάπιωζε ηωλ εηδώλ ηνπ Limonium ζηε λόηηα Πεινπόλλεζν
δείρλεη κία ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε, από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, ηωλ δηπινεηδώλ
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ελδεκηθώλ taxa κε ρξωκνζωκαηηθό αξηζκό 2n=18, από πνιππινεηδή πνπ έρνπλ ζπλήζωο
αιινπνιππινεηδείο ρξωκνζωκαηηθνύο αξηζκνύο. Η εμάπιωζε ηεο νκάδαο ηωλ
δηπινεηδώλ θαίλεηαη λα ζηακαηά ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο, θαη ην
αλαηνιηθόηεξν όξην ηεο, ζύκθωλα κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, είλαη νη ζέζεηο
αλεύξεζεο ηωλ L. messeniacum θαη L. kardamylii (Δηθ. 1).
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Μοληέιο εθηίκεζες ηες παραγόκελες βηοκάδας από βηοιογηθή
θαιιηέργεηα γισθού ζόργοσ [Sorghum bicolor (L.) Moench]
Αζπξνύδαο Ν., Παπαιέμε Φ. & Αγγειόπνπινο Κ.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Ρίν.
Περίιεψε
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα εκπεηξηθό κνληέιν πξόβιεςεο ηεο
παξαγόκελεο βηνκάδαο από βηνινγηθή θαιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ (Sorghum bicolor
(L.) Moench). Σν κνληέιν απηό απνηειεί ηξνπνπνίεζε ελόο αξρηθνύ κνληέινπ
(ΠΑ.ΒΙ.Ο.Ι) θαη βαζίδεηαη ζηελ πνιπσλπκηθή ζρέζε δεπηέξνπ βαζκνύ πνπ
δηαπηζηώζεθε αλάκεζα ζηελ αζξνηδόκελε μεξή βηνκάδα θαη ηελ αζξνηδόκελε
πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν λέν κνληέιν πξνζαξκόζηεθε θαη αμηνινγήζεθε
κε βάζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαιιηέξγεηαο ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ θαη ε
πξνζνκνίσζε ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο δίλεη ηηκέο πνπ πξνζεγγίδνπλ θαιύηεξα ηελ
πξαγκαηηθή.

A model for predicting biomass production from a biological
cultivation of sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]
Asproudas N., Papalexi F. & Angelopoulos K.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology, University of Patras, Rio 265 00.
Abstract
An empirical model for predicting biomass production in sweet sorghum (Sorghum
bicolor (L.) Moench) stands, biologically cultivated, will be presented. This model,
which is a modification of the initial model (I), is based on a second-degree polynomial
relation that exists between the accumulated dry biomass and the accumulated
intercepted radiation. The new model was modulated and validated on experimental data
derived from an area near to the University of Patras and the simulation of the produced
biomass gives results that are a very good approximation of the real data.
Εηζαγωγή
Γηεζλώο έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζύληαμεο ελόο κνληέινπ πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ
εκπεηξηθή ζρέζε πνπ ζπζρεηίδεη ηηο απνδόζεηο ζε βηνκάδα κε ηελ αμηνπνηήζηκε ειηαθή
αθηηλνβνιία (Monteith 1972). Έλα ηέηνην κνληέιν θαηαζθεπάζηεθε αξρηθά γηα
θαιιηέξγεηεο θαιακπνθηνύ, πξνζαξκόζηεθε δε θαη ηξνπνπνηήζεθε από Γάιινπο
εξεπλεηέο (Gosse et al. 1986) γηα ηελ πξόβιεςε ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο από

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

79

θαιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ. Έλα αλάινγν κνληέιν (ΠΑ.ΒΙ.Ο.Ι), κε κε γξακκηθή
κεηαβνιή ηνπ δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο, έρεη ήδε ζπληαρζεί (Παπαιέμε et al. 2000),
γίλνληαη δε πξνζπάζεηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ, ώζηε λα πξνζεγγίδεη όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξν ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γιπθνύ ζόξγνπ,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ από ηνλ Μάην έσο ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 1999. ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν ζην νπνίν
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί νη ζηαζεξέο ηηκέο α) ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
πνπ θζάλεη ζην αλώηεξν επίπεδν ηεο θπηηθήο θόκεο θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ κε ηηο κεηξνύκελεο εκεξήζηεο κέζεο ηηκέο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαη β) ηνπ ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (rue) κε κηα
γξακκηθή ζρέζε ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ πξνζπίπηνπζα θσηνζπλζεηηθά ελεξγό ειηαθή
αθηηλνβνιία (PAR).
Υιηθά θαη κέζοδοη
Αθνινπζήζεθε ε θιαζζηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο εμπειρικού μοντέλοσ.
Δπηιέρζεθαλ νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην κνληέιν, ζπληάρζεθε ην
δηάγξακκα ξνήο θαη ην πξόγξακκα επίιπζεο ησλ εμηζώζεσλ ζε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ FORTRAN. Οη ηηκέο ηεο κέζεο εκεξήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο R
(MJ) ιακβάλνληαη από πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην πξόγξακκα. Οη
ηηκέο ηνπ rue (grMJ-1) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ιακβάλνληαη από ηε
ζπλάξηεζε κεηαβνιήο ηνπ κε ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία εθθξαζκέλε σο
PAR. H ζπλάξηεζε απηή απνηειεί ηελ παξάγσγν ζπλάξηεζε ηεο πνιπσλπκηθήο ζρέζεο
πνπ πεξηγξάθεη ηελ κεηαβνιή ηεο αζξνηδόκελεο παξαγόκελεο βηνκάδαο, ζπλαξηήζεη
ηεο αζξνηδόκελεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. ηε ζπλέρεηα έγηλε αμηνιόγεζε ηεο
παξαγόκελεο βηνκάδαο πνπ πξνβιέπεη ην κνληέιν θαη ησλ αληίζηνηρσλ πεηξακαηηθώλ
δεδνκέλσλ θαιιηέξγεηαο γιπθνύ ζόξγνπ ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ.
Αποηειέζκαηα
1. Πεξηγξαθή ηνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ
Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγή βηνκάδαο σο ζπλάξηεζε ηεο
αζξoηδόκελεο αμηνπνηήζηκεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνύκελε
εξγαζία (Παπαιέμε et al. 2000). ηηο ζρέζεηο απηέο, ηόζν ε κέζε εκεξήζηα ειηαθή
αθηηλνβνιία (R), όζν θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (rue)
ζεσξήζεθαλ σο ζηαζεξέο κέζεο ηηκέο απηώλ ησλ παξακέηξσλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα
όκσο νη ηηκέο ηνπο αιιάδνπλ από κέξα ζε κέξα. Ο ζπληειεζηήο rue απνηειεί ην πειίθν
ηεο κεηαβνιήο ηεο αζξνηδόκελεο βηνκάδαο πξνο ηελ αληίζηνηρε αζξνηδόκελε
πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. Έρεη δηαπηζησζεί όηη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο νη
κεηαβνιέο απηώλ ησλ δύν παξακέηξσλ είλαη αλάινγεο θαη επνκέλσο ε ηηκή απηνύ ηνπ
πειίθνπ είλαη ζηαζεξή. Απηό ηζρύεη γηα δεδνκέλεο θαιιηεξγεηηθέο παξεκβάζεηο θαη κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρνπκε θαηλόκελα θαηαπόλεζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ιόγσ
έιιεηςεο λεξνύ ή ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί όηη ην πειίθν απηό
εμαξηάηαη από ην θαιιηεξγνύκελν είδνο θαη ηελ πνηθηιία (Russel et al. 1989). Γηα ηελ
πεξίνδν κεηά ηελ άλζεζε, νη ηηκέο ηνπ πειίθνπ απηνύ κεηώλνληαη ζρεηηθά, κε ζπλέπεηα ε
ζρέζε λα κελ είλαη πιένλ γξακκηθή. Δπεηδή ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζόξγνπ καο
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ελδηαθέξνπλ νη ηηκέο ηεο βηνκάδαο θαη πέξαλ ηεο πεξηόδνπ ηεο άλζεζεο, θξίλεηαη
αλαγθαίν λα ζπλππνινγίδνληαη ζην κνληέιν θαη νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ rue. ηελ
Δηθ. 1 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο αζξνηδόκελεο βηνκάδαο κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο
ηεο αζξνηδόκελεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο (Σζαγθάξεο 2000). Η ζπζρέηηζε κεηαμύ
ησλ δύν παξακέηξσλ εθθξάδεηαη κέζα από κηα πνιπσλπκηθή ζπλάξηεζε δεπηέξνπ
βαζκνύ (ζρέζε 1). Από ηε ζρέζε απηή ππνινγίδεηαη ε παξάγσγνο ζπλάξηεζε, πνπ δίλεη
ηηο ηηκέο ηνπ rue ζπλαξηήζεη ηεο αζξνηδόκελεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο (I) (ζρέζε
2).
f(I) = - 173,059 + 7,93Ι – 0,00565Ι2 (1)
f΄(I) = - 0,0113Ι + 7,93
(2)
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2. Λίζηα πξνγξάκκαηνο (Παξάξηεκα 1)
3. Πξνζνκνίσζε ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο θαη αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ
ηελ Δηθ. 2 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο μεξήο βηνκάδαο κε ην ρξόλν, όπσο ηελ
πξνβιέπεη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεηξακαηηθά δεδνκέλα κεηξήζεσλ ηεο ππέξγεηαο μεξήο βηνκάδαο
θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ–Οθησβξίνπ 1999 από ηξία πεηξακαηηθά ηεκάρηα πνπ είραλ
εγθαηαζηαζεί ζε έθηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παηξώλ. Οη πεηξακαηηθέο ηηκέο
ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπεη ην κνληέιν (Δηθ. 3) θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson
έρεη ηηκή R=+0.996, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ηζρπξήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο
αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο θαη ζηηο πξνβιεπόκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.
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Πίλαθαο 1. Γξακκηθή ζπζρέηηζε πεηξακαηηθώλ θαη πξνβιεπόκελσλ ηηκώλ
Y=A+B X
Παξάκεηξνο
A
B
R=0,996

Σηκή
162,48
1,029
SD=109,43

θάικα
69,35
0,036
N=8

P=0.0001

Σσδήηεζε
Μέρξη ζήκεξα, κνληέια ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ην δπλακηθό ηεο βηνκάδαο από γιπθό
ζόξγν έρνπλ πξνηαζεί από γάιινπο εξεπλεηέο, κε ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο θαζώο θαη από νκάδα βξεηαλώλ, πνπ έρνπλ
ζπληάμεη έλα δπλακηθό κνληέιν εθηίκεζεο ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο (WINSORG) κε
βάζε ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο θσηνζπλζεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο (Humphries & Long, 1995). Σα κνληέια απηά παξνπζηάδνπλ ην
κεηνλέθηεκα ηεο ππεξηίκεζεο ησλ ηηκώλ ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο, ηδηαίηεξα πξνο ην
ηέινο ηεο θαιιηέξγεηαο. Απηό ζεσξνύκε όηη νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνηνύλ
γηα ηελ πεξίνδν απηή ηηκέο ηνπ rue πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σν
πξνηεηλόκελν εκπεηξηθό κνληέιν ιακβάλεη ππ’ όςε ηνπ ηελ κεηαβνιή ηνπ rue θαζ’ όιε
ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, βαζίδεηαη ζε απιέο κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο, πνπ
ζπλήζσο είλαη εύθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ή θαη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηνρέο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ δείρλνπλ όηη απνηειεί κηα πνιύ θαιή πξνζέγγηζε γηα
ηελ εθηίκεζεο ηεο παξαγόκελεο βηνκάδαο. Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη επίζεο, ηελ αμηνιόγεζε ηνπ κε δεδνκέλα θαη από άιιεο πεξηνρέο,
θαζώο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα θαηλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ.
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Σζαγθάξεο Γ. 2000. Παξαγσγή βηνκάδαο/ βηαηζαλόιεο από θαιιηέξγεηα γιπθνύ ζόξγνπ
[Sorghum bicolor (L.) Moench]: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπληειεζηή αμνπνίεζεο ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο. Δξεπλεηηθή
Δξγαζία, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα.
Παράρηεκα 1 : Λίζηα προγράκκαηος
double precision I,k,L,t,W,xc,y,Wday,SR
integer a,x,F,C,B,J,V
real PAR(273)
DATA
(PAR(J),J=162,27)/0.05,0.15,0.32,0.53,0.78,
0.98,1.61,2.59,3.98,5.69,6.88,9.27,11.95,
15.31,17.94,21.84,26.06,30.61,35.62,40.55,
45.21,49.33,54.62,60.72,66.99,73.48,80.079,
86.90,93.76,101.79,109.91,117.99,126.04,
134.00,142.62,149.39,157.84,167.14,176.39,
185.90,195.20,204.73,214.40,223.53,233.19,
243.69,254.02,264.16,274.17,284.09,294.41,
304.62,315.23,325.46,335.58,345.42,355.36,
365.17,375.03,384.51,393.61,401.26,410.82,
420.99,430.81,441.16,451.17,461.06,470.49,
479.79,489.15,498.01,507.49,517.04,525.84,
535.02,544.05,553.00,559.56,569.15,578.62,
583.79,591.42,598.98,608.14,617.75,626.42,
634.42,643.18,650.73,656.93,665.47,671.70,
676.65,681.95,688.16,696.03,702.05,706.94,
711.66,715.56,722.40,728.67,735.52,742.10,
748.46,754.60,760.58,766.62,772.55,778.28,
783.15/
real R(273)
DATA(R(V),V=162,27)/26.65,28.27,28.25,
27.52,26.51,17.49,26.93,27.11,28.48,28.04,
16.03,27.62,26.99,30.05,21.15,28.51,28.26,
28.18,28.85,26.62,23.62,19.79,24.10,26.47,
26.03,25.81,25.26,25.21,24.48,27.80,27.28,
26.39,25.65,24.79,26.25,20.17,24.72,26.72,
26.13,26.45,25.50,25.78,25.83,24.13,25.23,
27.15,26.46,25.77,25.23,24.84,25.43,25.75,
26.23,25.68,25.35,24.90,25.23,24.52,24.52,
23.43,23.61,19.37,22.89,24.33,23.37,24.43,
23.48,22.81,21.23,20.97,20.58,22.58,23.63,
23.92,21.43,22.33,22.28,22.22,15.87,22.75,
22.76,12.25,17.00,18.93,21.68,22.91,21.06,
18.79,21.48,18.13,16.05,19.47,15.36,12.31,

13.25,15.64,19.98,15.43,13.69,12.60,10.63,
19.02,17.29,19.12,18.74,18.77,18.36,18.13,
18.37,18.14,17.66,15.53/
open(1,file="sorghum.dat")
print*,"JULIAN DAY OF SOWN:"
read*,F
print*,"DAYS TO ESTIMATE:"
read*,C

print*,"NUMBER OF REPEATS:"
read*,B
y=-0.78591
xc=233.53
k=0.6
W=0
a=0
x=F
2 a=a+1
1 x=x+1
Wday=0
rue=0
t=0
L=0
I=0
t=-0.0004118*(x-xc)**2
L=y+5.12188*exp(t)
write(1,*)"JULIAN DAY:",x
write(1,*)"LAI :",L
I=0.48*(1-exp(-k*L))
write(1,*)"I :",I
write(1,*)"PARi :",PAR(x)
rue=-0.0113*PAR(x)+7.928
write(1,*)"rue :",rue
write(1,*)"R :",R(x)
Wday=I*R(x)*rue
write(1,*)"Wday :",Wday
W=W+Wday
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write(1,*)"__________"
write(1,*)
if (x.LT.(a*C+F)) then
goto 1
else
write(1,*)"TOTAL BIOMASS AT
",x,"DAY:",W
write(1,*)
write(1,*)
end if
if (a.LT.B) then
goto 2
else
end if
close(1)
end
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Μεηαβοιές ζηελ οργάλωζε ηοσ θσηηαροζθειεηού θαηά ηε δηάρθεηα
ηοσ θσηηαρηθού θύθιοσ ηες Dictyota dichotoma (Phaeophyceae)
κεηά από επίδραζε κε taxol
Βαξβαξήγνο Β. & Καηζαξόο Χ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 157 84 Αζήλα.
Περίιεψε
Με ηε βνήζεηα αλνζνθζνξηζκνύ κειεηήζεθαλ ζε επίπεδν νπηηθνύ κηθξνζθνπίνπ
ηα απνηειέζκαηα επίδξαζεο κε 10κΜ taxol γηα 4 ώξεο ζε θύηηαξα ηνπ Φαηνθύθνπο
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamour. Τα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ήηαλ:
α) Σηα αθξαία κεζνθαζηθά θύηηαξα δελ παξαηεξήζεθε ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ (ΜΣ), θαηλόκελν πνπ δελ εθδειώζεθε ζε ππναθξαία θύηηαξα ηεο ίδηαο
θάζεο. Σε όια ηα κεζνθαζηθά θύηηαξα παξαηεξήζεθε ζρεκαηηζκόο κηθξνύ αξηζκνύ
πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ. β) Σηα κηησηηθά θύηηαξα βξέζεθαλ λα ζπλππάξρνπλ αζηέξεο ΜΣ,
κηησηηθή άηξαθηνο, πεξηππξεληθνί θαη ελδνπιαζκηθνί ΜΣ ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο.
Επίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ζπκπύθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο δε ζπκβάδηδε κε ηελ
νξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ. γ) Η θπηνθίλεζε αλάζρεηαη από ηελ taxol. Σηα αθξαία θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιινηώζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ ΜΣ, ελώ
ζηα ππναθξαία θπηνθηλεηηθά θύηηαξα εθηόο από δηαηάξαμε ηεο νξγάλσζεο ησλ ΜΣ
παξαηεξήζεθε θαη αιιαγή ηεο ζέζεο θαη ηεο κνξθήο ησλ ππξήλσλ.

Changes in the cytoskeleton organization during the cell cycle of Dictyota dichotoma (Phaeophyceae) after taxol treatment
Varvarigos V. & Katsaros C.
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, 157 84 Athens,
Greece.
Abstract
Τhe effects of 10κΜ taxol for 4 hours on vegetative cells of the brown alga Dictyota dichotoma (Hudson) Lamour were studied by immunofluoresence. The basic results
were: a) No focal point of microtubules (Mts) was observed in apical interphase cells.
This phenomenon was not found in subapical cells. A limited number of cortical/subcortical Mts was observed in all interphase cells. b) During mitosis Mt-asters were
found together with spindle, perinuclear and endoplasmic Mts in different configurations. In addition, in many cases the chromatin condensation was not corresponding

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

85

with the Mt organization. c) Cytokinesis was inhibited by taxol. In apical cytokinetic
cells significant alterations in the Mt organization were found. In subapical cytokinetic
cells, apart from the disturbance in the Mt network, changes in the position and the
structure of the daughter nuclei were observed.
Εηζαγωγή
Τα θύηηαξα ησλ Φαηνθπθώλ ραξαθηεξίδνληαη από απνπζία πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ αληίζηνηρσλ κε απηνύο ησλ αλσηέξσλ θπηώλ θαη ηελ ύπαξμε ελόο ή δύν ζεκείσλ ζύγθιηζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα θεληξνζσκάηηα (ΚΣ). Σηα κεζνθαζηθά θύηηαξα ππάξρεη έλα
δίθηπν πεξηππξεληθώλ θαη ελδνπιαζκηθώλ ΜΣ. Σηελ αξρή ηεο πξόθαζεο νη κε πεξηππξεληθνί ΜΣ εμαθαλίδνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη ραξαθηεξηζηηθνί πξνθαζηθνί αζηέξεο. Η
κεηαθαζηθή άηξαθηνο πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ θαηαιάκβαλε ν ππξήλαο. Οη θπηνπιαζκαηηθνί ΜΣ εκθαλίδνληαη μαλά θαηά ηελ αλάθαζε κε ηε κνξθή αζηέξσλ. Η
ηειόθαζε θαη ε θπηνθίλεζε ραξαθηεξίδνληαη από κία ζεηξά γεγνλόησλ, όπσο ε πξνζέγγηζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ ππξήλσλ θαη ν ζρεκαηηζκόο θπηνθηλεηηθνύ δηαθξάγκαηνο (Katsaros & Galatis 1992).
Η taxol είλαη έλα δηηεξπελνεηδέο πνπ απνκνλώλεηαη από ην Γπκλόζπεξκo Taxus
brevifolia θαη πξνάγεη ηνλ in vitro πνιπκεξηζκό ησλ ΜΣ (Schiff et al. 1979), ελώ ηαπηόρξνλα ζηαζεξνπνηεί ηνπο ήδε ζρεκαηηζκέλνπο ΜΣ (Caplow et al. 1994). Η δξάζε
απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο θξίζηκεο ζπγθέληξσζεο πνιπκεξηζκνύ ηεο ζσιελίλεο
(Morejohn & Fosket 1991, Wilson & Jordan 1994). Οη ζπλέπεηεο ηεο επίδξαζεο ηεο
taxol ζε δσληαλά θύηηαξα έρνπλ κειεηεζεί ηόζν ζε αλώηεξα θπηά (Yasuhara et al.
1993, Panteris et al. 1995), όζν θαη ζε δώα (De Brabander et al. 1986, Yvon et al.
1999). Σηα θύθε έρεη δηεμαρζεί κόλν κία ηέηνηα κειέηε ζηα αθξαία θύηηαξα ηνπ λεκαηνεηδνύο Φαηνθύθνπο Sphacelaria rigidula (Dimitriadis et al. 2001). Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα από απηή ηε κειέηε είλαη όηη ζηα αθξαία κεζνθαζηθά θύηηαξα ηεο S. rigidula
νη ελδνπιαζκηθνί, πεξηππξεληθνί θαη νη ΜΣ ησλ ΚΣ ζρεδόλ εμαθαλίδνληαη κεηά ηελ
επίδξαζε, ελώ παξάιιεια παξαηεξείηαη ζρεκαηηζκόο κεγάινπ αξηζκνύ θαιά νξγαλσκέλσλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ππνπεξηθεξεηαθώλ δεζκίδσλ ΜΣ. Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο έδεημαλ δηαθνξέο ηεο δξάζεο ηεο taxol κεηαμύ αθξαίσλ θαη ππναθξαίσλ θπηηάξσλ ηεο S. rigidula. Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δξάζε ηεο taxol ζην αθξαίν
θαη ζηα ππναθξαία θύηηαξα ηνπ ηαηληνεηδνύο ζαιινύ ηνπ Φαηνθύθνπο D. dichotoma.
Τν θπηό απηό επειέγε γηαηί παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθό πξόηππν αύμεζεο ηνπ αθξαίνπ
θπηηάξνπ, θαζώο θαη κνξθνγέλεζεο ηνπ ζαιινύ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γηα ηε κεζνδνινγία ηεο θαιιηέξγεηαο, επίδξαζεο θαη ην πξσηόθνιιν ηνπ αλνζνθζνξηζκνύ βιέπε Dimitriadis et al. (2001).
Αποηειέζκαηα
Μεηά ηελ επίδξαζε κε taxol, ζε αθξαία κεζνθαζηθά θύηηαξα βξέζεθε κε ηε βνήζεηα αλνζνθζνξηζκνύ όηη ην πεξηππξεληθό θαη ελδνπιαζκηθό δίθηπν ησλ ΜΣ δηαηεξεί
ζε γεληθέο γξακκέο ηελ νξγάλσζή ηνπ. Η βαζηθή δηαθνξά από ην θπζηνινγηθό είλαη ε
απνπζία ζαθώλ ζεκείσλ ζύγθιηζεο ζηηο ζέζεηο ησλ θεληξνζσκαηίσλ θαη ε εκθάληζε
ελόο κηθξνύ αξηζκνύ δεζκώλ ή κεκνλσκέλσλ ΜΣ ζην πεξηθεξεηαθό θαη ππνπεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα (Εηθ. 1). Σηα ππναθξαία κεζνθαζηθά θύηηαξα, ε taxol δελ επεξεάδεη
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ηα θεληξνζσκάηηα, αιιά πξνθαιεί δεκηνπξγία κηθξνύ αξηζκνύ πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ (Εηθ. 2).
Σε θύηηαξα πνπ ε ζπκπύθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο έδεηρλε όηη εηζέξρνληαη ζηε κίησζε, παξαηεξήζεθαλ δηάθνξεο εηθόλεο νξγάλσζεο ησλ ΜΣ, από εληειώο κεζνθαζηθή
έσο πξνθαζηθή. Σε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηπηώζεηο, ε ρξσκαηίλε ήηαλ πεξηζζόηεξν ζπκππθλσκέλε από ην αλακελόκελν, θηάλνληαο αθόκα ζηελ εκθάληζε δηάζπαξησλ ρξσκνζσκάησλ
(Εηθ. 3).
Επίζεο,
βξέζεθαλ
θύηηαξα
όπνπ ν
θπηηαξνζθειεηόο
είρε
πξνθαθαζηθή
νξγάλσζε,
ελώ
ηαπηόρξν
ξνλα δηαηεξνύζε
κεζνθαζη
ζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
(Εηθ. 4).
Τα
κεηαθαζη
ζηθά
θύηηαξα
εκθάλη
Εηθόλα 1-9. 7, 8α θαη 9, βιαζηεηηθά θύηηαξα ύζηεξα από επίδξαζε κε
ληζαλ
taxol, όπσο θαίλνληαη ζε κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ κεηά από αλνζνζήκαλζε
ζεκαληηζσιελίλεο. Σηηο έλζεηεο εηθόλεο θαη ζηελ Εηθ. 8β, θαίλεηαη ην DNA κεηά
θέο
αιινηώ
από ρξώζε κε Hoesch 33258. Εηθ. 1, 2, κεζνθαζηθά θύηηαξα. 3-7, κηησηηθά θύηηαξα. 8, 9, θπηνθηλεηηθά θύηηαξα. Η γξακκή κεγέζπλζεο ζηελ Εηθ.
ώζεηο κε
1=10κm. Τελ ίδηα κεγέζπλζε έρεη θαη ε Εηθ. 9. Σηελ Εηθ. 2=10κm, θαη ηελ
θνηλό ραίδηα κεγέζπλζε έρνπλ νη Εηθ. 3- 8.
ξαθηεξηζηηθό
ΜΣ πνπ μεθηλνύλ είηε ζε δέζκεο, είηε κεκνλσκέλνη από ηνπο πόινπο ηεο αηξάθηνπ θαη
θαηεπζύλνληαη πξνο ην θπηόπιαζκα ζρεκαηίδνληαο αζηέξεο (Εηθ. 5). Σε πην αθξαίεο
πεξηπηώζεηο, παξαηεξήζεθε κία θαιά ζρεκαηηζκέλε άηξαθηνο πεξηβαιιόκελε από έλαλ
“πεξηππξεληθό δαθηύιην” από ΜΣ. Σηα ίδηα θύηηαξα ππήξραλ ζηνπο πόινπο αζηέξεο
από όπνπ μεθηλνύζαλ επηκήθεηο δέζκεο ΜΣ κε δηεύζπλζε παξάιιειε πξνο ηνλ θαηά
κήθνο άμνλα ηνπ θπηηάξνπ (Εηθ. 6). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα πεξηζζόηεξα κεηαθα-
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ζηθά θύηηαξα ηα ρξσκνζώκαηα δε δηαηάζζνληαη απζηεξά ζην ηζεκεξηλό επίπεδν (Εηθ.
6).
Σηελ αλάθαζε ε taxol ζπρλά είρε σο ζπλέπεηα λα κε δηαρσξίδνληαη νη δύν νκάδεο
ησλ ρξσκνζσκάησλ. Η ηειόθαζε δε θάλεθε λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα από ηελ taxol, αλ
θαη παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ζέζε ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ θαη ε
νξγάλσζε ησλ ΜΣ εκθαλίδεηαη αζύκκεηξε (Εηθ. 7).
Η πςειόηεξε ζπρλόηεηα δηπύξελσλ θπηηάξσλ ζην επεξεαζκέλν πιηθό ζε ζρέζε
κε ην κάξηπξα δείρλεη αλάζρεζε ηεο θπηνθίλεζεο. Σηα ππναθξαία θύηηαξα θαη θπξίσο
ζηα επηκήθε παξαηεξήζεθε δηαηάξαμε ηεο ζέζεο θαη ηεο κνξθήο ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ, θαζώο θαη ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ησλ ΜΣ. Ο έλαο ππξήλαο εκθαλίδεηαη κεγαιύηεξνο θαη ιηγόηεξν ζπκππθλσκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ άιιν. Αθόκα, ν ιηγόηεξν ζπκππθλσκέλνο ππξήλαο βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην ηνίρσκα από όηη ν άιινο.
Οη ΜΣ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ πεξηζζόηεξν απνζπκππθλσκέλν ππξήλα είλαη πεξηζζόηεξνη θαη επηπιένλ, από ην ΚΣ μεθηλνύλ ΜΣ νη νπνίνη θαηεπζήλνληαη πξνο ην ηνίρσκα.
Αληίζεηα, νη ΜΣ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ άιιν ππξήλα δε ζρεκαηίδνπλ έλα ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλν δίθηπν θαη βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζην ηνίρσκα (Εηθ. 8). Τα αθξαία δηπύξελα θύηηαξα είραλ έλα πινύζην, πνιύπινθν θαη έληνλα θζνξίδνλ δίθηπν ΜΣ. Τν δίθηπν απηό πεξηέβαιιε θαη ηνπο δύν ππξήλεο (πνπ βξίζθνληαλ πνιύ θνληά) θαη είρε δύν,
έλα ή θαλέλα ζεκείν ζύγθιηζεο (Εηθ. 9).
Σσδήηεζε
Η απώιεηα ησλ ζεκείσλ ζύγθιηζεο ζηα κεζνθαζηθά θαη θπηνθηλεηηθά αθξαία θύηηαξα δείρλεη όηη ε taxol επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΣ, όπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί ζε
αθξαία θύηηαξα ηεο S. rigidula (Dimitriadis et al. 2001) θαη ζε δσηθά θύηηαξα (De Brabander et al. 1986). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ζηε D. dichotoma θαη ζηελ S. rigidula
ην θαηλόκελν απηό απαληάηαη κόλν ζηα αθξαία θύηηαξα. Απηό πηζαλώο νθείιεηαη ζε
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θπηνπιάζκαηνο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ΚΣ κεηαμύ ησλ αθξαίσλ
θαη ησλ ππναθξαίσλ θπηηάξσλ. Επίζεο, ηα αθξαία θύηηαξα έρνπλ δηαθνξεηηθό ξπζκό
αύμεζεο ζε ζρέζε κε ηα ππναθξαία θαη θαηά ζπλέπεηα, ε δξάζε ηεο taxol είλαη δπλαηόλ
λα δηαθνξνπνηείηαη όπσο ζπκβαίλεη κεηαμύ θαξθηληθώλ θαη θπζηνινγηθώλ θπηηάξσλ
(Heinstein & Chang 1994). Η παξνπζία πεξηθεξεηαθώλ θαη ππνπεξηθεξεηαθώλ ΜΣ
κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο πεξηθεξεηαθώλ θέληξσλ νξγάλσζεο, όπσο
ζπκβαίλεη ζηα αλώηεξα θπηά (Panteris et al. 1995). Η παξνπζία πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ θαη
ζηα ππναθξαία θύηηαξα όπνπ δηαηεξνύληαη ηα ζεκεία ζύγθιηζεο γύξσ από ηνλ ππξήλα,
ειαηηώλεη ηελ πηζαλόηεηα δηάρπζεο πεξηθεληξπιιηαθνύ πιηθνύ, ππόζεζε πνπ έρεη δηαηππσζεί ζηελ πεξίπησζε ησλ αθξαίσλ θπηηάξσλ ηεο S. rigidula (Dimitriadis et al.
2001). Πάλησο είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ν ζρεκαηηζκόο πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ
ζηε D. dichotoma ιακβάλεη ρώξα ζε πνιύ κηθξόηεξν βαζκό ζε ζρέζε ηελ S. rigidula,
θαηλόκελν πνπ πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην βξαδύηεξν ξπζκό αύμεζεο ησλ θπηηάξσλ ηεο
D. dichotoma.
Η taxol όπσο ήδε αλαθέξζεθε έρεη ηελ ηδηόηεηα λα ζηαζεξνπνηεί ηνπο ήδε ππάξρνληεο ΜΣ (Caplow et al. 1994). Η είζνδόο ηεο ινηπόλ ζηα κεζνθαζηθά θύηηαξα έρεη σο
ζπλέπεηα ηεο ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ, ελώ ε ζπκπύθλσζε ηνπ ππξήλα
πξνρσξεί αλεμάξηεηα. Η taxol, πέξα από ηελ ηδηόηεηά ηεο λα ζηαζεξνπνηεί ηνπο ΜΣ,
πξνάγεη θαη ην ζρεκαηηζκό λέσλ (Schiff et al. 1979) θαη έηζη ζε θάπνηα θύηηαξα ιακβάλεη ρώξα ζρεκαηηζκόο πξνθαζηθώλ αζηέξσλ, θαζώο θαη αηξάθηνπ, ρσξίο λα έρνπλ
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απνδηνξγαλσζεί νη πξνϋπάξρνπζεο δνκέο ΜΣ. Οη αζηέξεο πνπ απαληώληαη ζηελ άηξαθην ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ππνιείκκαηα πξνθαζηθώλ αζηέξσλ ή αλαθαζηθνί αζηέξεο
πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηε ζηαζεξνπνηεκέλε άηξαθην, αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο όηη ν
δηαρσξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ δελ πξνρσξεί.
Η θπηνθίλεζε, είλαη γλσζηό όηη επεξεάδεηαη έληνλα από δηαηάξαμε ησλ ΜΣ πνπ
θαίλνληαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία (Dimitriadis et al. 2001).
Τα θπηνθηλεηηθά ππναθξαία θύηηαξα κεηά από επίδξαζε κε taxol εκθαλίδνπλ πνιηθή
νξγάλσζε. Η εγθαζίδξπζε ηεο νξγάλσζεο απηήο θαίλεηαη πσο αξρίδεη από ηελ ηειόθαζε. Οη δηαθνξέο ζε όηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ΜΣ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ θάζε έλα
από ηνπο δύν ζπγαηξηθνύο ππξήλεο κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ηε ζέζε εηζόδνπ ηεο νπζίαο ζην θύηηαξν ή ηελ ύπαξμε κηθξνπεξηβαιιόλησλ κέζα ζε απηό κε δηαθνξεηηθέο
δπλαηόηεηεο ην θαζέλα ζε όηη αθνξά ηνλ πνιπκεξηζκό ησλ ΜΣ θαη ηα νπνία γίλνληαη
δηαθξηηά κόλν κεηά ηε δξάζε ηεο taxol.
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Αλάισζε ηες βιάζηεζες θαη ηφλ εδαθηθώλ ζσλζεθώλ ζηε
ιηκλοζάιαζζα ηες Επαλφκής
Βαζηιείνπ Α.,1, 2 Μπακπαιώλαο Γ.1 & Greuter W.2
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Περίιευε
Η ακκόθηιε θαη αινθπηηθή βιάζηεζε ηνπ παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο
ιηκλνζάιαζζαο ηεο Δπαλσκήο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (Βόξεηα Διιάδα) κειεηήζεθε
θπηνθνηλσληνινγηθά κε ηε κέζνδν ηνπ Braun-Blanquet. Γηαθξίζεθαλ 20 ελόηεηεο
βιάζηεζεο κε 22 ππνελόηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζηηο θιάζεηο Cakiletea maritimae,
Ammophiletea, Molinio-Juncetea, Phragmitetea australis, Juncetea maritimi, Quercetea
ilicis, Nerio-Tamaricetea, Thero-Salicornietea θαη Sarcocornietea fruticosae. Γηα λα
ππνζηεξηρζεί ε ζηελή ζρέζε ηεο δώλσζεο ηεο βιάζηεζεο κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο
κεηξήζεθαλ ε θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ε αιαηόηεηα, ην pH, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε
CaCO3 θαη ζε νξγαληθή νπζία, ζε δείγκαηα εδάθνπο. Σρεηηθά κε ηε ρισξίδα ηεο
πεξηνρήο θαηαγξάθεθαλ 235 taxa.

Analysis of vegetation and soil conditions of the Epanomi lagoon
complex
Vasiliou A.,1, 2 Babalonas D.1 & Greuter W.2
1

Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology, Aristotle
University, 540 06 Thessaloniki, Greece.
2
ZE Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität
Berlin, Königin-Luise-Str. 6-8, D-141 91 Berlin, Deutscland.

Abstract
The psammophytic and halophytic vegetation of the coastal ecosystem of the
Epanomi lagoon complex in Central Makedonia (Northern Greece) was studied from a
phytosociological point of view according to the Braun-Blanquet method. 20 vegetation
units with 22 subunits were distinguished. They belong to the classes Cakiletea
maritimae, Ammophiletea, Molinio-Juncetea, Phragmitetea australis, Juncetea maritimi,
Quercetea ilicis, Nerio-Tamaricetea, Thero-Salicornietea and Sarcocornietea fruticosae.
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In order to support the close relationship between vegetation zones and soil conditions,
soil texture, salinity, pH, concentration of CaCO3 and organic matter in soil samples
were measured. Concerning the flora of the area 235 taxa were found.
Εηζαγφγή
Τν παξάθηην νηθνζύζηεκα ηεο ιηκλνζάιαζζαο Δπαλσκήο βξίζθεηαη ζην λνκό
Θεζζαινλίθεο θαη έρεη έθηαζε πεξίπνπ 6 km2. Πεξηιακβάλεη έλα θαιά αλαπηπγκέλν
ακκνζηληθό ζύζηεκα θαη κηα επίπεδε έθηαζε αιαηνύρσλ εδαθώλ, ε νπνία επεξεάδεηαη
από ηε ιηκλνζάιαζζα. Ωο παξάθηηνο πγξόηνπνο είλαη ζεκαληηθόο ιόγσ ηεο κεγάιεο
πνηθηινκνξθίαο ελδηαηηεκάησλ πνπ θηινμελνύλ κηα πινύζηα θαη ελδηαθέξνπζα
νξληζνπαλίδα. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ε πεξηνρή "Ληκλνζάιαζζα Δπαλσκήο" είλαη κηα
από ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο πξνηάζεθαλ γηα έληαμε ζην Παλεπξσπατθό Γίθηπν Φύζε
2000.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γηα ηε θπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο βιάζηεζεο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν BraunBlanquet (1964) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 235 θπηνιεςίεο ζε όιε ηελ πεξηνρή (Vasiliou
2000). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θπηνιεςηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα "ΤΑΒ für
Windows" Version 3.2 (Peppler 1988). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπηηθώλ taxa
ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε Flora Europaea (Tutin et al. 1968-1980, 1993). Η
νλνκαηνινγία αθνινπζεί ηελ Flora Europaea, ην Med-Checklist (Greuter et al. 1984,
1986, 1989) θαη ηελ Flora Hellenica (Strid & Tan 1997). Αλαιύζεθαλ 25 δείγκαηα
εδάθνπο αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ πεξηζζόηεξσλ ελνηήησλ βιάζηεζεο
ηεο πεξηνρήο. Οη αλαιύζεηο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε έγηλαλ κε θαζίδεζε θαη
μεξά θνζθίληζε (Αιεμηάδεο 1977), γηα ηελ αιαηόηεηα κε κέηξεζε ησλ ηόλησλ ηνπ
ρισξίνπ κε ειεθηξόδην, γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αλζξαθηθό αζβέζηην κε
νγθνκέηξεζε ηνπ CO2 κε ην αζβεζηόκεηξν ηνπ Bernhard (Αιεμηάδεο 1977), γηα ην pH
ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξόδην πάινπ θαη γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε
νξγαληθή νπζία εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο ηεο πγξάο θαύζεσο θαηά ηνπο Walkley θαη
Black (Aιεμηάδεο 1977) .
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Α. Βιάζηεζε

Παξά ηε κηθξή έθηαζή ηεο ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη 20 δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο
βιάζηεζεο κε 22 ππνελόηεηεο. Καηά ηελ θαηάηαμε ηεο βιάζηεζεο ζε ηύπνπο
νηθνηόπσλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ δηαθξίζεθαλ 10 δηαθνξεηηθνί ηύπνη
νηθνηόπσλ ζηελ πεξηνρή.
Σπληαμηλνκηθή ζύλνςε (ζε παξέλζεζε νη θσδηθνί ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαηά
Νηάθεο et al. 1999, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ελόηεηεο βιάζηεζεο).
CAKILETEA MARITIMAE Tx. & Prsg. 1950
Euphorbietalia peplis Tx. 1950
Euphorbion peplis Tx. 1950
Salsolo-Cakiletum aegyptiacae Costa & Manz. 1981 corr. Rivas-Martinez et al. 1992 (1210 Μνλνεηήο
βιάζηεζε κεηαμύ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο)
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AMMOPHILETEA Br.-Bl. & Tx. 1943
Ammophiletalia Br.-Bl. (1931) 1933
Ammophilion Br.-Bl. (1921) 1933
Cypero mucronati-Agropyretum juncei (Kühnholtz-Lordat 1923) Br.-Bl. 1933, nom. mut. FernándezPrieto & Díaz-Gonzáles 1991 (2110 Υπνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο)
Medicagini marinae-Ammophiletum australis Br.-Bl. 1921, corr. et nom. inv. Fernández-Prieto & DíazGonzáles 1991 (2120 Κηλνύκελεο ζίλεο ηεο αθηνγξακκήο κε Ammophila arenaria (ιεπθέο ζίλεο)
Cyperus capitatus-θνηλσλία (2120)
Ephedro distachyae-Silenetum grisebachii Oberd. 1952, nom. corr. (2220 Θίλεο κε Euphorbia
terracina)
MOLINIO-JUNCETEA Br.-Bl. (1931) 1947
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947
Scirpus holoschoenus-θνηλσλία (2190 Υγξέο θνηιόηεηεο κεηαμύ ησλ ζηλώλ)
Imperata cylindrica-θνηλσλία (2190)
PHRAGMITETEA AUSTRALIS Tx. & Prsg. 1942
Phragmitetalia australis Koch 1926
Phragmition australis Br.-Bl. 1931
Σπζηάδεο ηνπ Phragmites australis (2190)
JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. (1931) 1952
Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1933
Juncion maritimi Br.-Bl. 1931
Juncetum maritimi (Rübel 1930) Pignatti 1953 (1410 Μεζνγεηαθά αιίπεδα )
Juncetum acuti Molinier & Talon 1969 (1410)
Caricetum divisae Br.-Bl. 1931 (1410)
Phacelurus digitatus-θνηλσλία (1410)
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936
Quercion ilicis Br.-Bl. 1936
Θακλώλεο ηνπ Spartium junceum (32.Α (Corine) Spartium junceum)
NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & Bolos 1957
Tamaricetalia Br.-Bl. & Bolos 1957
Θακλώλεο ησλTamarix hampaeana θαη Tamarix parviflora (92DO Θεξκνκεζνγεηαθέο παξαπνηάκηεο
ζηνέο θαη παξαπνηάκηεο ζηνέο ηεο λόηην-δπηηθήο Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ)
THERO-SALICORNIETEA Pign. 1953 em. Tx. 1974
Thero-Salicornietalia Pign. 1953 em. Tx. 1974
Thero-Salicornion (Br.-Bl. 1931) Tx. 1950
Salicornietum europaeae (Warming 1906) Beeftink 1962 (1310 Μνλνεηήο βιάζηεζε κε Salicornia θαη
άιια είδε ιαζπσδώλ θαη ακκσδώλ δσλώλ)
SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Tx. & Oberd. 1958
Sarcocornietalia fruticosae (Br.-Bl. 1931) Tx. & Oberd. 1958
Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1931
Sarcocornia fruticosa-Sarcocornia perennis-θνηλσλία (1420 Μεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο
αιόθηιεο ιόρκεο)
Arthrocnemo macrostachyi-Halocnemetum strobilacei Oberd. 1952 (1420)
Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.-Bl. 1928) Géhu ex Géhu et al. 1984
(1420)
Aeluropetum littoralis Babalonas 1979 (1420)
Hordeum marinum-Allium guttatum-θνηλσλία (1420)
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Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ππνζηξώκαηνο, νη ελόηεηεο βιάζηεζεο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε
3 κεγάιεο νκάδεο: 1) βιάζηεζε ησλ ακκσδώλ εδαθώλ, 2) βιάζηεζε ησλ αιαηνύρσλ
εδαθώλ θαη 3) βιάζηεζε ησλ νξηαθώλ ζέζεσλ ησλ αιαηνύρσλ εδαθώλ.
Α1. Βιάζηεζε ηφλ ακκφδώλ εδαθώλ (Δηθ. 1).

Η βιάζηεζε ηνπ ακκνζηληθνύ ζπζηήκαηνο αλαπηύζζεηαη ζπλήζσο ζε δώλεο
παξάιιεια κε ηελ αθηνγξακκή. Λόγσ ησλ αλζξσπνγελώλ επηδξάζεσλ ε ζπγθεθξηκέλε
δώλσζε αιινηώζεθε ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα ζπρλά νη ελόηεηεο βιάζηεζεο λα κελ
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή έληνλα δηαθξηηώλ δσλώλ αιιά κε ηε κνξθή κσζατθνύ ζην
νπνίν επηθξαηνύλ δηάθνξα είδε.
Σηελ πξώηε δώλε κεηά ηε ζάιαζζα, ζηα εθπιπλόκελα θξάζπεδα, αλαπηύζζεηαη ε
ζπάληα ζηελ πεξηνρή θνηλσλία Salsolo-Cakiletum aegyptiacae. Τε δώλε ησλ πξώησλ
ρακειώλ ακκνζηλώλ θαηαιακβάλεη ε θνηλσλία Cypero mucronati-Agropyretum juncei.
Σηηο πςειόηεξεο θηλνύκελεο ιεπθέο ζίλεο αλαπηύζζεηαη ε θνηλσλία Medicagini
marinae-Ammophiletum australis. H θνηλσλία εκθαλίδεηαη θαηά θειίδεο κέζα ζηελ
επξύηεξε δώλε ηεο Cypero mucronati-Agropyretum juncei αιιά θαη ζε κεγαιύηεξε
απόζηαζε από ηε ζάιαζζα αλάκεζα ζηε βιάζηεζε ησλ γθξίδσλ ζηλώλ. Σε ιίγν
ρακειόηεξα ζεκεία ησλ ιεπθώλ ζηλώλ αλαπηύζζεηαη ε Cyperus capitatus-θνηλσλία. Οη
ζηαζεξνπνηεκέλεο γθξίδεο ζίλεο θαηαιακβάλνληαη από ηελ θνηλσλία Ephedro
distachyae-Silenetum grisebachii. Λόγσ ησλ πεξηζζόηεξν επλντθώλ ζπλζεθώλ
αλάπηπμεο ε θνηλσλία απηή παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν αξηζκό εηδώλ ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνύκελεο. Η θπζηνγλσκία ηεο θνηλσλίαο είλαη αξθεηά πνηθηιόκνξθε κε 5
δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο. Σ' έλα παιαηόηεξν ηκήκα ησλ γθξίδσλ ζηλώλ εγθαηαζηάζεθαλ
ζακλώλεο ηνπ Spartium junceum. Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα
ελδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο πξνο κηα θιίκαμ-θαηάζηαζε. Σην πίζσ
ηκήκα ησλ γθξίδσλ ζηλώλ θαη ζηηο πγξέο θνηιόηεηεο κεηαμύ ησλ ζηλώλ αλαπηύζζνληαη
ε Scirpus holoschoenus-θνηλσλία θαη ε Imperata cylindrica-θνηλσλία. Κπξίσο ζην
εζσηεξηθό ηεο πεξηνρήο ζε ζέζεηο θαιά ηξνθνδνηνύκελεο κε ππόγεην λεξό
αλαπηύζζνληαη ζπζηάδεο όπνπ επηθξαηεί ην Phragmites australis.
Α2. Βιάζηεζε ηφλ αιαηούτφλ εδαθώλ (Δηθ. 2).

Κνληά ζηε ιηκλνζάιαζζα αλαπηύζζεηαη ε θνηλσλία Salicornietum europaeae. Σε
ρακειέο ζέζεηο, νη νπνίεο ζπγθξαηνύλ κεγαιύηεξε πγξαζία αθόκε θαη ην θαινθαίξη
αλαπηύζζεηαη ε Aeluropetum littoralis. H Sarcocornia fruticosa-Sarcocornia perennisθνηλσλία αλήθεη ζηηο ελόηεηεο βιάζηεζεο ησλ πνιπεηώλ ζαξθσδώλ αινθύησλ. Σην
θέληξν ηεο επίπεδεο έθηαζεο αιαηνύρσλ εδαθώλ όπνπ ζπζζσξεύεηαη ε κεγαιύηεξε
πνζόηεηα άιαηνο αλαπηύζζεηαη ε θνηλσλία Arthrocnemo macrostachyi-Halocnemetum
strobilacei. Σε ζέζεηο κε ειαθξώο αλπςσκέλν αλάγιπθν θαη κε κηθξόηεξε αιαηόηεηα
αθνινπζεί ε ζπγγεληθή θνηλσλία Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum
macrostachyi. Σε πεξηζζόηεξν αλπςσκέλεο ζέζεηο ζηελ άθξε ησλ θνηλσληώλ ησλ
ζαξθσδώλ αινθύησλ αλαπηύζζεηαη ε Hordeum marinum-Allium guttatum-θνηλσλία,
έλαο ιεηκώλαο ν νπνίνο βόζθεηαη θαηά θαηξνύο.
Α3. Βιάζηεζε ηφλ ορηαθώλ ζέζεφλ ηφλ αιαηούτφλ εδαθώλ (Δηθ. 1, 2).
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Σε νξηαθνύο ζηαζκνύο ηεο αινθπηηθήο βιάζηεζεο (κεηαβαηηθή δώλε κεηαμύ
αιαηνύρσλ θαη κε αιαηνύρσλ εδαθώλ) αλαπηύζζνληαη ελόηεηεο βιάζηεζεο όπσο ε
θνηλσλία Juncetum maritimi, ε νπνία βξίζθεηαη θπξίσο ππό ηε κνξθή ισξίδαο θνληά
ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη ε θνηλσλία Juncetum acuti. Δζσηεξηθόηεξα, κε ηε κείσζε ηεο
αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο, αλαπηύζζεηαη ν ππθλόο ιεηκώλαο ηεο Caricetum divisae. Σε
πγξέο ζέζεηο θνληά ζε απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο ζπλαληώληαη θαιακώλεο ηεο
Phacelurus digitatus-θνηλσλίαο. Σην εζσηεξηθό ηεο πεξηνρήο, ζην όξην ηεο αινθπηηθήο
θαη ηεο ακκνζηληθήο βιάζηεζεο αλαπηύζζνληαη νη ζακλώλεο ησλ Tamarix hampaeana
θαη Tamarix parviflora νη νπνίνη βξίζθνληαη θαηά έλα κέξνο ζην ακκώδεο ππόζηξσκα
ησλ παιαηώλ γθξίδσλ ζηλώλ θαη θαηά ην άιιν κέξνο ζε ειαθξώο αιαηνύρα
ακκναξγηιιώδε εδάθε.

Δηθόλα 1. Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο δώλσζεο ζηε βιάζηεζε ηνπ ακκνζηληθνύ
ζπζηήκαηνο. 1, ζάιαζζα. 2, Salsolo-Cakiletum aegyptiacae. 3, Medicagini marinaeAmmophiletum australis. 4, Cyperus capitatus-θνηλσλία. 5, Ephedro distachyaeSilenetum grisebachii. 6, ζακλώλεο ηνπ Spartium junceum. 7, Scirpus holoschoenusθνηλσλία. 8, Imperata cylindrica-θνηλσλία. 9, ζπζηάδεο ηνπ Phragmites australis. 10,
ζακλώλεο ησλ Tamarix hampaeana. 11, Tamarix parviflora.

Δηθόλα 2. Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο δώλσζεο ζηε βιάζηεζε ησλ αιαηνύρσλ εδαθώλ
θαη ησλ νξηαθώλ ζέζεσλ. 1, Juncetum maritimi. 2, Sarcocornia fruticosa-Sarcocornia
perennis-θνηλσλία. 3, ιηκλνζάιαζζα. 4, Salicornietum europaeae. 5, Aeluropetum
littoralis. 6, Arthrocnemo macrostachyi-Halocnemetum strobilacei. 7, Puccinellio
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convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi. 8, Hordeum marinum-Allium guttatumθνηλσλία. 9, Juncetum acuti. 10, Caricetum divisae.11, Phacelurus digitatus-θνηλσλία.
12, ζπζηάδεο ηνπ Phragmites australis.
Β. Αλαιύζεης εδάθοσς

Όια ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε
αλζξαθηθό αζβέζηην (0-5%), έλα ειαθξώο έσο ηζρπξό αιθαιηθό pH (7,3-9,4) θαη κία
ηδηαίηεξα ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία (0,3-1,89%).
Ο απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηε ρσξνδηάηαμε ησλ ελνηήησλ βιάζηεζεο ηνπ
ακκνζηληθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο θνθθνκεηξηθήο ζύζηαζεο ηνπ
ππνζηξώκαηνο, γεγνλόο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε
απηνύ. Τν ππόζηξσκα ηεο βιάζηεζεο ησλ εθπιπλόκελσλ θξαζπέδσλ παξνπζηάδεη
κεγάιν πνζνζηό κέζεο άκκνπ, νη ππνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο κεγάια πνζνζηά
ρνληξήο θαη κέζεο άκκνπ, ελώ ζηηο πςειέο θηλνύκελεο ζίλεο παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα
κεγάιν πνζνζηό ιεπηήο θαη πνιύ ιεπηήο άκκνπ. Η θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε ηνπ
ππνζηξώκαηνο ησλ ελνηήησλ βιάζηεζεο ησλ γθξίδσλ ζηλώλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε
πνηθηινκνξθία. Απηή ε εηεξνγέλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κεγάιε
πνηθηιόηεηα ελνηήησλ θαη ππνελνηήησλ βιάζηεζεο ζ' απηή ηε δώλε ησλ ακκνζηλώλ.
Δθηόο από ηελ πγξαζία, ε αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο παίδεη ηνλ πιένλ απνθαζηζηηθό
ξόιν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρσξνδηάηαμε ησλ αινθπηηθώλ θπηνθνηλσληώλ. Σηηο
κεηξήζεηο ηεο αιαηόηεηαο ζην ππόζηξσκα ησλ αινθπηηθώλ θνηλσληώλ δηαπηζηώζεθε
κεγάιε δηαθύκαλζε ΝaCl (1,0-6,5%).
Γ. Σποσδαηόηεηα ηες περηοτής

Δθηόο από ηελ κεγάιε πνηθηινκνξθία ελνηήησλ βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα
επηζεκαλζεί θαη ε κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα ηεο σο πξνο ηελ ρισξίδα. Τα 325 taxa πνπ
θαηαγξάθεθαλ, είλαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο αλ ιεθζεί ππόςε ε κηθξή έθηαζή ηεο. Ο
πγξόηνπνο είλαη επίζεο ζεκαληηθόο ηόπνο αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο θαη δηαρείκαλζεο
γηα έλαλ κεγάιν αξηζκό εηδώλ νξληζνπαλίδαο. Γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε πνηθηινκνξθία
ηεο πεξηνρήο είλαη αλαγθαίν λα πεξηνξηζηνύλ ζεκαληηθά νη αλζξώπηλεο αξλεηηθέο
επηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή.
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Πεξίιεςε
Η ζπλνιηθή αμία δηαηήξεζεο δύν πεξηνρώλ ηεο Κξήηεο (λήζνο Φξπζή, Γξάπαλνιίκλε Κνπξλά) εθηηκάηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο Φπζηθόηεηαο, Σπαληόηεηαο,
Φισξηδηθήο αμίαο (Πνηθηιόηεηα), Απεηιήο, Γπλαηόηεηαο Απνθαηάζηαζεο, ηα νπνία
αμηνινγνύληαη γηα θάζε ραξηνγξαθεκέλν syntaxon βιάζηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ
ηαπηόρξνλε-ζπλδπαζκέλε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ θξηηεξίσλ κε ηε κέζνδν ηεο
Αμηνιόγεζεο Πνιιαπιώλ Κξηηεξίσλ (Multi-Criteria Evaluation) θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ
Σηαζκηζκέλνπ Γξακκηθνύ Σπλδπαζκνύ (Weighted Linear Combination). Τα syntaxa
θάζε πεξηνρήο πξνέθπςαλ από ηε θπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηεο βιάζηεζεο κε ηε
κέζνδν Braun-Blanquet θαη ηελ ηαμηλόκεζε κε ηε βνήζεηα αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ, ελώ
ραξηνγξαθήζεθαλ κε ηε βνήζεηα Γ.Σ.Π. Ιεξαξρνύληαη νη επηκέξνπο κνλάδεο βιάζηεζεο
σο πξνο ηελ αμία δηαηήξεζήο ηνπο θαη σο πξνο ηηο αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη δίλνληαη
δηαθνξεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηαρείξηζεο κε βάζε ηα ζεκεξηλά πξόηππα
θαηαλνκήο ηεο βιάζηεζεο θαη ηηο παξαηεξνύκελεο ηάζεηο δηαρείξηζεο - ρξήζεο ηεο γεο.

Nature conservation assessment and its implications for the
management of two areas of Crete (island of Chrisi, lake Kourna)
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Abstract
The total conservation value of two Natura 2000 sites of the Cretan area (island of
Chrisi, Drapano - Lake Kourna) is assessed on the basis of the evaluation of the criteria
of Naturalness, Rarity, Floristic value, Threat and Replaceability for each mapped
vegetation syntaxon. To aggregate and assess simultaneously all five criteria the MultiCriteria Evaluation method was employed using a procedure of Weighted Linear
Combination. As sampling methodology the Braun-Blanquet approach was adopted;
vegetation classification was assisted by multivariate techniques; and for mapping and
representation of the actual vegetation pattern and the conservation value assessment,
GIS technique was applied. The vegetation units were ranked on the basis of their
conservation values and degree of human pressures, and basic management guidelines
were proposed under the prevailing actual vegetation pattern and the land use trends in
each of the studied sites.
Εηζαγσγή
Η επηινγή πεξηνρώλ κε ζθνπό ηελ in situ δηαηήξεζε ησλ θπηηθώλ θαη δστθώλ taxa
θαη ησλ θπηνθνηλνηήησλ ηνπο, βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζήο ηνπο
όπσο απηή πξνθύπηεη από ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα πνπ εκπεξηέρνπλ. Οη κέζνδνη
αμηνιόγεζεο πεξηνρώλ κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία, αλ θαη δελ έρνπλ καθξά
παξάδνζε, εθαξκόδνληαη ζήκεξα ζπλερώο πεξηζζόηεξν κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ
ηα νπνία είηε κε πνηνηηθό, είηε κε πνζνηηθό ηξόπν εθηηκνύλ ηελ αμία ηεο πεξηνρήο σο
πξνο θαζέλα από ηα ρξεζηκνπνηνύκελα θξηηήξηα (Eagles 1984, Smith & Theberge
1986).
Δπηιέμακε δύν ζεκαληηθέο από ηελ άπνςε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο
πεξηνρέο ηεο Κξήηεο κε δηαθνξεηηθά νηθνινγηθά (λεζησηηθό νηθνζύζηεκα, ζύλζεην
νηθνζύζηεκα κε εζσηεξηθή ιίκλε, παξαιηαθά θαη εζσηεξηθά ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα,
θιύζρεο θαη αιινπβηαθέο άκκνη, αζβεζηόιηζνο, ζρηζηόιηζνο θαη αιινπβηαθέο άκκνη, 27
κ. θαη 527 κ. ηα κέγηζηα πςόκεηξα, αληίζηνηρα γηα ηνπο ηόπνπο λήζνο Φξπζή θαη
Γξάπαλν-ιίκλε Κνπξλά), γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γξάπαλν-ιίκλε Κνπξλά:
δπηηθή Κξήηε, λήζνο Φξπζή: αλαηνιηθή Κξήηε), δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα
αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο (ηνπξηζκόο πνπ είλαη αθόκε κέηξηνο κε ηνπηθέο κόλν
επηδξάζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα, γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θηελνηξνθία, δηαξθώο
εληεηλόκελνο καδηθόο ηνπξηζκόο κε κεγάιε αλάπηπμε ππνδνκώλ ζηηο ακκώδεηο
παξαιίεο ηεο Γεσξγηνύπνιεο θαη ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο, αληίζηνηρα γηα ηνπο ηόπνπο
λήζνο Φξπζή θαη Γξάπαλν-ιίκλε Κνπξλά) θαη δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε.
Οη εμεηαδόκελνη ηόπνη έρνπλ πξνηαζεί γηα έληαμε ζην Δπξσπατθό Οηθνινγηθό
Γίθηπν ΦΥΣΗ 2000. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο κεηά ηελ αλαγλώξηζε, πεξηγξαθή,
ηαμηλόκεζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ syntaxa βιάζηεζεο κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθνύ
Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ (Γ.Σ.Π.), είλαη ε εθαξκνγή GIS ηερληθώλ γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο αμίαο δηαηήξεζεο θαη ησλ πηέζεσλ από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε θάζε κνλάδα
βιάζηεζεο-ηύπν νηθνηόπνπ ησλ εμεηαδόκελσλ πεξηνρώλ.
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Υιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ζηε λήζν Φξπζή θαη ηελ πεξηνρή Γξάπαλνιίκλε Κνπξλά, βαζηζηήθακε ζηα syntaxa βιάζηεζεο, ηα νπνία κε βάζε αληίζηνηρα 60
θαη 124 θπηνθνηλσληνινγηθέο δεηγκαηνιεςίεο αθνινπζώληαο ηε κέζνδν ηνπ BraunBlanquet, πξνζδηνξίζηεθε όηη απαληνύλ ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο. Γηα ηελ εηζαγσγή θαη
αξηζκεηηθή επεμεξγαζία (TWINSPAN) ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα
ηα πξνγξάκκαηα TURBOVEG (Hennekens 1999) θαη MEGATAB (Hennekes 1996).
Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1992
θιίκαθαο 1: 8000 γηα ηε λήζν Φξπζή θαη αεξνθσηνγξαθίεο ησλ εηώλ 1992,1994,1995
θιίκαθαο 1: 15000 γηα ηελ πεξηνρή Γξάπαλν-Λίκλε Κνπξλά, όπνπ επίζεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ 1997 (SPOT panchromatic imagery)
θαη γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ ραξηώλ ην παθέην ινγηζκηθνύ
ArcView GIS version 3.0a.
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο δηαηήξεζεο θάζε κνλάδαο βιάζηεζεο,
ρξεζηκνπνηήζακε ηα αθόινπζα πέληε (5) θξηηήξηα πνπ είλαη ηα πην θνηλά
ρξεζηκνπνηνύκελα θαηά ηελ αμηνιόγεζε θπζηθώλ πεξηνρώλ: Φπζηθόηεηα, Σπαληόηεηα,
Φισξηδηθή πνηθηιόηεηα, Απεηιή, Γπλαηόηεηα απνθαηάζηαζεο κεηά από δηαηαξαρή. Οη
αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ απνδόζεθαλ ζε θάζε έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, εθηόο από
ηεο θξηηήξην ηεο Απεηιήο βαζίζηεθαλ ζε 10-βάζκηεο θιίκαθεο ζύκθσλα κε
Dimopoulos et al. 2000. Η Απεηιή από ηηο αζθνύκελεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε
θάζε κνλάδα βιάζηεζεο αμηνινγήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο 7-βάζκηα θιίκαθα. Δπεηδή
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο γηα θάζε θξηηήξην νη βαζκνινγίεο
ηππνπνηήζεθαλ πξηλ από ηελ αξηζκεηηθή εθηίκεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο. Η θιίκαθα
έρεη ειάρηζηε ηηκή 1 θαη κέγηζηε ηηκή 10 θαη όινη νη παξαγνληηθνί ράξηεο
ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε έλα απμαλόκελν επίπεδν ελδηαθέξνληνο γηα δηαηήξεζε, π.ρ.
ιηγόηεξν θπζηθό (1) πξνο πεξηζζόηεξν θπζηθό (10). Γηα ηε ζπλνιηθή θαη ηαπηόρξνλε
εθηίκεζε θαη ησλ πέληε πξναλαθεξόκελσλ θξηηεξίσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο
Αμηνιόγεζεο Πνιιαπιώλ Κξηηεξίσλ (Multi-Criteria Evaluation), ζύκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ Σηαζκηζκέλνπ Γξακκηθνύ Σπλδπαζκνύ (Weighted Linear Combination)
(Carver 1991, Eastman 1997).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Ι) Ταμηλόκεζε βιάζηεζεο
Από ηελ ηαμηλόκεζε ηεο βιάζηεζεο ζηηο εμεηαδόκελεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο,
πξνέθπςε όηη ε λήζνο Φξπζή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία 14 θπηνθνηλνηήησλ
(βξαρναιόθηιε, αινληηξόθηιε αινθπηηθή, ακκόθηιε, θξπγαληθή, ιηβαδηθή θαη
πγξόθηιε βιάζηεζε) πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 12 ηύπνπο νηθνηόπσλ ζύκθσλα κε ηελ
Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, ελώ ζηελ πεξηνρή Γξάπαλν-ιίκλε Κνπξλά ε πνηθηιόηεηα ηεο
βιάζηεζεο είλαη κεγαιύηεξε θαζώο απαληνύλ 24 θπηνθνηλόηεηεο, από ηηο νπνίεο 5
ζην επίπεδν ηεο θπηνθνηλσληθήο έλσζεο θαη αληηπξνζσπεύνπλ 17 ηύπνπο νηθνηόπσλ.
ΙΙ) Δθηίκεζε ηεο αμίαο δηαηήξεζεο
Από ηνπο ράξηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο δηαηήξεζεο ησλ επηκέξνπο πνιπγώλσλ ησλ
ραξηνγξαθεκέλσλ κνλάδσλ βιάζηεζεο γηα ηηο εμεηαδόκελεο πεξηνρέο (Δηθ. 1, 2)
πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
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ΙΙα) Δράπανο-λίμνη Κοσρνά: νη ραζκνθπηηθέο θπηνθνηλόηεηεο ΒΑ ηεο
Γεσξγηνύπνιεο, ραξαθηεξίδνληαη από ηε κεγαιύηεξε, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο
ραξηνγξαθηθέο κνλάδεο, αμία δηαηήξεζεο (πςειέο ηηκέο σο πξνο ηε θπζηθόηεηα ιόγσ
ηνπ δπζπξόζηηνπ ραξαθηήξα ησλ απόθξεκλσλ αζβεζηνιηζηθώλ βξάρσλ, σο πξνο ηε
ζπαληόηεηα θαη ηε ρισξηδηθή αμία κε κεγάιν αξηζκό ελδεκηθώλ θπηηθώλ taxa πνπ
εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο επηθηλδπλόηεηαο) θαη αθνινπζνύλ κε επίζεο πςειή αμία
δηαηήξεζεο ε θνηλόηεηα κε Euphorbia dendroides, νη θξπγαληθέο θνηλόηεηεο κε Ballota
pseudodictamnus, κε Phlomis fruticosa θαη κε Calicotome villosa εμαηηίαο θπξίσο ηεο
κεγάιεο ρισξηδηθήο ηνπο αμίαο (κεγάινο αξηζκόο taxa αλά κνλάδα επηθάλεηαο, πνπ
μεπεξλά ηα 70 taxa ζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα 100 κ2, Boteva 2000).
Πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε ηελ πςειή αμία δηαηήξεζεο ησλ πςειώλ
αείθπιισλ ζθιεξόθπιισλ ζακλώλσλ κε Laurus nobilis πνπ απαληνύλ λόηηα ηνπ
ρσξηνύ Γξάκηα (θνληά ζην αλαηνιηθό όξην ηνπ εμεηαδόκελνπ ηόπνπ), ζηηο πεδηλέο θαη
εκηνξεηλέο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαιύπηνπλ πνιύ κηθξή επηθάλεηα θαη
δηαηξέρνπλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ή θαη νινθιεξσηηθήο εμάιεηςεο. Θα πξέπεη επίζεο λα
δνζεί έκθαζε ζηελ αμία δηαηήξεζεο, ηεο ζπάληαο ακκόθηιεο θπηνθνηλόηεηαο κε
Euphorbia terracina, πνπ απαληά ζε ζηαζεξνπνηεκέλεο ακκνζίλεο ζηελ παξαιία ΒΑ
ηεο Γεσξγηνύπνιεο, θαιύπηεη πνιύ κηθξή έθηαζε θαη έρεη ππνβαζκηζκέλε δνκή ιόγσ
ηεο ηνπξηζηηθήο πίεζεο. Η αμηνιόγεζε ηεο εμεηαδόκελεο θνηλόηεηαο παξά ηηο πςειέο
ηηκέο γηα ηα θξηηήξηα ηεο Σπαληόηεηαο θαη ηεο Γπλαηόηεηαο Απνθαηάζηαζεο, νδήγεζε
ζε ρακειή αμία δηαηήξεζεο ιόγσ ηεο κηθξήο θπζηθόηεηαο (πςειά επίπεδα δηαηαξαρήο
ησλ ακκνζηλώλ ηηο νπνίεο απνηθίδεη ε θνηλόηεηα κε Euphorbia terracina). Τέινο, ε
κηθξή ζπζηάδα κε Phoenix theophrasti είλαη εληειώο απνκνλσκέλε από άιιεο
ζπζηάδεο θνίληθα ζηελ Κξήηε θαη βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε
θαζώο ν βηόηνπόο ηεο πξνζηαηεύεηαη κε θπζηθό ηξόπν (απξνζπέιαζηα ζρεδόλ
αζβεζηνιηζηθά βξάρηα κεγάισλ θιίζεσλ) θαη ε κόλε δηαηαξαρή πξνέξρεηαη από ηε
βόζθεζε.
ΙΙβ) Νήζος Χρσζή: νη αινθπηηθέο θνηλόηεηεο κε Limoniastrum monopetalum θαη
Arthrocnemum macrostachyum, πνπ απαληνύλ ζε παξάθηηεο επίπεδεο ακκώδεηο ζέζεηο
θαη ζηαζεξνπνηεκέλεο ακκώδεηο ζέζεηο κε θιίζε θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, θαζώο θαη
ηα δάζε κε Juniperus macrocarpa πνπ απνηθίδνπλ κε ζηαζεξνπνηεκέλεο αιινπβηαθέο
ζίλεο ραξαθηεξίδνληαη από ηε κεγαιύηεξε, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππόινηπεο κνλάδεο
βιάζηεζεο, αμία δηαηήξεζεο (πςειέο ηηκέο σο πξνο ηε θπζηθόηεηα, σο πξνο ηε
ζπαληόηεηα θαη ηε δπλαηόηεηα απνθαηάζηαζήο ηεο δνκήο ηνπο ζηηο πεξηπηώζεηο
δηαηαξαρήο).
Αθνινπζνύλ κε κηθξόηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, ε νπνία σζηόζν αληηπξνζσπεύεη
πςειή αμία δηαηήξεζεο, ζηελ πξώηε νκάδα νη αινληηξόθηιεο θνηλόηεηεο ηεο
Frankenietalia pulverulentae (θνηλόηεηα κε Frankenia hirsuta θαη Polypogon
maritimus - Aeluropus lagopoides θνηλ.), νη αινληηξόθηινη ηύπνη βιάζηεζεο ησλ
κηθξώλ λεζίδσλ (εηεξνγελήο βιάζηεζε κε ζπλδπαζκνύο από είδε ησλ παξάθηησλ
βξάρσλ, ησλ βξαρσδώλ ιηβαδηώλ κε ζεξόθπηα θαη δηδάληα, θαη είδε όπσο ηα Asparagus
stipularis θαη Cistanche phelypaea πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλα ζηηο κηθξέο λεζίδεο, islet
specialists) θαη ηα δάζε κε Juniperus macrocarpa πνπ απνηθίδνπλ ζηαζεξνπνηεκέλεο
ζίλεο πάλσ ζε θιύζρε θαη απνηεινύλ κσζατθό κε ηηο πνιύ αλνηρηήο δνκήο θξπγαληθέο
θνηλόηεηεο ηνπ Coridothymus capitatus.
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Δηθόλα 1. Δθηίκεζε ηεο Αμίαο Γηαηήξεζεο ηνπ ηόπνπ NATURA 2000 "Νήζνο Φξπζή".

Τέινο, ζηε δεύηεξε νκάδα κε πςειή αμία δηαηήξεζεο εληάζζεηαη ε βιάζηεζε ησλ
ππνηππσδώο θηλνύκελσλ ζηλώλ θαη ησλ θηλνύκελσλ ζηλώλ ηεο αθηνγξακκήο, πνπ
αληηπξνζσπεύεηαη από ηηο θνηλόηεηεο Silene succulenta-Cakile maritima θαη Elymus
farctus-Pancratium maritimum.
ΙΙΙ) Σύλνςε αμηνιόγεζεο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο
Οη ζπζηάδεο κε Juniperus macrocarpa ηεο λήζνπ Φξπζήο βξίζθνληαη δίπια ζε
εθείλεο ηεο λήζνπ Γαύδνπ θαη απνηεινύλ ηηο θαιύηεξα δηαηεξεκέλεο θαη πην
εθηεηακέλεο ζπζηάδεο κε Juniperus macrocarpa ηεο Κξήηεο θαη ίζσο νιόθιεξνπ ηνπ
Αηγαίνπ. Μηα ζνβαξή απεηιή γη’ απηό ην κνλαδηθό νηθνζύζηεκα πξνέξρεηαη από ηηο
παξάλνκεο θαιύβεο θαη ηηο άιιεο ‘πξνζσξηλέο’ επηλνήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη
κεηαμύ ησλ δέλδξσλ. Οη ζπζηάδεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ απεηινύκελεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν θαινθαηξηλόο ηνπξηζκόο ζηε λήζν Φξπζή επεθηαζεί πεξηζζόηεξν. Η
ρξεζηκόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηάδσλ ηεο Juniperus macrocarpa ακθηζβεηείηαη
όηη είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαηήξεζεο - πξνζηαζίαο ηνπο. Οι ζσζηάδες
είναι γενικά ζε καλή καηάζηαζη και η οποιαδήποηε διατειριζηική πρακηική θα πρέπει να
αποθεστθεί. Η θαηαζθήλσζε εληόο ησλ ζπζηάδσλ ηεο Juniperus macrocarpa ζα πξέπεη
λα απαγνξεπζεί, θαη νη θαιύβεο λα κεηαθηλεζνύλ. Οη ζακλώλεο κε Juniperus
phoenicea-Pistacia lentiscus θαηέρνπλ ζεκαληηθή θπηνγεσγξαθηθή θαη βηνθνηλσληνινγηθή αμία. Οη ππθλνί ζακλώλεο απνηεινύλ θαηαθύγην γηα πιεζπζκνύο
κεηαλαζηεπηηθώλ θαη άιισλ εηδώλ νξληζνπαλίδαο. Σηα δηάθελα ησλ ππθλώλ ζακλώλσλ
θαη θαηά κήθνο ησλ θξαζπέδσλ απαληνύλ ζπάληα είδε όπσο ε Nigella doerfleri.
Η ζπζηάδα κε Schoenoplectus litoralis είλαη εμαηξεηηθά κηθξή, εμαηηίαο ησλ πνιύ
ηδηαίηεξσλ νηθνινγηθώλ ηεο απαηηήζεσλ θαη δελ είλαη γλσζηή από άιιε πεξηνρή ηεο
Κξήηεο ε παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνηόπνπ. Οη ζπζηάδεο κε Limoniastrum
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monopetalum (ζπάλην θπηηθό είδνο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα ΝΑ ηκήκαηα ηεο Κξήηεο) δελ
απεηινύληαη άκεζα, αιιά είλαη επάισηεο ζε νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο αιιαγέο ζηηο
ρξήζεηο γεο.
Σηνλ ηόπν Γξάπαλν-Γεσξγηνύπνιε-Λίκλε Κνπξλά, ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεορξήζεο ηεο γεο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα θαη κεγαιύηεξα, θαζώο ζρεηίδνληαη κε ηελ
ύπαξμε νηθηζκώλ, ηελ αλεπηπγκέλε θηελνηξνθία θαη γεσξγία ζε έλα κεγάιν ηκήκα ηεο
επηθάλεηαο ηνπ θαη κε ηελ αλεμέιεγθηε-απξνγξακκάηηζηε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ πνπ
νδεγεί ζηε κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ ακκνζηλώλ θαη ηεο θπζηθήο ηνπο βιάζηεζεο, ηε
κείσζε ηεο επηθάλεηαο ζπάλησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ όπσο είλαη νη ζπζηάδεο κε Laurus
nobilis, αιιά θαη ησλ παξόρζησλ ηύπσλ βιάζηεζεο γύξσ από ηε ιίκλε Κνπξλά.

Δηθόλα 2. Δθηίκεζε ηεο Αμίαο Γηαηήξεζεο ηνπ ηόπνπ NATURA 2000 "Γξάπαλν Γεσξγηνύπνιε - Λίκλε Κνπξλά".

Πρακηικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοηανικής Εηαιρείας, 2000

102

Μόλν κέζα από ηελ εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ δηαρεηξηζηηθνύ ζρεδίνπ ζηνλ
ηόπν Γξάπαλν- Γεσξγηνύπνιε - Λίκλε Κνπξλά ζα κπνξνύζε ε πεξηνρή λα δηαηεξήζεη
ζην δηελεθέο ηα ζεκαληηθά νηθνινγηθά ηεο ζηνηρεία θαη ηαπηόρξνλα λα ζπκβάιιεη ζηελ
νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ. Τέινο, πξνηείλεηαη ε παξαθνινύζεζε επηιεγκέλσλ
δεηγκαηνιεπηηθώλ επηθαλεηώλ θαη ζηνπο δύν εμεηαδόκελνπο ηόπνπο Natura 2000 ώζηε
λα θαηαγξάθνληαη-παξαθνινπζνύληαη όιεο νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο.
Γηα ηε κειινληηθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ Natura 2000 πεξηνρώλ ηεο
Διιάδαο είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε αμηόπηζησλ ραξηώλ ησλ ηύπσλ βιάζηεζεονηθνηόπσλ. Η ρξεζηκνπνίεζε ηερληθώλ GIS ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή κεζόδσλ
αμηνιόγεζεο Πνιιαπιώλ Κξηηεξίσλ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε γξήγνξα θαη
αμηόπηζηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα έληαμε
ζην Οηθνινγηθό Γίθηπν ΦΥΣΗ 2000 κε ηειηθό ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο.
Βηβιηνγξαθία
Boteva D. 2000. Vegetation mapping and GIS evaluation of the conservation value and human
threats in "Drapano" Natura 2000 site, West Crete. Master thesis. M.A.I.Ch. Crete, p. 162.
Carver St. 1991. Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems. Int.
J. GIS 5 (3): 321-339.
Dimopoulos P., Bergmeier E., Sykora K. & Papastergiadou E. 2000. Evaluation system of the
relative importance of vegetation syntaxa for nature conservation in Greece. Biologia,
Bratislava 55 (1): 57-67.
Eagles P. 1984. The planning and management of environmentally sensitive areas. Longman.
London and New York, pp. 54-87.
Eastman R. J. 1997. Idrisi for Windows ver. 2. User's guide. Idrisi Production. Clark University,
9-36.
Hennekens S. M. 1996. MEGATAB – a visual editor for phytosociological tables. Version 1.0.
October 1996. Giesen & Geurts, Ulft.
Hennekens S. M. 1999. Turboveg for Windows. A comprehensive database management tool for
vegetation data. www.ibn.dlo.nl\research\turboveg.
Smith P. G. R. & Theberge J. B. 1986. A review of criteria for evaluating natural areas. Environ.
Manag. 10: 715-734.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

103

Σπζρέηηζε ζηνηρείσλ ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο βιάζηεζεο κε
ηζηνξηθά δεδνκέλα ζε δηάγξακκα γύξεο ησλ Πηεξίσλ νξέσλ
Γεξαζηκίδεο Α.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σ.Θ. 270, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
ην δηάγξακκα γχξεο „Κφθθηλε Βξχζε‟ ησλ Πηεξίσλ νξέσλ δηαθξίλνληαη επηά θάζεηο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο κε βάζε, θπξίσο, ηηο ελδείμεηο ηεο
δηαρξνληθήο αλζξσπνγελνχο επίδξαζεο πάλσ ζε απηήλ. ε θάζε θάζε εληνπίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ψζηε λα
αηηηνινγεζεί ε εθάζηνηε εκθαληδφκελε εηθφλα ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. Οη εμάξζεηο θαη
πθέζεηο ησλ δεηθηψλ παξνπζίαο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζην δηάγξακκα
γχξεο ζπζρεηίδνληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζε απηή ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνλ 12ν κ.Υ.αηψλα θαη κεηά.

Correlation of vegetational evolution data and local history in a
pollen diagram of the Pieria mountains
Gerasimidηs A.
Laboratory of Forest Botany – Geobotany, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR – 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
In the pollen diagram of „Kokkini Vrisi‟- Pieria Mts concerning vegetational evolution seven phases are distinguished, primarily on the basis of the evidence of human
influence on the development of the vegetation. In each phase, pollen data can be
located as associated with human presence and activity so that the image of forest
vegetation in any given period can be explained. Increases and decreases of the indicators of human presence and activity in the pollen diagram are correlated with historical
events that took place in this mountainous region of Macedonia from the 12th AD
century onwards.
Εηζαγσγή.
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Σν δηάγξακκα γχξεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο γχξεο ζε κηα πεξηνρή. Ζ κέζνδνο απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο γχξεο
πνπ απνκνλψλεηαη απφ δηαδνρηθά βάζε (νξίδνληεο) ελφο πξνθίι ηδήκαηνο εδάθνπο,
ζπλήζσο θάζπγξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γχξεο πνπ επηθαζφηαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαησλφηαλ ζηηο δηαδνρηθά ζρεκαηηδφκελεο ζηξψζεηο ηνπ. Ζ γχξε πνπ εληνπίδεηαη ζε θάζε ζηξψζε-νξίδνληα ηνπ ηδήκαηνο αληηπξνζσπεχεη ηε βιάζηεζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή θαηά ηε ρξνληθή
πεξίνδν πνπ ζρεκαηίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζηξψζε.
ε έλα δηάγξακκα γχξεο θαηαγξάθεηαη, κε ηε κνξθή θακππιψλ, ε δηαρξνληθή εκθάληζε θάζε taxon πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν αλαγλσξίζηκν ηχπν γχξεο. Οη
θακπχιεο θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηηο πνζνζηηαίεο ηηκέο, σο πξνο ην ζχλνιν γχξεο,
πνπ εκθαλίδεη ν θάζε ηχπνο γχξεο ζε θάζε νξίδνληα. Έηζη, ζην δηάγξακκα γχξεο
αληηθαηνπηξίδεηαη, ζπρλά ιεπηνκεξψο, ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο βιάζηεζεο ηεο εγγχηεξεο
ή επξχηεξεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηε ζέζε ιήςεο ηνπ πξνθίι, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο γεσκνξθνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο είλαη ν άλζξσπνο, κε ηηο άκεζεο ή έκκεζεο ελέξγεηεο
ηνπ, ε κειέηε θαη εξκελεία ελφο δηαγξάκκαηνο γχξεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ γηα απηφλ, κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ ησλ επεκβάζεψλ ηνπ ζηελ εμειηθηηθή
πνξεία ηεο βιάζηεζεο, (Γεξαζηκίδεο 1995). Ζ δηαρξνληθή παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ εληνπίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα γχξεο θπξίσο απφ ηηο ηηκέο πνπ παξνπζηάδεη ε γχξε θπηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αλζξσπνγελείο δείθηεο θαη απφ ηηο ηηκέο
ηεο αλαινγίαο ΓΓ:ΓΜΓ (Γχξε Γελδξσδψλ:Γχξε Με Γελδξσδψλ). Οη αλζξσπνγελείο
δείθηεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γχξεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηά ηα
νπνία ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ
αλαινγία ΓΓ:ΓΜΓ, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ηεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ
εληνπηζκφ αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ ζηε δαζηθή βιάζηεζε, θαζψο έλα ηέηνην γεγνλφο αληαλαθιά ηε κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη σο αλζξσπνγελήο,
φηαλ ζπλδπάδεηαη κε παξάιιειε εκθάληζε ησλ δεηθηψλ. Αληίζεηα, αχμεζε ηεο αλαινγίαο ΓΓ:ΓΜΓ θαλεξψλεη ζπλήζσο επέθηαζε ηεο δαζνθάιπςεο χζηεξα απφ κείσζε ή
παχζε έληνλσλ επεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζηε δαζηθή βιάζηεζε.
Ηδηαίηεξα γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ δελ είλαη εχθνιε ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
γηα ην παξειζφλ, ηα δηαγξάκκαηα γχξεο απνηεινχλ ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ αλζξσπνγελψλ
επεκβάζεσλ πάλσ ζε απηήλ. ηα δηαγξάκκαηα γχξεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Β.
Διιάδαο θαίλεηαη θαζαξά ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έπαημαλ ηα φξε σο θαηαθχγην θαη
ρψξνο επηβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ, φηαλ απηνί αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα.
Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο κείσζεο ηεο δαζνθάιπςεο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ
θαη αλάπηπμεο ρψξσλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηζηνξηθά γεγνλφηα αλαηαξαρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ελψ αληίζεηεο ελδείμεηο ππάξρνπλ
γηα πεξηφδνπο εξεκίαο, νπφηε ε επάλνδνο ησλ πιεζπζκψλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο επέηξεπε ηελ επέθηαζε ησλ δαζψλ ζηα φξε.
Μέρξη ζήκεξα έρεη γίλεη έξεπλα αλάιπζεο γχξεο κφλν ζε επηά νξεηλέο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο (Gerasimidis & Athanasiadis 1995). Μεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη ηα
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Πηέξηα φξε κε δχν δηαγξάκκαηα γχξεο απφ αληίζηνηρα πξνθίι (Γεξαζηκίδεο 1985). Σα
δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο ηνπ ελφο πξνθίι επεμεξγάζηεθαλ εμ αξρήο κε ζθνπφ ηελ
θαηαζθεπή λέσλ δηαγξακκάησλ ζηα νπνία λα εκθαίλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
αλζξψπνπ ζε απηή ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Θέζη λήυης και ανάλσζη ηοσ προθίλ. Σν πξνθίι, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
αλάιπζεο γχξεο, πάξζεθε κε εηδηθφ ηξππάλη απφ ην ίδεκα ελφο κηθξνχ ζθαγλψλα
(moor), ζηε ζέζε Κφθθηλε Βξχζε. Ζ ζέζε απηή βξίζθεηαη πεξίπνπ 4 km Β-ΒΑ απφ ην
ρσξηφ Καηαθχγη ζε ππεξζαιάζζην χςνο 1520 m θαη νξίδεηαη απφ ηηο γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο 22o 10‟ 12” N θαη 40o 17‟ 48” E. Ζ βιάζηεζε πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ην
ζθαγλψλα είλαη ακηγέο δάζνο δαζηθήο πεχθεο.
Απφ ην πξνθίι, κήθνπο 2 m, πάξζεθαλ ζπλνιηθά 21 δείγκαηα, αλά 10 cm, ηα νπνία
επεμεξγάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν αθεηφιπζεο (Erdman 1952)
Ραδιοτρονολογήζεις. ην πξνθίι έγηλαλ δχν ξαδηνρξνλνινγήζεηο ζε αληίζηνηρα βάζε:
Βάζνο (cm)
1. 63-68
2. 70-175

Έηε BP
VRI - 751 : < 200
VRI - 752 : 610 + 80

Ζκεξνινγηαθά έηε
κεηά ην 1670 κ.Υ.
1300 – 1420 κ.Υ.

ηηο ειηθίεο ζε έηε ΒΡ (Before Present) πνπ δφζεθαλ απφ ην Δξγαζηήξην Ραδηνρξνλνιφγεζεο έγηλε αλαγσγή ζε εκεξνινγηαθά έηε ζχκθσλα κε ηηο θακπχιεο αλαγσγήο
ηνπ Stuiver (1993).
Γιάγραμμα. Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηηαίσλ ηηκψλ έγηλε επί ηνπ εθάζηνηε αζξνίζκαηνο ΓΓ+ΓΜΓ απφ ην νπνίν εμαηξέζεθαλ, εθηφο απφ ηα ζπφξηα ησλ πηεξηδνθχησλ θαη
πδξνθχησλ, θαη νη γπξεφθνθθνη ησλ Cyperaceae, επεηδή πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε,
γχξσ ηεο ζέζεο ιήςεο ηνπ πξνθίι, βιάζηεζε ηνπ ζθαγλψλα .
Σα δηαγξάκκαηα γχξεο (Δηθ. 1) ζρεδηάζηεθαλ κε ην πξφγξακκα Ecxel ηνπ Ζ/Τ. ην
ζπλνπηηθφ δηάγξακκα Η ην θαηψηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηηο εκθαλίζεηο ησλ ΓΓ θαη ην
αλψηεξν ησλ ΓΜΓ. ηνπο ΓΓ θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη ηχπνη θαη είλαη, κε ζεηξά
απφ θάησ πξνο ηα επάλσ, νη: 1.Ostrya-Carpinus orientalis-type (Ost), πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε βιάζηεζε Ostryo-Carpinion. 2.Quercus (Qu), πνπ αληηπξνζσπεχεη θπξίσο ηα
δξπνδάζε Quercion frainetto. 3. Pinus (Pin), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πεπθνδάζε
ησλ Pinus nigra θαη P. sylvestris. 4. Abies (Ab), πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εκθάληζε ηεο
ειάηεο. 5. Λνηπνί ΓΓ (ι.ΓΓ), φπνπ εληάζζνληαη φινη νη ππφινηπνη ηχπνη γχξεο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ δέλδξα θαη ζάκλνπο, κε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή. Σν αλψηεξν φξην
ηεο ηειεπηαίαο ζθηαγξάθεζεο απνηειεί ζπγρξφλσο θαη ηελ θακπχιε ησλ ηηκψλ
ΓΓ:ΓΜΓ. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη εκθαλίζεηο ησλ ΓΜΓ κε
ζεηξά: 1.Αλζξσπνγελείο δείθηεο, φπνπ εληάζζνληαη αζξνηζηηθά νη πιένλ ραξαθηεξηζηηθνί ηχπνη γχξεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 2. Compositae (Comp) 3. Gramineae (Gr). 4.
Λνηπνί ΓΜΓ (ι.ΓΜΓ).
ην δηάγξακκα ΗΗ ησλ ΓΜΓ δίλνληαη αλαιπηηθά πξψηα νη εκθαλίζεηο ησλ θχξησλ
ηχπσλ γχξεο αλζξσπνγελψλ δεηθηψλ (Behre1990, Birks 1986, Bottema & Woldring
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1990), πνπ εκθαλίδνπλ αμηφινγεο ηηκέο, κε ζεηξά απφ θάησ πξνο ηα επάλσ:1.Cereal
type (Ce), φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη γχξεο θαιιηεξγνχκελσλ δεκεηξηαθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα επηθξαηεί ν ηχπνο Secale. 2.
Plantago (Pl), πνπ πεξηιακβάλεη ηε γχξε απφ είδε δείθηεο (ππεξ)βφζθεζεο, ηνπ γέλνπο
απηνχ. 3. Rumex-Oxyria-type (Rum), πνπ έρεη αλάινγε ελδεηθηηθή ζεκαζία κε ηνλ
πξνεγνχκελν, θαζψο αληηπξνζσπεχεη, θπξίσο, ηε γχξε ηνπ είδνπο Rumex acetosela. 4.
Chenopodiaceae (Che), πνπ αληηπξνζσπεχεη θπηά δείθηεο εθρέξζσζεο, επνίθεζεο θαη
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ (δηδάληα θ.ά.). 5. Artemisia
(Art), αλάινγνο κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηεο γχξεο , δηαθξηλφκελνο απφ ηα ππφινηπα
Asteraceae, ηνπ νπνίνπ απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη εθηεηακέλεο εθρεξζψζεηο πξνεξρφκελεο απφ ππξθαγηά ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. ηε ζπλέρεηα
δίλνληαη νη εκθαλίζεηο ησλ Asteraceae (Ast) θαη Cichoriaceae (Cich), απμεκέλεο ηηκέο
ησλ νπνίσλ ζπζρεηίδνληαη κε εθρεξζψζεηο γηα θαιιηέξγεηεο. Αθνινπζνχλ ηα Gramineae
(Gr), πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε γχξε ησλ αγξσζησδψλ, κεγάιεο ηηκέο ησλ νπνίσλ είλαη
δπλαηφ λα πξνέξρνληαη απφ εθηεηακέλεο ρέξζεο επηθάλεηεο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε απφηνκε πηψζε ηεο αλαινγίαο ΓΓ:ΓΜΓ. Σέινο,
ζηνπο ινηπνχο ΓΜΓ (ι.ΓΜΓ) εληάζζνληαη φινη νη ππφινηπνη ηχπνη γχξεο πνσδψλ κε
πεξηνξηζκέλε εκθάληζε.
Αλάιπζε δηαγξάκκαηνο - Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε .
Σν δηάγξακκα δηαηξείηαη ζε επηά δψλεο γχξεο (Α….Ε, απφ ηελ αξραηφηεξε πξνο ηε
λεφηεξε) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζεηο βιάζηεζεο. Ζ δηαίξεζε έγηλε κε βάζε θπξίσο ηηο
ελδείμεηο ηεο αλζξψπηλεο επίδξαζεο ζηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο. Ζ ρξνλνιφγεζε ηεο
θάζε θάζεο έγηλε θαηά πξνζέγγηζε θαη ζηεξίδεηαη ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζηηο
ξαδηνρξνλνινγήζεηο, θπξίσο ηεο δεχηεξεο, αθνχ ε αφξηζηε ηηκή ηεο πξψηεο πεξηνξίδεη
ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηεο. Ζ κε αληηζηνίρεζε φκνηαο δηάξθεηαο ρξνληθψλ πεξηφδσλ κε ίζνπ κήθνπο ηκήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα
ηδεκαηνγέλεζεο ησλ δηάθνξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πξνθίι.
Φάζη Α: ΓΓ:ΓΜΓ=60:40. Βάζνο 200-179 cm. 3 νξίδνληεο. Πξηλ ην 1300 κ.Υ.
Σν δηάγξακκα αξρίδεη κε πηψζε ησλ ΓΓ. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή παξνπζία πνπ έρνπλ ηα Compositae κεηαμχ ησλ ΓΜΓ επλνεί ηελ πηζαλνιφγεζε
πεξί εθρέξζσζεο δαζσκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ δξπνδαζψλ ζχκθσλα κε ηελ
εκθάληζε ηεο Quercus. Ζ κε ζχγρξνλε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αλζξσπνγελψλ δεηθηψλ,
νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα, θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ΓΓ πξνο ην
ηέινο ηεο θάζεο, θαη εηδηθά ηεο Quercus ζε πςειφηεξα απφ ηα αξρηθά επίπεδα, δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή επέκβαζε ρσξίο έληνλεο επηπηψζεηο ζηε δαζηθή βιάζηεζε.
Ζ θάζε εληάζζεηαη ρξνληθά ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ αλαηαξαρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ
θαζψο ζε φιν ην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν δηάθνξνη θαηαθηεηέο αιιειν-δηαδέρνληαη ν έλαο
ηνλ άιινλ (Καξαγηαλλφπνπινο 1982). ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο αλαηαξαρψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε θαηαζηξνθέο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο
δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ.
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Φάζη Β: ΓΓ:ΓΜΓ=44:56. Βάζνο 179-159 cm. 2 νξίδνληεο. 1300 - 1550 κ.Υ.
ηε θάζε απηή παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε
ησλ πνσδψλ θαη θπξίσο ησλ αγξσζησδψλ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο δελ
πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή απηήο αιιά έρεη επηπηψζεηο ζηα δξπνδάζε, ζηα
πεπθνδάζε θαη θπξίσο ζηελ εκθάληζε ηεο ειάηεο. Ζ ηειεπηαία, κεηά ηηο πξνθιεζείζεο
επεκβάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ζρεδφλ εμαθαλίδεηαη θαη ε ζπνξαδηθή εκθάληζή ηεο
ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη κεδακηλή. Ζ εκθάληζε ησλ αγξσζησδψλ αιιά
θαη δηάθνξσλ αλζξσπνγελψλ δεηθηψλ, φπσο ηεο Artemisia θαη ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε
θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο Plantago θαη Rumex-Oxyria-type, θαλεξψλνπλ εθρεξζψζεηο, πηζαλψο κε θσηηά, γηα δεκηνπξγία βνζθνηφπσλ.
Οη επεκβάζεηο ζηε δαζηθή βιάζηεζε θαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ επηβίσζεο
ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαηά ηελ πεξίνδν απηή νθείινληαη ζηελ θαηάιεςε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο δησγκφο ησλ θαηνίθσλ ησλ εχθνξσλ πεδηλψλ πεξηνρψλ
απφ ηνπο θαηαθηεηέο ηνπο αλαγθάδεη λα θαηαθχγνπλ ζηα φξε φπνπ δεκηνπξγνχλ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη δηαβίσζεο κε ηηο αλαπφθεπθηεο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ.
Ζ ρξνληθή έληαμε, ηφζν ηεο θάζεο απηήο φζν θαη ηεο πξνεγνχκελεο, ζπκθσλεί κε
ηα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο ξαδηνρξνλνιφγεζεο.
Φάζη Γ: ΓΓ:ΓΜΓ=79:21. Βάζνο 159-139 cm. 2 νξίδνληεο. 1550 - 1650 κ.Υ.
Ζ κέρξη ηψξα παξαηεξεζείζα εμειηθηηθή πνξεία ηεο βιάζηεζεο αληηζηξέθεηαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο. Ζ δαζηθή βιάζηεζε εκθαλίδεη απφηνκε θαη ηδηαίηεξα
έληνλε αχμεζε, ράξε ζηελ αικαηψδε επέθηαζε ησλ πεπθνδαζψλ. Ζ αληίζηνηρε κείσζε
ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο θαη, θπξίσο, ε απνπζία ησλ αλζξσπνγελψλ δεηθηψλ, θαλεξψλνπλ φηη νη θάηνηθνη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κεηνίθεζαλ ζηηο πεδηάδεο. ηνπο εγθαηαιεηκκέλνπο αγξνχο θαη βνζθνηφπνπο βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο εγθαηάζηαζεο ε πεχθε
θαη ηδηαίηεξα ε δαζηθή σο πξφζθνπν είδνο.
Ζ έληαμε ηεο θάζεο απηήο κεηαμχ ησλ κέζσλ ηνπ 16 νπ θαη 17νπ αηψλα έγηλε κε ηε
βνήζεηα ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. Ο Βαθαιφπνπινο (1964) αλαθέξεη φηη θαηά ηα ηέιε ηνπ
16νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα, εμαηηίαο ηεο παξαθκήο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, παξαηεξνχληαη επηδξνκέο θαη ιεειαζίεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο αλαγθάδνληαο ηνπο
θαηνίθνπο απηψλ λα μεληηεπηνχλ ή λα θαηαιήμνπλ ζε αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο κε ηίκεκα
ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, απφ ηνλ ίδην ηζηνξηθφ ππνζηεξίδεηαη φηη, θαηά ηνλ 16 ν
θαη 17ν αηψλα, ζηελ θάζνδν ησλ νξεηλψλ πιεζπζκψλ πξνο αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο
ζπλεηέιεζε θαη ε πιεζπζκηαθή έθξεμε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή.
„Παξφκνην θαηλφκελν ππεξπιεζπζκνχ θαη θαζφδνπ απφ ηα νξεηλά πξνο ηηο πεδηάδεο θαη
ηηο πφιεηο παξαηεξείηαη θαηά ηνλ 16ν αηψλα θαη ζε φιε ηε Μεζφγεην‟, ζπκπιεξψλεη ν
Βαθαιφπνπινο παξαζέηνληαο καξηπξίεο θαη άιισλ ηζηνξηθψλ.

Φάζη Γ: ΓΓ:ΓΜΓ=48:52. Βάζνο 139-99 cm. 4 νξίδνληεο. 1650 - 1800 κ.Υ.
Καηά ηε θάζε απηή ππάξρεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Πηεξίσλ. Απηφ πηζηνπνηείηαη φρη κφλν απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δαζνθάιπςεο
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αιιά, θπξίσο, απφ ηελ παξνπζία ησλ αλζξσπνγελψλ δεηθηψλ κε θπξηαξρνχληα ηα
δεκεηξηαθά. Δίλαη πξνθαλήο ε αλαγσγή δαζηθψλ εθηάζεσλ ζε θαιιηεξγνχκελνπο
αγξνχο αιιά θαη βνζθνηφπνπο, αθνχ θαη νη δείθηεο βφζθεζεο έρνπλ ζεκαληηθέο ηηκέο.
Ηζηνξηθά, ε θάζε απηή ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ νξεηλνχ ρσξηνχ Καηαθπγίνπ
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Καηά ην Νάζην (1971) ε επνίθεζε ηεο
πεξηνρήο έγηλε ζηαδηαθά. Έπεηηα απφ κηα απνηπρεκέλε επαλαζηαηηθή θίλεζε ζηηο αξρέο
ηνπ 17νπ αηψλα, κηα νκάδα ησλ επαλαζηαηψλ θαηαθεχγεη θαη εγθαζίζηαηαη ζηνπο
δπηηθνχο πξφπνδεο ησλ Πηεξίσλ, ζην ρσξηφ Γξηηζηάλε. Αξγφηεξα, εμαηηίαο επαλεηιεκκέλσλ ιεζηξηθψλ επηδξνκψλ ηνχξθηθσλ αζθεξηψλ αιιά θαη άηαθησλ νκάδσλ, αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε πςειφηεξεο
θαη αζθαιέζηεξεο πεξηνρέο. Αξρηθά εγθαζίζηαληαη ζηε ζέζε Κεθαιφθαξδν ζην νξνπέδην Ληβάδηα θάησ απφ ηελ πςειφηεξε θνξπθή ησλ Πηεξίσλ, Φιάκπνπξν. Όκσο, ε
έιιεηςε λεξνχ ζηε πεξηνρή επηβάιεη ηνλ εληνπηζκφ πξνζθνξφηεξεο ζέζεο, ε νπνία
βξίζθεηαη κεξηθά ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθά. Δθεί εγθαζίζηαληαη νξηζηηθά, ηδξχνληαο
λέν ρσξηφ, πνπ ην νλνκάδνπλ Καηαθχγη, πηζηεχνληαο πξνθαλψο φηη ζε απηφ ην κέξνο
ζα κπνξέζνπλ επηηέινπο λα δήζνπλ κε αζθάιεηα. Υξνληθά, ν Νάζηνο ηνπνζεηεί ηελ
πξψηε κεηνίθεζε πξνο Κεθαιφθαξδν γχξσ ζηα 1700 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Καηαθπγίνπ
γχξσ ζηα 1740 -1750, επεηδή, φπσο αλαθέξεη, δελ ππάξρνπλ αθξηβή ηζηνξηθά ζηνηρεία.
Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά έγηλε θαη ε ρξνληθή έληαμε ηεο θάζεο.
Όιε απηή ε θηλεηηθφηεηα ζηελ νξεηλή πεξηνρή ησλ Πηεξίσλ θαη ηδηαίηεξα νη γεσθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Καηαθπγίνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ζην δηαγξάκκαηα γχξεο. Οη επηπηψζεηο ζηε δαζηθή
βιάζηεζε εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Καηαθπγίνπ ηνλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζε
θείκελν ηνπ Heuzey πνπ κεηαθέξεη ν Βαθαιφπνπινο (1964): “…έθνςαλ ην κεγάιν
δάζνο ησλ βειαληδηψλ θαη πεχθσλ, πνπ ζθέπαδε ην νξνπέδην, θαη ίδξπζαλ ην ρσξηφ
ηνπο”.
Φάζη Δ: ΓΓ:ΓΜΓ=75:25. Βάζνο 99-69 cm. 3 νξίδνληεο. 1800 - 1850 κ.Υ.
Ζ θάζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δαζνθάιπςεο κε αληίζηνηρε
κείσζε ησλ πνσδψλ θαη θπξίσο ησλ Gramineae. Μείσζε παξνπζηάδνπλ θαη νη αλζξσπνγελείο δείθηεο, ρσξίο φκσο λα εμαθαληζηνχλ θαη κάιηζηα ε παξνπζία ηνπ Plantago
παξακέλεη ζεκαληηθή. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη έρεη πεξηνξηζηεί ε αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε γεσξγία θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί αλαδαζψλνληαη θπζηθψο. πκβαίλεη δειαδή θάηη αλάινγν κε ηε θάζε Γ, κε
ηε δηαθνξά φηη ζηελ παξνχζα θάζε νη θάηνηθνη δελ εγθαηαιείπνπλ ηειείσο ηελ πεξηνρή
θαη ζπλερίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ θηελνηξνθία θαη, ιηγφηεξν, κε ηε γεσξγία, αιιά
ν ξπζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κεηψλεηαη
ζπλερψο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε Γ.
Ζ εμέιημε απηή ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ νηθνλνκία. Ζ πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα
ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ απνζάξξπλε ηνπο θαηνίθνπο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ
γεσξγία θαη ηνπο έθαλε λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο ζηελ πινηνκία Έηζη, νη Καηαθπγηψηεο εμειίρζεθαλ ζε δηάζεκνπο πινηφκνπο πνπ ηαμίδεπαλ παληνχ, φπνπ κπνξνχζαλ λα εμαζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπο, αθφκε θαη ζην εμσηεξηθφ
(Βαθαιφπνπινο, 1964). Δθηφο απηνχ φκσο, ζχκθσλα κε ηζηνξηθή αλαθνξά ηνπ Η.
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Σζηθνπνχινπ πνπ παξαζέηεη ν Νάζηνο (1971), ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα
κηα ζεηξά απφ αξλεηηθά γεγνλφηα, φπσο επηδεκία παλψιεο ην 1816, ινηκφο ην επφκελν
έηνο θαη ζπρλέο επηδξνκέο ιεζηψλ, αλαγθάδνπλ πνιινχο θαηνίθνπο λα εγθαηαιείςνπλ
ην ρσξηφ. Έηζη, θαζψο πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ δίλεηαη
ε επθαηξία ζηε δαζηθή βιάζηεζε λα αλαθάκςεη.
Φάζη ΣΤ: ΓΓ:ΓΜΓ=67:33. Βάζνο 69-29 cm. 4 νξίδνληεο. 1850 - 1940 κ.Υ.
Καηά ηε θάζε απηή παξαηεξείηαη έλαο ζηαδηαθφο πεξηνξηζκφο ηεο δαζνθάιπςεο,
εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ πεπθνδαζψλ. Ζ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ αλζξσπνγελψλ
δεηθηψλ δείρλεη φηη νη απνςηισκέλεο εθηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεσξγνθηελνηξνθηθνχο ζθνπνχο. εκαληηθή είλαη ε εκθάληζε ησλ δεκεηξηαθψλ, πνπ θνξπθψλεηαη ζην
ηέινο ηεο θάζεο, ελψ απφ ηνπο δείθηεο βφζθεζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αχμεζε ηνπ
Rumex-Oxyria-type ζην κέζν ηεο.
Ζ θάζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ επάλνδν θαη επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ Καηαθπγησηψλ ζηνλ ηφπν ηνπο,. Ζ αξρή ηεο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα. Ζ
επηζηξνθή ησλ θαηνίθσλ μεθίλεζε κάιινλ κεξηθά έηε λσξίηεξα, χζηεξα απφ επέκβαζε
ηνπ ζνπιηάλνπ γηα θαηαδίσμε ησλ ιεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ηζηνξηθή
αλαθνξά ηνπ Η. Σζηθνπνχινπ. ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ην Καηαθχγη αλαπηχζζεηαη
έληνλα νηθνλνκηθά θαη πιεζπζκηαθά κε απνηέιεζκα γχξσ ζηα 1900 λα ην θαηνηθνχλ
620 νηθνγέλεηεο. Παξά ηηο θαηά θαηξνχο κεηαλαζηεχζεηο αηφκσλ ή θαη νκάδσλ, ε
παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Καηαθπγίνπ ζπλερίδεηαη κε αξθεηά
έληνλν ξπζκφ κέρξη ηα ρξφληα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο (Νάζηνο 1971). Κάησ απφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο, νη επηπηψζεηο ζηε δαζηθή βιάζηεζε πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα
είλαη απηνλφεηεο. Δμάιινπ, θαηά ηε ζπδεηνχκελε ρξνληθή πεξίνδν, νη επηπηψζεηο ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ γεληθφηεξεο, εμαηηίαο κηαο ζεηξάο απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα (ηειεπηαία πεξίνδνο ηνπξθνθξαηίαο, απειεπζέξσζε, Βαιθαληθνί πφιεκνη,
έιεπζε θαη εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ, θ.ά.). Δπηπιένλ, κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηα δάζε
ηεο Μαθεδνλίαο πξνθάιεζε θαη ε, επί δεθαεηίεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εθηφο ειέγρνπ
πινηφκεζε (Θενθαλίδεο 1982).
Φάζη Ε: ΓΓ:ΓΜΓ=83:17. Βάζνο 29-0 cm. 3 νξίδνληεο. Μεηά ην 1940 κ.Υ.
Ζ αικαηψδεο επέθηαζεο ηεο δαζνθάιπςεο, ράξε ζηελ πεχθε, θαη ε ειαρηζηνπνίεζε
ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ πξνθίι. Ζ εηθφλα απηή
αλαπαξηζηά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο βιάζηεζεο ησλ Πηεξίσλ νξέσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζέζε ιήςεο ηνπ πξνθίι.
Ζ θάζε μεθηλά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟40, φηαλ δειαδή νη θάηνηθνη εγθαηέιεηςαλ ην
ρσξηφ κεηά απφ δχν εθφδνπο ησλ Γεξκαλψλ, πνπ ζπλνδεχηεθαλ απφ εθηειέζεηο, βίαηε
απνκάθξπλζε ησλ θαηνίθσλ θαη εκπξεζκφ ηνπ ρσξηνχ (Νάζηνο 1971). Έθηνηε ην
Καηαθχγη έπαςε λα ιεηηνπξγεί σο κφληκνο ηφπνο δηαβίσζεο θαη εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε
θαινθαηξηλφ ζέξεηξν. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα πνπ
εθάξκνζε ε δαζηθή ππεξεζία θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε παλειιαδηθή θιίκαθα,
είραλ σο απνηέιεζκα ηε ξαγδαία εμάπισζε ηεο πεχθεο ζε πξψελ αγξνχο θαη βνζθνηφπνπο ησλ Πηεξίσλ νξέσλ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαζαξά ζην ηειεπηαίν ηκήκα
ηνπ δηαγξάκκαηνο.
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Δηθφλα 1. Γηαγξάκκαηα γχξεο "Κφθθηλε Βξχζε" ησλ Πηεξίσλ νξέσλ Η. πλνπηηθφ δηάγξακκα,
ΗΗ. Αλαιπηηθφ δηάγξακκα ΓΜΓ.
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Νέα επιγενή είδη ηης κσπριακής τλφρίδας. - Δεύηερη ζειρά
Γεσξγηάδεο Φξ. & Γηαλλίηζαξνο Α.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίληυη
Παξνπζηάδνληαη 9 επηγελή θπηηθά είδε ηεο Κύπξνπ, πνπ απνηεινύλ πεξηπηώζεηο
πξώηεο αλαθνξάο γηα ηε λήζν. Τα είδε απηά είλαη ηα αθόινπζα: Amaranthus blitoides,
Bassia indica, Eleusine tristachya, Ehrharta erecta, Hemarthria altissima, Abutilon
theophrasti, Oenothera biennis, Solanum cornutum θαη Solanum laciniatum. Γηα ην
θάζε είδνο δίλνληαη ε θαηαγσγή, νη βηόηνπνη θαη ε εμάπισζή ηνπ ζηελ Κύπξν θαη ε
θαηάζηαζε εγθιηκαηηζκνύ (status) ζηελ νπνία βξίζθεηαη.

New adventive species of the flora of Cyprus. - Second series
Georgiadis Ch. & Yannitsaros A.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
Nine adventive species of the flora of Cyprus are presented as new floristic records
for the island. These species are the following: Amaranthus blitoides, Bassia indica,
Eleusine tristachya, Ehrharta erecta, Hemarthria altissima, Abutilon theophrasti,
Oenothera biennis, Solanum cornutum and Solanum laciniatum. For each species
information is given about the origin, the status of naturalization, the habitats and its
distribution in Cyprus.
Ειζαγφγή
Ζ αλαθνίλσζε απηή απνηειεί ηκήκα δηεμνδηθήο έξεπλαο ηεο επηγελνύο ρισξίδαο ηεο
Κύπξνπ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ αλεύξεζε 156 επηγελώλ εηδώλ (κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ
όξνπ). Από ηα είδε απηά 40 βξέζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηελ Κύπξν. Σε πξνεγνύκελε
αλαθνίλσζε (Γεσξγηάδεο & Γηαλλίηζαξνο 1994) παξνπζηάζακε 21 επηγελή είδε ηεο
Κύπξνπ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ νπνίσλ ήηαλ λέα γηα ην λεζί. Όια ηα αλεπξεζέληα είδε
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα (Γεσξγηάδεο 1994),
ζηελ νπνία ηα 152 κειεηώληαη θαη ζρνιηάδνληαη αλαιπηηθά.
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Σηε δεύηεξε απηή αλαθνίλσζε παξνπζηάδνπκε 9 επηγελή είδε ηεο Κύπξνπ. Από
απηά 7 πεξηιακβάλνληαη ζηε γεληθή κειέηε ηεο επηγελνύο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ
(Γεσξγηάδεο 1994) σο πεξηπηώζεηο πξώηεο αλαθνξάο θαη ζρνιηάδνληαη ιεπηνκεξώο.
Αθόκε 1 αλαθέξεηαη σο ηπραίν ρσξίο αλαιπηηθό ζρνιηαζκό. Τέινο 1 είδνο αλαθέξεηαη
εδώ γηα πξώηε θνξά σο λέν επηγελέο ηεο θππξηαθήο ρισξίδαο.
Υλικά και μέθοδοι
Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη εδώ πξνέξρνληαη θπξίσο από ζπιινγέο πιηθνύ θαη
εθηεηακέλεο παξαηεξήζεηο πεδίνπ ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ
δεύηεξνπ. Οη πξνζδηνξηζκνί έγηλαλ κε ηε βνήζεηα δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη
επηβεβαηώζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
κε ηε ρξήζε ζπγθξηηηθνύ πιηθνύ. Οξηζκέλα είδε ζηάιζεθαλ γηα επηβεβαίσζε ζηνλ R.D.
Meikle (Kew) θαη έλα (Ehrharta erecta Lam.) ζηνλ θαζεγεηή Ζ. Scholz (Berlin). Από
ηε ζέζε απηή εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηε βνήζεηά ηνπο. Γείγκαηα ππάξρνπλ
ζην Herbarium ηνπ πξώηνπ ζπγγξαθέα θαη θπιάζζνληαη ζην Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο
Βνηαληθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σηνλ θαηάινγν πνπ αθνινπζεί ηα taxa
αλαθέξνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Γηα θάζε είδνο αλαθέξεηαη ε πεξηνρή θαηαγσγήο
ηνπ, νη βηόηνπνη θαη ε εμάπισζή ηνπ ζηελ Κύπξν θαη ε θαηάζηαζε (status) ζηελ νπνία
βξίζθεηαη. Τα ζηνηρεία γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ εηδώλ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεγέο
(Davis 1965-1985, Tutin et al. 1968-1980, 1993, Dafni & Heller 1982, Strid & Tan
1997, Danin & Scholz 1999, θ.ά.). Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ δε δίλνληαη άιια
ζηνηρεία, ηα νπνία ζα δεκνζηεπζνύλ πξνζερώο.
Χλφριδικός καηάλογος
Abutilon theophrasti Medicus (Malvaceae)
Καηαγσγή: Παιαηνηξνπηθέο πεξηνρέο. Αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηδάλην θαιιηεξγεηώλ.
Δγθιηκαηηζκέλν. Καπέδεο, Χεκνιόθνπ, Δξγάηεο, Φηιάλη (Τ. Παπαρξηζηνθόξνπ).
Πξώηε παξαηήξεζε ην 1992.
Amaranthus blitoides S. Watson (Amaranthaceae)
Καηαγσγή: Β. Ακεξηθή θαη Μεμηθό. Καιιηεξγνύκελα εδάθε (δηδάλην θαιιηεξγεηώλ).
Δγθιηκαηηζκέλν. Πέξα Φσξηό Νήζνπ, Γάιη, Λπζξνδόληαο, Φιώξαθαο Πάθνπ, Γνπδί
Πάθνπ, Γεπηεξά, Πόιε Φξπζνρνύο, κεηαμύ Κνινζζίνπ θαη Κνπξίνπ.
Bassia indica (Wight) A.J. Scott (Chenopodiaceae)
Καηαγσγή: Απζηξαιία. Αζηηθό πεξηβάιινλ, πεδνδξόκηα, θξάζπεδα δξόκσλ,
νηθόπεδα, θιπ. Δγθιηκαηηζκέλν. Λεπθσζία, Λάξλαθα.
Ehrharta erecta Lam. (Gramineae)
Καηαγσγή: Ν. Αθξηθή. Σε ρέξζεο ζέζεηο ζηα όξηα αγξνηεκαρίσλ ζε κία κόλν
πεξηνρή όπνπ ππάξρεη κία θαιά εγθαηεζηεκέλε ππθλή ζπζηάδα. Μεηαμύ ησλ ρσξηώλ
Μαλδξηά θαη Αρέιεηα. Πξώηε παξαηήξεζε θαη ζπιινγή ην 1996. Τν είδνο αλαθέξεηαη
γηα πξώηε θνξά από ηελ Κύπξν. Πξόζθαηα αλαθέξζεθε από ην Ηζξαήι, όπνπ
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ζπιιέρζεθε ην 1999 (Danin & Scholz 1999). Από όζν γλσξίδνπκε δελ ππάξρνπλ άιιεο
αλαθνξέο από ην κεζνγεηαθό ρώξν θαη ηελ Δπξώπε.
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. (Gramineae)
Καηαγσγή: Ν. Ακεξηθή. Αγξνηηθέο πεξηνρέο, θξάζπεδα ρσκαηόδξνκσλ κεηαμύ
αξδεπόκελσλ θαιιηεξγεηώλ, αθαιιηέξγεηεο ζέζεηο κεηαμύ θπηεηώλ κπαλάλαο. Υπό
εγθιηκαηηζκό. Αρέιεηα, Φιώξαθαο Πάθνπ.
Hemarthria altissima (Poiret) Stapf & C.E. Hubbard (Gramineae)
Καηαγσγή: Αθξηθή. Υγξά εδάθε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Τπραίν; Πόιε Φξπζνρνύο,
Αζώκαηνο Λεκεζνύ, Κνύθιηα, Αρέιεηα Πάθνπ, Κνιόζζη.
Oenothera biennis L. (Onagraceae)
Καηαγσγή: B. Ακεξηθή. Αζηηθό θαη εκηαζηηθό πεξηβάιινλ, πεδνδξόκηα θαη
θξάζπεδα δξόκσλ, απιάθηα θνληά ζε θπηείεο εζπεξηδνεηδώλ, θ.ά. Υπό εγθιηκαηηζκό ή
εγθιηκαηηζκέλν. Κάζηξν Κνινζζίνπ, Πνιεκίδηα -Ύςσλαο, Πόιε Φξπζνρνύο, θ.ά.
Solanum cornutum Lam. (Solanaceae)
Καηαγσγή: ΝΓ. Ζ.Π.Α., Μεμηθό. Αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο ζε
θαιιηέξγεηεο θηελνηξνθηθώλ θπηώλ. Υπό εγθιηκαηηζκό. Γάιη, Πνηακηά, Γέξη. Πξώηε
παξαηήξεζε ην 1992.
Solanum laciniatum Aiton (Solanaceae)
Καηαγσγή: Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία. Οηθηζηηθό πεξηβάιινλ, θξάζπεδα δξόκσλ,
θνίηεο ρεηκάξξσλ θνληά ζε πόιεηο, θ.ά. Τπραίν. Λεπθσζία, Λεκεζόο.
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Έλα γέλος ηες ακερηθαληθής οηθογέλεηας Martyniaceae
λέο γηα ηελ Ειιάδα
Γηαλλίηζαξνο Α. & Μπαδόο Ι.
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο, Σκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίιεψε
Σν γέλνο Ibicella ηεο ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο Martyniaceae αλαθέξεηαη γηα πξώηε
θνξά από ηελ Διιάδα. Σν είδνο ηνπ I. lutea βξέζεθε, σο επηγελέο, λα θύεηαη ζε δύν
ηνπνζεζίεο ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Γίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηε κνξθνινγία ηνπ
θπηνύ. ρνιηάδεηαη ε πξόζθαηε αλαθνξά από ηε Λέζβν ηνπ ζπγγελνύο ηνπ είδνπο
Proboscidea louisianica, ε νπνία θαίλεηαη όηη είλαη ιαλζαζκέλε.

A genus of the American family Martyniaceae new for Greece
Yannitsaros A. & Bazos I.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
The genus Ibicella of the American family Martyniaceae is recorded as new to
Greece. The species I. lutea was found, as an adventive, in two localities of the East
Aegean Island of Lesvos. The main morphological characters of the species are given. A
recent record of its relative species Proboscidea louisianica from Lesvos is briefly
discussed. This record seems to be erroneous.
Εηζαγωγή
Σα Martyniaceae είλαη κία κηθξή νηθνγέλεηα κε 5 γέλε (van Eseltine 1929) θαη
πεξίπνπ 20 είδε, ηζαγελή ησλ ηξνπηθώλ θαη ησλ ζεξκώλ επθξάησλ πεξηνρώλ ηνπ Νένπ
Κόζκνπ, από ηηο λόηηεο Η.Π.Α. κέρξη ηελ Οπξνπγνπάε θαη ηε Βόξεηα Αξγεληηλή. Πνιύ
ιίγα είδε έρνπλ εηζαρζεί σο επηγελή δηδάληα ζε κεξηθέο ρώξεο ηνπ Παιαηνύ Κόζκνπ
(Thieret 1977).
Σα θπηά απηά είλαη γλσζηά ζηελ Ακεξηθή κε ηηο θνηλέο νλνκαζίεο “unicorn plants =
θπηά κνλόθεξνη”, “devil’s claws = λύρηα ηνπ δηαβόινπ” θαη “elephant tusks =
ραπιηόδνληεο ειέθαληα”, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ησλ θαξπώλ
ηνπο. Οη θαξπνί, νη νπνίνη είλαη ην ραξαθηεξηζηηθόηεξν γλώξηζκα ηεο νηθνγέλεηαο,
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θαηαιήγνπλ ζε έλα απόηνκα ιεπηπλόκελν νμύ θπξηό άθξν, ζε πνιιά είδε αξθεηά
καθξύ. Δίλαη δύζθνιν λα θαηαηαγνύλ ζε κία από ηηο γλσζηέο θαηεγνξίεο θαξπώλ ιόγσ
ηεο ηδηάδνπζαο θαηαζθεπήο ηνπο. Έρνπλ αλαθεξζεί κε δηάθνξα νλόκαηα ζηε
βηβιηνγξαθία, όπσο “θάςα κε ζαξθώδεο εμσθάξπην θαη μπιώδεο ελδνθάξπην”,
“μπιώδεο πνιύζπεξκνο θάςα”, “μπιώδεο δξύπε”, “δξππώδεο θάςα”, “δξύπε”, θ.ά. (βι.
Thieret 1977). Ο θαξπόο πξάγκαηη απνηειείηαη από έλα ζαξθώδεο εμσθάξπην, πνπ θαηά
ηελ σξίκαλζε ζρίδεηαη θαη πέθηεη νπόηε παξακέλεη ην μπιώδεο ελδνθάξπην, ην νπνίν
εμσηεξηθά θέξεη γιπθέο ή άθαλζεο. Απηό ζηε ζπλέρεηα δηαξξεγλύεηαη θαηά κήθνο ησλ
δύν ξαθώλ ηνπ θαη ην νμύ ξάκθνο ζρίδεηαη ζε δύν επηκήθε καθξηά ή ζπαληόηεξα θνληά
“θέξαηα”.
Έλα είδνο ηεο νηθνγέλεηαο Martyniaceae έρεη αλαθεξζεί σο επηγελέο εγθιηκαηηζκέλν
ή όρη από κεξηθέο επξσπατθέο ρώξεο όπσο Πνξηνγαιία θαη ΝΑ. Ρσζία (Tutin 1972),
Γαιιία θαη Ιηαιία (Greuter et al. 1989). Πξόθεηηαη γηα ηελ Proboscidea louisianica
(Miller) Thellung, πνπ θαιιηεξγείηαη σο δηαθνζκεηηθό θαη κπνξεί λα δηαθεύγεη από ηελ
θαιιηέξγεηα.
Η νηθνγέλεηα Martyniaceae ήηαλ άγλσζηε ζηελ Διιάδα αιιά πξόζθαηα ε
Proboscidea louisianica αλαθέξζεθε από νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο ηεο λήζνπ Λέζβνπ
(Hecht-Markou 1999). ύκθσλα όκσο κε ηηο δηθέο καο έξεπλεο ε αλαθνξά είλαη
ιαλζαζκέλε θαη ην είδνο απηό δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηε Λέζβν.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Δκείο βξήθακε απηνθπέο θαη ζπιιέμακε έλα είδνο ηεο νηθνγέλεηαο Martyniaceae
ζηε Λέζβν γηα πξώηε θνξά ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1996. Από ηόηε πξαγκαηνπνηήζακε δύν
αθόκε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή γηα ζπιινγή ζπκπιεξσκαηηθνύ πιηθνύ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε ηε ρξήζε δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο (θπξίσο
ακεξηθαληθήο) θαη επηβεβαηώζεθε κε επίζθεςε θαη εξγαζία καο ζε ζπγθξηηηθό πιηθό ηεο
νηθνγέλεηαο Martyniaceae ζην Herbarium ηνπ Kew (K) θαη ζην Herbarium ηνπ Natural
History Museum ηνπ Λνλδίλνπ (ΒΜ). Γείγκαηα ηνπ θπηνύ βξίζθνληαη ζηα πξνζσπηθά
καο herbaria, ηα νπνία θπιάζζνληαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Από ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε όηη ην θπηό πνπ βξήθακε ζηε Λέζβν αλήθεη ζην
γέλνο Ibicella θαη όρη ζην γέλνο Proboscidea. ύκθσλα κε ηνλ van Eseltine (1929) ηα
δύν γέλε έρνπλ έληνλεο θαη ζαθείο δηαθνξέο νη θπξηόηεξεο από ηηο νπνίεο είλαη: 1)
Proboscidea Schmidel. Άλζε κε θάιπθα κε ζπκθπή ζέπαια, πεληάινβν, ν νπνίνο
ζρίδεηαη θνηιηαθώο κέρξη ηε βάζε· ελδνθάξπην κε γιπθέο. 2) Ibicella (Stapf) van
Eseltine. Άλζε κε θάιπθα κε 5 ειεύζεξα ζέπαια· ελδνθάξπην κε άθαλζεο.
Σν γέλνο Ibicella έρεη 3 είδε (Thieret 1977). Σν είδνο πνπ βξήθακε ζηε Λέζβν είλαη
ε Ibicella lutea (Lindl.) van Eseltine, ε νπνία θαιιηεξγείηαη σο δηαθνζκεηηθό, αιιά θαη
σο θπηό δηαηξνθήο ζε ρώξεο ηεο Ν. Ακεξηθήο. Η θπζηθή πεξηνρή εμάπισζήο ηνπ είλαη
ε Ν. Ακεξηθή, από ηε Βξαδηιία κέρξη θαη ηελ Αξγεληηλή (Armstrong 1992).
Η Ibicella lutea είλαη πνώδεο, εηήζην, έξπνλ ή ζρεδόλ έξπνλ θπηό, κε αδελώδε
ηξίρσζε. Σα θύιια ηεο είλαη κεγάια ζρεδόλ θπθιηθά. Σα άλζε είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε
ππθλνύο βόηξεηο, δσεξώο θίηξηλα, ζπρλά κε θόθθηλα ζηίγκαηα ζην εζσηεξηθό ηεο
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ζηεθάλεο. Κάζε άλζνο πεξηβάιιεηαη από δύν επξέσο σνεηδή βξάθηηα. Ο ώξηκνο θαξπόο
έρεη μπιώδεο ελδνθάξπην κε άθαλζεο θαη ην ξάκθνο ηνπ ζρίδεηαη ζε δύν κέξε, θπξηά,
καθξύηεξα από ην θπξίσο ζώκα ηνπ. Η πεξηγξαθή πνπ πξνεγήζεθε είλαη αδξή θαη
ζπλνπηηθή θαη δίλεη κεξηθά από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο.
ηελ Proboscidea louisianica νξηζκέλα από ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα, εθηόο από
ηα δηαγλσζηηθά ησλ γελώλ, είλαη επίζεο ζαθώο δηαθνξεηηθά. Σν είδνο απηό έρεη άλζε
πνηθίισλ ρξσκαηηζκώλ ζπλήζσο ιεπθνξόδηλα, ηώδε, εξπζξά, εξπζξνπόξθπξα ή
σρξόιεπθα κεξηθέο θνξέο κε θίηξηλν ζην εζσηεξηθό ηνπ θάξπγγα ηεο ζηεθάλεο. Έηζη
θαλνληθά δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ Ibicella lutea.
Αλ θαη ε Hecht-Markou (1999) δελ παξαζέηεη δείγκαηα εξκπαξίνπ ή άιια ζηνηρεία
εθηόο από ηα νλόκαηα ησλ πεξηνρώλ όπνπ βξήθε ην θπηό ζηε Λέζβν, από ηηο έγρξσκεο
θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεύεη κπνξεί λα ζπκπεξάλνπκε όηη πξόθεηηαη γηα ηελ Ibicella
lutea, δει. γηα ην ίδην θπηό πνπ βξήθακε θαη εκείο θαη όρη γηα ηελ Proboscidea
louisianica. Η ίδηα ζπγγξαθέαο παξαζέηεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δε
ζπκθσλνύλ κε ηα δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζεκεηώλεη όηη “απαηηείηαη ε
δηελέξγεηα αθξηβέζηεξσλ εξεπλώλ γηα ην θπηό απηό ζηε Λέζβν”.
Δκείο βξήθακε ην θπηό ζε κία ηνπνζεζία ηεο Λέζβνπ (κε ηε βνήζεηα ηνπ θίινπ Υ.
Σξαγέιιε, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ
Σζηθληά, αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ Καιινλή. Ο νηθόηνπνο απηόο είλαη εληειώο αζηαζήο
αιιά από παξαηεξήζεηο κέρξη θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000 ην θπηό εμαθνινπζεί λα
εκθαλίδεηαη εθεί. Μία δεύηεξε ζέζε δηαπηζηώζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000 από ην Υ.
Σξαγέιιε, ν νπνίνο ην παξαηήξεζε λα απηνθύεηαη ζηελ Καιινλή ζε παξηέξηα, όπνπ
είραλ κεηαθεξζεί ρώκαηα. Ο ηξόπνο εηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζηε Λέζβν δε καο είλαη πξνο
ην παξόλ γλσζηόο θαη ρξεηάδεηαη έξεπλα.
Από ηελ έξεπλά καο ζηα Herbaria ηνπ Kew θαη ηνπ Natural History Museum ηνπ
Λνλδίλνπ δηαπηζηώζακε όηη ην είδνο απηό έρεη ζπιιεγεί από ηηο ρώξεο όπνπ είλαη
ηζαγελέο (Βξαδηιία, Οπξνπγνπάε, Παξαγνπάε, Αξγεληηλή) θαη από νξηζκέλεο άιιεο σο
επηγελέο (Ιξάθ, Ν. Απζηξαιία, Μ. Βξεηαλία, Ν. Αθξηθή). Τπάξρνπλ επίζεο
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα εγθιηκαηηζκό ηνπ ζε πεξηνρέο ησλ Η. Π. Α. (Armstrong
1979, 1992).
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Νέα δεδνκέλα γηα ηελ εμάπιωζε κεξηθώλ θυηηθώλ taxa
ζηελ πεξηνχή ηνυ Αηγαίνυ
Γηαλλίηζαξνο Α.1, Οηθνλoκίδνπ Δ.2, Γειεπέηξνπ Π.2, Μπαδόο Η.1 & Γεσξγίνπ Κ.2
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Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο, Σκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
2
Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε,
157 84 Αζήλα.
Πεξίιεψε
Παξνπζηάδνληαη λέα ζηνηρεία γηα ηελ εμάπισζε ησλ taxa Ophioglossum
lusitanicum, Osmunda regalis, Aster tripolium θαη Trachomitum venetum subsp.
sarmatiense ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. To Ophioglossum lusitanicum αλαθέξεηαη γηα
πξώηε θνξά από ηηο Κπθιάδεο, ε Osmunda regalis σο λέν είδνο γηα ηελ Ηθαξία, ν Aster
tripolium σο λέν είδνο γηα ηε Λήκλν θαη ην Trachomitum venetum subsp. sarmatiense
σο λέν γηα ηελ Διιάδα. Γίλνληαη ζηνηρεία ησλ βηνηόπσλ όπνπ βξέζεθαλ ηα taxa απηά
θαη ζρνιηάδεηαη ζύληνκα ε γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε θπξίσο ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ.

New data on the distribution of some plant taxa in the Aegean area
Yannitsaros A.1, Economidou E.2, Delipetrou P.2, Bazos I.1 & Georghiou K.2
1

Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
2
Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis,
157 84 Athens, Greece.
Abstract
New data for the distribution in the Aegean area of Ophioglossum lusitanicum,
Osmunda regalis, Aster tripolium and Trachomitum venetum subsp. sarmatiense are
presented. Ophioglossum lusitanicum is new for the Kiklades, Osmunda regalis is new
for Ikaria, Aster tripolium is new for Limnos and Trachomitum venetum subsp.
sarmatiense is new for the whole Greece. Information about the habitats of the taxa in
Greece is given and their distribution, mainly in the Aegean islands, is briefly discussed.
Εηζαγωγή
Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο ζε
ζέζεηο ηνπ δηθηύνπ “Natura 2000” βξέζεθαλ νξηζκέλα ζπάληα θπηηθά taxa ζε λεζηά ηνπ
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Αηγαίνπ, από ηα νπνία κέρξη ηώξα δελ ήηαλ γλσζηά. Οη λέεο απηέο αλεπξέζεηο αιιάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ εηθόλα πνπ είρακε γηα ηελ εμάπισζε απηώλ ησλ taxa ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηεο Διιάδαο γεληθόηεξα. Δδώ παξνπζηάδνπκε ηέζζεξα από απηά ηα taxa
θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πηεξηδόθπηα Ophioglossum lusitanicum L. θαη Osmunda regalis L.
θαη ηα αγγεηόζπεξκα δηθνηπιήδνλα Aster tripolium L. θαη Trachomitum venetum (L.)
Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan.
Υιηθά θαη κέζνδνη
H εξγαζία απηή βαζίζζεθε ζε πιηθό πνπ ζπιιέρζεθε από ηηο Δ. Οηθνλνκίδνπ θαη Π.
Γειεπέηξνπ κέζα ζηα πιαίζηα θπηνθνηλσληνινγηθήο έξεπλαο. Γείγκαηα πξνο ην παξόλ
βξίζθνληαη ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο Βνηαληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γελ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία δεηγκάησλ γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρώξνπ. Ζ
νλνκαηνινγία όισλ ησλ taxa είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Greuter et. al. (1984-1989) ή ηνπο
Tutin et al. (1968-1980, 1993). Αλαιπηηθνί ράξηεο εμάπισζεο ησλ 4 taxa ζην Αηγαίν
έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη ζα δεκνζηεπζνύλ πξνζερώο. ηνηρεία γηα ηελ εμάπισζε απηή
έρνπλ αληιεζεί από ηε βηβιηνγξαθία (ε νπνία δελ αλαθέξεηαη εδώ γηα ιόγνπο ρώξνπ)
θαη ηελ πξνζσπηθή καο εξεπλεηηθή εκπεηξία.
Απνηειέζκαηα - Συδήηεζε
Ophioglossum lusitanicum L. (Ophioglossaceae)
Σν κηθξό απηό πηεξηδόθπην είλαη ζπάλην ζην Αηγαίν θαη ζηελ Διιάδα γεληθόηεξα,
πηζαλώο όκσο δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο ησλ βνηαληθώλ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, ηεο
ζρεηηθά πξώηκεο εκθάληζήο ηνπ ηελ άλνημε θαη ησλ εηδηθώλ βηνηόπσλ ηνπ. Ζ γλσζηή
εμάπισζή ηνπ ζηελ Διιάδα είλαη ζπνξαδηθή κε ιίγεο ζέζεηο δηάζπαξηεο ζηελ Αηηηθή,
Κξήηε, Ρόδν, Κάζν, αξία, Δύβνηα, Μεζζελία, Εάθπλζν, Κέξθπξα, ηξνθηιηά
Πεινπνλλήζνπ. Πξόζθαηα βξέζεθε ζε δύν κηθξά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ηελ Αληίκειν
(3.4.2000) θαη ηελ Πνιύαηγν (21.3. 2000). Οη αλαθνξέο απηέο είλαη νη πξώηεο γηα ηηο
Κπθιάδεο. ηελ Αληίκειν θύεηαη ζε κηθξά επνρηαθά ηέικαηα, πνπ βξίζθνληαη ζε
πιαηώκαηα επί εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ, καδί κε άιια κηθξά πνώδε είδε, όπσο
Arisarum vulgare Targ.-Tozz., Evax pygmaea (L.) Brot., Romulea sp., θ.ά. Σα ηέικαηα
απηά βξίζθνληαη αλάκεζα ζε θξύγαλα, ζε πςόκεηξν 5 πεξίπνπ m θαη ην Ophioglossum
ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ήηαλ αξθεηά ζπρλό. ηελ Πνιύαηγν βξέζεθε ζε έλα επνρηαθό
ηέικα κε ραιηθώδεο έδαθνο, ζε πςόκεηξν 10 m αιιά ήηαλ ζπάλην. πλππάξρνληα είδε:
Aira elegantissima Schur, Brachypodium distachyon (L.) Beauv., Tuberaria guttata (L.)
Fourr., θ.ά.
Osmunda regalis L. (Osmundaceae)
Απηό ην αζβεζηόθνβν-πγξόθηιν πηεξηδόθπην είλαη ζπάλην ζηελ Διιάδα, γλσζηό
κόλν από ιίγεο ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε Υαιθηδηθή, ηε Γ. Λέζβν θαη ηε Γ.
Κξήηε (Γηαλλίηζαξνο 1979, Bazos & Yannitsaros 1999). Παιαηέο αλαθνξέο ηνπ από ηελ
Κέξθπξα θαη ηελ Κεθαιιελία δελ έρνπλ επηβεβαησζεί θαη είλαη ακθίβνιεο.
Ζ Osmunda regalis βξέζεθε ζηηο 11.6.2000 ζε έλα αθόκε λεζί ηνπ Αηγαίνπ, ηελ
Ηθαξία, από όπνπ κέρξη ζήκεξα δελ ήηαλ γλσζηή (ΒΓ Ηθαξία: ΝΓ ηνπ ρσξηνύ
Αξκεληζηήο, θαηώηεξν ηκήκα ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Να). Σα πεηξώκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη
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γξαληηηθνί βξάρνη θαη ε παξόρζηα βιάζηεζε ζηε ζέζε ηνπ θαξαγγηνύ πνπ βξέζεθε ε
Osmunda regalis θπξηαξρείηαη από Platanus orientalis L. θαη Alnus glutinosa (L.)
Gaertner. Σν πηεξηδόθπην θύεηαη ζπλήζσο ζε ρνλδξόθνθθν άκκν ζηηο όρζεο ηνπ
ξέκαηνο.
Aster tripolium L. s.l. (Compositae)
Σν είδνο απηό είλαη ζπάλην θαη ζπνξαδηθό ζην ρώξν ηνπ Αηγαίνπ, ελώ έρεη επξεία
εμάπισζε ζηελ Δπξώπε. πλήζσο θύεηαη ζε παξαζαιάζζηα αικπξά έιε θαη
παξαζαιάζζηεο ακκώδεηο πγξέο πεξηνρέο. Ζ γλσζηή επηβεβαησκέλε εμάπισζή ηνπ ζηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη ζπνξαδηθή ζε πεξηνρέο ηεο Γ. Κξήηεο, Λέζβνπ, Κσ, Θάζνπ θαη
Δύβνηαο. Βξέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε λήζν Λήκλν ζηηο ιίκλεο Αιπθή (19.6.1999,
22.10.1999, 23.10.1999) θαη Αζπξνιίκλε (25.10.1999), όπνπ είλαη αξθεηά ζπρλό θαη
ηνπηθά άθζνλν. Φύεηαη ζε ακκώδεο-αξγηιώδεο έδαθνο ζηα θξάζπεδα ησλ ιηκλώλ καδί
κε άιια πγξόθηια θαη ακκόθηια-αιόθηια είδε (Juncus spp., Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steudel, Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., Scirpus maritimus L., Cressa
cretica L., θ.ά.). Οη πιεζπζκνί απηνί γεθπξώλνπλ ην θελό πνπ ππήξρε κεηαμύ ησλ
πιεζπζκώλ λεζηώλ ηνπ Αλαη. Αηγαίνπ (Λέζβνο) θαη ησλ πιεζπζκώλ ηεο Θάζνπ θαη
ησλ παξαιίσλ ηεο Θξάθεο (Μπακπαιώλαο 1979, Drossos 1992) θαη ηεο Μαθεδνλίαο
(Παπιίδεο 1976).
Παιαηέο αλαθνξέο ηνπ Aster tripolium ππάξρνπλ θαη από άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
[Ρόδνο (Rechinger 1943), Πόξνο (Zaganiaris 1940)] αιιά δελ έρνπλ επηβεβαησζεί από
λεόηεξεο έξεπλεο. Τπάξρεη πάλησο ε πεξίπησζε λα ππήξρε ην είδνο ζηα λεζηά απηά
αιιά θαηόπηλ λα εμαθαλίζζεθε ιόγσ θαηαζηξνθήο ησλ βηνηόπσλ ηνπ. ρεηηθά λεόηεξεο
αλαθνξέο ηνπ από 14 κηθξά, ζπλήζσο βξαρώδε, λεζηά ηνπ Ν. Δπβντθνύ Κόιπνπ
(αξιήο 1981) δελ έρνπλ ειεγρζεί από εκάο αιιά ζεσξνύκε όηη ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο
από απηέο είλαη ακθίβνιεο ιόγσ κε παξάζεζεο επαξθώλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο βηνηόπνπο
ηνπ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ζπιινγήο.
Trachomitum venetum (L.) Woodson s.l. (Apocynaceae)
Σν Trachomitum είλαη έλα δύζθνιν ηαμηλνκηθά γέλνο, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 6
είδε κε εμάπισζε από ηε Β. Ηηαιία έσο ηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία. ύκθσλα κε άιιε
άπνςε πνπ είλαη θαη ε πιένλ απνδεθηή απηά ηα taxa απνηεινύλ ππνείδε ελόο κόλν
είδνπο (Stearn 1978). Μέρξη ζήκεξα ην γέλνο Trachomitum δελ είρε αλαθεξζεί από ηελ
Διιάδα.
Σν Trachomitum venetum s.l. βξέζεθε ζηηο 16 θαη 17.6.1999 ζηελ Α. Λήκλν θνληά
ζηε ιίκλε Αιπθή θπξίσο ζε αζηαζείο ζίλεο, ζε κηθξή απόζηαζε από ηε ζάιαζζα. ε
νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ ζηλώλ ήηαλ άθζνλν θαη θπξίαξρν κε ζπλππάξρνληα δηάθνξα άιια
ακκόθηια-αιόθηια taxa, όπσο Ammophila arenaria (L.) Link, Elymus farctus (Viv.)
Runemark ex Melderis, Euphorbia paralias L., Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. &
Link, Sporobolus pungens (Schreber) Kunth, Pancratium maritimum L., Eryngium
maritimum L., θ.ά. Σα θπηά ηεο Λήκλνπ έρνπλ ξνδόρξνα άλζε θαη θαίλεηαη λα αλήθνπλ
ζην ππνείδνο Trachomitum venetum subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan. Σν
ππνείδνο απηό έρεη εμάπισζε ζηε Βνπιγαξία (αθηέο Δπμείλνπ), ηελ Σνπξθία
(Δπξσπατθή θαη Αζηαηηθή), ηε Ν. Ρσζία, ηελ Τπεξθαπθαζία, ην Ηξάλ θαη ηελ Κύπξν
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(Greuter et al. 1984, Stearn 1978). Οη εκθαλίζεηο ηνπ είλαη ζπνξαδηθέο ζε πςόκεηξν 01800 m. Οη πιεζηέζηεξνη ζηνλ πιεζπζκό ηεο Λήκλνπ γλσζηνί πιεζπζκνί ηνπ
βξίζθνληαη ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία (αθηέο ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ) θαη ζηελ Αζηαηηθή
Σνπξθία, ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο.
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Παροσζία ηοσ γέλοσς Aphanizomenon (Nostocaceae) ζε ιίκλες ηες
Διιάδας
Γθέιεο Σ., Βαξδάθα Δ. & Λαλαξάο Θ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τ.Θ. 109, 504 06
Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Μειεηήζεθε ε παξνπζία ηνπ γέλνπο Aphanizomenon (Cyanophyceae, Nostocaceae)
ζε 21 ιίκλεο ηεο Διιάδαο από ηνλ Ηνύιην κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1999. Ζ παξνπζία
taxa ηνπ γέλνπο Aphanizomenon δηαπηζηώζεθε ζηηο ιίκλεο Βεγνξίηηδα, Βόιβε,
Γντξάλε, Εάδαξη, Κεξθίλε, Λπζηκάρεηα, Οδεξόο, Πακβώηηδα, Σηπκθαιία θαη
Τξηρσλίδα. Βξέζεθαλ ηα taxa A. flos-aquae, A. cf. flos-aquae θαη A. issatschenkoi, πνπ
ε παξνπζία ηνπο ήηαλ γλσζηή από πξνεγνύκελεο εξγαζίεο θαη επηπιένλ, γηα πξώηε
θνξά, ηα A. cf. klebahnii θαη A. οvalisporum. Τα A. flos-aquae θαη A. ovalisporum είλαη
ηνμηθά.

