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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν 9ν πλέδξην ηεο Δ.Β.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν "Κέθαινο",
ηνπ Αξγνζηνιίνπ ηεο Κεθαινληάο, από 9-12 Μαΐνπ 2002.
ην πλέδξην είρακε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή κειώλ. πκκεηείραλ
ζπλνιηθά: 112 ύλεδξνη, 43 κέιε ηεο Δ.Β.Δ., 25 κε κέιε θαη 44 λένη
πξνπηπρηαθνί θαη θπξίσο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Μίιεζαλ 7
πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο (Έιιελεο θαη μέλνη) θαη παξνπζηάζζεθαλ 23
πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο θαη 44 αλαξηεκέλεο εθζέζεηο (Pνsters).
Οη αλαθνηλώζεηο θαζώο θαη ηα Posters πνπ παξνπζηάζζεθαλ έδεημαλ
απηό πνπ ηνλίζζεθε θαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ, όηη δειαδή ηα
επηηεύγκαηα ησλ κειώλ ηεο Δηαηξείαο καο επξίζθνληαη ζηελ πξσηνπνξία
ηεο Δπηζηήκεο καο.
Αιιά θαη πέξαλ από απηό, ην πλέδξην έδσζε ηελ επθαηξία, όπσο
ζπκβαίλεη πάληνηε, ηεο ζπλάληεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ από ηηο δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη θπξίσο έδσζε ηελ επθαηξία γλσξηκίαο ησλ
λεόηεξσλ ζπλαδέιθσλ κε ηνπο παιαηόηεξνπο.
Με ηελ εκπεηξία ησλ
παιαηνηέξσλ κειώλ θαη ην δπλακηζκό θαη ηε θξεζθάδα ησλ λενηέξσλ
είλαη βέβαην όηη ζα πξνρσξήζεη ε βνηαληθή επηζηήκε ζε λέεο πξνόδνπο.
Με ηελ εγγξαθή 11 λέσλ κειώλ ήδε ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κειώλ
ηεο Δηαηξείαο καο αλέξρεηαη ζε πεξηζζόηεξα από 200 ηαθηηθά κέιε,
κεξηθά από ηα νπνία βέβαηα είλαη αλελεξγά, θαη επηπιένλ ζε ηξία επίηηκα
κέιε.
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ ν εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο
Κεθαιιελίαο απεύζπλε ραηξεηηζκό θαη ηηο επρέο ηνπ πξνο ηνπο
πλέδξνπο.
Χαηξεηηζκνύο απεύζπλαλ επίζεο ν Ννκάξρεο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο
θ. Γηνλύζηνο Γεσξγάηνο, ν Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ θ. Γεξάζηκνο Φόξηεο
θαη ε θ. Νίθε Καηζνύλε, Πξόεδξνο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο.
Μεηά ηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ πλεδξίνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ
πλέδξσλ θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη πιήζνπο θόζκνπ, έγηλαλ ηα

εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο ζηα
Γαπγάηα Κεθαινληάο.
Θεσξνύκε ππνρξέσζε καο λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά όινπο όζνπο
ζπλέβαιαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ πλεδξίνπ θαη
ηδηαηηέξσο ηνπο λένπο ηεο Γξακκαηείαο καο, πνπ κε ελζνπζηαζκό θαη
επγέλεηα μερλώληαο ηελ θόπσζε, έδσζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο.
Δπίζεο ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Σνπηθή Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή θαη θπξίσο ηελ θ. Νίθε Καηζνύλε πνπ κε ελζνπζηαζκό
ελζηεξλίζζεθε ηελ ηδέα λα γίλεη ην 9ν πλέδξηό καο ζηελ Κεθαινληά θαη
εξγάζζεθε κε αμηνζαύκαζην δήιν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ.
Σέινο, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή επραξηζηεί όινπο ηνπο αγαπεηνύο
ζπλαδέιθνπο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πλέδξην. Σνπο επραξηζηεί γηα ηελ
παξνπζία ηνπο θαη γηα ηνλ θόπν πνπ θαηέβαιαλ γηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο
εξεπλεηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο.
Πηζηεύσ όηη νη πξννπηηθέο γηα ηελ ζπλερή αλνδηθή πνξεία ηεο
Δηαηξείαο είλαη επνίσλεο. Καζώο έθιεηζε ήδε 22 ρξόληα δσήο, κπνξνύκε
λα βιέπνπκε ην κέιινλ κε αηζηνδνμία.
Σν επόκελν 10ν πλέδξην ηεο Δηαηξείαο καο, όπσο απνθαζίζηεθε ζηε
Γεληθή πλέιεπζε, ζα γίλεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 ζηελ πεξηνρή ησλ
Ησαλλίλσλ. Καιή αληάκσζε!
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέκπηε 9 Μαΐνπ 2002

Δημοηικό Θέαηπο Απγοζηολίος "Ο Κέθαλορ"
14:00-18:00
Εγγπαθέρ Σςνέδπων – Ανάπηηζη επγαζιών (posters)

18:00-18:30
Επίζημη ηελεηή έναπξηρ - Χαιπεηιζμοί Επιζήμων
18:30-19:15
Κενηπική ομιλία
Baumann H.: Μύζνο θαη Λαηξεία - Σα θπηά ησλ Θεώλ θαη ησλ Ζξώσλ.
19:15-20:00
Εκδήλωζη ςποδοσήρ Σςνέδπων από ηη Δ.Ε.Π.Α.Ψ.
Πξόγξακκα από ηε Γπλαηθεία Χνξσδία Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ.

21:30
Επίζημη δεξίωζη ςποδοσήρ ζηο Ξενοδοσείο Méditerranée.

Παξαζθεπή 10 Μαΐνπ 2002
1ε πλεδξία
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Υ. & ΣΕΑΝΟΤΓΑΚΖ Γ.

09:00-09:30
Μπακπαιώλαο Γ.: Σν εξπεληηληθό Πξόβιεκα ζηελ Διιάδα.
09:30-09:45
Κωλζηαληηλίδεο Θ., Μπαξέθα Π. & Κακάξε Γ.: Καξπνηππηθή θαη
κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ειιεληθώλ νθηνιηζηθώλ αγγεηνζπέξκσλ.
09:45-10:00
Γεκόπνπινο Π. & Bergmeier E.: Σα εμεηδηθεπκέλα θπηηθά taxa ησλ κηθξώλ
λεζίδσλ ηνπ Αηγαίνπ - κηα πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε.
10:00-10:15
Παλίηζα Μ., Μπαδόο Η., Γεκόπνπινο Π., Εεξβνύ ., Γηαλλίηζαξνο Α. &
Σδαλνπδάθεο Γ.: πκβνιή ζηε ρισξίδα θαη ηε βιάζηεζε ηνπ λεζησηηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Κπζήξσλ: νη λεζίδεο γύξσ από ηα Κύζεξα.
10:15-10:30
Γηαλλίηζαξνο Α. & Γεσξγηάδεο Χ.: Ζ παξνπζία ηεο Proboscidea louisianica
(Miller) Thellung ζηελ Κύπξν.
10:30-10:45
Χαζάπεο
Μ.,
Καξαγηαλλαθίδνπ
Β.
&
Θενδωξόπνπινο
Κ.:
Φπηνθνηλσληνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζακλώλσλ (Ψεπδνκάθθηεο) ηνπ
Quercus coccifera ζην όξνο Χνξηηάηεο (Μαθεδνλία, ΒΑ Διιάδα).
10:45-11:00
Σζηόηζηνπ Β. & Χξηζηνδνπιάθεο Γ.: Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ
πεξηβάινληνο από ρισξηδηθή άπνςε: παξάδεηγκα ε πόιε ηνπ Μεζνινγγίνπ.
11:00-11:30
Βώθνπ Γ.: Αιιειεπηδξάζεηο θπηώλ – κηθξνβίσλ ζην Μεζνγεηαθό πεξηβάιινλ:
Ζ πεξίπησζε ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ.
11:30-12:00

Γηάιεηκκα

2ε πλεδξία
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΒΧΚΟΤ Γ. & ΤΜΔΧΝΗΓΖ Λ.

12:00-12:30
Βειηηδέινο Δ. & Βειηηδέινο Γ.: Οη απνιηζσκέλεο ρισξίδεο ηεο Διιάδνο θαη ε
παιαηνθιηκαηνινγηθή ηνπο ζεκαζία.
12:30-12:45
Γεξαζηκίδεο Α., Αζαλαζηάδεο Ν. & Παλαγησηίδεο .: Δλαιιαγέο ηεο
βιάζηεζεο ζηε ΒΓ Διιάδα θαηά ην Πιεηζηόθαηλν.
12:45-13:00
Papp B., Σζαθίξε Δ. & Καξαγηαλλαθίδνπ Β.: Bryophytes of some alkali areas
of Northern Greece.
13:00-13:15
αξίθα Μ., Γεκόπνπινο Π. & Γηαλλίηζαξνο Α.: πκβνιή ζηελ έξεπλα ηεο
ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο ησλ πγξνηόπσλ ηνπ Ακβξαθηθνύ θόιπνπ.
13:15-13:30
Raus Th. & Raabe U.: Paddy weeds - a neglected subject of Greek floristics.
13:30-14:00
Vasic O.: The alive sands.
14:00-16:00

Μεζεκβξηλή δηαθνπή

3ε πλεδξία
ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ: ΦΑΡΑ Γ., ΚΤΠΑΡΗΖ Α. & ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ Θ.

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

Γηάιεηκκα

19:00-20:00

Γεληθή πλέιεπζε Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο

άββαην 11 Μαΐνπ 2002
4ε πλεδξία
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΜΑΝΔΣΑ I. & ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ Γ.

09:00-09:30
Körner Ch.: Plant growth: Source or sink driven?
09:30-09:45
Αγγειόπνπινο Κ.: Φσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ θύιισλ θαιιηέξγεηαο
γιπθνύ ζόξγνπ, Sorgum bicolor (L.) Moench.
09:45-10:00
Παπαδάθεο Η., Γάκαζε Κ., Θεξηόο Η., Γηαλλαθνύια Α. & Μπνδακπαιίδεο Α.:
Δπίδξαζε ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνξίνπ ζηα θύιια ηεο Μαληαξηληάο.
10:00-10:15
Μπεθηάξνγινπ Π. & Καξάηαγιεο .: Ζ αληίδξαζε ηεο Mentha spicata κεηά
από δύν εβδνκάδεο επηβάξπλζεο κε κόιπβδν θαη ςεπδάξγπξν.
10:15-10:30
Φξαληδηόο Γ., Απνζηνιάθνο Π. & Γαιάηεο Β.: Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ
αξγηιίνπ (Al) ζηα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ηνπ αθξόξξηδνπ ηνπ θπηνύ Triticum
turgidum.
10:30-10:45
Κηηζάθε Χ., Εηόκπξα Μ., Επγνύξε . & Ληαθόπνπινο Γ.: Καηαλνκή
θιαβνλνεηδώλ ζηα αλζηθά κέξε ηεζζάξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Ophrys. Πηζαλή
εκπινθή ηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή.
10:45-11:15
Καξάηαγιεο .: Ρύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηνμηθά κέηαιια θαη
επηπηώζεηο ηνπο ζηα θπηά.
11:15-11:45

Γηάιεηκκα

5ε πλεδξία
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΚΑΡΑΣΑΓΛΖ . & ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ Π.

11:45-12:00
Schueβler A., Hirn S. & Katsaros C.: Μεκβξαληθά ζύκπινθα ζύλζεζεο ηεο
θπηηαξίλεο θαη κνξθνγέλεζε ζε θνξπθαία απμαλόκελα θύηηαξα ηνπ
θαηνθύθνπο Syringoderma phinneyi (Phaeophyceae).
12:00-12:15
Βαξβαξήγνο Β., Καηζαξόο Χ. & Γαιάηεο Β.: Οξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ
ζε απνκνλσκέλνπο θαη αλαγελλώκελνπο πξσηνπιάζηεο ηνπ θαηνθύθνπο
Macrocystis pyrifera.
12:15-12:30
Κόκεο Γ., Απνζηνιάθνο Π. & Γαιάηεο Β.: Ζ ππεξνζκσηηθή θαηαπόλεζε
επάγεη ην ζρεκαηηζκό καθξνζσιελίζθσλ ζηα θύηηαξα ηνπ αθξνξξίδνπ ηνπ
θπηνύ Triticum turgidum.
12:30-12:45
Υξπζνπνιίηνπ Β., Σζηξίθα Α., θνύθαο Γ. & Χαξηησλίδεο .: πκβνιή ζηε
κειέηε ησλ ζαιιάζησλ καθξνθπθώλ ζηε Ν. Κεθαινληά (Ηόλην Πέιαγνο).

12:45-17:00

Μεζεκβξηλή δηαθνπή

6ε πλεδξία
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΦΑΡΑ Γ. & ΜΠΑΜΠΑΛΧΝΑ Γ.

17:00-17:30
Vasic V.: The four supporting stones of a Natural History Museum.
17:30-18:00
Φνίηνο Γ.: Ζ βηνγεσγξαθηθή ζέζε ηεο λήζνπ Κεθαινληάο.

18:00-18:30

Τελεηή λήξηρ
18:30
Αλαρώξεζε γηα ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κεθαινληάο & Ηζάθεο ζηα
Γαπγάηα.

19:15

Δγθαίληα Μνπζείνπ - Πξόγξακκα εγθαηλίωλ Μνπζείνπ Φ.Η.Κ.Η.

21:00
Δπίζεκν Γείπλν ζην Κέληξν «Αζηέξαο».

Κπξηαθή 12 Μαΐνπ 2002

09:00-14:00

Ζκεξήζηα εθδξνκή ζην όξνο Αίλνο.

Καηάινγνο αλαξηεκέλωλ εξγαζηώλ (posters)

Bokodi E. & Papp B.: Investigations at bryophytes of some streams 17
in Greece.
Raabe U. & Κνπκπιή-νβαληδή Λ.: Χισξηδηθά ζηνηρεία κηαο 14
πγξνηνπηθήο πεξηνρήο κεηαμύ Νέαο Κίνπ θαη Μύισλ (Αξγνιίδα,
Πεινπόλλεζνο).
Αζαλαζηάδεο Ν., Γεξαζηκίδεο Α., Γξηβαιηάξε Α., Παλαγησηίδεο ., 26
Διεπζεξηάδνπ Δ. & Θενδσξόπνπινο Κ.: Σξηεηήο θαηαγξαθή
ελαπνζέζεσλ γύξεο κε εηδηθέο παγίδεο ζηα Πηέξηα όξε.
Ακπνύ Οπληά Μ., πκκεωλίδεο Λ., Μπακπαιώλαο Γ. & 19
Καξάηαγιεο .: Απόθξηζε πιεζπζκώλ ηνπ Alyssum murale ζηελ
επίδξαζε Ni θαη Mn.
Αληύπα Δ. & Μειεηίνπ-Χξήζηνπ Μ. .: Δπίδξαζε ηεο 30
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηα ιηπίδηα ησλ κεκβξαλώλ ησλ θύιισλ
ηνπ θπηνύ N. oleander.
Αξηειάξε Π. & Γεωξγίνπ Ο.: Limonium runemarkii Rech. fil. - Από
ηελ Δύβνηα ζηελ Κξήηε.
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Βέξβεξεο Υ., Γεσξγίνπ Κ., Χξηζηνδνπιάθεο Ν., αληάο Φ. & 25
αληάο Ρ.: Βαζηθέο ηζηνρεκηθέο ηδηόηεηεο δηαθόξσλ θπηώλ θαη ε
θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνύ.
Βιάρνο Α. & Γεσξγηάδεο Θ.: Αλάιπζε ηεο ρισξίδαο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Βαξδνπζίσλ - Νέεο Αλαθνξέο.

5

Γεωξγαθνπνύινπ Α., Μαλνύζνπ ., Αξηειάξε Π. & Γεσξγίνπ Ο.:
Βηνζπζηεκαηηθά δεδνκέλα (θπηηαξνινγία-αλαπαξαγσγή) εηδώλ
ηνπ γέλνπο Limonium.
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Γεωξγνπνύινπ Δ. & Κνθθίλε .: Αλαθνξέο θπηώλ ζηελ 44
Ηππνθξαηηθή Γπλαηθνινγία.
Γξεγνξηάδεο Ν., Petermann J., Θενδσξόπνπινο Κ. & Διεπζεξηάδνπ 39
Δ.: Οηθνινγηθή έξεπλα ζηελ πεξηνρή Μεηεώξσλ (Αληηράζηα όξε)
Θεζζαιίαο.

Γειεβόπνπινο .: Λεπηή δνκή ηεο αλάπηπμεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε 16
ζην ξνδνθύθνο Scinaia articulata Setch (Chaetangiaceae,
Nemaliales, Rhodophyta).
Γεκεηξηάδεο Ζ., Καηζαξόο Υ. & Γαιάηεο Β.: Κπηνθίλεζε ζην 22
θαηνθύθνο Sphacelaria rigidula, κεηά από δηαηάξαμε ηνπ
θπηηαξνζθειεηνύ
(κηθξνζσιελίζθσλ
θαη
κηθξνλεκαηίσλ
αθηίλεο).
Γεκόπνπινο Π., Μπαδόο Η. & Χξηζηνδνπιάθεο Γ.: Χισξίδα, 12
βιάζηεζε θαη αμία δηαηήξεζεο ηεο Αιπθήο άκνπ.
Διεπζεξηάδνπ Δ., Θενδσξόπνπινο Κ. & Raus Th.: Δλδεκηθά θαη
ζπάληα είδε από ην παξζέλν δάζνο Φξαθηνύ Ννκνύ Γξάκαο (Α.
Μαθεδνλία, Διιάδα).
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Δπζπκίνπ Μ., Μνπζηάθαο Μ., Ζξαθιένπο Α., Voloshka L., 20
Gavrilova O., Διεπζεξίνπ Δ. & Σζέθνο Η.: Απνθξίζεηο ηνπ
ρισξνθύθνπο Euglena gracilis ζην Νηθέιην.
Θενραξόπνπινο Μ., Γεκεηξέιινο Γ., Χνριηνύξνο ., Μαξνύιεο Γ.
& Γεσξγηάδεο Θ.: πλεηζθνξά ζηε κειέηε ησλ βξαρόθηισλ
θπηνθνηλνηήησλ ηεο θιάζεο Asplenietea Trichomanis (Br.-Bl.
1934) Oberdorfer 1977.
Ηαηξόπνπινο Κ., Καξαγηαλλαθίδνπ Β. & Λαπξεληηάδνπ
Cupressus sempervirens L. θαη Pinus pinea L. δύν taxa
ρακειήο δώλεο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο ζε πάξθα
δελδξνζηνηρίεο πόιεσλ από πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή
αξρηηεθηνληθή άπνςε.
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.: 40
ηεο
θαη
θαη

Καιαληδή ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ.: Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε 37
ησλ παξαθηίσλ πγξνηόπσλ ηνπ κπρνύ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ.
Πξνηάζεηο Γηαρείξεζεο.
Καξνύζνπ Ρ., Υαλιίδνπ Δ. & Κνθθίλε .: Δμάπισζε ηνπ πβξηδίνπ
Origanum x intercedens θαη ησλ παηξηθώλ ηνπ εηδώλ O. vulgare
θαη O. onites ζηελ Διιάδα.
Καηζνύλε Ν.: Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κεθαινληάο – Ηζάθεο.
Κξηεκάδε Δ., Μπαξέθα Π. & Κακάξε Γ.: Κπηηαξνινγηθή κειέηε
θπηώλ ηεο λήζνπ Λεπθάδαο.
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Κωθίδεο Γ. & Μπνδακπαιίδεο Α.: Αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 21
θύιινπ ηεο ξίγαλεο: Δπνρηαθή δηαθύκαλζε ζε δηαθνξεηηθά
πςόκεηξα.
Λεβίδνπ Δ., Μπαξέθα Π. & Κακάξε Γ.: Life - Natura Project 36
"Conservation of Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei in situ and ex
situ".
Μαξθαληωλάηνπ Α., αξιήο Γ. & Κσλζηαληηλίδεο Θ.: Ζ ρισξίδα
ηεο Ηζάθεο: έλα έξγν ζε εμέιημε.
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Μαξνύιεο Γ., Αξηειάξε Π. & Γεσξγηάδεο Θ.: Οηθνινγηθή θαη 38
ζπλνηθνινγηθή κειέηε πέληε ζεκαληηθώλ taxa ηεο ρισξίδαο ηνπ
όξνπο Δξύκαλζνο (ΒΓ Πεινπόλλεζνο).
Μπαξέθα Π., Καπαζά Μ. & Κακάξε Γ.: Κπηηαξνινγηθή κειέηε
θπηώλ ηεο λήζνπ Κεθαινληάο.
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Μπάξκπαο Δ. & Strullu D. G.: Απνκόλσζε θαη θαιιηέξγεηα in vitro 28
κπθήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ελδνκπθόξξηδεο.
Νηξίληα Α., Πεηξνπνύινπ Γ., Ψαξάο Γ. Κ. & Μαλέηαο Η.: Γηαηί 33
θάπνηα θύιια είλαη θόθθηλα: θύιια πινύζηα ζε αλζνθπαλίλεο
κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ "θύιια ζθηάο" πνπ όκσο εθηίζεληαη ζην
θσο.
Παπαγεωξγίνπ Κ., αιάραο Γ., ακαξάο Γ. & Καηζαιήξνπ Δ.: 31
Δθηίκεζε επηπέδσλ N, Mg, θαη Fe ζηελ πνξηνθαιηά κε ηε ρξήζε
θνξεηνύ ρισξνθπιιόκεηξνπ.
Παπαζηεξγηάδνπ Δ. & Λαδαξίδνπ Δ.: Γηαρείξεζε θαη 41
απνθαηάζηαζε πγξνηνπηθήο βιάζηεζεο ησλ ιηκλώλ Χεηκαδίηηδα
Εάδαξε (Β. Διιάδα).
Παππνπιή Ν., Χαξηόζηα Ν. & Χαξηησλίδεο .: Σν ζαιάζζην 13
θαλεξόγακν Posidonia oceanica (L.) Delile ζε Κππξηαθέο αθηέο:
Πάθνο, Αγ. Νάπα.
Παξραξίδνπ Π., Κξίγθαο Ν. & Κνθθίλε .: Ζ ρισξίδα εθαηέξσζελ 10
ελόο ηκήκαηνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ Θεζζαινλίθεο ζην δάζνο
ηνπ έηρ νπ.
Παηέιε Μ. & Κνθθίλε .: "Απώιεηεο" θαη "θέξδε" ηεο ρισξίδαο ηεο 11
Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ., από ην 1992 ζην 2001.

Ππξηλή Υ. & Μπακπαιώλαο Γ.: Χισξίδα θαη βιάζηεζε ησλ 15
ζηεπόκνξθσλ γξαζηδηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο
Πεηξώλ.
πάια Κ. & Μειεηίνπ-Χξήζηνπ Μ. .: Αλάιπζε ησλ ιηπηδίσλ ησλ 29
κεκβξαλώλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ θύιισλ ηνπ θπηνύ L. nobilis.
ηαπξηαλάθνπ ., Ληάθνπξα Β. & Καξακπνπξληώηεο Γ.: 34
Αλαζηαιηηθή
δξάζε
ηνπ
πδαηηθνύ
εθπιύκαηνο
ησλ
επηεθπκεληδηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ θπηνύ Dittrichia viscosa έλαληη
θπηνπαζνγόλσλ βαθηεξίσλ.
Σεξδόπνπινο Ζ.- Γ., Σζώινπ Α., Καηζαιήξνπ Δ., αιάραο Γ. & 32
ακαξάο Γ.: πζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ρισξνθπιιόκεηξνπ κε ηα
επίπεδα ρισξνθύιιεο, αδώηνπ, ζηδήξνπ θαη καγλεζίνπ ζην
ιηγνύζηξν (Ligustrum japonicum).
Σζαθίξε Δ. & Μπακπαιώλαο Γ.: Βξπνθπηηθή ρισξίδα ζην 18
πδξνγξαθηθό δίθηπν ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ (Γπηηθή Μαθεδνλία).
Σζηαΐξεο Υ. Γ. & Ψαξάο Γ. Κ.: Καηαλνκή ηνπ Ca++ ζηελ επηδεξκίδα 23
ηνπ θπηνύ Thlaspi cyprium.
Σζηξηπίδεο Η. & Αζαλαζηάδεο Ν.: Οηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 42
δαζώλ νμηάο ηεο ειιεληθήο Ρνδόπεο.
Υξνλόπνπινο Γ., Θενραξόπνπινο Μ. & Χξηζηνδνπιάθεο Γ.: 43
Φπηνθνηλσληνινγηθή κειέηε ησλ θνηλνηήησλ ηεο Hirschfelchia
incana (L.) Lagreze-Fossat (Cruciferae) ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
Χξνινγάο Ν. & Σζέθνο Η.: Γνκή ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο θαη ηνπ 24
θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο ηεο Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.
Agardh.