Occurrence of the genus Aphanizomenon (Nostocaceae) in lakes of
Greece
Gkelis S., Vardaka E. & Lanaras T.
Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 109, GR-540 06,
Thessaloniki, Greece.
Abstract
The presence of the genus Aphanizomenon (Cyanophyceae, Nostocaceae) in 21
Greek lakes was studied from July to October 1999. Aphanizomenon taxa were present
in lakes Doirani, Kerkini, Lysimachia, Ozeros, Pamvotis, Stymfalia, Trichonis,
Vegoritida, Volvi and Zazari. The taxa A. flos-aquae, A. cf. flos-aquae and A.
issatschenkoi, already reported in Greece, were identified. In addition, A. cf. klebahnii
and A. οvalisporum are reported for the first time in lakes of Greece. A. flos-aquae and
A. ovalisporum are known to be toxic.
Δηζαγφγή
Τα ηνμηθά θπαλνβαθηήξηα εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη ηα δώα.
Τα θπαλνβαθηήξηα ηνπ γέλνπο Aphanizomenon Morr. ex Born. et Flah. (1886)
(Nostocaceae, Nostocales) είλαη αδσηνδεζκεπηηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηνμηθά είδε.
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Καζώο νη απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ύδξεπζεο από επηθαλεηαθά ύδαηα
γίλνληαη δηαξθώο κεγαιύηεξεο, είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηεο παξνπζίαο θαη
εμάπισζεο ηνμηθώλ βηνινγηθώλ νξγαληζκώλ ζηα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα, ώζηε λα
πξνζηαηεπζεί ε δεκόζηα πγεία. Ζ παξνπζία θπαλνβαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο
Aphanizomenon έρεη αλαθεξζεί ζε 6 ειιεληθέο ιίκλεο (Anagnostidis & EconomouAmilli 1980, Moustaka-Gouni 1988, Temponeras et al. 2000, Tafas & EconomouAmilli 1997, Tryfon & Moustaka-Gouni 1997, Σπαξηηλνύ 1992). Σηελ εξγαζία απηή
κειεηάηαη ε παξνπζία θπαλνβαθηεξίσλ ηνπ γέλνπο Aphanizomenon ζε 21 ιίκλεο ηεο
επεηξσηηθήο Διιάδαο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σπιιέρζεθαλ δείγκαηα λεξνύ από ηελ επηθάλεηα 21 ιηκλώλ ηεο επεηξσηηθήο
Διιάδαο ηνλ Ηνύιην θαη Αύγνπζην ηνπ 1999 (Δηθόλα 1). Ζ αλαγλώξηζε ησλ εηδώλ ησλ
θπαλνβαθηεξίσλ ζηα δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο HuberPestalozzi (1938), Hindak & Moustaka (1988), Komarek & Anagnostidis (1989),
Komarek & Kovačik (1989) θαη Pollingher et al. (1998). Ζ θαηακέηξεζε ησλ αηόκσλ
ησλ θπαλνβαθηεξίσλ (θύηηαξν, λήκα, απνηθία) έγηλε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν Utermöhl
(1958), ν ππνινγηζκόο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνπο όγθνπ ζύκθσλα κε ηνπο Willen (1976) θαη
Rott (1981) θαη ε κεηαηξνπή ηνπ θπηηαξηθνύ όγθνπ ζε βηνκάδα ζύκθσλα κε ηνλ Rott
(1981).
Αποηειέζκαηα
Σε δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο ιίκλεο Βόιβε, Βεγνξίηηδα, Γντξάλε, Εάδαξη,
Κεξθίλε, Λπζηκάρεηα, Οδεξόο, Πακβώηηδα (Ησαλλίλσλ), Σηπκθαιία θαη Τξηρσλίδα
αλαγλσξίζζεθαλ ηα taxa A. flos-aquae (L.) Ralfs ex Born. et Flah., A. cf. flos-aquae (L.)
Ralfs ex Born. et Flah., A. issatschenkoi (Usač.) Prošk.- Lavr. , A. cf. klebahnii Elenk.
θαη A. ovalisporum Forti (Δηθ. 1). Σε δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε 5 από ηηο παξαπάλσ
10 ιίκλεο αλαγλσξίζζεθε ην A. issatschenkoi, ζε 4 από ηηο 10 ην A. ovalisporum, ζε 2
από ηηο 10 ην A. flos-aquae, ελώ ηα A. cf. flos-aquae θαη A. cf. klebahnii
αλαγλσξίζζεθαλ ζε δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ από κία κόλν ιίκλε (Δηθ. 1). Σε
δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηε ιίκλε Βόιβε βξέζεθαλ ηα A. issatschenkoi θαη A. cf.
flos-aquae, από ηε ιίκλε Γντξάλε ηα A. flos-aquae θαη A. issatschenkoi, ελώ από ηελ
Βεγνξίηηδα ηα A. issatschenkoi θαη A. ovalisporum. Αλαγλσξίζζεθε έλα taxon ζε
δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε θάζε κηα από ηηο ππόινηπεο επηά ιίκλεο (Δηθ. 1).
Οη ηηκέο ηεο βηνκάδαο ηνπ Aphanizomenon θπκάλζεθαλ από 0,001 (Τξηρσλίδα) έσο
56,9 mg.L-1 (Γντξάλε). Τν A. flos-aquae ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε ηηκή βηνκάδαο (43,9
mg.L-1, Γντξάλε) ζε ζρέζε κε ηα άιια taxa Aphanizomenon. Σηηο ιίκλεο Κεξθίλε,
Εάδαξη θαη Πακβώηηδα όπνπ παξαηεξήζεθε ζρεκαηηζκόο θπαλνβαθηεξηαθήο θξνύζηαο
(θπαλνβαθηεξηαθή βηνκάδα >100 mg.L-1) ε εθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ taxa ηνπ
γέλνπο Aphanizomenon ήηαλ <1%. Σηε ιίκλεο Βόιβε θαη Γντξάλε όπνπ ε
θπαλνβαθηεξηαθή βηνκάδα ήηαλ 14,2 mg.L-1 θαη 254,2 mg.L-1 αληίζηνηρα, ε εθαηνζηηαία
ζπκκεηνρή ησλ taxa ηνπ γέλνπο Aphanizomenon ήηαλ 25,6 θαη 22,4% αληίζηνηρα.
Τέινο, ζηηο ιίκλεο κε ρακειή θπαλνβαθηεξηαθή βηνκάδα (<1 mg.L-1) ε εθαηνζηηαία
ζπκκεηνρή ησλ taxa ηνπ γέλνπο Aphanizomenon θπκάλζεθε από 58,2 έσο 99,4 %.
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Λ. Κερθίλε
A. issatschenkoi
Λ. Βόιβε
A. cf. flos-aquae
A. issatschenkoi

Λ. Οδερός
A. cf. klebahnii

Λ. Βεγορίηηδα
A. issatschenkoi
A. ovalisporum

Λ. Λσζηκάτεηα
A. ovalisporum

Λ. Εάδαρη
A. issatschenkoi

Λ. Τρητφλίδα
A. ovalisporum

Λ. Σησκθαιία
A. ovalisporum

Δηθόλα 1. Χάξηεο ηεο Διιάδαο ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ taxa
ηνπ γέλνπο Aphanizomenon ζηηο ιίκλεο πνπ κειεηήζεθαλ (●: ιίκλεο πνπ δηαπηζηώζεθε
ε παξνπζία ηνπ Aphanizomenon, ○: ιίκλεο πνπ δελ δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία ηνπ
Aphanizomenon).
Σσκπεράζκαηα
1. Αλαγλσξίζηεθαλ 5 taxa ηνπ γέλνπο Aphanizomenon, εθ ησλ νπνίσλ ε
παξνπζία ησλ A. cf. klebahnii θαη A. ovalisporum αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ζε
ειιεληθέο ιίκλεο.
2. Γηαπηζηώζεθε ε παξνπζία ηνπ γέλνπο Aphanizomenon ζε 10 από ηηο 21 ιίκλεο
πνπ εμεηάζηεθαλ. Γηαπηζηώλεηαη γηα πξώηε θνξά ε παξνπζία ηνπ γέλνπο
Aphanizomenon ζηηο ιίκλεο Βεγνξίηηδα, Εάδαξη, Κεξθίλε, Λπζηκάρεηα, Οδεξόο θαη
Σηπκθαιία. Ζ παξνπζία ηνπ ζηηο ιίκλεο Ακβξαθία θαη Μηθξή Πξέζπα έρεη αλαθεξζεί
πξνεγνύκελα από άιινπο εξεπλεηέο (Σπαξηηλνύ 1992, Tryfon & Moustaka-Gouni
1997).
3. Ζ ηηκή ηεο βηνκάδαο ηνπ Aphanizomenon ζηε ιίκλε Γντξάλε είλαη ε
πςειόηεξε πνπ έρεη αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα ζε ειιεληθέο ιίκλεο γηα ην γέλνο απηό.
4. Τα A. flos-aquae θαη A. ovalisporum παξάγνπλ ηνμίλεο, ελώ δελ είλαη γλσζηό
εάλ θαη ηα A. issatschenkoi θαη A. cf. klebahnii είλαη ηνμηθά.
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Σσκβοιή ζηελ έρεσλα ηωλ Βαζηδηοκσθήηωλ ηες Ειιάδας:
Οηθογέλεηα Amanitaceae Roze
Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε.
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο
Οηθνινγίαο-Ταμηλνκηθήο, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίιεψε.
Ζ νηθνγέλεηα Amanitaceae Roze απνηειεί κία ζρεηηθά θαιά θαζνξηζκέλε νηθνγέλεηα
πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 5 γέλε: Amanita, Limacella, Podabrella, Termitomyces
θαη Volvoamanita. Σηελ Διιάδα ε νηθνγέλεηα αληηπξνζσπεύεηαη από είδε ησλ γελώλ
Amanita θαη Limacella. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζπιιέρζεθε από
πνηθίινπο βηνηόπνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θπξίσο ηεο θεληξηθήο θαη
λνηίνπ, έλαο κεγάινο αξηζκόο δεηγκάησλ ησλ γελώλ απηώλ θαη έγηλε ιεπηνκεξήο
καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή κειέηε ησλ βαζηδηνθαξπίσλ θαη ησλ θαζαξώλ
θαιιηεξγεηώλ ηνπο, όπνπ απηέο επηηεύρζεθαλ. Πξνζδηνξίζηεθαλ ζπλνιηθά 18 είδε, από
ηα νπνία 5 είδε απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο γηα ηελ Διιάδα. H παξνύζα κειέηε
εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο εθηελέζηαηεο ηαμηλνκηθήο κειέηεο εηδώλ ησλ
Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ζπκβνιήο ησλ απνκνλώζεώλ ηνπο ζε θαζαξέο
θαιιηέξγεηεο. Τν απνμεξακέλν πιηθό θαη νη θαζαξέο θαιιηέξγεηεο έρνπλ θαηαηεζεί ζην
Μπθεηνινγηθό Δξκπάξην θαη ηε Σπιινγή Καιιηεξγεηώλ Μπθήησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ αληίζηνηρα (ATHUM).

Contribution to the research of Basidiomycetes in Greece:
Amanitaceae Roze
Gonou-Zagou Z.
Section of Ecology and Systematics, Department of Biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract.
The family Amanitaceae is clearly defined and consists of the following 5 genera:
Amanita, Limacella, Podabrella, Termitomyces and Volvoamanita. In Greece, the
family is represented by the genera Amanita and Limacella. During the last years
specimens belonging to these genera were collected from different habitats, mainly in
central and northern Greece. The macroscopical and microscopical characteristics of the
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basidiocarps as well as those of their isolation in pure cultures, were thoroughly
described. 18 species were identified in all, 5 of which are new records for Greece. This
work is part of an extensive study on the biodiversity of Basidiomycetes in Greece and
on the significance of the pure cultures obtained from them. The dried material and the
pure cultures are deposited in the Mycological Herbarium and Culture Collection of
Fungi of the University of Athens respectively (ATHUM).
Εηζαγωγή
Ζ νηθνγέλεηα Amanitaceae Roze απνηειεί κία ζρεηηθά θαιά θαζνξηζκέλε νηθνγέλεηα
πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 5 γέλε: Amanita, Limacella, Podabrella, Termitomyces
θαη Volvoamanita (Hawksworth et al. 1995), κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εηδώλ λα αλήθνπλ
ζην γέλνο Amanita. Χαξαθηεξίδεηαη από βαζηδηνθάξπηα κε ζαξθώδε πίιν, ειεύζεξα
ειάζκαηα θαη ζηύπν κε ή ρσξίο δαθηύιην ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ θαη κε ή ρσξίο θνιεό
ζηε βάζε ηνπ. Μηθξνζθνπηθά, βαζηθό γλώξηζκα ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί ε
κνξθνινγία ηεο ζάξθαο ησλ ειαζκάησλ, πνπ απαξηίδεηαη από απνθιίλνπζεο επξείεο
πθέο, ζπλήζσο κε ηδηαίηεξα δηνγθσκέλα ηα αθξαία θύηηαξα. Τα βαζηδηνθάξπηα
αλαπηύζζνληαη ζην έδαθνο ή ρνύκν δαζηθώλ θπξίσο νηθνζπζηεκάησλ θαη αλαθέξνληαη
ζπλήζσο ζαλ ππνρξεσηηθά εθηνκπθνξξηδηθά, ζπαληόηεξα πξναηξεηηθά κπθνξξηδηθά ή
ζαπξνηξνθηθά (Singer 1986). Σηελ Διιάδα ε νηθνγέλεηα αληηπξνζσπεύεηαη από είδε
ησλ γελώλ Amanita Pers. ex Hooker θαη Limacella Earle.
Μεζοδοιογία
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζπιιέρζεθαλ βαζηδηνθάξπηα ησλ γελώλ
Amanita θαη Limacella από ακηγή θαη κεηθηά δάζε θσλνθόξσλ θαη θπιινβόισλ
δέλδξσλ ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο Διιάδαο. Σηα πεξηζζόηεξα από απηά έγηλε
πξνζπάζεηα απνκόλσζήο ηνπο ζε θαζαξή θαιιηέξγεηα, από ηκήκα απνζηεηξσκέλεο
ζάξθαο ηνπ πίινπ, ζε ζξεπηηθό κείγκα PDA. Τε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ
αθνινύζεζε εθηελήο κειέηε ησλ καθξνζθνπηθώλ θαη κηθξνζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ησλ βαζηδηνθαξπίσλ, θαζώο θαη ησλ θαζαξώλ θαιιηεξγεηώλ, όπνπ απηέο είραλ
επηηεπρζεί. Τν απνμεξακέλν πιηθό θαη νη θαζαξέο θαιιηέξγεηεο έρνπλ θαηαηεζεί ζην
Μπθεηνινγηθό Δξκπάξην θαη ηε Σπιινγή Καιιηεξγεηώλ Μπθήησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ αληίζηνηρα (ATHUM).
Αποηειέζκαηα
Σπιιέρζεθαλ 60 δείγκαηα ηνπ γέλνπο Amanita θαη 10 ηνπ γέλνπο Limacella, πνπ
αλήθνπλ ζε 14 θαη 4 είδε αληίζηνηρα. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ζπλεθηηκήζεθαλ νη
απόςεηο ησλ Smith 1944, Bas 1969, Jenkins 1977, Garcin 1984, Contu 1990,
Breitenbach & Kraenzlin 1995 θαη έγηλε ζύγθξηζε κε πιηθό αλαθνξάο από ηα εξκπάξηα
Δ θαη ATHU-M. Από ηα 18 είδε, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζπλνιηθά, ηα
είδε Amanita battarae Boud. A. gemmata (Fr.) Gill. A. mairei Foley, Limacella guttata
(Fr.) Konr. & Maubl. θαη L. subfurnacea Contu, απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο γηα ηελ
Διιάδα (Maire & Politis 1940, Παληίδνπ 1973, 1991, Γηακαληήο 1992, Zervakis et al.
1998). Δπηπιένλ, 2 είδε, έλα από θάζε γέλνο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ηαμηλνκηθό
ελδηαθέξνλ θαη ζα κειεηεζνύλ εθηελέζηεξα.
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Από ην πιηθό απηό απνκνλώζεθαλ ζε θαζαξή θαιιηέξγεηα θαη κειεηήζεθαλ 8 είδε
ηνπ γέλνπο Amanita θαη 3 είδε ηνπ γέλνπο Limacella. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θαιιηεξγεηώλ ζπκπιεξώλνπλ αλάινγα δεδνκέλα (Hutchinson 1988, 1989, 1991,
Campbell & Petersen 1975).
Σσκπεράζκαηα - Σσδήηεζε
Τα βαζηδηνζπόξηα απνηεινύλ βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό κηθξνζθνπηθό γλώξηζκα, όρη
όκσο θαη δηαγλσζηηθό, ησλ εηδώλ.
Τα βαζίδηα ζηα είδε ηνπ γέλνπο Amanita ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο 4 ζηεξίγκαηα θαη
βαζηδηνζπόξηα, αξθεηέο θνξέο όκσο 1-3.
Σηα είδε ηνπ γέλνπο Amanita παξαηεξνύληαη ζπρλά θπζηνεηδή ρεηινθπζηίδηα.
Σεκαληηθά κηθξνζθνπηθά γλσξίζκαηα ζεσξνύληαη ε κνξθνινγία θαη δνκή ησλ
πθώλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζάξθα ησλ ειαζκάησλ, ηα ππνιείκκαηα ηνπ κεξηθνύ θαη
νιηθνύ πέπινπ, θαζώο θαη ηελ επηδεξκίδα ηνπ πίινπ.
Οη θαιιηέξγεηεο ηνπ γέλνπο Amanita εκθαλίδνπλ κηθξή ή κέηξηα αλάπηπμε, ζε
αληίζεζε κε ηελ θαιή αλάπηπμε εθείλσλ ηνπ γέλνπο Limacella. Σηαδηαθά παξαηεξείηαη,
κεηά από κεξηθέο αλαθαιιηέξγεηεο, κείσζε κέρξη ηειηθή αλάζρεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ
απνηθηώλ.
Σηαζεξό γλώξηζκα ζε όια ηα είδε ηνπ γέλνπο Limacella απνηειεί ν ζρεκαηηζκόο
αξζξνθνληδίσλ ζε απνκνλώζεηο θαζαξώλ θαιιηεξγεηώλ. Αληίζεηα, δελ παξαηεξείηαη
πνηέ παξαγσγή αξζξνθνληδίσλ ζε θαιιηέξγεηεο ηνπ γέλνπο Amanita, παξά κόλν,
κεξηθέο θνξέο, επάθξησλ ή παξεκβόιηκσλ ζθαηξνθύζηεσλ.
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία ή ε ζπνξαδηθή έσο ζπάληα εκθάληζε θξίθσλ ζηα
βαζηδηνθάξπηα θαη ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ γέλνπο Amanita, ζε αληίζεζε κε ηελ άθζνλε
παξνπζία ηνπο ζην γέλνο Limacella.
Από ηε ζπλνιηθή κειέηε δηαθαίλεηαη ε ύπαξμε ηαμηλνκηθώλ πξνβιεκάησλ,
ηδηαίηεξα ζην ηκήκα Vaginatae ηνπ γέλνπο Amanita θαη γεληθόηεξα ζην γέλνο
Limacella.
H πνηθηιόηεηα ησλ γελώλ Amanita θαη Limacella κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ
πινύζηα, παξόια απηά αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε, αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ
πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ πνπ έρεη εμεξεπλεζεί θαη ην κηθξό ζρεηηθά
ρξνληθό δηάζηεκα ζπιινγήο.
Τα είδε ηνπ γέλνπο Amanita αλαθέξνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζαλ ππνρξεσηηθά
εθηνκπθνξξηδηθά θαη ζπκβηώλνπλ κε πνηθηιία δέλδξσλ θσλνθόξσλ θαη θπιινβόισλ,
ελώ εθείλα ηνπ γέλνπο Limacella ζαλ κε κπθνξξηδηθά ή πξναηξεηηθά κπθνξξηδηθά. Ζ
άπνςε ηνπ ζαπξνηξνθηθνύ ξόινπ ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Limacella ζηα νηθνζπζηήκαηα
θαίλεηαη λα εληζρύεηαη από ην ζρεκαηηζκό αξζξνθνληδίσλ.
Σην γέλνο Amanita ζπκπεξηιακβάλνληαη είδε δειεηεξηώδε, ςπρόηξνπα,
ζαλαηεθόξα αιιά θαη θαιά εδώδηκα θαη ζην γέλνο Limacella είδε εδώδηκα, ρσξίο
ηδηαίηεξε όκσο αμία .
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Μειέηε ηες in vitro αλαπαραγωγής ηες ποηθηιίας ειηάς «Χολδροιηά
Χαιθηδηθής»
Γξεγνξηάδνπ Αηθ.1, Βαζηιαθάθεο Μ.2 & Διεπζεξίνπ Δ. Π.3
1

ΒΙΣΡΟ ΔΛΛΑ Α.Δ., Νεζέιη Ηκαζίαο, 593 00 Αιεμάλδξεηα.
Δξγαζηήξην Γελδξνθνκίαο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
3
Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
540 06 Θεζζαινλίθε.
2

Περίιεψε
Γηεξεπλήζεθε ε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο in vitro ηεο πνηθηιίαο ειηάο «Χνλδξνιηά
Χαιθηδηθήο». Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ δνθηκάζηεθαλ ηα ζξεπηηθά
ππνζηξώκαηα ½ MS, ½ Knop, OM θαη WPM. Δπηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε επηηεύρζεθε
ζην WPM εκπινπηηζκέλν κε 1 κΜ ΒΑ, 0,3 κΜ ΝΑΑ θαη 0,3 κΜ GA 3. Γηα ηελ
βιαζηνγέλεζε, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ θπηνθηληλώλ ΒΑ θαη δεαηίλε, κόλεο ή ζε
ζπλδπαζκό κε GA3. Καιύηεξα απνηειέζκαηα έδσζε ην WPM κε 4-20 κΜ δεαηίλε θαη
10 κΜ GA3. Γηα ηε ξηδνβνιία ησλ κηθξνκνζρεπκάησλ δνθηκάζηεθαλ νη απμίλεο ΙΒΑ
θαη ΝΑΑ, κόλεο ή ζε ζπλδπαζκό. Σν κέγηζην πνζνζηό ξηδνβνιίαο (70%) έδσζε ν
ζπλδπαζκόο 12 κΜ ΙΒΑ θαη 3 κΜ ΝΑΑ. Έξξηδα θπηά επέδεζαλ θαηά ηελ κεηαθύηεπζή
ηνπο ζην ζεξκνθήπην ζε πνζνζηό 90%, ελώ άξξηδα ζε πνζνζηό κόλν 30%.

A study of the in vitro propagation of the olive cultivar “Chondrolia
Chalkidiki”
Grigoriadou E.1, Vasilakakis M.2 & Eleftheriou E. P.3
1

VITRO HELLAS S.A., Niseli Imathias, 593 00 Alexandria, Greece.
Pomology Department, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.
3
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06
Thessaloniki, Greece.
2

Abstract
The effect of culture media (MS, ½ Knop, OM and WPM), cytokinine source (BA
and zeatine in combination with GA3) on shoot proliferation and auxins (IBA and NAA)
on rooting of microcuttings of the olive cultivar “Chondrolia Chalkidiki” was studied.
WPM supplemented with 1 κΜ ΒΑ, 0,3 κΜ ΝΑΑ and 0,3 κΜ GA 3 proved to be the
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most effective in initiation phase while in proliferation phase WPM with zeatine (4-20
κΜ) and GA3 (10 κΜ) gave the best results. Rooting (70%) was achieved by a
combination of 12 κΜ ΙΒΑ and 3 κΜ ΝΑΑ. Survival of rooted microcuttings in the
greenhouse was high (90%), while that of non-rooted was very low (30%).
Εηζαγωγή
Ο απνηειεζκαηηθόο πνιιαπιαζηαζκόο ηεο ειηάο κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο
ζα κπνξνύζε λα πξνκεζεύζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο κε άθζνλν θαη θζελό
πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό άξηζηεο πνηόηεηαο. Ωζηόζν ν in vitro πνιιαπιαζηαζκόο ησλ
πεξηζζνηέξσλ πνηθηιηώλ ειηάο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί κέρξη ηώξα έρεη απνδεηρηεί αξγόο
θαη κηθξήο παξαγσγηθόηεηαο (Mencuccini 1995, Rama & Pontikis 1990, Rugini 1984).
θνπόο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνύλ νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηνλ in vitro πνιιαπιαζηαζκό ηεο πνηθηιίαο «Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο» πνπ
ζεσξείηαη ε ζπνπδαηόηεξε γηα ηε Β. Διιάδα.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Έθθπηα (κηθξνκνζρεύκαηα κε 1 γόλαην) από λεαξνύο βιαζηνύο πνηθηιίαο
«Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο» απνιπκάλζεθαλ ζε δηάιπκα 1 0/00 HgCl2 γηα 25 min.
ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ δνθηκάζηεθαλ ηέζζεξα ζξεπηηθά
ππνζηξώκαηα: ½ MS (Murashige & Skoog 1962), ½ Knop (Ruggini & Fontanazza
1981) εκπινπηηζκέλν κε κηθξνζηνηρεία θαη βηηακίλεο MS, ΟΜ (Rugini 1984) θαη WPM
(Lloyd and McCown, 1980). Όια ηα ππνζηξώκαηα πεξηείραλ αθόκε 4 κΜ ΒΑ, 5 κΜ
ΙΒΑ, 0,3 κM GA3, 20 g/l ζνπθξόδε and 5 g/l agar (Γεκάζε-Θεξηνύ 1995). Σν pH
ξπζκίζηεθε ζην 5,8.
Μειεηήζεθε αθόκε ε επίδξαζε ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε δηαθνξεηηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ ΒΑ (1 θαη 4 κΜ) ζην ζξεπηηθό ππόζηξσκα WPM εκπινπηηζκέλν κε
0,3 κΜ NAA θαη 0,3 κΜ GA3. Γηα ηε βιαζηνγέλεζε ζην ππόζηξσκα WPM
δνθηκάζηεθαλ νη θπηνθηλίλεο ΒΑ (0-12 κΜ) θαη δεαηίλε (0-20 κΜ) (Rama and Pontikis
1990). Μειεηήζεθε αθόκε ε επίδξαζε ηεο GA3 (0-10 κΜ) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
θαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ΒΑ θαη δεαηίλεο. Η δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ήηαλ 60
εκέξεο. Η αμηνιόγεζε ησλ ππνζηξσκάησλ βαζίζηεθε ζηνλ αξηζκό ησλ λέσλ
παξαγόκελσλ βιαζηώλ/έθθπην, ζην κήθνο απηώλ θαη ππνινγηδόηαλ ν ξπζκόο
πνιιαπιαζηαζκνύ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πηζαλώλ λέσλ εθθύησλ.
Γηα ηε ξηδνβνιία in vitro, κηθξνκνζρεύκαηα κεγαιύηεξα από 1,5 cm ηνπνζεηήζεθαλ
ζε ππόζηξσκα WPM πνπ πεξηείρε 0, 3, 6 θαη 12 κΜ από ηηο απμίλεο ΙΒΑ θαη ΝΑΑ ζε
όινπο ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο ηνπο (Rugini 1984). Μεηξήζεθε ην πνζνζηό
ξηδνβνιίαο κεηά από 30 εκέξεο θαιιηέξγεηαο. Έξξηδα θαη κε θπηάξηα κεηαθπηεύζεθαλ
ζηνλ πάγθν εγθιηκαηηζκνύ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε θιαζηθέο ζπλζήθεο ζθιεξαγώγεζεο
θπηώλ ηζηνθαιιηέξγεηαο. Σν ππόζηξσκα θύηεπζεο ήηαλ ηύξθε/πεξιίηεο: 4/1.
Μεηξήζεθε ην πνζνζηό επηβίσζεο 40 εκέξεο κεηά ηε θύηεπζε ηνπο.
Όιεο νη θαιιηέξγεηεο αλαπηύρζεθαλ ζε ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία 22 2νC,
θσηνπεξίνδν 16 ώξεο θαη έληαζε θσηόο 40 κmol-1 m-2. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηo ηεζη Duncan, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα SPSS
(P 0,05, ηειείσο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην ζε νκάδεο, 1 επαλάιεςε=10 έθθπηα, 4 ή 5
επαλαιήςεηο/κεηαρείξηζε).
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Αποηειέζκαηα
Από όια ηα ζξεπηηθά ππνζηξώκαηα πνπ δνθηκάζηεθαλ ην WPM έδσζε ηα θαιύηεξα
απνηειέζκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε in vitro. ηα ππόινηπα ππνζηξώκαηα ζπλήζσο πάλσ
ζηνπο νθζαικνύο αλαπηπζζόηαλ θάιινο πνπ ζηαδηαθά θαθέηηαδε θαη παξαηεξήζεθε
απνθνπή ηνπ νθζαικνύ. Η επηβίσζε ησλ εθθύησλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε ζε 1
κΜ ΒΑ από ό,ηη ζε 4 κΜ (Δηθ. 1 & 2).
1ε επαλαθαιιηέργεηα

1ε επαλαθαιιηέργεηα
3 ε επαλαθαιιηέργεηα

2ε επαλαθαιιηέργεηα

2ε επαλαθαιιηέργεηα

3ε επαλαθαιιηέργεηα
180

90

160

80

140

70

% επηβίωζες

% επηβίωζες

200
100

60
50
40

120
100
80
60

30
20

40
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20
0

0

½ MS

½ Knop

OM

ΒΑ 1 κΜ

WPM

BA 4 κΜ

1
2
Δηθόλα 1-2. 1, επίδξαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ επηβίσζε εθθύησλ ειηάο «Χνλδξνιηά
Χαιθηδηθήο» κεηά από 3 επαλαθαιιηέξγεηεο.. 2, επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ΒΑ ζηελ
επηβίσζε εθθύησλ ειηάο «Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο» κεηά από 3 επαλαθαιιηέξγεηεο.

αρ. λέωλ βιαζηώλ/έθθσηο

αρ. λέωλ βιαζηώλ/έθθσηο

ρσζκός ποιιαπιαζηαζκού

5

7

α

αβ
βγ

4
B

A
B

γ

3

ρσζκός ποιιαπιαζηαζκού

κέζο ύψος βιαζηώλ (cm)

κέζο ύψος βιαζηώλ (cm)

A
A βγ
B

A

6
βγ

A

5
4

A

B
Β

BC
BC

2

a
C

C

b

3

c αβ
1

c

δ

βγ
d

d αβγ

β

a

ab

b

b

2

c

dD δ

D

b

b

c

1

α
βγ

γδ

0
Μάρησρας

1

4

ΒΑ κΜ

3
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GA3 0 GA3 0,1 GA3 1 GA3 10 GA3 0 GA3 0,1 GA3 1 GA3 10

Zea κΜ

ΒΑ 1 κΜ

ZEA 20 κΜ

4

Δηθόλα 3-4. 3, επίδξαζε ηεο ΒΑ θαη δεαηίλεο ζηε βιαζηνγέλεζε ηεο ειηάο «Χνλδξνιηά
Χαιθηδηθήο». 4, επίδξαζε ηεο GA3 ζε ζπλδπαζκό κε ηε BA θαη δεαηίλε ζηε
βιαζηνγέλεζε ηεο ειηάο «Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο».
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Με ρίζες

Χωρίς ρίζες

ΙΒΑ + ΝΑΑ κΜ

6

Δηθόλα 5-6. 5, Δπίδξαζε ηεο ΙΒΑ θαη ΝΑΑ ζηε ξηδνβνιία κηθξνκνζρεπκάησλ ηεο ειηάο
«Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο». 6, Δπηηπρία εγθιηκαηηζκνύ έξξηδσλ θαη άξξηδσλ
κηθξνκνζρεπκάησλ ειηάο «Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο» ζην ζεξκνθήπην.
Η δεαηίλε κεηαμύ 4 θαη 20 κΜ έδσζε 1,68 λένπο βιαζηνύο/έθθπην θαη ξπζκό
πνιιαπιαζηαζκνύ 4,2. Η ΒΑ έδσζε κηθξόηεξν αξηζκό βιαζηώλ/έθθπην (1,12) αιιά
πςειόηεξνπο βιαζηνύο κε κεγαιύηεξα κεζνγνλάηηα (Δηθ. 3). Ο ζπλδπαζκόο ηεο
δεαηίλεο κε ηε GA3 αύμεζε ζεκαληηθά ζην 1,8 ηνλ αξηζκό ησλ λέσλ βιαζηώλ/έθθπην
θαη ην ξπζκό πνιιαπιαζηαζκνύ ζην 6,97, ελώ ηεο ΒΑ κε ηελ GA3 δελ βειηίσζε ηε
βιαζηνγέλεζε (Δηθ. 4).
Σν κέγηζην πνζνζηό ξηδνβνιίαο in vitro ήηαλ 70% ζε ππόζηξσκα WPM πνπ πεξηείρε
12 κΜ ΙΒΑ θαη 3 κΜ ΝΑΑ. Παξόκνην πνζνζηό ξηδνβνιίαο έδσζε θαη ν ζπλδπαζκόο 3
κΜ ΙΒΑ θαη 6 κΜ ΝΑΑ, αιιά ηα θπηάξηα γίλνληαλ ρισξσηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα
παξνπζηαδόηαλ λέθξσζε ηεο θνξπθήο θαη απνθνπή ησλ θύιισλ. Σν θαηλόκελν απηό
παξαηεξήζεθε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ππνζηξσκάησλ πνπ πεξηείραλ ΝΑΑ
πεξηζζόηεξν από 3 κΜ (Δηθ. 5). Σν πνζνζηό επηβίσζεο ησλ έξξηδσλ
κηθξνκνζρεπκάησλ ζην ζεξκνθήπην ήηαλ πνιύ πςειό (90%). Αληίζεηα ησλ άξξηδσλ
ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν (30%) (Δηθ. 6).
Σσκπεράζκαηα - Σσδήηεζε
Δπηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο in vitro ηεο πνηθηιίαο ειηάο «Χνλδξνιηά
Χαιθηδηθήο» κπνξεί λα γίλεη ζε ζξεπηηθό ππόζηξσκα WPM εκπινπηηζκέλν κε 1 κΜ
ΒΑ, 0,3 Μ NAA θαη 0,3 Μ GA3. ηε θάζε ηεο παξαγσγήο πνιιαπιώλ βιαζηώλ, ε
δεαηίλε 4-20 κΜ έδσζε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα βιαζηνγέλεζεο θαη θαιή πνηόηεηα
βιαζηώλ, αιιά ε ρξήζε ηεο δεαηίλεο εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο ηεο επηβαξύλεη
ζεκαληηθά ην θόζηνο πνιιαπιαζηαζκνύ. Η πξνζζήθε GA3 (10κΜ) ζην ζξεπηηθό
ππόζηξσκα αύμεζε ζεκαληηθά ηόζν ηνλ αξηζκό παξαγόκελσλ βιαζηώλ όζν θαη ην
ξπζκό πνιιαπιαζηαζκνύ.
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Η «Χνλδξνιηά Χαιθηδηθήο» ζεσξείηαη πνηθηιία πνπ ξηδνβνιεί εύθνια κε θπιινθόξα
κνζρεύκαηα ζηελ πδξνλέθσζε (90%), ελώ ζε θαιιηέξγεηα in vitro κόλν ν ζπλδπαζκόο
ησλ απμηλώλ ΙΒΑ θαη ΝΑΑ έδσζε κέγηζην πνζνζηό ξηδνβνιίαο (70%), πνπ δελ
ζεσξείηαη θαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθό. Η επηβίσζε ησλ έξξηδσλ θπηαξίσλ ζην ζεξκνθήπην
ήηαλ πνιύ πςειή (90%), κεγαιύηεξε ηνπ κέζνπ όξνπ θπηώλ πνπ πξνέξρνληαη από
ηζηνθαιιηέξγεηα, ελώ ησλ άξξηδσλ πνιύ ρακειή (30%) ζε αληίζεζε κε άιια μπιώδε
είδε πνπ ξηδνβνινύλ εύθνια ζην ζεξκνθήπην αθόκε θαη αλ δελ είραλ ζρεκαηίζεη ξίδεο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο in vitro.
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Λεπηή δνκή ηωλ ζπεξκαηίωλ ηνπ Pνδνθύθνπο Osmundea spectabilis
var. spectabilis (Rhodomelaceae, Ceramiales) θαηά ηελ αλάπηπμε
ηνπο
Δειεβόπνπινο Σ. Γ.
Tνκέαο Bνηαληθήο, Tκήκα Bηνινγίαο, Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεψε
Tα λεαξά ζπεξκάηηα ηεο Osmundea spectabilis έρνπλ κεξηθνύο ριωξνπιάζηεο θαη
πεξηβάιινληαη από ην ζπεξκαηαγγεηαθό ηνίρωκα. Kαζώο απηά ωξηκάδνπλ,
ζπζζωξεύεηαη αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν θαη αξρίδεη ν ζρεκαηηζκόο ηωλ
ζπεξκαηηθώλ θπζηηδίωλ. Aθνινύζωο ηα ηειεπηαία κεγεζύλνληαη κε ηε ζπκβνιή
θπζηηδίωλ δηθηπνζωκηθήο πξνέιεπζεο. Tα ζπεξκάηηα αλαπηύζζνπλ έλα δίζηξωκν
ηνίρωκα. Tα ζπεξκαηηθά θπζηίδηα απνβάιινπλ ηειηθώο ην πεξηερόκελό ηνπο θαη
ζρεκαηίδνπλ έλα εμωθπηηαξηθό, βιελλώδεο πιέγκα, πνπ πεξηβάιιεη ηα απειεπζεξωκέλα
ώξηκα ζπεξκάηηα θαη εκπνδίδεη ηα βαθηήξηα λα δηεηζδύζνπλ. Tα ώξηκα
απειεπζεξωκέλα ζπεξκάηηα είλαη ζθαηξηθά, ρωξίο ηνίρωκα θαη ριωξνπιάζηεο, θέξνπλ
κηηνρόλδξηα, θπζηίδηα κε ειεθηξνληόππθλνπο ππξήλεο, κεξηθά ζπγθεληξηθά κεκβξαληθά
ζωκάηηα θαη έλαλ αλέπαθν ππξήλα.

Ultrastructure of spermatia in the red alga Osmundea spectabilis
var. spectabilis (Rhodomelaceae,Ceramiales) during their
development
Delivopoulos S. G.
Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki,
Greece.
Abstract
Young spermatia of Osmundea spectabilis have some chloroplasts and are
surrounded by a spermatangial wall. As the spermatia mature, rough endoplasmic
reticulum aggregates and formation of the spermatial vesicles commences.
Subsequently, spermatial vesicles enlarge by contribution of dictyosome vesicles
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Spermatia develop a two-layered wall. Spermatial vesicles finally discharge their
contents forming an extracellular, confluent, mucilaginous matrix that surrounds the
released mature spermatia. Bacteria can not enter them, since they are well protected by
this matrix. Mature released spermatia are spherical, devoid of a wall and possess
mitochondria, vesicles with electron dense cores, some concentric membrane bodies and
an intact nucleus, but usually lack chloroplasts.
Eηζαγωγή
Aπό ηνλ αλαπαξαγωγηθό θύθιν ηωλ ξνδνθπθώλ (θαξπν, ηεηξα θαη
ζπεξκαηηνγέλεζε) ε ηειεπηαία είλαη ε ιηγόηεξν κειεηεζείζα. H εξγαζία απηή έγηλε κε
ζθνπό λα παξνπζηαζηεί γηα πξώηε θνξά κηα ιεπηνκεξήο αλαπηπμηαθή κειέηε ηεο
ζπεξκαηηνγέλεζεο θαη λα δνζνύλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεκαηηζκό ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ απειεπζέξωζε ηωλ ζπεξκαηίωλ ελόο θνηλνύ ξνδνθύθνπο, όπωο
είλαη ε Osmundea spectabilis var. spectabilis (=Laurencia spectabilis var. spectabilis)
θαη ηνπ παξαζίηνπ ηνπ, Janczewskia gardneri (Kugrens 1974).
Yιηθά θαη κέζνδνη
Δείγκαηα ζαιιώλ κε ζπεξκαηαγγεηαθέο θνηιόηεηεο ζπιιέρζεθαλ από ηε ζαιάζζηα
πεξηνρή ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ζηε Santa Barbara θαη ζηεξεώζεθαλ επί ηόπνπ
ζύκθωλα κε ηνλ Kugrens (1974) .
Aπνηειέζκαηα
Kάζε ζπεξκαηαγγεηαθό κεηξηθό θύηηαξν (SMC) παξάγεη αξθεηά ζπεξκαηάγγεηα
(Eηθ. 1) πνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζε λεαξά ζπεξκάηηα (Eηθ. 2). Tα ηειεπηαία
πεξηβάιινληαη από έλα ιεπηό ζπεξκαηαγγεηαθό ηνίρωκα (SPW) πνπ είλαη κέξνο ηνπ
ηνηρώκαηνο ηνπ ζπεξκαηαγγεηαθνύ κεηξηθνύ θπηηάξνπ (SPMW) θαη απνηειείηαη από
ειεθηξνληόππθλα ηλίδηα (Eηθ. 2, 3). Σηα λεαξά ζπεξκάηηα αξρίδεη ν ζρεκαηηζκόο ηωλ
ζπεξκαηηθώλ θπζηηδίωλ από ηα ΣOIX (ζπλνδά νξγαλίδηα ηωλ ηλωδώλ ρπκνηνπίωλ). Tν
αδξό EΔ (RER) κεηώλεηαη ζηαδηαθά θαη εμαθαλίδεηαη από ηα κέζεο ειηθίαο ζπεξκάηηα
(Eηθ. 3) κεηά ηελ αμηνπνίεζή ηνπ γηα ην ζρεκαηηζκό ηωλ ζπεξκαηηθώλ θπζηηδίωλ (SV).
Mόιηο ζρεκαηηζζνύλ ηα ηειεπηαία, ηα πιαζηίδηα (P) ειαηηώλνληαη ζεκαληηθά. Kαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπεξκαηηνγέλεζεο δελ παξαηεξνύληαη ακπιόθνθθνη.
Πνιπάξηζκα κηθξά θπζηίδηα (DV1) δηθηπνζωκηθήο πξνέιεπζεο ζπλεηζθέξνπλ
ηλώδεο πιηθό ζηα ζπεξκαηηθά θπζηίδηα. Άιινπ ηύπνπ κηθξά θπζηίδηα (DV2) κε
ειεθηξνληόππθλνπο ππξήλεο απνζέηνπλ ηνηρωκαηηθό πιηθό (Eηθ. 3).
Tν ζπεξκαηηθό ηνίρωκα απνηειείηαη από δύν ζηξώκαηα (Eηθ. 3). Σην ζηάδην απηό
ην ζπεξκαηαγγεηαθό ηνίρωκα αξρίδεη λα απνδηνξγαλώλεηαη (Eηθ.3) θαη αξγόηεξα
δηαθξίλνληαη κόλν κεξηθά ππνιείκκαηά ηνπ.
Tα ώξηκα, απειεπζεξωκέλα ζπεξκάηηα είλαη ζθαηξηθά, έρνπλ ιίγα κηηνρόλδξηα θαη
θπζηίδηα κε ειεθηξνληόππθλν ππξήλα. Σηεξνύληαη ρπκνηνπίωλ (V), πιαζηηδίωλ θαη
ηνηρώκαηνο, αιιά πεξηβάιινληαη από βιελλώδεο πιηθό (Mu) πξνεξρόκελν από ηα
ζπεξκαηηθά θπζηίδηα (Eηθ. 4).
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Eηθόλα 1. Δηαηξνύκελα ζπεξκαηαγγεηαθά κεηξηθά θύηηαξα (βέιε) θαζέλα από ηα νπνία
παξάγεη αξθεηά ζπεξκαηάγγεηα. Kιίκαθα = 2κm. 2. Σρεκαηηζκόο ζπεξκαηηθνύ θπζηηδίνπ από
ΣOIX ζε λεαξό ζπεξκάηην. Kιίκαθα = 1κm. 3. Mέζεο ειηθίαο ζπεξκάηην πνπ απνζέηεη ην
εζωηεξηθό ηνηρωκαηηθό ζηξώκα (κηθξά βέιε). Tν ζπεξκαηαγγεηαθό ηνίρωκα αξρίδεη λα
απνδηνξγαλώλεηαη (κεγάια βέιε). Kιίκαθα = 1κm. 4. Ώξηκα απειεπζεξωκέλα ζπεξκάηηα
πεξηβαιιόκελα από βιέλλα θαη πνιπάξηζκα βαθηήξηα. Kιίκαθα = 1κm.
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Σπδήηεζε
H εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πξώηε βήκα πξνο βήκα παξνπζίαζε ηεο
ζπεξκαηηνγέλεζεο ζε έλα ξνδνθύθνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη όια ηα ζηάδηα ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηωλ ζπεξκαηίωλ από ηα κόιηο ζρεκαηηδόκελα πνιύ λεαξά
ζπεξκαηάγγεηα έωο θαη ηα πιήξωο ώξηκα ζπεξκάηηα, πνπ απειεπζεξώλνληαη δηα κέζνπ
ηεο νπήο ηεο ζπεξκαηαγγεηαθήο θνηιόηεηαο.
H αλάπηπμε ηωλ ζπεξκαηίωλ ηεο Osmundea κνηάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε απηή ηωλ
ζπεξκαηίωλ ηνπ παξαζίηνπ ηεο Janczewskia (Kugrens 1974), κνινλόηη ππάξρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Tα ζπεξκαηαγγεηαθά κεηξηθά θύηηαξα ηεο Osmundea
ζρεκαηίδνληαη κόλνλ από ηα αλνξζωκέλα λεκάηηα, ελώ ζηε Janczewskia κπνξνύλ
επίζεο λα ζρεκαηίδνληαη θαηεπζείαλ από ηα επηδεξκηθά θύηηαξα ηεο ζπεξκαηαγγεηαθήο
θνηιόηεηαο (Kugrens 1974).
Tα ζπεξκάηηα ηεο Osmundea έρνπλ ηνίρωκα δίζηξωκν ελώ ηεο Janczewskia
ηξίζηξωκν θαη ηνπ Antithamnion κνλόζηξωκν (Kim & Fritz 1993).
Tα απειεπζεξωκέλα ώξηκα ζπεξκάηηα ηεο Osmundea ζηεξνύληαη πιαζηηδίωλ θαη
ακπινθόθθωλ όπωο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αξζεληθνύο γακέηεο άιιωλ Pνδνθπθώλ
(Kugrens 1974, Scott & Dixon 1973) θαη άιιωλ θπθώλ (Hoffman 1973). H πξνέιεπζε
ηωλ ζπεξκαηηθώλ θπζηηδίωλ από ην ΣOIX (Broadwater & Scott 1983) επηβεβαηώλεηαη
ζηελ Osmundea.
Tα ζπεξκαηηθά θπζηίδηα ηεο Osmundea απνβάιινπλ ην βιελλώδεο πεξηερόκελό
ηνπο, πνπ ζρεκαηίδεη γύξω από ηα απειεπζεξνύκελα γπκλά ζπεξκάηηα έλα πεξίβιεκα
πξνζηαζίαο από ηελ μεξαζία θαη ηα βαθηήξηα. Tέηνηνο ξόινο έρεη απνδνζεί θαη ζηε
βιέλλα πνπ πεξηβάιιεη ην θαξπνζπνξηόθπην (Kugrens & West 1974).
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Ταξινομική μελέτε μακπομυκήτων από τα Αποάνια Όπε
Γειεβνξηάο Π. & Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε.
Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ,
Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Πεπίλεψε
Καηά ηε δηάξθεηα δύν εηώλ (1996-1998) πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή θαη ηαμηλνκηθή
κειέηε καθξνκπθήησλ από 6 ζέζεηο ζπιινγήο ζε θσλνθόξα δάζε ζηηο λνηηναλαηνιηθέο
παξπθέο ησλ Αξναλίσλ Οξέσλ. Σπιιέρζεθαλ 327 δείγκαηα, από ηα νπνία έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί ηα 236 πνπ αλήθνπλ ζε 63 γέλε, 114 είδε θαη 9 πνηθηιίεο. Από απηά, 23
είδε θαη 5 πνηθηιίεο απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο γηα ηελ Διιάδα. Γεδνκέλνπ ηνπ ζρεηηθά
ζύληνκνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζπιινγήο αιιά θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ησλ
ζέζεσλ ζπιινγήο, ηα απνηειέζκαηα θαλεξώλνπλ ηνλ πινύην ησλ καθξνκπθήησλ ηεο
πεξηνρήο ησλ Αξναλίσλ.

A taxonomic study of macromycetes from Aroania Mountains
Delivorias P. & Gonou-Zagou Z.
Section of Ecology and Systematics, Department of Biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
A two-year study (1996-1998) has been carried out, involving the collection and
taxonomic identification of macromycetes from 6 collection sites in coniferous forests at
the south-eastern slopes of the Aroania Mountains. During this time 327 specimens were
collected, of which 236 have been identified as belonging to 63 genera, 114 species and
9 varieties. Of these, 23 species and 5 varietes are new records for Greece. Given the
limited area of the collection sites and the rather brief collection period, our results
suggest a rich macrofungal diversity in the Aroania region.
Εισαγωγή
Ζ παξνύζα εξγαζία αθνξά ζηελ ηαμηλνκηθή κειέηε ησλ καθξνκπθήησλ πνπ
ζπιιέρζεθαλ από ηηο λνηηναλαηνιηθέο παξπθέο ησλ Αξνάλησλ Οξέσλ, θνληά ζηα όξηα
ησλ λνκώλ Αραΐαο θαη Κνξηλζίαο, ιίγα ρηιηόκεηξα λόηηα ηνπ ρσξηνύ Εαξνύρια Αραΐαο.
Υιηθό ζπιιέρζεθε από 6 ζέζεηο ζπιινγήο, ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 100
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ζηξεκκάησλ, ζε πςόκεηξν πνπ μεθηλά από ηα 1130 m θαη θηάλεη κέρξη ηα 1320 m. Ζ
ζπιινγή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δύν εηώλ, από ηνλ Οθηώβξην 1996 κέρξη
ηνλ Απξίιην 1998. Ζ πεξηνρή θαιύπηεηαη από έλα ζρεηηθά ππθλό κηθηό δάζνο Abies
cephalonica θαη Pinus nigra, κε ηo A. cephalonica λα επηθξαηεί ζηελ κεγαιύηεξε
έθηαζή ηεο. Δπηπιένλ, ε βιάζηεζε ηνπ δάζνπο πεξηιακβάλεη ηελ πινύζηα παξνπζία
βξπνθύησλ, πηεξηδνθύησλ θαη πνσδώλ ζπεξκαηνθύησλ (Cyclamen spp., Crocus spp.
θιπ.), θαζώο θαη ηελ ζπνξαδηθή εκθάληζε νξηζκέλσλ πιαηύθπιισλ δέλδξσλ (Castanea
sativa, Platanus orientalis). Τν κεηξηθό πέηξσκα απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από
ζρηζηόιηζν θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από θνιινύβηα αζβεζηνιίζσλ. Ζ αλζξσπνγελήο
επίδξαζε ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα ζεσξεζεί αζζελήο θαζώο νη ελδείμεηο αλζξώπηλεο
παξνπζίαο θαη δξαζηεξηόηεηαο είλαη ιηγνζηέο. Έλαο αγξνηηθόο δξόκνο, πνπ ελώλεη ηε
Εαξνύρια κε ην Φελεό Κνξηλζίαο, δηέξρεηαη κέζα από ην δάζνο, όκσο ε δηέιεπζε
νρεκάησλ είλαη πνιύ αξαηή. Τν δάζνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πινηνκία, αιιά θπξίσο ζε
κεγαιύηεξν πςόκεηξν (άλσ ησλ 1350 m) θαη ειάρηζηα ζηελ πεξηνρή ζπιινγήο.
Αποτελέσματα - Συδήτεσε
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1996-98 ζπιιέρζεθαλ 327 δείγκαηα από ηα νπνία έρνπλ
κειεηεζεί θαη πξνζδηνξηζηεί ηα 236. Τν πιηθό πνπ πξνζδηνξίζηεθε αξηζκεί 63 γέλε, 114
είδε θαη 9 πνηθηιίεο. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εηδώλ αλήθεη ζην θύιν Basidiomycota (13
ηάμεηο, 27 νηθνγέλεηεο), έλαο κηθξόο αξηζκόο ζην θύιν Ascomycota (1 ηάμε, 3
νηθνγέλεηεο), θαη έλα κνλαδηθό είδνο ζην θύιν Myxomycota (Hawksworth et al. 1995).
Τα απνηειέζκαηα δίλνληαη αλαιπηηθόηεξα ζηνλ Πίλ. 1.
Έλα πςειό πνζνζηό (22.8%) ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ ηαμηλνκηθώλ βαζκίδσλ (23
είδε θαη 5 πνηθηιίεο) απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο κπθήησλ γηα ηελ Διιάδα (Maire &
Politis 1940, Παληίδνπ 1973, 1991, Γηακαληήο 1992, Zervakis et al. 1998). Τν γεγνλόο
απηό ππνδεηθλύεη όηη ε πνηθηιόηεηα ησλ καθξνκπθήησλ ηεο Διιάδαο, όπσο θαη ε
εμάπισζή ηνπο, είλαη αθόκε ζε κεγάιν βαζκό άγλσζηεο.
Νέεο αλαθνξέο γηα ηελ Διιάδα απνηεινύλ νη παξαθάησ ηαμηλνκηθέο βαζκίδεο:
Arcyria ferruginea Saut., Clavulina cristata var. incarnata Corner, Cortinarius
(Cortinarius) gentilis (Fr.) Fr., Cortinarius (Phlegmacium) arcuatorum Henry,
Cortinarius (Phlegmacium) callochrous subsp. callochrous var. coniferarum (Mos.)
Nezd., Cortinarius (Phlegmacium) elotus Fr., Exidia umbrinella Bres., Galerina
stylifera (Atk.) A.H. Sm. & Singer, Gymnopilus hybridus (Fr.: Fr.) Singer, Hebeloma
edurum Métr., Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest., Hygrophorus gliocyclus
Fr., Ischnoderma trogii (Fr.) Donk, Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair, Lentinus
adhaerens var. inadhaerens Malençon & Bertault, Lycoperdon decipiens Durieu &
Mont., Melanoleuca bataillei Malençon, Melanoleuca pseudobrevipes Bon,
Melanoleuca schumacheri (Fr.) Singer, Mycena epiptreygia var. lignicola A.H. Sm.,
Psathyrella spadicea (Schaeff.) Singer, Ramaria flaccida (Fr.) Ricken, Ramaria
flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen, Russula adulterina Fr., Russula maculata var.
bresadoliana (Singer) Romagn., Russula rhodopoda Zvara, Strobilurus esculentus
(Wulfen: Fr.) Singer, Tricholoma bufonium (Pers.: Fr.) Gillet.
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Πίλαθαο 1. Καηάηαμε ησλ καθξνκπθήησλ από ηα Αξνάληα Όξε ζε ηάμεηο θαη
νηθνγέλεηεο, ζύκθσλα κε ηνπο Hawksworth et al., 1995.

BASIDIOMYCOTA
Holobasidiomycetida
e
Agaricales

Hymenochaetales
1 γέλνο, 1 είδνο

Agaricaceae Chevall.
Coprinaceae Gδum.
Hygrophoraceae
Lotsy
Entolomataceae Kotl.
Pouzar
Strophariaceae
Singer & A.H. Sm.
Tricholomataceae R.
Heim ex Pouzar
Boletales
Boletaceae Chevall.

3 γέλε, 7 είδε
1 γέλνο, 1 είδνο
2 γέλε, 5 είδε

Hymenochaetaceae
Imazeki & Toki
Lycoperdales
Geastraceae Corda
Lycoperdaceae Chevall.

1 γέλνο, 2 είδε

Poriales

1 γέλνο, 1 είδνο

Lentinaceae Jülich

14 γέλε, 29 είδε, 2
πνηθηιίεο
1 γέλνο, 1 είδνο

Coriolaceae (Imazeki)
Singer
Russulales
Russulaceae Lotsy

Gomphidiaceae Maire
ex Jülich
Paxillaceae Lotsy
Cantharellales
Cantharellaceae J.
Schröt
Clavariadelphaceae
Corner
Clavulinaceae (Donk)
Donk
Hydnaceae Chevall.
Cortinariales
Crepidotaceae (S.
Imai) Singer
Cortinariaceae R.
Heim ex Pouzar
Dacrymycetales

2 γέλε, 2 είδε

Thelephorales

1 γέλνο, 1 είδνο

Bankeraceae Donk
Thelephoraceae Chevall.
Phragmobasidiomycetida
e
Tremellales

1 γέλνο, 2 είδε
2 γέλε, 2 είδε

Exidiaceae R.T. Moore

3 γέλε, 4 είδε

Dacrymycetaceae J.
Schröt
Gomphales
Ramariaceae Corner
Hericiales
Gloeocystidiellaceae
(Parmasto) Jülich

2 γέλε, 3 είδε

Sarcoscyphaceae Le Gal
ex Eckblad

1 γέλνο, 3 είδε

MYXOMYCOTA
Trichiales
Arcyriaceae Rostaf. ex
Cooke

1 γέλνο, 1 είδνο
1 γέλνο, 1 είδνο
1 γέλνο, 3 είδε, 1
πνηθηιία
1 γέλνο, 2 είδε

1 γέλνο, 3 είδε
1 γέλνο, 2 είδε

1 γέλνο, 1 είδνο, 1
πνηθηιία
5 γέλε, 5 είδε
2 γέλε, 8 είδε,1
πνηθηιία

1 γέλνο, 1 είδνο

ASCOMYCOTA
Pezizales

5 γέλε, 16 είδε, 3
πνηθηιίεο

Helvellaceae Fr.

2 γέλε, 2 είδε

Otideaceae Eckblad

2 γέλε, 2 είδε, 1
πνηθηιία
1 γέλνο, 1 είδνο

1 γέλνο, 1 είδνο

1 γέλνο, 1 έηδνο
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Ζ εθηίκεζε ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνκπθήησλ κηαο πεξηνρήο παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, ε ζεκαληηθόηεξε ησλ νπνίσλ είλαη όηη απαηηνύληαη ζπλερείο θαη
πνιύρξνλεο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή γηα ηε ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ. Ζ εκθάληζε
θαξπνζσκάησλ ζε πνιιά είδε είλαη εθήκεξε, ελώ ηα πεξηζζόηεξα είδε δελ
θαξπνθνξνύλ θάζε ρξόλν. Λεπηνκεξείο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Οιιαλδία έρνπλ
δείμεη ηελ αλαγθαηόηεηα καθξνρξνλίσλ θαηαγξαθώλ (Arnolds 1992, 1995). Ζ ζπιινγή
ηνπ πιηθνύ καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δύν εηώλ,
γεγνλόο πνπ δελ επηηξέπεη ηα απνηειέζκαηα λα ζεσξεζνύλ αληηπξνζσπεπηηθά ηεο
πξαγκαηηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνκπθήησλ ηεο πεξηνρήο. Έηζη, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
ησλ 123 ηαμηλνκηθώλ βαζκίδσλ απνηειεί απιώο έλδεημε κηαο πνιύ πινπζηόηεξεο
ρισξίδαο καθξνκπθήησλ.
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Προκαηαρκηική μελέηε ηων μακρομσκήηων ηοσ ορεινού
ζσγκροηήμαηος ηων Αγράθων (Ν. Πίνδος)
Γειεβνξηάο Π., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Οηθνινγίαο & Ταμηλνκηθήο,
Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα
Περίλεψε
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
δηεμάγεηαη ζην νξεηλό ζπγθξόηεκα ησλ Αγξάθσλ, γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη νηθνινγηθή
κειέηε ησλ καθξνκπθήησλ. Ζ πεξηνρή απηή είλαη άγλσζηε από κπθεηνινγηθή άπνςε.
Ζ ζπιινγή ηνπ πιηθνύ άξρηζε ηνλ Οθηώβξην 1998 θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπιιερζεί
832 δείγκαηα καθξνκπθήησλ από 24 ηνπνζεζίεο ζε πνηθίινπο βηνηόπνπο, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη θσλνθόξα, θπιινβόια θαη κηθηά δάζε, θαζώο θαη νξεηλέο
ρνξηνιεηβαδηθέο εθηάζεηο. Ζ πξώηε εθηίκεζε ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνύ δείρλεη όηη ηα
Άγξαθα είλαη κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα πινύζηα ζε καθξνκύθεηεο, ζηνπο νπνίνπο
πεξηιακβάλνληαη πνιιά ζπάληα θαη ελδηαθέξνληα είδε.

A preliminary study of the macromycetes of the Agrapha
mountainous region (S. Pindos)
Delivorias P., Gonou-Zagou Z., Kapsanaki-Gotsi E.
University of Athens, Department of Biology, Section of Ecology and Systematics,
Panepistimiopolis, 157 84 Athens
Abstract
This work presents the preliminary results of an ongoing research on the systematics
and ecology of the macromycetes of the mountainous region of Agrapha (S. Pindos). No
data on the macrofungal diversity of Agrapha are available. Since October 1998, 832
specimens have been collected from 24 sites in various habitats, including coniferous,
deciduous and mixed forests, as well as montane grasslands. A first account of our
collections indicates that the Agrapha region is exceptionally rich in macromycetes,
including many rare and interesting species.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

144

Ειζαγωγή
Τα Άγξαθα ζπληζηνύλ έλα επηβιεηηθό θαη δύζβαην ζύκπιεγκα νξέσλ πνπ απνηειεί
ηε λνηηόηεξε πξνέθηαζε ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Τα όξε απηά απιώλνληαη θπξίσο
ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Καξδίηζαο (Θεζζαιηθά Άγξαθα) θαη ζην βόξεην ηκήκα
ηνπ λνκνύ Δπξπηαλίαο (Δπξπηαληθά Άγξαθα). Τν λνηηόηεξν άθξν ησλ Αγξάθσλ θηάλεη
κέρξη ην Καξπελήζη, ελώ ζην λνηηναλαηνιηθό ηνπο ηκήκα εθηείλνληαη κέρξη ηα πςίπεδα
ηεο Γνκνθνύ ζην λνκό Φζηώηηδαο. Ζ ζπλνιηθή ηνπο έθηαζε είλαη πεξίπνπ 2600 km2.
Τν 40% ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ησλ Αγξάθσλ θαιύπηεηαη από δάζε (ειάηεο, δξπόο θαη
νμπάο), από ηα νπνία ηα κηζά πεξίπνπ ρξεζηκεύνπλ γηα μπιεία. Πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο, ηα δάζε απηά θξύβνπλ κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία καθξνκπθήησλ, ε νπνία
κέρξη ζήκεξα είλαη άγλσζηε (Maire & Politis 1940, Παληίδνπ 1973, 1991, Γηακαληήο
1992, Zervakis et al. 1998).
Ζ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνκπθήησλ ηνπ νξεηλνύ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Αγξάθσλ, ζηα πιαίζηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ εθπνλείηαη ζην
Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Ζ ζπιινγή ηνπ πιηθνύ άξρηζε ηνλ Οθηώβξην 1998 θαη κέρξη
ζήκεξα έρνπλ ζπιιερζεί 832 δείγκαηα από 24 ζέζεηο. Ζ δεηγκαηνιεςία έρεη γίλεη από
πνηθίινπο βηνηόπνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θσλνθόξα, θπιινβόια θαη κηθηά
δάζε, θαζώο θαη νξεηλέο ρνξηνιεηβαδηθέο εθηάζεηο.
Οη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο ζπιινγήο βξίζθνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή γύξσ από ηελ
ηερλεηή ιίκλε Ν. Πιαζηήξα, όπνπ ππάξρεη πινύζηα βιάζηεζε πνπ θπξηαξρείηαη από
δάζε ειάηεο (Abies borisii-regis) θαη δξπόο (αξθεηά είδε, κε θπξίαξρν ην Quercus
frainetto), ελώ ζε κηθξόηεξε έθηαζε ππάξρνπλ δάζε θαζηαληάο (Castanea sativa). Μηα
κεγάιε έθηαζε θαιύπηεηαη από κηθηά δάζε πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα παξαπάλσ είδε.
Δπίζεο, έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ πιηθνύ ζπιιέρζεθε από ηηο δπηηθέο θιηηύεο ηώλ
νξέσλ Βνπηζηθάθη θαη Σρηδνθάξαβν, όπνπ θπξηαξρνύλ ακηγή δάζε ειάηεο (Abies
borisii-regis) θαη νμπάο (Fagus sylvatica), ελώ αξθεηά δείγκαηα ζπιιέρζεθαλ από
νξεηλέο ιεηβαδηθέο εθηάζεηο αλάκεζα ζηα αλαγεξζέληα δάζε, αιιά θαη από πεξηνρέο ζε
ρακειό πςόκεηξν, ζηνπο πξόπνδεο ησλ νξέσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα Άγξαθα, από ην
βόξεην ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, θνληά ζηελ θσκόπνιε Μνπδάθη Καξδίηζαο ζηα όξηα
κε ην λνκό Τξηθάισλ, κέρξη ηνπο λνηηναλαηνιηθνύο πξόπνδεο πνπ εθηείλνληαη έσο ηελ
θσκόπνιε Γνκνθόο ηνπ λνκνύ Φζηώηηδαο. Τέινο, κηα επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ηκήκα ησλ Αγξάθσλ ηνπ λνκνπ Δπξπηαλίαο, θαη ζπιιέρζεζαλ νξηζκέλα δείγκαηα από
δάζε δξπόο θνληά ζην ρσξηό Φνπξλά.
Αποηελέζμαηα - Σσδήηεζε
Από ηνλ Οθηώβξην 1998 κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπιιερζεί 832 δείγκαηα, από ηα νπνία
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κέρξη ηώξα ηα 123, πνπ αλήθνπλ ζε 53 γέλε θαη 79 είδε. Μεηαμύ
απηώλ απαληώληαη νξηζκέλα πνπ εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ, όπσο ηα
γλσζηά εδώδηκα είδε Amanita caesaria, Cantharellus cibarius, Clitocybe odora,
Coprinus comatus, Fistulina hepatica, Hydnum repandum, Laccaria laccata, Lepista
nuda, Macrolepiota procera, Marasmius oreades θαη Pleurotus ostreatus, ηα
δειεηεξηώδε Amanita citrina, Gyromitra infula, Hebeloma sinapizans, Helvella crispa,
Hypholoma fasciculare θαη Paxillus involutus, ην παξαηζζεζηνγόλν Amanita muscaria,

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

145

θαζώο θαη ην παζνγόλν Armillaria mellea, πνπ πξνζβάιιεη ην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ
δέλδξσλ θαη πξνθαιεί λέθξσζε.
Τα πην θνηλά γέλε ζηηο ζπιινγέο καο είλαη, θαηά ηε ζεηξά ζπρλόηεηαο εκθάληζήο
ηνπο, ηα εμήο: Russula, Cortinarius, Mycena, Inocybe, Lactarius, Tricholoma,
Hebeloma, Clitocybe, Boletus, Agaricus, Amanita. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ηα
πεξηζζόηεξα από ηα γέλε απηά (Russula, Cortinarius, Inocybe, Lactarius, Tricholoma,
Hebeloma, Boletus, Amanita) πεξηιακβάλνπλ, είηε απνθιεηζηηθά, είηε θαηά ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο, είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ κπθνξξηδηθέο ζπκβηώζεηο κε δαζηθά
δέλδξα (Singer 1986).
Τα 79 είδε πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ αξθεηά είλαη ζπάληα θαη
ελδηαθέξνληα, αληηπξνζσπεύνπλ έλα κηθξό πνζνζηό ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί
θαη απνηεινύλ κηα έλδεημε ηνπ κπθεηνινγηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο. Σηα επόκελα
ρξόληα ζα επαλαιεθζεί ε ζπιινγή ζηηο ίδηεο ζέζεηο, όρη κόλν γηα ηελ πιεξέζηεξε
θαηαγξαθή ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνκπθήησλ αιιά θαη γηα ηε κειέηε ηεο νηθνινγίαο
ηνπο. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα επεθηαζεί θαη ζε λέεο πεξηνρέο, θπξίσο πξνο ην δύζβαην
λόηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ ζπθξνηήκαηνο, πνπ εθηείλεηαη ζην λνκό Δπξπηαλίαο.
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Ο ρόλος ηης taxol ζηη λειηοσργία ηοσ κενηροζωμαηίοσ και ζηην οργάνωζη ηων μικροζωληνίζκων κσηηάρων ηοσ Φαιοθύκοσς Sphacelaria rigidula
Γεκεηξηάδεο Η., Καηζαξφο Χ. & Γαιάηεο Β.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 157 84 Αζήλα.
Περίληψη
Μεηά απφ επίδξαζε κε 10κΜ taxol γηα 4 ψξεο ζε κεζνθαζηθά αθξαία θχηηαξα ηεο
Sphacelaria rigidula νη ελδνπιαζκηθνί, πεξηππξεληθνί θαη νη κηθξνζσιελίζθνη (ΜΣ)
ησλ θεληξνζσκαηίσλ (ΚΣ) ζρεδφλ εμαθαλίδνληαη, ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη ζρεκαηηζκφο κεγάινπ αξηζκνχ θαιά νξγαλσκέλσλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνπεξηθεξεηαθψλ
δεζκίδσλ ΜΣ. Σε κεγάιν βαζκφ επεξεάδνληαη θαη ηα κηησηηθά θχηηαξα. Παξαηεξήζεθαλ δηάθνξεο άηππεο κηησηηθέο θάζεηο, ε εηθφλα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην
ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην θχηηαξν θαηά ηελ αξρή ηεο επίδξαζεο.
Σηηο θάζεηο απηέο δελ βξέζεθαλ πεξηθεξεηαθέο δεζκίδεο ΜΣ αιιά κεγάινο αξηζκφο ΜΣ
γχξσ απφ ηα ΚΣ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δηπιαζηαζκέλσλ ΚΣ θαζψο θαη ε ζπλήζεο ζέζε
ηνπο θνληά ζηνλ ππξήλα, επίζεο επεξεάδεηαη. Η θπηνθίλεζε εκπνδίδεηαη απφ ηελ επίδξαζε κε taxol θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε νξγάλσζε ησλ ΜΣ ζηα θπηνθηλεηηθά
θχηηαξα. Αληίζεηα απφ ηα αθξαία, ζηα ππναθξαία θχηηαξα ε taxol είρε κηθξή επίδξαζε
κε ηελ δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ ελδνπιαζκηθψλ δεζκίδσλ ΜΣ.

The effect of taxol on centrosome function and microtubule organization in cells of Sphacelaria rigidula
Dimitriadis I., Κatsaros C. & Galatis B.
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
After treatment of interphase apical cells of Sphacelaria rigidula with 10κM taxol
for 4 h, the endoplasmic, perinuclear and centrosome-associated microtubules (Mts) almost disappeared and a massive assembly of cortical/subcortical, well-organized Mt
bundles was observed. Mitotic cells were also highly affected. Different atypical mitotic
configurations were observed, depending on the stage of the cell cycle when the treatment started. Numerous Mts were radiating out of a broad area around the centrosomes
while cortical Mt bundles were not found. The separation of the duplicated centrioles as
well as their usual perinuclear position was also disturbed. Cytokinesis was inhibited by
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taxol treatment and the organization of the Mts of cytokinetic cells was highly affected.
In subapical cells taxol had less effect inducing the formation of additional endoplasmic
Mt-bundles.
Ειζαγωγή
Τα αθξαία θχηηαξα ηνπ Φαηνθχθνπο Sphacelaria rigidula εκθαλίδνπλ κηα έληνλε
πνιηθφηεηα κεηαμχ ηνπ θνξπθαίνπ ηκήκαηνο θαη ηεο βάζεο ηνπ θπηηάξνπ. Γελ ππάξρνπλ πεξηθεξεηαθνί ΜΣ αιιά έλα ζχζηεκα ελδνπιαζκηθψλ θαη πεξηππξεληθψλ ΜΣ πνπ
ζπγθιίλνπλ ζε έλα ή δχν ΚΣ, απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη νξγαλψλνληαη (Katsaros 1992).
Πξηλ ηε κίησζε ηα ΚΣ δηαηξνχληαη θαη θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ δχν πφισλ ζηνλ
δηαηξνχκελν ππξήλα. Τα ΚΣ νξγαλψλνπλ ηε κηησηηθή άηξαθην, ελψ ε θπηνθίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. Τν θπηνθηλεηηθφ δηάθξαγκα δεκηνπξγείηαη ζηελ δψλε
αιιεινεπηθάιπςεο ησλ ΜΣ κεηαμχ ησλ δχν ζπγαηξηθψλ ππξήλσλ (Katsaros et al. 1983,
Katsaros & Galatis 1992). Η taxol είλαη έλα δηηεξπελνεηδέο πνπ απνκνλψζεθε απφ ην
Γπκλφζπεξκo Taxus brevifolia θαη έρεη βξεζεί φηη πξνάγεη in vitro ηελ δεκηνπξγία ΜΣ
(Schiff et al. 1979) κεηψλνληαο ηελ θξίζηκε ζπγθέληξσζε ζσιελίλεο πνπ απαηηείηαη γηα
ηνλ πνιπκεξηζκφ ησλ ΜΣ (Morejohn & Fosket 1991, Wilson & Jordan 1994), ελψ παξάιιεια ζηαζεξνπνηεί ηνπο πξνυπάξρνληεο ΜΣ κεηψλνληαο ηνλ ξπζκφ απνπνιπκεξηζκνχ ηνπο (Caplow et al. 1994). Η taxol έρεη κειεηεζεί ηφζν ζε αλψηεξα θπηά (Yasuhara
et al. 1993, Panteris et al. 1995a), φζν θαη ζε δσηθά θχηηαξα (De Brabander et al. 1981,
Yvon et al. 1999), φρη φκσο ζε θχηηαξα θπθψλ.
Υλικά και μέθοδοι
Γηα ην πιηθφ, ηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο, ζηεξέσζεο θαη ρξψζεο βιέπε Dimitriadis
et al. (2001).
Αποηελέζμαηα
Ο αλνζνεληνπηζκφο ηεο ζσιελίλεο ζηα επεξεαζκέλα κε taxol κεζνθαζηθά αθξαία
θχηηαξα έδεημε κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηελ νξγάλσζε ησλ ΜΣ. Σηελ πιεηνςεθία ησλ
θπηηάξσλ απηψλ δελ παξαηεξήζεθε θζνξηζκφο ζηνπο πφινπο ηνπ ππξήλα φπνπ βξίζθνληαη ηα ΚΣ, ελψ παξάιιεια απνπζίαδε ην ζχζηεκα ησλ ελδνπιαζκηθψλ θαη πεξηππξεληθψλ ΜΣ (Δηθ. 1). Παξαηεξήζεθε φκσο ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνπεξηθεξεηαθψλ παρέσλ δεζκίδσλ ΜΣ, ρσξίο λα ππάξρεη ζχλδεζε απηψλ κε ηελ πεξηνρή ησλ
ΚΣ. Οη δεζκίδεο απηέο είραλ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη απνζηάζεηο απφ ην πιαζκαιήκκα, ελψ πνιιέο θαηέιεγαλ ζηελ θνξπθή ηνπ θπηηάξνπ (Δηθ. 1). Σηελ πεξηνρή ησλ
ΚΣ παξαηεξήζεθε ζήκα θζνξηζκνχ κφλν κεηά απφ αλνζνεληνπηζκφ ηεο centrin (Δηθ.
2). Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψζεθαλ θαη κε ην ΗΜΓ (Δηθ. 10, 11). Παξάιιεια παξαηεξήζεθε ε πιήξεο απνπζία δηθηπνζσκαηίσλ. Αληίζεηα κε ηα αθξαία, ηα
ππναθξαία θχηηαξα επεξεάζηεθαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ taxol: παξαηεξήζεθαλ
κφλν έληνλα θζνξίδνπζεο δεζκίδεο ΜΣ πνπ νξγαλψλνληαλ απφ ηηο ζέζεηο ησλ ΚΣ, ελψ
βξέζεθαλ θαη θάπνηνη πεξηθεξεηαθνί θαη ππνπεξηθεξεηαθνί ΜΣ.
Η επίδξαζε ηεο taxol ζηα κηησηηθά αθξαία θχηηαξα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα παξαθάησ: α) Σ’ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θπηηάξσλ ν ππξήλαο βξηζθφηαλ ζε θάζε πξφθαζεο ή κεηάθαζεο, κε έληνλνπο αζηέξεο θνληψλ ΜΣ πνπ ζπλέθιηλαλ ζε κία επξεία
πεξηνρή γχξσ απφ ηα ΚΣ, ελψ απνπζίαδαλ πεξηθεξεηαθνί ΜΣ (Δηθ. 3). Παξφκνηα εηθφλα έδηλαλ ηα πεξηζζφηεξα ππναθξαία κηησηηθά θχηηαξα (Δηθ. 4). β) Κχηηαξα ζε άηππε
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κεηάθαζε κε δηάζπαξηα ρξσκνζψκαηα, ζηα νπνία ζπλέθιηλαλ επηκήθεηο, ελδνπιαζκηθέο δεζκίδεο ΜΣ ηφζν απφ ηελ θνξπθή, φζν θαη απφ ηε βάζε ηνπ θπηηάξνπ. Οη δεζκίδεο απηέο δελ είραλ θάπνην ζαθέο ζεκείν εζηίαζεο ζηα ρξσκνζψκαηα. Σε απηά ηα θχη-

Δηθφλα 1-9. 1, κεζνθαζηθφ. 2-6, κηησηηθά θαη 7-9 θπηνθηλεηηθά θχηηαξα κεηά
απφ επίδξαζε taxol. Οη Δηθ. 1, 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α θαη 9, δείρλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ ΜΣ κεηά απφ αλνζνθζνξηζκφ ζσιελίλεο. Οη Δηθ. β, παληνχ δείρλνπλ
ρξψζε ηνπ DNA κε Hoechst 33258. Η Δηθ. 2α , πξνέξρεηαη απφ αλνζνθζνξηζκφ
centrin (βέιε). Η γξακκή κεγέζπλζεο ζηελ Δηθ. 1 αληηζηνηρεί ζε 10 κm. Η κεγέζπλζε είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο εηθφλεο.
ηαξα παξαηεξήζεθαλ ειάρηζηεο πεξηθεξεηαθέο δεζκίδεο ΜΣ (Δηθ. 5). γ) Κχηηαξα κε
ρξσκνζψκαηα ζε άηππε κεηαθαζηθή δηάηαμε θαη κηα ζηνηρεηψδε κηησηηθή άηξαθην γχξσ απφ απηά, ελψ παξάιιεια ππήξρε έλα πινχζην ζχζηεκα πεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνπιαζκηθψλ ΜΣ ζηελ θνξπθή ηνπ θπηηάξνπ (Δηθ. 6). δ) Μηησηηθά θχηηαξα κε δηαζθνξπηζκέλα ρξσκνζψκαηα θαη αζηέξεο απφ θνληέο δέζκεο ΜΣ πνπ ζπγθιίλνπλ ζε απηά.
Παξάιιεια βξέζεθαλ θαη ζεκεία ΜΣ έληνλα θζνξίδνληα, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξσκνζψκαηα θαη ηνπο αζηέξεο ησλ ΜΣ. ε) Μηησηηθά θχηηαξα ζηα νπνία παξαηεξνχληαλ δχν
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νκάδεο ρξσκνζσκάησλ, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ αζηέξεο ΜΣ ρσξίο ζαθή ζεκεία
ζχγθιηζεο. Τνκέο επεξεαζκέλσλ κηησηηθψλ θπηηάξσλ ζην ΗΜΓ έδεημαλ φηη ν ππξεληθφο θάθεινο απνπζίαδε, ην ππξελφπιαζκα ήηαλ δηαζθνξπηζκέλν ζε κηα επξεία πεξηνρή
θαη πνιπάξηζκνη ΜΣ απέθιηλαλ απφ κία επξεία πεξηνρή γχξσ απφ ηα ΚΣ (Δηθ. 12).
Η θπηνθίλεζε αλεζηάιε πιήξσο απφ ηελ taxol γη’ απηφ θαη ην πνζνζηφ ησλ δηπχξε-

Δηθφλα 10-13. Πεξηνρέο αθξαίσλ θπηηάξσλ κεηά απφ επίδξαζε κε taxol,
φπσο θαίλνληαη ζην ΗΜΓ. 10, πεξηνρή πεξηθεξεηαθνχ θπηνπιάζκαηνο κεζνθαζηθνχ θπηηάξνπ, ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη ΜΣ ζε θαηά κήθνο θαη ζε
εγθάξζηεο ηνκέο. 11, ηνκή παξάιιειε πξνο ην ηνίρσκα. Πνιπάξηζκνη ΜΣ
ζρεκαηίδνπλ δίθηπν. 12, κηησηηθφ θχηηαξν, ζην νπνίν δηαθξίλεηαη ην ΚΣ θαη
πνιπάξηζκνη ΜΣ νη νπνίνη απνθιίλνπλ απφ επξεία πεξηνρή γχξσ απφ απηφ.
13, πςειή κεγέζπλζε δέζκεο ΜΣ θνληά ζην θπηηαξηθφ ηνίρσκα θπηνθηλεηηθνχ θπηηάξνπ. Τν βέινο δείρλεη ζπλδέζεηο κεηαμχ ΜΣ. Γξακκή κεγέζπλζεο :
Δηθ. 10, 12 = 1 κm. Δηθ. 11= 0,5 κm. Δηθ. 13 = 0,1 κm.
λσλ θπηηάξσλ ήηαλ πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ κάξηπξα. Αλάινγα κε ηελ θάζε ζηελ
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νπνία έγηλε ε επίδξαζε παξαηεξήζεθαλ δηάθνξεο εηθφλεο νξγάλσζεο ησλ ΜΣ: α) Γηπχξελα θχηηαξα κε δπν επηθαιππηφκελα ζπζηήκαηα ΜΣ ρσξίο ζαθή ζεκεία ζχγθιηζεο
θαη κεξηθνχο πεξηππξεληθνχο ΜΣ (Δηθ. 7). β) Γηπχξελα θχηηαξα κε έληνλα θζνξίδνληεο
αζηέξεο θνληψλ ΜΣ, πεξηθεξεηαθά θαη ππνπεξηθεξεηαθά ηνπ θπηνπιάζκαηνο (Δηθ. 8).
γ) Γηπχξελα θχηηαξα κε ζχζηεκα ΜΣ φκνην κε απηφ ησλ επεξεαζκέλσλ κεζνθαζηθψλ
θπηηάξσλ. δ) Γηπχξελα θχηηαξα ζηα νπνία ν ζρεκαηηζκφο ηνπ θπηθηλεηηθνχ δηαθξάγκαηνο ήηαλ εκηηειήο θαη παξαηεξήζεθε έληνλνο θζνξηζκφο ζσιελίλεο ζην επίπεδν δηαηξέζεσο (Δηθ. 9). Σην ΗΜΓ ε νξγάλσζε ησλ ΜΣ ησλ θπηνθηλεηηθψλ θπηηάξσλ έκνηαδε
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε απηή ησλ κεζνθαζηθψλ επεξεαζκέλσλ θπηηάξσλ (Δηθ. 13).
Η επίδξαζε ηεο taxol ζηα ππναθξαία θπηνθηλεηηθά θχηηαξα αλ θαη αλέζηεηιε ηελ θπηνθίλεζε, δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ νξγάλσζε ησλ ΜΣ.
Σσμπεράζμαηα
1. Μεζνθαζηθά θχηηαξα: α) Η taxol επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΣ,
ελψ ε centrin δελ θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο νξγάλσζεο ησλ
ΜΣ. β) Σηα επεξεαζκέλα θχηηαξα νη πεξηθεξεηαθνί θαη ππνπεξηθεξεηαθνί ΜΣ θαίλεηαη
λα νξγαλψλνληαη de novo ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ΜΣ αιιά θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο αζηέξσλ θαη ζέζεσλ ζχγθιηζεο ΜΣ ζην πεξηθεξεηαθφ θαη ππνπεξηθεξεηαθφ θπηφπιαζκα. γ) Η taxol θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε δνκή ησλ δηθηπνζσκαηίσλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε δσηθά θχηηαξα (Hoshino et al. 1997). δ) Η δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ θαη ππνπεξηθεξεηαθψλ δεζκίδσλ θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ νξγάλσζεο ΜΣ, φπσο ζηα αλψηεξα θπηά (Panteris et al. 1995b), αλ θαη δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα ηεο δηάρπζεο ζην θπηφπιαζκα ηνχ πεξηθεληξπιιηαθνχ πιηθνχ ησλ ΚΣ. ε) Τα Φαηνθχθε δελ θαίλεηαη λα έρνπλ πξσηεΐλεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ΜΣ (Microtubule Associated Proteins, MAP's) κε ην
πιαζκαιήκκα. Απηφ ζπλάδεη κε πξφζθαηα απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ηα κηθξνλεκάηηα ηεο αθηίλεο θαη φρη νη ΜΣ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κηθξντληδίσλ ηεο θπηηαξίλεο (Karyophyllis et al. 2000).
2. Γηαηξνχκελα θχηηαξα: α) Καηά ηε κίησζε ε παξνπζία κφλν θπηνπιαζκαηηθψλ
θαη θεληξνζσκηθψλ ΜΣ ίζσο είλαη απνηέιεζκα κηαο απμεκέλεο δπλαηφηεηαο ηφζν ηνπ
ΚΣ, φζν θαη ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ απηφ λα κπνξεί λα νξγαλψλεη ΜΣ. Απηφ φκσο κπνξεί
λα νθείιεηαη θαη ζηελ εκθάληζε, θαηά ηε κεηάθαζε, ελφο ελδνγελνχο αλαζηνιέα ΜΣ
ζην θπηφπιαζκα (De Brabander et al. 1981). β) Η δηαθνξά ηεο επίδξαζεο ηεο taxol κεηαμχ αθξαίσλ θαη ππναθξαίσλ θπηηάξσλ ίζσο νθείιεηαη ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ αθξαίσλ θπηηάξσλ, θαζφηη απηά δηαηξνχληαη ζπρλφηεξα (επίδξαζε taxol ζε θαξθηληθά
θχηηαξα, Heinstein and Chang 1994). γ) Οη θηλήζεηο ησλ ππξήλσλ θαζψο θαη ε θπηνθίλεζε επεξεάδνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ηεο απνδηνξγάλσζεο ησλ ΜΣ, πνπ θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο (Karyophyllis et al. 1997).
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Μελέηη με ζσνεζηιακό μικροζκόπιο ζάρωζης ηης οργάνωζης ηοσ
ενδοπλαζμαηικού δικηύοσ ζε διαιρούμενα κύηηαρα ηοσ
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Περίληψη
Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε κε ζπλεζηηαθό κηθξνζθόπην ζάξσζεο ε
αλαδηνξγάλσζε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ (ΔΓ), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ
θύθινπ ζηα θύηηαξα αθξνξξίδνπ ηνπ γπκλόζπεξκνπ θπηνύ Pinus brutia κε
αλνζνεληόπηζε ησλ HDEL πξσηετλώλ ηνπ ΔΓ. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ην ΔΓ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο θαη ηεο θπηνθίλεζεο νξγαλώλεηαη δηαδνρηθά ζε πξόηππα
παξόκνηα κε εθείλα ησλ κηθξνζσιελίζθσλ (ΜΣ). Σπγθεθξηκέλα ην ΔΓ ζρεκαηίδεη:
πξν-πξνθαζηθή δώλε, πξνθαζηθή, κεηαθαζηθή θαη αλαθαζηθή άηξαθην, interzonal
ζύζηεκα θαηά ηε κεηάβαζε από ηελ αλάθαζε ζηελ ηειόθαζε θαη θξαγκνπιάζηε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θπηνθίλεζεο. Ζ παξαπάλσ πνξεία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ΔΓ είλαη
κνλαδηθή κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα. Φαίλεηαη όηη ην ΔΓ
παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νξγάλσζε ησλ ΜΣ ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ησλ
αλσηέξσλ θπηώλ.

Confocal Laser Scanning Microscopy study of endoplasmic
rediculum organization in dividing cells of the gymnosperm Pinus
brutia
Zachariadis M.1, Quader H.2, Galatis B.1 & Apostolakos P.1
1

University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 157 84 Athens,
Greece.
2
Institut für Algemeine Botanik, Universität Hamburg, Ohnhorst-Str 18, Hamburg,
Deutschland.
Abstract
Immunolocalization of the luminal endoplasmic reticulum (ER) proteins
characterized by the residential HDEL signal and Confocal Laser Scanning Microscopy
was used to study ER reorganization during cell cycle, in root-tip cells of the
gymnosperm Pinus brutia. Our findings reveal that the ER during mitosis and
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cytokinesis is organized in patterns astonishingly similar to those of the successive
microtubule (Mt) systems. The ER forms: preprophase band, prophase spindle,
metaphase and anaphase spindle, an interzonal system at the anaphase/telophase
transition and a phragmoplast during cytokinesis. The patterns of the ER organization
observed here are unique among the plant cells examined so far, suggesting that the ER
plays a key-role in Mt organization in dividing higher plant cells.
Ειζαγωγή
Μειέηεο κε θιαζζηθέο θαη εηδηθέο ηερληθέο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο έρνπλ
ζεκειηώζεη ηελ άπνςε όηη ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ησλ αλσηέξσλ θπηώλ ην
ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν (ΔΓ) ππόθεηηαη ζε ζπλερή αλαδηνξγάλσζε. Ηδηαίηεξα, ε
πεξηνρή ησλ πόισλ ηεο αηξάθηνπ ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιε ζπγθέληξσζε κεκβξαλώλ
ΔΓ, ελώ ζσιελνεηδέο ΔΓ εληνπίδεηαη θαηά κήθνο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ηεο
κεηαθαζηθήο/ αλαθαζηθήο αηξάθηνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ηειόθαζε ην ΔΓ εκθαλίδεηαη
θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ θξαγκνπιάζηε θαη ηεο θπηηαξηθήο πιάθαο (Hepler 1977,
1989, Hepler & Wolniak 1984). Ζ αλαδηάηαμε ηνπ ΔΓ θαηά ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε
επηβεβαηώζεθε αξγόηεξα κε κεζόδνπο αλνζνθζνξηζκνύ (Gunning & Steer 1995). Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα κέρξη ηώξα ζηνηρεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΔΓ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά ζρεδόλ από αγγεηόζπεξκα
θπηά. Σηε εξγαζία απηή δηεξεπλήζεθε ε νξγάλσζε ηνπ ΔΓ ζε δηαηξνύκελα θύηηαξα
αθξόξξηδνπ ηνπ γπκλόζπεξκνπ θπηνύ Pinus brutia κε κεζόδνπο αλνζνθζνξηζκνύ θαη
κειέηε ησλ δεηγκάησλ ζε ζπλεζηηαθό κηθξνζθόπην ζάξσζεο (Confocal Laser Scanning
Microscope; CLSM). Ζ αλνζνεληόπηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα αληηζσκάησλ
έλαληη πξσηετλώλ ηνπ ΔΓ, πνπ πεξηέρνπλ ηελ ζπληεξεηηθή ακηλνμηθή αιιεινπρία
HDEL (Napier et al. 1992).
Αποηελέζμαηα
Προ-πρόθαζη/ Πρόθαζη: Σηα κεζνθαζηθά θύηηαξα νη κεκβξάλεο ηνπ ΔΓ
ζρεκαηίδνπλ έλα ππθλό δίθηπν, ην νπνίν δηαζρίδεη νιόθιεξν ηνλ πξσηνπιάζηε. Καηά
ηελ πξν-πξόθαζε/ πξόθαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΓ πνπ δηαηξέρνπλ ην πεξηθεξεηαθό
θπηόπιαζκα, πθίζηαληαη έληνλε αλαδηνξγάλσζε κε απνηέιεζκα κεγάιν ηκήκα απηώλ
λα ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα επίπεδν πνπ δηέξρεηαη από ην κέζν ηνπ θπηηάξνπ. Ζ κειέηε
δηαδνρηθώλ νπηηθώλ ηνκώλ από ην ίδην θύηηαξν κε CLSM, όπσο θαη ε ηξηζδηάζηαηε
αλαζύζηαζή ηνπο απνθάιπςε όηη ε παξαπάλσ πεξηθεξεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ ΔΓ έρεη
ηε κνξθή δαθηπιίνπ ε νπνία εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο πξν-πξνθαζηθήο δώλεο ησλ
κηθξνζσιελίζθσλ (ΠΠΕΜ). Ζ δνκή απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο πξν-πξνθαζηθή
δώλε ΔΓ (ΠΠΕΔΓ) (Δηθ. 1). Απηή παξνπζηάδεη πξόηππα νξγάλσζεο αθξηβώο όκνηα κε
εθείλα ηεο ΠΠΕΜ. Αξρηθά ε ΠΠΕΔΓ αληηζηνηρεί ζε έλα επξύ δαθηύιην ραιαξήο δνκήο
(αλώξηκε ΠΠΕΔΓ), ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζπκπαγήο
(αλαπηπζζόκελε ΠΠΕΔΓ, Δηθ. 1). Αθνινύζσο, ν δαθηύιηνο ηνπ ΔΓ γίλεηαη ζπκπαγήο,
ρσξίο λα είλαη δπλαηή πιένλ ε δηάθξηζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ΔΓ (ώξηκε ΠΠΕΔΓ).
Μεηά από απηό ην ζηάδην ε ΠΠΕΔΓ αξρίδεη λα απνδηνξγαλώλεηαη θαη ζην ηέινο ηεο
πξόθαζεο εμαθαλίδεηαη (Δηθ. 2). Παξάιιεια κε ηελ νξγάλσζε ηεο ΠΠΕΔΓ,
δεκηνπξγείηαη πξνθαζηθή άηξαθηνο ΔΓ. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο
πξόθαζεο, κεκβξάλεο ΔΓ αξρίδνπλ λα ζπγθεληξώλνληαη ζην πεξηππξεληθό
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θπηόπιαζκα, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ βαζκηαία απμάλεη. Σπγρξόλσο, απηέο πθίζηαληαη
έληνλε αλαδηνξγάλσζε θαη δεκηνπξγνύλ κία δηπνιηθή δνκή, ε νπνία ζπκπίπηεη
απόιπηα ρσξνηαμηθά κε ηελ πξνθαζηθή άηξαθην ησλ ΜΣ (Δηθ. 1, 2). Σην ηέινο ηεο
πξόθαζεο δηαθξίλνληαη θαιά νξγαλσκέλεο δέζκεο κεκβξαλώλ ΔΓ, νη νπνίεο
δηαηξέρνπλ ην θπηόπιαζκα παξάιιεια πξνο ηηο δέζκεο ΜΣ ηεο πξνθαζηθήο αηξάθηνπ
(Δηθ. 2, 3).
Προ-μεηάθαζη/ Μεηάθαζη: Καηά ηε πξνκεηάθαζε, ε πξνθαζηθή άηξαθηνο ΔΓ

Δηθόλεο 1-9. Αλνζνζήκαλζε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ ζε δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ
γπκλόζπεξκνπ Pinus brutia. 1, πξν-πξνθαζηθό/πξνθαζηθό θύηηαξν κε πξν-πξνθαζηθή δώλε
ΔΓ. 2, θύηηαξν ζην ηέινο ηεο πξόθαζεο κε πξνπξνθαζηθή άηξαθην ΔΓ θαη
απνδηνξγαλνύκελε πξν-πξνθαζηθή δώλε. 3, ε νξγάλσζε ηνπ ΔΓ θαηά ηελ πξνκεηάθαζε.
4, κεηαθαζηθή θαη 5, αλαθαζηθή άηξαθηνο. 6, 7, θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζην κεηαβαηηθό
ζηάδην κεηαμύ αλάθαζεο θαη ηειόθαζεο (επηθξαηήο είλαη ε παξνπζία ηνπ interzonal
ζπζηήκαηνο ΔΓ). 7, 8, ηεινθαζηθά θύηηαξα κε λεαξό θξαγκνπιάζηε ΔΓ. 9, θξαγκνπιάζηεο
ΔΓ ζε θπηνθηλεηηθό θύηηαξν.

κεηαζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά ζε δέζκεο πνπ δηαηάζζνληαη παξάιιεια πξνο ηηο δέζκεο
κηθξνζσιελίζθσλ ησλ θηλεηνρώξσλ (ΜΣ-θ). Οη δέζκεο απηέο ΔΓ εκθαλίδνπλ ηε
κνξθή fir-tree πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δέζκεο ΜΣ-θ (Δηθ. 4). Τν κήθνο ησλ δεζκίδσλ
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απηώλ δελ μεπεξλά ην κήθνο ησλ βξαρηόλσλ ησλ ρξσκνζσκάησλ θαη ζπγθξνηνύλ κηα
κεηαθαζηθή δηπνιηθή άηξαθην ΔΓ, απνηεινύκελε από δύν ππνζπζηήκαηα (Δηθ. 4).
Δπίζεο παξαηεξνύληαη θαη „„γέθπξεο‟‟ ΔΓ, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηα δύν απηά
ππνζπζηήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε απηή ηε θάζε δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
ζπγθέληξσζε κεκβξαλώλ ΔΓ ζηελ πεξηνρή ησλ πόισλ ηεο αηξάθηνπ (Δηθ. 4).
Ανάθαζη: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθαζηθήο θίλεζεο ησλ ρξσκνζσκάησλ ειαηηώλεηαη
ην κήθνο ησλ δεζκίδσλ ΔΓ ηεο κεηαθαζηθήο αηξάθηνπ, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο
δεζκίδεο ΜΣ-θ. Σην ηέινο ηεο αλάθαζεο παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε κεκβξαλώλ ΔΓ
ζηε πεξηνρή ησλ πόισλ ηεο αηξάθηνπ, όπνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί νη θηλεηόρσξνη ησλ
ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 5). Τν ΔΓ απηό πηζαλώο αληηζηνηρεί ζε ππνιείκκαηα κεκβξαλώλ
ΔΓ, πνπ δηέηξεραλ ηελ ππξεληθή πεξηνρή παξάιιεια πξνο ηηο δεζκίδεο ΜΣ-θ ηεο
κεηαθαζηθήο αηξάθηνπ. Σπγρξόλσο, κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ ζπγαηξηθώλ
ρξσκνζσκάησλ αλαπηύζζεηαη έλα ζύζηεκα ζπλερώλ δεζκίδσλ ΔΓ, αληίζηνηρνπ ηνπ
interzonal ζπζηήκαηνο ΜΣ (Δηθ. 5).
Τελόθαζη/ Κσηοκίνηζη: Τν interzonal ζύζηεκα ΔΓ πθίζηαηαη έληνλε αλαδηνξγάλσζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειόθαζεο. Σηελ αξρή ηεο ηειόθαζεο νιόθιεξε ε πεξηνρή
κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ δηαζρίδεηαη από δεζκίδεο ΔΓ, νη νπνίεο ζην ρώξν
ζρεκαηίδνπλ θπιηλδξηθό ζύζηεκα (Δηθ. 6, 7). Σηαδηαθά, ε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνύ επεθηείλεηαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπηηάξνπ, απνθηώληαο
„βαξεινεηδέο‟ ζρήκα (Δηθ. 8). Αθνινύζσο, ην κήθνο ησλ δεζκίδσλ ΔΓ ειαηηώλεηαη, θαη
κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ νξγαλώλεηαη θξαγκνπιάζηεο ΔΓ, εληππσζηαθά
όκνηνο κε απηόλ ησλ ΜΣ (Δηθ. 9). Ο θξαγκνπιάζηεο ΔΓ δηαηεξείηαη γηα θάπνην
ρξνληθό δηάζηεκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θπηνθίλεζεο.
Σσμπεράζμαηα
Τν ΔΓ ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ γπκλόζπεξκνπ Pinus brutia παξνπζηάδεη
κνλαδηθή νξγάλσζε, ε νπνία δελ έρεη πεξηγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζε άιια θπηά. Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλόο όηη ε νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ ΔΓ ζηα θύηηαξα πνπ
κειεηήζεθαλ ζπκπίπηεη επαθξηβώο δνκηθά θαη ρσξνηαμηθά, αιιά θαη σο πξνο ηνλ ρξόλν
εκθάληζεο κε εθείλε ησλ ΜΣ. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΔΓ είλαη:
Ζ ζηελή ζύλδεζε ΔΓ-ΜΣ, ε δεκηνπξγία πξν-πξνθαζηθήο δώλεο ΔΓ, ε δεκηνπξγία
αηξάθηνπ ΔΓ, ε απνπζία κεγάιεο ζπγθέληξσζεο κεκβξαλώλ ΔΓ ζηνπο πόινπο ηεο
αηξάθηνπ θαηά ηε κεηάθαζε θαη ε νξγάλσζε θξαγκνπιάζηε ΔΓ. Από ηα παξαπάλσ
ζπλάγεηαη όηη ην ΔΓ παίδεη πηζαλώο ξόιν-θιεηδί ζηελ νξγάλσζε ησλ δηαθόξσλ
ζπζηεκάησλ ΜΣ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ.
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Η επίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηε ζξέςε, αύμεζε θαη
αλάπηπμε ηνπ αξαθά (Pisum sativum L.)
Ζιίαο Ζ.1, Αικαιηώηεο Γ.2, Παιάηνο Γ.1, Νηθεθνξίδνπ Ε.1 & Βειεκήο Γ.2
1

Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, ΣΔΓ, ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Σ.Θ. 14561, 541 01
Θεζζαινλίθε.
2
ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., Ηλζηηηνύην Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο, Σ.Θ. 435, 570 01 Θέξκε
Θεζζαινλίθεο.
Πεξίιεςε
Δθαξκνγή ηεζζάξσλ επηπέδσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο (0, 5, 10 θαη 15 g N/m2) ζε
πεηξακαηηθό ηεο πνηθηιίαο αξαθά «Karina» έδεημε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αύμεζε
θαη αλάπηπμε ησλ θπηώλ όρη όκσο θαη ζηε ζξέςε. Δηδηθόηεξα, αύμεζε ηεο πνζόηεηαο
ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κείσζε ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ θπκαηίσλ ζηηο ξίδεο ρσξίο
λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ Ν ζηα θύιια. Δπηπιένλ, αύμεζε ην
ύςνο ησλ θπηώλ ελώ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ σξίκαλζε ησλ ζπεξκάησλ.

The effect of nitrogen rate on nutrition, growth and development of
pea (Pisum sativum L.)
Ilias I.1, Almaliotis D.2, Palatos G.1, Nikiforidou Z.1 & Velemis D.2
1

Dept. of Plant Production, Faculty of Agricultural Technology,TEI Thessaloniki, P.O.
Box 14561, 541 01 Thessaloniki, Greece.
2
N.AG.RE.F., Soil Science Institute, P.O. Box 435, 570 01 Thermi Thessalonikis,
Greece.

Abstract
Application of four nitrogen levels (0, 5, 10 and 15 g N/m2) on a trial with the pea
cv. «Karina» showed significant effect on plant growth and development but not on pea
nutrition. Especially, increase in N rate decreased significantly the number of nodules in
roots without any significant effect on N leaf concentration. In addition, application of
nitrogen increased the height of plants but delayed significantly the maturation date of
seeds.
Εηζαγσγή
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αξαθά (Pisum sativum L.) είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηε ρώξα
καο γηα ηελ παξαγσγή ηόζν λσπνύ όζν θαη θαηεςπγκέλνπ πξντόληνο (βηνκεραληθή
παξαγσγή). Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαηεςπγκέλνπ αξαθά απηή πξαγκαηνπνηείηαη
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από νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο θαη θπκαίλεηαη ζην 25% ηεο ζπλνιηθήο
παξαγσγήο. Δμάιινπ, ε ζπληζηώκελε πνζόηεηα αδώηνπ γηα βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ
αξαθά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 8 πεξίπνπ κνλάδσλ/ζηξέκκα θαη ζεσξείηαη αξθεηά πςειή
γηα ηα ςπραλζή δεδνκέλνπ όηη ζεκαληηθή πνζόηεηα αδώηνπ δεζκεύεηαη από ηελ
αηκόζθαηξα ζηα θπκάηηα ησλ ξηδώλ κέζσ ησλ αδσηνδεζκεπηηθώλ βαθηεξίσλ (Hook &
Gascho 1988).
θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο απηνύ ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο
αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηε ζξέςε θαζώο θαη ζηελ αύμεζε θαη αλάπηπμε ηεο πνηθηιίαο
«Karina» ε νπνία θαιιηεξγείηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Ζ ζπνξά ηνπ πεηξακαηηθνύ έγηλε ηελ 13/3/1999 ζην αγξόθηεκα ηνπ ΣΔΗ Θεζ/λίθεο
κε ηελ πνηθηιία βηνκεραληθήο ρξήζεο «Karina». Σν έδαθνο ήηαλ κέηξηα βαξηάο (SCL)
κεραληθήο ζύζηαζεο, ηζρπξά αιθαιηθνύ pH (8,40), επαξθώο εθνδηαζκέλν ζε όια ηα
ζξεπηηθά ζηνηρεία εθηόο ηνπ θσζθόξνπ θαη θαιίνπ πνπ ήηαλ κέηξηα επαξθή. Σν
πεηξακαηηθό ζρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηώλ ήηαλ νη πιήξεηο ηπραηνπνηεκέλεο
νκάδεο κε ηέζζεξα επίπεδα αδώηνπ (0, 5, 10 θαη 15 g N/m2) ζε πέληε επαλαιήςεηο (20
πεηξακαηηθά ηεκάρηα). Κάζε πεηξακαηηθό ηεκάρην είρε δηαζηάζεηο 1,5 Χ 2 κ., νξηζηηθέο
απνζηάζεηο ησλ θπηώλ 25 Χ 4,5 εθ. πεξίπνπ (7 γξακκέο κε 314 θπηά/ηεκάρην). Ζ κηζή
πνζόηεηα ηνπ αδώηνπ εθαξκόζζεθε πξηλ από ηε ζπνξά κε ηε κνξθή ηεο ζεηηθήο
ακκσλίαο θαη ην ππόινηπν θαηά ην ζηάδην ηεο έληνλεο αύμεζεο ησλ θπηώλ κε ηε κνξθή
ηεο ληηξηθήο ακκσλίαο . Ο θσζθόξνο θαη ην θάιην εθαξκόζζεθαλ θαηά ηε βαζηθή
ιίπαλζε ζε πνζόηεηα 7,5 g/m2.
ηελ αξρή ηεο άλζεζεο ειήθζεζαλ ώξηκα θαη πιήξσο αλαπηπγκέλα θύιια
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θπιινδηαγλσζηηθή αλάιπζε γηα νξηζκέλα ζξεπηηθά ζηνηρεία.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ εθξίδσζε ηνπ πεηξάκαηνο (4/6/1999) κεηξήζεθαλ ζε 30 θπηά ηεο
κεζαίαο γξακκήο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά αύμεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηώλ.
Δπηπιένλ, πξνζδηνξίζζεθε ε σξηκόηεηα ησλ ζπεξκάησλ γηα ζπγθνκηδή κε ηελ
εκβάπηηζε 50 ζπεξκάησλ ζε δεζηό λεξό, απνθινίσζε θαη ελ ζπλερεία ζε δηάιπκα 150
ml ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 17% (εκπεηξηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζαθράξσλ).
Δθόζνλ ζε ρξόλν 10΄΄ έρνπκε πηώζε 11-15 ζπεξκάησλ ζηνλ ππζκέλα απηό ζεκαίλεη
σξηκόηεηα ηνπ αξαθά γηα ζπγθνκηδή.
Απνηειέζκαηα
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα θύιια δελ εκθάληζε θακία ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ επεκβάζεσλ κε άδσην (Πηλ. 1). Όκσο, ε αύμεζε ηεο
πνζόηεηαο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζπλεηέιεζε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ θπκαηίσλ ησλ ξηδώλ (Δηθ. 1). Δπηπιένλ, κε ηελ αύμεζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο
κόλν ην ύςνο ησλ θπηώλ απμήζεθε ζεκαληηθά ελώ αληίζεηα θαζπζηέξεζε ε σξίκαλζε
ησλ ζπεξκάησλ (Πηλ. 2, Δηθ. 2).
Σπδήηεζε
ύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα θύιια ηνπ αξαθά κε ηηο ηηκέο
επάξθεηαο πνπ αλαθέξνληαη από ηνλ Bergmann (1988) έδεημε όηη ν Ρ (ηηκέο επάξθεηαο
0,25-0,50%), ην Κ (ηηκέο επάξθεηαο 2,20-3,50%) θαη ην Β (ηηκέο επάξθεηαο 30-70 ppm)
ήηαλ ζε επίπεδα αλεπάξθεηαο ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ είραλ
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Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηε ζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ ζξεπηηθώλ
ζηνηρείσλ ζηα θύιια ηνπ αξαθά. (πνηθ. «Karina»).
Πεξηεθηηθόηεηα θύιισλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία
Νν
(g/m2)
N
(% μ.β.)
3,03 a*
3,03 a
2,98 a
3,18 a

0
5
10
15

P
0,18 a
0,17 a
0,17 a
0,18 a

K
1,27 a
1,07 a
1,02 a
1,08 a

Ca
Mg
(ppm μ.β.)
1,84 a 0,61 a
1,98 a 0,54 a
2,01 a 0,51 a
1,88 a 0,60 a

B
11,8 a
11,9 a
11,3 a
11,5 a

Mn

Zn

58,4 a
68,3 a
71,3 a
64,7 a

25,6 a
26,2 a
27,4 a
26,0 a

Fe

Cu

118,4 a
117,1 a
116,4 a
114,7 a

10,4 a
10,5 a
10,0 a
10,9 a

*Οη ηηκέο πνπ δελ αθνινπζνύληαη από θνηλό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
(Μέζνδνο Duncan, p= 0,05).
Δείκτης ωρίμανσης σπερμάτων

Αριθμός υσματίων/υστό

200
150
100
50
0
0

5

10

15

2

Ν (g/m )

Δηθόλα 1. Δπίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ
ιίπαλζεο ζηνλ αξηζκό θπκαηίσλ
ησλ ξηδώλ ηνπ αξαθά.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

2

Ν (g/m )

Δηθόλα 2. Δπίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ
ιίπαλζεο ζηελ σξίκαλζε ησλ
ζπεξκάησλ ηνπ αξαθά.

Πίλαθαο 2. Δπίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηελ αύμεζε θαη αλάπηπμε νξηζκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αξαθά (πνηθ. «Karina»).
Βάξνο
Πνζόηεηα Ύςνο
ππέξγεηνπ Βάξνο
Βάξνο
Μήθνο
Αξηζκόο Αξηζκόο
Αδώηνπ
θπηώλ ηκήκαηνο ινβώλ ζπεξκάησλ ινβώλ ινβώλ/
ζπεξκάησλ/
(g/m2)
(cm)
(g/θπηό) (g/θπηό) (g/θπηό)
(cm)
θπηό
ινβό
0
61,22 d* 48,14 a
4,60 a 2,45 a
6,33 a 6,84 a
6,08 a
5
62,90 c
45,70 a
4,30 a
2,38 a
6,46 a 7,22 a
5,66 a
10
4,98 b
48,32 a
4,31 a 2,34 a
6,66 a 7,36 a
5,66 a
15
7,82 a
54,48 a
4,36 a 2,22 a
6,60a 8,28 a
5,78 a
* Οη ηηκέο πνπ δελ αθνινπζνύληαη από θνηλό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά
(Μέζνδνο Duncan, p= 0,05).
επηζπκεηέο ηηκέο. Παξόιε ηε κε ύπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ θαίλεηαη κηα
ηάζε γηα αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ν ζηελ επέκβαζε κε 15 g N/m2 πνπ νθείιεηαη
ζηελ ηζρπξή αδσηνύρν ιίπαλζε. Δπηπιένλ, ε ίδηα ηάζε εκθαλίδεηαη από ηελ αύμεζε ηεο
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αδσηνύρνπ ιίπαλζεο θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ Ca, Mn θαη Zn πνπ θαηά πάζα
πηζαλόηεηα απνδίδεηαη ζηελ νμίληζε ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο ησλ ξηδώλ θαη ζπλεπώο
ηελ κεγαιύηεξε αιληνπνίεζε θαη απνξξόθεζή ηνπο. Αληίζεηα, ε ζπγθέληξσζε ηνπ Κ
ζηα θύιια παξνπζίαζε κηα κηθξή ηάζε κείσζεο ζηα πςειόηεξα επίπεδα αδώηνπ
πηζαλώο ιόγσ κεγαιύηεξνπ αληαγσληζκνύ από ην Ca ηνπ εδαθηθνύ δηαιύκαηνο.
Ζ κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ξηδώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ θπκαηίσλ ησλ ξηδώλ από ηελ
ρνξήγεζε ηνπ αδώηνπ είλαη γλσζηή από ηε βηβιηνγξαθία (Robinson and Rorison,
1983). Ζ ζεκαληηθή θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r =-0,524*) πνπ βξέζεθε κεηαμύ ηνπ
ύςνπο ησλ θπηώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ θπκαηίσλ δείρλεη αθξηβώο ηελ δπζκελή
επίδξαζε ηνπ αδώηνπ ζηελ ηθαλόηεηα αδσηνδέζκεπζεο από ηα θπηά. Έηζη, ζηελ
πεξίπησζε πξνζζήθεο βηνκεραληθά παξαγόκελνπ αδώηνπ, ιόγσ αθξηβώο ηεο κείσζεο
ηνπ αξηζκνύ ησλ θπκαηίσλ, θαηαζηέιιεηαη θαη ε βηνινγηθή δέζκεπζε ηνπ αδώηνπ κε
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηόζν ησλ ρεκηθώλ εηζξνώλ ζην έδαθνο όζν θαη ηνπ θόζηνπο
παξαγσγήο (Boswell et al. 1985).
Ζ αύμεζε ηεο βιάζηεζεο, όπσο εθθξάδεηαη από ην ύςνο ησλ θπηώλ, θαη ε
θαζπζηέξεζε ηεο σξίκαλζεο ησλ ζπεξκάησλ είλαη ζπλέπεηα ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί
ε ηζρπξή αδσηνύρνο ιίπαλζε (Radin & Boyer 1982). Ζ αληίδξαζε απηή ησλ θπηώλ
πξνζδηνξίδεηαη θαη από ηελ πςειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r=-0,520*) πνπ βξέζεθε
κεηαμύ ηνπ ύςνπο ησλ θπηώλ θαη ηεο σξίκαλζεο ησλ ζπεξκάησλ ζηηο ηέζζεξηο
επεκβάζεηο.
Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο έδεημε κηα ηάζε γηα αύμεζε ηνπ
ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηώλ, ηνπ αξηζκνύ ινβώλ/θπηό θαη ηνπ κήθνπο ησλ ινβώλ.
Όκσο, ε παξαηεξνύκελε ηάζε γηα κείσζε ηνπ βάξνπο ησλ ζπεξκάησλ/θπηό από ηελ
ρνξήγεζε ηνπ αδώηνπ απνδίδεηαη ζηελ δσεξόηεηα ηεο βιάζηεζεο ε νπνία
θαζπζηέξεζε ηελ σξίκαλζε ησλ ζπεξκάησλ θαη ζπλεπώο ην βάξνο ηνπο (Πηλ. 2).
Γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε κε ρνξήγεζε αδώηνπ
πεξηόξηζε ζεκαληηθά ηελ βιάζηεζε θαη επηηάρπλε ηελ σξίκαλζε ησλ ζπεξκάησλ ηεο
πνηθηιίαο «Karina» ελώ αληίζεηα ε εθαξκνγή ηζρπξήο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο (15 g/m2)
ζπλέηεηλε ζε κεγαιύηεξε δσεξόηεηα βιάζηεζεο ησλ θπηώλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηελ
βηνινγηθή δέζκεπζε ηνπ αδώηνπ. Φαίλεηαη όηη ε πξνζζήθε 5 έσο 10 g N/m2 αλάινγα κε
ηελ γνληκόηεηα ησλ εδαθώλ δίδεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ αύμεζε θαη αλάπηπμε
ηνπ αξαθά.
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Γεωγξαθηθή εμάπιωζε θαη ζπλνηθνινγία ηνπ Cladium mariscus L.
ζηελ Ειιάδα
Θενραξόπνπινο Μ., Γεκεηξέιινο Γ., Φνριηνύξνο Σ. & Γεσξγηάδεο Θ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεξίιεψε
Τν Cladium mariscus είλαη έλα επξύνηθν taxon πνπ απαληάηαη ζε δηαθνξεηηθνύο
νηθνηόπνπο θύξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ζε νηθνηόπνπο
πξνηεξαηόηεηαο. Από ηηο 25 πεξηνρέο πνπ απαληάηαη νη 8 απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο. Σηε
Γπηηθή Διιάδα εκθαλίδεηαη κε ηνπο πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθνύο πιεζπζκνύο. Με
βάζε ηηο 39 θπηηθέο δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθε θπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε
θαη ηαμηλόκεζε ησλ θπηνθνηλνηήησλ ηνπ Cladium mariscus θαη εθηηκήζεθε ε δπλακηθή
ηνπο θαηάζηαζε. Οη θπηνθνηλόηεηέο ηνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ
σο πξνο ηε θπηνθνηλσληνινγηθή ηαμηλόκεζε, ηε δπλακηθή θαη δηαρείξηζή ηνπο.

Geographical distribution and synecology of Cladium mariscus L. in
Greece
Theocharopoulos M., Dimitrellos G., Chochliouros S. & Georgiadis Th.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
Cladium mariscus is a widely distributed taxon, which occurs in different habitat
types mainly of Annex II of the directive 92/43/EEC and also in priority habitat types.
Eight out of 25 localities known so far are here reported as new. Cladium mariscus is
predominately found in Western Greece, where most of its representative populations
occur. Based on 39 phytosociological samplings, an analysis of plant communities with
Cladium mariscus was undertaken and their dynamic condition was evaluated. Cladium
mariscus plant communities present a particular ecological interest with respect to their
phytosociology, synecology, vegetation dynamics and management.
Εηζαγωγή
Τν Cladium mariscus L. είλαη έλα θνζκνπνιίηηθν είδνο κε θύξηα εμάπισζε ηελ
Δπξώπε (Horvat et al. 1974, Sloover 1970, Tutin et al. 1964-1980). Γηα ηελ Διιάδα δελ
ππήξραλ κέρξη ζήκεξα ζπλνιηθά δεδνκέλα γηα ηελ εμάπισζε ηνπ είδνπο απηνύ θαη ε
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έξεπλα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ ηνπ ζέζεσλ άξρηζε νπζηαζηηθά κε ην
πξόγξακκα Natura 2000. Η κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ιηκλαίσλ νηθνζπζηεκάησλ έδεημε όηη
ην Cladium mariscus εκθαλίδεηαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. Σε απηέο
ηηο πεξηνρέο έξεπλαο πξνζηέζεθαλ επίζεο άιιεο από ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Νatura 2000,
έηζη ώζηε ζήκεξα λα έρνπκε κία αξθεηά νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ εμάπισζε ηνπ
είδνπο απηνύ ζ`ηελ Διιάδα (Biondi 1986, Γεσξγηάδεο 1996, Georgiadis et al. 2000,
Gradstein et al. 1977, Halácsy 1904, Νηάθεο et al. 1997, Παπιίδεο 1985).
Γεωγξαθηθή εμάπιωζε
Η γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ Cladium mariscus εθηείλεηαη θύξηα ζε πεξηνρέο ηεο
Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο (Δηθ. 1). Καηαγξάθεθε ζε 25 πεξηνρέο από ηηο νπνίεο 8
(ιηκλνζάιαζζα Κνξηζζίσλ, Αιπθή Αηγίνπ, Έινο Καινδίθη, Άγ. Νηθόιανο θαη ζηηο
ιίκλεο. Κεξί, Βνπιθαξηά, Σαιηίλε θαη Κατάθα,) απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο γηα ηελ
Διιάδα. Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο, όπσο π.ρ. ζηελ Κσ, νη πξνεγνύκελεο αλαθνξέο ηνπ
είδνπο δελ επαιεζεύηεθαλ. Η εμάπισζε ηνπ είδνπο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηνπο
πγξνηόπνπο ηεο Γ. Διιάδαο θαη λα εθηείλεηαη λνηηόηεξα κέρξη ηε Γ. Κξήηε.
Βνξεηναλαηνιηθά ππάξρνπλ αλαθνξέο από ηηο ιίκλεο Πξέζπεο, Φεηκαξίηηδα, Βεγνξίηηδα,
Άγξα θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Ληηόρσξνπ.
Οηθνινγηθέο ζπλζήθεο
Κλίμα: Οη πεξηζζόηεξνη θαη πγηέζηεξνη πιεζπζκνί ηνπ Cladium mariscus απαληνύλ
ζηελ ύθπγξε θαη πγξή θιηκαηηθή δώλε. Έδαθος: Τν Cladium mariscus έρεη κεγάιε
νηθνινγηθή επξύηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε πνιύ δηαθνξεηηθά εδάθε
(αξγηιιηθά ρνπκώδε, αιινπβηαθά αξγηιιώδε, ακκνπειώδε, αξγηιιηθά ηπξθώδε ή
απνθιεηζηηθά ηπξθώδε). Οη κεγαιύηεξεο πιεζνθαιύςεηο παξαηεξήζεθαλ ζε
ακκνπειώδε εδάθε επηθαλεηαθά πινύζηα ζε νξγαληθή νπζία. Υδρολογικές ζσνθήκες: Τν
Cladium mariscus θύεηαη ζε γιπθά λεξά εύηξνθα ή κεζόηξνθα (ιίκλε Άγξα, Καινδίθη)
έσο πθάικπξα (ιηκλνζάιαζζα Κνξηζζίσλ - Δηθ. 2 -, ι. Κατάθα, Αιπθή Αηγίνπ). Μπνξεί
λα θύεηαη ζε ζρεηηθά βαζύ λεξό, ηνπ νπνίνπ ην βάζνο θζάλεη ηα 50 cm, θαζώο θαη θνληά
ζηηο όρζεο αβαζώλ ιηκλώλ. Σπλήζσο δηαδέρεηαη θπηνθνηλσλίεο κε πδξόθπηα όπσο
Nymphaea alba L., Chara sp. (Καινδίθη) (Δηθ. 3). Αθόκα κπνξεί λα θύεηαη ζε εδάθε
πγξά ή δξνζεξά ηα νπνία δελ μεξαίλνληαη ηειείσο ην θαινθαίξη. Σε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο επνηθίδεη ηα πξαλή θαλαιηώλ ζε ακκώδε ή ραιηθώδε εδάθε.
Σπληαμηλόκεζε
Η θπηνθνηλσληνινγηθή θαηάηαμε ηνπ Cladium mariscus (Δηθ. 4) θαίλεηαη λα
εμαξηάηαη ζηελά από ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Αλάινγα κε ηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο
θαη ηε ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο νη θπηνθνηλόηεηέο ηνπ εθηείλνληαη από θπηνθνηλόηεηεο κε
Cladium mariscus θαη Phragmites australis L. ηεο θιάζεο Phragmitetea ζηηο πγξέο
πεξηνρέο, έσο ηηο θπηνθνηλόηεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πθίζηαληαη πεξηνδηθή
απνμήξαλζε κε Erianthus ravennae (L.) Beauv. θαη Dorycnium rectum (L.) Ser. ηεο
θιάζεο Molineo-Juncetea (Hill 1979, Rivas-Martinez et al. 1980, 1984).
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Δηθόλα 2. Βιάζηεζε κε Cladium mariscus ζηε ιηκλνζάιαζζα Κνξηζζίσλ.

Δηθόλα 3. Βιάζηεζε κε Cladium mariscus ζε έιε γιπθώλ λεξώλ κε ηπξθώδεο
ππόζηξσκα ζηε ιίκλε Καινδίθη.
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Σπληαμηλόκεζε ηωλ θπηνθνηλνηήηωλ ηνπ Cladium mariscus L. ζηελ Ειιάδα
I. Phragmiti australis – Caricetea elatae Klika 1941
Phragmitetalia australis Koch 1926 em. Pignati 1953
Phragmition australis Koch 1926
Cladietum marisci (Allorge 1922) Zolbrist 1935
II. Molinio-Juncetea Br.-Bl. (1931) 1947
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947
Dorycnio-Rumicion conglomeratae Gradstein et Smittenberg 1977
Dorycnio-Cladietum marisci Gradstein et Smittenberg 1977
III. Molinio-Juncetea Br.-Bl. (1931) 1947
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947
Dorycnio-Rumicion conglomeratae Gradstein et Smittenberg 1977
Saccharo-Shoenetum nigricantis (Pignati 1953) Gehu 1984
Cladietosum sub. ass. nova

Δηθόλα 4. Φπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ηνπ Cladium mariscus ζηελ Διιάδα.
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Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα
Τν Cladium mariscus είλαη επξύνηθν είδνο θαη αλαπηύζζεηαη ζε γιπθά θαη πθάικπξα
λεξά θαζώο θαη ζε εδάθε πνπ ν πδξνθόξνο νξίδνληαο παξακέλεη θνληά ζηελ επηθάλεηα
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (Christanis 1994, Φξεζηάλεο 1999, Chryssanthi & Christanis
1997). Η θύξηα πεξηνρή εμάπισζήο ηνπ κε ηνπο κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο θαίλεηαη λα
είλαη ζηε Γπηηθή Διιάδα.
Σρεκαηίδεη ηύπν νηθνηόπνπ πξνηεξαηόηεηαο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, ν νπνίνο
επεξεάδεηαη ηόζν από ηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ θπξίσο πγξνηόπνπ όζν θαη από ηηο
δηαβξώζεηο ησλ εδαθώλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δώλεο. Δίλαη επαίζζεην ζηηο αιιαγέο ησλ
πδξνινγηθώλ ζπλζεθώλ θαζώο θαη ζηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο (θάςηκν θαη θνπή
θαιακώλσλ, επέθηαζε θαιιηεξγεηώλ, ξύπαλζε).
Τν Cladium mariscus έρεη ηελ εκθάληζε ελόο επηζεηηθνύ είδνπο πνπ ζπκκεηέρεη ζε
δηαθνξεηηθέο θπηνθνηλσλίεο. Μπνξεί έηζη λα εκθαλίδεηαη ζε θπηνθνηλσλίεο
απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ ηνπο από ζπληαμηλνκηθή άπνςε. Λόγσ ηεο δπλακηθήο ηνπ
παίξλεη κηα ζέζε θπξίαξρε, ζπκβάιινληαο έηζη ζε κηα “απξόζσπε” θαηάζηαζε από
θπηνθνηλσληνινγηθή άπνςε, ιόγσ ηεο εμαθάληζεο ραξαθηεξηζηηθώλ εηδώλ. Σην βαζκό
πνπ ην είδνο απνθηά πνιύ ππθλνύο πιεζπζκνύο ε απνπζία ή ζπαληόηεηα ζπλνδώλ
θπηώλ θάλεη αδύλαηε ηελ θπηνθνηλσληνινγηθή ηνπ ηνπνζέηεζε. Η ζύλζεζε ησλ
θπηνθνηλσληώλ ηνπ απμάλεη ζε είδε όζν επεθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξν ρεξζαίεο
ζπλζήθεο θαη κεηώλεηαη ζε είδε δεκηνπξγώληαο κνλνεηδηθέο θνηλόηεηεο κε ηελ αύμεζε
ηνπ βάζνπο ηνπ λεξνύ.
Σηνπο πγξνηόπνπο όπνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθή απνθάιπςε ηνπ εδάθνπο θαη
επηθαλεηαθή απνμήξαλζε παξαηεξήζεθαλ λεαξά θπηάξηα Cladium. Μέζα ζε ηπξθώδε
εδάθε δελ παξαηεξήζεθε βιάζηεζε ζπεξκάησλ. Σε απηά ηα εδάθε ην Cladium mariscus
αλαγελλάηαη βιαζηεηηθά ελώ ζε απνμεξαηλόκελεο πεξηνρέο πεξηνδηθά θαηαθιπδόκελεο
αλαπαξάγεηαη θπξίσο κέζσ ζπεξκάησλ.
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Φσηά ηες Οδεγίας 92/43 ΕΟΚ γηα ηελ Ειιάδα. Πρόγρακκα
παραθοιούζεζες ζηο τρόλο (Monitoring) - Πρόδροκα ζηοητεία
Ιαηνμφ Γν., Σηναηάηδ Φ. & Πακίηζα Μ.
Τμιέαξ Βζμθμβίαξ Φοηχκ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ, 265 00 Πάηνα.
Περίιευε
Πναβιαημπμζήεδηε ηαηαβναθή ηαζ παναημθμφεδζδ ζημ πνυκμ (monitoring) ηδξ
ηαηάζηαζδξ ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ηςκ αζμηυπςκ 6 εζδχκ ημο Πανανηήιαημξ-ΙΙ ηδξ
Οδδβίαξ 92/43 ΔΟΚ βζα ηδκ Δθθάδα (Bupleurum capillare, Centaurea heldreichii,
Centaurea lactiflora, Centaurea niederi, Centaurea princeps, Globularia stygia).
Γίκεηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζφβηνζζδ ηςκ ιέπνζ ζήιενα βκςζηχκ ζημζπείςκ ιε αοηά πμο
πνμέηορακ απυ ηδκ ηνζεηή παναημθμφεδζδ. Γίδεηαζ θεπημιενήξ ακάθοζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ πθδεοζιχκ ιε αηνζαή ηαζ ιεηνήζζια ζημζπεία βζα
πνχηδ θμνά. Πναβιαημπμζείηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ζπμθζαζιυξ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ηδ
αζμθμβία ηαζ ηδκ μζημθμβία ηςκ εζδχκ, ημ ακαπαναβςβζηυ ημοξ δοκαιζηυ ηαζ ηζξ απεζθέξ
(άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ) πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Η θοημημζκςκζμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ
πθδεοζιχκ βίκεηαζ βζα πνχηδ θμνά. Πνμζδζμνζζιυξ ημο „status‟ ημοξ πναβιαημπμζείηαζ
ιε ζοκεηηίιδζδ ηςκ παναπάκς παναιέηνςκ ηαζ δίκεηαζ δ ακαθοηζηή δζηαζμθυβδζδ ηδξ
ηαηάηαλδξ ηςκ ελεηαγμιέκςκ εζδχκ ζηζξ κέεξ ηαηδβμνίεξ. Δπζπθέμκ, πανμοζζάγεηαζ
εκδεζηηζηά ημ „status‟ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ θοηζηχκ εζδχκ, ημο Πανανηήιαημξ-ΙΙ, ηδξ
Οδδβίαξ 92/43 ΔΟΚ.

Plants of the Directive 92/43 EEC for Greece.
Monitoring Project - Preliminary data
Iatrou Gr., Strataki F. & Panitsa M.
Plant Division, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras, Greece.
Abstract
We present data on inventorying and monitoring of six species recorded in AnnexII, of the Directive 92/43 EEC, for Greece (Bupleurum capillare, Centaurea heldreichii,
Centaurea lactiflora, Centaurea niederi, Centaurea princeps, Globularia stygia). A
comparative presentation of the up to date data with the ones resulted from the three
years monitoring is made. Analytical presentation of the populations‟ status and
dynamics, using accurate and measurable data is given for the first time. Presentation
and annotation of the species‟ biology and ecology, their reproductive potential, and the
threats (direct and indirect) they face are also presented. A phytosociological approach
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of the above-mentioned taxa is made for the first time. The status of the taxa is
redetermined, taking under consideration all the above parameters, and the new
classification is analyzed. Furthermore, an indicative presentation of the status of the
rest plant species of Annex-II, of the Directive 92/43 EEC, is given.
Εηζαγφγή
Σημ Πανάνηδια-ΙΙ ηδξ Οδδβίαξ 92/43 ΔΟΚ βζα ηδκ Δθθάδα πενζθαιαάκμκηαζ
ζήιενα 39 θοηζηά taxa (Iatrou et al. 1996). Πανά ηδ „ζδιακηζηυηδηά‟ ημοξ, ηα είδδ
αοηά είκαζ μοζζαζηζηά άβκςζηα. Γεκ έπεζ βίκεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ηάπμζα μθμηθδνςιέκδ
ιεθέηδ πμο κα λεηαεανίγεζ ηδκ πναβιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ εζδχκ
αοηχκ ζηδ θφζδ (status) ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ δοκαιζηήξ ημοξ ηαεχξ ηαζ
ηςκ ηζκδφκςκ (άιεζςκ ηαζ έιιεζςκ) πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ
λεηζκήζαιε έκα πνυβναιια ηαηαβναθήξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ζημ πνυκμ (monitoring)
ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ηςκ αζμηυπςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ εζδχκ. Σηδκ πανμφζα
ενβαζία πανμοζζάγμκηαζ ζημζπεία βζα 6 απυ αοηά (Bupleurum capillare, Centaurea
heldreichii, Centaurea lactiflora, Centaurea niederi, Centaurea princeps, Globularia
stygia).
Μεζοδοιογία
Γζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ελεηαγμιέκςκ εζδχκ ζημ πνυκμ
ημπμεεηήεδηακ ιυκζιεξ δεζβιαημθδπηζηέξ επζθάκεζεξ ζε πθδεοζιμφξ ημοξ. Σηζξ
επζθάκεζεξ αοηέξ έβζκακ παναηδνήζεζξ ηαζ ιεηνήζεζξ πμο αθμνμφζακ: α) Τα θοζζηά
παναηηδνζζηζηά ημο αζμηυπμο, α) ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδκ δοκαιζηή ημο,
β) ηδκ θαζκμθμβία ηαζ μζημθμβία ηςκ θοηχκ, δ) ημκ ηφπμ μζημηυπμο. Οζ παναηδνήζεζξ,
μζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ θαζκμθμβία ηαζ μζημθμβία ηςκ θοηχκ, βίκμκηακ ηονίςξ ηαηά ηδκ
ακαπαναβςβζηή πενίμδμ. Σδιεζχκμκηακ δ έκανλδ ηαζ δ δζάνηεζα ηάεε ακαπαναβςβζηήξ
θάζδξ. Γζκυηακ ακίπκεοζδ ηςκ δζαζπυνςκ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ δζαζπμνάξ (Willson
1992), ηαεχξ ηαζ μζ απαναίηδηεξ ιεηνήζεζξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ακαπαναβςβζημφ
δοκαιζημφ (ιέζμξ ανζειυξ οβζχκ ζπενιάηςκ ακά θοηυ - Thomson & Stewart 1981) ηαζ
ηδξ ζπεηζηήξ ακαπαναβςβζηήξ επζηοπίαξ (πναβιαηζηή πνμξ δοκδηζηά ιέβζζηδ παναβςβή
ζπενιάηςκ ακά θοηυ - Wiens 1984). Η επζθμβή ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ακαπαναβςβζηχκ
ιμκάδςκ ημοξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ ιεηνήζεζξ ήηακ ηοπαία. Η επελενβαζία ηςκ
ιεηνήζεςκ πενζθαιαάκεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ ηαζ ηςκ ζοπκμηήηςκ ηάεε
ακαπαναβςβζηήξ παναιέηνμο. Οζ ιεηνήζεζξ επακαθαιαάκμκηακ εηδζίςξ. Γζα ημ
ζπεδζαζιυ ημο πνςημηυθθμο ηςκ ιεηνήζεςκ θήθεδηακ οπυρδ μζ Stephenson (1981),
Lee (1988), Pavlic et al. (1993) ηαζ Lee & Bazzaz (1982a, 1982b). Γζα ηδκ ένεοκα ηςκ
ιμκάδςκ αθάζηδζδξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ηα οπυ ιεθέηδ taxa, αημθμοεήεδηε δ
θοημημζκςκζμθμβζηή ιέεμδμξ ημο Braun-Blanquet (1951, 1964), εκχ δ ζοκηαλζκυιδζδ
έβζκε ζφιθςκα ιε ημοξ Papastergiadou et al. (1997) ηαζ Dimopoulos et al. (1997). Ο
πνμζδζμνζζιυξ ημο „status‟ ηςκ ελεηαγμιέκςκ taxa έβζκε ιε ηα κέα ηνζηήνζα ηδξ IUCN
(1994).
‘Status’
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.: Ακαθενυηακ ςξ Σπάκζμ „R‟ (Snogerup 1995), ηαζ

ςξ Κζκδοκεφμκ „Δ‟, απμηεθμφιεκμ απυ ιζηνμφξ μθζβάνζειμοξ πθδεοζιμφξ ΒΓ ηδξ
Ανάπςααξ (Iatrou et al. 1996). Γζαπζζηχζαιε υηζ ημ είδμξ ζπδιαηίγεζ 2 πθδεοζιμφξ
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(ιμκήνδ άημια ηαζ οπμπθδεοζιμί ηςκ 15-300 αηυιςκ). Ο έκαξ ειθακίγεηαζ ακάιεζα
ζηδκ Ανάπςαα ηαζ ζημ Λζαάδζ, ζηζξ άηνεξ ημο δνυιμο (38 29 332 Ν, 22 34 432 Δ) (c.
350 δζάζπανηα άημια) ηαζ εκηυξ εβηαηαθεθεζιιέκςκ αιπεθχκςκ (38 29 330 Ν,
22 34 529 Δ) (c. 500 άημια). Ο άθθμξ, 12 πι. ιεηά ημ πςνζυ Κανμφηεξ ζημ δνυιμ απυ
Λζδςνίηζ πνμξ Άιθζζζα, ζηζξ άηνεξ ημο δνυιμο, ζε ακμίβιαηα δάζμοξ ιε Abies
cephalonica (38 32 483 Ν, 22 19 824 Δ) (1250-1500 άημια).
Τμ είδμξ, ηαζ ζημοξ δφμ πθδεοζιμφξ, ακαπηφζζεηαζ ζηζξ άηνεξ ηςκ δνυιςκ, ζε
ζάνεξ ηαζ απμζαενςιέκα εδάθδ, ηαζ πάκηα ζε πνυζθαηα ακμζβιέκεξ ηαζ δθζυθμοζηεξ
εέζεζξ (λέθςηα), υπμο ανίζηεζ εθεφεενμ πχνμ βζα εβηαηάζηαζδ. Δηεί παναιέκεζ ιέπνζ
κα ακαηάιρεζ δ θοζζηή ηαζ ηονζανπμφζα αθάζηδζδ ηδξ πενζμπήξ, μπυηε ηαζ οπμπςνεί,
ιδκ ακηέπμκηαξ πνμθακχξ ημκ ακηαβςκζζιυ. Πάκημηε ακαπηφζζεηαζ ζηα πενζεχνζα
ηακμκζηήξ αθάζηδζδξ. Καζ μζ δφμ πθδεοζιμί, ζδζαίηενα μ δεφηενμξ, θαίκμκηαζ κα είκαζ
ζε ηαθή ηαηάζηαζδ (αθ. Πίκ. 1). Δίκαζ δοκαηυκ υιςξ ημ είδμξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηίκδοκμ
ελαθάκζζδξ ζημ ιέθθμκ, αθμφ είκαζ ιμκμεηέξ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε εοιεηάαθδημοξ
αζμηυπμοξ πμο ζοπκά οθίζηακηαζ ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ (ηαθθζένβεζεξ, έκημκδ
μζηζζηζηή ακάπηολδ). Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ παναηηδνίγεηαζ ςξ Δφηνςημ„VU‟
(Γ2).
Centaurea princeps Boiss. & Heldr.: Ακαθενυηακ ςξ Δφηνςημ „V‟, απμηεθμφιεκμ απυ
δφμ πθδεοζιμφξ, εη ηςκ μπμίςκ μ ιεβαθφηενμξ (150-200 άημια) ανζζηυηακ ζηδ εέζδ
„Πέηνα‟ (Dimitrellos & Phitos 1995). Λεπημιενέζηενδ ένεοκα ζηδκ εονφηενδ πενζμπή
έδεζλε υηζ ημ είδμξ ζπδιαηίγεζ 3 δζαηνζημφξ πθδεοζιμφξ ζημ υνμξ Τοιθνδζηυξ, ζηζξ
εέζεζξ: „Πέηνα‟ (38 55 091 Ν, 21 51 470 Δ) (1300-1500 άημια), „Κμοιπί‟ (38 55
791 Ν, 21 51 311 Δ) (500-700 άημια) ηαζ „Αζπνυνεια‟ (38 56 106 Ν, 21 51 578 Δ)
(800-1000 άημια).
Η C. princeps ακαπηφζζεηαζ ζε αζαεζημθζεζηά ανάπζα, ςξ ηοπζηυ παζιυθοημ,
αθθά ηαζ ζηδ αάζδ ημοξ, ζε πεηνχδεξ έδαθμξ. Τα άημια ηαζ ζημοξ 3 πθδεοζιμφξ είκαζ
εφνςζηα ηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, ζδζαίηενα εηείκα ημο Αζπνμνέιαημξ. Αοηυξ μ
πθδεοζιυξ υιςξ, δεδμιέκμο υηζ ανίζηεηαζ αηνζαχξ δίπθα ζε έκα εκενβυ θαημιείμ,
ακηζιεηςπίγεζ εκ δοκάιεζ ηίκδοκμ ζημ άιεζμ ιέθθμκ. Οζ άθθμζ δφμ πνμξ ημ πανυκ, δεκ
θαίκεηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ άιεζα ηάπμζμκ ηίκδοκμ (αθ. Πίκ. 1). Γζα ημοξ θυβμοξ
αοημφξ, ημ είδμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ Δφηνςημ „VU‟ (Α2β, Γ2).
Centaurea lactiflora Halácsy: Ακαθενυηακ ςξ Κζκδοκεφμκ „Ε‟, απμηεθμφιεκμ απυ έκακ
μθζβμιεθή πθδεοζιυ, ημκηά ζημ πςνζυ Κμκζζηυξ (Iatrou et al. 1996). Γζελμδζηυηενδ
ιεθέηδ έδεζλε υηζ μ πθδεοζιυξ εηηείκεηαζ απυ 39 46 146 Ν, 21 47 216 Δ έςξ
39 46 455 Ν, 21 47 381 Δ. Απμηεθείηαζ απυ 750-1000 άημια, ζπδιαηίγμκηαξ
οπμπθδεοζιμφξ ηςκ 10-100 αηυιςκ, ηαζ θαίκεηαζ κα είκαζ ζε πάνα πμθφ ηαθή
ηαηάζηαζδ. Τμ είδμξ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηζξ άηνεξ ημο δνυιμο, εκχ ιζηνέξ
μιάδεξ ηαζ ιειμκςιέκα άημια παναηδνήεδηακ ηαζ ιέζα ζημ εηηεηαιέκμ δνομδάζμξ
(Q. frainetto) πμο οπάνπεζ ζηδκ πενζμπή. Πνμξ ημ πανυκ μ πθδεοζιυξ δεκ θαίκεηαζ κα
απεζθείηαζ άιεζα ή έιιεζα. Μεηνήζεζξ ακαπαναβςβζηχκ παναιέηνςκ βζα ημ είδμξ αοηυ
ακαθένμκηαζ ζημκ Πίκ. 1. Τμ είδμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ Δφηνςημ „VU‟ (Γ1, 2).
Centaurea heldreichii Halácsy: Ακαθενυηακ ςξ Κζκδοκεφμκ „Ε‟, απμηεθμφιεκμ απυ έκακ
μθζβάνζειμ πθδεοζιυ ημκηά ζημ πςνζυ Κνομκένζ, ηαζ έκακ αηυια πθδεοζιυ 20
αηυιςκ ημκηά ζημ πςνζυ Βαζζθζηή (Phitos 1995a, Iatrou et al. 1996). Γζελμδζηυηενδ
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ιεθέηδ έδεζλε υηζ ημ είδμξ ζπδιαηίγεζ δφμ πμθφ ηαθά ακαπηοβιέκμοξ πθδεοζιμφξ ζηζξ
Ν. ηαζ ΝΓ. έηεεζδξ, πανάηηζεξ πθαβζέξ ημο υνμοξ Βανάζμαα, ημκηά ζηα πςνζά
Κνομκένζ (38 20 666 Ν, 21 35 900 Δ) (750-1000 άημια) ηαζ Βαζζθζηή (38 20 634 Ν,
21 37 030 Δ) (ημοθάπζζημκ 1000 άημια).
Τμ είδμξ είκαζ ηοπζηυ παζιυθοημ αζαεζημθζεζηχκ ανάπςκ. Καζ ζηζξ δφμ ημπμεεζίεξ
πανμοζζάγεζ ιζα ηάθορδ ηδξ ηάλεςξ ημο 20-30%. Οζ δφμ πθδεοζιμί θαίκμκηαζ κα είκαζ
ζε πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ, εκχ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία
αθθαβή ζημ ιέβεεμξ ηαζ ζηδκ δμιή αοηχκ ηαηά ηα ηνία έηδ παναημθμφεδζδξ. Θα
πνέπεζ κα επζζδιακεεί υιςξ υηζ, δ ακάπηολδ ηςκ πθδεοζιχκ ζε παναθζαηά ανάπζα
πενζμπχκ ιε έκημκδ μζηζζηζηή ηαζ ημονζζηζηή ακάπηολδ, ηαζ επζπθέμκ δ φπανλδ εκυξ
εκενβμφ θαημιείμο ημκηά ζημκ δεφηενμ πθδεοζιυ, απμηεθμφκ εκ δοκάιεζ απεζθέξ. Γζα
ημοξ παναπάκς θυβμοξ ημ είδμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ Δφηνςημ „VU‟ (Α2β, Γ2).
Centaurea niederi Heldr.: Ακαθενυηακ ςξ Κζκδοκεφμκ „Ε‟, απμηεθμφιεκμ απυ 3
μθζβάνζειμοξ πθδεοζιμφξ (Iatrou et al. 1996), εη ηςκ μπμίςκ μ έκαξ (Κθεζζμφνα) έθενε
20 ιυκμ άημια (Phitos 1995b). Γζελμδζηυηενδ ένεοκά έδεζλε υηζ μζ δφμ πθδεοζιμί
εκημπίγμκηαζ ζημ Νμιυ Αζηςθμαηανκακίαξ, ζηζξ εέζεζξ: „Κθεζζμφνα‟ (ζε υθμ ημ
θανάββζ, απυ ηα Φναβημοθέσηα ιέπνζ ημ Φνοζμαένβζ -απυ 38 30 229 Ν, 21 22 735 Δ
έςξ 38 29 063 Ν, 21 22 020 Δ) (2000-2500 άημια), ηαζ „Πακαβία Φακενςιέκδ‟
(ακάιεζα ζημ Νεμπχνζ ηαζ ημκ Φνάλμ, 38 28 159 Ν, 21 09 607 Δ) (100-250 άημια). Ο
ηνίημξ εκημπίγεηαζ ζημ Νμιυ Απαΐαξ, ζηδκ πενζμπή ηςκ Μαφνςκ Βμοκχκ (απυ
38 09 355 Ν, 21 24 212 Δ έςξ 38 09 695 Ν, 21 23 147 Δ) (1500-1700 άημια).
Τμ είδμξ είκαζ ηοπζηυ παζιυθοημ αζαεζημθζεζηχκ ανάπςκ. Πανμοζζάγεζ ιζα
ηάθορδ 20-30% ζηδκ πενζμπή ηδξ Κθεζζμφναξ ηαζ ηςκ Μαφνςκ Βμοκχκ, ηαζ 0-5%
ζηδκ Πακαβία Φακενςιέκδ. Καζ ζημοξ 3 πθδεοζιμφξ ηα άημια είκαζ εφνςζηα.
Υπενέπεζ μ πθδεοζιυξ ηςκ Μαφνςκ Βμοκχκ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ ηεθαθίςκ ηαη‟
άημιμ ηαζ ηδ ζοκμθζηή δζάιεηνμ ηςκ θοηχκ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ
παναηδνήεδηε ηαιία αθθαβή ζημ ιέβεεμξ ηαζ ζηδκ δμιή ηςκ πθδεοζιχκ ζηδκ
δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ εηχκ παναημθμφεδζδξ. Τμ είδμξ, πνμξ ημ πανυκ ημοθάπζζημκ,
θαίκεηαζ κα είκαζ εηηυξ άιεζμο ηαζ ειθακμφξ ηζκδφκμο. Βέααζα, δεκ παφεζ κα θένεζ 3
ιυκμ ηφνζμοξ πθδεοζιμφξ, δφμ απυ ημοξ μπμίμοξ ανίζημκηαζ ημκηά ζε δνυιμ, ιε
απμηέθεζια κα δζεοημθφκεηαζ δ πνμζέββζζδ βζα ζοθθμβή. Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ
παναηηδνίγεηαζ ςξ Δφηνςημ „VU‟ (Γ2).
Globularia stygia Orph. ex Boiss.: Ακαθενυηακ ςξ Δφηνςημ „V‟ (Vassiliades &
Constantinidis 1995) απυ ηα υνδ Φεθιυξ, Κοθθήκδ ηαζ Ταΰβεημξ. Γεκ δζκυηακ υιςξ
ηαιία πθδνμθμνία βζα ηζξ εέζεζξ ηςκ πθδεοζιχκ, ηδκ ηαηάζηαζδ αοηχκ ή ημκ ανζειυ
ηςκ αηυιςκ ημοξ. Η ιεθέηδ ιαξ αθμνά έκακ απυ ημοξ πθδεοζιμφξ ζημ υνμξ Φεθιυξ.
Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πενζμπή αηνζαχξ δίπθα ζημ πζμκμδνμιζηυ ηέκηνμ (απυ 38 00 303 Ν,
22 11 955 Δ έςξ 38 00 098 Ν, 22 11 970 Δ). Ο πθδεοζιυξ αοηυξ απμηεθείηαζ απυ c.
10.000 άημια, ζπδιαηίγμκηαξ οπμπθδεοζιμφξ ηςκ 300-1500 αηυιςκ. Πανμοζζάγεζ ιία
ηάθορδ ηδξ ηάλεςξ ημο 50-75%. Τα άημια ακαπηφζζμκηαζ είηε ιμκήνδ, είηε ημ έκα
δίπθα ζημ άθθμ ζοκδευιεκα ιε οπυβεζμοξ αθαζημφξ.
Τμ είδμξ παναηδνήεδηε ζηζξ παζιάδεξ αζαεζημθζεζηχκ ανάπςκ, ηαεχξ ηαζ ζε
αθπζηά θζαάδζα. Οζ πθδεοζιμί ηδξ G. stygia θαίκεηαζ κα είκαζ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ,
αθθά ιε ιεβάθμ ανζειυ αηυιςκ ακά πθδεοζιυ, εκχ ζοπκά δ πνμζέββζζή ημοξ δεκ είκαζ
εφημθδ. Άιεζμζ ή ειθακείξ ηίκδοκμζ πνμξ ημ πανυκ δεκ είκαζ μναημί. Γζα ημοξ θυβμοξ
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αοημφξ, ημ είδμξ ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία Φαιδθυηενμο Κζκδφκμο (Μζηνυηενδξ
Φνμκηίδαξ) „LR (lc)‟.
Φσηοθοηλφληοιογία
Οζ θοημημζκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ηα είδδ C. princeps, C. heldreichii, ηαζ
C. niederi απακημφκ ζημκ ηφπμ μζημηυπμο ιε ηςδζηυ 8216 “παζιμθοηζηή αθάζηδζδ
αζαεζημθζεζηχκ πνακχκ” (Anonymous, 1992). Καηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηθάζδ Asplenietea
trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl., 1934) Oberd. (1977), ιε παναηηδνζζηζηά είδδ
ημ Inula verbascifolia ssp. parnassica* βζα ηδκ θοημημζκυηδηα ιε C. princeps, ηαζ ηα
Ephedra foeminea, Phagnalon graecum, Capparis spinosa, Ptilostemon chamapeuce
βζα ηζξ θοημημζκυηδηεξ ιε C. heldreichii ηαζ C. niederi. Σηδκ ηάλδ Onosmetalia
frutescentis Quezel (1964) ηαζ ζηδ ζοκέκςζδ Campanulion versicoloris Quezel (1964)
ιε παναηηδνζζηζηά είδδ ηα Campanula versicolor, Aurinia saxatilis ssp. orientalis,
Melica ciliata, Helianthemum nummularium, Ballota acetabulosa ηαζ Scutellaria
rupestris s.l. (ssp. adenotricha**) βζα ηδκ θοημημζκυηδηα ιε C. princeps, ηα
Centranthus ruber, Melica ciliata, Cephalaria ambrosioides, Ballota acetabulosa ηαζ
Aurinia saxatilis ssp. orientalis βζα εηείκδ ιε C. heldreichii, ηαζ ηα Silene congesta*,
Cephalaria ambrosioides, Umbilicus horizontalis ηαζ Aurinia saxatilis ssp. orientalis
βζα εηείκδ ιε C. niederi. Σηζξ θοημημζκυηδηεξ αοηέξ ζοιιεηέπμοκ μνζζιέκα εθθδκζηά
εκδδιζηά (*) ηαζ οπεκδδιζηά (**) είδδ ηα μπμία ηζξ παναηηδνίγμοκ, αθθά ηαζ ηζξ
δζαθμνμπμζμφκ ηαοηυπνμκα. Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ ζοιιεημπή ηςκ Dianthus biflorus*,
Inula verbascifolia ssp. parnassica* ηαζ ηςκ Scutellaria rupestris ssp. adenotricha**,
Silene parnassica ssp. parnassica**, Nepeta spruneri**, Asperula chlorantha** (Gr,
Al) ζηδ θοημημζκυηδηα ιε C. princeps. Η Asperula chlorantha** απακηάηαζ ηαζ ζηδκ
θοημημζκυηδηα ιε C. heldreichii, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ επζπθέμκ απυ ηδ ζοιιεημπή
ηςκ Teucrium halacsyanum* ηαζ Alkanna orientalis** (Gr, SW. Asia). Φαναηηδνζζηζηή
ζηδκ θοημημζκυηδηα ιε C. niederi είκαζ δ ζοιιεημπή ημο Silene congesta*.
Η Globularia stygia απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ είδμξ ηδξ θοημημζκςκίαξ Astero
alpini-Globularietum stygiae Quezel (1964) (Κοθθήκδ), Quezel & Katrabassa (1974)
(Φεθιυξ). Η θοημημζκςκία αοηή ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηθάζδ ηαζ ηάλδ DaphnoFestucetea (-etalia) (ιε παναηηδνζζηζηά είδδ ηα Daphne oleoides ηαζ Cerastium
candidissimum*) ηαζ ζηδ ζοκέκςζδ Astragalo-Seslerion (ιε παναηηδνζζηζηά είδδ ηα
Asperula boissieri* ηαζ Viola graeca*).
Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα
Με ζοκεηηίιδζδ υθςκ ηςκ παναιέηνςκ πμο ελεηάζηδηακ ηαηά ηδκ ηνζεηή
παναημθμφεδζδ, πνμζδζμνίζηδηε ημ „status‟ ηςκ ελεηαγμιέκςκ εζδχκ. Σημ ζδιείμ αοηυ
εα πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ, δ μπμζαδήπμηε πνμδβμφιεκδ έκηαλδ αοηχκ ζε ηάπμζα
ηαηδβμνία ήηακ απμηέθεζια πενζμνζζιέκδξ βκχζδξ ηαζ πνμζςπζηήξ, ζοπκά ιδ
ηεηιδνζςιέκδξ εηηίιδζδξ. Πνμέηορε υηζ υθα ηα ελεηαγυιεκα είδδ αθθάγμοκ
ηαηδβμνία. Πέκηε ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηαηδβμνία ιζηνυηενδ απεζθήξ (απυ ημ Κζκδοκεφμκ
„ΔΝ‟ ζημ Δφηνςημ „VU‟), εκχ ημ είδμξ G. stygia δεκ εεςνείηαζ πθέμκ απεζθμφιεκμ (απυ
ημ Κζκδοκεφμκ „ΔΝ‟ ζημ Φαιδθυηενμο Κζκδφκμο (ιζηνυηενδξ θνμκηίδαξ) „LR (lc)‟.
Δπζζδιαίκμοιε υηζ, μζ παναηηδνζζιμί αοημί δεκ είκαζ αιεηάαθδημζ. Ο
πνμζδζμνζζιυξ ημο „status‟ ηςκ ελεηαγμιέκςκ taxa έβζκε ιε ηα ζημζπεία „monitoring‟
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πμο έπμοιε ιέπνζ ζήιενα. Απαζημφκηαζ υιςξ παναηδνήζεζξ πέκηε ημοθάπζζημκ εηχκ,
χζηε κα έπμοιε ιζα πενζζζυηενμ απμδεηηή εζηυκα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πθδεοζιχκ.
Δπζπθέμκ, είκαζ δοκαηυκ κα επέθεεζ μπμηεδήπμηε ηάπμζα αθθαβή ζηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ
πθδεοζιχκ ή ηςκ αζμηυπςκ ημοξ, δ μπμία εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ημ είδμξ κα πθδνεί ηζξ
πνμτπμεέζεζξ βζα έκηαλδ ζε άθθδ ηαηδβμνία, ιεβαθφηενδξ απεζθήξ.
Πίκαηαξ 1. Μεηνήζεζξ ακαπαναβςβζηχκ παναιέηνςκ ηνζχκ εζδχκ ημο ΠανανηήιαημξΙΙ ηδξ Οδδβίαξ 92/43 ΔΟΚ βζα ηδκ Δθθάδα .
Centaurea lactiflora
Μέζο ύυος θσηού (cm)
Μέζε δηάκεηρος θσηού (cm)
Μέζος αρηζκός θεθαιίφλ/θσηό

51,25
33,75
121

Μέζο πιάηος θεθαιίοσ (mm)
Μέζο κήθος θεθαιίοσ (mm)
Αρηζκός αλζέφλ/θεθάιηο
Μέζος αρηζκός αλζέφλ/θεθάιηο
Αρηζκός αταηλίφλ/θεθάιηο
Μέζος αρηζκός αταηλίφλ/θεθάιηο
Ποζοζηό (%) ώρηκφλ αταηλίφλ
Ποζοζηό (%) εκη-ώρηκφλ αταηλίφλ
Ποζοζηό (%) αλώρηκφλ αταηλίφλ

Bupleurum capillare
Μέζο ύυος θσηού (cm)
Μέζε δηάκεηρος θσηού (cm)
Μέζος αρηζκός ζθηαδίφλ/θσηό
Μέζος αρηζκός αλζέφλ/ζθηάδηο
Μέζο πιάηος ζθηαδίοσ (mm)

Centaurea princeps
Μέζος αρηζκός αλζέφλ/θεθάιηο
Μέζος αρηζκός αταηλίφλ/θεθάιηο
Ώρηκα αταίληα (%)
Ηκη-ώρηκα αταίληα (%)
Αλώρηκα αταίληα (%)

Καηώηερα
θεθάιηα

Μεζαία
θεθάιηα

Αλώηερα
θεθάιηα

5,65
15,75
11-23
18
3-17
9
12,71
20,44
66,85

5,65
15,70
11-23
18
3-20
11
9,61
2,88
87,5

5,20
15,47
12-23
18
4-17
11
16,11
14,44
69,45

1ος πιεζσζκός
(Αράτοβα)

2ος πιεζσζκός
(Καρούηες)

43,47
28,47
97
9
4,93

44,86
29,71
53
7
4,86

1ος πιεζσζκός
(Πέηρα)

2ος πιεζσζκός
(Κοσκπί)

3ος πιεζσζκός
(Αζπρόρεκα)

51
35
12,32
46,42
41,26

56
37
61,20
0
38,80

74
55
67,77
25,64
6,59

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ημ „status‟ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ θοηζηχκ taxa ηδξ Οδδβίαξ
92/43 ΔΟΚ, υπςξ αοηυ δζαιμνθχεδηε έπεζηα απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ
ημο πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ. Σοκμθζηά, δεηαηνία αηυια taxa αθθάγμοκ
ηαηδβμνία. Ακαθοηζηυηενα, 2 ηαηαηάζζμκηαζ απυ ημ Κζκδοκεφμκ „ΕN‟ ζημ Κνίζζια
Κζκδοκεφμκ „CR‟, 7 απυ ημ Κζκδοκεφμκ „ΕN‟ ζημ Δφηνςημ „VU‟, 1 απυ ημ Κζκδοκεφμκ
„EN‟ ζημ Ακεπανηχκ Γεδμιέκςκ „DD‟, 1 απυ ημ Δφηνςημ „VU‟ ζημ Φαιδθυηενμο
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Κζκδφκμο (ζπεδυκ απεζθμφιεκμ) „LR (nt)‟, ηαζ 2 απυ ημ Δφηνςημ „VU‟ ζημ
Ακεπανηχκ Γεδμιέκςκ „DD‟.
Γίκεηαζ πάκηςξ θακενυ υηζ, δ πμθφ ηαθή βκχζδ ηςκ πθδεοζιχκ, ηδξ αζμθμβίαξ ημοξ
ηαζ δ ιαηνμπνυκζα παναημθμφεδζδ ημοξ, εα πνέπεζ κα πνμδβείηαζ ηδξ έκηαλδξ ηάπμζμο
είδμοξ ζε μπμζμκδήπμηε ηαηάθμβμ πνμζηαζίαξ.
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Oι Καηακόμβερ ηηρ Μήλος: Μνημείο αλλά και ιδιόμοπθο
οικοζύζηημα. Ποιο από ηα δύο ππέπει να διαηηπηθεί;
Καπόιαο Γ., Κνηδακάλεο Γ. & Ρηδνπνύινπ .
Σνκέαο Βνηαληθήο Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 157 84 Αζήλα.
Πεπίληψη
Οη Καηαθόκβεο ηεο Μήινπ απνηεινύλ έλα παιαηνρξηζηηαληθό κλεκείν, κε ηάθνπο
ιαμεπκέλνπο ζε ππόζηξσκα εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ,
εκθαλίζηεθαλ θζνξέο πνπ θπξίσο νθείινληαη ζηελ παξνπζία πςειήο ζρεηηθήο
πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ησλ Καηαθνκβώλ. ηηο Καηαθόκβεο βξέζεθαλ ξίδεο κεγάινπ
κήθνπο πνπ αλήθνπλ ζην θπηό Capparis spinosa L. θαη ζρεηίδνληαη κε κεηαθίλεζε
λεξνύ. Παξαηεξήζεθε όηη ε θάππαξε πνπ θύεηαη πάλσ από ηηο Καηαθόκβεο έρεη
κεηαβάιεη ην βηνινγηθό ηεο θύθιν, δηαηεξώληαο ην θύιισκά ηεο επί 11 κήλεο ην
ρξόλν, πηζαλά επεηδή ηθαλνπνηνύληαη από ην ξηδηθό ζύζηεκα νη απαηηήζεηο ζε λεξό.

The Catacombs on Milos island: a monument and a unique
ecosystem. Which one should be maintained?
Capolas G., Kotzamanis G. & Rhizopoulou S.
Section of Botany, Biology Department, University of Athens, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
Early Christians dug and carved graves on Milos Island at the end of 2 nd century AC.
Nowadays, some plants grown up on the hill (over the roof of Catacombs) have
developed a huge root system. This root system belongs to Capparis spinosa L., it can
erode the soil and it invades the monument. Also, it is likely that via the roots water
flows into the monument. Thus, between the indoor monument and the outdoor
ecosystem a fragile balance exists. Therefore, from one hand, this coexistence is
essential for the development of the plant, but from the other hand it is destructive for
the monument.
Ειζαγωγή
Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα γηα ηε δηάζσζε θαη ζπληήξεζε ησλ Καηαθνκβώλ ηεο
Μήινπ είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή κειέηε (ζπκκεηέρνπλ Γεσιόγνη, Αξραηνιόγνη,
Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθνί Μεραληθνί, Υεκηθνί Μεραληθνί, Βηνιόγνη) πνπ επηδνηείηαη
από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Ο δηθόο καο ξόινο, επεθηείλεηαη θαη ζ’ εξεπλεηηθέο
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δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπηηθό ππνζύζηεκα θαη δε κε ην θπηό Capparis
spinosa, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο δηεηζδύνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ Καηαθνκβώλ. ην ζεκείν
απηό αμίδεη λα αλαθεξζνύλ κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξώκαηνο θαη ηνπ
εδάθνπο ηεο πεξηνρήο: α) κεγάιε επθνξία β) κεγάιε πγξνζθνπηθόηεηα, γ) πνξώδεο, δ)
κεγάιε πδαηνπεξηεθηηθόηεηα, ε) ύπαξμε ζεξκνπεγώλ πνπ ζπλδένληαη κε κεγάιν
ππόγεην θπζηθό ζπιιέθηε.
Οι Καηακόμβερ ηηρ Μήλος – ηο μνημείο και ηο ππόβλημα
Οη Καηαθόκβεο ηεο Μήινπ είλαη έλα ζύζηεκα ζηνώλ ζηηο νπνίεο νη Υξηζηηαλνί ησλ
πξώησλ αηώλσλ ηνπνζεηνύζαλ ηνπο λεθξνύο ηνπο, ζε ιαμεπκέλνπο ηάθνπο. Σν
παιαηνρξηζηηαληθό κλεκείν βξίζθεηαη ζηηο λόηηεο παξπθέο ηνπ ρσξηνύ Σξππεηή, ζε
θπζηθή θνηιόηεηα ηνπ εδάθνπο, αλαηνιηθά ησλ ηεηρώλ ηεο αξραίαο πόιεο ηεο Μήινπ
θαη ρξνλνινγείηαη κεηαμύ 150 – 200 κ.Υ. Σν κέζν πιάηνο ησλ δηαδξόκσλ ησλ ζηνώλ
είλαη 4,3 m θαη ην κέζν ύςνο δελ μεπεξλά ηα 2 m.
Η εηπκνινγία ηεο ιέμεο κατακόμβη πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή “θαηά”, αιιά θαη
ηελ ιαηηληθή “cumba”, πνπ ζεκαίλεη θνίιν αγγείν. Έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ε ύπαξμε
ιαμεπηώλ ηάθσλ δεμηά θη αξηζηεξά θαηά κήθνο ησλ ζηνώλ, νη νπνίνη είλαη
δηαθνζκεκέλνη κε θνίια ηόμα. Πάλσ ζηα ηόμα απηά ππήξραλ επηγξαθέο, από ηηο νπνίεο
ειάρηζηεο δηαζώδνληαη σο ηηο κέξεο καο.
ήκεξα, ε δνκή ησλ Καηαθνκβώλ θηλδπλεύεη από θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη από ηελ
επίδξαζε ησλ ξηδώλ ηνπ θπηνύ Capparis spinosα. Κάππαξε θύεηαη πάλσ από ηελ
νξνθή ησλ θαηαθνκβώλ, ζην “πξαλέο”. Οη ξίδεο ηεο θάππαξεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
δηεηζδύνπλ βαζηά κέζα ζην πέηξσκα, από ην νπνίν ζπλίζηαληαη νη θαηαθόκβεο θαη
ηειηθά λα εηζέξρνληαη κέζα ζην κλεκείν, κε απνηέιεζκα λα πξνθαινύληαη θζνξέο
κεγάιεο έθηαζεο. ηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο εληάζζνληαη ε απώιεηα ηεο θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο ηνπ πεηξώκαηνο αιιά θαη ε ραιάξσζε ηεο δνκήο ηνπ. Σα δύν παξαπάλσ ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο ππάξρνπζεο ηεθηνληθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο εγθπκνλνύλ ζνβαξό
θίλδπλν επζηάζεηαο γηα όιν ην κλεκείν. ηελ νξνθή ησλ Καηαθνκβώλ (εζσηεξηθά)
παξαηεξνύληαη ξσγκέο, από όπνπ ξέεη λεξό θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ θνξεζκό ηεο αηκόζθαηξαο ζην εζσηεξηθό ησλ θαηαθνκβώλ
κε πδξαηκνύο πνπ απνξξνθνύληαη από ην πέηξσκα. Με ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ησλ
βξνρνπηώζεσλ, δελ παξαηεξήζεθε ε αλακελόκελε ειάηησζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο
ζην εζσηεξηθό ησλ θαηαθνκβώλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο μεξαζίαο, ην πέηξσκα απνδίδεη
κέξνο ηνπ πδαηηθνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ αηκόζθαηξα, κε απνηέιεζκα ε ζρεηηθή
πγξαζία ζην εζσηεξηθό ησλ θαηαθνκβώλ λα παξακέλεη πςειή θαη ζηαζεξή (97-99%)
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπί πιένλ, ε κεγάιε πδαηνπεξηεθηηθόηεηα ηνπ
πεηξώκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δηείζδπζε ησλ ξηδώλ, ζηελ απνξξόθεζε θαη
ζπγθξάηεζε όκβξησλ πδάησλ, ζην πνξώδεο ηνπ πεηξώκαηνο, ζηελ ηξηρνεηδή αλύςσζε
από πδξνθόξν νξίδνληα κεγάινπ βάζνπο. Η ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο επηθέξεη
δηάβξσζε ηνπ πεηξώκαηνο θαη απνςίισζε ησλ εζσηεξηθώλ επηζηξώζεσλ ηνπ κλεκείνπ
(Pantazidou et al. 1995, Andrade et al. 1997).
Σν θπηό Capparis spinosa αλαπηύζζεη ζην εζσηεξηθό ησλ θαηαθνκβώλ έλα
ηεξάζηην ξηδηθό ζύζηεκα (ην κήθνο ησλ θύξησλ ξηδώλ ππεξβαίλεη ηα 120 m) παξάιιεια
σο πξνο ηελ νξνθή (Κνηδακάλεο & ζπλεξγάηεο 1999). Οη ξίδεο απηέο έρνπλ
αθνινπζήζεη ην δξόκν ηεο κηθξόηεξεο αληίζηαζεο, δειαδή δηέξρνληαη από ήδε
ππάξρνληα αλνηθηά θπζηθά ξήγκαηα. Χζηόζν, ην ξηδηθό ζύζηεκα δελ είλαη ελεξγό θαζ’
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όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έηζη ώζηε λα παξαηεξείηαη κηα πεξηνδηθόηεηα ζηελ
ελεξγνπνίεζε θη απελεξγνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ. Η απελεξγνπνίεζε ζπλεπάγεηαη
ζπξξίθλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ξηδώλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θελνύ ζηνλ πόξν
ηνπ πεηξώκαηνο πνπ ε ξίδα έρεη αλνίμεη θαηά ηε δηαδξνκή ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε
δεκηνπξγία δηόδνπ λεξνύ. Οη ξίδεο ηνπ θπηνύ Capparis spinosa δεκηνπξγνύλ λέα
“αλνίγκαηα” εθθξίλνληαο όμηλα δηαιύκαηα από ηελ θαιύπηξα. ην εζσηεξηθό ηνπ
κλεκείνπ, εθηόο από ηηο θύξηεο ξίδεο, ππάξρνπλ πνιύ ιεπηά ξηδηθά ηξηρίδηα. Καηά ηελ
πεξίνδν ησλ βξνρνπηώζεσλ ηα ηξηρίδηα απηά θέξνπλ ζηαγόλεο λεξνύ θαζ’ όιν ην
κήθνο ηνπο. Πξνθαλώο απνηεινύλ επηθάλεηεο πγξνπνίεζεο ησλ πδξαηκώλ ηεο
αηκόζθαηξαο ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ Καηαθνκβώλ, εμαζθαιίδνληαο γηα ην θπηό έλαλ
επηπιένλ ηξόπν πξόζιεςεο λεξνύ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Όκσο, γηα ην κλεκείν, ε
ύπαξμε ηνπο είλαη επηβιαβήο.
Το πεπιβάλλον εξωηεπικά ηων Καηακομβών

Πάλσ από ηελ νξνθή ησλ θαηαθνκβώλ βξίζθεηαη κηθξόο ιόθνο ζηνλ νπνίν
επηθξαηνύλ πνιπεηή θπηά, κε θπξίαξρα ηα γέλε Artemisia, Salsola, Capparis. Σα θπηά
Artemisia θαη Salsola ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κάξηπξεο ησλ πεηξακάησλ θαη ησλ
παξαηεξήζεσλ καο, επεηδή νη ξίδεο ηνπο δελ εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ κλεκείνπ.
Δπίζεο, ε θαηλνινγία θαη ν βηνινγηθόο ηνπο θύθινο δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε
ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο.
Αληίζεηα, ε Capparis spinosa εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε θαηλνινγία ζε
ζρέζε κε ηελ C. spinosa άιισλ πεξηνρώλ. Γηα παξάδεηγκα, δηαηεξεί ην θύιισκα 11
κήλεο, ελώ ζηελ Αηηηθή 6 κήλεο. Γεδνκέλνπ, ινηπόλ, όηη νη ξίδεο C. spinosa
θαηαθέξλνπλ λα δηεηζδύνπλ βαζηά ζην πέηξσκα θαη λα εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ
κλεκείνπ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ην κηθξνπεξηβάιινλ ησλ Καηαθνκβώλ παίδεη ζεκαληηθό
ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ Capparis spinosa.
Από ηιρ Καηακόμβερ ζηο επγαζηήπιο

Μειεηήζεθε ε αλαηνκία ησλ ξηδώλ πνπ εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ
Καηαθνκβώλ θαη απνδείρζεθε όηη νη ξίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ κλεκείνπ
αλήθνπλ ζην θπηό Capparis spinosa (Guignard 1893). ε θύιια πξνζδηνξίζηεθε ην
πεξηερόκελν ζε πξνιίλε, νιηθά ζάθραξα, άκπιν θαη ην πδαηηθό πεξηερόκελν. Δπίζεο,
πξνζδηνξίζηεθε ην απνζθηζηθό νμύ (ΑΒΑ). Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ΑΒΑ βαζίζηεθε ζηε
κέζνδν ηεο ξαδηναλνζνθαηαθξήκληζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε κνλνθισληθό αληίζσκα
ΑΒΑ ην νπνίν είρε ζεκαλζεί κε ξαδηελεξγό πδξνγόλν.
Σςμπεπάζμαηα
Οη ξίδεο ηνπ θπηνύ C. spinosa εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ θαηαθνκβώλ,
εθκεηαιιεύνληαη ηελ πςειή πγξαζία θαη θηάλνπλ ζε αθόκα βαζύηεξνπο εδαθηθνύο
νξίδνληεο, αληιώληαο πηζαλά λεξό από ππόγεην θπζηθό ζπιιέθηε. Σν γεγνλόο
επηβεβαηώλεηαη θαη από ην πδαηηθό πεξηερόκελν ησλ θύιισλ C. spinosa πνπ
δηαηεξείηαη πςειό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο άλνκβξεο πεξηόδνπ. Σν ΑΒΑ πνπ
βηνζπληίζεηαη ζηε ξίδα κεηαθέξεηαη ζηα θύιια κέζσ δηαπλεπζηηθνύ ξεύκαηνο πνπ
δηαηεξείηαη θαηά ηε θσηνζπλζεηηθή πεξίνδν. Η βηνζύλζεζε ηνπ ΑΒΑ ζηε ξίδα είλαη
αλάινγε ηεο πδαηνπεξηεθηηθόηεηαο ηνπ πεηξώκαηνο. Αληίζεηα, ην πδαηηθό πεξηερόκελν
θύιισλ Artemisia ειαρηζηνπνηείηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζέξνπο. Σν πδαηηθό πεξηερόκελν
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ζηε Salsola δηαηεξείηαη ζρεηηθά πςειό, αιιά ε παξαηεηακέλε μεξαζία επηθέξεη
ειάηησζε θαη ηειηθά εμηζώλεηαη κε ηηο ηηκέο ηεο Artemisia. Η ζπζρέηηζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε νιηθά ζάθραξα κεηαμύ θύιισλ θαη βιαζηώλ ηεο C. spinosa
εκθαλίδεηαη αληηζηξόθσο αλάινγε, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηα άιια δύν θπηά.
Δπίζεο, νη ζπγθεληξώζεηο ακύινπ ζηελ θάππαξε δηαηεξνύληαη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα
ζπγθξηλόκελεο κε απηέο ησλ άιισλ δύν θπηώλ. Φαίλεηαη όηη ε θάππαξε δελ απνζεθεύεη
ηα θσηνζπλζεηηθά πξντόληα κε κνξθή ακύινπ, δεδνκέλνπ όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
θσηνζπλζέηεη όηαλ έρεη θύιισκα (Rhizopoulou et al. 1997, Rhizopoulou et al. 2001).
Σν ζπκπέξαζκα απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ζηα ζπλνιηθά
ελεξγεηαθά απνζέκαηα ησλ ηξηώλ θπηώλ.
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Επηδξάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηελ αλάπηπμε θαη
ην αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ηνπ Μεζνγεηαθνύ ζάκλνπ Dittrichia
viscosa
Καξαγεώξγνπ Π., Λεβίδνπ Δ. & Μαλέηαο Ι.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Φπηώλ, Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεξίιεςε
Σε λεαξά θπηά Dittrichia viscosa πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ύπαηζξν, κειεηήζεθε ε
επίδξαζε δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ιίπαλζεο, ηεο
πδαηηθήο θαηαπόλεζεο θαη ηεο ζθίαζεο, ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηε ζπζζώξεπζε
επηεθπκεληδηθώλ πδαηνδηαιπηώλ θιαβνλνεηδώλ ζηα θύιια. Όπσο αλακέλακε, ηα
επηπιένλ ζξεπηηθά είραλ σο απνηέιεζκα απμεκέλε, ελώ ε πδαηηθή θαηαπόλεζε
κεησκέλε αλάπηπμε ησλ θπηώλ. Σε ζπλζήθεο κεξηθήο ζθίαζεο δελ επεξεάζηεθε ε
ζπζζώξεπζε βηνκάδαο ζην ππέξγεην ηκήκα αιιά ε ζπλνιηθή θπιιηθή επηθάλεηα
απμήζεθε ζεκαληηθά κε παξάιιειε κείσζε ηεο εηδηθήο κάδαο ησλ θύιισλ. Η πδαηηθή
θαηαπόλεζε είρε σο απνηέιεζκα αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ επηεθπκεληδηθώλ
θιαβνλνεηδώλ, ελώ ε ιίπαλζε θαη ε κεξηθή ζθίαζε κείσζή ηεο. Τα απνηειέζκαηα
απηά, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
ππόζεζεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ άλζξαθα/ζξεπηηθώλ. Δληνύηνηο, όηαλ εμεηάδνπκε ηελ
ζπλνιηθή παξαγσγή επηεθπκεληδηθώλ θιαβνλνεηδώλ αλά θπηό (ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα
δειαδή πνπ κπνξεί λα εθπιπζεί κε ηελ θπζηθή βξνρόπησζε θαη πνπ πξνζδηνξίδεη
θαιύηεξα ην αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ηνπ θπηνύ), νη παξαηεξνύκελεο αιιαγέο ζηελ
θπιιηθή επηθάλεηα είραλ σο απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή πνζόηεηα επηεθπκεληδηθνύ
πξντόληνο λα είλαη πςειόηεξε όηαλ ηα θπηά δέρνληαλ επηπιένλ ιίπαλζε θαη κεησκέλε
ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπόλεζεο.

Effects of resource availability on growth and allelopathic potential
of Dittrichia viscosa
Karageorgou P., Levizou E. & Manetas Y.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, Greece
Abstract
The effects of resource availability on growth and accumulation of epicuticular
water soluble flavonoids were studied in young potted seedlings of Dittrichia viscosa
grown in the field under two levels of nutrients, water and photon fluence rates. As
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expected, growth was enhanced under additional nutrients and suppressed under water
stress. Under partial shade, above ground biomass accumulation was not affected, yet
the total leaf area was considerably increased at the expense of dry mass invested on a
leaf area basis. Concentrations of leaf epicuticular flavonoids were generally increased
under water stress and decreased under additional nutrients and partial shade, in
accordance to the carbon/nutrients balance hypothesis. Yet, when we consider total
epicuticular flavonoid production on a plant basis (i.e. the amount leachable to the soil,
which better indicates its allelopathic potential), the observed changes in total leaf area
resulted in a final increase of the total epicuticular material under additional nutrients
and decrease under water stress.
Εηζαγσγή
Η Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (syn. Inula viscosa (L.) Aiton) αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα Asteraceae θαη είλαη έλαο αείθπιινο ζάκλνο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζεηηθόο
ζηελ θάιπςε δηαηαξαγκέλσλ από ηνλ άλζξσπν πεξηνρώλ. Σηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ
ηεο εθθξίλεη έλα πνιύπινθν κείγκα νξγαληθώλ νπζηώλ (θπξίσο θιαβνλνεηδή,
Wollenweber et. al. 1991), πνπ ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό είλαη ελζσκαησκέλν
ζην θεξώδεο επηεθπκεληδηθό ππόζηξσκα. Τν κήθνο θύκαηνο κέγηζηεο απνξξόθεζεο
ηνπ επηθπκεληδηθνύ εθθξίκαηνο είλαη ζηα 285 – 300 nm, δειαδή ζηελ UV-B πεξηνρή
ηνπ ειηαθνύ θάζκαηνο θαη θαηά κεγάιν πνζνζηό (πεξίπνπ 70%) είλαη πδαηνδηαιπηό
(Stephanou & Manetas 1995). Όηαλ κε ηερλεηή βξνρή αθαηξεζεί ην πδαηνδηαιπηό απηό
πιηθό, δελ απμάλεηαη ε επαηζζεζία ησλ θπηώλ ζηελ UV-B αθηηλνβνιία. Τν
επηεθπκεληδηθό πδαηηθό έθπιπκα όκσο, έρεη ηζρπξή αιιεινπαζεηηθή
δξάζε,
αθνινπζώληαο κάιηζηα δνζνεμαξηώκελν πξόηππν (αλαζηέιιεη ηελ θύηξσζε
ζπεξκάησλ καξνπιηνύ θαη πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ ξηδηδίνπ ηνπ
Phlomis fruticosa, Stephanou & Manetas 1995, 1997). Οη θαηλνιηθέο νπζίεο (ζηηο
νπνίεο αλήθνπλ θαη ηα θιαβνλνεηδή), πξντόληα ηνπ δεπηεξνγελνύο κεηαβνιηζκνύ ησλ
θπηώλ, έρνπλ κεηαμύ ησλ άιισλ ξόισλ ηνπο ηδηόηεηεο απνηξεπηηθέο έλαληη ησλ
θπηνθάγσλ ή ηνμηθέο έλαληη ησλ κηθξννξγαληζκώλ, ελώ ηαπηόρξνλα ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ ρεκηθό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ αλώηεξσλ θπηώλ (αιιεινπάζεηα). Η
ζπγθέληξσζε ησλ νπζηώλ απηώλ επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνύο
παξάγνληεο, όπσο ε έληαζε ηνπ θσηόο, ε δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ, νη αθξαίεο
ζεξκνθξαζίεο θαη ε πδαηηθή θαηαπόλεζε. Αλαπηπμηαθνί πεξηνξηζκνί θαη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζε κηα ζεηξά ζεσξηώλ πνπ έρνπλ σο ζηόρν
λα εξκελεύζνπλ ηα πξόηππα παξαγσγήο δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ θαη ηελ εμέιημε
ησλ ακπληηθώλ κεραληζκώλ ησλ θπηώλ. Μεηαμύ ησλ επηθξαηέζηεξσλ είλαη ε ππόζεζε
ηζνξξνπίαο άλζξαθα/ζξεπηηθώλ (Carbon/nutrient balance hypothesis) ε νπνία
πξνβιέπεη όηη κεηαβνιέο ζηελ δηαζεζηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πόξσλ απαξαίηεησλ γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ (άλζξαθαο, θσο, άδσην), έρνπλ σο απνηέιεζκα άκεζεο
πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ πνπ
βαζίδνληαη ζηνλ άλζξαθα ή ζην άδσην (Bryant et al. 1983). Παξόηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο
κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ
θύιισλ ζε νιηθά θαηλνιηθά, νη νπνίεο ζπλήζσο επηβεβαηώλνπλ ηελ ππόζεζε
ηζνξξνπίαο άλζξαθα/ζξεπηηθώλ, ζπάληα εμεηάδεηαη αλ ε ίδηα ππόζεζε ηζρύεη ζηελ
πεξίπησζε ησλ θιαβνλνεηδώλ πνπ εθθξίλνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ.
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Σθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ:
Η εμέηαζε ηεο επίδξαζεο δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηεο ιίπαλζεο (αδώηνπ θαη θσζθόξνπ), ηεο πδαηηθήο θαηαπόλεζεο θαη ηεο
ζθίαζεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ θαη ηελ παξαγσγή επηεθπκεληδηθώλ
αιιεινπαζεηηθώλ νπζηώλ.
Η εθηίκεζε ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ηξόπνπ πνζνηηθήο έθθξαζεο ηεο παξαγσγήο
επηεθπκεληδηθνύ πιηθνύ ζε έλα θπηό, αλάινγα κε ην αλ εμεηάδεηαη ε ηθαλόηεηα
άκπλαο ηνπ απέλαληη ζε θπηνθάγα θαη παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο ή ε
αληαγσληζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα έλαληη άιισλ, γεηηνληθώλ θπηώλ.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Η ζπιινγή λεαξώλ θπηώλ από ην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε κεηαθύηεπζή
ηνπο ζε γιάζηξεο έγηλε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ 1999, δηαηεξώληαο ην θησρό ζε ζξεπηηθά
ρώκα πνπ είραλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2000
ηνπνζεηήζεθαλ, ζε 4 νκάδεο ησλ 16 θπηώλ, θάησ από ζηέγαζηξα (δηαπεξαηά ζηελ
ππεξηώδε θαη θσηνζπλζεηηθά ελεξγή αθηηλνβνιία) ώζηε λα απνθεπρζεί απνκάθξπλζε
ησλ επηεθπκεληδηθώλ ηνπο νπζηώλ κε ηελ θπζηθή βξνρόπησζε. Σηηο νκάδεο απηέο
έγηλαλ νη εμήο ρεηξηζκνί: ιίπαλζε (50 ppm N θαη 5 ppm P, κία θνξά ηελ εβδνκάδα),
κεησκέλν πόηηζκα (1/3), κεξηθή ζθίαζε θαη ηέινο, κηα νκάδα ήηαλ κάξηπξαο. Έγηλαλ
δύν δεηγκαηνιεςίεο, ζηηο 8 Μαίνπ θαη ζηηο 12 Ινπιίνπ θαη κεηξήζεθαλ: επηθάλεηα
θύιισλ, κήθνο βιαζηώλ, μεξό βάξνο θύιισλ, βιαζηώλ θαη ξηδώλ, ε απνξξόθεζε ζηα
290 nm ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνέθπςε όηαλ ηα θύιια θάζε θπηνύ βπζίζηεθαλ ζε
απηνληζκέλν λεξό θαη αθέζεθαλ ζε ήπηα αλάδεπζε γηα 3 ώξεο. Υπνινγίζηεθε επίζεο
εηδηθή κάδα θύιινπ (Specific Leaf Mass, SLM).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ.

Όπσο αλακέλακε (Δηθ. 1), ηα θπηά πνπ έιαβαλ επηπιένλ ζξεπηηθά είραλ απμεκέλε
νιηθή βηνκάδα, ε πδαηηθή θαηαπόλεζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ζπλνιηθά κεησκέλε
αλάπηπμε ησλ θπηώλ ελώ ε ζθίαζε πξνθάιεζε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο θπιιηθήο
επηθάλεηαο κε παξάιιειε κείσζε ηεο εηδηθήο κάδαο θύιινπ.
Αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ζηελ κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ θύιινπ θαη αλά θπηό.

Σηελ Δηθ. 2Α παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε ηνπ αιιεινπαζεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ
θπηνύ, όπσο πξνζεγγίδεηαη από ηελ απνξξόθεζε ηνπ πδαηηθνύ εθπιύκαηνο ησλ
θύιισλ (θαλνληθνπνηεκέλε ώζηε λα δίλεη ηελ απνξξόθεζε 1 ml εθπιύκαηνο πνπ
πξνήιζε από 1 cm2 επηθάλεηαο θύιινπ). Τα απνηειέζκαηα, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππόζεζεο ηζνξξνπίαο
άλζξαθα/ζξεπηηθώλ.
Πνιιαπιαζηάδνληαο ην αιιεινπαζεηηθό δπλακηθό ζηελ κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ
θύιινπ κε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θύιισλ ηνπ θπηνύ, έρνπκε κηα εθηίκεζε ηνπ
αιιεινπαζεηηθνύ δπλακηθνύ αλά θπηό (Δηθ. 2Β). Τα απνηειέζκαηα ηόηε
δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θύιισλ ησλ θπηώλ, ε
νπνία παίδεη θαη ην ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο εηθόλαο.
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Σπκπεξάζκαηα
Δπηβεβαηώλεηαη ε ππόζεζε ηζνξξνπίαο άλζξαθα/ζξεπηηθώλ θαη γηα ηα
επηεθπκεληδηθά θιαβνλνεηδή.
Όηαλ ελδηαθεξόκαζηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ακπληηθνύ δπλακηθνύ ησλ θπηώλ
έλαληη ησλ ζεξεπηώλ ηνπο ή ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ, ελδείθλπηαη ε
πνζνηηθή έθθξαζε ησλ επηεθπκεληδηθώλ νπζηώλ σο πξνο ηελ κνλάδα επηθαλείαο ηνπ
θύιινπ. Όηαλ όκσο πξνζδηνξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ θπηνύ λα αληαγσληζηεί κε ρεκηθά
κέζα ηα γεηηνληθά ηνπ θπηά (αιιεινπάζεηα), είλαη ζεκαληηθή ε ζπλνιηθή πνζόηεηα
επηεθπκεληδηθνύ πιηθνύ ζε θάζε θπηό (δειαδή ηνπ πιηθνύ πνπ κπνξεί λα ππνζηεί
έθπιπζε από ηηο θπζηθέο θαηαθξεκλήζεηο).
Επραξηζηίεο
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηε ΓΓΔΤ θαη ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν
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Aλάιπζε ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Σηξπκόλα
(BA Ειιάδα)
Καξαγηαλλαθίδνπ Β.1, Κσλζηαληίλνπ, Μ.2, Λαπξεληηάδνπ Σ.1 & Γξόζνο Δ.1
1

Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο & Φπηνγεσγξαθίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
2
Τκήκα Αλζνθνκίαο-Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ, Τ.Δ.Η. Ζπείξνπ, Τ.Θ. 110, 47 100 Άξηα.

Πεξίιεςε
Παξνπζηάδνληαη νη θπζηνγλσκηθά δηαθξηηέο ελόηεηεο βιάζηεζεο ηνπ δέιηα ηνπ
πνηακνύ Σηξπκόλα. Οη ελόηεηεο βιάζηεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 392 θπηηθά taxa,
εθθξάδνπλ 12 δηαθνξεηηθνύο νηθόηνπνπο ηεο πεξηνρήο. Σηελ ακκόθηιε ελόηεηα
βιάζηεζεο ησλ ζηαζεξώλ ζηλώλ βξέζεθε ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο εηδώλ, ελώ ν κηθξόηεξνο
ζηελ πδξόβηα ελόηεηα βιάζηεζεο. Γίδεηαη, επίζεο, ην ζπλνιηθό ρσξνινγηθό θάζκα ηεο
ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο.

Structure analysis of the vegetation of Strymon river delta
(NE Greece)
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Abstract
The vegetation mosaic of Strymon river delta is analysed and mapped. Twelve
vegetation units (habitats) were distinguished, comprising 392 plant taxa. The highest
number of plants was found in fixed dunes, whereas the lowest in aquatic vegetation. The
chorological spectrum of the flora of the studied area is also given.
Εηζαγσγή
Σηελ αλαθνίλσζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο
δνκήο ηεο βιάζηεζεο, ε νπνία ζπλαληάηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ
Σηξπκόλα. Ζ έξεπλα ηεο ρισξηδηθήο ζύλζεζεο μεθίλεζε ην 1996, ελώ από ην 1999 κέρξη
ην 2000 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ 82 θπηνιεςίεο ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ
Braun-Blanquet (1964). Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θπηνιεςηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
πξόγξακκα Twinspan (Hill 1979).
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Τν δέιηα ηνπ πνηακνύ Σηξπκόλα βξίζθεηαη ζηε ΒΑ Διιάδα (Κεληξηθή Μαθεδνλία,
λόηηα όξηα ηνπ Ννκνύ Σεξξώλ) θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε 1300 ha. Πξόθεηηαη γηα
ηδηαίηεξα αμηόινγν ελδηαίηεκα γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθξνηεί ηνλ πην
εθηεηακέλν πγξόηνπν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Σηξπκνληθνύ θόιπνπ (Κoutrakis &
Lazaridou 1999). Πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν "Φύζε 2000", θαζώο θαη ζηηο ζεκαληηθέο
πεξηνρέο γηα ηα πηελά (ΗΒΑ, Karadinos 1992). Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηνρήο ηνπ
δέιηα ηνπ πνηακνύ είλαη ε επαλαιακβαλόκελε θαη ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκό δηαηαξαρή
ηνπ. Παξά ην γεγνλόο όηη ε επξύηεξε πεξηνρή δέρεηαη ζεκαληηθό αξηζκό αξλεηηθώλ
επηδξάζεσλ, παξακέλεη κηα κεγίζηνπ ελδηαθέξνληνο πεξηνρή κε ζεκαληηθή
βηνπνηθηιόηεηα, άμηα λα πξνζηαηεπζεί θαη λα δηαηεξεζεί (Karagiannakidou et al. 2000).
Απνηειέζκαηα-Σπδήηεζε-Σπκπεξάζκαηα
Χισξίδα

Τε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζπλζέηνπλ 392 taxa πνπ ππάγνληαη ζε 72
νηθνγέλεηεο, 258 γέλε, 312 είδε θαη 80 ππνείδε. Πινπζηόηεξεο νηθνγέλεηεο είλαη απηέο ησλ
Poaceae (63 taxa), Asteraceae (53 taxa), Fabaceae (32 taxa), Labiatae (19 taxa),
Brassicaceae (17 taxa) θαη Apiaceae (17 taxa). Από ην ζύλνιν ησλ taxa κόλν 25 είλαη
γλσζηά από πξνεγνύκελεο αλαθνξέο. Τα ππόινηπα taxa απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο γηα ηελ
πεξηνρή κειέηεο. Από ηε ρσξνινγηθή αλάιπζε ηεο ρισξίδαο πξνέθπςε όηη ε Μεζνγεηαθή
ελόηεηα (Euri-Medit. 22.05% θαη Steno-Medit. 4.61%) θαη ε Βαιθαληθή ελδεκηθή
(21.02%) αληηπξνζσπεύνληαη κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό. Αθνινπζνύλ ηα επξέσο
εμαπινύκελα είδε (European 6.42%, Subeuropean 6.15% θαη Eurasiatic 7.19%), θαζώο
θαη ηα είδε κε επξύηεξε θαηαλνκή ζηελ Μεζνγεηαθή πεξηνρή (Palaeotemperate 13.33%).
Με πνιύ κηθξό πνζνζηό ζπκκεηέρνπλ ηα ειιεληθά ελδεκηθά (1.79%) (Karagiannakidou
et al. 2000).
Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ θαηαλνκή ησλ 392 αλεπξεζέλησλ εηδώλ θαη ππνεηδώλ
ζηηο ελόηεηεο βιάζηεζεο (habitats), ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο taxa (96) απαληά ζηελ
ελόηεηα βιάζηεζεο ησλ ζηαζεξώλ ζηλώλ (2130). Σεκαληηθό επίζεο είλαη θαη ην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ εηδώλ ζηελ ειόβηα βιάζηεζε ησλ θαιακώλσλ (72ΑΟ, 79
taxa) θαζώο θαη ζηηο ελόηεηεο βιάζηεζεο ησλ ιεηκώλσλ ηνπ Juncus (1410, 57 taxa) θαη
ησλ πγξώλ θνηινηήησλ κεηαμύ ησλ ζηλώλ (2190, 57 taxa). Οη ππόινηπεο ελόηεηεο
βιάζηεζεο (ππνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο, ιεπθέο ζίλεο, αινθπηηθή βιάζηεζε θαη
ζακλώλεο Tamarix, αληηπξνζσπεύνληαη κε ιηγόηεξα είδε. Τέινο, ε ελόηεηα βιάζηεζεο
ησλ ςεπδνκαθθηώλ (5350), ε νπνία ζπλαληάηαη πάλσ από ην δέιηα θαη ζην βόξεην
ηκήκα απηνύ, δηαθξίλεηαη από επίζεο πςειό πνζνζηό taxa (82) (Δηθ. 1).
Βιάζηεζε

Οη θύξηεο ελόηεηεο βιάζηεζεο πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ
Σηξπκόλα είλαη νη αθόινπζεο: ακκνληηξόθηιε, ακκόθηιε, αινθπηηθή, πδξόβηα, ειόβηα,
παξαπνηάκηα θαη κεζνγεηαθή ζθιεξόθπιιε βιάζηεζε. Οη 12 νηθόηνπνη πνπ βξέζεθαλ λα
απαληνύλ ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδνληαη κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ "Natura 2000" 1210,
2110, 2120, 2130 γηα ηελ ακκόθηιε βιάζηεζε, 1310, 1410, 1420 γηα ηελ αινθπηηθή
βιάζηεζε, 3150, 72ΑΟ, 2190 γηα ηελ πδξόβηα-ειόβηα βιάζηεζε, ελώ ζηελ παξαπνηάκηα
βιάζηεζε δίδεηαη ν θσδηθόο 92DO θαη ζηελ κεζνγεηαθή ζθιεξόθπιιε βιάζηεζε ν
θσδηθόο 5350.
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Εν όηηηες βλάζηηζης

Εικόνα 1. Καηανομή ηων θσηικών taxa ζηις ενόηηηες βλάζηηζης (habitats)
ποσ απανηούν ζηο δέληα ηοσ ποηαμού Σηρσμόνα

Ακκνληηξόθηιε βιάζηεζε (Cakiletea maritimae Tx. & Preising 1950).
Αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ θνηλσλία Salsola kali -Xanthium strumarium Oberd. & Tx.
1950, ε νπνία θαηαιακβάλεη κηθξό ηκήκα ηεο πεξηνρήο, θαηά κήθνο ηεο αθηήο θαη ε
εκθάληζή ηεο είλαη απνζπαζκαηηθή ιόγσ ζεκαληηθνύ βαζκνύ ππνβάζκηζεο πνπ έρεη
ππνζηεί. Φαξαθηεξίδεηαη από ηα είδε: Cakile maritima, Salsola kali, Xanthium
strumarium, Euphorbia paralias θ.ά., ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αξαηή εκθάληζε ιόγσ ηεο
ππνβάζκηζεο. Σπρλά βξίζθνληαη ζε αλάκεημε είδε ηεο γεηηνληθήο ακκόθηιεο δώλεο
βιάζηεζεο, όπσο: Eryngium maritimum, Elymus farctus, Otanthus maritimus, θ.ά.
Ακκόθηιε βιάζηεζε (Αmmophiletea Br.-Bl. & Tx. 1943). Ζ ελόηεηα απηή ηεο
βιάζηεζεο αληηπξνζσπεύεηαη από ηξεηο ηύπνπο ζηλώλ: ππνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο
(2110), ιεπθέο ζίλεο (2120) θαη γθξίδεο ζίλεο (2130). Οη ππνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο
θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξή έθηαζε θαη ε εκθάληζή ηνπο ζπρλά δηαθόπηεηαη ιόγσ ησλ
αλζξσπίλσλ παξεκβάζεσλ. Αληηπξνζσπεύνληαη από ηα είδε Elymus farctus, Eryngium
maritimum, Elymus giganteus. To είδνο Elymus farctus είλαη ην πιένλ ζηαζεξό από ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπάλσ ελόηεηαο, κε ηε κεγαιύηεξε πιεζνθάιπςε, ελώ ηα είδε
Eryngium maritimum θαη Elymus giganteus επηθξαηνύλ θαηά ηόπνπο. Σπρλά, επίζεο,
παξαηεξνύληαη είδε ηεο θιάζεο Cakiletea θαη ησλ ιεπθώλ ζηλώλ.
Οη ιεπθέο ζίλεο, όπσο θαη νη ππνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο, είλαη ζεκαληηθά
ππνβαζκηζκέλεο θπξίσο ιόγσ ηεο δόκεζεο παξαζεξηζηηθώλ θαηνηθηώλ θαη ζπλαληώληαη
ζε κηα δηαθνπηόκελε δώλε πιάηνπο 50-70 m από ηελ αθηή. Αληηπξνζσπεύνληαη από δύν
ελόηεηεο βιάζηεζεο. Ζ πξώηε ραξαθηεξίδεηαη από ην πςειό αγξσζηώδεο Ammophila
arenaria ssp. arundinacea θαη ην ςπραλζέο Medicago marina. Ζ δεύηεξε ελόηεηα
ραξαθηεξίδεηαη από ηα είδε Elymus farctus θαη Cyperus capitatus. Ζ ρισξηδηθή ζύλζεζε
ησλ δύν ελνηήησλ βιάζηεζεο είλαη παξόκνηα απνηεινύκελε από ηα αθόινπζα είδε:
Otanthus maritimus, Matthiola tricuspidata, Verbascum pinnatifidum, Cynodon dactylon,
Cyperus capitatus, Scirpus holoschoenus, θ.ά.
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Οη γθξίδεο ζίλεο είλαη νη πην εθηεηακέλεο ζηελ πεξηνρή, αλ θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ
νηθόηνπνπ απηνύ έρεη νηθνπεδνπνηεζεί θαη δνκεζεί. Αληηπξνζσπεύνληαη θπξίσο από ηελ
θνηλσλία Δphedra distachya-Silene subconica ass. πνπ έρεη πινύζηα ρισξηδηθή ζύλζεζε
θαη ε νπνία είλαη ππεξβνζθεκέλε ζε πνιιέο ζέζεηο. Σε εζσηεξηθέο ζέζεηο, επηθξαηεί ην
είδνο Artemisia maritima, ην νπνίν ζρεκαηίδεη κηα ηδηαίηεξε θνηλσλία.
Αινθπηηθή βιάζηεζε (Thero-Salicornietea Pign. 1953 em Tx. 1974, Sarcoconietea
fruticosae Tx. & Oberd. 1958). H θιάζε Thero-Salicornietea αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ
θνηλσλία Salicornietum europeae, ε νπνία απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από ηελ
επηθξάηεζε ηνπ εηήζηνπ αιόθπηνπ Salicornia europaea. Σε ζέζεηο όπνπ ζπλνξεύεη κε ηελ
ππόινηπε αινθπηηθή βιάζηεζε ζπκκεηέρνπλ θαη πνιπεηή είδε, όπσο: Sarcocornia
perennis, Aeluropus litoralis, θ.ά.
Ζ θιάζε Sarcocornietea fruticosae κε ηα είδε Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia
perennis, Halocnemum strobilaceum, Spergularia salina θαη Aeluropus littoralis
ζπλαληάηαη θπξίσο αλαηνιηθά ησλ εθβνιώλ ηνπ Σηξπκόλα θαζώο θαη ζ’ έλα ιεθαλνεηδέο
αιίπεδν, θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Τνύζιαο θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ
Θεζζαινλίθεο-Καβάιαο. Άιια είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ηα αθόινπζα: Atriplex
portulacoides, Hordeum maritimum, Sphenopus divaricatus, Puccinelia ssp., Limonium
gmelinii, θ.ά.
Μεζνγεηαθνί αιαηνύρνη ιεηκώλεο (Juncetalia maritimi Br.-Bl. (1931)1952). Σ’ απηήλ
ηελ ελόηεηα βιάζηεζεο επηθξαηνύλ ηα είδε Juncus maritimus θαη Juncus acutus,
ζπλνδεπόκελα από άιια ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά αιόθπηα (Aeluropus litoralis,
Scirpus maritimus, Sarcocornia perennis, θ.ά.). Σπλαληάηαη θπξίσο ζηα πςειόηεξα
ζεκεία ησλ εθβνιώλ, ζρεκαηίδνληαο ηδηαίηεξα ππθλή βιάζηεζε ζηελ αξρή ηεο παιηάο
θνίηεο θαη πεξηθεξεηαθά ησλ ιηκλνζαιαζζώλ ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πεξηνρήο. Ζ
ελόηεηα απηή ηεο βιάζηεζεο ζπρλά βξίζθεηαη ζε αλάκεημε κε ηελ θπηνθνηλσλία
Salicornietum europeae θαζώο θαη κε ηε βιάζηεζε ησλ ακκνζηλώλ. Ο θπξηόηεξνο
θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη απηόο ν νηθόηνπνο είλαη ε ππεξβόζθεζε.
Υδξόβηα βιάζηεζε (Lemnetea Koch. & Tx. 1954, Potametea Tx. & Psrg. 1942). Σηελ
πεξηνρή ζπλαληάηαη θαη πδξόβηα βιάζηεζε, απνηεινύκελε από επηπιένληα θαη ξηδσκέλα
είδε. Μία θνηλσλία πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνπο θαιακώλεο είλαη ε Trapetum
natantis Müller & Görs 1960 θνληά ζηελ παιηά θαη ζηε λέα γέθπξα κε θπξίαξρν είδνο ην
Trapa natans. Με πνιύ κηθξόηεξε ζηαζεξόηεηα ζπκκεηέρνπλ ηα είδε Myriophyllum
spicatum, Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum. Δπίζεο ζε
ζηάζηκα ή αξγά ξένληα λεξά, ειαθξώο ζθηαδόκελα κεηαμύ ησλ θαιακώλσλ, εκθαλίδεηαη
ε θνηλσλία Spirodelo-Lemnetum minoris Müller & Görs 1960 κε θπξίαξρα είδε ηα Lemna
mimor θαη L. trisulca.
Καιακώλεο (Phragmitetea Tx. & Prsg. 1942). H θιάζε Phragmitetea παξνπζηάδεη
αμηόινγν ρισξηδηθό θαη νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ, θαηαιακβάλνληαο κεγάιεο εθηάζεηο ζηελ
πεξηνρή. Τν επηθξαηνύλ ραξαθηεξηζηηθό είδνο είλαη ην Phragmites australis, ην νπνίν
απνηειεί θνηλσλία, ζπλνδεπόκελν θαηά ζέζεηο από ηα είδε: Typha latifolia, Cyperus
longus, Lycopus europaeus, Cynanchum acutum, Scirpus littoralis, θιπ. Πξνο ην κέξνο
ηεο μεξάο νη θαιακώλεο ζπλνδεύνληαη από έλα πιήζνο δηαθνξεηηθώλ εηδώλ (Juncus
maritimus, Polygonum mitte, Cirsium palustre, Urtica urens, Rumex conglomeratus,
Sagitaria sagitifolia θιπ.). Δθηόο από ηελ παξαπάλσ θνηλσλία, αλαπηύζζεηαη θαηά ζέζεηο
κέζα ζε θαλάιηα κε ζηάζηκα λεξά ή ζε ξερά λεξά κηα δηαθνξεηηθή θνηλσλία κε
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επηθξαηέζηεξν ην είδνο Bolboschoenus maritimus. Σηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία απαληνύλ
ζπγρξόλσο ην Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani θαη ην Scirpus littoralis, ηα νπνία
έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ζηαζεξόηεηα αιιά δηαθνξεηηθή πιεζνθάιπςε θαηά ζέζεηο. Δίδε
πνπ ζπλνδεύνπλ ζπάληα ηε ζύλζεζε απηήο είλαη ηα αθόινπζα: Phragmites australis,
Typha latifolia, Aeluropus littoralis, Limonium sp. θαη Polypogon monspeliensis.
Υγξέο θνηιόηεηεο κεηαμύ ησλ ζηλώλ. Απαληνύλ ππό κνξθή θειίδσλ κεηαμύ ησλ
ακκνζηλώλ, ζρεδόλ ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπο, θαηαιακβάλνληαο όκσο ζπλνιηθά κηθξή
ζρεηηθά έθηαζε. Ζ κόλε αμηνζεκείσηε παξνπζία ηνπο ζε πιήξε αλάπηπμε είλαη ε πεξηνρή
πίζσ από ηηο παξάγθεο ζηελ παξαιία ηεο πεξηνρήο. Κπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ην
Saccharum ravennae ζε ηνύθεο κε κεγάιε ζηαζεξόηεηα θαη πιεζνθάιπςε. Άιια
ρισξηδηθά ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ηα Phragmites australis, Juncus acutus,
Amorpha fruticosa, Artemisia maritima, Scirpus holoschoenus θαη πνιιά είδε ησλ
ακκνζηλώλ.
Θακλώλεο κε Tamarix (Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & Bolos 1957). Eκθαλίδνληαη
θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Τνύζιαο, όπνπ ζρεκαηίδνπλ ππθλή βιάζηεζε, ελώ νη ππόινηπεο
εκθαλίζεηο ηνπο είλαη είηε απνζπαζκαηηθέο (κεκνλσκέλα άηνκα) είηε πνιύ
ππνβαζκηζκέλεο. Ζ ζύλζεζε ηνπ ππόξνθνπ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ απόζηαζε από ηελ
ζάιαζζα. Σηνπο ζακλώλεο, θνληά ζηε ζάιαζζα, ν ππόξνθνο ζπληίζεηαη από είδε όπσο:
Aster tripolium, Aeluropus littoralis, Salsola soda, θ.ά., ελώ ζ’ απηνύο πνπ βξίζθνληαη
καθξύηεξα εκθαλίδνληαη άιια είδε: Polypogon monspeliensis, Juncus gerardii,
Phragmites australis, θ.ά.
Μεζνγεηαθή αείθπιιε ζθιεξόθπιιε βιάζηεζε (Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947). Σην
βόξεην θπξίσο ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ δέιηα ηνπ πνηακνύ Σηξπκόλα ζπλαληάηαη ε
ζθιεξόθπιιε ζακλώδεο κεζνγεηαθή βιάζηεζε ζε πνιύ ππνβαζκηζκέλε κνξθή. Σπλήζσο
εκθαλίδεηαη ζε πςειό πνζνζηό ην είδνο Quercus coccifera, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από
δηάζπαξηα ζπλήζσο άηνκα ησλ ζακλσδώλ κεζνγεηαθώλ εηδώλ Pistacia terebinthus,
Paliurus australis, Phillyrea latifolia, Anthyllis hermanniae, θ.ά, θαζώο θαη από είδε ηεο
αλώηεξεο δώλεο ησλ θπιινβόισλ δαζώλ όπσο ηα Pyrus amygdaliformis, Crataegus
monogyna, Clematis flammula, θ.ά. Οη ραξαθηεξηζηηθόηεξεο πόεο πνπ ζπλαληώληαη ζηνπο
ρακεινύο απηνύο ζακλώλεο είλαη: Stipa bromoides, Chrysopogon gryllus, Brachypodium
sylvaticum, Koeleria sp., Rubia peregrina, θ.ά.
Ο θάζε ηύπνο βιάζηεζεο θαη ν θάζε βηόηνπνο, έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπίνπ. Ζ έληνλε ππνβάζκηζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή κεηώλεη ην
ιεηηνπξγηθό ξόιν ησλ επί κέξνπο νηθνζπζηεκάησλ, ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ
νηθνινγηθή ηνπ αμία.
Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί θύξηα ζηελ επαλαθνξά
ησλ θπζηθώλ ιεηηνπξγηώλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβνεζεζνύλ, εθεί όπνπ δελ κπνξνύλ
λα επαλέιζνπλ κε θπζηθό ηξόπν.
Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο εληζρύεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν από ην γεγνλόο
όηη έρεη επηιεγεί σο έλαο από ηνπο ηόπνπο πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία ζηνλ ειιεληθό
ρώξν (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ) θαη έρεη εληαρζεί ζην νηθνινγηθό δίθηπν "Φύζε 2000"
(Karagiannakidou et al. 2000).
Σπκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, παξά ην γεγνλόο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο
πεξηνρήο κειέηεο ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, εμαθνινπζεί ζήκεξα λα παξνπζηάδεη κία
αμηνζεκείσηε πνηθηιόηεηα ελδηαηηεκάησλ. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά δεκηνπξγνύλ
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επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξνπζία κηαο πινύζηαο νξληζνπαλίδαο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη αξθεηά κεγάινο αξηζκόο ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ. Ζ
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο, επίζεο ηελ θαζηζηά ζεκαληηθή γηα ηελ νξληζνπαλίδα,
ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαρείκαζεο αξθεηώλ εηδώλ. Καηά
ζπλέπεηα, επηβάιιεηαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ νηθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε ηέηνηα πνπ λα
εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία θαη επηβίσζε ησλ εηδώλ απηώλ.
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Ρόιος ηωλ κηθρολεκαηίωλ αθηίλες ζηε κορθογέλεζε θσηηάρωλ
Φαηοθσθώλ
Καξπνθύιιεο Γ., Καηζαξόο Χ. & Γαιάηεο Β.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, 157 84 Αζήλα.
Περίιεψε
Τα βιαζηεηηθά ππναθξαία θύηηαξα ησλ θαηνθπθώλ Sphacelaria rigidula θαη
Dictyota dichotoma, κεηά από ρξώζε κε rhodamine-phalloidin, παξνπζηάδνπλ έλα
έληνλν πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα δεζκώλ κηθξνλεκαηίσλ αθηίλεο (ΓΜΝΑ), πνπ έρνπλ
εγθάξζην πξνζαλαηνιηζκό ζε ζρέζε κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα αύμεζεο ηνπ ζαιινύ.
Μειέηε ηεο εζσηεξηθήο ζηνηβάδαο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο κε ην ειεθηξνληθό
κηθξνζθόπην δηέιεπζεο (ΗΜΓ) απνθάιπςε όηη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ λεναπνηηζέκελσλ κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο (ΜΙΚ) ζηα θύηηαξα ηεο S. rigidula ηαπηίδεηαη κε
εθείλνλ ησλ ΓΜΝΑ. Απηή ε ηαύηηζε ηνπ πξναζαλαηνιηζκνύ επηηξέπεη ηελ ππόζεζε όηη
ζηα θύηηαξα ησλ θαηνθπθώλ, πνπ δελ έρνπλ άιιν θπηηαξνζθειεηηθό πεξηθεξεηαθό
ζύζηεκα, νη ΓΜΝΑ είλαη ππεύζπλεο γηα ηε ζσζηή δηεπζέηεζε ησλ ΜΙΚ. Δπηπιένλ,
πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα από ηε ζπκκεηνρή ησλ ΓΜΝΑ ζην ζρεκαηηζκό πιαγίνπ
θιάδνπ ζηε S. rigidula εληζρύνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε.

Role of actin filaments in morphogenesis of brown algal cells
Karyophyllis D., Katsaros C. & Galatis B.
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
157 84 Athens, Greece.
Abstract
After staining of the brown algae Sphacelaria rigidula and Dictyota dichotoma with
rhodamine-phalloidin, the vegetative subapical cells show an intense cortical system of
actin filament bundles which are oriented transversely to the longitudinal axis of the
thallus. Study of the cell wall structure under the electron microscope revealed that the
internal, newly deposited cellulose microfibrils show a similar orientation. This allowed
the hypothesis that in brown algal cells, which do not have cortical microtubules, the
cortical actin filaments are involved in the orientation of the cellulose microfibrils of the
wall. This hypothesis is further supported by preliminary observations of the
organization of cortical actin filaments during branch formation in S. rigidula.
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Εηζαγωγή
Ο θπηηαξνζθειεηόο ηεο αθηίλεο απνηειεί ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηνπ θπηηθνύ
θπηηάξνπ θαη εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο όπσο ε θπηνπιαζκαηηθή ξνή, ν
βαξπηξνπηζκόο, ε θνξπθαία αύμεζε θαη ε θπηνθίλεζε (γηα βηβιηνγξαθία βιέπε κεηαμύ
άιισλ Staiger & Schlliwa 1987, Steer & Steer 1989, Steer 1990, Braun & Wasteneys
1998). Σηα Φαηνθύθε ππάξρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ
θπηηαξνζθειεηνύ ηεο αθηίλεο, νη νπνίεο κέρξη πξόζθαηα πεξηνξίδνληαλ ζηνπο γακέηεο
εηδώλ ηεο ηάμεο Fucales. Η αλάπηπμε θαηάιιειεο ηερληθήο παξαηήξεζεο κε
κηθξνζθνπία θζνξηζκνύ κεηά από ρξώζε κε rhodamine-phalloidin (Karyophyllis et al.
1999), έδσζε ηε δπλαηόηεηα κειέηεο ηεο νξγάλσζεο ησλ κηθξνλεκαηίσλ αθηίλεο θαη
ζηα βιαζηεηηθά θύηηαξα (Karyophyllis et al. 1999, 2000). Οη παξαπάλσ κειέηεο έδεημαλ
γηα πξώηε θνξά ηελ παξνπζία ελόο έληνλνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπζηήκαηνο ΓΜΝΑ, νη
νπνίεο ζηα αθξαία θύηηαξα ηεο S. rigidula θαίλεηαη όηη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ησλ ΜΙΚ (Karyophyllis et al. 2000). Σηε παξνύζα κειέηε γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα επεθηαζεί ε κειέηε θαη ζε άιινπο θπηηαξηθνύο ηύπνπο κε δηαθνξεηηθό
πξόηππν αύμεζεο θαη λα εμεηαζζεί θαηά πόζνλ ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ΜΙΚ ζηα
Φαηνθύθε ειέγρεηαη από ην πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα ΓΜΝΑ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γηα πιηθά, κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο θαη ρξώζεο βιέπε Karyophyllis et al. (1999,
2000).
Αποηειέζκαηα
Μειέηε βιαζηεηηθώλ ππναθξαίσλ θπηηάξσλ ηνπ θαηνθύθνπο S. rigidula κεηά από
ρξώζε κε rhodamine-phalloidin, απνθάιπςε έλα έληνλν πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα ππθλά
δηαηαγκέλσλ θαη παξαιιήισλ κεηαμύ ηνπο ΓΜΝΑ. Απηέο παξνπζηάδνπλ ειηθνεηδή έσο
εγθάξζηα δηεπζέηεζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα αύμεζεο ηνπ ζαιινύ (Δηθ. 1).
Οη ΓΜΝΑ ζε κεξηθά ζεκεία θαίλεηαη λα αλαζηνκώλνληαη, ρσξίο όκσο λα αιιάδεη ν
εγθάξζηνο πξνζαλαηνιηζκόο. Μειεηήζεθαλ ππναθξαία θύηηαξα ακέζσο κεηά ην
δεύηεξν θαη κέρξη 5-6 θύηηαξα πίζσ από ην θνξπθαίν. Σε πην ώξηκα ηκήκαηα ηνπ
ζαιινύ ε παξαηήξεζε ήηαλ δύζθνιε ιόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ησλ θπηηάξσλ θαη ηνπ
κεγάινπ πάρνπο ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ. Σε όια ηα θύηηαξα ν πξνζαλαηνιηζκόο
ησλ ΓΜΝΑ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ν ίδηνο.
Σηε D. dichotoma ην πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα ησλ ΓΜΝΑ κειεηήζεθε ζηα εμσηεξηθά
βιαζηεηηθά θύηηαξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ζαιινύ. Η παξνπζία ηνπ πεξηθεξεηαθνύ
ζπζηήκαηνο ΓΜΝΑ ήηαλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζαθήο θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο
ήηαλ επίζεο εγθάξζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ θαηά κήθνο άμνλα αύμεζεο ηνπ ζαιινύ (Δηθ. 5).
Μειέηε θαηάιιεισλ ηνκώλ θπηηάξσλ θαη ησλ δύν θπηώλ (S. rigidula θαη D.
dichotoma) κε ην ΗΜΓ έδεημε ραξαθηεξηζηηθή πνιύζηνηβε δνκή ηνπ θπηηαξηθνύ
ηνηρώκαηνο. Από απηέο ηηο ζηνηβάδεο ε εζσηεξηθή, ησλ λεναπνηηζέκελσλ ΜΙΚ, είρε
πξνζαλαηνιηζκό θάζεην πξνο ηνλ θαηά κήθνο άμνλα αύμεζεο ηνπ ζαιινύ (Δηθ. 3-6). Ο
πξνζαλαηνιηζκόο απηόο ηαπηηδόηαλ κε εθείλν ησλ πεξηθεξεηαθώλ ΓΜΝΑ (Δηθ. 2-4, 67). Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνύ πιάγηνπ θιάδνπ ζηε S.
rigidula, πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό κνξθνγελεηηθό θαηλόκελν, θαλέξσζαλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ηεο αθηίλεο κε θαζνξηζηηθό ηξόπν.
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Δηθόλα 1-7. 1, 5, ππναθξαία θύηηαξα ησλ θπηώλ S. rigidula (1) θαη D.
dichotoma (5), κεηά από ρξώζε ηεο αθηίλεο κε rhodamine-phalloidin.
Γηαθξίλνληαη εγθάξζηεο ΓΜΝΑ (Δηθ. 1, Χ1100. Δηθ. 5, Χ1600). 2,
ππναθξαίν θύηηαξν ηνπ θπηνύ S. rigidula, όπσο θαίλεηαη κε ην ΗΜΓ.
3, 4, κεγεζύλζεηο ησλ πεξηνρώλ πνπ δείρλνληαη κε απιό θαη δηπιό βέινο
ζηελ Δηθ. 2 (δηαθξίλνληαη εγθάξζηα ΜΙΚ. Χ 22000). 6, εμσηεξηθό
θύηηαξν ηνπ θπηνύ D. dichotoma, όπσο θαίλεηαη κε ην ΗΜΓ. 7,
πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ην πιαίζην, ζε κεγαιύηεξε κεγέζπλζε
(δηαθξίλνληαη εγθάξζηα ΜΙΚ. Χ 36.000).
σδήηεζε - σκπεράζκαηα
Η κνξθνγέλεζε ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ είλαη κηα αθξηβήο δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε
θπηηαξηθνύο ηύπνπο κε πνηθηιία ζρεκάησλ (λεθξνεηδή, ινβώδε θ.ιπ.) θαη θαζνξίδεηαη
κε αθξίβεηα από ηελ ελαπόζεζε ησλ ΜΙΚ ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο. Σηα αλώηεξα
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θπηά (Quader 1986, Giddings & Staehelin 1991) θαη ζε θύθε πνπ έρνπλ πεξηθεξεηαθνύο
κηθξνζσιελίζθνπο (ΜΣ) (βιέπε Tsekos 1999) έρεη δεηρζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ΜΣ ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ησλ ΜΙΚ. Τα θαηνθύθε ραξαθηεξίδνληαη από ηελ απνπζία πεξηθεξεηαθνύ θπηηαξνζθειεηνύ ΜΣ θαη από ηελ παξνπζία θεληξνζσκαηίσλ, ηα νπνία θαίλεηαη όηη απνηεινύλ ηα θέληξα νξγάλσζεο ησλ ΜΣ (Katsaros 1992). Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθόο θαη ν κεραληζκόο πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ΜΙΚ. Πξόζθαηα ζε
αθξαία θύηηαξα ηνπ θαηνθύθνπο S. rigidula δηαπηζηώζεθε ε παξνπζία πεξηθεξεηαθνύ
ζπζηήκαηνο ΓΜΝΑ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ΜΙΚ (Karyophyllis
et al. 2000). Σπγθεθξηκέλα, ζηα θνξπθαία απμαλόκελα απηά θύηηαξα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ΓΜΝΑ θαηά κήθνο ηνπ άμνλά ηνπο, πνπ
ζπκβαδίδεη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ λεναπνηηζεκέλσλ ΜΙΚ (Karyophyllis et al.
2000). Σηα αθξαία θύηηαξα ηεο D. dichotoma, πνπ δελ απμάλνπλ από εληνπηζκέλε
πεξηνρή νη πεξηθεξεηαθέο ΓΜΝΑ (Καξπνθύιιεο θαη. ζπλ. 1999) έρνπλ ηπραία δηάηαμε,
ε νπνία ζπκθσλεί κε ηε δηάηαμε ησλ ΜΙK (Dawes et al. 1960, 1961). Σηελ παξνύζα κειέηε έγηλε ζύγθξηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θπηηαξνζθειεηνύ ηεο αθηίλεο ζε δηαθνξεηηθνύο
θπηηαξηθνύο ηύπνπο θαη δηαπηζηώζεθε όηη νη πεξηθεξεηαθέο ΓΜΝΑ παξνπζηάδνπλ απόιπηε ζπκθσλία πξνζαλαηνιηζκνύ κε ηα ΜΙΚ. Δπίζεο, ν δαθηύιηνο αθηίλεο πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε δεκηνπξγία πιάγηνπ θιάδνπ ζηε S. rigidula θαίλεηαη όηη ζπκκεηέρεη
ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ζσιελνεηδνύο πξνηύπνπ ηνπ αξρηθνύ θπηηάξνπ ηεο δηαθιάδσζεο.
Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο:
A/ Ο πεξηθεξεηαθόο θπηηαξνζθειεηόο ηεο αθηίλεο απνηειεί γεληθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό
ησλ θπηηάξσλ ησλ θαηνθπθώλ.
Β/ Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ΓΜΝΑ πνηθίιιεη ζηνπο δηαθνξεηηθνύο θπηηαξηθνύο ηύπνπο
θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν αύμεζεο ηνπ θάζε θπηηάξνπ.
Γ/ Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ΓΜΝΑ ζπκπίπηεη κε απηόλ ησλ
λεναπνηηζέκελσλ ΜΙΚ ηεο εζσηεξηθήο ζηνηβάδαο.
Όια ηα παξαπάλσ εληζρύνπλ ηελ ππόζεζε όηη νη πεξηθεξεηαθέο ΓΜΝΑ ζπκκεηέρνπλ
ζηε κνξθνγέλεζε ησλ θπηηάξσλ ησλ θαηνθπθώλ, θαζνξίδνληαο ηε δηάηαμε ησλ ΜΙΚ.
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Ταμηλόκεζε, πξνέιεπζε θαη ζεξαπεπηηθέο ρξήζεηο ησλ θπηώλ πνπ
πσινύληαη σο βόηαλα ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο
Κιεθηνγηάλλε Β. & Κνθθίλε Σ.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο & Φπηνγεσγξαθίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Ο αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ θπηώλ πνπ πσινύληαη σο ζεξαπεπηηθά (βόηαλα) ζηελ
αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 165. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό (54%)
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ Διιάδα, 24% είλαη απνθιεηζηηθά εηζαγόκελα, ελώ
ηα ππόινηπα είλαη ηόζν ειιεληθά όζν θαη εηζαγσγήο. Από ηα ειιεληθήο πξνέιεπζεο
βόηαλα, 57% ζπιιέγνληαη από ηε θύζε, 21% θαιιηεξγνύληαη ελώ 22% είλαη ηόζν
απηνθπή όζν θαη θαιιηεξγνύκελα. Τα 165 βόηαλα αλήθνπλ ζε 171 taxa (γέλε, είδε,
ππνείδε) θαη είλαη κέιε 74 νηθνγελεηώλ, κε επηθξαηέζηεξεο ηηο αθόινπζεο: Labiatae (27
taxa), Compositae (16), Umbelliferae (9) θαη Rosaceae (8). Σηα βόηαλα απνδίδνληαη
ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο γηα 184 παζήζεηο, κε ζπρλόηεξα αλαθεξόκελεο ηηο παζήζεηο ηνπ
γαζηξεληεξηθνύ, ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.

The plant taxa sold as medicinal in the herbal market of
Thessaloniki: their origin and healing uses
Kleftoyanni V. & Kokkini S.
Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, School of Biology, Faculty of
Sciences, Aristotle University, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The herbal market of Thessaloniki trades with at least 165 medicinal plants. The
majority of them (54%) is of Greek origin, 24% is imported, whereas the rest is both
Greek and imported. Most of the Greek herbs (57%) are collected from the wild, 22% of
them are both collected from the wild and cultivated, whereas 21% of them are
cultivated. The total number of 165 herbs corresponds to 171 plant taxa (genera, species,
subspecies), which are members of 74 families. The most common families are: Labiatae
(27 taxa), Compositae (16), Umbelliferae (9) and Rosaceae (8). A total number of 184
diseases are recorded to be treated by herbs. Among the different diseases, the most
frequently mentioned are the digestive, urogenital and respiratory.
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Εηζαγσγή
Η βνηαλνζεξαπεία - πνπ ππήξμε ν ζεκαληηθόηεξνο ηξόπνο ζεξαπείαο ησλ παζήζεσλ
ηνπ αλζξώπνπ - επαλέξρεηαη ζήκεξα ζην πξνζθήλην θάησ από ην ζύλζεκα «επηζηξνθή
ζηε θύζε». Η πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη κηα καθξόρξνλε ηζηνξία. Από ηελ ίδξπζή
ηεο κέρξη ζήκεξα είλαη ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ θαη θέληξν εκπνξηθώλ αληαιιαγώλ.
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ βνηάλσλ, δει. ησλ θπηώλ πνπ
εκπνξεύνληαη σο ζεξαπεπηηθά, ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ν ηαμηλνκηθόο
πξνζδηνξηζκόο ηνπο. Δπίζεο, ε δηεξεύλεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ βνηάλσλ θαη ε
θαηαγξαθή ησλ ζεξαπεπηηθώλ ηδηνηήησλ πνπ απνδίδνληαη ζε απηά από ηνπο πσιεηέο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ βνηάλσλ, επηιέρζεθαλ ζπλνιηθά 12 θαηαζηήκαηα θαη 6
ιατθέο αγνξέο. Από ηνπο 18 ηόπνπο πώιεζεο ζπιιέρζεθαλ δείγκαηα βνηάλσλ, ν
ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ νπνίσλ έγηλε κε βάζε ηα ρισξηδηθά ζπγγξάκκαηα ησλ:
Davis (1965-1985), Strid (1986), Strid & Tan (1991, 1997), Tutin et al. (1968-1980,
1993). Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα ησλ δεηγκάησλ δελ ήηαλ
επαξθή γηα ηνλ ηαμηλνκηθό ηνπο πξνζδηνξηζκό ε απόδνζε ησλ επηζηεκνληθώλ
νλνκάησλ έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο: Bruneton (1993), Samuelsson (1992), Trease &
Evans (1983) θαζώο θαη κε πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν. Η ζπιινγή ησλ
πιεξνθνξηώλ από ηνπο πσιεηέο έγηλε κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πξνέιεπζε ησλ
βνηάλσλ θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Από ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεξαπεπηηθώλ θπηώλ ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο,
πξνέθπςε όηη ζπλνιηθά πσινύληαη 165 δηαθνξεηηθά βόηαλα. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό
(65%) εκθαλίδεηαη ζε ιηγόηεξνπο από 6 ηόπνπο πώιεζεο ελώ κόλν ην 15% εκθαλίδεηαη
ζε πεξηζζόηεξνπο από 12 ηόπνπο πώιεζεο. Τα πιένλ θνηλά βόηαλα, πνπ εκθαλίδνληαη
ζε πεξηζζόηεξνπο από 15 ηόπνπο πώιεζεο είλαη ηα αθόινπζα: ρακόκειν, θαζθόκειν,
κέληα, ινπΐδα, καληδνπξάλα, κέιηζζα, ηίιην, ηζάη ηνπ βνπλνύ, ηζνπθλίδα, θύιια
Αιεμαλδξείαο, βάιζακν, βαζηιηθόο, γιπθάληζνο θαη δπόζκνο.
Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ βνηάλσλ πνπ πσινύληαη ζηελ αγνξά ηεο
Θεζζαινλίθεο πξνέξρνληαη από ηελ Διιάδα (Δηθ. 1). Από ηα 126 ειιεληθήο
πξνέιεπζεο βόηαλα, ηα 72 ζπιιέγνληαη από ηε θύζε, π.ρ. ην βάιζακν, ηα 26
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από θαιιηέξγεηεο, π.ρ. ν βαζηιηθόο θαη ηα 28 πξνέξρνληαη
ηόζν από θπζηθνύο πιεζπζκνύο όζν θαη από θαιιηέξγεηεο, π.ρ. ε ξίγαλε.
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Ο ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ βνηάλσλ έδεημε όηη ηα 165 βόηαλα αληηζηνηρνύλ
ζε 171 taxa (γέλνο, είδνο, ππνείδνο). Αλήθνπλ ζε 4 νηθνγέλεηεο Πηεξηδνθύησλ θαη 70
νηθνγέλεηεο Σπεξκαηνθύησλ. Οη πινπζηόηεξεο ζε αξηζκό taxa νηθνγέλεηεο είλαη νη:
Labiatae (27 taxa), Compositae (16), Umbelliferae (9) θαη Rosaceae (8). Η ζπζρέηηζε
ησλ θνηλώλ-εκπνξηθώλ νλνκάησλ κε ηα επηζηεκνληθά νλόκαηα έδεημε όηη:
I.
Υπάξρνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο νλνκαζίεο γηα ην ίδην taxon, π.ρ. ην
Origanum vulgare subsp. vulgare πσιείηαη σο ηζάη Γξάκαο, θόθθηλν ηζάη,
Πνληηαθό ηζάη.
II. Γηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ θπηνύ εκπνξεύνληαη κε δηαθνξεηηθό όλνκα, π.ρ.
νη θαξπνί θαη ηα θύιια ηνπ Senna alexandrina πσινύληαη κε ηα θνηλά νλόκαηα
θύιια Αιεμαλδξείαο θαη ζηλλακηθή, αληίζηνηρα.
III. Τα ίδηα ηκήκαηα ηνπ θπηνύ πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθνξεηηθή επεμεξγαζία έρνπλ
δηαθνξεηηθό εκπνξηθό όλνκα, π.ρ. ηα θύιια ηνπ Camellia sinensis εκπνξεύνληαη
σο καύξν ή πξάζηλν ηζάη.
IV. Τν ίδην θνηλό όλνκα απνδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά taxa, π.ρ.κε ην όλνκα ηζάη ηνπ
βνπλνύ πσινύληαη 5 δηαθνξεηηθά taxa ηνπ γέλνπο Sideritis.
V. Τν θνηλό όλνκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθή ηαμηλόκεζε, π.ρ. σο κέληα
ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο πσινύληαη θπηά ηνπ είδνπο Acinos suaveolens.
Σηα βόηαλα απνδίδνληαη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο γηα 184 παζήζεηο. Σηελ Δηθ. 2
θαίλεηαη όηη νη ζπρλόηεξα αλαθεξόκελεο παζήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην γαζηξεληεξηθό, ην
νπξνπνηνγελλεηηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα .
Η ζύγθξηζε ηεο αγνξάο βνηάλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ αληίζηνηρε αγνξά ηεο
Άγθπξαο (Bingol 1995) έδεημε όηη 70 (41%) από ηα taxa πνπ πσινύληαη ζηελ αγνξά ηεο
Θεζζαινλίθεο απαληώληαη θαη ζηελ Άγθπξα.
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Δηθόλα 2. Οη ζπρλόηεξα αλαθεξόκελεο παζήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνηείλνληαη
ζεξαπείεο κε βόηαλα (% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αλαθνξώλ).
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Η ‘ρίγαλε’ ζηελ αγορά ηες Θεζζαιολίθες: αηζέρηα έιαηα θαη
αληηκηθροβηαθή δράζε
Κθεθημβζάκκδ1 Β., Κμονέαξ2 Γ., Σζανμπμύθμο2 Α. & Κμηηίκδ1 Σ.
1

Δνβαζηήνζμ Σοζηδιαηζηήξ Βμηακζηήξ ηαζ Φοημβεωβναθίαξ, Τμιέαξ Βμηακζηήξ, Τιήια
Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ, 54006 Θεζζαθμκίηδ.
2
Δνβαζηήνζμ Μζηνμαζμθμβίαξ, Τμιέαξ Γεκεηζηήξ, Ακάπηολδξ ηαζ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ,
Τιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ, 54006 Θεζζαθμκίηδ.

Περίιεψε
Ο ηαλζκμιζηόξ πνμζδζμνζζιόξ 30 δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’ από ηδκ αβμνά ηδξ
Θεζζαθμκίηδξ έδεζλε όηζ ζε αοηά οπάνπμοκ θοηά πμο ακήημοκ ζε 6 taxa, ιέθδ ηωκ
βεκώκ Origanum, Coridothymus ηαζ Satureja. Η πενζεηηζηόηδηα ηωκ δεζβιάηωκ
‘νίβακδξ’ ζε αζεένζμ έθαζμ ηοιαίκεηαζ από 0,16 (δείβια απμηεθμύιεκμ απμηθεζζηζηά
από O. vulgare ssp. vulgare) ιέπνζ 8,01 ml.100g-1 (δείβια απμηθεζζηζηά από O. vulgare
ssp. hirtum). Τα αζεένζα έθαζα όθωκ ηωκ δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’, εηηόξ ημο O. vulgare ssp.
vulgare, έδεζλακ ζδιακηζηά επίπεδα ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ ζε 7 ζηεθέπδ ααηηδνίωκ.

The ‘oregano’ plants in the market of Thessaloniki: essential oils and
antimicrobial activity
Kleftoyanni1 V., Koureas2 D., Sivropoulou2 A. & Kokkini1 S.
1

Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, Department of Botany, School
of Biology, Aristotle University, 54006 Thessaloniki, Greece.
2
Laboratory of Microbiology, Department of Genetics, Development and Molecular
Biology, School of Biology, Aristotle University, 54006 Thessaloniki, Greece.

Abstract
The taxonomic identification of 30 «oregano» samples from the market of the city of
Thessaloniki has shown that they consist of 6 taxa, members of the genera Origanum,
Coridothymus and Satureja. The essential oil content of the commercial samples varies
from 0.16 (sample consisting only of O. vulgare ssp. vulgare) up to 8.01 ml.100g-1
(consisting only of O. vulgare ssp. hirtum). All the essential oils, with the exception of
O. vulgare ssp. vulgare, exhibited high levels of antimicrobial activity against 7
bacterial strains.
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Εηζαγωγή
H ‘νίβακδ’ είκαζ ημ πθέμκ δδιμθζθέξ άνηοια ηδξ εθθδκζηήξ παναδμζζαηήξ ημογίκαξ,
ημ μπμίμ έπεζ ζήιενα δζαδμεεί δζεεκώξ, ιζα ηαζ δ βεύζδ ηδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
παναζηεοή ηωκ μκμιαγόιεκωκ ‘ethnic’ θαβδηώκ.
Σύιθωκα ιε ημ άνενμ 42 ημο Κώδζηα ηνμθίιωκ, πμηώκ ηαζ ακηζηεζιέκωκ ημζκήξ
πνήζδξ (Γεκζηό Χδιείμ ημο Κνάημοξ 1988) ωξ ‘νίβακδ’ παναηηδνίγμκηαζ ‘ηα
απμλεναιέκα άκεδ ηαζ θύθθα ημο είδμοξ Origanum vulgare L. ηαζ άθθωκ εζδώκ, πμο
πνέπεζ κα είκαζ απαθθαβιέκα θύθθωκ άθθωκ όιμζωκ θοηώκ ηαζ κα πενζέπμοκ αζεένζμ
έθαζμ ημοθάπζζημκ 0,5%’.
Σημπόξ ηδξ πανμύζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηαλζκμιζηά ηδ ‘νίβακδ’ πμο
πωθείηαζ ζηδκ αβμνά ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ηδκ πενζεηηζηόηδηά ηδξ ζε αζεένζμ έθαζμ ηαζ
ηδκ ακηζιζηνμαζαηή ηδξ δνάζδ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Τνζάκηα δείβιαηα ‘νίβακδξ’ από ηδκ αβμνά ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαλζκμιήεδηακ ιε
αάζδ ηδ ιμνθμθμβία ηωκ ηαθύηωκ πμο οπήνπακ ζε ηάεε δείβια (Tutin et al. 1972,
Kokkini 1997). Η πνμέθεοζή ημοξ ηαηαβνάθδηε ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηωκ
πωθδηώκ. Ο έθεβπμξ ηδξ πενζεηηζηόηδηάξ ημοξ ζε αζεένζα έθαζα (ΑΔ) έβζκε ιε πνήζδ
ηδξ ζοζηεοήξ Clevenger. Μεηά ηδκ παναθααή ηωκ ΑΔ, ηα 15 από αοηά εθέβπεδηακ ωξ
πνμξ ηδκ ακηζιζηνμαζαηή ημοξ δνάζδ.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Ο ηαλζκμιζηόξ πνμζδζμνζζιόξ ηωκ 30 ειπμνζηώκ δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’ έδεζλε ηδκ
ύπανλδ 6 δζαθμνεηζηώκ taxa, ιέθδ ηωκ βεκώκ Origanum, Coridothymus ηαζ Satureja.
Τα 15 δείβιαηα απμηεθμύκηακ ιόκμ από θοηά ημο O. vulgare ssp. hirtum, εκώ 12 ήηακ
ιίβιαηα δύμ ή ηαζ ηνζώκ taxa (Πίκ. 1). Από ηα 24 ιδ ζοζηεοαζιέκα δείβιαηα ηα 22
είπακ εθθδκζηή πνμέθεοζδ, εκώ ηα δύμ ήηακ εζζαβόιεκα από ηδκ Τμονηία.
Η πενζεηηζηόηδηα ζε ΑΔ ηωκ ειπμνζηώκ δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’, ιε ελαίνεζδ ημ O.
vulgare ssp. vulgare, ήηακ ιεβαθύηενδ από 0,5%. Τα πθμοζζόηενα δείβιαηα ήηακ αοηά
πμο απμηεθμύκηακ ιόκμ από O. vulgare ssp. hirtum (Μ.Ο. 4.20 1.93%), δζεεκώξ
βκωζηό ωξ ‘Greek oregano’, πμο εεωνείηαζ ωξ δ ηαθύηενδξ πμζόηδηαξ ‘νίβακδ’
(Kokkini 1997). Οζ ιεβαθύηενεξ ηζιέξ ΑΔ ανέεδηακ ζε δείβιαηα πμο πνμένπμκηακ από
κόηζεξ (Ταΰβεημξ), κδζζωηζηέξ (Σηζάεμξ) ή παναεαθάζζζεξ (Άβζμ Όνμξ, Κααάθα)
πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ (Πίκ. 1). H θζακζηή ηζιή πώθδζδξ δεκ εηθνάγεζ ηδκ πμζόηδηα ηδξ
‘νίβακδξ’, δδθ. ηδκ πενζεηηζηόηδηά ηδξ ζε ΑΔ.
΄Οθα ηα ΑΔ, εηηόξ ημο O. vulgare ssp. vulgare, έδεζλακ ζδιακηζηά επίπεδα
ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ (Δζη. 1). Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ ααηηήνζμ Pseudomonas
aeruginosa (12469) πμο πανμοζίαζε ακεεηηζηόηδηα ζε όθα ηα ΑΔ πμο δμηζιάζηδηακ.
Τμ επίπεδμ ηδξ ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ ηωκ ΑΔ ηοιαίκεηαζ ηόζμ ιεηαλύ ηωκ
δζαθμνεηζηώκ ααηηδνίωκ όζμ ηαζ ιεηαλύ δζαθμνεηζηώκ ζηεθεπώκ ημο ίδζμο ααηηδνίμο.
Δίκαζ βκωζηό όηζ δ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηωκ ΑΔ ηδξ ‘νίβακδξ’ μθείθεηαζ ηονίωξ ζηα
θαζκμθζηά ζοζηαηζηά ημοξ (εοιόθδ, ηανααηνόθδ, Sivropoulou et al. 1996).
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Πίκαηαξ 1. Ταλζκόιδζδ ηαζ απόδμζδ ζε ΑΔ ηωκ 30 ειπμνζηώκ δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’.
AE
Taxon
Κωδζηόξ (ml.100g-1)

O. vulgare ssp. hirtum & O. vulgare ssp. vulgare

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

6.75
4.69
1.10
3.88
4.88
5.63
3.25
2.38
0.83
3.50
4.38
3.42
5.75
4.50
8.01
0.29
0.16
1.38

O. vulgare ssp. hirtum & O. x intercedens

E19

2.67

O. onites & O. x intercedens

E20

2.75

O. vulgare ssp. hirtum & O. onites & O. x intercedens

E21

2.25

E22

0.88

T1

1.50

T2

1.38

Σ1

1.92

O. onites

Σ2
Σ3
Σ4
Σ5

1.75
1.33
0.94
1.33

O. onites & C. capitatus

Σ6

1.31

Origanum vulgare
ssp. hirtum

O. vulgare ssp. vulgare

O. vulgare ssp. hirtum, O. onites &
Coridothymus capitatus
O. vulgare ssp. hirtum, C. capitatus
& Satureja thymbra
O. vulgare ssp. hirtum, O. onites & C. capitatus
O. vulgare ssp. hirtum,
O. onites & O. x intercedens
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180
160
140
120
100
80
60
40

Σ5

Σ4

Σ2

Τ2

Ε20

Ε17

Ε14

Ε13

Ε12

Ε10

Ε7

Ε6

Ε5

0

Ε4

20

Ε1

Διάμετρος ζώνης αναστολής (mm)
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Αιθέριο έλαιο "ρίγανης"

Staphylococcus aureus 9518
Bacillus sub tilis 3610
Escherichia coli 12210
Salmonella typhimurium 10248

Staphylococcus aureus 8625
Escherichia coli 8879
Rhizob ium leguminosarum 11478

Δζηόκα 1. Ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηωκ αζεενίωκ εθαίωκ ειπμνζηώκ δεζβιάηωκ ‘νίβακδξ’
(βζα ημοξ ηωδζημύξ ηωκ ΑΔ, αθ. Πίκ. 1).
Οζ πμζμηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ δνάζδξ ηωκ ΑΔ ζηα ααηηδνζαηά ζηεθέπδ
οπμδδθώκμοκ δζαθμνέξ ζηδκ πμζμηζηή ζύζηαζδ ηωκ πνώηωκ.
Τα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμύζαξ ενβαζίαξ απμδεζηκύμοκ όηζ δ ‘νίβακδ’, πμο
δζαηίεεηαζ ζηδκ αβμνά, είκαζ ελαζνεηζηά πμζηίθδ ζε όηζ αθμνά ηδκ πνώηδ ύθδ ηαζ ηα
πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ. Η ζζπονή ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηωκ ΑΔ ηδξ ‘νίβακδξ’
ηδκ ηαεζζημύκ έκα ζδιακηζηό δζαηνμθζηό ζοιπθήνωια.
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H οικολογική ηασηόηηηα ηφν ενδημικών θσηών ζηα περιβάλλονηα
θφηιάς ηφν Mεζογειακών οικοζσζηημάηφν ηης Δλλάδας
Κόθθνξεο Ι. & Αξηαλνύηζνπ Μ.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σρνιή Θεηηθώλ Επηζηεκώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,
Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, 157 84 Αζήλα.
Περίληυη
Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε νηθνινγηθή ηαπηόηεηα ησλ ελδεκηθώλ taxa, ηα
νπνία πεξηνξίδνληαη ζηα πεξηβάιινληα θσηηάο ησλ Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο
Ειιάδαο. Η κειέηε ήηαλ βηβιηνγξαθηθή θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ όιεο νη δπλαηέο πεγέο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ θσδηθνπνηήζεθαλ,
κεηαζρεκαηίζζεθαλ θαη εηζήρζεθαλ ζε κία ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ
(MEDENDEM). Τα θύξηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: ηα ελδηαηηήκαηα όπνπ θύνληαη
ραζκόθπηα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα θηινμελνύλ ελδεκηθά taxa. Η
νηθνγέλεηα κε ηελ πςειόηεξε ζπκκεηνρή ζηα Μεζνγεηαθά ελδεκηθά taxa είλαη ε
Liliaceae ελώ ε πιένλ θνηλή βηνηηθή κνξθή είλαη απηή ησλ εκηθξππηνθύησλ. Η
πιεηνςεθία ησλ taxa είλαη πνιπεηείο πόεο, δηαζέηεη θαη ηνπο δύν κεραληζκνύο
αλαγέλλεζεο (αλαβιάζηεζε θαη θύηξσζε ζπεξκάησλ) θαη είλαη ρακεινύ ύςνπο, κε
θύιια καιαθά θαη ζρεηηθά κηθξά, ρσξίο αδέλεο, κε ηξίρσζε. Τα πεξηζζόηεξα από απηά
απνμεξαίλνληαη ην θαινθαίξη θαη πεξλνύλ ηελ μεξή πεξίνδν δηαηεξώληαο ιεζαξγηθό ην
ππόγεην ηκήκα ηνπο.

Σhe ecological profile of the endemic plants in the fire-prone
environments of the Μediterranean ecosystems of Greece
Kokkoris I. & Arianoutsou M.
University of Athens, Department of Biology, Section of Ecology and Systematics,
Panepistimiopolis 157 84, Athens, Greece.
Abstract
In the present work, the ecological profile of the endemic taxa restricted to the fireprone environments of the Mediterranean ecosystems of Greece was studied. An
extended and thorough literature review was performed. The collected information was
grouped, transformed and then entered in an electronic database (MEDENDEM). The
main results are the following: the habitats, where the chasmophytes grow, demonstrate
the highest probability of hosting endemic taxa. The family with the highest
contribution is the Liliaceae, while hemicryptophytes are the most common life form.
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The majority of the taxa is perennial herbs and possesses both regeneration modes
(resprouting and seeding). They are plants of low height, malacophylles, with relatively
small leaves, without glands, and tomentose. Most of them loose their leaves - and
branches - in summer, surviving during the dry period by keeping dormant their belowground organs.
Διζαγφγή
Η θσηηά είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο νηθνινγηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε
δηακόξθσζε ησλ Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ θόζκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμέιημήο ηνπο. Η Ειιάδα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ
ηνπ Μεζνγεηαθνύ θιίκαηνο, θηινμελεί κεγάιν αξηζκό θπηηθώλ taxa ηα νπνία
ππνινγίδνληαη ζε ~6000. Μεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο απνηειείηαη από
ελδεκηθά taxa (~1300), ηα νπνία απαληώληαη είηε πεξηνξηζκέλα ζε κία ηνπνζεζία ή
έρνπλ επξύηεξε εμάπισζε. Πεξίπνπ ην 50% απηώλ απαληάηαη ζε ηππηθά Μεζνγεηαθέο
πεξηνρέο. Από ηα 600 πεξίπνπ taxa Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ επηιέρζεθαλ εθείλα
πνπ θύνληαη απνθιεηζηηθά ζε πεξηνρέο κε πςόκεηξν <600 m ζηε Βόξεην Ειιάδα, <800
m ζηε Νόηην Ειιάδα, θαζώο θαη ην ζύλνιν απηώλ πνπ θύνληαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
θαη ηνπ Ινλίνπ. Έλα δεύηεξν θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ην θαηά πόζν ην ελδηαίηεκα ησλ
taxa απηώλ πθίζηαηαη ηε δξάζε ηεο θσηηάο (δειαδή εμαηξέζεθαλ παξαζαιάζζηνη
βξάρνη, ακκνζίλεο θαη βξαρνλεζίδεο). Τν δεύηεξν απηό ραξαθηεξηζηηθό απνηέιεζε θαη
ην θξηηήξην γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 307 taxa πνπ κειεηήζεθαλ.
Μέθοδοι
Τν εξεπλεηηθό εξώηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ην θαηά πόζν ηα
πξναλαθεξζέληα ελδεκηθά taxa είλαη έλα ηπραίν ζύλνιν θπηώλ ή παξνπζηάδνπλ θνηλέο
ηάζεηο ζε όηη αθνξά ηα γλσξίζκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πξνεγνύκελεο ππόζεζεο επηιέρζεθε κία ζεηξά ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ
θπηώλ απηώλ. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ ζρέζε κε ηε βηνινγία θαη ηελ νηθνινγία
ησλ ππό κειέηε θπηώλ (π.ρ. βηνηηθή κνξθή, απμεηηθή κνξθή), ηδηόηεηεο πνπ θαίλεηαη
όηη θαηαδεηθλύνπλ κεραληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά ώζηε λα
αληηκεησπίδνπλ ηε δξάζε ηεο θσηηάο (π.ρ. κεραληζκόο αλαγέλλεζεο). Σην θαζέλα από
ηα παξαπάλσ δόζεθε κηα ηηκή πνπ αληηζηνηρνύζε είηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε
κεγέζνπο, είηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Η δεκηνπξγία ησλ θιάζεσλ βαζίζηεθε
ζηε βηβιηνγξαθία (Specht et al. 1988) θαζώο θαη ζηε ‘γλώκε εηδηθνύ’ (expert’s
opinion). Τα δεδνκέλα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θιάζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ
βαζίζηεθαλ ζε ινγηθνύο θαλόλεο, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Phitos et al. 1995, θηι.),
θαζώο θαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ‘Chloris’ (Georghiou & Delipetrou
2000). Η ζπγθεληξσζείζα πιεξνθνξία ζπγθξόηεζε κηα ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ
(MEDENDEM), εθαξκόδνληαο ην ινγηζκηθό ηεο Microsoft Access.
Αποηελέζμαηα
Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ σο εμήο (βι.
Εηθ. 1-6).
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71%
19%

22%

12%
8%
6%

22%
4% 4%

2% 1%

Φσλλοβόλα δάζη
Παρότθια ενδιαιηήμαηα
Ανοιτηά ενδιαιηήμαηα με πόες
Αείθσλλοι ζκληρόθσλλοι θαμνώνες
Υαμηλοί αείθσλλοι ζκληρόθσλλοι θαμνώνες ζε αζβεζηολίθοσς
Γάζη κφνοθόρφν
Ανθρφπογενή ενδιαιηήμαηα (πρανή δρόμφν, αγροί κλπ.)
Φρύγανα
Βρατώδη ενδιαιηήμαηα
Υαζμόθσηα ζε γκρεμνούς, ζτιζμές, κλπ.

Εηθόλα 1. Καηαλνκή (%) αλά ηύπν
ελδηαηηήκαηνο ησλ ελδεκηθώλ taxa ζηα
πεξηβάιινληα θσηηάο ησλ Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο.

14%
3% 2%

ΑΓΝΩΣΟ

<10cm

10%
10-49cm

50-100cm

>1m

Εηθόλα 4. Κιάζεηο πςώλ ησλ ελδεκηθώλ
taxa ζηα πεξηβάιινληα θσηηάο ησλ
Μεζνγεηαθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο
Ειιάδαο.

87%
80.46%

19.22%

0.33%

ΠΟΔ

ΘΑΜΝΟΙ

ΓΔΝΓΡΑ

Εηθόλα 2. Φάζκα απμεηηθώλ κνξθώλ
ησλ ελδεκηθώλ taxa ζηα πεξηβάιινληα
θσηηάο
ησλ
Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο.

5%

5%

3%

ΑΓΝΩΣΟ

ΗΜΙΚΛΗΡΟΦΤΛΛΑ

ΜΑΛΑΚΟΦΤΛΛΑ

ΑΡΚΩΓΗ

Εηθόλα 5. Εκθάληζε ζθιεξνθπιιίαο ζηα
ελδεκηθά
taxa ησλ πεξηβαιιόλησλ
θσηηάο
ησλ
Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο.
53%

12%
29%

14%

ΑΝΑΒΛΑΣΑΝΟΝΣΑ

59%

ΑΝΑΒΛΑΣΑΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΜΟΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΑ
ΠΕΡΜΟΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΑ

Εηθόλα 3. Μεραληζκόο αλαγέλλεζεο ησλ
ελδεκηθώλ taxa ζηα πεξηβάιινληα
θσηηάο
ησλ
Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο.

13%

20%

ΑΓΝΩΣΟ

<0.25 cm2

0.25-12.25 cm2

>12.25 cm2

Εηθόλα 6. Κιάζεηο κεγέζνπο θύιισλ
ησλ ελδεκηθώλ taxa ζηα πεξηβάιινληα
θσηηάο
ησλ
Μεζνγεηαθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο Ειιάδαο.
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1. Τα ελδηαηηήκαηα ζηα νπνία θύνληαη ηα ραζκόθπηα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιύηεξε
πηζαλόηεηα λα θηινμελνύλ ελδεκηθά taxa, ζπγθξηλόκελα κε ηα ππόινηπα ελδηαηηήκαηα
πνπ ππόθεηληαη ηε δξάζε ηεο θσηηάο.
2. Οη νηθνγέλεηεο κε ηελ πςειόηεξε ζπκκεηνρή ζηα ελδεκηθά taxaa είλαη θαηά ζεηξά
απηέο ησλ Liliaceae, Caryophyllaceae θαη Compositae.
3. Οη πιένλ θνηλέο βηνηηθέο κνξθέο είλαη απηέο ησλ εκηθξππηνθύησλ, ρακαηθύησλ
θαη γεσθύησλ. Είλαη εληππσζηαθή ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ ζεξνθύησλ.
4. Η πιεηνςεθία ησλ taxa είλαη πνιπεηείο πόεο.Τα πεξηζζόηεξα taxa δηαζέηνπλ θαη
ηνπο δύν κεραληζκνύο αλαγέλλεζεο (αλαβιάζηεζε θαη θύηξσζε ζπεξκάησλ).
5. Τα πεξηζζόηεξα taxa είλαη ρακεινύ ύςνπο (10-49cm), κε θύιια καιαθά (87%),
ζρεηηθά κηθξά (0,25-12,25 cm2 ζε πνζνζηό 53% ), ρσξίο αδέλεο (86%), κε ηξίρσζε
(55%), ηα νπνία απνμεξαίλνληαη ην θαινθαίξη (72%) θαη πεξλνύλ ηελ μεξή πεξίνδν
δηαηεξώληαο κόλν ην ππόγεην ηκήκα ηνπο.
Δσταριζηίες
Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κεξηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Ε.Ε
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Σσκβοιή ζηε τιφρίδα ηοσ όροσς Διηθώλα (Σηερεά Διιάδα)
Κνθκνηόο Δ. & Γεσξγηάδεο Θ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκηo Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Με ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά δεδνκέλα, ε ρισξίδα ηνπ όξνπο Διηθώλα απνηειείηαη
από 1010 taxa, ηα νπνία αλήθνπλ ζε 96 νηθνγέλεηεο θαη 446 γέλε. Τα 604 από ηα 1010
taxa απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο, ελώ από ηα 82 Διιεληθά θαη 42 Βαιθαληθά ελδεκηθά
taxa ηα 49 θαη 21, αληίζηνηρα, αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ην όξνο. Αλαιύνληαο
ην βηνθάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο πξνέθπςε όηη ηα ζεξόθπηα ππεξέρνπλ κε πνζνζηό
35,94%, ελώ αθνινπζνύλ ηα εκηθξππηόθπηα κε πνζνζηό 31,78%. Ζ ρσξνινγηθή
αλάιπζε θαλεξώλεη ην κεζνγεηαθό ραξαθηήξα ηεο ρισξίδαο πνπ απνδίδεηαη ζηε
γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ όξνπο κέζα ζηνλ Διιαδηθό θαη θαη’ επέθηαζε Μεζνγεηαθό ρώξν.
O ραξαθηήξαο απηόο εθδειώλεηαη κε ηε κεγάιε παξνπζία ησλ Μεζνγεηαθώλ
γεσζηνηρείσλ (54,91%). Από ηα 17 taxa πνπ εληάζζνληαη ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο
επηθηλδπλόηεηαο θαηά ΗUCN, ηα 12 είλαη ελδεκηθά, ελώ ππάξρνπλ 5 taxa πνπ αλήθνπλ
ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ Red Data Book. Eπίζεο, 29 taxa
εληάζζνληαη ζην Π.Γ. 67/81 θαη 14 ζεσξνύληαη σο απεηινύκελα ζύκθσλα κε ην
WCMC.

Contribution to the flora of mount Elikon (Sterea Ellas, Greece)
Kokmotos E. & Georgiadis Th.
Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
According to the data available at present, the flora of Mount Elikon consists of
1010 taxa, which belong to 96 families and 446 genera. A total of 604 taxa are
considered as new records. Of the 82 Greek and 42 Balkan endemics, 49 and 21 taxa
have been reported, respectively, for the first time. After having analyzed the life
spectrum of the flora, it is evident that the percentage of the therophytes is the highest
(35,94%), while the hemicryptophytes follow with a percentage of 31,78%. The
chorological analysis reveals that the flora has a strong Mediterranean character, as
evidenced by the high percentage of the Mediterranean elements (54,91%). This fact is
attributed to the geographical position of the mountain within the Greek and the
Mediterranean area. A total of 17 taxa are currently included to one of the IUCN
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categories, 12 are endemics, while 5 taxa belong to the Red Data Book categories.
Moreover, 29 taxa are included to P.D. 67/81, while 14 are threatened according to
WCMC.
Δηζαγφγή
Ζ νξνζεηξά ηνπ Διηθώλα βξίζθεηαη ζηε Σηεξεά Διιάδα θαη εηδηθόηεξα ζην λόηην
ηκήκα ηνπ λνκνύ Βνησηίαο. Καηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 710.000 ζηξεκκάησλ θαη
έρεη θαηεύζπλζε από ΒΓ πξνο ΝΑ. Τελ νξνζεηξά ζπγθξνηνύλ ηα παξαθάησ επηκέξνπο
όξε: Εαγαξάο (1525 m), Παιηνβνύλα (1748 m), Καθνηνπηά (1569 m), Παμηβάια (1433
m), Μεγάιε Λνύηζα (1549 m) θαη Κνιιηέδεο (1309 m). Ο Διηθώλαο δνκείηαη θπξίσο
από αζβεζηόιηζν αιιά θαη από θιύζρε.
Σηε παξνύζα εξγαζία αλαιύεηαη ε γλσζηή σο ζήκεξα ρισξίδα ηνπ όξνπο Διηθώλα,
απνηέιεζκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο θαη ηεο έξεπλαο ησλ ζπγγξαθέσλ,
παξνπζηάδεηαη ην βηνθάζκα θαη ην ρσξνινγηθό θάζκα ηεο ρισξίδαο, ελώ παξαζέηνληαη
ηα taxa πνπ απεηινύληαη θαη βξίζθνληαη θάησ από θαζεζηώο πξνζηαζίαο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Οη ζπιινγέο ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ Απξίιην ηνπ 1996
έσο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1997 θαη θπιάζζνληαη ζην Βνηαληθό Μνπζείν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε ζθνπό λα ελζσκαησζνύλ ζην γεληθό Δξκπάξην.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ taxa ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα ζπγγξάκκαηα:
Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980, 1993), Flora of Turkey and the East Aegean
Islands (Davis 1964-1985, Davis et al. 1980), Mountain Flora of Greece (Strid 1986,
Strid & Tan 1991) θαη Flora Hellenica (Strid & Tan 1997). Όζνλ αλαθνξά ηελ
νλνκαηνινγία, ιάβακε ππόςε ηελ Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980, 1993), θαζώο
θαη λεόηεξα δεδνκέλα όπσο απηά παξνπζηάδνληαη από ηα έξγα: Flora Hellenica (Strid &
Tan 1997), Med-Checklist (Greuter et al. 1984-1989) θαη Mountain Flora of Greece
(Strid 1986, Strid & Tan 1991).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Φιφρηδηθή αλάισζε

Ζ κέρξη ζήκεξα γλσζηή ρισξίδα ηνπ όξνπο Διηθώλα αλέξρεηαη ζε 1010 taxa (797
είδε θαη 213 ππνείδε) από ηα νπνία 12 είλαη Πηεξηδόθπηα θαη 998 Σπεξκαηόθπηα. (Πίλ.
1).
Πίλαθαο 1. Σπλνπηηθά δεδνκέλα ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο Διηθώλα.
Σπζηεκαηηθέο
Δλόηεηεο
Pteridophyta
Gymnospermae
Dicotyledones
Monocotyledones
Σύλνιν

Οηθνγέλεηεο

Γέλε

Δίδε

Υπνείδε

Taxa

Πνζνζηό (%)

2
4
80
10
96

6
6
352
82
446

11
6
637
143
797

1
5
184
23
213

12
11
821
166
1010

1,19
1,09
81,29
16,43
100
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Οη πνιππιεζέζηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ Γηθνθνηπιεδόλσλ είλαη ηα Asteraceae (124
taxa), ελώ αθνινπζνύλ ηα Leguminosae (118 taxa), Labiatae (62 taxa), θ.ι.π. Από ηα
Μνλνθνηπιήδνλα πνιππιεζέζηεξα είλαη ηα Poaceae (83 taxa), Liliaceae (38 taxa) θαη
Cyperaceae (12 taxa).
Από ηα 1010 taxa ηα 604 (59,80%) απνηεινύλ λέεο αλαθνξέο. Δηδηθόηεξα, από ηα
82 ειιεληθά ελδεκηθά ηα 48 taxa (0,58%) αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ην όξνο,
ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα ηα Βαιθαληθά θαη Υπν-Βαιθαληθά είλαη 0,49% θαη
0,41% (21 θαη 11 taxa αληίζηνηρα). Σπλνπηηθά δεδνκέλα αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλ. 2.
Πίλαθαο 2. Φισξηδηθέο αλαθνξέο θαη ελδεκηζκόο ηνπ όξνπο Διηθώλα.
Taxa

Παιαηόηεξεο
αλαθνξέο

Νέεο
αλαθνξέο

Σύλνιν

Πνζνζηό
(%)

Διιεληθά ελδεκηθά

33

49

82

8,12

Βαιθαληθά ελδεκηθά

22

21

43

4,26

Υπo-Βαιθαληθά

16

11

27

2,67

Λνηπά

335

523

853

84,95

Σύλνιν

406 (40,20%)

604 (59,80%)

1010

100

Βηοκορθές-Βηοθάζκαηα

Σην βηνινγηθό θάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ Διηθώλα (Δηθ. 1) εκθαλίδεηαη επηθξάηεζε
ησλ ζεξνθύησλ (35,94%), γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη έλα κεζνγεηαθνύ ηύπνπ θιίκα,
θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ νπνίνπ είλαη ε παξαηεηακέλε μεξή πεξίνδνο. Τν πςειό
πνζνζηό ησλ εκηθξππηνθύησλ (31,78%) πξνζδίδεη έλα νξεηλό ραξαθηήξα ζηε ρισξίδα
ηνπ όξνπο, δηακνξθώλνληαο έλα ηδηαίηεξν ηύπν βιάζηεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο
αλώηεξεο πςνκεηξηθά ζέζεηο, όπνπ ην νηθνινγηθό πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα δπζκελέο.

G
11,19%

Hyd
0,10%

P
11,19%

Ch
9,80%

P
Ch
H
Th
G

Th
35,94%

Δηθόλα 1. Βηνθάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο Διηθώλα.

H
31,78%

Hyd
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Φφροιογηθή αλάισζε
Από ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρσξνινγηθνύ θάζκαηνο (Δηθ. 2) πξνθύπηεη όηη ε
κεζνγεηαθή ρσξνινγηθή ελόηεηα θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηε ρισξίδα ηνπ Διηθώλα κε
πνζνζηό 54,91%, γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη ζηνλ Διηθώλα έλα ζαθέο Μεζνγεηαθό
ραξαθηήξα. Αθνινπζνύλ 92 Δπξαζηαηηθά taxa (9,15%), 78 Υπoθνζκνπνιίηηθα θαη
Κνζκνπνιίηηθα taxa (7,76%), θαη 53 Δύθξαηα taxa (5,23%). Τα Βαιθαληθά θαη Υπνβαιθαληθά ελδεκηθά taxa θαζώο θαη ηα Διιεληθά ελδεκηθά γεσζηνηρεία αλέξρνληαη ζε
έλα ζύλνιν 152 taxa.

25,0%

ΛΟΙΠΑ ΜΔΟΓΔΙΑΚΑ

22,12%

ΣΔΝΟΜΔΟΓΔΙΑΚΑ
16,43%

20,0%

ΔΤΡΤΜΔΟΓΔΙΑΚΑ

16,35%

ΔΤΡΑΙΑΣΙΚΑ
ΔΛΛ.ΔΝΓΗΜΙΚΑ

15,0%

ΤΠΟΚΟΜΟΛΙΣΙΚΑ
9,15%

ΔΤΚΡΑΣΑ

8,12%

10,0%

ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ

5,57%

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ

5,27%
4,28% 4,26%

ΤΠΟ-ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ

2,67%

5,0%

2,19%

ΚΟΜΟΠΟΛΙΣΙΚΑ
1,79%

0,90% 0,90%

ΒΟΡΔΙΑ
ΑΜ.-ΑΦΡ.

0,0%

ΣΡΟΠΙΚΑ

Δηθόλα 2. Φσξνινγηθό θάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο Διηθώλα.
Από ηα 82 Διιεληθά ελδεκηθά, 11 taxa πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή
ηεο Σηεξεάο Διιάδαο. Με βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, ζηνλ Διηθώλα θαη ζην
γεηηνληθό Παξλαζζό έρνπλ εληνπηζηεί 4 θνηλά ζηελόηνπα ελδεκηθά taxa, ηα νπνία είλαη
ηα αθόινπζα: Paeonia parnassica, Stachys swainsonii subsp. swainsonii, Colchicum
parnassicum, Erysimum parnassi. Τα taxa Stachys swainsonii subsp. melangavica,
Centaurea cithaeronea θαη Centaurea subsericans ζεσξνύληαη ζηελόηνπα ελδεκηθά ηνπ
Διηθώλα κε ηα όξε Γεξάλεηα, Κηζαηξώλαο θαη Παηέξαο αληίζηνηρα.
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, 15 taxa ζεσξνύληαη σο απνθιεηζηηθά ελδεκηθά κεηαμύ
ηνπ Διηθώλα θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελώ 13 taxa είλαη θνηλά
κεηαμύ ηνπ Διηθώλα, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο θπηνγεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ
Γπηηθνύ Αηγαίνπ. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνδεηθλύνπλ ηζρπξέο θπηνγεσγξαθηθέο
ζπγγέλεηεο ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο ηνπ Διηθώλα κε ηελ Πεινπόλλεζν, αιιά θαη κε ην
Γπηηθό Αηγαίν.
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Καζεζηώς προζηαζίας ηες τιφρίδας ηοσ όροσς Διηθώλα

Από ηα 82 ελδεκηθά taxa ηνπ Διηθώλα ην 17,07% εληάζζεηαη ζε θάπνηεο από ηηο
θαηεγνξίεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο IUCN (1997) θαη ηνπ Red Data Book (Phitos et al.
1995). Τα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 3.
Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ taxa ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο Διηθώλα κε βάζε ηνλ βαζκό
επηθηλδπλόηεηαο θαηά IUCN (1997) θαη Red Data Book (Phitos et al. 1995).
TAXA
Biarum tenuifolium ssp. abbreviatum
Campanula rupestris
Centaurea charrellii
Centaurea cithaeronea
Centaurea psilacantha
Centaurea spruneri
Cerastium brachypetalum ssp. atheniense
Cirsium creticum ssp. creticum
Consolida tuntasiana
Daphne jasminea
Ebenus sibthorpii
Genista parnassica
Paeonia mascula
Paeonia parnassica
Ruta chalepensis ssp. chalepensis
Scutellaria rupestris ssp. parnassica
Stachys spruneri
Stachys swainsonii ssp. melangavica
Stachys swainsonii ssp. swainsonii

Endem.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IUCN
R
R

R
R
V
R
I
R
R
R
R
V
R
R
R
R
R

Red Data Book
BPOOK
V
E
V

R

V

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε IUCN, 2 taxa ραξαθηεξίδνληαη σο εύηξσηα, 9 σο
ζπάληα θαη 1 taxon δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε θάπνηα θαηεγνξία εμαηηίαο έιιεηςεο
πιεξνθνξηώλ. Σηελ θαηεγνξία ησλ ζπάλησλ εηδώλ εληάζζνληαη επηπιένλ 5 κε ελδεκηθά
taxa. Λακβάλνληαο ππό όςε ην Red Data Book (Phitos et al. 1995) 1 taxon ζεσξείηαη σο
θηλδπλεύνλ, 3 σο εύηξσηα θαη 1 σο ζπάλην.
Ζ Centaurea charrellii, taxon πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θηλδπλεύνλ, εκθαλίδεη ζηνλ
Διηθώλα ην λνηηόηεξν ζεκείν εμάπισζεο ηεο.
Τέινο, ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, 29 taxa εληάζζνληαη ζην Π.Γ. 67/1981, 2 taxa
εληάζζνληαη ζηε Σύκβαζε γηα ην Γηεζλέο Δκπόξην ησλ Κηλδπλεπόλησλ Δηδώλ Άγξηαο
Παλίδαο θαη Φισξίδαο (CITES), 14 taxa ζεσξνύληαη σο απεηινύκελα ζύκθσλα κε ην
World Conservation Monitoring Center (WCMC-1993), ελώ 7 taxa έρνπλ εληαρζεί ζε
έλα ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αθόινπζνπο θαηαιόγνπο (ΚΑΤΑΛ.): Δπξσπατθόο
Κόθθηλνο Καηάινγνο ησλ Παγθνζκίσο Απεηινύκελσλ Φπηώλ θαη Εώσλ (1991),
Καηάινγνο ησλ Απεηινύκελσλ θπηώλ ηνπ Corine Biotopes.
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή ησλ taxa ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο Διηθώλα κε βάζε ην θαζεζηώο
πξνζηαζίαο ηνπο.
TAXA
Allium phthioticum
Anthemis cretica ssp. columnae
Anthemis cretica ssp.cretica
Anthemis spruneri
Asperula lutea
Atropa belladonna
Campanula rupestris
Centaurea charrellii
Centaurea psilacantha
Centaurea spruneri
Centaurea subsericans
Circium heldreichii
Consolida tuntasiana
Daphne jasminea
Dianthus gracilis
Ebenus sibthorpii
Genista parnassica
Helianthemum hymmetium
Helictotrichon aetolicum
Leontice leontopetalum ssp. leontopetalum
Leontondon graecus
Lilium chalcedonicum
Oenanthe tenuifolia
Onosma heterophylla
Orchis quadripunctata
Paeonia parnassica
Poa thessala
Prunus prostrata ssp. prostrata
Scorzonera crocifolia
Serapias vomeracea ssp. vomeracea
Silene spinescens
Stachys spruneri
Stachys swainswonii ssp. melangavica
Stachys swainswonii ssp. swainswonii
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Μελέηη ηης επίδραζης ηης σδαηικής καηαπόνηζης ζηην οργάνωζη
ηων μικροζωληνίζκων ζηα διαιρούμενα κύηηαρα ηοσ θύλλοσ ηοσ
θσηού Chlorophyton comosum
Κόκεο Γ., Απνζηνιάθνο Π. & Γαιάηεο Β.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, Παλεπηζηεκηνύπνιε,
157 84 Αζήλα .
Περίληψη
H εθαξκνγή ππεξνζκωηηθώλ ζπλζεθώλ ζε δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ θύιινπ ηνπ
θπηνύ Chlorophyton comosum, είρε ωο απνηέιεζκα ηελ ηαρεία απνδηνξγάλωζε όιωλ
ηωλ ηππηθώλ ζπζηεκάηωλ κηθξνζωιελίζθωλ. Σηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα ε ζωιελίλε
δελ παξακέλεη ζηε δηαιπηή θάζε αιιά πνιπκεξίδεηαη εθ λένπ ζρεκαηίδνληαο δύν
κνξθέο πνιπκεξώλ, ηνπο παξαθξπζηάιινπο ζωιελίλεο θαη ηνπο καθξνζωιελίζθνπο.
Οη παξαθξύζηαιινη απαληνύλ ζε κεζνθαζηθά, κηηωηηθά θαη θπηνθηλεηηθά
πιαζκνιπκέλα θύηηαξα ρωξίο λα παξνπζηάδνπλ θάπνην δηαθξηηό πξόηππν νξγάλωζεο.
Οη καθξνζωιελίζθνη παξαηεξήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε κηηωηηθά θαη θπηνθηλεηηθά
θύηηαξα όπνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νξγάλωζε άηππωλ “αηξάθηωλ” θαη άηππωλ
“θξαγκνπιαζηώλ” αληίζηνηρα.

Studies on the effects of water deficiency on the organization of
microtubules in dividing leaf cells of Chlorophyton comosum
Komis G., Apostolakos P. & Galatis B.
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 157 84 Athens,
Greece.
Abstract
The imposition of hyperosmotic conditions on dividing leaf cells of Chlorophyton
comosum resulted in the rapid disorganization of all typical microtubule arrays. In
plasmolysed cells, tubulin did not remain in the soluble phase as it readily polymerized
into novel polymeric forms, namely paracrystals and macrotubules. Paracrystalls are
abundant in both interphase, mitotic and cytokinetic plasmolysed cells not displaying
any distinct organizational pattern. Macrotubules were observed exclusively in mitotic
and cytokinetic cells where they participated into the organization of atypical “spindles”
and “phragmoplasts” respectively.
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Ειζαγωγή
Τα θπηά έρνπλ αλαπηύμεη πνιινύο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλνληαη
θαη πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηωλ ζπλζεθώλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα ηέηνηα
κεηαβνιή είλαη θαη ε πδαηηθή θαηαπόλεζε. Σήκεξα είλαη θαιά ζεκειηωκέλν όηη κηα από
ηηο πξώηεο αληηδξάζεηο ηωλ θπηηθώλ θπηηάξωλ ζηελ πδαηηθή θαηαπόλεζε είλαη ε
ηθαλόηεηά ηνπο λα κεηαβάιινπλ θαηάιιεια ηε ζπγθέληξωζε ηωλ ηόληωλ αζβεζηίνπ ηνπ
θπηνπιάζκαηνο (Bush 1995, Knight et al. 1997, 1998, Brownlee et al. 1999). Τν
θπηνπιαζκαηηθό αζβέζηην απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν πνιιώλ κεραληζκώλ πνπ
ξπζκίδνπλ πάξα πνιιέο θπηηαξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ
πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο νξγάλωζεο ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ (Zielinski 1998).
Επνκέλωο αλακέλεηαη όηη όηαλ έλα θύηηαξν βξεζεί ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπόλεζεο
ζα επεξεαζζεί ν θπηηαξνζθειεηόο ηνπ (κηθξνζωιελίζθνη θαη κηθξνλεκάηηα αθηίλεο).
Ωζηόζν, νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ην θαηλόκελν απηό είλαη πεξηνξηζκέλεο.
Μόλν ζε πνιύ ιίγεο πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ώξηκα θύηηαξα, έρεη
δηαπηζηωζεί όηη ε πδαηηθή θαηαπόλεζε επεξεάδεη ηνλ θπηηαξνζθειεηό (Roberts et al.
1985, Bartolo & Carter 1991, Blancaflor & Hasenstein 1995).
Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξω ην παξαπάλω θαηλόκελν ζηε εξγαζία απηή
κειεηάηαη θαηά πόζν ε πδαηηθή θαηαπόλεζε επεξεάδεη ηελ νξγάλωζε ηωλ
κηθξνζωιελίζθωλ ζηα δηαηξνύκελα θύηηαξα ηνπ θπηνύ Chlorophyton comosum. Γηα ην
ζθνπό απηό ηκήκαηα ηνπ κεξηζηώκαηνο ηνπ θύιινπ ηνπνζεηήζεθαλ γηα 15-30 min ζε
ππεξνζκωηηθό δηάιπκα καλληηόιεο, κε ζηόρν ηελ πιαζκόιπζε ηωλ θπηηάξωλ. Σηε
ζπλέρεηα ζηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα κειεηήζεθε ε νξγάλωζε ηωλ κηθξνζωιελίζθωλ
κε ηε κέζνδν ηεο αλνζνζήκαλζεο ηεο ζωιελίλεο θαη κε ζπκβαηηθή ειεθηξνληθή
κηθξνζθνπία δηέιεπζεο (ΗΜ).
Αποηελέζμαηα
Η επίδξαζε ηνπ ππεξνζκωηηθνύ δηαιύκαηνο καλληηόιεο ζπγθέληξωζεο 1 Μ, είρε
ωο απνηέιεζκα ηελ επαγωγή πιαζκόιπζεο ζηελ πιεηνλόηεηα ηωλ θπηηάξωλ κεζνθαζηθώλ θαη κηηωηηθώλ - πνπ εμεηάζηεθαλ. Η παξαηήξεζε ηωλ πιαζκνιπκέλωλ
θπηηάξωλ ζην ΗΜ αλέδεημε ζεκαληηθέο κνξθνινγηθέο αιινηώζεηο ζηνλ πξωηνπιάζηε,
κε πξνθαλέζηεξε ηελ ηδηάδνπζα ζπκπύθλωζε ηεο ρξωκαηίλεο. Σηα κεζνθαζηθά
πιαζκνιπκέλα θύηηαξα ε πδαηηθή θαηαπόλεζε πξνθαιεί απνδηνξγάλωζε ηωλ
κηθξνζωιελίζθωλ. Αληί απηώλ ζηα παξαπάλω θύηηαξα παξαηεξήζεθαλ πνιπάξηζκνη
επηκήθεηο ή ζθαηξηθνί ζρεκαηηζκνί, κε άηαθηε δηεπζέηεζε ζην θπηόπιαζκα, νη νπνίνη
εκθαλίδνπλ έληνλν θζνξηζκό κεηά από αλνζνζήκαλζε ηεο ζωιελίλεο (Εηθ. 1). Μειέηε
απηώλ ηωλ ζρεκαηηζκώλ ζην ΗΜ έδεημε όηη έρνπλ παξαθξπζηαιιηθή δνκή κε
πεξηνδηθόηεηα ππνκνλάδωλ 24 nm (Εηθ. 7). Οη παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο δελ
εκθαλίδνπλ θάπνην πξόηππν νξγάλωζεο ζηα κεζνθαζηθά θύηηαξα. Πνιιέο θνξέο απηνί
βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνλ ηνλνπιάζηε θαη κε ιηπνζηαγνλίδηα.
Σηα πιαζκνιπκέλα κηηωηηθά θύηηαξα νη αιινηώζεηο ζηε ζπκπύθλωζε ηεο
ρξωκαηίλεο θαζώο θαη ε ζύληεμε κεκνλωκέλωλ ρξωκνζωκάηωλ ζε εληαίεο
ρξωκαηηληθέο κάδεο, απνηεινύλ θαζνιηθό θαηλόκελν (Εηθ. 8). Σε όια ηα θύηηαξα πνπ
κειεηήζεθαλ, ε ηππηθή κηηωηηθή άηξαθηνο απνδηνξγαλώλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη από
άιια ζπζηήκαηα πνιπκεξώλ ζωιελίλεο (Εηθ. 2-5), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηα εμήο
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: (α) Τα πνιπκεξή απηά ζπγθξνηνύλ δεζκίδεο νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ έληνλν θζνξηζκό ζωιελίλεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλωζε άηππωλ
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αηξάθηωλ θαη (β) νη δεζκίδεο απηέο δεκηνπξγνύλ έληνλεο έωο ζεκεηαθέο ζπγθιίζεηο
ζηηο πεξηνρέο ηωλ πόιωλ (Εηθ. 2, 3). Μειέηε ηωλ κηηωηηθώλ θπηηάξωλ ζην ΗΜ (Εηθ. 8),
έδεημε όηη νη παξαπάλω δεζκίδεο απνηεινύληαη από ζωιελνεηδείο ζρεκαηηζκνύο, ε
δηάκεηξνο ηωλ νπνίωλ είλαη κεγαιύηεξε από απηή ηωλ ηππηθώλ κηθξνζωιελίζθωλ θαη

Εηθόλεο 1-6. Αλνζνεληόπηζε ζωιελίλεο ζε πιαζκνιπκέλα δηαηξνύκελα θύηηαξα.
900. 1, Mεζνθαζηθά θύηηαξα. 2, Άηππε πξνθαζηθή άηξαθηνο απνηεινύκελε από
ζπλερείο θζνξίδνπζεο δέζκεο. 3, Άηππε κεηαθαζηθή άηξαθηνο. 4, 5, Οπηηθέο ηνκέο
δηεξρόκελεο από ηελ επηθάλεηα (4) θαη ην κέζν (5) κεηαθαζηθνύ θπηηάξνπ
(δηαθξίλνληαη πνιπκεξή ζωιελίλεο εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο αηξάθηνπ). 6, Άηππνο
θξαγκνπιάζηεο.
είρε κηα κέζε ηηκή 32 nm (καθξνζωιελίζθνη, Εηθ. 9, 11). Οη καθξνζωιελίζθνη θαη νη
παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλωζε ηωλ άηππωλ αηξάθηωλ ηωλ
πιαζκνιπκέλωλ θπηηάξωλ (Εηθ. 4, 5). Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο καθξνζωιελίζθνη θαη
παξαθξύζηαιινη βξίζθνληαη ζε επαθή ή βπζίδνληαη ζηε ρξωκαηηληθή κάδα (Εηθ. 9, 10).
Τέινο ζηα θπηνθηλεηηθά πιαζκνιπκέλα θύηηαξα, δηαπηζηώζεθε πιήξεο
απνδηνξγάλωζε ηνπ θξαγκνπιάζηε. Σηε ζέζε ηνπ, δεκηνπξγείηαη έλα άιιν
θπηηαξνζθειεηηθό ζύζηεκα ην νπνίν απνηειείηαη από δεζκίδεο πνπ δείρλνπλ έληνλν
θζνξηζκό ζωιελίλεο (Εηθ. 6). Μειέηε ηωλ θπηνθηλεηηθώλ θπηηάξωλ ζην ΗΜ έδεημε όηη
απηέο νη δεζκίδεο απνηεινύληαη από καθξνζωιελίζθνπο θαη παξαθξπζηάιινπο.
Σσμπεράζμαηα
Τα παξαπάλω δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
1. Η ππεξωζκωηηθή θαηαπόλεζε επηθέξεη καδηθέο θαη ηαρείεο κεηαβνιέο ζην
πξόηππν πνιπκεξηζκνύ ηεο ζωιελίλεο, ωο απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ηωλ
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θπηηάξωλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Σπγθεθξηκέλα ζηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα
απνδηνξγαλώλνληαη νη ηππηθνί κηθξνζωιελίζθνη θαη δεκηνπξγνύληαη
καθξνζωιελίζθνη θαη παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο.
Οη παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο πηζαλώο είλαη κε ιεηηνπξγηθνί ζρεκαηηζκνί, νη
νπνίνη δεκηνπξγνύληαη ζε πεξηνρέο κε απμεκέλε ηε ζπγθέληξωζε ηνπ

Εηθόλα 7-11. Ηιεθηξνληνγξαθίεο πιαζκνιπκέλωλ θπηηάξωλ. 7, Παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο
ζε κεζνθαζηθό θύηηαξν, 36000. 8, Αλαθαζηθό θύηηαξν (βιέπε ηελ άηππε δνκή ηωλ
ρξωκνζωκάηωλ), 2900. 9, Μεγέζπλζε πεξηνρήο ηνπ θπηηάξνπ ηεο Εηθ. 8 όπνπ δηαθξίλνληαη
καθξνζωιελίζθνη θαη παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο ζε επαθή κε ηε ρξωκαηίλε, 43000. 10,
Παξαθξύζηαιινη ζωιελίλεο βπζηζκέλνη ζηε ρξωκαηηληθή κάδα κηηωηηθνύ θπηηάξνπ, 63000.
11, Εγθάξζηα ηνκή νκάδαο καθξνζωιελίζθωλ κηηωηηθνύ θπηηάξνπ, 65000.
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θπηνπιαζκαηηθνύ αζβεζηίνπ. Αληίζεηα νη καθξνζωιελίζθνη ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηακόξθωζε δνκώλ κε ζπγθεθξηκέλν πξόηππν νξγάλωζεο (άηππε άηξαθηνο,
άηππνο θξαγκνπιάζηεο).
Ο ζρεκαηηζκόο ηωλ άηππωλ πνιπκεξώλ ζωιελίλεο πηζαλώο ζρεηίδεηαη κε ηελ
αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο ηζρπξνύ θπηηαξνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην
νπνίν ζα αλζίζηαηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ηάζεηο ζπκπίεζεο πνπ αζθνύληαη
ζηνλ πξωηνπιάζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιαζκόιπζεο.
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Οη αιιαγέο τωλ υαηλνιηθώλ νπσηώλ θατά τελ αλάπτπμε τωλ υύιιωλ
στελ θνπκαξηά (Arbutus andrachne) θαζνξίδνπλ τηο τξνυηθέο
πξντηκήσεηο τωλ υπτνυάγωλ ελτόκωλ
Κνύθε Μ. & Μαλέηαο Ι.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00
Πάηξα.
Πεξίιεψε
Σηελ παξνύζα κειέηε πξνζεγγίζακε ην αλαπηπμηαθό θαη ακπληηθό πξόηππν ηνπ
Μεζνγεηαθνύ αείθπιινπ ζθιεξόθπιινπ είδνπο Arbutus andrachne θαηά ηελ επλντθή
πεξίνδν ηνπ έηνπο, θαζώο θαη ηηο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θπξίαξρνπ γεληθεπηή
θαηαλαισηή (Poecilimon sp., Phaneropterinae) ζην κειεηνύκελν ζύζηεκα. Καηά ηελ
πξώηε αλαπηπμηαθή θάζε, ηα λεαξά θύιια εκθαλίδνπλ βξαδεία αύμεζε, κηθξή
ζθιεξνπνίεζε θαη ζεκαληηθή επέλδπζε ζε νιηθά θαηλνιηθά (θπξίσο γαιινηαλλίλεο,
ελώ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπκππθλσκέλσλ θξίλεηαη ακειεηέα). Ο θαηαλαισηήο θαίλεηαη
πσο απνθεύγεη ηα λενεθπηπρζέληα θύιια παξά ην ζρεηηθά πςειόηεξν πεξηερόκελν
ηνπο ζε άδσην αιιά θαη ην κηθξόηεξν βαζκό ζθιεξνπνίεζήο ηνπο ζπγθξηλόκελα κε ηα
ππνθείκελα ώξηκα, ηα νπνία θαη πξνηηκά. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε θύξηα απμεηηθή
θάζε ησλ θύιισλ. Η θαηαλαισηηθή πίεζε θαίλεηαη πσο πιένλ εζηηάδεηαη ζηα ηαρέσο
αλαπηπζζόκελα λεαξά θύιια. Οη ζαθείο ρξνληθέο ελαιιαγέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη
ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θπξίαξρνπ θαηαλαισηή ππνδεηθλύνπλ όηη ε ζθιεξνπνίεζε
ησλ θύιισλ ηεο θνπκαξηάο δελ απνηειεί ζεκαληηθό απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ
θαηαλάισζή ηνπο, αιιά θαη όηη νη γαιινηαλλίλεο ελδερνκέλσο θαζνξίδνπλ ζε
ζεκαληηθό βαζκό ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζην κειεηνύκελν δηηξνθηθό δεύγνο.

Changes in phenolics during leaf development in a Mediterranean
strawberry tree and correlated shifts in food selection by the main
consumer
Kouki M. & Manetas Y.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology, University of Patras, Patras
265 00, Greece.
Abstract
Some parameters related to leaf chemical and mechanical defenses as well as leaf
consumption by herbivores were monitored in one evergreen Mediterranean shrub
(Arbutus andrachne) during spring/early summer, when new actively growing and old
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leaves co–occur on the same branches. Leaves burst at early spring and their expansion
follows a sigmoid rate curve. During the lag phase (April), young leaves are soft,
astringent and contain extremely high (up to 50 % on a dry mass basis) levels of
phenolics. At this period the main consumer (Poecilimon sp., Phaneropterinae), feeds
almost exclusively on the much tougher, yet with considerable lower phenolic levels
(ca 15 %) old leaves, indicating that toughness may be less important than chemistry in
this particular trophic system. The rapid phase of leaf expansion (May), was
characterized by a drop in total phenolics and astringency, a considerable leaf
sclerification, and a shift of insect preference towards the young leaves. This pattern
was consistent up to the maturation of new leaves and shedding of the old leaves
during June. Nitrogen content was relatively independent of leaf age. Chemical tests
revealed that the high astringency of young leaves at their lag phase of growth could
be mainly ascribed to gallotannins, while condensed tannins were practically absent.
Gallotannins were considerably lower in rapidly expanding and in mature leaves,
where part of their (low) astringency could be due to the presence of condensed
tannins as well. We propose that gallotannins play a decisive role in the Arbutus /
Poecilimon sp. trophic relationships. The compatibility of our results with the Optimal
Defense theory and the Protein Competition model of phenolic allocation is discussed.
Εησαγωγή
Γηα ηα αείθπιια ζθιεξόθπιια πνπ απνηεινύλ ηελ θπξίαξρε αλαπηπμηαθή κνξθή
ζε Μεζνγεηαθνύ ηύπνπ νηθνζπζηήκαηα, ε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε θαηλνιηθά θαζώο
θαη ν ζεκαληηθόο βαζκόο ζθιεξνπνίεζεο ησλ θύιισλ θαίλεηαη πσο απνηεινύλ ηνπο
θύξηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο έλαληη ησλ γεληθεπηώλ θαηαλαισηώλ. Τα είδε απηά
είλαη βξαδπαπμή θαη ε αλαπηπμηαθή ηνπο πξνζπάζεηα εζηηάδεηαη ζηελ επλντθή πεξίνδν
ηνπ έηνπο, όηαλ ε ζεξκνθξαζία θαη ε δηαζεζηκόηεηα λεξνύ δελ απνηεινύλ
πεξηνξηζηηθό παξάγνληα. Τελ ίδηα επνρή ε παξνπζία γεληθεπηώλ θαηαλαισηώλ, άξα
θαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ, είλαη επίζεο έληνλε νπόηε ζεκαληηθή αλακέλεηαη θαη ε
επέλδπζε ησλ θπηώλ ζε ακπληηθά κέζα ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηνπο. Η
επέλδπζε ζε πςειό ρεκηθνύ ακπληηθνύ δπλακηθνύ όκσο, απνηειεί αληαγσληζηηθή ηεο
αύμεζεο δηεξγαζία εθόζνλ απνζπά πόξνπο από ηα βηνζπλζεηηθά κνλνπάηηα
παξαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ δνκηθώλ ιίζσλ γηα ηελ αλάπηπμε (Herms & Mattson
1992, Haukioja et al 1998, Hartley & Jones 1999). Με ηελ παξνύζα εξγαζία ζειήζακε
λα πξνζεγγίζνπκε ην αλαπηπμηαθό θαη ακπληηθό πξόηππν ηνπ είδνπο Arbutus
andrachne θαηά ηελ επλντθή αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηνπ έηνπο αιιά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θπξηόηεξνπ γεληθεπηή θαηαλαισηή ηνπ
κειεηνύκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη έλα νξζόπηεξν (Poecilimon sp.,
Phaneropterinae).
Απντειέσκατα - Σπδήτεσε
Σηε πξώηε γξαθηθή παξάζηαζε (Δηθ. 1I) παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο κέζεο
επηθάλεηαο ησλ θύιισλ θαηά ηελ πξόνδν ηεο αλαπηπμηαθήο πεξηόδνπ. Πξνζεγγίδνπκε
έηζη ην αλαπηπμηαθό πξόηππν ηνπ είδνπο πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζηγκνεηδή κνξθή.
Γηαθξίλνπκε ηξεηο αλαπηπμηαθέο θάζεηο.
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Καηά ηελ πξώηε θάζε, ηα θνξπθαία λεαξά θύιια εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά
πςειόηεξε ζπγθέληξσζε νιηθώλ θαηλνιηθώλ (Δηθ. 1II) ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα
ώξηκα αιιά θαη κε ηα αληίζηνηρα λεαξά ηεο δεύηεξεο αλαπηπμηαθήο θάζεο. Η πςειή
επέλδπζε ζε ρεκηθή άκπλα ησλ λεαξώλ θύιισλ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
πξνβιέςεηο ηεο ζεσξίαο βέιηηζηεο άκπλαο (Μc Key 1979) πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο
ηζηνύο απηνύο πνιύ επάισηνπο (Coley et al 1985; Choong 1996) αιιά θαη πνιύηηκνπο
(Harper 1989) γηα λα ραζνύλ.
Η ζθιεξνπνίεζε ησλ λεαξώλ θύιισλ (Δηθ. 1III) θαηά ηελ πξώηε θάζε θαίλεηαη
λα πζηεξεί πνιύ ζε ζρέζε κε απηή ησλ αληίζηνηρσλ λεαξώλ ηεο δεύηεξεο θάζεο πνπ
κε ηε ζεηξά ηεο είλαη παξόκνηα κε ησλ σξίκσλ.
Η ηέηαξηε γξαθηθή (Δηθ. 1IV) αλαθέξεηαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε
άδσην (ζηνηρείν ζεκαληηθό γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο ηνπ ηζηνύ από ηνπο
θαηαλαισηέο) ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ θύιινπ ζε έλα θιάδν αιιά θαη κε ηελ
αλαπηπμηαθή θάζε. Νσξίο ηελ άλνημε παξαηεξείηαη κηα θιηκάθσζε ηεο
πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θύιισλ ζε Ν από ηελ θνξπθή (κέγηζηε) πξνο ηε βάζε ελώ ζηελ
επόκελε θάζε αλάινγε δηαθνξνπνίεζε δελ πξνθύπηεη.
Αλαθεθαιαηώλνληαο, θαηά ηε πξώηε θάζε, λσξίο ηελ άλνημε εθπηύζζνληαη ηα
πξώηα λεαξά θύιια, ηα νπνία δελ εκθαλίδνπλ έληνλνπο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο,
πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξώζεηο νιηθώλ θαηλνιηθώλ, κηθξό βαζκό ζθιεξνπνίεζεο
θαη ζρεηηθά κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο αδώηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα ώξηκα.
Καηά ηε δεύηεξε θάζε, πξνηεξαηόηεηα έρνπλ νη απμεηηθέο δηεξγαζίεο γεγνλόο πνπ
θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πηώζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθώλ θαηλνιηθώλ
αιιά θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεραληθήο ελίζρπζεο ησλ θύιισλ. Δηδηθόηεξα γηα ηα
νιηθά θαηλνιηθά ησλ θύιισλ, ειέγμακε ηε ζπκκεηνρή δύν ππννκάδσλ, ησλ
πδξνιπόκελσλ ηαλληλώλ θαη ησλ ζπκππθλσκέλσλ (Δηθ. 1V). Καηά ηελ πξώηε θάζε
θαίλεηαη πσο ππεξηεξεί ε ζπζζώξεπζε πδξνιπόκελσλ πνπ όπσο πξναλαθέξζεθε
πηζαλά δελ απνζπά πόξνπο από ηα βηνρεκηθά κνλνπάηηα παξαγσγήο δνκηθώλ ιίζσλ
γηα ηηο απμεηηθέο δηεξγαζίεο ή ηνπιάρηζηνλ απηό δε ζπκβαίλεη άκεζα (Haukioja et al
1998; Hartley & Jones 1999). Αληίζεηα ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπκππθλσκέλεο ηαλλίλεο
είλαη πξαθηηθώο ακειεηέα. Καηά ηε δεύηεξε θάζε, ε ζπγθέληξσζε ησλ θύιισλ ζε
πδξνιπόκελεο ηαλλίλεο ππνδηπιαζηάδεηαη ελώ απμάλεη ζεκαληηθά ε πεξηεθηηθόηεηα ζε
ζπκππθλσκέλεο. Τα ώξηκα δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα λεαξά ηεο θάζεο
ΙΙ.
Παξαθνινπζήζακε επίζεο, ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηνλ % αξηζκό ησλ θύιισλ
πνπ ππέζηεζαλ επίζεζε από ηνλ θπξίαξρν γεληθεπηή θαηαλαισηή, αιιά θαη ηελ %
απώιεηα επηθάλεηαο γηα ηα ώξηκα θαη ηα λεαξά θύιια καξθαξηζκέλσλ θιάδσλ (Δηθ.
1VI, 1VII). Καηά ηελ πξώηε θάζε ν θαηαλαισηήο δείρλεη πξνηίκεζε ζηα ώξηκα,
ππνθείκελα ησλ λενεθπηπρζέλησλ θύιια ελώ θαηά ηε δεύηεξε θάζε, ε πξνηίκεζε
ζηξέθεηαη πξνο ηα αλαπηπζζόκελα λεαξά. Απνθεύγεη δειαδή αξρηθά, ηα ζξεπηηθόηεξα
ιόγσ ηεο ζρεηηθά πςειόηεξεο ζπγθέληξσζεο αδώηνπ θαη καιαθόηεξα θύιια πνπ
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όκσο παξνπζηάδνπλ πςειό ρεκηθό ακπληηθό δπλακηθό (γαιινηαλλίλεο), ελώ ζηε
ζπλέρεηα εζηηάδεη, ζηα λεαξά αλαπηπζζόκελα θύιια πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειόηεξε
ρεκηθή άκπλα, κε ελνρινύκελνο πξνθαλώο από ηηο κεραληθέο ηδηόηεηέο ηνπο πνπ
έρνπλ πηα απνθαηαζηαζεί ζηα επίπεδα ησλ σξίκσλ.
Σπκπεξασκατηθά
1. Τα πνιύ λεαξά θύιια ηεο θνπκαξηάο (θάζε Ι) επελδύνπλ ζεκαληηθά ζε ρεκηθή
άκπλα, πεξηέρνληαο πςειέο ζπγθεληξώζεηο θαηλνιηθώλ, νη νπνίεο κεηώλνληαη κε
ηελ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή σξίκαλζή ηνπο.
2. Τα θαηλνιηθά ησλ πνιύ λεαξώλ θύιισλ αλήθνπλ θπξίσο ζηελ νκάδα ησλ
γαιινηαλληλώλ. Αξγόηεξα, νη γαιινηαλλίλεο κεηώλνληαη ελώ απμάλεηαη ε
ζπλεηζθνξά ησλ «ζπκππθλσκέλσλ» (condensed) ηαλληλώλ.
3. Τα απνηειέζκαηα είλαη ζπκβαηά κε ηε ζεσξία ηεο βέιηηζηεο άκπλαο, ελώ δελ
έξρνληαη ζε άκεζε αληίζεζε κε ην βηνρεκηθό κνληέιν ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ
ζύλζεζεο πξσηετλώλ θαη θαηλνιηθώλ.
4. Οη ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ παξαηεξνύκελνπ θαηαλαισηή εκθαλίδνπλ ζαθείο
ρξνληθέο ελαιιαγέο, ππνδεηθλύνληαο όηη
Α) ε ηζρπξή ζθιεξνπνίεζε ησλ θύιισλ ηεο θνπκαξηάο δελ απνηειεί ζεκαληηθό
απνηξεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο
Β) νη γαιινηαλλίλεο ελδερνκέλσο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ζην κειεηνύκελν δηηξνθηθό δεύγνο θαηαλαισηή – θνπκαξηάο.
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Παξαηεξήζεηο ζηε κηθξνρισξίδα δεμακελώλ θαζίδεζεο πγξώλ
απνβιήησλ (πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο ΕΘΙΑΓΕ ζην Γαιιηθό πνηακό)
Κνπκή Χ., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ. & Νηθνιατδεο Γ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Σρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Μεηά από παξαηεξήζεηο ζηε κηθξνρισξίδα ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο πγξώλ
απνβιήησλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ–Απξηιίνπ 2000, αλαγλσξίζζεθαλ
ζηα δείγκαηα λεξνύ 15 κηθξνθύθε, 4 θσηνζπλζεηηθά ξνδν-ζεηνβαθηήξηα, θαζώο θαη
κηθξόο αξηζκόο δσνπιαγθηηθώλ νξγαληζκώλ. Από ηα κηθξνθύθε πξσηεύνληα ξόιν
δηαδξακαηίδνπλ ηα θπαλνθύθε (Spirulina), ηα ρισξνθύθε (Chlamydomonas), θαη ηα
επγιελνθύθε (Euglena), ελώ από ηα ζεηνβαθηήξηα εληππσζηαθή ήηαλ ε παξνπζία εηδώλ
από ηα γέλε Rhodopedia, Thiopedia θαη Chromatium. Η βηνκάδα ησλ πιαγθηηθώλ
κηθξνθπθώλ θαη θσηνζπλζεηηθώλ ζεηνβαθηεξίσλ παξαηεξήζεθε ζε ηδηαίηεξα πςειέο
ηηκέο (κέγηζηε ζπλνιηθή βηνκάδα κηθξνθπθώλ 808,613 mg/m3 ζηελ A3 θαη 1,351,996
mg/m3 ζηε Γ3 ε κέγηζηε ζπλνιηθή βηνκάδα ξνδνζεηνβαθηήξίσλ 8,252 mg/m3 ζηελ Α3
θαη 6,287 mg/m3 ζηε Γ3). Σηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε δηαδνρή ησλ επηθξαηνύλησλ εηδώλ
θπηνπιαγθηνύ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ
παξαγόλησλ.