ΟΜΗΛΗΑ - ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ
ΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ Δ.Β.Δ. θ. ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΜΑΡΖ
Αξγνζηόιη, 9-5-2002
εβαζκηώηαηε,
θύξηε Ννκάξρα, θύξηε Γήκαξρε,
θπξίεο θαη θύξηνη,
αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θνηηεηέο,
Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ θαη ησλ κειώλ
ηεο Σνπηθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ έλαξμε ηνπ
9νπ ζπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε απηόλ ηνλ σξαίν ρώξν ηνπ ζεάηξνπ "Κέθαινο", ηνλ νπνίν, επγελώο,
καο παξαρώξεζε ν Γήκνο Αξγνζηνιίνπ.
Όπσο είλαη γλσζηό, ν ζθνπόο ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο
είλαη ε πξναγσγή όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο βνηαληθήο επηζηήκεο θαη ε
πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο βνηαληθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, όπσο
επίζεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο.
Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε δηαπηζηώλνπκε, θάζε θνξά, ζηα πλέδξηα
ηεο Δηαηξείαο καο, όηη ηα κέιε ηεο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα
ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζθνπώλ. Ζ πξνζθνξά ηνπο ηόζν ζηελ βαζηθή
όζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα επξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ησλ
δηαθόξσλ θιάδσλ ηεο βνηαληθήο επηζηήκεο.
Ζ 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. Καη νη
Έιιελεο Βνηαληθνί ζπκβάιινπλ, πξάγκαηη, ζπκκεηέρνληεο δξαζηήξηα
είηε ζπιινγηθά ζηα πνιπάξηζκα ειιεληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα είηε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνζπάζεηα.
Φέηνο, πνπ ε Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία ζπκπιεξώλεη 22 ρξόληα
δσήο, έρνπκε ηελ ραξά λα δηαπηζηώζνπκε όηη είκαζηε κέιε κηαο
Δηαηξείαο δξαζηήξηαο, κε ζπλερή παξνπζία ζε όιεο ηηο επηδηώμεηο ηεο
επηζηήκεο καο.

ήκεξα, μεθηλάεη εδώ ζηελ όκνξθε Κεθαινληά, έλα λέν πλέδξην, ην
9ν, κε ηελ επρή όισλ καο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
ζπλαδέιθσλ καο, ζηνπο νπνίνπο επρόκαζηέ θαιή επηηπρία θαη θαιή
δηακνλή ζηελ θηιόμελε πόιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ.
Σειεηώλνληαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο
Δπηηξνπήο, ηελ Σνπηθή Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηδηαηηέξσο ηελ θ. Νίθε
Καηζνύλε, Πξόεδξν ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κεθαινληάο θαη
Ηζάθεο, πνπ εξγάζζεθε κε ηξόπνλ άνθλν θαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ
πξνεηνηκαζία απηνύ ηνπ πλεδξίνπ.
Πνιιέο επραξηζηίεο νθείινληαη επίζεο ζηνλ Ννκάξρε Κεθαιιελίαο
θαη Ηζάθεο θ. Γηνλύζην Γεσξγάην θαη ηνλ Γήκαξρν Αξγνζηνιίνπ θ.
Γεξάζηκν Φόξηε γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ καο παξείραλ, αιιά θαη ηελ
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ
πλεδξίνπ.
Δπραξηζηνύκε επίζεο όζνπο άιινπο, επγεληθά, ελίζρπζαλ νηθνλνκηθά
ή θαη κε άιινλ ηξόπν ηελ δηεμαγσγή απηνύ ηνπ πλεδξίνπ. Ηδηαίηεξεο θαη
ζεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε πξνο ηελ θ. Λία Μεηαμά γηα ηελ
γελλαηόδσξε θηινμελία πνπ καο πξνζθέξεη απόςε ζην Ξελνδνρείν
Méditerranée.
Κπξίσο όκσο, επηζπκώ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο
ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο λένπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, πνπ ήιζαλ
λα ιάβνπλ κέξνο ζην πλέδξηό καο.
Κπξίεο θαη θύξηνη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζαο επραξηζηνύκε ζεξκά πνπ
καο ηηκάηε ζήκεξα κε ηελ παξνπζία ζαο θαη παξαθαιώ ηνλ Ννκάξρε
Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θ. Γηνλύζην Γεσξγάην λα θεξύμεη ηελ έλαξμε
ηνπ πλεδξίνπ.

Πξαθηηθά 9νπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο, 2002

ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΘΔΟΓΩΡΟ
1948 – 2001
Δίρα ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ από θνληά ηνλ Θόδσξν Αξακπαηδή θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 6νπ επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο, ην 1996 ζηε
Κύπξν θαη ηελ ηύρε λα αλαπηύμνπκε κηα βαζηά, αιιά δπζηπρώο ζύληνκε θηιηθή ζρέζε.
Σπλαληεζήθακε γηα ηειεπηαία θνξά ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε, ην Μάην ηνπ 2000, ζηα
πιαίζηα ηνπ 2νπ Βαιθαληθνύ βνηαληθνύ ζπλεδξίνπ. Ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή από ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε εκθαλίζζεθαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ θαη άξρηζε
λα δίλεη ηε δηθή ηνπ κάρε. Μηα κάρε πνπ γηα ην Θόδσξν ήηαλ δηπιή, κηα γηα ηε δσή θαη
κηα γηα λα πξνιάβεη λα νινθιεξώζεη ην κεγάιν ηνπ έξγν «Γέλδξα θαη ζάκλνη ζηελ
Διιάδα» κε ηε δεκνζίεπζε θαη ηνπ δεύηεξνπ ζρεηηθνύ ηόκνπ. Παξά ην γεγνλόο όηη γηα
θάπνηα ζηηγκή όινη πηζηέςακε , ή κάιινλ ζέιακε λα ειπίδνπκε ,όηη ζα ηα θαηαθέξεη θαη
κε ηνπο δπν ζηόρνπο ηειηθά δελ ηα θαηάθεξε κε ηνλ πξώην.
Σην ζπλέδξην ηεο Βνηαληθήο Δηαηξείαο ζηε Πάηξα, ην Φζηλόπσξν ηνπ 2000, έζηεηιε
ηελ αλαθνίλσζε - ζπκκεηνρή ηνπ αιιά δελ κπόξεζε λα ηαμηδέςεη θαη λα ζπκκεηάζρεη
απηνπξνζώπσο ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ .
Νσξίο ηελ Άλνημε ηνπ 2001 πξόιαβε λα πηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ νινθιεξσκέλν ην
δεύηεξν ηόκν ηνπ έξγνπ ηνπ « Γέλδξα θαη ζάκλνη ζηελ Διιάδα» αιιά δελ πξόιαβε λα
πηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηε θσηνγξαθηθή ηνπ κεραλή θαη λα εθδξάκεη ζηε θύζε πνπ
ηόζν αγαπνύζε.
Έθπγε ζηηο 18 Μαίνπ ηνπ 2001 αθήλνληαο έλα δπζαλαπιήξσην θελό ζηε νηθνγέλεηα
ηνπ, ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ηνπ Τ.Δ.Ι Καβάιαο, ζηε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Γξάκαο,
ζην νηθνινγηθό θίλεκα θαη ζηε βνηαληθή θνηλόηεηα.
Η Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία (Δ.Β.Δ.), κε απόθαζε ηεο Γ.Σ (10/5/ 2002),
εθηηκώληαο ηε πξνζθνξά ηνπ Θόδσξνπ Αξακπαηδή ζηε Βνηαληθή επηζηήκε θαη
ηηκώληαο ηε κλήκε ηνπ, κνπ αλέζεζε λα θάλσ κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηε
πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ηνπ θαη ην ζρεηηθό ζεκείσκα λα πεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά
ηνπ 8νπ ζπλεδξίνπ ηεο Δ.Β.Δ.
Από ηε πιεπξά κνπ ζεσξώ ζθόπηκν αθνύ δώζσ, πνιύ ζπλνπηηθά, θάπνηα
βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Θ. Αξακπαηδή, ζα αθήζσ λα κηιήζνπλ γηα ηε πξνζσπηθόηεηα,
ην έξγν θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ ειιεληθή θύζε εθπξόζσπνη νξγαλώζεσλ θαη θνξέσλ
κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζζεθε, θαηά θαηξνύο.
Βηογραθηθά ζηοητεία
Ο Θ. Αξακπαηδήο γελλήζεθε ην 1948 ζηελ Αμηνύπνιε Κηιθίο. Τν 1966 ηειείσζε
ην Λύθεην Αμηνύπνιεο θαη ην 1971 πήξε ην πηπρίν ηεο Γαζνινγίαο από ηε
Γεσπνλνδαζνινγηθή Σρνιή ηνπ Α.Π.Θ. Από ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. πήξε θαη ην δηδαθηνξηθό ηνπ δίπισκα πάλσ ζην ζέκα
«Μεηαβοιές δαζηθώλ εδαθώλ προθαιούκελες από ηελ εθτέρζφζε θαη ηε
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γεφργηθή θαιιηέργεηα». Καηά ηελ δηάξθεηα ηόζν ησλ πξνπηπρηαθώλ όζν θαη ησλ
κεηαπηπρηαθώλ ηνπ ζπνπδώλ δηαηέιεζε ππόηξνθνο ηνπ Ι.Κ.Υ.
Γεκηνύξγεζε νηθνγέλεηα κε ηελ «αγαπεκέλε» ηνπ Μαγδαιελή ( ην γέλνο
Σθαλδάιε), δηθαζηηθό θαη απέθηεζε δύν παηδηά, ηελ Δηξήλε θαη ην Γηάλλν, «ηα
κνλάθξηβα ηνπ».
Δξγάζηεθε, σο Γαζνιόγνο, πξώηα ζηελ Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηε βηνκεραλία θαη ζηε Γηεύζπλζε Γαζώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
Μεηά από έλα ζύληνκν πέξαζκα από ην Τ.Δ.Ι. ηεο Πάηξαο, ζπλερίδεη ηελ
αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα σο επίθνπξνο θαζεγεηήο (1986-1989) θαη σο θαζεγεηήο
(1989-2001) ζην ηκήκα Γαζνπνλίαο ηνπ Τ.Δ.Ι. Καβάιαο ην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηνπ
ζηε πόιε ηεο Γξάκαο. Η θύξηα δηδαθηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα εζηηάδεηαη ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γαζηθήο Δδαθνινγίαο θαη ηεο Γαζηθήο Βνηαληθήο θαη
ζπλέγξαςε ζρεηηθέο δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Τ.Δ.Ι.
Τε πεξίνδν απηή ε αγάπε ηνπ γηα ηελ ειιεληθή θύζε θαη ηελ Διιεληθή Φισξίδα
κεηαηξέπεηαη ζε θύξηα επηζηεκνληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα
ην επηζηεκνληθό θαη ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν πνπ αθνινπζεί. Σπκκεηέρεη ελεξγά ζηα
ζπλέδξηα ηεο Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο θαη ζε άιια πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη
ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό θαη παξνπζηάδεη επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο πνπ
ζπκβάινπλ ζηε θαιύηεξε γλώζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. Όπσο είλαη θπζηθό, ζηηο
επηζηεκνληθέο ηνπ αλαθνηλώζεηο έκθαζε δίλεηαη ζηε ρισξηδηθή εμεξεύλεζε πεξηνρώλ
ηεο Βνξείνπ Διιάδαο (όξε Μελνίθην θαη Πάηθν).Απνηέιεζκα ησλ εμεξεπλήζεσλ
απηώλ είλαη ν εληνπηζκόο θπηηθώλ ηάρα λέσλ γηα ηελ Διιάδα ( Spiraea
chamaedryfolia, Paeonia mascula susp. triternata) , αιιά θαη ε δηεύξπλζε ησλ
πεξηνρώλ εμάπισζεο αξθεηώλ άιισλ.
Σπκκεηέρεη επίζεο ελεξγά ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ,
όπσο ην "Νatura 2000". θαη ζηε ζύληαμε κειεηώλ (βι. κειέηε αλάπιαζεο ηνπ
ζπειαίνπ Μααξά Γξάκαο) πνπ είραλ σο ζηόρν ηε αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ ηεο
ρώξαο καο..
Tν θπξίσο ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη ηα βηβιία:
• "Αγξηνινύινπδα ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Γξάκαο" Έγρξσκν, 74 ζει., έθδνζε
Τ.Δ.Γ.Κ. Γξάκαο θαη Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο, 1997.
• «Θάκλνη θαη Γέλδξα ζηελ Διιάδα ηόκνο Ι», Έγρξσκν, κεγάινπ ζρήκαηνο 310
ζει., έθδνζε Τ.Δ.Ι. Καβάιαο θαη Οηθνινγηθή ΚίλεζεΓξάκαο. Γξάκα 1998.
• «Θάκλνη θαη Γέληξα ζηελ Διιάδα, ηόκνο II”, Έγρξσκν, κεγάινπ ζρήκαηνο, 456
ζει., έθδνζε Τ.Δ.Ι. Καβάιαο θαη Οηθνινγηθή ΚίλεζεΓξάκαο. Γξάκα 2001.
Όπσο θαίλεηαη από ην ηίηιν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ν Θόδσξνο Αξακπαηδήο
δελ ζπνύδαζε Βνηαληθή κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, ηελ Βνηαληθή ηελ αγάπεζε κέζα
από ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε θύζε, γεληθόηεξα θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο
Διιάδαο, εηδηθόηεξα. Γη απηό θαη ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν, ζην ζύλνιν ηνπ,
ραξαθηεξίδεηαη από κηα αγσλία λα αλαδείμεη, κέζα από ην θσηνγξαθηθό θαθό, ή κέζα
από ηελ αλαδήηεζε ζύλδεζεο ησλ θπηώλ κε κύζνπο, έζηκα θαη παξαδόζεηο, ην κεγαιείν
ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη απηό λα ην κεηαιακπαδέςεη ηόζν ζηνπο εηδηθνύο, όζν θαη
ζην κέζν πνιίηε πνπ δείρλεη επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο νκνξθηέο ηεο
ειιεληθήο θύζεο. Η ηάζε απηή βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη εηο βάξνο ηεο
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επηζηεκνληθήο αιήζεηαο θαη όια ηα πνλήκαηα ηνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη
ηδηαίηεξα ην δίηνκν έξγν ηνπ « Γέλδξα θαη Θάκλνη ζηελ Διιάδα » απνηεινύλ πνιύηηκεο
ζπκβνιέο ζηε πξνζπάζεηα απνγξαθήο θαη κειέηεο ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο.
Έγραυαλ γηα ηολ άλζρφπο θαη επηζηήκολα Θόδφρο Αρακπαηδή
«…Με ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ζην ρέξη αλέβαηλε, θαηέβαηλε, ζθαξθάισλε ζε βξάρνπο
θαη πιαγηέο, γνλάηηδε, πξνζθπλνύζε, ηθέηεπε θαη ην πην ηαπεηλό ινπινπδάθη λα ηνπ
θαλεξώζεη ηηο κπζηηθέο νκνξθηέο ηνπ. Κη εθείλν ηνπ απνθάιππηε θόζκνπο άγλσζηνπο,
ιεπηνκέξεηεο εθπιεθηηθέο, νκνξθηά αλείπσηε. Δθείλνο ηόηε καγεκέλνο, γνεηεπκέλνο,
επηπρήο ηα απνηύπσλε θαη ηα απνζαλάηηδε κέζα ζην θαθό αιιά θαη ζηε ςπρή ηνπ. Καη όιε
απηή ε επαθή ηνπ κε ηελ απόιπηε νκνξθηά ηνλ εκπινύηηδε θαη κε κηα πνηεηηθή δηάζεζε θαη
αίζζεζε εκθαλέζηαηε θαη ζηελ όιε ηνπ εηθόλα θαη ζηνλ ιόγν ηνπ γξαπηό θαη
πξνθνξηθό….. Δίρε ηόζε αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπ ν Θόδσξνο θαη ηόζε δύλακε ςπρήο θαη
ζέιεζεο, ώζηε θαηόξζσζε λα εμαληιήζεη θαη ηα ρξνληθά όξηα πνπ ηνπ έζεζαλ νη γηαηξνί
θαη λα νινθιεξώζεη ην δεύηεξν ηόκν ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηνπ…. Κη εθείλν, ιεο γηα λα ηνλ
αληακείςεη, βγήθε θαηαπιεθηηθό θαη ζε πεξηερόκελν θαη ζε εθηύπσζε….Καη επηύρεζε λα
ην δεη, λα ην πηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ, λα ην ρατδέςεη…».
Νίθε Κοθθηλίδοσ, κέιος ηες ζσληαθηηθής οκάδας ηες δηκεληαίας εθεκερίδας
ηες Οηθοιογηθής θίλεζες Γράκας (1).
«..Η δσή έρεη απνδείμεη όηη, όπνηνο εκκέλεη κε εξσηηθό πάζνο θαη θινγεξό
ελδηαθέξνλ, κε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα, ζε απηό πνπ απνηειεί ην εζσηεξηθό ηνπ
"ζαξάθη", ηόηε ε πξνζπάζεηα ηνπ απνδίδεη γιπθείο θαξπνύο θαη ιακπξά απνηειέζκαηα.
Ο Θεόδσξνο Ι. Αξακπαηδήο κε ηνλ πξώην ηόκν ηνπ έξγνπ ηνπ "Θάκλνη θαη
Γέληξα ζηελ Διιάδα" (Γξάκα 1998), πνπ εθδόζεθε από ηελ Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο
θαη ην Σ.Δ.Ι. Καβάιαο κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, έρεη δώζεη
ζαθέζηαηα δείγκαηα ηνπ πάζνπο ηνπ γηα ηνπο ζάκλνπο θαη ηα δέληξα ηεο ρώξαο καο,
θαηαζέηνληαο κηα πινύζηα ζπγθνκηδή, κέξνπο ηεο ρισξίδαο ηνπ ηόπνπ καο, θαη
απνθαιύπηνληαο έηζη έλα άγλσζην θαη πνιύηηκν "πιηθό" ηεο ειιεληθήο γεο……
..Η λέα ζπγθνκηδή ηνπ ζπγγξαθέα, πινπζηόηεξε από ηελ πξώηε, παξνπζηάδεηαη ζην
δεύηεξν ηόκν. Σνλ ζπγραίξσ γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαη εύρνκαη λα βξεη πνιινύο θαη
άμηνπο κηκεηέο.»
Ζιίας Μπερηάηος, η. Γεληθός Γρακκαηέας ΤΠΔΥΩΓΔ (2).
«..Ο Θόδσξνο Αξακπαηδήο ήηαλ έλαο μερσξηζηόο άλζξσπνο, έλαο γνεηεπηηθόο θαη
εμαηξεηηθά θηιηθόο κε ηνπο καζεηέο ηνπ δάζθαινο, γη' απηό θαη αγαπήζεθε ηδηαίηεξα.
Γηα ηελ Οηθνινγηθή Κίλεζε ππήξμε έλαο αγαπεηόο θίινο, έλαο πνιύηηκνο ζπλεξγάηεο,
έλαο εμαηξεηηθά σξαίνο άλζξσπνο, ε απνπζία ηνπ νπνίνπ αθήλεη κεγάιν θελό.
Τπέξκεηξα εξγαηηθόο θαηόξζσζε κέζα ζην ζύληνκν δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ λα αθήζεη
έλα αμηόινγν ζπγγξαθηθό έξγν. Δηδηθά ην δίηνκν "Θάκλνη θαη Γέληξα ζηελ Διιάδα" κε
766 ζει. θαη 3500 θσηνγξαθίεο, κε ιεπηνκέξεηεο από θύιια, άλζε, θαξπνύο θαη
θινηνύο ησλ θπηώλ, πνπ ν ίδηνο ην ραξαθηήξηδε έξγν δσήο, απνηειεί κεγάιε
πξνζθνξά ζην ρώξν ηεο δαζνπνλίαο.
Σν έξγν απηό είλαη γξακκέλν κε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή, κπζνινγηθή, ηζηνξηθή,
θαξκαθεπηηθή θαη αηζζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ήξζε λα θαιύςεη ην θελό πνπ ππήξρε
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ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Βηβιηνγξαθία, πξνβάιινληαο ζπγρξόλσο ην
κεγαιείν ηεο Διιεληθήο θύζεο θαη ηεο δσήο γεληθόηεξα.
Δίρα ηελ επθαηξία θάπνηεο θνξέο λα βξεζώ καδί ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα
ζπγθεληξώζεη ην πιηθό ηνπ θαη λα εθηηκήζσ ηελ πνιύ πξνζεθηηθή θαη επίπνλε δνπιεηά
πνπ ρξεηάζηεθε, γηα λα ζπγγξάςεη απηό ην έξγν. Πεξπάηεζα καδί ηνπ ζηελ Πίλδν, ηε
Ρνδόπε, ηα ηελά ηνπ Νέζηνπ, ηα Βνπλά ηεο Λεθάλεο, ην ιεθαλνπέδην ηνπ Κάησ
Νεπξνθνπίνπ, ην Άγηνλ Όξνο θαη είδα θαη έδεζα ηελ αγάπε θαη ην πάζνο ηνπ γη' απηό
πνπ έθαλε. Η Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο είλαη ππεξήθαλε πνπ ζπλεξγάζηεθε καδί
ηνπ όρη κόλν γηα ηελ έθδνζε ησλ Βηβιίσλ ηνπ, αιιά θαη ζε πνιιά άιια ζέκαηα ηεο
θαζεκεξηλήο νηθνινγηθήο δξάζεο, όπνπ ε γλώκε ηνπ ήηαλ πάληνηε ρξήζηκε.
Κσρηάθος Γοκαηδόγιοσ, Φσζηθός, κέιος Οηθοιογηθής Κίλεζες Γράκας.(3).
«... Ο Θόδσξνο Αξακπαηδήο ελεξγνπνηήζεθε απηόβνπια ζηε καρόκελε Οηθνινγία
παζρίδνληαο λα καο κεηαγγίζεη ηνπο θξαδαζκνύο κηαο ιπηξσηηθήο νηθνζπλείδεζεο. Ο
ίδηνο απηνδειώζεθε "ακεηαλόεηνο εξαζηήο" ηεο ρισξίδαο καο, αθηεξώλνληαο ηε δσή
ηνπ κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηεο ζηελ απνθάιπςε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ
κεγαιείνπ ηεο θύζεο.
Αλόζεπηνο θη αιεζηλόο, κε απιόηεηα θαη βαζηά κεηξηνθξνζύλε, ζύλεζε θη
πςειόηαην ήζνο, ζπλέπεηα θη ππέξκεηξε εξγαηηθόηεηα. Οιόγηνκνο από επαηζζεζίεο θαη
θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο, ςπρήο.
Υαξαθηεξηζηηθά δηαθξηηηθόο θη αμηνπξεπήο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο επώδπλεο
ζεξαπείαο ηνπ. Απζεληηθά πνιέκηνο ηεο απιεζηίαο, ζηνπο αηζεξνδξόκνπο Βόγγνπο ηνπ
πιηζκνύ είρε ην καξάδη ελόο παξόληνο λα νιηζζαίλεη ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ αμηώλ.
πλεηδεηά ινηπόλ δηέθεπγε απόθνζκα ζηα θαηαθύγηα ησλ αλζνηόπσλ, ςαύνληαο ηελ
πιηθή απεμάξηεζε ζηκά ζηα αγξηνινύινπδα».
Φίιηππος φηερόποσιος, Καζεγεηής & Πρόεδρος ηοσ Σ.Δ.Η. Καβάιας (3).
Πεγές από ηης οποίες πάρζεθαλ ηα αποζπάζκαηα:
1. Καιεκέξα θπξα- Γε, αξηζκόο Φύιινπ 94, Μάξηηνο-Μάηνο 2001. Γηκεληαία
εθεκεξίδα ηεο Οηθνινγηθήο Κίλεζεο Γξάκαο.
2. Θεόδσξνο Αξακπαηδήο, 2001. Γέλδξα θαη ζάκλνη ζηελ Διιάδα, ηνκ. ΙΙ (πξόινγνο ).
Τ.Δ.Ι. Καβάιαο θαη Οηθνινγηθή Κίλεζε Γξάκαο. Γξάκα.
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Τξηεηήο θαηαγξαθή ελαπνζέζεσλ γύξεο κέζσ εηδηθώλ παγίδσλ ζηα
Πηέξηα όξε
Αζαλαζηάδεο N., Γεξαζηκίδεο A., Γξηβαιηάξε Α., Παλαγησηίδεο Σ., Διεπζεξηάδνπ Δ. &
Θενδσξόπνπινο Κ.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε

Σηνηρεία θαηαθξεκληζκάησλ ζύγρξνλεο γύξεο ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ έμη παγίδσλ
γύξεο (κε αξίζκεζε 1 έσο 6), νη νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ θαηά κήθνο κηαο δηαηνκήο ζηε
δπηηθή πιεπξά ησλ Πηεξίσλ νξέσλ, αθνινπζώληαο ηε δηαδνρή ησλ αλώηεξσλ δσλώλ
βιάζηεζεο. Η παγίδα 1 ηνπνζεηήζεθε ζε κε δαζσκέλε έθηαζε, πάλσ από ηα
δελδξνόξηα, ε 2 ζηα δαζνόξηα ηεο Pinus sylvestris, ελώ νη 3 θαη 4 ζε δάζνο Pinus
sylvestris. Η παγίδα 5 ηνπνζεηήζεθε ζε κηθηέο ζπζηάδεο Pinus sylvestris – Pinus nigra
θαη ε 6 κέζα ζε ακηγή ζπζηάδα Pinus nigra. Η θαηαγξαθή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ
γύξεο έγηλε ηελ πεξίνδν από ην ηέινο Μαΐνπ 1996 κέρξη ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ 1998.
Με βάζε ηηο ηηκέο ησλ θαηακεηξεζέλησλ γπξενθόθθσλ αλά έηνο γηα θάζε παγίδα
ζρεδηάζηεθαλ δηαγξάκκαηα πνζνζηηαίσλ ηηκώλ θαη ηηκώλ εηζξνήο γύξεο (ελαπόζεζε
γπξενθόθθσλ αλά cm2 θαη έηνο). Η ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ γύξεο
κε ηελ πεξηβάιινπζα βιάζηεζε θάζε παγίδαο δείρλεη όηη ηα ζπζηαηηθά ηεο βιάζηεζεο
ηνπηθήο ή/θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο αληηπξνζσπεύνληαη ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν
βαζκό από ηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο γύξεο.