Τhe microflora in wastewater stabilization ponds (pilot project
ΕΘΙΑΓΕ)
Koumi Ch., Moustaka-Gouni M. & Nikolaides G.
Ιnstitute of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box
109, GR 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
During the time period from September 1999 to April 2000 15 species of microalgae,
4 photosynthetic sulfur-bacteria and a small number of zooplanktic organisms were
identified in wastewater samples. Μicroalgae were mainly represented by the genus
Spirulina (Cyanophyceae), Chlamydomonas (Chlorophyceae) and Euglena
(Euglenophyceae) while sulfur-bacteria by Rhodopedia, Thiopedia and Chromatium.
Maximum total microalgae biomass was estimated up to 808,613 mg/m3 in A3 and
1,359,996 mg/m3 in Γ3 and maximum sulfur-bacteria biomass up to 8,252 mg/m3 in
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A3and 6,287 mg/m3 in Γ3 Seasonal succession of phytoplankton species is discussed in
relation to key environmental factor.
Εηζαγσγή
Οη δεμακελέο θαζίδεζεο πγξώλ απνβιήησλ απνηεινύλ δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ζηνηρεία ηερληθώλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ. Σηα ζπζηήκαηα απηά
επηηεινύληαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο κε ηελ βνήζεηα κηθξννξγαληζκώλ όπσο βαθηεξίσλ,
κπθήησλ, θσηνζπλζεηηθώλ κηθξνθπθώλ, πξσηνδώσλ θαη αζπόλδπισλ νξγαληζκώλ. Η
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε δπλακηθέο ηζνξξνπίεο ησλ
δηεξγαζηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο επηκέξνπο δεμακελέο.
Οη δεμακελέο θαζίδεζεο – ζηαζεξνπνίεζεο ζηηο πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο ΔΘΙΑΓΔ
ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο είλαη επακθνηεξίδνληνο ηύπνπ. Καηαζθεπάζηεθαλ ην 1994 ζηα
πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΤ ΙΙ θαη ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ππό ηελ
επίβιεςε νκάδαο επηζηεκόλσλ. Απνηέιεζαλ ηελ πεξηνρή έξεπλαο γηα ηελ παξνύζα
εξγαζία.
Σήκεξα, παξ` όιν ηνλ ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ γηα ηελ νηθνινγία ηνπ
θπηνπιαγθηνπ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κηθξνρισξίδα ησλ
ππεξεύηξνθσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο –
ζηαζεξνπνίεζεο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο. Με ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο
επηρεηξνύκε κηα πξώηε πξνζέγγηζε ζηε ζύλζεζε θαη αθζνλία ηεο κηθξνρισξίδαο απηήο,
κε ζηόρν ηελ θαηαγξαθή ηεο θαζώο θαη ηελ εξκελεία ησλ κεηαβνιώλ ζε ζρέζε κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ ζεσξνύληαη «θιεηδηά» γηα ηελ νηθνινγία ησλ
επηθξαηνύλησλ νξγαληζκώλ.
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζηε ζύλζεζε θαη βηνκάδα ηεο
κηθξνρισξίδαο θαζώο θαη ε δηαδνρή ησλ επηθξαηνύλησλ εηδώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο
δεμακελέο θαηά ηελ πεξίνδν Σεπηέκβξηνο 1999 - Απξίιηνο 2000.
Πεξηνρή έξεπλαο θαη κέζνδνη
Τν πηινηηθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ απαξηίδεηαη από ηξεηο
αλεμάξηεηεο ζεηξέο δεμακελώλ. Η θάζε ζεηξά δηαζέηεη ηξεηο δηαδνρηθέο δεμακελέο κε
όγθν 1300 θαη 900 m3 θαη βάζνπο 1.5 θαη 1.0 m, αληίζηνηρα. Οη δύν πξώηεο δεμακελέο
δέρνληαη ιύκαηα κεηά από αλαεξόβηα δύκσζε ελώ ε ηξίηε ζεηξά κεηά από πξσηνγελή
επεμεξγαζία. Ο ρξόλνο παξακνλήο ησλ ιπκάησλ ζε θάζε δεμακελή είλαη πεξίπνπ 25
εκέξεο. Μεηά από 75 εκέξεο παξακνλήο ζηηο ηξεηο δεμακελέο θάζε ζεηξάο ηα ιύκαηα
θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλό ηακηεπηήξα από όπνπ ηα θαηεξγαζκέλα πιένλ ιύκαηα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άξδεπζε ζε πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Σηηο δεμακελέο ηεο Α θαη Γ ζεηξάο ιήθζεθαλ δείγκαηα από ηε ζηήιε λεξνύ γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ηηο κηθξνρισξίδαο θαη ησλ ζξεπηηθώλ αιάησλ. Δπίζεο έγηλαλ κεηξήζεηο
πεδίνπ (ζεξκνθξαζία, pH, αγσγηκόηεηα θαη Ο2) κε εηδηθό πνιύ-όξγαλν. Η κηθξνζθνπηθή
αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ έγηλε ζε αλάζηξνθν κηθξνζθόπην ζύκθσλα κε ηε κέζνδν
Utermöhl (1958).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Καηά ηε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ λεξνύ από ηηο δηάθνξεο δεμακελέο
ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαγλσξίζζεθαλ θσηνζπλζεηηθά κηθξνθύθε (15 είδε),
θσηνζπλζεηηθά ζεηνβαθηήξηα (4 είδε) θαζώο θαη νξηζκέλνη δσνπιαγθηηθνί νξγαληζκνί.
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Η πηό πινύζηα θιάζε θπθώλ ζε αξηζκό εηδώλ βξέζεθε όηη ήηαλ απηή ησλ ρισξνθπθώλ
(5 είδε). Τα πεξηζζόηεξα κηθξνθύθε θαζώο θαη ηα θσηνζπλζεηηθά ζεηνβαθηήξηα πνπ
αλαγλσξίζζεθαλ έρνπλ πιαγθηηθό ηξόπν δσήο ελώ νξηζκέλα δηάηνκα (π.ρ. Pinnularia,
Navicula) κε βελζηθό ηξόπν δσήο θαίλεηαη όηη θαηά πεξηόδνπο εηζέξρνληαη ζηε ζηήιε
ηνπ λεξνύ.
Η κεγαιύηεξε πνηθηιόηεηα εηδώλ ηεο κηθξνρισξίδαο (11 κηθξνθύθε θαη 1
ζεηνβαθηήξην) παξαηεξήζεθε ζηε δεμακελή Γ2 ην Σεπηέκβξην, όηαλ ε ζεξκνθξαζία
λεξνύ ήηαλ πςειή (23.6νC). Αληίζεηα ε κηθξόηεξε πνηθηιόηεηα (2 είδε ζεηνβαθηεξίσλ
θαη έλα από ηα ρισξνθύθε) παξαηεξήζεθε ην Γεθέκβξην (8,7 νC) ζηε δεμακελή Α1. Η
δεμακελή απηή ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ζρεδόλ ζηαζεξέο αλνμηθέο ζπλζήθεο ζηε ζηήιε
ηνπ λεξνύ θαηά ηελ πεξίνδν κειέηεο κε κόλε εμαίξεζε ηελ παξνπζία δηαιπκέλνπ
νμπγόλνπ ζην επηθαλεηαθό ζηξώκα λεξνύ θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο.
Τα πην άθζνλα κηθξνθύθε θαη θσηνζπλζεηηθά ζεηνβαθηήξηα πνπ ζπλεηζέθεξαλ
ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή βηνκάδα θπηνπιαγθηνύ θαη ζεηνβαθηεξίσλ, αληίζηνηρα, είλαη:
Spirulina platensis (Arthospira platensis) (Cyanophyceae),
Euglena
sp.
(Euglenophyceae), Chlamydomonas sp. (Chlorophyceae, Volvocales), Chromatium sp.
(Rhodobacteriales, Thiorhodaceae), Rhodopedia sp. (Rhodobacteriales, Thiorhodaceae),
θαη Thiopedia rosea (Rhodobacteriales, Thiorhodaceae).
H ζπλνιηθή βηνκάδα θπηνπιαγθηνύ (Eηθ. 1) παξνπζίαζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κε εμαηξεηηθά πςειέο ηηκέο 808,613 mg/m3 (Α3) θαη 1,351,996
mg/m3 (Γ3) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ππεξεύηξνθα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα (π.ρ.
Alvarez Cobelas & Jacobsen 1992). Η πςειόηεξε ηηκή ζηε δεμακελή Α3 παξαηεξήζεθε
ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ θαη νθείιεηαη ζην κεγάιν πιεζπζκηαθό κέγεζνο ηνπ θπαλνθύθνπο
Spirulina platensis (780,633 mg/m3) θαζώο θαη ζην ζρεηηθά κεγάιν κέγεζνο ησλ αηόκσλ
ηνπ (όγθνο λήκαηνο: 14,506 κm3). Αληίζηνηρα ην κέγηζην ηεο βηνκάδαο ζηε Γ3
παξαηεξήζεθε ζηα ηέιε Οθησβξίνπ θαη νθεηιόηαλ ζην κεγάιν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ
(1,304,544 mg/m3)ηνπ επγιελνθύθνπο Euglena sp.
Πξόηππα επνρηαθήο δηαδνρήο ηνπ θπηνπιαγθηνύ είλαη δύζθνιν λα πεξηγξαθνύλ γηα
ηα ππεξεύηξνθα ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα απηνύ ηνπ κεγέζνπο ησλ δεμακελώλ
ζηαζεξνπνίεζεο, θαζόζνλ ηα ίδηα πξόηππα ζπαλίσο επαλαιακβάλνληαη ζε κηα ζεηξά
εηώλ. Παξ’ όια απηά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εξκελεπζεί ε δηαδνρή ησλ κηθξνθπθώλ ζηηο
δεμακελέο απηέο θαζώο θαη λα εληαρζεί ην πξόηππν απηό ζηελ αθνινπζία θπαλνθπθώλ –
καζηηγσηώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Alvarez Cobelas & Jacobsen
1992).
Φαίλεηαη όηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνξεία ηεο δηαδνρήο από ηα
θπαλνθύθε ζηα καζηηγσηά, κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ακκσληαθνύ αδώηνπ
θαη δηαιπκέλνπ νξγαληθνύ πιηθνύ. Τα καζηηγσηά, ηδηαίηεξα από ηα γέλε Euglena θαη
Chlamydomonas πνπ επηθξαηνύλ ζην θπηνπιαγθηό ζηε κειέηε καο αλαθέξνληαη (π.ρ.
Abeliovich & Azov 1976) σο ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ακκσληαθνύ
αδώηνπ. Σηε κειέηε καο νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ ακκσληαθνύ αδώηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα
πςειέο (θπκάλζεθαλ από 2,836–32,183 κg/l) θαη θαίλεηαη όηη απνηεινύλ ηνλ παξάγνληα
θιεηδί γηα ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ησλ Euglena θαη Chlamydomonas έλαληη ησλ
άιισλ κηθξνθπθώλ. Η επηθξάηεζε ηνπ θπαλνθύθνπο Spirulina platensis ζε
ζπγθεληξώζεηο ακκσληαθώλ <100 mg/l (Richmond & Borowitzka 1988), είλαη δπλαηή,
αλ θαη ν νξγαληζκόο όπσο θαίλεηαη ζηε κειέηε καο επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ηηο
πςειέο ζπγθεληξώζεηο ληηξηθνύ αδώηνπ πνπ κεηξήζακε ζηηο δεμακελέο.
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Δηθόλα 1. Μεηαβνιέο ηεο βηνκάδαο ησλ επηθξαηέζηεξσλ θσηνζπλζεηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ (S: Spirulina, C: Chlamydomonas, E: Euglena, R: Rhodopedia, T:
Thiopedia θαη C: Chromatium) ζηηο δεμακελέο Α3 θαη Γ3.
Η επηθξάηεζε ησλ επγιελνθπθώλ θαη ρισξνθπθώλ (Volvocales θαη Chlorococcales)
έρεη αλαθεξζεί ζε high rate oxidation ponds (Azov et al. 1980) θαη έρεη απνδνζεί ζηηο
πςειέο ζπγθεληξώζεηο ακκσληαθνύ αδώηνπ θαη δηαιπκέλνπ νξγαληθνύ πιηθνύ. Η
αύμεζε ηεο Spirulina platensis έρεη ηύρεη εθαξκνγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πγξώλ
απνβιήησλ θαη ηε παξαγσγή πςειήο θπηηθήο βηνκάδαο (Borowitzka 1988). Η
επηθξάηεζε ησλ θσηνζπλζεηηθώλ ζεηνβαθηεξίσλ ζηηο δεμακελέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κειέηεο καο θαίλεηαη όηη ζπλδέεηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο
κηθξνδώλεο κε δηαζέζηκν ην θσο θαη ην Η2S θαη απνπζία Ο2 (Κonopka 1993)
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη πνιύ ιίγα γλσξίδνπκε ζήκεξα γηα ηε δηαδνρή ησλ
θσηνζπλζεηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζηα ππεξεύηξνθα νηθνζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα
απηνύ ηνπ ηύπνπ. Δθηόο από ηε κεηαβιεηόηεηα ζηα δηαζέζηκα ζξεπηηθά θαη ηνλ
πεξηνξηζκό από ηα ζξεπηηθά, βηνινγηθνί παξάγνληεο όπσο ε βόζθεζε από ην
δσνπιαγθηό θαίλεηαη όηη επηδξνύλ ζηελ πνξεία ηεο δηαδνρήο. Η βόζθεζε ησλ
επηθξαηνύλησλ κηθξνθπθώλ θαη ζεηνβαθηεξίσλ από ην δσνπιαγθηηθό νξγαληζκό
Daphnia magna θαίλεηαη όηη επέδξαζε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο βηνκάδαο ηνπο θαη
ζηελ πνξεία ηεο δηαδνρήο. Σηηο δεμακελέο νμείδσζεο, εθηόο από ηελ επίδξαζε ηνπ
ακκσληαθνύ αδώηνπ ζηε ζύλζεζε ησλ θνηλσληώλ θαίλεηαη όηη είλαη ζεκαληηθή θαη ε
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επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ έιεγρν ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο ζε επνρηαθή βάζε
(Abeliovich & Azov 1976).
Eπραξηζηίεο
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κέξνο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Μειέηε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ
(δεμακελέο ζηαζεξνπνίεζεο)». Οθείινπκε ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο θ.θ. Γξ. Α.
Παπαδόπνπιν (ππεύζπλν ηνπ έξγνπ) θαη Φ. Παπαδόπνπιν (ππεύζπλν εξεπλεηηθήο
νκάδαο ηνπ ΔΘΙΑΓΔ) ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δδαθνινγίαο Θεζ/λίθεο γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα
ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο.
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Φλφριδική περιήγηζη ζηον αρταιολογικό τώρο ηφν Γελθών
Κνπκπιή-Σνβαληδή Λ., Γηαλλίηζαξνο Α. & Γόμα Α.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίληυη
Σε κηα ρισξηδηθή πεξηήγεζε ζε 5 "επίπεδα" ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ησλ Γειθώλ
βξέζεθαλ 106 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο (είδε θαη ππνείδε) απηνθπώλ θαη εκηαπηνθπώλ
ζπεξκαηνθύησλ. Τα πεξηζζόηεξα από απηά ζεκεηώζεθαλ ζην "επίπεδν" ησλ
Φαηδξηάδσλ - Καζηαιίαο πεγήο - Μνπζείνπ (67 taxa). Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ ηα ειιεληθά ελδεκηθά taxa Campanula topaliana subsp. delphica,
Bellevalia hyacinthoides, Melilotus graecus θαη Stachys swainsonii subsp. swainsonii.

Floral survey of the Delphi archaeological site
Koumpli-Sovantzi L., Yannitsaros A. & Doxa A.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
106 taxa (species and subspecies) of spontaneous and subspontaneous
spermatophytes were found during a floral survey of 5 "levels" of the Delphi
archaeological site. Most of them (67 taxa) were collected or observed on the Faidriades
- Kastalia spring - Museum "level". The Greek endemic taxa Campanula topaliana
subsp. delphica, Bellevalia hyacinthoides, Melilotus graecus and Stachys swainsonii
subsp. swainsonii are of special interest.
Διζαγφγή
Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Γειθώλ βξίζθεηαη ζην λνκό Φσθίδαο, ζηηο ππώξεηεο
ηνπ Παξλαζζνύ, επάλσ από ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Πιεηζηνύ θαη θάησ από ηνπο
θάζεηνπο βξάρνπο ησλ Φαηδξηάδσλ. Τν πεηξνινγηθό ππόβαζξό ηνπ είλαη θπξίσο
αζβεζηνιηζηθό κε ηξεηο βσμηηηθνύο νξίδνληεο θαη θαιύπηεηαη κε θιύζρε ΠαιαηόθαηλνπΜέζνπ Ηώθαηλνπ, θξνθαινπαγή ηνπ Πιεηόθαηλνπ θαζώο θαη απνζέζεηο ηνπ
Τεηαξηνγελνύο (Ι.Γ.Μ.Δ. 1964, Μνπληξάθεο 1990, Καηζηθάηζνο 1992). Γηα ην
ραξαθηεξηζκό ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ
κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηεο Αξάρσβαο (38o 29´ N, 22o 35´ E, πςόκεηξν 950 m).
Σύκθσλα κε απηά, ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθό κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην
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ζέξνο πνπ ζπλδπάδνληαη κε παξαηεηακέλε πεξίνδν μεξαζίαο, ε νπνία δηαξθεί πεξίπνπ
από ηηο αξρέο Μαξηίνπ κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ. Καηά ηε βηνγεσγξαθηθή
ηαμηλόκεζε ηνπ θιίκαηνο, ζύκθσλα κε ηε κέζνδν Emberger-Sauvage (Emberger 1945,
Sauvage 1961), ν ζηαζκόο ηεο Αξάρσβαο ηνπνζεηείηαη ζηελ ύθπγξε βηνθιηκαηηθή δώλε
θαη ν ρεηκώλαο ραξαθηεξίδεηαη δξηκύο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην θιίκα ζηελ πεξηνρή
ησλ Γειθώλ (πςόκεηξν πεξίπνπ 500 m) είλαη πηζαλόηαηα επηόηεξν από εθείλν ηεο
Αξάρσβαο.
Η παξνύζα πξόδξνκε αλαθνίλσζε απνηειεί κέξνο επξύηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο
γηα ηε ρισξίδα ησλ Γειθώλ θαη άιισλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηεο Διιάδαο. Όζνλ
αθνξά ηνπο Γειθνύο, κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ παξά κόλν ζπνξαδηθά δεκνζηεπκέλα
ρισξηδηθά ζηνηρεία.
Υλικά και μέθοδοι
Σηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο (Απξίιηνο 1999 - Μάηνο 2000) πξαγκαηνπνηήζεθαλ
11 επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή θαηά ηηο νπνίεο ζπιιέρζεθαλ πνιιά δείγκαηα θπηώλ θαη
έγηλαλ ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο πεδίνπ. Η νλνκαηνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη
ζύκθσλα κε ηνπο Greuter et al. (1984, 1986, 1989) ή ηνπο Tutin et al. (1968 - 1980,
1993), εθηόο από ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Γηα νηθνλνκία ρώξνπ δε δίλνληαη άιια ζηνηρεία
εθηόο από ηα νλόκαηα ησλ taxa κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Πξνο ην παξόλ αλαθέξνληαη
κόλν ηα απηνθπή θαη εκηαπηνθπή θπηά αιιά ζην κέιινλ ζα πεξηιεθζνύλ θαη ηα
θαιιηεξγνύκελα ζηελ πεξηνρή.
Φλφρίδα
Η ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα αξραία κλεκεία ησλ Γειθώλ είλαη
θεθιηκέλε θαη ε ρισξηδηθή πεξηήγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ζεηξά, ζηα εμήο
"επίπεδα" : 1. Τέκελνο ηεο Πξνλαίαο Αζελάο - Γπκλάζην, 2. Φαηδξηάδεο - Καζηαιία
πεγή - Μνπζείν, 3. Ιεξά νδόο - Θεζαπξόο ησλ Αζελαίσλ - Τέκελνο ηνπ Απόιισλα, 4.
Θέαηξν, 5. Σηάδην.
1.

Τέμενος ηης Προναίας Αθηνάς - Γσμνάζιο

Alkanna orientalis (L.) Boiss., Anemone pavonina Lam., Avena barbata Pott ex
Link, Ballota acetabulosa (L.) Bentham, Bellardia trixago (L.) All., Bellevalia
hyacinthoides (Bertol.) Persson & Wendelbo, Bromus sterilis L., Calendula arvensis L.,
Campanula ramosissima Sm., Carduus pycnocephalus L., Cerinthe retorta Sm.,
Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Chondrilla juncea L., Cichorium intybus L.,
Convolvulus elegantissimus Miller, C. cantabrica L., Erodium malacoides (L.) L’Hér.,
Heliotropium hirsutissimum Grauer, Hymenocarpos circinatus (L.) Savi, Hypericum
triquetrifolium Turra, Lathyrus cicera L., Malabaila aurea (Sm.) Boiss., Medicago
polymorpha L., M. sativa L., Pallenis spinosa (L.) Cass., Pimpinella peregrina L.,
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv., P. miliaceum (L.) Cosson, Ranunculus ficaria
L. (s.l.), R. marginatus D’Urv., Reichardia picroides (L.) Roth, Scandix pecten-veneris
L., Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler, Sonchus oleraceus L., Tragopogon
porrifolius L., Trifolium campestre Schreber, θ.ά.
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2. Φαιδριάδες - Καζηαλία πηγή - Μοσζείο
Alkanna orientalis (L.) Boiss., Antirrhinum majus L., Apium nodiflorum (L.) Lag.,
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss., Asphodeline lutea (L.) Reichenb., Asphodelus
fistulosus L., Aster squamatus (Sprengel) Hieron., Aurinia saxatilis (L.) Desv., Avena
barbata Pott ex Link, Ballota acetabulosa (L.) Bentham, Bellardia trixago (L.) All.,
Bromus rigidus Roth, B. sterilis L., B. tectorum L., Campanula erinus L., C. topaliana
Beauverd subsp. delphica Phitos, C. versicolor Andrews, Carduus pycnocephalus L.,
Carum multiflorum (Sm.) Boiss., Centranthus ruber (L.) DC., Cynosurus elegans Desf.,
Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Pall., Desmazeria rigida (L.) Tutin, Ephedra
foeminea Forsskål, Euphorbia acanthothamnos Boiss., E. helioscopia L., Ferula
communis L. subsp. communis, Galium aparine L., Geranium rotundifolium L., Knautia
integrifolia (L.) Bertol., Lactuca serriola L., Lagurus ovatus L., Lamarkia aurea (L.)
Moench, Lathyrus cicera L., Lolium rigidum Gaudin, Lunaria annua L., Malabaila
aurea (Sm.) Boiss., Malva sylvestris L., Medicago coronata (L.) Bartal., M.
polymorpha L., M. sativa L., Melilotus graecus (Boiss. & Spruner) Lassen =Trigonella
graeca (Boiss. & Spruner) Boiss. , M. indicus (L.) All., Mercurialis annua L.,
Misopates orontium (L.) Rafin., Onosma frutescens Lam., Pallenis spinosa (L.) Cass.
(s.l.), Parietaria judaica L., Phlomis fruticosa L., Plantago lanceolata L., P. major L.,
Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less., Satureja juliana L., Scrophularia heterophylla
Willd., Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler, Sedum sediforme (Jacq.) Pau,
Silene colorata Poiret, Sisymbrium orientale L., Smyrnium olusatrum L., Sonchus
oleraceus L., Stachys swainsonii Bentham subsp. swainsonii, Theligonum cynocrambe
L., Trifolium campestre Schreber, T. tomentosum L., Urospermum picroides (L.) Scop.
ex F.W. Schmidt, Valantia hispida L., Verbascum undulatum Lam., Veronica arvensis
L., V. cymbalaria Bodard, θ.ά.
3. Ιερά οδός - Θηζασρός ηφν Αθηναίφν - Τέμενος ηοσ Απόλλφνα
Aurinia saxatilis (L.) Desv. (s.l.), Avena sterilis L., Bunias erucago L., Capparis
sicula Veillard, Centranthus ruber (L.) DC., Dactylis glomerata L. (s.l.), Lepidium
graminifolium L., Lunaria annua L., Mercurialis annua L., Papaver rhoeas L.,
Parietaria judaica L., Satureja juliana L., Tragopogon porrifolius L., Tribulus
terrestris L., Verbascum sinuatum L., Vicia villosa Roth, θ.ά.
4. Θέαηρο
Calendula arvensis L., Geranium rotundifolium L., Sinapis alba L., Veronica
cymbalaria Bodard, θ.ά.
5. Σηάδιο
Anagallis arvensis L. (s.l.), Anthemis chia L., Knautia integrifolia (L.) Bertol.,
Malva sylvestris L., Medicago coronata (L.) Bartal., Onosma frutescens Lam.,
Reichardia picroides (L.) Roth, Silene behen L., θ.ά.
Φλφριδικές παραηηρήζεις
Αλαθέξνληαη 106 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο (είδε θαη ππνείδε), αιιά ε κειέηε ηεο
ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο δελ έρεη αθόκε νινθιεξσζεί. Σύκθσλα κε ηηο κέρξη ηώξα
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ζπιινγέο ππνινγίδεηαη όηη ε ρισξίδα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ησλ Γειθώλ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 200 είδε.
Από ηα θπηά πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ ηα εμήο :
Campanula topaliana subsp. delphica. Τνπηθό ελδεκηθό ηεο πεξηνρήο ησλ Γειθώλ.
Bellevalia hyacinthoides, Melilotus graecus [=Trigonella graeca]. Δίδε ελδεκηθά
ηεο Ν. & Γ. Διιάδαο.
Stachys swainsonii subsp. swainsonii. Δλδεκηθό ηεο Ν. & Ν.Κ. Διιάδαο.
Alkanna orientalis, Aurinia saxatilis (s.l.), Onosma frutescens. Αμηόινγα πεηξόθηια
- βξαρόθηια είδε.
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Capparis spinosa L.: και όμως γσρίδει!
Κππαξίζζεο Α., Λεβίδνπ Δ. & Γξίιηαο Π.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίλεψε
Τν Capparis spinosa L. είλαη έλα κεζνγεηαθό θπηό κε ζεξηλό θύθιν αλάπηπμεο. Σε
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα απμεκέλεο ηηκέο θσηνζύλζεζεο ρσξίο λα αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πδαηηθήο ή θσηννμεηδσηηθήο θαηαπόλεζεο.
Δπαξθή πδαηηθά απνζέκαηα εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο, ελώ ε θσηννμεηδσηηθή θαηαπόλεζε απνθεύγεηαη κε θίλεζε ησλ θύιισλ. Τα
θύιια ηνπ C. spinosa θηλνύληαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη ε θίλεζε απηή αθνξά ηελ θιίζε
θαη όρη ην αδηκνύζηό ηνπο. Τν πξόηππν θίλεζεο ησλ θύιισλ εμαξηάηαη από ηελ ζέζε
ηνπο πάλσ ζην βιαζηό, θαζώο θαη από ηε δηεπζέηεζε ηνπ βιαζηνύ ζε ζρέζε κε ηα 4
ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Σηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο όια ηα θύιια δέρνληαη πςειέο – αιιά
όρη ππεξβνιηθέο – εληάζεηο θσηόο γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη, ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζε επίπεδν θπηνύ κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο θσηννμεηδσηηθώλ ζπλζεθώλ, ελώ παξάιιεια γίλεηαη απνδνηηθόηεξε ρξήζε θσηόο θαη λεξνύ.

Capparis spinosa L.: yet it moves!
Kyparissis A., Levizou E. & Drilias P.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology,
University of Patras, 265 00 Patras, Greece.
Abstract
Capparis spinosa L. is a mediterranean shrub with summer life cycle. Throughout
summer it shows extremely high photosynthetic performance without any signs of water
or photooxidative stress. Adequate water supply is attained by the extensive root system
and photooxidative stress is avoided through leaf movement. Leaves of C. spinosa
present a diurnal movement pattern, which concerns mainly leaf inclination and not leaf
azimouth. This movement pattern depends on the leaf position on the branch, as well as
on the branch azimouth. Throughout the day all leaves are receiving high – but not
extreme – light intensities for certain periods of time. As a result, in a daily and whole
plant basis, the possibility of photooxidative damage is reduced and a better water and
light use efficiency is attained.
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Εισαγωγή
Σηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα δπζκελήο πεξίνδνο ηνπ έηνπο, γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ θπηώλ, ζεσξείηαη ην θαινθαίξη, κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ έιιεηςε λεξνύ θαη
ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη εληάζεηο θσηόο (Di Castri 1973). Γύν είλαη νη βαζηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ηα θπηά ώζηε λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο δπζκελείο
απηέο ζπλζήθεο: α) απνθπγή ησλ δπζκελώλ ζπλζεθώλ (avoiders) κε πηώζε ησλ θύιισλ
ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ (drought deciduals) θαη β) αλνρή ησλ δπζκελώλ
ζπλζεθώλ (tolerators) κε ηε βνήζεηα θαηλνινγηθώλ, κνξθνινγηθώλ θαη θπζηνινγηθώλ
κεραληζκώλ (ζθιεξόθπιια, δηκνξθηθά).
Δληνύηνηο, ππάξρνπλ είδε πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αλαπηπμηαθό ηνπο θύθιν εμ’
νινθιήξνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Έλα ηέηνην είδνο είλαη θαη ην Capparis
spinosa L. (Rhizopoulou et al. 1997).
Τν Capparis spinosa L. είλαη έλαο πνιπεηήο ζάκλνο πνπ ζπλαληάηαη από ηελ
Πνξηνγαιία έσο ηελ Αίγππην (Blakelock & Townsend 1980). Ο αλαπηπμηαθόο ηνπ
θύθινο μεθηλά ηνλ Μάην κε έθπηπμε λέσλ βιαζηώλ θαη θύιισλ θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο
αξρέο Οθησβξίνπ (Rhizopoulou 1990, Rhizopoulou et al. 1997). Γηαζέηεη εμαηξεηηθά
εθηεηακέλν θαη ππθλό ξηδηθό ζύζηεκα, ην νπνίν εηζρσξεί βαζηά ζε πεηξώδε εδάθε,
πηζαλώο δεκηνπξγώληαο ξσγκέο ζηνπο βξάρνπο κέζσ έθθξηζεο όμηλσλ νπζηώλ
(Oppenheimer, 1960).
Καζώο ηα θπηά κε ζεξηλό θύθιν αλάπηπμεο, όπσο ην Capparis spinosa, είλαη
ειάρηζηα κειεηεκέλα, ζειήζακε λα ζηνηρεηνζεηήζνπκε ηελ εηθόλα νξηζκέλσλ θιαζηθώλ
θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ.
Αποτελέσματα - Σσδήτεσε
Τν θαινθαίξη ηνπ 1998 πξαγκαηνπνηήζακε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ (αλά 20 εκέξεο,
Ηνύλην - Σεπηέκβξην) ησλ αθόινπζσλ παξακέηξσλ: δπλακηθό λεξνύ ησλ θύιισλ,
θσηνζύλζεζε, δηαπλνή, αληίζηαζε δηαρύζεσο, ζεξκνθξαζία θύιινπ θαη αέξα. Όιεο νη
κεηξήζεηο αθνινύζεζαλ παξόκνην πξόηππν, ηόζν όζνλ αθνξά ηελ εκεξήζηα
δηαθύκαλζε ησλ ηηκώλ ησλ παξακέηξσλ, όζν θαη ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο. Δλδεηθηηθά,
ζηηο επόκελεο Δηθόλεο παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ηεο 6εο Απγνύζηνπ. Από ηηο
κεηξήζεηο απηέο πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα:
ην C. spinosa δελ ππνθέξεη από έιιεηςε λεξνύ (Δηθ. 1Α). Οη «θπζηνινγηθέο»
απώιεηεο λεξνύ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απνθαζίζηαληαη πιήξσο ζηε δηάξθεηα ηεο
λύρηαο
δηαηεξεί πςειή θσηνζύλζεζε (πάλσ από 23 κmol m-2 s-1) γηα πεξηζζόηεξεο από
10 ώξεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Δηθ. 1Β)
έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ επηηπγράλεη ηηο πςειέο απηέο ηηκέο θσηνζύλζεζεο είλαη
ην γεγνλόο όηη ηα ζηόκαηα παξακέλνπλ αλνηρηά (Δηθ. 1Γ)
σο επαθόινπζν ησλ αλνηρηώλ ζηνκάησλ πξνθύπηνπλ πςειέο ηηκέο δηαπλνήο (Δηθ.
1Γ) άξα θαη απώιεηαο λεξνύ, πνπ όκσο δελ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα, θαζόηη νη ηηκέο
δπλακηθνύ δηαηεξνύληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (Δηθ. 1Α)
αληηζέησο, ε πςειή δηαπλνή δηαηεξεί ηα θύιια έσο θαη θαηά 4 νC ςπρξόηεξα από
ηνλ αέξα κε πξνθαλή πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο (Δηθ. 1Γ).
Γηα λα επηηύρεη ηόζν πςειή θσηνζύλζεζε γηα ηόζεο πνιιέο ώξεο, ην C. spinosa
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Δηθόλα 1. Ζκεξήζηα δηαθύκαλζε: Α, ηνπ δπλακηθνύ λεξνύ ησλ θύιισλ. Β, ηεο θσηνζύλζεζεο.
Γ, ηεο αληίζηαζεο δηαρύζεσο θαη ηεο δηαπλνήο. Γ, ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη θύιισλ. Δ, ηεο
θσηνζπλζεηηθά ελεξγήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαλ ηα θύιια. Ε, θακπύιε αληηζηάζκηζεο ηνπ
θσηόο γηα ηα θύιια ηνπ C. spinosa (πεξηιακβάλνληαη όιεο νη κεηξήζεηο ηεζζάξσλ εκεξεζίσλ
πεηξακάησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 1998. Ζ θακπύιε πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε
y = 2.005 + 0.030 x – 8.217x2, R = 0.80). Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζάιακν πίεζεο
ηύπνπ Scholander, Skye, SKPM 1400 (Α), θνξεηό αλαιπηή αεξίσλ LI-COR, Li-6200 (Β, Ε) θαη
θνξεηό πνξόκεηξν ζηαζεξήο θαηάζηαζεο LI-COR, Li-1600 (Γ, Γ, Δ).
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Δηθόλα 2. Ζκεξήζηα δηαθύκαλζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ θαξνηηλνεηδώλ ηνπ θύθινπ
ησλ
μαλζνθπιιώλ.
Οη
κεηξήζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πγξή ρξσκαηνγξαθία
πςειήο πίεζεο (ζηήιε Zorbax ODS, Rockland
Technologies, ρξσκαηνγξάθνο Shimadzu LC-10
AD HPL, αλαιπηήο Shimadzu SPD-10A UVVIS Detector, νινθιεξσηήο Shimadzu C-R6A
Chromatopac).
Ανθεπαξανθίνη
20%
Ζεαξανθίνη
12%

Βιολαξανθίνη
68%

60'
-2 -1
1600 μmol m s

Ζεαξανθίνη
86%
Βιολαξανθίνη
9.7%
Ανθεπαξανθίνη
3.9%

Δηθόλα 3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θύθινπ ησλ
μαλζνθπιιώλ ζε θνκκέλα θύιια C. spinosa
θάησ από ζπλζήθεο πςεινύ θσηηζκνύ (1600
κmol m-2 s-1 γηα 1 ώξα) ζην εξγαζηήξην.
Μεζνδνινγία όπσο ζηελ Δηθ. 2.
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δέρεηαη πςειά πνζά αθηηλνβνιίαο γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (Δηθ. 1Δ).
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ θακπύιε αληηζηάζκηζεο ηνπ θσηόο (Δηθ. 1Ε), ε έληαζε θνξεζκνύ ηεο θσηνζύλζεζεο εληνπίδεηαη πεξίπνπ ζηα 1600 κmol m-2 s-1.
Δπνκέλσο, γηα αξθεηέο ώξεο ζηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη
πεξίζζεηα ελέξγεηαο δηεγέξζεσο.
Έλαο βαζηθόο κεραληζκόο αβιαβνύο
απνκάθξπλζεο ηεο ελέξγεηαο απηήο έρεη
εληνπηζηεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θύθινπ
ησλ μαλζνθπιιώλ. Παξάιιεια ινηπόλ κε
ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαη
κεηξήζεηο
ησλ
ζπγθεληξώζεσλ ησλ θαξνηηλνεηδώλ ηνπ
θύθινπ ησλ μαλζνθπιιώλ. Όπσο
δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηά καο, παξ’ όινλ
όηη ην C. spinosa δηαηεξεί πςειά πνζά
μαλζνθπιιώλ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ θύθιν ζε
πνιύ κηθξό βαζκό (Δηθ. 2). Απελαληίαο,
αλ θνκκέλα θύιια θσηηζηνύλ ζην
εξγαζηήξην γηα 1 ώξα κε 1600 κmol m-2
s-1 ε ηζνξξνπία ηνπ θύθινπ κεηαηνπίδεηαη
ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο δεαμαλζίλεο (Δηθ. 3).
Δπνκέλσο, ν θύθινο ησλ μαλζνθπιιώλ
δελ
είλαη
απιά
παξώλ,
αιιά
ρξεζηκνπνηείηαη
εθηελέζηαηα
όηαλ
παξαζηεί αλάγθε. Πιελ όκσο, όπσο
δείρλνπλ νη κεηξήζεηο ππαίζξνπ, ηέηνηα
αλάγθε δελ παξνπζηάδεηαη θάησ από
θπζηθέο ζπλζήθεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππνζέζακε
όηη θάπνηνο άιινο πξνζηαηεπηηθόο
κεραληζκόο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζηε
θύζε. Έηζη ζθεθηήθακε λα εμεηάζνπκε
ην ελδερόκελν ύπαξμεο θάπνηνπ είδνπο
ηξνπηζκνύ ησλ θύιισλ (Ehleringer &
Forseth 1980). Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην
θαινθαίξη
ηνπ
2000,
ζεκάλακε
κεκνλσκέλα θύιια θαη κεηξήζακε αλά
δύν ώξεο ηελ θιίζε ηνπο θαη ην αδηκνύζηό

238

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

ηνπο (Δηθ. 4). Τα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ θαίλνληαη ζηελ Δηθ. 5 θαη
κλίζη 0 - θύλλο καηακόπςθο
έδεημαλ όηη:
κλίζη 90 - θύλλο οπιζόνηιο
ηα θύιια ηνπ C. spinosa θηλνύληαη
ζε εκεξήζηα βάζε (Δηθ. 5Α, Β, Γ).
Οριζόντιος
Μάιηζηα, ε θίλεζε απηή αθνξά ηελ
θιίζε θαη όρη ην αδηκνύζην (δελ
ΒΟΡΑΣ
παξνπζηάδεηαη)
ην πξόηππν θίλεζεο δελ είλαη εληαίν
αζι
μο
ύθ
ιο
γηα όια ηα θύιια ηνπ θπηνύ, αιιά
εμαξηάηαη από ηελ ζέζε ηνπο πάλσ ζην
βιαζηό, θαζώο θαη από ηε δηεπζέηεζε
ΓΥΣΖ
ΑΝΑΤΟΛΖ
ηνπ βιαζηνύ ζε ζρέζε κε ηα 4 ζεκεία ηνπ
νξίδνληα (Δηθ. 5Α, Β, Γ)
αζιμούθιο 0 - ηο θύλλο "βλέπει" ηον Βοπά
ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο όιεο νη
αζιμούθιο 90 - ηο θύλλο "βλέπει" ηην Αναηολή
νκάδεο θύιισλ δέρνληαη πςειέο – αιιά
ΝΟΤΟΣ
όρη ππεξβνιηθέο – εληάζεηο θσηόο (Δηθ.
Δηθόλα 4. Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ 5Γ, Δ, Ε). Τν γεγνλόο απηό παξέρεη κηα
κεηξνύκελσλ γσληώλ (θιίζε θαη αδηκνύζην) ησλ
πηζαλή απάληεζε ζην εξώηεκα γηαηί δελ
θύιισλ.
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Δηθόλα 5. Ζκεξήζην πξόηππν ηεο κεηαβνιήο: Α, Β, Γ, ηεο θιίζεο θύιισλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξεηο
δηαθνξεηηθνύο βιαζηνύο κε δηαθνξεηηθό αδηκνύζην. Γ, Δ, Ε, ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο πνπ δέρνληαη
(  θαη   θύιια πνπ θύνληαη αληηθξηζηά εθαηέξσζελ ηνπ βιαζηνύ, …... ειηαθή
αθηηλνβνιία ζην νξηδόληην επίπεδν,
κέγηζηε δπλαηή ειηαθή αθηηλνβνιία).
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ρξεζηκνπνηείηαη ν θύθινο ησλ μαλζνθπιιώλ
ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζε επίπεδν θπηνύ γίλεηαη απνδνηηθόηεξε ρξήζε ηνπ θσηόο.
Μέζσ ησλ θηλήζεώλ ηνπο ηα θύιια δέρνληαη πςειέο εληάζεηο θσηόο λσξίο ην πξσί θαη
αξγά ην απόγεπκα (Δηθ. 5Γ, Δ, Ε), πξάγκα πνπ δελ ζα ζπλέβαηλε αλ ηα θύιια
παξέκελαλ αθίλεηα. Δπηπξνζζέησο, νη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά
ηηο ώξεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθόηεξε ρξήζε λεξνύ.
Τν Capparis spinosa, ινηπόλ, δηαζέηεη έλαλ πνιύ «έμππλν» κεραληζκό ξύζκηζεο
ηνπ θσηεηλνύ πεξηβάιινληνο ησλ θύιισλ ηνπ. Μέζσ ζπζηεκαηηθώλ θηλήζεσλ
επηηπγράλεη ηε βέιηηζηε έληαζε θσηόο ζηελ βέιηηζηε ρξνληθή δηάξθεηα. Με δεδνκέλε
ηελ εληππσζηαθή ηθαλόηεηά ηνπ λα εθκεηαιιεύεηαη πδαηηθά απνζέκαηα απξόζηηα ζηα
πεξηζζόηεξα θπηά πνπ ζπλππάξρνπλ ζηνπο ίδηνπο βηόηνπνπο, θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγεί
απνδνηηθόηαηα θάησ από ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ Μεζνγεηαθνύ ζέξνπο,
απνθεύγνληαο ηηο – ελ δπλάκεη βιαβεξέο – πςειέο εληάζεηο θσηόο θαη επεθηείλνληαο
ηηο ώξεο πςειήο θσηνζύλζεζεο λσξίο ην πξσί θαη αξγά ην απόγεπκα.
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Προζηαζία θαη δηαηήρεζε ελδεκηθώλ θαη απεηιούκελφλ εηδώλ ηες
ασηοθσούς τιφρίδας ηες Κρήηες θαη ποηθηιηώλ παραδοζηαθά
θαιιηεργούκελφλ θρούηφλ θαη ιαταληθώλ
Κππξηωηάθεο Ε.1, Φνπξλαξάθε Υ.2 & Γώηζηνπ Π.2
1
2

ρνιή Σερλνινγίαο Γεωπνλίαο, ΣΔΗ Κξήηεο, ηαπξωκέλνο Σ. Θ. 140, 711 10 Ζξάθιεην, Κξήηε.
Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Υαλίωλ (ΜΑΗΥ), Σ. Θ. 85, Αιζύιιην Αγξνθεπίνπ, 731 00
Υαληά, Κξήηε.

Περίιευε
Ζ ex-situ δηαηήξεζε ηωλ ελδεκηθώλ θαη απεηινύκελωλ θπηώλ ηεο Κξήηεο θαζώο θαη
ηωλ πνηθηιηώλ παξαδνζηαθά θαιιηεξγνύκελωλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ είλαη ν ζθνπόο
ελόο έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Κύξην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκόο,
ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ελόο Βνηαληθνύ Κήπνπ θαη κίαο Σξάπεδαο πεξκάηωλ
ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίωλ (ΜΑΗΥ).
Σα απνηειέζκαηα από ηε κειέηε θύηξωζεο γηα ηα είδε ηεο Σξάπεδαο πεξκάηωλ θαη νη
πιεξνθνξίεο γηα όια ηα είδε ππό κειέηε (ζρεηηθέο κε ηε γεωγξαθηθή θαηαλνκή, ηα
βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο νηθνθπζηνινγηθέο απαηηήζεηο, ην θαζεζηώο δηαηήξεζεο,
θ.ά.) ζα θαηαρωξεζνύλ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλωλ.

Protection and conservation of endemic and threatened taxa of the
native flora of Crete and of local varieties of cultivated fruits and
vegetables
1

2

Kypriotakis Z. , Fournaraki C. & Gotsiou P.

2

1

School of Agronomical Technology, TEI of Crete, Stavromenos, P. O. Box 140, 711 10
Heraklio, Crete, Greece.
2
Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), P. O. Box 85, Alsylio Agrokipiou,
731 00 Chania, Crete, Greece.

Αbstract
The ex-situ conservation of the endemic and threatened plants of Crete, as well as of
local varieties of cultivated fruits and vegetables is the aim of an ongoing project. The
main object of the project is the design and the establishment of a Botanic Garden and
of a Seed Bank in the campus of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania,
Crete (MAICh). Data from the germination tests that will be conducted for the species of
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the Seed Bank, and additional data for all the species under study (relating to the
geographic distribution, biological characteristics, ecophysiological needs, conservation
status, etc.) will be maintained in an electronic database.
Δηζαγφγή
Ζ Κξήηε είλαη κηα από ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ εθηεηακέλα κειεηεζεί ωο πξνο ηε
βιάζηεζε θαη ηε ριωξίδα ηεο, ιόγω ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ πνπ παξνπζηάδεη. Ωζηόζν, δελ
είλαη δπλαηό λα δνζεί έλαο αθξηβήο αξηζκόο ηωλ θπηηθώλ εηδώλ πνπ ζπλαληώληαη ζηε
λήζν, θαζώο απηόο αιιάδεη όζν εμειίζζνληαη δηάθνξεο έξεπλεο. ύκθωλα κε ηνπο Jahn
& Schönfelder (1995), ππνινγίδεηαη όηη ζηελ Κξήηε ππάξρνπλ πεξίπνπ 1800 είδε από
ηα νπνία 1655 είλαη απηνθπή κε 14 αθόκε ωο πηζαλά απηνθπή. Σα ελδεκηθά είδε θαη
ππνείδε (taxa) ππνινγίδνληαη ζε 186 ζύκθωλα κε παιηέο θαη πην πξόζθαηεο έξεπλεο
(Turland et al. 1993, Phitos et al. 1995, Montmollin & Iatrou 1995, Chilton & Turland
1997, Strid & Tan 1997, Kypriotakis & Artelari 1998, Tzanoudakis & Kypriotakis
1998, Kypriotakis & Tzanoudakis 1999). ύκθωλα κε ην “Κόθθηλν Βηβιίν ηωλ παλίωλ
θαη Απεηινπκέλωλ Φπηώλ ηεο Διιάδαο” (Phitos et al. 1995) έρνπλ θαηαγξαθεί 67
απεηινύκελα θπηά ζηελ Κξήηε, από ηα νπνία 15 βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν
εμαθάληζεο (Κηλδπλεύνληα - Endangered), 34 είλαη Δύηξωηα (Vulnerable), 17 είλαη
πάληα (Rare), ελώ 1 ζεωξείηαη όηη πηζαλά έρεη εμαθαληζηεί (ην Astragalus idaeus). Από
ηα παξαπάλω είδε, 53 είλαη ελδεκηθά ηεο Κξήηεο (Πίλ. 1). Δπίζεο, κεηαμύ ηωλ
ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Κξήηεο, ππάξρνπλ 14 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ
(ΟΓΖΓΗΑ 1992) θαη 114 πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/81
(1981) (Πίλ. 1).
Δθηόο απηώλ, ππάξρεη θαη ν γελεηηθόο πινύηνο πνπ αληηπξνζωπεύνπλ νη ρηιηάδεο
πνηθηιίεο θαη είδε θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ πνπ πξνζαξκόζηεθαλ κεηά από
καθξνρξόληα επηινγή ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο
ηεο Κξήηεο θαη αλέπηπμαλ αλζεθηηθόηεηα ζε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαθνινπζνύκε κηα επξεία απνδνρή ηεο αμίαο ηεο
βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ πιαλήηε καο, αιιά θαη κηα αύμεζε ηωλ
απεηιώλ πνπ δέρεηαη απηόο ν πινύηνο. Δηδηθόηεξα ε πνηθηιόηεηα ηεο απηνθπνύο
ριωξίδαο απεηιείηαη από αλζξωπνγελείο θπξίωο παξάγνληεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ή/θαη
θαηαζηξέθνπλ ηνπο θπζηθνύο βηόηνπνπο. Ππξθαγηέο, ππεξβόζθεζε, δηάλνημε αγξνηηθώλ
δξόκωλ, αξδεπηηθά έξγα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ν ηνπξηζκόο, δηάθνξεο νηθηζηηθέο θαη
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ε αιόγηζηε ρξήζε
δηδαληνθηόλωλ είλαη ηα θύξηα αίηηα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ
λεζηνύ ηεο Κξήηεο.
Οη δπν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ δηεζλώο πηνζεηεζεί γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο ηωλ θπηώλ (UNEP 1992) είλαη ε “εθηόο ηόπνπ” (ex-situ) θαη ε
“επηηόπηα” (in situ) δηαηήξεζε: ζηελ πξώηε πεξίπηωζε, ηα θπηά ή ηκήκαηα απηώλ
δηαηεξνύληαη εθηόο ηνπ θπζηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (ζε βνηαληθνύο θήπνπο, ηξάπεδεο
ζπεξκάηωλ, ηξάπεδεο αξηηβιάζηωλ, θπηηαξνθαιιηεξγεηώλ, ηζηνθαιιηεξγεηώλ, γύξεο,
DNA, θ.ά.), ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπηωζε, γίλεηαη δηαηήξεζε ηωλ θπηώλ ζην θπζηθό
ηνπο πεξηβάιινλ κε ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε ηνπ βηόηνπνπ, ελώ, αλ πξόθεηηαη γηα
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θαιιηεξγνύκελα είδε, ε δηαηήξεζε ηνπο γίλεηαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ απηά αλέπηπμαλ ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
θνπόο ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθνπκε θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε είλαη ε πξνζηαζία
θαη ε ex-situ δηαηήξεζε ηωλ ελδεκηθώλ θαη απεηινύκελωλ θπηώλ ηεο Κξήηεο θαζώο θαη
ηωλ παξαδνζηαθά θαιιηεξγνύκελωλ πνηθηιηώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ.
Κύξην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε
ελόο Βνηαληθνύ Κήπνπ θαη κίαο Σξάπεδαο πεξκάηωλ, πνπ πηζηεύεηαη όηη ζα
ζπκβάινπλ ηόζν ζηε δηαηήξεζε δωληαλνύ γελεηηθνύ πιηθνύ όζν θαη ζηελ κειέηε ηεο
βηνινγίαο ηωλ θπηώλ απηώλ. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη
γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απεηιέο θάζε είδνπο ελώ νη επηζηήκνλεο ζα έρνπλ ζηελ
δηάζεζε ηνπο ην ζπάλην γελεηηθό πιηθό ηεο Κξήηεο γηα κειέηε θαη έξεπλα.
Γεπηεξεπόληωο ν θήπνο, κε ηελ επίδεημε αληηπξνζωπεπηηθώλ δεηγκάηωλ ηεο ζπάληαο
ριωξίδαο ηεο πεξηνρήο, αλακέλεηαη όηη ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξωζε πνηθίιωλ νκάδωλ ελδηαθεξνκέλωλ όπωο
καζεηέο, θνηηεηέο βηνινγηθώλ επηζηεκώλ, ηνπξίζηεο θ.ά. (Environmental Education in
Botanic Gardens 1994). Παξάιιεια, κε ηελ έθζεζε ηνπ δωληαλνύ γελεηηθνύ πιηθνύ
ζηνλ Βνηαληθό Κήπν ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θωηνγξαθηθό πιηθό, όπωο θαη ελεκεξωηηθά
θπιιάδηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ επηζθεπηώλ ηνπ Κήπνπ.
Δπίζεο, πέξα από ηελ πξνζηαζία ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ηωλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ
θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ, ε πξνβνιή ηωλ ηδηαίηεξωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο αλακέλεηαη
όηη ζα αλαδείμεη ηελ αλάγθε θαιιηέξγεηά ηνπο ζε εκπνξηθή θιίκαθα, κε απνηέιεζκα ηελ
ηόλωζε ηεο αγνξάο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο.
Ζ αλζεθηηθόηεηα ηωλ ελ ιόγω πνηθηιηώλ ζε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο θαζώο θαη ε
πξνζαξκνζηηθόηεηά ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο,
θαζώο θαη ε γεπζηηθόηεηά ηνπο, κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο βηνινγηθήο
γεωξγίαο θαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα παξαγωγήο πνηνηηθώλ πξνϊόληωλ.
Τιηθά θαη κέζοδοη
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ θαη ηεο Σξάπεδαο πεξκάηωλ γίλεηαη ζηνλ
ρώξν ηνπ ΜΑΗΥ, ζε απόζηαζε 3 ρικ.από ηα Υαληά. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Κήπνπ
είλαη 30 ζηξέκκαηα. Ζ Σξάπεδα πεξκάηωλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο 10.000
πεξίπνπ ηεκαρίωλ ζπζθεπαζκέλωλ ζπεξκάηωλ θαη απνηειείηαη από ην μεξαληήξην
(αεξηδόκελνο ρώξνο κε ζεξκνθξαζία 15-20νC θαη πγξαζία 15-20%) θαη ηνλ ρώξν
απνζήθεπζεο (ζεξκνθξαζία ~ -18νC).
Ο αξηζκόο ηωλ απηνθπώλ taxa πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν κειέηεο θη εξγαζίαο
είλαη 186 ελδεκηθά Κξήηεο θαη επηπιένλ 14 κε ελδεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζην Κόθθηλν
βηβιίν ηωλ ζπαλίωλ θαη απεηινπκέλωλ θπηώλ ηεο Διιάδαο (Phitos et al. 1995) δει. έλα
ζύλνιν 200 taxa απηνθπώλ θπηώλ. Από απηά, 2 Πηεξηδόθπηα εμαηξνύληαη από ηηο
ζπιινγέο γηα ηελ Σξάπεδα πεξκάηωλ (Πίλ. 1). ηελ Δηθ. 1 θαίλνληαη νη ηύπνη θαη ηα
πνζνζηά βηνκνξθώλ πνπ απαληώληαη κεηαμύ ηωλ 200 απηνθπώλ taxa. Από ηνπο
θπζηθνύο πιεζπζκνύο ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ απηνθπώλ εηδώλ ζπιιέγνληαη ζπέξκαηα
γηα ηελ Σξάπεδα πεξκάηωλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό (ζπέξκαηα ή/θαη
κνζρεύκαηα) γηα αλαπαξαγωγή. Αληηπξνζωπεπηηθά δείγκαηα θάζε είδνπο θπιάζζνληαη
ζην αλαγλωξηζκέλν Herbarium ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υαλίωλ
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(MAIC). Παξάιιεια αλαδεηείηαη ην ππάξρνλ γελεηηθό πιηθό όιωλ ηωλ εδώδηκωλ/
θαιιηεξγνύκελωλ παξαδνζηαθώλ πνηθηιηώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ ην νπνίν ζα
θαηαγξαθεί θαη ζα ζπιιερζεί.
Γηα ηηο ζπιινγέο πιηθνύ γηα ηνλ Κήπν θαη ηελ Σξάπεδα, θαζώο θαη ηελ πεξαηηέξω
επεμεξγαζία θαη ρεηξηζκό ηνπ πιηθνύ (μήξαλζε, θαζαξηζκόο, απνζήθεπζε), όπωο θαη
γηα ηε κειέηε ηεο θπηξωηηθόηεηαο ηωλ εηδώλ ηεο Σξάπεδαο πεξκάηωλ, κε ηε ρξήζε
δηαθνξεηηθώλ πξωηνθόιιωλ, αθνινπζνύληαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ππνδείμεηο
(Genebank Standars 1994, Handbooks for Genebanks 1982, 1985, Desai et al. 1997,
Hong & Ellis 1996, Guarino et al. 1995, Hernandez Bermerjo et al. 1990, Akeroyd et al.
1994). H αλαπαξαγωγή ηωλ θπηώλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Βνηαληθό Κήπν
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζαιάκνπο βιάζηεζεο, ππνζηξώκαηα ξηδνβνιίαο, ζπνξεία, θιπ. Σα
λεαξά θπηά δηαηεξνύληαη ζε γιάζηξεο κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ζηε ζπλέρεηα ζε
ζθίαζηξα ή ππόζηεγα κέρξη ηνλ πιήξε εγθιηκαηηζκό ηνπο, πξηλ ηελ νξηζηηθή ηνπο
εγθαηάζηαζε ζην πεδίν. ην ρώξν ηνπ Κήπνπ δεκηνπξγνύληαη νη θαηάιιειεο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ.
Παξάιιεια, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη είηε από ηε βηβιηνγξαθία είηε ζην
πεδίν θαηαγξάθνληαη ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλωλ (πιεξνθνξίεο ηαμηλνκηθέο,
ζρεηηθέο κε ηε βηνινγία, θαηλνινγία, νηθνινγία, θαζεζηώο δηαηήξεζεο θαη λνκηθό
θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηωλ εηδώλ, ζρεηηθέο κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε δπλαηόηεηα
πξνζαξκνγήο απηώλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, γεωγξαθηθέο πιεξνθνξίεο
θαη ράξηεο θαηαλνκήο ηωλ απηνθπώλ θπηώλ κε ηε βνήζεηα Γεωγξαθηθώλ πζηεκάηωλ
Πιεξνθόξεζεο (GIS), εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε είδνο ζπεξκάηωλ ηεο Σξάπεδαο).
Αποηειέζκαηα - σδήηεζε
Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ νινθιεξωζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη εμήο θάζεηο ηνπ
έξγνπ: 1) θαηαγξαθή πιεζπζκώλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηα 200 ελδεκηθά,
ππνελδεκηθά θαη απεηινύκελα taxa θαζώο θαη γηα ηηο παιαηέο πνηθηιίεο θξνύηωλ θαη
ιαραληθώλ, 2) ζπιινγή θπηηθνύ πιηθνύ (πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό γηα ηνλ βνηαληθό
θήπν θαη ζπέξκαηα γηα ηελ ηξάπεδα ζπεξκάηωλ), 3) μήξαλζε-θαζαξηζκόο ζπεξκάηωλ,
4) αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο θπηείαο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ, 5) ζπιινγή θαη αξρεηνζέηεζε
θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη απνμεξακέλωλ δεηγκάηωλ, 6) θαηαγξαθή πιεξνθνξηώλ ζε
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλωλ. Δπίζεο, έρεη νινθιεξωζεί ν ζρεδηαζκόο θαη ην
κεγαιύηεξν κέξνο ηωλ έξγωλ ππνδνκήο (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ρωκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο, ζπζηήκαηα άξδεπζεο, θιπ).
Πίλαθαο 1. Σα Δλδεκηθά θαη Απεηινύκελα taxa ηεο Κξεηηθήο ριωξίδαο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα αλάπηπμεο Βνηαληθνύ Κήπνπ θαη Σξάπεδαο
πεξκάηωλ ζην ΜΑΗΥ. ΓΚ = γεωγξαθηθή θαηαλνκή (*=ελδεκηθό Κξήηεο), Β =
πλζήθε Βέξλεο 1992, ΔΟ = Δπξωπ. Οδεγία 92/43 (Παξάξηεκα), ΠΓ = Πξνεδξηθό
Γηάηαγκα 67/81, ΚΒ = Κόθθηλν Βηβιίν παλίωλ θαη Απεηινπκέλωλ θπηώλ ηεο
Διιάδαο, ΒΚ = Βνηαληθόο Κήπνο (*=παξόλ), Σ = Σξάπεδα πεξκάηωλ (*=παξόλ), N
= δελ αλαθέξεηαη, Τ = αλαθέξεηαη, Δ = Κηλδπλεύνλ, V = Δύηξωην, R = πάλην, Δx =
Δμαθαληζκέλν.
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ΠΣΔΡΗΓΟΦΤΣΑ
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Οηθογέλεηα

1
2

ASPLENIACEAE
BLECHNACEAE

Δίδος

Asplenium creticum Lovis, Reichst. & Zaffran
Woodwardia radicans (L.) Sm.
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*
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Νο

Οηθογέλεηα

3

ASCLEPIADACEAE

Periploca angustifolia Labill.

4
5
6
7
8
9

ASCLEPIADACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
CALLITRICHACEAE

Vincetoxicum creticum Browicz
Alkanna sieberi DC.
Anchusa caespitosa Lam.
Cynoglossum sphacioticum Boiss. & Heldr.
Myosotis solange Greuter & Zaffran
Callitriche pulchra Schotsman

10
11
12
13
14
15
16
17

CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE

18

CAMPANULACEAE

19
20
21

CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE

Campanula aizoon Boiss. & Spruner
Campanula cretica (A. DC.) D. Dietr.
Campanula creutzburgii Greuter
Campanula hierapetrae Rech. fil.
Campanula jacquinii (Sieber) A. DC.
Campanula laciniata L.
Campanula pelviformis Lam.
Campanula saxatilis L. subsp.saxatilis
Campanula spatulata Sm. subsp. filicaulis (Halascy)
Phitos
Campanula tubulosa Lam.
Petromarula pinnata (L.) A. DC.
Solenopsis minuta (L.) C. Presl. subsp. annua Greuter,
Matthäs & Risse
Bolanthus creutzburgii Greuter
Bufonia stricta (Sm.) Gürke subsp. cecconiana (Bald.)
Rech. f.
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. doerfleri Halácsy
ex Hayek
Cerastium scaposum Boiss. & Heldr.
Dianthus fruticosus L. subsp. creticus (Tausch)
Runemark
Dianthus fruticosus L. subsp. sitiacus Runemark
Dianthus juniperinus Smith subsp. aciphyllus (Sieber ex
Ser.) Turland
Dianthus juniperinus Sm. subsp. bauhinorun (Greuter)
Turland
Dianthus juniperinus Sm. subsp. heldreichii Greuter
Dianthus juniperinus Sm. subsp. idaeus Turland
Dianthus juniperinus Sm. subsp. juniperinus
Dianthus juniperinus Sm. subsp. kavusicus Turland
Dianthus juniperinus Sm. subsp. pulviniformis (Greuter)
Turland
Dianthus sphacioticus Boiss. & Heldr.
Dianthus xylorrhizus Boiss. & Heldr.
Minuartia wettsteinii Mattf. subsp. wettsteinii
Petrorhagia candica P.W. Ball & Heywood
Petrorhagia dianthoides (Sm.) P.W. Ball & Heywood
Silene ammophila Boiss. & Heldr.subsp. ammophilla
Silene antri-jovis Greuter & Burdet

22 CARYOPHYLLACEAE
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42 CARYOPHYLLACEAE Silene flavescens Waldst. & Kit. subsp. dictaea (Rech.
43 CARYOPHYLLACEAE
44 CARYOPHYLLACEAE
45 CARYOPHYLLACEAE
46 CARYOPHYLLACEAE
47 CARYOPHYLLACEAE
48 CARYOPHYLLACEAE
49 CARYOPHYLLACEAE

fil.) Greuter
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene integripetala Bory & Claub. subsp. greuteri
(Phitos) Akeroyd
Silene integripetala Bory & Claub. subsp. lidenii
Silene pinetorum Boiss. & Heldr. subsp. pinetorum
Silene pinetorum Boiss. & Heldr. subsp. sphaciotica
Oxelman & Greuter
Silene sieberi Fenzl
Silene succulenta Forssk. subsp. succulenta

50 CARYOPHYLLACEAE Silene variegata (Desf.) Boiss. & Heldr.
51 CARYOPHYLLACEAE Telephium imperati L. ssp. pauciflorum (Greuter)
52
53
54
55
56

COMPOSITAE
COMPOSITAE
COMPOSITAE
COMPOSITAE
COMPOSITAE

57

COMPOSITAE

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Greuter & Burdet
Anthemis abrotanifolia (Willd.) Guss.
Anthemis filicaulis (Boiss. & Heldr.) Greuter
Anthemis glaberrima (Rech. fil.) Greuter
Anthemis tomentella Greuter
Artemisia herba-alba Asso

Carlina corymbosa L. subsp. curetum (Heldr. ex
Halácsy) Rech. fil.
COMPOSITAE
Carlina diae (Rech. fil.) Meusel & Kästner
COMPOSITAE
Centaurea baldaccii Degen ex Halácsy
COMPOSITAE
Centaurea idaea Boiss. & Heldr.
COMPOSITAE
Centaurea lancifolia Sieber ex Sprengel
COMPOSITAE
Centaurea poculatoris Greuter
COMPOSITAE
Centaurea redempta Heldr. subsp. redempta
COMPOSITAE
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. subsp. dictaeum
Greuter, Matthäs & Risse
COMPOSITAE
Cirsium morinifolium Boiss. & Heldr.
COMPOSITAE
Crepis auriculifolia Sieber ex Sprengel
COMPOSITAE
Crepis sibthorpiana Boiss. & Heldr.
COMPOSITAE
Helichrysum doerfleri Rech. fil.
COMPOSITAE
Helichrysum heldreichii Boiss.
COMPOSITAE
Hypochoeris tenuiflora (Boiss.) Boiss.
COMPOSITAE
Inula pseudolimonella (Rech. fil.) Rech.fil.
COMPOSITAE
Onopordum bracteatum Boiss. & Heldr subsp. creticum
Franco
COMPOSITAE
Phagnalon pygmaeum (Sieber) Greuter
COMPOSITAE
Scariola alpestris (Gand.) Greuter, Matthas & Risse
COMPOSITAE
Scorzonera mollis M. Bieb. subsp. idaea (Gand.) Lack
COMPOSITAE
Senecio fruticulosus Sm.
COMPOSITAE
Serratula cichoracea (L.) DC. subsp. cretica Turrill
COMPOSITAE
Staehelina petiolata (L.) Hilliard & B.L. Burtt.
COMPOSITAE
Tragopogon lassithicus Rech. fil.
CONVOLVULACEAE Convolvulus argyrothamnos Greuter
CONVOLVULACEAE Cuscuta atrans Feinbrun
CRUCIFERAE
Alyssum fallacinum Hausskn.
CRUCIFERAE
Alyssum fragillimum (Bald.) Rech. fil.
CRUCIFERAE
Alyssum idaeum Boiss. & Heldr.
CRUCIFERAE
Alyssum lassiticum Halácsy
CRUCIFERAE
Alyssum sphacioticum Boiss. & Heldr.
CRUCIFERAE
Arabis cretica Boiss. & Heldr.
CRUCIFERAE
Draba cretica Boiss & Heldr.
CRUCIFERAE
Erysimum creticum Boiss. & Heldr.
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90
91
92
93
94
95

CRUCIFERAE
CRUCIFERAE
CRUCIFERAE
CRUCIFERAE
CRUCIFERAE
DATISCACEAE

96
97

DIPSACACEAE
DIPSACACEAE

Erysimum mutabile Boiss. & Heldr.
Erysimum raulinii Boiss.
Ricotia cretica Boiss & Heldr.
Thlaspi creticum (Degen & Jav.) Greuter & Burdet
Thlaspi zaffranii (F.K. Meyer) Greuter & Burdet
Datisca cannabina L.

130
131
132

Lomelosia albocincta (Greuter) Greuter
Lomelosia minoana (P.H. Davis) Greuter & Burdet
subsp. asterusica (Greuter) Greuter & Burdet
DIPSACACEAE
Lomelosia minoana (P.H. Davis) Greuter & Burdet
subsp. minoana
DIPSACACEAE
Lomelosia sphaciotica (Roem. & Schult.) Greuter &
Burdet
EUPHORBIACEAE
Euphorbia rechingeri Greuter
EUPHORBIACEAE
Euphorbia sultan-hassei Strid et al.
GUTTIFERAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
GUTTIFERAE
Hypericum amblycalyx Coust. & Gandoger
GUTTIFERAE
Hypericum empetrifolium Willd. subsp. oliganthum
(Rech. fil.) I. Hagemann
GUTTIFERAE
Hypericum empetrifolium Willd. subsp.tortuosum
(Rech. fil.) I. Hagemann
GUTTIFERAE
Hypericum jovis Greuter
GUTTIFERAE
Hypericum kelleri Baldacci
GUTTIFERAE
Hypericum trichocaulon Boiss. & Heldr.
LABIATAE
Nepeta sphaciotica P.H. Davis
LABIATAE
Origanum dictamnus L.
LABIATAE
Origanum microphyllum (Benth.) Vogel
LABIATAE
Phlomis lanata Willd.
LABIATAE
Prunella cretensis Gand.
LABIATAE
Satureja candica Greuter & Burdet
LABIATAE
Satureja cretica (L.) Briq.
LABIATAE
Scutellaria hirta Sm.
LABIATAE
Scutellaria sieberi Benth.
LABIATAE
Sideritis syriaca L. subsp. syriaca
LABIATAE
Teucrium alpestre Sm.
LABIATAE
Teucrium cuneifolium Sm.
LABIATAE
Thymbra calostachya (Rech. fil.) Rech. fil.
LEGUMINOSAE
Anthyllis splendens Willd.
LEGUMINOSAE
Astracantha cretica (Lam.) Podlech
LEGUMINOSAE
Astragalus idaeus Bunge
LEGUMINOSAE
Astragalus nummularius Lam.
LEGUMINOSAE
Ebenus cretica L.
LEGUMINOSAE
Lathyrus neurolobus Boiss. & Heldr.
LEGUMINOSAE Medicago strasseri Greuter, Matthäs & Risse
LEGUMINOSAE
Onobrychis sphaciotica Greuter
LEGUMINOSAE
Ononis verae Sirj.
LEGUMINOSAE
Securigera globosa (Lam.) Lassen
OROBANCHACEAE Cistanche phelypaea (L.) Coutinho

133
134
135
136
137
138
139
140

PAPAVERACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
POLYGONACEAE
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120
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122
123
124
125
126
127
128
129

Corydalis uniflora (Sieber) Nyman
Limonium calliopsium A. Mayer
Limonium cornarianum Kypriot. & Artel.
Limonium creticum Artelari
Limonium elaphonisicum A. Mayer
Limonium hierapetrae Rech. fil.
Limonium rigidum A. Mayer
Polygonum idaeum Hayek
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141
142
143
144
145
146
147
148
149

RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE

Clematis elisabethae-carolae Greuter
Ranunculus radinotrichus Greuter & Strid
Sanguisorba cretica Hayek
Asperula crassula Greuter & Zaffran
Asperula idaea Halácsy
Asperula pubescens (Willd.) Ehrend. & Schönb.-Tem.
Asperula rigida Sm.
Galium extensum Krendl
Galium fruticosum Willd.
150
RUBIACEAE
Galium graecum L. subsp. pseudocanum Ehrend.
151
RUBIACEAE
Galium incanum Sm. subsp. creticum Ehrend.
152
RUBIACEAE
Galium incrassatum Halácsy
153
RUBIACEAE
Galium incurvum Sm.
154 SCROPHULARIACEAE Chaenorhinum idaeum Rech. fil.
155 SCROPHULARIACEAE Verbascum arcturus L.
156 SCROPHULARIACEAE Verbascum spinosum L.
157
ULMACEAE
Zelcova abelicea (Lam.) Boiss.
158
UMBELLIFERAE
Bupleurum gaudianum Snogerup
159
UMBELLIFERAE
Bupleurum kakiskalae Greuter
160
UMBELLIFERAE
Chaerophyllum creticum Boiss. & Heldr.
161
UMBELLIFERAE
Eryngium amorginum Rech. fil.
162
UMBELLIFERAE
Eryngium ternatum Poiret
163
UMBELLIFERAE
Ferulago thyrsiflora (Sibth. & Sm.) Koch
164
UMBELLIFERAE
Geocaryum creticum (Boiss. & Heldr.) Engstr.
165
UMBELLIFERAE
Horstrissea dolinicola Greuter et al.
166
UMBELLIFERAE
Pimpinella tragium Vill. subsp. depressa (DC.) Tutin
167 VALERIANACEAE Centranthus sieberi Heldr.
168
VIOLACEAE
Viola cretica Boiss. & Heldr.
169
VIOLACEAE
Viola fragrans Sieber
170
VIOLACEAE
Viola scorpiuroides Coss.
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Οηθογέλεηα

Δίδος
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ARACEAE
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CYPERACEAE
GRAMINEAE
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IRIDACEAE
IRIDACEAE
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LILIACEAE
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LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE

Arum idaeum Goustour. & Gand.
Arum purpureospathum P.C. Boyce
Biarum davisii Turrill subsp. davisii
Biarum tenuifolium (L.) Schott. subsp. idomenaeum
P.C. Boyce & Athanasiou
Carex idaea Greuter, Matthäs & Risse
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp.
creticum H.Scholz & Greuter
Sesleria doerfleri Hayek
Crocus oreocreticus B.L.Burtt
Crocus sieberi Gay subsp. sieberi
Allium bourgeaui Rech. f. subsp. creticum Bothmer
Allium circinnatum Sieber ssp.circinnatum
Allium dilatatum Zahar.
Allium platakisii Tzanoud. & Kypriot.
Androcymbium rechingeri Greuter
Bellevalia brevipedicellata Turrill
Bellevalia sitiaca Kypriotakis & Tzanoudakis
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum cretense Greuter
Muscari spreitzenhoferi (Heldr. ex Osterm.) Vierh.
Scilla albescens Speta
Scilla nana (Schult. & Schult. fil.) Speta
Scilla talosii Tzanoudakis & Kypriotakis
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193
194
195
196
197

LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
ORCHIDACEAE

198
199
200

ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
PALMAE

Tulipa bakeri A. D. Hall
Tulipa cretica Boiss. & Heldr.
Tulipa doerfleri Gandoger
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. ex.
Reichenb.fil.
Epipactis cretica J. Kalopissis & K. Robatsch
Orchis prisca Hautz.
Phoenix theophrasti Greuter
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Πιεξνθνξίεο γηα ηα ελδεκηθά θαη απεηινύκελα taxa πνπ έρνπλ ζπιιερζεί κέρξη
ζήκεξα δίλνληαη ζηνλ Πίλ. 1 θαη ζηελ Δηθ. 2. ηνλ Πίλ. 2 δίλνληαη ην είδνο θαη ν
αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ πνηθηιηώλ θαιιηεξγήζηκωλ εηδώλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη
ζπιιερζεί ωο ζήκεξα (είηε κε ηε κνξθή ζπεξκάηωλ, είηε κε ηε κνξθή
κνζρεπκάηωλ/αξηίβιαζηωλ) από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο. Ωζηόζν ην πξόγξακκα
είλαη ζε εμέιημε θαη ζπλεπώο, νη αξηζκνί απηνί κεηαβάιινληαη.

11%
4%
1%
Χαμαίθυηα
40%

Γεώθυηα
Ημικρυπηόθυηα
Υδρόθυηα

26%

Φανερόθυηα
Θερόθυηα

18%

Δηθόλα 1. Αληηπξνζωπεπόκελεο βηνκνξθέο θπηώλ κεηαμύ ηωλ 200 ελδεκηθώλ θαη
απεηινύκελωλ taxa Κξήηεο.

Τπάξρνπλ δηαθόξωλ εηδώλ πεξηνξηζκνί θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
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1. Ζ δπζθνιία ζπιινγήο πιηθνύ από δπζπξόζηηνπο ή κηθξνύο πιεζπζκνύο, κηθξή
παξαγωγή ζπεξκάηωλ από νξηζκέλα είδε θαη ζρεδόλ εμαθάληζε νξηζκέλωλ
πιεζπζκώλ ιόγω ηεο επέκβαζεο ηνπ αλζξώπνπ.
2. Ζ δπζθνιία πξνζαξκνγήο νξηζκέλωλ εηδώλ ηεο αιπηθήο ριωξίδαο ζην ρώξν ηνπ
Βνηαληθνύ Κήπνπ.

21%
28%

βοη.κήπ .
βοη.κηπ . +
ηρ.ζπ ερ.
ηρ.ζπ ερμ.
εναπ ομείνανηα

13%
38%

Δηθόλα 2. Δλδεκηθά θαη απεηινύκελα taxa (είδε θαη ππνείδε) πνπ έρνπλ ζπιιεγεί κέρξη
ζήκεξα γηα ην Βνηαληθό Κήπν θαη γηα ηελ Σξάπεδα πεξκάηωλ (αξηζκόο ζε %).
Ωζηόζν, πηζηεύεηαη όηη κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα έρνπκε
απνθνκίζεη ζεκαληηθέο γλώζεηο, πνπ ζήκεξα είλαη ειιηπείο γηα ηα πεξηζζόηεξα από ηα
θπηηθά είδε πνπ κειεηνύκε, όπωο ε γεωγξαθηθή θαηαλνκή, ην κέγεζνο ηωλ πιεζπζκώλ,
νη νηθνθπζηνινγηθέο αλάγθεο απηώλ ηωλ εηδώλ, θηι.
Πηζηεύνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζύληαμε
νινθιεξωκέλωλ δηαρεηξηζηηθώλ πξνηάζεωλ πάλω ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνζηαζία ζπάληωλ θαη ελδεκηθώλ εηδώλ θαζώο θαη παξαδνζηαθά θαιιηεξγνύκελωλ
πνηθηιηώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ θαζώο θαη ζε πηζαλέο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο
επηηόπηαο (in-situ) δηαηήξεζεο απηώλ ηωλ εηδώλ.

Πίλαθαο 2. Δίδνο θαη αξηζκόο ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαιιηεξγήζηκωλ εηδώλ πνπ έρνπλ
ζπιιερζεί κέρξη ζήκεξα.
ΛΑΥΑΝΙΚΑ-ΟΠΡΙΑ
Καιιηεργήζηκο

Λαηηληθή ολοκαζία

Οηθογέλεηα

Αρηζκός δηαθορεηηθώλ
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είδος (θοηλή
ολοκαζία)
Αγγνύξη
Αηδνύξη
Άλεζνο
Αξαθάο
Ζιίαλζνο
Καξπνύδη
Κνινθπζηά
Κνπθηά
Λάζεξνο
Λάραλν
Λνύπηλα
Μαϊληαλόο
Μάξαζν
Μειηηδάλα
Μπάκηα
Πεπόλη
Ραπάλη
έιηλν
θόξδν
Σνκάηα
Φαζόιηα
ΤΝΟΛΟ
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ποηθηιηώλ

Cucumis sativus L.
Cucumis sativus L.
Anethum graveolens L.
Pisum sativum L.
Helianthus annus L.
Citrullus lanatus (Thunb.)
Mansfield
Cucurbita pepo L.
Vicia faba L.
Lathyrus sativus L.
Brasica oleracea L. var.
capitata
Lupinus albus L.
Petroselinum crispum
(Miller) A.W. Hill
Feoniculum vulgare Miller
Solanum melongena L.
Abelmoschus (Hybiscus)
esculentus (L.) Moench
Cucumis melo L.
Raphanus sativus L.
Apium graveolens L.
Allium sativum L.
Lycopersicon esculentum
Miller
Phaseolus vulgaris L.

Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Umbelliferae
Leguminosae
Compositae
Cucurbitaceae

2
2
1
3
1
4

Cucurbitaceae
Leguminosae
Leguminosae
Cruciferae

1
5
2
1

Leguminosae
Umbelliferae

1
1

Umbelliferae
Solanaceae
Malvaceae

1
3
3

Cucurbitaceae
Cruciferae
Umbelliferae
Liliaceae
Solanaceae

2
1
1
1
1

Leguminosae

3
40

ΦΡΟΤΣΑ-ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ
Καιιηεργήζηκο
είδος (θοηλή
ολοκαζία)
πθηά
Αριαδηά
Ρνδηά
Καξπδηά
ΤΝΟΛΟ

Λαηηληθή ολοκαζία
Ficus caricus L.
Pyrus communis L.
Punica granatum L.
Junglans regia L.

Οηθογέλεηα
Moraceae
Rosaceae
Punicaceae
Junglandaceae

Αρηζκός δηαθορεηηθώλ
ποηθηιηώλ
9
1
1
1
12

Δσταρηζηίες
Σν πξόγξακκα ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ πνπ πινπνηείηαη από ην ΜΑΗΥ θαη ηα ΣΔΗ
Ζξαθιείνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Π.Δ.Π. Κξήηεο 1994-1999. Σν πξόγξακκα ηεο
Σξάπεδαο πεξκάηωλ πνπ πινπνηείηαη από ην ΜΑΗΥ ρξεκαηνδνηείηαη από ην
INTERREG II (CADSES).
Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλω έξγνπ: όιν
ην επηζηεκνληθό, ηερληθό θαη δηνηθεηηθό πξνζωπηθό ηνπ ΜΑΗΥ θαη πεξηζζόηεξν
ζπγθεθξηκέλα ηελ θ. Μ. θνπιά γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο Σξάπεδαο ζπεξκάηωλ θαη ηνλ θ.
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Γ. Υαηδεδήκν γηα ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ θήπνπ. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ηνλ
θ. Γ. ηαπξνπιάθε (θαζεγεηή ΣΔΗ Ζξαθιείνπ) γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ.
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Βηοσσστεκατηθή κειέτε τοσ γέλοσς Consolida (DC.) Gray
(Ranunculaceae): ταραθτήρες τοσ άλζοσς θαη κηθροκορυοιογία
σπερκάτφλ
Κσλζηαληηλίδεο Θ., Ψαξάο Γ. Κ. & Κακάξε Γ.
Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Σν γέλνο Consolida (Ranunculaceae) πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 52 taxa πνπ
εμαπιώλνληαη ζηελ Δπξώπε, Β. Αθξηθή θαη Γ. Αζία. πγγελεύεη ζηελά κε ην γέλνο
Delphinium, κε ην νπνίν, νξηζκέλεο θνξέο, ζπγρέεηαη. ηελ Consolida ηα δύν πιεπξηθά
πέηαια ηνπ Delphinium απνπζηάδνπλ, ην πιήθηξν απνηειεί ηελ απόιεμε ελόο κόλν
πεηάινπ, ελώ ν θαξπόο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από έλα ζπιάθην. Η ζεώξεζε ηνπ
γέλνπο Aconitella σο δηαθξηηνύ από ηελ Consolida δελ ππνζηεξίδεηαη κε βάζε
κνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο ηνπ άλζνπο θαη ηελ κηθξνκνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ
(SEM θσηνγξαθίεο 37 taxa) θαη πξνηηκάηαη ε θαηάηαμή ηνπ σο ππνγέλνπο ηεο
Consolida. Με βάζε ηελ κηθξνκνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ θαη καθξνκνξθνινγηθνύο
ραξαθηήξεο, θαζεκία από ηηο C. sect. Macrocarpae θαη C. sect. Longibracteolatae
εκθαλίδεηαη σο θπζηθή νκάδα, πνπ πεξηιακβάλεη είδε πνιύ ζπγγεληθά κεηαμύ ηνπο. H
C. sect. Brevipedunculatae αληηζέησο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δύν επηκέξνπο νκάδεο
ελώ ε C. sect. Parviflorae είλαη ζαθώο ηερλεηή θαη ρξεηάδεηαη αλαζεώξεζε.

Biosystematic study on the genus Consolida (DC.) Gray
(Ranunculaceae): floral characters and seed micromorphology
Constantinidis Th., Psaras G. K. & Kamari G.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, GR 265 00
Patras, Greece.
Abstract
The genus Consolida (DC.) Gray (Ranunculaceae) comprises c. 52 taxa spread over
Europe, N. Africa and W. Asia. Delphinium, a genus most closely related to Consolida,
is occasionally confused with it. Consolida, however, lacks the two lateral petals of
Delphinium; further, its spur is formed by only one petal and its fruit consists of one
monochorous folicle. Studies of flower morphology in 45 taxa coupled with SEM
micromorphological characters of the seed in 37 Consolida taxa did not support any
separation of the genus Aconitella, which should therefore better considered as a
subgenus of Consolida. Based on seed micromorphology, each of C. sect. Macrocarpae
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and C. sect. Longibracteolatae seems to form a natural, coherent group of closely
related taxa. In opposite, C. sect. Brevipedunculatae includes two different groups of
species while C. sect. Parviflorae is artificial and needs taxonomic revision.
Εησαγφγή
Αλ ζε θάπνην βνηαληθό κε κηθξή εκπεηξία ζηελ αλαγλώξηζε εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο
Ranunculaceae δείμνπκε έλα θπηό ηνπ γέλνπο Consolida (DC.) Gray θαη δεηήζνπκε λα
αλαγλσξίζεη ην γέλνο, πηζαλώο ζα ην αλαγλσξίζεη σο Delphinium L. Γελ ζα έρεη
εληειώο άδηθν.
Φπινγελεηηθέο έξεπλεο κε ηελ βνήζεηα αλάιπζεο DΝΑ ηνπ ρισξνπιάζηε
(Johansson 1995, Ro et al. 1997) έρνπλ δείμεη όηη ην γέλνο Delphinium L. απνηειεί ην
sister-group ηεο Consolida θαη όηη θαη ηα δύν γέλε ζρεκαηίδνπλ κία κνλνθπιεηηθή
νκάδα. H Consolida καδί κε ηα γέλε Delphinium θαη Aconitum L. απνηεινύλ ηα ηξία

Δηθόλα 1. Χάξηεο εμάπισζεο ηνπ γέλνπο Consolida. ηνλ ράξηε δελ παξνπζηάδνληαη
πεξηνρέο όπνπ είδε ηνπ γέλνπο Consolida εκθαλίδνληαη σο επηγελή (π.ρ. Μεγάιε
Βξεηαλία, Νένο Κόζκνο), θαζώο θαη ε ελδεκηθή ηνπ Καζκίξ C. schlagintweitii. Οη
αξηζκνί αλαθέξνληαη ζε αξηζκό taxa (είδε θαη ππνείδε) ζε θάζε αληίζηνηρε πεξηνρή.
κέιε ηνπ tribus Delphinieae, ραξαθηεξηδόκελα από ηελ έληνλα δπγόκνξθε ζπκκεηξία
ηνπ πεξηαλζίνπ. Οη πνιύ ζηελέο θπινγελεηηθά ζρέζεηο ηεο Consolida κε ην Delphinium
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ππνζηεξίδνληαη, εθηόο ηεο αλάιπζεο ηνπ DΝΑ, από ηελ θιαζζηθή κνξθνινγία, ηελ
αλάιπζε κηθξνκνξθνινγηθώλ ραξαθηήξσλ (Hoot 1991) θαη ηελ θπηνρεκεία (Hegnauer
1990).
Όκσο, ζπγθξηηηθά κε ην Delphinium, ε Consolida παξνπζηάδεη κνλαδηθέο
απνκνξθίεο. ηελ Consolida ηα δύν πιεπξηθά ζέπαια ηνπ Delphinium απνπζηάδνπλ. Σν
πιήθηξν απνηειεί ηελ απόιεμε ελόο κόλν πεηάινπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εκθάληζε
δύν πεηάισλ ζην γέλνο Delphinium. Δπηπιένλ, ν θαξπόο έρεη πεξηνξηζζεί απνθιεηζηηθά
ζε έλα ζπιάθην, ζε αληίζεζε κε ηελ ύπαξμε ηξηώλ ή πέληε ζπιαθίσλ ζην γέλνο
Delphinium.
Η Consolida πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 52 taxa, είδε θαη ππνείδε. 'Έλα κεγάιν ηκήκα
ηεο Δπξώπεο θηινμελεί κόλν 7 taxa, ελώ έλαο κηθξόηεξνο αξηζκόο εκθαλίδεηαη ζηε Β.
Αθξηθή (6 taxa) θαη ηελ Ιηαιηθή ρεξζόλεζν κε ηκήκα ηεο Ιιιπξίαο (6 taxa). ηελ
Ιβεξηθή ππάξρνπλ κόλν 4 taxa. Αληηζέησο, όζν πξνρσξνύκε πξνο ηα αλαηνιηθά ε
ζπγθέληξσζε ησλ εηδώλ απμάλεηαη, κε 13 taxa ζηε Ν. Βαιθαληθή, 13 taxa ζε κεγάιν
ηκήκα ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη πεξίπνπ 16 taxa ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο,
Ινξδαλίαο, Λίβαλνπ θαη Ιζξαήι. Ο αξηζκόο ησλ εηδώλ απμάλεηαη εληππσζηαθά ζηελ
Αλαηνιία θαη ηελ πεξηνρή πνπ θαιύπηεηαη από ηελ Flora Iranica, κε πεξίπνπ 29 θαη 23
taxa αληηζηνίρσο (Δηθ. 1). ηηο ηειεπηαίεο δύν πεξηνρέο ππάξρεη όρη κόλν ν κεγαιύηεξνο
γλσζηόο αξηζκόο εηδώλ Consolida, αιιά επηπιένλ εκθαλίδνληαη εθπξόζσπνη από όιεο
ηηο sectiones. Xσξίο ακθηβνιία, ε πεξηνρή απηή ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην θέληξν
εμέιημεο ηνπ γέλνπο. Tν αλαηνιηθόηεξν όξην εμάπισζεο ηεο Consolida θαηαιακβάλεηαη
από ηελ C. schlagintweitii, έλα ιίγν γλσζηό είδνο από ηα πςίπεδα ηνπ Καζκίξ (δελ
απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθ. 1).
Αποτειέσκατα - Σσδήτεσε
ήκεξα, ε Consolida έρεη γίλεη δηεζλώο απνδεθηή σο έλα γέλνο επθξηλώο
δηαθξηλόκελν από ηα ζπγγεληθά ηνπ. Όκσο, δελ ππάξρεη αθόκε έλα θαιό ζύζηεκα, πνπ
λα νκαδνπνηεί ηα είδε εληόο ηνπ γέλνπο. Δπηπιένλ, oξηζκέλνη βνηαληθνί (π.ρ. Trifonova
1990) έρνπλ απνζρίζεη κία νκάδα εηδώλ Consolida γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν
γέλνο, ηελ Aconitella Spach.
Σα γλσξίζκαηα ηνπ λένπ γέλνπο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 10 είδε, είλαη
ηδηόκνξθα: ζηελ Aconitella, ην κνλαδηθό πέηαιν πνπ θέξεη πιήθηξν είλαη πεληάινβν, ην
αλώηεξν ζέπαιν ζπρλά δεκηνπξγεί έλαλ αζθό, ελώ ε απόιεμε ηνπ πιήθηξνπ είλαη
ζπεηξνεηδήο, ζε αληίζεζε κε ηελ Consolida sensu stricto, όπνπ ην πέηαιν είλαη ηξίινβν,
αζθόο δελ ππάξρεη θαη ην πιήθηξν είλαη επζύ ή θακπηόκελν. To γέλνο Aconitella δελ
απαληάηαη ζηελ Διιάδα.
Γηα λα αμηνινγεζνύλ νη κνξθνινγηθέο απνθιίζεηο ηεο Aconitella, κειεηήζακε ηα
γλσξίζκαηα ηνπ άλζνπο ζε 9 από ηα 10 είδε ηεο, θαζώο θαη ζε 36 taxa ηεο Consolida
sensu stricto.
Η ύπαξμε πεληάινβνπ πεηάινπ είλαη ηππηθή ζηελ Aconitella aconiti (L.) Soják, ελώ
έλα ηξίινβν πέηαιν ζηελ ηππηθή ηνπ κνξθή ραξαθηεξίδεη ηελ Consolida hellespontica
(Boiss.) Chater. Όκσο, ε εκθάληζε ινβώλ πνηθίιεη πνιύ ζε αληηπξνζώπνπο ηνπ γέλνπο.
Έηζη, ζηελ Consolida olopetala (Boiss.) Hayek, όινη νη ινβνί έρνπλ ελζσκαησζεί ζε
έλαλ θεληξηθό, θπθιηθό ζρεκαηηζκό. Αληηζέησο, ζηελ Consolida flava (DC.) Schröd.,
έλα είδνο πνπ πνηέ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί ώο Aconitella, νη πιεπξηθνί ινβνί δηαθξίλνληαη
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κε επθξίλεηα, θαη δίλνπλ κία πεληακεξή εκθάληζε ζην κνλαδηθό πέηαιν. ε έλαλ αθόκε
εθπξόζσπν ηνπ γέλνπο Aconitella, την A.. hohenackeri (Boiss.) Soják, νη πιεπξηθνί
ινβνί είλαη ηόζν ππνβαζκηζκέλνη, ώζηε ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζζνύλ
πεξηζζόηεξν σο επάξκαηα παξά σο θύξηνη ινβνί (Δηθ. 2).

Consolida (Aconitella) aconiti

Consolida olopetala

Consolida hellespontica

Consolida flava

Consolida (Aconitella) hohenackeri

Δηθόλα 2. Μνξθνινγία ηνπ πεηάινπ ζε αληηπξνζσπεπηηθά είδε ηνπ γέλνπο Consolida.
Δπί πιένλ, δηαπηζηώζακε όηη ε ύπαξμε ελόο ζπεηξνεηδνύο πιήθηξνπ, κνξθνινγηθό
γλώξηζκα ηεο Aconitella, απνπζηάδεη εληειώο από δύν είδε ηεο, ηελ Αconitella barbata
(Bunge) Soják θαη ηελ A. saccata (Ηuth) Soják.
ηεξηδόκελνη ζηε κνξθνινγία ηνπ άλζνπο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, όηη νη
ζεσξνύκελνη σο δηαθξηηηθνί ραξαθηήξεο κεηαμύ ησλ γελώλ Aconitella θαη Consolida
δελ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ππνζηεξηρζεί κία αθξηβήο κνξθνινγηθή
νξηνζέηεζε ηεο Aconitella. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζεώξεζε ηεο Aconitella σο αλεμάξηεην
γέλνο δελ πηνζεηείηαη θαη πξνηηκάηαη ε ζεώξεζή ηεο σο έλα ππνγέλνο εληόο ηεο
Consolida.
Γλσξίδνληαο όηη ε Aconitella δελ απνηειεί αλεμάξηεην γέλνο, έγηλαλ πξνζπάζεηεο
λα θαηαλνεζνύλ νη ζρέζεηο θαη λα νκαδνπνηεζνύλ ηα είδε ηνπ γέλνπο Consolida. Μία
θαιή ηδέα γηα νκαδνπνίεζε πξνέξρεηαη από ηελ ηαμηλόκεζε ζε ππνγέλε θαη sectiones
ηνπ sister-group ηεο Consolida, ηνπ Delphinium. ύκθσλα κε ην ζρεηηθά πξόζθαην
θπινγελεηηθό ζύζηεκα ηνπ Delphinium, όπσο ηζρπξίδεηαη ν εξεπλεηήο πνπ ην πξόηεηλε
(Malyutin 1973, 1987), ε κνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ ηνπ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ
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Δηθόλα 3. SEM θσηνγξαθίεο ζπεξκάησλ ζε εθπξνζώπνπο ησλ Consolida sect.
Involutae θαη C. sect. Brevipedunculatae. Κάζε νξηδόληηα ζεηξά παξνπζηάδεη ηξεηο
δηαθνξεηηθέο κεγελζύζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπέξκαηνο.
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δηάξζξσζε ηνπ γέλνπο. ην Delphinium ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζπεξκάησλ κπνξνύλ
λα δηαθξηζνύλ:
1. πέξκαηα κε δύν ή ηξία πηεξύγηα, ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα δελ θαιύπηεηαη από
άιιεο πξνεθβνιέο ή ζρεκαηηζκνύο ζε νξηδόληηεο ζεηξέο, αλ θαη ππάξρνπλ
δηθηπώζεηο θαη ξπηίδεο.
2. πέξκαηα κε θπκάηηα θαη δηθηπώζεηο ρσξίο πηεξύγηα ή επάξκαηα ζε νξηδόληηεο
ζεηξέο.
3. πέξκαηα κε ραξαθηεξηζηηθέο, νξηδόληηεο πξνεθβνιέο πνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε
ζεηξέο.
Δμεηάζακε ηελ κνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ ζε 37 αληηπξνζώπνπο ηνπ γέλνπο
Consolida κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM, Jeol 6300).
Γηα ηελ νκαδνπνίεζε εληόο ηνπ γέλνπο έρεη αθνινπζεζεί ε ηαμηλόκεζε ηνπ Huth
(1895), ε κνλαδηθή νινθιεξσκέλε ηαμηλόκεζε πνπ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο. Σα taxa πνπ
πεξηγξάθεθαλ κεηά ην 1895 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ κνλνγξαθία ηνπ Huth,
έρνπλ όκσο ηνπνζεηεζεί καδί κε ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο ηνπο.
Οη θσηνγξαθίεο κε ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην ζάξσζεο έδεημαλ όηη όια ηα taxa ηεο
sectio Involutae (π.ρ. C. anthoroidea (Boiss.) Schröd. καη C. aconiti (L.) Lindley, Δηθ.
3) έρνπλ παλνκνηόηππε κνξθνινγία ζπεξκάησλ. Σα ζπέξκαηα είλαη ππνζθαηξηθά έσο
ππξακηδνεηδή, κε ραξαθηεξηζηηθέο εθθύζεηο ζε παξάιιειεο ζεηξέο. ε κεγαιύηεξεο
κεγελζύζεηο, ε επηθάλεηα ησλ ζπεξκάησλ θαιύπηεηαη από κηθξνζθνπηθά θπκάηηα, ηα
νπνία ζπλήζσο δηαηάζζνληαη ζε ζεηξέο.
Η κνξθνινγία ησλ εηδώλ ηεο sectio Brevipedunculatae (π.ρ. C. tuntasiana (Halácsy)
Soó, Δηθ. 3) είλαη αλάινγε. Με βάζε ηα δεδνκέλα καο, ηα κέιε ηεο sectio Involutae, ηα
νπνία αληηζηνηρνύλ ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ γέλνπο Aconitella, δελ κπνξνύλ λα
δηαθξηζνύλ από απηά ηεο sectio Brevipedunculatae. Η παξαηήξεζε απηή πξνζζέηεη έλα
αθόκε επηρείξεκα πνπ δελ ζπλεγνξεί ζηελ απηνλόκεζε ηνπ γέλνπο Aconitella.
Σα κέιε ηεο sectio Macrocarpae (π.ρ. C. ajacis (L.) Schur, Δηθ. 4) έρνπλ όια ηόζν
παλνκνηόηππε κνξθνινγία, ώζηε ε δηάθξηζε ησλ εηδώλ κε βάζε ηελ κνξθνινγία ησλ
ζπεξκάησλ είλαη αδύλαηε. Σα ζπέξκαηα εδώ ραξαθηεξίδνληαη από ππξακηδνεηδέο
ζρήκα, κηθξέο ζε ύςνο πξνεθβνιέο δηαηαζζόκελεο ζε επάιιειεο ζεηξέο θαη πιαηεηά
πεξηνρή ηνπ hilum.
Αληηζέησο, νξηζκέλα κέιε ηεο sectio Consolida (π.ρ. C. regalis S. F. Gray ssp.
paniculata (Host) Soó, Δηθ. 4) έρνπλ ηόζν κεγάιεο πξνεθβνιέο ζηελ επηθάλεηά ηνπο,
ώζηε ην ζπέξκα θαίλεηαη, καθξνζθνπηθά, ζαλ λα είλαη θαιπκκέλν από δηαθξηηά ιέπηα.
Όκσο, ηα taxa ηεο ίδηα sectio παξνπζηάδνπλ αξθεηά κεγάιε πνηθηιόηεηα ζηελ
κνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ.
Όια ηα taxa ηεο sectio Longibracteolatae (π.ρ. C. olopetala, Δηθ. 4) έρνπλ ζπέξκαηα
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από σνεηδή έσο ζρεδόλ ζθαηξηθή κνξθή, θαιππηόκελα από
πιαηηέο, αθέξαηεο θαη παξάιιειεο ηαηλίεο πξνεθβνιώλ, πνπ θαιύπηνπλ εληειώο ηελ
επηθάλεηα ηνπ ζπέξκαηνο.
Αληηζέησο, ηόζν ηα ζπέξκαηα όζν θαη άιια κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν
κειώλ ηεο sect. Parviflorae είλαη ηόζν δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, ώζηε δελ είλαη
δπλαηόλ λα παξακείλνπλ ηα είδε απηά, σο ζπγγεληθά εληόο ηεο ίδηαο section.
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Δηθόλα 4. SEM θσηνγξαθίεο ζπεξκάησλ ζε εθπξνζώπνπο ησλ Consolida sect.
Macrocarpae, C. sect. Consolida θαη C. sect. Longibracteolatae. Κάζε νξηδόληηα ζεηξά
παξνπζηάδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεγελζύζεηο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπέξκαηνο.
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από ηελ κνξθνινγία ησλ
ζπεξκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ hilum. Δδώ ηα ζπέξκαηα κπνξεί είηε λα θέξνπλ
νξηδόληηεο εθθύζεηο ζε ζεηξέο, όπσο θαη ζηελ ππόινηπε επηθάλεηά ηνπ ζπέξκαηνο (π.ρ.
C. teheranica (Boiss.) Rech. fil., C. hellespontica, Δηθ. 5), είηε λα θέξνπλ
πνιπάξηζκνπο, θξνζζσηνύο ζρεκαηηζκνύο πνπ ειιείπνπλ από ηελ ππόινηπε επηθάλεηα
ηνπ ζπέξκαηνο (π.ρ. C. leptocarpa Nevski, Δηθ. 5). Σέηνηνη θξνζζσηνί ζρεκαηηζκνί
ζπλδπάδνληαη ζπλήζσο κε καθξνκνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο (ηδηαηηέξσο ησλ αλζέσλ)
ζηα κέιε ηεο sectio Brevipedunculatae, θαζώο θαη κε ηελ γεσγξαθηθή εμάπισζε
ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ. Έηζη, επηηξέπνπλ ηελ δηάθξηζε δύν επηκέξνπο νκάδσλ εληόο ηεο
sectio Brevipedunculatae, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δνζεί κέρξη ζηηγκήο επίζεκε ηαμηλνκηθή
αλαγλώξηζε.

Δηθόλα 5. SEM θσηνγξαθίεο ηνπ hilum ζε ζπέξκαηα ηεο Consolida sect. Involutae (C.
teheranica), C. sect. Brevipedunculatae (C. leptocarpa) θαη C. sect. Longibracteolatae
(C. hellespontica).
Η κνξθνινγία ησλ ζπεξκάησλ ηεο Consolida έδεημε όηη, ζπγθξηηηθά κε ην
Delphinium, κόλν έλαο ηύπνο ζπεξκάησλ ππάξρεη. Απηόο κε ηηο νξηδόληηεο πξνεθβνιέο
πνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο ζε παξάιιειεο ζεηξέο. Μία ηέηνηα δηαπίζησζε εληζρύεη ηηο
ηαμηλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Consolida κε ηα ζπγθεθξηκέλα ππνγέλε Delphinium θαη
Oligophyllon ηνπ γέλνπο Delphinium, ηα κνλαδηθά ζηα νπνία ππάξρεη αλάινγε
κνξθνινγία ζπεξκάησλ. Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο από ηελ κνξθνινγία ησλ
ζπεξκάησλ εληζρύνπλ ηξεηο από ηηο ππάξρνπζεο έμη sectiones ηεο Consolida, ελώ
ππνδεηθλύνπλ όηη κία ηέηαξηε, ε sect. Parviflorae, είλαη ζαθώο ηερλεηή θαη ρξεηάδεηαη
αλαζεώξεζε.
Οη κειέηεο καο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε αλαιύζεηο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θαξπνηύπνπ
αξθεηώλ εηδώλ Consolida. Δδώ ηα επξήκαηα είλαη ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνληα θαη
δείρλνπλ ζαθώο όηη ε εμέιημε ηνπ γέλνπο ζρεηίδεηαη ζηελά κε αιιαγέο ηόζν ηνπ
ρξσκνζσκαηηθνύ αξηζκνύ όζν θαη ηεο κνξθνινγίαο ησλ ρξσκνζσκάησλ.
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Σν γέλνο Consolida, κε taxa απνθιεηζηηθώο κνλνεηή θαη κε εμειηγκέλνπο
κνξθνινγηθά ραξαθηήξεο, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε μεξόηεξα θιίκαηα από όηη ηα
ζπγγεληθά γέλε Delphinium θαη Aconitum. Σα είδε ηνπ κπνξεί λα είλαη ηόζν ζπάληα
ώζηε λα ζεσξνύληαη πηζαλώο εμαθαληζκέλα ή ηόζν θνηλά ώζηε λα απνηεινύλ
εμαπισκέλα δηδάληα αγξώλ, πνπ ζπλδένπλ ηελ εμάπισζή ηνπο κε ηελ αλζξώπηλε
δξαζηεξηόηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζπλδπαδόκελα κε έληνλε εκθάληζε
δπζπινεηδίαο θαη κε έιιεηςε πνιππινεηδίαο, δεκηνπξγνύλ ελδηαθέξνλ γηα
ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε ηνπ γέλνπο, ε νπνία επξίζθεηαη ζε εμέιημε.
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Επνρηαθή θαη πςνκεηξηθή δηαθύκαλζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο
ζε αηζέξηα έιαηα ζηε Nepeta nuda
Κσθίδεο Γ.1, Φαζηώηεο Φ.2, Κνθθίλε Σ.3 & Μπνδακπαιίδεο Α.1
1

Τνκέαο Βνηαληθήο θαη 3Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο,
Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
2
Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρ. Πεξηβάιινληνο θαη Φπζ. Πόξσλ, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 682 00 Οξεζηηάδα.
Πεξίιεςε
Φπηά ηνπ Nepeta nuda ζπιιέρζεθαλ από απηνθπείο πιεζπζκνύο ηνπ όξνπο
Παγγαίν. Μειεηήζεθε ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε αηζέξην έιαην, ζε ζπλάξηεζε κε
ηελ επνρή (Απξίιηνο σο Οθηώβξηνο) θαη ην πςόκεηξν (950, 1480 θαη 1760κ.)
ζπιινγήο. Τν ζπλνιηθό ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηώλ, ηα θύιια θαη νη ηαμηαλζίεο
κειεηήζεθαλ μερσξηζηά. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην βξέζεθε κεγαιύηεξε ζηηο
ηαμηαλζίεο (κέρξη 1,7%), από όηη ζηα θύιια (κέρξη 0,4%) θαη ζην ζπλνιηθό ππέξγεην
ηκήκα ησλ θπηώλ (κέρξη 0,4%). Οη κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηα θύιια ζεκεηώζεθαλ ηνπο
κήλεο έλαξμεο ηεο αλζνθνξίαο ησλ θπηώλ (Ινύληνο ζηα 950κ., Ινύιηνο ζηα 1480 θαη
1760κ.). Τα αληίζηνηρα κέγηζηα γηα ην ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηώλ ήηαλ κεηαηνπηζκέλα
ρξνληθά θαηά έλα πεξίπνπ κήλα, ιόγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ηαμηαλζηώλ ζε
αηζέξην έιαην, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Τν πςόκεηξν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ απόδνζε ησλ ηαμηαλζηώλ ζε αηζέξην έιαην. Γεληθά, κεγαιύηεξεο πεξηεθηηθόηεηεο
ζε αηζέξην έιαην βξέζεθαλ ζηα θπηά ησλ κεγάισλ πςνκέηξσλ.

Nepeta nuda essential oil content: seasonal and altitudinal variation
Kofidis G.1, Hassiotis C.2, Kokkini S.3 & Bosabalidis A.1
1

Department of Botany and 3Institute of Systematic Botany and Phytogeography,
School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54006 Thessaloniki, Greece.
2
Department of Forestry and Envir. Management and Nat. Resources, Demokritian
University of Thrace, 68200 Orestiada, Greece.
Abstract
Nepeta nuda plants were collected from wild populations of mount Pangeon. The
essential oil content of the plants, in relation to season (April to October) and altitude
(950 to 1760m), was studied. The total aerial part of the plants, the leaves and the
inflorescences were separately examined. The essential oil content was found to be
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higher in the inflorescences (up to 1.7%) than in the leaves (up to 0.4%) and the total
aerial parts (up to 0.4%). The oil content of the leaves was highest at early blooming
(June at 950m, July at 1480 and 1760m.). The respective values of the total aerial part,
reached their maxima one month later, due to the highest oil content of the
inflorescences during the same period. Altitude seems to be related with the oil content,
particularly for the inflorescences. In general, high-altitude plants exhibited higher
values than the low-altitude ones.
Εηζαγσγή
Τν γέλνο Nepeta πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 250 είδε, αξθεηά από ηα νπνία έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαξκαθεπηηθνύο ζθνπνύο. Τεξπελνεηδείο νπζίεο, όπσο ιαθηόλεο
ηνπ ηύπνπ ηεο λεπεηαιαθηόλεο, είλαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ησλ αηζεξίσλ ειαίσλ ησλ
πεξηζζόηεξσλ εηδώλ. Σηηο λεπεηαιαθηόλεο έρνπλ απνδνζεί αληηκηθξνβηαθέο θαη
εληνκναπσζεηηθέο ηδηόηεηεο, ελώ αληίζεηα παξαηεξήζεθε όηη αζθνύλ έιμε ζηα
αηινπξνεηδή (De Pooter et al. 1987, Handijieva et al. 1997).
Η Nepeta nuda είλαη από ην πην δηαδεδνκέλν είδνο ηνπ γέλνπο Nepeta ζηελ
Διιάδα. Σπλαληώληαη δύν ππνείδε, ην ssp. nuda θαη ην ssp. albiflora, πνπ δηαθέξνπλ
θπξίσο ζην ρξώκα ησλ αλζέσλ ηνπο. Τν Παγγαίν όξνο αλήθεη ζηελ πεξηνρή
επηθάιπςεο ησλ δσλώλ εμάπισζεο ησλ δύν ππνεηδώλ θαη κπνξνύλ λα βξεζνύλ θαη ηα
δύν (Kokkini & Babalonas 1984).
Τα αηζέξηα έιαηα ηνπ Nepeta nuda βξέζεθε λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
απνθιίζεηο σο πξνο ηε ζύζηαζή ηνπο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ θπηώλ.
Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ απόδνζε ησλ θπηώλ ζε αηζέξην έιαην (De
Pooter et al. 1987, Handijieva et al. 1997, Kökdil et al. 1996 & Kökdil et al. 1998).
Υιηθά θαη κέζνδνη
Φπηά ηνπ Nepeta nuda ζπιιέρζεθαλ από απηνθπείο πιεζπζκνύο ηνπ όξνπο
Παγγαίν (Πίλ. 1). Οη ζπιινγέο έγηλαλ θάζε κήλα από ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Οθηώβξην
θαη γηα δύν ζπλερή έηε (1997,1998). Η πξνζέγγηζε ηνπ όξνπο έγηλε από ηελ ΝΑ
πιεπξά ηνπ.
Τν ζπλνιηθό ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηώλ, ηα θύιια θαη νη ηαμηαλζίεο κειεηήζεθαλ
μερσξηζηά. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην θπηηθό πιηθό απνμεξάλζεθε ζε ζθηεξό θαη θαιά
αεξηδόκελν ρώξν. Τα αηζέξηα έιαηα παξαιήθζεθαλ κε πδξναπόζηαμε γηα 2 ώξεο ζε
ζπζθεπή Clevenger. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην εθθξάζηεθε ζε ml 100 gr-1
μεξνύ βάξνπο.
Ο ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ θπηώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο Tutin et al.
(1968).
Πίλαθαο 1. Βηόηνπνη ζπιινγήο ηνπ Nepeta nuda θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Βηόηνπνο
Α
Β
Γ

Υςόκεηξν, κ
950
1480
1760

Σπληεηαγκέλεο
40ν 55΄/ 24ν 11΄
40ν 54΄/ 24ν 07΄
40ν 55΄/ 24ν 06΄

Τύπνο βιάζηεζεο
Γάζνο νμηάο
Αιπηθά ιηβάδηα
Αιπηθά ιηβάδηα
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Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Σηε ΝΑ πιεπξά ηνπ όξνπο Παγγαίν (πεξηνρή κειέηεο), ε Nepeta nuda ζπλαληάηαη
ζε κέζα θαη κεγάια πςόκεηξα, μεθηλώληαο από ηα 900κ. πεξίπνπ θαη θηάλνληαο κέρξη
ηα 1800κ. Τα θπηά πνπ θαηαγξάθεθαλ αλήθαλ ζην ππνείδνο nuda.
Υπέργεια τμήματα

1,8
1,5

950m

1,2

1480m
1760m

0,9
0,6
0,3
0

Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο (ml 100g-1)

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Φύλλα

1,8
950m

1,5

1480m

1,2

1760m

0,9
0,6
0,3
0
Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ταξιανθίες
1,8
1,5

950m

1,2

1480m

0,9

1760m

0,6
0,3
0
Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Μήνας

Δηθόλα 1. Δπνρηαθή θαη πςνκεηξηθή δηαθύκαλζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην έιαην
ηνπ ζπλνιηθνύ ππεξγείνπ ηκήκαηνο, ησλ θύιισλ θαη ησλ ηαμηαλζηώλ.
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Αλζνθνξία. Σηα θπηά ησλ 950κ. νη πξώηεο ηαμηαλζίεο ζρεκαηίδνληαη λσξίο ην
θαινθαίξη (Ινύληνο), ελώ ζηα θπηά ησλ 1480κ. θαη 1760κ. ε έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο
κεηαηνπίδεηαη ρξνληθά θαηά έλα πεξίπνπ κήλα (Ινύιηνο). Υζηέξεζε ζηελ αλζνθνξία
εκθαλίδνπλ θαη ηα θπηά ησλ κεγάισλ πςνκέηξσλ ηνπ Origanum vulgare θαη ηνπ
Mentha spicata, ζε ζρέζε κε απηά ησλ κηθξόηεξσλ πςνκέηξσλ (Kofidis et al. 1998,
Kofidis et al. 2000).
Αηζέξηα έιαηα ζε ππέξγεηα ηκήκαηα, θύιια, ηαμηαλζίεο. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε
αηζέξην έιαην βξέζεθε κεγαιύηεξε ζηηο ηαμηαλζίεο (κέρξη 1,7%), από όηη ζηα θύιια
(κέρξη 0,4%). Σηα ππέξγεηα ηκήκαηα, ε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα (κέρξη 0,4%) νθείιεηαη
θύξηα ζηα μπιώδε βιαζηηθά ηκήκαηα πνπ απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ
μεξνύ βάξνπο ηνπο.
Επνρηαθή δηαθύκαλζε. Οη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην
έιαην ησλ θύιισλ ζεκεηώζεθαλ ηνπο κήλεο έλαξμεο ηεο αλζνθνξίαο ησλ θπηώλ
(Ινύληνο ζηα 950κ., Ινύιηνο ζηα 1480κ. θαη 1760κ.). Οη αληίζηνηρεο ηηκέο, όηαλ
κειεηήζεθε ην ζπλνιηθό ππέξγεην ηκήκα ησλ θπηώλ, θαηαγξάθεθαλ έλα κήλα
αξγόηεξα, θη απηό εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ηαμηαλζηώλ ζε αηζέξην
έιαην ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Υςνκεηξηθή δηαθύκαλζε. Σηε Nepeta nuda, ην πςόκεηξν θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη
κε ηελ απόδνζε ησλ θπηώλ ζε αηζέξην έιαην, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαμηαλζηώλ.
Σε θάζε πεξίπησζε (ζπλνιηθό ππέξγεην ηκήκα, θύιια, ηαμηαλζίεο), ζην κηθξόηεξν
πςόκεηξν (950κ.) θαηαγξάθεθαλ νη κηθξόηεξεο ηηκέο. Αληίζεηα, ινηπόλ, κε ηηο
πεξηπηώζεηο ησλ Origanum vulgare θαη Mentha spicata, πνπ έρνπλ επίζεο κειεηεζεί
ζην ίδην όξνο (Kofidis et al. 1998, Kofidis et al. 2000), ζηε Nepeta nuda παξαηεξήζεθε
κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ζηα θπηά ησλ κεγάισλ πςνκέηξσλ.
Βηβιηνγξαθία
Chalchat J. C., Petrovic S. D. & Gorunovic M. S. 1998. Quantity and composition of
essential oil of the wild plant Nepeta nuda L. from Yugoslavia. J. Essent. Oil Res.
10: 423-425.
De Pooter H. L., Nicolai B., De Buyck L. F., Goetghebeur P. & Schamp N. M. 1987.
The essential oil of Nepeta nuda. Identification of a new nepetalactone
diastereoisomer. Phytochem. 26: 2311-2314.
Handjieva N. V., Popov S. S. & Evstatieva L. N. 1996. Constituents of essential oils
from Nepeta cataria L., N. grandiflora M.B. and N. nuda L. J. Essent. Oil Res. 8:
639-643.
Kofidis G., Kokkini S. & Bosabalidis A. 1998. Seasonal variation of Origanum vulgare
essential oil content at different altitudes of the Pangeo mountain. In: Proceedings
of 7th Panhellenic Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society,
Alexandroupolis, Greece, pp. 303-306.
Kofidis G., Kokkini S. & Bosabalidis A. 2000. Essential oil yield of Mentha spicata:
Seasonal variation at different altitudes. In: Proceedings of 2 nd Balkan Botanical
Congress, Istanbul, Turkey, (in press).
Kökdil G., Kurucu S. & Topcu G. 1996. Composition of the essential oil of Nepeta
nuda L. ssp. albiflora (Boiss.) Gams. Flav. Fragr. J. 11: 167-169.
Kökdil G., Kurucu S. & Yildiz A. 1998. Essential oil composition of Nepeta nuda L.
ssp. nuda. Flav. Fragr. J. 13: 233-234.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

266

Kokkini S. & Babalonas D. 1982. Morphological variation in Nepeta nuda L. Feddes
Rep. 93: 71-76.
Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Moore O. M., Valentine O. H., Walters S.
M. & Webb O. A. (eds) 1968. Flora Europaea, vol. 3. Cambridge University Press,
Cambridge.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

267

Προζδηορηζκός ηφλ κεηαβοιώλ ηες βιάζηεζες ζηελ εσρύηερε
περηοτή ηοσ δηεζλή αεροιηκέλα Αζελώλ "Ειεσζέρηος Βεληδέιος" κε
ταρηογράθεζε ηφλ ηύπφλ οηθοηόπφλ θαη τρήζε ηφλ γεφγραθηθώλ
ζσζηεκάηφλ πιεροθορηώλ (Γ.Σ.Π.)
Λακπάδα ., Γεσξγηάδεο Θ. & Γεκεηξέιινο Γ.
Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Η παξνύζα εξγαζία απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαβνιώλ ηεο βιάζηεζεο
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο"
ρξεζηκνπνηώληαο ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π.). πγθεθξηκέλα,
εξεπλάηαη ην ζύλνιν ησλ κεηαβνιώλ ζηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
1991-1999, δειαδή πξηλ από ηελ έλαξμε θαη κεηά ην ηέινο ηεο νινθιήξσζεο ησλ
θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Δπηπιένλ, πξνβάιιεηαη έλα κνληέιν
πξόβιεςεο ησλ κειινληηθώλ κεηαβνιώλ ζηα ελδηαηηήκαηα ιόγσ αιιαγώλ ρξήζεσλ
γεο.

Identification of vegetation changes occurring in the Athens
International Airport "Eleftherios Venizelos" area by mapping
habitat types and using Geographic Information Systems (GIS)
Lambada S., Georgiadis Th. & Dimitrellos G.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, GR 265 00
Patras, Greece.
Abstract
The present study aims to identify vegetation changes occurring in the area
surrounding the Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" by using
Geographic Information Systems (GIS). More specifically, the overall changes in
habitat types were studied for the time period 1991-1999, i.e. before the start and after
the end of the construction works of the airport. In addition, we present a model able to
predict future changes in habitat types due to changes in land use.
Εηζαγφγή
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηαβνιώλ ηεο βιάζηεζεο γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ
λένπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" πξαγκαηνπνηείηαη
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ρξεζηκνπνηώληαο ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π.) θαη αλαιύεηαη ζε
δύν επηκέξνπο ελόηεηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνϋπάξρνπζα θαη ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο, αιιά θαη ηελ πηζαλή ηεο θαηάζηαζε ζην κέιινλ:
1. Η πξώηε ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ απεηθόληζε ησλ
κεηαβνιώλ ηεο βιάζηεζεο ιόγσ αλζξώπηλσλ δηαηαξαρώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
1991-1999.
2. Η δεύηεξε, αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ
απεηινύληαη κειινληηθά από ηηο αιιαγέο ρξήζεσλ γεο.
Έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηε κειέηεο απηήο εληάρηεθε ζην πξόγξακκα
"Βηνπαξαθνινύζεζε ησλ Φπηηθώλ Δηδώλ θαη Δλδηαηηεκάησλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" (Βέξξνηνο et al. 1998), ην νπνίν
ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Athens International Airport S.A. (A.I.A S.A.).
Υιηθά θαη κέζοδοη
1. Προζδηορηζκός ηφλ κεηαβοιώλ ηφλ ηύπφλ οηθοηόπφλ (1991-1999)
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ κεηαβνιώλ ζηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ κέζα ζην ρξνληθό
δηάζηεκα 1991-1999, ηόζν όζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ζύλζεζή ηνπο όζν θαη ηελ έθηαζή
ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηώληαο δύν ςεθηαθνύο ράξηεο ηύπσλ νηθνηόπσλ γηα
ηα έηε 1991 & 1999, θαζώο θαη νξηζκέλα ρσξηθά εξγαιεία αλάιπζεο ησλ Γ..Π.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ςεθηαθώλ ραξηώλ είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή δηαθόξσλ
ρσξηθώλ θαη πεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηα δύν έηε θαζώο επίζεο θαη ε ρξήζε ησλ
Γ..Π., πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνύλ ηα δεδνκέλα πεδίνπ ζε ςεθηαθή κνξθή. Σα
ζηνηρεία απηά ιακβάλνληαη σο εμήο:
1.1. Φαρηογράθεζε ηφλ ηύπφλ οηθοηόπφλ θαη δεκηοσργία υεθηαθώλ ταρηώλ γηα
ηα έηε 1991 & 1999
Η ραξηνγξάθεζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ βαζίζηεθε ζηελ αλαγλώξηζε θαη
πεξηγξαθή ησλ θπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθώλ ηνπο (θσδ.
Natura 2000), ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Σερληθό Οδεγό Xαξηνγξάθεζεο (Νηάθεο et al.
1999) θαζώο επίζεο θαη ζηελ αλαγλώξηζε νξηζκέλσλ εκηθπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ
ηύπσλ νηθνηόπσλ ησλ νπνίσλ νη θσδηθνί παξέρνληαη από ην Eηδηθό Γηαρεηξηζηηθό
ρέδην ηνπ Αρέξνληα (Γεσξγηάδεο 1996). Γηα λα δνζεί κία πιεξέζηεξε εηθόλα ηνπ
ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη θπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ θαη ν βαζκόο επηξξνήο ηνπ
αλζξώπηλνπ παξάγνληα ζηελ πεξηνρή, νη ηύπνη νηθνηόπσλ νκαδνπνηνύληαη ζε ηξεηο
επξύηεξεο θαηεγνξίεο: i) θπζηθνύο, ii) εκηθπζηθνύο & iii) αλζξσπνγελείο ηύπνπο
νηθνηόπσλ.
Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαη δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ραξηώλ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ:
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ην ηζηνξηθό ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
δηαηαξαρώλ πνπ πξνθιήζεθαλ κέζα ζην δηάζηεκα 1991-1999 (θπξίσο ππξθαγηέο &
έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ).
γεσγξαθηθά ρσξηθά δεδνκέλα, όπσο ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηεο πεξηνρήο,
αεξνθσηνγξαθίεο θαη νξζνθσηνράξηεο, εθδόζεσλ θαηά ην δπλαηό πιεζηέζηεξεο
ρξνλνινγίαο κε ηα έηε 1991 & 1999.
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εθηεηακέλε δηεξγαζία δεηγκαηνιεςηώλ ζην πεδίν (έηνο 1999) γηα ηε ζπιινγή θαη
αλαγλώξηζε ρισξηδηθώλ ζηνηρείσλ & θπζηνγλσκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο.
δεδνκέλα θπηνθνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Οηθνινγίαο Φπηώλ θαη
Γηαρείξηζεο Οηθνζπζηεκάησλ, Παλ/κην Παηξώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
"Βηνπαξαθνινύζεζε ησλ Φπηηθώλ Δηδώλ θαη Δλδηαηηεκάησλ ηεο Δπξύηεξεο
πεξηνρήο ηνπ Αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ".
εξγαζία πεδίνπ κε πιηθά θαη κεζόδνπο πξνζδηνξηζκνύ ησλ νξίσλ ησλ ηύπσλ
νηθνηόπσλ, όπσο GPS (Global Positioning System), ππμίδα, αιηίκεηξν, ζηαζεξά
ηνπνγξαθηθά ζεκεία, ηεηξαγσληζκέλν ππόβαζξν ΔΓΑ 87 (=Διιεληθό Γεσδαηηηθό
ύζηεκα Απεηθόληζεο 1987) αλά 100 m.
ινγηζκηθά παθέηα εηζαγσγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο πιεξνθνξίαο από αλαινγηθή ζε
ςεθηαθή κνξθή θαζώο θαη αλάιπζήο ηεο, όπσο: GIS (ESRI 1990), ArcINFO (ESRI
1994b,c,d), ArcView (ESRI 1994a), 3D Analyst (ESRI 1997), Spatial Analyst
(ESRI 1996), Image Analysis (ESRI 1998).
1.2. Αληηπαραβοιή ηφλ ταρηώλ ηφλ ηύπφλ οηθοηόπφλ (εηώλ 1991 & 1999)
Η αληηπαξαβνιή ησλ ραξηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζύγθξηζε ησλ δύν
ςεθηαθώλ ραξηώλ ησλ εηώλ 1991& 1999, αληίζηνηρα. Η ζύγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη
κε ηα ρσξηθά εξγαιεία αλάιπζεο ησλ πξνγξακκάησλ ArcView, 3D Analyst, Spatial
Analyst & Image Analysis. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο είλαη έλαο
ςεθηαθόο ράξηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο όπνπ απεηθνλίδνληαη ηα πνιύγσλα πνπ
κεηαβιήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηύπν νηθνηόπνπ ηνπο κέζα ζην πξνζδηνξηδόκελν ρξνληθό
δηάζηεκα 1991-1999 (Δηθ. 1).
2. Προζδηορηζκός ηφλ κειιοληηθά απεηιούκελφλ θσζηθώλ ηύπφλ οηθοηόπφλ
Σν δεύηεξν κέξνο ηεο κειέηεο αλαθέξεηαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ θπζηθώλ πεξηνρώλ
πνπ απεηινύληαη άκεζα ζην κέιινλ, ιόγσ αιιαγώλ ρξήζεσλ γεο.
Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο δερόηαλ θαη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη
ηζρπξέο πηέζεηο από ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα (Paraskevopoulos 1992). Σα
απνηειέζκαηα ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο ηεο πξώηεο εξεπλεηηθήο ελόηεηαο ππνδεηθλύνπλ
νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο λέεο πεξηνρέο εκηθπζηθώλ & αλζξσπνγελώλ ηύπσλ
νηθνηόπσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ζην ηέινο ηεο εμεηαδόκελεο πεξηόδνπ, εηο
βάξνο ησλ θπζηθώλ ηύπσλ. Οη πεξηνρέο απηέο απνκνλώλνληαη ζε έλα μερσξηζηό
επίπεδν πιεξνθνξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε πηζαλή ζπγθέληξσζή ηνπο ζε
νξηζκέλεο γεσγξαθηθά δηαθξηλόκελεο δώλεο θαζώο θαη νη ιόγνη ησλ κεηαβνιώλ απηώλ.
Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνπζία ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ πεξηνρή,
ζεσξνύκε όηη είλαη πηζαλή ε αιιαγή ζηηο ελαζρνιήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη
ζπλεπώο αιιαγή ζηηο ρξήζεηο γεο. πλεπώο, νη άκεζεο αιιαγέο ζηε θπζηθή βιάζηεζε
πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε
πηζαλόηεηα λα εκθαληζηνύλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ νη ρξήζεηο γεο ζα επηηξέπνπλ ηε
δόκεζε ελώ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα ζηηο πεξηνρέο όπνπ ζα ππάξρεη πξνζηαζία ηνπο από
ην λόκν. Γη απηό ην ιόγν, ιακβάλεηαη ππόςε ην πξνηεηλόκελν Ρπζκηζηηθό ρέδην ηεο
Αζήλαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δώλεο ρξήζεσλ γεο ζηηο νπνίεο είηε πξνβιέπεηαη ε
πξνζηαζία ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο είηε όρη (Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ
Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο 1995). Με ηα Γ..Π. πξαγκαηνπνηείηαη ζπζρέηηζε
ησλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο κε ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο γεο ώζηε λα πξνθύςεη ν
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δηαρσξηζκόο ησλ απεηινύκελσλ θπζηθώλ θαη εκηθπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ζε έλα λέν
επίπεδν πιεξνθνξίαο.
Η αλάιπζε απηή πξνϋπνζέηεη κία ζεηξά δηαδηθαζηώλ, όπσο:
ε θάζε ράξηε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο, επηζεκαίλνληαη θαη
απνκνλώλνληαη κόλν νη επηθάλεηεο εθείλεο - ή δώλεο - όπνπ ε πξνζηαζία ησλ
θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ εκθαλίδεηαη ειιηπήο ή ζρεηηθά αζαθήο.
ηε ζπλέρεηα, όιεο νη πεξηνρέο απηέο όισλ ησλ ραξηώλ ελώλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη
έλαο ράξηεο κε έλα επίπεδν πιεξνθνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δσλώλ
πνπ δελ πξνζηαηεύεηαη ή πξνζηαηεύεηαη αλεπαξθώο ε θπζηθή βιάζηεζε.
Η επόκελε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ ζύλδεζε ησλ δύν επηπέδσλ πιεξνθνξίαο,
δειαδή επηθάιπςε ηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ κε ην επίπεδν
ησλ δσλώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ δελ πξνζηαηεύεηαη ε θπζηθή
βιάζηεζε. Ωο απνηέιεζκα, πξνθύπηεη πνηνη ηύπνη νηθνηόπσλ πεξηιακβάλνληαη
κέζα ζε απηέο ηηο δώλεο.
Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία δσλώλ δηαβάζκηζεο
ηεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη λα επηιεγνύλ νη θπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ νη νπνίνη
βξίζθνληαη θνληύηεξα ζε νηθηζκνύο ή ιαηνκηθνύο ρώξνπο. Απηό επηηπγράλεηαη κε
ηελ δεκηνπξγία δσλώλ buffers αλά απόζηαζε 200 m.
Όιεο νη παξαπάλσ ρσξηθέο αλαιύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηα πξνγξάκκαηα:
ArcView (ESRI, 1994a), 3D Analyst (ESRI, 1997), Spatial Analyst (ESRI, 1996),
Image Analysis (ESRI, 1998).
Αποηειέζκαηα
1. Τύποη Οηθοηόπφλ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ςεθηνπνίεζεο θαηαζθεπάζηεθαλ νη ράξηεο
ηύπσλ νηθνηόπσλ ηνπ 1991 θαη 1999, αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο
θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 13 θπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ κε θσδηθό NATURA 2000 θαη 4
επηπιένλ αλζξσπνγελείο ηύπνη, ελώ ε ραξηνγξάθεζή ηνπο πεξηιακβάλεη πνιύγσλα πνπ
κπνξεί λα πεξηθιείνπλ ηόζν ακηγείο κνξθέο ηύπσλ νηθνηόπσλ όζν θαη κηθηέο
θαηαζηάζεηο κε έληνλε κέηξηα ή κηθξή αλζξώπηλε επίδξαζε.
Γηα ηελ θαιύηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζύγθξηζε
ησλ εθηάζεσλ ησλ ηύπσλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ 1991 θαη 1999 πξαγκαηνπνηήζεθε
νκαδνπνίεζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ. ύκθσλα κε ηελ νκαδνπνίεζε δηαθξίλνληαη ηξεηο
επξύηεξεο θαηεγνξίεο ηύπσλ νηθνηόπσλ: 1. Φπζηθνί, 2. Ηκηθπζηθνί & 3.
Αλζξσπνγελείο.
Η πξώηε θαηεγνξία (Φπζηθνί) αλαθέξεηαη ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη απηνθπήο
βιάζηεζε θαη δηαθξίλεηαη επίζεο ζε ππνθαηεγνξίεο όπσο: 1) Παξάθηηνη & Τγξνηνπηθνί
(πεξηιακβάλνληαη νη Κσδ. Natura 2000: 1160, 1210, 1240, 1420, 1420x92D0x72A0,
92D0x72A0), 2) Φξύγαλα (πεξηιακβάλεηαη ν Κσδ. Natura 2000: 5420), 3) Μαθθία
(πεξηιακβάλνληαη νη Κσδ. Natura 2000: 9320, 9320x5212, 5211, 5212, 5212x5340 &
5340) 4) Μαθθία κε πεύθα (πεξηιακβάλνληαη νη Κσδ. Natura 2000: 9320x9540,
5212x9540, 5340x9540) θαη 5) Γάζε πεύθεο (πεξηιακβάλεηαη ν Κσδ. Natura 2000:
9540). Η δεύηεξε θαηεγνξία, νη εκηθπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ, πεξηιακβάλνπλ όινπο
ηνπο επηκέξνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλζξώπηλε
δξαζηεξηόηεηα, δηαηεξνύλ όκσο ηε δνκή θαη ηε ζύλζεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο θπζηθήο
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θαηάζηαζεο. Σέινο, νη αλζξσπνγελείο ηύπνη νηθνηόπσλ απνηεινύλ κία επξύηεξε νκάδα
ηύπσλ νηθνηόπσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα όπσο
νηθηζκνύο, θαιιηέξγεηεο, ιαηνκηθνύο ρώξνπο, εξγνηάμηα, πεξηνρή αεξνδξνκίνπ, θ.ι.π.
(πεξηιακβάλνληαη νη Κσδ. Natura 2000: 1020, 1020x1060, 1060.
Δηθόλα 1: Κπξηόηεξεο κεηαβνιέο θπζηθώλ & εκηθπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ (19911999).
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2. Μεηαβοιές Τύπφλ Οηθοηόπφλ
πγθξίλνληαο ηηο 3 επξύηεξεο νκάδεο ηύπσλ νηθνηόπσλ (θπζηθνύο, εκηθπζηθνύο,
αλζξσπνγελείο) βιέπνπκε όηη νη αλζξσπνγελείο απνηεινύλ ηε κνλαδηθή νκάδα, ε νπνία
παξνπζηάδεη αύμεζε ηεο έθηαζήο ηεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1991-1999 (Πίλ. 1). Η
αύμεζε απηή ιακβάλεη ρώξα εηο βάξνο ησλ θπζηθώλ θαη εκηθπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ
(Δηθ. 2).
Πίλαθαο 1. Μεηαβνιέο θπζηθώλ, εκηθπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ.
Τύποη
Έθηαζε έηοσς Έθηαζε έηοσς Μεηαβοιή
Μεηαβοιή (%)
Οηθοηόπφλ
1991
1999
(ζηρέκκαηα)
(ζηρέκκαηα) (ζηρέκκαηα)
Φπζηθνί
49472
48990
-482
-1
Ηκηθπζηθνί
4229
3099
-1130
-27
Αλζξσπνγελείο
193346
194958
1612
1
Σύλοιο
247047
247047

Μεταβολή εκτάσεων (στρέμματα)
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Δηθόλα 2. Μεηαβνιέο θπζηθώλ, εκηθπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ.
Οη εθηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη από ηνπο εκηθπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ
παξνπζίαζαλ κείσζε ζηε ρξνληθή πεξίνδν 1991 – 1999 θαηά 1130 ζηξέκκαηα, πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε έλα πνζνζηό 27% ηεο αξρηθήο ηνπο έθηαζεο.
Οη αλζξσπνγελείο ηύπνη νηθνηόπσλ, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιύηεξε
έθηαζε ζηελ ππό κειέηε πεξηνρή, εκθαλίδνπλ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηνπο
θαηά 1611 ζηξέκκαηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα πνζνζηό αύμεζεο 1% . Οη θπζηθνί ηύπνη
νηθνηόπσλ παξνπζηάδνπλ κείσζε ζηε ζπλνιηθή έθηαζή ηνπο θαηά 482 ζηξέκκαηα, ελώ
νη κεηαβνιέο αλά ππνθαηεγνξίεο δίλνληαη ζηελ Δηθ. 3.

Μεταβολή εκτάσεων (στρέμματα)
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Δηθόλα 3. Μεηαβνιή ησλ εθηάζεσλ ησλ θπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ (1991-1999).
Με βάζε ηα παξαπάλσ νη αθόινπζεο παξαηεξήζεηο είλαη αμηνζεκείσηεο:
Οη πγξόηνπνη δελ παξνπζηάδνπλ θακία αμηνζεκείσηε αιιαγή όζνλ αθνξά ηελ
έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλαλ από ην έηνο 1991 έσο ην 1999.
Σα θξύγαλα παξνπζηάδνπλ αύμεζε ζηε ζπλνιηθή έθηαζε κειέηεο γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα 1991-1999, θπξίσο ιόγσ ησλ ππξθαγηώλ.
Η καθθία βιάζηεζε εκθαλίδεη ζπλνιηθά αύμεζε ζηελ έθηαζή ηεο θαηά 1515
ζηξέκκαηα (πνζνζηό αύμεζεο 5,9% ηεο αξρηθήο έθηαζεο) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
1991-1999. Η αύμεζε απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ππθλώλ θαη αδηαπέξαζησλ
ζακλώλσλ από ηε κηα θαη ζηελ αύμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ πην ππνβαζκηζκέλσλ
ηύπσλ ηεο καθθίαο, όπσο π.ρ. ησλ garrigues (5340), από ηελ άιιε.
Η θαηεγνξία καθθία κε πεύθα εκθαλίδεη ζπλνιηθά κείσζε ζηελ έθηαζή ηεο θαηά
1338 ζηξέκκαηα (πνζνζηό κείσζεο 23,6 % ηεο αξρηθήο έθηαζεο) γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα 1991-1999, θπξίσο ιόγσ κεηαβνιήο ηεο ζε ππνβαζκηζκέλνπο ηύπνπο ηεο
καθθίαο θαζώο θαη κεηαηξνπήο ζε θαιιηέξγεηεο (έλα κηθξό κόλν πνζνζηό ηεο
ηάμεσο ηνπ 2%).
Σα δάζε πεύθεο παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 673 ζηξέκκαηα θαη πνζνζηό κείσζεο
7,4 % ηεο αξρηθήο ηνπο έθηαζεο. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ζηελ νηθηζηηθή
αλάπηπμε, ζηελ κεηαβνιή ησλ δαζώλ ζε ππνβαζκηζκέλνπο ηύπνπο ηεο καθθίαο
θαζώο θαη ζηελ ππνβάζκηζήο ηνπο ζε θξύγαλα ιόγσ ππξθαγηώλ.
3. Πηζαλές περηοτές ποσ πρόθεηηαη λα απεηιεζούλ κειιοληηθά από ηης αιιαγές
τρήζεφλ γες
Οη θπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ πνπ ελδέρεηαη λα απεηιεζνύλ ζην κέιινλ από ηελ
αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, θπξίσο ιόγσ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, εληνπίδνληαη κε ηα
ρσξηθά εξγαιεία αλάιπζεο θαη απνκνλώλνληαη (Δηθ. 5). Οη εθηάζεηο ηνπο πνπ
απεηινύληαη παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθ. 4. Παξαηεξείηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη θπζηθνί
ηύπνη βξίζθνληαη εληόο απόζηαζεο 200 m από νηθηζκνύο ή ιαηνκηθνύο ρώξνπο ελώ ν
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ηύπνο "Μεζνγεηαθά πεπθνδάζε κε ελδεκηθά είδε πεύθσλ" (θσδ. 9540) θαηαιακβάλεη
ηε κεγαιύηεξε έθηαζε από όινπο ηνπο απεηινύκελνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ.

Δηθόλα 4. Σύπνη νηθνηόπσλ θαη εθηάζεηο ηνπο νη νπνίεο απεηινύληαη από ηηο αιιαγέο
ρξήζεσλ γεο (ζηξέκκαηα).
Σσκπεράζκαηα
ύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δύν θύξησλ θνξκώλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο εμάγνληαη
ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
Α. Υπάρτοσζα θαηάζηαζε (1999)

1.

2.

3.

Η πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία έληνλεο αλζξσπνγελνύο
δξαζηεξηόηεηαο θαη απηό δηαθαίλεηαη κέζσ ηεο κεγάιεο έθηαζε πνπ
θαηαιακβάλνπλ νη αλζξσπνγελείο ηύπνη νηθνηόπσλ. Αληίζεηα, ε ζρεηηθά κηθξή
εκθάληζε ησλ θπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ πεξηνξίδεηαη ζηνπο ινθώδεηο
ζρεκαηηζκνύο.
Ο ηύπνο νηθνηόπσλ "Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο" (θσδ. 1020) πεξηιακβάλεη ηε
κεγαιύηεξε έθηαζε από όινπο ηνπο θπζηθνύο, εκηθπζηθνύο & αλζξσπνγελείο
ηύπνπο νηθνηόπσλ, ε νπνία εθηηκήζεθε γύξσ ζηα 140536 ζηξέκκαηα ζε έλα
ζύλνιν πεξηνρήο κε έθηαζε 247047 ζηξέκκαηα. Από απηέο νη θπξηόηεξεο
θαιιηέξγεηεο είλαη νη ειαηώλεο θαη ακπειώλεο.
Από ηνπο θπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ ηα garrigues θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιύηεξε
έθηαζε κε 13050 ζηξέκκαηα, ηα νπνία θπξίσο πξνέξρνληαη από ππνβάζκηζε ηεο
καθθίαο (δάζε ειηάο-ραξνππηάο: θσδ. 9320), εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ
ππξθαγηώλ θαη ηελ παξάιιειε άζθεζε ππεξβόζθεζεο.

Β. Μεηαβοιές ζηα οηθοζσζηήκαηα κέζα ζηο δηάζηεκα 1991-1999

1. Δθαξκόδνληαο ρσξηθή αλάιπζε κε ηα Γ..Π. παξαηεξείηαη κία ηάζε αύμεζεο ησλ
αλζξσπνγελώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ εηο βάξνο ησλ θπζηθώλ θαη εκηθπζηθώλ. Η αύμεζε
απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ αεξνδξνκίνπ.
2. ρεηηθά κε ηνπο θπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ, παξαηεξείηαη κία ζπλνιηθή ηάζε
κείσζεο ηεο έθηαζήο ηνπο θαηά 482 ζηξέκκαηα.
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3. Η θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ πξνθάιεζε δηαηαξαρέο ζηελ γύξσ πεξηνρή ηόζν
έκκεζεο, κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, όζν θαη άκεζεο
ιόγσ απνςίισζεο ηεο βιάζηεζεο.

Δηθόλα 5. Απεηινύκελνη θπζηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ από αιιαγέο ρξήζεσλ γεο.
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Γ. Πηζαλές κειιοληηθές απεηιές από ηης αιιαγές τρήζεφλ γες

Η ηάζε κείσζεο ησλ θπζηθώλ θαη εκηθπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ζηελ αλαηνιηθή
θαη βόξεην-αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ αεξνδξνκίνπ αθνινπζείηαη από παξάιιειε
επέθηαζε ησλ νηθηζκώλ.
2. Από όινπο ηνπο θπζηθνύο ηύπνπο νηθνηόπσλ πνπ ελδέρεηαη λα απεηιεζνύλ ζην
κέιινλ από ηελ αλάπηπμε ησλ νηθηζκώλ νη πεπθώλεο είλαη απηνί πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιύηεξε έθηαζε (7192 ζηξέκκαηα). Οη εθηάζεηο απηέο
απεηινύληαη άκεζα, δηόηη βξίζθνληαη εληόο ηεο δώλεο ησλ 200 m γύξσ από
νηθηζκνύο ή ιαηνκηθνύο ρώξνπο .
Οη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
κεζνγεηαθό ηνπο ραξαθηήξα θαη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο νδεγνύλ ζηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ππνβάζκηζήο ηνπο. πλεπώο, ε
παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ κηαο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα
ζπκβαδίδεη κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ηάζεο
αιιαγώλ ηεο θνηλσλίαο.
1.
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Η ρξήζε ςεθηαθήο αλάιπζεο εηθόλαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο
ησλ ζηνκαηίσλ θαη ησλ επηδεξκηθώλ εμαξηεκάησλ κε κηθξνζθόπην
θζνξηζκνύ
Ληαθόπνπινο Γ. & Καξακπνπξληώηεο Γ.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο θαη Μνξθνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο,
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, 118 55 Αζήλα.
Πεξίιεςε
Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο επεμεξγαζίαο, κέζσ ςεθηαθήο
αλάιπζεο εηθόλαο, ησλ εηθόλσλ θπιιηθώλ επηθαλεηώλ από κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ κε
ζθνπό ηε κέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ησλ ζηνκαηίσλ θαη ησλ ινηπώλ επηδεξκηθώλ
εμαξηεκάησλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θπηά Olea europaea
θαη Vicia faba. Η κέζνδνο έρεη ζθάικα 5% αλά κέηξεζε γηα ηα ζηνκάηηα θαη ζηα δύν
θπηά, θαη 16% αλά κέηξεζε γηα ηηο βάζεηο ηξηρώλ ηνπ θύιινπ ηεο ειηάο. Τν κέζν
αιγεβξηθό ζθάικα γηα κηα ζεηξά κεηξήζεσλ είλαη 1% θαη 6% αληίζηνηρα. Η ηαρύηεηα
ηεο κέηξεζεο είλαη 2 ιεπηά αλά δείγκα. Η κέζνδνο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε άιια
θπηηθά είδε πνπ δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εηθόλεο.