Three-year record of pollen deposition in Pieria mountains using
special traps
Athanasiadis N., Gerasimidis A., Drivaliari A., Panajiotidis S., Eleftheriadou E. &
Theodoropoulos K.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract

Data of modern pollen deposits were collected using six pollen traps (numbered 1 to
6) which were placed along a transect in the west side of Pieria mountains, in
correspondence with the altitudinal sequence of the higher vegetation zones. Trap 1 was
placed in a non-forested area above the tree-limits, trap 2 in the tree-limits of Pinus
sylvestris, while 3 and 4 inside a forest of Pinus sylvestris. Trap 5 was placed in an area
with mixed stands of Pinus sylvestris - Pinus nigra and trap 6 inside a pure stand of
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Pinus nigra. The recording of pollen deposits was documented during the period end of
May 1996 until end of October 1998. Diagrams of percentages and pollen influx values
(deposition of pollen grains per cm2 per year) were constructed on the basis of the pollen
grains counted per year for each trap. Comparison of the pollen deposition values with
the surrounding vegetation of each trap shows that, the components of the local and/or
the neighbouring vegetation are represented to a greater or lesser extend by the
corresponding pollen types.
Εηζαγσγή
Έλα θξίζηκν ζεκείν ζηηο έξεπλεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο, κε ηε κέζνδν
αλάιπζεο γύξεο, απνηειεί ν βαζκόο αληηπξνζώπεπζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
βιάζηεζεο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηύπνπο γύξεο πνπ πξνέξρνληαη από απηά. Δπηπιένλ,
ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο
πεξηνρήο πξνέιεπζεο ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ γύξεο, αλ δειαδή πξνέξρνληαη από ηελ
εγγύηεξε πεξηνρή ή πξνέξρνληαη από πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο
από ην ζεκείν ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ (πξνθίι) ηεο έξεπλαο. Άκεζεο απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα απηά δελ είλαη δπλαηό λα δνζνύλ, αθνύ είλαη άγλσζηε ε εηθόλα ηεο
βιάζηεζεο θαηά ην παξειζόλ. Υπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ,
πνπ λα βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ από ζύγρξνλεο
παξαηεξήζεηο. Έλα θαιό "εξγαιείν" γηα ην ζθνπό απηό απνηεινύλ νη παγίδεο γύξεο,
πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηα θαηαθξεκλίζκαηα γύξεο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ
ηεο αληηπξνζώπεπζεο ησλ δηάθνξσλ taxa, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηε βιάζηεζε ηεο
εγγύηεξεο ή επξύηεξεο πεξηνρήο.
Σηελ Διιάδα εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ε ρξεζηκνπνίεζε παγίδσλ γύξεο ζηα
πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο FOREST (No ENV4 CT95-0063). Τα
απνηειέζκαηα ηεο ηξηεηνύο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ
παξνύζα εξγαζία. Δγθαηαζηάζεθαλ, ζπλνιηθά, έμη παγίδεο, πνπ απνηεινύλ
ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ ηύπνπ Tauber (Tauber 1974, Hicks & Hyvarinen 1986).
Πεξηνρή έξεπλαο
Oη παγίδεο γύξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηε δπηηθή πιεπξά ησλ Πηεξίσλ νξέσλ, επί κηαο
δηαηνκήο κήθνπο 9 km πεξίπνπ θαη ζε πςόκεηξν από 1200 κέρξη 2000 m. Η δηαηνκή
αξρίδεη (ρακειά) από ηελ πεξηνρή εμάπισζεο ηεο Pinus nigra θαη πεξλώληαο από ηελ
πεξηνρή κηθηώλ ζπζηάδσλ Pinus nigra - Pinus sylvestris θαη ακηγνύο εκθάληζεο ηεο
ηειεπηαίαο, θαηαιήγεη (πςειά) πάλσ από ηα δελδξνόξηα ηεο δαζηθήο πεύθεο.
Τν θιίκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη πγξό επεηξσηηθό, κε κηθξήο
δηάξθεηαο ζεξκά θαινθαίξηα θαη δξηκείο ρεηκώλεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία
ησλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Μ. Σ. Βειβελδνύ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε
ππεξζαιάζζην ύςνο 500 m θαη ζε απόζηαζε 7 km πεξίπνπ δπηηθά από ην θέληξν ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο (Γεξαζηκίδεο 1985).
Σηα Πηέξηα όξε εκθαλίδνληαη, κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ, νη αθόινπζεο δώλεο
βιάζηεζεο: Φακειά, ε Quercetalia ilicis, όπνπ θπξηαξρνύλ νη αεηζαιείο ζάκλνη. Πάλσ
από απηήλ, ε Quercetalia pubescentis, όπνπ αλαπηύζζνληαη κηθηά δξπνδάζε θαη, θαηά
ζέζεηο, ζπζηάδεο ηεο Pinus nigra. Σηελ ίδηα δώλε εκθαλίδνληαη ακηγείο ή κηθηέο
ζπζηάδεο ηεο Castanea. Αθνινπζεί ε Fagetalia, κε δάζε Fagus, θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή
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πιεπξά ησλ Πηεξίσλ, Pinus nigra θαη, πεξηνξηζκέλα, Abies. Η αλώηεξε δαζηθή δώλε
Vaccinio-Piceetalia αληηπξνζσπεύεηαη από δάζε Pinus sylvestris. Τέινο, πάλσ από ηα
δαζνόξηα εκθαλίδεηαη ε Astragalo-Acantholimonetalia, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
παξνπζία λαλσδώλ ζάκλσλ, όπσο Juniperus nana, Vaccinium myrtillus θαη Daphne
oleoides.
Θέζε ησλ παγίδσλ γύξεο θαη ε πεξηβάιινπζα βιάζηεζε
Η γεσγξαθηθή ζέζε ησλ παγίδσλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε βιάζηεζε ζε
αθηίλα 500 m γύξσ από απηέο, δίδνληαη ζηνλ Πίλ. 1. Τα ζηνηρεία βιάζηεζεο ηεο
πεξηνρήο γύξσ από θάζε παγίδα πξνέξρνληαη από ράξηε βιάζηεζεο, πνπ ζρεδηάζηεθε
κε ππόβαζξν γεσγξαθηθό ράξηε, νξζνθσηνράξηε θαη αεξνθσηνγξαθίεο, ζε ζπλδπαζκό
θαη κε επηηόπηεο παξαηεξήζεηο.
Σπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γύξεο
Οη παγίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ηέιε Μαΐνπ 1996 θαη αληηθαηαζηάζεθαλ ζηα ηέιε
Οθησβξίνπ 1996, 1997 θαη 1998. Η αξρηθή εγθαηάζηαζή ηνπο έγηλε κεηά ηελ έλαξμε
ηεο αλζνθνξίαο ησλ πεξηζζόηεξσλ δαζηθώλ εηδώλ (Αζαλαζηάδεο 1986), κε πηζαλό
απνηέιεζκα ηε κε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εηήζησλ θαηαθξεκληζκάησλ γύξεο,
όπσο έγηλε ηα δύν επόκελα έηε. Καηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 1998, ε παγίδα 4 βξέζεθε
θαηεζηξακκέλε θαη έηζη δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα. Δπίζεο, ε παγίδα 2 βξέζεθε ην ίδην
έηνο ζε κε θαλνληθή θαηάζηαζε θαη, επνκέλσο, νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο δίλνληαη κε
επηθύιαμε.
Η εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παγίδσλ αθνινύζεζε ηε
κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο E.P.M.P. (Hicks et al. 1996). Καηά ηε κηθξνζθόπεζε
ησλ δεηγκάησλ θαηαγξάθεθαλ όινη νη παξαηεξεζέληεο γπξεόθνθθνη, κέρξη λα
ζπκπιεξσζεί αξηζκόο ηνπιάρηζηνλ 500 γπξενθόθθσλ δέλδξσλ. Ο ππνινγηζκόο ησλ
πνζνζηηαίσλ ηηκώλ, γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαγξακκάησλ, έγηλε επί ηνπ
εθάζηνηε αζξνίζκαηνο γπξενθόθθσλ, ζην νπνίν δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα ζπόξηα ησλ
πηεξηδνθύησλ θαη ησλ πδξνθύησλ. Οη ηηκέο ζηα δηαγξάκκαηα εηζξνήο αλαθέξνληαη
ζηελ ελαπόζεζε γπξενθόθθσλ αλά cm2 θαη αλά έηνο. Σηα ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα,
πνζνζηηαίσλ ηηκώλ θαη ηηκώλ εηζξνήο γύξεο (Δηθ. 1), πνπ ζρεδηάζηεθαλ
ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα EXCEL, νκαδνπνηνύληαη νη ηηκέο γπξενθόθθσλ
δέλδξσλ (ΓΓ), ζάκλσλ (ΓΘ) θαη πνσδώλ (ΓΠ) θαη δίλνληαη, γηα θάζε παγίδα, νη κέζεο
ηηκέο ησλ ηξηώλ εηώλ. Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ αλαιπηηθνύ δηαγξάκκαηνο εηζξνήο (Δηθ. 2)
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό ησλ πξνγξακκάησλ TILIA θαη TILIA.GRAPH (Grimm
1991).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Ο ζηαδηαθόο πεξηνξηζκόο ησλ ηηκώλ ΓΓ, από ηελ 6 πξνο ηελ 1 παγίδα, ζηα
ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα πνζνζηηαίσλ ηηκώλ θαη εηζξνήο γύξεο (Δηθ. 1),
αληηθαηνπηξίδεη ηε κείσζε ηεο αλαινγίαο δαζηθή - κε δαζηθή βιάζηεζε θαζώο
απμάλεηαη ην πςόκεηξν (Πίλ. 1). Σηηο παγίδεο 1 θαη 2, ηόζν νη πνζνζηηαίεο ηηκέο όζν θαη
νη ηηκέο εηζξνήο ησλ ΓΓ είλαη απμεκέλεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο δελδξώδνπο
βιάζηεζεο ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ. Απηό νθείιεηαη ζηε δπλαηόηεηα
αλεκπόδηζηεο πξνζέγγηζεο ζηηο παγίδεο απηέο γπξενθόθθσλ από πεξηζζόηεξν
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Πίλαθαο 1. Θέζε ησλ παγίδσλ γύξεο θαη πεξηγξαθή ηεο πεξηβάιινπζαο βιάζηεζεο.
Παγίδα Σπληεηαγκέλεο Υςόκεηξν
m

Δίδνο βιάζηεζεο

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή θαη
θάιπςε (%) ηεο βιάζηεζεο

1

22°10'13"Δ
40°14'19" Ν

1990

Φνξηνιηβαδηθή έθηαζε Πόεο 70%.
Ναλώδεηο ζάκλνη (Vaccinium
myrtillus,
Juniperus
nana,
Bruckenthalia spiculifolia ζε
αλαινγία 5:4:1) 80%.
Pinus sylvestris (κεκνλσκέλα
δέλδξα θαη ζάκλνη) 5%.

2

22°10'01" Δ
40°14'27" Ν

1870

3

22°10'15" Δ
40°15'34" Ν

1645

Φνξηνιηβαδηθή έθηαζε
60%
Γάζνο P. sylvestris
40%

4

22°09'55" Δ
40°16'27" Ν

1500

Γάζνο P. sylvestris
Πόεο 40%.
85%
Γέλδξα (Pinus sylvestris) 70%.
Φνξηνιηβαδηθή έθηαζε
15%

5

22°09'15" Δ
40°17'06" Ν

1450

Μηθηό δάζνο P.
sylvestris - P. nigra
70%
Γάζνο P. sylvestris
20%.
Φνξηνιηβαδηθή έθηαζε
10%

Πόεο 40%. Θάκλνη (Juniperus
communis) 5%.
Γέλδξα (Pinus sylvestris, Pinus
nigra) 75%.

6

22°10'11" Δ
40°18'20" Ν

1260

Γάζνο P. nigra

Πόεο 60%.
Θάκλνη (Juniperus communis)
5%.
Γέλδξα (Pinus nigra) 80%.

Φνξηνιηβαδηθή έθηαζε
90%
Γάζνο P. sylvestris
10%

Πόεο 60%.
Ναλώδεηο ζάκλνη (Juniperus
nana, Vaccinium myrtillus ζε
αλαινγία 8:2) 50%.
Γέλδξα (ή ζάκλνη) Pinus
sylvestris 15%.
Πόεο 40%. Ναλώδεηο ζάκλνη
(Juniperus nana) 40%
Θάκλνη (Juniperus communis,
Pinus sylvestris) 10%.
Γέλδξα (Pinus sylvestris) 50%.
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Παγίδεο

Πνζνζηηαίεο ηηκέο

Τηκέο εηζξνήο γύξεο

1

1

2

2

3

3

4

4
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6
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25%
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ΓΘ
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ΓΠ

0

20000

40000

60000

2

Γσρεόκοκκοι ανά cm και έτος

Εηθόλα 1. Σπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα γύξεο.
απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο. Μάιηζηα, ε παγίδα 1, πνπ είλαη πην εθηεζεηκέλε από ηελ 2
θαζώο βξίζθεηαη θνληά ζηελ θνξπθνγξακκή ησλ Πηεξίσλ, παξνπζηάδεη κεγαιύηεξεο
ηηκέο ΓΓ.
Η δηαθνξνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο απεηθνλίδεηαη ζηα
ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα θαη από ηηο πνζνζηηαίεο ηηκέο ΓΘ, νη νπνίεο είλαη
απμεκέλεο ζηηο παγίδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο. Οη απμεκέλεο ηηκέο ΓΘ
ζηηο παγίδεο 1 θαη 2, νθείινληαη ζηελ εμάπισζε ησλ λαλσδώλ ζάκλσλ Juniperus nana
ησλ πεξηνρώλ γύξσ από απηέο. Μεηαμύ ησλ δύν παγίδσλ, ζηελ 2 εκθαλίδνληαη
κεγαιύηεξεο ηηκέο ΓΘ θαη απηό ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπ Juniperus
nana ζηελ πεξηνρή ηεο παγίδαο απηήο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 1.
Αληίζεηα κε ηηο ηηκέο γύξεο ησλ μπισδώλ, νη ηηκέο ΓΠ, ζηα ζπγθεληξσηηθά
δηαγξάκκαηα, παξνπζηάδνπλ απμνκεηώζεηο από παγίδα ζε παγίδα, πνπ δελ κπνξνύλ λα
ζπζρεηηζηνύλ άκεζα κε ηελ πεξηβάιινπζα βιάζηεζή ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη, ζηηο
ηηκέο ΓΠ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γπξεόθνθθνη πνπ πξνέξρνληαη είηε από ηελ
ππνβιάζηεζε δαζώλ είηε από ηηο πόεο ησλ κε δαζσκέλσλ πεξηνρώλ. Πηζηόηεξε
αληηπξνζώπεπζε ηεο βιάζηεζεο ζηα θαηαθξεκλίζκαηα ηεο γύξεο εκθαλίδεηαη ζηελ
παγίδα 6, ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζε θιεηζηή δαζηθή πεξηνρή θαη γη'απηό δελ
πξνζεγγίδεηαη εύθνια από γπξενθόθθνπο κε δαζσκέλσλ πεξηνρώλ.
Σην αλαιπηηθό δηάγξακκα εηζξνήο (Δηθ. 2) παξηζηάλνληαη ηα δεδνκέλα εηζξνήο
γύξεο, αλά παγίδα θαη έηνο, ησλ taxa πνπ εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο. Τα
ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία, πνπ δίλνληαη από ην δηάγξακκα απηό, είλαη ηα παξαθάησ.
Σηνπο ΓΓ θπξηαξρεί ε γύξε Pinus, ζε ζπκθσλία κε ηελ επηθξάηεζε ησλ πεπθνδαζώλ
ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. Οη κηθξέο, θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο, ηηκέο γύξεο
Quercus θαη Fagus θαλεξώλνπλ ηελ πξνέιεπζε απηώλ από πεξηνρέο ηνπ επξύηεξνπ
ρώξνπ ησλ Πηεξίσλ, ελώ νη ηηκέο γύξεο Abies δελ είλαη αξθεηέο γηα λα παξαζηαζνύλ ζε
δηαγξάκκαηα. Από ηα ππόινηπα δέλδξα εληύπσζε πξνθαινύλ νη έληνλα απμεκέλεο
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Γπξεόθνθθνη x 1000 αλά cm2 θαη έηνο

Εηθόλα 2. Αλαιπηηθό δηάγξακκα εηζξνήο γύξεο.
ηηκέο γύξεο Castanea, ζηηο παγίδεο 3 θαη 4 θαηά ην 1997. Γάζνο θαζηαληάο ππάξρεη
ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ησλ Πηεξίσλ ζε απόζηαζε 7-8 km από ηηο παγίδεο 3 θαη 4. Η
γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ παγίδσλ απηώλ θαη ηνπ δάζνπο θαζηαληάο, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ επηθξάηεζε επλντθώλ αλέκσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο γύξεο θαη ε
πηζαλώο απμεκέλε αλζνθνξία ηνπ είδνπο ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο κπνξνύλ λα
αηηηνινγήζνπλ ην γεγνλόο. Σεκεηώλεηαη όηη, νη γπξενθόθθνη Castanea είλαη κηθξνί θαη
επνκέλσο εύθνια κεηαθεξόκελνη από ηνλ άλεκν ζε κεγάιεο απνζηάζεηο.
Σηνπο ΓΘ, κόλν νη ηηκέο γύξεο Juniperus επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή
δηαγξακκάησλ. Οη ηηκέο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο αξθεύζνπ ζηελ
βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, θαζώο ζηε βιάζηεζε ησλ πςειόηεξσλ πεξηνρώλ ην
Juniperus nana απνηειεί θπξίαξρν ζηνηρείν, ελώ ην Juniperus communis ζπλζέηεη, θαηά
θαλόλα, ην ζακλώδε όξνθν ησλ δαζώλ. Από ηα ππόινηπα ζακλώδε είλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε ππναληηπξνζώπεπζε ζηα θαηαθξεκλίζκαηα γύξεο ησλ Ericaceae θαη
ηδηαίηεξα ηνπ Vaccinium myrtillus, πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα δάζε ηεο Pinus sylvestris
θαη απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν ησλ πεξηνρώλ πάλσ από ηα δαζνόξηα.
Από ηα πνώδε, ηα Gramineae έρνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη ζηαζεξόηεξε παξνπζία
ηηκώλ εηζξνήο γύξεο, ρσξίο όκσο λα επηηξέπνπλ θάπνηα αμηόινγε παξαηήξεζε. Οη ηηκέο
ησλ ππόινηπσλ ΓΠ είλαη κηθξέο θαη δίλνληαη αζξνηζηηθά ζηα δηαγξάκκαηα ησλ ινηπώλ
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πνσδώλ. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη ηηκέο γύξεο Plantago, πνπ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα
απμεκέλεο ζηελ παγίδα 4, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ έληνλε παξνπζία ησλ θπηώλ απηώλ
ζην άλνηγκα πνπ ππάξρεη γύξσ από ηελ παγίδα.
Σύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ηξηεηνύο παξαηήξεζεο δηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρεη
ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ γύξεο θαη ηεο πεξηβάιινπζαο
βιάζηεζεο θάζε παγίδαο. Τα ζπζηαηηθά ηεο βιάζηεζεο ηνπηθήο ή/θαη πεξηθεξεηαθήο
εκβέιεηαο αληηπξνζσπεύνληαη ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό από ηνπο αληίζηνηρνπο
ηύπνπο γύξεο, πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζηηο παγίδεο. Η ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα
πεξηζζόηεξα έηε, κε ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ παγίδσλ, ζα βνεζήζεη ζηελ θαιύηεξε
απνζαθήληζε ησλ παξαηεξεζέλησλ ηδηαηηεξνηήησλ, θαζώο θαη ζηελ εμήγεζε ηεο
δηαθύκαλζεο ησλ ηηκώλ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ γύξεο από έηνο ζε έηνο.
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Απόθρηζε πιεζσζκώλ ηοσ Alyssum murale ζηελ επίδραζε Ni θαη Mn
Ακπνύ Οπληά Μ., Μπακπαιώλαο Γ. & Σπκεσλίδεο Λ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Μειεηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί ηνπ Alyssum murale [Α θαη Β (Βάβδνο
- Φαιθηδηθήο, πινύζηα ζε Ni), Γ (Γξακκέλε - Γξάκαο, πινύζηα ζε Mn)] σο πξνο ηε
βιαζηηθόηεηα ηνπο ζε ζξεπηηθό δηάιπκα κε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο Ni ή Mn, ην
δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ηνπο θαη ηε ζπζζώξεπζε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ από ηα εδάθε
όπνπ αλαπηύζζνληαη.
Παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βιαζηηθόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ θαη ηνπ
δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ζε ζρέζε πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ni ή Mn ζην ζξεπηηθό
δηάιπκα. Οη πιεζπζκνί από ηε Βάβδν παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξν πνζνζηό
βιαζηηθόηεηαο θαη κεγαιύηεξν δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ζην Ni, ελώ ν πιεζπζκόο ηεο
Γξακκέλεο - Γξάκαο παξνπζίαζε κεγαιύηεξν πνζνζηό βιαζηηθόηεηαο θαη κεγαιύηεξν
δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ζην Mn. Παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηε ζπγθέληξσζε
ηνπ Ni θαη Mn ζηα θπηά, κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα εδάθε όπνπ
αλαπηύζζνληαη.

Response of Alyssum murale populations to the effect of Ni and Mn
Abou Auda M., Babalonas D. & Symeonidis L.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Three different populations of Alyssum murale [A and B (Vavdos - Chalkidikis, rich
in Ni), C (Grammeni - Dramas, rich in Mn)] were studied in regard to their germination
in nutrient solution with different Ni or Mn concentrations, their index of tolerance and
the accumulation of various elements from the soils where they grow. There was a
negative correlation of both seed germination and tolerance index in relation to Ni or
Mn concentrations in the nutrient solution. The populations from Vavdos exhibited both
higher germination and higher index of tolerance in Ni, whereas the population from
Grammeni showed higher germination and higher index of tolerance in Mn. A positive
correlation between the Ni and Mn concentration in the plants and the element
concentration in the soil where they grow was also observed.
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Εηζαγφγή
Τν Mn θαη γηα κεξηθά θπηηθά είδε ην Ni ζεσξνύληαη νπζηώδε ζηνηρεία γηα ηελ
θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ (Brown et al. 1987, Yachandra et al. 1996). Δληνύηνηο,
ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θπηνηνμηθά. Η ηνμηθόηεηα ηνπ Μn
είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζε
όμηλα εδάθε (Sumner et al. 1991, Kitao et al. 1999), ελώ απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο Ni
ζηα εδάθε, όπσο ηα ζεξπεληηληθά, είλαη ε αηηία ηεο αξαηήο βιάζηεζεο ε νπνία ζπλήζσο
πεξηέρεη ελδεκηθά είδε πξνζαξκνζκέλα ζε ζεξπεληηληθά εδάθε (Kruckeberg 1984).
Η θησρή ρισξίδα ησλ ζεξπεληηληθώλ εδαθώλ, εθηόο ησλ απμεκέλσλ
ζπγθεληξώζεσλ ηνπ Ni ζην έδαθνο, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πςειέο
ζπγθεληξώζεηο Mg ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ρακειέο ζπγθεληξώζεηο Ca (Proctor θαη
Woodell 1975, Proctor θαη Cottam 1982). Τν αζβέζηην ζεσξείηαη ην βαζηθό ζηνηρείν ην
νπνίν ειαηηώλεη ηελ ηνμηθόηεηα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ηόζν ζην έδαθνο όζν θαη ζηηο
θαιιηέξγεηεο κε ζξεπηηθά δηαιύκαηα (Simon θαη Lefebvre 1977, Garland θαη Wilkins
1981). Σηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ε απόθξηζε ηξηώλ πιεζπζκώλ ηνπ Alyssum
murale ζηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ Ni ή Mn ζε όηη αθνξά: 1) ηε
βιαζηηθόηεηα ηνπο ζε ζξεπηηθό δηάιπκα 2) ην δείθηε αλζεθηηθόηεηαο 3) ηε
ζπζζώξεπζε δηαθόξσλ ζηνηρείσλ (Ni, Mn, Mg, Ca, Fe, K) ζηα θπηά (ξίδα, βιαζηόο θαη
θύιια), από όπνπ πξνέξρνληαη ηα ζπέξκαηα, αλάινγα κε ην εδαθηθό πεξηβάιινλ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Με πγξή θαύζε ζε κείγκα ΗΝΟ3-ΗClO4 (4:1) κεηξήζεθαλ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ
ζηνηρείσλ (Ni, Mn, Mg, Ca, Fe θαη K) ζε εδαθηθά θαη θπηηθά δείγκαηα (ξίδα, βιαζηόο,
θύιια) από ηξεηο δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο ηνπ Alyssum murale Waldstein and
Kitaibel (Α θαη Β από ηε Βάβδν Φαιθηδηθήο θαη Γ από ηε Γξακκέλε Γξάκαο) κε ηε
ρξήζε ηεο αηνκηθήο απνξξόθεζεο (Perkin Elmer 2380).
Από θάζε έλα από ηνπο ηξεηο πιεζπζκνύο ηνπ Alyssum murale ηνπνζεηήζεθαλ 30
ζπέξκαηα γηα πξνβιάζηεζε ζε θάςεο Petri ζε ζεξκνζηαηηθό θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο
211 oC. Έγηλαλ 3 επαλαιήςεηο.
Σε θάζε θάςα Petri πξνζηέζεθαλ αξρηθά 8 ml ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο Hoagland κε
δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο Ni ή Mn (0, 160, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 θαη 3000κΜ),
ελώ θάζε 2 εκέξεο γηλόηαλ πξνζζήθε κηθξήο πνζόηεηαο ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο. Καηά
ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο γηλόηαλ θαζεκεξηλόο έιεγρνο θαη
θαηαγξαθή ηεο βιαζηηθόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ ζε θάζε ζπγθέληξσζε δηαιύκαηνο. Σην
ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο (7ε κέξα) κεηξήζεθε ην κήθνο ησλ ξηδηδίσλ θαη ππνινγίζηεθε ν
δείθηεο αλζεθηηθόηεηαο.
Γ.Α. = κήθνο ξηδηδίσλ παξνπζία κεηάιινπ / κήθνο ξηδηδίσλ κάξηπξα.
Αποηειέζκαηα - σδήηεζε
Από ηνλ Πίλ. 1 θαίλεηαη θαζαξά όηη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ Ni ζηα θπηά (ξίδα,
βιαζηόο, θύιια) ζηνπο πιεζπζκνύο Α θαη Β βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ Ni ζην έδαθνο θαη όηη ην είδνο A. murale είλαη “ππεξζπζζσξεπηήο”
Ni (Baker & Brooks 1989, Μπακπαιώλαο & Κσλζηαληίλνπ 1989). Αληίζεηα, ηα θπηά
ηνπ πιεζπζκνύ Γ παξόηη αλαπηύζζνληαη ζε έδαθνο πινύζην ζε Mn πξνζιακβάλνπλ
ειάρηζηα πνζά Mn, είηε δηόηη δηαζέηνπλ κεραληζκό ν νπνίνο παξεκπνδίδεη ηελ
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Πίλαθας 1. Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, κέζεο ηηκέο κg/g μ.β., ζην έδαθνο θαη ζηα θπηά
(ξίδα, βιαζηόο θαη θύιια) ηνπ Alyssum murale από ηηο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο Α, Β
θαη Γ.