The use of digital image processing for the counting of stomata and
epidermal accessories using fluorescence microscope
Liakopoulos G. & Karabourniotis G.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural
University of Athens, 75 Iera Odos St., Botanikos, 118 55 Athens, Greece.
Abstract
We propose a digital image analysis methodology for the count of stomata and other
epidermal accessories using leaf surface images from the fluorescence microscope. Olea
europaea and Vicia faba were used as model plants. The error of the method is 5% per
measurement for stomatal number in both plants and 16% per measurement for the
trichome bases of olive leaves. The mean algebraic error is 1% and 6% respectively for a
series of samples. The method takes 2 min per sample in an adequate system. The
methodology can be easily adapted to other plant species if the images from the
fluorescence microscope are appropriate.
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Εηζαγσγή
Η κηθξνζθνπία θζνξηζκνύ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηε κειέηε ησλ
ζηνκαηίσλ (Τδνκπαλόγινπ et al. 1998). Τα ραξαθηεξηζηηθά θζνξηζκνύ ησλ
θαηαθξαθηηθώλ θπηηάξσλ νθείινληαη ζηελ παξνπζία θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηε
ζηνηβάδα ησλ επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ (Ληαθόπνπινο et al. 2000). Η κέζνδνο πξνζθέξεη
ηαρύηεηα θαη επθνιία απνθεύγνληαο ηελ αλάγθε κνληκνπνίεζεο ή ηελ παξαζθεπή
απνηππσκάησλ ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο πνπ απαηηνύλ νη θαζηεξσκέλεο ηερληθέο.
Δπηπιένλ ε ακεζόηεηα ηεο παξαηήξεζεο πξνζθέξεη κεγάιε αμηνπηζηία.
Σηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλνπκε κηα κέζνδν ςεθηαθήο αλάιπζεο εηθόλαο γηα ηελ
κέηξεζε ησλ ζηνκαηίσλ θαη ησλ ινηπώλ επηδεξκηθώλ εμαξηεκάησλ ζηα θπηά Olea
europaea θαη Vicia faba.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Μικροζκοπικές παραηηρήζεις και λήψη εικόνων
Σηελ πεξίπησζε ηνπ θπηνύ O. europaea, ηα θύιια απνηξηρώζεθαλ ώζηε λα
απνκαθξπλζεί ην ζηξώκα ησλ κε αδελσδώλ ηξηρώλ πνπ εθπέκπεη απηνθζνξηζκό
(Karabourniotis & Fasseas 1996, Karabourniotis et al. 1998) θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε
παξαηήξεζε ησλ ζηνκαηίσλ, θαη παξαηεξήζεθαλ απεπζείαο ρσξίο άιιε επεμεξγαζία
(Δηθόλα 1Α). Τα θύιια ηνπ θπηνύ V. faba εκβαπηίζηεθαλ ζε δηάιπκα KOH 10% γηα 2
ιεπηά θαη αθνύ μεπιύζεθαλ κε λεξό, παξαηεξήζεθαλ ζην κηθξνζθόπην (Τδνκπαλόγινπ
et al 1998). Οη κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο έγηλαλ κε κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ Zeiss
Axiolab εμνπιηζκέλν κε θίιηξα G-365 θαη FT-395.
Οη εηθόλεο ειήθζεζαλ κε θάκεξα ηύπνπ CCD SSCDC
38P/45 (SONY Corporation, Japan) θαη απνζεθεύηεθαλ ζε
ςεθηαθή κνξθή ζε ππνινγηζηή εμνπιηζκέλν κε θάξηα video
Pinnacle PCTV (Pinnacle Systems, Germany) κε αλάιπζε 640 x
480 εηθνλνζηνηρεία θαη 24-bit παιέηα.
Ψηθιακή ανάλσζη εικόνας
Οη εηθόλεο κεηαηξάπεθαλ ζε παιέηα απνρξώζεσλ γθξίδνπ
8-bit (ελαιιαθηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπηνύ V. faba έγηλε
εμαγσγή ηνπ κπιε θαλαιηνύ από ηηο αξρηθέο 24-bit RGB
εηθόλεο) θαη εθαξκόζηεθαλ ζε θαηάιιειν θίιηξν δηόξζσζεο
θσηεηλόηεηαο πεδίνπ (ΦΓΦΠ) ώζηε λα εμνκαιπλζεί ε
αλνκνηόκνξθε θσηεηλόηεηα ηνπ θόληνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ,
πξνεξρόκελε από ηελ αλνκνηνκνξθία ηνπ πεδίνπ ηεο
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ (Δηθ. 1Β). Τν
ΦΓΦΠ αλαπηύρζεθε ζην πξόγξακκα MatLab ver. 5.1.0.421
(Mathworks Inc.).
Δηθόλα 1. Γηαδνρηθέο εηθόλεο θαηά ηελ αλάιπζε δείγκαηνο
επηθάλεηαο απνηξηρσκέλνπ θύιινπ ηνπ θπηνύ O. europaea. Α, αξρηθή
εηθόλα. Β, ε εηθόλα ζε παιέηα απνρξώζεσλ γθξίδνπ κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ΦΓΦΠ. Γ, ε εηθόλα κεηά ην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Image Pro Plus. Γ, ε εηθόλα κεηά ην ηέινο
ηεο κέηξεζεο. Τα ζηνκάηηα παξηζηάλνληαη κε γθξίδν θαη νη βάζεηο
ησλ ηξηρώλ κε ιεπθό ρξσκαηηζκό. Μήθνο θιίκαθαο: 100 κm.
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Σηε ζπλέρεηα νη δηνξζσκέλεο εηθόλεο επεμεξγάζηεθαλ κε κηα καθξνεληνιή πνπ
αλαπηύρζεθε ζην πξόγξακκα Image Pro Plus ver. 2.0 (Media Cybernetics). Αθνινύζσο
αθαηξέζεθε ην θόλην από ηελ εηθόλα (Δηθ. 1Γ). Τέινο, ην απνηέιεζκα κεηαηξάπεθε ζε
εηθόλα άζπξνπ-καύξνπ (2-bit) κε θαηάιιειν δηαρσξηζκό ησλ ηηκώλ ηεο θσηεηλόηεηαο
(thresholding). Σηελ πεξίπησζε ηνπ θπηνύ O. europaea ηα αληηθείκελα δηαρσξίζηεθαλ
ζε ζηνκάηηα θαη βάζεηο ηξηρώλ κε βάζε ην εκβαδόλ ηνπο (Δηθ. 1.Γ).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Η κέζνδνο έδσζε κεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε αθξίβεηα θπκαίλεηαη ζην 5% γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ ζηνκαηίσλ ζηα δύν είδε θαη 16% ζηελ πεξίπησζε ησλ βάζεσλ ηξηρώλ
ηνπ θπηνύ O. europaea. Οη αιγεβξηθνί κέζνη ησλ απνθιίζεσλ ήηαλ 1% θαη 6%
αληίζηνηρα. Ο κέζνο ρξόλνο ηεο αλάιπζεο αλά δείγκα δελ ππεξβαίλεη ηα 2 ιεπηά.
Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζε δηαθνξεηηθό θπηηθό είδνο πέξα από ηελ αλάγθε ιήςεο
θαιήο πνηόηεηαο εηθόλσλ, απαηηεί θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο κεζόδνπ αλάιπζεο θάηη πνπ
ζεσξείηαη ζρεηηθά απιό.
Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ κε αληηπαξαβνιή κεηξήζεσλ δηα νθζαικνύ γηα ηα
δύν θπηηθά είδε. Οη κέζνη όξνη ησλ δηαθνξώλ αθνξνύλ ζηηο απόιπηεο δηαθνξέο (κέζε
απόθιηζε κέηξεζεο) ελώ ζηηο παξελζέζεηο παξνπζηάδνληαη νη αιγεβξηθνί κέζνη ησλ
δηαθνξώλ (απόθιηζε ζεηξάο κεηξήζεσλ).
Μέζνο όξνο κεηξήζεσλ
δηα νθζαικνύ
O

l

e

a

Αξηζκόο ζηνκαηίσλ
αλά mm2 επηθαλείαο
θύιινπ
Αξηζκόο βάζεσλ
ηξηρώλ αλά mm2
επηθαλείαο θύιινπ
V
Αξηζκόο ζηνκαηίσλ
αλά mm2 επηθαλείαο
θύιινπ

i

e

u

Μέζνο όξνο κεηξήζεσλ
κέζσ Η/Υ
r

o

p

a

e

Μέζνο όξνο
δηαθνξώλ
a

438,0

443,5

4,9% (1,0%)

133,0

125,0

16,1% (-6,0%)

c

i
66,2

a

f

a

b
66,9

a
5,0% (1,0%)

Επραξηζηίεο
Δπραξηζηνύκε ηνλ Δπηθ. Καζεγεηή θ. Κ. Φαζζέα γηα ηε ρξήζε ηεο θάκεξαο θαη ηνλ
Δπηθ. Καζεγεηή θ. Γ. Θεoδσξόπνπιν γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Image Pro Plus.
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Η ύπαξμε p-θνπκαξηθνύ θαη θεξνπιηθνύ νμένο ζηε ζηνηβάδα ησλ
επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ ησλ θύιισλ αληηπξνζσπεπηηθώλ θπηώλ:
Πηζαλνί ξόινη
Ληαθόπνπινο Γ., Σηαπξηαλάθνπ Σ. & Καξακπνπξληώηεο Γ.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο θαη Μνξθνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο,
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο, 118 55 Αζήλα.
Πεξίιεςε
Η επηθάλεηα ησλ θύιισλ πνιιώλ εηδώλ, όηαλ δηεγείξεηαη κε ππεξηώδε αθηηλνβνιία,
εθπέκπεη κπιε-πξάζηλo θζνξηζκό, κε κέγηζηε έληαζε ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαθξαθηηθώλ
θπηηάξσλ. Χισξνθνξκηθά εθπιύκαηα απνηξηρσκέλσλ θύιισλ ηνπ θπηνύ Olea
europaea, ρσξηζηά γηα θάζε επηθάλεηα, αλαιύζεθαλ κε HPLC ώζηε λα δηεξεπλεζεί ε
παξνπζία ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηνλ θζνξηζκό ησλ θαηαθξαθηηθώλ
θπηηάξσλ. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύζηαζε ησλ δεηγκάησλ από ηελ πξνζαμνληθή θαη
ηελ απναμνληθή επηθάλεηα ήηαλ ζρεδόλ ίδηεο κε κόλε δηαθνξά ζηελ πνζνηηθή ζύζηαζε
ησλ θαηλνιηθώλ νμέσλ p-θνπκαξηθνύ θαη θεξνπιηθνύ. Η ζπγθέληξσζε ηνπ θεξνπιηθνύ
νμένο ήηαλ θαηά πνιύ πςειόηεξε ζηελ απναμνληθή επηθάλεηα. Τν ζπζηαηηθό απηό είλαη
πηζαλά ν θύξηνο παξάγνληαο ηνπ κπιε απηνθζνξηζκνύ ησλ θαηαθξαθηηθώλ θπηηάξσλ
ζην θπηό απηό.

Leaf epicuticular waxes of representative plant species contain pcoumaric and ferulic acid. Possible functions.
Liakopoulos G., Stavrianakou S. & Karabourniotis G.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural
University of Athens, 75 Iera Odos St., Botanikos, 118 55 Athens, Greece.
Abstract
Leaf surface of several plant species emits fluorescence in the blue-green region
upon excitation with ultra-violet light. Fluorescence from the guard cells appears brighter
than that of the epidermal cells and even brighter upon alkali treatment. Chloroformic
rinsates from abaxial and adaxial surface of dehaired leaves of Olea europaea were
HPLC analyzed in order to identify the main components responsible for the fluorescence
emitted from the guard cells. Qualitative as well as quantitative composition of the two
samples was almost identical except of the concentration of p-coumaric and ferulic acid.
Ferulic acid was found much more abundant in the abaxial leaf surface. It seems that
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ferulic acid is the primary compound responsible for the blue autofluorescence of the
guard cells in this species.
Εηζαγσγή
Η επηθάλεηα ησλ θύιισλ πνιιώλ θπηηθώλ εηδώλ εθπέκπεη θζνξηζκό ζηελ κπιεπξάζηλε ή θαη θίηξηλε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο όηαλ δηεγείξεηαη κε ππεξηώδε αθηηλνβνιία
(κέγηζην 365 nm) (Johnson et al. 2000). Σηηο ζπλζήθεο απηέο δηέγεξζεο, ηα
θαηαθξαθηηθά θύηηαξα ηνπ θύιινπ ηεο ειηάο παξνπζηάδνπλ απηνθζνξηζκό, εληνλόηεξν
από ηα γεηηνληθά επηδεξκηθά θύηηαξα, ν θζνξηζκόο δε είλαη ζηελ κπιε πεξηνρή (Δηθ. 1).
Μεηά από επαγσγή κε θαπζηηθό άιθαιη, ν θζνξηζκόο εληζρύεηαη ζεκαληηθά ζηελ
απναμνληθή επηθάλεηα (Δηθ. 1). Τα ραξαθηεξηζηηθά θζνξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε
κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο ηνπ
θζνξηζκνύ κεηά από εκβάπηηζε ησλ θύιισλ ζε ρισξνθόξκην (Δηθ. 1), ππνδειώλνπλ όηη
ζεκαληηθό κέξνο ηνπ εθπεκπόκελνπ θζνξηζκνύ πξνέξρεηαη από ην ζηξώκα ησλ
επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα (επάξκαηα)
(Τδνκπαλόγινπ et al. 1998).
Σηελ παξνύζα εξγαζία αλαθέξνπκε ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο νπζηώλ κε
ραξαθηεξηζηηθά θζνξηζκνύ ζην ζηξώκα ησλ επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ θαη ηνλ
ραξαθηεξηζκό απηώλ ησλ νπζηώλ.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Φύιια ειηθίαο 1-3 εηώλ απνηξηρώζεθαλ κε ηαηλία θαη νη δύν επηθάλεηεο εθπιύζεθαλ
ρσξηζηά κε ρισξνθόξκην γηα 30 s ππό ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τα δείγκαηα ρσξίζηεθαλ
ζε δύν ηκήκαηα θαη ην έλα ηκήκα ππέζηε πδξόιπζε (1 ώξα, 4Ν NaΟΗ, ππό ξεύκα Ν2).
Αθνινύζεζε εμνπδεηέξσζε κε HCl, εθρύιηζε κε νμηθό αηζπιεζηέξα, ζπκπύθλσζε ζε
πεξηζηξνθηθό ζπκππθλσηή θαη επαλαδηάιπζε ζε 50% κεζαλόιε.
Γηα ηελ ρξσκαηνγξαθηθή αλάιπζε, ζαλ θηλεηή θάζε ρξεζηκνπνηήζεθε 5% θνξκηθό
νμύ θαη αθεηνληηξίιην ζε gradient θαη έθινπζε δηάξθεηαο 70 ιεπηώλ. Η αθίλεηε θάζε
ήηαλ
αλάζηξνθεο
θάζεο.
Η
ζεξκνθξαζία ηεο ζηήιεο ήηαλ 30νC,
ξνή 1.2 ml/min, αλίρλεπζε 300 nm
(UV), 365 nm δηέγεξζε θαη 430 nm
εθπνκπή (θζνξηζκόο).

Δηθόλα 1. Δηθόλεο από ην κηθξνζθόπην
θζνξηζκνύ
ηεο
επηθάλεηαο
απνηξηρσκέλσλ θύιισλ ειηάο. α-γ,
πξνζαμνληθή επηθάλεηα: α, άζηθηα
θύιια. β, κεηά από ρεηξηζκό κε
αιθαιηθό δηάιπκα. γ, αθόινπζε
εκβάπηηζε ζε ρισξνθόξκην. δ-ζη,
απναμνληθή επηθάλεηα. Οη παξαπάλσ
ρεηξηζκνί εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα θαη
ζηελ απναμνληθή επηθάλεηα.
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Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Οη ρξσκαηνγξαθηθέο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ παξνπζίαζαλ αληρλεύζηκα θαηλνιηθά
ζπζηαηηθά κόλν κεηά από πδξόιπζε (Δηθ. 2). Η κόλε

Δηθόλα
2.
Χξσκαηνγξαθηθή
αλάιπζε
ησλ
πδξνιπκέλσλ εθπιπκάησλ ηεο πξνζαμνληθήο (α-β)
θαη απναμνληθήο (γ-δ) επηθάλεηαο ησλ θύιισλ ηεο
ειηάο. α, γ, ρξσκαηνγξαθήκαηα από αληρλεπηή
ππεξηώδνπο. β, δ, ρξσκαηνγξαθήκαηα από αληρλεπηή
θζνξηζκνύ. Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ ην θεξνπιηθό νμύ
ελώ νη θεθαιέο ην p-θνπκαξηθό νμύ.
αμηνζεκείσηε δηαθνξά ήηαλ ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ pθνπκαξηθνύ νμένο (πςειόηεξε ζηελ πξνζαμνληθή
επηθάλεηα) θαη ζε απηή ηνπ θεξνπιηθνύ νμένο
(πςειόηεξε ζηελ απναμνληθή επηθάλεηα) (Δηθ. 3). Η
πνζόηεηα ησλ θεξώλ πνπ απνκνλώζεθε από ηελ
πξνζαμνληθή επηθάλεηα ήηαλ πςειόηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ηεο απναμνληθήο (Δηθ. 3). Η ζπγθέληξσζε ηνπ
θεξνπιηθνύ
νμένο
αλά
κνλάδα
κάδαο
ησλ
επηεθπκεληδηθώλ θεξώλ ήηαλ θαηά πνιύ πςειόηεξε ζηελ
απναμνληθή επηθάλεηα θαη ηειηθά ήηαλ πςειόηεξε θαη
αλά κνλάδα επηθάλεηαο θύιινπ.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ θεξνπιηθνύ νμένο σο ηνλ θύξην
παξάγνληα θζνξηζκνύ ησλ θαηαθξαθηηθώλ θπηηάξσλ.

Δηθόλα 3. Από ηελ
θνξπθή: ε πνζόηεηα ησλ
θεξώλ
αλά
κνλάδα
επηθάλεηαο
ζηηο
δύν
πιεπξέο ησλ θύιισλ ηεο
ειηάο. Η ζπγθέληξσζε
ηνπ p-θνπκαξηθνύ θαη
θεξνπιηθνύ νμένο αλά
κνλάδα κάδαο θεξώλ θαη
αλά κνλάδα επηθάλεηαο
αληίζηνηρα. Σηε κέζε θαη
ζηε βάζε: νη καύξεο
ξάβδνη ππνδεηθλύνπλ ην
p-θνπκαξηθό
θαη
νη
αλνηθηέο
ξάβδνη
ην
θεξνπιηθό νμύ.
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Ποηοηηθά ταραθηερηζηηθά σδροποληθής θαιιηέργεηας καροσιηού
ποηθηιίας Butter head Rex RZ (Lactuca sativa L.)
Ληόπα-Τζαθαιίδε Α., Μπνλάηζνο Γ., Τδεκπειίθνπ Κ. & Κσλζηαληηλίδνπ-Γνιηζίλε Σ.
Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Ιλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ Παηξώλ,
Λ. Ακεξηθήο θαη Ν.Δ.Ο, 260 04 Πάηξα.
Περίιευε
Σε πδξνπνληθό ζύζηεκα ζην ζεξκνθήπην κειεηήζεθαλ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξνπιηνύ πνηθηιίαο Butter head REX RZ (Lactuca sativa L.) θαη
ε επίδξαζε ηνπ γηββεξειιηθνύ νμέσο GA3 ζηελ αλάπηπμε ηεο. Οη επεκβάζεηο α) Η2Ο,
β) ζξεπηηθό δηάιπκα, γ) GA3, θαη δ) ζξεπηηθό δηάιπκα + GA3 γίλνληαλ θαζεκεξηλά από
ηελ 6ε εκέξα ηνπ ζηαδίνπ θπηξώκαηνο - βιάζηεζεο έσο ηελ 13ε εκέξα (εκέξα
κεηαθύηεπζεο ζην πδξνπνληθό ζύζηεκα). Η επέκβαζε ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο πνπ
εθαξκόζηεθε ζην ζηάδην θπηξώκαηνο – βιάζηεζεο ηνπ καξνπιηνύ έδσζε ην κέγηζην
όγθν θαη βάξνο ησλ θεθαιώλ ηνπ καξνπιηνύ θαζώο θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ ξηδηθνύ
ζπζηήκαηνο. Οη επεκβάζεηο κε GA3 θαη ζξεπηηθό δηάιπκα + GA3 επηκήθπλαλ ηα
κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα αίξνληαο ην λαληζκό ηνπ καξνπιηνύ.

Qualitative characteristics of lettuce (Lactuca sativa L) variety Butter
head Rex RZ cultivated in hydroponic system
Liopa –Tsakalidou A., Bonatsos D., Tzempelikou K. & Konstantinidou-Doltsninis S.
National Agricultural Research Foundation, Institute of Plant Protection,
Amerikis and National Road, PO Box 5149, 260 04 Patras, Greece.
Abstract
The quantitative and qualitative characteristics of the lettuce (Lactuca sativa L) variety
Butterhead REX RZ and the effect of gibberellic acid (GA3) on its development were
studied in a hydroponic greenhouse system. The treatments were a) water b) nutrient
solution c) GA3 and d) nutrient solution + GA3. The solutions were applied daily from
the 6th until the 13th day in the germination-seedling stage, when seedlings were
transplanted in the hydroponic system. The application of nutrient solution resulted in
maximum head mass and weight as well as maximum length of the root system. The
GA3 treatment and that of nutrient solution + GA3 resulted in elongation of the
internodes.
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Δηζαγφγή
Υδξνπνληθή θαιιηέξγεηα είλαη ε θαιιηέξγεηα θπηώλ ζε ζξεπηηθό δηάιπκα ή αδξαλή
ππνζηξώκαηα (εθηόο εδάθνπο ή εδαθηθώλ κηγκάησλ). Η παξαγσγή καξνπιηνύ ζε
πδξνπνληθό ζύζηεκα ρσξίδεηαη ζε δύν ζηάδηα αλάπηπμεο: θύηξσκα - βιάζηεζε θαη
αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε πδξνπνληθό ππόζηξσκα. Τα θπηά αλαπηύζζνληαη ζε
ππόζηξσκα όπνπ θαζεκεξηλά ρνξεγείηαη ζ’ απηό ζξεπηηθό δηάιπκα. Η ηερλνινγία
ππνινγηζηώλ είλαη έλα αλαπόζπαζην ηκήκα ζηελ παξαγσγή ηνπ πδξνπνληθνύ
καξνπιηνύ. Γηαθνξεηηθνί αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ειέγμνπλ ηηο
παξακέηξνπο πεξηβάιινληνο ησλ ζεξκνθεπίσλ (Thompson et al. 1998). Οη
γηββεξειιίλεο πξνσζνύλ ηελ επηκήθπλζε ησλ βιαζηώλ ζε λάλεο πνηθηιίεο θπηώλ θαη ζε
θπηά πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηνπ ξόδαθα (Dörffling 1982). Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηαζηνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξνπιηνύ
πνηθηιίαο Butter head REX RZ (Lactuca sativa L.) θαη ε επίδξαζε ηεο γηββεξειιίλεο
GA3 ζηελ αλάπηπμε ηεο ζε πδξνπνληθό ζύζηεκα ζην ζεξκνθήπην.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σην ζεξκνθήπην ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πξνζηαζίαο Φπηώλ Παηξώλ πξαγκαηνπνηήζεθε
πείξακα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο καξνπιηνύ ηεο πνηθηιίαο Butter head REX RZ, ηελ
άλνημε ηνπ 2000. Τν ζηάδην θπηξώκαηνο – βιάζηεζεο δηήξθεζε 13 εκέξεο θαη ην
ζηάδην αλάπηπμεο ζην πδξνπνληθό ππόζηξσκα 40 εκέξεο. Η ζπνξά (1.033 ζπόξνη)
έγηλε ζε 4 πιάθεο πεηξνβάκβαθα (Grodan, Eηαηξεία Grodania A/S). Οη πιάθεο
πνηίδνληαλ θαζεκεξηλά κε λεξό ώζηε λα εμαζθαιηζζεί πςειή ζρεηηθή πγξαζία. Τελ 6ε
εκέξα ηνπ θπηξώκαηνο – βιάζηεζεο εθαξκόζηεθαλ νη εμήο επεκβάζεηο ζε θάζε πιάθα:
Η 1ε πιάθα πνηίζηεθε κε Η2Ο,
ε
ε 2 κε ζξεπηηθό δηάιπκα [ληηξηθό αζβέζηην (15,5-0-0 + 26,5 CaO) 24 g/l, ληηξηθό θάιην
(11-0-46+65 SO3) 34 g/l, ρειηθόο ζίδεξνο EDDHA NaFe 1 g/l, ζεητθό θάιην (50%
K2O+46 SO3) 25 g/l, θσζθνξηθό νμύ (85%) 9 ml/l, δηάιπκα ηρλνζηνηρείσλ
(MnSO4·H2O 18,25 g/l, CuSO4·5H2O 0,05 g/l, Na2BO4O7·10H2O 23 g/l,
Na2MoO4·2H2O 1,25 g/l) 10 ml/l. Σηα δηαιύκαηα έγηλε αξαίσζε 1/100],
ε 3ε κε GA3 (10-2 mg/l) θαη
ε 4ε κε ζξεπηηθό δηάιπκα + GA3.
Καηά ηε 13ε εκέξα ηα θπηάξηα καξνπιηνύ κεηαθπηεύηεθαλ ζε 96 πιάθεο (Grodan,
Eηαηξεία Grodania A/S) πνπ αξδεπόηαλ κε ην παξαπάλσ ζξεπηηθό δηάιπκα. Κάζε
πιάθα (100×12×7 cm), πεξηείρε 10 θπηάξηα. Κάζε επέκβαζε εθαξκόζηεθε ζε 240
θπηάξηα. Γηα ηηο 4 επεκβάζεηο αθνινπζήζεθε πιήξεο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην ηξηώλ
επαλαιήςεσλ. Τν ζξεπηηθό δηάιπκα ζην πδξνπνληθό ζύζηεκα αλαλεσλόηαλ αλά 1 ώξα
θαζεκεξηλά κε δνζνκεηξηθή κνλάδα πδξνιίπαλζεο (ΑΜΙ 5000 dgt Volmatic). Οη
πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη πνπ ειέγρνληαλ κε αηζζεηήξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο ήηαλ:
α) Θεξκνθξαζία:
(08:00) ►19o C, (18:00 hr) ) ► 33o C,
β) Ηιηαθή αθηηλνβνιία:
(08:00) ►52 w/w2, (18:00 hr) ► 659 W/m2,
γ) pH:
►6.3,
δ) EC:
►27.8 mS/cm,
ε) Θεξκνθξαζία ππνζηξώκαηνο : ►23.7o C
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Πίλαθαο 1. Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Butter head REX RZ) καξνπιηνύ ζε
πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα.
Βάξνο θεθαιήο(g)

Όγθνο θεθαιήο(cm3)

Η 2Ο

141±35

7139±622

Θξ. Γηάιπκα

169±21**

7595±2142**

Δπέκβαζε

Οιηθά
ζάθραξα ζε
brix ( Be)
1.7±0.1
1.8±0.2

GA3

49±26

-

2.1±0.2

GA3 + Θξ. Γηάιπκα

75±7

-

2.0±0.2

** p<0.01, Σε θάζε ζηήιε νη ηηκέο ρσξίο αζηεξίζθν δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
Η αμηνιόγεζε ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε ηελ 40ε εκέξα από ηε κεηαθύηεπζε ηνπ
καξνπιηνύ ζην πδξνπνληθό ππόζηξσκα πνπ ε ζνδεηά ήηαλ νκνηόκνξθε ζε κέγεζνο θαη
πνηόηεηα. Λήθζεθαλ ηπραία από θάζε επαλάιεςε 7 θπηά θαη πξνζδηνξίζηεθε ην βάξνο
θαη ην κέγεζνο ησλ θεθαιώλ, ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, ηα νιηθά ζάθραξα, ην κήθνο ηνπ
ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο. Τα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ ζηαηηζηηθά.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ ζην καξνύιη παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηα πνηνηηθά
ζπζηήκαηνο είραλ ηα θπηά κε ην ζξεπηηθό δηάιπκα. Η επίδξαζε GA3 ήηαλ ηόζν
ζεκαληηθή ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο (49 g) θαη όηαλ αθόκα ήηαλ παξόλ ην ζξεπηηθό
δηάιπκα (75 g) (Πηλ. 1 & 3).
Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ γηββεξηιιηθνύ νμένο ζηελ επηκήθπλζε
ησλ κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ θαη ζηελ άξζε ηνπ λαληζκνύ ηνπ καξνπιηνύ
(Frankland & Wareing, 1960), (Δηθ. 1, Πηλ. 2).ραξαθηεξηζηηθά. Τν κεγαιύηεξν βάξνο,
όγθν θαζώο θαη ην κήθνο ηνπ ξηδηθνύ
Τα νιηθά ζάθραξα ησλ επεκβάζεσλ GA3 θαη GA3 + ζξεπηηθό δηάιπκα ήηαλ
απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο επεκβάζεηο Η2Ο θαη ζξεπηηθό δηάιπκα ρσξίο όκσο νη
δηαθνξέο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη επεκβάζεηο κε GA3 θαη GA3+ ζξεπηηθό
δηάιπκα δελ επηκήθπλαλ ην ξηδηθό ζύζηεκα θαη κείσζαλ ηνλ αξηζκό ησλ θύιισλ ηεο
θεθαιήο ηνπ καξνπιηνύ (Πηλ. 1 & 3).
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Πίλαθαο 2. Μήθνο κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ (Butter head REX RZ) καξνπιηνύ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο.
Δπέκβαζε

GA3+ Θρεπηηθό Γηάισκα

GA3

Φξνληθή δηάξθεηα
ζηελ πδξνπνληθή
θαιιηέξγεηα
(εκέξεο)
Μεζνγνλάηηα
Γηαζηήκαηα (cm)

20ε

30ε

40ε

20ε

30ε

40ε

1ν

1.5±0.5

1.5±0.4

1.5±0.2

1.6±1.0

1.6±1.0

1.6±10.2

2ν

5.5±0.9

5.5±1.0

5.6±0.9

5.6±1.6

5.6±1.6

5.6± 0.2

ν

7.5±1.6

7.8±1.8

7.8±1.9

9.6±1.5

9.6±1.5

9.6± 0.8

4ν

3.6±1.9

4.2±1.7

4.3±1.6

7.4±1.9

7.4±2.1

8.0± 0.8

ν

1.6±1.1

1.9±1.2

2.0±1.2

4.9±2.0

5.0±2.0

5.3± 1.7

6ν

0.4±0.2

0.5±0.3

0.5±0.3

1.8±1.2

1.8±1.4

1.8± 0.8

-

-

0.4±0.1

0.9±0.2

0.9±0.5

0.9± 0.2

3

5

7

ν

Δηθ. 2: Φπηά καξνπιηνύ πνηθηιίαο Butter head REX RZ ηελ 9ε εκέξα ηνπ ζηαδίνπ
αλάπηπμεο ζην πδξνπνληθό ππόζηξσκα.
Σσκπεράζκαηα
Η εθαξκνγή ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζην ζηάδην θπηξώκαηνο-βιάζηεζεο ηνπ
καξνπιηνύ αύμεζε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά βάξνο, όγθνο θαη κήθνο
ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ καξνπιηνύ.
Τν GA3 πξνθάιεζε επηκήθπλζε ησλ κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ θαη αύμεζε ησλ
νιηθώλ ζαθράξσλ ηνπ καξνπιηνύ.
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Πίλαθαο 3. Αλάπηπμε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Butter head REX
RZ) καξνπιηνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο.
Φξνληθή
δηάξθεηα ζηελ
πδξνπνληθή
θαιιηέξγεηα
(εκέξεο)
2ε
9ε
16ε
24ε
30ε
38ε
2ε
9ε
16ε
24ε
30ε
38ε
2ε
9ε
16ε
24ε
30ε
38ε

Δπέκβαζε

Η 2Ο

Θξεπηηθό
Γηάιπκα

GA3

Όγθνο
θεθαιήο
(cm3)

Μήθνο
θεθαιήο
(cm)

Αξηζκόο
θύιισλ
θεθαιήο

Μήθνο
ξίδαο
(cm)

8
128
1696
4373
7325
7594

2.8
5.0
10.0
15.5
16.5
18.5

4
7
13
17
33
42

6.0
6.0
7.5
8.0
8.0
8.0

118
944
2540
4586
7706
8482**

5.5
9.2
11.0
16.5
17.5
18.0

5
9
12
27
42
49

6.5
8.0
8.0
11.0
12.5
17.0

10.0
24.0
26.5
28.0
36.0
45.0

4
6
10
13
29
33

5.0
5.0
5.0
6.0
7.5
7.5

-

2ε
13.5
5
3.7
GA3
9ε
30.0
7
5.5
+
16ε
32.0
10
5.5
Θξεπηηθό
24ε
39.0
15
7.0
Γηάιπκα
30ε
43.5
23
7.0
38ε
44.0
33
7.0
** p<0.01, Σε θάζε ζηήιε νη ηηκέο ρσξίο αζηεξίζθν δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
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Δλδεκηθά θαη προζηαηεσόκελα taxa ηες τιφρίδας ηοσ
Παλεπηζηεκηαθού Γάζοσς Περηοσιίοσ Τρηθάιφλ
Μήλνγινπ Γ. & Αζαλαζηάδεο Ν.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Ζ έξεπλα ηεο ρισξίδαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ δάζνπο Πεξηνπιίνπ απνθάιπςε 206
ελδεκηθά είδε θαη ππνείδε, πνπ απνηεινύλ ην 21,96% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ θαη
ππνεηδώλ ηεο ρισξίδαο. Δκθαλήο είλαη ε αθζνλία ησλ βαιθαληθώλ (68 taxa) θαη
ππνβαιθαληθώλ ελδεκηθώλ (49 taxa) πνπ απνηεινύλ ην 56,8% ζην ζύλνιν ησλ
ελδεκηθώλ. Σα ειιεληθά θαη ππνκεζνγεηαθά ελδεκηθά βξίζθνληαη ζηε δεύηεξε θαη
ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα. Δπίζεο ππάξρνπλ 48 είδε θαη ππνείδε πνπ βξίζθνληαη θάησ από
θαζεζηώο πξνζηαζίαο.

Endemic and protected taxa of the flora of the University Forest of
Pertouli-Trikala
Minoglou D. & Athanasiadis N.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Foresty and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
In an inventory of the flora of the University forest of Pertouli there were found 206
endemic taxa that consist the 21.96% of the flora. The dominance of balkan (68 taxa)
and sub-balkan (49 taxa) endemics is evident, with 56.8% in the entire number of
endemics. The greek and the sub-mediterranean taxa are in the second and the third
place, respectively. Moreover, there are 48 taxa that are under a status of protection.
Δηζαγφγή
Σν Παλεπηζηεκηαθό Γάζνο Πεξηνπιίνπ βξίζθεηαη ζην λνκό Σξηθάισλ θαη
εθηείλεηαη κεηαμύ ηνπ δπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ όξνπο Κόδηαθα ηεο θεληξηθήο Πίλδνπ θαη
ησλ αλαηνιηθώλ ηκεκάησλ ησλ θνξπθώλ Νεξάηδα θαη Μπνπληνύξα.
Γεσινγηθά ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ γεσηεθηνληθή εζσηεξηθή Διιελίδα δώλε
Ωισλνύ-Πίλδνπ. ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκθαλίδεηαη θιύζρεο ηνπ Άλσ
Κξεηηδηθνύ-Παιαηόθαηλνπ, ελώ ζηηο θνξπθέο Κόδηαθαο, Οξλνθσιηά, Ράρε Καηζαξνύ,
Νεξάηδα θαη Μπνπληνύξα απαληώληαη αζβεζηόιηζνη ηεο ίδηαο πεξηόδνπ (ΗΓΜΔ 1961,
1972). Σα εδάθε επάλσ ζε θιύζρε είλαη ηεο ζεηξάο ησλ νξθλώλ δαζηθώλ, ελώ επάλσ
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ζε αζβεζηόιηζν είλαη θπξίσο ηεο ζεηξάο ησλ νξθλώλ κεζνγεηαθώλ εδαθώλ θαη ζε
ζέζεηο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο terra fusca .
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πγξό επεηξσηηθό, κε δξηκύ
ρεηκώλα, κηθξήο δηάξθεηαο ζεξκό θαινθαίξη θαη κε ζρεηηθή ηζνθαηαλνκή ησλ
βξνρνπηώζεσλ (εηήζην ύςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ 1610 mm). Αλήθεη ζηνλ Dfb ηύπν
ηεο θαηάηαμεο θαηά Köppen (βι. Φιόθαο 1990) θαη ζηνλ πγξό, κε δξηκύ ρεηκώλα,
βηνθιηκαηηθό ππόξνθν (Μαπξνκκάηεο 1980).
ην ζύλνιν ζρεδόλ ηεο πεξηνρήο θπξηαξρνύλ ακηγή δάζε πβξηδνγελνύο ειάηεο, ελώ
ζε πςειόηεξεο ζέζεηο θαη θπξίσο ζηηο αζβεζηνιηζηθέο θνξπθέο εκθαλίδνληαη ιηβαδηθέο
εθηάζεηο, βξαρώδεηο ζέζεηο θαη ζάξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηε ζπγθέληξσζε
πνιιώλ ελδεκηθώλ εηδώλ.
Μέζοδοη θαη σιηθά
Ζ ζπιινγή ηεο ρισξίδαο δηελεξγήζεθε ηα έηε 1992-1996 θαη ζε ειάρηζηεο
πεξηπηώζεηο ηα έηε 1998 θαη 1999. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ taxa έγηλε θπξίσο κε βάζε ηα
αθόινπζα ζπγγξάκκαηα: Flora Europaea (Tutin et al. 1968-1980, 1993), Mountain
Flora of Greece (Strid 1989, Strid & Tan 1991), Flora Hellenica (Strid & Tan 1997),
θ.ά. Δπηπιένλ, γηα κεκνλσκέλα γέλε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνζηεύζεηο όπσο ησλ
Christensen (1994), Zieliński (1990), Grau (1968), Erben (1985), θ.ά.
Γηα ηα ρσξνινγηθά ζηνηρεία ησλ ελδεκηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαπάλσ
ζπγγξάκκαηα, θαζώο θαη απηά ησλ Greuter et al. (1984-1989), Jalas & Suominen
(1974-1994), Davis (1965-1985), θ.ά.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Δλδεκηθά taxa

Aπό ηελ έξεπλα ηεο ρισξίδαο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γάζνπο Πεξηνπιίνπ πξνέθπςε
όηη απηή απνηειείηαη από 938 είδε, ππνείδε θαη πνηθηιίεο. Από απηά ηα 206 είλαη
ελδεκηθά επξύηεξσλ ή ζηελόηεξσλ πεξηνρώλ θαη απνηεινύλ ην 21,96% ησλ taxa ηεο
ρισξίδαο.
Οη πνιππιεζέζηεξεο ζε είδε θαη ππνείδε νηθνγέλεηεο είλαη απηέο ησλ Compositae,
Gramineae, Labiatae, Leguminosae, Caryophyllaceae, ελώ γηα ηα ελδεκηθά είδε θαη
ππνείδε είλαη απηέο ησλ Compositae, Labiatae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae,
Cruciferae.
Σα βαιθαληθά ελδεκηθά αλέξρνληαη ζε 117 θαη απνηεινύλ ην 56,8% ησλ ελδεκηθώλ.
Από απηά, ηα ακηγώο βαιθαληθά ελδεκηθά (απαληνύλ ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο από ηηο
ρώξεο Διιάδα, Αιβαλία, πξώελ Γηνπγθνζιαβία, Βνπιγαξία, Δπξσπατθή Σνπξθία)
είλαη 68, ελώ ηα ππνβαιθαληθά (απαληνύλ, εθηόο από ηηο παξαπάλσ ρώξεο, ζηε
Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Ηηαιία, ηθειία, Αζηαηηθή Σνπξθία) είλαη 49.
Από ηα ακηγώο βαιθαληθά ελδεκηθά ηα 21 έρνπλ ηαπηόρξνλε εκθάληζε ζηελ
Διιάδα, Aιβαλία θαη πξώελ Γηνπγθνζιαβία θαη ηα 18 ζηηο παξαπάλσ ρώξεο θαη ηε
Βνπιγαξία.
Από ηα ζηελόηνπα βαιθαληθά ελδεκηθά ππεξέρνπλ απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία (16 taxa) ζε ζρέζε κε απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Διιάδα
θαη ηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία (7 taxa).
Σα ειιεληθά ελδεκηθά αλέξρνληαη ζε 45 θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 21,84% ζην
ζύλνιν ησλ ελδεκηθώλ, ελώ αθνινπζνύλ ηα ππνκεζνγεηαθά (26) θαη κεζνγεηαθά (12)
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κε ρακειόηεξα πνζνζηά, 12,62 % θαη 5,83% αληίζηνηρα. Σέινο, ππάξρνπλ θαη
νξηζκέλα ελδεκηθά taxa επξύηεξσλ πεξηνρώλ (6) πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 2,91%.
ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ρσξνινγία ησλ βαιθαληθώλ θαη ησλ ειιεληθώλ
ελδεκηθώλ εηδώλ θαη ππνεηδώλ παξέρνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1.Χσξνινγηθά ζηνηρεία βαιθαληθώλ θαη ειιεληθώλ ελδεκηθώλ ζηνηρείσλ.
Oηθνγέλεηα
Aceraceae
Araceae
Asclepidiaceae
Boraginaceae

Γέλνο
Acer
Biarum

Eίδνο
heldreichii Orph. ex Boiss.
tenuifolium (L.) Schott. ssp.
abbreviatum (Schott) Richter
Vincetoxicum speciosum Boiss. & Spruner

Boraginaceae
Boraginaceae

Lithospermum goulandriorum Rech. fil. ssp.
thessalicum Aldén
Myosotis
suaveolens Willd.
Symphytum
ottomanum Friv.

Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae

Campanula
Campanula
Campanula
Campanula
Campanula

Campanulaceae
Campanulaceae

Campanula
Campanula

Caprifoliaceae
Caryophyllaceae

Lonicera
Cerastium

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Dianthus
Dianthus

Caryophyllaceae

Dianthus

formanekiana Halácsy
banaticum (Rochel) Steudel ssp.
speciosum (Boiss.) Jalas
biflorus Sm.
integer Vis. ssp. minutiflorus
(Halácsy) Bornm. ex Strid
viscidus Bory & Chaub.

Caryophyllaceae

Herniaria

parnassica Boiss. ssp. parnassica

Caryophyllaceae

Minuartia

Caryophyllaceae

Minuartia

Caryophyllaceae

Minuartia

Caryophyllaceae

Petrorhagia

Caryophyllaceae

Silene

Caryophyllaceae

Silene

Caryophyllaceae

Silene

eurytanica (Boiss. & Heldr.) Hand.Mazz.
hirsuta (M. Bieb.) Hand.- Mazz. ssp.
falcata (Griseb.) Mattf.
stellata (E. D. Clarke) Maire &
Petitm.
illyrica (Ard.) P. W. Ball &
Heywood ssp. illyrica
atropurpurea (Griseb.) Greuter &
Burdet
bupleuroides L. ssp. staticifolia
(Sm.) Chowdhuri
fabarioides Hausskn.

albanica Witasek ssp. albanica
foliosa Ten.
ramosissima Sm.
spatulata Sm. ssp. spatulata
spatulata Sm. ssp. spruneriana
(Hampe) Hayek
tymphaea Hausskn.
versicolor Andrews

Xσξνινγηθά ζηνηρεία
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
hell
balc (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu, An)
hell
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu, Rm)
balc (Ju, Al, Gr)
balc-It (Ju, Al, Gr, It)
balc-It (Ju, Al, Gr, It)
balc (Ju, Al, Gr)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc (Al, Gr)
balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
It)
balc (Ju, Al, Gr)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, An)
hell
balc (Ju, Al, Gr)
balc (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu)
balc ( Al, Gr)
hell-w An
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu, An)
balc (Al, Gr)
balc (Ju, Gr)
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr, Rm)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, An)
balc (Al, Bu, Gr)
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Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Silene
Silene

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Silene
Silene

Caryophyllaceae
Compositae
Compositae

Silene
Achillea
Achillea

Compositae
Compositae

Achillea
Anthemis

Compositae

Carduus

Compositae
Compositae

Carlina
Centaurea

Compositae
Compositae

Centaurea
Centaurea

Compositae
Compositae

Cirsium
Cirsium

Compositae
Compositae
Compositae

Cirsium
Cirsium
Hieracium

Compositae
Compositae
Compositae

Hieracium
Hieracium
Inula

Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae

Lactuca
Taraxacum
Taraxacum
Taraxacum
Taraxacum
Taraxacum

Compositae

Tragopogon

Compositae

Tragopogon

Crassulaceae

Jovibarba

Cruciferae

Aethionema

multicaulis Guss. ssp. multicaulis
parnassica Boiss. & Spruner ssp.
parnassica
radicosa Boiss. & Heldr.
roemeri Friv. ssp. macrocarpa
(Vandas) Greuter
subintegra (Hayek) Greuter
fraasii Schultz
grandifolia Friv.
holosericea Sm.
arvensis L. ssp. cyllenea (Halácsy)
R. Fernandes
tmoleus Boiss. ssp. armatus (Boiss.
& Heldr.) Franco
frigida Boiss. & Heldr.
affinis Friv. ssp. pallidior (Halácsy)
Hayek
chrysocephala Phitos & Georgiadis
grisebachii (Nyman) Heldr. ssp.
occidentalis Gamal-Eldin & Wageniz
appendiculatum Griseb.
candelabrum Griseb.
heldreichii Halácsy
tymphaeum Hausskn.
cymosum L. ssp. heldreichianum
Nageli & Peter
leithneri (Heldr. & Sart.) Zahn
trikalense Buttler
verbascifolia (Willd.) Hausskn. ssp.
verbascifolia
intricata Boiss.
albomarginatum Sonk
copidophylloides A.J. Richards
gionense A. J. Richards
gracilens Dahlst.
graecofontanum A. J. Richadrs &
Sonck
balcanicus Velen.
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balc-It (Ju, Al, Gr, It)
balc (Al, Gr)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc (Ju, Al, Gr)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc-An (Al, Gr, An)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, Tu, An)
balc (Ju, Al, Gr)
balc (Al, Gr)
balc-An (Ju, Bu, Gr,
An)
balc (Ju, Al, Gr)
hell
hell
hell
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr, Rm)
hell
balc (Al, Gr)
balc (Al, Gr)
hell
hell
balc-It (Ju, Gr, It)
balc-An (Al, Gr, An)
hell
hell
hell
balc (Ju, Gr)
hell ?(Bu, Ju)

balc-Rm ((Ju, Al, Bu,
Gr, Tu, Rm)
crocifolius L. ssp. samaritani (Heldr. balc-It (Ju, Bu, Gr, It)
& Sart.) I. B. K. Richardson
heuffelii (Schott) A. & D. Löve
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr, Rm)
saxatile (L.) R. Br. ssp. oreophilum I. balc-An (Ju, Al, Bu,
A. Anderson & al.
Gr, An)
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Cruciferae

Aubrieta

Cruciferae

Aurinia

Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae

Erysimum
Erysimum
Thlaspi

gracilis Spruner ex Boiss. ssp.
scardica (Wettst.) Phitos
gionae (Quezel & Contandr.) Greuter
& Burdet
cephalonicum Polatschek
microstylum Hausskn.
ochroleucum Boiss. & Heldr.
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balc (Ju, Al, Gr)
hell

hell
balc (Al, Gr)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu, An)
Cruciferae
Thlaspi
rivale J. & C. Presl
balc-It (Al, Gr, Si, It)
Dipsacaceae
Cephalaria
ambrosioides (Sm.) Roem.& Schult. balc (Ju, Al, Gr)
Dipsacaceae
Cephalaria
flava (Sm.) Szabo ssp. setulifera
hell
(Boiss. & Heldr.) Kokkini
Dipsacaceae
Scabiosa
tennuis Boiss.
balc (Al, Gr)
Euphorbiaceae
Euphorbia
amygdaloides L. ssp. heldreichii
balc (Al, Gr)
(Boiss.) Aldén
Euphorbiaceae
Euphorbia
glabriflora Vis.
balc (Ju, Al, Gr)
Geraniaceae
Geranium
aristatum Frey & Sint.
balc (Ju, Al, Gr)
Geraniaceae
Geranium
macrostylum Boiss.
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, Ae, An)
Geraniaceae
Geranium
reflexum L.
balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
It)
Geraniaceae
Geranium
versicolor L.
balc-It (Ju, Al, Gr,Si,
It)
Gramineae
Festuca
cyllenica Boiss. & Heldr. ssp.
hell
pindica Markgr.-Dann.
Gramineae
Festuca
koritnikensis Hayek & Vetter
balc (Ju, Al, Gr)
Gramineae
Festuca
rubra L. ssp. thessalica Markgr.hell
Dann.
Gramineae
Helictotrichon aetolicum (Rech. fil.) Holub
balc (Ju, Gr)
Gramineae
Poa
thessala Boiss. & Orph.
balc (Ju, Al, Gr)
Gramineae
Sesleria
vaginalis Boiss. & Heldr.
hell
Gramineae
Trisetum
flavescens (L.) P. Beauv. ssp. tenue balc (Ju, Al, Bu, Gr)
(Hackel ex Form.) Strid
Guttiferae
Hypericum
rumeliacum Boiss. ssp. apollinis
balc (Al, Gr)
(Boiss. & Heldr.) Robson & Strid
Guttiferae
Hypericum
rumeliacum Boiss. ssp. rumeliacum balc (Ju, Al, Bu, Gr)
Guttiferae
Hypericum
spruneri Boiss.
balc (Ju, Al, Gr, It)
Hippocastanaceae Aesculus
hippocastanum L.
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
Iridaceae
Crocus
cancelatus Herbert. ssp. mazziaricus balc (Ju, Gr)
(Herbert) Mathew
Iridaceae
Crocus
veluchensis Herb.
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
Iridaceae
Iris
reichenbachii Heuff.
balc-Rm (Ju, Bu, Gr,
Rm)
Labiatae
Marrubium
velutinum Sm.
hell
Labiatae
Nepeta
sibthorpii Benth. ssp. malacotrichos hell
C. Baden
Labiatae
Nepeta
sibthorpii Benth. ssp. sibthorpii
hell

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000
Labiatae
Labiatae
Labiatae

Nepeta
Phlomis
Salvia

spruneri Boiss.
samia L.
amplexicaulis Lam.

Labiatae

Satureja

Labiatae

Scutellaria

Labiatae
Labiatae
Labiatae

Sideritis
Stachys
Stachys

horvatii Silic ssp. macrophylla
(Halácsy) Baden
rupestris Boiss. & Heldr. ssp.
adenotricha (Boiss. & Helrd.)
Greuter & Burdet
raeseri Boiss. & Heldr. ssp. raeseri
serbica Pancic
tymphaea Hausskn.

Labiatae
Labiatae

Thymus
Thymus

Labiatae

Thymus

Labiatae

Thymus

Labiatae

Thymus

Leguminosae

Anthyllis

Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

Astracantha
Astragalus
Onobrychis

Leguminosae

Trifolium

Leguminosae
Leguminosae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae

Trifolium
Trifolium
Allium
Allium
Allium
Allium
Colchicum
Fritillaria

Liliaceae
Linaceae

Lilium
Linum

Linaceae

Linum

Papaveraceae

Corydalis

Papaveraceae

Corydalis
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balc (Al, Gr)
balc-An (Ju, Gr, An)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, Tu, An)
hell
balc (Al, Gr)

balc (Ju, Al, Gr)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
It)
hell
balc-An (Ju, Al, Gr,
Ae, An)

leucospermus Hartvig
longicaulis C. Presl ssp. chaubardii
(Reichenb. fil.) Jalas var. alternatus
Jalas
sibthorpii Bentham var. griesebachii balc-An (Ju, Al, Bu,
(Reichenb. fil.) Jalas & Baden
Gr, Tu, An)
striatus Vahl
balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
Tu, It)
thracicus Velen. var. longidens
balc-An
(Velen) Jalas
vulneraria L. ssp. bulgarica
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
(Sagorski) Cullen
rumelica (Bunge) Reer & Podl.
balc (Ju, Al, Gr)
sirinicus Ten.
balc-It (Ju, Al, Gr, It)
montana DC. ssp. scardica (Griseb.) balc (Ju, Al, Bu, Gr)
P. W. Ball
heldreichianum (Gibelli & Belli)
balc-An (Ju, Al, Bu,
Hausskn.
Gr, An)
medium L. ssp. balcanicum Velen.
balc (Ju, Bu, Gr)
pignatii Fauche & Chaub.
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
achaicum Boiss. & Orph.
hell
favosum Zahar.
hell
heldreichii Boiss.
hell
parnassicum (Boiss.) Halácsy
hell
graecum K. Persson
hell
thessala (Boiss.) Kamari ssp. ionica hell ?(Al, Ju)
(Halácsy) Kamari
chalcedonicum L.
balc (Al, Gr)
hologynum Reichenb.
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr, Rm)
tauricum Willd. ssp. albanicum
balc (Ju, Al, Gr)
(Janchen) Greuter & Burdet
cava (L.) Koerte ssp. blanda (Schott) balc (Ju, Gr)
Nyman
solida (L.) Clairv. ssp. incisa Liden balc (Ju, Al, Gr)
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Pinaceae
Pinaceae
Plantaginaceae

Abies
Abies
Plantago

Plumpaginaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

Armeria
Rumex
Helleborus
Ranunculus
Ranunculus

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculaceae

Ranunculus

Ranunculaceae
Rhamnaceae

Ranunculus
Frangula

Rosaceae

Aremonia

Rubiaceae

Asperula

Rubiaceae

Asperula

Rubiaceae

Asperula

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

Galium
Galium
Valantia
Euphrasia
Linaria

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

Pedicularis
Rhinanthus
Rhinanthus
Rhinanthus
Verbascum

Scrophulariaceae Verbascum
Scrophulariaceae Verbascum
Scrophulariaceae Verbascum
Scrophulariaceae Verbascum
Scrophulariaceae Veronica
Umbelliferae

Athamanta

Umbelliferae

Bupleurum

cephalonica G. W. Loud.
xborisii-regis Mattf.
media L. ssp. pindica (Hausskn.)
Greuter & Burdet
canescens (Host) Boiss.
nebroides Campd.
cyclophyllus (A. Braun) Boiss.
milii Boiss. & Heldr.
pseudomontanus Schur
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hell
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc (Ju, Al, Gr)

balc-It (Ju, Al, Gr, It)
balc-It (Ju, Al, Gr, It)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
hell
balc-pralp (Ju, Bu ,Cz,
Gr, Po, Rm, W Rs)
psilostachys Griseb.
balc-Hu (Ju, Al, Bu,
Gr,Tu, Hu)
sartorianus Boiss. & Heldr.
balc-An (Ju, Al, Bu,
Gr, An)
thracicus Aznav.
balc-An (Gr,Tu, An)
rupestris (Scop.) Schur
balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
It)
agrimonoides (L.) DC. ssp. pouzarii hell
Skaliky
aristata L. fil. ssp. condensata
balc (Ju, Bu, Gr)
(Boiss.) Ehrend. & Krendl
pinifolia (Boiss.) Ehrend. & Schönb.- hell
Tem.
purpurea (L.) Ehrend. ssp. apiculata balc (Ju, Bu, Gr)
(Sm.) Ehrend.
circae Krendl
hell
taygeteum Krendl
hell
aprica (Sm.) Boiss. & Heldr.
balc (Al, Gr)
liburnica Wettst.
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
peloponnesiaca Boiss. & Heldr. var. balc (Ju, Al, Gr)
parnassica (Boiss. & Heldr.) Halácsy
graeca Bunge
balc (Al, Gr)
pindicus (Sterneck) Soó
balc (Ju, Al, Gr)
pubescens (Sterneck) Soó
hell
sintenisii (Sterneck) Soó
hell
epixanthinum Boiss. & Heldr. var.
hell
pindicolum (Freyn & Sint.) Murb.
glandulosum Delile
balc (Ju, Gr)
graecum Heldr. & Sart. ex Boiss.
balc (Ju, Gr)
longifolium Ten. var. herbaceobalc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
bracteatum Murb.
It)
mallophorum Boiss. & Heldr.
hell-It
chamaedrys L. ssp. chamaedryoides hell
(Bory & Chaub.) M. A. Fischer
macedonica (L.) Sprengel ssp.
balc-It (Ju, Al, Gr, It)
macedonica
flavicans Boiss. & Heldr.
balc (Ju, Al, Gr)
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Umbelliferae
Umbelliferae

Geocaryum
Geocaryum

Umbelliferae

Laserpitium

Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae

Oenanthe
Peucedanum
Peucedanum

Valerianaceae
Violaceae

Centranthus
Viola
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capillifolium (Guss.) Cosson
parnassicum (Boiss. & Heldr.)
Engstrand
siler L. ssp. garganicum (Ten.)
Arcang.
tenuifolia Boiss. & Orph.
aegopodioides (Boiss.) Vandas
longifolium Waldst. & Kit.

balc-It (Ju, Gr, It)
hell

junceus Boiss. & Heldr.
alba Besser ssp. thessala (Boiss. &
Spruner) Hayek

balc-It (Ju, Al, Bu, Gr,
It)
balc (Al, Bu, Gr)
balc (Ju, Al, Bu, Gr)
balc-Rm (Ju, Al, Bu,
Gr, Rm)
hell
hell-An

Προζηαηεσόκελα taxa

ηε ρισξίδα ηνπ Πεξηνπιίνπ εκπεξηέρνληαη είδε θαη ππνείδε πνπ, εθηόο από ην όηη
είλαη ελδεκηθά, πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνπο θαηαιόγνπο επηθηλδπλόηεηαο ηεο IUCN
(1998, Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο θαη ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ) ή ζε
άιινπο θαηαιόγνπο, όπσο απηνί ησλ European List of Globaly Threatened Animals and
Plants (ERL), Red Data Book (RDB, Phitos et al. 1995) θαη άιινη. Δπίζεο ππάξρνπλ
θαη taxa πνπ δελ είλαη ελδεκηθά, αιιά θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θηλδύλνπ
θαη βξίζθνληαη θάησ από θαζεζηώο πξνζηαζίαο από ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/81 (Π.
Γ. 1981) θαη ηε ζύκβαζε CITES (1982). Απηά παξνπζηάδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά
ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2. Taxa θάησ από ζπλζήθεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη θαηεγνξίεο
επηθηλδπλόηεηαο.
ΣΑΧΑ
Abies cephalonica
Acer heldreichii
Aesculus hippocastanum
Allium favosum
Allium heldreichii
Allium parnassicum
Anacamptis pyramidalis
Atropa bella-dona
Biarum tenuifolium ssp.
abbreviatum
Centaurea
chrysocephala
Cephalanthera rubra
Cirsium heldreichii
Cyclamen hederifolium
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza saccifera
Epipactis helleborine

IUCN W
1998

IUCN GR
1994

ERL

EU
council

CITES

PD
67/81

nt
R

R
R

R

Endem
Y

Y
Y
Y
Y

nt
R
R

Y
Y
Y

Bl(eu),
BII, C
Y
nt
R

R

R

Y
BI(eu),
BII, C

K

Y
BII
BI(eu),
BII
BI(eu),
BII, C
BI(eu),

Y
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BII, C
BI(eu),
BII, C

Epipactis microphylla
Erysimum cephalonicum
Euphorbia herniariifolia
Festuca cyllenica ssp.
pindica
Helictotrichon aetolicum
Jovibarba heuffelii
Juniperus excelsa
Lactuca intricata
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon

nt
Y
nt
K

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
BI(eu),
BII, C
BI(eu),
BII, C

Limodorum abortivum
Listera ovata
Lithospermum
goulandriorum
Morina persica
Narcissus poeticus

R

R

Y
Y
Y

Y

BI(eu),
BII, C

Neottia nidus-avis
Oenanthe tenuifolia

R

R

Y
BI(eu),
BII, C
BI(eu),
BII, C
BI(eu),
BII, C
BI(eu),
BII, C
BI(eu),
BII, C

Ophrys cornuta
Orchis laxiflora
Orchis mascula
Orchis pallens
Platanthera bifolia
Poa thessala
Prunus prostata var.
prostata
Ranunculus millii
Rhinanthus pindicus
Rosa montana
Scutellaria rupestris
Sesleria vaginalis
Sideritis perfoliata
Sternbergia sicula
Viola tricolor subsp.
macedonica
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Y

R
R

R
R

R
R

Y
Y
Y

R

R

R
K
R

Y
Y
Y

Y
Y

{?}Y

BII
Y

IUCN GR 1994: Δξπζξόο Καηάινγνο ηεο IUCN γηα ηελ Διιάδα. IUCN W 1998: Παγθόζκηνο Δξπζξόο
Καηάινγνο ηεο IUCN. ERL: Δπξσπατθόο Δξπζξόο Καηάινγνο ησλ Παγθνζκίσο Απεηινύκελσλ Εώσλ θαη
Φπηώλ. EU council: Καηάινγνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. CITES: ύκβαζε γηα ην Γηεζλέο Δκπόξην
Κηλδπλεπόλησλ Δηδώλ. PD 67/81: Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/1981, Endem: Δλδεκηθό.

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ηα πεξηζζόηεξα taxa (25) πξνζηαηεύνληαη
από ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/81, ελώ είλαη κόλν έμη απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
πην πξόζθαην Παγθόζκην Καηάινγν ηεο IUCN (Walter & Gillett 1998). Σα taxa πνπ
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πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν ησλ Παγθνζκίσο Απεηινύκελσλ Εώσλ
θαη Φπηώλ (ERL) είλαη 8, ηα taxa πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξώπεο (EU council) είλαη 15 θαη απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζύκβαζε CITES
είλαη 16. Σέινο, έλα κόλν taxon (Centaurea chrysocephala) πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν
εξπζξώλ δεδνκέλσλ (RDB).
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Κςηηαποηαξινομική μελέηε ηος γένοςρ Leucojum L.
(Amaryllidaceae) ζηεν Ελλάδα
Μπαξέθα Δ. Π. & Κακάξε Γ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεπίλετε
Τν γέλνο Leucojum (Amaryllidaceae) πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 12 taxa πνπ
εμαπιώλνληαη ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ. θαη Κ. Μεζνγείνπ.
Πξαγκαηνπνηήζεθε θπηηαξνηαμηλνκηθή κειέηε ησλ δύν εηδώλ ηνπ γέλνπο Leucojum
πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα. Τα δύν είδε L. aestivum θαη L. valentinum s.l. έρνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κνξθνινγία, ηελ θπηηαξνινγία, ηελ νηθνινγία θαη
ηελ γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε. Τν L. aestivum, κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 22,
εληνπίδεηαη ζε ζθηεξέο θαη πγξέο πεξηνρέο δηάζπαξηεο ζε όιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα,
ελώ ην L. valentinum s.l. κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 16, απαληάηαη ζε πεηξώδεηο
ζέζεηο κε θξύγαλα ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ θαη ηεο Γ. Σηεξεάο Διιάδαο.

Cytotaxonomic study of the genus Leucojum L. (Amaryllidaceae) in
Greece
Bareka E. P. & Kamari G.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The genus Leucojum (Amaryllidaceae) comprises c. 12 taxa, which are distributed
almost all over Europe but centered in the W. and C. Mediterranean region. A
cytogeographical study of the genus in Greece is presented here. In Greece, there occur
two taxa with significant morphological, cytological and ecological differences. L.
aestivum, with 2n = 22 chromosomes, grows in shady places and wet meadows of the
mainland, while L. valentinum s.l., with 2n = 16 chromosomes, is distributed in stony
and rocky places, often with phrygana, on the Ionian Islands and in W. Sterea Ellas.
Ειζαγυγή
Τν όλνκα Λεπθόηνλ αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ζην έξγν ηνπ Θενθξάζηνπ “Πεξί
θπηώλ Ηζηνξίαο”. Σηελ παξάγξαθν 7, 13, 9 πεξηγξάθεηαη έλα βνιβώδεο θπηό, ην νπνίν
άιινη κελ ηαπηίδνπλ κε ην γέλνο Galanthus L. θαη άιινη κε ην γέλνο Leucojum L.,
όπσο π.ρ. ν Γελλάδηνο (1914).
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Σηε ζπλέρεηα, ην όλνκα Λεπθόηνλ ρξεζηκνπνηήζεθε από πνιινύο βνηαληθνύο γηα
λα πεξηγξάςνπλ δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ κε ιεπθά άλζε.
Ο Rabel ην 1633 ζην έξγν ηνπ Theatrum Florae (βι. Stearn 1956) αλαθέξεη ην
όλνκα Leuconarcissus ζε κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα γηα λα πεξηγξάςεη taxa ηνπ
γέλνπο Leucojum θαη Galanthus. Ο Tournefort (1694) ζην έξγν ηνπ Elements de
Botanique ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα Narcisso-Leucoium γηα ηα είδε ηνπ γέλνπο
Leucojum.
O Linnaeus (1754) ζην Genera plantarum εδξαηώλεη ην όλνκα Leucojum δίλνληαο
ην όλνκα Narcisso-Leucoium ηνπ Tournefort σο ζπλώλπκν. Σην έξγν ηνπ Species
plantarum πεξηγξάθνληαη δύν είδε ηνπ γέλνπο απηνύ: ην L. vernum L. θαη ην L.
autumnale L., ελώ ζηε δεύηεξε έθδνζή ηνπ πξνζηίζεηαη θαη ην είδνο L. aestivum L.
Τν γέλνο Leucojum εμαπιώλεηαη ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη ηε Μεζόγεην, από ηηο
αθηέο ηνπ Αηιαληηθνύ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ην Μαξόθν κέρξη ηηο αλαηνιηθέο αθηέο
ηνπ Ηνλίνπ θαη ηεο Αδξηαηηθήο θαη από ηελ Ηξιαλδία κέρξη ηελ Κξηκαία θαη ηνλ
Καύθαζν. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο εηδώλ ζπγθεληξώλεηαη ζηε δπηηθή Μεζόγεην.
Καηά ην παξειζόλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο ζπζηεκαηηθέο θαη
θπηηαξνινγηθέο κειέηεο γηα ην γέλνο από ηνπο Baker (1888), Sato (1937), Neves
(1939), Stearn (1956) θαη Contandriopoulos (1962).
Σύκθσλα κε ηνπο Baker (1888) θαη Stearn (1956), ηα είδε ηνπ γέλνπο
θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξα ππνγέλε κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά,
ηνπο ρξσκνζσκαηηθνύο ηνπο αξηζκνύο, ηελ νηθνινγία θαη ηελ γεσγξαθηθή ηνπο
εμάπισζε.
Τα ππνγέλε ηνπ Leucojum είλαη ηα αθόινπζα:
1. Τν ππνγέλνο Leucojum L. κε αληηπξόζσπν ην L. vernum.
2. Τν ππνγέλνο Aerosperma Stearn κε αληηπξόζσπν ην L. aestivum.
3. Τν ππνγέλνο Acis (Salisb.) Baker, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα είδε L. autumnale , L.
longifolium (Gay ex M.J. Roemer) Gren., L. roseum F. Martin, L. tingitanum Baker
θαη L. trichophyllum Schousboe.
4. Τέινο, ην ππνγέλνο Ruminia (Parl.) Baker κε αληηπξνζώπνπο ηα είδε L. nicaeënse
Ardoino θαη L. valentinum Pau.
H Contandriopoulos (1962) νκαδνπνίεζε ηα ππνγέλε απηά ζε δύν νκάδεο
βαζηζκέλε ζηε κνξθνινγία θαη ηελ νηθνινγία ησλ εηδώλ ηνπο. Σηελ πξώηε νκάδα, ε
νπνία πεξηιακβάλεη taxa πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πγξά κέξε θαη ραξαθηεξίδνληαη από
ηηο κεγάιεο δηαζηάζεηο ηνπο, δειαδή κεγάια θαη πιαηεηά θύιια θαη κεγάια άλζε,
αλήθνπλ ηα ππνγέλε 1 θαη 2. Σηελ δεύηεξε νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη από taxa ηα
νπνία αλαπηύζζνληαη ζε πεηξώδε εδάθε, έρνπλ κηθξά κεγέζε θαη ραξαθηεξηζηηθά,
πνιύ ζηελά θύιια,αλήθνπλ ηα ππνγέλε 3 θαη 4.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ε θπηηαξνγεσγξαθία ησλ δύν απηώλ νκάδσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα είδε ηεο πξώηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ κία επξεία εμάπισζε ζε όιε
ηελ Δπξώπε ελώ παξάιιεια έρνπλ θαη ηνλ κεγαιύηεξν βαζηθό ρξσκνζσκαηηθό
αξηζκό (x = 11). Αληίζεηα, ηα είδε ηεο δεύηεξεο νκάδαο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή
ηεο Μεζνγείνπ, θπξίσο ζην Κ. θαη Γ. ηκήκα ηεο, θαη παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξνπο
βαζηθνύο ρξσκνζσκαηηθνύο αξηζκνύο (x = 7, 8 θαη 9).
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Δηθόλα 1. Χάξηεο εμάπισζεο ηνπ L. aestivum ζηελ Διιάδα. Με βέιε ζεκεηώλνληαη
νη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά ζηελ παξνύζα εξγαζία.
Αποηελέζμαηα - Σςδήηεζε
Σηελ Διιάδα ην γέλνο Leucojum αληηπξνζσπεύεηαη από δύν είδε: ην L. aestivum
πνπ αλήθεη ζην ππνγέλνο Aerosperma θαη ην L. valentinum s.l. πνπ αλήθεη ζην
ππνγέλνο Ruminia. Τα δύν απηά είδε εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε
κνξθνινγία, ηελ θπηηαξνινγία, ηελ νηθνινγία θαη ηελ γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε.
Τν L. aestivum είλαη έλα taxon κε πιαηηά ηαηληνεηδή θύιια, βιαζηό ύςνπο έσο 65
cm θαη κε 3 – 6 άλζε, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από κία πξάζηλε θειίδα ζην άθξν
ησλ ηεπάισλ ηνπο. Αλζίδεη ηελ άλνημε θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θαη
εληνπίδεηαη ζε πγξέο θαη ζθηεξέο πεξηνρέο, πεξηνδηθά θαιππηόκελεο κε λεξό.
Σρεκαηίδεη, ζπλήζσο, κεγάινπο πιεζπζκνύο θαη ζην δέιηα ηνπ Πελεηνύ ραξαθηεξίδεη
ηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο, ζρεκαηίδνληαο ηελ θπηνθνηλσλία Leucojo-Fraxinetum
Glavač 1959 (Athanasiadis & Drosos 1992).
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Δηθόλα 2. Καξπόηππνη ηνπ L. aestivum. Οη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηνπο πιεζπζκνύο
πνπ ππνδεηθλύνληαη κε βέιε ζηελ Δηθ. 1. Κιίκαθεο = 10κm.
Τν L. aestivum παξνπζηάδεη κία επξεία εμάπισζε ζε όιε ζρεδόλ ηελ Δπξώπε,
από ηελ Ηξιαλδία έσο ηελ Κξηκαία. Σηελ Διιάδα (Δηθ. 1) ππάξρνπλ δηεζπαξκέλνη
πιεζπζκνί ηνπ, ησλ νπνίσλ ην λνηηόηεξν όξην εμάπισζεο εληνπίδεηαη ζηε Β.
Πεινπόλλεζν, ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξύησλ.
Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεγάινο αξηζκόο θπηηαξνινγηθώλ κειεηώλ γηα ην είδνο, νη
νπνίεο επηβεβαηώλνπλ ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 22 (Eηθ. 2), πνπ έρεη βξεζεί
θαη ζηελ Διιάδα (Bareka et al. 1998). Ο θαξπόηππόο ηνπ είλαη αζύκκεηξνο, κε ην
κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο δεύγνο νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ λα είλαη κεηαθεληξηθό (m),
ελώ ηα ππόινηπα είλαη αθξνθεληξηθά (st) ή ππνηεινθεληξηθά (t).
Τν L. valentinum s.l. είλαη ην δεύηεξν taxon ηνπ γέλνπο Leucojum, πνπ θύεηαη
ζηελ Διιάδα. Χαξαθηεξίδεηαη από ζηελά γξακκνεηδή θύιια πνπ εκθαλίδνληαη κεηά
ηελ αλζνθνξία θαη από ζηειέρε πνπ θέξνπλ 2-4 ιεπθά άλζε. Τν ύςνο ηνπ θπηνύ
θζάλεη κέρξη ηα 25 cm. Αλζίδεη λσξίο ην θζηλόπσξν (Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην), όηαλ
ιίγα θπηηθά είδε βξίζθνληαη ζε αλζνθνξία θαη πξνηηκά ηηο αλνηθηέο θαη πεηξώδεηο
ζέζεηο, αλάκεζα ζε θξύγαλα θαη ρακεινύο ζάκλνπο.
Τν Leucojum valentinum είλαη έλα taxon πνπ ζπιιέρζεθε ην 1910 ζηελ Ηζπαλία
(Sierra de Espadán)από ηνλ Beltrán θαη αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε από ην ζπιιέθηε σο L.
trichophyllum. Λίγν αξγόηεξα, ην 1914, ν Pau βαζηζκέλνο ζην πιηθό ηνπ Beltrán, πνπ
ππήξρε ζε θαιιηέξγεηα ζηνλ Βνηαληθό Κήπν ηεο Valencia, ην πεξηέγξαςε σο λέν
είδνο.
Τν L. valentinum s.l., κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο καο γλώζεηο εκθαλίδεη κία ζαθώο
δηαθεθνκκέλε εμάπισζε κεηαμύ ηεο Ηζπαλίαο θαη ησλ αλαηνιηθώλ αθηώλ ηνπ Ηνλίνπ
θαη ηεο Αδξηαηηθήο, ελώ ζηελ ελδηάκεζε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θύνληαη άιια είδε
ηνπ γέλνπο. Από ηελ Αιβαλία έρεη πεξηγξαθεί ην ππνείδνο L. valentinum subsp.
vlorense Paparisto & Qosja (Paparisto & Qosja 1983), ην νπνίν θύεηαη ζηελ πεξηνρή
ηεο Απιώλαο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο παξνπζηάδεη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο
ηόζν κε ην ηζπαληθό όζν θαη κε ην ειιεληθό taxon.
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Δηθόλα 3. Χάξηεο εμάπισζεο ηνπ L. valentinum s.l. ζηελ Διιάδα.
Με βέιε
ζεκεηώλνληαη νη πιεζπζκνί πνπ κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά ζηελ παξνύζα εξγαζία.

Δηθόλα 4. Καξπόηππνη ηνπ L. valentinum s.l. Οη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηνπο
πιεζπζκνύο πνπ ππνδεηθλύνληαη κε βέιε ζηελ Δηθ. 3. Κιίκαθα = 10κm.
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Σηελ Διιάδα, πιεζπζκνί ηνπ L. valentinum s.l. έρνπλ βξεζεί ζηελ Κεθαινληά, ηελ
Εάθπλζν, ηε λόηηα πεξηνρή ηεο Λεπθάδαο θαη ηελ Γ. Αηησιναθαξλαλία (Δηθ. 3).
Σηε ρώξα καο, ην είδνο απηό βξέζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Κεθαινληά από ηνλ
Heldreich (1882), ν νπνίνο ην αλαθέξεη σο L. autumnale. Μεηά από κειέηε ησλ θπηώλ
ηεο Κεθαινληάο θαη ηεο Λεπθάδαο από ηνπο Damboldt & Phitos (1975) δηαπηζηώζεθε
όηη απηά αλήθνπλ ζην L. valentinum θαη όηη ν ρξσκνζσκαηηθόο ηνπο αξηζκόο είλαη
2n=16, αληί ηνπ 2n=14 πνπ ραξαθηεξίδεη ην L. autumnale.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n=16 (Δηθ. 4), πνπ έρεη αλαθεξζεί από ηνπο
Damboltd & Phitos (1975), επηβεβαηώζεθε από ηελ θπηηαξνινγηθή κειέηε όισλ
ζρεδόλ ησλ πιεζπζκώλ ηνπ L. valentinum s.l. πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα (Bareka
& Kamari 1999). Ο ίδηνο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο έρεη επίζεο αλαθεξζεί γηα έλαλ
πιεζπζκό ηνπ L. valentinum από ηελ Ηζπαλία (Boscaiu et al. 1997). Ο θαξπόηππνο ηνπ
L. valentinum s.l. δηαθξίλεηαη ζε δύν νκάδεο ρξσκνζσκάησλ. Ζ κία απνηειείηαη από
κεηαθεληξηθά ρξσκνζώκαηα (m), πνπ είλαη θαη ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο θαη ε άιιε
από αθξνθεληξηθά (st), ηα κηζά από ηα νπνία θέξνπλ δνξπθόξνπο (st-SAT).
Οη Lledo & Crespo (1996) ζεσξνύλ ην L. valentinum σο ελδεκηθό ηεο Ηζπαλίαο,
πνπ εληνπίδεηαη ζε κία πεξηνξηζκέλε έθηαζε γύξσ από ηελ Valencia θαη ακθηζβεηνύλ
ηελ ύπαξμή ηνπ ζηελ Α. Μεζόγεην.
Πξάγκαηη, ε ζαθώο δηαθεθνκκέλε πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ L. valentinum s.l.
(αλαηνιηθή θαη δπηηθή Μεζόγεηνο), νη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ειιεληθώλ θαη
ηζπαληθώλ πιεζπζκώλ θαη ε ειιηπήο θπηηαξνινγηθή κειέηε ησλ ηζπαληθώλ
πιεζπζκώλ δεκηνπξγνύλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ θπηώλ ηνπ ειιεληθνύ
ρώξνπ. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη γλσζηόο κόλν ν ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ελόο
πιεζπζκνύ από ηελ Ηζπαλία, ελώ ε κνξθνινγία ηνπ θαξπνηύπνπ ηνπ παξακέλεη
άγλσζηε. Γεδνκέλνπ όηη ε κνξθνινγία ηνπ θαξπνηύπνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθό
γλώξηζκα γηα ηα είδε ησλ ππνγελώλ Acis θαη Ruminia, ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηε
κειέηε ηεο θπηηαξνινγίαο ησλ ηζπαληθώλ πιεζπζκώλ πξηλ ηελ εμαγσγή νξηζηηθώλ
ηαμηλνκηθώλ ζπκπεξαζκάησλ.
Ήδε, ζε ζπλεξγαζία κε Ηζπαλνύο ζπλαδέιθνπο, πξνσζείηαη ε ζπγθξηηηθή
θπηηαξνινγηθή κειέηε ησλ ηζπαληθώλ θαη ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ. Ζ
θαξπνηαμηλνκηθή κειέηε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ L. valentinum s.l. από ηελ αλαηνιηθή θαη
ηελ δπηηθή Μεζόγεην ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαιεύθαλζε ησλ κεηαμύ ηνπο
ζρέζεσλ.
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Η επίδραζη βαρέων μεηάλλων (Pb και Zn) και οι επιπηώζεις ηοσς
ζηη θσζιολογία ηης Mentha spicata
Μπεθηάξνγινπ Π. & Καξάηαγιεο Σ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τ.Θ. 109, GR-504 06
Θεζζαινλίθε, Διιάο.
Περίληψη
Κισλνπνηεκέλα άηνκα ηνπ είδνπο Mentha spicata ηνπνζεηήζεθαλ ζε
πδξνθαιιηέξγεηα κε ηαπηόρξνλε ξύπαλζε βαξέσλ κεηάιισλ. Οη ξύπνη Pb θαη Zn
δόζεθαλ ζηα ζξεπηηθά δηαιύκαηα ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα. Έγηλαλ ηξία δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα: 2 εβδνκάδεο ξύπαλζε μερσξηζηά κε Pb
θαη Zn, 2 εβδνκάδεο ξύπαλζε μερσξηζηά κε Pb θαη Zn θαη 1 εβδνκάδα αλάθακςε, 2
εβδνκάδεο ξύπαλζε κε αιιεινεπίδξαζε Pb θαη Zn. Μεηξήζεθαλ νη παξαθάησ
επηπηώζεηο ζηηο θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ξππαζκέλσλ θπηώλ: Ταρύηεηα
αλάπηπμεο ησλ ξηδώλ, κήθνο ησλ ξηδώλ, πνζόηεηα ρισξνθύιιεο, αξηζκόο αδέλσλ,
πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο θαη πνζό πξόζιεςεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θπηνύ.

The impact of heavy metals (Pb and Zn) and their Effect on the
physiology of Mentha spicata
Bekiaroglou P. & Karataglis S.
Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 109, GR-504 06
Thessaloniki, Greece.
Abstract
Clones of Mentha spicata have been grown in aquiculture. Every two days the
clones were polluted with toxic metals (Pb and Zn). The pollutants were given in the
form of soluble salts, which were mixed in the nutritious solution in different
concentrations. The plants stayed in the polluted solution for a fixed period and the
cultivation maintained under special conditions (light, humidity, temperature). Three
different experiments were carried out: A separated pollution with Pb and Zn for 2
weeks in different concentrations, a separated pollution with Pb and Zn for 2 weeks in
different concentrations followed by a recovery for 1 week without pollution and a
pollution with mutual influence of Pb and Zn in a fixed concentration. After every
experiment, the effects of the pollution in the physiological proceedings of the polluted
plants were observed with the following parameters: speed growth of the root-length,
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chlorophyll quantity, number of glands, death percentage, and uptake in different parts
of the plant.
Ειζαγωγή
Η παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζην νηθνζύζηεκα δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα
ζηε θπζηνινγία ησλ νξγαληζκώλ (Van Assche & Clijsters 1990, Lanaras et al. 1993,
Moustakas et al. 1994). Ταπηόρξνλα όκσο νξηζκέλα από ηα βαξέα κέηαιια απνηεινύλ
ηρλνζηνηρεία, βαζηθά γηα ηε θπζηνινγία ηνπο.
Η Mentha spicata αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Lamiaceae θαη είλαη έλα θπηό κε
θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο. Η εξγαζία απηή εξεπλά ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ
αηόκσλ ηεο Mentha spicata όηαλ βξεζνύλ θάησ από ζηξεο ξύπαλζεο. Ωο ξύπνη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα βαξέα κέηαιια, κόιπβδνο (Pb) θαη ςεπδάξγπξνο (Zn). Τα
απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη παξαθάησ δείρλνπλ όρη κόλν ηηο επηπηώζεηο ησλ
ξύπσλ ζηε θπζηνινγία ηνπ θπηνύ, αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη ξύπνη κεηαμύ ηνπο.
Υλικά και μέθοδοι
Κιώλνη ηεο Mentha spicata θαιιηεξγήζεθαλ ζε πδαηνθαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθό
δηάιπκα Hogland κε απνπζία ζεηηθώλ θαη θσζθνξηθώλ αιάησλ, γηα λα απνθεπρζεί ε
δέζκεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ κε κνξθή αδηάιπησλ αιάησλ. Τα βαξέα κέηαιια
δόζεθαλ ζε ληηξηθή κνξθή.
Έγηλαλ ηξία βαζηθά πεηξάκαηα:
1. 2 εβδνκάδεο ξύπαλζε μερσξηζηά κε Pb θαη Zn
2. 2 εβδνκάδεο ξύπαλζε μερσξηζηά κε Pb θαη Zn θαη 1 εβδνκάδα
αλάθακςε
3. 2 εβδνκάδεο ξύπαλζε κε αιιεινεπίδξαζε Pb θαη Zn
Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ηνμηθώλ κεηάιισλ ζηα δύν πξώηα πεηξάκαηα ήηαλ 0.4, 0.8,
2, 6 θαη 10 ppm θαη ζην ηξίην πείξακα ε ζπγθέληξσζε ηεο αιιεινεπίδξαζεο ήηαλ 0,35
ppm Pb θαη 0,5 ppm Zn. Οη ηειεπηαίεο απηέο ηηκέο κείσλαλ ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδώλ
ζην rooting test θαηά 50% (Karataglis 1980, Wallace & Berry 1983.). Ο θπζηνινγηθέο
αληηδξάζεηο ησλ θπηώλ ζηε ξύπαλζε κεηξήζεθαλ κε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:
Μήθνο ησλ ξηδώλ, ηαρύηεηα αλάπηπμεο ησλ ξηδώλ, πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο, αξηζκόο
αδέλσλ, πνζόηεηα ρισξνθύιιεο, πνζό πξόζιεςεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ θπηώλ.
Σην ηέινο θάζε πεηξάκαηνο παίξλνληαλ κεηξήζεηο γηα ην κήθνο θαη ηελ ηαρύηεηα
αλάπηπμεο ησλ ξηδώλ θαη ην πνζνζηό ζαλάηνπ ησλ θπηώλ. Ταπηόρξνλα κε ηε ρξήζε
ζηεξενζθνπίνπ θαη εκβαδόκεηξνπ κεηξήζεθε ν αξηζκόο αδέλσλ αλά 1cm2 θύιινπ θαη
κε ηε κέζνδν ηνπ DMSO (Barnes et al. 1992) θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαζκαηνθσηόκεηξνπ
(Jeffrey & Humphrey 1975) ππνινγίζηεθε ε πνζόηεηαο ηεο ρισξνθύιιεο ζηα θύιια
ησλ ξππαζκέλσλ αηόκσλ. Παξάιιεια κε ηε ρξήζε Plasma Atomic Emission
Spectrometry (Boss & Fredeen 1989) πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πνζά πξόζιεςεο ζηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ θπηνύ (θύιια, βιαζηόο, ξίδα).
Αποηελέζμαηα
Τα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
 Μείσζε ηνπ κήθνπο ησλ ξηδώλ θαη ηεο ηαρύηεηαο αλάπηπμεο ηνπο αλάινγα κε ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ βαξέσο κεηάιινπ
 Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζλεζηκόηεηαο αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ξύπνπ
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Γελ παξαηεξήζεθε θακία ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ξύπαλζεο ζηνλ αξηζκό ησλ
αδέλσλ

ppm στο υυτικό ιστό

Συγκέντρωσε ρύπων στο βλαστό και στε ρίδα
35

Pb στο βλαστό

30

Zn στο βλαστό

25

Pb στε ρίδα

20

Zn στε ρίδα

15
10
5
0
0







0,8
ppm στο διάλυμα

6

Η πεξηεθηηθόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο παξνπζίαζε κηθξή αύμεζε ζηηο ρακειέο
ζπγθεληξώζεηο, ελώ ζηηο πςειόηεξεο ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζηα θύιια
ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή
Η αλάθακςε βνήζεζε κόλν ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζε ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ
κέρξη 2 ppm.
Η ζρέζε ησλ δύν κέηαιισλ θαηά ηελ αιιεινεπίδξαζε ραξαθηεξίζηεθε σο
αζξνηζηηθή (Wallace 1982)
Η ζπγθέληξσζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ήηαλ κηθξόηεξε ζηα θύιια θαη
κεγαιύηεξε ζην βιαζηό θαη ζηε ξίδα
Ο κόιπβδνο απνξξνθήζεθε πεξηζζόηεξν από ηνλ ςεπδάξγπξν ζην βιαζηό θαη
ζηε ξίδα
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Επίδραζε ηες κορθοιογίας ηοσ άλζοσς ηες κειηηδάλας (Solanum
melongena L.) ζηε γοληκοποίεζε ηρηώλ ειιεληθώλ ποηθηιηώλ
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Περίιεψε
Σηηο θπξηόηεξεο ειιεληθέο πνηθηιίεο κειηηδάλαο 'Έκη', 'Τζαθώληθε' θαη 'Λαγθαδά'
κειεηήζεθε ε ζρέζε ησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αλζέσλ ηνπο κε ην
πνζνζηό απηνγνληκνπνίεζεο θαη ηερλεηήο ζηαπξνγνληκνπνίεζήο ηνπο κε ηα άγξηα είδε
S. macrocarpon θαη S. gilo. Βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηόζν ζην πνζνζηό (%)
επηηπρίαο ηεο απηνγνληκνπνίεζεο ησλ πνηθηιηώλ (93%, 36% θαη 2%, αληίζηνηρα) όζν
θαη ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηνπο κε ην S. macrocarpon (24%, 13% θαη 28%, αληίζηνηρα).
Αλεπηηπρείο ήηαλ νη δηαζηαπξώζεηο θαη ησλ ηξηώλ πνηθηιηώλ κε ην S. gilo. Πεξηζζόηεξα
ζπέξκαηα είραλ νη δηεηδηθέο κειηηδάλεο ησλ πνηθηιηώλ 'Τζαθώληθε' θαη 'Λαγθαδά' κε ην
S. macroarrpon, ελώ ηα ζπέξκαηα ησλ δηαζηαπξώζεσλ κε ηελ 'Τζαθώληθε' είραλ ην
κεγαιύηεξν βάξνο 1000 ζπεξκάησλ.

The effect of eggplant (Solanum melongena L.) flower morphology
in three Greek cultivars fertilization
Bletsos F.1 & Ilias I.2
1

N.AG.RE.F., Agricultural Research Centre of Macedonia and Thrace, P.O.Box 312,
570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece.
2
Dept. of Plant Production, Faculty of Agricultural Technology, T. E. I. Thessalonikis,
P.O. Box 14561, 541 01 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The influence of flower morphology in self and cros-pollination of the most
important Greek eggplant cultivars 'Emi', 'Tsakoniki' and 'Lagada' with the wild species
S. macrocarpon and S. gilo were studied. Significant differences were found between
cultivars in successful percentage of self-pollination (93%, 36% and 2%, respectively)
and in cros-pollination with the wild species S. macrocarpon (24%, 13% and 28%,
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respectively). Unsuccessful was the cross-pollination of the three cultivars with S. gilo.
More seeds were found in interspecific fruits of the cultivars 'Tsakoniki' and 'Lagada'
with S. macroarrpon, while higher weight of 1000 seeds gave the interspecific fruits of
cultivar 'Tsakoniki'.
Εηζαγωγή
Σύκθσλα κε ηνπο Daunay & Lester (1988), ε κειηηδάλα (Solanum melongena L.)
ρξεζηκνπνηείηαη σο ηξνθή ζε όιν ηνλ θόζκν. Σηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη ζηα
ζεξκνθήπηα θαη ζην ύπαηζξν ζε έθηαζε πεξίπνπ 30.000 ζηξεκκάησλ. Καηά ηνλ
Choudhury (1974) ε κειηηδάλα ζεσξείηαη ην ιαραληθό ησλ θησρώλ, γηαηί
θαηαλαιώλεηαη σο θύξηα ηξνθή θαη σs νξεθηηθό, εθνδηάδνληαο ηνλ αλζξώπηλν
νξγαληζκό κε βηηακίλεο (βηηακίλε Α, ληαζίλε, ζεηακίλε, ξηβνθιαβίλε, αζθνξβηθό νμύ),
αλόξγαλα άιαηα (Ca, P, Fe, Na, K) θαη ιίγεο ζεξκίδεο (Nonnecke 1989). Οη θαξπνί θαη
ηα θύιια κεηώλνπλ ηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα, ελώ νη βιαζηνί θαη ν ρπκόο
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δαράξνπ, ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο βξνγρίηηδαο
(Porcelli 1986). Η κειηηδάλα παξνπζηάδεη πινύζηα θαη ζπλερή αλζνθνξία. Τα άλζε ηεο
εκθαλίδνληαη κνλήξε ή ζε ηαμηαλζίεο ησλ 2-5 αλζέσλ. Οη ζηήκνλεο ελώλνληαη ζηε
βάζε ηνπο κε ηε ζηεθάλε θαη ζρεκαηίδνπλ θώλν γύξσ από ηνλ ύπεξν ρσξίο λα
ελώλνληαη. Η κειηηδάλα αλαθέξεηαη σο απηνγνληκνπνηνύκελν θπηό, αιιά ην πνζνζηό
θπζηθήο δηαζηαύξσζεο θπκαίλεηαη από 0.2 σο 48 % (Quaglioti 1979). H θαξπνθνξία
ηεο επεξεάδεηαη από ηε κνξθνινγία ηνπ άλζνπο θαη ζπλήζσο ν θαξπόο ζρεκαηίδεηαη
από καθξόζηπια άλζε (Prasad & Prakash 1968). Σηελ παξνύζα έξεπλα κειεηήζεθε ζε
ηξεηο ειιεληθέο πνηθηιίεο ε επίδξαζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ άλζνπο ζηελ
απηνγνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ θαη ζηελ ηερλεηή δηαζηαύξσζή ηνπο κε ηα άγξηα είδε
Solanum macrocarpon L. θαη Solanum gilo Raddi.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Τα πεηξάκαηα έγηλαλ ζην αγξόθηεκα ηνπ Τκήκαηνο Λαραλνθνκίαο ηνπ Κέληξνπ
Γεσξγηθήο Έξεπλαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ην 1998. Από θάζε ειιεληθή πνηθηιία
κειηηδάλαο 'Έκη' (κε ζθαηξηθνύο ηώδεηο θαξπνύο), 'Τζαθώληθε' (κε θπιηλδξηθνύο ηώδεηο
θαξπνύο κε ιεπθέο ισξίδεο) θαη 'Λαγθαδά' (κε καθξείο θπιηλδξηθνύο ηώδεηο θαξπνύο)
κεηαθπηεύζεθαλ 30 ζπεξκαηόθπηα ζην ρσξάθη ζηηο αξρέο Ινπλίνπ. Από θάζε πνηθηιία
ζπιιέρζεθαλ 40 άλζε θαη κεηξήζεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ν αξηζκόο ησλ
ζέπαισλ, ν αξηζκόο ησλ πεηάισλ, ν αξηζκόο ησλ ζηεκόλσλ, ην κήθνο ησλ ζέπαισλ, ε
δηάκεηξνο ηεο ζηεθάλεο θαη ην κήθνο ηνπ ζηύινπ (cm) θαη εθηηκήζεθε ε ζέζε ηνπ
ζηίγκαηνο ηνπ ζηύινπ ζε ζρέζε κε ηνλ θώλν ησλ αλζήξσλ. Τα άλζε ραξαθηεξίζζεθαλ
σο καθξόζηπια, όηαλ ην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ πξνεμείρε ηνπ θώλνπ ησλ αλζήξσλ θαη σο
βξαρύζηπια όηαλ ην ζηίγκα ήηαλ κέζα ζηνλ θώλν. Καηόπηλ θαιύθζεθαλ 43, 45 θαη 48
άλζε, αληίζηνηρα από ηηο ηξεηο πνηθηιίεο κε ράξηηλν ζαθνπιάθη θαη κεηά από εύινγν
ρξνληθό δηάζηεκα κεηξήζεθαλ νη θαξπνί πνπ αλαπηύρζεθαλ. Σε θάζε θαξπό
κεηξήζεθαλ ην βάξνο ηνπ (g), ν αξηζκόο ησλ ζπεξκάησλ θαη ην βάξνο 1000 ζπεξκάησλ
(g). Δπίζεο 42, 40 θαη 40 άλζε, αληίζηνηρα από θάζε πνηθηιία απνζηεκνλώζεθαλ όηαλ
ηα κπνπκπνύθηα ήηαλ θιεηζηά θαη θαιύθζεθαλ κε ράξηηλν ζαθνπιάθη γηα λα κε
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δερζνύλ μέλε γύξε. Μεηά από δύν εκέξεο ηα ζαθνπιάθηα αλνίγνληαλ θαη ηα άλζε
επηθνληάδνληαλ κε γύξε από ην άγξην είδνο S. macrocarpon θαη μαλαζθεπάδνληαλ κε ην
ίδην ζαθνπιάθη. Άιια 10 άλζε από θάζε πνηθηιία επηθνληάζζεθαλ κε γύξε από ην άγξην
είδνο S. gilo (ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν) θαη κεηξήζεθαλ νη θαξπνί πνπ
αλαπηύρζεθαλ.
Αποηειέζκαηα
Τα άλζε ηεο πνηθηιίαο 'Έκη' είραλ πεξηζζόηεξα ζέπαια, πέηαια θαη ζηήκνλεο,
κεγαιύηεξα ζέπαια θαη ζηεθάλε από ηε ΄Λαγθαδά', ελώ ε 'Τζαθώληθε' είρε άλζε κε
ελδηάκεζεο ηηκέο. Τν ζηίγκα ηνπ ππέξνπ ήηαλ ειαθξώο εληόο ηνπ θώλνπ ησλ αλζήξσλ
ζηελ 'Έκη', πεξίπνπ ζην ίδην ύςνο ζηε 'Λαγθαδά', ελώ ζηελ 'Τζαθώληθε' αηζζεηά πάλσ
από ηνλ θώλν ησλ αλζήξσλ (Πίλ. 1).
Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αλζέσλ ησλ πνηθηιηώλ κειηηδάλαο 'Έκη',
'Τζαθώληθε' θαη 'Λαγθαδά'.
Πνηθηιίεο
Χαξαθηεξηζηηθά
Έκη
Τζαθώληθε
Λαγθαδά
Αξηζκόο ζέπαισλ
6.6 ± 1.1
5.8 ± 0.7
6.1 ± 0.7
Αξηζκόο πεηάισλ
6.7 ± 0.8
6.0 ± 0.6
6.1 ± 0.7
Αξηζκόο ζηεκόλσλ
6.8 ± 0.6
6.0 ± 0.6
6.1 ± 0.7
Μήθνο ζέπαισλ
2.2 ± 0.2
2.1 ±0.1
2.5 ± 0.3
Γηάκεηξνο ζηεθάλεο
4.9 ± 0.3
4.7 ± 0.2
4.8 ± 0.4
Μήθνο ζηύινπ
1.1 ± 0.1
1.1 ± 0.1
1.0 ± 0.1
Θέζε ζηύινπ κε ηνλ
εληόο
εθηόο
ίδην ύςνο
θώλν ησλ αλζήξσλ
Πίλαθαο 2. Απηνγνληκνπνηήζεηο θαη δηαζηαπξώζεηο ησλ πνηθηιηώλ κειηηδάλαο 'Έκη',
'Τζαθώληθε' θαη 'Λαγθαδά' κε ηα άγξηα είδε S. macrocarpon θαη S. gilo.
Αξηζκόο δηαζηαπξώζεσλ
Γηαζηαύξσζε
Έγηλαλ
Δπηηπρείο
Δπηηπρείο (%)
Έκη x Έκη
43
40
93
Τζαθώληθε x Τζαθώληθε
45
16
36
Λαγθαδά x Λαγθαδά
48
1
2
Έκη x S. macrocarpon
42
10
24
Τζαθώληθε x S. macrocarpon
40
5
13
Λαγθαδά x S. macrocarpon
40
11
28
Έκη x S. gilo
10
0
0
Τζαθώληθε x S. gilo
10
0
0
Λαγθαδά x S. gilo
10
0
0
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Πίλαθαο 3. Χαξαθηεξηζηηθά θαξπώλ πνπ πξνέθπςαλ από απηνγνληκνπνίεζε θαη
δηαζηαύξσζε ησλ πνηθηιηώλ κειηηδάλαο 'Έκη', 'Τζαθώληθε' θαη ΄Λαγθαδά' κε ηα
άγξηα είδε S. macrocarpon θαη S. gilo.
Χαξαθηεξηζηηθά θαξπώλ
Βάξνο θαξπνύ
Αξηζκόο
Βάξνο 1000
Γηαζηαύξσζε
(g)
ζπεξκάησλ
ζπεξκάησλ (g)
Έκη x Έκη
285 ± 114
220 ± 405
5.8 ± 1.4
Τζαθώληθε x Τζαθώληθε
0
Λαγθαδά x Λαγθαδά
0
Έκη x S. macrocarpon
163 ± 117
68 ± 125
3.1 ± 1.9
Τζαθώληθε x S. macrocarpon
198 ± 103
603 ± 318
3.6 ± 0.4
Λαγθαδά x S. macrocarpon
299 ± 80
667 ± 293
2.9 ± 2.2
Έκη x S. gilo
Τζαθώληθε x S. gilo
Λαγθαδά x S. gilo
Τν πνζνζηό (%) ησλ επηηπρώλ απηνγνληκνπνηήζεσλ ησλ παξαπάλσ πνηθηιηώλ ήηαλ
93%, 36% θαη 2%, αληίζηνηρα. Τν δε πνζνζηό ησλ επηηπρώλ δηαζηαπξώζεσλ (%) κε ην
S. macrocarpon ήηαλ 24%, 13% θαη 28%, αληίζηνηρα, ελώ ην πνζνζηό ησλ επηηπρώλ
δηαζηαπξώζεσλ κε ην S. gilo ήηαλ 0% θαη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο (Πίλ. 2).
Τα ζηνηρεία ηνπ θαξπνύ από ηηο απηνγνληκνπνηήζεηο ηεο 'Τζαθώληθε' θαη ηεο
'Λαγθαδά' , δελ ειήθζεζαλ ιόγσ ηερληθώλ δπζθνιηώλ (βιάβε ηνπ ςπγείνπ ζην νπνίν
δηαηεξνύληαλ νη θαξπνί). Από ηηο δηεηδηθέο κειηηδάλεο ησλ ηξηώλ πνηθηιηώλ κε ην S.
macrocarpon, πεξηζζόηεξα ζπέξκαηα είραλ νη δηαζηαπξώζεηο ησλ πνηθηιηώλ
'Τζαθώληθε' θαη 'Λαγθαδά' θαη κεγαιύηεξν βάξνο 1000 ζπεξκάησλ νη δηαζηαπξώζεηο κε
ηελ 'Τζαθώληθε' (Πίλ. 3).
Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα
Τν δηαθνξεηηθό πνζνζηό (%) απηνγνληκνπνίεζεο πνπ βξέζεθε κεηαμύ ησλ
πνηθηιηώλ θαίλεηαη όηη νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ησλ αλζέσλ ηνπο.
Μεγαιύηεξν πνζνζηό επηηπρίαο έδσζε ε 'Έκη' κε βξαρύζηπια άλζε, κηθξόηεξν ε
'Λαγθαδά' κε άλζε πνπ είραλ ην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ ζην ύςνο ηνπ θώλνπ ησλ αλζήξσλ
θαη ελδηάκεζν πνζνζηό ε 'Τζαθώληθε' κε καθξόζηπια άλζε. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό
απηνγνληκνπνίεζεο ησλ βξαρύζηπισλ αλζέσλ νθείιεηαη ζηελ εύθνιε απηόκαηε πηώζε
ηεο γύξεο πάλσ ζην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ. Σε ζπλζήθεο όκσο ειεύζεξεο επηθνλίαζεο (ε
κεηαθνξά ηεο γύξεο γίλεηαη κε ηα έληνκα) απμεκέλε θαξπόδεζε βξέζεθε ζηηο πνηθηιίεο
κειηηδάλαο κε καθξόζηπια άλζε (Rylski et al. 1984). Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό επηηπρίαο
ησλ ηερλεηώλ δηαζηαπξώζεσλ ησλ πνηθηιηώλ 'Λαγθαδά' θαη 'Έκη' κε ην S. macrocarpon
κπνξεί λα απνδνζεί, εθηόο από ηε ζέζε ηνπ ζηίγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ θώλν ησλ
αλζήξσλ, ζην κέγεζνο ηνπ ζηίγκαηνο (Μπιέηζνο, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα) θαη ζην
γελόηππν ηεο πνηθηιίαο. Η ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ καθξόζηπισλ αλζέσλ κε ηελ επηηπρία
ησλ δηαζηαπξώζεσλ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα πεξηζζόηεξα ζπέξκαηα πνπ βξέζεθαλ
ζηνπο δηεηδηθνύο θαξπνύο πνπ απνθηήζεθαλ (Πίλ. 3). Σπκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα
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πνύκε όηη ζηε κειηηδάλα κεγαιύηεξν πνζνζηό απηνγνληκνπνίεζεο εκθαλίδεηαη ζηηο
πνηθηιίεο κε βξαρύζηπια άλζε (γη' απηό θαη νη πνηθηιίεο απηέο εθθπιίδνληαη ιηγόηεξν
κεηά από επαλεηιεκκέλεο αλαπαξαγσγέο ηνπ ζπέξκαηνο), ελώ κεγαιύηεξν πνζνζηό
επηηπρίαο ηερλεηώλ δηαζηαπξώζεσλ ζηηο πνηθηιίεο πνπ ην ζηίγκα ηνπ ππέξνπ βξίζθεηαη
πεξίπνπ ζην ύςνο ησλ αλζήξσλ. Γελ πξέπεη όκσο λα παξαβιέπεηαη θαη ε επίδξαζε ηνπ
γελνηύπνπ ηεο πνηθηιίαο.
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σγθρηηηθή κειέηε ηες τιφρίδας θαη βιάζηεζες ηφλ ιηκλώλ
Ληκλοπούια Παρακσζηάς θαη Σούκπα Ιφαλλίλφλ (Ήπεηρος)
Μπνδίθα Π., Σεληαθνύ Α. & Γεσξγηάδεο Θ.
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη δπν πγξόηνπνη ηεο Ηπείξνπ, ε Ληκλνπνύια
Παξακπζηάο θαη ε Σνύκπα Ισαλλίλσλ. Από ηα 319 taxa ησλ αγγεηoθύησλ πνπ βξέζεθαλ
θαη ζηηο δύν πεξηνρέο, 245 ζπιιέρζεθαλ από ηε Ληκλνπνύια θαη 151 από ηελ Σνύκπα.
Απηά ηα taxa αλαιύνληαη από βηνινγηθή, ρσξνινγηθή θαη νηθνινγηθή άπνςε σο
ζύλνιν, αιιά θαη γηα θάζε κία πεξηνρή μερσξηζηά. Από ηα 245 taxa ηεο Ληκλνπνύιαο
ηα 26 είλαη πδξόβηα, ελώ ζηε ιίκλε ηεο Σνύκπαο ππάξρνπλ 46 πδξόβηα ζην ζύλνιν ησλ
151 taxa. Γηαθξίλνληαη έμη ηύπνη βηνινγηθώλ κνξθώλ κε ηα ζεξόθπηα λα είλαη
θπξίαξρα, ιόγσ ηνπ κεζνγεηαθνύ ηύπνπ θιίκαηνο ησλ πεξηνρώλ, ζε πνζνζηό 36,32%
γηα ηε Ληκλνπνύια θαη 34,42% γηα ηελ Σνύκπα. Η θαηαλνκή ησλ 319 taxa ησλ
πεξηνρώλ κειέηεο ζε δεθαηξείο επξείεο ρσξνινγηθέο νκάδεο δείρλεη κηα θπξηαξρία ησλ
επξέσο εμαπισκέλσλ ζηνηρείσλ κε πνζνζηά 50,20% γηα ηε Ληκλνπνύια θαη 74,16%
γηα ηελ Σνύκπα. Οη νηθνινγηθέο νκάδεο δηαθξίζεθαλ βάζεη πέληε ζεκειησδώλ
νηθνινγηθώλ παξακέηξσλ, δει. ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, αληίδξαζεο ηνπ εδάθνπο,
πεξηεθηηθόηεηαο ζε άδσην θαη ηεο θσηεηλόηεηαο. Ο κεζνγεηαθόο ραξαθηήξαο ησλ
πεξηνρώλ κειέηεο απνδεηθλύεηαη από ην πςειό πνζνζηό ησλ ζεξνθύησλ ζην βηνινγηθό
θάζκα, ελώ ε θπξηαξρία ησλ επξέσο εμαπισκέλσλ γεσζηνηρείσλ νθείιεηαη ζηνλ
πγξνηνπηθό ραξαθηήξα ηνπο.

Comparative study on the flora and vegetation of the lakes
Limnopoula Paramithias and Touba Ioanninon (Ipiros, Greece)
Bozika P., Tiniakou A. & Georgiadis Th.
University of Patras, Faculty of Biology, Department of Plant Biology, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The study area comprises two wetlands in Ipiros, Limnopoula Paramythias and
Touba Ioanninon. From the total of 319 vascular plant taxa found, 245 taxa have been
collected in Limnopoula Paramithias and 151 taxa in Touba Ioanninon. These taxa were
analyzed from a biological, chorological and ecological point of view. Twenty-six taxa
out of 245 in Limnopoula were aquatic plants, while 46 taxa out of 151 were aquatics in
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Touba lake. Six life forms were identified, with the therophytes being the dominant type
(36.31% in Limnopoula, 34.42% in Touba) due to the Mediterranean climate type of the
lakes. The grouping of the 319 taxa into thirteen broadly defined chorological elements
reveals the predominance of the widely distributed elements, represented by 50.20% in
Limnopoula and 74.16% in Touba. The ecological groups were defined with respect to
five significant parameters: warmth, moisture, soil reaction, concentration of N, and
lightness. The predominance of therophytes confirms the Mediterranean character of the
flora of the lakes, while the predominance of the widely distributed elements is due to
the wetland character of the biotopes.
Δηζαγφγή
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ε ζύγθξηζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο δύν
πγξνηόπσλ ηεο Ηπείξνπ, ηεο Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο θαη ηεο Σνύκπαο Ισαλλίλσλ,
θαζώο επίζεο ε θαηάηαμε ησλ θπηηθώλ εηδώλ ηνπο ζε νηθνινγηθέο νκάδεο, αλάινγα κε
ηηο απαηηήζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε βαζηθέο νηθνινγηθέο
παξακέηξνπο. Η θαηάηαμε απηή απνηειεί ηελ αξρή κηαο πξνζπάζεηαο ηαμηλόκεζεο ησλ
πγξνηνπηθώλ θπηώλ ζε νηθνινγηθέο νκάδεο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο
δεδνκέλσλ γηα ηελ πγξνηνπηθή ρισξίδα ηεο Διιάδαο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο νηθνινγηθέο
ηεο απαηηήζεηο.
Η Ληκλνπνύια βξίζθεηαη ζην λνκό Θεζπξσηίαο, ζηα ΒΓ ηεο πόιεο ηεο
Παξακπζηάο, από ηελ νπνία απέρεη γύξσ ζηα 4,5 km. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο ηεο θηάλεη πεξίπνπ ζηα 400-600 ζηξέκκαηα θαη έρεη κέζν πςόκεηξν πνπ
πξνζεγγίδεη ηα 200 m. Δίλαη κηα επνρηαθά θαηαθιπδόκελε ιίκλε, ε νπνία ζπγθεληξώλεη
λεξό κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ελώ λσξίο ηελ άλνημε ην λεξό απνκαθξύλεηαη
κέζσ απνζηξαγγηζηηθώλ θαλαιηώλ πξνο ηηο θαηαβόζξεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο παξπθέο
ηεο. Χο εθ ηνύηνπ, ε Ληκλνπνύια έρεη κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία.
Η ιίκλε ηεο Σνύκπαο είλαη κόληκε κηθξή ιίκλε πνπ βξίζθεηαη ζην ιεθαλνπέδην
Ισαλλίλσλ, ζε πςόκεηξν 470 m. Δίλαη ππόιεηκκα ηεο παιηάο ιίκλεο ηεο Λαςίζηαο πνπ
απνμεξάλζεθε θαη θαιιηεξγείηαη. Έρεη έθηαζε γύξσ ζηα 55-60 ζηξέκκαηα θαη ην βάζνο
ηεο θπκαίλεηαη. ην βπζό ηεο ππάξρνπλ δηάζπαξηα ηα ιεγόκελα “πεγάδηα”, ησλ νπνίσλ
ην βάζνο είλαη άγλσζην.
Σν γεσινγηθό ππόζηξσκα πνπ θπξηαξρεί ζηηο δπν πεξηνρέο είλαη ν αζβεζηόιηζνο. Η
ιίκλε ηεο Παξακπζηάο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πόιγε, ε νπνία δέρεηαη έλα κέξνο
ηνπ λεξνύ ησλ πεγώλ ηεο Κξπζηαιινπεγήο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θαη
απνξξέεη πξνο ηε ιεθάλε ηεο ιίκλεο. ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Σνύκπαο εληνπίδνληαη
πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πδξνδόηεζε θαη αλαβιύδνπλ όιν ην ρξόλν. Η
ζεκαληηθόηεξε είλαη ε πεγή ηεο Σνύκπαο πνπ αλαβιύδεη κέζα ζηε ιίκλε.
Από θιηκαηηθή/βηνθιηκαηηθή άπνςε, κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ησλ βηνθιηκαηηθώλ
νξόθσλ (Μαπξνκκάηεο 1980), ε Σνύκπα Ισαλλίλσλ εληάζζεηαη ζηνλ πγξό όξνθν κε
ρεηκώλα ςπρξό, ελώ ε Ληκλνπνύια ζηνλ πγξό όξνθν κε ρεηκώλα ήπην. ύκθσλα επίζεο
κε ηα νκβξνζεξκηθά δηαγξάκκαηα θαηά Bagnouls-Gaussen (Μαπξνκκάηεο 1980), ε
πεξηνρή ηεο Σνύκπαο αλήθεη ζηνλ αζζελή κέζν-κεζνγεηαθό βηνθιηκαηηθό όξνθν, ελώ
ηεο Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο ζηνλ έληνλν κεζν-κεζνγεηαθό βηνθιηκαηηθό όξνθν.
Η ιίκλε ηεο Σνύκπαο έρεη κειεηεζεί πξόζθαηα (αξίθα 1999), ελώ γηα ηε
Ληκλνπνύια, ηα κόλα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη από ην Natura 2000 (Νηάθεο et al.
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1997), θαζώο θαη από κηα κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1998.
Σν όηη νη παξαπάλσ πεξηνρέο δελ είραλ κειεηεζεί δηεμνδηθά ίζσο νθείιεηαη ζηε
κηθξή ηνπο έθηαζε θαζώο θαη ζηε γεληθή αληηκεηώπηζε πνπ είραλ κέρξη ζρεηηθά
πξόζθαηα νη πγξόηνπνη. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε αληηκεηώπηζε ησλ πγξνηόπσλ έρεη
αιιάμεη θαη ζεσξνύληαη πιένλ νηθνζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξε ρισξηδηθή θαη νηθνινγηθή
αμία.
Τιηθά θαη κέζοδοη
Η κειέηε ηεο ρισξίδαο ησλ πγξνηόπσλ Σνύκπα Ισαλλίλσλ θαη Ληκλνπνύια
Παξακπζηάο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνύ θπηηθώλ εηδώλ θαη κε
ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ νηθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρώλ
δεηγκαηνιεςίαο. Οη εξγαζίεο απηέο νινθιεξώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2000.
Σν πιηθό ζπιιέρζεθε από αληηπξνζσπεπηηθνύο βηνηόπνπο ησλ πεξηνρώλ κειέηεο
θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ έηνπο, ώζηε λα είλαη δπλαηή κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο πεξηνρέο.
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ taxa πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κε ηε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ
ζπγγξακκάησλ: Flora Europea (Tutin et al. 1964-1980, 1993), Flora of Turkey and the
East Aegean Islands (Davis 1964-1985, Davis et al. 1988), Flora Hellenica ηόκνο 1
(Strid & Tan 1997), Flora d' Italia (Pignatti 1982), θαζώο επίζεο θαη κε θάπνηεο
δεκνζηεύζεηο θαη κνλνγξαθίεο.
Χο πξνο ηελ νλνκαηνινγία, αθνινπζήζεθε ε Flora Hellenica (Strid & Tan 1997), ην
Med Checklist (Greuter et al. 1984-1989) θαη ε Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980,
1993).
Σν ζύζηεκα δηάθξηζεο ηνπ Raunkiaer (1934) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάηαμε
ησλ taxa ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηδηαίηεξε βηνκνξθή πνπ απηά
παξνπζηάδνπλ. O ραξαθηεξηζκό ησλ βηνκνξθώλ ησλ πδξνβίσλ θπηώλ έγηλε βάζεη ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο Hutchinson (1975). Ο θαζνξηζκόο ηεο ρσξνινγίαο ησλ θπηηθώλ εηδώλ
θαη ππνεηδώλ έγηλε ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηάθξηζεο ηεο Flora d' Italia (Pignatti
1982).
Η θαηάηαμε ησλ θπηώλ ζε νηθνινγηθέο νκάδεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε βαζηθέο νηθνινγηθέο παξακέηξνπο, έγηλε κε
βάζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Ellenberg 1992, Böhling 1995) θαη επηηόπηεο
παξαηεξήζεηο. Οη παξάκεηξνη πνπ ειήθζεζαλ ππόςε είλαη: ε ζεξκνθξαζία (Σ), ε
πεξηεθηηθόηεηα εδάθνπο ζε άδσην (Ν), ε εδαθηθή πγξαζία (F), ε εδαθηθή αληίδξαζε
(ρεκηζκόο ηνπ εδάθνπο, R) θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία (L).
σδήηεζε - σκπεράζκαηα
ηηο πεξηνρέο κειέηεο θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 319 taxa πνπ αλήθνπλ ζε 75
νηθνγέλεηεο θαη 220 γέλε (Πίλ. 1), ησλ νπνίσλ ε πιεηνλόηεηα αλήθεη ζηα Γηθνηπιήδνλα
(Πίλ. 2). Η ρισξίδα ηεο Ληκλνπνύιαο απνηειείηαη από 245 taxa (ζρεδόλ όια είλαη λέεο
αλαθνξέο γηα ηελ πεξηνρή), ελώ ε Σνύκπα Ισαλλίλσλ από 151 taxa, από ηα νπνία νη
λέεο ρισξηδηθέο αλαθνξέο αλέξρνληαη ζηα 83 taxa. Σα θνηλά κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ
taxa είλαη 72.
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Πίλαθαο 1. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο ρισξίδαο ησλ εμεηαδόκελσλ πεξηνρώλ.
Σαμηλνκηθέο νκάδεο
Pteridophyta
Gymnospermae
Dicotyledones
Monocotyledones

Οηθνγέλεηεο
4
1
55
15

Γέλε
5
1
166
48

Δίδε
6
220
64

Τπνείδε
1
25
3

Σaxa
6
1
245
67

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ησλ θπηηθώλ εηδώλ ζηηο κεγάιεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο, αλά
πεξηνρή κειέηεο.
Σαμηλνκηθέο νκάδεο
Pteridophyta
Gymnospermae
Dicotyledones
Monocotyledones
ύλνιν

Σνύκπα Ισαλλίλσλ
1
111
39
151

Ληκλνπνύια Παξακπζηάο
5
1
193
46
245

Από ηα 245 taxa πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ Ληκλνπνύια Παξακπζηάο κόλν ηα 26 taxa
(10,61%) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξόβησλ θπηώλ, ελώ ζηε ιίκλε ηεο Σνύκπαο
από ηα 151 taxa ηα 46 taxa (30,46%) είλαη πδξόβηα θπηά (Πίλ. 3). Η δηαθνξά απηή
νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό πγξνηνπηθό ραξαθηήξα ησλ δπν πεξηνρώλ.
Πίλαθαο 3. Καηαλνκή ησλ πδξόβησλ θαη ησλ ρεξζαίσλ-πγξόθηισλ taxa ζηηο πεξηνρέο
κειέηεο.
Πεξηνρέο
Σνύκπα
Ισαλλίλσλ
Ληκλνπνύια

Τδρόβηα
Δίδε
Τπνείδε

Υερζαία

41

5

Πνζνζηό
%
30,46

25

1

10,61

Δίδε

Τπνείδε

101

4

198

21

Από ηελ αλάιπζε ηνπ βηνθάζκαηνο ησλ δπν πεξηνρώλ κειέηεο (Πίλ. 4) πξνθύπηεη
όηη θαη ζηηο δπν πεξηνρέο επηθξαηνύλ ηα ζεξόθπηα, κε πνζνζηό 36,06% γηα ηε
Ληκλνπνύια θαη 35,40% γηα ηελ Σνύκπα. ηε Ληκλνπνύια Παξακπζηάο αθνινπζνύλ ηα
εκηθξππηόθπηα, ελώ ζηελ Σνύκπα Ισαλλίλσλ ηα πδξόθπηα. Η επηθξάηεζε ησλ
ζεξνθύησλ ππνδεηθλύεη ην κεζνγεηαθό ηύπν θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηνπο δπν
πγξνηόπνπο. Δπίζεο, έλα κέξνο από ηα ζεξόθπηα είλαη ληηξόθηια είδε, ηα νπνία
ζπλαληνύκε λα αλαπηύζζνληαη ζηα όξηα ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζηνπο πεξηνηθηζηηθνύο
ρώξνπο, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξώπηλεο επίδξαζεο θαη ηεο βόζθεζεο.
Από ηε ρσξνινγηθή αλάιπζε (Πίλ. 5), πξνθύπηεη όηη θαη ζηηο δπν πεξηνρέο κειέηεο
θπξηαξρνύλ ηα επξέσο εμαπισκέλα taxa θαη εηδηθά ηα ππνθνζκνπνιηηηθά γεσζηνηρεία,
κε πνζνζηό 50,2% ζηε Ληκλνπνύια θαη 74,2% ζηελ Σνύκπα. Σα θπηηθά είδε κε
ππνθνζκνπνιηηηθή εμάπισζε είλαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο πδξόβηα ή πγξόθηια θπηά
πνπ αλαπηύζζνληαη ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο πγξαζίαο. Δπίζεο, ν ζρεηηθά κεγάινο
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αξηζκόο ησλ θπηηθώλ εηδώλ κε κεζνγεηαθή εμάπισζε ππνδεηθλύεη ην κεζνγεηαθό
ραξαθηήξα ησλ ιηκλώλ.
Πίλαθαο 4. Γηάθξηζε ησλ taxa ηεο Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο θαη ηεο Σνύκπαο
Ισαλλίλσλ ζε θαηεγνξίεο βηνινγηθώλ κνξθώλ.
ΒΙΟΜΟΡΦΔ
ΦΑΝΔΡΟΦΤΣΑ ( P )
ΥΑΜΑΙΦΤΣΑ ( Ch )
ΗΜΙΚΡΤΠΣΟΦΤΣΑ (H)
ΘΔΡΟΦΤΣΑ (T)
ΓΔΧΦΤΣΑ (G)
ΤΓΡΟΦΤΣΑ (HYD)
ΤΝΟΛΟ

Ληκλοπούια
Σούκπα
Αξηζκόο taxa Πνζνζηό (%) Αξηζκόο taxa Πνζνζηό (%)
37
15,10
2
1,33
16
6,54
4
2,66
62
25,30
43
28,47
89
36,31
52
34,42
15
6,14
4
2,66
26
10,61
46
30,45
245

100,00

151

100,00

Πίλαθαο 5. Καηαλνκή ησλ taxa ηεο Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο θαη ηεο Σνύκπαο
Ισαλλίλσλ ζε ρσξνινγηθέο ελόηεηεο.
Υφροιογηθή Δλόηεηα
Ι. Δπξέσο εμαπισκέλα
ΙΙ. Μεζνγεηαθά taxa
ΙΙΙ. Βαιθαληθά
IIII. Διιεληθά ελδεκηθά
ύλνιν

Ληκλοπούια
Αρηζκός
Ποζοζηό%
taxa
123
50,2
112
45,8
8
3,2
2
0,8
245
100

Σούκπα
Αρηζκός Ποζοζηό%
taxa
112
74,2
39
25,8

151

100

Όζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε, ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ πγξνηνπηθνύ ραξαθηήξα ησλ δπν
πεξηνρώλ κειέηεο, παξνπζηάδεη θαη απηή αληίζηνηρα δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία.
ηελ Σνύκπα Ισαλλίλσλ ε βιάζηεζε ζπληίζεηαη από ηηο δηαπιάζεηο ησλ πδξόβησλ
πιεπζηνθύησλ, βελζηθώλ πδξνθύησλ θαη εινθύησλ. Οη ηειεπηαίεο αλαπηύζζνληαη ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο ιίκλεο, ζε εθηεηακέλνπο ζρεκαηηζκνύο, ηόζν ζε αβαζή εμσηεξηθά
ηκήκαηα ηεο ιίκλεο, όζν θαη ζε εζσηεξηθά ζεκεία κε πςειή ζηάζκε ηνπ λεξνύ. Κύξηνη
αληηπξόζσπνη: Phragmites australis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Iris
pseudacorus. Πεξηθεξεηαθά ηεο ιίκλεο ππάξρνπλ επίζεο ζπζηάδεο κε Salix alba θαη
δηαπιάζεηο γύξσ από γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο κε ληηξόθηιν ραξαθηήξα.
ηε Ληκλνπνύια Παξακπζηάο, ε βιάζηεζε έρεη κηα ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία δηόηη,
ελώ γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ε πεξηνρή είλαη πιεκκπξηζκέλε από λεξό, ζηε ζπλέρεηα
κεηαηξέπεηαη ζε έλα πγξνιίβαδν κε ζεκαληηθή νηθνινγηθή ζεκαζία. Η έθηαζε πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηα θπηά κε πγξνηνπηθό ραξαθηήξα είλαη ζρεηηθά κεγάιε, αιιά
κεηώλεηαη αηζζεηά ζην ηέινο ηεο άλνημεο, νπόηε έλα κέξνο ηεο ιίκλεο αξρίδεη λα
θαιιηεξγείηαη κέρξη ην θζηλόπσξν. Οη δηαπιάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ πεξηνρή
είλαη νη αθόινπζεο:
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Γηαπιάζεης ειοθύηφλ εκθαλίδνληαη ζε όιε ζρεδόλ ηελ έθηαζε ηεο ιίκλεο, όρη κε
ηελ ηππηθή θπζηνγλσκία ησλ θαιακηώλσλ κηαο ιίκλεο, αιιά κε κηα επνρηαθή δηαδνρή.
Σα απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο ιίκλεο, λσξίο ηελ
άλνημε έρνπλ αξθεηό λεξό. Σα θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζε απηά είλαη: Veronica
anagallis-aquatica, Butomus umbelatus, Ranunculus trichophyllus, Lythrum salicaria,
θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη θαη ηα Mentha aquatica, Alisma lanceolatum, Persicaria
amphibia, Apium nodiflorum, θ.ά. ηα απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα πεξηθεξεηαθά ηεο
ιίκλεο ζπλαληώληαη ηα: Phragmites australis, Scirpus lacustris, Typha latifolia,
Sparganium erectum θαη ζηα δηάθελα ηα: Veronica anagallis-aquatica, Lythrum
salicaria, Mentha aquatica, Persicaria amphibia. ηα θαλάιηα απηά βξίζθεη θαηαθύγην
κέξνο ηεο παλίδαο ηνπ πγξνηόπνπ θαζώο θαη ηξνθή ε νξληζνπαλίδα πνπ θσιηάδεη ζηνπο
γύξσ ιόθνπο.
Η πεξηνρή πνπ απιώλεηαη γύξσ από ηηο θαηαβόζξεο έσο θαη ζε κεγάιε απόζηαζε
από απηέο, όηαλ απνκαθξπλζνύλ ηα λεξά θαιύπηεηαη θπξίσο από ηα αθόινπζα είδε:
Eleocharis palustris, Oenanthe fistulosa, θαη Rorripa sylvestris. Σν Eleocharis palustris
επηθξαηεί ηόζν ηελ άλνημε όζν θαη ην θαινθαίξη. Όκσο, θαζώο πξνρσξά ε βιαζηεηηθή
πεξίνδνο αλαπηύζζνληαη θαη άιια θπηά, όπσο ηα: Mentha pulegium (θαηαθιύδεη ηελ
πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ), Paspalum paspaloides (ζρεκαηίδεη έλα
ηάπεηα κε κνξθή γξαζηδηνύ), Gratiola officinalis, Galega officinalis, Gallium palustre,
θ.ά.
ηελ ίδηα έθηαζε ζρεκαηίδνληαη κηθξέο ηάθξνη, ζηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη ηα είδε:
Veronica anagallis-aquatica, Butomus umbelatus, Alisma lanceolatum, ελώ ζηηο
παξπθέο ηνπο εκθαλίδεηαη ε Potentilla reptans. ε θάπνηα ζεκεία παξαηεξνύκε ππθλέο
ζπζηάδεο κε Scirpus lacustris. ηα δηάθελα απηώλ ησλ ζπζηάδσλ εκθαλίδεηαη ε Mentha
pulegium. Η παξαπάλσ ρισξίδα ζπλζέηεη ην πγξνιίβαδν ηεο Ληκλνπνύιαο
Παξακπζηάο, ζην νπνίν πνιιά παξαγσγηθά δώα βόζθνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνύ.
ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο ιίκλεο ην έδαθνο έρεη κεγαιύηεξε θιίζε θαη επνκέλσο ην
λεξό δηαηεξείηαη ηε ζεξηλή επνρή ηνπ έηνπο. Δδώ ε θπζηνγλσκία ηεο βιάζηεζεο είλαη
δηαθνξεηηθή από ηνλ ππόινηπν πγξόηνπν. Δπηθξαηνύλ ηα είδε Phragmites australis,
Scirpus lacustris, Typha latifolia θαη Sparganium erectum, ελώ ζηα αλνίγκαηα πνπ
ζρεκαηίδνληαη αλαπηύζζνληαη αξθεηά θπηηθά είδε όπσο ηα: Eleocharis palustris,
Cyperus longus, Scirpoides holoschoenus, Juncus articulatus, Juncus conglomeratus,
Juncus inflexus, Mentha aquatica, Galium palustre, Gratiolla officinalis, Rorripa
sylvestris, Rorripa aquatica, Oenanthe fistulosa, Stachys palustris, Apium nodiflorum,
θ.ά.
Θακλώδεης δηαπιάζεης εκθαλίδνληαη ζην ηκήκα ηνπ ιόθνπ πνπ δεζπόδεη λόηηα ηεο
Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο θαη έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην πγξνιίβαδν. Οη ζακλώλεο
εκθαλίδνπλ εδώ κηα ππθλή θαη αδηαπέξαζηε βιάζηεζε, ελώ ην ππόινηπν ηνπ ιόθνπ
εκθαλίδεη κηα ιηγόηεξν ππθλή βιάζηεζε, κε ηελ παξνπζία θξπγαληθώλ εηδώλ, πνπ ζα
κπνξνύζε λα ππνζηεξηρζεί όηη είλαη ππνβάζκηζε ηεο πξνεγνύκελεο θαηάζηαζεο. Σα
είδε πνπ επηθξαηνύλ ζε απηήλ ηε κνξθή βιάζηεζεο είλαη ηα: Quercus ilex, Arbutus
unedo, Erica arborea, Quercus coccifera, θ.ά. Δθηόο από ηα παξαπάλσ είδε, ζηε
θπζηνγλσκία ηεο βιάζηεζεο ζπκκεηέρνπλ θαη αξθεηέο πόεο όπσο: Campanula
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ramossisima, Salvia officinalis, Teucrium pollium, Veronica chamaedrys, Viola
odorata, Cyclamen hederifolium, Rubia peregrina θ.ά.
Γηαπιάζεης θρσγάλφλ, κε επηθξάηεζε ηεο Phlomis fruticosa, ππάξρνπλ ζην ιόθν
βόξεηα ηεο Ληκλνπνύιαο, σο απνηέιεζκα ππνβάζκηζεο κεηά από ππξθαγηά.
Τγρόθηιε βιάζηεζε ρεκάηφλ παξαηεξείηαη ζηηο πεγέο ηεο θνηλόηεηαο
Κξπζηαιινπεγήο, πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε. Δδώ θπξηαξρεί ην δελδξώδεο είδνο
Platanus orientalis.
Από ηελ ηαμηλόκεζε ησλ θπηώλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο (Πίλ. 6)
βάζεη πέληε ζεκειησδώλ νηθνινγηθώλ παξακέηξσλ – δει. ηεο ζεξκνθξαζίαο (Σ), ηεο
πγξαζίαο (F), ηεο αληίδξαζεο ηνπ εδάθνπο (R), ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άδσην (N) θαη
ηεο θσηεηλόηεηαο (L) – πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξα θπηηθά είδε ζηελ Σνύκπα πνπ ζπλδένληαη κε πςειή
ζεξκνθξαζία, ζπγθξηηηθά κε ηε Ληκλνπνύια. Απηό ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα
ηεο επίδξαζεο ηεο ιίκλεο ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο.
Σν πνζνζηό θπηηθώλ εηδώλ πνπ δείρλνπλ μεξό βηόηνπν είλαη πςειόηεξν ζηε
Ληκλνπνύια. Απηό νθείιεηαη όρη κόλν ζην αλάγιπθν ηεο Ληκλνπνύιαο, αιιά θαη
ζηελ πεξηνδηθόηεηα ηεο σο ιίκλε, ε νπνία δηαηεξεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
ραξαθηεξηζηηθά ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο.
ρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο παξαηεξνύκε όηη ππεξηεξνύλ ηα θπηάδείθηεο εδαθώλ αζζελώο όμηλσλ-αζζελώο βαζηθώλ.
Η Ληκλνπνύια παξνπζηάδεη θπηά-δείθηεο εδαθώλ ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
άδσην ζε αληίζεζε κε ηελ Σνύκπα πνπ έρεη πςειό πνζνζηό θπηώλ δεηθηώλ εδάθνπο
πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άδσην (ξύπαλζε).
Καη ζηηο δπν πεξηνρέο επηθξαηνύλ ηα θσηόθηια είδε.
Η ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ησλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά
από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Η ιίκλε ηεο Σνύκπαο είλαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. ,
Η ιίκλε ππόθεηηαη ζε εθκεηάιιεπζε, αθνύ ππάξρεη ηρζπνηξνθείν θαη ε έθηαζε γύξσ
από ηηο όρζεο θαιιηεξγείηαη θαη βνζθείηαη. Οη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο επηβαξύλνπλ κε
ηα ιηπάζκαηα ηε ιίκλε, έρνπλ κεηώζεη ζεκαληηθά ηελ παξόρζηα δώλε θαη έρνπλ
ππνβαζκίζεη ηε βιάζηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζε απηήλ.
ηε Ληκλνπνύια Παξακπζηάο ην πγξνιίβαδν είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ
θηελνηξνθία. Δπίζεο, κηα κεγάιε έθηαζε ηεο ιίκλεο, πνπ δελ θαηαθιύδεηαη από λεξό,
θαιιηεξγείηαη κε θαιακπόθη θαη κεδηθή. Γελ θαίλεηαη λα γίλεηαη ζεκαληηθή ρξήζε
γεσξγηθώλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηηο θαιιηέξγεηεο. Όκσο νη ζπλερείο
απνζηξαγγίζεηο απεηινύλ ζεκαληηθά ηνλ ίδην ηνλ πγξόηνπν. Αλ θαη ε ιίκλε είλαη
θαηαθύγην ζεξακάησλ ην θπλήγη απεηιεί ζεκαληηθά είδε ηεο παλίδαο.
Παξά ηηο έληνλεο αλζξώπηλεο επηδξάζεηο, νη δπν πεξηνρέο κειέηεο δηαηεξνύλ ην
πγξνηνπηθό ηνπο ραξαθηήξα. Απηό ππνδεηθλύεηαη από ηα παξαθάησ:
Σα πδξόβηα θπηά ζπκκεηέρνπλ ζε πςειό πνζνζηό ζηε ρισξίδα ησλ δπν πεξηνρώλ.
Η δηαθνξά ζηα πνζνζηά κεηαμύ ησλ δύν ιηκλώλ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή
θπζηνγλσκία πνπ έρνπλ νη ιίκλεο θαη ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα εμέιημήο ηνπο.
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Πίλαθαο 6. Γηαρσξηζκόο ηεο ρισξίδαο ηεο Ληκλνπνύιαο Παξακπζηάο θαη ηεο Σνύκπαο
Ισαλλίλσλ ζηηο νηθνινγηθέο παξακέηξνπο.
Οηθοιογηθές παράκεηροη Οηθοιογηθές προηηκήζεης Πνζνζηό (%) Πνζνζηό (%)
Σνύκπα
Ληκλνπνύια

Θερκοθραζία (Σ)

Πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία
Φειή ζεξκνθξαζία
Μέηξηα ζεξκνθξαζία
Υακειή ζεξκνθξαζία
Αδηάθνξα

9,56
52,94
19,12
2,94
15,44

12,25
35,30
15,20
10,30
27,00

Τγραζία (F)

Δμαηξεηηθά μεξόο βηόηνπνο
Ξεξόο βηόηνπνο
Μέηξηα πγξόο βηόηνπνο
Τγξόο βηόηνπνο
Πνιύ πγξόο βηόηνπνο
Δπνρηαθή θάιπςε κε λεξό
Ρηδσκέλν θάησ από ην λεξό
ρεδόλ πάληα βπζηζκέλα
Αδηάθνξα

8,82
34,56
11,76
19,85
8,82
5,88
5,15
5,15

0,49
31,86
35,30
10,30
9,80
5,40
1,47
5,40

Όμηλα εδάθε
Μεηξίσο όμηλα εδάθε
Αληίδραζε εδάθοσς (R) Αζζελώο όμηλα-Αζζ. Βαζηθά
Βαζηθήο αληίδξαζεο
Αδηάθνξα

5,88
9,56
44,85
16,17
23,53

9,76
19,02
31,70
12,68
26,83

Δδάθε πνιύ πησρά ζε άδσην
Δδάθε πησρά ζε άδσην
Δδάθε κε κέηξηα
πεξηεθηηθόηεηα
Δδάθε πινύζηα ζε άδσην
Δδάθε κε πςειή
πεξηεθηηθόηεηα αδώηνπ
Αδηάθνξα

3,79
27,27

2,45
14,72
35,00

41,66
20,45

25,76
12,27

6,82

9,82

Δίδε ζε ζθηά
Δίδε ζε εκηζθηά
Δίδε θσηηδόκελα
Φσηόθηια είδε
Δίδε ζε πιήξε θσηηζκό
Αδηάθνξα

0,66
2,65
58,29
32,45
3,97
1,98

1,22
9,80
62,45
23,67
2,85
-

Άδφηο (Ν)

Φφηεηλόηεηα (L)
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Τπάξρεη ζρεηηθά κεγάινο αξηζκό εκηθξππηνθύησλ (θαηέρνπλ ζε πνζνζηό ηε
δεύηεξε ζέζε), ηα νπνία επλννύληαη από ηελ απμεκέλε πγξαζία ζηηο ζέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη.
Σα επξέσο εμαπισκέλα taxa ζπκκεηέρνπλ κε πςειό πνζνζηό θαη ζηηο δπν πεξηνρέο.
Καη ζηνπο δπν πγξνηόπνπο ηα πδξόβηα θπηά ζρεκαηίδνπλ θαιά αλαπηπγκέλεο
θπηνθνηλσλίεο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαπιάζεηο νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθό αλάγιπθν
ησλ δπν πεξηνρώλ.
Σα θπηά πνπ απαηηνύλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο βηόηνπν κε κέηξηα έσο απμεκέλε
πγξαζία έρνπλ κεγάιν πνζνζηό ζπκκεηνρήο. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ
κειέηεο νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό πγξνηνπηθό ραξαθηήξα πνπ παξνπζηάδνπλ νη
ιίκλεο.
Οη δπν ιίκλεο δηαηεξνύλ νξηζκέλεο από ηηο αμίεο ησλ πγξνηόπσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ
ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Μπνξνύλ επηπιένλ
λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειέηεο ησλ θπηνθνηλσληώλ ηνπο θαη ηεο νηθνινγηθήο
δηαδνρήο από πγξνηνπηθό πξνο ρεξζαίν νηθνζύζηεκα.
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Φσζηογλφκία ηοσ θσηοπιαγθηού θαηά ηε τεηκερηλή περίοδο ζε
παράθηηα λερά ηοσ Θερκαχθού θόιποσ
Νηθνιαΐδεο Γ., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ., Μηραιάηνπ Δ., Κνπθάξαο Κ., Κνπκή Υ.,
Αιηγηδάθε Α. & Μεηξνπιηάο Α.
Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σ.Θ. 109, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Από αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ
θπηνπιαγθηνύ νθηώ ρξνλνζεηξώλ ζε παξάθηηα λεξά ηνπ Θεξκατθνύ Κόιπνπ
θαηαγξάθνληαη ηξία κέγηζηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνπιαγθηνύ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν.
Σελ πεξίνδν απηή πξσηαγσληζηηθό ξόιν έρνπλ ηα δηάηνκα Rhizosolenia, Chaetoceros,
Leptocylindrus θαη Pseudonitzschia, ην θσηνζπλζεηηθό βιεθαξηδνθόξν Mesodinium
rubrum θαη ην θξππηνθύθνο Cryptomonas. Οη νξγαληζκνί απηνί θαζώο θαη είδε ησλ
δηλνθπθώλ Gymnodinium, Ceratium, Diplopsalis θαη Dinophysis κπνξνύλ λα
ζεσξεζνύλ σο «ρεηκεξηλνί» θπηνπιαγθηηθνί νξγαληζκνί.

Winter phytoplankton physiognomy in Coastal
Waters of Thermaikos Gulf
Nikolaidis G., Moustaka-Gouni M., Mihalatou E., Koukaras K., Koumi X.,
Aligizaki A. & Mitroulias A.
Ιnstitute of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, P.O.
Box 109, GR 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
According to 8 years data on phytoplankton in coastal waters of Thermaikos Gulf
three winter blooms were recorded comprised of the diatoms: Rhizosolenia,
Chaetoceros, Leptocylindrus, Pseudonitzschia, the photosynthetic ciliate Mesodinium
rubrum and the Cryptophyte Cryptomonas. These algae as well as the dinophyta:
Gymnodinium, Ceratium, Diplopsalis θαη Dinophysis can be considered as ‘’winter’’
phytoplankton organisms.
Εηζαγφγή
Η θπζηνγλσκία ηνπ θπηνπιαγθηνύ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο παξνπζηάδεη κεγάιε
εηεξνγέλεηα θαη δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηηο θνηλσλίεο ηνπ θπηνπιαγθηνύ ησλ αλνηρηώλ
ζαιαζζώλ θαη σθεαλώλ όπνπ, νη θύξηνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (θσο,
ζεξκνθξαζία, αιαηόηεηα, ζξεπηηθά άιαηα) ειέγρνληαη θπξίσο από θπζηθέο λνκνηέιεηεο
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θαη αθνινπζνύλ πην ζπγθεθξηκέλα πξόηππα κεηαβνιώλ. Αληίζεηα, ζε παξάθηηεο
πεξηνρέο ε αθνινπζία ησλ κεηαβνιώλ ησλ παξαγόλησλ απηώλ ειέγρεηαη ιηγόηεξν από
θπζηθέο λνκνηέιεηεο θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε θπζηνγξαθία ηεο
πεξηνρήο θαη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ παξάθηηεο πεξηνρέο ζε ζπζηήκαηα εθβνιώλ,
όπνπ ε είζνδνο γιπθνύ λεξνύ (όγθνο λεξνύ, ζύζηαζε θαη θνξηία ζσκαηηδηαθνύ θαη
δηαιπκέλνπ πιηθνύ) δεκηνπξγεί κεηαβνιέο ζηελ αιαηόηεηα, δηαπεξαηόηεηα ηνπ θσηόο
θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ αιάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ ηξνθηθή θαηάζηαζε
θαη ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπηνπιαγθηνληθήο θνηλσλίαο.
ηα λεξά εύθξαησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ παξαηεξείηαη έλα δηαθκηθό έσο πνιύαθκηθό πξόηππν ηεο αθζνλίαο ηνπ θπηνπιαγθηνύ κε κέγηζηα πνπ εθδειώλνληαη ηελ
εαξηλή, ζεξηλή θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν (Evangelopoulos et al. 1996, Nikolaidis &
Moustaka-Gouni 1990). ην Θεξκατθό Κόιπν, εθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο επνρέο,
κέγηζηα αλάπηπμεο θπηνπιαγθηνύ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (Zingone
et al. 1995, Nikolaidis et al. 1997).
ηελ εξγαζία απηή, εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θπηνπιαγθηνύ ζηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν θαη επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ηππηθώλ, γηα ηελ πεξίνδν απηή,
θπηνπιαγθηνληθώλ νξγαληζκώλ.
Περηοτή έρεσλας
Οη ζπιινγέο πιηθνύ γηα ηε κειέηε ηνπ θπηνπιαγθηνύ πξνέξρνληαη από παξάθηηεο
πεξηνρέο ηνπ Θεξκατθνύ Κόιπνπ ζε ηζνβαζείο κηθξόηεξεο ησλ 20 m.
Η ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεη κεγάιν εύξνο δηαθύκαλζεο, κε
ρακειόηεξεο ηηκέο (7,5 νC) ζηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ θαη αξρέο Φεβξνπαξίνπ θαη
πςειόηεξεο (28 νC) αξρέο έσο κέζα Απγνύζηνπ. Θεξκηθή ζηξσκάησζε ζηε ζηήιε ηνπ
λεξνύ παξαηεξείηαη ζε ηζνβαζείο κεγαιύηεξεο ησλ 8 m, από ηηο αξρέο Μαΐνπ έσο ηα
ηέιε Απγνύζηνπ, ελώ ηνλ ππόινηπν ρξόλν δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαηά
κήθνο ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ. Αληίζεηα νη ηηκέο αιαηόηεηαο παξνπζηάδνπλ κηθξέο
ρσξηθέο θαη ρξνληθέο δηαθνξέο κε πςειόηεξεο 38 ‰ θνληά ζηνλ ππζκέλα θαη
ρακειόηεξεο 18 – 20 ‰ ζε ιεπηό επηθαλεηαθό ζηξώκα λεξνύ (10 – 15 cm) θνληά ζηηο
εθβνιέο ησλ πνηακώλ.
Οη παξνρέο γιπθνύ λεξνύ από ηνπο πνηακνύο Αιηάθκνλα, Λνπδία θαη Αμηό, ηηο
απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνπο θαη ηα πγξά απόβιεηα ηνπ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο
Θεζζαινλίθεο, πνπ είλαη νη θύξηεο πεγέο ηξνθνδνζίαο ζξεπηηθώλ αιάησλ ζηελ πεξηνρή,
πθίζηαληαη ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Αμηνζεκείσηεο
ρξνληθέο θαη ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ
αλόξγαλσλ ζξεπηηθώλ αιάησλ, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη γηα ην νιηθό αλόξγαλν
άδσην (Ν) από 15,32 έσο 194 κg/l, ηνπ θσζθόξνπ (Ρ) από 10,35 έσο 517,35 κg/l θαη
ηνπ ππξηηίνπ (Si) από 19,5 έσο 258 κg/l.
Πιεζπζκηαθέο εθξήμεηο θπηνπιαγθηνύ θπξίσο από δηλνθύθε, δηάηνκα θαη κηθξνύ
κεγέζνπο θπηνκαζηηγσηά παξαηεξνύληαη ζπλήζσο ηελ εαξηλή, ζεξηλή θαη θζηλνπσξηλή
πεξίνδν ηνπ έηνπο ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ Κόιπνπ (Όξκνο Θεζζαινλίθεο).
Υιηθά θαη κέζοδοη
Οη παξαηεξήζεηο ηνπ θπηνπιαγθηνύ έγηλαλ ζε δείγκαηα λεξνύ πνπ ιήθζεθαλ
πεξηνδηθά από έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζηαζκώλ (Eηθ. 1) ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία
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(1988-2000) ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. Οη
παξαηεξήζεηο ζην θπηνπιαγθηό πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλώξηζε ησλ εηδώλ, ηελ
θαηαγξαθή κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αθζνλίαο θαη
βηνκάδαο (Utermoehl 1958, Edler 1979).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

π. Αξιός

π. Λουδίας

π. Αλιάκμονας

N
Θερμαϊκός
Κόλπος

20μ

20
μ
5 km
Δηθόλα 1. εκεία δεηγκαηνιεςηώλ ζην Θεξκατθό Κόιπν
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
ε ζύλνιν επηά νινθιεξσκέλσλ ρξνλνζεηξώλ κε κεληαία ζπρλόηεηα
δεηγκαηνιεςηώλ θαη κίαο ρξνλνζεηξάο κε εβδνκαδηαία ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςηώλ
θαηαγξάθεθαλ 21 κέγηζηα αλάπηπμεο (blooms) ηεο βηνκάδαο ηνπ θπηνπιαγθηνύ
βηνκάδαο από ηα νπνία ηα 3 εθδειώζεθαλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (ηνπο κήλεο Γεθέκβξην
- Φεβξνπάξην ζε ζεξκνθξαζία λεξνύ 10-12 νC. Σν πξώην κέγηζην αλάπηπμεο πνπ
παξαηεξήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1996 εθδειώζεθε ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ θαη
εμαζζέλεζε ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ. Δίρε κεγάιεο έθηαζεο νξηδόληηα
εμάπισζε θαη θαηαθόξπθε θαηαλνκή ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ (0–6 m), κε επίθεληξν ηνλ
Όξκν ηεο Θεζζαινλίθεο.
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ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα επηθξαηνύζαλ ηα δηάηνκα Chaetoceros curvicetus,
Rhizosolenia setigera θαη Pseudonitzschia sp. κε πιεζπζκηαθέο ππθλόηεηεο 1.2 – 4.5 x
103 θύηηαξα/ml. Γεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ζπκκεηνρή ζηε βηνκάδα είραλ κηθξνύ
κεγέζνπο θπηνκαζηηγσηά ηνπ γέλνπο Cryptomonas θαη ηνπ Gymnodinium.
Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο (1996) θαηαγξάθεθε κηθξήο δηάξθεηαο (3-5 εκέξεο)
αιιά πςειήο αθζνλίαο (14.5x103 θύηηαξα/ml) πιεζπζκηαθή έθξεμε ηνπ
βιεθαξηδνθόξνπ Mesodinium rubrum.
Η ηξίηε ρεηκεξηλή πιεζπζκηαθή έθξεμε θπηνπιαγθηνύ, πνπ θαηαγξάθεθε ηνπο
κήλεο Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2000, είρε κεγάιε εμάπισζε, πςειή αθζνλία (14x103 θύηηαξα/ml) θαη κεγάιε δηάξθεηα αλάπηπμεο (25-30 εκέξεο). ε απηό ην κέγηζην
ζπκκεηείραλ αξθεηά είδε κε θπξίαξρα ηα δηάηνκα Skeletonema costatum θαη
Leptocylindrus minimus.
Σν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίνδν απηή εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ ηνμηθνύ
δηλνθύθνπο Dinophysis acuminata, ην νπνίν είλαη παξαγσγόο ηζρπξώλ θπθνηνμηλώλ
ηύπνπ DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning). Ο νξγαληζκόο απηόο παξαηεξήζεθε αξρηθά
ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ ζηνλ εζσηεξηθό θόιπν, ζε επίπεδα αθζνλίαο 2-5 θύηηαξα/ml,
ελώ αξγόηεξα επεθηάζεθε πξνο ηηο λνηηνδπηηθέο αθηέο κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ Πελεηνύ
πνηακνύ. Οη πςειόηεξεο ηηκέο αθζνλίαο κεηξήζεθαλ πξνο ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ–αξρέο
Φεβξνπαξίνπ (50 θπη/ml) ζην ελδηάκεζν ζηξώκα ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ (5-8 m). Η
παξνπζία ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ ζηα λεξά ηεο πεξηνρήο, όπνπ σο γλσζηό ππάξρεη ην
90% ηεο κπδνπαξαγσγήο ηεο ρώξαο καο, ζε επίπεδα αθζνλίαο 1-5 θύηηαξα/ml
αλάγθαζε ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ έθδνζε απαγνξεπηηθήο απόθαζεο
αιίεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ νζηξαθνεηδώλ γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα.
Σν D. acuminata είλαη κνλνθύηηαξνο κημόηξνθνο νξγαληζκόο κε επξεία αλά ηνλ
θόζκν εμάπισζε. Η παξνπζία θπθνβηιιηπξσηετλώλ ζην θσηνζπλζεηηθό ηνπ ζύζηεκα,
πεπηηθώλ εγθιείζησλ ζην θπηόπιαζκα, ε παξαγσγή ηζρπξώλ ελδνθπηηαξηθώλ
θπθνηνμηλώλ θαζώο θαη άιια αλνηρηά αθόκε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνινγία θαη
ζηελ θπζηνινγία ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ην θνηλσληθό–νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ πνπ
δηεζλώο πθίζηαηαη, ζηνηρεηνζεηνύλ άθξσο ελδηαθέξνλ πεδίν πνιύπιεπξεο
επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Σν εξώηεκα πνπ ζπκπιεξσκαηηθά ηίζεηαη αλαθνξηθά κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ
θπηνπιαγθηνύ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν αθνξά ζηνλ ραξαθηεξηζκό ρεηκεξηλώλ
εθπξνζώπσλ ηνπ θπηνπιαγθηνύ.
Μηα πξώηε γεληθή δηαπίζησζε είλαη, όηη, θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν επλνείηαη ε
αλάπηπμε ησλ δηαηόκσλ έλαληη κηαο εμίζνπ ζεκαληηθήο από άπνςε αθζνλίαο θαη
πνηθηιίαο νκάδαο πιαγθηηθώλ νξγαληζκώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα λεξά ηνπ Θεξκατθνύ
θόιπνπ, ηα δηλνθύθε. Από ηελ θιάζε ησλ δηαηόκσλ θαίλεηαη πσο επλννύληαη είδε από
ηα γέλε Rhizosolenia, Chaetoceros, Leptocylindrus, Pseudonitzschia θαη Ditylum.
Σππηθνί ρεηκεξηλνί εθπξόζσπνη ησλ δηλνθπθώλ ζα κπνξνύζαλ κε θάπνηα επηθύιαμε λα
ραξαθηεξηζηνύλ είδε από ηα γέλε Gymnodinium, Ceratium, Diplopsalis θαη Dinophysis.
Δλδηαθέξνλ ηέινο παξνπζηάδνπλ ηα θξππηνθύθε, από ηα νπνία είδε ηνπ γέλνπο
Cryptomonas θαίλεηαη λα επλννύληαη ηελ ςπρξή πεξίνδν.
Εσταρηζηίες
ηελ παξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζπλέβαιαλ
κε ηκεκαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ: E.E
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(πξόγξακκα MAST II), FAO (πξόγξακκα ΜΔD-UNIT), Διιεληθά Τπνπξγεία Γεσξγίαο
θαη ΠΔΥΩΓΔ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη) Αμηνύ, Μεζώλεο θαη Κίηξνπο Πηεξίαο.
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Εθθρηηηθοί ζτεκαηηζκοί ζε ελδηαθέροληα θαρκαθεσηηθά, αρφκαηηθά
θαη δειεηερηώδε θσηά ηες ειιεληθής τιφρίδας
Νζημθαηάηδ Α. & Φνζζημδμοθάηδξ Ν. Σ.
Τμιέαξ Βμηακζηήξ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, Πακεπζζηδιζμφπμθδ, 157 01 Αεήκα.
Περίιευε
Σηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηήεδηακ ιε Οπηζηυ Μζηνμζηυπζμ ηαζ Ηθεηηνμκζηυ Μζηνμζηυπζμ Σάνςζδξ μζ εηηνζηζηέξ δμιέξ ζημ θφθθμ ηαζ ημ αθαζηυ 24 θοηζηχκ εζδχκ ηδξ
εθθδκζηήξ πθςνίδαξ πμο εεςνμφκηαζ θανιαηεοηζηά, ανςιαηζηά ή δδθδηδνζχδδ. Τα
εκδζαθένμκηα απμηεθέζιαηα εα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ πεναζηένς ένεοκαξ.