ηοητεία
Ni
Mn
Mg
Ca
Fe
K

Έδαθος
1963241
843103
10074310438
136081504
690124594
48034

Α
Ρίδα
718106
415
3714570
1779467
89885
2003456

Βιαζηός
985161
347
1757274
3535526
22497
1305198

Φύιια
8010310
9620
4815384
354672859
1895465
6225704

ηοητεία
Ni
Mn
Mg
Ca
Fe
K

Έδαθος
1187320
69079
1202338564
235632452
535034572
37738

Β
Ρίδα
50856
216
2897469
1677473
956115
2253461

Βιαζηός
68566
164
1683271
3480437
56315
1747371

Φύιια
3652290
94154
6037747
247531970
2576441
7250740

ηοητεία
Ni
Mn
Mg
Ca
Fe
K

Έδαθος
6712
10633802
77661232
1308339902
323004164
1470161

Γ
Ρίδα
193
438
38351
329002488
4510530
2253458

Βιαζηός
665
566
70376
367633655
25642
2110507

Φύιια
13218
14821
2114214
497504150
841124
8450810

πξόζιεςε ηνπ Mn “απνθιεηζηέο”, πηζαλώο ε απμεκέλε παξνπζία ζην έδαθνο θαη ε
πξόζιεςε ηνπ Ca δξα αληαγσληζηηθά πξνο ην Mn, είηε πηζαλώο γηαηί ην Mn δελ είλαη
ζε πξνζιήςηκε κνξθή (Giller et al. 1992). Τα εδάθε ησλ πιεζπζκώλ Α θαη Β
ραξαθηεξίδνληαη από πςειέο ζπγθεληξώζεηο Mg, ελώ ην έδαθνο από όπνπ πξνέξρεηαη
ν πιεζπζκόο Γ ραξαθηεξίδεηαη από πςειέο ζπγθεληξώζεηο Ca.
Η Δηθ. 1 δείρλεη ηε βιαζηηθόηεηα ησλ ηξηώλ πιεζπζκώλ Α, Β θαη Γ παξνπζία
δηαθόξσλ ζπγθεληξώζεσλ Ni ζην ζξεπηηθό δηάιπκα. Σε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο
παξαηεξείηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βιαζηηθόηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο Ni ζην
ζξεπηηθό δηάιπκα. Δίλαη γλσζηό όηη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο Ni αλαζηέιινπλ ηε
ζύλζεζε ηνπ DNA, RNA, πξσηετλώλ, ηεο βιαζηηθόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ θαη ηελ
αύμεζε ησλ αξηίβιαζησλ (Woolhouse 1983, Espen et al. 1997). Σηνπο ηξεηο
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Εηθόλα 1. Μεηαβνιή ηεο βιαζηηθόηεηαο ζπεξκάησλ ηνπ Alyssum murale από ηηο
πεξηνρέο A, B θαη Γ, ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο ληθειίνπ (0, 160, 500, 1000, 1500,
2000, 2500 θαη 3000 κΜ) θαηά ηε δηάξθεηα 7 εκεξώλ.
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Γείκτης ανθεκτικότητας

Εηθόλα 2. Μεηαβνιή ηεο βιαζηηθόηεηαο ζπεξκάησλ ηνπ Alyssum murale από ηηο
πεξηνρέο A, B θαη Γ, ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο καγγαλίνπ (0, 160, 500, 1000, 1500,
2000, 2500 θαη 3000 κΜ) θαηά ηε δηάξθεηα 7 εκεξώλ.
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Εηθόλα 3. Δπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ληθειίνπ (0, 160, 500, 1000, 1500, 2000,
2500 θαη 3000 κΜ) ζην δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ηνπ Alyssum murale από ηηο πεξηνρέο Α,
Β θαη Γ.

Γείκτης ανθεκτικότητας
(%)
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Εηθόλα 4. Δπίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καγγαλίνπ (0, 160, 500, 1000, 1500, 2000,
2500 θαη 3000 κΜ) ζην δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ηνπ Alyssum murale από ηηο πεξηνρέο Α,
Β θαη Γ.
πιεζπζκνύο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζην πνζνζηό βιαζηηθόηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο
κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο Ni ζην ζξεπηηθό δηάιπκα (Δηθ. 1). Τν πνζνζηό βιαζηηθόηεηαο
βξίζθεηαη ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ni ζην έδαθνο από όπνπ
πξνέξρνληαη ηα ζπέξκαηα, γεγνλόο ην νπνίν πηζαλώο δειώλεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ
πιεζπζκώλ απηώλ ζηε παξνπζία ηνπ Ni.
Σηελ Δηθ. 2 θαίλεηαη όηη νη δύν πιεζπζκνί Α θαη Β παξνπζηάδνπλ ην ίδην πξόηππν
θαη πνζνζηό βιαζηηθόηεηαο ζηε παξνπζία ηνπ Mn ζην ζξεπηηθό δηάιπκα. Υπάξρεη
αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπγθέληξσζεο Mn ζην ζξεπηηθό δηάιπκα θαη ηεο
βιαζηηθόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ. Αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο βιαζηηθόηεηαο ησλ
ζπεξκάησλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο Mn ζην ζξεπηηθό δηάιπκα παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ
πιεζπζκό Γ. Δίλαη γλσζηό όηη νη απμεκέλε παξνπζία Mn ζην κέζν αλάπηπμεο ησλ
θπηώλ πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο αύμεζεο ηνπο (Sumner et al. 1991, Kitao et al. 1999). Ο
πιεζπζκόο Γ παξνπζίαζε κεγαιύηεξν πνζνζηό βιαζηηθόηεηαο από ηνπο πιεζπζκνύο Α
θαη Β, ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο Mn, γεγνλόο ην νπνίν ππνδειώλεη
πξνζαξκνγή ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο Mn ζην έδαθνο από όπνπ
πξνέξρεηαη ν πιεζπζκόο.
Σηηο Δηθ. 3 θαη 4 δίλεηαη ν δείθηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ ηξηώλ πιεζπζκώλ κε βάζε
ην κήθνο ηνπ ξηδηδίνπ ησλ αξηίβιαζησλ 7 εκεξώλ παξνπζία δηαθόξσλ ζπγθεληξώζεσλ
Ni θαη Mn αληίζηνηρα. Φαίλεηαη θαζαξά όηη ν δείθηεο αλζεθηηθόηεηαο θάζε πιεζπζκνύ
ζην Ni (Δηθ. 3) βξίζθεηαη ζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ni ζην
ζξεπηηθό δηάιπκα. Σπγθξίλνληαο ηνπο ηξεηο πιεζπζκνύο κεηαμύ ηνπο δηαπηζηώλεηαη όηη
ε αλζεθηηθόηεηα ηνπο παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ni ζην
έδαθνο από όπνπ πξνέξρνληαη νη πιεζπζκνί, γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαηώλεη ηελ
πξνζαξκνγή ησλ πιεζπζκώλ ζηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπ Ni.
Σηελ Δηθ. 4 δίλεηαη ν δείθηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ πιεζπζκώλ Α, Β θαη Γ ζηηο
δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο Mn. Φαίλεηαη θαζαξά όηη ν δείθηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ
πιεζπζκνύ Γ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από έδαθνο πινύζην ζε Mn, είλαη κεγαιύηεξνο ζε
ζύγθξηζε κε ην δείθηε αλζεθηηθόηεηαο ησλ πιεζπζκώλ Α θαη Β ππνδειώλνληαο, όπσο
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θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ni, πξνζαξκνγή ζε απμεκέλε ζπγθέληξσζε Mn.
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Δπίδραζε ηες αηκοζθαηρηθής ρύπαλζες ζηα ιηπίδηα ηωλ κεκβραλώλ
ηωλ θύιιωλ ηοσ θσηού Nerium oleander L.
Αληύπα Δ. & Μειεηίνπ-Χξήζηνπ Μ. Σ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Παλεπηζηεκηνύπνιε
157 84 Αζήλα.
Περίιεψε
Σε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλε αλάιπζε ηεο ζύζηαζεο ησλ θύιισλ ηνπ θπηνύ Nerium
oleander L. ζε ιηπίδηα θαη ιηπαξά νμέα Χξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια από ζάκλνπο πνπ
αλαπηύζζνληαλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, κε δηαβάζκηζε ζηα επίπεδα ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ
θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ 16:0 ή θαη 18:0 ήηαλ κεγάιν. Από ηα αθόξεζηα ιηπαξά
νμέα επηθξαηνύζαλ ην 16:3 ή ην 18:3 θπξίσο αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο.
Σηα δη- θαη ηξηγιπθεξίδηα ην πνζνζηό ηνπ 18:3 ήηαλ κεγάιν ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια
ιηπίδηα. Σην δείγκα από ηελ Παηεζίσλ, πνπ είλαη ε πεξηζζόηεξν επηβαξεκέλε κε
αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πεξηνρή, ην 18:3 επηθξαηνύζε κεηαμύ όισλ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ
ησλ δη- θαη ηξηγιπθεξηδίσλ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πνζνζηό ηνπ 18:3 ήηαλ
κεγαιύηεξν ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν από ηηο άιιεο ηξεηο πεξηνρέο.

Impact of air pollution on membrane lipids of the leaves of Nerium
oleander L.
Antypa E. & Meletiou-Christou M. S.
Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis
157 84 Athens, Greece.
Abstract
An analysis of lipids and of their fatty acid composition in the leaves of Nerium
oleander was performed. The leaves were collected from shrubs that grow in the city of
Athens. Four sites were selected along a gradient of air pollutants concentration. In most
cases the percentage of the saturated fatty acids (16:0 and 18:0) was high. From the
unsaturated fatty acids either 16:3 or 18:3 predominated according to the sampling site.
The percentage of 18:3 in the di-and triglycerides was high in comparison to the other
lipid classes. Linolenic acid (18:3) predominated among all the fatty acids of the di-and
triglycerides in the sample from the site of Patission, which is the most polluted site. In
this case the percentage of 18:3 was higher than in the triglycerides that were separated
from the samples of the other three sites.
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Δηζαγωγή
Η εξγαζία απηή απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο εξγαζίαο (Σπάια et al. 2000) πνπ
έγηλε κε ζθνπό ηελ έξεπλα ηεο επίδξαζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζην
κεηαβνιηζκό ησλ ιηπηδίσλ ζε θύιια θπηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην αζηηθό πεξηβάιινλ
ηεο Αζήλαο. Δίλαη γλσζηό όηη ηα ιηπίδηα, ζαλ θύξηα ζπζηαηηθά ησλ θπηηαξηθώλ
κεκβξαλώλ, επεξεάδνληαη από κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (Harwood 1994,
Heath 1984, Sakaki 1998). Δίρε αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο (Σπάια et al. 2000) όηη ηα
επίπεδα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ηεο Αζήλαο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ
θύιισλ ησλ κειεηεζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ ζε νιηθά ιίπε, νύηε θαη ηε ζύζηαζε ησλ
νιηθώλ ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα. Δίρε αλαθεξζεί επίζεο όηη ελδερόκελεο αιιαγέο ζηε
ζπγθέληξσζε ή/θαη ηε ζύζηαζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ιηπηδίσλ κπνξεί λα
αιιειεπηθαιύπηνληαη. Φάλεθε ινηπόλ ε αλάγθε κηαο πεξηζζόηεξν αλαιπηηθήο κειέηεο
κε δηαρσξηζκό ησλ ιηπηδίσλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Γηα ην ζθνπό απηό
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια ηνπ θπηνύ Nerium oleander από ζάκλνπο πνπ αλαπηύζζνληαη
ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ δηαβάζκηζε ζηα επίπεδα ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Έγηλε δηαρσξηζκόο ησλ θσζθν- γιπθν- θαη νπδέηεξσλ
ιηπηδίσλ θαη αλάιπζε ηεο ζύζηαζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζε ιηπαξά νμέα. Τα
απνηειέζκαηα ζπδεηνύληαη κε βάζε ηε ζύζηαζε ησλ δηαθόξσλ ιηπηδίσλ ζε ιηπαξά
νμέα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ θάζε δείγκαηνο θαη ηα επίπεδα ξύπαλζεο ηεο
αληίζηνηρεο πεξηνρήο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Φπηηθό πιηθό. Χξεζηκνπνηήζεθαλ ώξηκα θύιια ηνπ θπηνύ Nerium oleander
(πηθξνδάθλε). Η ζπιινγή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 από ηέζζεξηο
πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ
αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ (Πίλ. 1).
Μέζνδνη. Η εθρύιηζε θαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ νιηθώλ ιηπώλ έγηλε κε
κίγκα ρισξνθνξκίνπ–κεζαλόιεο (2:1 θαη’ όγθν) ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ Winter
(1963). Ο δηαρσξηζκόο ησλ θσζθν-, γιπθν- θαη νπδέηεξσλ ιηπηδίσλ έγηλε κε
ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο. Δθαξκόζζεθε ε κέζνδνο ησλ Pohl et al. (1970), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Wiedmaier (1976) θαη ηε Μειεηίνπ-Χξήζηνπ (1986). Τα ιηπίδηα
πξνζδηνξίζζεθαλ πνηνηηθά ζύκθσλα κε ηνπο Wiedmaier (1976) θαη Μειεηίνπ-Χξήζηνπ
(1986). Η πδξόιπζε ησλ ιηπηδίσλ θαη ε κεηαηξνπή ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζε κεζπιεζηέξεο
έγηλε όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνλ Wiedmaier (1976). Από ην δηάιπκα ησλ κεζπιεζηέξσλ
κηα νξηζκέλε πνζόηεηα (2 κl) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αέξην ρξσκαηνγξαθία. Ο
δηαρσξηζκόο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ, ν πνηνηηθόο
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μεηά ηελ εθρύιηζε ησλ νιηθώλ ιηπώλ θαη ην δηαρσξηζκό ηνπο κε ρξσκαηνγξαθία
ιεπηήο ζηηβάδαο, ζε όια ηα δείγκαηα βξέζεθαλ νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο ιηπηδίσλ:
Φσζθαηηδπινρνιίλε (PC), θσζθαηηδπιαηζαλνιακίλε (PE), θσζθαηηδπιηλνζηηόιε (PI),
θσζθαηηδπινγιπθεξίλε
(PG),
θαξδηνιηπίλε
(CL),
ζνπιθνιηπίδηα
(SL),
δηγαιαθηνδπινδηγιπθεξίδηα (DGDG), κνλνγαιαθηνδπινδηγιπθεξίδηα (MGDG),
κνλνγιπθεξίδηα θαη εζηέξεο ηεο ζηεξόιεο (MG-ES), δη- θαη ηξηγιπθεξίδηα (D-TG). Οη
αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ Rf ησλ πην πάλσ ιηπηδίσλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλ. 2.
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Πίλαθας 1. Μέζεο κεληαίεο ηηκέο ξύπσλ (κg m-3), γηα ην CO (mg. m-3) ζηηο 3
πεξηνρέοθαη ν πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο έγηλε όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνπο Σπάια
et al. (2000).
Παηεζίωλ

Ν. Σκύρλε

SO2

CO

Καπλός

NO

NO2

O3

SO2

CO

Καπλός

NO

NO2

O3

Μαρη.

51

4.0

73

109

78

34

55

1.4

21

28

60

35

Απρ.

39

4.4

86

142

113

30

20

1.5

18

32

58

55

Μάηος

41

5.1

95

149

113

25

37

1.6

17

23

59

54

Ιούλ.

17

4.0

95

122

110

41

41

1.5

15

12

46

70

Ιούι.

33

3.7

89

100

112

47

30

1.1

15

31

46

81

Ασγ.

29

3.4

81

71

95

41

33

1.3

10

14

38

81

Σεπη.

39

5.1

121

137

107

20

16

1.4

11

32

34

60

Οθη.

31

5.1

99

157

93

23

49

2.2

19

45

60

31

Νοεκ.

55

6.7

111

197

90

15

65

2.1

30

46

44

30

Γεθ.

56

6.4

107

185

74

16

59

2.7

35

45

42

21

Ιαλ.

54

4.4

73

112

65

22

47

1.8

24

32

43

29

Φεβ.

61

5.1

90
143
Σπάηα

80

28

57

2.2

28

47

47

27

Μαρη.

-

-

-

-

29

73

Απρ.

-

-

-

-

28

86

Μάηος

-

-

-

-

22

91

Ιούλ.

-

-

-

-

-

-

Ιούι.

-

-

-

-

-

-

Ασγ.

-

-

-

-

-

-

Σεπη.

-

-

-

-

17

63

Οθη.

-

-

-

-

19

67

Νοεκ.

-

-

-

-

15

56

Γεθ.

-

-

-

-

11

57

Ιαλ.

-

-

-

-

15

-

Φεβ.

-

-

-

-

24

-

Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ θάζε ιηπηδίνπ ζε ιηπαξά νμέα, ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο βξέζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα πην θάησ ιηπαξά νμέα: από ηα κελ θνξεζκέλα
ην παικηηηθό (16:0) θαη ην ζηεαηηθό (18:0), από δε ηα αθόξεζηα ην 16:1, 16:3, ην ειατθό
(18:1), ην ιηλειατθό (18:2) θαη ην ιηλνιεληθό (18:3). Τα πνζνζηά ηνπο όκσο
θπκαίλνληαλ, θπξίσο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο (Δηθ. 1). Σε αξθεηέο
πεξηπηώζεηο βξέζεθαλ θαη θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα κε ιηγόηεξα από 16 άηνκα άλζξαθα
(14:0, 12:0 ή θαη ιηγόηεξα από 12). Έλα γεληθό ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν παξαηεξήζεθε
ζε όια ηα δείγκαηα θαη ζηα πεξηζζόηεξα ιηπίδηα, είλαη ην κεγάιν πνζνζηό ζπκκεηνρήο
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Πίλαθας 2. Ληπίδηα πνπ αληρλεύηεθαλ κε ρξσκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο θαη
αληίζηνηρεο ηηκέο Rf.

Ληπίδηο
PC
PI
PE
PG
SL
DGDG
CL
MGDG
MG-ES
D-TG

Παλ/πνιε
0,02
0,07
0,10
0,18
0,31
0,35
0,49
0,59
0,71
0,86

Rf
Ν.Σκύξλε
0,02
0,08
0,12
0,20
0,34
0,38
0,50
0,60
0,72
0,86

Παηεζίσλ
0,02
0,08
0,12
0,20
0,30
0,35
0,51
0,59
0,70
0,87

Σπάηα
0,02
0,07
0,11
0,19
0,29
0,34
0,52
0,59
0,87

Πίλαθας 3. Λόγνο αθόξεζησλ/θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ ζε όια ηα ιηπίδηα πνπ
αληρλεύηεθαλ, από ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο.

Ληπίδηο
PC
PΙ
PΔ
PG
SL
DGDG
CL
MGDG
MG-ES
D-TG

Παλ/πνιε
0,9
0,8
1,1
0,7
0,9
0,9
1,2
1,3
1,7
1,4

αθόξεζηα/θνξεζκέλα
Ν.Σκύξλε
Παηεζίσλ
1,0
2,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,3
0,5
1,5
0,7
1,5
2,0
1,4
0,8
0,9
0,9
1,3
0,9
1,3
1,7

Σπάηα
0,7
0,9
1,1
1,6
0,7
1,3
0,6
1,5
1,0

ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ 16:0 ή θαη 18:0. Ο ιόγνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αθόξεζησλ
πξνο ηα θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα πνιύ ζπρλά ήηαλ κηθξόηεξνο ή ίζνο κε ηε κνλάδα (Πίλ.
3). Από ηα αθόξεζηα ιηπαξά νμέα επηθξαηνύζαλ ην 16:3 ή ην 18:3 θπξίσο αλάινγα κε
ηελ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο θαη δεπηεξεπόλησο κε ην ιηπίδην ζην νπνίν ζπκκεηείραλ.
Σην δείγκα από ηε Ν. Σκύξλε επηθξαηνύζε ην 16:3 ζε όια ηα ιηπίδηα. Έλα αθόκε
ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ην κεγάιν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ 18:3
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Δηθόλα 1. Σύζηαζε ησλ δηαθόξσλ ιηπηδίσλ ζε ιηπαξά νμέα ζηα ώξηκα θύιια ηνπ θπηνύ
Nerium oleander, από ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο.

42

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

ζηελ θαηεγνξία ησλ δη- θαη ηξηγιπθεξηδίσλ. Σην δείγκα από ηελ Παηεζίσλ, πνπ ήηαλ ε
πεξηζζόηεξν επηβαξεκέλε κε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πεξηνρή, ην 18:3 επηθξαηνύζε
κεηαμύ όισλ ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ησλ δη- θαη ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ην πνζνζηό ηνπ ήηαλ
κεγαιύηεξν ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ιηπηδίσλ, ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν από ηηο
άιιεο ηξεηο πεξηνρέο. Όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Sakaki (1998), ε επίδξαζε ηνπ όδνληνο
ζε θύιια ζπαλαθηνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ MGDG
θαη ηελ παξάιιειε αύμεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 18:3.
Σπκπεξαίλεη ινηπόλ απηόο ν εξεπλεηήο όηη από ηα MGDG παξάγνληαη DG πινύζηα ζε
18:3 ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζύλζεζε TG. Έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα δελ κπνξεί
λα εμαρζεί από ηα δηθά καο πεηξάκαηα, δηαθξίλνπκε όκσο κηα ηάζε παξαγσγήο
πινύζησλ ζε 18:3 δη θαη ηξηγιπθεξηδίσλ εηδηθά ζηηο πεξηζζόηεξν επηβαξεκέλεο πεξηνρέο.
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Limonium runemarkii Rech. fil. (Plumbaginaceae), από ηελ Εύβοηα
ζηελ Κρήηε
Αξηειάξε Π. & Γεσξγίνπ Ο.
Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
To Limonium runemarkii, ην νπνίν εζεσξείην κέρξη ζήκεξα σο ελδεκηθό ηεο
Δπβνίαο θαη ήηαλ γλσζηό κόλν από ην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο, βξέζεθε όηη
εμαπιώλεηαη κέρξη ηε ΒΓ Κξήηε, εκθαληδόκελν επίζεο ζε λεζίδεο ηνπ Αξγνζαξσληθνύ,
ζηε ΝΑ θαη Ν Πεινπόλλεζν, ηελ Διαθόλεζν θαη ηα Κύζεξα, γεγνλόο πνπ δείρλεη κία
έλδεημε ησλ θπηνγεσγξαθηθώλ ζρέζεσλ ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Ο πεληαπινεηδήο
ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο (2n = 43) θαη ν απηναζύκβαηνο ζπλδπαζκόο
γπξενθόθθσλ/ζηίγκαηνο (ηύπνο Α) πνπ βξέζεθε ζε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο πνπ
κειεηήζεθαλ, ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη πξόθεηηαη γηα έλα απνκηθηηθό είδνο.

Limonium runemarkii Rech. fil. (Plumbaginaceae), from Evvia to
Kriti
Artelari P. & Georgiou O.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
Limonium runemarkii, considered so far endemic to Evvia and known only from its
southeastern part, was found to have a wider distribution up to NW Kriti, occurring on
some islets of the Argosaronic gulf, in SE and S Peloponnisos, Elafonisos and Kithira
islands. It provides some evidence related to the phytogeographic relationships of the
region. The pentaploid chromosome number (2n = 43) and the self-incompatible
pollen/stigma combination (A type) found in all populations examined, support the view
that it is an apomictic species.
Εηζαγφγή
Η εξγαζία απηή απνηειεί κέξνο ηεο βηνζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηνπ γέλνπο Limonium
ζηνλ Διιεληθό ρώξν θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νκάδαο ηνπ L. ocymifolium, ε νπνία
πεξηιακβάλεη είδε πνπ εμαπιώλνληαη ζην θεληξηθό θαη λόηην Αηγαίν θαη ηε λόηηα
Πεινπόλλεζν (Greuter et al. 1989, Artelari 1989, Artelari & Georgiou 1999, 2000).

44

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

Σν L. runemarkii Rech. fil, έλα από ηα είδε ηεο νκάδαο ηνπ L. ocymifolium,
εζεσξείην κέρξη ζήκεξα σο ελδεκηθό ηεο Δπβνίαο θαη ήηαλ γλσζηό κόλνλ από ην
λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε λεζίδα Μαληήιη θαη ην απέλαληη
νκώλπκν αθξσηήξην (Rechinger 1961). Η κειέηε άθζνλνπ πιηθνύ από δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην είδνο απηό έρεη κία επξύηεξε
εμάπισζε, ε νπνία θζάλεη κέρξη ηε ΒΓ Κξήηε κέζσ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ
Κπζήξσλ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Μειεηήζεθαλ 33 πιεζπζκνί πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο ζπγγξαθείο, θαζώο θαη
δείγκαηα herbarium (B, G-BOIS, herb. Greuter, K, LD, UPA, W), ηα νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζπγθξηηηθό πιηθό. Απνμεξακέλα δείγκαηα ησλ ζπιινγώλ καο
βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζην Βνηαληθό Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (UPA).
Σα θπηηαξνινγηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη από 9 πιεζπζκνύο (Δύβνηα,
Πεινπόλλεζνο, Διαθόλεζνο, Κύζεξα θαη ΒΓ Κξήηε). Γηα ηε κειέηε ησλ κηησηηθώλ
κεηαθάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθξνξξίδηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε βιάζηεζε
ζπεξκάησλ ζε ηξπβιία Petri. Η θαηεξγαζία ηνπο θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ
κεραληζκνύ αλαπαξαγσγήο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηηο Αξηειάξε (1984) θαη Artelari &
Kamari (1986).
Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα
To L. runemarkii έρεη πεξηγξαθεί από ηνλ Rechinger (1961) από ην λνηηναλαηνιηθό
άθξν ηεο Δπβνίαο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε λεζίδα Μαληήιη (Rechinger 18855,
Holotypus, W!) θαη ην απέλαληη νκώλπκν αθξσηήξην (Rechinger 18896, W!), από όπνπ
κόλν ήηαλ γλσζηό κέρξη ζήκεξα.
Πξόζθαηα δηαπηζηώζεθε όηη εμαπιώλεηαη ζε κία επξύηεξε πεξηνρή, ε νπνία
πεξηιακβάλεη λεζίδεο ηνπ Αξγνζαξσληθνύ, ηε ΝΑ θαη Ν Πεινπόλλεζν, ηελ
Διαθόλεζν, ηα Κύζεξα θαη ηελ ΒΓ Κξήηε, από ηηο Γξακβνύζεο κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ
Ρεζύκλνπ (Artelari & Georgiou 2002). ην ζπκπέξαζκα απηό νδεγεζήθακε κεηά από
ιεπηνκεξή κειέηε θπηώλ από ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο θαη ηε ζύγθξηζή ηνπο κε ηνλ
“Typus” ηνπ L. runemarkii, θαζώο επίζεο θαη κε κεγάιν αξηζκό δεηγκάησλ από ην
αθξσηήξην Μαληήιη (Rechinger 18896, W!, Αξηειάξε & Χνλδξόπνπινο 1066, UPA). Η
κειέηε απηή καο έδεημε όηη όιν ην παξαπάλσ πιηθό αλήθεη ζην ίδην taxon. Δπίζεο, ηα
δείγκαηα ησλ Κπζήξσλ πνπ αλαθέξνληαη από ηνπο Greuter & Rechinger (1967) θαη ηνλ
Γηαλλίηζαξν (1969) σο L. ocymifolium αλήθνπλ ζην L. runemarkii. Οη Greuter &
Rechinger (1967), αλ θαη είραλ θαηαηάμεη ην πιηθό απηό ζην L. ocymifolium, είραλ
ζρνιηάζεη επηηπρώο ηελ νκνηόηεηά ηνπ κε πιηθό ηεο Ν Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ΒΓ
Κξήηεο. ην L. runemarkii αλήθνπλ επίζεο ηα δείγκαηα ηεο Άγξηαο Γξακβνύζαο πνπ
έρνπλ αλαθεξζεί σο L. pigadiense (Christodoulakis et al. 1991). Δπί πιένλ, ε κειέηε ησλ
δεηγκάησλ ηνπ Sieber από ην Ρέζπκλν [Rettimo (=Rethymno) ad mare, Sieber s.n., K!,
G-BOIS photo!, G-DC photo!] πνπ είραλ ζεσξεζεί σο “Syntypi” ηνπ L. sieberi, έδεημε
όηη πξέπεη θαη απηά λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην L. runemarkii (Artelari & Georgiou 2002).
ην ίδην είδνο ζεσξνύκε όηη αλήθνπλ θαη κεξηθά δείγκαηα ηνπ Μνπζείν ηεο Lund (LD!)
πνπ πξνέξρνληαη από λεζίδεο ηνπ Αξγνζαξσληθνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε εκθάληζε
ηνπ είδνπο είλαη πνιύ ζπρλή ζηελ ΝΑ Πεινπόλλεζν θαη ζηα Κύζεξα. Οη αθξηβείο ζέζεηο
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ζπιινγήο ηνπ L. runemarkii ζηελ Πεινπόλλεζν θαη ζηελ Διαθόλεζν έρνπλ δνζεί ζε
πξνεγνύκελε εξγαζία (Αξηειάξε & Γεσξγίνπ 2000, σο L. ocymifolium group). Δπίζεο
αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα Κύζεξα θαη ζηηο γύξσ λεζίδεο δίλνληαη ζε
πξόζθαηε εξγαζία (Artelari & Georgiou 2002).
Σν L. runemarkii θύεηαη θπξίσο ζε αζβεζηνιηζηθά παξαζαιάζζηα βξάρηα θαη
ραξαθηεξίδεηαη από επζείο θαη άθακπηνπο βιαζηνύο, θύιια αλνηρηόρξσκα πξάζηλα κε
επδηάθξηην κεκβξαλώδεο πεξηζώξην πιάηνπο 0.2-0.3 mm, καθξείο θαη ραιαξνύο ζηάρεηο,
εζσηεξηθό βξάθηην ειιεηςνεηδνύο ζρήκαηνο κήθνπο (5.5-)6.0-6.5(-7) mm, θαη θάιπθα
κε θνληή θαη αξαηή ηξίρσζε κόλν ζηε βάζε ησλ λεύξσλ. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ
είδνπο δίλεηαη ζηηο Artelari & Georgiou (2002). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όιν ην πιηθό
πνπ ηνπνζεηείηαη εδώ θάησ από ην L. runemarkii είλαη πνιύ νκνηνγελέο.
Η λέα εθηεηακέλε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ L. runemarkii αληηθαηνπηξίδεη ζε
γεληθέο γξακκέο ηελ παιαηνγεσγξαθία ηεο πεξηνρήο θαηά ην Πιεηζηόθαηλν (Creutzburg
1963) θαη δείρλεη ηε θπηνγεσγξαθηθή ζρέζε ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ. Αλάινγα
παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ ελ κέξεη ηε ζρέζε απηή, έρνπλ αλαθεξζεί από ηνπο Greuter
(1975) θαη Ιαηξνύ (1986, 1994).
Κπηηαξνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό θαη ηνλ
θαξπόηππν ηνπ L. runemarkii δόζεθαλ γηα πξώηε θνξά πξόζθαηα από ηηο ζπγγξαθείο
(Artelari & Georgiou 2002). Η θπηηαξνινγηθή κειέηε ηόζν ηνπ πιεζπζκνύ από ην
αθξσηήξην Μαληήιη, όζν θαη ησλ ππνινίπσλ πιεζπζκώλ πνπ κειεηήζεθαλ από ηελ
Πεινπόλλεζν, ηα Κύζεξα, ηελ Διαθόλεζν θαη ηε ΒΓ Κξήηε, έδεημε όηη ην είδνο απηό
είλαη πεληαπινεηδέο κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 5x = 43 (Δηθ. 1). Ο θαξπόηππόο
ηνπ πεξηιακβάλεη έλα δεπγάξη κεγάια κεηαθεληξηθά “marker” ρξσκνζώκαηα (πεξίπνπ 6
κm), ελώ ηα ππόινηπα είλαη κηθξόηεξα (πεξίπνπ από 1 έσο 5 κm) θαη κεηαθεληξηθά έσο
αθξνθεληξηθά. Η ύπαξμε ησλ δύν “marker” ρξσκνζσκάησλ ππνδειώλεη όηη ην L.
runemarkii έρεη πξνθύςεη από πβξηδηζκό θαη ν ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηνπ
πξνέξρεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δύν βαζηθώλ ρξσκνζσκαηηθώλ αξηζκώλ ηνπ γέλνπο
Limonium x = 8 θαη x = 9, δειαδή 2n = 2 x 8 + 3 x 9 = 43.
Η κειέηε ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ γπξενθόθθσλ ησλ αλζέσλ έδεημε
όηη όινη νη πιεζπζκνί ηνπ L. runemarkii είλαη κνλνκνξθηθνί θαη εκθαλίδνπλ ηνλ
απηναζύκβαην ζπλδπαζκό Α, δειαδή ζηίγκα κνξθήο θαιακπνθηνύ θαη γπξενθόθθνπο
κε αδξό αλάγιπθν (Erben 1979, Αξηειάξε 1984) θαη πνιύ ρακειή γνληκόηεηα
γπξενθόθθσλ πνπ θπκαίλεηαη από 0 έσο 8 %. Σα δεδνκέλα απηά ζπλδπαδόκελα κε ηελ
θαιή παξαγσγή ζπεξκάησλ, απνδεηθλύνπλ όηη ην είδνο απηό είλαη απνκηθηηθό.
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Εηθόλα 1. Μεηάθαζε ηνπ L. runemarkii κε 2n = 5x = 43, από πιεζπζκό ησλ Κπζήξσλ.
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Οργάνωση του κυτταροσκελετού σε απομονωμένους και αναγεν
νώμενους πρωτοπλάστες του Φαιοφύκους Mαcrocystίs pyrίjerα

(Turn.) Ag.
Βαρβαρήγος Β . , Κατσαρός Χ.

&

Γαλάτης Β .

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

15784 Αθήνα .

Περίληψη

Με τη βοήθεια ενζυμικών σκευασμάτων του εμπορίου επιτεύχθηκε η απομόνωση

και η καλλιέργεια μεγάλου αριθμού πρωτοπλαστών (ΠΡ) από γαμετόφυτα του Φαιοφύ
κους Μ.

pyrijera.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κύριες παρατηρήσεις που

έγιναν στις τέσσερις πρώτες μέρες καλλιέργειας σχετικά με: α. τη μορφολογία των ΠΡ,
β. την αναγέννηση του κυτταρικού τοιχώματος και γ. την οργάνωση του κυτταροσκελε

τού των μικροσωληνίσκων (ΜΣ) και της Ρ-ακτίνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχη

ματισμό προεκβολής και τη συμμετοχή δακτυλίων ακτίνης σε αυτή τη διαδικασία.

Cytoskeleton organization ίη isolated and regenerating protoplasts
of the Brown AIga Mαcrocystis pyrίjerα (Turn.) Ag.
Varvarigos V. , Katsaros C. & Galatis Β .
Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 157 84 Athens,
Greece.
Abstract
Great numbers of protoplasts from gametophytes of the Brown Alga Μ. pyrijera
were isolated and successfully cultivated with the use of commercial enzyme mixures. Ιn
the cuπent work the major events during the first four days of cultivation are presented
concerning: a. the morphology, b. the cell wall regeneration and c. the microtubule and
F-actin cytoskeleton organization of protoplasts. Special emphasis is given at the budding formation and the role of actin rings ίn this procedure.
Εισαγωγή

Η απομόνωση ΠΡ χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια σε μελέτες· κυτταρικής

βιολογίας και βιοτεχνολογίας. Η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση ενζύμων για την πέψη
του κυτταρικού τοιχώματος. Λόγω της ιδιάζουσας χημικής σύστασης του τοιχώματος

των κυττάρων των Φαιοφυκών, υπάρχουν ελάχιστα ενζυμικά σκευάσματα στο εμπόριο,
κατάλληλα για τη δημιουργία πρωτοπλαστών. Οι μέχρι τώρα υπάρχουσες πληροφορίες
σχετικά με πρωτοπλάστες Φαιοφυκών περιορίζονται κυρίως σε τεχνικές παραγωγής
(μεταξύ άλλων βλ.

Kevecordes et al. 1993, Rusig et al. 1994, Matsumura 1998).
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Οι μόνες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του κυτταροσκελετού των ΜΣ α
φορούν απομονωμένους μεσοφασικούς και μιτωτικούς ΠΡ ακραίων κυττάρων του Φαι

οφύκους

όπου παρατηρείται σταδιακή απώλεια της πολικότητας μέχρι τη

Sphacelaria,

στιγμή του σχηματισμού προεκβολής. Η μίτωση στους ΠΡ βρέθηκε όμοια με αυτή των

κυττάρων του θαλλού

(Rusig et al. 1994).

Οι γνώσεις μας για την οργάνωση της Ρ-ακτίνης σε κύτταρα Φαιοφυκών περιορίζο

νται σχεδόν αποκλειστικά σε ωοκύτταρα και ζυγώτες ορισμένων ειδών της οικογένειας

Fucales

(βλ. Κropf

et al. 1998).

Καμία προηγούμενη προσπάθεια δεν έχει εντοπίσει επι

τυχώς μικρονημάτια ακτίνης σε ΠΡ. Η χρώση της ακτίνης με Ροδαμίνη-Φαλλοϊδίνη
(ΡΦ) σε βλαστητικά κύτταρα Φαιοφυκών απεκάλυψε την ύπαρξη ενός συστήματος πε
ριφερειακών μικρονηματίων ακτίνης, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με τα μικροϊνίδια
της κυτταρίνης του ΚΤ

(Karyophyllis et al. 2000).

Στην εργασία αυτή, αναπτύχθηκε ένα τροποιημένο πρωτόκολλο παραγωγής ΠΡ, με

στόχο τη μελέτη της αναγέννησης και της καθιέρωσης πολικότητας σε ΠΡ σε σχέση με
τους ΜΣ και την ακτίνη.

Υλικά και μέθοδοι

Ως πειραματικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν ~ γαμετόφυτα του είδους Μ.

C. Ag.

από τη συλλογή του

Prof.

pyrifera (L.)
(University of Konstanz, Germany). Το πρωτό
αυτό που προτάθηκε από τον Matsumura (1998),

Mϋller

κολλο απομόνωσης ΠΡ βασίζεται σε

με τις εξής τροποποιήσεις: α. Δεν γίνεται προεργασία του θαλλού με εμπλουτισμένο με
χηλικούς παράγοντες υπεροσμωτικό διάλυμα

(Solution Ι). β. Το ενζυμικό διάλυμα πε
1,2% Driselase, 0,5% Pectinase και 0,7% Macerozyme. γ. Η
απομονωμένων ΠΡ γίνεται στους 10°C σε καλυπτρίδες.

ριέχει εκτός των άλλων και
καλλιέργεια των

Ο αριθμός των ΠΡ βρέθηκε με χρήση αιμοκυτταρόμετρου, ενώ η διάμετρός τους με

τρήθηκε σε οπτικό μικροσκόπιο με προσοφθάλμια κλίμακα. Η χρώση του κυτταρικού
τοιχώματος έγινε με

Calcofluor White (0,01% σε μέσο
βλ. Dimitriadis et al. (2001)
Karyophyphyllis et al. (2000).
ση

της

καλλιέργειας) . Για ανοσοεντόπι

σωληνίνης

και

για

χρώση

ακτίνης

βλ.

Αποτελέσματα

•

Απελευθέρωση, Αριθμός και Διαστάσεις των Απομονωμένων ΠΡ

Οι πρώτοι ΠΡ παρατηρήθηκαν στα πρώτα

30-60 min

από την έναρξη της ενζυμικής

επώασης. Η απελευθέρωση των πρωτοπλαστών γίνεται από «οπές» του ΚΤ (Εικ .

1),

το

οποίο δεν πέπτεται τελείως. Ο μέγιστος αριθμός ΠΡ παρατηρήθηκε στις 4 - 4\1' ώρες από
την έναρξη της επώασης. Το τροποποιημένο πρωτόκολλο αποδίδει 3-4 . 106 nP/gr νω
πού βάρους υλικού. Η διάμετρος των παραγόμενων ΠΡ κυμαίνεται από
μέση διάμετρός τους είναι

•

18,5

1Ο

έως

μm, με την πλειοψηφία τους να έχει διάμετρο

34 μm.
17 μm.

Η

Μορφολογία του Κυττάρου των ΠΡ
Nomarski και μικροσκοπία φωτεινού πεδίου διακρίνεται το

Με οπτικό σύστημα

σφαιρικό σχήμα του ΠΡ που ορίζεται από την κυτταρική μεμβράνη. Κεντρικά στο κυτό

πλασμα υπάρχουν κενοί χώροι που αντιστοιχούν στα χυμοτόπια. Στην περιφέρεια του
ΠΡ εντοπίζονται ποικίλοι σφαιρικοί ή ωοειδείς σχηματισμοί, κυρίως πλαστίδια, έγκλει
στα ή φυσώδη (Εικ.

2).
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ΠΡ τη στιγμή της απελευθέρωσής του από το θαλλό.

ΠΡ σε δύο διαφορετικά οπτικά επίπεδα (α, περιφερειακό
ωρών.

4,

&

2,

απομονωμένος

β, κεντρικό).

3,

ΠΡ τριών

μεσοφασικός ΠΡ Ο ωρών (διακρίνονται τα δύο σημεία σύγκλισης α

διπύρηνος ΠΡ Ο ωρών.

6,

ΠΡ Ο ωρών (α, περιφερειακό

&

&

β).

β, κεντρικό οπτικό επίπεδο).

5,
7,

μεσοφασικός ΠΡ

24 ωρών. 8, ΠΡ 24 ωρών: lα, 2, και 3α, οπτικό σύστημα Nomarski. lβ,
Calcofluor White. 4, 5α, και 7, ανοσοεντόπιση σωληνίνης. 5β,
χρώση του γενετικού υλικού με Hoechst 33258.6,8, εντοπισμός της ακτίνης με ΡΦ.
- Κλίμακα = JOμm (Εικόνες 2, 3, 6 και 8 έχουν την ίδια μεγέθυνση με την Εικ. Ι, οι υ
πόλοιπες έχουν την ίδια μεγέθυνση με την Εικ. 4).
3β, χρώση του ΚΤ με

•

Αναγέννηση του ΚΤ

Η χρώση με

Calcofluor White

έδειξε την πλήρη απουσία ΚΤ στους ΠΡ αμέσως μετά

την παραγωγή τους (Εικ. Ι). Η υψηλή βιωσιμότητα (viabilίty) των ΠΡ ήταν φανερή από
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τον χαρακτηριστικό φθορισμό των πλαστιδίων.

έναρξη της καλλιέρ

γειας των ΠΡ, η χρώση με

ασθενή φθορισμό σε

αρκετούς ΠΡ (Εικ.

•

3),

ενώ

3-6 ώρες από την
Calcofluor δίνει για πρώτη φορά έναν
σε 24 ώρες όλοι οι ΠΡ έχουν ΚΤ.

Οργάνωση του Κυτταροσκελετού

Η ανοσοεντόπιση της σωληνίνης έδειξε στους περισσότερους ΠΡ πως αμέσως μετά

την απομόνωση υπάρχει ένα πλούσιο δίκτυο από έντονες δέσμες ΜΣ, με δύο σαφή ση
μεία σύγκλισης (Εικ.

4-5).

Η χρώση του πυρήνα με

Hoecsht 33258

έδειξε ότι τα κύττα

ρα αυτά είχαν έναν πυρήνα με τυπική μεσοφασική οργάνωση , αν και εντοπίστηκαν και

κάποια διπύρηνα κύτταρα (Εικ .

5).

Στους ίδιους πρωτοπλάστες, η χρώση με ΡΦ έδειξε

ένα πολύπλοκο περιφερειακό δίκτυο από λεπτές δέσμες μικρονηματίων ακτίνης, καθώς
και δέσμες που περιέβαλλαν στενά κάποια πλαστίδια (Εικ .

6).

Μέσα στις πρώτες

24

ώρες καλλιέργειας, η εικόνα των μεσοφασικών ΜΣ βελτιώνεται και οι δέσμες αποκτούν
το πάχος που έχουν φυσιολογικά στο θαλλό (Εικ .

7).

Η ακτίνη διατηρεί την οργάνωση

που έχει στους μόλις απελευθερωμένους ΠΡ για

με

2

1

ημέρες (Εικ .

8),

οπότε σε μερι

κούς ΠΡ σχηματίζει μία έντονη ζώνη από παράλληλες περιφερειακές δέσμες μικρονη
ματ ίων (Εικ.

9).
Εικόνα

σε ΠΡ

9.

3

Χρώση της ακτίνης με ΡΦ

ημερών με περιφερειακή ζώ

νωση : α, περιφερειακό επίπεδο
κεντρικό επίπεδο.
ίδια με την Εικ .

-

Κλίμακα

=

&

β,

1Ομm ,

1.

Στις τρεις πρώτες ημέρες καλλιέργειας παρατηρούνται οι πρώτες μιτώσεις, οι οποίες

δεν εμφανίζουν κάποιες σημαντικές διαφορές με τους φυσιολογικούς θαλλούς και δεν
περιγράφονται εδώ.

Η οργάνωση της ακτίνης φαίνεται να μεταβάλλεται μόνο κατά την κυτοκίνηση , όπου
κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις δείχνουν να συμμετέχει με το σχηματισμό δα

κτυλίου στην διαίρεση του κυττάρου.

•
Σε

Σχηματισμός Προεκβολής και Κυτταροσκελετός
ώρες από την έναρξη της καλλιέργειας, σε μερικούς ΠΡ αρχίζει να εμφα

24 - 48

νίζεται μία ελαφρά διόγκωση . Στη βάση της εντοπίζεται ένας μικρός δακτύλιος ακτίνης
(Εικ. Ι 1). Η περαιτέρω αύξηση του μεγέθους της προεκβολής ακολουθείται από διεύ
ρυνση του δακτυλίου (Εικ.

13).

Οι κυτταρικές διαιρέσεις στους προεκβάλλοντες ΠΡ

γίνονται πάντοτε κάθετα στον άξονα της προεκβολής (Εικ.

10 - 12).

Συμπεράσματα

α. Το τροποποιημένο πρωτόκολλο απομόνωσης δίνει ένα ικανοποιητικό αριθμό από
«υγιείς» ΠΡ .

β . Η αναγέννηση του ΚΤ ξεκινάει πολύ γρήγορα

(3

ώρες) μετά την απομόνωση.

γ. Καμία μίτωση δεν παρατηρείται πριν την αναγέννηση του ΚΤ. Άρα, οι διπύρηνοι
ΠΡ των Ο ωρών προέρχονται από αντίστοιχα κύτταρα του θαλλού (κυτοκινητικά).
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10-13. 10, μεταφασικός προεκβάλλων ΠΡ . 11, δακτύλιος ακτίνης σε νεοανα

πτυσσόμενη προεκβολή.

12,

κυτοκινητικός προεκβάλλων ΠΡ.

13,

ΠΡ με αναπτυγμένη

προεκβολή: ισα και 12α, ανοσοεντόπιση σωληνίνης. ισβ και 12β, χρώση πυρήνων με

Hoechst 33258. 11 α και 13, χρώση της
- Κλίμακα = ισμm, ίδια με την Εικ. 1.

ακτίνης με ΡΦ .

11 β,

οπτικό σύστημα

Nomarski.

δ. Η ακτίνη έχει τη μορφή πολύπλοκου δικτύου μικρονηματίων. Η περιφερειακή της
κατανομή υπονοεί στενή σχέση με το αναγεννώμενο ΚΤ (βλ.

Karyophyllis et al. 2000),

αλλά και συμβολή στη διατήρηση της δομής του ΠΡ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η
εργασία αποτελεί την πρώτη φορά που παρουσιάζονται μικρονημάτια ακτίνης σε ΠΡ
Φαιοφυκών .

ε. Η προεκβολή και η θέση σχηματισμού της οριοθετείται από δακτύλιο ακτίνης, πα
ρόμοιο με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε ζυγώτες

Fucus

(Κropf et

al. 1998).
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Βασικές ιστοχημικές ιδιότητες ορισμένων φυτικών πρώτων υλών
και η καταλληλότητα τους για την παραγωγή χαρτιού

Βερβέρης Χ. Ι, Γεωργίου Κ. Ι, Χριστοδουλάκης Ν. Ι, Σαντάς φ. 2 & Σαντάς ρ . 2
1

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15784 Αθήνα.
20ikotechnics Institute, Ανδρούτσου 35 & Ρ . Φεραίου, 16673 Βούλα.

Περίληψη

Οι βασικές ιστοχημικές ιδιότητες (διαστάσεις σκληρεγχυματικών ινών και χημική
σύσταση)

ορισμένων

υπολειμμάτων

μη

ξυλωδών

εξετάσθηκαν

για

να

φυτών

υψηλής

διαπιστωθεί η

απόδοσης

και

καταλληλότητά

αγροτικών

τους

για

την

παραγωγή χαρτιού. Η χρήση συγκεκριμένων δεικτών έδειξε ότι φυτά όπως το κενάφ

(Hibiscus

cαnnαbinus) και το καλάμι

αντοχής

(Arundo

κατάλληλο

donαx)

μηχανικής

βαμβακιού

(Gossypium hirsutum),

switchgrass

(Pαnicum virgαtum) αναμένεται να παράγουν χαρτί μετριότερης ποιότητας

ο

για πολλές

μπορούν να δώσουν χαρτί

αυξημένης

χρήσεις,

ενώ

οι

βλαστοί

μίσχανθος (Miscαnthus χ gigαnteus)

και το

και περιορισμένης χρήσης (κυρίως δημοσιογραφικό) . Εναλλακτικά, ο πολτός από τα

3

ανωτέρω είδη μπορεί να αναμιχθεί με χαρτοπολτό από κωνοφόρα για την παραγωγή

διαφόρων ειδών χαρτιού. Παρομοίως, ο χαρτοπολτός από τα κλαδιά ελιάς (Οlεα
e uropeα) και αμυγδαλιάς

(Prunus dulcis)

αναμένεται να είναι σχετικά μειωμένης

μηχανικής αντοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσμιξη με συμβατικό πολτό από
ξύλο για την παραγωγή χαρτιού διαφόρων χρήσεων .