Secretory structures in some medicinal, aromatic and poisonous
plants of the Greek flora
Nikolakaki A. & Christodoulakis N. S.
Department of Botany, Faculty of Biology, National and Capodistrian University of
Athens, Panepistimioupoli, 157 01 Athens, Greece.
Abstract
The secretory structures of the leaves and stems from 24 species considered to be
medicinal, aromatic or poisonous plants, we restudied
Εηζαγφγή
Πανά ηα επζηεφβιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ, ημ 80% ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ ζοκεπίγεζ κα ζηδνίγεηαζ βζα ηδ εεναπεία ημο, ζπεδυκ ελ μθμηθήνμο, ζε ημπζηά θοηά. Αθθά ηαζ ζημ Γοηζηυ ηυζιμ, ιε ηδκ ελαζνεηζηά ακεπηοβιέκδ πδιζηή ζοκεεηζηή αζμιδπακία, έκα ζηα ηέζζενα πμνδβμφιεκα θάνιαηα είκαζ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ. Υπμθμβίγεηαζ πςξ 35.000–70.000 θοηζηά είδδ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ εεναπεοηζηά ιέζα απυ
ηδκ ηαηά ηυπμοξ θασηή ζαηνζηή. Ακηίζημζπα, μζ θανιαηεοηζηέξ εηαζνείεξ ηδξ Γφζδξ,
πανάβμοκ πενίπμο 7.000 θοηζηήξ πνμέθεοζδξ παναζηεοάζιαηα, ηα μπμία υιςξ πνμένπμκηαζ απυ θζβυηενα απυ 100 θοηζηά είδδ.
Απυ ημ ζφκμθμ πενίπμο ηςκ 250.000 ακχηενςκ θοηχκ, ιυκμκ 5.000 έπμοκ οπμαθδεεί ζε ζημζπεζχδδ ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ ςξ πνμξ ηδ θανιαημθμβζηή ημοξ αλία, εκχ πνεζάγμκηαζ πενίπμο 10 έςξ 30 δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ βζα κα παναζηεοαζηεί έκα κέμ
θάνιαημ ηαζ απαζημφκηαζ 10 πενίπμο πνυκζα βζα κα θηάζεζ ζηδκ αβμνά. Κζ αοηυ έπεζ ςξ
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απμηέθεζια πάκς απυ ημ 90% ηςκ θοηχκ ημο πθακήηδ κα παναιέκμοκ θανιαημθμβζηχξ άβκςζηα ή ακαλζμπμίδηα.
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ δφζημθεξ ζοκεήηεξ ημο ιεζμβεζαημφ ηθίιαημξ αζημφκ πζέζεζξ
ζημοξ θοηζημφξ μνβακζζιμφξ μζ μπμίμζ-ηαεχξ ελεθίζζμκηακ-ακαβηάζηδηακ κα ακαπηφλμοκ εκδζαθένμοζεξ πνμζανιμβέξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαζ δ ελαζνεηζηά ιεβάθδ
πμζηζθία ιεηααμθζηχκ, πνμσυκηςκ ηονίςξ ημο δεοηενμβεκμφξ ιεηααμθζζιμφ, πμο ημοξ
πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδκ άιοκά ημοξ. Αοηυ ημ πδιζηυ μπθμζηάζζμ ηςκ θοηχκ ηνμθμδμηεί
ημ θανιαηείμ ηδξ θφζδξ. Γεκ είκαζ θμζπυκ ηοπαίμ υηζ ζηδκ Δθθάδα, ιε ημ ηοπζηυ ιεζμβεζαηυ ηθίια, ηα θοηζηά είδδ πμο έπμοκ θανιαηεοηζηή αλία οπμθμβίγμκηαζ ζε πενζζζυηενα απυ 500. Δθάπζζηα υιςξ απ΄ αοηά έπμοκ αλζμπμζδεεί
Σημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ δ ακαημιζηή "ζάνςζδ" ηςκ εθθδκζηχκ θοηχκ ηα
μπμία πανάβμοκ μοζίεξ πνήζζιεξ βζα ηδ θανιαημπμζία ηαζ ηδκ ζαηνζηή, πνμηεζιέκμο κα
αλζμθμβδεμφκ μζ εηηνζηζηέξ δμιέξ ημοξ ηαζ κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ πεναζηένς ένεοκαξ. Δπζθέπηδηακ πενζζζυηενα απυ 200 θοηζηά είδδ ηδξ Δθθδκζηήξ πθςνίδαξ πμο
ακαθένμκηαζ ςξ θανιαηεοηζηά. Ανηεηά απυ αοηά ήηακ βκςζηά ηαζ ακαθένμκηαζ ζηα
ζοββνάιιαηα ημο Ιππμηνάηδ ή ζημ «Πενί φθδξ Ιαηνζηήξ» ημο Γζμζημονίδδ. Απυ ηα 200
είδδ έβζκε ιζα ανπζηή επζθμβή 24 εζδχκ πμο ιεθεηήεδηακ ιε ημ Οπηζηυ Μζηνμζηυπζμ
ηαζ ιε Ηθεηηνμκζηυ Μζηνμζηυπζμ Σάνςζδξ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σημ Οπηζηυ Μζηνμζηυπζμ είπαιε εζηυκεξ απυ θεπηέξ ημιέξ κςπμφ οθζημφ χζηε κα
δζαηδνμφκηαζ ηα αζεένζα έθαζα. Σε θίβεξ πενζπηχζεζξ πνδζζιμπμζήεδηε οθζηυ πμο είπε
οπμζηεί ζηενέςζδ ηαζ έβηθεζζδ ζε νδηίκδ (Durcupan ACM – Fluka). Γζα ηζξ παναηδνήζεζξ ιε ημ Ηθεηηνμκζηυ Μζηνμζηυπζμ Σάνςζδξ μ ζζηυξ ζηενεχεδηε ιε βθμοηανζηή
αθδεΰδδ ηαζ ηεηνμλείδζμ ημο μζιίμο, αθοδαηχεδηε ζε δζαθφιαηα αζεακυθδξ, λδνάκεδηε ηαζ επζηαθφθεδηε ιε θεοηυπνοζμ. Τμ οθζηυ αοηυ ελεηάζηδηε ιε ημ ΗΜΣ ηδξ
Cambridge, Stereoscan 150.
Τα 24 είδδ πμο ιεθεηήεδηακ είκαζ: Apium graveolens, Cannabis sativa, Cistus creticus, Citrus spp, Conium maculatum, Cupressus sempervirens, Ecbalium elaterium,
Eucalyptus camaldulensis, Euphorbia acanthothamnοs, Ficus carica, Inula helenium,
Laurus nobilis, Lavandula vera, Mandragora officinarum, Myrtus communis, Nerium
oleander, Olea europaea, Pelargonium odoratissimum, Phlomis fruricosa, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Thymus capitatus ηαζ Urtica urens.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Οζ πθδνμθμνίεξ πμο πήναιε απυ ηδκ ελέηαζδ ημο οθζημφ απυ ηα 24 θοηζηά είδδ είκαζ πμθθέξ ηαζ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ. Θα ακαθένμοιε αοηέξ
πμο πζζηεφμοιε υηζ έπμοκ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ. Όθμ ημ οθζηυ ελαημθμοεεί κα ανίζηεηαζ οπυ ιεθέηδ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Τμιέα ηδξ Φανιαημβκςζίαξ ημο Τιήιαημξ ηδξ
Φανιαηεοηζηήξ.
C a n n a b i s s a t i v a (Ικδζηή ηάκκααδξ - Κακκααμφνζ)
Φνδζζιμπμζήεδηε ςξ παοζίπμκμ αθθά ηαζ ςξ ηαηαπνατκηζηυ ή οπκςηζηυ. Τα δναζηζηά ζοζηαηζηά ημο - ηα αθηαθμεζδή ηακκααζδζυθδ, ηακκααζκυθδ ηαζ δζάθμνεξ ηεηνατδνμηακκααζκυθεξ -απμιμκχκμκηαζ απυ ιζα ηαζηακμπνάζζκδ νδηίκδ ιε ανςιαηζηή μζιή.
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Όθα είκαζ ζζπονέξ κανηςηζηέξ μοζίεξ. Γνμοκ ζημ Κεκηνζηυ Νεονζηυ Σφζηδια. Βαζζηυ
ακαημιζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο θοημφ είκαζ μζ ιμκαδζηέξ ηοζημθζεζηέξ ηνίπεξ πμο οπάνπμοκ ζηα θφθθα ηαζ ζημ αθαζηυ ημο.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η άκς επζδενιίδα ημο θφθθμο έπεζ ηφηηανα πεπθαηοζιέκα ηαζ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ ιεβάθεξ ιμκμηφηηανεξ ηοζημθζεζηέξ ηνίπεξ. Τμ παζζαθχδεξ πανέβποια είκαζ ιμκυζηζαμ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ πάκς απυ ημ ιζζυ πάπμξ ημο θφθθμο.
Τμ ζπμββχδεξ έπεζ ζθαζνζηά ηφηηανα. Η ηάης επζδενιίδα, θεπηυηενδ ηδξ άκς, έπεζ
ιζηνά ηεηναβςκζζιέκα ηφηηανα. Υπάνπμοκ ηζ εδχ μζ παναηηδνζζηζηέξ ιμκμηφηηανεξ
ηοζημθζεζηέξ ηνίπεξ, πζμ ιζηνέξ ζε ιέβεεμξ, πενζζζυηενεξ ζε πθήεμξ. Μμκαδζηυξ εηηνζηζηυξ ζπδιαηζζιυξ πμο εκημπίζηδηε ζηα θφθθα αοηά είκαζ μζ ηεθαθςηέξ εηηνζηζηέξ
ηνίπεξ, ανηεηά ιζηνέξ χζηε κα δζαηνίκμκηαζ ιε εοηνίκεζα ιυκμ ζηζξ θςημβναθίεξ ημο
ΗΜΣ.
E c b a l i u m e l a t e r i u m (Πζηναββμονζά)
Τμ "άβνζμ ζίηομ" ημο Θεμθνάζημο. Ο ποιυξ ημο ηανπμφ ημο έπεζ ζζπονέξ ηαεανηηζηέξ ζδζυηδηεξ, είκαζ υιςξ ημλζηυξ ηαζ ζε ιεβάθδ δυζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ εάκαημ. Έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ζαηνζηή ςξ ηαεανηηζηυ εκχ οπήνπε δ ακηίθδρδ υηζ
εεναπεφεζ ημκ ηανηίκμ πςνίξ υιςξ κα οπάνπμοκ ζμαανέξ εκδείλεζξ βζ αοηυ.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η επζδενιίδα ηςκ θφθθςκ είκαζ ιμκυζηζαδ. Φένεζ απθέξ πμθοηφηηανεξ αιοκηζηέξ ηνίπεξ. Σηδκ άκς επζδενιίδα μζ ηνίπεξ αοηέξ είκαζ πμθφ
θίβεξ, εκχ ζηδ ηάης ζπδιαηίγμοκ έκα παπφ ζηνχια. Τμ παζζαθχδεξ πανέβποια είκαζ
δίζηζαμ ηαζ ζοιπαβέξ. Τμ ζπμββχδεξ πανέβποια ειθακίγεζ ζθαζνζηά ηφηηανα. Τα κεφνα πνμελέπμοκ ζηδκ απαλμκζηή επζθάκεζα. Δηηνζηζημί ζπδιαηζζιμί πμο πανμοζζάγμοκ
εκδζαθένμκ είκαζ μζ αδεκχδεζξ ηνίπεξ ιε πμθοηφηηανμ ιίζπμ ηαζ ιμκμηφηηανδ ηεθαθή
πμο παναηδνμφκηαζ ιυκμ ζηδκ ηάης επζδενιίδα.
I n u l a h e l e n i u m (Ίκμοθα – Αημκζγυξ)
Δίδμξ δζαδεδμιέκμ ηαζ ελαζνεηζηά ακεεηηζηυ ζηδ γέζηδ. Οζ νίγεξ ή μθυηθδνμ ημ θοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ εεναπεοηζηυ βζα εηενυηθδηεξ παεήζεζξ υπςξ οδνςπζηία, ζζπζαθβία, δζαηαναπέξ ηδξ ειιήκμο νφζεςξ η.η.θ. Σήιενα, ζπεδυκ απμηθεζζηζηά, πνδζζιμπμζείηαζ βζα παεήζεζξ ημο ακαπκεοζηζημφ. Τα πκμοδςηά θφθθα ημο θοημφ εηηνίκμοκ
εφμζιδ, ημθθχδδ μοζία.
Aκαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Τα θφθθα έπμοκ ιάθθμκ δίζηζαμ ζοιπαβέξ παζζαθχδεξ
πανέβποια. Σηυιαηα ηαζ μζ παναηηδνζζηζηέξ ιεβάθεξ πμθοηφηηανεξ εηηνζηζηέξ ηνίπεξ,
παναηδνμφκηαζ ηαζ ζηζξ δφμ επζθάκεζεξ. Οζ ηνίπεξ έπμοκ ηςκζηή αάζδ ηαζ πμθοηφηηανδ
εηηνζηζηή ηεθαθή. Πανάβμοκ ημ ημθθχδεξ έηηνζια ηςκ θφθθςκ. Σηδκ ηάης επζθάκεζα
παναηδνείηαζ ηζ έκαξ άθθμξ ηφπμξ ηνίπαξ ιε μβηχδδ πμθοηφηηανδ αάζδ ηαζ ζδζαίηενα
ιαηνφ ζηέθεπμξ.
L a v a n d u l a v e r a (Λεαάκηα)
Κφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ είκαζ ημ μλζηυ θζκαθφθζμ αθθά ηαζ δζάθμνεξ εθεφεενεξ αθημυθεξ. Η παναβςβή ημο απυ ημ θοηυ ελανηάηαζ απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ
ζοκεήηεξ. Η λδναζία εοκμεί ηδ ζοζζχνεοζή ημο. Φνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ζαπμοκζχκ. Σηδ θανιαηεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζζδπηζηυ, ακεεθιζκεζηυ, ζηδπηζηυ, δζεβενηζηυ, εοζηυιαπμ, ακηζζπαζιςδζηυ, απμηθεζζηζηά εκάκηζα ηδξ πακχθμοξ ηαζ βζα ηζξ ηανζπεφζεζξ πηςιάηςκ.
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Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η επζδενιίδα ηςκ θφθθςκ είκαζ ιμκυζηζαδ. Φένεζ αιοκηζηέξ δζαηθαδζζιέκεξ ηνίπεξ. Τμ παζζαθχδεξ πανέβποια απμηεθείηαζ απυ δφμ ή
ηνεζξ ζηζαάδεξ ηαζ είκαζ ζοιπαβέξ. Τμ ζπμββχδεξ πανέβποια παναηηδνίγεηαζ απυ ζθαζνζηά ηφηηανα. Σηυιαηα οπάνπμοκ ζηδκ ηάης επζδενιίδα. Μμκαδζημί εηηνζηζημί ζπδιαηζζιμί είκαζ μζ αδεκχδεζξ έιιζζπεξ, εηηνζηζηέξ ηνίπεξ, ιε ηδκ πμθοηφηηανδ ηεθαθή πμο
παναηδνμφκηαζ ιυκμ ζηδκ ηάης επζδενιίδα.
M y r t u s c o m m u n i s (Μονηζά)
Απυ ηα θφθθα, ηα ηθαδζά ηαζ ηα άκεδ ημο θοημφ πανάβεηαζ ημ ιονηέθαζμ. Έπεζ ελαζνεηζηυ άνςια ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ζηδ θανιαηεοηζηή ηαζ ζηδκ
παναζηεοή ηαθθοκηζηχκ.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η επζδενιίδα ηςκ θφθθςκ έπεζ ηφηηανα πθαηοζιέκα,
ιε ποηκυ μζιζυθζθμ οθζηυ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ παπζά ημζπχιαηα ηαζ εθοιεκίδα.
Τμ δνοθαηημεζδέξ πανέβποια είκαζ θίβμ ακαπηοβιέκμ ιε δφμ ρεοδμζηζαάδεξ ηοηηάνςκ
πμο δζαηυπημκηαζ ζοπκά απυ ημοξ ζπζγμθοζζβεκείξ πχνμοξ πμο ανίζημκηαζ ζ’ επαθή ιε
ηδκ επζδενιίδα ηαζ πενζέπμοκ ημ αζεένζμ έθαζμ. Τμ ζπμββχδεξ πανέβποια είκαζ παθανυ.
Τα ζηυιαηα, ζηδκ ηάης επζδενιίδα, είκαζ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκα ηαζ δεκ οπάνπμοκ
ζηζξ πενζμπέξ βφνς απυ ημοξ αδέκεξ ηζξ ηάης επζθάκεζαξ. Φαναηηδνζζηζηή δζαιυνθςζδ
έπμοκ ηα δφμ επζδενιζηά ηφηηανα πμο ηαθφπημοκ ηάεε αδέκα.
P e l a r g o n i u m o d o r a t i s s i m u m (Ανιπανυννζγα)
Τμ ελαζνεηζηά ιονςδάημ θφθθςιά ημο δίκεζ αζεένζμ έθαζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ
γαπανμπθαζηζηή.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η επζδενιίδα ηςκ θφθθςκ είκαζ ιμκυζηζαδ. Τμ δνοθαηημεζδέξ πανέβποια είκαζ ζοιπαβέξ. Τμ ζπμββχδεξ παθανυ. Οζ επζδενιίδεξ θένμοκ
απθέξ αιοκηζηέξ ηνίπεξ, δ ηάης επζδενιίδα πμθφ πενζζζυηενεξ. Οζ ηνίπεξ αοηέξ, πάκς
ζηα κεφνα, έπμοκ πμθφ ιεβάθμ ιήημξ. Δκδζαθένμκ εηηνζηζηυξ ζπδιαηζζιυξ είκαζ μζ
έιιζζπεξ, αδεκχδεζξ ηνίπεξ ιε ηδ ιμκμηφηηανδ ηεθαθή, πμο εηηνίκμοκ ημ αζεένζμ έθαζμ.
R o s m a r i n u s o f f i c i n a l i s (Γεκδνμθίαακμ)
Φοηυ βκςζηυ βζα ηζξ ανηοιαηζηέξ ηαζ ανςιαηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ. Σηδ θασηή ζαηνζηή
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ βαζηνεκηενζηχκ δζαηαναπχκ. Η ελςηενζηή
πνήζδ ημο αζεένζμο εθαίμο έπεζ δνάζδ ακηζζδπηζηή, ακηζννεοιαηζηή ηαζ επμοθςηζηή
ηςκ ηναοιάηςκ. Τμ αζεένζμ έθαζμ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ ζηδκ ανςιαημπμζία.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η ηάης επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ θένεζ άθεμκεξ πμθοηφηηανεξ, αιοκηζηέξ ηνίπεξ βζ’ αοηυ έπεζ πνχια θεοημπνάζζκμ. Φένεζ επίζδξ ηαζ άιζζπεξ, ηεθαθςηέξ, εηηνζηζηέξ ηνίπεξ, ζηδκ ηεθαθή ηςκ μπμίςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ημ αζεένζμ
έθαζμ. Σηδκ πάκς επζθάκεζα δεκ ειθακίγμκηαζ μζ παναπάκς ηνίπεξ, αθθά παναηδνμφκηαζ ζπμναδζηά ηάπμζεξ ιάθθμκ δζηφηηανεξ αιοκηζηέξ ηνίπεξ, ηεθείςξ δζαθμνεηζηέξ απυ
ηζξ αιοκηζηέξ ηδξ ηάης επζθάκεζαξ. Δπίζδξ ζηδκ πάκς επζθάκεζα δεκ παναηδνμφκηαζ
ζηυιαηα. Τυζμ δ πάκς, υζμ ηαζ δ ηάης επζδενιίδα είκαζ ιμκυζηνςιεξ. Τμ δνοθαηημεζδέξ πανέβποια είκαζ δίζηζαμ ή ηνίζηζαμ. Τμ ζπμββχδεξ είκαζ παθανυ ηαζ απμηεθείηαζ
απυ ζθαζνζηά ηφηηανα.

U r t i c a u r e n s (Τζμοηκίδα)
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Δίκαζ δ "αηακεχδδξ αηαθφθδ" ημο Θευθναζημο ηαζ δ "εηένα ηκίδδ ή αηαθφθδ" ημο
Γζμζημονίδδ. Φανιαηεοηζηυ θοηυ ιε ζηοπηζηυ ποιυ, ελαζνεηζηά δναζηζηυ ζηδκ ακάζπεζδ ηδξ νζκμνναβίαξ.
Ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά: Η επζδενιίδα ημο θφθθμο θένεζ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ
κφζζμοζεξ ηνίπεξ. Σημ ιεζυθοθθμ οπάνπμοκ πμθοάνζειεξ θζεμηφζηεζξ πμο έπμοκ ηοπαία ηαηακμιή ηαζ δίκμοκ εκηοπςζζαηή εζηυκα ζε παναδενιζηέξ ημιέξ. Τα ζηυιαηα πανμοζζάγμοκ ηακμκζηή ηαηακμιή εκχ ηα επζδενιζηά ηφηηανα ειθακίγμκηαζ αζηενμεζδή.
Τμ θφθθμ θένεζ ηαζ έιιζζπεξ, ηεθαθςηέξ, εηηνζηζηέξ ηνίπεξ.
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Γηερεύλεζε ηωλ γσρεοκορθοιογηθώλ δηαθορώλ ηωλ ειιεληθώλ
εηδώλ Fraxinus κε ηο Ηιεθηροληθό Μηθροζθόπηο Σάρωζες
Παλαγησηίδεο Σ. & Αζαλαζηάδεο Ν.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίιεψε
Οη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο ηνπ αλάγιπθνπ ησλ γπξεόθνθθσλ ησλ εηδώλ Fraxinus
ornus, F. excelsior, F. angustifolia θαη F. pallisiae εξεπλήζεθαλ κε ην Ηιεθηξνληθό
Μηθξνζθόπην Σάξσζεο. Παξάιιεια, γηα θαζαξά ζπγθξηηηθνύο ιόγνπο, κεηξήζεθαλ κε
ην Οπηηθό Μηθξνζθόπην νη ηηκέο νξηζκέλσλ πνζνηηθώλ ραξαθηήξσλ γπξεόθνθθσλ ηνπ
είδνπο F. pallisiae. Τα ηξία ηειεπηαία είδε, ηα νπνία αλήθνπλ ζην ηκήκα Fraxinaster
(ππνηκήκα Bumelioides), είλαη θπινγελεηηθά λεόηεξα από ην F. ornus, ην νπνίν αλήθεη
ζην ηκήκα Ornus (ππνηκήκα Euornus). Τν είδνο F. ornus δηαθξίλεηαη από ηα ππόινηπα
είδε γηα ην κηθξό κέγεζνο ησλ βξόγρσλ ηνπ αλάγιπθνύ ηνπ, θαζώο θαη γηα ηα
παρύηνηρα ηνηρώκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο βξόγρνπο. Τν είδνο F. pallisiae είλαη
γπξενκνξθνινγηθά ζπγγελέο πξνο ηα είδε ηνπ ηύπνπ excelsior (F. excelsior, F.
angustifolia). Δπηπιένλ, ηα είδε F. angustifolia θαη F. pallisiae δηαθξίλνληαη από ην F.
excelsior εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ζειώδσλ επαξκάησλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ηνηρσκάησλ
ησλ βξόγρσλ ησλ γπξεόθνθθώλ ηνπο.

Investigation of the pollen morphological differences among Greek
Fraxinus species using Scanning Electron Microscopy
Panajiotidis S. & Athanasiadis N.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The morphological differences in the sculpture of the pollen grains of Fraxinus
ornus, F. excelsior, F. angustifolia and F. pallisiae were investigated using Scanning
Electron Microscopy. Further, certain pollen quantitative characters of F. pallisiae were
measured under Light Microscope, for strictly comparative reasons. The latter three
species, which belong to section Fraxinaster (subsection Bumelioides), are
phylogeneticaly advanced over F. ornus, which belongs to section Ornus (subsection
Euornus). Fraxinus ornus is distinguished from the rest of the species by the small size
of the lumina found in its sculpture as well as the thick muri that surround the lumina.
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F. pallisiae is related, from a pollen morphology point of view, to the species of the
excelsior-type (F. excelsior, F. angustifolia). Moreover, F. pallisiae and F. angustifolia
are distinguished from F. excelsior by the presence of verrucae on the surface of the
muri, which surround the lumina of their pollen grains.
Δηζαγωγή
Σηελ εξγαζία απηή εξεπλάηαη ε κνξθνινγία ηεο γύξεο ησλ εηδώλ Fraxinus ornus L.,
F. excelsior L., F. angustifolia Vahl. θαη F. pallisiae Wilmott. Τν είδνο F. pallisiae, ηνπ
νπνίνπ ε εμάπισζε πεξηνξίδεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Βαιθαληθή Χεξζόλεζν (ζηε Β.
Διιάδα, από ηελ πεξηνρή ηεο Γντξάλεο θαη αλαηνιηθόηεξα) θαη ηελ Τνπξθία
(Αζαλαζηάδεο 1986), εξεπλάηαη γηα πξώηε θνξά σο πξνο ηε κνξθνινγία ηεο γύξεο ηνπ.
Δπίζεο, ηα ηέζζεξα είδε εξεπλώληαη γηα πξώηε θνξά ζπγθξηηηθά, κε ηε ρξήζε ηνπ
Ηιεθηξνληθνύ Μηθξνζθνπίνπ Σάξσζεο (Η.Μ.Σ.).
Γηαγλσζηηθνί γπξενκνξθνινγηθνί ραξαθηήξεο ησλ επξσπατθώλ εηδώλ ηνπ γέλνπο
Fraxinus έρνπλ θαηαγξαθεί, κέζσ ηεο αλάιπζεο γύξεο, ζε αξθεηέο δεκνζηεπκέλεο
θιείδεο πξνζδηνξηζκνύ (Beug 1960, Erdtman et al. 1963, Moore & Webb 1978, Faegri
& Iversen 1989). Ο Beug δηέθξηλε, κε ηε ρξήζε πνζνηηθώλ ραξαθηήξσλ, ην είδνο F.
ornus από απηά ηνπ ηύπνπ excelsior (F. excelsior, F. angustifolia).
Σθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηαπίζησζε ησλ κνξθνινγηθώλ δηαθνξώλ ησλ
ηεζζάξσλ εηδώλ (θπξίσο σο πξνο ηε κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ ησλ γπξεόθνθθώλ
ηνπο) θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο ησλ εηδώλ απηώλ.
Υιηθά θαη Μέζοδοη
Γύξε ησλ F. ornus, F. excelsior, F. pallisiae θαη F. angustifolia ζπιιέρζεθε από
άλζε πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην ιίγν πξηλ ην άλνηγκα ησλ αλζήξσλ ηνπο. Οη
γπξεόθνθθνη ησλ ηεζζάξσλ εηδώλ αλαδεύηεθαλ γηα 30 ιεπηά κέζα ζε ρσξηζηά θηαιίδηα
πνπ πεξηείραλ κίγκα ρισξνθόξκηνπ (CHCl3) θαη δηζεηάλζξαθα (CS2) ζε αλαινγία 1:1
(Pacini and Vosa 1979). Η μήξαλζε ησλ γπξεόθνθθσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ θξίζηκνπ
ζεκείνπ (critical point drying). Γηα ηελ παξαηήξεζή ηνπο ζην Η.Μ.Σ. ηνπνζεηήζεθαλ
ζε κεηαιιηθνύο θπιίλδξνπο θαη θαιύθζεθαλ κε έλα ιεπηό ζηξώκα άλζξαθα.
Φσηνγξαθίεο νιόθιεξσλ γπξεόθνθθσλ θαζώο θαη ηκήκαηνο ηνπ αλάγιπθνύ ηνπο
ιήθζεθαλ κε ηε ρξήζε ελόο JEOL 840A.
Δπηπιένλ, γπξεόθνθθνη ηνπ F. pallisiae ππνβιήζεθαλ ζηε κέζνδν ηεο αθεηόιπζεο
(Erdtman 1952). Σε 50 αθέξαηνπο γπξεόθνθθνπο κεηξήζεθε ην κέγεζόο ηνπο (κΓΚ) θαη
ην πάρνο ηνπ εμσζηξώκαηνο (πΔμ), κε ηε ρξήζε κηθξνζθνπίαο αληηζέησλ θάζεσλ ώζηε
λα είλαη δπλαηή ε παξάζεζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ, ζε ζπλάθεηα κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ καο παξέρεη ν Beug (1960).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Οη γπξεόθνθθνη ησλ ηεζζάξσλ εηδώλ είλαη ηξηθνιπώδεηο (tricolpate), πνιύ ζπάληα
ηεηξαθνιπώδεηο (tetracolpate, F. excelsior), ην εμώζηξσκα ηνπο (exine) δε θέξεη νξνθή
(intectate) θαη ην αλάγιπθό ηνπο είλαη δηθηπώδεο (reticulate), εηεξνβξνγρώδεο
(eterobrochate).
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Τα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξεπλεζέλησλ εηδώλ, όπσο
θαηαγξάθεθαλ κε ην Η.Μ.Σ., θαζώο θαη ην εύξνο ηηκώλ ησλ κΓΚ θαη πΔμ, δίλνληαη
παξαθάησ:
F. ornus (Δηθ.1α, β): γπξεόθνθθνη ζθαηξνεηδείο (spheroid) έσο σνεηδείο (ovoid), κε
κΓΚ 20,1-29,8 κm θαη πΔμ 1,5-2 κm. Πνιηθό πεδίν κηθξό (<8 κm). Βξόγρνη (lumina)
κε κέγηζην πιάηνο (0,3-)0,5-1(>1) κm. Βξόγρνη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο, πνιπγσληθνί,
νη κηθξόηεξνη από απηνύο ζρεδόλ θπθιηθνί. Πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα ησλ βξόγρσλ
(muri) παρηά θαη ιεία επηθαλεηαθά. Πιάηνο ηνηρσκάησλ ζπλήζσο αλάινγν ή
κεγαιύηεξν ηνπ πιάηνπο ησλ βξόγρσλ πνπ πεξηβάιινπλ.
F. excelsior (Δηθ.1γ, δ): γπξεόθνθθνη κε πνηθίιν ζρήκα. Από ππνπεπιαηπζκέλνη
ζηνπο πόινπο (suboblate) έσο ζθαηξνεηδείο, ππνσνεηδείο (subovoid), κε κΓΚ 24,6-35,1
κm θαη πΔμ έσο 1(-1,2) κm. Πνιηθό πεδίν κεγάιν (>10 κm). Βξόγρνη αθαλόληζηνπ
ζρήκαηνο, πνιπγσληθνί, κε κέγηζην πιάηνο (0,5-)1-<2 κm. Πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα
ησλ βξόγρσλ ιεπηόηνηρα (ην πιάηνο ηνπο, εθηόο ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ, κηθξόηεξν
από ην πιάηνο ησλ βξόγρσλ πνπ πεξηβάιινπλ), ιεία επηθαλεηαθά.

Δηθόλα 1. Άπνςε ηνπ γπξεόθνθθνπ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ αλάγιπθνπ αληίζηνηρα,
ησλ εηδώλ: F. ornus (a, β) θαη F. excelsior (γ, δ).

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

340

Δηθόλα 2. Άπνςε ηνπ γπξεόθνθθνπ θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ αλάγιπθνπ αληίζηνηρα, ησλ εηδώλ:
F. angustifolia (ε, ζη) θαη F. pallisiae (δ, ε).

F. angustifolia (Δηθ. 2ε, ζη): γπξεόθνθθνη κε πνηθίιν ζρήκα. Από
ππνπεπιαηπζκέλνη ζηνπο πόινπο έσο ζθαηξνεηδείο, κε κΓΚ 23,5-31,2 κm θαη πΔμ 1(1,2) κm. Πνιηθό πεδίν κεγάιν (>10 κm). Βξόγρνη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο, πνιπγσληθνί,
κε πιάηνο (0,5-)1-2 κm. Πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα ησλ βξόγρσλ ιεπηόηνηρα (ην πιάηνο
ηνπο, εθηόο ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ, κηθξόηεξν από ην πιάηνο ησλ βξόγρσλ πνπ
πεξηβάιινπλ), κε ζειώδε επάξκαηα (verrucae) ζηελ επηθάλεηά ηνπο.
F. pallisiae (εηθ.2γ, δ): γπξεόθνθθνη κε πνηθίιν ζρήκα. Από ππνπεπιαηπζκέλνη
ζηνπο πόινπο έσο ζθαηξνεηδείο, ππνσνεηδείο, κε κΓΚ 26-36κm θαη πΔμ 1-1,5κm.
Πνιηθό πεδίν κεγάιν (>10κm). Βξόγρνη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο, πνιπγσληθνί κε
πιάηνο (0,5-)1-2(>2)κm. Πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα ησλ βξόγρσλ ιεπηόηνηρα (ην πιάηνο
ηνπο, εθηόο ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ, κηθξόηεξν από απηό ησλ βξόγρσλ πνπ
πεξηβάιινπλ). Όπσο θαη ζην F. angustifolia, πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα ησλ βξόγρσλ κε
ζειώδε επάξκαηα ζηελ επηθάλεηά ηνπο.
Οη δηαθνξέο ζηε κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ ησλ γπξεόθνθθσλ, πνπ απνθάιπςε ην
Η.Μ.Σ., ππνζηεξίδνπλ ην δηαρσξηζκό κε νπηηθό κηθξνζθόπην ησλ εηδώλ ηνπ ηύπνπ
excelsior (F. excelsior, F. angustifolia) από ην F. ornus (Beug 1960). Σε αληίζεζε κε
ηα είδε ηνπ ηύπνπ excelsior, ην F. ornus δηαθξίλεηαη από ηελ παξνπζία πνιύ κηθξώλ
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βξόγρσλ, πνπ πεξηβάιινληαη από παρηά ηνηρώκαηα.
Τα δεδνκέλα ηνπ Η.Μ.Σ. απνθαιύπηνπλ όηη ην F. pallisiae θαη ηα είδε ηνπ ηύπνπ
excelsior είλαη ζπγγελή γπξενκνξθνινγηθά. Τα ηξία είδε έρνπλ ζρεηηθά κεγάινπο
βξόγρνπο θαη ηα πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα ησλ βξόγρσλ είλαη ιεπηά. Δπηπιένλ, ηα F.
pallisiae θαη F. angustifolia εκθαλίδνπλ έλα πξόζζεην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, δειαδή
ηελ ύπαξμε ζειώδσλ επαξκάησλ ζηα πεξηβάιινληα ηνηρώκαηα. Απηά δελ εκθαλίδνληαη
ζην F. excelsior.
Η γπξενκνξθνινγηθή ζπγγέλεηα ησλ εξεπλεζέλησλ εηδώλ ζπκθσλεί κε ηηο
επηθξαηνύζεο απόςεηο γηα ηελ ηαμηλνκηθή θαη θπινγελεηηθή ηνπο ζπγγέλεηα.
Ταμηλνκηθά, ην F. ornus αλήθεη ζην ηκήκα Ornus DC θαη ζην ππνηκήκα Euornus, ελώ
ηα F. excelsior, F. angustifolia θαη F. pallisiae, αλήθνπλ ζην ηκήκα Fraxinaster DC θαη
ζην ππνηκήκα Bumelioides (Hegi 1975, Krüssman 1977) θαη ζεσξνύληαη εμειηθηηθά
λεόηεξα είδε (Hegi 1975).
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Φλυπίδα, βλάζηηζη και ζημανηικοί ηύποι οικοηόπυν ζηο νηζιυηικό
ζύμπλεγμα ηηρ Τήλος (Α. Αιγαίο): διασειπιζηική πποζέγγιζη
Παλίηζα Μ. & Σδαλνπδάθεο Γ.
Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεπίλητη
ηε παξνύζα αλαθνίλσζε δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρισξίδα, ηε βιάζηεζε θαη
ηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ πνπ απαληνύλ ζηε λήζν Σήιν θαη ζε 5 παξαθείκελεο
βξαρνλεζίδεο. Η κειεηνύκελε πεξηνρή αλήθεη ζην λνκό Γσδεθαλήζνπ θαη έρεη
ζπλνιηθή έθηαζε 64,4 km.2 ηελ πεξηνρή θαηαγξάθεθαλ 16 ηύπνη νηθνηόπσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ από ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο είλαη ηύπνη
πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία. Δπίζεο, από ηε κέρξη ζήκεξα επεμεξγαζία ηνπ θπηηθνύ
πιηθνύ, ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο πξνζηίζεληαη 38 λέεο αλαθνξέο. θαη ν ζπλνιηθόο
αξηζκόο ησλ γλσζηώλ θπηηθώλ εηδώλ αλέξρεηαη ζε 393. Η θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο ζηελ Σήιν είλαη ζήκεξα αξθεηά ππνβαζκηζκέλε θαη απηό νθείιεηαη ζηηο
αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο (βόζθεζε, ππξθαγηέο, νδνπνηία, δεκηνπξγία ηνπξηζηηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ) πνπ ιακβάλνπλ ρώξα. Πξνηείλεηαη, ζε παξόκνηα επαίζζεηα
νηθνζπζηήκαηα, νη όπνηεο δηαρεηξηζηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο λα αθνινπζνύλ
ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ
λεζηνύ κε ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.

Flora, vegetation and important habitat types of Tilos island group
(East Aegean): a management approach
Panitsa M. & Tzanoudakis D.
Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
In the present study information regarding the flora, the vegetation and the habitat
types of the island of Tilos and 5 neighbouring islets is given. The studied area belongs
to the Prefecture of Dodekanisos (E. Aegean area-Greece) and has a total land surface
of 64.4 km2. Sixteen habitat types of the Annex I of the Directive 92/43/EU have been
registered, three of which are of priority for protection. Considering our preliminary
floristic data the flora of the area consists of 393 taxa, 38 of them being new records for
the flora of the area. Tilos' natural environment is rather degraded, mostly because of
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human interference (intense grazing, fires, creation of tourist facilities and road
openings). It is recommended that the strategies for the management of the natural
ecosystems and the development of the area should be in accordance to the principles of
the sustainability, which combine the social-economical development of the island with
the conservation and the protection of its natural environment.
Διζαγυγή
Σα πνιπάξηζκα λεζηά θαη βξαρνλήζηα πνπ είλαη δηάζπαξηα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο
θηινμελνύλ έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο ειιεληθήο βηνπνηθηιόηεηαο, ηόζν ζε επίπεδν
εηδώλ όζν θαη ζε επίπεδν θπηνθνηλνηήησλ θαη νηθνηόπσλ. Η νηθνινγηθή πνηθηιόηεηα
όπσο απηή εθθξάδεηαη ηόζν ζε θάζε μερσξηζηό λεζί ή λεζησηηθό ζύκπιεγκα, όζν θαη
κεηαμύ απνκαθξπζκέλσλ λεζηώλ είλαη εληππσζηαθή. Η ρισξίδα ησλ λεζηώλ θαη
λεζίδσλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ δελ πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκό ζπάλησλ θαη
ελδεκηθώλ εηδώλ αιιά ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθή πνηθηιόηεηα αλαθνξηθά κε ηε
ζύλζεζε ηεο, ην θπξίαξρν είδνο θαη ηελ ππθλόηεηα θπηνθάιπςεο (Παλίηζα 1997).
Η Σήινο θαη νη παξαθείκελεο ζε απηήλ 15 βξαρνλεζίδεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ
Γσδεθαλήζσλ απνηεινύλ κηα ελδηαθέξνπζα γηα κειέηε πεξηνρή ηνπ λνηηναλαηνιηθνύ
Αηγηαθνύ ρώξνπ κε πνηθηιία νηθνηόπσλ θαη δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο αιιά θαη πνηθηιία
δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ λεζηώηηθν
ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ παξνπζία ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα.
Υλικά και μέθοδοι
Η Νήζνο Σήινο αλήθεη ζην Ννκό Γσδεθαλήζσλ θαη καδί κε ηηο 15 κηθξνλεζίδεο
πνπ ηελ πεξηβάιινπλ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 64,4 km2. Η Σήινο είλαη λεζί νξεηλό,
απνηεινύκελν θπξίσο από αζβεζηνιηζηθέο κάδεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ
δηαθεθνκκέλνπο όγθνπο κε κέγηζην πςόκεηξν ηα 653 κέηξα. ηα πιαίζηα ελόο
πξνγξάκκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ ηύπσλ
νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο ε εξεπλεηηθή καο νκάδα επηζθέθζεθε ηελ Σήιν ηνλ Απξίιην
ηνπ 2000 θαη κειέηεζε ηελ ρισξίδα θαη ηελ βιάζηεζε ηόζν ηνπ θύξηνπ λεζηνύ όζν θαη
5 βξαρνλεζίδσλ ηεο πεξηνρήο .Η κεγαιύηεξε θαη ε πην απνκαθξπζκέλε από απηέο είλαη
ε Αληίηεινο ελώ νη ππόινηπεο (Νεζί, Πξαζζνύδα, Άγηνο Αλδξέαο θαη Γάηδαξνο) είλαη
κηθξόηεξεο θαη βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο αθηέο ηεο Σήινπ. ηελ παξνύζα
αλαθνίλσζε παξνπζηάδνπκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βιάζηεζε θαη ηνπο ηύπνπο
νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, παξά ην γεγνλόο όηη ην θπηηθό πιηθό πνπ έρνπκε
ζπιιέμεη δελ έρεη αθόκε επεμεξγαζζεί ζην ζύλνιν ηνπ, δίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο.
Αποηελέζμαηα
Α. Φλυπίδα
Σελ Σήιν είραλ επηζθεθζεί θαηά ην παξειζόλ αξθεηνί βνηαληθνί όπσο νη Ade (13/6/1937), Desio (10/1922), Gathorne-Hardy (4/1962) θαη Carlström (20-24/5/1982) θαη
ηα ζρεηηθά ρισξηδηθά δεδνκέλα παξαζέηνληαη από ηελ Carlström (1987). ηε ζρεηηθή
εξγαζία ε ηειεπηαία ζπγγξαθεύο αλαθέξεη από ηε Σήιν 355 θπηηθά taxa.
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ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηεο ρισξίδαο ηεο λήζνπ Σήινπ από εκάο, έρνπλ
θαηαγξαθεί θπηηθά είδε από όινπο ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνύο βηνηόπνπο κε
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο βιάζηεζεο θαη δηαθνξεηηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο, έηζη ώζηε λα
γίλεη γλσζηή ε βηνπνηθηιόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία, θαηά ην
δπλαηό, αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο.
ηα 355 απηνθπή taxa, ηα νπνία αλαθέξνληαη από ηελ Carlström (1987), κε ηα κέρξη
ζήκεξα δηθά καο δεδνκέλα πξνζηίζεληαη 38 λέα γηα ηελ πεξηνρή (Πίλ. 1). Από ηα 393
ζπλνιηθά taxa, 4 είλαη Πηεξηδόθπηα θαη 389 πεξκαηόθπηα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε
60 νηθνγέλεηεο, 240 γέλε, 344 είδε θαη 50 ππνείδε. Από ηηο 60 νηθνγέλεηεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο ρισξίδαο ηεο Σήινπ, 8 αληηπξνζσπεύνληαη κε
πεξηζζόηεξα από 10 taxa ε θαζεκία, ελώ ην ζύλνιό ηνπο πεξηιακβάλεη 224 taxa,
δειαδή, ην 56,8% ηνπ ζπλόινπ ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο. Αληηπξόζσπνη ησλ
νηθνγελεηώλ Compositae, Gramineae θαη Leguminosae είλαη από ηνπο θαιύηεξα
πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ηξεηο παξαπάλσ νηθνγέλεηεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 37% ηνπ
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ εηδώλ ρισξίδαο ηεο Σήινπ. ε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, ηα
πνζνζηά ησλ ζεξνθύησλ είλαη πνιύ πςειά θαη ην ζπλνιηθό βηνθάζκα ηεο ρισξίδαο
ηεο πεξηνρήο επαιεζεύεη ηνλ έληνλν ζεξκν-κεζνγεηαθό ραξαθηήξα ηεο.
Πίλαθαο 1. Νέεο αλαθνξέο γηα ην κηθξνλεζησηηθό ζύκπιεγκα ηεο Σήινπ.
1. Aeluropus littoralis
20. Muscari commutatum
2. Aetheorhiza bulbosa subsp.
21. Narcissus tazetta
microcephala
22. Ononis ornithopodioides
3. Allim neapolitanum
23. Ophrys ferrum-equinum
4. Allium archeotrichon
24. Ophrys funerea
5. Allium trifoliatum
25. Ophrys heldreichii
6. Anagyris foetida
26. Poa bulbosa
7. Anthemis scopulorum
27. Pyrus communis
8. Centranthus calcitrapa
28. Ranunculus asiaticus
9. Clypoela jonthlaspi
29. Ranunculus creticus
10. Cynara cornigera
30. Romulea tempskyana
11. Fibigia lunarioides
31. Salvia viridis
12. Gagea graeca
32. Silene vulgaris subsp. macrocarpa
13. Hypochoeris achyrophorus
33. Taraxacum hellenicum
14. Leontodon tuberosus
34. Trifolium campestre
15. Linaria simplex
35. Trifolium physodes
16. Lupinus angustifolius
36. Trifolium spumosum
17. Mandragora officinalis
37. Trifolium stellatum
18. Medicago coronata
38. Veronica arvensis
19. Medicago disciformis
Πίλαθαο 2. Taxa κε εμάπισζε ζηνλ Αηγηαθό [Κεληξηθό (C), Αλαηνιηθό (Δ), Νόηην (S)]
ή/θαη ηνλ Διιεληθό επεηξσηηθό ρώξν (Gr), ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο (Αλαηνιία)
ή/θαη ηελ Κύπξν.
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Δίδνο
Quercus aucheri
Aristolochia hirta
Nigella arvensis subsp. glauca
Phlomis lycia
Scorzonera elata
Stachys cretica subsp. smyrnaea
Verbascum mykales
Verbascum symes
Campanula hagielia
Campanula simulans
Carlina tragacanthifolia
Galium brevifolium subsp. brevifolium
Galium graecum subsp. graecum
Gladiolus anatolicus
Lithodora hispidula subsp. hispidula
Velezia quadridentata
Achillea cretica
Silene discolor
Medicago heyniana
Rosularia serrata
Teucrium microphyllum
Tordylium aegaeum
Crepis multiflora
Cyclamen graecum
Onosma graeca
Ballota acetabulosa
Limonium graecum
Daphne gnidioides
Colchicum pusillum
Bupleurum trichopodum
Daucus involucratus
Anthemis rigida
Vicia cretica
Juncus heldreichianus subsp. heldreichianus

C

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Αηγαίν
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Αλαηνιία Κύπξνο
S

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

Από ηε κειέηε ηνπ ρσξνινγηθνύ θάζκαηνο ηεο ρισξίδαο ηεο Σήινπ πξνθύπηεη όηη ε
Μεζνγεηαθή ελόηεηα (ηελν-, Δπξπ-κεζνγεηαθά θαη αλαηνιηθν-κεζνγεηαθά taxa)
παξνπζηάδεη ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά θαη έρεη θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακόξθσζε
ηνπ ρισξηδηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη Μεζνγεηαθόο.
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ηε δηακόξθσζε ηνπ ρισξηδηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ζπλεηέιεζε ε
αιιειεπίδξαζε παξαγόλησλ όπσο ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηα γεσηζηνξηθά γεγνλόηα, νη
θιηκαηηθέο αιιαγέο, ην γεσινγηθό ππόβαζξν θαη ην εδαθνθιηκαηηθό πεξηβάιινλ. ηα
αλαηνιηθν-κεζνγεηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη 34 taxa κε θύξηα εμάπισζε ζηνλ
Αηγηαθό ρώξν θαη ηα παξάιηα ηεο Αλαηνιίαο ή/θαη ηελ Κύπξν, πνπ είλαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνληα (Πίλ. 2).
Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε ηελ παξνπζία ηνπ είδνπο Quercus aucheri ζηελ Σήιν, κε
αξθεηά εθηεηακέλεο, ακηγείο θαη ζπκπαγείο ζπζηάδεο. Tν είδνο απηό θαίλεηαη λα
αληηθαζηζηά πιήξσο ην Q. coccifera ζηελ πεξηνρή.
Σα ελδεκηθά taxa -ειιεληθά θαη αηγηαθά- πνπ απαληώληαη ζηελ πεξηνρή είλαη ηα
παξαθάησ επηά, κε ηηο αληίζηνηρεο εμαπιώζεηο ηνπο: Limonium ocymifolium
(επεηξσηηθή Διιάδα, Αηγαίν), Carthamus leucocaulos (λόηηα επεηξσηηθή Διιάδα,
Αηγαίν), Trigonella rechingeri (λόηην Αηγαίν, λνηην-αλαηνιηθέο Κπθιάδεο), Dianthus
fruticosus subsp. rhodius (αλαηνιηθό θαη λόηην Αηγαίν - ύκε, Σήινο, Νίζπξνο,
Κάιπκλνο, Ρόδνο, Υάιθε), Anthemis scopulorum (θεληξηθό, λόηην θαη αλαηνιηθό
Αηγαίν), Fibigia lunarioides (θεληξηθό θαη λόηην Αηγαίν) θαη Allium archeotrichon, ην
νπνίν πεξηγξάθηεθε πξόζθαηα από ηελ Ρόδν θαη βξέζεθε από εκάο θαη ζηε Σήιν. Taxa
ηα νπνία ππόθεηληαη ζε θάπνην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηεο
WCMC (World Conservation Monitoring Centre) είλαη ηα: Campanula hagielia (R),
Dianthus fruticosus subsp. rhodius (R), Medicago heyniana (V), Quercus aucheri (R),
Trigonella rechingeri (R), Verbascum mykales (R), Verbascum symes (R).
Δθηόο ησλ εηδώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηα
ελδηαθέξνληα είδε Pancratium maritimum θαη Quercus ithaburensis subsp. macrolepis,
ηα νπνία κνινλόηη δελ είλαη ελδεκηθά ή ζπάληα θαη δελ βξίζθνληαη ππό θάπνην
θαζεζηώο πξνζηαζίαο, νη πιεζπζκνί ηνπο απεηινύληαη από ηηο αλζξσπνγελείο
επεκβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνπο βηνηόπνπο πνπ θύνληαη.
Β. Βλάζηηζη

Οη ηύπνη βιάζηεζεο ηεο Σήινπ θαηαηάζζνληαη ζην ζεξκνκεζνγεηαθό όξνθν θαη ζε
κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή είλαη νη εμήο:
α. Πξνδαζηθνί ζρεκαηηζκνί. Οη πξνδαζηθνί ζρεκαηηζκνί ηνπ ζεξκνκεζνγεηαθνύ
νξόθνπ βιάζηεζεο αλήθνπλ ζηελ θιάζε Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947, ηελ ηάμε
Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martinez 1974 θαη ηε ζπλέλσζε Ceratonio-Rhamnion
Barbero & Quezel 1980. Οη πξνδαζηθέο δηαπιάζεηο ζηελ Σήιν έρνπλ σο θπξίαξρα
αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο θιάζεο, ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπλέλσζεο. Απηά
είλαη ηα: Pistacia lentiscus, Olea europaea subsp. oleaster, Ceratonia siliqua, Rhamnus
spp., Phagnalon graecum, θ.ά., θαζώο θαη ην είδνο Quercus aucheri πνπ απαληάηαη
κόλν ζηα Γσδεθάλεζα θαη ηε δπηηθή Σνπξθία θαη ην νπνίν ζηελ Σήιν ζρεκαηίδεη
αξθεηά κεγάιεο ακηγείο ζπζηάδεο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζνύλ νη ζρεκαηηζκνί κε
Euphorbia dendroides, νη νπνίνη ζεσξείηαη όηη απνηεινύλ ζηάδην ππνβάζκηζεο ησλ ελ
ιόγσ θπηνθνηλνηήησλ.
β. Φξύγαλα. Σα θξύγαλα αλήθνπλ ζηελ θιάζε θαη ηάμε Cisto-Micromerietea (etalia), κε θπξίαξρα είδε αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο θιάζεο θαη ηεο ηάμεο,
όπσο ηα: Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Cistus salviifolius, Genista

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

347

acanthoclada, Calicotome villosa, Erica manipuliflora, Satureja thymbra, Teucrium
divaricatum, Teucrium polium, Salvia fruticosa, Fumana thymifolia, Phagnalon
graecum, θ.ά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη αξθεηά ζπρλά ζηηο θαηαγξαθέο θπηνθνηλνηήησλ
θξπγάλσλ επηζεκαίλεηαη ε παξνπζία πξνδαζηθώλ ζηνηρείσλ (Quercus aucheri, Pistacia
lentiscus, Ceratonia siliqua) πνπ απνηεινύλ δείθηεο ηεο δπλεηηθήο δνκήο από ηελ νπνία
πξνέξρνληαη.
γ. Παξάθηηα βιάζηεζε. Σν αλάγιπθν ησλ αθηώλ ηεο Σήινπ πξνθαζνξίδεη βηνηόπνπο
κε κηθξή πνηθηιία βιάζηεζεο, ε νπνία απνηειείηαη από επνίθνπο ησλ βξαρσδώλ αθηώλ
θαη από πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θπηνθνηλσλίεο ησλ ακκσδώλ παξαιηώλ.
γ.1. Βιάζηεζε βξαρσδώλ αθηώλ. ηηο βξαρώδεηο αθηέο αλαπηύζζεηαη κία ηδηαίηεξα
αιόθηιε κνλάδα βιάζηεζεο, ε νπνία αλήθεη ζηελ θιάζε Crithmo-Staticetea Br.-Bl.
1947, ηελ ηάμε Crithmo-Staticetalia Mol. 1934 και ηελ ζπλέλσζε Crithmo-Staticion
Mol. 1934. Ο Mayer (1995) ρξεζηκνπνηεί αληίζηνηρα ηα νλόκαηα Crithmo-Limonietea (etalia) θαη Crithmo-Limonion. Οη θπηνθνηλόηεηεο ησλ βξαρσδώλ αθηώλ ηεο Σήινπ
απνηεινύληαη από κηθξό αξηζκό αινθπηηθώλ εηδώλ, από ηα νπνία αλαθέξνπκε ηα
θπξίαξρα πνπ είλαη θαη ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο θιάζεο, ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπλέλσζεο:
Crithmum maritimum, Limonium ocymifolium, Limonium graecum, Silene sedoides,
Reichardia picroides, Lotus cytisoides, Parapholis incurva, θ.ά.
γ.2. Ακκώδεηο αθηέο. H Σήινο έρεη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο ακκώδεηο αθηέο κε
θπηνθάιπςε κηθξόηεξε από 20%, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από κηθξό αξηζκό εηδώλ
όπσο ηα: Cakile maritima, Salsola kali θαη Matthiola tricuspidata πνπ αλήθνπλ ζηε
ζπλέλσζε Euphorbion peplis R.Tx. 1950, ζηελ ηάμε Euphorbietalia peplis R.Tx. 1950
θαη ηελ θιάζε Cakiletea maritimae R.Tx. et Preis. 1950, θαζώο θαη Elymus farctus,
Eryngium maritimum (ζηα ζεκεία όπνπ αλαπηύζζνληαη κηθξέο πξσηνγελείο ζίλεο) πνπ
αλήθνπλ ζηε ζπλέλσζε Ammophilion arenariae Br.-Bl. et Tux. 1943, ζηελ ηάμε
Ammophiletalia arenariae Br.-Bl. et Tux. 1943 θαη ηελ θιάζε Ammophiletea Br.-Bl. et
Tux. 1943. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε παξνπζία ηνπ θξίλνπ ηεο παξαιίαο
(Pancratium maritimum). Δίδε όπσο ηα Juncus heldreichianus subsp. heldreichianus
θαη Scirpus holoschoenus επηθξαηνύλ ζε επίπεδεο πεξηνρέο πνπ θαηά ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν θαηαθιύδνληαη από λεξά.
δ. Βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνί κεγάιεο θιίζεο. Οη θπηνθνηλόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη
ζε αζβεζηνιηζηθνύο βξάρνπο θιίζεο >45%, παξάθηηνπο αιιά θαη εζσηεξηθνύο,
θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε Asplenietea rupestris (H. Meier) Br.-Bl. 1934, ηελ ηάμε
Cirsietalia chamaepeucis Horvat 1974 θαη ηε ζπλέλσζε Inulion heterolepis Horvat
1974. Κπξίαξρα είδε ζε απηνύο ηνπο ζρεκαηηζκνύο είλαη ηα: Campanula hagielia, Inula
heterolepis, Rosularia serrata, Ptilostemon chamapeuce, Dianthus fruticosus subsp.
rhodius.
Γ. Σημανηικοί ηύποι οικοηόπυν

Οη ηύπνη νηθνηόπσλ πνπ απαληνύλ ζηελ Σήιν θαη πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είλαη νη παξαθάησ (κε αζηεξίζθν ζεκεηώλνληαη νη ηύπνη
νηθνηόπσλ πξνηεξαηόηεηαο):
1120* Πνζεηδσλίεο
1210 Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ ησλ νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο
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1240 Απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο κε είδε ηνπ γέλνπο Limonium
2110 Τπνηππώδεηο θηλνύκελεο ζίλεο
3170* Μεζνγεηαθά επνρηθά ηέικαηα
5330 Γηαπιάζεηο ή ζρεκαηηζκνί ή ζακλώδεηο θπηνθνηλσλίεο κε Euphorbia
dendroides
5340 Πξηλώλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (κε Quercus aucheri)
5420 Φξύγαλα Sarcopoterium spinosum
6220* Φεπδνζηέππα κε αγξσζηώδε θαη κνλνεηή θπηά (Thero-Brachypodietea)
8210 Υαζκνθπηηθή βιάζηεζε βξαρσδώλ πξαλώλ/ Αζβεζηόθηιεο ππνδηαηξέζεηο
8217 Αζβεζηνιηζηθά βξάρηα ηνπ Αηγαίνπ
8310 πήιαηα ησλ νπνίσλ δελ γίλεηαη ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε
8330 Θαιάζζηα ζπήιαηα εμ’νινθιήξνπ ή θαηά ην ήκηζπ θάησ από ηελ επηθάλεηα
ηεο ζάιαζζαο
92D0 Παξόρζηα δάζε-ζηνέο ηεο ζεξκήο Μεζνγείνπ (Nerio-Tamariceteae) θαη ηεο
Ννηην-Γπηηθήο Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ (Securigerion tinctoriae)
9320 Γάζε κε Olea θαη Ceratonia
9350 Γάζε κε Quercus macrolepis
Σςνοπηική αξιολόγηζη θςζικού πεπιβάλλονηορ

ηελ Σήιν απαληνύλ 16 ηύπνη νηθνηόπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο
92/43/ΔΟΚ από ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο είλαη ηύπνη πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία. Όζνλ
αθνξά ηα ζεκαληηθά είδε, ζηελ Σήιν απαληνύλ 2 ειιεληθά ελδεκηθά είδε θαη 5 αηγηαθά
ελδεκηθά. Δπηπιένλ, 34 άιια ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά είδε ιόγσ ηεο
πεξηνξηζκέλεο ηνπο εμάπισζεο ζην Αηγαίν θαη ηα παξάιηα ηεο Αλαηνιίαο. Η
αμηνιόγεζε ησλ 9 εηδώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ζπάληα ή θηλδπλεύνληα ζηελ
Διιάδα ζύκθσλα κε δηεζλείο θαηαιόγνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλ. 3.
Δίλαη απαξαίηεηε ε έληαζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία θαη
ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαη ησλ πιεζπζκώλ ησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ
πνπ απαληνύλ ζηελ πεξηνρή θαη απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κία ζπλνιηθή
δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Σήιν θαη ηηο λεζησηηθέο
πεξηνρέο ζην ζύλνιό ηνπο. Μία αιιαγή ζηε ρξήζε γεο, ε νπνία ζε κία επεηξσηηθή
πεξηνρή ζα είρε ίζσο ακειεηέεο επηπηώζεηο, ζε έλα κηθξό λεζί ζα κπνξνύζε λα είλαη
θαηαζηξνθηθή.
Kαηάζηαζη θςζικού πεπιβάλλονηορ και πποηάζειρ διασείπιζηρ

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Σήιν είλαη αξθεηά
ππνβαζκηζκέλε θαη απηό νθείιεηαη ζηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ρώξα θαη αθνξνύλ θπξίσο ηελ έληνλε βόζθεζε, ηηο ππξθαγηέο, ηε δεκηνπξγία
ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα έξγα νδνπνηίαο πνπ έρνπλ γίλεη ζην λεζί. Μία
ινγηθή δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή ζα κπνξνύζε λα ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ κε ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαη ησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ. Θα πξέπεη,
ζπλεπώο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ληόπηνπ
πιεζπζκνύ γηα ηελ αλεθηίκεηε αμία ησλ θπζηθώλ λεζησηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ.
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Οη θπζηθέο δηεξγαζίεο εμέιημεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νη αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηόηεηεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. Παξά ην
γεγνλόο όηη νη αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο πνπ αζθνύληαη ζηελ Σήιν θαιύπηνπλ
ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο έθηαζήο ηεο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε ζρεηηθή αιινίσζε ηα
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ε θαηάζηαζε ζεσξείηαη αλαζηξέςηκε ζηα πιαίζηα ελόο ζσζηνύ
αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα ιακβάλεη ππ’όςε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ
Πίλαθαο 3. Αμηνιόγεζε ζεκαληηθώλ εηδώλ πνπ απαληνύλ ζηελ Σήιo. 1: R, rare in
Greece θαη V, vulnerable in Greece. 2: Α 100%>p>15%, B 15%>p>2%, Γ 2%>p>0, Γ
κε ζεκαληηθόο πιεζπζκόο. 3: Α εμαηξεηηθή δηαηήξεζε, Β θαιή δηαηήξεζε, Γ Μέηξηα ή
ππνβαζκηζκέλε. 4: Α απνκνλσκέλνο (ζρεδόλ) πιεζπζκόο, Β κε απνκνλσκέλνο
πιεζπζκόο αιιά βξίζθεηαη ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο, Γ κε απνκνλσκέλνο
πιεζπζκόο κε κεγάιε εμάπισζε 5: Α εμαηξεηηθή αμία, Β θαιή αμία, Γ ζεκαληηθή αμία.
Taxon (Κυδικόρ ηύπος
οικοηόπος) Αιηία ενδιαθέπονηορ (1)

Πληθςζμόρ
(2)

Γιαηήπηζη
(3)

Απομόνυζη
(4)

Σςνολική
εκηίμηζη
(5)

Campanula hagielia
A
A
B
Α
(8210) –WCMC: R
Carthamus leucocaulos
B
B
Γ
Β
(5420) –Διιεληθό
ελδεκηθό
Dianthus fruticosus subsp.
A
A
Β
Α
rhodius (8210)
–WCMC: R
Limonium ocymifolium
B
B
Γ
Β
(1240) –Διιεληθό
ελδεκηθό
Medicago heyniana
A
B
Β
Α
(5420) –WCMC: V
Quercus aucheri (5420)
A
B
Β
Α
–WCMC: R
Trigonella rechingeri
A
A
Β
Α
(1240) –WCMC: R
Verbascum mykales
A
B
Β
Α
(5420) –WCMC: R
Verbascum symes (5420)
A
B
Β
Α
–WCMC: R
ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη
αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Παξάγνληεο νη νπνίνη ζα θαζνξίζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ βηνηηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ
λεζηνύ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ξόιν ηνπ αλζξώπνπ θαζώο θαη ηε κνξθή θαη ηελ
έληαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη: ε δόκεζε,
ε δηάλνημε δξόκσλ, ε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή ππεξεθκεηάιιεπζε, ν καδηθόο
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ηνπξηζκόο (εζσηεξηθόο θαη δηεζλήο), ε ππεξάληιεζε λεξνύ από ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα,
ηα ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ, ε εγθαηάιεηςε ηνπ λεζηνύ από ηνπο θαηνίθνπο θαη ε
απνπζία παξαδνζηαθώλ κνξθώλ αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δηαρείξηζεο. Όπσο είλαη
πξνθαλέο νη παξαπάλσ παξάγνληεο δελ δξνπλ αλεμάξηεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ,
γη’απηό θαη δελ κπνξεί λα αλαιπζνύλ μερσξηζηά. ε θάπνηα έθηαζε πνιιέο από ηηο
παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο επηβάιιεηαη λα ιάβνπλ ρώξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθώλ
ππνδνκώλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ. Γηα
παξάδεηγκα, ε δόκεζε γηα θαηνηθία ή/θαη μελνδνρεηαθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
ρώξα ηόζν ζε πεξηνρέο όζν θαη ππό πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε
ηεο αηζζεηηθήο αιιά θαη ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνύ.
Σν νδηθό δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε βαζκό πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο
ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ηνπ λεζηνύ αιιά ρσξίο ππεξβνιέο ηόζν ζην
ζπλνιηθό κήθνο όζν θαη ζε πιάηνο. Iδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ
απνηξνπή δηάλνημεο δξόκσλ κε ηειηθό πξννξηζκό ηηο ιίγεο ακκώδεηο παξαιίεο ηνπ
λεζηνύ (π.ρ. θάθε, Λεζξά, θ.ι.π.). Κάηη ηέηνην ζα είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηόζν γηα
ηηο παξαιίεο απηέο θαζ’απηέο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα ‘ιεηηνπξγήζνπλ’ σο καδηθέο
πιαδ, όζν θαη γηα ηηο ξεκαηηέο από ηηο νπνίεο πηζαλόλ ζα δηέιζνπλ ηέηνηνη δξόκνη νη
νπνίεο απνηεινύλ βηόηνπνπο κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο γηα ην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ
θαη ηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα ηνπ λεζηνύ.
Μία πνιύ ελδηαθέξνπζα ζηξαηεγηθή, ε νπνία έρεη ήδε πξνηαζεί (Σδαλνπδάθεο
1992, Panitsa & Tzanoudakis 1996), είλαη ε αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή.
Σα λεζηά θαη νη κηθξνλεζίδεο πξνζθέξνληαη γηα νηθνηνπξηζκό αθνύ νη δηαδξνκέο (κε ηα
πόδηα ή κε θάπνην κηθξό πισηό κέζν) πνπ ζα πξέπεη λα δηαλύζεη θαλείο γηα λα
επηζθεθζεί θάπνην ζεκαληηθό βηόηνπν θαη λα δεη ή λα θσηνγξαθήζεη θάπνην ζπάλην
θπηηθό είδνο είλαη πνιύ κηθξέο ζπγθξηλόκελεο κε εθείλεο ηεο επεηξσηηθήο μεξάο. Η
αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνύ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπίσλ, ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, ηεο πνηθηιίαο βηνηόπσλ, ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ εηδώλ, πξνϋπνζέηεη
ηα αθόινπζα:
Ξεθαζάξηζκα ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο
Οινθιεξσκέλεο έξεπλεο γηα ηε ρισξίδα, ηε βιάζηεζε θαη ηελ παλίδα
Πξνζδηνξηζκόο θαηάιιεινπ ρξόλνπ θαη δηαδξνκώλ γηα ηνπο επηζθέπηεο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαηάξαμε ηεο θπζηθήο δσήο θαη
Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ ππεύζπλσλ γηα ηε δηνξγάλσζε
επηζθέςεσλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο
Σν δεηνύκελν είλαη ε αξκνληθή ζπλύπαξμε αλζξώπνπ θαη θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη όρη ν εθηνπηζκόο ηνπ κελ από ηα δε ή αληίζηξνθα. Η αξκνληθή απηή ζπλύπαξμε
πξνϋπνζέηεη ζσζηό ζρεδηαζκό, ζσζηή πεξηβαιινληηθή κειέηε, θαζνξηζκό ζηόρσλ κε
βάζε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ην αλζξώπηλν θνξηίν πνπ κπνξεί λα δερζεί ην λεζί
θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ.
Δςσαπιζηίερ

Δπραξηζηνύκε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαζώο θαη ην Γήκν Μεγάινπ Υσξηνύ Σήινπ γηα ηε
δηεπθόιπλζή καο θαηά ηελ εξγαζία ππαίζξνπ.
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Ανοζοκσηοτημικός ενηοπιζμός ηης γ-ζφληνίνης ζηα ζσζηήμαηα
μικροζφληνίζκφν και ζε παρακρσζηάλλοσς ζφληνίνης ζε
διαιρούμενα κύηηαρα ανώηερφν θσηών
Παληεξήο Ε.1, Απνζηνιάθνο Π.1, Gräf R.2 & Γαιάηεο Β.1
1

2

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, 157 84 Αζήλα.
Zellbiologie, Adolf-Butenandt-Institut, Universität München, München, Germany.

Περίληυη
Η θαηαλνκή ηεο γ-ζσιελίλεο κειεηήζεθε κε αλνζνθζνξηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θπηηαξηθνύ θύθινπ ζε βιαζηεηηθά θύηηαξα βξπνθύησλ, ελόο πηεξηδόθπηνπ θαη ελόο
αγγεηόζπεξκνπ θπηνύ. Η γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη ζε όιν ην κήθνο ησλ
κηθξνζσιελίζθσλ, ζε θάζε ζηάδην ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, ελώ απνπζηάδεη από
νπνπδήπνηε αιινύ ζην θύηηαξν. Σε θύηηαξα πνπ νη κηθξνζσιελίζθνη έρνπλ
απνπνιπκεξηζηεί κεηά από επίδξαζε κε νξπδαιίλε, δελ εληνπίδεηαη θαζόινπ γζσιελίλε, ελώ ζε θύηηαξα πνπ επαλαθάκπηνπλ κεηά από ηελ επίδξαζε, απηή
αθνινπζεί κε αθξίβεηα ην πξόηππν ησλ επαλεκθαληδόκελσλ κηθξνζσιελίζθσλ. Σε
θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ παξαθξπζηάιινπο ζσιελίλεο, ιόγσ επίδξαζεο κε θνιρηθίλε, ε
γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηνύο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο
ππνζηεξίδνπλ νηη, ζηα θπηηθά θύηηαξα, ε γ-ζσιελίλε δελ έρεη θάπνην ηδηαίηεξν ξόιν
ζηε δεκηνπξγία ησλ κηθξνζσιελίζθσλ αιιά είλαη πηζαλό λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηνπο
κεραληζκνύο ζηαζεξνπνίεζήο ηνπο.

Immunolocalization of γ-tubulin in microtubule arrays and tubulin
paracrystals in dividing cells of higher plants
Panteris E.1, Apostolakos P.1, Gräf R.2 & Galatis B.1
1

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, GR-157 84 Athens,
Greece.
2
Zellbiologie, Adolf-Butenandt-Institut, Universität München, München ,Germany.

Abstract
The distribution of γ-tubulin throughout the cell cycle in dividing vegetative cells of
liverworts, a fern and an angiosperm was studied with immunofluorescence
microscopy. γ-Tubulin is present along the whole length of the microtubules, at every
cell cycle stage, being absent from any other cell site. γ-Tubulin is absent from
microtubule-free, oryzalin-treated cells. In cells recovering after oryzalin treatment, γ-
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tubulin colocalizes with the reappearing microtubules. γ-Tubulin is also exclusively
present in tubulin paracrystals, which form in colchicine-treated cells. According to the
above observations, it seems that, in plant cells, γ-tubulin has no definite role in
microtubule nucleation but it may be, in some way, associated with their stabilization.
Ειζαγφγή
Έρεη ππνζηεξηρζεί επξύηαηα νηη ε γ-ζσιελίλε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ (ΜΣ), θαζώο εληνπίδεηαη εηδηθά ζηα θέληξα
νξγάλσζήο (ΚΟΜ) ηνπο ζε δσηθά θύηηαξα θαη κύθεηεο (Joshi & Palevitz 1996,
Balzcon 1996, Marc 1997, Vaughn & Harper 1998). Η παξνπζία ηεο ζε δηάθνξα
θπηηθά θύηηαξα, ζην ζεσξνύκελν σο (-) άθξν ησλ ΜΣ, ζρεηίζηεθε επίζεο κε αλάινγεο
δηαδηθαζίεο θαη ε θαηαλνκή ηεο ζεσξήζεθε νηη ζα πξνζδηόξηδε ηηο ζέζεηο ησλ ΚΟΜ
ζηα θύηηαξα απηά (Liu et al. 1993, McDonald et al. 1993, Hoffman et al. 1994, Li &
Joshi 1995). Ωζηόζν, ε παξνπζία γ-ζσιελίλεο θαηά κήθνο ησλ ΜΣ θαη όρη κόλν ζηα
ΚΟΜ, ηόζν ζε δσηθά όζν θαη ζε θπηηθά θύηηαξα, έδεημε νηη ν πηζαλόο ξόινο ηεο
κπνξεί λα είλαη αξθεηά πην ζύλζεηνο απ’ ό,ηη αξρηθά ππνηέζεθε (Lajoie-Mazenc et al.
1996, Hoffman et al. 1994, Moudjou et al. 1996, Joshi & Palevitz 1996). Εηδηθόηεξα γηα
ηα θπηηθά θύηηαξα, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη ελαιιαθηηθνί ξόινη γηα ηε γ-ζσιελίλε,
ζρεηηθνί κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δνκή ή ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ΜΣ (βιέπε Joshi &
Palevitz 1996, Balzcon 1996, Vaughn & Harper 1998).
Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο παξαπάλσ αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζηελ παξνύζα
εξγαζία κειεηήζεθε ε θαηαλνκή ηεο γ-ζσιελίλεο κε αλνζνθζνξηζκό ζε δηαηξνύκελα
βιαζηεηηθά θύηηαξα ησλ βξπνθύησλ Marchantia peleacea θαη Lunularia cruciata, ηνπ
πηεξηδόθπηνπ Adiantum capillus-veneris θαη ηνπ αγγεηόζπεξκνπ Vigna sinensis.
Επηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύηηαξα επεξεαζκέλα κε νξπδαιίλε πνπ ζηεξνύληαη ΜΣ,
θαζώο θαη θύηηαξα πνπ πεξηέρνπλ παξαθξπζηάιινπο ζσιελίλεο νη νπνίνη
ζρεκαηίδνληαη κεηά από επίδξαζε κε θνιρηθίλε. Γηα ηελ αλνζνεληόπηζε ηεο γζσιελίλεο ρξεζηκνπνηήζεθε πνιπθισληθό αληίζσκα γηα ηελ αληίζηνηρε πξσηετλε ηνπ
Dictyostelium discoideum (Euteneuer et al. 1998), ελώ παξάιιεια έγηλε αλνζνεληόπηζε
α- θαη β-ζσιελίλεο κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα.
Αποηελέζμαηα
Η γ-ζσιελίλε, θαη ζηα 4 θπηηθά είδε πνπ κειεηήζεθαλ, εληνπίδεηαη ζε όια ηα
ζπζηήκαηα ΜΣ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε θάζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ:
Πξνπξνθαζηθή δώλε ΜΣ θαη πεξηππξεληθό ζύζηεκα ΜΣ θαηά ηελ πξνπξόθαζε (Εηθ.
1-4), πξνθαζηθή άηξαθην, ΜΣ θηλεηνρώξσλ θαη ζθειεηνύ ηεο αηξάθηνπ θαηά ηε
κεηάθαζε θαη αλάθαζε (Εηθ. 5-8), θξαγκνπιάζηε θαη πεξηππξεληθνύο/πεξηθεξεηαθνύο
ΜΣ θαηά ηελ ηειόθαζε/θπηνθίλεζε (Εηθ. 9-12). Σηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα ε γζσιελίλε εληνπίδεηαη νκνηόκνξθα ζε όιν ην κήθνο ησλ ΜΣ, ρσξίο θακηά πξνηίκεζε
γηα ηα ππνηηζέκελα (-) ή (+) άθξα ηνπο. Εληνλόηεξε ζήκαλζε παξαηεξείηαη ζηνπο
πόινπο ηεο πξνπξνθαζηθήο/πξνθαζηθήο αηξάθηνπ ζηα βξπόθπηα (Εηθ. 1), θάηη πνπ
κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζύγθιηζε πνιιώλ ΜΣ ζε απηά ηα ζεκεία. Πέξα από ηνπο ΜΣ,
ε γ-ζσιελίλε δελ εληνπίδεηαη ζε θακηά άιιε ζέζε ησλ δηαηξνύκελσλ θπηηάξσλ.
Κύηηαξα ηνπ θπηνύ Adiantum capillus-veneris επεξεαζκέλα γηα 6 ώξεο κε δηάιπκα
νξπδαιίλεο δελ πεξηέρνπλ θαζόινπ ΜΣ. Σηα θύηηαξα απηά δελ παξαηεξείηαη θαζόινπ
ζήκαλζε γ-ζσιελίλεο. Σε θύηηαξα ηνπ ίδηνπ θπηνύ πνπ επαλαθάκπηνπλ από ηελ
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Εηθόλεο 1-16. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, αλνζνεληόπηζε γ-ζσιελίλεο ζε δηαηξνύκελα θύηηαξα
(X1000). 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, αλνζνεληόπηζε α- ή/θαη β-ζσιελίλεο ζηα ίδηα θύηηαξα
(Χ1000). 1, 2, θύηηαξν βξπνθύηνπ ζε πξνπξόθαζε (ε ζήκαλζε ηεο γ-ζσιελίλεο είλαη
ηδηαίηεξα έληνλε ζηνπο πόινπο ηνπ πεξηππξεληθνύ ζπηήκαηνο ΜΣ, βι. βέιε ζηελ Εηθ.1).
3, 4, πξνπξνθαζηθό θύηηαξν πηεξηδνθύηνπ (ε γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη ζηελ
πξνπξνθαζηθή δώλε ΜΣ, βι. βέιε ζε Εηθ. 3 & 4). 5, 6, θύηηαξν πηεξηδνθύηνπ ζε
κεηάθαζε (ε γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη ζηελ άηξαθην). 7, 8, αλαθαζηθό θύηηαξν
βξπνθύηνπ (ε γ-ζσιελίλε ζηελ αθνινπζεί πηζηά ην πξόηππν ησλ ΜΣ). 9, 10,
θξαγκνπιάζηεο από θύηηαξν αγγεηόζπεξκνπ (ε γ-ζσιελίλε αθνινπζεί πηζηά ην
πξόηππν ησλ ΜΣ). 11, 12, κεηαηεινθαζηθό θύηηαξν πηεξηδνθύηνπ (πνιινί λένη ΜΣ
εληνπίδνληαη ζην ζπγαηξηθό ηνίρσκα, βι. βέινο ζε Εηθ. 12 θαη ζηελ ίδηα πεξηνρή
ππάξρεη έληνλε ζήκαλζε γ-ζσιελίλεο, βι. βέινο ζε Εηθ. 11). 13, 14, θύηηαξν πνπ
αλαθάκπηεη από επίδξαζε νξπδαιίλεο (νη ΜΣ είλαη νξγαλσκέλνη ζε ηξηκεξή
θξαγκνπιάζηε, βι. Εηθ. 14, ζηνλ νπνίν εληνπίδεηαη θαη ε γ-ζσιελίλε βι. Εηθ. 13). 15,
16, θύηηαξν πνπ πεξηέρεη παξαθξπζηάιινπο α- θαη β-ζσιελίλεο (ε γ-ζσιελίλε
αθνινπζεί ην πξόηππν ηνπ δηθηύνπ ησλ παξαθξπζηάιισλ, βι. Εηθ. 15).

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

355

νξπδαιίλε θαη λένη ΜΣ επαλεκθαλίδνληαη (Εηθ. 14), ε γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη
απνθιεηζηηθά πάλσ ζε απηνύο ηνπο λένπο ΜΣ (Εηθ. 13), ρσξίο λα πξνεγείηαη ηεο
εκθάληζεο ησλ ηειεπηαίσλ. Κύηηαξα ηνπ θπηνύ Vigna sinensis επεξεαζκέλα από
δηάιπκα θνιρηθίλεο πεξηέρνπλ έλα δίθηπν από παξαθξπζηάιινπο ζσιελίλεο αιιά όρη
ΜΣ (Εηθ. 16). Σηα θύηηαξα απηά ε γ-ζσιελίλε εληνπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο
παξαθξπζηάιινπο, ησλ νπνίσλ ιίγν-πνιύ αθνινπζεί ην πξόηππν (Εηθ. 15).
Σσμπεράζμαηα
Σύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαίλεηαη ζαθώο νηη ε γ-ζσιελίλε δελ
εθδειώλεη θακηά πξνηίκεζε γηα θάπνην από ηα άθξα ησλ ΜΣ, νύηε γηα νπνηαδήπνηε
άιιε ζέζε ηνπ θπηηάξνπ πέξαλ ησλ ΜΣ. Αληίζεηα, ε νκνηνκνξθία κε ηελ νπνία ε
πξσηετλε απηή θαηαλέκεηαη, ηόζν θαηά κήθνο ησλ ΜΣ όζν θαη ζηνπο
παξαθξπζηάιινπο ηεο ζσιελίλεο, ππνζηεξίδεη νηη απηή δελ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηα
ΚΟΜ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ΜΣ γεληθόηεξα. Είλαη πηζαλό νηη ε γ-ζσιελίλε ζπκβάιιεη
ζηε ζπγθξόηεζε ή/θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ΜΣ, ζρεηηδόκελε θαηά ηξόπν γεληθόηεξν κε
ηελ α- θαη β-ζσιελίλε (βι. επίζεο Joshi & Palevitz 1996, Balzcon 1996, Vaughn &
Harper 1998).
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Καηαγξαθή θαη θαηαλνκή ησλ απηνθπώλ θπηώλ ζηνλ
θάζεην άμνλα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο
(πεξηαζηηθό δάζνο Σέηρ-Σνπ έσο Νέα Παξαιία)
Παξραξίδνπ Π., Κξίγθαο Ν. & Κνθθίλε Σ.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο & Φπηνγεωγξαθίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί ηκήκα κηαο επξύηεξεο έξεπλαο ηεο
ριωξίδαο ζηελ αζηηθή θαη πεξηαζηηθή Θεζζαινλίθε, είλαη ε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη
κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηωλ απηνθπώλ θπηώλ ηνπ θαζέηνπ άμνλα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο
ηεο πόιεο. Παξνπζηάδνληαη νη πινπζηόηεξεο ζε αξηζκό taxa νηθνγέλεηεο (ζπλνιηθά 233
taxa). Τν 50% ηωλ taxa βξέζεθε κόλν ζε θάπνην από ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο,
ελώ κόλν 20 ήηαλ θνηλά ζε όια ηα ηκήκαηα. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο
ππνδεηθλύεηαη όηη αθόκα θαη ζε κηθξή γεωγξαθηθά έθηαζε παξαηεξνύληαη έληνλεο
κεηαβνιέο ηεο ριωξηδηθήο ζύλζεζεο θαηά ηε κεηάβαζε από ην «θπζηθό» ζην αζηηθό
πεξηβάιινλ.

Identification and distribution of the wild growing plants along the
vertical axis of the central area of Thessaloniki
(suburban Seih-Sou forest to Nea Paralia)
Parcharidou P., Krigas N. & Kokkini S.
Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, Department of Botany, School of
Biology, Aristotle University, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The aim of the present work, which is part of a wider research project on the urban
and suburban flora of Thessaloniki, is the collection, taxonomic identification and study
of the distribution of the wild growing plants along the vertical axis of the central area of
Thessaloniki. The richest in number of taxa families are presented here (233 taxa in
total). The 50% of the taxa has not been found in more than one of the area sections,
whereas only 20 taxa were found in all sections. It is suggested that, despite the
geographically small area, intense changes in floral composition are observed along the
transition from the «natural» to the urban environment.
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Δηζαγσγή
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί ηκήκα κηαο επξύηεξεο έξεπλαο ηεο ριωξίδαο ζηελ
αζηηθή θαη πεξηαζηηθή Θεζζαινλίθε (Krigas et al. 1999). Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
ζπιινγή θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απηνθπώλ θπηώλ ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο θεληξηθήο
πεξηνρήο ηεο πόιεο θαη ε κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζε κηα πεξηνρή κεηάβαζεο από ην
«θπζηθό» ζην αζηηθό πεξηβάιινλ.
Mέζνδνη θαη πιηθά
Η πεξηνρή κειέηεο (Δηθ. 1) θαιύπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 1,5 km2 από ην δάζνο
Σέηρ-Σνπ έωο ηε Νέα Παξαιία (κήθνο: 2,8 km, κέγηζην πιάηνο: 0,55 km) θαη βξίζθεηαη
ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο
ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ δεηγκάηωλ πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε κε βάζε ηνπο Davis
1965-1985, Tutin et al. 1968-1980, Pignatti 1982, Tutin et al. 1993 θαη Strid & Tan
1997. Γηα ηε κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηωλ απηνθπώλ θπηώλ ζηελ πεξηνρή νξίζηεθαλ 4
επηκέξνπο ηκήκαηα (Δηθ. 1).
Απνηειέζκαηα-Σπδήηεζε
Καηά ηελ πεξίνδν 4/5/1999 - 28/5/2000 ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 2533 δείγκαηα
θπηώλ. Ο κέρξη ζήκεξα ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ δεηγκάηωλ έδεημε ηελ ύπαξμε
360 taxa (είδε θαη ππνείδε). Οη πινπζηόηεξεο ζε αξηζκό taxa νηθνγέλεηεο είλαη νη
Compositae (55 taxa), Gramineae (51), Leguminosae (39), Cruciferae (23), Labiatae
(18), Umbelliferae (18), Caryophyllaceae (18) θαη Lilliaceae (11), πνπ
αληηπξνζωπεύνπλ ζπλνιηθά 233 taxa.
Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαλνκήο ηωλ απηνθπώλ θπηώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο
αλαιύζεθε ε εμάπιωζε 233 taxa ζηα 4 ηκήκαηά ηεο (Δηθ. 1). Τν 50% ηνπ ζπλόινπ (117
taxa) βξέζεθε κόλν ζε έλα από ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ηκήκα Α: 35%,
ηκήκα Β: 3%, ηκήκα Γ: 10%, ηκήκα Γ: 2%). Τα taxa πνπ βξέζεθαλ κόλν ζην ηκήκα Α
είλαη 81 θαη θύνληαη ζπλήζωο ζε βξαρώδεηο ζέζεηο θαη μέθωηα ηνπ πεπθνδάζνπο π.ρ.
Acinos alpinus subsp. majoranifolius, Scutellaria albida, Anthyllis hermanniae, Allium
paniculatum subsp. paniculatum θαη Scilla autumnalis, ή ζε ξέκαηα π.ρ. Mentha
aquatica, Berula erecta θαη Nasturtium officinale. Τα taxa πνπ βξέζεθαλ κόλν ζην
ηκήκα Β είλαη 7 θαη θύνληαη ζηα πξαλή ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ π.ρ. Triticum aestivum,
Zea mays θαη Aegilops geniculata, ηωλ νπνίωλ ε παξνπζία πηζαλόλ λα ζρεηίδεηαη κε
παιαηόηεξεο θαιιηέξγεηεο ή κεηαθνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ. Τα taxa πνπ βξέζεθαλ
κόλν ζην ηκήκα Γ είλαη 23 θαη θύνληαη ζπλήζωο ζε θαζαηξεζέληα πιηθά (κπάδα) θαη
ζρηζκέο πεδνδξνκίωλ όπωο ηα Calepina irregularis, Sinapis arvensis θαη Eleusine
tristachya. Τέινο, 5 taxa βξέζεθαλ κόλν ζην ριννηάπεηα ηωλ πάξθωλ-παξηεξηώλ ηνπ
ηκήκαηνο Γ π.ρ. Rorippa sylvestris θαη Trifolium resupinatum.
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Δηθόλα 1. Πνιενδνκηθόο ράξηεο ηνπ θαζέηνπ άμνλα ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο
Θεζζαινλίθεο. Α, Β, Γ, Γ: ηα ηκήκαηα πνπ νξίζηεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηωλ
απηνθπώλ θπηώλ (ε έθηαζή ηνπο δίδεηαη ωο % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο). Τκήκα Α:
Τερλεηό πεπθνδάζνο Σέηρ-Σνπ (Pinus brutia). Τκήκα Β: Πξαλή θαη δηαρωξηζηηθή
λεζίδα πεξηθεξεηαθήο νδνύ. Τκήκα Γ: Άθξεο δξόκνπ θαη θαζαηξεζέληα πιηθά (κπάδα)
ζην αζηηθό ζπγθξόηεκα. Τκήκα Γ: Πάξθα-παξηέξηα ηεο πεξηνρήο ηεο Νέαο Παξαιίαο.
Τα δηαγξάκκαηα δίλνπλ ηνλ αξηζκό ηωλ taxa (% ηνπ ζπλόινπ) γηα θάζε ηκήκα.

Μόλν 20 taxa (8,6% ηνπ ζπλόινπ) βξέζεθαλ ζε όιε ηελ πεξηνρή κειέηεο. Δίλαη
θπξίωο κνλνεηή taxa θαη έρνπλ κεζνγεηαθή ή θνζκνπνιηηηθή εμάπιωζε π.ρ. Senecio
vulgaris, Sonchus oleraceus, Crepis sancta, Hordeum murinum subsp. leporinum,
Bromus madritensis θαη Lophochloa cristata.
Όπωο θαίλεηαη ζηνλ Πίλ. 1, νη ριωξηδηθέο ζπγγέλεηεο κεηαμύ ηωλ δηαθνξεηηθώλ
ηκεκάηωλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη κεγαιύηεξεο κεηαμύ ηωλ νκόξωλ ηκεκάηωλ (Α-Β,
Α-Γ, Β-Γ, Γ-Γ) θαη κηθξόηεξεο κεηαμύ ηωλ δύν «πόιωλ» ηεο πεξηνρήο, δειαδή κεηαμύ
ηνπ δάζνπο Σέηρ-Σνπ θαη ηωλ πάξθωλ-παξηεξηώλ ηεο Νέαο Παξαιίαο (ηκήκαηα Α θαη
Γ).
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Πίλαθαο 1. Χιωξηδηθέο ζπγγέλεηεο ηωλ ηκεκάηωλ Α, Β, Γ θαη Γ ηνπ θαζέηνπ άμνλα ηεο
θεληξηθήο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο (ζπληειεζηήο νκνηόηεηαο Sörensen).
Τκήκα
Α
Β
Γ
Γ

Α

Β
49,8%

Γ
51,7%
50,8%

Γ
31,5%
36,9%
49,1%

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ππνδεηθλύνπλ όηη αθόκα
θαη ζε κηθξή γεωγξαθηθά έθηαζε παξαηεξνύληαη έληνλεο κεηαβνιέο ηεο ριωξηδηθήο
ζύλζεζεο θαηά ηε κεηάβαζε από ηε «θύζε» ζηελ πόιε.
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Η ζεηηθή επίδξαζε ηεο απμεκέλεο ππεξηώδνπο-Β αθηηλνβνιίαο ζηελ
επηθνληαζηηθή επηηπρία ηνπ είδνπο Malcolmia maritima (L.) R. Br.
Πεηξνπνύινπ Γ., Γεσξγίνπ Ο., Γηαλλόπνπινο Γ., Ψαξάο Γ. & Μαλέηαο Ι.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεξίιεςε
Νεαξά θπηά Malcolmia maritima (L.) R. Br. αλαπηύρζεθαλ ζε ζπλζήθεο ππαίζξνπ
δερόκελα ηελ επίδξαζε ηόζν ηεο θπζηθήο ππεξηώδνπο-Β (UV-B) αθηηλνβνιίαο όζν θαη
απμεκέλεο θαηά ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ελδερόκελε 15% κείσζε ηνπ
ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξώλ. Η απμεκέλε UV-B αθηηλνβνιία
ρσξίο λα επεξεάζεη ηε βιαζηεηηθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ, επέθεξε αύμεζε ζην μεξό
βάξνο ησλ θαξπώλ, ην κέγεζνο ησλ αλζέσλ, ηελ επηθάλεηα ηνπ λεθηαξίνπ θαη ηνλ όγθν
ηνπ παξαγνκέλνπ λέθηαξνο. Δπηπιένλ ηα UV-B θπηά παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε
επηθνληαζηηθή θαη αλαπαξαγσγηθή επηηπρία.

The positive effect of enhanced UV-B radiation on pollination success
of Malcolmia maritima (L.) R. Br.
Petropoulou Y., Georgiou O., Giannopoulos D., Psaras G. & Manetas Y.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
Malcolmia maritima (L.) R. Br. seedlings were grown in the field under ambient or
ambient plus supplemental UV-B radiation, simulating a 15% ozone depletion over
Patras. Enhanced UV-B radiation increased fruit dry weight, flower and nectary size as
well as nectar volume without affecting vegetative development of the plants. UV-B
plants showed also a higher pollination and reproductive success.
Εηζαγσγή
Η κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο έρεη σο επαθόινπζν ηελ αύμεζε
ησλ επηπέδσλ ηεο UV-B αθηηλνβνιίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Τν επηζηεκνληθό
ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο UV-B αθηηλνβνιίαο ζηνπο νξγαληζκνύο εληάζεθε αθ’
όηνπ δηαπηζηώζεθε ζνβαξή κείσζε ηνπ πάρνπο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ
όδνληνο, ιόγσ αλζξσπνγελώλ θπξίσο παξεκβάζεσλ, πάλσ από ηελ Αληαξθηηθή (1985) ζε
ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ην θαηλόκελν επεθηείλεηαη πιένλ θαη ζε άιια γεσγξαθηθά
πιάηε. Σε όηη αθνξά ζηα θπηά, νη έσο ηώξα κειέηεο έδεημαλ κία πνηθηινκνξθία
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επηδξάζεσλ πνπ θπκαίλνληαη από αξλεηηθέο έσο ζεηηθέο θαη εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ
εμεηαδόκελνπ θπηνύ, ην αλαπηπμηαθό ζηάδην θαη ηνπο ππόινηπνπο πεξηβαιινληηθνύο
παξάγνληεο πνπ ζπλππάξρνπλ. Τα Μεζνγεηαθά θπηά εηδηθόηεξα είλαη ηδηαίηεξα
αλζεθηηθά, όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε, απέλαληη ζηελ UV-B αθηηλνβνιία. Απηό πηζαλώο
ζρεηίδεηαη κε ην ελ γέλεη πςειό πξνζηαηεπηηθό δπλακηθό ηνπο σο απόθξηζε ζηνπο
ππόινηπνπο θαηαπνλεηηθνύο παξάγνληεο ηνπ κεζνγεηαθνύ πεξηβάιινληνο, όπσο είλαη ε
ζεξηλή μεξαζία, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη πςειέο εληάζεηο θσηόο (Björn et al. 1997,
Manetas 1999, Rozema et al. 1997, Sullivan & Rozema 1999). Πξόζθαηεο κειέηεο
σζηόζν έδεημαλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο απμεκέλεο UV-B αθηηλνβνιίαο ζηελ
αλαπαξαγσγηθή πξνζπάζεηα, παξάκεηξν πνπ, ελώ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ
αξκνζηηθόηεηα ελόο θπηνύ, δελ έρεη επαξθώο εμεηαζζεί (Demchik & Day 1996,
Fendheim and Conner 1996, Grammatikopoulos et al. 1998, Gwynn-Jones et al. 1997,
Musil 1995, Musil & Wand 1994, Stephanou & Manetas 1998, Stephanou et al. 2000).
Σηελ παξνύζα εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο
απμεκέλεο UV-B αθηηλνβνιίαο ζην αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό ηνπ είδνπο Malcolmia
maritima (L.) R. Br. Τν είδνο απηό, σο ρεηκεξηλό εηήζην, αλαπηύζζεηαη ηελ πεξίνδν πνπ
ηα επίπεδα ηεο θπζηθήο ππεξηώδνπο-Β αθηηλνβνιίαο είλαη ρακειά θαη ελδερνκέλσο λα
είλαη επαίζζεην ζε αύμεζή ηνπο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Τν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλζήθεο ππαίζξνπ ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ θαη δηήξθεζε 3.5 κήλεο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 8 πιαίζηα αθηηλνβόιεζεο, 4 κε
επίπεδα θπζηθήο ππεξηώδνπο-Β αθηηλνβνιίαο (control) θαη 4 κε απμεκέλε ππεξηώδε-Β
αθηηλνβνιία (UV-B), απνηεινύκελα ην θαζέλα από ην ζύζηεκα ζηήξημεο θαη 6
ιακπηήξεο θζνξηζκνύ Q-Panel UVB 313. Η επί πιένλ UV-B αθηηλνβνιία αληηζηνηρεί ζε
εθείλε πνπ ζα πξνέθππηε από κία ελδερόκελε κείσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ
ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο θαηά 15% ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξώλ. Σηα control πιαίζηα νη
ιακπηήξεο ήζαλ πεξηηπιηγκέλνη κε θίιηξα Mylar, ηα νπνία απνξξνθνύλ ηε UV-C θαη
UV-B πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, ελώ ζηα UV-B πιαίζηα ήζαλ πεξηηπιηγκέλνη κε θίιηξα
νμηθήο θπηηαξίλεο, πνπ απνξξνθνύλ ηε UV-C πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο. Η ζπλεηζθνξά ησλ
ιακπηήξσλ ζηε UV-Α θαη ηελ νξαηή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, ζπγθξηλόκελε κε εθείλε ηνπ
θπζηθνύ θσηόο, είλαη ακειεηέα. Η πξνθαινύκελε από ηα πιαίζηα ζθίαζε ήηαλ όκνηα θαη
ζηα δύν επίπεδα UV-Β αθηηλνβνιίαο (ιηγόηεξν από 10% κείσζε ηεο θσηνζπλζεηηθά
ελεξγνύ αθηηλνβνιίαο, PAR, ζε εκεξήζηα βάζε).
Νεαξά άηνκα Malcolmia maritima κεηαθπηεύζεθαλ από ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ
ζε γιάζηξεο θαη κεηαθέξζεθαλ θνληά ζηε ζέζε πεηξακαηηζκνύ, όπνπ παξαθνινπζήζακε
ηελ αλάπηπμή ηνπο. 64 θπηά παξόκνηαο αλάπηπμεο επειέγεζαλ γηα πεξαηηέξσ
πεηξακαηηζκό θαη ηνπνζεηήζεθαλ κε ηπραίν ηξόπν θάησ από ηα πιαίζηα αθηηλνβόιεζεο
(8 θπηά/πιαίζην). Τα θπηά δέρνληαλ ηε θπζηθή βξνρόπησζε θαη επί πιένλ πόηηζκα. Τν
πείξακα έιεμε κε ηε ζπγθνκηδή ησλ θπηώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαξπνθνξίαο.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Η επί πιένλ UV-B αθηηλνβνιία επηθέξεη αύμεζε ζην μεξό βάξνο ησλ θαξπώλ, ρσξίο
λα επεξεάδεη ηε βιαζηεηηθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ (Δηθ. 1α). Απηό πηζαλώο ζρεηίδεηαη κε
ην όηη ηα UV-B θπηά παξνπζίαζαλ αθ’ ελόο κεγαιύηεξν κέγεζνο άλζνπο θαη αθ’ εηέξνπ
κεγαιύηεξν ζε επηθάλεηα λεθηάξην θαζώο θαη απμεκέλν πνζό λέθηαξνο, ρσξίο λα
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επεξεάδεηαη ε % πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε ζάθραξα (Δηθ. 1β, γ, δ). Μπνξνύκε λα
ππνζέζνπκε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα UV-B άλζε απνηεινύλ πηζαλώο έλα θαιύηεξν
νπηηθό εξέζηζκα θαη κία θαιύηεξε πεγή αλζηθώλ παξνρώλ γηα ηνπο επηθνληαζηέο ηνπο.
Δπί πιένλ, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθ. 1 ε θαη δ ηα θπηά πνπ αλαπηύρζεθαλ θάησ από
απμεκέλε UV-B αθηηλνβνιία παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε επηθνληαζηηθή επηηπρία
(νξηδόκελε σο ιόγνο ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαρζέλησλ ζπεξκάησλ πξνο ηνλ αξηζκό
ζπεξκνβιαζηώλ) θαη κεγαιύηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία (νξηδόκελε σο ιόγνο ηνπ
αξηζκνύ ησλ παξαρζέλησλ θαξπώλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αλζέσλ).
Σπκπεξαζκαηηθά, ην είδνο Malcolmia maritima απνδεηθλύεηαη αλζεθηηθό όηαλ
αλαπηύζζεηαη θάησ από ζπκπιεξσκαηηθή UV-B αθηηλνβνιία. Μάιηζηα, ελδερόκελε
αύμεζε ηεο θπζηθήο ππεξηώδνπο-Β θαίλεηαη λα επλνεί ην αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό ηνπ.
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Μειέηε ηες εποτηαθής δηαθύκαλζες ηφλ αεροκεηαθερόκελφλ
κσθήηφλ ζηελ περηοτή Αζελώλ θαηά ηο έηος 1998
Ππξξή Ι. & Καςαλάθε-Γθόηζε Δ.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Οηθνινγίαο & Ταμηλνκηθήο,
Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίιευε
Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε ζπόξηα κπθήησλ θαζώο θαη ε επνρηαθή ηνπο
δηαθύκαλζε κειεηήζεθαλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαηά ην έηνο 1998. Οη
δεηγκαηνιεςίεο έγηλαλ κε ηε ρξήζε θνξεηήο ζπνξηνπαγίδαο Burkard γηα ηξπβιία. Ο
ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπνξίσλ ησλ κπθήησλ παξνπζίαζε επνρηαθή δηαθύκαλζε κε
έμαξζε ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην, Μάτν θαη Ινύλην. Παξάιιεια απνκνλώζεθαλ ζε θαζαξή
θαιιηέξγεηα θαη κειεηήζεθαλ είδε αεξνκεηαθεξόκελσλ κπθήησλ πνπ αλήθνπλ ζε 17
γέλε θαη άιια πνπ νκαδνπνηνύληαη ζε 4 επηπιένλ θαηεγνξίεο. Δπηθξαηέζηεξα είλαη
θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο εκθάληζήο ηνπο ηα γέλε Cladosporium, Penicillium, Alternaria
θαη Aspergillus.

Study of the seasonal fluctuations of airborne fungi
in the region of Athens during 1998
Pyrri I. & Kapsanaki-Gotsi E.
Section of Ecology & Systematics, Department of Biology, University of Athens
Panepistimioupolis, 157 84 Athens, Greece.

Abstract
A study to identify and quantify airborne fungi and their seasonal fluctuations was
conducted in the center of Athens during 1998, using a portable Personal Volumetric Air
Sampler for agar plates (Burkard). The total count of the airborne fungal spores showed
seasonal trends with peaks in January, May and June. In addition several strains of
airborne fungi have been isolated and studied in pure culture, representing species in 17
genera or furthermore grouped in 4 categories. The most common genera, according
their frequency, were Cladosporium, Penicillium, Alternaria and Aspergillus.
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Εηζαγφγή
Οη κύθεηεο ζπληζηνύλ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηελ
αηκόζθαηξα. Η κειέηε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο θαηαλνκήο ηνπο είλαη ζεκαληηθή
όρη κόλν γηα ην ζεσξεηηθό αιιά θαη γηα ην πξαθηηθό ηεο ελδηαθέξνλ. Πνιιέο αζζέλεηεο
ησλ θπηώλ, ησλ δώσλ θαη ηνπ αλζξώπνπ νθείινληαη ζε ζπόξηα κπθήησλ πνπ
βξίζθνληαη ζε αηώξεζε ζηελ αηκόζθαηξα.
Σηελ Διιάδα νη γλώζεηο γηα ηνπο αεξνκεηαθεξόκελνπο κύθεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο
(Παπαβαζηιείνπ, Μαξζέινπ-Κηληή & Πηπεξάθεο 1967, Bartzokas 1975, Papavassiliou
& Bartzokas 1975, Kapsanaki-Gotsi & Gonou-Zagou 1990, Γθηνπιέθαο &
Φαηδεγεσξγίνπ 1994, Kapsanaki-Gotsi, Gonou-Zagou & Pyrri 1997, ΚαςαλάθεΓθόηζε & Ππξξή, 1998). Η παξνύζα εξγαζία βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηνπ έηνπο 1998
θαη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ εθπνλείηαη ζην Παλεπηζηήκην
Αζελώλ θαη έρεη αληηθείκελν ηε κειέηε αεξνκεηαθεξόκελσλ κπθήησλ ζηελ πεξηνρή
Αζελώλ.
Μέζοδοη θαη σιηθά
Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Ιαλνπάξην κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ
1998, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 25m από ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο, κε ηε ρξήζε θνξεηήο ζπνξηνπαγίδαο Burkard (Personal Volumetric Air
Sampler for agar plates, Burkard Manufacturing Co., England). Η δεηγκαηνιεςία
ειάκβαλε ρώξα θάζε Γεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή κεηαμύ 8:00 θαη 8:30 ζηελ
ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.ΓΔ. (Παηεζίσλ 147). Φξεζηκνπνηήζεθαλ ηξπβιία
δηακέηξνπ 9 cm κε ζξεπηηθό ππόζηξσκα PDA, ηα νπνία εηνπνζεηνύλην δηαδνρηθά ζηελ
ζπνξηνπαγίδα επί έλα ιεπηό. Η ζπνξηνπαγίδα απνξξνθά ζηαζεξά 20 lt αέξα αλά ιεπηό.
Σηε ζπλέρεηα ηα ηξπβιία επσάδνλην ζε ζεξκνθξαζία 22 ν C ηνπιάρηζηνλ γηα 8 εκέξεο
ώζηε λα αλαπηπρζνύλ νη απνηθίεο ησλ κπθήησλ. Κάζε απνηθία εθθξάδεηαη σο C.F.U.
(Colony Forming Unit) θαη πξνέξρεηαη ζπλήζσο από έλα ζπόξην ή ζπαληόηεξα από
ζπζζσκάησκα ζπνξίσλ ή ηεκάρην πθήο.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1998 απνκνλώζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ 17 γέλε θαη
επηπιένλ έρνπλ θαηαγξαθεί σο νκάδα όζα γέλε αλήθνπλ ζηα Sphaeropsidales, ζηηο
δύκεο, ζηα N.S.F. (Non Sporulating Fungi) ή νξηζκέλα ζε άγλσζηα. Δπηθξαηέζηεξα
είλαη ηα γέλε Cladosporium, Penicillium, Alternaria θαη Aspergillus θαηά ζεηξά
ζπρλόηεηαο εκθάληζήο ηνπο. Σε πνιύ κηθξόηεξα πνζνζηά αθνινπζνύλ ηα γέλε
Paecilomyces, Aureobasidium, Botrytis, Ulocladium, Arthrinium, Fusarium, Rhizopus,
Epicoccum, Drechslera, Mucor, Trichoderma, Scopulariopsis θαη Sclerotinia.
Η ρξήζε ζπνξηνπαγίδαο επηηξέπεη όρη κόλν ηελ πνηνηηθή αιιά θαη ηελ πνζνηηθή
θαηαγξαθή ησλ αεξνκεηαθεξόκελσλ κπθήησλ. Ο αξηζκόο ησλ απνηθηώλ πνπ
αλαπηύζζνληαη αλά ηξπβιίν, ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν όγθν αέξα θαη έηζη κπνξεί
λα ππνινγηζηεί ν αξηζκόο C.F.U. αλά θπβηθό κέηξν αέξα.
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Τα ζπόξηα ησλ κπθήησλ είλαη παξόληα ζηελ αηκόζθαηξα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο αιιά ν ζπλνιηθόο ηνπο αξηζκόο παξνπζηάδεη επνρηαθή δηαθύκαλζε. Ο κέγηζηνο
αξηζκόο ζπνξίσλ (13399 C.F.U./m3) παξαηεξήζεθε ην κήλα Μάτν θαη ν ειάρηζηνο
(3386 C.F.U./m3) ην κήλα Φεβξνπάξην. Τν γέλνο Cladosporium, κε πνζνζηό 38%, είλαη
ην πην θνηλό θαη αθνινπζνύλ ηα γέλε Penicillium κε 15%, Alternaria κε 8% θαη
Aspergillus κε 6%. Τελ εληνλόηεξε δηαθύκαλζε παξνπζηάδεη ην γέλνο Cladosporium κε
κεγάιε έμαξζε ηελ άλνημε θαη ην θζηλόπσξν θαη θπξίσο ηνπο κήλεο Μάτν, Ινύλην θαη
Οθηώβξην.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηαθύκαλζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ζπνξίσλ ησλ
κπθήησλ θαζώο θαη ησλ επηθξαηέζηεξσλ γελώλ, παξνπζηάδεη παξόκνηεο επνρηαθέο
απμνκεηώζεηο θαηά ην έηνο 1998 θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν 1994 -95 (Καςαλάθε-Γθόηζε
& Ππξξή 1998), αλ θαη εθηόο από ηε δηαθνξά ρξόλνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη
δηαθνξεηηθή κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο.
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Σσμβολή ζηη τλφρίδα ηης περιοτής ηης Σηροθσλιάς
(ΒΔ. Πελοπόννηζος)
Raabe U1. & Κνπκπιή-Σνβαληδή Λ2.
1

Borgsheider Weg 11, D 45770 Marl, Germany.
Εξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.

2

Περίληυη
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη 11 είδε ραξνθύησλ θαη 28 είδε ηεο Isoeto–
Nanojuncetea. Από ηα ραξόθπηα, 4 είδε (Chara canescens, Nitella hyalina, N.
hispanica, N. tenuissima) αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Πεινπόλλεζν θαη 2
είδε (Chara galioides, C. contraria) αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Ειιάδα.
Από ηα θπηά ηεο Isoeto–Nanojuncetea αξθεηά είλαη είδε ζπάληα ζηελ Ειιάδα ή κέρξη
ηώξα γλσζηά από ιίγεο κόλν ζέζεηο, όπσο ηα Anagallis minima, Cicendia filiformis,
Damasonium alisma, Elatine campylosperma, Juncus tenageia, J. pygmaeus, Radiola
linoides, Solenopsis laurentia, θ.ά. Επηπιένλ απηώλ ζεκεηώλνληαη άιια 10
ελδηαθέξνληα είδε (6 από ιηκλάξηα, αύιαθεο ή πιεκκπξηζκέλεο ζέζεηο, 2 από πγξέο
ζέζεηο θαη 2 από μεξέο ζέζεηο).

Contribution to the flora of the Strophylia area (NW. Peloponnisos)
Raabe U1., Koumpli-Sovantzi L2.
1

Borgsheider Weg 11, D 45770 Marl, Germany.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.

2

Abstract
11 species of charophytes and 28 species of Isoeto-Nanojuncetea are presented in
this study. Among charophytes, 4 species (Chara canescens, Nitella hyalina, N.
hispanica, N. tenuissima) are reported for the first time from Peloponnisos and 2 species
(Chara galioides, C. contraria) are reported for the first time from Greece. Among the
plants of Isoeto-Nanojuncetea several species are rare in Greece or until now are known
only from a few sites. These include Anagallis minima, Cicendia filiformis,
Damasonium alisma, Elatine campylosperma, Juncus tenageia, J. pygmaeus, Radiola
linoides, Solenopsis laurentia, etc. Another 10 interesting species (6 from ponds, ditches
or flooded areas, 2 from wet sites and 2 from dry sites) are also presented.
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Ειζαγφγή
Η πεξηνρή ηεο Σηξνθπιηάο κε ηα πνηθίια ελδηαηηήκαηά ηεο πξνζθέξεηαη ηόζν γηα
ηελ αλάπηπμε πνιιώλ ηύπσλ βιάζηεζεο, όζν θαη κηαο πνιύ πινύζηαο ρισξίδαο. Οη
ζεκαληηθόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρισξίδα θαη ηε βιάζηεζή ηεο παξέρνληαη από ηνπο
Georgiadis et al (1990), νη νπνίνη αλαθέξνπλ 6 κνλάδεο βιάζηεζεο θαη 449 είδε (4
Πηεξηδόθπηα, 5 Γπκλόζπεξκα, 440 Αγγεηόζπεξκα). Επηπξόζζεηα, 30 αθόκε
Αγγεηόζπεξκα έρνπλ αλαθεξζεί από δύν πγξνηόπνπο (Πξόθνπνο, Λάκηα) ηεο πεξηνρήο
(Koumpli – Sovantzi 1991).
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί ζπκβνιή, ηδηαίηεξα ζηε γλώζε ηεο ρισξίδαο ησλ
πγξνηόπσλ πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζηελ παξάθηηα πεξηνρή, από ηελ Καινγξεά κέρξη
ηε Μπξίληα. Τν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηα ραξόθπηα θαη ζε
πγξόθπηα πνπ ζρεκαηίδνπλ θπηνθνηλσλίεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θιάζε Isoeto –
Nanojuncetea. Οη κέρξη ηώξα γλώζεηο καο γηα ηε ραξνθπηηθή ρισξίδα ηεο Ειιάδαο
είλαη πάξα πνιύ πεξηνξηζκέλεο θαη πξνέξρνληαη, ζρεδόλ απνθιεηζηηθά (εμαίξεζε
Vilhelm 1908, Koumpli–Sovantzi 1997) , από κειέηεο άιισλ θπηηθώλ νκάδσλ. Επίζεο,
ηα είδε ηεο Isoeto–Nanojuncetea παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ επεηδή ηα πεξηζζόηεξα
είλαη κηθξά ή πνιύ κηθξά θπηά θαη εύθνια παξαβιέπνληαη. Κάπνηα είδε ζπλαληώληαη
κόλν ηελ άλνημε, γηα βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ κεξηθέο θνξέο ή δελ ζπλαληώληαη
θάζε ρξόλν ή δελ είλαη ηόζν θνηλά όζν άιιεο θνξέο, επεηδή νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο
θύνληαη είηε είλαη μεξέο, είηε έρνπλ θαηαιεθζεί από άιια είδε, πεξηζζόηεξν
αληαγσληζηηθά. Εμάιινπ, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε Σηξνθπιηά είλαη ε κνλαδηθή
πεξηνρή ζηελ Πεινπόλλεζν, όπνπ ζπλαληώληαη ηόζα πνιιά είδε ηεο Isoeto–
Nanojuncetea, θαζώο θαη ηόζα πνιιά είδε ραξνθύησλ.
Σηελ εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη κεξηθά άιια θπηά πγξνηόπσλ πνπ
είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα από ρσξνινγηθή άπνςε.
Χλφρίδα
Ι. Χαρόθσηα

Τειείσο βπζηζκέλα κέζα ζην λεξό πγξνηόπσλ (ιηκλάξηα, αύιαθεο, κηθξά βάζε
ιηκλνζαιαζζώλ, πιεκκπξηζκέλεο ζέζεηο) βξέζεθαλ ηα παξαθάησ ραξόθπηα: Chara
canescens Desv. & Lois., Chara contraria A. Braun ex Kütz., Chara galioides DC.
(Chara aspera Deth. ex Willd. s.l.), Chara globularis Thuill., Chara vulgaris L.,
Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves, Nitella hyalina (DC.) Agardh, Nitella
opaca (Bruz.) Agardh, Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., Tolypella glomerata (Desv.)
Leonh., θαη Tolypella hispanica Nordst. ex T.F.Allen.
II. Είδη ηης Isoeto – Nanojuncetea

Τα θπηά ηεο νκάδαο απηήο, κε βάζε ην ελδηαίηεκά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο:
1. Φπηά ηππηθά ηεο πγξήο ακκώδνπο παξάθηηαο πεξηνρήο, ε νπνία ζπρλά βόζθεηαη
από αγειάδεο, πξόβαηα ή θαηζίθεο θαη κεξηθέο θνξέο είλαη δηαηαξαγκέλε. Τα θπηά
απηά θύνληαη κεηαμύ ή γύξσ από ζάκλνπο ή αζθόδεινπο θαη ζρεκαηίδνπλ κία ρακειή
"ριόε" γύξσ από ιηκλάξηα ή ζε ζέζεηο πνπ ηελ άλνημε εμαθνινπζνύλ λα θαηαθιύδνληαη
κε λεξό. Απξίιηνο θαη αξρέο Μαΐνπ είλαη ε θαιιίηεξε επνρή αλάπηπμεο ησλ παξαθάησ
εηδώλ. Απηά ζπρλά θύνληαη καδί κε πνιιά άιια είδε πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ηππηθά ηεο
Isoeto–Nanojuncetea.
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Bryophyta: Riccia cavernosa Hoffm. em. (πξνζδ. από ηνλ C. Schmidt, Münster).
Pteridophyta: Isoetes histrix Bory, Ophioglossum lusitanicum L.
Angiospermae – Dicotyledones: Anagallis arvensis L. subsp. parviflora, Anagallis
minima (L.) E.H.L.Krause (Centunculus minimus L.), Centaurium maritimum (L.)
Fritsch, Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Corrigiola litoralis L., Crassula tillaea Lester
-Garland, Lythrum hyssopifolia L., Radiola linoides Roth, Samolus valerandi L.,
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl Laurentia gasparrinii (Tineo) Strobl .
Angiospermae – Monocotyledones: Briza minor L., Juncus bufonius L., Juncus
capitatus Weigel., Juncus hybridus Brot., Juncus pygmaeus L.C.M. Richard, Juncus
tenageia L. fil., Poa jubata A. Kerner, Scirpus cernuus Vahl Isolepis cernua (Vahl)
Roemer & Schultes .
2. Φπηά ηππηθά ησλ ζέζεσλ πνπ λσξίο ηελ άλνημε θαηαθιύδνληαη αθόκε, ιίγν –
πνιύ, κε λεξό θαη ην έδαθνο ζπλήζσο είλαη ηιπώδεο.
Angiospermae – Dicotyledones: Elatine campylosperma Seubert.
Angiospermae – Monocotyledones: Alopecurus creticus Trin., Damasonium alisma
Miller.
3. Φπηά πνπ αλαπηύζζνληαη αξγά ην θαινθαίξη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θζηλνπώξνπ.
Angiospermae – Dicotyledones: Pulicaria vulgaris Gaertner.
Angiospermae – Monocotyledones: Crypsis aculeata (L.) Aiton, Crypsis
schoenoides (L.) Lam., Cyperus fuscus L.
ΙΙΙ. Άλλα ενδιαθέρονηα είδη

α. ζε ιηκλάξηα, αύιαθεο, πιεκκπξηζκέλεο ζέζεηο:
Alisma gramineum Lej., Apium inundatum (L.) Reichenb. fil., Baldellia
ranunculoides (L.) Parl., Callitriche truncata Guss., Myriophyllum alterniflorum DC.,
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenberg & Rosén) Arcangeli.
β. ζε πγξέο ζέζεηο:
Bromus elidis Scholz, Cotula coronopifolia L.
Τα παξαπάλσ είδε απνηεινύλ κόλν έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηεο πινύζηαο ρισξίδαο
απηήο ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο. Πνιιά άιια ελδηαθέξνληα θπηά κπνξεί λα βξεζνύλ
θαηά κήθνο ηεο αθηήο, ζην δάζνο, ζηνπο βξάρνπο θαη ζε άιιεο ζέζεηο, όπσο γηα
παξάδεηγκα ηα Loranthus europaeus Jacq. (επάλσ ζε Quercus) θαη Orobanche
sanguinea C. Presl.
Παραηηρήζεις
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη 49 είδε (11 ραξόθπηα, 1 επαηηθό βξπόθπην, 2
πηεξηδόθπηα θαη 35 αγγεηόζπεξκα). Αξθεηά από απηά (πεξίπνπ 30) αλαθέξνληαη γηα
πξώηε θνξά από ηελ πεξηνρή ηεο Σηξνθπιηάο.
Τα είδε Chara canescens, Nitella hyalina, N. hispanica θαη N. tenuissima
αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Πεινπόλλεζν. Ο Haussknecht είρε ζπιιέμεη ηε
Chara canescens από ηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ, αιιά δελ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε
αλαθνξά.
Τα είδε Chara galioides θαη C. contraria αλαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά από ηελ
Ειιάδα.
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Αξθεηά από ηα είδε ηεο Isoeto–Nanojuncetea είλαη ζπάληα ζηελ Ειιάδα ή κέρξη
ηώξα είλαη γλσζηά κόλν από ιίγεο ζέζεηο, όπσο ηα Anagallis minima, Cicendia
filiformis, Damasonium alisma, Elatine campylosperma, Juncus tenageia, J. pygmaeus,
Radiola linoides, Solenopsis laurentia, θ.ά.
Η Σηξνθπιηά είλαη ε κνλαδηθή πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ όπνπ ζπλαληώληαη ηόζα
πνιιά είδε ηεο Isoeto–Nanojuncetea, θαζώο θαη ηόζα δηαθνξεηηθά είδε ραξνθύησλ.
Από ηα άιια ελδηαθέξνληα είδε ηεο πεξηνρήο επηζεκαίλνληαη ηα Alisma gramineum,
Apium inundatum, Baldellia ranunculoides, Myriophyllum alterniflorum από
πγξόηνπνπο, Bromus elidis από πγξέο ζέζεηο θαη ηα Loranthus europaeus, Orobanche
sanguinea από μεξέο ζέζεηο. Τν είδνο Bromus elidis είλαη γλσζηό κόλν από ηελ πεξηνρή
ηεο Σηξνθπιηάο από όπνπ θαη πεξηγξάθεθε από ηνλ Scholz (1997).
Βιβλιογραθία
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Σύγτρονες απόυεις για ηε ροή ηοσ Η2Ο ζηο θσηικό ζώμα
Ρηδνπνύινπ .
Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 157 84 Αζήλα.
Περίλευε
Οη επηθξαηνύζεο απόςεηο γηα ηηο πδαηηθέο ζρέζεηο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ, κε βάζε
πξόζθαηα δεδνκέλα, ακθηζβεηνύληαη. Οη πξώηεο παξαηεξήζεηο θαη ηα πεηξάκαηα κε
βάζε κηα αξρηθή ππόζεζε, νδήγεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη ηε δηαηύπσζε ζεσξίαο, ηεο
νπνίαο ε πεηξακαηηθή επαιήζεπζε (κε ηε ρξήζε λέσλ ηερληθώλ ή δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ)
δελ ζεσξείηαη πιένλ αμηόπηζηε. ηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη έληνλνο επηζηεκνληθόο
δηάινγνο πνπ πξνβιεκαηίδεη θαη δηαηππώλνληαη αλαζεσξήζεηο. Οη πδαηηθέο ζρέζεηο
ζρεηίδνληαη κε ηε ξνή ηνπ ύδαηνο ζην θπηηθό ζώκα, ε νπνία δελ είλαη κηα απιή
δηαδηθαζία κεηαθνξάο, αιιά έλα πνιύ πην ζύλζεην θαηλόκελν όπνπ κεζνιαβνύλ
αληηζηάζεηο, εμεηδηθεπκέλεο δίνδνη θαη δνκέο.

Current aspects in plant water relations
Rhizopoulou S.
Section of Botany, Biology Department, University of Athens, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
Plant water relations deal with an area that is currently one of the most controversial
in plant physiology. The development of new technology to qualify the tension in the
xylem directly has raised fundamental questions about the mechanism by which water
moves through plants. While, in some articles a spirited defense of the cohesion-tension
theory is provided. There is also much interest how water gets into roots. In the
international literature, though, new ideas on different pathways and the importance of
water channels and cell wall proteins are presented.
Ειζαγφγή
Οη πδαηηθέο ζρέζεηο θπηώλ πεξηγξάθνπλ ηελ θηλεηηθή ηεο ξνήο Η2Ο ζην ζπλερέο
έδαθνο-θπηό-αηκόζθαηξα. Η πδαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηζηώλ εθθξάδεηαη κε ην πδαηηθό
δπλακηθό (Ψ) θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ δπλακηθά (νζκσηηθό - Ψs, ζπαξγήο - Ψp, ηξηρνεηδίαο
- Ψm). Η δηαηύπσζε σδαηηθές ζτέζεης (water relations) επηηξέπεη λα ελλνεζεί έλα
ειθπζηηθό ζέκα πνπ ζεσξείηαη δύζθνιν εξεπλεηηθά, επεηδή: α) Ακθηζβεηείηαη ε
κεζνδνινγία θαη ζπρλά ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ (Passioura 1991). β)

Πραθηηθά 8οσ Σσλεδρίοσ Ειιεληθής Βοηαληθής Εηαηρείας, 2000

373

Αλαθύπηνπλ ζπλέρεηα δεηήκαηα νξνινγίαο. γ) Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ζηε
ηερλνγλσζία επεηδή είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηζηνί πνπ αλαπηύζζνληαη ζε βξαρύ
ρξνληθό δηάζηεκα. δ) Η ρξήζε λέσλ ηερληθώλ (π.ρ. από ηελ πεξηνρή ηεο Μνξηαθήο
Βηνινγίαο θαη NΜR imaging) πξνζζέηνπλ λέα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ κε
ηε ζεσξία. Έηζη, θαίλεηαη ε γνεηεία λα είλαη κόλν ζηνλ ηίηιν.
Σσδήηεζε
Πνιιά δεηήκαηα ζηε πεξηνρή ησλ πδαηηθώλ ζρέζεσλ είλαη ππό αλαίξεζε, ππάξρεη
επηζηεκνληθόο δηάινγνο, επηθξαηεί πξνβιεκαηηζκόο. Πξόζθαηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ
όηη: α) Η άλνδνο ηνπ λεξνύ ζηνλ αγσγό ηζηό είλαη δπλαηόλ λα νθείιεηαη θαη ζε
νζκσηηθά θαηλόκελα εμ’ αηηίαο ηεο παξνπζίαο θνιινεηδώλ νπζηώλ ζην μύισκα (Schurr
1998, Steudle & Peterson 1998, Canny 1999, McCully 1999, Tyree 1999, Wei et al.
1999a θαη 1999b). β) Γηαηππώλεηαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ ύπαξμε αξλεηηθήο ζπαξγήο
(Balling et al. 1988, Oertli et al. 1990, Rhizopoulou 1997) θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε
δνκή θαη δπλακηθή ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο (Nolte & Schopfer 1997, Reiter 1998).
γ) Η δηαπλνή εμαξηάηαη θαη από ηελ κε-νκνηόκνξθε (patchy) θαηαλνκή ησλ ζηνκάησλ
ζην θύιιν (Beyschlag & Eckstein 1998, Mott & Buckley 2000). δ) Βαζύξξηδα θπηά,
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο μεξαζίαο, κεηαθέξνπλ λεξό από βαζύηεξνπο εδαθηθνύο νξίδνληεο
ζε αλώηεξνπο (hydraulic lift – πδξαπιηθή αλύςσζε), όπνπ εθθξίλεηαη έλα πδαηηθό
δηάιπκα από ην αθξόξξηδν ζην έδαθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, πξνο όθεινο ηεο
πδαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κε-βαζύξξηδσλ θπηώλ (Emerman & Dawson 1996, Caldwell
et al. 1998). Καηά ζπλέπεηα, παξαηεξείηαη αληηζηξνθή ζηε θίλεζε ηνπ λεξνύ, ζηελ
πεξηνρή ηεο ξηδόζθαηξαο (Rhizopoulou 1997) θαη όρη κόλν (Grammatikopoulos &
Manetas 1994).
Δίλαη ζαθέο όηη ην θπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε κεζνδνινγία αιιά θαη η’
απνηειέζκαηα είλαη αιιειέλδεηα θαη αιιεινεμαξηώκελα. Δίλαη επόκελν, ινηπόλ, λα
εκθαλίδνληαη εξεπλεηηθέο νκάδεο κε αληηθξνπόκελεο απόςεηο. Κπξηόηεξνη εθπξόζσπνη:
Η εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Zimmermann (Γεξκαλία) κειεηά ηηο πδαηηθέο ζρέζεηο ζ’
επίπεδν θπηηάξνπ (θαιιηεξγνύκελα θπηά θαη θύθε). Ο Σyree θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
(Καλαδάο, Η.Π.Α.) κειεηνύλ ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ ζε ςειά δέλδξα. Ο Passioura
(Απζηξαιία) δίλεη έκθαζε ζην ξηδηθό ζύζηεκα. Ο Oertli (Διβεηία) αζρνιείηαη κε ηα
αείθπιια ζθιεξόθπιια θαη ηελ πίεζε ζπαξγήο, ελώ ν Richter (Απζηξία) αληηκεησπίδεη
ην ζέκα πην ζεσξεηηθά. ηε βηβιηνγξαθία, ζπρλά ην ύθνο ησλ επηζηεκνληθώλ άξζξσλ
είλαη πξνθιεηηθό (θείκελα θξηηηθήο ακθηζβήηεζεο), ελώ νη ηίηινη εκθαλίδνληαη
θαηλνηόκνη, ηδηάδνληεο, κ’ εξσηεκαηηθά.
Ερεσνεηική διαδικαζία και δεδομένα
ην ζεκείν απηό αμίδεη λ’ αλαθεξζεί ε ζπκβνιή ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, όζνλ
αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πδαηηθήο θαηάζηαζεο θπηώλ. Δίλαη γλσζηό
πιένλ όηη ππάξρνπλ πξσηεΐλεο (Barkla et al. 1999, Kjeillbom et al. 1999) πνπ
εδξάδνληαη ζε θαλάιηα (channels) από όπνπ επηηξέπεηαη εθιεθηηθά ε ξνή πδαηηθώλ
δηαιπκάησλ. Άιιεο πξσηεΐλεο (Cosgrove 1997) είλαη ππεύζπλεο γηα ηε ραιάξσζε ηνπ
θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο θαη ηε κεηαθνξά πδαηηθνύ δηαιύκαηνο, θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ
ηζηώλ.
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ηνλ Σνκέα Βνηαληθήο, παξά ηηο αληημνόηεηεο, από ην 1982 -όηαλ κνπ αλέζεζε ην
ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν αείκλεζηνο θαζεγεηήο Κ. Μεηξάθνο- ππήξρε
ζηνηρεηώδεο ππνδνκή γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πδαηηθώλ ζρέζεσλ θπηώλ (Ρηδνπνύινπ
1986). Έθηνηε έγηλε πξνζπάζεηα λα εθζπγρξνληζηεί ην εξγαζηήξην. Σν εξεπλεηηθό
ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ πδαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Μεζνγεηαθώλ θπηώλ θαη δε ηνπ
ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξόζθαηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο
αλαθέξνληαη ζε πδαηηθέο ζρέζεηο θαη πξσηεΐλεο αλζηθώλ ηζηώλ ηεο Capparis spinosa L.
ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηέρνπλ νη Δ. Ισαλλίδε, Ν. Αιεμαλδξίδεο, Α. Αξγπξόπνπινο
(θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο) ππό ηελ επίβιεςή κνπ, θαη ν Γ. Κξνληήξεο
(βηνιόγνο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο) ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Γ. ίδεξε (Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Βηνρεκείαο), κε ηε γελλαηόδσξε παξνρή εηδηθώλ αληηζσκάησλ
από ην εξγαζηήξην ηνπ θαζεγεηνύ D.J. Cosgrove (Pennsylvania State University,
U.S.A.).
Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε δελ είλαη ηπραία, αιιά απνηέιεζκα κηαο δηαδνρήο
επηζηεκνληθώλ γεγνλόησλ, ήηνη: ζθέςεσλ, επηζθέςεσλ αιιά θαη δηαπξνζσπηθώλ
ζρέζεσλ, πεηξακάησλ, πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζηώλ.
Έηζη, είλαη εύινγν ην εξώηεκα “γηαηί έλαο λένο επηζηήκνλαο λ’ αζρνιεζεί κε ην
ζέκα ησλ πδαηηθώλ ζρέζεσλ, ή γηα πνην ιόγν ζα ην έθαλε”. Πηζαλά, λα επεξεάδνπλ
ηίηινη (Experiment 1998, ην Βήκα ηεο Κπξηαθήο 2000) όπσο: Φωρίς λερό δωή δελ
σπάρτεη. Ερεκοποίεζε. Υδαηηθό έιιεηκκα & Τροθή. Αλζεθηηθά σβρίδηα. Ο επόκελος
πόιεκος ζα γίλεη γηα ηο λερό. Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηε Φπζηθή θαη
ηε Θεξκνδπλακηθή (πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο γηα ηηο πδαηηθέο ζρέζεηο), ή αθόκε γηα ην
ίδην ην ζέκα, όπνπ πηζαλά λα ππάξρεη εξεπλεηηθό θελό θαη θαηά ζπλέπεηα δπλαηόηεηα
ζηαδηνδξνκίαο.
ηα πιαίζηα απηά ν ώξηκνο επηζηήκνλαο νθείιεη λα ελεκεξώλεηαη δηαξθώο. Να κε
ζεσξεί δεδνκέλα η’ αλαπόδεηθηα. Να πξνζεγγίδεη κε λένπο εξεπλεηέο ην ζέκα
πνιύπιεπξα. Ο λένο επηζηήκνλαο πξέπεη λα δηαβάδεη δηαξθώο. Να ζθέθηεηαη θαη λ’
ακθηζβεηεί. Να ξσηάεη, λα ελνριεί. Να πξνζπαζεί θαη λα επηκέλεη. Να θαληάδεηαη. Να
ηνικά. Να ηαμηδεύεη. Να πξνζεγγίδεη όια ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Η ζεσξία πεξί
δπλάκεσλ ζπλάθεηαο (cohesion theory, Tyree 1998), γηα παξάδεηγκα, ζηελ νπνία
βαζίδνληαη νη αξρέο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ λεξνύ, πξνηάζεθε από ηνπο Josef Böhm
(1893), Henry Dixon & John Joly (1894) θαη Eugen Askenasy (1895). Ωζηόζν,
πξόζθαηα δεκνζηεύηεθε (Floto 1999) όηη πνιύ λσξίηεξα, ην 1727, ν Stephen Hales
(θαζεγεηήο ζην Παλ/κην Cambridge UK, κέινο ηεο Royal Society από ην 1718) ζην
βηβιίν ηνπ Vegetable Statics, είρε ήδε αλαθεξζεί ζε δπλάκεηο ζπλάθεηαο. Aιιά όπσο
ζπλέβε κε ηόζνπο άιινπο εξεπλεηέο “Hales sounds superficial on first reading”.
Βιβλιογραθία
Balling A., Zimmeramann U., Büchner K. H. & Lange O. L. 1988. Direct measurement
of negative pressure in artificial- biological systems. Naturwissenschaften 75: 409411.
Barkla B. J., Vera-Estrella R., Pantoja O., Kirch H. H. & Bohnert H. J. 1999. Aquaporin
localization - how valid are the TIP and PIP labels? Trends in Plant Science 4: 8688.
Beyschlag W. & Eckstein J. 1998. Stomatal patchiness. Progress in Bot. 59:283-298.

Πραθηηθά 8οσ Σσλεδρίοσ Ειιεληθής Βοηαληθής Εηαηρείας, 2000

375

Caldwell M. M., Dawson T. E. & Richards J. H. 1998. Hydraulic lift: consequences of
water efflux from the roots of plants. Oecologia 113: 151-161.
Canny M. J. 1999. The forgotten component of plant water potential. Plant Biology 1:
595-597.
Cosgrove D. J. 1997. Relaxation in a high-stress environment: the molecular bases of
extensible cell walls and cell enlargement. The Plant Cell 9: 1031-1041.
Emerman S. H. & Dawson T. E. 1996. Hyrdaulic lift and its significance on the water
content of the rhizosphere. Oecologia 108: 273-278.
Experiment, 1998. Νεξό, ε πεγή ηεο δσήο.
Floto F. 1999. Stephen Hales and the cohesion theory. Trends in Plant Science 4: 209.
Kjeillbom P., Larsson C., Johansson I., Karlsoon M. & Johanson U. 1999. Aquaporines
and water homeostasis in plants. Trends in Plant Science 4, 308-314.
McCully M. E. 1999. Root xylem embolism and refilling. Relation to water potentials of
soil, roots, and leaves, and osmotic potentials of root xylem sap. Plant Physiology
119: 1001-1008.
Mott K. A. & Buckley T. N. 2000. Patchy stomatal conductance: emergent collective
behaviour of stomata. Trends in Plant Science 5: 258-262.
Nolte T. & Schopfer P. 1997. Viscoelastic versus plastic cell wall extensibility in
growing seedling organs: a contribution to avoid some misconceptions. Lournal of
Experimental Botany 48: 2103-2107.
Oertli J. J., Lips S. H. & Agami. M. 1990. The strength of sclerophyllous cells to resist
collapse due to negative turgor pressure. Acta Oecologica 11: 281-289.
Passioura J. B. 1991. An impasse in plant water relations. Botanica Acta 104: 405-411.
Reiter W.D. 1998. The molecular analysis of cell wall components. Trends in Plant
Science 3: 27-32.
Rhizopoulou S. 1997. Is negative turgor fallacious? Physiologia Plantarum 99: 505-510.
Ρηδνπνύινπ . 1986. Mειέηε ησλ πδαηηθώλ ζρέζεσλ ζην θύιιν ησλ ζθιεξν-αείθπιισλ
θπηώλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλ/κην Αζελώλ.
Schurr, U. 1998. Xylem sap sampling new approaches to an old problem. Trends in
Plant Science 3: 293-298.
Steudle E. & Peterson C.A. 1998. How does water get through roots? Journal of
Experimental Botany 49: 775-788.
Tyree M. T. 1998. The cohesion-tension theory of sap ascent: current controversies.
Journal of Experimental Botany 49: 1753-1765.
Tyree M. T. 1999. The forgotten component of plant water potential: A reply. Tissue
pressures are not additive in the way M. J. Canny suggests. Plant Biology 1: 598Wei C., Steudle E. & Tyree M. T. 1999a. Water ascent in plants: do ongoing
controversies have a sound basis? Trends in Plant Science 4: 372-375.
Wie C., Tyree M. T. & Steudle E. 1999b. Direct measurement of xylem pressure in
leaves of intact maize plants. A test of the Cohesion-Tension theory taking hydraulic
architecture into consideration. Plant Physiology 121: 1191-1205.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

376

Γηαζπορά ζπερκάηφλ ζε είδε ηοσ γέλοσς Cistus: ζτεκαηηζκός
σπέργεηας ηράπεδας ζπερκάηφλ
Σθνύξνπ Π. Φ. & Aξηαλνύηζνπ M.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο,
Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Περίιευε
Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο δηαζπνξάο ησλ ζπεξκάησλ
πνπ παξάγνπλ ηξία είδε ηνπ γέλνπο Cistus: C. creticus, C. salvifolius θαη C.
monspeliensis. Τν γέλνο Cistus πεξηιακβάλεη θπηηθά είδε ζεκαληηθά γηα ηελ επνίθεζε
θαη αλάθακςε πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ επίδξαζε ηεο θσηηάο. Παξάγνπλ
αλζεθηηθά, ζθιεξνπεξηβιεκαηηθά ζπέξκαηα πνπ δηαζπείξνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο
βαξύηεηαο (βαξπρσξία) θαη ησλ κπξκεγθηώλ (κπξκεθνρσξία) θαη απνζεθεύνληαη ζηελ
εδαθηθή ηξάπεδα ζπεξκάησλ. Η δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δηαζπνξάο εμαξηάηαη από ην
είδνο θαη είλαη ζύληνκε (6-8 κήλεο) γηα ην Cistus monspeliensis, δηαξθεί όιν ην έηνο γηα
ην Cistus salvifolius, ελώ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο γηα ην Cistus creticus κε θαξπνύο πνπ
πεξηέρνπλ ζπέξκαηα θαη δηαηεξνύληαη ζην θπηό ζρεκαηίδνληαο ππέξγεηα ηξάπεδα
ζπεξκάησλ.

Seed dispersal in Cistus spp.: formation of canopy seed-bank
Skourou P. Ch. & Arianoutsou M.
University of Athens, Faculty of Sciences, School of Biology, Department of Ecology
and Systematics, Panepistimioupolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
In the present work, we study the timing of seed dispersal of the species Cistus
creticus, Cistus salvifolius and Cistus monspeliensis. The genus Cistus includes plant
species, which are significant during colonization and recovery of regions that have
suffered the impact of fire. They produce hard, water impermeable seeds, which are
dispersed by gravity (barochory) and by ants (myrmecochory) and are stored for long
periods in the soil seed bank. The duration of the dispersal period is dependent on the
species. In the case of C. monspeliensis it is quite short (6-8 months), while in the case
of Cistus salvifolius it expands during the whole year. Cistus creticus has the longest
dispersal period (longer than one year) and its fruits are maintained on the plant,
forming a canopy seed bank.
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Δηζαγφγή
Tα είδε ηνπ γέλνπο Cistus είλαη ραξαθηεξηζηηθά θπηά ησλ Μεζνγεηαθώλ
oηθνζπζηεκάησλ. Τν γέλνο Cistus πεξηιακβάλεη αληηπξνζώπνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη
σο ελεξγεηηθά ππξόθπηα (Le Houerou 1973) θαη νπνξηνπληζηέο (opportunistic)
(Trabaud 1987), ράξε ζηελ ηδηόηεηά ηνπο λα είλαη ππνρξεσηηθά ζπεξκναλαγελλώκελα
είδε (ηδηόηεηα πνπ επλνείηαη από ηε δξάζε ηεο θσηηάο) θαη λα εκθαλίδνληαη ζε
εμαηξεηηθά απμεκέλεο ππθλόηεηεο θαηά ηα πξώηα κεηαππξηθά ζηάδηα δηαδνρήο. Σηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ηα ώξηκα άηνκα παξάγνπλ ρηιηάδεο ζπεξκάησλ αλά έηνο. Σηε
βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πεξί ηα 42 ζπέξκαηα αλά θαξπό, κε κέζν όξν 70 θαξπνύο
αλά άηνκν ηνπ είδνπο C. creticus, θαη 18 ζπέξκαηα αλά θαξπό κε κέζν όξν 200-300
θαξπνύο αλά άηνκν C. salvifolius (Troumbis & Trabaud 1986) αλ θαη ε παξαγσγή
δηαθέξεη από ρξνληά ζε ρξνληά. Οη θαξπνί παξάγνληαη θαηά ην ηέινο ηεο άλνημεο,
σξηκάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ηα ζπέξκαηα πνπ δηαζπείξνληαη,
απνζεθεύνληαη ζηελ εδαθηθή ηξάπεδα ζπεξκάησλ γηα λα θπηξώζνπλ όηαλ νη ζπλζήθεο
ην επηηξέςνπλ. Η πιεηνλόηεηα ησλ ζπεξκάησλ πνπ παξάγνληαη έρνπλ ζθιεξό,
αδηαπέξαζην πεξίβιεκα, θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ιεζαξγηθά, ελώ έλα πνζνζηό ηνπο
κπνξεί λα απνξξνθήζεη λεξό θαη λα θπηξώζεη (Thanos et al. 1992). Σθνπόο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθεί ε ρξνληθή εμέιημε ηεο δηαζπνξάο ησλ
ζπεξκάησλ πνπ παξάγνπλ ηξία είδε ηνπ γέλνπο Cistus: Cistus creticus, Cistus
salvifolius θαη Cistus monspeliensis.
Μέζοδοη
Ωο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε δαζηθή πεξηνρή ηνπ Αγ. Σηεθάλνπ Πεληέιεο, όπνπ
ζπλαληώληαη θαη ηα ηξία ππό κειέηε είδε.
Δπηιέρζεθαλ θαη ζεκάλζεθαλ ηξηάληα (30) άηνκα θάζε είδνπο κε παξόκνηα
ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ επξσζηία. Σπλνιηθά ζεκάλζεθαλ 185
θαξπνί C. creticus, 237 θαξπνί ηνπ Cistus salvifolius θαη 617 θαξπνί ηνπ Cistus
monspeliensis. Οη κεηξήζεηο άξρηζαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1999 θαη νινθιεξώζεθαλ ηνλ
Ινύλην ηνπ 2000. Σε δηκεληαία βάζε, γηα θάζε ζεκαζκέλν θπηό ζπιιέρζεθαλ κεηξήζεηο
γηα ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Αξηζκόο θιεηζηώλ θαξπώλ παξαγσγήο πξνεγνύκελνπ έηνπο (1998 θαηά ηελ
έλαξμε θαη 1999 θαηά ηε ιήμε)
Αξηζκόο αλνηθηώλ θαξπώλ κε ζπέξκαηα παξαγσγήο πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Αξηζκόο αλνηθηώλ θαξπώλ ρσξίο ζπέξκαηα παξαγσγήο πξνεγνύκελνπ έηνπο
Αξηζκόο θιεηζηώλ θαξπώλ παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο
Αξηζκόο αλνηθηώλ θαξπώλ κε ζπέξκαηα παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο
Αξηζκόο αλνηθηώλ θαξπώλ ρσξίο ζπέξκαηα παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο.

Θεσξείηαη όηη από ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη λένη θαξπνί, νη ππάξρνληεο ζην
θπηό αλήθνπλ ζην πξνεγνύκελν έηνο παξαγσγήο.
Αποηειέζκαηα
Τα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηηο Δηθόλεο 1, 2 & 3.
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Δηθόλα 1. Αξηζκόο θαξπώλ ηνπ C. creticus αλά θαηεγνξία θαη δεηγκαηνιεςία.
C. salvifolius
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Δηθόλα 2. Αξηζκόο θαξπώλ ηνπ C. salvifolius αλά θαηεγνξία θαη δεηγκαηνιεςία.
C. monspeliensis
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Δηθόλα 3. Αξηζκόο θαξπώλ ηνπ C. monspeliensis αλά θαηεγνξία θαη δεηγκαηνιεςία.

(΄Δρνπλ αζξνηζηεί νη αξηζκνί ησλ αλνηθηώλ θαξπώλ κε ζπέξκαηα θαη ησλ θιεηζηώλ
θαξπώλ παξαγσγήο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο).
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Σσδήηεζε
Όπσο ζπκπεξαίλεηαη από ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ηα ππό κειέηε είδε Cistus
creticus, Cistus salvifolius θαη Cistus monspeliensis εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθό πξόηππν
δηαζπνξάο ζην ρξόλν.
Σπγθεθξηκέλα, ηα ζπέξκαηα ηνπ Cistus creticus δελ
δηαζπείξνληαη καδηθά. Η δηαζπνξά ηνπο δηαξθεί όιν ην ρξόλν, κε κεγαιύηεξν ξπζκό
θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Απξίιην. Δίλαη ζπρλό ην θαηλόκελν λα ζπλππάξρνπλ
θιεηζηνί θαξπνί παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαζώο θαη
αλνηθηνί θαξπνί κε ζπέξκαηα ησλ δύν δηαδνρηθώλ εηώλ παξαγσγήο. Καηαιήγνπκε
ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ην είδνο απηό δεκηνπξγεί κηα ππέξγεηα ηξάπεδα
ζπεξκάησλ. Γηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη παξαηεξεζεί ζε πεξηνρή ηεο Ν. Διιάδαο
όπνπ ε δηαζπνξά μεθηλά άκεζα κεηά ηελ παξαγσγή ησλ θαξπώλ θαη εκθαλίδεηαη
κέγηζηε ηνλ Οθηώβξην (Troumbis & Trabaud 1986). Τα ζπέξκαηα ηνπ Cistus salvifolius
δηαζπείξνληαη καδηθά θαηά ηνπο κήλεο Οθηώβξην έσο Απξίιην αιιά ε δηαζπνξά ηνπο
δελ νινθιεξώλεηαη ζην ηξέρνλ έηνο.
Σρεκαηίδεηαη ινηπόλ ππέξγεηα ηξάπεδα
ζπεξκάησλ θαη ε δηαζπνξά ηνπο ζπλερίδεηαη θαη ελώ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη λένη
θαξπνί. Όζνλ αθνξά ζηα ζπέξκαηα ηνπ Cistus monspeliensis, απηά δηαζπείξνληαη
καδηθά θαηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην έσο Φεβξνπάξην θαη ε δηαζπνξά ηνπο
νινθιεξώλεηαη πξηλ ην ζρεκαηηζκό θαξπώλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ.
Δσταρηζηίες
Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κεξηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δ.Δ ζηα
πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Land Use Change Interactions with Fire in
Mediterranean Landscapes (LUCIFER)», ENV4-CT96-0320 θαη ηεο Eπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (70/4/3273). Απνηειεί κέξνο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ ππνζηεξίδεηαη
από ην ΄Ιδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ.
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Αλάισζε ηωλ ιηπηδίωλ ζηα θύιια ηεζζάρωλ θσηηθώλ εηδώλ ποσ
αλαπηύζζοληαη ζηο αζηηθό περηβάιιολ ηες Αζήλας
Σπάια Κ., Μπαλίιαο Γ. & Μειεηίνπ-Φξήζηνπ Μ. Σ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε,
157 84 Αζήλα.
Περίιεψε
Ο κεηαβνιηζκόο ησλ ιηπηδίσλ ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο επεξεάδεηαη από κηα
ζεηξά πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε. Σε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλε αλάιπζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ θαη ηεο ζύζηαζεο ζε
ιηπαξά νμέα, ζε επνρηαθή βάζε, ζηα θύιια ηεζζάξσλ θπηηθώλ εηδώλ, από δέθα
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, πνπ παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Η
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο Αζήλαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ
νιηθώλ ιηπώλ ζηα θύιια ησλ κειεηεζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ, αιιά νύηε θαη ηε ζύζηαζή
ηνπο ζε ιηπαξά νμέα. Ωζηόζν, παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηθώλ εηδώλ
ηόζν σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ζε νιηθά ιίπε όζν θαη σο πξνο ηε ζύζηαζε ησλ νιηθώλ
ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ θαη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ησλ
κειεηεζέλησλ παξακέηξσλ.

Analysis of lipids of the leaves of four plant species growing in the
city of Athens
Spala K., Banilas G. & Meletiou-Christou M. S.
Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis,
157 84 Athens, Greece.
Abstract
A number of environmental factors, such as air pollution, have been shown to
produce effects on plant lipid metabolism. In this study an analysis of total lipids and
their fatty acid composition was performed. For this purpose, leaves from four plant
species grown at ten different sites of the city of Athens, characterized by a gradient of
air pollutant concentrations, were collected seasonally throughout a year. Our results
indicated that both concentration of total lipids and their fatty acid composition were not
affected by the atmospheric pollution. However, differences in lipid concentration and
fatty acid composition were found among plant species. In addition, seasonal
fluctuations of the studied parameters were observed.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

381

Εηζαγωγή
Τα ιηπίδηα απνηεινύλ θύξηα ζπζηαηηθά ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ θαη ν
κεηαβνιηζκόο ηνπο ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο επεξεάδεηαη από κηα ζεηξά
πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθνί π.ρ. ε
ζεξκνθξαζία θαη ην θσο, είηε αλζξσπνγελείο π.ρ. ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ην
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Harwood 1994). Σε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε
έρεη αλαθεξζεί όηη ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ επεξεάδνπλ ην
θπηηθό κεηαβνιηζκό θαη ην πεξηερόκελν ησλ θπηηθώλ ηζηώλ ζε ιηπίδηα (Heath 1984) θαη
όηη ην όδνλ πξνθαιεί αιιαγέο ζηε ιηπηδηθή ζύζηαζε ησλ θύιισλ ζπαλαθηνύ αιιά θαη
αξθεηώλ άιισλ θπηηθώλ εηδώλ νη νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
ξύπνπ, ην ρξόλν έθζεζεο θαη ην θπηηθό είδνο (Sakaki 1998). Απηέο νη κεηαβνιέο ζηε
ζύζηαζε ησλ ιηπηδίσλ πξνθαινύλ κε ηε ζεηξά ηνπο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ, ελώ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο παξαηεξνύληαη θαη εκθαλή
ζπκπηώκαηα θαηαπόλεζεο (Sakaki 1998). Η εξγαζία απηή έγηλε ζην πιαίζην κηαο
επξύηεξεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην
αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο. Γηα ην ζθνπό απηό επηιέρζεθαλ δέθα πεξηνρέο ηεο
Αζήλαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηε ζπγθέληξσζε ηεο αέξηαο ξύπαλζεο
ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ δηεμάγεη ην ΥΠΔΦΩΓΔ. Σηηο πεξηνρέο απηέο έγηλαλ
δεηγκαηνιεςίεο θύιισλ από ηέζζεξα θπηηθά είδε, ηα νπνία ήηαλ θνηλά ζε όιεο ηηο
πεξηνρέο θαη δελ παξνπζίαδαλ ζπκπηώκαηα θαηαπόλεζεο, θαηά ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ
ρξόλνπ. Σηα δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο ζε
νιηθά ιίπε θαη αλάιπζε ηεο ζύζηαζεο ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα. Σθνπόο
απηώλ ησλ αλαιύζεσλ ήηαλ λα ειεγρζεί θαηά πόζν ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο
Αζήλαο επεξεάδεη ην ιηπηδηθό πεξηερόκελν θαη ηε ζύζηαζε ζε ιηπαξά νμέα ησλ θύιισλ
ησλ επηιεγέλησλ θπηηθώλ εηδώλ, δεδνκέλνπ όηη -όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ- νη
αηκνζθαηξηθνί ξύπνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην κεηαβνιηζκό ησλ ιηπηδίσλ πξηλ ηελ
εθδήισζε ησλ νξαηώλ ζπκπησκάησλ θαηαπόλεζεο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Φσηηθό σιηθό. Φξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια ησλ θπηηθώλ εηδώλ: Pittosporum tobira
(Thunb.) Aiton fil. (Αγγειηθή) Laurus nobilis L. (Γάθλε) Ligustrum lucidum
(Ληγνύζηξν) Nerium oleander L. (Πηθξνδάθλε). Η ζπιινγή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ έγηλε
θαηά ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, από δέθα πεξηνρέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο
πνπ παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ. Τν
θπηηθό πιηθό κεηαθέξζεθε ζην εξγαζηήξην θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πξηλ από ηηο
αλαιύζεηο έγηλε όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνπο Meletiou-Christou et al. (1994).
Μέζοδοη. Η εθρύιηζε θαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ νιηθώλ ιηπώλ έγηλε
ζύκθσλα κε ηνπο Bligh & Dyer (1959). Η δηάζπαζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα
θαη ε κεηαηξνπή ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζε κεζπιεζηέξεο έγηλε κε ηε κέζνδν πνπ
πεξηγξάθεηαη από ηνπο Stoffel et al. (1959). Ο δηαρσξηζκόο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη ν
πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο έγηλε κε ηε ρξήζε αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ
ηεο εηαηξίαο Hewlett Packard κνληέιν 5890 (Series II) κε αληρλεπηή ηνληζκνύ θιόγαο.
Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ηξηρνεηδήο πνιηθή γπάιηλε ζηήιε (HP-INNOWax,
κε εζσηεξηθή επηθάιπςε ζηξώκαηνο πνιπαηζπιελνγιπθόιεο πάρνπο 0.5 κm) κήθνπο 30
m θαη δηακέηξνπ 0.32 mm. Τν θέξνλ αέξην ήηαλ άδσην κε ξνή 1ml/min. Η
ζεξκνθξαζία ηνπ εηζαγσγέα ήηαλ 220°C, ηνπ αληρλεπηή 275°C θαη έγηλε
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πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θνύξλνπ (αξρηθή ζεξκνθξαζία 120°C, ηειηθή
ζεξκνθξαζία 240°C). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ θαηαθξάηεζεο ηνπ θάζε
ιηπαξνύ νμένο ρξεζηκνπνηήζεθε ζεηξά από πξόηππα ιηπαξά νμέα (Analytical Standards
KIT 611C) ηεο εηαηξίαο PolyScience. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ήηαλ
ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αέξην ρξσκαηνγξάθν θαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθό πξόγξακκα (HP
ChemStations).
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Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Τα απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζε όια ηα δείγκαηα πνπ
ζπιιέρζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθ. 1. Η αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο Αζήλαο δε
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζηα θύιια ησλ
κειεηεζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ. Γηα θάζε θπηηθό είδνο ε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ
θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο. Παξαηεξήζεθε όκσο
δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ κεηαμύ ησλ θπηηθώλ εηδώλ.
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Δηθόλα 1. Δπνρηαθή δηαθύκαλζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζηα θύιια ησλ ηεζζάξσλ θπηηθώλ
εηδώλ πνπ κειεηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνύο ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο.
Γεληθά ε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ βξέζεθε κεγαιύηεξε ζηα δύν κεζνγεηαθά
αείθπιια ζθιεξόθπιια θπηά (Γάθλε θαη Πηθξνδάθλε) ζε ζρέζε κε ηα άιια δύν
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κειεηεζέληα θπηηθά είδε (Αγγειηθή θαη Ληγνύζηξν). Δπίζεο παξαηεξήζεθε επνρηαθή
δηαθύκαλζε ρσξίο όκσο λα αθνινπζείηαη ην ίδην πξόηππν ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη
όια ηα θπηά. Σηα θύιια ηεο Γάθλεο θαη ηεο Πηθξνδάθλεο νη κεγαιύηεξεο
ζπγθεληξώζεηο νιηθώλ ιηπώλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο πξνζδηνξίζηεθαλ ην
θζηλόπσξν. Πξνζδηνξίζζεθε ε ζύζηαζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα ζηα θύιια
όισλ ησλ κειεηεζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ, από όιεο ηηο πεξηνρέο θαη θαηά ηηο ηέζζεξηο
επνρέο ηνπ ρξόλνπ. Γηαθνξέο ζηε ζύζηαζε εληνπίδνληαη θπξίσο κεηαμύ ησλ θπηηθώλ
εηδώλ. Σηα θύιια ηεο Αγγειηθήο θπξηαξρνύλ ηξία ιηπαξά νμέα: ην παικηηηθό (16:0), ην
ιηλειατθό (18:2) θαη ην ιηλνιεληθό (18:3). Σηε Γάθλε θαη ηε Πηθξνδάθλε δύν είλαη ηα
επηθξαηέζηεξα ιηπαξά νμέα: ην παικηηηθό θαη ην ιηλνιεληθό νμύ, ελώ ζην Ληγνύζηξν
επηθξαηεί ην ιηλνιεληθό νμύ κεηαμύ όισλ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ, ην παικηηηθό βξέζεθε ζε
κηθξόηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηα άιια θπηά θαη ην ιηλειατθό ζπκκεηέρεη κε πνιύ
κηθξά πνζνζηά. Γεπηεξεπόλησο παξαηεξήζεθε επνρηαθή δηαθύκαλζε ζηε ζύζηαζε ζε
ιηπαξά νμέα θπξίσο κεηαμύ θαινθαηξηνύ θαη ρεηκώλα. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο
δηαπηζηώζεθε κείσζε ηνπ ιηλνιεληθνύ νμένο ην θαινθαίξη ζε ζρέζε κε ην ρεηκώλα θαη
παξάιιειε αύμεζε ηνπ ειατθνύ.
Η αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο Αζήλαο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε
ησλ θύιισλ ησλ κειεηεζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ ζε νιηθά ιίπε αιιά νύηε θαη ηε ζύζηαζή
ηνπο ζε ιηπαξά νμέα, θαζώο νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ γηα
θάζε θπηηθό είδνο θαη θάζε επνρή δε ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα ηεο ξύπαλζεο.
Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηά καο δε θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ κε όζα έρνπλ ήδε
αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο πξνζαξκνγήο ησλ θπηώλ ζηνπο
αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο (Heath 1984, Sakaki 1998). Μηα πηζαλή εμήγεζε γη’απηό είλαη
όηη ελδερόκελεο κεηαβνιέο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ζύζηαζε δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ
ιηπηδίσλ κπνξεί λα αιιειεπηθαιύπηνληαη θαη λα κελ παξαηεξείηαη αιιαγή ζηα νιηθά
ιίπε. Γηα λα ζπκπεξάλνπκε ινηπόλ εάλ ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο Αζήλαο επεξεάδεη
ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά θαη λα κειεηήζνπκε ηνπο κεραληζκνύο απόθξηζεο απηώλ ησλ
θπηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκόο ησλ ιηπηδίσλ ζε πνιηθά θαη νπδέηεξα ιηπίδηα θαη
ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη πξνζδηνξηζκόο ηεο ζύζηαζεο ζε ιηπαξά νμέα ηεο θάζε
θαηεγνξίαο μερσξηζηά.
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Η επίδξαζε ηεο ηξνθνπελίαο βνξίνπ ζε αλαπηπμηαθά θαη θπζηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνύ Dittrichia viscosa
Σηαπξηαλάθνπ Σ. & Καξακπνπξληώηεο Γ.
Εξγαζηήξην Φπζηνινγίαο θαη Μνξθνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο,
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 75, Βνηαληθόο , 118 55 Αζήλα.
Πεξίιεςε
Τν θπηό Dittrichia viscosa ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξαγσγή επηεθπκεληδηθνύ
εθθξίκαηνο (κίγκα ηεξπελίσλ θαη θαηλνιηθώλ ελώζεσλ). Σηελ παξνύζα εξγαζία έιαβε
ρώξα πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα θπηώλ D. viscosa γηα ηελ κειέηε ηεο ηξνθνπελίαο βνξίνπ
ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη ζην κεηαβνιηζκό ησλ θαηλνιηθώλ. Η έιιεηςε ηνπ
ζηνηρείνπ επεξέαζε όιεο ηηο αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ, ελώ δελ
πξνθάιεζε θάπνηα νξαηή δπζιεηηνπξγία ζηε θσηνζύλζεζε. Τόζν ζηα θύιια όζν θαη
ζηηο ξίδεο παξαηεξήζεθε ζπζζώξεπζε θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ, ελώ δελ ππήξμε νύηε
πνζνηηθή νύηε θαη πνηνηηθή κεηαβνιή ζηε ζύζηαζε ηνπ επηεθπκεληδηθνύ εθθξίκαηνο.
Φαίλεηαη όηη παξά ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ,
ε παξαγσγή θαηλνιηθώλ ελώζεσλ από ηηο αδελώδεηο ηξίρεο ησλ θύιισλ έκεηλε
αλεπεξέαζηε.

Effects of boron deficiency on growth and physiological parameters of
Dittrichia viscosa plants
Stavrianakou S. & Karabourniotis G.
Laboratory of Plant Physiology, Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural
University of Athens, 75 Iera Odos St., Botanikos, 118 55 Athens, Greece.
Abstract
Leaf surface of Dittrichia viscosa is covered with a resinous epicuticular material,
which contains terpenoids and phenolic compounds. Seedlings of D. viscosa were grown
hydroponically in order to study the effect of boron deficiency on plant growth and
phenolic metabolism. Although boron deprivation influenced all growth parameters
studied, it did not affect photosynthesis. Phenolic compounds accumulated in both leaves
and roots but there was neither quantitative nor qualitative change on epicuticular
material composition. Despite the dramatic changes on plant growth, phenolic compound
production by glandular hairs remained unchanged.
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Εηζαγσγή
Τν θπηό Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (syn. Inula viscosa (L.) Aiton) αλήθεη
ζηελ νηθνγέλεηα Asteraceae. Οη επηθάλεηεο ηνπ θπηνύ θέξνπλ θπξίσο αδελώδεηο (άκηζρεο
θαη έκκηζρεο) θαζώο θαη κε αδελώδεηο ηξίρεο (Werker & Fahn 1981). Η επηθάλεηα ηνπ
βιαζηνύ θαη ησλ θύιισλ είλαη θνιιώδεο θαη ημώδεο ιόγσ ηεο έθθξηζεο κίγκαηνο
νξγαληθώλ ελώζεσλ, θπξίσο ηεξπελνεηδώλ, άγιπθσλ θιαβνλνεηδώλ θαη απιώλ
θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ (Ceccherelli et al. 1985, Wollenweber et al. 1991).
Τν βόξην εκπιέθεηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ (Blevins &
Lukaszewski 1998), ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ
κεκβξαλώλ (Cakmak et al. 1995), ζην κεηαβνιηζκό ησλ θαηλνιηθώλ (Dugger 1983,
Cakmak & Römheld 1997) θ.α.
Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο έιιεηςεο βνξίνπ ζε νξηζκέλεο
αλαπηπμηαθέο θαη θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θπηνύ D. viscosa ππό ειεγρόκελεο
ζπλζήθεο πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Σπέξκαηα ηνπ θπηνύ D. viscosa ζπιιέρζεθαλ από ηελ Πάξλεζα. Αθνινύζεζε
ζηξσκάησζε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθύηεπζε ζε ζάιακν ζηαζεξώλ ζπλζεθώλ (14h
θσηνπεξίνδνο, ζεξκνθξαζία 27/18 νC, ζρεηηθή πγξαζία 65-80%, έληαζε αθηηλνβνιίαο
400 κmole m-2 s-1). Ωο ππόζηξσκα ρξεζηκνπνηήζεθε άκκνο θξπζηαιιηθνύ ραιαδία ελώ
ην ζξεπηηθό δηάιπκα ήηαλ ην Hoagland No 2 (Hoagland & Arnon 1950) εκίζεηαο
ζπγθέληξσζεο. Τα θπηά-κάξηπξεο ηξνθνδνηνύληαλ κε πιήξεο ζξεπηηθό δηάιπκα, ελώ
ζηα θπηά (-Β) απνπζίαδε ην βόξην. Η δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ έλαο κήλαο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηνινγηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ παξακέηξσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαζηεξσκέλεο ηερληθέο. Γηα ηηο ρξσκαηνγξαθηθέο αλαιύζεηο
ρξεζηκνπνηήζεθε ζύζηεκα πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πςειήο απόδνζεο (HPLC) ηύπνπ
Jasco (Jasco Coproration, Japan). Τα δείγκαηα αλαιύζεθαλ ζε ζηήιε αληηζέηνπ θάζεσο
θαη ε αλίρλεπζε έγηλε ζηα 280 nm.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Τα επίπεδα ζπγθέληξσζεο βνξίνπ ζηα θπηά-κάξηπξεο θπκάλζεθαλ ζηα θπζηνινγηθά
όξηα ελώ ζηα θπηά (-Β) ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή. Παξόιν πνπ ε ζπγθέληξσζε βνξίνπ
ζηε ξίδα δελ έδεημε αθξαίεο ηηκέο, ε ζπζζώξεπζε ηνπ βνξίνπ ζην όξγαλν ήηαλ
ζεκαληηθά κεησκέλε. Σηα θπηά (-Β) παξαηεξήζεθε αλαηξνπή ηνπ πξνηύπνπ θαηαλνκήο
ηνπ ζηνηρείνπ ζηα επηκέξνπο όξγαλα. Σηα θπηά (-Β) ζεκεηώζεθε πζηέξεζε ζηελ
αλάπηπμε θύιισλ θαη βιαζηώλ, κείσζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο, ηνπ αξηζκνύ ησλ
πιάγησλ θιάδσλ, ηνπ κήθνπο θαη ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ησλ ξηδώλ, ηνπ ύςνπο ησλ
θπηώλ θαη ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο ησλ θύιισλ, ελώ παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ εηδηθνύ
κήθνπο ηεο ξίδαο θαη ηνπ πάρνπο ησλ θύιισλ. Σε θπζηνινγηθό επίπεδν, ε έιιεηςε
βνξίνπ δελ επεξέαζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηνζπζηήκαηνο ΙΙ θαη ηα επίπεδα ησλ
θσηνζπλζεηηθώλ ρξσζηηθώλ ελώ παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο
ησλ θύιισλ ησλ θπηώλ (-Β) (Πίλ. 1).
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Πίλαθαο 1. Οη ηηκέο ησλ θπζηνινγηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θσηνζπλζεηηθή ιεηηνπξγία γηα ηα θπηά κάξηπξεο θαη (-Β). Τα ζύκβνια a θαη b
ππνδειώλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο P<0.05 θαη
P<0.01 αληίζηνηρα.

Παξάκεηξνο
Fv/Fm
Φισξνθύιιεο a + b (κg cm –2)
Φσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα
(κmole O2 m –2 sec –1)

α

β

γ

δ

ε

ζη

Μάξηπξαο
ΜΟ ± ΤΣ

-Β
ΜΟ ± ΤΣ

0,83 ± 0,01
23.51 ± 0.69
14,39 ± 1,51

0,83 ± 0,00
22.27 ± 1.29
23,12 ± 3,98

%
κεηαβνιή
0
-5
61 a

Εηθόλα
1.
Φξσκαηνγξαθηθή
αλάιπζε
ησλ
θαηλνιηθώλ
ζπζηαηηθώλ ησλ εθρπιηζκάησλ: α-β,
ξηδώλ.
γ-δ,
θύιισλ.
ε-ζη,
επηεθπκεληδηθνύ εθθξίκαηνο ησλ
θύιισλ.
Αληηπξνζσπεπηηθά
ρξσκαηνγξαθήκαηα
από
θπηά
κάξηπξεο (α, γ, ε) θαη θπηά πνπ
αλαπηύρζεθαλ απνπζία βνξίνπ (β,
δ, ζη). Αλίρλεπζε ζηα 280 nm. Οη
θιίκαθεο
απνξξόθεζεο
ησλ
ρξσκαηνγξαθεκάησλ α-δ, δελ είλαη
πνζνηηθά αλάινγεο.

Από ηε θαζκαηνζθνπηθή θαη ρξσκαηνγξαθηθή (Εηθ. 1 α-δ) αλάιπζε πξνέθπςε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ζηε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζπζηα-ηηθώλ πνπ
απνξξνθνύλ ζηελ UV πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο ζηηο ξίδεο θαη ζηα θύιια ησλ θπηώλ (-Β),
ελώ ην επηεθπκεληδηθό έθθξηκα ησλ αδελσδώλ ηξηρώλ ησλ θύιισλ (Εηθ. 1 ε-ζη).
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Επίδραζε ηοσ γελόησποσ, ηφλ θσηηθώλ ρσζκηζηώλ θαη ηοσ θφηηζκού
ζηολ ποιιαπιαζηαζκό αγελώς ηοσ θρεηηθού εβέλοσ (Ebenus cretica L.)
ύξνο Θ.1, Οηθνλόκνπ Α.1 & Γηνπςάλεο Σ.2
1

Σκήκα Γεσπνλίαο, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
2
Σκήκα Χεκείαο, Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Ο γελόηππνο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ζηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ
εβέλνπ. Σν ΙΒΑ επέδξαζε ζεηηθά ζηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ. Η ζθίαζε ησλ
κεηξηθώλ θπηώλ επίζεο επλόεζε ηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ. Σα ειεθηξνθόξεκαηα
ησλ όμηλσλ ππεξνμεηδαζώλ, από επάθξηα κνζρεύκαηα βιαζηνύ ζπνξνθύησλ εβέλνπ κε
θαηλνηππηθέο δηαθνξέο, δηέθεξαλ ζεκαληηθά. Δίλαη πηζαλή ε ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ
ησλ όμηλσλ ηζνκνξθώλ ησλ ππεξνμεηδαζώλ κε ηπρόλ ζεηηθή αληαπόθξηζε ζηε
ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ δηαθόξσλ γελόηππσλ εβέλνπ.

Εffect of genotype, growth regulators and light on asexual
propagation of ebenus (Εbenus cretica L.)
Syros T.1, Economou A.1 & Yupsanis T.2
1

Dept. of Agriculture, Laboratory of Floriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.
2
Dept. of Chemistry, Laboratory of Biochemistry, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Genotype was an important factor for rooting of Ebenus cretica shoot cuttings. IBA
improved rooting of cuttings. Shading of mother plants also favored rooting of cuttings.
Acidic peroxidases patterns from ebenus cuttings with different rooting ability varied
and these could be related to the response to rooting of various ebenus genotypes.
Εηζαγφγή
Ο απηνθπήο θξεηηθόο έβελνο (Ebenus cretica L.) έρεη δπλαηόηεηεο γηα αμηνπνίεζε
ζηελ εκπνξηθή αλζνθνκία. Η κειέηε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ έρεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. Ο πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ κε
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ζπόξνπο γίλεηαη κε επηηπρία, αιιά ηα λεαξά ζπνξόθπηα δηαθξίλνληαη γηα ηελ κεγάιε
παξαιιαθηηθόηεηά ηνπο. Ο πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ αγελώο κε κνζρεύκαηα είλαη ζρεηηθά
δύζθνινο θαη επεξεάδεηαη από ηελ παξαιιαθηηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ αηνκηθώλ θπηώλ
πνπ ππάξρνπλ ζηε θύζε (Vlahos 1996, ύξνο et al. 1999).
Ο γελόηππνο θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε ξηδνβνιία ησλ
κνζρεπκάησλ ηνπ εβέλνπ (Vlahos 1996, ύξνο et al. 1999) αιιά θαη άιισλ εηδώλ
(Georgiev & Vassileva 1982, Ying & Bagley 1977). Οη θπηηθνί ξπζκηζηέο θαη ηδηαίηεξα
ην ΙΒΑ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ πνιιώλ θπηηθώλ εηδώλ (Moe
1988, Struve & Arnold 1986). Σν ίδην ηζρύεη γηα ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ε
ζθίαζε ησλ κεηξηθώλ θπηώλ ζηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ ηνπο (Karhu 1992).
Από ην 1971 (Chandra et al.) δηαπηζηώζεθε όηη ε εκθάληζε ησλ ηζνελδύκσλ ησλ
ππεξνμεηδαζώλ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε ξηδνβνιία. Οη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο
ζπκθσλνύλ όηη νη κεηαβνιέο ζηε δξαζηηθόηεηα ησλ ππεξνμεηδαζώλ ή ζηνλ αξηζκό ησλ
ηζνελδπκηθώλ κνξθώλ επηδξνύλ ζηε ξηδνβνιία, δηα κέζνπ δξάζεσλ είηε ζην επίπεδν
ηεο ιηγληηνπνίεζεο είηε ζηνλ θαηαβνιηζκό ηνπ ηλδνιπινoμηθνύ νμένο (Haissig 1986).
ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ γελόηππνπ, ησλ δηαθόξσλ θπηηθώλ
ξπζκηζηώλ θαη ηεο ζθίαζεο ησλ κεηξηθώλ θπηώλ ζηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ
εβέλνπ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Επίδξαζε ηνπ γελόηππνπ θαη ηωλ θπηηθώλ ξπζκηζηώλ ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάηωλ
Σξία θπηά εβέλνπ (A, B, C), κε έληνλεο θαηλνηππηθέο δηαθνξέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο κεηξηθά θπηά γηα ηε ιήςε επάθξησλ κνζρεπκάησλ εκίζθιεξνπ μύινπ ηελ άλνημε.
Σα κνζρεύκαηα εκβαπηίζηεθαλ γηα 10 sec ζηνπο θπηηθνύο ξπζκηζηέο ξηδνβνιίαο ΙΒΑ,
Κ-ΙΒΑ, ΙΑΑ ή ΝΑΑ ζε ζπγθέληξσζε 500 ppm θαη θαηόπηλ ηνπνζεηήζεθαλ γηα
ξηδνβνιία ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο ζε πεξιίηε. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 20 κνζρεύκαηα
αλά κεηαρείξηζε από θάζε θπηό. Η αμηνιόγεζε ηεο ξηδνβνιίαο έγηλε κεηά από 4
εβδνκάδεο κε κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κνζρεπκάησλ πνπ ξηδνβόιεζαλ θαη ηνπ
αξηζκνύ ησλ ξηδώλ ηνπο.
Επίδραζε ηοσ γελόησποσ θαη ηες ζθίαζες ζηε ρηδοβοιία κοζτεσκάηφλ

Φπηά εβέλνπ πνπ πξνέξρνληαλ αγελώο από 3 αξρηθά ζπνξόθπηα (D, E, F), κε
έληνλεο θαηλνηππηθέο δηαθνξέο, δηαηεξήζεθαλ γηα 6 κήλεο θάησ από πιήξεο θσο, 40%
ή 80% ζθίαζε. Σα θπηά απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κεηξηθά θπηά γηα ιήςε επάθξησλ
κνζρεπκάησλ βιαζηνύ εκίζθιεξνπ μύινπ ηελ άλνημε. Μεηά από εθαξκνγή 500 ppm
ΙΒΑ ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία ζε πεξιίηε ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο θαη ηεο
νκίριεο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 40 κνζρεύκαηα γηα θάζε κεηαρείξηζε, ελώ ε αμηνιόγεζε
ηεο ξηδνβνιίαο έγηλε κε κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κνζρεπκάησλ πνπ ξηδνβόιεζαλ κεηά
από 4 εβδνκάδεο, θαη εθηίκεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ζηα δύν ζπζηήκαηα ξηδνβνιίαο.
Ελδπκηθή δξαζηηθόηεηα όμηλωλ ππεξνμεηδαζώλ ζε επηιεγκέλνπο γελόηππνπο εβέλνπ
Γηα ηε κειέηε ησλ αληνληθώλ ππεξνμεηδαζώλ ζε κνζρεύκαηα δηαθνξεηηθώλ
γελόηππσλ επηιέρζεθαλ 8 θπηά εβέλνπ κε έληνλεο θαηλνηππηθέο δηαθνξέο. Δπάθξηα
κνζρεύκαηα βιαζηνύ από ηα θπηά απηά ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία ζην ζύζηεκα ηεο
νκίριεο ζε πεξιίηε, αθνύ ε βάζε ηνπο εκβαπηίζηεθε γηα 10 sec ζε δηάιπκα ΙΒΑ
ζπγθεληξώζεσλ 0 ή 500 ppm. Οη βάζεηο ησλ κνζρεπκάησλ θαηά ηελ εκέξα 0 (έλαξμε
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ξηδνβνιίαο, πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνζρεπκάησλ ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΙΒΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ησλ αληνληθώλ ηνπο
ππεξνμεηδαζώλ ζε πεθηέο πνιπαθξπιακηδίνπ (Laemmli 1970), αθνύ εθρπιίζηεθαλ
παξνπζία ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο θσζθνξηθώλ (K2HPO4/KH2PO4) 0,05 M πνπ
πεξηείρε 10% (w/v) PVPP σο αλαζηνιέα ησλ πνιπθαηλνινμεηδαζώλ, 0,1% αζθνξβηθό
νμύ σο αληηνμεηδσηηθό θαη 1 mM PMSF σο αλαζηνιέα ησλ πξσηεαζώλ ζε αλαινγία
δείγκαηνο πξνο εθρπιηζηηθό 1:10. Η αμηνιόγεζε ηεο ξηδνβνιίαο έγηλε 4 εβδνκάδεο
αξγόηεξα κε κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κνζρεπκάησλ πνπ ξηδνβόιεζαλ θαη ηνπ αξηζκνύ
ησλ ξηδώλ ηνπο θαη ζπζρεηίζηεθε κε ηελ εηθόλα ησλ αληνληθώλ ηνπο ππεξνμεηδαζώλ.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Επίδξαζε ηνπ γελόηππνπ θαη ηωλ θπηηθώλ ξπζκηζηώλ ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάηωλ

Η ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ επεξεάζηεθε από ην γελόηππν ησλ κεηξηθώλ θπηώλ
αιιά θαη από ην θπηηθό ξπζκηζηή ξηδνβνιίαο (Πηλ. 1). Μνζρεύκαηα πνπ δελ δέρηεθαλ
εθαξκνγή θάπνηνπ θπηηθνύ ξπζκηζηή δελ ξηδνβόιεζαλ, ελώ κηθξόηεξα πνζνζηά
ξηδνβνιίαο ζεκεηώζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ΝΑΑ θαη ΙΑΑ. Μνζρεύκαηα πνπ δέρηεθαλ
ηελ εθαξκνγή ΙΒΑ ξηδνβόιεζαλ ηθαλνπνηεηηθά, θπξίσο όηαλ εθαξκόζηεθε ην άιαο ηνπ
ΙΒΑ κε θάιην (Κ-ΙΒΑ) πνπ είλαη πδαηνδηαιπηό. Ο γελόηππνο C ππεξείρε σο πξνο ηε
ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ ηνπ έλαληη ησλ άιισλ δύν. Οη Struve & Arnold (1986)
αλαθέξνπλ όηη κνζρεύκαηα ηνπ θπηνύ Acer rubrum ξηδνβόιεζαλ ζε κεγαιύηεξα
πνζνζηά κε εθαξκνγή ηνπ θπηηθνύ ξπζκηζηή ξηδνβνιίαο ΙΒΑ ζε ζρέζε κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Κ-ΙΒΑ θαη άιισλ θπηηθώλ ξπζκηζηώλ.
Πίλαθαο 1. Ρηδνβνιία κνζρεπκάησλ εβέλνπ κε ηελ επίδξαζε δηαθόξσλ θπηηθώλ
ξπζκηζηώλ.
Ρηδνβνιία (%)
Αξηζκόο ξηδώλ
Γελόηππνο

A
B
C

M

IBA

K-IBA

IAA

NAA

M

IBA

K-IBA

IAA

NAA

0
0
0

10
65
75

55
75
80

0
45
60

10
50
50

0
0
0

1,0
5,9
6,7

1,8
4,5
6,1

0
2,5
3,7

1,5
1,2
7,4

Επίδξαζε ηνπ γελόηππνπ θαη ηεο ζθίαζεο ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάηωλ

Η ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ επεξεάζηεθε ηόζν από ην βαζκό ζθίαζεο ησλ
κεηξηθώλ θπηώλ όζν θαη από ην γελόηππν (Πηλ. 2). Μνζρεύκαηα θαη ησλ ηξηώλ
γελόηππσλ πνπ πξνέξρνληαλ από θπηά πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε πιήξεο ειηαθό θώο δελ
ξηδνβόιεζαλ, ελώ εθείλα πνπ δέρηεθαλ ζθίαζε έδσζαλ κνζρεύκαηα πνπ ξηδνβόιεζαλ
αλάινγα κε ην βαζκό ζθίαζεο θαη ην γελόηππν. Μνζρεύκαηα ησλ γελόηππσλ E θαη F
ξηδνβόιεζαλ κόλνλ όηαλ πξνέξρνληαλ από θπηά πνπ δηαηεξήζεθαλ θάησ από 80%
ζθίαζε. ην γελόηππν D θαιύηεξε ξηδνβνιία ζεκεηώζεθε κε ηελ εθαξκνγή 40%
ζθίαζεο ζηα κεηξηθά θπηά από ό,ηη 80% ζθίαζε. ε πεηξάκαηα κε ην είδνο Cotoneaster
lucidus αλαθέξζεθε όηη ε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ ηνπο ήηαλ πςειόηεξε όηαλ ηα
κεηξηθά θπηά αλαπηύρζεθαλ ζε κεησκέλε έληαζε θσηόο (Karhu 1992).
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Πίλαθαο 2. Δπίδξαζε ηεο ζθίαζεο ησλ
δηαθόξσλ γελόηππσλ εβέλνπ.
Ρηδνβνιία (%)
Γελόηππνο
θίαζε
0%
40 %
D
0
22,5
E
0
0
F
0
0
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κεηξηθώλ θπηώλ ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάησλ

80 %
5,0
12,5
47,5

0%
0
0
0

Αξηζκόο ξηδώλ
θίαζε
40 %
3,5
0
0

80 %
3,0
3,5
4,1

Ελδπκηθή δξαζηηθόηεηα όμηλωλ ππεξνμεηδαζώλ ζε επηιεγκέλνπο γελόηππνπο

Η ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ επεξεάζηεθε από ην γελόηππν ησλ θπηώλ.
πγθεθξηκέλα δύν γελόηππνη αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηε ξηδνβνιία κεηά από
εθαξκνγή ΙΒΑ θαη ξηδνβόιεζαλ ζε πνζνζηά 85% (γελόηππνο 2) θαη 55% (γελόηππνο
6), αληίζηνηρα (Πηλ. 3). Οη άιινη 6 γελόηππνη πνπ αμηνινγήζεθαλ δελ ξηδνβόιεζαλ νύηε
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΙΒΑ (Πηλ. 3). Από ηε κειέηε ηνπ ειεθηξνθνξήκαηνο ησλ όμηλσλ
Πίλαθαο 3. Ρηδνβνιία κνζρεπκάησλ δηαθόξσλ γελόηππσλ εβέλνπ κε ηελ επίδξαζε 0 ή
500 ppm IBA.
Ρηδνβνιία (%)
Αξηζκόο ξηδώλ
Γελόηππνο
IBA 0 ppm
IBA 500 ppm
IBA 0 ppm
IBA 500 ppm
1
0
0
0
0
2
0
85
0
4,9±2,2
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
6
0
55
0
2,4±0,9
7
0
0
0
0
8
0
0
0
0
ππεξνμεηδαζώλ κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ θπηώλ (Δηθ.1). Καηά ηε ζπζρέηηζε ηεο
εηθόλαο ηνπ ειεθηξνθνξήκαηνο κε ηελ αληαπόθξηζε ζηελ ξηδνβνιία ζπλάγεηαη όηη
γελόηππνη πνπ ξηδνβνινύλ ηθαλνπνηεηηθά (δηαδξνκή 2, γελόηππνο 2 θαη δηαδξνκή 6,
γελόηππνο 6) έρνπλ μεθάζαξα δύν δώλεο όμηλσλ (αληνληθώλ) ππεξνμεηδαζώλ, ελώ
γελόηππνη πνπ δελ ξηδνβνινύλ θαίλεηαη λα έρνπλ κία δώλε ε νπνία δελ εκθαλίδεηαη
ζηελ ίδηα ζέζε γηα ηνπο δηάθνξνπο γελόηππνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Αξθεηνί εξεπλεηέο
ζεσξνύλ όηη νη κεηαβνιέο ζηε δξαζηηθόηεηα ησλ ππεξνμεηδαζώλ ή ηνπ αξηζκνύ ησλ
ηζνελδπκηθώλ κνξθώλ ζπλδένληαη κε ηε ξηδνβνιία ησλ κνζρεπκάησλ (Chandra 1971,
Gaspar et al. 1982, Haissig 1986).
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Δηθόλα 1. Γξάζε όμηλσλ ππεξνμεηδαζώλ ζε κνζρεύκαηα επηιεγκέλσλ γελόηππσλ
εβέλνπ κε δηαθνξεηηθή αληαπόθξηζε ζηε ξηδνβνιία (Πηλ. 3) (εθρύιηζε κε 0,2 Μ
ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο θσζθνξηθώλ pH 6,5 παξνπζία 10% w/v PVPP). Σν βέινο
δείρλεη ηελ 2ε ηζνκνξθή όμηλεο ππεξνμεηδάζεο ζε θπηά κε ζεηηθή αληαπόθξηζε ζηε
ξηδνβνιία.
Η εξγαζία ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δ.Δ. (AIR3-CT94-2472)
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Γελεηηθή βηοποηθηιόηεηα ζηολ θρεηηθό έβελο (Ebenus cretica L.)
Σφνμξ Θ.1, Μπμγαιπαθίδδξ Α.2, Γζμοράκδξ Τ.3 & Οζημκυιμο Α.4
1

Τιήια Γεςπμκίαξ, Δνβαζηήνζμ Ακεμημιίαξ, Α.Π.Θ., 540 06 Θεζζαθμκίηδ.
2
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Περίιεψε
Μεθεηήεδηε μ αοημθοήξ ηνδηζηυξ έαεκμξ (Ebenus cretica L.), θοηυ εκδδιζηυ ζηδκ
Κνήηδ, ιε ζημπυ ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζηδκ ειπμνζηή ακεμημιία ηαζ ηδκ ανπζηεηημκζηή
ημπίμο. Σπμνυθοηα εαέκμο απυ δζαθμνεηζηά ιδηνζηά θοηά ανέεδηε υηζ παναθθάζζμοκ
ζε ιμνθμθμβζηά ηαζ ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά ηαηά ηδ αθαζηδηζηή ημοξ αφλδζδ ζημ
εενιμηήπζμ. Σπένιαηα επζθεβιέκςκ ζπμνυθοηςκ ιε θαζκμηοπζηέξ δζαθμνέξ δζέθενακ
ζημ επίπεδμ ηςκ μθζηχκ πνςηεσκχκ.
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Abstract
The native plant Ebenus cretica L., endemic in Crete, was studied in this work
aiming at introducing this plant to commercial floriculture and landscape architecture.
Seedlings from different plants differed in morphological and anatomical characteristics
during growth in the greenhouse. Seeds from different plants varried in total proteins
(SDS-PAGE).
Εηζαγωγή
Τμ θοηυ Ebenus cretica είκαζ έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά εκδδιζηά θοηά ηδξ
Κνήηδξ. Φφεηαζ ζε πμθθά ιένδ ημο κδζζμφ ηονίςξ υιςξ ζηα ηεκηνζηά ηαζ κυηζα. Τμ
βέκμξ Ebenus ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ Ψοπακεχκ (Fabaceae) ηαζ πενζθαιαάκεζ 18
είδδ ηα μπμία αοημθφμκηαζ ζε ιζα εονφηενδ πενζμπή ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο
(Turland et al. 1993). Τα είδδ E. cretica ηαζ E. sibthorpii είκαζ εκδδιζηά ηδξ Δθθάδαξ.
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Τμ Ε. sibthorpii ζοκακηάηαζ ζε αναπχδεζξ πενζμπέξ ηδξ Θεζζαθίαξ, ηδξ Σηενεάξ ηαζ ηδξ
Δφαμζαξ. Τμ E. cretica ζοκακηάηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ Κνήηδ.
Τα θοηά E. cretica είκαζ ιζηνμί πμθοεηείξ θνοβακχδεζξ εάικμζ. Οζ κεανμί ηαζ
ηνοθενμί αθαζημί είκαζ ηαθοιιέκμζ ιε θεπηά ηνζπίδζα. Τα θφθθα ημο είκαζ ζφκεεηα
απμηεθμφιεκα απυ 3 έςξ 11 θοθθάνζα ιήημοξ 1-3 cm ηαζ πθάημοξ 5 mm. Τμ ζπήια
ημοξ είκαζ επίιδηεξ, εθθεζρμεζδέξ ιε μλφθδηημ άηνμ. Τα άκεδ ημο είκαζ νμδμηυηηζκα ή
πμνθονά ηαζ θένμκηαζ ζε ποηκέξ ακεμηαλίεξ ιήημοξ 5-15 cm μζ μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ
απυ ιαζπαθζαίμοξ μθεαθιμφξ, εκχ δ ημνοθή παναιέκεζ αθαζηδηζηή. Η άκεδζδ
παναηδνείηαζ απυ ημκ Απνίθζμ ιέπνζ ηαζ ημκ Ιμφθζμ ακάθμβα ιε ημ ορυιεηνμ ηαζ ηδκ
πενζμπή.
Οζ απμεδηεοηζηέξ πνςηεΐκεξ ηςκ ζπυνςκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηαοημπμίδζδ
ιε δθεηηνμθυνδζδ πμθθχκ θοηζηχκ εζδχκ (Ladizinsky & Hymowitz 1979), δζαθυνςκ
βεκχκ (Moustakas et al. 1986) ηαζ πμζηζθζχκ (Yupsanis et al. 1992; Cooke 1995).
Σηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηήεδηε δ βεκεηζηή αζμπμζηζθυηδηα ημο εαέκμο ιε αάζδ ηα
ιμνθμθμβζηά ηαζ ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά ηαεχξ ηαζ ηζξ απμεδηεοηζηέξ πνςηεΐκεξ
ηςκ ζπυνςκ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σπένιαηα εαέκμο πνμενπυιεκα απυ 8 επζθεβιέκα θοηά ιε θαζκμηοπζηέξ δζαθμνέξ,
ηςκ πενζμπχκ Κκςζζυξ (Ηνάηθεζμ) ηαζ Τμπυθζα (Χακζά) ηδξ Κνήηδξ, ιε ημοξ
ηςδζημφξ Κ1, Κ2, Κ3 ηαζ Κ4 ηαζ Τ1, Τ2, Τ3 ηαζ Τ4 ακηίζημζπα, αθμφ οπέζηδζακ
ηαηάθθδθδ πνμενβαζία ημπμεεηήεδηακ βζα θφηνςια ζε ηεθάνα πμθθαπθχκ εέζεςκ
πμο πενζείπακ ειπθμοηζζιέκδ ηφνθδ. Σοκμθζηά πνδζζιμπμζήεδηακ 72 ζπένιαηα απυ
ηάεε επζθεβιέκμ θαζκυηοπμ, πμο αλζμθμβήεδηακ ςξ πνμξ ημ θφηνςια ημοξ 2 εαδμιάδεξ
ανβυηενα. Σηδ ζοκέπεζα, ηα κεανά ζπμνυθοηα δζαηδνήεδηακ ζημ εενιμηήπζμ ηάης απυ
θοζζηή θςημπενίμδμ κςνίξ ηδκ άκμζλδ ιε ζημπυ κα ιεθεηδεμφκ βζα ηδκ
παναθθαηηζηυηδηά ημοξ ζε ιμνθμθμβζηά ηαζ αβνμκμιζηά παναηηδνζζηζηά υπςξ,
ανζειυξ θοθθανίςκ ζημ ζφκεεημ θφθθμ, ζπήια θφθθμο, ποηκυηδηα ηνζπχκ ζημ θφθθμ,
αθαζηδηζηή αφλδζδ, αάνμξ οπένβεζμο ηαζ οπυβεζμο ηιήιαημξ ηαζ υβημξ νζγζημφ
ζοζηήιαημξ.
Γζα ηδκ ακαημιζηή ιεθέηδ, ηειάπζα θφθθςκ απυ ηα επζθεβιέκα ζπμνυθοηα
οπέζηδζακ επελενβαζία βζα 3 χνεξ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ιε δζάθοια 5%
βθμοηανζηήξ αθδεΰδδξ ζε 0.025 Μ νοειζζηζηυ θςζθμνζηυ δζάθοια
(Να2HPO4/NaH2PO4, pH 7,0). Μεηά απυ έηπθοζδ ζε νοειζζηζηυ δζάθοια
(Να2HPO4/NaH2PO4, 0.05 Μ, pH 7.0), ηα δείβιαηα ιεηαζηενεχεδηακ βζα 5 χνεξ ζε
δζάθοια ηεηνμλεζδίμο ημο μζιίμο ζημ ίδζμ νοειζζηζηυ δζάθοια. Αημθμφεδζε
αθοδάηςζδ ηςκ ζζηχκ ιε αολακυιεκδ ζοβηέκηνςζδ δζαθοιάηςκ αζεοθζηήξ αθημυθδξ
(30-100%), ειπυηζζή ημοξ ιε επμλεζδζηή νδηίκδ Spurr ηαζ ηεθζηχξ πμθοιενζζιυξ αοηήξ
ζε εενιμηναζία 70μC βζα 7 χνεξ. Τμιέξ πάπμοξ 1-2 ιm ηυπδηακ ιε οπενιζηνμηυιμ
Reichert Om U2 ηαζ αθμφ οπέζηδζακ πνχζδ ιε 1% toluidine blue O ζε δζάθοια
αυναηα ιεθεηήεδηακ ηαζ θςημβναθήεδηακ ζε ιζηνμζηυπζμ Zeiss III.
Δπζπθέμκ, επζθεβιέκα ζπένιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηαοημπμίδζδ ηςκ θοηχκ Κ1,
Κ2, Κ3, Κ4, Τ1, Τ2, Τ3 ηαζ Τ4 ιε αάζδ ηδκ ακάπηολδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο μθζημφ
πνςηεσκζημφ εηποθίζιαημξ ιε SDS δθεηηνμθυνδζδ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιειμκςιέκα
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ζπένιαηα απυ ηάεε θοηυ θεζμηνζαίεδηακ ζε βμοδί πανμοζία οβνμφ αγχημο ηαζ
εηποθίζηδηακ πανμοζία Tris-HCl 0,065 M pH 6,8 πμο πενζείπε 1% w/v SDS, 1mM
PMSF ςξ ακαζημθέα ηςκ πνςηεαζχκ ηαζ 2% (v/v) α-ιενηαπημαζεακυθδξ ςξ
ακαβςβζημφ πανάβμκηα. Η δθεηηνμθυνδζδ έβζκε ιε 180ιg πνςηεΐκδξ βζα ηάεε δείβια.
Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ααζίζηδηε ζηδκ ακάθοζδ ηδξ
παναθθαηηζηυηδηαξ.
Αποηειέζκαηα - Συδήηεζε
Τμ θφηνςια ηςκ ζπενιάηςκ ηοιάκεδηε ζε πμθφ ορδθά πμζμζηά (87-93%) ηαζ δεκ
επδνεάζηδηε απυ ημ βεκυηοπμ ηςκ ιδηνζηχκ θοηχκ (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Τ1, Τ2, Τ3 ηαζ
Τ4) πμο είπακ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ζοθθμβή ηςκ ζπενιάηςκ (Πζκ. 1). Τα κεανά
ζπμνυθοηα δζέθενακ απυ ηζξ πνχηεξ εαδμιάδεξ ηδξ αθαζηδηζηήξ ημοξ αφλδζδξ ςξ πνμξ
ηα θαζκμηοπζηά παναηηδνζζηζηά. Η αθαζηδηζηή αφλδζδ ηςκ κεανχκ ζπμνμθφηςκ
δζέθενε ζδιακηζηά ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηαζ ημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ ηαηά ηδκ
αλζμθυβδζδ ηςκ θοηχκ 16 εαδμιάδεξ απυ ημ θφηνςια ηςκ ζπενιάηςκ (Πζκ. 1). Γεκζηά,
ηα θοηά Κ είπακ ιεβαθφηενμ ιήημξ αθαζηχκ, εκχ δ δζαιυνθςζδ ημο ζπήιαημξ ημοξ
είπε έηδδθδ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ ημνοθήξ. Ακηίεεηα, ηα ζπμνυθοηα Τ
είπακ ιεβαθφηενμ ανζειυ αθαζηχκ ιε μιμζυιμνθδ ακάπηολδ ηςκ αθαζηχκ ημοξ ηαζ ζε
ιζηνυ ααειυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ ημνοθήξ. Τα θοηά Τ ήηακ ηαηάθθδθα,
θυβς ημο ζπήιαημξ ηαζ ηδξ ιμνθήξ ηδξ αθαζηδηζηήξ ημοξ αφλδζδξ, βζα πνήζδ ζηδκ
παναβςβή ακεζζιέκςκ θοηχκ ζε θοημδμπεία.
Πίκαηαξ 1. Φφηνςια ζπενιάηςκ (%) ηαζ αθαζηδηζηή αφλδζδ ζπμνμθφηςκ
ηνδηζημφ εαέκμο δθζηίαξ 16 εαδμιάδςκ.
Επιλεγμένο ζπορόθσηο
Φύηρωμα
Αριθμός βλαζηών
Μήκος βλαζηών
(%)
K1
90,0
6,3±3,0
8,8±2,4
K2
90,0
4,3±0,8
7,0±2,2
K3
86,7
6,7±3,7
7,4±2,6
K4
90,0
5,3±0,8
7,4±0,7
Τ1
86,7
8,0±1,5
7,4±0,5
Τ2
86,7
8,9±3,4
7,4±3,1
Τ3
93,3
4,5±1,1
5,3±1,3
Τ4
86,7
5,0±0,8
8,7±1,4
Τα ζπμνυθοηα Κ ηαζ Τ δζέθενακ έκημκα ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ
θοθθανίςκ ζημ ζφκεεημ θφθθμ (Δζη. 1). Η ποηκυηδηα ηςκ ηνζπχκ ζηδκ άκς ηαζ ηάης
επζθάκεζα ημο θφθθμο επίζδξ δζέθενε ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ ζπμνμθφηςκ Κ ηαζ Τ. Οζ
ζδιακηζηυηενεξ υιςξ δζαθμνέξ εκημπίγμκηακ εκηυξ ηςκ ζπμνμθφηςκ Κ ηαζ αθμνμφζακ
ηδκ ποηκυηδηα ηςκ ηνζπχκ ζηδκ άκς επζθάκεζα ημο θφθθμο. Γζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ
θφθθςκ ηςκ επζθεβιέκςκ ζπμνμθφηςκ εκημπίγμκηακ ηαζ ζηδκ άηνδ ημο θοθθανίμο.
Απυ ηδκ ιεθέηδ ηχκ ακαημιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο θφθθμο ηςκ επζθεβιέκςκ
ζπμνμθφηςκ (Δζη. 3.1, 3.2), ανέεδηε υηζ μζ δζαθμνέξ αθμνμφζακ ηονίςξ ζημ πάπμξ ημο
θφθθμο ηαζ ζημκ ανζειυ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ θαζκμθμθυνςκ ηοηηάνςκ ημο άκς ηαζ
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ηάης δνοθαηημεζδμφξ πανεβπφιαημξ (Πζκ. 2). Γζαθμνέξ εκημπίγμκηακ επίζδξ ηαζ ζημ
ιέβεεμξ ημο ζπμββχδμοξ πανεβπφιαημξ ηαζ ημο αενεβπφιαημξ (Πζκ. 2). Αηυιδ, ιζηνέξ
δζαθμνέξ οπήνπακ ηαζ ζημ πάπμξ ηδξ άκς ηαζ ηάης επζδενιίδαξ (Πζκ. 2). Τα
θαζκμθμθυνα ηφηηανα ηάθοπηακ ιεβάθμ πμζμζηυ ημο άκς ηαζ ηάης δνοθαηημεζδμφξ
πανεβπφιαημξ, ακηίζημζπα, ακάθμβα ιε ηα επζθεβιέκα ζπμνυθοηα. Πανυιμζα ακαημιζηά
παναηηδνζζηζηά ανέεδηακ ηαζ ζηα θφθθα ημο θοημφ Euphorbia acanthothamnos
(Christodoulakis et al. 1986) ηαζ Phlomis fruticosa (Christodoulakis et al. 1986,
Christodoulakis 1989). Δπίζδξ, πθμφζζα ζε θαζκμθμθυνα ηφηηανα είκαζ ηα θφθθα ημο
θοημφ Sarcopoterium spinosum (Christodoulakis et al. 1986).
Πίκαηαξ 2. Πάπμξ δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο θφθθμο ζε ιm (εβηάνζζα ημιή).
Επιλεγ
Άνω
Άνω
Σπογγώδες
Κάηω
Κάηω
μένο Επιδερμίδα δρσθακηοειδές
παρέγτσμα
δρσθακηοειδές επιδερμίδα
ζπορό
θσηο
K1
23,1± 5,5
93,5±5,0
77,0±6,8
51,7±5,0
25,3±5,0
K2
29,7±3,6
104,5±10,6
61,6±13,6
63,8±5,4
24,2±5,4
K3
23,1±3,6
113,3±19,3
78,1±8,8
60,5±7,7
16,5±3,6
K4
23,1±5,5
126,5±14,1
57,2±3,4
70,4±9,3
19,8±4,2
Τ1
27,2±1,3
113,3±9,7
79,2±13,6
73,7±9,7
14,5±2,6
Τ2
19,3±2,5
71,5±12,1
68,2±12,3
33,0±4,2
21,5±2,8
Τ3
25,3±5,0
102,3±6,9
70,4±6,8
52,8±5,9
16,5±5,5
Τ4
20,9±5,0
119,9±2,7
71,5±5,0
70,4±9,6
19,3±3,2
Άθθα παναηηδνζζηζηά ζηα μπμία παναηδνήεδηε έκημκδ παναθθαηηζηυηδηα ιεηαλφ
ηςκ ζπμνμθφηςκ ηςκ θοηχκ Κ ηαζ Τ ήηακ ημ αάνμξ ημο οπένβεζμο ηαζ οπυβεζμο
ηιήιαημξ ηαζ μ υβημξ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ (Πζκ. 3). Γεκζηά, ηα θοηά Κ ηαζ Τ
δζέθενακ ζδιακηζηά ηυζμ ζημ αάνμξ ημο οπένβεζμο ηιήιαημξ υζμ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ
ημο νζγζημφ ημοξ ζοζηήιαημξ.
Πίκαηαξ 3. Παναθθαηηζηυηδηα ζπμνμθφηςκ εαέκμο δθζηίαξ 16 εαδμιάδςκ ηαηά ηδ
αθαζηζηή ημοξ αφλδζδ ζε θοημδμπεία ζημ εενιμηήπζμ.
Επιλεγμένο
Βάρος σπέργειοσ
Βάρος σπόγειοσ
Όγκος σπόγειοσ
ζπορόθσηο
ημήμαηος (gr)
ημήμαηος (gr)
ημήμαηος (ml)
Κ1
3,74±1,23b
2,00±0,45a
2,35±0,24a
c
c
Κ2
1,55±0,53
0,78±0,23
1,60±0,21c
a
a
Κ3
4,76±1,00
2,14±0,24
1,80±0,42bc
b
b
Κ4
3,14±0,82
1,30±0,27
2,10±0,52ab
c
bc
Τ1
2,08±0,92
1,12±0,34
1,15±0,24d
a
a
Τ2
5,33±1,34
2,19±0,73
2,30±0,59a
c
c
Τ3
1,23±0,24
0,82±0,09
1,20±0,26d
b
c
Τ4
3,24±0,92
0,77±0,15
1,15±0,24d
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Απυ ηδκ δθεηηνμθυνδζδ ηςκ εηποθζζιάηςκ ηςκ μθζηχκ πνςηεζκχκ ζηα ζπενιάηα
ηςκ επζθεβιέκςκ ζπμνμθφηςκ Κ ηαζ Τ θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηα
πνςηεσκζηά δθεηηνμθμνήιαηα ημοξ. Έηζζ, μζ δζαθμνέξ, ιεηαλφ ηςκ αημιζηχκ
ζπμνμθφηςκ ζε θαζκμηοπζηά παναηηδνζζηζηά, ανέεδηε κα είκαζ ζδιακηζηέξ (Δζη. 2).
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Δζηυκα 1. Παναθθαηηζηυηδηα ζημ ζφκεεημ θφθθμ ηαζ θοθθάνζμ ηςκ επζθεβιέκςκ
ζπμνμθφηςκ Κ (πάκς ζεζνά) ηαζ Τ (ηάης ζεζνά).

αα
β
γ
δ
ε
ζη
δ

Δζηυκα 2. SDS δθεηηνμθυνδζδ εηποθζζιάηςκ μθζηχκ πνςηεσκχκ ζπενιάηςκ ηςκ
επζθεβιέκςκ ζπμνμθφηςκ Κ ηαζ Τ ημο Ebenus cretica. Γζαδνμιέξ: (1,6)
Μάνηονεξ πνςηεσκχκ βκςζημφ ιμνζαημφ αάνμοξ. α: αθαμοιίκδ αμδζμφ, 66 KDa,
α: αθαμοιίκδ αοβμφ, 45 KDa, β: δετδνμβμκάζδ ηδξ 3-θςζθμ-βθοηενζκαθδετδδξ,
36 Kda, δ: ηαναμκζηή ακοδνάζδ, 29 KDa, ε: ηνορζκμβυκμ, 24 KDa, ζη:
πανειπμδζζηήξ ηδξ ηνορίκδξ, 20,1 KDa, γ:α-θαηηαθαμοιίκδ, 14,2 KDa. 2) Οθζηέξ
πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο θοημφ Κ1. 3) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ
ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο θοημφ Κ2. 4) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο
ζπένιαημξ ημο θοημφ Κ3. 5) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο
θοημφ Κ4. 7) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο θοημφ Τ1. 8)
Οθζηέξ πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο θοημφ Τ2. 9) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ
ιειμκςιέκμο ζπένιαημξ ημο θοημφ Τ3. 10) Οθζηέξ πνςηεΐκεξ ιειμκςιέκμο
ζπένιαημξ ημο θοημφ Τ4.
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Δζηυκα 3.1. Δβηάνζζεξ ημιέξ θφθθςκ ηςκ επζθεβιέκςκ ζπμνμθφηςκ Κ
ειθακή ηδ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηα ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά.

ιε

1

2

3

4

Δζηυκα 3.2. Δβηάνζζεξ ημιέξ θφθθςκ ηςκ επζθεβιέκςκ ζπμνμθφηςκ Τ
ειθακή ηδ δζαθμνμπμίδζδ ςξ πνμξ ηα ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά.

ιε
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Μεβαθφηενεξ δζαθμνέξ ανέεδηε κα οπάνπμοκ ιεηαλφ ηςκ ζπμνμθφηςκ Κ ηαζ
ιζηνυηενεξ ιεηαλφ ηςκ αημιζηχκ ζπμνμθφηςκ Τ. Τμ βεβμκυξ αοηυ επζαεααζχκεηαζ ηαζ
απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ ηαζ αβνμκμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ζπμνμθφηςκ
Κ ηαζ Τ. Γζαθμνέξ ιεηαλφ δφμ πμζηζθζχκ ημο Lupinus albus ζημ επίπεδμ ηςκ μθζηχκ
πνςηεσκχκ ακαθένεδηακ ηαζ απυ ημοξ Melo et al. (1994) πμο ιεθέηδζακ ηζξ
απμεδηεοηζηέξ πνςηεΐκεξ. Σπένιαηα απυ 12 είδδ Pinus δζέθενακ επίζδξ ζημ επίπεδμ
ηςκ μθζηχκ πνςηεσκχκ (Schirone et al. 1991).
Η ενβαζία πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδκ Δ.Δ. (AIR3-CT94-2472)

Βηβιηογραθία
Christodoulakis N. S. 1989. An anatomical study of seasonal dimorphism in the leaves
of Phlomis fruticosa. Ann. Bot. 63: 389-394.
Christodoulakis N. S., Arianoutsou-Faraggitaki M, & Psaras G. K. 1986. Post-fire leaf
structure of two seasonally dimorphic resprouters. Acta Ecol. 7: 97-102.
Cooke R. J. 1995. Varietal identification of crop plants. In: Skerritt J. H. & Appels R.
(eds), New diagnostics in crop sciences. Cab International, Wallingford , U.K., pp.
33-63.
Ladizinsky G. & Hymowitz T. 1979. Seed protein electrophoresis in taxonomic and
evolutionary studies. Theor. Appl. Gen. 54: 145-151.
Melo T. S., Ferreira R. B., Teixeira A. N. 1994. The seed storage proteins from Lupinus
albus. Phytochem. 37: 641-648.
Moustakas M., Symeonidis L. & Coucoli H. 1986. Seed protein electrophoresis in
Agropyron junceum (L.) P. B. complex. Ann. Bot., 57: 35-40.
Schirone B., Piovesan G., Bellarosa R. & Pelosi C. 1991. A taxonomic analysis of seed
proteins in Pinus spp. (Pinaceae). Plant Syst. Evol. 178: 43-53.
Turland N. J., Chilton J. & Press J. R. 1993. Flora of the Cretan Area (Annotated check
list and Atlas). The Natural History Museum, London.
Yupsanis T., Moustakas M. & Karakoli S. 1992. Seed protein electrophoresis for
varietal identification in rice (Oryza sativa L.). J. Agr. Crop Sci. 168: 95-99.

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

401

Παραγφγή γαιαθηοκαλλάλες από πρφηοπιάζηες ταροσπηάς
(Ceratonia siliqua L.)
Σωηεξίνπ Π. & Σππξνπνύινπ Κ. Γ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 157 01 Αζήλα.
Περίιευε
Πξωηνπιάζηεο από αλαπηπζζόκελα ελδνζπέξκηα ραξνππηάο απνκνλώζεθαλ γηα
πξώηε θνξά. Οη πξωηνπιάζηεο απηνί, ηηο πξώηεο ώξεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο,
δηαηήξεζαλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπλ γαιαθηνκαλλάλε, όπωο απνθαιύπηνπλ
πεηξάκαηα ξαδηνζήκαλζεο ηωλ πνιπζαθραξηηώλ ηωλ θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ.
Παξόκνηα πεηξάκαηα κε πξωηνπιάζηεο από ππνθνηπιηαθά άγθηζηξα αξηηβιάζηωλ
έδεημαλ όηη απηνί παξήγαγαλ καλλνπνιπζαθραξίηεο, πνπ όκωο δελ απνηεινύζαλ ηελ
θύξηα θαηεγνξία ηωλ παξαγόκελωλ πνιπζαθραξηηώλ.

Production of galactomannan by carob (Ceratonia siliqua L.)
protoplasts
Sotiriou P. & Spyropoulos C. G.
Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 157 01 Αthens,
Greece.
Abstract
Protoplasts from developing carob endosperms were isolated for the first time.
These protoplasts, during the first hours of culture, retained the ability to produce
galactomannan, as experiments of radiolabelling cell wall polysaccharides revealed.
Similar experiments with protoplasts from hypocotyl hooks showed that protoplasts
produced mannopolysaccharides. However, these polysaccharides were not the main
group of the polysaccharides produced.
Εηζαγφγή
Η ραξνππηά (Ceratonia siliqua L.) απνηακηεύεη ζην ελδνζπέξκηό ηεο
γαιαθηνκαλλάλε. Η γαιαθηνκαλλάλε είλαη έλαο πνιπζαθραξίηεο ηνπ θπηηαξηθνύ
ηνηρώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ, ραξηηνύ,
θαξκάθωλ θαη θαιιπληηθώλ (Dea & Morrison 1975). Οη γαιαθηνκαλλάλεο
απνηεινύληαη από έλα ζθειεηό κνξίωλ καλλνππξαλόδεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο
κε β-(1→4) δεζκό, ζηνλ νπνίν πιεπξηθά ππάξρνπλ κνλήξεηο ξίδεο D-
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γαιαθηνππξαλόδεο ζπλδεδεκέλεο κε α-(1→6) δεζκό. Σηε γαιαθηνκαλλάλε ηεο
ραξνππηάο ε αλαινγία γαιαθηόδεο/καλλόδεο είλαη ¼.
Οη πξωηνπιάζηεο, όηαλ θαιιηεξγεζνύλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, αλαγελλνύλ ην
θπηηαξηθό ηνπο ηνίρωκα θαη γηα ην ιόγν απηόλ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα άξηζην
πεηξακαηηθό εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε ηωλ κεραληζκώλ βηνζύλζεζεο ηνπ θπηηαξηθνύ
ηνηρώκαηνο. Επίζεο νη πξωηνπιάζηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγωγή γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλωλ θπηώλ.
Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εξεπλήζεθε ε δπλαηόηεηα παξαγωγήο γαιαθηνκαλλάλεο
από πξωηνπιάζηεο ραξνππηάο, πνπ πξνέξρνληαλ από αλαπηπζζόκελα ελδνζπέξκηα θαη
από ππνθνηπιηαθά άγθηζηξα αξηηβιάζηωλ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Υπνθνηπιηαθά άγθηζηξα από αξηίβιαζηα 7 εκεξώλ, πνπ κεγάιωζαλ ζε άζεπηεο
ζπλζήθεο, θαη ελδνζπέξκηα πνπ απνκνλώζεθαλ από απνζηεηξωκέλα κε ριωξίλε
αλαπηπζζόκελα ζπέξκαηα (29 εβδνκάδεο κεηά ηελ άλζηζε), θόπεθαλ ζε πνιύ κηθξά
θνκκάηηα θαη επωάζηεθαλ ζε δηάιπκα πνπ πεξηείρε MS (Murashige & Skoog 1961)
5mM CaCl2, 5mM MES θαη 0,6 M καλληηόιε (δηάιπκα Α), pH 5,5. Μεηά από κία ώξα
επώαζεο, νη ηζηνί επωάζηεθαλ ζε δηάιπκα πνπ πεξηείρε ηα ίδηα ζπζηαηηθά παξνπζία
2% Rhrozyme HP150 (Interspex Products Inc.), 4% Meicelase (Meiji Sheika Kaisha,
Japan) θαη 0,5% Macerozyme R-10 (Yakult Biochemichals Co. Ltd) γηα ηέζζεξηο ώξεο.
Μεηά ην ηέινο ηεο ελδπκηθήο επώαζεο, ην αηώξεκα πέξαζε από λα λάηινλ θίιηξν (100
κm) θαη ην δηήζεκα, θπγνθεληξήζεθε (100 g γηα 5 ιεπηά). Οη πξωηνπιάζηεο, αθνύ
μεπιύζεθαλ κε ην δηάιπκα Α, θαιιηεξγήζεθαλ γηα 15 ώξεο ζην ίδην δηάιπκα παξνπζία
14
C-καλλόδεο. Μεηά ην ηέινο ηεο επώαζεο νη πξωηνπιάζηεο παξαιήθζεθαλ κεηά από
θπγνθέληξεζε (60g) θαη θαηόπηλ μεπιύζεθαλ κε ην δηάιπκα Α. Οη πνιπζαθραξίηεο ηωλ
θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ θαη ηνπ κέζνπ θαιιηέξγεηαο θαηαβπζίζηεθαλ κε αηζαλόιε. Τν
άκπιν απνκαθξύλζεθε από ηα ηδήκαηα κε ακπιάζε, νη πξωηεΐλεο κε DMSO θαη ην
ππόιεηκκα πδξνιύζεθε κε TFA. Τα πξνϊόληα ηεο πδξόιπζεο ηωλ πνιπζαθραξηηώλ
απνκνλώζεθαλ κε ρξωκαηνγξαθία ραξηηνύ θαη ε ξαδηελέξγεηά ηνπο κεηξήζεθε κε
κεηξεηή ζπηλζεξηζκώλ.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Όηαλ πξωηνπιάζηεο από αλαπηπζζόκελα ελδνζπέξκηα επωάζηεθαλ γηα 15 ώξεο
παξνπζία 14C-καλλόδεο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ξαδηελέξγεηαο, ζην πδξνιπκέλν
θιάζκα ηωλ πνιπζαθραξηηώλ ηωλ θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ, εληνπίζηεθε ζηε γιπθόδε.
Όκωο, ην πνζνζηό ηεο ξαδηελέξγεηαο πνπ ελζωκαηώζεθε ζηε καλλόδε είλαη ζεκαληηθό
(Πίλ. 1) θαη ζρεδόλ ηεηξαπιάζην από απηό πνπ ελζωκαηώζεθε ζηνπο πνιπζαθραξίηεο
ηωλ θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ ηωλ πξωηνπιαζηώλ από ηα ππνθνηπιηαθά άγθηζηξα.
Υδξόιπζε ηωλ πνιπζαθραξηηώλ ηνπ κέζνπ θαιιηέξγεηαο ηωλ πξωηνπιαζηώλ έδεημε όηη
ην 91% ηεο ξαδηελέξγεηαο ελζωκαηώζεθε ζηε καλλόδε θαη γαιαθηόδε (Πίλ. 1)
ππνδειώλνληαο όηη νη πξωηνπιάζηεο απηνί εθθξίλνπλ γαιαθηνκαλλάλε.
Όηαλ νη πξωηνπιάζηεο από ππνθνηπιηαθά άγθηζηξα επωάζηεθαλ γηα 15 ώξεο κε
14
C-καλλόδε, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ξαδηελέξγεηαο, ζην θιάζκα ηωλ
πνιπζαθραξηηώλ ηωλ θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ, εληνπίζηεθε ζηε γιπθόδε (Πίλ. 2). Η
γιπθόδε απηή δελ απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο θπηηαξίλεο αθνύ ην ΤFA (ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πδξόιπζε ηωλ πνιπζαθραξηηώλ) δελ πδξνιύεη ηελ
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θξπζηαιιηθή θπηηαξίλε. Τν γεγνλόο όηη ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ηωλ πξωηνπιαζηώλ
βάθηεθαλ κε ζεϊθή αληιίλε (θζνξίδνπζα ρξωζηηθή πνπ βάθεη ηηο β-1,3 γιπθάλεο)
(Eschrich & Currier 1964) ππνδειώλεη όηη, ηνπιάρηζηνλ, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο
γιπθόδεο απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο θαιιόδεο (ε νπνία είλαη β-1,3-γιπθάλε). Η ππόζεζε
απηή εληζρύεηαη από ην γεγνλόο όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αλαγέλλεζεο θπηηαξηθώλ
ηνηρωκάηωλ πξωηνπιαζηώλ (Nicotianna tabacum (Blasdchek et al. 1981), Vinca rosea
(Takeuchi & Komamine, 1978), Convolvulus arvesnsis (Horine & Ruesink 1972), θαη
Daucus carota (Mock et al. 1990)] ε θαιιόδε απνηειεί ηνλ πνιπζαθραξίηε πνπ
ελαπνηίζεηαη αξρηθά ζηα λενζπληεζέληα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα.
Σηνπο πνιπζαθραξίηεο πνπ ειεπζεξώλνληαη ζην κέζν θαιιηέξγεηαο ε ξαδηελέξγεηα
ελζωκαηώζεθε, ωο επί ην πιείζηνλ ζηελ αξαβηλόδε θαη ζηε γαιαθηόδε, αιιά θαη ζηε
καλλόδε (δεδνκέλα, από πεηξάκαηα όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ξαδηελεξγόο γιπθόδε, ηα
νπνία δελ παξνπζηάδνληαη).
Τα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ όηη νη πξωηνπιάζηεο από αλαπηπζζόκελα
ελδνζπέξκηα δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα ηωλ θπηηάξωλ, από ηα νπνία πξνήιζαλ, λα
παξάγνπλ γαιαθηνκαλλάλε. Οη πξωηνπιάζηεο ηωλ ππνθνηπιηαθώλ αγθίζηξωλ έρνπλ
πξνέιζεη από θύηηαξα πνπ δελ παξάγνπλ γαιαθηνκαλλάλε. Απηνί ζπλζέηνπλ
καλλνπνιπζαθραξίηεο πνπ κπνξεί λα είλαη γιπθνκαλλάλεο, γαιαθηνκαλλάλεο, ή
γαιαθηνγιπθνκαλλάλεο, ζε κηθξέο, όκωο πνζόηεηεο, όπωο δείρλεη ην κηθξό πνζνζηό
ελζωκάηωζεο ζηε καλλόδε ηωλ πνιπζαθραξηηώλ ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο.
Πίλαθαο 1: Επί ηνηο εθαηό ελζωκάηωζε ηεο ξαδηελέξγεηαο ζηα κνλνκεξή ηωλ
πνιπζαθραξηηώλ ζηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα (KT) θαη ζην κέζν θαιιηέξγεηαο (MK)
πξωηνπιαζηώλ από αλαπηπζζόκελα ελδνζπέξκηα ραξνππηάο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ
παξνπζία D-[U-14 C] καλλόδεο γηα 15 ώξεο
Kπηηαξηθά ηνηρώκαηα

Mέζν θαιιηέξγεηαο
%

Γαιαθηόδε
Γιπθόδε
Μαλλόδε
Αξαβηλόδε
Ξπιόδε, Φνπθόδε

15,4
58,1
20,8
3,8
2,2

38,7
2,6
52,6
4,5
1,5

Πίλαθαο 2: Επί ηνηο εθαηό ελζωκάηωζε ηεο ξαδηελέξγεηαο ζηα κνλνκεξή ηωλ
πνιπζαθραξηηώλ ηωλ θπηηαξηθώλ ηνηρωκάηωλ πξωηνπιαζηώλ από ππνθνηπιηαθά
άγθηζηξα ραξνππηάο, πνπ θαιιηεξγήζεθαλ παξνπζία D-[U-14 C] καλλόδεο γηα 15 ώξεο.
Μνλνκεξή πνιπζαθραξηηώλ
Γαιαθηόδε
Γιπθόδε
Μαλλόδε
Αξαβηλόδε
Ξπιόδε, Φνπθόδε

Kπηηαξηθά Tνηρώκαηα
%
14,2
54,9
6
15,1
9,7
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Το γέλος Allium ζηελ Ειιάδα: είδε θαη θιείδες προζδηορηζκώλ
Τδαλνπδάθεο Γ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Ο πινύηνο, ε πνηθηιόηεηα θαη ν βαζκόο έξεπλαο ηεο ρισξίδαο ηνπ Διιεληθνύ
ρώξνπ κπνξνύλ λα αλαδεηρηνύλ κε βάζε δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξόηππα
δηαθνξνπνίεζεο θαη γεσγξαθηθήο εμάπισζεο αληηπξνζσπεπηηθώλ θπηηθώλ γελώλ. Τν
γέλνο Allium θαίλεηαη λα είλαη έλα ηέηνην γέλνο, αθνύ αληηπξνζσπεύεηαη ζηελ Διιάδα
από 81 είδε. Γίδνληαη νη θιείδεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ εηδώλ απηώλ, ηα νπνία επηπιένλ
νκαδνπνηνύληαη θαηά ελόηεηεο (sections). Πεξηζζόηεξα από 30 είδε έρνπλ πξνζηεζεί
ζηνλ θαηάινγν ησλ Διιεληθώλ εηδώλ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Σπλνιηθά 19 είδε έρνπλ
πεξηγξαθεί σο λέα γηα ηελ επηζηήκε, ηα νπνία είλαη κέιε ησλ sectt. Brevispatha,
Scorodon θαη Codonoprasum. Τα είδε απηά αλήθνπλ ζε κηα ηνπιάρηζηνλ από ηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1. Δίλαη είδε ηα νπνία βξέζεθαλ ζε πεξηνρέο (θπξίσο λεζηά θαη
λεζίδεο) πνπ δε είραλ εξεπλεζεί δηεμνδηθά. 2. Δίλαη είδε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από
θζηλνπσξηλή αλζνθνξία θαη 3. Δίλαη είδε πνπ απαληνύλ ζε κηθξνύο ηνπηθνύο
πιεζπζκνύο θαη ηαπηόρξνλα ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ κηθξό κέγεζνο, νπόηε δελ
εληνπίδνληαη εύθνια από ηνπο ζπιιέθηεο.

The genus Allium in Greece: species and idendification keys
Tzanoudakis D.
Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The richness, diversity and degree of floristic survey of the Greek area are well
demonstrated by new data dealing with the distribution and differentiation patterns of
certain representative genera. Allium seems to fit the category, as it is represented in
Greece by 81 species. Identification keys are provided for all Greek taxa, which are
grouped in sections. More than 30 speceis have been added to the Greek flora during
the last 20 years. The majority of them have been described as new to science. The new
species are members of Allium sectt. Scorodon, Brevispatha and Codonoprasum, and
further belong to at least one of the following categories: 1. Species collected from
regions remained so far partially or thoroughly unexplored (mainly islets). 2. Species
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characterized by an unusual flowering season (mainly autumn) and 3. Localized
species, often of very small size, easily overlooked by the botanists.
Εηζαγφγή
Δίλαη γλσζηό όηη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ηνπ πινύηνπ θαη ηεο πνηθηιόηεηαο ηεο ρισξίδαο κηαο
πεξηνρήο είλαη ε κειέηε κεγάισλ θαη αληηπξνζσπεπηηθώλ, γηα ηε πεξηνρή, θπηηθώλ
γελώλ. Τν γέλνο Allium θαίλεηαη λα είλαη έλα ηέηνην γέλνο γηα ηνλ Διιεληθό ρώξν
αθνύ, όπσο είρε ηνληζζεί από ηνλ Stearn (1978, 1980, 1981), ζηε Βαιθαληθή
ρεξζόλεζν ήηαλ γλσζηά 65 από ηα 107 απηνθπή ζηελ Δπξώπε είδε θαη ηα πεξηζζόηεξα
από απηά, 51 ζηνλ αξηζκό, απαληνύλ ζηελ Διιάδα. Τόζν από ηνλ Stearn (1978, 1980,
1981) όζν θαη από ηνπο Tzanoudakis & Vosa (1988) ν Διιεληθόο ρώξνο ζεσξήζεθε
έλα δεπηεξνγελέο θέληξν εμέιημεο γηα ην γέλνο Allium εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο
γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο, ηεο παιαηνγεσγξαθίαο, ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ησλ
θιηκαηνινγηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ.
Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο επηβεβαηώλνληαη από ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο
ρισξηδηθήο έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ θαη ηαμηλόκεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γέλνπο.
Σηηο κέξεο καο, 20 πεξίπνπ ρξόληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηόκνπ ηεο Flora
Europaea (Stearn 1980), ν αξηζκόο ησλ γλσζηώλ ζηελ Διιάδα εηδώλ ηνπ γέλνπο Allium
αλέξρεηαη ζε 81. Δπίζεο, ηόζν ην εύξνο ησλ πεξηνρώλ εμάπισζεο θάπνησλ εηδώλ όζν
θαη ηα πξόηππα θαξπνηππηθήο θαη νηθνγεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο θαίλεηαη λα
έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά (Τδαλνπδάθεο 1996).
Δπεηδή ηα πεξηζζόηεξα από ηα 31 είδε ηνπ γέλνπο Allium, ηα νπνία έρνπλ
πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ εηδώλ ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο, έρνπλ πεξηγξαθεί
ζρεηηθά πξόζθαηα σο λέα γηα ηελ επηζηήκε, ζεσξήζεθε ζθόπηκν ζηε παξνύζα
δεκνζίεπζε λα δνζνύλ νη θιείδεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ Διιεληθώλ εηδώλ, πξνθεηκέλνπ
λα είλαη ζηε δηάζεζε θάζε κειεηεηή ηεο Διιεληθήο xισξίδαο. Σεκεηώλεηαη όηη νη
θιείδεο απηέο ζπληάρζεθαλ ζε ζρεηηθά ζύληνκν ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ
ζηνλ παξόληα ηόκν θαη ν ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα δεηήζεη ηελ θαηαλόεζε ηνπ θάζε
εξεπλεηή/ρξήζηε αιιά θαη ηε βνήζεηα /ππόδεημή ηνπ γηα ηελ βειηίσζή ηνπο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Η παξνύζα αλαθνίλσζε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα επηζθόπεζε ησλ
δεκνζηεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γέλνο Allium ζηελ Διιάδα θαη όρη
θαη’ αλάγθε σο θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ γέλνπο. Γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ
νλνκαηνινγία ησλ εηδώλ ιάβακε ππ’ όςε ηνπο Stearn (1978, 1980), Kollmann (1984)
θαη Andersson (1991), εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Τν ηειεπηαίν ζπκβαίλεη ζε
πεξηπηώζεηο εηδώλ ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί σο λέα γηα ηε επηζηήκε ή έρνπλ
αλαζεσξεζεί ηαμηλνκηθά ή νλνκαηνινγηθά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. Σηηο θιείδεο δελ
πεξηιακβάλνληαη taxa θαηώηεξα ηεο βαζκίδαο ηνπ είδνπο (ππνείδε, πνηθηιίεο) γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ νπνίσλ παξαπέκπνπκε ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ,
κηα θαη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο βαζκίδεο απηέο.
Δμ’ αηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ εηδώλ ζηηο θιείδεο γίλεηαη πξώηα ε δηάθξηζε ηνπ
γέλνπο ζε ελόηεηεο ζπγγελώλ εηδώλ (sections). Σε όζεο πεξηπηώζεηο θάζε ελόηεηα
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(section) αληηπξνζσπεύεηαη από πεξηζζόηεξα ησλ 2 εηδώλ νη ζρεηηθέο θιείδεο γηα ηα
είδε απηά δίλνληαη ρσξηζηά. Δίδε ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί σο λέα γηα ηελ επηζηήκε
(*), έρεη κεηαβιεζεί ην νλνκαηνινγηθό ή ηαμηλνκηθό ηνπο status (Re), ή έρνπλ
εληνπηζζεί ζηελ Διιάδα (+) κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο Flora Europaea (Stearn 1980)
επηζεκαίλνληαη ζηηο θιείδεο κε ηα αληίζηνηρα ζύκβνια θαη δίδεηαη ζρεηηθή
βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή.

Κιείδες προζδηορηζκού ηφλ sections θαη ηφλ εηδώλ ηοσ γέλοσς
Allium ζηελ Ειιάδα
1. Βνιβνί ζηελά σνεηδείο έσο θπιηλδξηθνί, θπόκελνη πάλσ ζε έλα εκθαλέο ξίδσκα……
Α. Suaveolens Jacq. (sect. Rhizirideum)
1. Φπηά ρσξίο ξίδσκα θαη βνιβνί όρη όπσο παξαπάλσ….........................…....................2
2. Βιαζηόο ππνηππώδεο ή εληειώο αλύπαξθηνο……………….…………………………
Α. chamaemoly L. (sect. Chamaeprason)
2. Φπηά κε εκθαλή βιαζηό….................................................................…….................. 3
3. Φύιια ηα νπνία ζηελεύνπλ ζηε βάζε ηνπο ζε έλα εκθαλή κίζρν……………………...
A. ursinum L. ( sect. Arctoprasum)
3. Φύιια ρσξίο εκθαλή κίζρν.............................................................……................… 4
4. Φύιια θπόκελα ζηε βάζε ή κόλν ζην θαηώηεξν 1/4 ηνπ βιαζηνύ…..........……....... 5
4. Φύιια θπόκελα ζε δηαθνξεηηθό ύςνο επί ηνπ βιαζηνύ θαη κε ηνπο θνιενύο ηνπο λα
θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην θαηώηεξν 1/4 ηνπ βιαζηνύ…... ………………………7
5. Φύιια κε εκθαλείο θνιενύο, εκθαληδόκελα ζην θάησ κέξνο ηνπ βιαζηνύ, ίζα ή
καθξύηεξα ηνπ βιαζηνύ, ζπλήζσο ιηγόηεξν από 15 mm ζε πιάηνο. Ωνζήθε κε 2
ζπεξκνβιάζηεο ζε θάζε ρώξν ………….……………….……….…sect. Molium,
A
5. Φύιια ρσξίο θνιενύο, εκθαληδόκελα ζρεδόλ όια ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο,
βξαρύηεξα από ηνλ βιαζηό θαη κε πιάηνο ζπλήζσο πεξηζζόηεξν ησλ 15 mm.
Ωνζήθε κε 4-8 ζπεξκνβιάζηεο ζε θάζε ρώξν……….. 6 (sect. Melanocrommyum)
6. Φύιια γξακκνεηδή, πιάηνπο 10-30 mm, ηέπαια γξακκνεηδή, πιάηνπο πεξίπνπ
1,5 mm, νμύιεθηα, ιεπθνπξάζηλα, κε ζπλεζηξακκέλν πξνο ηα κέζα ην άλσ
κέξνο ηνπο θαηά ηελ άλζεζε………………….………………… A. cyrilli Ten.
6. Φύιια ινγρνεηδή, πιάηνπο ζπλήζσο κεγαιύηεξνπ ησλ 30 mm, ηέπαια
ειιεηςνεηδή έσο επηκήθσο σνεηδή, πιαηύηεξα ησλ 2 mm, ιεπθνξόδηλα, κε
ζπζηξεθόκελα όπσο παξαπάλσ……..……………….…………... Α. nigrum L.
7. Σπάζε παξακέλνπζα, κεξηθώο κόλν δηαλνηγκέλε, ζσιελνεηδήο ζηε βάζε ηεο
εληόο ηεο νπνίαο νη πνδίζθνη ησλ αλζέσλ είλαη ζρεδόλ παξάιιεινη, ηαμηαλζία
ζηε κηα κόλν πιεπξά ηεο ζπάζεο…… sect. Brevispatha (Re, Kollmann 1984), B
7. Σπάζε πιήξσο δηαλνηγκέλε έσο ηε βάζε ηεο, παξακέλνπζα ή πίπηνπζα θαηά ηελ
αλζνθνξία, πνδίζθνη αλζέσλ κε αθηηλσηή δηάηαμε από ηελ βάζε ηεο
ηαμηαλζίαο……………………………………………………………………….. 8
8. Οη ηξεηο εζσηεξηθνί ζηήκνλεο κε λήκα εκθαλώο ηξηζρηδέο θαη ηνπο
αλζήξεο λα εκθαλίδνληαη ζην θεληξηθό από ηα ηξία ηκήκαηα, λήκα
εμσηεξηθώλ ζηεκόλσλ ζπλήζσο απιό. ………….…..…sect. Allium, E
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8. Όινη νη ζηήκνλεο, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί, κε λήκα απιό…....……. 9
9. Σπάζε πιήξσο ή κεξηθώο δηαηξεκέλε ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο
είλαη βξαρύηεξα ηεο ηαμηαλζίαο. Ωνζήθε κε εκθαλείο πόξνπο
λεθηαξνθόξσλ αδέλσλ ζηε βάζε ηεο …………..… sect. Scorodon, C
9. Σπάζε πιήξσο δηαηξεκέλε ζε 2 ηκήκαηα (βαιβίδεο), ηα νπνία
ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από κηα γξακκνεηδή απόιεμε θαη ην έλα
ηνπιάρηζηνλ από απηά μεπεξλά θαηά πνιύ ζε κήθνο ηε ηαμηαλζία.
Ωνζήθε όρη όπσο παξαπάλσ…..……………. sect. Codonoprasum, D
A. Κιείδες προζδηορηζκού εηδώλ ηες Allium sect. MoliumG. Don
1. Φύιια θαη θνιενί θύιισλ κε εκθαλή ηε παξνπζία ηξηρώλ ......……......................... 2
2. Βιαζηόο ηξηρσηόο, θύιια κε ειηθνεηδή πεξηέιημε ………. A. circinatum Sieber
2. Βιαζηόο ιείνο, θύιια όρη όπσο παξαπάλσ…….................................…............. 3
3. Ταμηαλζία εκηζθαηξηθή πξνο ζθαηξηθή, πεξηγόλην θππειινεηδέο, ηέπαια
πιάηνπο 3-5 mm, αθξόηκεηα …………....…………….. A. longanum Pamp.
3. Ταμηαλζία νκπξεινεηδήο, πεξηγόλην πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν αζηεξόκνξθν,
ηέπαια πιάηνπο 1-3 mm, κε ακβιεία έσο νμεία απόιεμε ……........………. 4
4. Πεξηγόλην εκθαλώο αζηεξόκνξθν, ηέπαια κε ακβιεία απόιεμε, ιεπθά,
αλζήξεο ζπλήζσο θαθέ ……………………….………. A. subhirsutum L.
4. Πεξηγόλην αζηεξόκνξθν πξνο θππειινεηδέο, ηέπαια πεξηζζόηεξν νμύιεθηα,
ξόδηλα, αλζήξεο θίηξηλνη .……………………….…… A. trifoliatum Cyr.
1. Φύιια θαη θνιενί θύιισλ ιείνη…...….......................................................….……... 5
5. Bιαζηόο ηξηγσληθόο ζε ηνκή, θύιια κε πιάηνο έσο 30 mm, ζπάζε κε έλα
ινβό…………………………………………………. A. neapolitanum Cyr.
5. Βιαζηόο θπθιηθόο ζε ηνκή, πιάηνο θύιισλ ιηγόηεξν ησλ 20 mm, ζπάζε
ζπλήζσο δηαηξεκέλε ζε 2-4 ινβνύο…………...……………………………. 6
6. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ κε θπςεινεηδείο θνηιόηεηεο, ηαμηαλζία
κε ηα εμσηεξηθά άλζε ζπρλά θεθιηκέλα πξνο ηα θάησ, ηέπαια
βξαρύηεξα ησλ 10 mm, ξόδηλα ή ξνδόιεπθα ……………. A. roseum L.
6. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ ρσξίο θπςεινεηδείο θνηιόηεηεο,
ηαμηαλζία κε όια ζρεδόλ ηα άλζε νξζόηξνπα, ηέπαια πεξηζζόηεξν από
10 mm ζε κήθνο, ιεπθά .……………….………. A. phthioticum Boiss.
B. Κιείδες προζδηορηζκού εηδώλ ηες Allium sect. Brevispatha Valsecchi
1. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ απνηεινύκελνη από ζηξώκαηα ζπρλά δηθηπσηά
πιεγκέλσλ ηλώλ ………………................................................................................ 2
2. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο απνζρηδόκελνη από ηε βάζε ηνπ βνιβνύ, ζρεκαηίδνληαο κία
ζηεθάλε γύξσ από απηή ……......................................................................….. 3
3. Κνιενί θύιισλ πεξηβάιινληεο ζρεδόλ νιόθιεξν ηνλ βιαζηό, άλζε
θζηλνπσξηλά …….……………. A. ritsii Iatrou & Tzanoudakis 1995*
3. Κνιενί θύιισλ πεξηβάιινληεο ην θαηώηεξν ήκηζπ ηνπ βιαζηνύ, άλζε
αλνημηάηηθα ή πξώηκα θαινθαηξηλά ..... A. hirtovaginatum Kunth (Re)
2. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο κε απνζρηδόκελνη από ηε βάζε ηνπ βιαζηνύ………….... 4
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4. Bιαζηόο ζπλήζσο καθξύηεξνο ησλ 15 cm, ζπάζε εληαία
………………………………………………...………… A. cupani Raf.
4. Βιαζηόο ζπλήζσο βξαρύηεξνο ησλ 10 cm, ζπάζε κεξηθώο δηαηξεκέλε
ζην άλσ κέξνο ηεο, . ………...….… A. karistanum Brullo et al. 1995*
1. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ κεκβξαλώδεηο ........…………............................…. 5
5. Βιαζηόο κε κέγηζην ύςνο 10–12 cm, ηαμηαλζία κε ιηγόηεξα από 10
άλζε, ηέπαια νκνηόκνξθα ξνδόρξνα …………...………………..
A. chalkii Tzanoudakis & Kollmann 1991*
5. Βιαζηόο ζπλήζσο πςειόηεξνο ησλ 15 cm, ηαμηαλζία κε πεξηζζόηεξα
από 10 άλζε, ηέπαια ξνδόιεπθα κε εξπζξσπό ην αλώηεξν ηκήκα
ηνπο …………………….……. A. rhodiacum Brullo et al. 1992*
Κιείδες προζδηορηζκού εηδώλ ηες Allium sect. Scorodon Koch
1. Βνιβνί επηκήθσο σνεηδείο, κε εμσηεξηθνύο ρηηώλεο εκθαλώο ηλώδεηο ………….…. 2
2. Ίλεο ησλ εμσηεξηθώλ ρηηώλσλ ησλ βνιβώλ δηθηπσηά πιεγκέλεο,
ζρεκαηίδνληαο κηα ζπιαθνεηδή πξνεθβνιή ζην άλσ κέξνο ηνπ βνιβνύ ε
νπνία πεξηβάιεη εκθαλώο ην θαηώηεξν ηκήκα ηνπ βιαζηνύ. Ταμηαλζία
νκπξεινεηδήο, ηέπαια καθξύηεξα ησλ 6 mm ………….. A. mοschatum L.
2. Ίλεο ησλ εμσηεξηθώλ ρηηώλσλ ησλ βνιβώλ όρη όπσο παξαπάλσ. Ταμηαλζία
εκηζθαηξηθή πξνο ζθαηξηθή, ηέπαια βξαρύηεξα ησλ 6 mm ………....….. 3
3. Τέπαια ξνδόρξνα, νμύιεθηα, κήθνπο 5-6 mm ………………………….
A. goulimyi Tzanoudakis 1983*
3. Τέπαια εξπζξντώδε, ακβιύιεθηα, βξαρύηεξα ησλ 5 mm ………………
A. bornmuelleri Hayek
1. Βνιβνί σνεηδείο έσο ζθαηξηθνί, εμσηεξηθνί ρηηώλεο κεκβξαλώδεηο ή ζπρλά
θαηαθεξκαηηζκέλνη ζε παξάιιειεο ίλεο ………..….…………………………… 4
4. Σπάζε δηαηξεκέλε κέρξη ηε βάζε ηεο ζε 2 δηαθξηηέο βαιβίδεο, επηκήθσο
ινγρνεηδείο ζηε βάζε ηνπο θαη κε εκθαλή γξακκνεηδή απόιεμε …….….... 5
4. Σπάζε κεξηθώο ή πιήξσο δηαηξεκέλε έσο ηε βάζε ηεο ζε 2 σνεηδή έσο
επξέσο σνεηδή ηκήκαηα, ρσξίο εκθαλή γξακκνεηδή απόιεμε ...………….. 6
5. Η κία ηνπιάρηζηνλ βαιβίδα ηεο ζπάζεο μεπεξλά ζε κήθνο απηό ησλ
πνδίζθσλ ηεο ηαμηαλζίαο, ηέπαια θαηνπξάζηλα, κήθνπο 5-7 mm .……
Α. frigidum Boiss. & Heldr.
5. Ακθόηεξεο νη βαιβίδεο ηεο ζπάζεο βξαρύηεξεο ησλ πνδίζθσλ ηεο
ηαμηαλζίαο, ηέπαια ξνδόιεπθα, βξαρύηεξα ησλ 4 mm ………………..
Α. maniaticum Brullo & Tzanνudakis 1989*
6. Τέπαια καθξύηεξα ησλ 5 mm ………..………….………………….7
7. Βαιβίδεο ηεο ζπάζεο πιήξσο δηαηξεκέλεο κέρξη ηε βάζε, ε
κεγαιύηεξε κε 5 λεύξα ..….... Α. meteoricum Heldr. & Hausskn.
7. Βαιβίδεο ηεο ζπάζεο όρη πιήξσο δηαρσξηζκέλεο ζηε βάζε ηνπο, κε
3 ή ιηγόηεξα λεύξα …………….………………………………. 8
8. Ταμηαλζία κε πεξηζζόηεξα από 10 άλζε, ραιαξή, κε πνδίζθνπο
αλζέσλ καθξύηεξνπο ησλ 10 mm…………………………………
A. lagarophyllum Brullo et al. 1993*
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8. Ταμηαλζία κε ιηγόηεξα από 10 άλζε, ζπκπαγήο, κε πνδίζθνπο
αλζέσλ βξαρύηεξνπο ησλ 10 mm ………………………………..
A. calamarophilon Phitos & Tzanoudakis 1981*
6. Τέπαια βξαρύηεξα ησλ 5 mm ….…………………..……………… 9
9. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ ηξαρείο, αθέξαηνη, λήκαηα
εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ζηεκόλσλ νκνηόκνξθα ………....
A. erythraeum Griseb. (Re, Brullo et al. 1994b)
9. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ κεκβξαλώδεηο, αθέξαηνη ή
θεξκαηηζκέλνη ζε παξάιιεια ηλίδηα, λήκαηα εζσηεξηθώλ
ζηεκόλσλ πεπιαηπζκέλα ζηε βάζε ηνπο, απόηνκα ζηελεύνληα
ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπο .…………………………………... 10
10. Ταμηαλζία ζθαηξηθή, ζπκπαγήο, πνδίζθνη κηθξόηεξνη ησλ 10
mm, ηέπαια βξαρύηεξα ησλ 4,5 mm, αλζήξεο θαη αλώηεξν
ηκήκα ηεο σνζήθεο ηώδεο ………………………………... . .
Α. runemarkii Trigas & Tzanoudakis 2000*
10. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ραιαξή, πνδίζθνη κέρξη 25 mm,
ηέπαια κέρξη 5 mm, αλζήξεο θηηξηλσπνί, αλώηεξν ηκήκα ηεο
σνζήθεο πξαζηλσπό ..….A. thessalicum Brullo et al. 1994b*
D. Κιείδες προζδηορηζκού εηδώλ ηες Allium sect. Codonoprasum Reichenb.
1. Αλζήξεο (ζπρλά θαη λήκαηα ζηεκόλσλ) εκθαλώο πξνεμέρνληεο ηνπ πεξηγνλίνπ…... 2
2. Κνιενί ησλ θύιισλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαησηέξσλ εκθαλώο ηξηρσηνί …………...
A. hirtovaginum Candargy
2. Κνιενί ησλ θύιισλ ιείνη ………………………………………………………. 3
3. Ωνζήθε ζηελά αλησνεηδήο, πνιύ κεγαιύηεξνπ κήθνπο από όηη πιάηνπο,
πεξηγόλην εξπζξσπό ………………………………….…….A. carinatum L.
3. Ωνζήθε πεξίπνπ ζθαηξηθή, ειαθξώο κεγαιύηεξνπ κήθνπο από όηη πιάηνπο,
πεξηγόλην θίηξηλν, πξαζηλνθίηξηλν, θαηνθίηξηλν έσο ξόδηλν …………….… 4
4. Ωνζήθε ρσξίο εκθαλή πνδίζθν .…..…………………………………… 5
5. Ταμηαλζία αξαηή, πεξίπνπ ζθαηξηθή, ηέπαια θαηνξόδηλα κε θαζηαλνπξάζηλεο θειίδεο ………………………………………………..…….
A. dodecanesii Karavokyrou & Tzanoudakis 1994*
5. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ζπλεπηπγκέλε, ηέπαια ξόδηλα ή ξνδντώδε ….
A. stamineum Boiss.
4. Ωνζήθε κε κηθξό αιιά εκθαλή πνδίζθν …………………………..….. 6
6. Νεύξα θνιεώλ θύιισλ πξηνλσηά, άλζε ξόδηλα, λήκαηα ζηεκόλσλ
κόιηο πξνεμέρνληα ηνπ πεξηαλζίνπ ………...……………………….
A. candargyii Karavokyrou & Tzanoudakis 1994*
6. Κνιενί θύιισλ όρη όπσο παξαπάλσ, λήκαηα ζηεκόλσλ εκθαλώο
πξνεμέρνληα ηνπ πεξηαλζίνπ ..……………...…………...........…....7
7. Ταμηαλζία ζπλεπηπγκέλε, πεξίπνπ ζθαηξηθή, πνδίζθνη πεξίπνπ
ίζνη κεηαμύ ηνπο θαη όρη κεγαιύηεξνη ησλ 12 mm, ηέπαια
κήθνπο 3-4 mm ……………..… A. hymettium Boiss. & Heldr.
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7. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ραιαξή θαη δηάρπηε, πνδίζθνη άληζνη, κέρξη
40 mm, ηέπαια 4-5 mm ..………………..………..A. flavum L.
1. Σηήκνλεο (ηδηαίηεξα ηα λήκαηά ηνπο) κε πξνεμέρνληεο ηνπ πεξηγνλίνπ ……………. 8
8. Τέπαια κήθνπο 8-10 mm, αλζήξεο καύξνη, ηαμηαλζία ζπρλά κε άλζε
θαη βνιβίδηα …………………………………... A. melanantherum Pancic
8. Τέπαια 3-8 mm, αλζήξεο θίηξηλνη ή εξπζξσπνί, ηαμηαλζία ζπλήζσο ρσξίο
βνιβίδηα. …….………….……………………………………………….. 9
9. Κνιενί, ζπρλά θαη ηα ειάζκαηα ησλ θύιισλ, κε ηξίρσκα ..…………... 10
10. Βιαζηόο θαιππηόκελνο ζρεδόλ νιόθιεξνο, ή ζην κεγαιύηεξν ηκήκα
ηνπ, από ηνπο θνιενύο ησλ θύιισλ, άλζε θζηλνπσξηλά …………...
Α. archeotrichon Brullo et al. 1999*
10. Φύιια ζπλήζσο πεξηνξηδόκελα ζην θαηώηεξν κηζό ηνπ βιαζηνύ,
άλζε εκθαληδόκελα αξγά ηελ άλνημε ή λσξίο ην θαινθαίξη ……..... 11
11. Σπλήζσο θαη νη 2 βαιβίδεο ηεο ζπάζεο βξαρύηεξεο ησλ πνδίζθσλ
ηεο ηαμηαλζίαο, πεξηγόλην ειαθξώο θαλαηνεηδέο, ξόδηλν ………...
A. ionicum Brullo & Tzanoudakis 1994*
11. Βαιβίδεο ηεο ζπάζεο, ή ηνπιάρηζηνλ ε κία από ηηο 2, εκθαλώο
καθξύηεξεο από ηε ηαμηαλζία, άλζε θακπαλνεηδή έσο ρναλνεηδή..
12
12. Βιαζηόο όρη πςειόηεξνο ησλ 15 cm, αλζήξεο πξνεμέρνληεο
ηνπ πεξηγνλίνπ, ηέπαια ακβιέα, ηώδε, 3-4 mm ……………
A. pilosum Sm.
12. Βιαζηόο κέρξη 70 cm, αλζήξεο κε πξνεμέρνληεο ηνπ
πεξηγνλίνπ, ηέπαια νμύιεθηα, ξόδηλα έσο θαηνξόδηλα,
ζπλήζσο καθξύηεξα ησλ 5mm ……………………………
A. rhodopeum Velen. (Re,Brullo et al. 1998)*
9. Κνιενί θαη ειάζκαηα ησλ θύιισλ ρσξίο ηξίρσκα …...………………13
13. Ταμηαλζία δηάρπηε, πνδίζθνη αλζέσλ άληζνη, 15-70 mm ….……...14
14. Ταμηαλζία κε βνιβίδηα θαη ιίγα ή θαζόινπ άλζε, πνδίζθνη
αλζέσλ ειαθξά πεπιαηπζκέλνη …….…… A. oleraceum L. (+)
14. Ταμηαλζία κόλν κε άλζε, πνδίζθνη αλζέσλ όρη πεπιαηπζκέλνη..15
15. Πεξηγόλην επηκήθσο θσδσλνεηδέο (ζρέζε κήθνπο/πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 2:1), ηέπαια ζηελώο επηκήθε, ξόδηλα, ζηήκνλεο
εκθαλώο βξαρύηεξνη ηνπ πεξηαλζίνπ ……………………..…
Α. sipyleum Boiss. & A. brulloi Salmeri 1998*
15. Πεξηγόλην ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ θώλνπ (ζρέζε κήθνπο/
πιάηνπο κηθξόηεξε από 1,5:1), ηέπαια ειιεηπηηθά έσο
επξέσο αλησνεηδή, ξνδίδνληα έσο θαηνπξάζηλα, ζηήκνλεο
ίζνη ή ιίγν βξαρύηεξνη ηνπ πεξηαλζίνπ ……………….. …16
16. Ωνζήθε κε κήθνο ιίγν κεγαιύηεξν ηνπ πιάηνπο,
θπιηλδξηθή, αθξόηκεηε…….….…A. macedonicum Zahar.
16. Ωνζήθε κε κήθνο δηπιάζην ηνπ πιάηνπο, ειιεηςνεηδήο,
ζηελεύνπζα πξνο ηελ θνξπθή ...............................….......17
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17. Μήθνο θπηηάξσλ ζηηο λεπξώζεηο ησλ θνιεώλ ησλ
θύιισλ όζν πεξίπνπ θαη ην πιάηνο ηνπο ……………….
A. favosum Zahar.
17. Μήθνο θπηηάξσλ ζηηο λεπξώζεηο ησλ θνιεώλ ησλ
θύιισλ κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ηνπο ……..…….. 18
18. Πεξηγόλην ξόδηλν, ή ζπαληόηεξα ξνδόιεπθν………..
Α. paniculatum L.
18. Πεξηγόλην ζθνύξν θαθέ, αθάζαξην ιεπθό, ή κε
εξπζξσπέο ξαβδώζεηο ....…………………...... 19
19. Άλζε εκθαληδόκελα ην θζηλόπσξν ……………...
Α. savii Parl. s.l. (Re, Brullo et al. 1994a,
+ Tδαλνπδάθεο 1996)
19. Άλζε εκθαληδόκελα λσξίο ην θαινθαίξη ……. 20
20. Βνιβνί κε πνιπάξηζκα καύξα βνιβίδηα ζηε
βάζε ηνπο, βαιβίδεο ζπάζεο 2, ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο καθξύηεξεο από ηνπο
πνδίζθνπο ησλ αλζέσλ, ηέπαια 5-6 mm ….
A. dentiferum Webb & Berthelot (Re,
Brullo et al. 1991)
20. Βνιβνί ρσξίο καύξα βνιβίδηα ζηε βάζε ηνπο,
βαιβίδεο ζπάζεο ιίγν καθξύηεξεο από ηνπο
πνδίζθνπο ησλ αλζέσλ, ηέπαια 4-5 mm .…...
Α. euboicum Rech. fil. (Re, Tzanoudakis
1992)
13. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ζπλεπηπγκέλε, νη κεγαιύηεξνη πνδίζθνη
ζπλήζσο βξαρύηεξνη ησλ 20 mm …………………..….….…….. 21
21. Άλζε εκθαληδόκελα ην θζηλόπσξν …..........……...............….... 22
22. Άλζε ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ θώλνπ .......…….........….…. 23
23. Βιαζηόο ζπλήζσο βξαρύηεξνο ησλ 20 cm, πεξηβαιιόκελνο
ζηε βάζε ηνπ από ηνπο πξνεμέρνληεο εμσηεξηθνύο ρηηώλεο
ηνπ βνιβνύ. Βαιβίδεο ζπάζεο ζηελώο ηξηγσληθέο ζηε βάζε
ηνπο, κε καθξηά γξακκνεηδή απόιεμε θαη ηνπιάρηζηνλ ε κία
εκθαλώο καθξύηεξε ηεο ηαμηαλζίαο ………………………...
A. tardans Greuter & Zahar.
23. Βιαζηόο ζπλήζσο πςειόηεξνο ησλ 30 cm, εμσηεξηθνί
ρηηώλεο βνιβώλ όρη όπσο παξαπάλσ, βαιβίδεο ζπάζεο
σνεηδείο ζηε βάζε ηνπο, κε βξαρεία απόιεμε, ίζεο ή
ιίγν καθξύηεξεο ηεο ηαμηαλζίαο …………..…………
A. brachyspathum Brullo et al. 1998*
22. Άλζε θπιηλδξηθά, ειαθξώο θαλαηνεηδή ……..…….................24
24. Κνιενί ησλ θύιισλ θαιύπηνληεο ην θαηώηεξν κηζό
ηνπ βιαζηνύ, βαιβίδεο ζπάζεο πεπιαηπζκέλεο ζηε
βάζε θαη ζηελεύνπζεο απόηνκα ζε γξακκνεηδή
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απόιεμε, ε κία κόλν βαιβίδα εκθαλώο καθξύηεξε
από ηε ηαμηαλζία, ηέπαια ζρεδόλ ιεπθά, 6-7 mm…….
Α. platakisii Tzanoudakis & Kypriotakis 1993*
24. Κνιενί ησλ θύιισλ θαιύπηνληεο πνιύ πεξηζζόηεξν
από ην θαηώηεξν κηζό ηνπ βιαζηνύ. Καη νη δύν
βαιβίδεο ζπάζεο καθξύηεξεο ηεο ηαμηαλζίαο θαη
ζηαδηαθά ζηελεύνπζεο ζε γξακκνεηδή απόιεμε,
ηέπαια ξόδηλα, 5-6 mm .……………………………...
Α. aegilicum Tzanoudakis 2000*
21. Άλζε εκθαληδόκελα αξγά ηελ άλνημε ή λσξίο ην θαινθαίξη ….. 25
25. Ωνζήθε κήθνπο όζν πεξίπνπ θαη ην πιάηνο ηεο ……...... 26
26. Ταμηαλζία πνιύ ζπλεπηπγκέλε, ζρεδόλ ζθαηξηθή, κε
πνιιά άλζε, πεξηγόλην ιεπθό ή ξνδόιεπθν, αλζήξεο
ξόδηλνη, σνζήθε κε κηθξό πνδίζθν ………………...
Α. staticiforme Sm.
26. Ταμηαλζία δηάρπηε, κε νξζόηξνπα θαη ζπλήζσο ιίγα
άλζε, πεξηγόλην θίηξηλν, σνζήθε ζρεδόλ ζθαηξηθή,
ρσξίο εκθαλή πνδίζθν …….... A. luteolum Halácsy
25. Μήθνο σνζήθεο πεξίπνπ δηπιάζην ηνπ πιάηνο ηεο .……. 27
27. Μήθνο πεξηγνλίνπ 6-8 mm, σνζήθε αθξόηκεηε θαη
απόηνκα ζηελεύνπζα ζηε βάζε ζε ππνηππώδε
πνδίζθν ……………………………………….... 28
28. Τέπαια ζπλήζσο καθξύηεξα ησλ 6 mm, νκνηόκνξθα
ξόδηλα ζε όιε ηνπο ηελ επηθάλεηα, αλζήξεο ηώδεηο
.A. parnassicum (Boiss.) Halácsy
28. Τέπαια ζπλήζσο βξαρύηεξα ησλ 6 mm, έληνλα
ξνδίδνληα θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ λεύξνπ θαη
κε απνρξώζεηο αλνηθηνύ θαθέ ή ιεπθνύ ζην
ππόινηπν ηκήκα ηνπο, αλζήξεο θίηξηλνη………….
Α. achaium Boiss. & Orph. (Re, Andersson 1991)
27. Μήθνο πεξηγνλίνπ κέρξη 5 mm, σνζήθε ειιεηςνεηδήο
(ζηελεύνπζα θαη πξνο ηε θνξπθή θαη πξνο ηε βάζε)
αιιά ρσξίο εκθαλή πνδίζθν………………..…....29
29. Ταμηαλζία εκηζθαηξηθή, πνδίζθνη αλζέσλ
άληζνη, νη θεληξηθνί νξζόηξνπνη, νη
πεξηθεξεηαθνί ζπρλά θαηαθείκελνη, πεξηγόλην
θακπαλνεηδέο πξνο θπιηλδξηθό, ηέπαια
ιεπθσπά κε θαζηαλό θεληξηθό λεύξν ………
Α. samothracicum Tzanoudakis et al. 2000*
29. Ταμηαλζία ζρεδόλ ζθαηξηθή, πνδίζθνη αλζέσλ
πεξίπνπ ίζνη, πεξηγόλην ζηελά θακπαλνεηδέο,
ηέπαια ιεπθά ή ξνδίδνληα ….... A. pallens L.
E. Κιείδες προζδηορηζκού εηδώλ ηες Allium sect. Allium.
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1. Κνιενί θύιισλ θαιύπηνληεο πεξηζζόηεξν από ην θαηώηεξν κηζό ηνπ βιαζηνύ …... 2
2. Κνιενί θύιισλ θαιύπηνληεο νιόθιεξν ζρεδόλ ην βιαζηό, κε ην αλώηεξν θύιιν
λα πεξηβάιεη ηε ζπάζε, ηαμηαλζία ζρεδόλ ζθαηξηθή, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά
ηέπαια ίζνπ κήθνπο …….……………………………… A. chamaespathum Boiss.
2. Κνιενί θύιισλ θαιύπηνληεο ην θαηώηεξν 1/2-4/5 ηνπ βιαζηνύ, ηαμηαλζία
εκηζθαηξηθή θαη κε ιηγόηεξα άλζε, εζσηεξηθά ηέπαια εκθαλώο καθξύηεξα από ηα
εζσηεξηθά …..…………………………………………………..A. dilatatum Zahar.
1. Κνιενί θύιισλ ζπλήζσο θαιύπηνληεο ιηγόηεξν από ην θαηώηεξν κηζό ηνπ
βιαζηνύ …………………………….……………………………………..………. 3
3. Νήκαηα 3 εζσηεξηθώλ ζηεκόλσλ πεληαζρηδή ….………... Α. junceum Sm. (Ae)
3. Νήκαηα 3 εζσηεξηθώλ ζηεκόλσλ ηξηζρηδή ……….............................................. 4
4. Τέπαια κήθνπο 7-10 mm, αθηδόιεθηα …………….……. A. heldreichii Boiss.
4. Τέπαια βξαρύηεξα ησλ 7mm, όρη εκθαλώο αθηδόιεθηα ……..……………… 5
5. Ταμηαλζία ζπλεπηπγκέλε, 0,5-2,5 cm ζε δηάκεηξν, κήθνο πνδίζθσλ ίζν ή
βξαρύηεξν ηνπ κήθνπο ηνπ πεξηγνλίνπ ..……………...………………..........6
6. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο ησλ βνιβώλ δηθηπσηά λεκαηνεηδείο, πεξηγόλην
κήθνπο 5,5-6 mm …………………………. A. gomphrenoides Boiss.
6. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο βνιβώλ κεκβξαλώδεηο, αθέξαηνη ή ζπαζκέλνη ζε
παξάιιειεο ίλεο, πεξηγόλην κήθνπο 4–5(5,5) mm ………….………. 7
7. Νήκαηα ζηεκόλσλ εμεξρόκελα θαηά πνιύ ηνπ πεξηγνλίνπ ………...
A. sphaerocephalon L.
7. Νήκαηα ζηεκόλσλ κε εμεξρόκελα ηνπ πεξηγνλίνπ ……………….
A. rubrovitatum Boiss. & Heldr.
5. Ταμηαλζία ζπλεπηπγκέλε έσο ραιαξή, ζπρλά δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ησλ 110 cm, κήθνο πνδίζθσλ εκθαλώο κεγαιύηεξν ηνπ κήθνπο ηνπ πεξηγνλίνπ...8
8. Σηήκνλεο θαη ηδηαίηεξα ην λήκα ηνπο, κε πξνεμέρνληεο ηνπ πεξηγνλίνπ..9
9. Φύιια θνίια εζσηεξηθά, θπθιηθήο εγθάξζηαο ηνκήο, πιάηνπο κέρξη 2
mm ……….….…........................................................................10
10. Σπάζε κε κηα βαιβίδα, πίπηνπζα θαηά ηελ αλζνθνξία, ηαμηαλζία
κε άλζε θαη βνιβίδηα, ή κόλν βνιβίδηα …………... A. vineale L.
10. Σπάζε κε δπν βαιβίδεο, παξακέλνπζα θαηά ηελ αλζνθνξία,
ηαμηαλζία ρσξίο βνιβίδηα. ………...….. A. integerimum Zahar.
9. Φύιια ζπκπαγή, επίπεδα, ή ζπρλά απιαθσηά, πιάηνπο 3-40 mm…11
11. Μεξηθνί ηνπιάρηζηνλ από ηνπο πνδίζθνπο ησλ αλζέσλ
καθξύηεξνη ησλ 20 mm, ζηήκνλεο ηζνκήθεηο κε ην πεξηγόλην,
βνιβίδηα, γύξσ από ηνλ θεληξηθό βνιβό, θίηξηλα
……………………….………………….. A. ampeloprasum L.
11. Πνδίζθνη αλζέσλ βξαρύηεξνη από 20 mm, ζηήκνλεο πνιύ
βξαρύηεξνη από ην πεξηγόλην, βνιβίδηα γύξσ από ηνλ θεληξηθό
βνιβό, καύξα. …….…………………… A. scorodoprasum L.
8. Σηήκνλεο (λήκα θαη αλζήξαο) εκθαλώο πξνεμέρνληεο ηνπ πεξηγνλίνπ ....12
12. Φύιια όρη πιαηύηεξα ησλ 4 mm, ζπρλά θπθιηθά ζε εγθάξζηα ηνκή..13
13. Σπάζε δηαηξεκέλε ζε 2-4 ηκήκαηα, παξακέλνπζα………..…... 14
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14. Ταμηαλζία ζπλεπηπγκέλε θαη σνεηδήο, κε άλζε ξόδηλα πξνο
εξπζξντώδε, ή πεξηζζόηεξν ραιαξή θαη ζθαηξηθή κε άλζε
πξάζηλα ή ιεπθνπξάζηλα ……….…. Α. sphaerocephalon L.
14. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ραιαξή θαη ζθαηξηθή, κε άλζε
εξπζξντώδε πξνο ηώδε. ..A. proponticum Stearn & Özhatay (+)
13. Σπάζε αδηαίξεηε (κε κηα βαιβίδα), πίπηνπζα …........……........15
15. Ταμηαλζία ζπλήζσο κε βνιβίδηα, εμσηεξηθά ηέπαια ζηελώο
σνεηδή….…….………………………………... A. vineale L.
15. Ταμηαλζία ρσξίο βνιβίδηα, εμσηεξηθά ηέπαια ζηελώο επηκήθε
ή ζπαζνεηδή …................................................................….16
16. Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηέπαια ζρεδόλ ηζνκήθε,
θεληξηθό ηκήκα ηνπ λήκαηνο ησλ εζσηεξηθώλ ζηεκόλσλ
καθξύηεξν από ην 1/2 ηνπ εληαίνπ βαζηθνύ ηκήκαηνο
……………………………………….. A. guttatum Steven
16. Δζσηεξηθά ηέπαια εκθαλώο καθξύηεξα από ηα
εμσηεξηθά, αλζεξνθόξν ηκήκα ηνπ λήκαηνο ησλ
εζσηεξηθώλ ζηεκόλσλ ίζν, ή ιίγν καθξύηεξν από ην
εληαίν βαζηθό ηκήκα ……..…… A. amethystinum Tausch
12. Φύιια ζπλήζσο πιαηύηεξα ησλ 4 mm …..………………………. 17
17. Φύιια θνίια εζσηεξηθά. ................……........................................18
18. Σπάζε εληαία, πίπηνπζα. Ταμηαλζία εκθαλώο ζε δπν επίπεδα, κε
ηνπο πνδίζθνπο ησλ θεληξηθώλ αλζέσλ καθξύηεξνπο θαη όξζηνπο
θαη απηνύο ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαηαθείκελνπο…...……..………..
A. amethystinum Tausch
18. Σπάζε κε 2 βαιβίδεο, παξακέλνπζα .....................…….......... 19
19. Ταμηαλζία ζπλεπηπγκέλε, σνεηδήο έσο ππνζθαηξηθή,
ζπλήζσο ιηγόηεξν ησλ 3 cm ζε δηάκεηξν. ..…….................20
20. Βιαζηόο ζπλήζσο βξαρύηεξνο ησλ 10 cm, ηαμηαλζία ην
πνιύ 1,5 cm ζε δηάκεηξν, ηέπαια ζθνύξα εξπζξά ή
πνξθπξά, ηα εμσηεξηθά κε εκθαλή επάξκαηα …………
A. reuterianum Boiss. (Ae, Kollmann 1984)
20. Βιαζηόο καθξύηεξνο ησλ 20 cm, ηαμηαλζία κέρξη 3 cm
ζε δηάκεηξν, ηέπαια όρη όπσο παξαπάλσ …………….
A. sphaerocephalon L.
19. Ταμηαλζία πεξηζζόηεξν ραιαξή, εκηζθαηξηθή έσο ζθαηξηθή
Α. proponticum Stearn & Özhatay (+, Karavokyrou &
Tzanoudakis 1991)
17. Φύιια ζπκπαγή, επίπεδα ή απιαθνεηδή. .....................……...........20
21. Τέπαια βξαρύηεξα ησλ 3 mm, ιεπθά κε πξαζηλσπό λεύξν..…
A. sandrasicum Kollmann et al. (+, Καξαβνθπξνύ 1994)
21. Τέπαια καθξύηεξα ησλ 3 mm, πνηθίιισλ απνρξώζεσλ. ... 22
22. Δμσηεξηθνί ρηηώλεο βνιβώλ ζπαζκέλνη ζε παξάιιειεο
ίλεο, ηέπαια ζθνύξα πνξθπξά έσο θαζηαλόκαπξα
………… A. atroviolaceum Boiss. (+, Τδαλνπδάθεο 1996)
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22. Eμσηεξηθνί ρηηώλεο βνιβώλ κεκβξαλώδεηο έσο
δεξκαηώδεηο, ηέπαια ρξώκαηνο ιεπθνύ, ξόδηλνπ,
πνξθπξνύ, ηώδνπο, ή αλνηθηνύ πξάζηλνπ …..…………. 23
23. Βνιβόο κε πνιπάξηζκα θίηξηλα βνιβίδηα ηα νπνία
έρνπλ ζρήκα ζθαηξηθό ή εκηζθαηξηθό θαη κέγεζνο
4-10 mm, ηέπαια κε κέγηζην πιάηνο πεξίπνπ ζην
κέζν ηνπο…….……………… A. ampeloprasum L.
23. Βνιβόο κε ιηγόηεξα, θίηξηλα ή θαζηαλά,
πεξηζζόηεξν επηκήθε θαη κεγαιύηεξα (7-16 mm)
βνιβίδηα, ηέπαια κε κέγηζην πιάηνο θνληά ζηε
βάζε ηνπο ..……………..…………………….… 24
24. Δμσηεξηθνί ζηήκνλεο ηξηζρηδείο, εζσηεξηθά
ηέπαια ζηελώο αλησνεηδή..Α. commutatum Guss.
24. Δμσηεξηθνί ζηήκνλεο απινί, εζσηεξηθά ηέπαια
ζηελώο επηκήθε….………A. bourgeaui Rech. fil.
Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν Stearn (1978, 1980, 1981) ζηνλ 5ν ηόκν
ηεο Φισξίδαο ηεο Δπξώπεο, από ηνλ Διιεληθό ρώξν ήηαλ γλσζηά 51 είδε ηνπ γέλνπο
Allium. Ο αξηζκόο απηόο ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάινο αθνύ αληηπξνζώπεπε ην 46% ηνπ
αξηζκνύ ησλ εηδώλ πνπ ήηαλ γλσζηά από ηνλ επξσπατθό ρώξν θαη ην 67% ησλ εηδώλ
ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Σήκεξα, 20 πεξίπνπ ρξόληα θαηόπηλ, ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία ηνλίδνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηε ζεκαζία ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ γηα ην γέλνο
Allium αθνύ αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ γλσζηώλ από ηελ Διιάδα εηδώλ ηνπ γέλνπο ζε
81. Από απηά, 19 έρνπλ πεξηγξαθεί κεηά ην 1980 σο λέα γηα ηελ επηζηήκε (*), 5 είλαη
γλσζηά είδε ηα νπνία εληνπίζζεθαλ πξόζθαηα ζηνλ Διιεληθό ρώξν (+), 2 είλαη είδε
γλσζηά από ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ (Ae), κηα πεξηνρή πνπ δελ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ Flora Europaea θαη 4 είλαη είδε ηα νπνία έρνπλ πξνθύςεη από
ηαμηλνκηθή αλαζεώξεζε παιαηόηεξσλ εηδώλ (Re).
Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη ηα taxa A. breviradium (Halácsy) Stearn θαη A.
οbtusiflorum DC., ηα νπνία ζεσξνύλην από ηνλ Stearn σο δηαθξηηά είδε ηεο Διιεληθήο
ρισξίδαο, έρνπλ αιιάμεη ηαμηλνκηθό status. Τν πξώην ζεσξήζεθε ζπλώλπκν κε ην A.
phthioticum (Andersson 1991), ελώ ην δεύηεξν ζεσξείηαη ζήκεξα σο ελδεκηθό ηεο
Σηθειίαο. Oη Διιεληθνί πιεζπζκνί νη νπνίνη είραλ απνδνζεί ζε απηό ην είδνο από ηνλ
Stearn (1978, 1980, 1981) ηαμηλνκνύληαη ζήκεξα ζε 3 δηαθνξεηηθά είδε (Brullo &
Tzanoudakis 1989, Brullo et al. 1994b). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα κηαο ζρεηηθά πξόζθαηεο
ηαμηλνκηθήο αλαζεώξεζεο ηεο sect. Allium (Mathew 1996) έλα ππνείδνο ηνπ A.
scorodoprasum (ην ππνείδνο rotundum) πξνβηβάδεηαη ζε είδνο, ελώ ην είδνο A.
dilatatum ππνβηβάδεηαη ζε ππνείδνο ηνπ A. guttatum. Δπεηδή, θαηά ηελ άπνςε κνπ, ε
ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ από ηηο πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο δελ θαίλεηαη λα
ππνζηεξίδεηαη από ηα ζρεηηθά ρξσκνζσκαηηθά, νηθνγεσγξαθηθά θαη βηνγεσγξαθηθά
δεδνκέλα θαη δεδνκέλνπ όηη ε κειέηε ησλ Διιεληθώλ εηδώλ ηεο sect. Allium δελ έρεη
νινθιεξσζεί, δηαηεξνύκε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ εηδώλ ηεο νκάδαο απηήο όπσο είρε
πξνηαζεί από ηνλ Stearn (1978, 1980).
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Η επίδραζε ηες αιιαγής ηες εποτής ζηελ ποηθηιόηεηα ηφλ θσηώλ ζε
δσο δηαθορεηηθά τορηοιηβαδηθά οηθοζσζηήκαηα
Τνπιηνπνύινπ E., Ηιίαο H., Τζειέπε Δ. & Ιγλαηηάδνπ Μ.
Τκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, ΣΤΔΓ, ΤΔΙ Θεζζαινλίθεο, Τ.Θ. 14561, 541 01
Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Σηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο επνρηαθήο θαη ηνπηθήο κεηαβνιήο
ζηε κνξθή θαη ζηελ αθζνλία ηεο ρισξίδαο ζε δύν νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ
ζην πςόκεηξν θαη ζηελ απόζηαζή ηνπο από ηελ ζάιαζζα. Δπηιέρζεθαλ δύν πεξηνρέο
ηνπ λνκνύ Σεξξώλ: ε πεξηνρή ηνπ Λεπθώλα κε πςόκεηξν 51 m θαη ζε απόζηαζε 44,500
km από ηελ ζάιαζζα, θαζώο θαη ε πεξηνρή ηεο Παιαηνθώκεο κε πςόκεηξν 150 m θαη
ζε απόζηαζε 12,500 km από ηε ζάιαζζα. Σηελ πξώηε πεξηνρή πξνζδηνξίζηεθαλ
ζπλνιηθά 16 είδε θπηώλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα, κε επηθξαηέζηεξε ηελ νκάδα ησλ
Poaceae. Σηελ δεύηεξε πεξηνρή πξνζδηνξίζηεθαλ 20 δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ, ηα νπνία
παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο, κε επηθξαηέζηεξα
ηα Malva neglecta θαη Circium arvense. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ ε κέζε εκεξήζηα
βξνρόπησζε θαη ε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ησλ πεξηνρώλ έξεπλαο θαη ζπλδέζεθαλ
κε ηελ θαηλνινγία ησλ εηδώλ.

The effect of seasonal changes on the terrestrial flora diversity in two
different meadow ecosystems
Touliopoulou E., Ilias I., Tselepi E. & Ignatiadou M.
Department of Plant Production, Faculty of Agricultural Technology, TEI
Thessalonikis, P.O. Box 14561, 541 01 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The sake of this study is to look into the influence of seasonal and topical changes
on flora diversity in two ecosystems that differ in their elevation and their distance from
the sea. For that purpose, two different ecosystems have been chosen: the area of
Lefkonas (at an elevation of 51 m and in a distance of 44.500 km from the sea) and the
area of Paleokomi (at an elevation of 150 m and in a distance of 12.500 km from the
sea). In the first area, 16 different species have been reported, and among them Poaceae
was the dominant family. In the second area, 20 species have been reported, and among
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them Malva neglecta and Circium arvense were dominant. The average daily
temperature and rainfall of the two areas under study have been recorded.
Εηζαγφγή
Η αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο ρισξίδαο θαηά ηελ κεηάβαζε από ηελ κηα επνρή ζηελ
άιιε έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιαπιώλ εξεπλώλ (Γεξάθεο 1987). Τα ηειεπηαία
ρξόληα, ε κεηάβαζε απηή ειέγρεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα πνιιώλ εηώλ, ζε κία πξνζπάζεηα
ζύλδεζήο ηεο κε καθξνπξόζεζκεο αιιαγέο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ, όπσο π.ρ.
ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με ζθνπό λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο ησλ
επνρώλ ζε ρνξηνιηβαδηθά ζπζηήκαηα επηιέρζεθαλ δύν πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Σεξξώλ: ε
πεξηνρή ηνπ Λεπθώλα κε πςόκεηξν 51 m θαη ε πεξηνρή ηεο Παιαηνθώκεο, κε πςόκεηξν
150 m. Η απόζηαζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν πεξηνρώλ είλαη 42500 m. Η πεξηνρή ηνπ
Λεπθώλα απέρεη από ηε ζάιαζζα 44500 m θαη 11000 m από ηνλ πνηακό Σηξπκόλα.
Αληίζεηα, ε πεξηνρή ηεο Παιαηνθώκεο απέρεη 12500 m από ηε ζάιαζζα.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Μεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο θπηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξάιιεια ζηα δύν
oηθνζπζηήκαηα, από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998 έσο θαη ηνλ Μάην ηνπ 1999.
Η έθηαζε ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ε νπνία επηιέρζεθε, νξίζζεθε κε βάζε
ηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή. Η δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε
γηα ηνλ νξηζκό ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο είλαη ε αθόινπζε. Αξρηθά κεηξήζεθε
ν αξηζκόο ησλ εηδώλ ζε κηα απζαίξεηε ηεηξαγσληθή επηθάλεηα κηθξώλ δηαζηάζεσλ.
Καηόπηλ απμάλεηαη ζηαδηαθά ε έθηαζε ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο έσο όηνπ
πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ δελ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ πνπ
πεξηέρνληαη. Γηαηεξώληαο απηό ην δεηγκαηνιεπηηθό ζρέδην, ζπιιέγνληαη θπηά ησλ
νπνίσλ ε ηαπηνπνίεζε γίλεηαη ζην εξγαζηήξην κε βάζε ηα κνξθνινγηθά, αλαηνκηθά θαη
αλαπαξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηελ βνήζεηα θιείδσλ πξνζδηνξηζκνύ θπηώλ.
Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ ε κέζε εκεξήζηα βξνρόπησζε θαη ε κέζε εκεξήζηα
ζεξκνθξαζία ζηηο δύν εμεηαδόκελεο πεξηνρέο.
Αποηειέζκαηα
Σηελ πεξηνρή ηνπ Λεπθώλα βξέζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ζπλνιηθά 16
δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ (Δηθ. 1), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δεηγκαηνιεςίαο. Απηό πνπ παξαηεξείηαη είλαη όηη ε αθζνλία είλαη κηθξόηεξε ην κήλα
Γεθέκβξην θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη σο ηνλ Απξίιην, ελώ ηνλ Μάην έρνπκε κηθξή
κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θπηώλ (Δηθ. 4). Η νηθνγέλεηα Poaceae είλαη ε
επηθξαηέζηεξε από ηνλ πξώην σο ηνλ ηειεπηαίν κήλα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη κε
πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ δελ κεηώλνληαη ηνπ 50% (Δηθ. 4). Τν δεύηεξν επηθξαηέζηεξν
θπηό ηνλ Γεθέκβξην είλαη ην Cirsium arvense, ην νπνίν παξακέλεη δεύηεξν θαζ΄όιε ηελ
δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν επηθξαηέζηεξσλ εηδώλ είλαη
εκθαλήο. Τν πνζνζηό ησλ Poaceae είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην από εθείλν ηνπ Cirsium
arvense. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην άζξνηζκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δύν
παξαπάλσ εηδώλ ηνλ Απξίιην είλαη 68%, ελώ μεπεξλά ην 80% ηνλ Γεθέκβξην. Τα
ππόινηπα θπηά ζπκκεηέρνπλ κε κηθξόηεξν πνζνζηό θαη παξνπζηάδνπλ κηθξέο
δηαθπκάλζεηο. Τε κηθξόηεξε ζπκκεηνρή παξoπζηάδνπλ ηα είδε Papaver rhoeas θαη
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Matricaria chamomilla. Από ηνλ κήλα Γεθέκβξην έσο ηνλ κήλα Μάην νπόηε θαη
νινθιεξώζεθαλ νη δεηγκαηνιεςίεο, ε αθζνλία ησλ θπηηθώλ εηδώλ απμάλεη, δίρσο όκσο
λα επεξεάδεηαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο Poaceae θαη ηνπ Cirsium
arvense (Δηθ. 4).

% ποσοστό σσμμετοτής υστών

25
20
15
10
5
0
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΪΟ

Cirsium arvense
Gramineae

Μήνες

Δικόνα 1. Ποσοστά σσμμετοτής των υστών Poaceae & Circium arvense

% ποσοστό σσμμετοτής υστών

στην περιοτή τοσ Λεσκώνα

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

Mήλεο

ΜΑΪΟ

Malva negleta
Cirsium arvense
Gramineae

Δηθόλα 2. Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εηδώλ Malva negleta & Cirsium arvense
ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηνθώκεο

Σηελ πεξηνρή ηεο Παιαηνθώκεο βξέζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ζπλνιηθά είθνζη
δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ. Υπάξρεη αληίζεζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Λεπθώλα, όπνπ ε
δηαθύκαλζε κεηαμύ ησλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ησλ θπηώλ δελ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο
(Δηθ. 5). Καηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην, επηθξαηέζηεξν είδνο εκθαλίδεηαη ην Malva
neglecta, ην νπνίν ζηαδηαθά κεηώλεηαη έσο ην ηέινο ησλ δεηγκαηνιεςηώλ. Από ηνλ
Ιαλνπάξην θαη έπεηηα επηθξαηέζηεξν είδνο εκθαλίδεηαη ην Circium arvense, ην νπνίν
θαη παξακέλεη επηθξαηέζηεξν έσο ηνλ κήλα Απξίιην. Η νηθνγέλεηα Poaceae
παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνλ κήλα Μάην (Δηθ. 5). Καηά ηελ
πνξεία ηεο εξγαζίαο ηέζζεξα είδε εμαθαλίδνληαη ελώ εκθαλίδνληαη ηξία λέα είδε ζηνπο
δύν ηειεπηαίνπο κήλεο (Δηθ. 5).
Σπγθξίλνληαο ηα δύν νηθνζπζηήκαηα παξαηεξνύκε ηα αθόινπζα:
1. Από ηελ πνξεία ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο Poaceae θαη ζηα δύν
νηθνζπζηήκαηα (Δηθ. 4, 5) θαίλεηαη κηα παξόκνηα ζπκπεξηθνξά. Γειαδή θαη ζηηο
δύν πεξηνρέο ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεηώλεηαη κε ηνλ ρξόλν.
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Δηθόλα 3. Θεξκνϋγξαζηαθό δηάγξακκα (oC) γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Παιαηνθώκεο θαη ηνπ
Λεπθώλα.
2.

3.

4.

5.

6.

Από ηελ πνξεία ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ είδνπο Circium arvense θαη ζηα δύν
νηθνζπζηήκαηα (Δηθ. 4, 5) θαίλεηαη όηη ε ζπκπεξηθνξά είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή.
Γειαδή, ελώ ζηνλ Λεπθώλα είλαη ζηαζεξά ζηελ δεύηεξε ζέζε θαζ’ όιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ζηελ Παιαηνθώκε είλαη ην επηθξαηέζηεξν είδνο από ηνλ
Ιαλνπάξην έσο θαη ηνλ Απξίιην.
Από ηελ πνξεία ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ είδνπο Malva neglecta θαη ζηα δύν
νηθνζπζηήκαηα (Δηθ. 1, 2) θαίλεηαη κηα παξόκνηα ζπκπεξηθνξά, όπσο θαη γηα ηελ
νηθνγέλεηα Poaceae. Γειαδή θαη ζηα δύν νηθνζπζηήκαηα, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο
κεηώλεηαη κε ηνλ ρξόλν.
Αληηζέησο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εηδώλ Capsella bursa-pastoris θαη Sinapis
arvensis ζηα δπν νηθνζπζηήκαηα απμάλνπλ κε ηνλ ρξόλν. Δίλαη όκσο
ραξαθηεξηζηηθά πςειόηεξα ηα πνζνζηά ζην νηθνζύζηεκα ηεο Παιαηνθώκεο, ζε
ζρέζε κε ην νηθνζύζηεκα ηνπ Λεπθώλα. Αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεη θαη κε
ην είδνο Medicago disciforms, κε κηα δηαθνξνπνίεζε θαηά ηνλ κήλα Μάην (Δηθ. 4,
5).
Σπγθξίλνληαο ηα δύν νηθνζπζηήκαηα σο πξνο ηελ αθζνλία ησλ εηδώλ ηνπο,
δηαπηζηώλνπκε όηη εθείλν ηεο Παιαηνθώκεο είλαη πην πινύζην από ηνπ Λεπθώλα.
Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη νη δύν πεξηνρέο δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηελ
εθπξνζώπεζε ησλ εηδώλ: ελώ ζηνλ Λεπθώλα παξαηεξείηαη άληζε εθπξνζώπεζε
νξηζκέλσλ εηδώλ, ζηελ Παιαηνθώκε ε εθπξνζώπεζε είλαη πεξηζζόηεξν
νκνηόκνξθε (Δηθ. 1, 2).
Από ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο θαηά ηνπο κήλεο ηνπ
πεηξάκαηνο, δηαπηζηώλνπκε όηη θαη ηα δύν νηθνζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ην ηππηθό
πξόηππν ηνπ κεζνγεηαθνύ νηθνζπζηήκαηνο (Δηθ. 3).

Σσδήηεζε
Τα δύν νηθνζπζηήκαηα δηαθέξνπλ ηόζν ζηνλ πινύην όζν θαη ζηνλ θαηλόηππν ησλ
εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ. Σην νηθνζύζηεκα ηεο Παιαηνθώκεο, ην νπνίν δελ βνζθείηαη, ηα
θπηά έρνπλ κεγαιύηεξν κέγεζνο από ηα αληίζηνηρα ηεο πεξηνρήο ηνπ Λεπθώλα ην νπνίν
βνζθείηαη.
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Η νηθνγέλεηα Poaceae παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε εμάπισζε ζηα ρνξηνιηβαδηθά
νηθνζπζηήκαηα ιόγσ ηεο άκεζεο αληαπόθξηζεο ζηνλ εμσγελή παξάγνληα ηεο
βόζθεζεο. Απηό κάιινλ αηηηνινγεί ηελ ηδηαίηεξε παξνπζία ηεο νκάδαο απηήο ζην
νηθνζύζηεκα ηνπ Λεπθώλα, ην νπνίν θαη βνζθείηαη. Αληίζεηα, ζην νηθνζύζηεκα ηεο
Παιαηνθώκεο, όπνπ ν εμσγελήο παξάγνληαο ηεο βόζθεζεο δελ παξαηεξείηαη, ηα
Poaceae δελ απνηεινύλ ηελ επηθξαηέζηεξε νκάδα θπηώλ. Η επηθξάηεζή ηνπο θαηά ηνλ
κήλα Μάην ζην νηθνζύζηεκα απηό κάιινλ νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε αληνρή ηνπο ζηελ
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κείσζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο.
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Τν ραξαθηεξηζηηθά πςειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ θπηνύ Circium arvense θαη ζηα
δύν νηθνζπζηήκαηα κπνξεί λα απνδνζεί ζην ζύζηεκα δηαζπνξάο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ
είδνπο, πνπ θέξνπλ πάππν. Αληίζηνηρα, ην πγξόθηιν θπηό Geranium dissectum
εκθαλίδεη ην κέγηζηό ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πςειόηεξσλ επηπέδσλ πγξαζίαο, ηνλ
κήλα Μάξηην.
Δμαξηεκέλα από ηελ ζεξκνθξαζία εκθαλίδνληαη ηα είδε Gallium sp. θαη Anagallis
arvensis. Καη ηα δύν είδε κεηώλνληαη ζε πνζνζηό ζπκκεηνρήο κε ηελ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ζηα δύν νηθνζπζηήκαηα. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξά ζην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ θπηώλ Capsella bursa-pastoris θαη Sinapis arvensis κεηαμύ
ησλ δύν νηθνζπζηεκάησλ. Τα θπηά απηά ζπλήζσο δελ βνζθνύληαη ιόγσ ηεο
πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε ζηλαπέιαηα, ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ θαπζηηθή γεύζε. Έηζη
παξνπζηάδνπλ εμειηθηηθό πιενλέθηεκα ζην ζύζηεκα ηνπ Λεπθώλα πνπ βνζθείηαη.
Αληίζεηα, ην πιενλέθηεκα απηό παύεη ζην νηθνζύζηεκα ηεο Παιαηνθώκεο πνπ δελ
βνζθείηαη θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ θπηώλ απηώλ πεξηνξίδεηαη. Δληειώο
αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη θαη ην θπηό Medicago disciforms.
Η πνξεία ησλ αιιαγώλ ζηελ θπηηθή πνηθηιόηεηα ζηα δύν νηθνζπζηήκαηα καο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα όηη πέξα από ηηο θιηκαηνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν
νηθνζπζηεκάησλ, ν πιένλ θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ
ηνπο θαηλνηύπνπ θαίλεηαη λα είλαη ν εμσγελήο παξάγνληαο βόζθεζε.
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εμανηικά είδε βρυοθύηων ζηον Δλλενικό χώρο
Σζαθίξε Δ. & Μπακπαιώλαο Γ.
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο, Σκήκα Βηνινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Περίλεψε
Παξνπζηάδνληαη ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα γηα ηα είδε ησλ βξπνθύησλ ζηνλ
Διιεληθό ρώξν θαη δίλνληαη ρισξηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο
ηεο Βόξεην-Αλαηνιηθήο (NE) θαη Βόξεην-Κεληξηθήο (NC) Διιάδαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα
θηλδπλεύνληα είδε βξπνθύησλ θαζώο θαη ζην επίπεδν ηεο έξεπλαο ζηνλ Διιεληθό ρώξν.
Υξεηάδεηαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε επξύηεξεο κειέηεο αιιά θαη πξνζηαζίαο ησλ
ζεκαληηθώλ εηδώλ βξπνθύησλ ζηελ Διιάδα, κηα από ηηο ιηγόηεξν κειεηεκέλεο πεξηνρέο
ηεο Δπξώπεο.

Important bryophyte species in Greece
Tsakiri E. & Babalonas D.
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The state of knowledge for the bryophyte species of Greece is presented, and floristic
information for the phytogeographical areas of North-East (NE) and North-Central (NC)
Greece is given. The endangered bryophyte species are reported, together with an
overview of the research level in Greece. The need for a more detailed investigation and
protection of important species is emphasized in a country, which is one of the least
studied areas in Europe.
Διζαγωγή
ύκθσλα κε ηνλ Düll (1995), ηα βξπόθπηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Διιάδα
αλέξρνληαη ζε 692 taxa από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηα λεζηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο Κξήηεο. Από απηά 155 taxa είλαη επαηηθά θαη 537 taxa θπιιόβξπα.
ε απηό ηνλ αξηζκό πξέπεη λα πξνζηεζνύλ αθόκε 5 taxa πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ
Διιάδα από άιινπο εξεπλεηέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα Orthotrichum cupulatum Brid.
var. riparium Hueb., Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske, θ.ά. (Athanasiadis 1977,
Γηαλλίηζαξνο & Κνπκπιή-νβαληδή 1990, Papp 2000, Papp et al. 1997, θ.ά.).
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ηελ Βόξεην-Κεληξηθή (NC) θαη ζηε Βόξεην-Αλαηνιηθή (NE) Διιάδα,
θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ παξνύζα
εξγαζία (Δηθ. 1), αλαθέξεηαη όηη απαληνύλ 486 taxa βξπνθύησλ. Από απηά ηα 90 είλαη
επαηηθά θαη ηα 396 θπιιόβξπα. ηελ θιάζε ησλ Ηπαηηθώλ (Hepaticae) ηα δείγκαηα πνπ
έρνπλ ζπιιερζεί από δηάθνξεο ζέζεηο ζπιινγήο αλήθνπλ ζε 5 ηάμεηο, κε πνιππιεζέζηεξε
ηελ ηάμε ησλ Jungermanniales (64%) ζε 30 νηθνγέλεηεο θαη 44 γέλε. ηελ θιάζε ησλ
Φπιιόβξπσλ (mosses) ππάξρνπλ 15 ηάμεηο, κε ηα Hypnobryales θαη Pottiales λα
ππεξέρνπλ ζε πνζνζηό 27% θαη 22% αληίζηνηρα. Από ηα 123 γέλε θπιιόβξπσλ πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ 32 νηθνγέλεηεο ηα πνιππιεζέζηεξα γέλε είλαη ηα Bryum (Bryaceae) κε
24 είδε θαη Orthotrichum (Orthotrichaceae) κε 23 είδε, ελώ ζηα επαηηθά ππεξέρνπλ ηα
γέλε Scapania (Scapaniaceae) θαη Lophozia (Jungermanniaceae) κε 9 θαη 7 είδε
αληίζηνηρα (Tsakiri et al. 1997).