Basic histochemical properties of various plant raw materials and
their suitability for paper production
Ververis C. Ι, Georghiou Κ. Ι, Christodoulakis Ν. Ι, Santas ρ. 2 & Santas R. 2
ι Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, 157 84 Athens,

Greece.
2 Oikotechics Institute, 35 Androutsou & R. Fereou Str., 16673 Voula, Greece.

Abstract
The basic histochemical properties (fiber dimensions and chemical composition) of
various highly productive, non-wood plants and agricultural residues were examined to
assess their suitability for paper production. The use of certain indices showed that plants
lίke kenaf (Hibiscus cαnnαbinus) and giant reed (Arundo donαx) can give paper of
increased mechanical strength suitable for many uses, whereas cotton (Gossypium
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hίι-s ιιfUΠ1)

stalks, miscanthus (Miscαnthus χ gigαnteus) and switchgrass (Pαnicum
are expected ιο produce paper of somewhat inferior quality with lίmίted uses
(newsprint). Alternatively, pulp from the three above species could be used as blend ίn
various softwood pulp furnishes of different end uses. Similarly, the pulp from olive tree
(Oleα euι-οΡeα) and almond tree (Ρι-unus dulcis) branches is expected to be of relatively
lower mechanical strength suitable for mixing with conventional wood pulps ιο produce
papeI" of various gΓades.
v iI'gα tuιn)

Εισαγωγή

Η ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για προιοντα χαρτιού και η μείωση των πηγών
δασικού ξύλου σε παγκόσμια κλίμακα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη χρήση
εναλλακτικών πρώτων υλών για την παραγωγή χαρτοπολτού. Η αξιοποίηση των μη

ξυλωδών φυτών και αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ορισμένων τύπων
χαρτιού θα μπορούσε να συμβάλει δραστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και
στον

περιορισμό

της

ρύπανσης

που

προκαλείται

από

τις

παραδοσιακές

χαρτοβιομηχανίες.
Στη χώρα μας εισάγονται περίπου

φτάνει τα

χρησιμοποιούν

400.000

τόνοι χαρτιού ετησίως με κόστος που

εκατομ. Η δημιουργία μικρών μονάδων χαρτοβιομηχανίας που θα

$300

εναλλακτικές

πρώτες

ύλες

θα

περιόριζε

τις

εισαγωγές

και

θα

δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας κυρίως στην περιφέρεια.
Σκοπός

της

παρούσης

εργασίας

είναι

να

διερευνήσει

τις

βασικές

ιδιότητες

εναλλακτικών φυτικών πρώτων υλών και την καταλληλότητά τους για την παραγωγή
χαρτιού διαφόρων χρήσεων.
Υλικά και μέθοδοι

Ι) Διαστάσεις σκληρεγχυματικών ινών: Βλαστοί από

και

μίσχανθο

παραχωρήθηκαν

από

πειραματικές

κενάφ , καλάμι,

καλλιέργειες

switchgrass

του

Κέντρου

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Πικέρμι Αττικής. Η παραγωγή σε ξηρή
βιομάζα των ανωτέρω φυτών κυμαίνεται από

είδος

και τις

συνθήκες

καλλιέργειας.

1,6

Οι

έως

2,9 τόνους/στρέμμα ανάλογα

βλαστοί

βαμβακιού

συλλέχθηκαν

με το

από

καλλιέργειες στο νομό Βοιωτίας, ενώ τα κλαδιά από ελιά και αμυγδαλιά από εργασίες
κλαδέματος στην Ανάβυσσο Αττικής . Η βιομάζα των αγροτικών αυτών υπολειμμάτων
ανέρχεται σε περισσότερους από
αντίστοιχα (ΕΣγΕ

300.000, 1.000.000

και

τόνους ετησίως

20.000

1999).

Σε κάθε κορμό/κλαδί έγιναν

3

επιμήκεις και

3

εγκάρσιες τομές στο

1Ο, 50

και

90%

του ύψους/μήκους του . Με τη χρήση βαθμονομημένης κλίμακας μετρήθηκαν σε οπτικό
μικροσκόπιο

25

τυχαία επιλεγμένες ίνες από κάθε δείγμα και προσδιορίστηκαν οι εξής

διαστάσεις των σκληρεγχυματικών ινών:

μήκος

(mm),

διάμετρος (μm),

διάμετρος

κυτταρικής κοιλότητας (μm), και πάχος κυτταρικού τοιχώματος (μm) . Στη συνέχεια,
προσδιορίστηκαν

συγκεκριμένοι

δείκτες

που

σχετίζονται

με

ορισμένες

ιδιότητες

μηχανικής αντοχής (εφελκυσμός, αντοχή πίεσης και αντίσταση αποσυναρμολόγησης)
του χαρτοπολτού που μπορεί να προκύψει μετά από κατεργασία των ανωτέρω υλικών.
Οι δείκτες αυτοί είναι : ο συντελεστής λυγίσματος (μήκος ίνας σε μmlδιάμετρο ίνας) , ο

συντελεστής ελαστικότητας (διάμετρος κυττ. κοιλότητας/διάμετρο ίνας) χ Ι 00, και ο
συντελε στής

Runkel (2

χ

πάχος

κυττ .

τοιχώματος)!

διάμετρο

κυττ .

κοιλότητας
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Οι τιμές των δεικτών αυτών συγκρίθηκαν με ενδεικτικές τιμές

από τη βιβλιογραφία για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κάθε υλικού χω ριστά.

2)

Χημική σύσταση των φυτικών υλικών: Η περιεκτικότηττα

κάθε υλικού προσδιορίστηκε φωτομετρικά

(620 nm)

(%)

σε κυτταρίνη του

με τη βοήθεια αντιδραστηρίου

ανθρόνης μετά από κατεργασία των δειγμάτων με μίγμα οξικού οξέος/νιτρικού οξέος

(Updegraff 1969).

Η περιεκτικότητα

(%)

σε

λιγνίνη

(Klason)

του

προσδιορίστηκε μετά από κατεργασία των δειγμάτων με θειικό οξύ

φιλτράρισμα του στερεού υπολείμματος (ΑΡΡΙΤΑ

1978),

κάθε υλικού

(72%

κ.β.) και

αφού προσδιορίστηκε και

αφαιρέθηκε η περιεκτικότητα σε τέφρα σύμφωνα με τη μέθοδο Τ ΑΡΡΙ

211 (1996).

Για

τον προσδιορισμό και των δύο πολυμερών ενώσεων πάρθηκαν δείγματα από τη βάση,
τη μέση και την κορυφή κάθε βλαστού ή κλαδιού. Οι δύο ανωτέρω χημικές ενώσεις

παίζουν πολύ βασικό ρόλο στην καταλληλότητα ενός υλικού για την παραγωγή χαρτιού :
η παρουσία σχετικά υψηλού ποσοστού κυτταρίνης (~

40%)

ευνοεί το σχηματισμό

δεσμών μεταξύ των ινών με αποτέλεσμα την παραγωγή χαρτιού υψηλής μηχανικής
αντοχής . Παράλληλα, η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη

($; 30%)

σημαίνει

εξο ικονόμηση ενέργειας και χημικών κατά την κατεργασία των υλικών (πολτοποίηση)
μιας και η απομάκρυνση της συγκεκριμένης ουσίας είναι απαραίτητη καθώς εμποδίζει
το σχηματισμό χημικών δεσμών μεταξύ των ινών.
Αποτελέσματα

- Συζήτηση

Οι διαστάσεις των σκληρεγχυματικών ινών καθώς και οι δείκτες καταλληλότητας
για κάθε φυτικό υλικό φαίνονται στους Πίν. Ι και
Εικ .

Πίνακας

1.

Κενάφ (φλοιος)

Κενάφ (ξύλωμα)
Κενάφ (σύνολο)
Καλάμι
Μίσχανθος

Switchgrass
Βαμβάκι*
Ελιά**

Αμυγδαλιά**

*

ενώ η χημική τους σύσταση στις

Διαστάσεις των σκληρεγχυματικών ινών .

Φυτικό Υλικό

Βλαστός

**

2,

1 και 2.

Κλαδιά

Μήκος

Διαμετρος

Διαμ. κυττ.

Πάχος κυττ.

(mm)

(μm)

κοιλότητας

τοιχώματος

(μm)

(μm)

11,9 ± 3,4
13,2 ± 3,6
12,7
8,5 ± 2,4
5,9 ±2,2
5,8 ±3,9
12,8 ± 2,9
6,2 ± 1,9
4,3 ± 1,3

4,2 ±0,8
4,3 ±0,7
4,27
4,4 ± 0,8
4,1 ± 0,8
4,6 ± 0,9
3,4 ± 0,7
4,5 ±0,8
4,4 ± 0,8

2,32 + 0,21
0,74 ± 0,08
1,29
1,22 ±0,07
0,97 ± 0,08
1,15 ± 0,10
0,83 ± 0,08
0,85 ± 0,07
0,77 ± 0,06

21,9 ± 4,6
22,2±4,5
22,1
17,3 ± 2,4
14,2 ± 2,5
13,1 ± 2,8
19,6 ± 3,2
15,1 ± 2,0
13,1 ± 1,8
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Πίνακας

2.

Δείκτες καταλληλότητας για την παραγωγή χαρτιού .
Καλά

Κενάφ

μι

ΜΙσχ
ανθο

Switch
grass

λυγίσματος
Συντελεστής
ελαστικότητ
ας

Συντελεστής

Runkel

1

3

Βαμβάκι

Ελιά

Αμυγδα

Ενδ.

(βλαστός

(κλαδιά)

λιά

τιμές

(κλαδιά)

)

ς

105,91
33,3'
583'
54,31
59,S'
57,S'
0,7
0,5'
0,67'

Συντελεστής

2

2002

70,5

68,3

87,7

42,3

56,2

58,7

~40

49,2

41,5

44,2

65,3

41

32,8

~50

1

1,3

1,5

0,5

1,4

2

~l

Φλοιός

Ξύλωμα
Σύνολο

ΠΕΡIΕΚΤιΚΟΤΗΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

60
::ι::

50

Ζ

ίi: 40

~

30

~

20

~

10
Ο

ΦΥΤιΚΟ ΥΛΙΚΟ
*ΒΛΑΣΤΟΙ
**ΚΛΑΔΙΑ

Εικόνα

1.

Περιεκτικότητα των φυτικών υλικών σε κυτταρίνη.
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ΠΕΡΙΕΚΤιΚΟΤΗΤΑ ΛΙΓΝΙΝΗΣ

35
30
::Ι:
Ζ

Ζ
L...

<:

25
20
15

~ 10

ΦΥΤιΚΟ ΥΛΙΚΟ
*ΒΛΑΣΤΟΙ
**ΚΛΑΔΙΑ

Εκόνα

2.

Περιεκτικότητα των φυτικών υλικών σε λιγνίνη.

Τα δεδομένα από τους Πίν.

1

και

2

φανερώνουν

την καταλληλότητα του κάθε

φυτικού υλικού για την παραγωγή χαρτοπολτού για διάφορες χρήσεις. Το κενάφ, σαν
δικοτυλήδονο έχει δύο ειδών ίνες με διαφορετικές

διαστάσεις. Οι σκληρεγχυματικές

ίνες του εσωτερικού φλοιού έχουν πολύ καλές ιδιότητες όπως φαίνεται από τους δείκτες
του Πίν.

2.

Το χαρτί που παράγεται από τις ίνες αυτές αναμένεται να έχει αυξημένη

μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις Π . χ. χαρτί περιτυλίγματος,
εκτύπωσης, γραφής και χαρτόνι κτλ.

(Saikia et al. 1997).

Ωστόσο, η χρήση μόνο των

ινών του φλοΙΟύ έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος καθώς

μόνο το

30-35%

αφενός χρησιμοποιείται

του ξηρού βάρους του ινώδους μέρους του φυτού και αφετέρου

υπεισέρχεται το κόστος του μηχανικού διαχωρισμού των ινών του φλοιού από αυτές του

ξυλώματος. Αντίθετα, οι ίνες του ξυλώματος (65-70% του ξηρού βάρους του ινώδους
μέρους του φυτού) αναμένεται να δώσουν χαρτοπολτό χαμηλότερου εφελκυσμού αν και
διατηρούν υψηλή ελαστικότητα και πολύ ικανοποιητικό δείκτη

1998).

Runkel (Khristova et al.

Επομένως, η χρήση ολόκληρου του βλαστού του φυτού αποτελεί μια οικονομικά

συμφέρουσα λύση

και μπορεί να δώσει χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση και για
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εφημερίδες. Παρομοίως, το καλάμι παρουσιάζει ιδιότητες οι οποίες μπορούν να δώσουν
χαρτοπολτό ικανοποιητικής ποιότητας για χαρτί γραφής και δημοσιογραφικό

(Shatalov

& Pereira 2002).
Ο μίσχανθο ς, το

και οι βλαστοί βαμβακιού αναμένεται να δώσουν

switchgrass

χαρτοπολτούς μετριότερης ποιότητας από αυτούς του κενάφ και του καλαμιού με

χαμηλότερο εφελκυσμό και αντίσταση πίεσης. Ως εκ τούτου, η χρήση τους θα είναι
περιορισμένη και θα χρησιμεύσουν κυρίως για την παραγωγή δημοσιογραφικού χαρτιού
ή /και χαρτιού γραφής

(Law et al. 2001).

είδη θα μπορούσε να αναμιχθεί

Εναλλακτικά, ο χαρτοπολτός από τα ανωτέρω

σε διάφορες αναλογίες είτε με χαρτοπολτό από

κωνοφόρα ε ίτε με χαρτοπολτό από ανακυκλωμένο χαρτί για την παραγωγή διαφόρων
τύπων χαρτιού με παράλληλη μείωση του κόστους (CappeΙΙetto

Τέλος,

τα κλαδιά ελιάς

χαμηλότερες

τιμές

για

και αμυγδαλιάς

όλους

τους

et al. 2000).

μπορούν να δώσουν χαρτοπολτό

συντελεστές

μηχανικής

ισχύος

με

(εφελκυσμός ,

αντίσταση πίεσης και αντοχή αποσυναρμολόγηση ς), γεγονός που κυρίως οφείλεται στις
σχετικά

κοντές ,

με

παχιά

κυτταρικά

τοιχώματα

και

μικρή

διάμετρο

κυτταρικής

κοιλότητας ίνες, οι οποίες δίνουν μέτριους έως και φτωχούς δείκτες ελαστικότητας και

Runkel (Lopez et al.

2000).Τέτοιου είδους χαρτοπολτοί θα μπορούσαν να αναμιχθούν με

συμβατικούς χαρτοπολτούς σε αναλογία έως και

20%

για να δώσουν χαρτί κατάλληλο

για διάφορες χρήσεις (π .χ. χαρτί υγε ίας) .
Η χημική ανάλυση όλων των φυτικών υλικών έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα
όσον αφορά την π ε ριεκτικότητά τους σε κυτταρίνη

π ε ρισσότε ρα είδη η σχετικά χαμηλή

«

30%)

(> 40%)

(Εικ . !). Επίσης, για τα

περιεκτικότητα σε λιγνίνη, δείχνει ότι η

κατεργασία των υλικών αυτών για την παραγωγή χαρτοπολτού απαιτεί ηπιότερες
συνθήκες πολτοποίησης (Εικ.

2).

Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας, χημικών (άρα

και κόστους) που μπορεί να φτάσει έως και

20%

σε σχέση

με παραδοσιακές πρώτες

ύλες χαρτιού όπως το ξύλο από κωνοφόρα. Η μόνη εξαίρεση φαίνεται πως είναι το

switchgrass,

με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη, γεγονός που επιβάλλει πιο

εντατικές συνθήκες πολτοποίησης παρόμοιες με αυτές των φυλλοβόλων δένδρων που
χρησιμοποιούνται από τη χαρτοβιομηχανία.
Σε

γενικές

γραμμές,

όλα

τα

είδη

που

εξετάσθηκαν

θα

μπορούσαν

να

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαρτιού ορισμένων χρήσεων, αν λάβουμε υπόψη
ότι η μηχανική αντοχή των παραγόμενων χαρτοπολτών μπορεί να αυξηθεί ε ίτε με
εντονότερες συνθήκες χημικής κατεργασίας (πολτοποίηση) ε ίτε με περαιτέρω μηχανική

επεξεργασία των ινών

(beating

και

refining).
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Ανάλσζη ηης τλφρίδας ηοσ ζσγκροηήμαηος ηφν Βαρδοσζίφν (ηερεά
Δλλάδα) – νέες αναθορές
Βιάρνο Α. & Γεσξγηάδεο Θ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίληυη
Παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα από ηα ρισξηδηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ, ύζηεξα από
έξεπλα δύν θαη πιένλ εηώλ, ζην νξεηλό ζπγθξόηεκα ησλ Βαξδνπζίσλ ηεο Σηεξεάο
Διιάδαο.
Η σο ηώξα θπξίσο βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηεο ρισξίδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη
εκπινπηηζζεί κε 466 λέεο αλαθνξέο θαη έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί, αλαδεηθλύνληαο έλα
κεγάιν ρισξηδηθό πινύην από ηελ κηα θαη έλα αμηνζεκείσην ελδεκηζκό από ηελ άιιε.
(17 Διιεληθά ελδεκηθά θαηαγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά), απμάλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ
ειιεληθώλ ελδεκηθώλ ζην ζπγθξόηεκα ζε 87. Η επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζηα
νπνία απηή ε εξγαζία βαζίδεηαη δελ έρεη νινθιεξσζεί, αιιά ζπλερίδεηαη ζηα πιαίζηα
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα
απνηειέζκαηα ηεο ρισξηδηθήο αλάιπζεο ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο.

An analysis of the flora of Mt. Vardousia (Sterea Ellas, Greece) – new
records
Vlachos A. & Georgiadis Th.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
In this report we present our floristic data of Mt. Vardousia, collected during a study
of more than two years. Vardousia is a mountain complex located in the central part of
Greece (Sterea Ellas). Our study adds 466 new records to the flora of the mountain. The
analysis of the flora reveals a high number of species and also a remarkable percentage
of endemism.
Διζαγφγή
Η ρισξίδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Βαξδνπζίσλ κειεηάηαη γηα πξώηε θνξά ζην
ζύλνιό ηεο. Μέρξη πξόζθαηα ν αξηζκόο ησλ γλσζηώλ taxa (είδε θαη ππνείδε), πνπ
αλαθέξνληαλ ζηα Βαξδνύζηα αλέξρνληαλ ζε 469, εθ ησλ νπνίσλ ηα 37 ήηαλ λέεο δηθέο
καο αλαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ από παιαηόηεξε κειέηε, ηα έηε 1995 θαη 1996. Τα

62

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

ππόινηπα taxa πεξηέρνληαλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαη αλαθέξνληαλ ζηα Βαξδνύζηα από
δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Haláscy 1904, Quezel 1973, Erben 1985, Strid 1986, Strid & Tan
1991).
Η εξγαζία καο ζην πεδίν ηα έηε 2000 θαη 2001 απέδσζε 466 λέεο αλαθνξέο γηα ηα
Βαξδνύζηα, αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ taxa ηνπ όξνπο ζε 898.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ νλνκαηνινγία ησλ εηδώλ θαη ησλ θαηώηεξσλ
ζπζηεκαηηθώλ κνλάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε Mountain Flora of Greece I, II
(Strid 1986, Strid & Tan 1991), ε Flora Europea (Tutin et al. 1964 - 1980), ελώ σο
βνεζήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε Flora d’ Italia (Pignatti1982) θαη ε Flora of Turkey
(Davis 1965 - 1988).
Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ λέσλ αλαθνξώλ καο επηηξέπεη ηελ δηαπίζησζε όηη ε
ρισξίδα ηνπ κεγαιύηεξνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο θεληξηθήο Σηεξεάο Διιάδαο ήηαλ
κέρξη ζήκεξα, σο έλα ζεκαληηθό βαζκό, άγλσζηε. Από ηηο λέεο αλαθνξέο πεξίπνπ ην
1/3 αθνξνύλ taxa πνπ ζπλαληήζακε πάλσ από ηα 1400 m, δειαδή είδε πνπ αλήθνπλ
θπξίσο ζηελ αλσδαζηθή δώλε βιάζηεζεο. Δπηπιένλ αλαγλσξίζακε 17 ειιεληθά
ελδεκηθά taxa λέα γηα ηα Βαξδνύζηα. Τα πεξηζζόηεξα από απηά ήηαλ γλσζηά από άιια
όξε ηεο Σηεξεάο Διιάδαο.
Η αλάιπζε ηεο ρισξίδαο ησλ Βαξδνπζίσλ, εκπινπηηζκέλε κε ηα λέα ρισξηδηθά
ζηνηρεία, ππνγξακκίδεη ηνλ έληνλα νξεηλό ραξαθηήξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Με βάζε ηηο
βηνκνξθέο, ν αξηζκόο ησλ εκηθξππηνθύησλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 47,8 %, έλαληη 26,0
% ησλ ζεξνθύησλ. Αθνινπζνύλ ηα ρακαίθπηα θαη ηα γεώθπηα κε πνζνζηό 9,7 % θαη
9,1 % αληίζηνηρα. Τέινο ηα θαλεξόθπηα ζηελ ζύλζεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ όξνπο
αληηπξνζσπεύνπλ κόιηο ην 7,2 %.
Η αλάιπζε ησλ βηνκνξθώλ ησλ λέσλ αλαθνξώλ έγηλε μερσξηζηά, ώζηε λα
δηαπηζησζεί ν ραξαθηήξαο ηεο ρισξίδαο πνπ θαηαγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά (Δηθ 1).
Πξάγκαηη o απμεκέλνο αξηζκόο ησλ ζεξνθύησλ 38,2 % ζην ζύλνιν ησλ λέσλ
αλαθνξώλ δελ καο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε εληύπσζε ζε ζύγθξηζε κε ην κόιηο 13,6 %
πνζνζηό ησλ ζεξνθύησλ, ζην ζύλνιν ησλ παιαηόηεξσλ θαηαγξαθώλ. Τα 2/3 ησλ λέσλ
αλαθνξώλ θαηαγξάθνπλ taxa ηνπ ζεξκν-κεζνγεηαθνύ θαη κεζν-κεζνγεηαθνύ νξόθνπ
βιάζηεζεο, όπνπ ην πνζνζηό ησλ ζεξνθύησλ είλαη πάληα απμεκέλν εμαηηίαο ηεο καθξάο
μεξήο ζεξηλήο πεξηόδνπ, ελώ ν θύξηνο όγθνο ησλ παιαηόηεξσλ βηβιηνγξαθηθώλ
αλαθνξώλ αληιήζεθε από ηε Mountain Flora of Greece I,II (Strid 1986, Strid & Tan
1991) όπνπ ε θαηαγεγξακκέλε ρισξίδα είλαη νξεηλή, νπόηε ην πνζνζηό ησλ ζεξνθύησλ
αληηπξνζσπεύεη κηθξό ζρεηηθά πνζνζηό.
Δλ ηνύηνηο, πνιύ απμεκέλν εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό ησλ εκηθξππηνθύησλ. Με
πνζνζηό 35,8 %, έλαληη 60,6 % εκηθξππηνθύησλ ηεο σο ηώξα γλσζηήο ρισξίδαο, δελ
αθήλεη θακηά ακθηβνιία όηη ε ρισξίδα πνπ θαηαγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά δηαηεξεί ηνλ
νξεηλό ηεο ραξαθηήξα. Τνλίζακε άιισζηε παξαπάλσ όηη πεξηζζόηεξν ηνπ 1/3 ησλ λέσλ
θαηαγξαθώλ αθνξνύλ είδε πνπ ζπλαληήζακε ζηνλ νξεηλν-κεζνγεηαθό θαη νξνκεζνγεηαθό όξνθν βιάζηεζεο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη νη απμεηηθέο κνξθέο ησλ
ζεξνθύησλ θαη εκηθξππηνθύησλ, πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρνύλ εδώ, ραξαθηεξίδνληαη
από ζύληνκε δηάξθεηα δσήο, κε απνηέιεζκα ηα θπηά λα παξακέλνπλ ζην ζηάδην ηεο
αλζνθνξίαο γηα βξαρεία ρξνληθή πεξίνδν. Τν γεγνλόο απηό θαζηζηά δύζθνιε ηόζν ηελ
επηζήκαλζή ηνπο, όζν θαη ηελ ζπιινγή ηνπο, κηα θαη είλαη απαξαίηεηεο ζπλερείο
επηζθέςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύληνκεο πεξηόδνπ αλζνθνξίαο. Δλ ηνύηνηο, ε
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επηζηακέλε δηεηήο έξεπλά καο ζην νξεηλό ζπγθξόηεκα ησλ Βαξδνπζίσλ αλέδεημε έλα
ζεκαληηθό αξηζκό θπηηθώλ εηδώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ απμεηηθέο κνξθέο,
ζπκπιεξώλνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο σο ηώξα κε θαηαγεγξακκέλεο νξεηλήο
ρισξίδαο.
ΒΙΟΦΑΜΑ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΑ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ
ΠΑΛΑΙΟΣΔΡΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

70%

ΠΟΟΣΟ ΒΙΟΜΟΡΦΩΝ
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ
ΥΛΩΡΙΓΑ

60%
50%
40%
30%

ΠΟΟΣΟ ΒΙΟΜΟΡΦΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΣΔΡΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

20%
10%

ΦΑΝΔΡΟΦΤΣΑ

ΠΟΟΣΟ ΒΙΟΜΟΡΦΩΝ
ΝΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΩΦΤΣΑ

ΘΔΡΟΦΤΣΑ

ΥΑΜΑΙΦΤΣΑ

ΗΜΙΚΡΤΠΣΟΦΤΣΑ

0%

Δικόνα 1. Βηνθάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξεο
αλαθνξέο.
Η αλάιπζε ηνπ ρσξνινγηθνύ θάζκαηνο ηνπ ζπλόινπ ηεο ρισξίδαο (Δηθ. 2)
ππνγξακκίδεη ηνλ έληνλα κεζνγεηαθό ρισξηδηθό ραξαθηήξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Έηζη,
κεζνγεηαθά γεσζηνηρεία αληηπξνζσπεύνληαη κε πνζνζηό 33 %. Αλ ζε απηά πξνζηεζνύλ
ηα εμσκεζνγεηαθά γεσζηνηρεία (7 %) θαη ηα ελδεκηθά (10 %) ηόηε ην πνζνζηό ησλ
γεσζηνηρείσλ κε επξύηεξε κεζνγεηαθή εμάπισζε μεπεξλά ην 50 %. Ιδηαίηεξα απμεκέλν
παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό ησλ ελδεκηθώλ γεσζηνηρείσλ, ηα νπνία κε ηηο λέεο
θαηαγξαθέο (17 λέα ελδεκηθά taxa) αλέξρνληαη ζε 87 taxa, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ
πνζνζηό 10 % ηνπ ζπλόινπ ηεο ρισξίδαο.
Τα 24 Βαιθαληθά ελδεκηθά πνπ θαηαγξάςακε ππελζπκίδνπλ όηη νη ζρέζεηο κε ηνλ
Βνξξά θαη θαη’ επέθηαζε νη επηδξάζεηο από ηελ Πίλδν δηαηεξνύληαη ζε αλάινγν
βαζκό, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια όξε ηεο Σηεξεάο Διιάδαο.
Τα Βαξδνύζηα θαίλεηαη λα θηινμελνύλ έλα κεγάιν αξηζκό ελδεκηθώλ ζηηο
απόθξεκλεο θνξπθέο ηνπο, ηα νπνία μεπεξλνύλ άιια πςειά όξε ηεο Σηεξεάο Διιάδαο
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όπσο ε Οίηε θαη ν Τπκθξεζηόο (Καξέηζνο 2002 θαη Dimitrellos & Christodoulakis
1995, 1999), κε 77 θαη 60 ειιεληθά ελδεκηθά taxa αληίζηνηρα.

ΥΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΜΑ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΑ ΣΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ

Ευπαζιαηικά
14%

Βόπεια
4%

Εύκπαηα
6%
Τποπικά-Υποηπ
1%

Ευπωπαϊκά Μεζογειακά
33%
9%

Κοζμοπολιηικά
Εξωμεζογειακά
5%

Κοζμοπολιηικά
7%

Ελ.Ενδημικά
10%

Βαλκανικά
11%

Τποπικά-Υποηπ
Εύκπαηα
Ευπαζιαηικά
Βόπεια
Ευπωπαϊκά
Μεζογειακά
Εξωμεζογειακά
Βαλκανικά
Ελ.Ενδημικά

Δικόνα 2. Χσξνινγηθό θάζκα ηεο ρισξίδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Βαξδνπζίσλ.
Σπγθξίλακε επίζεο ηνλ αξηζκό ησλ ελδεκηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Βαξδνπζίσλ
κε απηόλ ηεο Κπιιήλεο (Γεκόπνπινο 1993). Τα 122 ελδεκηθά taxa ηεο Κπιιήλεο ηελ
θαηαηάζζνπλ αλακθίβνια σο έλα από ηα πνιύ πινύζηα όξε ζε αξηζκό ελδεκηθώλ
γεσζηνηρείσλ, ελώ ηα Βαξδνύζηα ππνιείπνληαη αξθεηά ηνπ αξηζκνύ απηνύ. Η
Πεινπόλλεζνο, όπσο είλαη γλσζηό, απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεμακελή
ελδεκηθώλ εηδώλ, ζέηνληαο ηα δηθά ηεο κέηξα θαη όξηα ζηνπο αξηζκνύο ελδεκηθώλ taxa
ζε ζρέζε κε άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα.
Ο Πίλ. 1 δείρλεη ηελ παξνπζία ησλ λέσλ θαηαγεγξακκέλσλ ελδεκηθώλ taxa ζε
θπηνγεσγξαθηθέο ελόηεηεο, όπσο ζηελ Πίλδν θαη ζε γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα όπσο
ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Σηεξεάο Διιάδαο. Από ην ζύλνιν ησλ 17 λέσλ
θαηαγεγξαθέλησλ ειιεληθώλ ελδεκηθώλ ηα 14 έρνπλ αλαθεξζεί από άιια όξε ηεο
Σηεξεάο Διιάδαο, ελώ 13 έρνπλ αλαθεξζεί από ηελ Πεινπόλλεζν ππνγξακκίδνληαο όηη
ηα Βαξδνύζηα εθηόο από ηελ ηζρπξή θπηνγεσγξαθηθή ζρέζε ηνπο κε άιια όξε ηεο
Σηεξεάο Διιάδαο (γεγνλόο άιισζηε αλακελόκελν), δηαηεξνύλ εμ’ ίζνπ ηζρπξή
θπηνγεσγξαθηθή ζρέζε θαη κε ηελ Πεινπόλλεζν.
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ssp. cephalonicus



















Campanula rupestris















Colchicum boissieri



Erysimum graecum
Festuca cyllenica ssp.
cyllenica
Festuca rubra ssp.
thessalica














Geocaryum parnassicum
Inula verbascifolia ssp.
parnassica



Leontodon graecus



Paronychia albanica ssp.
graeca



Taraxacum
molybdocephalum
Tragopogon brevirostris
ssp. longifolius



















Taraxacum gionense

Veronica sartoriana

ΑΛΛΔ
ΠΔΡΙΟΥΔ

ΒΟΡΔΙΑ
ΠΙΝΓΟ



Alkanna methanaea

Circium heldreichii

ΝΟΣΙΑ
ΠΙΝΓΟ

ΑΛΛΑ ΟΡΗ

ΠΑΡΝΑΟ

ΓΚΙΩΝΑ

ΟΙΣΗ

Δνδημικά TAXA

ΣΤΜΦΡΗΣΟ

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΛ/ΝΗΟ

Πίνακας 1. Νέεο αλαθνξέο Διιεληθώλ ελδεκηθώλ taxa ησλ Βαξδνπζίσλ θαη εμάπισζή
ηνπο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
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σμπεράζμαηα - Προοπηικές έρεσνας
Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλαδεηθλύνπλ ηα Βαξδνύζηα, από ρισξηδηθή άπνςε,
σο έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό νξεηλό όγθν ηεο Σηεξεάο Διιάδαο. Αλάκεζα ζηελ Πίλδν θαη
ηελ Πεινπόλλεζν, ηα Βαξδνύζηα επηβεβαηώλνπλ θαη ρισξηδηθά ηελ γεσγξαθηθή ηνπο
ζέζε, αλαπηύζζνληαο ηζρπξέο θπηνγεσγξαθηθέο ζρέζεηο ηόζν κε άιια πςειά όξε ηεο
Σηεξεάο Διιάδαο όζν θαη κε ηελ Πεινπόλλεζν. Παξόια απηά αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε
επηζηακέλε κειέηε νξεηλώλ ζπγθξνηεκάησλ πςεινύ θαη κέζνπ πςνκέηξνπ ηεο Σηεξεάο
Διιάδαο είλαη αθόκα ειιηπήο. Τα όξε πνπ είλαη ρισξηδηθώο γλσζηά (Dimitrellos &
Christodoulakis 1995, Κσλζηαληηλίδεο 1997, Βιάρνο Σπύξνο 2000, Καξέηζνο 2002) δελ
επηηξέπνπλ αθόκε ηελ εμαγσγή ηθαλνπνηεηηθώλ θπηνγεσγξαθηθώλ ζπκπεξαζκάησλ
ζρεηηθά κε ηα πξόηππα εμάπισζεο πνιιώλ θπηηθώλ εηδώλ.
Η ζπλερηδόκελε κειέηε ηεο βιάζηεζεο ησλ Βαξδνπζίσλ ζε θπηνθνηλσληνινγηθό
επίπεδν ζα επηηξέςεη ηελ βαζύηεξε γλώζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζα
ζπληειέζεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ νηθνινγηθώλ ηνπ ζπλζεθώλ θαζώο θαη ζηε
γλώζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο βιάζηεζεο.
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Δλαιιαγές ηες βιάζηεζες ζηε ΒΓ Διιάδα θαηά ηο Πιεηζηόθαηλο
Γεξαζηκίδεο Α., Αζαλαζηάδεο Ν. & Παλαγησηίδεο .
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίιεψε
Σν δηάγξακκα γχξεο Χεηκαδίηηδαο αλαπαξηζηά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο βιάζηεζεο
ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. Γηαθξίλνληαη 11 δψλεο γχξεο, πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε ελαιιαζζφκελεο θάζεηο επέθηαζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο. Οη θάζεηο απηέο παξαιιειίδνληαη κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ πξφζθαηεο, ζρεηηθά, έξεπλεο θαη ηειηθά
θάζε θάζε εληάζζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θιηκαηηθή θαη ζπγρξφλσο ρξνληθή πεξίνδν ηνπ
Πιεηζηνθαίλνπ. Σα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαλεξψλνπλ φηη ε βιάζηεζε ηεο
πεξηνρήο επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηηο ελαιιαγέο ςπρξψλ-μεξψλ (παγεηψδεηο) θαη
ζεξκψλ-πγξψλ (κεζνπαγεηψδεηο) ζπλζεθψλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηηο δπζκελείο
θιηκαηηθά πεξηφδνπο επηθξαηνχζε ζηεπηθφ θιίκα θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν έληνλνο ν
επεξεαζκφο απφ ηε κείσζε ηεο πγξαζίαο παξά απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Παξάιιεια, ε δηαηήξεζε, έζησ θαη κε ειάρηζηε παξνπζία, φισλ ησλ κνξθψλ (δσλψλ)
δαζηθήο βιάζηεζεο, θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο δείρλεη φηη, παξά ηελ αληημνφηεηα ησλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ππήξρε ε δπλαηφηεηα επηβίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο.

Alterations of the vegetation in NW Greece during the Pleistocene
Gerasimidis A., Athanasiadis N. & Panajiotidis S.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The temporal development of the vegetation during a large period of the Pleistocene
is reconstructed in the pollen diagram of Chimaditis region, Greece. Eleven pollen zones
are distinguished corresponding to alternate phases of expansion and withdraw of the
forest vegetation. These phases are compared to concurrent fluctuations of the climatic
conditions, which are inferred from relatively recent studies, and finally, every phase is
classified simultaneously in a specific climatic and temporal period of the Pleistocene.
The vegetation of the area was strongly influenced by the successive changes of cold-dry
(glacial) and warm-humid (interglacial) conditions as revealed by the data of the pollen
diagram. It is observed that during the harsh climatic periods, when the steppe climatic
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type prevailed, the effect of moisture reduction on vegetation was more significant than
the corresponding temperature decrease. At the same time, the preservation, even with
minimum presence, of all the forest vegetation zones during these periods demonstrates
that despite the adversity of the climatic conditions there was survival potential of the
components of forest vegetation.
Δηζαγωγή
Σν θιίκα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βιάζηεζε κηαο πεξηνρήο θαη νη
εθάζηνηε αιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο,
ζε βαζκφ αλάινγν ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο απηψλ. Γηαθπκάλζεηο ησλ θιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην Οιφθαηλν ή κεηαπαγεηψδε επνρή κε επηπηψζεηο
ζηε βιάζηεζε, ρσξίο φκσο λα πξνθιεζνχλ ξηδηθέο αιιαγέο. Αληίζεηα, ζεκαληηθέο
αιιαγέο θαη αιιεινδηαδερφκελεο αλαθαηαηάμεηο ζηε κνξθή θαη ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο
έιαβαλ ρψξα θαηά ην Πιεηζηφθαηλν. Απηή ε επνρή ηεο ηζηνξίαο ηεο γεο δηαθξίλεηαη απφ
έληνλεο θιηκαηηθέο ελαιιαγέο ςπρξψλ - ζεξκψλ πεξηφδσλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη
αληίζηνηρα σο παγεηψδεηο - κεζνπαγεηψδεηο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο βιάζηεζεο ζηηο λέεο,
θάζε θνξά, ζπλζήθεο είρε σο απνηέιεζκα ηε ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο, γηα φζν
δηάζηεκα δηαξθνχζε ε εθάζηνηε θιηκαηηθή θάζε. Ωο γλσζηφλ, νη ελαιιαγέο απηέο
ζπλέβαηλαλ ζηαδηαθά θαη ε δηάξθεηά ηνπο θάιππηε δεθάδεο ρηιηεηψλ.
Αλαπαξάζηαζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο βιάζηεζεο κηαο πεξηνρήο θαη επνκέλσο,
εληνπηζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ εκθάληζε απηή θαηά ην παξειζφλ, παξέρεη ε κειέηε θαη
εξκελεία ησλ δηαγξακκάησλ γχξεο, πνπ απνηεινχλ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο γχξεο. Γεδνκέλνπ φηη, ε
επηθξάηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο βιάζηεζεο, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη
επηπιένλ, ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πξνθαινχλ αληίζηνηρεο αιιαγέο
ζηε βιάζηεζε, ηα δηαγξάκκαηα γχξεο αληηθαηνπηξίδνπλ παξάιιεια κε ηελ ηζηνξία ηεο
βιάζηεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο.
Σα κέρξη ζήκεξα δηαγξάκκαηα γχξεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαιχπηνπλ, εθηφο νιίγσλ
εμαηξέζεσλ, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πεξίνδν ηνπ Οινθαίλνπ, θαηά ην νπνίν, φπσο
πξναλαθέξζεθε, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ ήηαλ κεγάιεο έληαζεο. Δπηπιένλ, πνιιά απφ
ηα δηαγξάκκαηα αληηζηνηρνχλ ρξνληθά ζην λεφηεξν Οιφθαηλν, θαηά ην νπνίν ε εμέιημε
ηεο βιάζηεζεο επεξεάζηεθε θπξίσο απφ ηνλ άλζξσπν (Γεξαζηκίδεο 1995) θαη νη ηπρφλ
θιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο έπαημαλ δεπηεξεχνληα ξφιν.
Σν δηάγξακκα γχξεο Χεηκαδίηηδαο θαιχπηεη, ρσξίο θελά, κεγάιν κέξνο ηνπ
Πιεηζηνθαίλνπ θαη αλαπαξηζηά ηηο ελαιιαγέο ηεο βιάζηεζεο γηα ηελ πεξίνδν απηή.
ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθνληαη νη ελαιιαγέο απηέο θαη παξαιιειίδνληαη κε ηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Σν ηδεκαηνγελέο πιηθφ (πξνθίι), απφ ην νπνίν πξνέθπςε ην δηάγξακκα γχξεο,
πξνέξρεηαη απφ γεψηξεζε ηεο ΓΔΖ, πνπ έγηλε ζην ΒΓ ηκήκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
ηεο Χεηκαδίηηδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζέζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο 40ν 38΄ Ν θαη 21ν 37΄ Δ, ζε ππεξζαιάζζην χςνο 600 m. Σν ζπλνιηθφ
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κήθνο ηνπ πξνθίι αλέξρεηαη ζε 15,00 m, θαη αληηζηνηρεί ζε βάζνο ηδήκαηνο απφ 0,50
έσο 15,50 m. ηα δείγκαηα πνπ πάξζεθαλ απφ ην πξνθίι έγηλε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε
ηε κέζνδν αθεηφιπζεο (Erdman 1952). Ζ κηθξνζθφπεζε ησλ δεηγκάησλ, πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία, έδεημε φηη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο απηψλ
απνδείρζεθαλ "ζηείξα", δειαδή δελ πεξηείραλ γπξενθφθθνπο. πγθεθξηκέλα, ζηείξα
ήηαλ ηα δείγκαηα ζηα βάζε (νξίδνληεο) απφ 1,25 έσο 5,50 m θαη ζην θαηψηεξν ηκήκα
ηνπ πξνθίι απφ 14,50 έσο 15,50 m. Σν αλψηεξν ηκήκα ηνπ πξνθίι (0,50-1,25 m), πνπ
επέηξεςε ηελ θαηαγξαθή γχξεο, θαιχπηεη έλα κέξνο ηνπ Οινθαίλνπ. Σν ηκήκα ηνπ
δηαγξάκκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αληηζηνηρεί ζε βάζνο απφ 5,75 έσο 14,50 m θαη
θαηά επηπρή ζπγθπξία είλαη ζπλερέο, θαζψο φινη νη νξίδνληεο πνπ πεξηιακβάλεη
πεξηέρνπλ κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο γπξενθφθθσλ, ηθαλέο λα αλαρζνχλ ζε
θακπχιεο ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ γχξεο. Σν ηκήκα απηφ ηνπ δηαγξάκκαηνο θαιχπηεη
ρξνληθά, φπσο ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα, κηα κεγάιε πεξίνδν ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ξαδηνρξνλνινγήζεηο ζην ηκήκα ηνπ πξνθίι πνπ
αληηζηνηρεί ζην δηάγξακκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη νπνίεο φκσο ηειηθά δελ βνήζεζαλ
ηδηαίηεξα ζηνλ θαζνξηζκφ απφιπησλ ρξνλνινγήζεσλ, επεηδή ηα δείγκαηα έρνπλ ειηθίεο
κεγαιχηεξεο απφ ηηο δπλάκελεο λα ππνινγηζηνχλ ζηα εξγαζηήξηα ξαδηνρξνλνινγήζεσλ
ελεξγνχ άλζξαθα (C14). Δληνχηνηο, ε ηηκή >33000 ΒΡ (έηε Before Present) ηεο
ξαδηνρξνλνιφγεζεο κε θσδηθφ Chimaditis LuA-5055, πνπ έγηλε ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ
δηαγξάκκαηνο (βάζνο 5,94-5,95 m), θαηαδεηθλχεη ηελ πιεηζηνθαηληθή ειηθία απηνχ.
Σν ζπλνπηηθφ δηάγξακκα γχξεο (Δηθ. 1) ζρεδηάζηεθε κε ηα πξνγξάκκαηα TILIA θαη
TILIA.GRAPH (Grimm 1991). Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνζηηαίσλ ηηκψλ έγηλε επί ηνπ
εθάζηνηε αζξνίζκαηνο γπξενθφθθσλ, ζην νπνίν δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα ζπφξηα ησλ
πηεξηδνθχησλ θαη πδξνθχησλ. Έηζη, ε θάζε ζθηαγξάθεζε ζην δηάγξακκα
αληηπξνζσπεχεη πνζνζηηαίεο ηηκέο, είηε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ γχξεο κε έληνλε
παξνπζία, είηε αζξνίζκαηα πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηά κε
παξφκνηα νηθνινγηθή ή/θαη ρσξνινγηθή ζπκπεξηθνξά. ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ
δηαγξάκκαηνο θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο γχξεο ησλ μπισδψλ θπηψλ (δέλδξα θαη ζάκλνη)
θαη ζην δεμηφ ησλ πνσδψλ.
ηα μπιψδε, νη δηάθνξνη ηχπνη γχξεο νκαδνπνηνχληαη ζε ζθηαγξαθήζεηο νη νπνίεο
αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο δαζηθήο βιάζηεζεο, πνπ είλαη απφ αξηζηεξά
πξνο ηα δεμηά νη εμήο: 1. Γάζε ζεξκφθηισλ πιαηπθχιισλ. Αληηπξνζσπεχεη ηνπο
γπξενθφθθνπο μπισδψλ ηεο Quercetalia pubescentis, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θπξηαξρνχλ νη
γπξεφθνθθνη Quercus ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ θπηά ηεο
Quercetalia ilicis. 2. Πεπθνδάζε. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ γπξενθφθθσλ Pinus. 3.
Γάζε Ομηάο-Διάηεο. Μεηαμχ ησλ γπξενθφθθσλ μπισδψλ ηεο Fagetalia, πνπ
αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ ζθηαγξάθεζε απηή, ην κεγαιχηεξν πνζνζηά πξνέξρεηαη απφ
γπξενθφθθνπο Fagus. 4. Λνηπά μπιψδε. Δδψ εληάζζνληαη νη γπξεφθνθθνη ησλ μπισδψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο κνλάδεο βιάζηεζεο θαη θπξίσο απφ είδε αδσληθήο
εκθάληζεο κε θπξίαξρν ην Alnus. To δεμηφ φξην ηεο ηειεπηαίαο ζθηαγξάθεζεο απνηειεί
ζπγρξφλσο ηελ θακπχιε ησλ ηηκψλ ΓΓ:ΓΜΓ, πνπ παξηζηά ηελ εθάζηνηε αλαινγία ηνπ
ζπλφινπ ησλ μπισδψλ (ΓΓ: Γπξεφθνθθνη Γελδξσδψλ) πξνο ην ζχλνιν ησλ πνσδψλ
(ΓΜΓ: Γπξεφθνθθνη Με Γελδξσδψλ), δειαδή ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο. Ζ πνξεία ηεο θακπχιεο απηήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ελαιιαγέο ησλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.
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ηα πνψδε, ηα taxa πνπ αληηπξνζσπεχνληαη κε ηηκέο γχξεο ηθαλέο λα παξαζηαζνχλ
ζε μερσξηζηέο ζθηαγξαθήζεηο είλαη, κε ζεηξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ηα: 1.
Artemisia, 2. Chenopodiaceae, 3. Poaceae, 4. Cyperaceae θαη 5. Λνηπά πνψδε, φπνπ
δίλνληαη αζξνηζηηθά φιεο νη ηηκέο γχξεο ησλ ππφινηπσλ πνσδψλ. Οη απμνκεηψζεηο ησλ
ηηκψλ ησλ δχν πξψησλ taxa έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο απηά αληηπξνζσπεχνπλ
ζηεπηθή βιάζηεζε θαη επνκέλσο, αλάινγεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Αλάινγε ζεκαζία
κπνξνχλ λα έρνπλ θαη πνιιά είδε ησλ Poaceae.
Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα
Ζ ζπλνιηθή πεξίνδνο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ ππνδηαηξείηαη ζε θχξηεο θάζεηο, πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο glacial (παγεηψδεηο) θαη intreglacial (κεζνπαγεηψδεηο). Δληφο ησλ
θάζεσλ απηψλ εληνπίδνληαη δεπηεξεχνπζεο θάζεηο, ραξαθηεξηδφκελεο σο επεηζφδηα
(episodes), πνπ νλνκάδνληαη stadial θαη interstadial. Ωο glacial, ραξαθηεξίδνληαη νη
παξαηεηακέλεο ςπρξέο πεξίνδνη, θαηά ηηο νπνίεο ειάκβαλε ρψξα κεγάιε εμάπισζε
ζηξσκάησλ πάγνπ θαη παγεηψλσλ. Σα stadial ζεσξνχληαη ςπρξέο πεξίνδνη, κηθξφηεξεο
δηάξθεηαο θαη κε ηνπηθέο εκθαλίζεηο επέθηαζεο ησλ πάγσλ, εληφο ησλ πεξηφδσλ ησλ
ζεξκψλ θάζεσλ. Οη ηειεπηαίεο απνηεινχλ ηηο intreglacial θάζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα
απηψλ, νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ αλάινγεο ή πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ
Οινθαίλνπ θαη ζηε βιάζηεζε πνπ επηθξαηνχζε θπξηαξρνχζαλ ηα κηθηά δάζε. Σα
interstadial απνηεινχλ ζεξκά ζηάδηα κηθξήο, ζρεηηθά, πεξηφδνπ κέζα ζηηο ςπρξέο
θάζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ έθζαλε ζηα
ζεκεξηλά επίπεδα θαη ηελ ηειηθή βιάζηεζε (climax) ζπληζηνχζαλ ςπρξφβηα δάζε. Οη
πξναλαθεξζέληεο φξνη ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, κνινλφηη δελ
παξνπζηάδνπλ απφιπηε αθξίβεηα θαη ζπρλά δελ αληαπνθξίλνληαη πηζηά ζηα γεγνλφηα
(Lowe & Walker 1997).
Οη ελαιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη κνξθή ηεο βιάζηεζεο κηαο πεξηνρήο αληαλαθιά
άκεζα ηηο εθάζηνηε θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαζψο ην θιίκα απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα
ζηελ επηθξάηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο βιάζηεζεο. Δληνχηνηο, ε ηειηθή
βιάζηεζε κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην γεσγξαθηθφ
πιάηνο ή ην πςφκεηξν θαη επηπιένλ, απφ ηε δηάξθεηα ηεο επηθξαηνχζαο θάζε θνξά
θιηκαηηθήο θάζεο ζηελ πεξηνρή. Έηζη, ε βιάζηεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα interstadial
κηαο λφηηαο πεξηνρήο, κπνξεί λα είλαη αλάινγε κε ηελ αληίζηνηρε κηαο intreglacial θάζεο
βνξεηφηεξεο πεξηνρήο. Δμάιινπ, ε εκθάληζε κηαο παγεηψδνπο θάζεο, κε ηελ θπξηνιεμία
ηνπ φξνπ, πνηθίιιεη ζε έληαζε θαη δηάξθεηα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Β Ζκηζθαηξίνπi.
Απηφ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ θιηκαηηθψλ θάζεσλ, πνπ
εκθαλίζηεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Γηαθνξνπνίεζε κεηαμχ
αλάινγσλ θιηκαηηθψλ θάζεσλ ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ, απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, πξνζδίδεη
θαη ε δηαθνξεηηθή νλνκαζία απηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηειεπηαία παγεηψδεο πεξίνδνο
νλνκάδεηαη Würm, Weichsel θαη Wisconsin γηα ηηο Άιπεηο, ηε Β Δπξψπε θαη ηε Β
Ακεξηθή αληίζηνηρα (Andersen & Borns 1997).