*

Δηθόλα 1. Η πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Διιάδαο κε ηηο θπηνγεσγξαθηθέο ππνδηαηξέζεηο (από
Düll 1995). Με * ζεκεηώλεηαη ε ζέζε όπνπ εληνπίδεηαη ην είδνο Buxbaumia viridis ζηελ
Διαηηά Γξάκαο.
υδήηεζε
Παξά ηελ κέρξη ζήκεξα έξεπλα, ε Διιάδα παξακέλεη κία από ηηο ιηγόηεξν
κειεηεκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο όζνλ αθνξά ηα βξπόθπηα. Οη Έιιελεο βνηαληθνί πνπ
αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα βξπνθύησλ είλαη ειάρηζηνη θαη σο απνηέιεζκα, νη κέρξη
ζήκεξα πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο από μέλνπο εξεπλεηέο.
Γηαπηζηώλεηαη όηη από ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο - πνπ από γεσγξαθηθή άπνςε
θαιύπηνπλ κηθξό ηκήκα ηεο Διιάδαο - είλαη δύζθνιν λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
πην αμηόινγεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Μόλν έμη πεξηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζην “Red Data
Book of European Bryophytes”, νη νπνίεο θαη έρνπλ κειεηεζεί από μέλνπο εξεπλεηέο,
νπόηε είλαη γλσζηή ε ζεκαληηθόηεηα ησλ εηδώλ βξπνθύησλ πνπ θηινμελνύλ (European
Committee for Conservation of Bryophytes 1995). Οη πεξηνρέο απηέο είλαη νη αθόινπζεο:
1) Κόιπνο Ακβξαθίαο (Αραξλαί)
2) Πνηακόο Αρέξσλ (Γιπθή)
3) Όιπκπνο (Δπηά Πεγέο)
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4) Παξλαζζόο (Δζληθό Πάξθν)
5) Δζληθό Πάξθν ακαξηάο (θηλέο-Κνηιάδα Ν. Ρνύκαηα) θαη
6) Υαξάδξα Βίθνπ - Αώνπ θαη ε γύξσ πεξηνρή (ΒΓ Πίλδνο).
Δπηπξόζζεηα, ζην “Red Data Book of European Bryophytes” αλαθέξνληαη 45 είδε
βξπόθπησλ γηα ηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κξήηεο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε
απεηινύκελεο θαηεγνξίεο. Από απηά ηα 2 ζεσξνύληαη Κηλδπλεύνληα, ηα 16 Απεηινύκελα,
ηα 16 πάληα θαη ηα 11 Όρη Δπαξθώο Μειεηεκέλα (Πίλ. 1). Έλα από απηά, ην Grimmia
meteorae Townsend είλαη ην κόλν ζπάλην-ελδεκηθό ηεο Δπξώπεο πνπ αλαθέξεηαη όηη
απαληάηαη θαη ζηελ Διιάδα (European Committee for Conservation of Bryophytes 1995).
Αλ όκσο ιεθζεί ππόςε ε άπνςε ηνπ Greven (1995) πνπ αλαθέξεη όηη ην παξαπάλσ είδνο
είλαη ζπλώλπκν ηνπ Grimmia nutans Bruch, ηόηε ε Διιάδα εκθαλίδεηαη λα κελ θηινμελεί
θάπνην ελδεκηθό βξπόθπην.
Πίλαθαο 1. Σα είδε βξπνθύησλ πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ Διιάδα θαη ε θαηεγνξία
θηλδύλνπ ζηελ νπνία εληάζζνληαη ζύκθσλα κε ην “Red Data Book of European
Bryophytes” (Δμεγήζεηο ζπκβόισλ: V - Απεηινύκελν, E - Κηλδπλεύνλ, R - πάλην, K Όρη επαξθώο κειεηεκέλν, * - Δλδεκηθό είδνο).
ΔΙΓΗ

Κ α η ε γ ορ ί α

ΔΙΓΗ

Κ α η ε γ ορ ί α

Acaulon piligerum
Bryum cellulare

K
V

K
V

Buxbaumia viridis
Cinclidotus
pachylomoides
Dichelyma capillaceum
Didymodon glaucus
Endosthodon durieui
Ephemerum sessile
Fissidens algarvicus
Fissidens exiguus
Fissidens kosaninii
Fissidens ovatifolius
Gigasprermum mouretii
* Grimmia meteorae
Grimmia pitardii
Gyroweisia reflexa
Leucodon flagellaris
Leucodon immersus
Meesia longiseta
Neckera cephalonica
Neckera pennata
Orthotrichum rogeri
Orthotrichum scanicum
Paraleucobryum sauteri

V
V

Pottia caespitosa
Pterygoneuron
lamellatum
Rhamphidium purpuratum
Rhynchostegiella
tenuicaulis
Timiella flexiseta
Tortula handelii
Tortula revolvens
Tortula solmsii
Trematodon longicollis
Weissia levieri
Zygodon forsteri

ΦΤΛΛΟΒΡΤΑ

V
V
K
R
K
R
K
R
R
R
R
K
V
R
R
K
V
V
E
R

ΗΠΑΣΙΚΑ
Asterella saccata
Athalamia spathysii
Fossobronia echinata
Jungermannia handelii
Marchantia paleacea
Pallavicinia lyellii
Petalophyllum ralfsii
Riccia sommieri
Riccia trabutiana
Riella notarisii

V
K
R
V
K
R
R
R
V

V
R
K
V
K
V
V
R
R
E

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

428

Από ηα παξαπάλσ είδε ηα 11 αλαθέξεηαη όηη απαληνύλ ζηελ Βόξεην-Κεληξηθή (NC)
θαη Βόξεην-Αλαηνιηθή (NE) Διιάδα (Πίλ. 2) αιιά παξά ηαύηα κόλν ν Όιπκπνο
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο.
ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ θαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ άιισλ
θπηηθώλ εηδώλ θαη 21 είδε βξπνθύησλ. Από απηά κόλν έλα είδνο, ην Buxbaumia viridis
(Mougeot) Mougeot & Nestler θαηαγξάθεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ζηελ
Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διαηηά Γξάκαο (GR 1140003, Δηθ. 1) θαη έρεη
πεξηγξαθεί σο “E?-: δει. ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί” (Νηάθεο et.
al. 1997).
Πίλαθαο 2. Σα είδε βξπνθύησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην “Red Data Book of European
Bryophytes” γηα ηελ Βόξεην-Κεληξηθή (NC) θαη Βόξεην-Αλαηνιηθή (NE) Διιάδα, ε
θαηεγνξία θηλδύλνπ ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη νη θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο όπνπ
ζπιιέρζεθαλ. (Δμεγήζεηο ζπκβόισλ: V - Απεηινύκελν, E - Κηλδπλεύνλ, R - πάλην, K Όρη Δπαξθώο Μειεηεκέλν, * - Δλδεκηθό είδνο).
Δίδε

Καηεγορία

Φυηογεωγραθική
υποδιαίρεζε

1. Buxbaumia viridis
2. Fissidens algavricus
3. * Grimmia meteorae
4. Gyrowesia reflexa
5. Leucodon immersus
6. Orthotrichum scanicum
7. Rhynchostegiella tenuicaulis
8. Weissia levieri
9. Zygodon forsteri

V
K
R
K
R
R
K
R
V

NE
NE
NE
NE, NC
NE
NC
NC
NE
NC

ΗΠΑΣΙΚΑ
10. Marchantia paleacea
11. Riccia sommieri

K
R

NC
NE

ΦΤΛΛΟΒΡΤΑ

Από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα δηαπηζηώλεηαη όηη ιόγσ έιιεηςεο εξεπλεηώλ κε
εμεηδίθεπζε ζηα βξπόθπηα ην ζπγθεθξηκέλν άζξνηζκα δελ έρεη κειεηεζεί επαξθώο ζηελ
Διιάδα θαη θαηά ζπλέπεηα ε γλώζε γηα ηελ ρισξίδα ησλ βξπνθύησλ, αιιά θαη ησλ
ηύπσλ νηθνηόπσλ όπνπ απαληνύλ θνηλνηηθνύ ελδηαθέξνληνο taxa, είλαη πεξηνξηζκέλε. Ωο
απνηέιεζκα, δελ είλαη πξνο ην παξόλ δπλαηόλ λα θαηαγξαθεί ν ηπρόλ πινύηνο θαη ε
ρισξηδηθή πνηθηιία ηνπο ζηελ Διιάδα αιιά νύηε θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ζπάλησλ,
απεηινύκελσλ θαη θηλδπλεπόλησλ taxa πνπ ίζσο ππάξρνπλ, αθνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο από
ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δελ έρεη γίλεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ
βξπνθύησλ.
Η Βόξεηα Διιάδα, εηδηθά ε Βόξεην-Κεληξηθή (NC) θαη Βόξεην-Αλαηνιηθή (NE),
δηαζέηεη πνιιέο πεξηνρέο κε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βξπνθύησλ, αθνύ
εδώ βξίζθνληαη εθηεηακέλεο νξνζεηξέο κε πςειά βνπλά θαζώο θαη ζεκαληηθόο αξηζκόο
πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Ο αξηζκόο όκσο ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί έσο

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

429

ζήκεξα (ca. 490 taxa) δελ είλαη αλάινγνο ηεο έθηαζεο θαη ησλ επλντθώλ γηα ηα βξπόθπηα
ζπλζεθώλ αλ ζπγθξηζεί γηα παξάδεηγκα κε ηα θαηαγξαθέληα ζηελ Κξήηε (ca. 330 taxa),
γεγνλόο πνπ επηζεκαίλεη ηελ αληζνκέξεηα ησλ εξεπλώλ.
ύκθσλα επίζεο κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, taxa από ην άζξνηζκα ησλ Βξπνθύησλ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα ειιεληθή λνκνζεζία ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία ηεο
Φύζεο ή ηεο Υισξίδαο. Δίλαη πνιύ ελζαξξπληηθό όκσο, όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Γίθηπν “Φύζε 2000”, πνιιά θαη ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα βξπνθύησλ ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζα πεξηιεθζνύλ ζηνλ θαηάινγν κε ηηο “επηιεγκέλεο γηα πξνζηαζία
πεξηνρέο”.
πκπεξαζκαηηθά, επηζεκαίλεηαη ε άκεζε αλάγθε πεξηζζόηεξεο έξεπλαο ησλ
βξπνθύησλ, ζηελ νπνία πξέπεη λα βαζηζζεί ηόζν ε πξνζηαζία ησλ θπηηθώλ taxa αιιά θαη
ε πξνζηαζία ησλ νηθνηόπσλ κε βάζε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ πνπ ζα
νδεγήζεη ζην Γίθηπν “Φύζε 2000”.
Βιβλιογραθία
Athanasiadis N. 1977. Sphagnum contortum Schultz, Sph. subsecundum Nees, Sph.
palustre L. und Sph. squarrosum (Pers.) Cr. Vier neue Arten für die Griechische Flora.
Scientific anniversary of the Agricultural and Forestry Department, Aristotle
University of Thessaloniki, Greece, pp. 263-281 (in Greek).
Düll R. 1995. Moose Griechenlands (Bryophytes of Greece). Bryologische Beitrage 10: 1229.
European Committee for Conservation of Bryophytes, 1995. Red Data Book of European
Bryophytes. ECCB, Trondheim, Norway, pp. 291.
Γηαλλίηζαξνο Α. & Κνπκπιή-νβαληδή Λ. 1990. Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.,
έλα λέν είδνο ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο. Πξαθηηθά 12νπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Απξίιηνο 1990, Μπηηιήλε, ζει. 41-44.
Greven H. C. 1995. Grimmia Hedw. (Grimmiaceae, Musci) in Europe. Backhuys
Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 160.
Νηάθεο ., Παπαζηεξγηάδνπ Δ., Γεσξγίνπ Κ., Μπακπαιώλαο Γ., Γεσξγηάδεο Θ.,
Παπαγεσξγίνπ Μ., Λαδαξίδνπ Θ. & Σζηανύζε Β. 1997. Οδεγία 92/43/ΔΟΚ. Σν Έξγν
Οηθνηόπσλ ζηελ Διιάδα: Γίθηπν ΦΤΗ 2000. πκβόιαην αξηζκόο Β4-3200/84/756,
Γελ. Γηεύζπλζε ΥΙ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο
Ιζηνξίαο - Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ Τγξνηόπσλ, ζει. 932.
Papp B., Tsakiri E. & Babalonas D. 1997. Bryophytes and their environmental conditions
at Enipeas (Mt. Olympos) and Lykorrema (Mt. Ossa) streams (Greece). In: Tsekos I.
& Moustakas M. (eds), Proceedings 1st Balkan Botanical Congress “Progress in
Botanical Research”. Kluwer Academic Publ. Dordrecht, The Netherlands, pp. 129132.
Papp B. 2000. Two bryophytes new to Greece from alkali areas of North Greece.
Abstracts 2nd Balkan Botanical Congress, Instabul, Turkey, p.51.
Tsakiri E., Karagiannakidou V. & Babalonas D. 1998. General overview and chorological
analysis of bryophytes in Northern Greece (Macedonia and Thrace). In: Tsekos I. &
Moustakas M. (eds), Proceedings 1st Balkan Botanical Congress “Progress in Botanical
Research”. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, The Netherlands, pp. 165-168.
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Σπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζε Λεύθεο (Populus euroamericana),
πνπ θαιιηεξγήζεθαλ κε ρξήζε πξντόλησλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ
Σζάθνπ Α. Α.1, Ρνύιηα Μ.2 & Υξηζηνδνπιάθεο Ν. .1
1

Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, 2Δξγαζηήξην Αλόξγαλεο Υεκείαο, Σκήκα
Υεκείαο Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 01 Αζήλα.

Πεξίιεςε
Μειεηήζεθε ε ζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζε λεαξά δελδξύιιηα Λεύθαο, ηα
νπνία θαιιηεξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηιύ θαη λεξό από ηελ Δγθαηάζηαζε
Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΒΔΛ) ζηελ Κεξαηέα Αηηηθήο. Μεηά από δύν
ρξόληα θαιιηέξγεηαο κεηξήζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο ηζηνύο
έδεημαλ πσο ε ρξήζε πξντόλησλ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ έρεη δηαθνξεηηθό
απνηέιεζκα όζνλ αθνξά ζηε βηνζπζζώξεπζε θάζε ζηνηρείνπ ζηνλ ηζηό ηνπ μπιώκαηνο
ζηηο Λεύθεο.

Heavy metal accumulation in poplar trees (Populus euramericana),
cultivated using by-products from Sewage Treatment Plants
Σsakou Α. Α.1, Roulia Μ.2 & Christodoulakis Ν. S.1
1

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 2 Inorganic
Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Athens,
Panepistimioupolis, 157 01 Athens, Greece.

Abstract
The effect of sewage sludge and water from a Sewage Treatment Plant (STP,
treating municipal sewage) on the accumulation of heavy metals in poplar trees
(Populus euramericana), was studied in a field experiment. After two years of
cultivation heavy metal concentration analysis was conducted in poplar stems. The
measurements indicate that sewage sludge and STP water have a different effect on
each heavy metal accumulation in the wood tissues of poplar trees.
Εηζαγσγή
Ζ Λεύθα σο ηαρπαπμέο είδνο κε κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία (Αβηδήο et al. 1999,
Γαξύθαιινο 1993) απνηειεί ηδαληθό πεηξακαηόθπην γηα ηελ κειέηε ηεο πξόζιεςεο
βαξέσλ κεηάιισλ από ην έδαθνο (Henry 1985). Σειεπηαία εκθαλίδεηαη έλα απμεκέλν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ησλ ΔΒΔΛ ζε θαιιηέξγεηεο
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θπηώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ βηνζπζζώξεπζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ (Harris &
Urie 1985, Henry 1985, Lee & Woo 1998). Σα παξαπάλσ καο νδήγεζαλ ζηελ εμέηαζε
ηεο επίδξαζεο ησλ πξντόλησλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ όζνλ αθνξά
ηε βηνζπζζώξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζηηο Λεύθεο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γελδξύιιηα Λεύθαο (Populus euramericana, θιώλνο Η-21), ειηθίαο 1-2 εηώλ,
ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 12 αηόκσλ θαη θπηεύηεθαλ ζε θπηεπηηθό ζύλδεζκν 2x2. Σα
δελδξύιιηα ρσξίζηεθαλ ζε 6 νκάδεο (12 δελδξ./νκάδα), αλάινγα κε ην ππόζηξσκα θαη
ην είδνο λεξνύ, κε ην νπνίν αξδεύνληαλ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλ. 1. Μεηά από 2 ρξόληα
θαιιηέξγεηαο νη Λεύθεο θόπεθαλ θαη έγηλε αλάιπζε βαξέσλ κεηάιισλ ζηνλ ηζηό ηνπ
μπιώκαηόο ηνπο κε θαζκαηνθσηνκεηξία αθηίλσλ Υ (EDXRF analysis). Σα
απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αλαιύζεσλ ζπλνςίδνληαη ζηηο Δηθ. 1, 2, 3 θαη ζηνλ Πίλ. 2. Οη
θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο, ηεο ελεξγνύ ηιύνο θαη ηνπ λεξνύ ΔΒΔΛ
θαίλνληαη παξαθάησ (Πίλ. 2, 3).
Πίλαθαο 1. Οκάδεο δελδξπιιίσλ Λεύθαο.

Τπόζηξσκα

Νεξό

πληνκνγξαθία

Τπόζηξσκα

Νεξό

πληνκνγξαθία

Υώκα

ΔΤΓΑΠ

Υ(ΔΤΓΑΠ)

ΔΒΔΛ

Υώκα

ΔΒΔΛ

Υ(ΔΒΔΛ)

Xώκα:Ηιύ
(10:1)
Xώκα:Ηιύ (5:1)

Υώκα:Ηιύ
(10:1)

ΔΤΓΑΠ

Υ:I(10:1)
(ΔΤΓΑΠ)

Xώκα:Ηιύ (5:1)

ΔΒΔΛ

Υ:I(10:1)
(ΔΒΔΛ)
Υ:I(5:1)
(ΔΤΓΑΠ)
Υ:I(5:1)
(ΔΒΔΛ)

ΔΤΓΑΠ

Πίλαθαο 2. Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο εδάθνπο θαη ελεξγνύ ηιύνο (πξνέξρεηαη από

αζηηθά ιύκαηα θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε:ειηθία >40 εκεξώλ).
ΣΟΗΥΔΗΟ
Οξγ. ύιε %
EC (ms/cm)
Ph
P
K
Fe %
Άξγηιινο%
Ηιύο%
Άκκνο%

ΔΓΑΦΟ
0,76
4,559
8,43
12
31 (ppm)
18,90
31,40
49,70

ΔΝ. ΗΛΤ
53,08
50,51
5,80
0,869 ( %)
3,337

ΣΟΗΥΔΗΟ
Cd (ppm)
Zn (ppm)
Ni (ppm)
Cu (ppm)
Hg (ppm)
Mn (ppm)
Pb (ppm)
Cr (ppm)

ΔΓΑΦΟ
0,20
538,11
0,30
847,634
113,140
890,775

ΔΝ. ΗΛΤ
9,93
2307,22
322,22
260,39
1,99
769,07
817,70
491,41
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Πίλαθαο 3. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνύ.
BOD5

NH3+ (ppm) NO3- (ppm) SS (ppm)

pH

DO

Ca+2 (ppm)

Μ.Ο.

6.25

1.41

6.54

17.21

6.68

3.52

1546.41

Σ..

0.44

0.20

0.75

1.55

0.03

0.13

29.39

πγθέληξσζε Fe (ppm) ζην μύισκα δελδξπιιίσλ Λεύθεο
(P. euramericana, θιώλνο Η-214)
80
70

Fe (ppm)

60
50
Νεξό ΔΤΓΑΠ
Νεξό ΔΒΔΛ

40
30
20
10
0
Υ

Υ:Η (10:1)

Υ:Η (5:1)

Οκάδεο θπηώλ

πγθέληξσζε Zn (ppm) ζην μύισκα δελδξπιιίσλ Λεύθεο
(P. euramericana , θιώλνο Η-214)
25

Zn (ppm)

20

15

Νεξό ΔΤΓΑΠ
Νεξό ΔΒΔΛ

10

5

0
Υ

Υ:Η (10:1)
Οκάδεο θπηώλ

Δηθόλα 1 (άλσ) θαη 2 (θάησ).

Υ:Η (5:1)
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πγθέληξσζε Mn (ppm) ζην μύισκα δελδξπιιίσλ Λεύθεο
(P. euramericana, θιώλνο Η-214)
12
10

Mn (ppm)

8
Νεξό ΔΤΓΑΠ
Νεξό ΔΒΔΛ

6
4
2
0
Υ

Υ:Η (10:1)

Υ:Η (5:1)

Οκάδεο θπηώλ

Δηθόλα 3.
Πίλαθαο 4. πγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ζην μύισκα δελδξπιιίσλ Λεύθα ο.
Οκάδεο θπηώλ
X (ΔΤΓΑΠ)
Υ (ΔΒΔΛ)
Υ:1 (10:1)
Υ:1 (10:1)
Υ:1 (5:1)
Υ:1 (5:1)

Cr
Co
(ppm) (ppm)

Ni
(ppm)

Cu
(ppm)

As
(ppm)

Pb
(ppm)

Br
(ppm)

4,61
2,11
2,18
3,15

0,83

ΜΠ

0,92
0,19

1,31
1,37
2,41
2,96

ΜΠ
ΜΠ
1,33

0,96
0,99
2,03

1,68
1,32
0,47
1,97

0,45 1,69
ΜΠ 1,18

1,80
0,17

1,54
3,47

ΜΠ
2,25

4,20
0,26

0,96
0,86

3,53
4,35
0,49
2,32

ΜΠ
ΜΠ

Hg
(ppm)

Cd
(ppm)

1,78

2,59
2,46

ΜΠ
2,84
0,19

1,76
ΜΠ

ΜΠ
ΜΠ
1,25
1,43

Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθ. 1, 2, 3 θαη ζηνλ Πίλ. 4. Από ηα βαξέα
κέηαιια πνπ κειεηήζεθαλ κόλν ηξία βξίζθνληαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο: o Fe, Zn
θαη ην Mn. Mάιηζηα αλ ηα θαηαηάμνπκε θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπγθέληξσζεο έρνπκε
Fe>Zn>Mn. Όια ηα ππόινηπα βξίζθνληαη ζε ζπγθεληξώζεηο κηθξόηεξεο ησλ 5 ppm. Ζ
ελεξγόο ηιύο θαη ην λεξό ΔΒΔΛ δξνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηε ζπγθέληξσζε θάζε
κεηάιινπ.
Επραξηζηίεο
Δπραξηζηνύκε ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ Kruger AS – Αλη. Εαραξόπνπινο γηα ηελ πνιύπιεπξε ππνζηήξημή ηεο ζηελ
έξεπλά καο, θαζώο θαη ην Γήκν Κεξαηέαο θαη ην πξνζσπηθό ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο
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επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Σέινο επραξηζηνύκε ηελ Αζελατθή
Υαξηνπνηία Softex γηα ηελ επγελή παξαρώξεζε ησλ δελδξπιιίσλ Λεύθαο ( Populus
euramericana θιώλνο Η-214)
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Μειέηε κνξθνινγηθώλ ηαμηλνκηθώλ ραξαθηήξσλ ζε πιεζπζκνύο ηνπ
Bromus section Genea (Poaceae) ζηελ Κξήηε
Τζεθνύξα Ε., Ππξίληζνο Σ. & Γακαλάθεο Μ.
Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Τ.Θ. 2208, 714 09 Ζξάθιεην, Κξήηεο.
Πεξίιεςε
Οη κνξθνινγηθνί ηαμηλνκηθνί ραξαθηήξεο παξνπζηάδνπλ αιιειεπηθαιύςεηο κεηαμύ
ησλ δηαθόξσλ taxa ηνπ ηνκέα Genea ηνπ γέλνπο Bromus, κε απνηέιεζκα ζπρλά ε
πξνζπάζεηα ηαμηλόκεζεο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο θιείδεο είηε λα κελ είλαη εθηθηή, είηε
λα νδεγεί ζε δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα, αλάινγα κε ηελ θιείδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Σηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο εθηηκήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηξηώλ
βαζηθώλ θιεηδώλ ηνπ ηνκέα Genea ζε πιεζπζκνύο ηεο Κξήηεο, αμηνινγήζεθε ε
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο ηηο θιείδεο θαη
πξνηάζεθαλ ηα αθόινπζα: (α) ε επηπιένλ ρξήζε ηνπ ραξαθηήξα «κήθνο αγάλνπ» γηα ηε
δηάθξηζε κεηαμύ ησλ B. diandrus θαη B. madritensis θαη (β) ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
ραξαθηήξα «κήθνο πνδίζθνπ πξνο κήθνο ζηαρπδίνπ>1» κε ην ραξαθηήξα «κήθνο
πνδίζθνπ πξνο κήθνο πξώηνπ κεζνγνλαηίνπ ηαμηαλζίαο>1» γηα ην B. sterilis.

The study of taxonomically important morphological characters in
populations of Bromus sect. Genea (Poaceae) in Crete
Tsekoura Z., Pirintsos S. & Damanakis M.
Biology Department, University of Crete, P.B. 2208, 714 09 Heraklion Crete, Greece.
Abstract
Taxonomic problems are present in Bromus section Genea as well as in the whole
genus Bromus. There is an overlapping at the values of the main morphological
characters of taxonomic importance among the different taxa of the section. As a result,
an attempt to identify a specimen using one of the taxonomic keys leads to different
names according to the key used, or no name at all. During this project, the efficiency of
three main keys to identify Cretan specimens of B. sect. Genea, taken from different
populations, was estimated. The importance of the different characters was evaluated
and the following two improvements were suggested to the most efficient of the keys:
(a) the additional use of the character “awn length” and (b) the change of the character
“branches longer than spicelets” to “shortest branch on lowermost node longer than
the1st internode of the panicle”.
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Δηζαγσγή
Ο ηνκέαο Genea ηνπ γέλνπο Bromus L. νξίζηεθε από ηνλ Dumortier (1823) θαη
πεξηιακβάλεη 8 taxa, από ηα νπνία ηα 7 εμαπιώλνληαη ζηελ Δπξώπε θαη απαληώληαη
ζηελ Κξήηε. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ taxa παξνπζηάδεη ζύγρπζε, δηόηη ππάξρεη κεγάιε
παξαιιαθηηθόηεηα ζηνπο κνξθνινγηθνύο ηαμηλνκηθνύο ραξαθηήξεο, ησλ νπνίσλ ηα
όξηα ζπρλά εκθαλίδνπλ αιιειεπηθαιύςεηο από taxon ζε taxon. Δπηπιένλ, έρεη
ακθηζβεηεζεί ε κνλνθπιεηηθή πξνέιεπζε ηνπ ηνκέα (Sales 1993) θαζώο θαη ε
νξζόηεηα ηεο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ιεθηόηππνο ηνπ B.
sterilis (Sales 1992). Σθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα
ησλ ηξηώλ βαζηθώλ θιεηδώλ ηνπ ηνκέα Genea ζε πιεζπζκνύο ηεο Κξήηεο θαη λα
εληνπηζηνύλ νη πιένλ ιεηηνπξγηθνί ραξαθηήξεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ επθξηλέζηεξν
δηαρσξηζκό ησλ taxa.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηε κειέηε ησλ πιεζπζκώλ ησλ taxa ηνπ B. section Genea πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δεηγκαηνιεςίεο ζε 50 ζηαζκνύο ζηελ Κξήηε, από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο κέρξη
πςόκεηξν 1500 m. Ο ρξόλνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ην ηέινο ηεο άλνημεο ηνπ 1998,
δειαδή από ηηο αξρέο Μαΐνπ κέρξη ηα κέζα Ηνπλίνπ, αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε
θαη ην πςόκεηξν ηνπ θάζε ζηαζκνύ. Σπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα από 850
δείγκαηα.
Γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ έγηλαλ πξνθαηαξθηηθέο κεηξήζεηο ζε νξηζκέλα
άηνκα από ηα δηάθνξα taxa. Mε βάζε ηα απνηειέζκαηα απνθαζίζηεθε νη κεηξήζεηο λα
γίλνληαη σο εμήο: (α) γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ αθνξνύλ ην ζηαρύδην λα γίλεηαη εμέηαζε
ηπραίνπ ζηαρπδίνπ ηνπ δεύηεξνπ θόκβνπ ηεο ηαμηαλζίαο, (β) γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ
αθνξνύλ κεκνλσκέλα αλζίδηα, λα εμεηάδεηαη ην δεύηεξν αλζίδην ηνπ παξαπάλσ
ζηαρπδίνπ, (γ) γηα ην κήθνο ηνπ βξαρίνλα θαη ην πιήζνο ησλ δηαθιαδώζεσλ απηνύ, λα
επηιέγεηαη ν καθξύηεξνο βξαρίνλαο ηνπ πξώηνπ θόκβνπ ηεο ηαμηαλζίαο θαη (δ) γηα ηνπο
πνηνηηθνύο ραξαθηήξεο ηνπ ζηαρπδίνπ λα επηιέγεηαη ην ίδην ζηαρύδην ηνπ δεύηεξνπ
θόκβνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε κέηξεζε ησλ πνζνηηθώλ ραξαθηήξσλ.
Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηρνηνκηθέο θιείδεο ησλ
Bor (1970) θαη Smith (1985) θαη ε θιείδα πνιιαπιήο εηζόδνπ ηεο Sales (1993) κε
νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ θιείδα ηεο Flora Europaea (Smith 1980) δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε, δηόηη ππεξθαιύπηεηαη από ηελ θιείδα ηνπ Smith (1985), ηελ νπνία
ζπλέηαμε ν ίδηνο εξεπλεηήο.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Γηα λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο θιείδαο πνιιαπιήο εηζόδνπ ηεο Sales (1993)
έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζε απηήλ. Απηό θξίζεθε απαξαίηεην, γηα λα
ακβιπλζνύλ αληηθάζεηο κεηαμύ ηεο θιείδαο θαη ησλ πεξηγξαθώλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο: (α) σο θαηώηαην όξην γηα ην κήθνο ηνπ άλσ
ιεπύξνπ ζην B. diandrus s.l. ηέζεθε ε ηηκή 18 mm, αληί ηεο ηηκήο 1 mm, (β) ν
ραξαθηήξαο «κνξθή θόβεο» ζην B. tectorum ηέζεθε ζηελ θαηάζηαζε «θόβε κε
θάκςε», αληί ηεο θαηάζηαζεο «όξζηα θόβε», (γ) ν ραξαθηήξαο «κήθνο βξαρηόλσλ /
κήθνο ζηαρπδίσλ» γηα ην B. rubens ηέζεθε <1 αληί ηνπ >1 θαη (δ) ν ραξαθηήξαο
«πιήζνο δηαθιαδώζεσλ βξαρηόλσλ» γηα ην B. madritensis ηέζεθε ζηελ θαηάζηαζε
«ιίγεο δηαθιαδώζεηο, έσο 2-3», αληί ηεο θαηάζηαζεο «πάλσ από 3 δηαθιαδώζεηο».
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Τα απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηώλ θιεηδώλ ζηα 794
δείγκαηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Τν B. rigidus Roth αλαθέξεηαη
από ηελ Sales (1993) σο πνηθηιία ηνπ B. diandrus Roth. Τα δύν taxa εμεηάδνληαη εδώ
καδί, σο B. diandrus s.l.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλ. 1, ηελ κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηνλ δηαρσξηζκό
ησλ taxa παξνπζίαζε ε ηξνπνπνηεκέλε θιείδα πνιιαπιήο εηζόδνπ ηεο Sales (1993). Οη
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θιεηδώλ απνδίδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ
ραξαθηήξσλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ραξαθηήξα «κήθνο ρηηώλα» ζηελ θιείδα Smith (1985)
ππεξδηπιαζίαζε ηα ηαπηνπνηεκέλα B. diandrus. Παξάιιεια, ε εηζαγσγή ηνπ
ραξαθηήξα «κήθνο πνδίζθνπ πξνο κήθνο ζηαρπδίνπ >1» ζηελ ίδηα θιείδα κεδέληζε ηα
ηαπηνπνηεκέλα B. tectorum, ελώ ε «απειεπζέξσζε» ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα γηα ην B.
madritensis ζηελ θιείδα Sales (1993) ζρεδόλ δηπιαζίαζε ηα ηαπηνπνηεκέλα B.
madritensis, κεδελίδνληαο ηα κνλνζήκαληα ηαπηνπνηεκέλα B. sterilis. Ζ
απνηειεζκαηηθόηεξε θιείδα (Sales 1993) ελώ έρεη κηθξό αξηζκό απξνζδηόξηζησλ
δεηγκάησλ, έρεη κεγάιν αξηζκό δπζηαμηλόκεησλ δεηγκάησλ. Τν γεγνλόο απηό
εξκελεύεηαη κεηαμύ άιισλ θαη από ηε κηθξή επηθάιπςε πνπ επηηξέπεη ε θιείδα απηή
ζηνλ ραξαθηήξα «κήθνο άλσ ιεπύξνπ».
Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο κε εθαξκνγή ησλ θιεηδώλ.
Απνηειέζκαηα

Tαμηλνκεκέλα
B. diandrus s.l.
B. tectorum
B. sterilis
B. madritensis
B. rubens
B. fasciculatus
Γπζηαμηλόκεηα
B. madritensis - B. diandrus
B. madritensis - B. sterilis
B. madritensis - B. rubens
B. madritensis.- B. sterilis - B.
diandrus
Απξνζδηόξηζηα
Σύλνιν

(82%) 648

Smith
(1985)
(79%) 625

203
36
29
218
121
41
(3%) 27

439
0
6
140
3
37
(0%) 0

187
33
0
403
10
37
(13%) 101

0
10
17
0

0
0
0
0

31
27
0
43

(15%) 119

(21%) 169

(3%) 23

(100%) 794

(100%) 794

(100%) 794

Bor (1970)

Sales (1993)
(84%) 670
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Γηα ηε βειηίσζε ηεο θιείδαο αξρηθά αλαδεηήζεθε ραξαθηήξαο γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ
ησλ B. diandrus θαη B. madritensis. Δμεηάζηεθαλ νη ραξαθηήξεο (α) «κήθνο ρηηώλα»
θαη (β) «κήθνο αγάλνπ» πνπ, ελώ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θιείδεο ησλ Smith (1985) θαη
Bor (1970), δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιείδα ηεο Sales (1993). Οη θαηαλνκέο
ζπρλνηήησλ ησλ δύν απηώλ ραξαθηήξσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηα ζαθώο ηαμηλνκεκέλα
θαηά Sales (1993) γηα ηα δύν taxa παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθ. 1 θαη 2 αληηζηνίρσο.

16

% αηόκσλ
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40

κήθνο ρηηώλα (mm)

Δηθόλα 1. Καηαλνκή ζπρλνηήησλ κήθνπο ρηηώλα γηα ην B. madritensis (αξηζηεξά)
θαη ην B. diandrus (δεμηά).
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Δηθόλα 2. Καηαλνκή ζπρλνηήησλ κήθνπο αγάλνπ γηα ην B. madritensis (αξηζηεξά) θαη
ην B. diandrus (δεμηά).
Ζ αιιειεπηθάιπςε κεηαμύ ησλ θαηαλνκώλ ηνπ «κήθνπο ρηηώλα» (Δηθ. 1) θαζηζηά
ηνλ ραξαθηήξα απηόλ κάιινλ αθαηάιιειν γηα ηε δηάθξηζε ηνπ B. madritensis από ην B.
diandrus. Δπίζεο, ε απνπζία αιιεινεπηθάιπςεο ησλ αληίζηνηρσλ θαηαλνκώλ πνπ
αθνξνύλ ην «κήθνο αγάλνπ» (Δηθ. 2) θαζηζηά ηνλ ραξαθηήξα απηόλ πηζαλόηαηα πιένλ
θαηάιιειν γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν taxa. Σηε ζπλέρεηα, γηα παξαπέξα

Πρακτικά 8οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2000

439

πιήζνο αηόκσλ
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1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0

κήθνο θνληύηεξνπ βξαρίνλα/κήθνο 1νπ κεζνγνλάηηνπ
Δηθόλα 3. Καηαλνκή ζπρλνηήησλ κήθνπο βξαρίνλα πξνο κήθνο κεζνγνλαηίνπ ζηα
πξνζδηνξηζκέλα σο B. madritensis θαηά Sales (1993).
βειηίσζε ηεο θιείδαο αλαδεηήζεθε λένο ραξαθηήξαο γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ B.
madritensis θαη B. sterilis. Δμεηάζηεθε ν ραξαθηήξαο «κήθνο ηνπ θνληύηεξνπ βξαρίνλα
ηνπ 1νπ θόκβνπ πξνο κήθνο 1νπ κεζνγνλάηηνπ δηαζηήκαηνο ηεο ηαμηαλζίαο». Σηα
ηαπηνπνηεκέλα θαηά Sales (1993) σο B. madritensis ε θαηαλνκή ηνπ ραξαθηήξα απηνύ
παξνπζηάδεη δύν θνξπθέο (Δηθ. 3). Δμεηάδνληαο ηα δείγκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηηκέο
πάλσ από 1 πξνέθπςε όηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ηε κνξθή B. sterilis κε κηθξή αλάπηπμε.
Τα άηνκα απηά δελ ηθαλνπνηνύλ ηελ ζπλζήθε ηνπ ραξαθηήξα «κήθνο πνδίζθνπ/ κήθνο
ζηαρπδίνπ>1» πνπ αλαθέξεηαη γηα ην B. sterilis, γηα ηελ νπνία ζπγθξηηηθέο
παξαηεξήζεηο δεηγκάησλ άιισλ εξκπαξίσλ έδεημαλ όηη δελ ηθαλνπνηείηαη ζε άηνκα πνπ
αλαπηύζζνληαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο.
Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ηαμηλόκεζεο κε εθαξκνγή ηεο πξνηεηλόκελεο θιείδαο
Απνηειέζκαηα
Ταμηλνκεκέλα
B. diandrus s.l.
B. tectorum
B. sterilis
B. madritensis
B. rubens
B. fasciculatus
Γπζηαμηλόκεηα
B. madritensis - B. sterilis
B. diandrus - B. sterilis
Απξνζδηόξηζηα
Σύλνιν

Πξνηεηλόκελε θιείδα
(95%) 754
204
33
82
388
10
37
(2%) 17
1
16
(3%) 23
(100%) 794
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη βειηηώζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ θιείδα Sales (1993)
είλαη (i) ρξήζε ηνπ ραξαθηήξα «κήθνο αγάλνπ», γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ
δπζηαμηλόκεησλ B. madritensis θαη B. diandrus κε όξην ηα 33mm θαη (ii)
αληηθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα «κήθνο πνδίζθνπ πξνο κήθνο ζηαρπδίνπ>1» κε ην
ραξαθηήξα «κήθνο βξαρύηεξνπ πνδίζθνπ πξώηνπ θόκβνπ ηαμηαλζίαο πξνο κήθνο
πξώηνπ κεζνγνλαηίνπ ηαμηαλζίαο>1». Σηνλ Πίλ. 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα
από ηελ εθαξκνγή ηελ βειηησκέλεο (πξνηεηλόκελεο) θιείδαο. Με απηέο ηηο βειηηώζεηο
πξνζδηνξίδνληαη ηα 754 από ηα 794 δείγκαηα ή πνζνζηό 95% θαη πεξηνξίδνληαη ηα
δπζηαμηλόκεηα από 13% ζε 2%.
Δπραξηζηίεο
Δπραξηζηνύκε ην Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη ην Μπελάθεην
Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην, γηα ηε κειέηε δεηγκάησλ ησλ εξκπαξίσλ ηνπο.
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Η ζσζζώρεσζε Ca++ ζηα ηρητώκαηα είλαη γεληθό ή περηορηζκέλο
θαηλόκελο; Μηθροαλάισζε κε αθηίλες x (EDS MA)
Τζηαΐξεο Χ. Δ. & Ψαξάο Γ. Κ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ,
265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Σε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ
αζβεζηίνπ ζηελ επηθάλεηα ησλ θύιισλ θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ηόζν ζε
αζβεζηνιηζηθά όζν θαη ζε ζεξπεληηληθά εδάθε. Η κειέηε έγηλε κε κηθξναλάιπζε κε
αθηίλεο x (EDS MicroAnalysis) ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην ζαξώζεσο. Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κπνξνύκε λα δηαηππώζνπκε ηελ άπνςε όηη ε ζπζζώξεπζε
ηνπ αζβεζηίνπ ζηα ηξηρώκαηα δελ είλαη θαηλόκελν γεληθό. Επνκέλσο ηίζεηαη ην
εξώηεκα: πνύ αιινύ ζπζζσξεύεηαη ην πεξηηηό αζβέζηην αλ όρη ζηα ηξηρώκαηα; Τν ίδην
εξώηεκα αζθαιώο ηίζεηαη θαη γηα ηα θπηά πνπ δελ έρνπλ ηξηρώκαηα. Μηα πξώηε
απάληεζε ζην εξώηεκα δίδεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο: ζπζζώξεπζε ηνπ
αζβεζηίνπ δελ παξαηεξείηαη πάληνηε ζε ηξηρώκαηα αιιά θαη ζε εηδηθά κεγάια
επηδεξκηθά θύηηαξα.

Ca++ accumulation in leaf trichomes. X-ray, EDS microanalysis
Tsiairis C. D. & Psaras G. K.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras,
265 00 Patras, Greece.
Abstract
Ca++ concentration in functional cells must be low and guard cells seem to be
sensitive to elevated Ca++ levels. Thus, the amounts of calcium in guard cells remain
low even if calcium in the epidermis is high. In this case excess calcium is
accumulated either in trichomes or in large epidermal cells away of stomata.
Εηζαγφγή
Τελ ηειεπηαία 20εηία απνδείρζεθε όηη ην αζβέζηην παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε
βηνινγία ησλ θπηώλ, παξεκβαίλνληαο ζηε θπζηνινγία ησλ θπηηάξσλ. Είλαη γλσζηή ε
ζπκκεηνρή ησλ Ca++ ζηε κεηαγσγή ζεκάησλ θαη ε κεηαβνιή πνπ πξνθαιεί ζηε
ιεηηνπξγία πξσηεΐλώλ. Γηα λα επηηειέζεη όκσο έλαλ ηέηνην ξόιν πξέπεη ε ζπγθέληξσζε
ησλ ηόλησλ λα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ρακειή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα θύηηαξα πνπ ε
ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη από ηα ηόληα Ca++. Σύκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ
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Mansfield πςειή ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ παξαθσιύεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ.
Σύκθσλα κε ηνπο De Silva et al. (1996), ζηα αζβεζηόθηια είδε έρεη αλαπηπρζεί έλαο
κεραληζκόο πνπ πξνζηαηεύεη ηα ζηόκαηα από πεξίζζεηα αζβεζηίνπ: ην πεξηηηό
αζβέζηην ζπζζσξεύεηαη ζηηο ηξίρεο ησλ θύιισλ, απνκαθξπλόκελν έηζη από ηα
θαηαθξαθηηθά θύηηαξα, αθξηβώο γηα λα κελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ. Τν
θαηλόκελν δηαπηζηώζεθε ζε αζβεζηόθηια είδε όπσο ηα Centaurea scabiosa θαη
Leontodon hispidus (De Silva et al. 1996) αιιά θαη ζε θπηά - ππεξζπζζσξεπηέο άιισλ
ζηνηρείσλ όπσο ην Arabidopsis halleri (Zhao et al. 2000) πνπ ζπζζσξεύεη ςεπδάξγπξν.
Σηελ εξγαζία δηαπηζηώλεηαη όηη ε ζπζζώξεπζε ηνπ αζβεζηίνπ απνθιεηζηηθά ζε
ηξηρώκαηα δελ είλαη γεληθό θαηλόκελν. Γεληθό θαηλόκελν όκσο είλαη ε απνκάθξπλζε
ηνπ αζβεζηίνπ από ηα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα θαη ε ζπζζώξεπζε ηνπ ζε εηδηθέο
«δεμακελέο».
Υιηθά θαη κέζοδοη
Φύιια ζπιιέρζεθαλ από θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ
θαη αθέζεθαλ λα μεξαζνύλ ζε δηεζεηηθό ραξηί. Μηθξά θνκκάηηα, από ηα νπνία κεξηθά
ππέζηεζαλ επεμεξγαζία γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ηξηρώλ θαη απνθάιπςε ησλ
επηδεξκηθώλ θπηηάξσλ (ρξήζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο θαη μεξαθηνύ), θνιιήζεθαλ ζε
κεηαιιηθνύο ππνδνρείο κε ηαηλία άλζξαθα θαη θαιύθζεθαλ κε ρξπζό. Η παξαηήξεζε,
νη κηθξναλαιύζεηο θαη νη ραξηνγξαθήζεηο κε αθηίλεο x (x-ray EDS Microanalysis)
έγηλαλ ζε Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην Σαξώζεσο Jeol 6300 εμνπιηζκέλν κε ζύζηεκα
Link Pentafet (6699) ηεο εηαηξείαο Oxford Instruments κε αληρλεπηή Si(Li) θαη
ινγηζκηθό Link ISIS.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Σε αζβεζηόθηια είδε ην πεξηηηό αζβέζηην ζπγθεληξώλεηαη πξάγκαηη ζε ηξηρώκαηα ,
όπσο παξαηεξείηαη θαη από ηνπο De Silva et al. (1996). Σε άιια θπηά είλαη ζαθέο όηη ην
ξόιν ηεο απνζήθεο αζβεζηίνπ δελ αλαιακβάλεη ην ηξίρσκα αιιά θάπνηα άιια
επηδεξκηθά θύηηαξα.

1

2

Εηθόλα 1-2. Φύιιν ειηάο ζην ΗΜ Σαξώζεσο. 1, ζεκείν από ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί θάπνηεο
ηξίρεο γηα λα απνθαιπθζνύλ ηα επηδεξκηθά θύηηαξα θαη ηα ζηόκαηα. 2, ράξηεο θαηαλνκήο
αζβεζηίνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ θύιινπ. Η ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζηα ηξηρώκαηα είλαη
ρακειή ελώ ζηα επηδεξκηθά θύηηαξα απμεκέλε.
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Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη ε Olea europea (Eηθ. 1, 2). Πάλησο ζε θάζε
πεξίπησζε ην αζβέζηην απνκαθξύλεηαη από ηα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα θαη απηά έρνπλ
ηε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ ηόληνο. Σπλνςίδνληαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε
ζπγθέληξσζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ αζβεζηίνπ ζε εηδηθέο «δεμακελέο» θαίλεηαη λα είλαη
θαηλόκελν γεληθό. Ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ίδηα άπνςε βξήθακε θαη ζηε
βηβιηνγξαθία (Frey et al. 2000).
Βηβιηογραθία
De Silva D. L. R., Hetherington A. M. & Mansfield T. A. 1996. Where does all calcium
go? Evidence of an important regulatory role for trichomes in two calcicoles. Plant,
Cell & Environ. 19: 880-886.
Frey Β., Keller C., Zierold K. & Schulin R. 2000. Distribution of Zn in functionally
different leaf epidermal cells of the hyperccumulator Thlaspi caerulescens. Plant,
Cell & Environ. 23: 675-687.
Zhao F. J., Lombi E., Breedon T., & McGrath S. P. 2000. Zinc hyperaccumulation and
cellular distribution in Arabidopsis halleri. Plant, Cell & Environ. 23: 507-514.
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Αηζέρηα έιαηα από ζπέρκαηα θαη θάιιοσς ηοσ θσηού Trigonella
foenum-graecum L. (ηρηγφλίζθος)
1

2

2

Σζίνδ Γ. , Υαναάθα Δ. , Υήκμο Ι. & πονμπμύθμο Κ. Γ.

1

1

Σμιέαξ Βμηακζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ , Δεκζηό ηαζ Καπμδζζηνζαηό Πακεπζζηήιζμ
Αεδκώκ, 157 84 Αεήκα.
2
Σμιέαξ Φανιαημβκςζίαξ, Φανιαηεοηζηή πμθή, Δεκζηό ηαζ Καπμδζζηνζαηό
Πακεπζζηήιζμ Αεδκώκ, 157 81 Αεήκα.

Περίιευε
Οζ ηάθθμζ πμο ακαπηύπεδηακ από ηδκ ηαθθζένβεζα ημηοθδδόκςκ, οπμημηοθίςκ,
νζγζδίςκ ηαζ θύθθςκ Trigonella foenum-graecum L. (ηνζβςκίζημο) ηαθθζενβήεδηακ ζε
ζοκεήηεξ θςηόξ ηαζ ζηόημοξ ζε δζάθμνα ενεπηζηά δζαθύιαηα. Μεηά από 8 εαδμιάδεξ
ηαθθζένβεζαξ, μζ ηάθθμζ εηποθίζηδηακ ιε πεηνεθασηό αζεένα ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο
εηποθίζιαημξ ακζπκεύεδηακ ιε GC-MS. Πανάθθδθα, απμιμκώεδηακ ηα αζεένζα έθαζα
ηςκ λδνώκ ειανύςκ ηαζ εκδμζπενιίςκ, ιε αηιμαπόζηαλδ, ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημοξ
πνμζδζμνίζηδηακ ιε GC-MS.

Essential oils from seeds and calli of Trigonella foenum-graecum L.
(fenugreek)
Tsiri D.1, Harvala E.2, Chinou I.2 & Spyropoulos C. G.2
1

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 157 81 Athens,
Greece.
2
Division of Pharmacognosy, School of Pharmacy, University of Athens, 157 81 Athens,
Greece.
Abstract
Calli, induced from fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) cotyledons,
hypocotyls, roots and leaves, were cultured in different culture media under light or dark
conditions. After 8 weeks of culture, the calli were extracted with petroleum ether and
the constituents of the extracts were analyzed by GC/MS. Also, the essential oils of dry
embryos and endosperms, which were extracted using steam distillation, were identified
by the same analytical method.
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Εηζαγφγή
Ο ηνζβςκίζημξ (Trigonella foenum-graecum L.) είκαζ εηήζζμ, πμώδεξ, ανςιαηζηό
θοηό ιε ύρμξ 30-60 cm. Καθθζενβείηαζ εονέςξ ζε Μεζμβεζαηέξ πώνεξ ηαζ ηδκ Αζία. Σα
ζπένιαηά ημο πνδζζιμπμζμύκηαζ από ανπαζμηάηςκ πνόκςκ ςξ γςμηνμθή ηαζ εκζζποηζηό
βεύζδξ ηνμθίιςκ. Σμ θοηό έπεζ πνδζζιμπμζδεεί από ηδκ παναδμζζαηή Ιαηνζηή ςξ
ακηζπονεηζηό, ηαεανηζηό ηαζ δοκαιςηζηό, εκώ ηα ηεθεοηαία πνόκζα ιεθεηάηαζ δζελμδζηά
δ ακηζμλεζδςηζηή, οπμπμθδζηενζκαζιζηή ηαζ ζδζαίηενα δ ακηζδζααδηζηή ημο δνάζδ
(Sharma et al. 1990, Sauvaire et al. 1991, Sowmya & Rajyalakshmi 1999). Πανά ηδκ
πθμύζζα αζαθζμβναθία ιε ακαθμνέξ βζα ηδκ ακηζδζααδηζηή ηαζ οπμπμθδζηενζκαζιζηή
δνάζδ ηςκ ζπενιάηςκ ημο ηνζβςκίζημο, οπάνπεζ ιία ιόκμ επζζηδιμκζηή ακαθμνά ςξ
πνμξ ηδ πδιζηή ζύζηαζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηςκ ζπενιάηςκ ημο θοημύ (Girardon et
al. 1985) εκώ οπάνπμοκ εθάπζζηεξ ακαθμνέξ πμο αθμνμύκ ηδκ παναβςβή δεοηενμβεκώκ
πνμσόκηςκ από ημκ ηνζβςκίζημ ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ ζζημηαθθζενβεζώκ (Cerdon et al. 1996).
Υιηθά θαη κέζοδοη
πένιαηα ηνζβςκίζημο, αθμύ απμζηεζνώεδηακ επζθακεζαηά (ιε πθςνίκδ 10% βζα 7
min), λεπθύεδηακ 3 θμνέξ ιε απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε
βοάθζκα απμζηεζνςιέκα ηνοαθία (δύμ δίζημζ δζδεδηζημύ πανηζμύ ηαζ 3 ml κενό) ζημ
ζημηάδζ, ζημοξ 25μC. Μεηά από ηνεζξ διένεξ, απμιμκώεδηακ μζ ημηοθδδόκεξ, ημ
οπμημηύθζμ ηαζ ημ νζγίδζμ ηαζ ημπμεεηήεδηακ, οπό άζδπηεξ ζοκεήηεξ, ζε ηνοαθία πμο
πενζείπακ ςξ ενεπηζηό οπόζηνςια ΜS (Murashige & Skoog, 1961), άβαν (0,8%),
ζαηπανόγδ (2%) ηαζ μνιόκεξ: ΝΑΑ (1 mg l-1) ηαζ BAP (1,5 mg l-1) ή 2,4-D (1 mg l-1)
ηαζ BAP (1,5 mg l-1), pH 5,8, ζημοξ 25μC, ζε ζοκεήηεξ θςηόξ (θςημπενίμδμξ 16/8 h
θςξ/ζημηάδζ ηαζ θςηεζκή αηηζκμαμθία 3.200 lux,) ή ζηόημοξ.
Αθμύ ειθακίζηδηακ μζ πνώημζ ηάθθμζ (ιεηά από πάνμδμ 5-7 διενώκ),
απμιαηνύκεδηακ από ημ έηθοημ ηαζ ακαηαθθζενβήεδηακ ζηα ακηίζημζπα ενεπηζηά
οπμζηνώιαηα ηαζ ζοκεήηεξ. Όηακ ζοβηεκηνώεδηε ανηεηή πμζόηδηα ηάθθςκ (>50 g
κςπμύ αάνμοξ), μζ ηάθθμζ μιμβεκμπμζήεδηακ ιε πεηνεθασηό αζεένα βζα κα ιεθεηδεεί δ
ζύζηαζή ημοξ ζε πηδηζηέξ εκώζεζξ, ιε ηδ πνήζδ αένζαξ πνςιαημβναθίαξθαζιαημβναθίαξ ιάγαξ (GC-MS).
Πανάθθδθα, ηα λδνά έιανοα δζαπςνίζηδηακ ζε εκδμζπένιζα ηαζ έιανοα, ηα μπμία
οπέζηδζακ αηιμαπόζηαλδ βζα ηδκ απμιόκςζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ, δ ζύζηαζή ηςκ
μπμίςκ ακαθύεδηε ιε GC-MS (ζύζηδια Hewlett-Packard 6890-5973, πάπμξ
επζηάθορδξ 0,25ιm, πνόβναιια εενιμηναζίαξ: από 60 ºC (5 min) ιέπνζ ημοξ 280 ºC ιε
νοειό αύλδζδξ 3 ºC/min, εενιμηναζία εζζόδμο 200 ºC).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκ. 1, ηα ζπένιαηα ημο ηνζβςκίζημο έπμοκ ιία πθδεώνα
πηδηζηώκ ζοζηαηζηώκ. Από ημοξ δεοηενμβεκείξ ηενπεκμεζδείξ ιεηααμθίηεξ πμο
απακηώκηαζ ζημ αζεένζμ έθαζμ μζ 9 είκαζ ιμκμηενπέκζα ηαζ μζ οπόθμζπα 6 είκαζ
ζεζηζηενπέκζα , εη ηςκ μπμίςκ ημ έκα είκαζ μλείδζμ (ημ μλείδζμ ημο (-)-ηανομθζθεκίμο).
Σα ηενπεκμεζδή πμο ειθακίζηδηακ ηαζ ακζπκεύεδηακ ζε ιεβαθύηενδ % ακαθμβία είκαζ δ
ζπαεμοθεκόθδ (24,8 %) ηαζ ημ p-ηοιέκζμ (12,8 %). Δηηόξ από αοηά, ζε οπμθμβίζζιδ
πμζόηδηα οπάνπμοκ πμθθά βκςζηά ηενπέκζα, όπςξ δ ημοιζκάθδ, δ εοιόθδ, ημ α-πζκέκζμ,
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η.ά. (Πίκ. 1) Σα έιανοα είκαζ πμθύ πθμοζζόηενα ζε ηενπεκζημύξ δεοηενμβεκείξ
ιεηααμθίηεξ απ’ όηζ ηα εκδμζπένιζα, όπμο οπάνπμοκ ιόκμκ ηνία ηενπεκμεζδή: δ
ζπαεμοθεκόθδ, ημ δ-ηαδζκέκζμ ηαζ ημ αθθμανςιαδεκδνέκζμ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ όηζ ηα
ζοζηαηζηά ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ημο ειανύμο είκαζ δζαθμνεηζηά από αοηά ημο
εκδμζπενιίμο. Σμ ιμκαδζηό ημζκό ζοζηαηζηό είκαζ δ ζπαεμοθεκόθδ, δ μπμία όιςξ
απακηά ζε πμθύ ιζηνόηενμ πμζμζηό ζημ έιανομ. Η ζοκύπανλδ ζπαεμοθεκόθδξ ηαζ
αθθμανςιαδεκδνεκίμο επζαεααζώκεζ όηζ δ ύπανλδ ηδξ ζπαεμοθεκόθδξ ζημ εκδμζπένιζμ
δεκ είκαζ πνμσόκ ζθάθιαημξ ηεπκζηήξ, δεδμιέκμο όηζ αοηέξ μζ δομ εκώζεζξ είκαζ πμθύ
ζοββεκζηέξ από αζμζοκεεηζηή άπμρδ. Οζ Girardon et al. (1985) ιεθέηδζακ ηδ ζύζηαζδ
ηςκ πηδηζηώκ ζοζηαηζηώκ μθόηθδνςκ ζπενιάηςκ ημο ηνζβςκίζημο. Ωζηόζμ, ηα
απμηεθέζιαηά ημοξ δεκ είκαζ ζοβηνίζζια ιε ηα δζηά ιαξ. Σμ ιμκαδζηό ημζκό
ηενπεκμεζδέξ είκαζ δ εοιόθδ. Πανόιμζεξ δζαθμνέξ είκαζ δοκαηόκ κα απμδμεμύκ ζηδ
δζαθμνεηζηή πνμέθεοζδ ηςκ ζπενιάηςκ ή/ηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή ιέεμδμ απμιόκςζδξ ηαζ
ακίπκεοζδξ.
Πίκαηαξ 1. ύζηαζδ % ημο ηθάζιαημξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηςκ λδνώκ ειανύςκ ηαζ
εκδμζπενιίςκ ημο ηνζβςκίζημο.
ΑΙΘΔΡΙΑ ΔΛΑΙΑ
α-pinene
2-α-pinene
p-cymene
α-phellandrene
terpinen-4-ol
cryptone
myrtenal
cuminal
thymol
α-germacrene
spathulenol
(-)-caryophellene oxide
alloaromadendrene
α-amorphene
δ-cadinene

ΔΜΒΡΤΟ
ΔΝΓΟΠΔΡΜΙΟ
% ημο ζοκόθμο ημο αζεενίμο εθαίμο
2,05
5,53
12,81
2,92
1,97
4,31
0,71
2,03
1,79
0,98
24,8
2,61
3,73
0,46
0,78
1,09

Ακάθοζδ ημο εηποθίζιαημξ ημο πεηνεθασημύ αζεένα ηςκ ηάθθςκ έδεζλε όηζ ιόκμκ
ηάθθμζ μζ μπμίμζ πνμήθεακ από ηδκ ηαθθζένβεζα ημηοθδδόκςκ, θύθθςκ ηαζ
οπμημηοθίςκ πανήβαβακ αζεένζα έθαζα. Σμ ιεβαθύηενμ πμζμζηό ηςκ ζοζηαηζηώκ ηςκ
εηποθζζιάηςκ, ζε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ, ήηακ αθηάκζα (ηα ζημζπεία δεκ παναεέημκηαζ).
Σμ ηθάζια πμο ήηακ πθμοζζόηενμ ζε ηενπεκζηέξ μοζίεξ ανέεδηε ζημοξ ηάθθμοξ πμο
ακαπηύπεδηακ από ηδκ ηαθθζένβεζα οπμημηοθίςκ ζημ ζημηάδζ (Πίκ. 2). Σμ ιμκαδζηό
ημζκό πηδηζηό ζοζηαηζηό ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ήηακ δ ηεηναδεηακάθδ (ιονζζηαθδεΰδδ)
δ μπμία πανάπεδηε από ηάθθμοξ πμο δδιζμονβήεδηακ είηε από ηα θύθθα πμο
ηαθθζενβήεδηακ ζε ζοκεήηεξ θςηόξ είηε από ημηοθδδόκεξ πμο ηαθθζενβήεδηακ είηε
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ζημ θςξ είηε ζημ ζημηάδζ. Η trans-θανκεζόθδ ακζπκεύηδηε ζε ανηεηά ιεβάθδ
πμζόηδηα, αθθά ιόκμ ζημοξ ηάθθμοξ πμο ακαπηύπεδηακ από ηδκ ηαθθζένβεζα
οπμημηοθίςκ ζημ ζημηάδζ. Πάκηςξ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί όηζ ζηδ αζαθζμβναθία
οπάνπμοκ εθάπζζηεξ ακαθμνέξ απμιόκςζδξ ιμκμηενπεκίςκ ή ζεζηζηενπεκίςκ από
απμδζαθμνμπμζδιέκεξ θοηζηέξ ζζημηαθθζένβεζεξ. Μία πζεακή ενιδκεία είκαζ όηζ ηα
ιμκμηενπέκζα ηαζ ζεζηζηενπέκζα, ζηζξ ζζημηαθθζένβεζεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα θοηζηά
όνβακα (π.π. θύθθα), ζοκηίεεκηαζ ηαζ απμηαιζεύμκηαζ ζημ ίδζμ ηύηηανμ ιε απμηέθεζια
κα είκαζ εοπνόζαθδηα από ηα έκγοια ιεηααμθζζιμύ ημοξ (Rhodes et al. 1992)
Πίκαηαξ 2. Αζεένζα έθαζα ημο εηποθίζιαημξ ηςκ ηάθθςκ ιε πεηνεθασηό αζεένα.

ΑΙΘΔΡΙΑ ΔΛΑΙΑ
Tetradecanal
(myristaldehyde)
Trans-farnesol
1-α-pinene
Β-phellandrene
δ-cadinene
Farnesyl acetate

Έηθοημ
Κμηοθδδόκεξ
Τπμημηύθζμ
Κμηοθδδόκεξ
Φύθθα
(ζημηάδζ)
(ζημηάδζ)
(θςξ)
(ζημηάδζ)
% ημο ζοκόθμο ημο αζεενίμο εθαίμο
3,02
3,38
3,99
12,59
0,16
ίπκδ
0,13
1,31

Εσταρηζηίες
Η πανμύζα ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ Γεκζηήξ
Γναιιαηείαξ Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ (Πνόβναιια ΠΔΝΔΓ 99).
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Γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη νηθνινγία ηνπ Lilium candidum L.
ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο (ΝΑ. Πεινπόλλεζνο)
Φεξαίνο Κ. & Γηαλλίηζαξνο Α.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84 Αζήλα.
Πεξίιεςε
Γίλνληαη δύν λέεο ζέζεηο θαη νηθνινγηθά ζηνηρεία γηα ην Lilium candidum ζηελ
πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο (ΝΑ. Πεινπόλλεζνο). Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη γηα ηνλ
πιεζπζκό ηνπ L. candidum πνπ βξίζθεηαη ζην Βξάρν ηεο Μνλεκβαζίαο θαη απνηειεί
έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο γλσζηνύο πιεζπζκνύο ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα. Οη
θπζηθνί πιεζπζκνί ηνπ L. candidum ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο απεηινύληαη από
ηνλ άλζξσπν θαη από ηε βόζθεζε.

The distribution and ecology of Lilium candidum L. in Monemvasia
area (SE. Peloponnisos)
Phereos C. & Yannitsaros A.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
Two new localities and the ecology of Lilium candidum in the Monemvasia area
(SE. Peloponnisos) are given. A particular reference is made to one of the largest native
populations of L. candidum known in Greece that occurs on the Rock of Monemvasia. It
enumerates more than 130 individuals. The natural populations of L. candidum at the
area of Monemvasia are in danger of becoming extinct due to human activity and
grazing.
Εηζαγσγή
Ζ αλαθνίλσζε απηή απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελήο καο αλαθνίλσζεο γηα ηελ
εμάπισζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ Lilium candidum L. ζηελ Διιάδα
(Γηαλλίηζαξνο & Φεξαίνο 1998). Τόηε αλαθνηλώζεθαλ 18 λέεο ηνπνζεζίεο ηνπ L.
candidum θαη έηζη ν γλσζηόο αξηζκόο ησλ ηνπνζεζηώλ ζηελ Διιάδα έθζαζε ηηο 45.
Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο πνπ αλαθνηλώζακε βξίζθεηαη ζην Βξάρν ηεο
Μνλεκβαζίαο θαη αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 130 άηνκα.
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Υιηθά θαη κέζνδνη
Πξαγκαηνπνηήζακε επηζθέςεηο ζε όια ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο
Μνλεκβαζίαο γηα εληνπηζκό ηνπ L. candidum θαη ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο από
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα ην θπηό.
Ζ νηθνινγία ηνπ L. candidum κειεηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα επξύηεξεο κειέηεο γηα
ηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Μνλεκβαζίαο. Από ην Βξάρν ηεο Μνλεκβαζίαο, όπνπ
βξίζθεηαη ν κεγάινο πιεζπζκόο ηνπ L. candidum, ζπιιέμακε κε ζπζηεκαηηθή
δεηγκαηνιεςία βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία από 600 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο
(Γ.Δ.) εκβαδνύ 50 cm x 50 cm θαη ηα αλαιύζακε κε ηηο αξηζκεηηθέο κεζόδνπο
TWINSPAN (Hill 1979) θαη Reciprocal averaging (Hill 1973).
Γείγκαηα ησλ θπηώλ πνπ ζπιιέμακε βξίζθνληαη ζην Herbarium ηνπ πξώηνπ από
εκάο (Κ.Φ.). Ζ νλνκαηνινγία ησλ taxa, εθηόο από ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, είλαη ζύκθσλα
κε ηνπο Greuter et al. (1984-1989) ή ηνπο Tutin et al. (1968-1980, 1993).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Γεσγξαθηθή εμάπισζε - Νέεο ηνπνζεζίεο
Τνλ Απξίιην ηνπ 2000 εληνπίζακε ζηελ πεξηνρή Μνλεκβαζίαο δύν λέεο ηνπνζεζίεο
κε L. candidum. Ζ κία είλαη βξαρώδεο πιαγηά ηνπ ιόθνπ Σακαξάθη, θαη βξίζθεηαη ΝΝΓ. ηνπ Βξάρνπ ηεο Μνλεκβαζίαο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 2 km από απηόλ. Σηελ
ηνπνζεζία απηή, πνπ θάεθε πξηλ ηξία ρξόληα θαη ηώξα κηα θξπγαλώδεο θαη καθθία
βιάζηεζε είλαη ζε ζηάδην αλάθακςεο, εληνπίζακε ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 95 m έλα
άηνκν L. candidum ύςνπο 15 cm θαη έηνηκν πξνο άλζηζε. Όηαλ επαλήιζακε ζηε ζέζε
απηή ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000 ην θπηό ήηαλ θνκκέλν ζε ύςνο 8 cm. Πξνθαλώο
θαγώζεθε από δώα, πνπ είλαη έθδειν όηη βόζθνπλ ζηελ πεξηνρή.
Ζ άιιε ηνπνζεζία είλαη κηα βξαρώδεο πιαγηά ηνπ ιόθνπ Λαραληά, δπηηθά ηεο
παξαιίαο Πνξί. Βξίζθεηαη ΒΓ. ηνπ Βξάρνπ ηεο Μνλεκβαζίαο, από ηνλ νπνίν απέρεη
πεξίπνπ 4 km. Ζ βιάζηεζε ζηελ πεξηνρή είλαη ρακειή καθθία, ζηελ νπνία επηθξαηνύλ
ηα είδε Pistacia lentiscus L. θαη Calicotome villosa (Poiret) Link. Σηε ζέζε απηή θαη ζε
πςόκεηξν πεξίπνπ 100 m εληνπίζακε έμη θπηά. Έλα θπηό ύςνπο 85 cm ήηαλ έηνηκν
πξνο άλζηζε θαη ην ζπιιέμακε σο δείγκα εξκπαξίνπ. Όηαλ επηζθεθηήθακε ηε ζέζε
απηή ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2000, δελ παξαηεξήζακε L. candidum αιιά ζθακκέλε ηε ζέζε
όπνπ είρακε βξεη ηνλ Απξίιην ηα θπηά ηνπ ελ ιόγσ είδνπο.
Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ δύν λέσλ ηνπνζεζηώλ
θαη ΝΓ. ηνπ νηθηζκνύ Γέθπξα, ζε πιαγηά ηνπ ιόθνπ Σακαξάθη, ππήξρε ζεκαληηθόο
πιεζπζκόο ηνπ L. candidum, πνπ ήηαλ γλσζηόο ζε απηνύο γηα ρξόληα θαη απνηεινύζε
πεγή ηξνθνδόηεζεο ησλ θήπσλ ηνπο κε βνιβνύο κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980.
Κάηνηθνη ηεο πεξηνρήο μεξίδσλαλ ηνπο βνιβνύο θαη ηνπο κεηέθεξαλ ζηνπο θήπνπο ηνπο.
Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία δελ παξαηεξήζακε θαλέλα
άηνκν ηνπ L. candidum.
Σηελ ελδνρώξα ηεο πεξηνρήο Μνλεκβαζίαο, ζην ρσξηό Μεηακόξθσζε (πξώελ
Καηαβόζξα) πνπ απέρεη 27 km από ηελ πόιε ηεο Μνλεκβαζίαο, θαιιηεξγείηαη ην L.
candidum ζε θήπνπο. Σύκθσλα κε ηε καξηπξία θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ νη βνιβνί ηνπ
πξνέξρνληαη από ην γεηηνληθό βνπλό Κνπινρέξα (Εάξαθαο), πνπ πςώλεηαη βόξεηα ηνπ
νηθηζκνύ.
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Οηθνινγία
Με ηε κέζνδν ηεο νκαδνπνίεζεο - TWINSPAN (Hill 1979) - ησλ taxa, πξνέθπςε
κεηαμύ άιισλ ε παξαθάησ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην Lilium candidum: *Allium
subhirsutum L., *Aristolochia sp., *Cyclamen graecum Link, *Asphodelus ramosus L.,
*Lilium candidum L., *Urginea maritima (L.) Baker, *Vicia villosa Roth subsp.
microphylla (Dum.-Urville) P.W. Ball, *Vicia sativa L., *Bellevalia sp.,
*Brachypodium sp., *Phlomis fruticosa L., *Knautia integrifolia (L.) Bertol.,
*Lagoecia cuminoides L., *Lamyropsis cynaroides (Lam.) Dittrich, *Leontodon
tuberosus L., *Vicia sp.1, *Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. vulgare, *Cyclamen
hederifolium Aiton, *Hyoseris scabra L., *Muscari commutatum Guss., *Bituminaria
bituminosa (L.) Stirton, *Galium sp., Anthemis chia L., Briza maxima L., Crucianella
sp., Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Gagea graeca (L.) A. Terracc., Lathyrus sp.,
Ornithogalum sp., Ruta sp., Scandix pecten-veneris L., Trifolium angustifolium L.,
Trifolium campestre Schreber, Vicia sp.2, Calicotome villosa (Poiret) Link, Colchicum
sp., Opopanax hispidus (Friv.) Griseb., Origanum onites L., Pimpinella sp., Salvia
pomifera L. subsp. calycina (Sm.) Hayek, Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil.,
Torilis nodosa (L.) Gaertner, Crocus sp., Campanula drabifolia Sm. Τα taxa πνπ
θέξνπλ αζηεξίζθν παξαηεξήζεθαλ ζε Γ.Δ. κε L. candidum. Από ηελ αλάιπζε
πξνέθπςε όηη ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο ην L. candidum παξνπζηάδεη ζηελή
νηθνινγηθή ζρέζε κε ην Allium subhirsutum θαη ηελ Urginea maritima.
Με ηελ ηαμηζέηεζε ησλ 600 Γ.Δ. θαη ησλ επηθξαηέζηεξσλ όζνλ αθνξά ηε
ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο taxa, πήξακε ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ησλ νξζνγσλίσλ
αμόλσλ ηαμηζέηεζεο. Πάλσ ζην δηάγξακκα ησλ νξζνγσλίσλ αμόλσλ ηεο ηαμηζέηεζεο
ησλ Γ.Δ. ζεκεηώζακε ηηο νκάδεο ησλ Γ.Δ. πνπ πξνέθπςαλ κε ηε κέζνδν TWINSPAN
(Hill 1979). Σην δηάγξακκα απηό ζρεδηάζακε νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν ζην νπνίν
εγθιείζακε όιεο ηηο Γ.Δ. πνπ πεξηείραλ L. candidum. Τν νξζνγώλην απηό εθθξάδεη ηηο
πην επλντθέο ζπλζήθεο, δειαδή ηνλ θαηαιιειόηεξν βηόηνπν γηα ην L. candidum ζην
Βξάρν ηεο Μνλεκβαζίας.
Τνπνζεηώληαο, ζην δηάγξακκα ηεο ηαμηζέηεζεο ησλ Γ.Δ., ηηο ηηκέο ησλ αβηνηηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξώζακε από θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα, δει. πςόκεηξν,
απόζηαζε από ηε ζάιαζζα, πξνζαλαηνιηζκό θαη ηηο εδαθνινγηθέο παξακέηξνπο
(βάζνο, θιίζε επηθάλεηαο, pΖ, ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, πεξηεθηηθόηεηα ζε πέηξεο,
πγξαζία θαη πδξνρσξεηηθόηεηα), πξνέθπςε κηα ζεηξά δηαγξακκάησλ από ηε κειέηε ησλ
νπνίσλ θάλεθε όηη νη θύξηεο κεηαβιεηέο πνπ πξνθαινύλ ηε δηαθνξνπνίεζε ζην Βξάρν
ηεο Μνλεκβαζίαο είλαη: α) ε απόζηαζε από ηε ζάιαζζα, β) ην βάζνο ηνπ εδάθνπο θαη
γ) ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη εθθξάδνληαη από ηνλ 1 ν άμνλα ζην
δηάγξακκα ηεο ηαμηζέηεζεο. Ζ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην L. candidum παξνπζηάδεη
βάζνο εδάθνπο ζπλήζσο κεγαιύηεξν από 20 cm, θιίζε επηθάλεηαο εδάθνπο ζπλήζσο 040ν, απόζηαζε από ηε ζάιαζζα κεγαιύηεξε από 15 m, πςόκεηξν κεγαιύηεξν από 4 m
θαη πξνζαλαηνιηζκό πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.
Τν εύξνο ησλ παξακέηξσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ ζηελ νκάδα ησλ Γ.Δ.
νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζην νξζνγώλην πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαζώο θαη ην εύξνο
ησλ παξακέηξσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ ζε νιόθιεξε ηελ νκάδα ησλ Γ.Δ.
πνπ αλήθεη ην L. candidum αιιά θαη νη ηηκέο ησλ αβηνηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξήζεθαλ
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ζε Γ.Δ. πνπ πεξηείραλ L. candidum ηόζν ζην Βξάρν ηεο Μνλεκβαζίαο όζν θαη ζηηο λέεο
ζέζεηο ηνπ L. candidum, ζηελ απέλαληη από ην Βξάρν πεξηνρή, δίλνληαη ζηνλ Πίλ. 1.
Πίλαθαο 1. Παξάκεηξνη ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ εμάπισζεο
ηνπ Lilium candidum L. ζηελ πεξηνρή Μνλεκβαζίαο.
1
Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο

2
Γ.Δ. πνπ
πεξηθιείνληαη
ζην νξζνγώλην

3
Γ.Δ. ηεο
νκάδαο πνπ
αλήθεη ην
L. candidum

4
Γ.Δ. κε L.
candidum ζην
Βξάρν
Μνλεκβαζίαο

Τύπνο εδάθνπο
pΖ εδάθνπο
Ζιεθηξηθή
αγσγηκόηεηα
εδάθνπο

Terra rosa
7,1-7,3
50-150 κS

Terra rosa
7,1-7,3
50-150 κS

Βάζνο εδάθνπο
Υδξνρσξεηηθόηεηα εδάθνπο
Υγξαζία
εδάθνπο ην
θαινθαίξη
Πεξηεθηηθόηεηα
εδάθνπο ζε
πέηξεο
Κιίζε
επηθάλεηαο
εδάθνπο
Απόζηαζε από
ηε ζάιαζζα
Υςόκεηξν
Πξνζαλαηνιηζκόο

>20 cm
60-70% θ.ν.

Terra rosa
7,1-7,5
Κπξίσο 50150 κS αιιά
θαη 150-200
κS
>20 cm
60-70% θ.ν.

5
Γ.Δ. κε L.
candidum
ζηελ
απέλαληη ηνπ
Βξάρνπ
πεξηνρή
Terra rosa
7,1-7,3
50-150 κS

> 20 cm
60-70% θ.ν.

>20 cm
60-70% θ.ν.

3-6% θ.ν.
ζηεγλνύ
εδάθνπο
50-70% θ.ν.

3-6% θ.ν.
ζηεγλνύ
εδάθνπο
50-70% θ.ν.

3-6% θ.ν.
ζηεγλνύ
εδάθνπο
50-70% θ.ν.

3-6% θ.ν.
ζηεγλνύ
εδάθνπο
50-70% θ.ν.

0ν-40ν

0ν- 40ν

<20ν

>25 m

>15 m

θπξίσο<20ν,
θάπνηε 20ν40ν
>35 m

>170 m

>10 m
Όιεο νη
θαηεπζύλζεηο

>4 m
Όιεο νη
θαηεπζύλζεηο

20-160 m
Μόλν ΒΓ

90-100 m
Α, ΒΑ

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλ. 1 ην L. candidum ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο
αλαπηύζζεηαη ζε εδάθε ηύπνπ terra rosa, νπδέηεξα σο πξνο ην pH, κε ειεθηξηθή
αγσγηκόηεηα 50-150 κS, όπνπ ηα πεξηζζόηεξα ησλ ζεηηθώλ ηόλησλ είλαη πξνθαλώο
ηόληα αζβεζηίνπ, θαζόηη ην ππόζηξσκα ηνπ εδάθνπο είλαη αζβεζηνιηζηθό. Τν έδαθνο
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεηθηνύ πξνο ακκώδεο σο πξνο ηελ
πδξνρσξεηηθόηεηα, ελώ ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ επηθαλεηαθνύ εδάθνπο (βάζνο κέρξη 20
cm) ζε λεξό είλαη ειάρηζηε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Τν βάζνο ηνπ εδάθνπο είλαη
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ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ θαη είλαη πάληνηε κεγαιύηεξν από 20
cm. Ζ θιίζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ζπλήζσο είλαη κηθξόηεξε από 20 ν.
Τν εύξνο ησλ παξακέηξσλ θάπνησλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ, ηόζν ζηελ
νκάδα ησλ Γ.Δ. πνπ πεξηθιείνληαη ζην νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν πνπ εθθξάδεη ηνλ
θαηάιιειν βηόηνπν γηα ην L. candidum ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο (Πίλ. 1, ζηήιε
2), όζν θαη ζηελ επξύηεξε νκάδα ησλ Γ.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη ην L. candidum (Πίλ. 1,
ζηήιε 3), καο επηηξέπνπλ λα αλακέλνπκε κηα επξεία εμάπισζε ηνπ L. candidum ζηελ
πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο, θάηη όκσο πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δε ζπκβαίλεη. Δλώ,
δειαδή, ην πςόκεηξν ζηελ νκάδα ησλ Γ.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη ην L. candidum
παξνπζηάδεη ηηκέο πνπ αξρίδνπλ από 4 m, ζηηο Γ.Δ. κε L. candidum (Πίλ. 1, ζηήιε 4,5)
ην πςόκεηξν είλαη πάληνηε κεγαιύηεξν από 20 m. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν δελ
παξαηεξήζακε L. candidum ζε πςόκεηξν κηθξόηεξν από 20 m είλαη πηζαλώο γηαηί ζε
ρακειά πςόκεηξα εύθνια εληνπίδεηαη από ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο ην ζπιιέγεη. Σηελ
απέλαληη από ην Βξάρν μεξά, ιόγσ ηεο δηακόξθσζεο ηνπ αλάγιπθνπ, εληνπίδεηαη
εύθνια ζε πςόκεηξν κέρξη θαη 100 m. Όζνλ αθνξά ηελ απόζηαζε από ηε ζάιαζζα,
ελώ ζηελ νκάδα ησλ Γ.Δ. όπνπ αλήθεη ην L. candidum παξνπζηάδνληαη ηηκέο
κεγαιύηεξεο ησλ 15 m, παξαηεξήζακε ην L. candidum πάληνηε ζε απόζηαζε
κεγαιύηεξε από 35 m θαη ν ιόγνο είλαη ν ίδηνο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Σε
ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ελώ (Πίλ.1, ζηήιε 2,3) θαίλεηαη όηη όινη νη
πξνζαλαηνιηζκνί γηα ην L. candidum είλαη δπλαηνί, εκθαλίδεηαη ζην Βξάρν ηεο
Μνλεκβαζίαο κόλν ζε ζέζε κε ΒΓ. πξνζαλαηνιηζκό. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη
κόλν ζηε ζέζε απηή βξήθε θαηαθύγην θαη πξνζηαζία από ηελ αλζξώπηλε
δξαζηεξηόηεηα γηαηί ε ζέζε απηή είλαη δύζβαηε θαη δπζπξόζηηε.
Σύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη όηη νη πιεζπζκνί ηνπ L.
candidum ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλεκβαζίαο θαζώο θαη ζηελ ελδνρώξα ηεο Μνλεκβαζίαο
είλαη ππνιείκκαηα ελόο επξύηεξνπ ηζαγελνύο πιεζπζκνύ, πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή.
Σήκεξα πεξηνξίζηεθε ζηα πην δπζπξόζηηα θαη δύζβαηα κέξε εμαηηίαο βηνγελνύο
επίδξαζεο, πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο από ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο ην ζπιιέγεη αιιά θαη
από ηε βόζθεζε πνπ δελ επηηξέπεη ηελ θαξπνθνξία ησλ θπηώλ.
Τν L. candidum ρξεηάδεηαη πξνζηαζία γηα λα δηαηεξεζεί ζηα θπζηθά ηνπ
νηθνζπζηήκαηα. Ο ζρεηηθά κεγάινο πιεζπζκόο ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Βξάρν ηεο
Μνλεκβαζίαο είλαη εύθνιν λα πξνζηαηεπηεί, γηαηί βξίζθεηαη ζε αξραηνινγηθό ρώξν
όπνπ αθ’ ελόο δελ ππάξρεη βόζθεζε θαη αθ’ εηέξνπ ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο εύθνια
κπνξεί λα ειεγρζεί. Παξαηεξήζακε όηη ηα άλζε ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ, πνπ θαηά ηύρε
δε ζπιιέγνληαη από ηνλ άλζξσπν, δίλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό θαξπώλ. Ζ θαιή
θαξπνθνξία ζε ζπλδπαζκό κε ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ζα βνεζήζνπλ ώζηε ν
πιεζπζκόο απηόο λα απνθηήζεη, ζύληνκα ίζσο, ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή εμάπισζεο
θαη ζηελ απέλαληη ηνπ Βξάρνπ πεξηνρή.
Επραξηζηίεο
Δπραξηζηνύκε ηνλ Rough Oxlay γηα ηηο ηερληθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ καο παξείρε ζην
University College of North Wales θαη ηνπο Γηώξγν Κνπηζνγηαλλόπνπιν θαη Νίθν
Φνπζάθν, πνπ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ζηελ πεξηνρή Μνλεκβαζίαο, γηα ηηο πιεξνθνξίεο
θαη βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξαλ.
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Μορθολογικά και θσζιολογικά ταρακηηριζηικά ηοσ θφηοζσνθεηικού
ιζηού ηοσ βλαζηού ηης ελιάς
Φηιίππνπ Ε.1, Φαζζέαο Κ.1

Καξακπνπξληώηεο Γ.2

1

Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο, 2Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο
Φπηνύ, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 118 55 Αζήλα.

Περίληυη
Μειεηήζεθε ε θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ βιαζηνύ ηεο ειηάο (Olea europaea), ε
κνξθνινγία θαη αλαηνκία, θαζώο θαη ε ιεπηή δνκή ησλ θπηηάξσλ ηνπ θσηνζπλζεηηθνύ
ηζηνύ βιαζηώλ δηαθόξσλ ειηθηώλ. Ο ξπζκόο θσηνζύλζεζεο παξνπζίαζε έληνλεο
δηαθπκάλζεηο κε ηελ ειηθία. Εκθαλείο επίζεο ήηαλ νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ιόγνπ Chl a/b,
ηεο ηηκήο Fv/Fm θαη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ νιηθώλ ρισξνθπιιώλ ησλ βιαζηώλ
εθθξαζκέλεο αλά επηθάλεηα, ελώ νη ηηκέο ηνπο ήηαλ κηθξόηεξεο ζπγθξηλόκελεο κε απηέο
ησλ θύιισλ. Αλαηνκηθά θαη κνξθνινγηθά παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνπο πξνζηαηεπηηθνύο ηζηνύο θαη ην θσηνζπλζεηηθό
παξέγρπκα. Οη ρισξνπιάζηεο πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ακύινπ ελώ παξαηεξνύληαη
έληνλα ζπκπηεζκέλα ζπιαθνεηδή.

Morphological and physiological characteristics of photosynthetic
bark tissues of olive
Filippou E.1, Fasseas K.1
1

Karabourniotis G.2

Electron Microscopy Laboratory, 2Morphology and Physiology Laboratory,
Agricultural University of Athens, 118 55 Athens, Greece.

Abstract
Photosynthetic efficiency, morphology and anatomy of olive bark (O.europaea), as
well as the cell ultrastructure of the photosynthetic tissue were studied at different ages.
Photosynthetic rate appeared to be age dependent. Differences were also apparent in Chl
a/b ratio, Fv/Fm value and total bark chlorophyll concentration per unit surface, and
these parameters were lower, compared to those of the leaves. Anatomical and
morphological differences according to the age of the bark were also observed, which
were associated with the protective and photosynthetic tissues. Chloroplasts contained
one to three large starch grains and large stackings of grana thylacoids.
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Ειζαγφγή
Σα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βιαζηνύ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε δέληξσλ, ελώ νη κέρξη ζήκεξα κειέηεο πεξηνξίδνληαη ζε
έλα ζρεηηθά κηθξό αξηζκό εηδώλ θπξίσο θπιινβόισλ (Fahn 1991, Esau 1965, Nilsen
1995). Ο θπξηόηεξνο ιόγνο ηεο ύπαξμεο ηνπ θσηνζπλζεηηθνύ παξεγρύκαηνο ηνπ
βιαζηνύ θαίλεηαη λα είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθά εθιπόκελνπ
αλαπλεπζηηθνύ CO2 θαη ε ειάηησζε ησλ απσιεηώλ άλζξαθα θαη ελέξγεηαο (Foote &
Sheadle 1976, Nilsen 1995, Pearson & Lawrence 1958, Strain & Johnson 1963, Sheadle
1975).
Η παξνύζα κειέηε είρε σο ζηόρν ηε κειέηε νξηζκέλσλ αλαηνκηθώλ θαη
θπζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θσηνζπλζεηηθνύ ηζηνύ ηνπ βιαζηνύ ηεο ειηάο,
δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή αλαθνξά ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
Υλικά και μέθοδοι
Η ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ έγηλε από δέληξα ειηθίαο 40 εηώλ από ην δελδξνθνκείν
ηνπ ΓΠΑ. Η θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα θαη ε αλαπλνή κεηξήζεθαλ κε νμπγνλόκεηξν
(Model LD2, Hansatech, Norfolk, UK) ζηνπο 27νC, 5% CO2, 1800κmoles m-2 s-1. Οη
παξάκεηξνη θζνξηζκνύ ηεο ρισξνθύιιεο κεηξήζεθαλ κε θζνξηζκόκεηξν FIM 1500 ηεο
ADC. Οη κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο έγηλαλ κε κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ OLYMPUS
BX40, κε ΗΜΔ Zeiss EM9 S-2 θαη κε ΗΜ Cambridge Stereoscann κεηά από
κνληκνπνίεζε, ζηαδηαθή αθπδάησζε, μήξαλζε ζε ζπζθεπή θξίζηκνπ ζεκείνπ (CPD,
POLARON 3000) θαη επηθάιπςε ζε εμαρλσηή Denton-Vaccum DV- 502. Σα ρξώκαηα
ζηηο θσηνγξαθίεο από ην κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ πξνέξρνληαη από απηνθζνξηζκό.
Αποηελέζμαηα
Εκθαλίδνληαη δηαθνξέο ζηελ κνξθνινγία ησλ βιαζηώλ θαη ηελ αλαηνκία ηνπ
θσηνζπλζεηηθνύ ηνπο ηζηνύ,
απμαλνκέλεο ηεο ειηθίαο ηνπο
(Εηθ. 1 θαη 2).

Εηθόλα 1. Φσηνγξαθία ΗΜ επηθάλεηαο βιαζηνύ α. ελόο θαη β. δέθα εηώλ.
Φαίλνληαη νη δηαθνξέο ζηελ κνξθνινγία. Δηαθξίλνληαη ηξίρεο (ΣΡ) θαη ξσγκέο (ΡΓ)
ζην βιαζηό ελόο έηνπο, θαη έληνλα ξπηηδώκαηα (ΡΣ) θαη θαθίδηα (ΦΚ) ζην βιαζηό
δέθα εηώλ.
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Σν

πάρνο
ηνπ
θσηνζπλζεηηθνύ
παξεγρύκαηνο απμάλεη
θαηά ηα πξώηα 10 έηε
(Εηθ. 2), ελώ αλάινγε
αύμεζε παξαηεξείηαη
θαη ζηε ζπγθέληξσζε
ησλ ρισξνθπιιώλ (Εηθ.
3α).
εκαληηθέο
απμνκεηώζεηο
ζηελ
πεξαηόηεηα
ηνπ
θειιώκαηνο
παξαηεξνύληαη θαηά ηα
Εηθόλα 2. Εγθάξζηεο ηνκέο βιαζηνύ ειηάο ζην κηθξνζθόπην θζνξηζκνύ. α, ελόο, β,
ηεζζάξσλ θαη γ, δέθα εηώλ.
ΦΠ, θσηνζπλζεηηθό παξέγρπκα. ΞΛ, μύιν. ΕΝ, εληεξηώλε. ΗΘ, εζκόο. Κ,
ζθιεξείδεο. ΦΛ, θέιισκα.
πξώηα έηε, από ηηο νπνίεο θαίλεηαη όηη επεξεάδεηαη θαη ε απόδνζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο
ζπζθεπήο (Εηθ. 3β).
Μεηά ηα πξώηα δέθα έηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο,
παξόιν όηη παξαηεξείηαη αληίζηνηρε ειάηησζε ηεο πεξαηόηεηαο (Εηθ. 3β). Η

Εηθόλα 3. α, ε ζπγθέληξσζε ησλ ρισξνθπιιώλ () θαη ε ηηκή Fv/Fm () ζε
ζρέζε κε ηελ ειηθία. β, ν ξπζκόο θσηνζύλζεζεο (), αλαπλνήο () θαη ε
πεξαηόηεηα ηνπ θειιώκαηνο () ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Σα κεκνλσκέλα
ζεκεία αθνξνύλ ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο γηα ηα θύιια.
θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο ζε βιαζηνύο ειηθίαο ελόο έηνπο,
αιιά θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο ειηθίαο 20 θαη 30 εηώλ (Εηθ. 3β).
Η κειέηε ηεο ιεπηήο δνκήο ησλ θσηνζπλζεηηθώλ θπηηάξσλ βιαζηώλ δηαθνξεηηθώλ
ειηθηώλ έδεημε έληνλε παξνπζία ρισξνπιαζηώλ κε ζπκπηεζκέλα ζπιαθνεηδή θαη κεγάιε
πεξηεθηηθόηεηα ζε άκπιν θαη έιαηα θαζώο θαη πνιύ παρηά θπηηαξηθά ηνηρώκαηα θαη
απμεκέλε παξνπζία κηηνρνλδξίσλ (Εηθ. 4). Η ιεπηή επίζεο δνκή ησλ ρισξνπιαζηώλ
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εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθή ζηα θύηηαξα ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε κεγάιν βάζνο, έλαληη
απηώλ ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε επηθαλεηαθά ζηξώκαηα.

Εηθόλα 4. Φσηνγξαθίεο ΗΜΔ βιαζηώλ ειηθίαο α, ελόο έηνπο, β, δέθα εηώλ. Α, άκπιν.
ΧΛ, ρισξνπιάζηεο. G, grana. Λ, ιηπνζηαγνλίδηα. ΜΣ, κηηνρόλδξηα. ΔΚ, δεπηεξνγελέο
θπηηαξηθό ηνίρσκα. ΠΚ, πξσηνγελέο θπηηαξηθό ηνίρσκα.
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H επίδραζε ηες Γάθλες (Laurus nobilis) ζηελ εθδήιωζε ηες κσθόρρηδας
Χαζηώηεο Χ. 1 & Κσθίδεο Γ. 2
1

Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 682 00 Οξεζηεηάδα.
2
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06
Θεζζαινλίθε.
Περίιεψε
Η κπθόξξηδα ζεσξείηαη νπζηαζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ζηα Μεζνγεηαθά
νηθνζπζηήκαηα κηα πνπ ηα δηαζέζηκα ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη ιίγα θαη νη θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο όρη θαη ηόζν θαιέο. Η παξνπζία πνιιώλ αξσκαηηθώλ θπηώλ κπνξεί λα επεξεάζεη
ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο κε θαηλόκελα αιιεινπάζεηαο είηε ζηα δηπιαλά θπηά είηε ζηελ
αλάπηπμε ηεο κπθόξξηδαο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη εάλ θαη θαηά
πόζν ε Γάθλε (Laurus nobilis) κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο κπθόξξηδαο Glomus
deserticola, G. intraradici.

Effects of Laurus nobilis on the development of mycorrhizal fungi
Hassiotis C. 1 & Kofidis G. 2
1

Department of forestry and environmental management, Dimokretian University of
Thrace, 682 00 Orestiada, Greece.
2
Department of Botany, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 540
06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Mycorrhiza are considered to be essential for plant growth in the Mediterranean
region where the nutrient availability is rather low. The presence of aromatic plants can
affect the colonization and the development of mycorrhizal fungi. The aim of this study
was to investigate whether the aromatic species Laurus nobilis can affect the
development of two mycorrhizal species Glomus deserticola and Glomus intraradici
and how this effect can influence the growth of the host plant.
Δηζαγωγή
Η ζεκαζία ηεο κπθόξξηδαο είλαη πιένλ γλσζηή θαη ππνζηεξίδεηαη από ην ζύλνιν
ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Ο πην ζεκαληηθόο ηύπνο κπθόξξηδαο είλαη απηόο ηεο
ελδνκπθόξξηδαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ θπηώλ. Οη κύθεηεο πνπ
ζρεκαηίδνπλ ελδνκπθόξξηδα πεξηιακβάλνπλ εθηά γέλε Glomus, Gigaspora, Endogone,
Acaulospora, Modicella, Glaziella θαη Sclerocystis (Trappe 1962)
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Παξόιν όηη νη κύθεηεο απνηθνύλ κε πθέο ην εμσηεξηθό ηκήκα ηνπ θινηνύ ηεο ξίδαο
(Sutton 1973) έρεη βξεζεί όηη δελ πξνζβάιινπλ ηα αγγεία, ην δεπηεξνγελή θινηό θαη ηα
απνμπισκέλα κέξε ηεο ξίδαο (Mosse 1981b). Οη κύθεηεο επίζεο, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζηελ πξόζιεςε θαη κεηαθνξά ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη από ην
θπηό σο κνλνπάηηα κεηαθνξάο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ (Bowen 1980, Jenhe 1980).
Μεγάιν ελδηαθέξνλ εθδειώλεηαη από πνιιά ρξόληα γηα ηελ επίδξαζε ησλ
δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ ζηνπο κύθεηεο θαη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο
(Latham & Watson 1967). Σε κηθξέο ζπγθεληξώζεηο έρεη απνδεηρζεί όηη απμάλνπλ ηελ
αλαπλνή ησλ κηθξννξγαληζκώλ ελώ ζε κεγαιύηεξεο δξνπλ αλαζηαιηηθά (Menzies &
Gilbert 1967, Linderman 1970). Από ηνπο Robinson (1972) θαη Rose et. al. (1983),
απνδείρζεθε ε επαηζζεζία ησλ κπθήησλ ηεο κπθόξξηδαο ζηηο θαηλόιεο θαη ίζσο είλαη ε
πηζαλόηεξε εμήγεζε γηαηί ε θπζηθή αλαγέλλεζε αιιά θαη νη αλαδαζώζεηο πνιιέο θνξέο
απνηπγράλνπλ. Δμάιινπ εάλ ην δέληξν έρεη ήδε κπθόξξηδα, ηόηε απηή εληζρύεη ηελ άκπλα
ηνπ ζηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ νη θαηλόιεο ζε απηό (Hanson & Dixon 1987).
Μία άιιε επίζεο ζεκαληηθή θαηεγνξία πνπ επεξεάδεη ηνπο ζπκβησηηθνύο κύθεηεο είλαη
θαη ε θαηεγνξία ησλ πδαηνδηαιπηώλ ελώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο απνζπληηζέκελεο
βειόλεο ησλ θσλνθόξσλ αιιά θαη από ηα θύιια ησλ δαζηθώλ αιιά θαη ησλ πνσδώλ θπηώλ
(Persidsky et al 1965, Dix 1974). Απηέο νη νπζίεο έρεη απνδεηρζεί όηη επεξεάδνπλ ηνπο
κύθεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ κπνξνύλ λα ζρεκαηίδνπλ κπθόξξηδα (Rice 1984, Pelissier 1993).
Γελ είλαη ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ εξγαζηεξηαθά λα αλαπαξαζηήζνπλ
ρεκηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θύζε θαη λα ειέγμνπλ ηελ αληίδξαζε ηεο
κπθόξξηδαο (Glass 1976, Rice et al. 1981). Γηαπηζηώζεθε όηη όηαλ νη δηάθνξεο ελώζεηο
βξίζθνληαη ζε ζπλδπαζκό επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε κπθόξξηδα ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε
ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ ελώζεσλ κεκνλσκέλα.
Η κπθόξξηδα ζεσξείηαη νπζηαζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο ζηε Μεζνγεηαθή
δώλε βιάζηεζεο όπνπ ηα ππνζηξώκαηα είλαη θησρά ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία αιιά θαη νη
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο όρη ηδαληθέο. Δπηπιένλ ζηε Μεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο ζπλαληώληαη
πνιιά αξσκαηηθά θπηά ηα νπνία παξάγνπλ αηζέξηα έιαηα θαη είλαη πηζαλόλ απηά ηα αηζέξηα
έιαηα λα επεξεάδνπλ ηνπο κύθεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ κπθόξξηδα.
Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη εάλ θαη θαηά πόζν ν αξσκαηηθόο ζάκλνο
Laurus nobilis κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθδήισζε ηεο κπθόξξηδαο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Ωο μεληζηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Allium porrum L. γηα ηξεηο ιόγνπο: 1. επεηδή
αλαπηύζζεηαη γξήγνξα, 2. γηα ηελ θαιή ηνπ αληίδξαζε ζηε κπθόξξηδα θαη 3. γηα ηελ εύθνιε
αλαπαξαγσγή ησλ θπηώλ. Οη κύθεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη Glomus deserticola
θαη Glomus intraradici. H επηινγή ηνπο έγηλε επεηδή έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζρεκαηίδνπλ
άθζνλα θπκάηηα ζηνλ μεληζηή (Berch 1988), επεηδή ε παξνπζία ηνπο ζηνλ μεληζηή έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε αύμεζε ηνπ (Furlan et. al. 1983, Plenchette et al. 1982) αιιά θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο (Caron et al. 1985). Τν ππόζηξσκα
ζην νπνίν αλαπηύρζεθαλ νη μεληζηέο ήηαλ θησρό ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (ρώκα 20%, άκκνο
30% θαη βεξκηθηνπιίηεο 50%) θαη απνζηεηξώζεθε ζε εηδηθέο ζπλζήθεο.
Φξέζθα θύιια Laurus nobilis ζπιιέρζεθαλ, ηεκαρίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζε πέληε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο. Σπγθεθξηκέλα ν ρεηξηζκόο 1 πεξηείρε 8 γξ Laurus
nobilis/ 1,5 ιηη ππνζηξώκαηνο, o 2 πεξηείρε 4 γξ/ 1,5 ιηη, ν 3 2 γξ/ 1,5 ιηη, ν 4 1 γξ/ 1,5
ιηη θαη C ρσξίο Laurus nobilis. Tα ζπέξκαηα ηνπ Allium porrum απνζηεηξώζεθαλ κε
15% H2O2 γηα 30 ιεπηά ηεο ώξαο. Τα θπηά αλαπηύρζεθαλ ζε γιάζηξεο νη νπνίεο
ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε
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πηζαλόηεηα κόιπλζεο από άιινπ είδνπο κπθόξξηδα. Τα θπηά αλαπηύρζεθαλ γηα
ρξνληθή πεξίνδν 3 κελώλ ρσξίο ηνλ εκβνιηαζκό κε ηνπο κύθεηεο ηνπ πεηξάκαηνο. Καηά
ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα γηλόηαλ πεξηνδηθόο έιεγρνο θάζε 15 εκέξεο γηα λα
πηζηνπνηεζεί όηη δελ ¨κνιύλζεθαλ¨ νη γιάζηξεο από άιιν κύθεηα.
Μεηά από ηνπο 3 κήλεο ηα θπηά εκβνιηάζηεθαλ κε ηνπο κύθεηεο θαη από ηε κέξα
ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη γηα θάζε 15 εκέξεο κέρξη ηελ παξέιεπζε άιισλ 3 κελώλ ε
δηάκεηξνο ησλ θπηώλ αιιά θαη ην πνζνζηό πξνζβνιήο ησλ ξηδώλ από ηνπο κύθεηεο
θαηαγξάθηεθε. Τν πνζνζηό πξνζβνιήο ησλ ξηδώλ ππνινγίζηεθε επί ηνηο εθαηό αθνύ νη
ξίδεο θαζαξίζηεθαλ κε ΚΟΗ θαη ρξσκαηίζηεθαλ κε γαιαθηηθό νμύ.

Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε

Σηνλ Πίλ. 1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αύμεζεο ζηε δηάκεηξν ηνπ Allium porrum κεηά

Πίλαθαο 1. Πνζνζηό αύμεζεο (%) ηεο δηακέηξνπ ηνπ Allium porrum κεηά από
εκβνιηαζκό κε δύν κπθνξξηδηθνύο κύθεηεο γηα ρξνληθή πεξίνδν 3 κελώλ.
Μύθεηεο
G.
G. deserticola Χσξίο
Χ ε η ρ η ζ κ ο ί G. deserticola intraradi intraradici κπθόξξηδα
ci
1 (8 γξ/1,5 ιηη)
23
22,6
18,3
23,5
2 (4 γξ/1,5 ιηη)

23,8

22,4

24,3

18,8

3 (2 γξ/1,5 ιηη)

29,5

26

29

10

4 (1 γξ/1,5 ιηη)

43,4

32,9

35,9

9,7

C

43,9

34

36,4

10,9

από ρεηξηζκό κε ηνπο ζπκβησηηθνύο κύθεηεο Glomus deserticola θαη G. intraradici.
Σπγθξίλνληαο ηνπο ρεηξηζκνύο κε ηνπο κύθεηεο ζε ζρέζε κε απηόλ ρσξίο κύθεηα
%
50
45
40
35

Glomus deserticola
Glomus intraradici
Glomus deserticola + intraradici
Χωρίς μσκόριζα

30
25
20
15
10
5
0
1 (8 γρ/1,5 λιτ) 2 (4 γρ/1,5 λιτ) 3 (2 γρ/1,5 λιτ) 4 (1 γρ/1,5 λιτ)

C

Δηθόλα 1
Πνζνζηό
αύμεζεο (%) ηεο
δηακέηξνπ ηνπ
Allium porrum
κεηά
από
εκβνιηαζκό κε
δύν
κπθνξξηδηθνύο
κύθεηεο
γηα
ρξνληθή πεξίνδν
3 κελώλ.
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δηαπηζηώλεηαη όηη νη ζπκβησηηθέο ζρέζεηο έδσζαλ κεγαιύηεξε παξαγσγή κάδαο πνπ ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθθξάζηεθε κε ηελ αύμεζε ηεο δηακέηξσλ ησλ μεληζηώλ.
Σεκαληηθή δηαθνξά επίζεο παξνπζηάζηεθε κεηαμύ ησλ ζπκβησηηθώλ κπθήησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πείξακα. Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηνλ πίλαθα 1 ν G. deserticola
κεηά ηελ πάξνδν ησλ 3 κελώλ έδεημε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηνλ G. intraradici γηα
όινπο ηνπο ρεηξηζκνύο κε ην αξσκαηηθό Laurus nobilis. Γεγνλόο πνπ ην επηβεβαηώλεη θαη
ν AN.O.VA.έιεγρνο (++, α=0,01, F99).
Από ηνλ Πίλ. 1 θαίλεηαη όηη είλαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρεηξηζκώλ κε
ηα θύιια ηεο δάθλεο. Όζν κεηώλεηαη (Δηθ. 1) ε ζπγθέληξσζε ησλ θύιισλ ηεο δάθλεο
ηόζν ε ζπκβησηηθή ζρέζε απνδίδεη θαη νη μεληζηέο αξρίδνπλ λα απμάλνπλ ζε δηάκεηξν.
Η κεγαιύηεξε δξάζε ηεο κπθόξξηδαο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεηαη ζε γιάζηξεο πνπ δελ
πεξηείραλ θαζόινπ θύιια δάθλεο θαη νπζηαζηηθά θαηλόκελα αιιεινπάζεηαο κεηαμύ
κπθήησλ θαη θύιισλ ηεο δάθλεο δελ παξνπζηάζηεθαλ. Οη δηαθνξέο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ρεηξηζκώλ κε ηε δάθλε όπσο απνδείρζεθε
ήηαλ ζηαηηζηηθά πνιύ ζεκαληηθέο (+++, α=0,001, F99,9). Με άιια ιόγηα όπσο
απνδεηθλύεηαη από ην παξόλ πείξακα ην αξσκαηηθό θπηό Lauruς nobilis κπνξεί λα έρεη
αμηνζεκείσηε επίδξαζε ζηελ αύμεζε ελόο θπηνύ όηαλ απηή ζρεηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη
ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ ύπαξμε κπθόξξηδαο. Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα
ππνζηεξίδεηαη όρη κόλν από ηελ δηαθνξά ζηελ αύμεζε ησλ θπηώλ αιιά θαη από ηνλ
έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ μεληζηώλ (Πίλ. 2).
Τειεηώλνληαο κε ηελ Δηθ. 1 ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζε γιάζηξεο ρσξίο ρεηξηζκό κε
κύθεηα (ζηήιε κε ινμέο ξίγεο) παξνπζηάζηεθε ην αληίζηξνθν θαηλόκελν, δειαδή όζν
κεησλόηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο δάθλεο ηόζν ιηγόηεξε ήηαλ θαη ε αύμεζε πνπ
παξνπζίαδε θαη ηα θπηά μεληζηέο. Μία πηζαλή εμήγεζε ζηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε
είλαη όηη ηα θύιια ηεο δάθλεο κπνξεί λα ιεηηνύξγεζαλ σο πεγή ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη
νπζηαζηηθά ζε γιάζηξεο κε κεγάιε.
110

%

100
90
80
70
60
50

Glomus deserticola
Glomus intraradici

40
30

Glomus deserticola + intraradici

20
1 (8 γρ/1,5
λιτ)

2 (4 γρ/1,5
λιτ)

3 (2 γρ/1,5
λιτ)

4 (1 γρ/1,5
λιτ)

C

Δηθόλα 2. Πνζνζηό πξνζβνιήο (%) ησλ ξηδώλ ηνπ Allium porrum κεηά από εκβνιηαζκό
κε δύν κπθνξξηδηηηθνύο κύθεηεο κεηά ηελ παξέιεπζε 3 κελώλ.
Απηή ε εμήγεζε γίλεηαη αθόκε πην πηζαλή εάλ ζπλππνινγίζνπκε ηνλ παξάγνληα όηη
ην ππόζηξσκα όπνπ αλαπηύρζεθαλ νη μεληζηέο ήηαλ ηδηαίηεξα θησρό ζε ζύζηαζε θαη
ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ο έιεγρνο ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ μεληζηώλ, γηα ην επίπεδν
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πξνζβνιήο ηνπο από ηνπο κύθεηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπο κε
ΚΟΗ θαη ην ρξσκαηηζκό ηνπο κε εηδηθή ρξσζηηθή. Τν πνζνζηό πξνζβνιήο εθθξάζηεθε
ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό θαη ην κέγηζην επίπεδν πξνζβνιήο ησλ ξηδώλ κεηά από 3
κήλεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλ. 2.
Πίλαθαο 2. Πνζνζηό πξνζβνιήο (%) ησλ ξηδώλ ηνπ Allium porrum κεηά από εκβνιηαζκό
κε δύν κπθνξξηδηθνύο κύθεηεο κεηά ηελ παξέιεπζε 3 κελώλ.
Glomus Glomus G. deserticola Μέζνο όξνο
Χεηρηζκοί deserticola intraradici + intraradici ρεηξηζκώλ
1 (8 γξ/1,5 ιηη)
65
35
55
51,7
2 (4 γξ/1,5 ιηη) 83,1
52
70
68,4
3 (2 γξ/1,5 ιηη)
80
60,2
80
73,4
4 (1 γξ/1,5 ιηη) 95,1
72,1
85
84,1
100
80
85,1
88,4
C
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλ. 2 νη δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί κε ηα θύιια ηεο δάθλεο κεηά
ηελ πεξίνδν ησλ 3 κελώλ έδσζαλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πξνζβνιήο κπθήησλ ζηηο ξίδεο
ησλ μεληζηώλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε κε ηε δηάκεηξν ησλ μεληζηώλ έηζη θαη εδώ ν
ρεηξηζκόο πνπ πεξηείρε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ αξσκαηηθνύ θπηνύ έδεημε θαη ηελ
ηζρπξόηεξε επίδξαζε θαηά ηνπ ζπκβησηηθνύ κύθεηα θαη έθηαζε ζε επίπεδν πξνζβνιήο
ην 51,7% ζε αληίζεζε κε ην control εθεί όπνπ ην επίπεδν πξνζβνιήο μεπέξαζε ην 88 %.
Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ρεηξηζκώλ κε ηα
αξσκαηηθά θύιια ηεο δάθλεο ήηαλ ζηαηηζηηθά πνιύ ζεκαληηθέο (+++, α=0,001, F99,9).
Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμύ ησλ κπθήησλ όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα
ηνπο λα απνηθήζνπλ ηηο ξίδεο ηνπ μεληζηή ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ
αξσκαηηθνύ θπηνύ. Σε θάζε πεξίπησζε ν G. deserticola έδεημε κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα
από ηνλ G. intraradici γεγνλόο πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ηηο παξαηεξήζεηο από ηελ
κέηξεζε ησλ δηακέηξσλ ησλ μεληζηώλ. Σε γιάζηξεο όπνπ ηνπνζεηήζεθε ηζόπνζν
εκβόιην θαη από ηνπο δύν κύθεηεο ηα επίπεδα απνίθεζεο ησλ ξηδώλ θπκάλζεθαλ
κεηαμύ ησλ δύν εηδώλ (Δηθ. 2).
Η δάθλε είλαη επξέσο γλσζηή γηα ηηο αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηκπθεηηθέο ηεο
ηδηόηεηεο. Με ηελ παξνύζα έξεπλα απνδείρζεθε όηη ε δάθλε κπνξεί λα επεξεάζεη ζε
αμηνζεκείσην βαζκό ηελ εθδήισζε ηεο κπθόξξηδαο θαη νπζηαζηηθά λα ζπκβάιεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο. Σηα θησρά θαη ππνβαζκηζκέλα νηθνζπζηήκαηα ηεο
Μεζνγεηαθήο δώλε βιάζηεζεο ε κπθόξξηδα έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε
ηεο βιάζηεζεο. Η παξνπζία ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ πνπ απαληώληαη ελ αθζνλία
κπνξεί λα είλαη έλαο πηζαλόο ιόγνο γηαηί πνιιέο θνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο
ζπλαληάηαη νξηζκέλνο ηύπνο βιάζηεζεο ή γηαηί απνηπγράλνπλ νη αλαδαζώζεηο.
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Αλαηοκηθή κειέηε ηφλ ρηδώλ κοζτεσκάηφλ θαη κηθροκοζτεσκάηφλ
γαρδέληας ποσ εθπηύζζοληαη ζε ζύζηεκα οκίτιες
Χαηδειαδάξνπ Σ.1, Μπνδακπαιίδεο Α.2 & Οηθνλόκνπ Α.3
1

Τκήκα Γεωπνλίαο, Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο, 2Τκήκα Βηνινγίαο, Δξγαζηήξην
Βνηαληθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
3
Ιλζηηηνύην Αγξνβηνηερλνινγίαο, ΔΚΔΤΑ, 570 01 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Η αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηωλ ξηδώλ ηωλ κνζρεπκάηωλ γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζαλ
ζε ζύζηεκα πδξνλέθωζεο ή νκίριεο κε ηε ρξήζε ή κε ΙΒΑ (2000ppm) έδεημε όηη ε
πξνέιεπζε ηωλ επίθηεηωλ ξηδώλ ήηαλ ν θακβηαθόο δαθηύιηνο, ελώ δελ παξαηεξήζεθαλ
αλαηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ κεηαρεηξίζεωλ. Δπίζεο, ε αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηωλ
κηθξνκνζρεπκάηωλ γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζαλ in vitro κε ηε ρξήζε ή κε ΙΒΑ (250
ppm) θαη ex vitro ζε ζύζηεκα πδξνλέθωζεο ή νκίριεο κε ηε ρξήζε ή κε ΙΒΑ έδεημε όηη
ε πξνέιεπζε ηωλ ξηδώλ ήηαλ θαη εδώ ν θακβηαθόο δαθηύιηνο. Η κόλε αλαηνκηθή
δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηωλ κεηαρεηξίζεωλ αθνξνύζε ηελ ύπαξμε
ιεπθνπιαζηώλ ζηελ εληεξηώλε θαη ζηνλ πξωηνγελή θινηό ζηα κηθξνκνζρεύκαηα πνπ
ξηδνβόιεζαλ ex vitro, γεγνλόο πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζε απηά πνπ ξηδνβόιεζαλ in
vitro.

Anatomical study of the roots of gardenia cuttings and microcuttings
rooted in fog
Hatzilazarou S.1, Bosabalidis A.2 & Economou A.3
1

Dept. of Agriculture, Lab. of Floriculture, 2Dept. of Biology, Inst. of Botany, Aristotle
University of Thessaloniki, 540 06 Thessaloniki,Greece.
3
Institute of Agrobiotechnology, CERTH, 570 01 Thessaloniki,Greece.

Abstract
The anatomical investigation of the roots of gardenia cuttings which were rooted in
mist or fog with or without IBA (2000 ppm) revealed that the origin of the adventitious
roots was the vascular cambium, while there were no anatomical differences between
the treatments. Also, the anatomical investigation of the roots of gardenia microcuttings
which were rooted in vitro with or without IBA (250 ppm) and ex vitro in mist or fog
revealed that the origin of the adventitious roots was also the vascular cambium. The
only anatomical difference between the treatments was the existence of leucoplasts in
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the pith and the primary bark of the microcuttings which were rooted ex vitro,
something which was not noticed in those rooted in vitro.
Εηζαγφγή
Η γαξδέληα είλαη έλα από ηα ιίγα αλζνθνκηθά είδε πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη
εμάγνληαη κε επηηπρία ζην εμωηεξηθό. Ο πνιιαπιαζηαζκόο ηεο αγελώο κε κνζρεύκαηα
βιαζηνύ δηεπθνιύλεη ηελ παξαγωγή θαηάιιεινπ θπηεπηηθνύ πιηθνύ. Έλαο από ηνπο
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επθνιία ή κε ηεο ξηδνβνιίαο ηωλ κνζρεπκάηωλ είλαη
ην ζεκείν ζρεκαηηζκνύ ηωλ ξηδηθώλ θαηαβνιώλ θαζώο θαη ε ύπαξμε ή κε
ζθιεξεγρπκαηηθνύ δαθηπιίνπ (St-Hilaire 1996). Μειέηε γηα ηνλ ηξόπν ξηδνβνιίαο ηωλ
κνζρεπκάηωλ θαη κηθξνκνζρεπκάηωλ από in vitro θαιιηέξγεηα δελ έρεη γίλεη κέρξη
ζήκεξα γηα ηε γαξδέληα.
Σηελ εξγαζία απηή έγηλε αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηωλ ξηδώλ ηόζν ηωλ κνζρεπκάηωλ
όζν θαη ηωλ κηθξνκνζρεπκάηωλ γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζαλ ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο
θαη ζπγθξηηηθά ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθωζεο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Μνζρεύκαηα βιαζηνύ θαη κηθξνκνζρεύκαηα (από in vitro θαιιηέξγεηα) γαξδέληαο
ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία ζε ζύζηεκα νκίριεο (Χαηδειαδάξνπ & Οηθνλόκνπ
1996) ή πδξνλέθωζεο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ΙΒΑ (2000 ppm γηα ηα κνζρεύκαηα,
250 ppm γηα ηα κηθξνκνζρεύκαηα). Δπίζεο, κηθξνκνζρεύκαηα γαξδέληαο
ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία in vitro ζε ηξνπνπνηεκέλν ππόζηξωκα MS (Economou &
Read 1984) κε ηελ εθαξκνγή ή κε ΙΒΑ (250 ppm). Αθνινύζωο, θπηηθά ηκήκαηα (πνπ
έθεξαλ επίθηεηεο ξίδεο) από ηε βάζε ηωλ κνζρεπκάηωλ θαη ηωλ κηθξνκνζρεπκάηωλ
γαξδέληαο ππέζηεζαλ επεμεξγαζία γηα 3 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δωκαηίνπ κε δηάιπκα
5% γινπηαξηθήο αιδεύδεο ζε 0.025 Μ θωζθνξηθό ξπζκηζηηθό δηάιπκα (pH 7.0). Μεηά
από έθπιπζε ζε ξπζκηζηηθό δηάιπκα, ηα δείγκαηα κεηαζηεξεώζεθαλ γηα 5 ώξεο ζε
δηάιπκα ηεηξνμεηδίνπ ηνπ νζκίνπ ζην ίδην pH. Αθνινύζεζε αθπδάηωζε κε
απμαλόκελεο ζπγθέληξωζεο δηαιύκαηα αθεηόλεο θαη ζηε ζπλέρεηα εκπόηηζε ηωλ ηζηώλ
κε επνμεηδηθή ξεηίλε Spurr. Ηκίιεπηεο ηνκέο (πάρνπο 1-2 κm) γηα παξαηήξεζε ζην
νπηηθό κηθξνζθόπην θόπεθαλ ζε ππεξκηθξνηόκν Reichert Om U2, ππέζηεζαλ ρξώζε κε
1% toluidine blue 0 ζε δηάιπκα βόξαθα θαη θωηνγξαθήζεθαλ ζε κηθξνζθόπην Zeiss III.
Αποηειέζκαηα θαη Σσδήηεζε
Η αλαηνκηθή κειέηε ηεο ξηδνβνιίαο ηωλ κνζρεπκάηωλ βιαζηνύ γαξδέληαο, ζηα δύν
ζπζηήκαηα ξηδνβνιίαο κε ηε ρξήζε ή κε ΙΒΑ, έδεημε όηη δελ ππήξραλ αλαηνκηθέο
δηαθνξέο όζνλ αθνξά ζηε ζέζε ζρεκαηηζκνύ ηωλ ξηδώλ. Η πξνέιεπζή ηνπο ήηαλ
ελδνγελήο, όπωο ζηα πεξηζζόηεξα θπηηθά είδε (Geneve 1991) θαη πξνέξρνληαλ από ηνλ
θακβηαθό δαθηύιην (Δηθ. 1). Δπίζεο, παξαηεξήζεθε δεκηνπξγία επνπιωηηθνύ
πεξηδέξκαηνο κε ζθνπό ηε πξνζηαζία ηνπ βιαζηνύ από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο
(Δηθ. 2). Η εληεξηώλε θαηαιάκβαλε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε θαη ηα θύηηαξα ηεο ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο ήηαλ πεξίπνπ ζθαηξηθά θαη πεξηείραλ ρξωζηηθέο νπζίεο. Η κόλε
δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κηθξνζθνπηθά αθνξνύζε ζηνλ αξηζκό ηωλ ζρεκαηηδόκελωλ
ξηδώλ πνπ ήηαλ κεγαιύηεξνο ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΙΒΑ. Τν
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Δηθόλα
1.
Δγθάξζηα
ηνκή
βιαζηνύ
κνζρεύκαηνο γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζε ζε
πδξνλέθωζε. Γηαθξίλεηαη ε έθπηπμε κηαο
επίθηεηεο ξίδαο (εξ) από ηνλ θακβηαθό
δαθηύιην. Χ80.

Δηθόλα 2. Δγθάξζηα ηνκή βιαζηνύ
κνζρεύκαηνο γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζε ζε
νκίριε. Σηε βάζε ηεο επίθηεηεο ξίδαο (εξ)
έρεη ζρεκαηηζηεί επνπιωηηθό πεξίδεξκα (επ).
Χ180.

Δηθόλα
3.
Δγθάξζηα
ηνκή
βιαζηνύ
κηθξνκνζρεύκαηνο γαξδέληαο πνπ ξηδνβόιεζε
in vitro. Γηαθξίλεηαη ε έθπηπμε κηαο επίθηεηεο
ξίδαο από ηνλ θακβηαθό δαθηύιην. Χ180.

Δηθόλα 4. Δγθάξζηα ηνκή βιαζηνύ
κηθξνκνζρεύκαηνο
γαξδέληαο
πνπ
ξηδνβόιεζε ex vitro. Γηαθξίλεηαη ε έθπηπμε
κηαο επίθηεηεο ξίδαο (εξ) θαζώο θαη ε ύπαξμε
πνιπάξηζκωλ απνηακηεπηηθώλ ιεπθνπιαζηώλ
ζηελ εληεξηώλε (ελ). Χ80.

θα = θάκβην, μπ = μύιωκα,
πε = πεξίδεξκα, πθ = πξωηνγελήο θινηόο, θι =
θινίωκα

γεγνλόο απηό έρεη επηβεβαηωζεί θαη από άιινπο εξεπλεηέο, ζε δηάθνξα θπηηθά είδε, νη
νπνίνη αλαθέξνπλ όηη ε νκίριε πξνθαιεί αύμεζε ηνπ ξπζκνύ δηαίξεζεο θαη ηάλπζεο
ηωλ θπηηάξωλ ηνπ πξωηνγελνύο θινηνύ, ηνπ θινηώκαηνο θαη ηνπ θακβίνπ κε
απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκό πεξηζζόηεξωλ ξηδηθώλ θαηαβνιώλ (St-Hilaire 1996). Τν
ζεκείν ζρεκαηηζκνύ ηωλ επίθηεηωλ ξηδώλ, πνπ ήηαλ ν θακβηαθόο δαθηύιηνο,
δηεπθόιπλε ηελ έλωζε ηνπ αγωγνύ ζπζηήκαηνο ηεο λέαο ξίδαο κε απηό ηνπ βιαζηνύ
(Barlow 1994), γεγνλόο πνπ βνήζεζε ζηελ εύθνιε θαη γξήγνξε ξηδνβνιία ηωλ
κνζρεπκάηωλ ηεο γαξδέληαο.
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Η αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηεο ξηδνβνιίαο ηωλ κηθξνκνζρεπκάηωλ γαξδέληαο ζε
ζπλζήθεο in vitro (Δηθ. 3) κε ή ρωξίο ΙΒΑ θαη ex vitro (Δηθ. 4) ζηα δύν ζπζηήκαηα
ξηδνβνιίαο κε ηελ εθαξκνγή ή κε ηνπ ΙΒΑ, έδεημε όηη θαη εδώ ε πξνέιεπζε ηωλ
επίθηεηωλ ξηδώλ εληνπηδόηαλ ζηνλ θακβηαθό δαθηύιην. Δπίζεο, κε ηελ έθπηπμε ηωλ
επίθηεηωλ ξηδώλ ζρεκαηίζηεθε θαη επνπιωηηθό πεξίδεξκα. Η κόλε αλαηνκηθή δηαθνξά
πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηωλ κεηαρεηξίζεωλ ήηαλ όηη ηα κηθξνκνζρεύκαηα πνπ
ξηδνβόιεζαλ ex vitro ζηελ νκίριε είραλ πνιινύο ιεπθνπιάζηεο ηόζν ζηελ εληεξηώλε
όζν θαη ζηνλ πξωηνγελή θινηό, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξνκνζρεύκαηα πνπ ξηδνβόιεζαλ
in vitro θαη ηα νπνία πεξηείραλ κόλν ρξωζηηθέο. Τν γεγνλόο απηό πηζαλώο λα νθείιεηαη
ζην όηη ηα κηθξνκνζρεύκαηα πνπ ξηδνβνινύλ in vitro δε θωηνζπλζέηνπλ αιιά
πξνκεζεύνληαη ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ ρξεηάδνληαη από ην ζξεπηηθό ππόζηξωκα θαη
γηα ην ιόγν απηό δελ είλαη εθηθηόο ν ζρεκαηηζκόο ακπινπιαζηώλ. Αληίζεηα, ηα
κηθξνκνζρεύκαηα πνπ ξηδνβνινύλ ex vitro παξάγνπλ πδαηάλζξαθεο κε ηε
θωηνζύλζεζε θαη άξα ζρεκαηίδνπλ ιεπθνπιάζηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη από ην
κόζρεπκα ζε θάπνηα δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ πηζαλώο λα παξνπζηαζηεί ζην κέιινλ.
Έηζη, ηα κηθξνκνζρεύκαηα από εηεξόηξνθα, πνπ είλαη ζε in vitro πεξηβάιινλ,
θαζίζηαληαη απηόηξνθα ζε ζπλζήθεο in vivo (Grout & Millam 1985). Η παξνπζία
ιεπθνπιαζηώλ θαη όρη ακπινπιαζηώλ ίζωο λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ηνκέο
έγηλαλ ζε πξώηκν ρξνληθό ζηάδην πνπ δελ είρε αξρίζεη αθόκε ε ζπζζώξεπζε ακύινπ.
Πηζαλώο, ζε ηνκέο κεηαγελέζηεξνπ ζηαδίνπ νη ιεπθνπιάζηεο λα είραλ κεηαηξαπεί ζε
ακπινπιάζηεο (Preece & Sutter 1993).
Η εξγαζία απηή ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε Γ.Γ.Δ.Τ. (ΔΠΔΤ ΙΙ - ΔΚΒΑΝ-Π - 165)
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Μεηαβνιή ζαθράξσλ θαη έθπηπμε ξηδώλ ζε κνζρεύκαηα αδαιέαο
Χαηδειαδάξνπ .1, Οηθνλόκνπ Α1. & Μπνδακπαιίδεο Α.2
1

Σκήκα Γεωπνλίαο, Εξγαζηήξην Αλζνθνκίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
2
Σκήκα Βηνινγίαο, Εξγαζηήξην Βνηαληθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, 540 06 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Μνζρεύκαηα βιαζηνύ αδαιέαο ηνπνζεηήζεθαλ γηα ξηδνβνιία ζε ζύζηεκα
πδξνλέθωζεο ή νκίριεο. ην ζύζηεκα ηεο νκίριεο επηηεύρζεθε ππεξδηπιάζηα
ξηδνβνιία ζε ζρέζε κε απηό ηεο πδξνλέθωζεο θαη ε έθπηπμε ηωλ ξηδηθώλ θαηαβνιώλ
μεθίλεζε ηελ 6ε εβδνκάδα ζηελ νκίριε θαη ηελ 7ε ζηελ πδξνλέθωζε. Από ηε
δηεξεύλεζε ηεο κεηαβνιήο ηωλ αλαγωγηθώλ, κε αλαγωγηθώλ θαη ηωλ νιηθώλ ζαθράξωλ
ζηε βάζε ηωλ κνζρεπκάηωλ θαηά ηηο πξώηεο 15 εκέξεο από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο γηα
ξηδνβνιία θαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε κία ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ
επηπέδνπ ηωλ ζαθράξωλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε νπνία ήηαλ κεγαιύηεξε ζηα
κνζρεύκαηα πνπ ξηδνβνινύζαλ ζηελ νκίριε. Από ηελ αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηεο
έθπηπμεο ηωλ ξηδώλ ζηα δύν ζπζηήκαηα ξηδνβνιίαο βξέζεθε όηη ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ε πξνέιεπζή ηνπο εληνπηδόηαλ ζηνλ θακβηαθό δαθηύιην.

Changes in sugar content and root formation in cuttings of azalea
Hatzilazarou1 S., Economou1 A. & Bosabalidis2 A.
1

Dept. of Agriculture, Laboratory of Floriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.
2
Dept. of Biology, Institute of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06
Thessaloniki, Greece.

Abstract
Shoot cuttings of Azalea sp. were placed for rooting in a mist or fog system. In the
fog system overdouble percentages of rooting were achieved as compared with the mist
system and the initiation of root primordia began in the 6th week in the fog system and
in the 7th week in the mist system. The changes in sugar content in the basal portion of
the cuttings during the first 15 days of rooting in all cases showed a gradient increase in
time and this increase was higher in cuttings rooted in the fog than in the mist system.
From the anatomical study of the initiation of root primordia it was found that in all
cases the origin was in the vascular cambium.
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Εηζαγσγή
Η αδαιέα είλαη έλα επξέωο δηαδεδνκέλν αλζνθνκηθό είδνο ην νπνίν θαιιηεξγείηαη
ζηε ρώξα καο θπξίωο ωο θπηό γιάζηξαο. Ο αγελήο πνιιαπιαζηαζκόο ηεο παξνπζηάδεη
δπζθνιίεο εμαηηίαο ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξηδνβνιία ηωλ
κνζρεπκάηωλ (6-8 εβδνκάδεο) θαη ελ κέξεη ηωλ κε απνδνηηθώλ ζπζηεκάηωλ
ξηδνβνιίαο πνπ ζπλήζωο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο παξαγωγνύο ηεο ρώξαο καο. Έλαο
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηε ξηδνβνιία ηωλ κνζρεπκάηωλ είλαη ε ζπζζώξεπζε
πδαηαλζξάθωλ ζηε βάζε απηώλ (Haissig 1982). Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ην
ζεκείν έθπηπμεο ηωλ ξηδηθώλ θαηαβνιώλ. Όζν πην θνληά ζην αγωγό ζύζηεκα ηεο
ξίδαο είλαη απηέο, ηόζν πην εύθνια θαη γξήγνξα γίλεηαη ε ξηδνβνιία (Friend et al.
1994).
Με ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ξηδνβνιίαο ηωλ κνζρεπκάηωλ ηεο
αδαιέαο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη κεηαβνιέο ηωλ ζαθράξωλ ζηε βάζε ηωλ κνζρεπκάηωλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξηδνβνιίαο θαη έγηλε αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηεο έθπηπμεο ηωλ
ξηδώλ. Επίζεο, γηα ηε βειηίωζε ηεο ξηδνβνιίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ηξνπνπνηεκέλν
ζύζηεκα νκίριεο ην νπνίν θαη αμηνινγήζεθε ωο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηε
ξηδνβνιία ηωλ κνζρεπκάηωλ ζε ζρέζε κε ην θιαζηθό ζύζηεκα ηεο πδξνλέθωζεο.
.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Μνζρεύκαηα καιαθνύ μύινπ αδαιέαο, κήθνπο 8-10 cm, ηνπνζεηήζεθαλ γηα
ξηδνβνιία ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθωζεο ή νκίριεο ρακειήο πίεζεο (Χαηδειαδάξνπ &
Οηθνλόκνπ 1996). Σν ππόζηξωκα ξηδνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κίγκα ηύξθεο
θαη πεξιίηε (3:1). Χξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 150 κνζρεύκαηα ζε θάζε κεηαρείξηζε.
Μεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 6, 7 θαη 8 εβδνκάδωλ από ηε θύηεπζε, εθηηκήζεθε ε
ξηδνβνιία (%) θαη κεηξήζεθε ν αξηζκόο θαη ην κήθνο ηωλ ξηδώλ.
Γηα ηε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηωλ ζαθράξωλ έγηλε απνθνπή ηκήκαηνο ηεο βάζεο
ηωλ κνζρεπκάηωλ κήθνπο 0,5 cm, ζηηο 0, 5, 10 θαη 15 κέξεο από ηε ηνπνζέηεζε ηωλ
κνζρεπκάηωλ γηα ξηδνβνιία. Αθνινύζωο έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηωλ αλαγωγηθώλ, κε
αλαγωγηθώλ θαη ηωλ νιηθώλ ζαθράξωλ ζηνπο παξαπάλω θπηηθνύο ηζηνύο. Κάζε δείγκα
είρε μεξό βάξνο 1g θαη απνηεινύληαλ από 30 κνζρεύκαηα. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 150
κνζρεύκαηα ζε θάζε κεηαρείξηζε. Η αλάιπζε ηωλ ζαθράξωλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηωλ
Shaffer-Shomogyi (Ranganna 1977).
Επίζεο, θπηηθά ηκήκαηα (πνπ έθεξαλ επίθηεηεο ξίδεο) από ηε βάζε ηωλ
κνζρεπκάηωλ ππέζηεζαλ επεμεξγαζία γηα 3 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δωκαηίνπ κε
δηάιπκα 5% γινπηαξηθήο αιδεύδεο ζε 0.025 Μ θωζθνξηθό ξπζκηζηηθό δηάιπκα (pH
7,0). Μεηά από έθπιπζε ζε ξπζκηζηηθό δηάιπκα, ηα δείγκαηα κεηαζηεξεώζεθαλ γηα 5
ώξεο ζε δηάιπκα ηεηξνμεηδίνπ ηνπ νζκίνπ ζην ίδην pH. Αθνινύζεζε αθπδάηωζε κε
απμαλόκελεο ζπγθέληξωζεο δηαιύκαηα αθεηόλεο θαη ζηε ζπλέρεηα εκπόηηζε ηωλ ηζηώλ
κε επνμεηδηθή ξεηίλε Spurr. Ηκίιεπηεο ηνκέο (πάρνπο 1-2 κm) γηα παξαηήξεζε ζην
νπηηθό κηθξνζθόπην πάξζεθαλ ζε ππεξκηθξνηόκν Reichert Om U2, ππέζηεζαλ ρξώζε
κε 1% toluidine blue 0 ζε δηάιπκα βόξαθα θαη θωηνγξαθήζεθαλ ζε εξεπλεηηθό
κηθξνζθόπην Zeiss III.
Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ηεο
παξαιιαθηηθόηεηαο.
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Εηθόλα 1. Ρηδνβνιία (%) κνζρεπκάηωλ αδαιέαο πνπ ξηδνβόιεζαλ ζε
ζύζηεκα πδξνλέθωζεο ή νκίριεο 6, 7 θαη 8 εβδνκάδεο από ηε θύηεπζε.

Εηθόλα 2. Αξηζκόο ξηδώλ κνζρεπκάηωλ αδαιέαο πνπ ξηδνβόιεζαλ ζε
ζύζηεκα πδξνλέθωζεο ή νκίριεο 6, 7 θαη 8 εβδνκάδεο από ηε θύηεπζε.

Ηκέξεο
Εηθόλα 3. Αλαγωγηθά, κε αλαγωγηθά θαη νιηθά ζάθραξα κνζρεπκάηωλ αδαιέαο
πνπ ξηδνβόιεζαλ ζε ζύζηεκα πδξνλέθωζεο ή νκίριεο 6, 7 θαη 8 εβδνκάδεο από
ηε θύηεπζε.
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Εηθόλα 4. Καηά κήθνο ηνκή κνζρεύκαηνο αδαιέαο πνπ ξηδνβόιεζε ζε πδξνλέθωζε. Η
ξίδα (εξ) έρεη δηαηξππήζεη ην πεξίδεξκα (πε) θαη έρεη εθπηπρζεί πξνο ηα έμω (Χ180).

Εηθόλα 5. Καηά κήθνο ηνκή κνζρεύκαηνο αδαιέαο πνπ ξηδνβόιεζε ζε πδξνλέθωζε.
ηελ πεξηνρή ηνπ πξωηνγελνύο θινηνύ δηαθξίλεηαη ε έθπηπμε κηαο επίθηεηεο ξίδαο
(εξ) (Χ180).

Εηθόλα 6. Καηά κήθνο ηνκή κνζρεύκαηνο αδαιέαο πνπ ξηδνβόιεζε ζε νκίριε. ηελ
πεξηνρή ηνπ πξωηνγελνύο θινηνύ δηαθξίλνληαη κεξηθέο επίθηεηεο ξίδεο (εξ) (Χ180).
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Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Η ξηδνβνιία (%) ηωλ κνζρεπκάηωλ αδαιέαο ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο ήηαλ επρεξήο
(84%), ζε αληίζεζε κε ην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθωζεο πνπ δελ μεπέξαζε ην 40% (Εηθ.
1). Επίζεο, ν αξηζκόο ηωλ ξηδώλ πνπ εθπηύρζεθαλ ήηαλ κεγαιύηεξνο ζην ζύζηεκα ηεο
νκίριεο από ό,ηη ζην ζύζηεκα ηεο πδξνλέθωζεο (Εηθ. 2). ην ζύζηεκα ηεο νκίριεο ε
ξηδνβνιία ηωλ κνζρεπκάηωλ μεθίλεζε ηελ 6ε εβδνκάδα θαη νινθιεξώζεθε ηελ 7ε, ελώ
αληίζεηα ζηελ πδξνλέθωζε ε ξηδνβνιία μεθίλεζε ηελ 7ε εβδνκάδα θαη νινθιεξώζεθε
ηελ 8ε. Χξνληθό δηάζηεκα 8 εβδνκάδωλ γηα ηε ξηδνβνιία κνζρεπκάηωλ αδαιέαο
δηαθόξωλ πνηθηιηώλ ζε ζπζηήκαηα πδξνλέθωζεο έρνπλ αλαθεξζεί θαη από άιινπο
εξεπλεηέο (McGuire 1987, Yeager et al. 1990). Από ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη
θαηαθαλήο ε ππεξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νκίριεο έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
πδξνλέθωζεο ζηε ξηδνβνιία κνζρεπκάηωλ βιαζηνύ αδαιέαο. Η ππεξνρή απηή πηζαλώο
λα νθείιεηαη ζηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (θπξίωο πγξαζίαο) πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζην ζύζηεκα ηεο νκίριεο.
Σα αλαγωγηθά, κε αλαγωγηθά θαη ηα νιηθά ζαθράξα απμήζεθαλ ζηε βάζε ηωλ
κνζρεπκάηωλ κέρξη ηελ 15ε εκέξα πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο (Εηθ. 3). Οη κεηαβνιέο ηωλ
ζαθράξωλ ζε όιεο ηηο κεηαρεηξίζεηο ήηαλ κηθξέο θαη απηό ίζωο δηθαηνινγεί ην κεγάιν
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηε θύηεπζε κέρξη ηε ξηδνβνιία. ηελ νκίριε ε
ζπζζώξεπζε ηωλ ζαθράξωλ έγηλε κε πην γξήγνξν ξπζκό ζε ζρέζε κε ηελ πδξνλέθωζε,
γεγνλόο πνπ πηζαλώο λα εμεγεί ηε κεγαιύηεξε ξηδνβνιία θαη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα
ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αλέπηπμαλ ηα κνζρεύκαηα ηεο αδαιέαο ζην ζύζηεκα απηό. Η
ζπζζώξεπζε ηωλ ζαθράξωλ ζηα κνζρεύκαηα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ξηδνβνιίαο έρεη
δηαπηζηωζεί θαη από άιινπο εξεπλεηέο νη νπνίνη ηα ζπζρέηηζαλ ζεηηθά κε ηε ξηδνβνιία
(Davis & Potter 1981) ή κε ηνλ αξηζκό ηωλ εθπηπζζόκελωλ ξηδώλ (Haissig 1982)
Η αλαηνκηθή δηεξεύλεζε ηεο ξηδνβνιίαο ηωλ κνζρεπκάηωλ αδαιέαο, ζηα δύν
ζπζηήκαηα, δελ έδεημε αλαηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ πξνέιεπζε ηωλ επίθηεηωλ ξηδώλ. Καη
ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ν ζρεκαηηζκόο ηωλ ξηδώλ εληνπηδόηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
θακβηαθνύ δαθηπιίνπ, ελώ ππήξμε θαη ζρεκαηηζκόο επνπιωηηθνύ πεξηδέξκαηνο (Εηθ.
4). Η κόλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κηθξνζθνπηθά αθνξνύζε ζηνλ αξηζκό ηωλ
παξαγόκελωλ ξηδώλ πνπ ήηαλ κεγαιύηεξνο ζηελ νκίριε (Εηθ. 5, 6). Σν γεγνλόο απηό
νθείιεηαη ζην όηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νκίριεο επλνεί ηελ αύμεζε ηνπ
ξπζκνύ δηαίξεζεο θαη ηάλπζεο ηωλ θπηηάξωλ ηνπ πξωηνγελνύο θινηνύ, ηνπ
θινηώκαηνο θαη ηνπ θακβίνπ ηωλ κνζρεπκάηωλ κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκό
πεξηζζόηεξωλ ξηδηθώλ θαηαβνιώλ (St-Hilaire 1996).
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Μειέηε ηωλ ζηοκαηηθώλ ζυκπιόθωλ ζηελ πρωηογελή ρίδα ηου θυηού Ceratonia siliqua
Φνζζημδμοθάηδξ Ν. Σ. & Μεκηή Ι.
Τμιέαξ Βμηακζηήξ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Δεκζηό ηαζ Καπμδζζηνζαηό Πακεπζζηήιζμ Αεδκώκ, Πακεπζζηδιζμύπμθδ, 157 01 Αεήκα.

Περίιεψε
Ο ηακόκαξ θεεζ όηζ μζ νίγεξ ηςκ θοηώκ ζηενμύκηαζ ζημιάηςκ. Κάεε ηακόκαξ όιςξ
έπεζ ηαζ ηζξ ελαζνέζεζξ ημο. Γζα ημ θόβμ αοηό, δ πανμοπζά (Ceratonia siliqua), ςξ ελαίνεζδ ημο παναπάκς ηακόκα, έπεζ ζδζαίηενδ αλία. Τμ έιανομ ζημ ζπένια ηδξ πανμοπζάξ
ηαζ δ δμιή ηςκ ζημιαηζηώκ ζοιπθόηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ ηςκ νζγώκ,
ιεθεηήεδηακ ιε Οπηζηό ηαζ Ηθεηηνμκζηό Μζηνμζηόπζμ.

Study of the stomatal complexes on the primary root of Ceratonia
siliqua
Christodoulakis N. S. & Menti I.
Department of Botany, Faculty of Biology, National and Capodistrian University of
Athens, Panepistimioupoli, 157 01 Athens, Greece.

Abstract
Plant roots do not possess stomata. Yet, every rule has an exception and Ceratonia
siliqua, being an exception for the above-mentiμned rule, is a species of great interest.
The structure of the embryo and the stomatal complexes during root development were
investigated by Light and Electron Microscope.
Εηζαγωγή.
Τα ζηόιαηα δε εα ηα ακαγδημύζε ηακείξ ζηζξ νίγεξ ηςκ θοηώκ. Παν΄ όθα αοηά θαίκεηαζ όηζ ζε ιενζηά θοηζηά είδδ (Christodoulakis & Psaras 1987, Tarowska & Wacowska 1988), δ πανμοζία ζημιάηςκ ζηδ νίγα πζεακόκ κα ηνύαεζ ηάπμζα πνμζανιμβή πμο
εα είπε πμθύ εκδζαθένμκ κα ιεθεηδεεί ααεύηενα. Η Φανμοπζά, έκα θοηό πμο έπεζ ακαπηύλεζ εκηοπςζζαηέξ ζηναηδβζηέξ βζα κα ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ ημο ιεζμ-
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βεζαημύ ηαθμηαζνζμύ (Christodoulakis 1992), έπεζ ζηόιαηα ζηδκ πνςημβεκή ηδξ νίγα.
Δκδζαθένμκ εα είπε κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ακ ηα ζηόιαηα αοηά είκαζ θεζημονβζηά, πόηε
δδιζμονβμύκηαζ, πώξ ελεθίζζμκηαζ ηαεώξ δ νίγα ακαπηύζζεηαζ ηαζ, ηέθμξ, πμζα είκαζ δ
δμιή ημοξ ηαζ ηαηά πόζμκ ηα δμιζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγμοκ μιμζόηδηεξ ιε
αοηά ηςκ ηαηαθναηηζηώκ ηοηηάνςκ ηςκ ζημιάηςκ πμο εκημπίγμκηαζ ζηα πνάζζκα ιένδ
ηςκ δζημηοθήδμκςκ θοηώκ. Τα παναπάκς ενςηήιαηα πνμζπαεήζαιε κα απακηήζμοιε
ιε ηδκ ενβαζία αοηή.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σπένιαηα πανμοπζάξ αθέεδηακ κα δζαανεπημύκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αθαζνέεδηε ημ
έιανοό ημοξ. Έκα ανζειόξ ειανύςκ ζηενεώεδηε ιε βθμοηανζηή αθδεΰδδ ηαζ ηεηνμλείδζμ ημο μζιίμο, αθοδαηώεδηε, οπέζηδ λήνακζδ ηαζ επζηάθορδ ιε θεοηόπνοζμ παναηδνήεδηε ζε Ηθεηηνμκζηό Μζηνμζηόπζμ Σάνςζδξ (Gambridge, Stereoscan S150). Άθθα
έιανοα αθέεδηακ κα θοηνώζμοκ ζε εζδζηά δμπεία ιε πενθίηδ ηαζ ηάης από ζοκεήηεξ
ζηόημοξ ηαζ εενιμηναζία δςιαηίμο. Η πνςημβεκήξ ημοξ νίγα απμηόπδηε ζε δζάθμνα
ζηάδζα ηδξ ακάπηολήξ ηδξ. Κάπμζεξ από ηζξ νίγεξ - ιεηά από ζύκημιδ πνώζδ ιε "ηοακμύ ηδξ ημθμοζδίκδξ Ο"- ιεθεηήεδηακ κςπέξ ζε Σηενεμζηόπζμ ηαζ Οπηζηό Μζηνμζηόπζμ. Άθθεξ οπέζηδζακ δζπθή ζηενέςζδ ιε βθμοηανζηή αθδεΰδδ ηαζ ηεηνμλείδζμ ημο
μζιίμο, αθοδάηςζδ ιε δζαθύιαηα αηεηόκδξ, ειπόηζζδ ηαζ έβηθεζζδ ζε Durcupan ACM
(Fluka). Οζ ημιέξ πμο πνμέηορακ παναηδνήεδηακ ζε Οπηζηό Μζηνμζηόπζμ βζα κα εκημπζζημύκ ζηόιαηα ηα μπμία, ζηδ ζοκέπεζα, ηόπδηακ, ζε οπενιζηνμηόιμ LKB ΙΙΙ ηαζ μζ
οπένθεπηεξ ημιέξ παναηδνήεδηακ ζε Ηθεηηνμκζηό Μζηνμζηόπζμ Γζεθεύζεςξ Philips
EM300.
Αποηειέζκαηα - Συδήηεζε
Δίκαζ αθήεεζα όηζ, ζηδκ
πνςημβεκή νίγα ηδξ πανμοπζάξ, ηα ζηόιαηα παναηδνμύκηαζ ζε ιζα πενζμπή
όπμο ηαζ νζγζηά ηνζπίδζα
οπάνπμοκ ηαζ δ δμιή ημο
αβςβμύ ηοθίκδνμο είκαζ ηέημζα ώζηε κα αεααζώκεζ όηζ
ζηδκ πενζμπή αοηή βίκεηαζ
απμννόθδζδ κενμύ.

Δζηόκα 1: Φςημβναθία ημο νζγζδίμο ζε ΗΜΣ. Γζαηνίκμκηαζ
ηα ζηόιαηα ημπμεεηδιέκα ζε γώκδ αηνζαώξ πίζς από ημ
άηνμ ημο.

Καηά ηδκ παναηήνδζδ παναδενιζηώκ ημιώκ, ζηδκ
πενζμπή πμο εκημπίγμκηαζ
ηα ζηόιαηα, ζε θζβμζηέξ
ιόκμ πενζπηώζεζξ ανέεδηακ
δμιέξ πμο εα ιπμνμύζακ
κα εεςνδεμύκ ςξ ζηάδζα
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μκημβέκεζδξ εκόξ ζημιαηζημύ ζοιπθόημο. Αοηό, ακ θάαεζ ηακείξ οπ΄ όρδ ημ ιεβάθμ
ανζειό ζημιάηςκ πμο οπάνπμοκ ζηδ νίγα, μδδβεί ζηδκ οπόεεζδ όηζ ηα ζηόιαηα εα πνέπεζ κα δδιζμονβμύκηαζ ζε πμθύ πνμβεκέζηενμ ζηάδζμ. Ίζςξ ηαηά ηδκ μκημβέκεζδ ημο
ειανύμο. Πνάβιαηζ, μζ παναηδνήζεζξ ζηα έιανοα ηδξ πανμοπζάξ έδεζλακ όηζ οπάνπεζ
ιζα πμθύ ηαθά δζαιμνθςιέκδ γώκδ ζημ νζγίδζμ όπμο ηα ζηόιαηα εκημπίγμκηαζ ηαηημπμζδιέκα ζε ιζα ελαζνεηζηά ηακμκζηή δζάηαλδ. Άνα, ηα ζηόιαηα ζηδ νίγα ηδξ πανμοπζάξ
είκαζ έημζια ήδδ από ημ έιανομ. Κάηζ ηέημζμ δε ζοιααίκεζ ζηα έιανοα δέηα ηαζ πθέμκ
θοηζηώκ εζδώκ πμο παναηδνήεδηακ πνμηεζιέκμο κα εθεβπεεί ημ θαζκόιεκμ αοηό (Citrulus lanatus, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Daucus carota, Ecbalium elaterium, Helianthus annuus, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum, Phaseolous vulgaris η.ά.)
Η θεπηή δμιή ηςκ ηαηαθναηηζηώκ ηοηηάνςκ ηςκ
ζημιάηςκ, όπςξ αοηή ειθακίγεηαζ ζημ Ηθεηηνμκζηό
Μζηνμζηόπζμ, έπεζ εκδζαθένμκ. Τμ ζπήια ημοξ, ζε
εβηάνζζα ημιή, είκαζ ιάθθμκ εθθεζρμεζδέξ. Έπμοκ ημ
ελςηενζηό ακηζηθζκέξ ημίπςια παπύ - όπζ ζδζαίηενα
όιςξ - ζαθώξ δζαηνζκόιεκμ
έπανια. Δθοιεκίδα δεκ
οπάνπεζ. Σε όθα ηα ζηόιαηα
παναηδνείηαζ ακαπκεοζηζηή
ημζθόηδηα. Οζ πθςνμπθάζηεξ θοζζηά απμοζζάγμοκ
από ηα ηαηαθναηηζηά ηύηηανα ηςκ ζημιάηςκ ηδξ
Δζηόκα 2: Δβηάνζζα ημιή ηαηαθναηηζηώκ ηοηηάνςκ ζημ
νίγαξ. Υπάνπμοκ όιςξ πμΗΜΓ. Γζαηνίκεηαζ ημ έπανια ηςκ ηαηαθναηηζηώκ, ηα
θοάνζεια πθαζηίδζα ιε ανπθαζηίδζα - ζημ ανζζηενό - ηαζ δ ακαπκεοζηζηή ημζθόηδηα.
ηεημύξ αιοθμηόηημοξ ημ
ηαεέκα, ηαθά ακεπηοβιέκμ
Δκδμπθαζιαηζηό Γίηηομ ηαζ δναζηήνζα δζηηομζώιαηα, εζδζηά πνμξ ηδκ πθεονά ηςκ
ελςηενζηώκ πενζηθζκώκ ημζπςιάηςκ. Ο ανζειόξ ηςκ ιζημπμκδνίςκ είκαζ ιεβάθμξ εκώ δ
δζαιόνθςζδ ηςκ ημζπςιάηςκ είκαζ ηακμκζηή.
Δλαζνεηζηό εκδζαθένμκ έπεζ δ ελέθζλδ ηςκ ζημιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηάκοζδξ
ηςκ επζδενιζηώκ ηοηηάνςκ, ζηδκ ακηίζημζπδ γώκδ ηδξ νίγαξ. Καεώξ ηα επζδενιζηά ηύηηανα αολάκμοκ ημ ιήημξ ημοξ, ηα ηαηαθναηηζηά πμο είκαζ "παβζδεοιέκα" ακάιεζά ημοξ
ηαζ - ηαηά ηακόκα - πανάθθδθα ημπμεεηδιέκα ζε ζπέζδ ιε αοηά, δέπμκηαζ ιεβάθδ πίεζδ, δεκ ιπμνμύκ κα παναημθμοεήζμοκ ηδκ ηαηά ιήημξ αύλδζδ, ιεζώκμοκ ημ πάπμξ
ημοξ ζηδκ ηεκηνζηή ημοξ πενζμπή ηαζ πνμμδεοηζηά ζπάγμοκ. Έηζζ, ηάεε ηαηαθναηηζηό
πςνίγεηαζ ζε δύμ ημιιάηζα πμο ζζβά - ζζβά απμιαηνύκμκηαζ ημ έκα από ημ άθθμ. Τμ
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ζηόια, ηαηά ζοκέπεζα, πςνίγεζ ζηδ ιέζδ ηαζ, ηαεώξ ηα ιζζά ηςκ ηαηαθναηηζηώκ απμιαηνύκμκηαζ ιεηαλύ ημοξ, παναιέκεζ ζηδκ πενζμπή αοηή έκα άκμζβια ηάης απ΄ ημ μπμίμ μ ιεζμηοηηάνζμξ πώνμξ δδιζμονβεί ιζα ιεβάθδ επζιήηδ ημζθόηδηα. Πνόηεζηαζ βζα
ιζα ελαζνεηζηά δζαζηαθιέκδ, ηαηά ιήημξ, ακαπκεοζηζηή ημζθόηδηα. Ο νόθμξ ηδξ ημζθόηδηαξ αοηήξ είκαζ άβκςζημξ ηαζ μ θόβμξ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ ηαεώξ ηαζ δ ιεηέπεζηα ελέθζλή ηδξ αλίγεζ κα ιεθεηδεμύκ.

Δζηόκα 3: Γζαηνίκμκηαζ, ζηζξ εζηόκεξ αοηέξ, ηνία δζαδμπζηά ζηάδζα ελέθζλδξ ηδξ ημζθόηδηαξ,
ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ηαηαθναηηζηώκ ηοηηάνςκ ημο ζηόιαημξ
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