i

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ εληνπίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην Β. εκηζθαίξην. ην Ν. εκηζθαίξην
ε επηθξάηεζε ησλ πάγσλ αληηπξνζψπεπε ιηγφηεξν απφ ην 3% ηεο ζπλνιηθήο θάιπςεο ηεο πδξνγείνπ (Lowe &
Walker 1997).
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Γηα ηελ παξάθακςε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ νη Lowe & Walker (1997) ππνζηεξίδνπλ
φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ φξσλ ςπρξφ - ζεξκφ ζηάδην (cold - temperate stage)
αληαπνθξίλεηαη, ίζσο, θαιχηεξα ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ θιηκαηηθψλ θάζεσλ
ηνπ Σεηαξηνγελνχο, ελψ παξάιιεια επηζεκαίλνπλ φηη θαη νη φξνη απηνί πεξηθιείνπλ
ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο.
Οη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο κηαο γεληθήο ζρεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο
ελαιιαγήο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ, πνπ λα έρεη επξχηεξε
αληηπξνζψπεπζε, απφ ζηνηρεία ρεξζαίσλ ηδεκάησλ δελ έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα, εμαηηίαο θπξίσο ηεο αζπλέρεηαο ησλ ηδεκάησλ απηψλ. Αληίζεηα,
απνηειεζκαηηθή ππήξμε ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ ηδήκαηα σθεάλησλ ππζκέλσλ
κεγάινπ βάζνπο, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο, ζηαζεξήο θαη
αδηαηάξαθηεο ηδεκαηνγέλεζεο.
Ζ κέζνδνο, πνπ εθαξκφδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, βαζίδεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο
ηνπ ηζνδπγίνπ ηζνηφπσλ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ ησλ σθεαλψλ, ην νπνίν ξπζκίδεηαη απφ ηηο
απμνκεηψζεηο ηνπ φγθνπ ηνπ ρεξζαίνπ πάγνπ. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ
πάγσλ πξνθαιεί κείσζε ηεο αλαινγίαο ησλ ηζνηφπσλ νμπγφλνπ 18Ο:16Ο ζηνπο
σθεαλνχο, θαζψο νη πάγνη δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμαηκηδφκελν λεξφ, ζην νπνίν
θπξηαξρνχλ ηα κφξηα Ζ216Ο, σο ειαθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα Ζ218Ο. Αληίζεηα, ην
ιηψζηκν ησλ πάγσλ θαη ε επηζηξνθή ηνπ λεξνχ ζηνπο σθεαλνχο πξνθαιεί κείσζε ηεο
αλαινγίαο 18Ο:16Ο ζε απηνχο. Ζ θαηακέηξεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηζνηφπσλ νμπγφλνπ
γίλεηαη ζε κηθξναπνιηζψκαηα, πνπ πεξηέρνληαη ζε πξνθίι ησλ ππζκέλσλ, νη δε
δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ 18Ο:16Ο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ελαιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ
θάζεσλ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη, νη
ηηκέο ησλ ηζνηφπσλ νμπγφλνπ, ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, είλαη ζηαζεξέο,
αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο πξνέιεπζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη επνκέλσο
ραξαθηεξίδνπλ ην γεληθφ θιίκα.
Σα δεδνκέλα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ
επέηξεςαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ γεληθνχ θιίκαηνο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ γηα ην
εκηζθαίξην απηφ, θαζνξίδνληαο ηηο ελαιιαγέο ςπρξψλ - ζεξκψλ πεξηφδσλ. Οη
ρξνλνινγήζεηο ησλ νξίσλ ηεο θάζε θάζεο γίλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε παιαηνκαγλεηηθέο
κεηξήζεηο (Andersen & Borns 1997).
Απινπνηεκέλε θαη ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεζφδσλ απηψλ
δίδεηαη ππφ κνξθή θακπχιεο ησλ ηηκψλ δ18Οii ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν (Lowe &
Walker 1997). Ζ θακπχιε αλαπαξηζηά ζπγρξφλσο ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Δμάξζεηο ηεο θακπχιεο απφ θαη πξνο ηνλ άμνλα ς θαλεξψλνπλ αληίζηνηρα αχμεζε θαη
κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Δηθ. 1).
ην δηάγξακκα γχξεο Χεηκαδίηηδαο δηαθξίλνληαη ελαιιαγέο ηεο βιάζηεζεο, πνπ
νκαδνπνηνχληαη ζε 11 θάζεηο θαη θαηαγξάθνληαη ζην δηάγξακκα σο δψλεο (γχξεο) κε
ιαηηληθνχο αξηζκνχο (I-XI). Σν βαζηθφ ζηνηρείν έληαμεο ελφο ηκήκαηνο ηνπ
δηαγξάκκαηνο ζε κηά θάζε βιάζηεζεο ή δψλε γχξεο απνηειεί ε πνξεία ηεο θακπχιεο

ii

18

δ18Ο = 1000 x

O/16O δείγκαηνο –18O/16O standard
18

O/16O standard
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Α

Β

Δηθόλα 1. A, δηάγξακκα ελαιιαγήο θιηκαηηθψλ θάζεσλ. Β, ζπλνπηηθφ δηάγξακκα
γχξεο.
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ΓΓ:ΓΜΓ, θαζψο απηή αλαπαξηζηά ηηο απμνκεηψζεηο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο, πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ελαιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. ηηο δψλεο I, III, V, VII, IX θαη
XI ε θακπχιε ΓΓ:ΓΜΓ παξνπζηάδεη απμεκέλεο ηηκέο. ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ
αληηζηνηρνχλ νη δψλεο απηέο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ή επέθηαζε
ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. Αληίζεηα, ζηηο δψλεο II, IV, VI, VIII θαη X ε δαζηθή βιάζηεζε
ππνρσξεί εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζεο θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ
αλαζηαιηηθά γη' απηήλ.
Με βάζε ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ηεο αλαινγίαο ΓΓ:ΓΜΓ, επηρεηξήζεθε ν
παξαιιειηζκφο ηεο θακπχιεο ΓΓ:ΓΜΓ κε ηελ θακπχιε δηαθχκαλζεο ησλ θιηκαηηθψλ
θάζεσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ δ18Ο. Πξνυπφζεζε γη' απηφ
απνηέιεζε ν εληνπηζκφο ελφο θνηλνχ ζεκείνπ αλαθνξάο ησλ δχν θακππιψλ. Ωο ηέηνην
θξίζεθε ην φξην ησλ δσλψλ Χ/ΧΗ ηεο θακπχιεο ΓΓ:ΓΜΓ θαη ην ζεκείν ηεο θακπχιεο
δ18Ο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο κεζνπαγεηψδνπο πεξηφδνπ. Ο
θαζνξηζκφο απηφο βαζίζηεθε ζηα εμήο ζηνηρεία : 1. ηελ ηηκή ηεο ξαδηνρξνλνιφγεζεο
ζην αλψηεξν ηκήκα ηεο θάζεο ΧΗ (>33000 ΒΡ). 2. ηηο ηηκέο ΓΓ:ΓΜΓ ηεο δψλεο ΧΗ,
πνπ θαλεξψλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα θάζε βιάζηεζεο κηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία νη
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε δαζηθήο βιάζηεζεο θαη
επνκέλσο πξφθεηηαη γηα θάζε πνπ εληάζζεηαη ρξνληθά πξηλ ηελ ηειεπηαία παγεηψδε
πεξίνδν. 3. ηελ ηαχηηζε ηεο θάζεο βιάζηεζεο ηεο δψλεο ΧΗ κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ
θαηψηεξνπ ηκήκαηνο δηαγξάκκαηνο γχξεο, απφ γεηηνληθή ζέζε, ηελ νπνία ν Bottema
(1974) εληάζζεη ζηελ ηειεπηαία κεζνπαγεηψδε πεξίνδν.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνυπφζεζεο, ε ζχγθξηζε ησλ δχν
δηαγξακκάησλ έδεημε φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαιιειηζκνχ ησλ ελαιιαγψλ ησλ
θάζεσλ βιάζηεζεο κε ηηο ελαιιαζζφκελεο θιηκαηηθέο θάζεηο, κνινλφηη δελ ππήξρε
αλάινγε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο βάζνπο ηνπ δηαγξάκκαηνο γχξεο θαη ηεο
θιίκαθαο ειηθηψλ ηνπ θιηκαηηθνχ δηαγξάκκαηνο, θαζψο φζν απμάλεηαη ην βάζνο ηνπ
πξψηνπ ηφζν κεηψλεηαη ην κήθνο ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηαθνξεηηθή, δηαρξνληθά, ηαρχηεηα
ηδεκαηνγέλεζεο θαη θπξίσο, ζηελ αχμεζε ηεο ζπκπίεζεο πνπ πθίζηαηαη ην ίδεκα φζν
απμάλεη ην βάζνο ηνπ. Γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζνπ παξαιιειηζκνχ ησλ δχν
δηαγξακκάησλ έγηλε αλαγσγή ηνπ κήθνπο θάζε δψλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο γχξεο, ζην
κήθνο (ρξνληθή πεξίνδνο) ηεο αλάινγεο θιηκαηηθήο θάζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο δ18Ο.
Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο γχξεο (Δηθ. 1) επέηξεςε ηελ ηαχηηζε θάζε
θάζεο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο βιάζηεζεο κε ζπγθεθξηκέλε θιηκαηηθή θάζε θαη
παξάιιεια, ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηψλ, κε ηθαλνπνηεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο (Εψλεο IV-XI). Ζ έληαμε
ησλ δσλψλ ΗΗΗ, ΗΗ, θαη θαη΄επέθηαζε ηεο Η, ζε θιηκαηηθέο θάζεηο γίλεηαη κε επηθχιαμε,
θαζψο ππάξρεη κεγάιε δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπ κήθνπο ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνθίι, πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ νη δψλεο ΗΗΗ θαη ΗΗ, θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ θιηκαηηθψλ θάζεσλ, κε ηηο
νπνίεο ηαπηίδνληαη. Δπηπιένλ, θάζε κία απφ ηηο δψλεο απηέο θαζνξίδεηαη απφ ηα
δεδνκέλα αλάιπζεο ελφο κφλνλ νξίδνληα, γεγνλφο πνπ εκπεξηέρεη ζηνηρεία
αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θάζεο βιάζηεζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαη
αθνινχζσο, ζηελ ηαχηηζή ηεο κε ζπγθεθξηκέλε θιηκαηηθή θάζε.
Οη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ην δηάγξακκα γχξεο Χεηκαδίηηδαο
είλαη νη αθφινπζεο:
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1. Σν δηάγξακκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο κεγάινπ ηκήκαηνο
ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ, θαιχπηνληαο πεξίνδν ίζσο θαη πάλσ απφ 500 ρηιηεηίεο. Σν αλψηεξν
ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο (ηειεπηαία θάζε) αληηπξνζσπεχεη ηε βιάζηεζε ηεο ηειεπηαίαο
κεζνπαγεηψδνπο πεξηφδνπ (κεζνπαγεηψδεο πεξίνδνο Riss/Würm ή Eem).
2. Οη ελαιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ επεξέαζαλ έληνλα
ηελ εμέιημε ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο, θαζψο θαηά ηηο δπζκελείο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο ε δαζηθή βιάζηεζε πεξηνξίδεηαη ελψ, αληίζεηα, αλαθάκπηεη φηαλ θπξηαξρνχλ
επλντθέο ζπλζήθεο. Οη ελαιιαγέο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δληνχηνηο, θαηά ηηο πεξηφδνπο glacial θαη stadial νη
ζπλζήθεο δελ ήηαλ κφλν ςπρξέο αιιά θαη μεξέο θαη ζεσξείηαη φηη γηα ηηο λφηηεο πεξηνρέο
ηεο Δπξψπεο (παξακεζφγεηεο) ήηαλ κεγαιχηεξε ε επίδξαζε ηεο έληνλεο μεξαζίαο απφ
φηη ηεο κεησκέλεο ζεξκνθξαζίαο (Pons & Quézel 1985).
3. Σελ εληνλφηεξε επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο πγξαζίαο απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο
ζεξκνθξαζίαο, θαηά ηηο δπζκελείο πεξηφδνπο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο, επηβεβαηψλεη ε
δηαθχκαλζε ηεο δψλεο Fagetalia, θχξην ζπζηαηηθφ ηεο νπνίαο απνηειεί ε νμηά. Φαίλεηαη
δειαδή φηη θαηά ηηο παγεηψδεηο πεξηφδνπο, ν πεξηνξηζκφο ησλ δαζψλ νμηάο είλαη,
αλαινγηθά, εληνλφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ ιηγφηεξν απαηηεηηθψλ ζε πγξαζία
δξπνδαζψλ θαη πεπθνδαζψλ.
4. Σν θχξην ζηνηρείν ηνπ παξαιιειηζκνχ ησλ ελαιιαγψλ θάζεσλ βιάζηεζεο κε
ηηο θιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο απνηέιεζε ε πνξεία ηεο θακπχιεο ΓΓ:ΓΜΓ. Όκσο,
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη θαηά πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθέο, παξέρεη ε
πνξεία ηεο θακπχιεο ησλ ζεξκφθηισλ πιαηπθχιισλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη θπξίσο ηηο
ηηκέο γχξεο Quercus. Οη δηαθπκάλζεηο ηεο θακπχιεο απηήο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο
ηπρφλ θιηκαηηθέο ελαιιαγέο θαη θαηά ηελ κεηαπαγεηψδε πεξίνδν (Athanasiadis 1975).
5. Σν ςπρξφ-μεξφ θιίκα, πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηηο glacial θαη stadial θιηκαηηθέο
θάζεηο επηβεβαηψλεη ε απμεκέλε παξνπζία ησλ Artemisia, Chenopodiaceae θαη ελ κέξεη,
ησλ Poaceae θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο, θαλεξψλνληαο ηελ επηθξάηεζε ζηεπηθνχ
θιίκαηνο. Ζ αχμεζε, κάιηζηα, ησλ ηηκψλ ησλ Artemisia θαη Chenopodiaceae πξντνχζεο
ηεο πιεηζηνθαηληθήο πεξηφδνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζεσξία πεξί ζηαδηαθψο εληνλφηεξεο
δξηκχηεηαο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ απφ ηηο παιαηφηεξεο πξνο ηηο λεφηεξεο
παγεηψδεηο πεξηφδνπο (Horvat et al. 1974).
6. Παξά ηελ έληνλε ππνρψξεζε ησλ μπισδψλ θαηά ηηο δπζκελείο πεξηφδνπο, ε
δηάξζξσζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο δηαηεξείηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, έζησ θαη κε
ειάρηζηε παξνπζία νξηζκέλσλ δσλψλ απηήο, θαλεξψλνληαο φηη ππήξρε δπλαηφηεηα
δηαηήξεζεο ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη πεξαηηέξσ, παξέρνληαο θαηαθχγην επηβίσζεο εηδψλ
ηεο βνξεηφηεξεο Δπξψπεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επξχηεξνπ
λνηην-επξσπατθνχ ρψξνπ (Walter 1973), ηνπ νπνίνπ ζηνηρεία εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο
θαηά ην Πιεηζηφθαηλν αληηπξνζσπεχνληαη ζην παξφλ δηάγξακκα.
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Βηοζσζηεκαηηθά δεδοκέλα (θσηηαροιογία - αλαπαραγφγή) ηρηώλ
εηδώλ ηοσ γέλοσς Limonium (Plumbaginaceae)
Γεσξγαθνπνύινπ Α., Μαλνύζνπ Σ., Αξηειάξε Π. & Γεσξγίνπ Ο.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιευε
Η κειέηε ηνπ κεραληζκνύ αλαπαξαγσγήο ζε 68 πιεζπζκνύο ηνπ Limonium graecum
από ηηο Κπθιάδεο, ηελ Διαθόλεζν θαη ηελ Κξήηε, θαζώο επίζεο θαη ζε 14 πιεζπζκνύο
ηνπ L. virgatum θαη 11 ηνπ L. narbonense από δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο
επηβεβαίσζε όηη ην L. graecum είλαη έλα δπλεηηθά απνκηθηηθό είδνο, ην L. virgatum
ππνρξεσηηθά απνκηθηηθό, θαη ην L. narbonense θπιεηηθό. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε
αλεύξεζε ζηε Γήιν ελόο πιεζπζκνύ ηνπ L. graecum κε ηνλ απηνζπκβαηό ζπλδπαζκό D.
Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη ζπάληνο θαη έρεη βξεζεί κόλνλ άιιε κηα θνξά ζηελ Διιάδα ζε
έλα πιεζπζκό ηνπ ίδηνπ είδνπο από ηε Ν Πεινπόλλεζν. Η θπηηαξνινγηθή κειέηε ησλ
παξαπάλσ εηδώλ καο έδσζε γηα ην L. graecum ηνπο ήδε γλσζηνύο ρξσκνζσκαηηθνύο
αξηζκνύο 2n = 4x = 34 θαη 2n = 5x = 43 θαζώο θαη ηνλ αξηζκό 2n = 6x = 52, πνπ δίλεηαη
γηα πξώηε θνξά. Γηα ην L. virgatum επηβεβαηώζεθε ν ηξηπινεηδήο αξηζκόο 2n = 27, ελώ
γηα ην L. narbonense βξέζεθαλ, γηα πξώηε θνξά, νη αξηζκνί 2n = 6x = 54 θαη 2n = 8x =
72. Ο νθηαπινεηδήο αξηζκόο 2n = 72 είλαη ν κεγαιύηεξνο πνπ έρεη αλαθεξζεί κέρξη
ζήκεξα γηα ην γέλνο Limonium.

Biosystematic data (cytology - breeding systems) of three Limonium
species (Plumbaginaceae)
Georgakopoulou A., Manousou S., Artelari P. & Georgiou O.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The study of the breeding systems in 68 populations of L. graecum from Kiklades,
Elafonisos and Kriti, as well as in 14 populations of L. virgatum and in 11 of L.
narbonense from Magnisia confirmed that L. graecum is facultative apomictic, L.
virgatum obligatory apomictic and L. narbonense sexual. The finding of a monomorphic
population of L. graecum with the rare self-compatible combination D on Dilos island is
very important. This combination has so far only been found once again in Greece, in one
population of the same species from S Peloponnisos. The cytological study of the above
taxa revealed for L. graecum the already known chromosome numbers 2n = 4x = 34 and
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2n = 5x = 43, as well as the new number 2n = 6x = 52, reported here for the first time.
For L. virgatum the triploid number 2n = 27 was confirmed, while for L. narbonense the
numbers 2n = 6x = 54 and 2n = 8x = 72 have been found for the first time. The octaploid
number 2n = 72 is the highest known so far for the genus Limonium.
Εηζαγφγή
Σηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ ησλ δύν πξώησλ ζπγγξαθέσλ κειεηήζεθε
ν κεραληζκόο αλαπαξαγσγήο θαη ε θπηηαξνινγία ηνπ είδνπο Limonium graecum Rech.
fil., ην νπνίν είλαη ελδεκηθό ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαζώο θαη ησλ εηδώλ L.
virgatum (Willd.) Fourr. θαη L. narbonense Miller, πνπ εμαπιώλνληαη ζε όιε ηε
Μεζόγεην.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κεραληζκνύ αλαπαξαγσγήο εμεηάζηεθε ν ζπλδπαζκόο ηνπ
ζηίγκαηνο θαη ησλ γπξενθόθθσλ θαζώο θαη ε γνληκόηεηα ησλ γπξενθόθθσλ, ζύκθσλα
κε ηηο Αξηειάξε (1984) θαη Artelari & Kamari (1986), ζε 68 πιεζπζκνύο ηνπ L.
graecum από ηηο Κπθιάδεο, ηελ Διαθόλεζν θαη ηελ Κξήηε, θαζώο θαη ζε 14
πιεζπζκνύο ηνπ L. virgatum θαη 11 ηνπ L. narbonense από δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Ννκνύ Μαγλεζίαο.
Κπηηαξνινγηθά κειεηήζεθαλ 10 πιεζπζκνί ηνπ L. graecum, 3 ηνπ L. virgatum θαη 5
ηνπ L. narbonense. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθξνξξίδηα πνπ πξνέθπςαλ
από ηε βιάζηεζε ζπεξκάησλ ζε ηξπβιία Petri. Η θαηεξγαζία ηνπο έγηλε ζύκθσλα κε ηηο
Αξηειάξε (1984) θαη Artelari & Kamari (1986).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μεταληζκός αλαπαραγφγής

Δπηβεβαηώζεθε όηη ην L. graecum είλαη "δπλεηηθώο απνκηθηηθό", θαηάζηαζε πνπ
έρεη ήδε δηαπηζησζεί θαη από πξνεγνύκελε κειέηε ηνπ είδνπο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο (Artelari 1989, Artelari & Georgiou 2002). Απηό πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη
άιινη πιεζπζκνί ηνπ είλαη κνλνκνξθηθνί κε ηνλ απηναζύκβαην ζπλδπαζκό Α (ζηίγκα
κνξθήο θαιακπνθηνύ θαη γπξεόθνθθνη κε αδξό αλάγιπθν) ή ηνλ απηναζύκβαην
ζπλδπαζκό Β (ζηίγκα ζειώδεο θαη γπξεόθνθθνη κε ιεπηνθπέο αλάγιπθν) (Erben 1979,
Αξηειάξε 1984), θαη άιινη είλαη δηκνξθηθνί κε ηνπο δύν απηναζύκβαηνπο ζπλδπαζκνύο
Α θαη Β. Όινη νη πιεζπζκνί παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά κεγάιν εύξνο ηηκώλ γνληκόηεηαο
γπξενθόθθσλ (0-100%), όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα "δπλεηηθώο απνκηθηηθά" είδε.
Δπί πιένλ, εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλεύξεζε ελόο πιεζπζκνύ ηνπ L.
graecum ζηε Γήιν, ν νπνίνο έρεη ηνλ απηνζπκβαηό ζπλδπαζκό D (ζηίγκα ζειώδεο θαη
γπξεόθνθθνη κε αδξό αλάγιπθν) (Erben 1979, Αξηειάξε 1984). Ο ζπλδπαζκόο απηόο
είλαη ζπάληνο θαη ζπλαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα δεπηεξνγελώο κνλνκνξθηθά είδε, ηα
νπνία δελ είλαη απνκηθηηθά αιιά απηνγνληκνπνηνύκελα (Baker 1953a). Μέρξη ηώξα ν
ζπλδπαζκόο απηόο έρεη βξεζεί κόλν κηα θνξά αθόκε ζε ειιεληθό πιεζπζκό, επίζεο ηνπ
L. graecum, από ηε λόηηα Πεινπόλλεζν (Artelari & Georgiou αδεκνζίεπηα δεδνκέλα).
Αλάινγε θαηάζηαζε κε απηή ηνπ L. graecum, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπαξάγεηαη
είηε κε δηαζηαύξσζε, είηε κε απνκημία είηε κε απηνγνληκνπνίεζε, έρεη αλαθεξζεί γηα ην
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ηζπαληθό είδνο L. viciosoi (Erben 1979).
Οη πιεζπζκνί ηνπ L. virgatum βξέζεθαλ κνλνκνξθηθνί κε ηνλ απηναζύκβαην
ζπλδπαζκό Β, ρακειή γνληκόηεηα γπξενθόθθσλ (0-35%) θαη θαιή παξαγσγή γνλίκσλ
ζπεξκάησλ, δεδνκέλα πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη αλαπαξάγεηαη κε απνκημία (Erben 1979,
Artelari 1984, 1989, Artelari & Georgiou 2002). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όινη νη ηππηθνί
πιεζπζκνί ηνπ L. virgatum πνπ κειεηήζακε κέρξη ζήκεξα έρνπλ ηνλ ζπλδπαζκό Β. Ο
ίδηνο ζπλδπαζκόο έρεη αλαθεξζεί γηα to L. virgatum από ηε Μαγηόξθα (Llorens 1985) θαη
ηελ επεηξσηηθή Ιζπαλία (Soler & Rosello 1997).
To L. narbonense βξέζεθε δηκνξθηθό κε ηνπο ζπλδπαζκνύο Α θαη Β θαη πςειή
γνληκόηεηα γπξενθόθθσλ ζε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο ηνπ. Η ίδηα θαηάζηαζε έρεη
δηαπηζησζεί θαη ζε πιεζπζκνύο ηνπ από ηε λόηηα Πεινπόλλεζν (Artelari & Georgiou
αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Τα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα θπιεηηθό
είδνο (Baker 1953b, Erben 1979).
Κσηηαροιογία

Τν L. graecum βξέζεθε ηεηξαπινεηδέο κε 2n = 4x = 34, πεληαπινεηδέο κε 2n = 5x =
43 θαη εμαπινεηδέο κε 2n = 6x = 52. Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 52 βξέζεθε γηα
πξώηε θνξά, ελώ νη αξηζκνί 2n = 34, 43 έρνπλ ήδε αλαθεξζεί από άιιεο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο (Artelari 1989, Artelari & Georgiou 2002).
Οη πιεζπζκνί ηνπ L. virgatum βξέζεθαλ ηξηπινεηδείο κε 2n = 3x = 27. Ο αξηζκόο
απηόο είλαη γλσζηόο θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Artelari 1984, 1989, 1992,
Artelari & Georgiou 2002) θαζώο θαη από πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (D’Amato 1949,
Erben 1979, 1993, Chichiricco & Tammaro 1980, Brullo & Pavone 1981, Arrigoni &
Diana 1993).
Οη πιεζπζκνί ηνπ L. narbonense βξέζεθαλ εμαπινεηδείο κε 2n = 6x = 54 θαη
νθηαπινεηδείο κε 2n = 8x = 72. Γηα ην είδνο απηό έρεη αλαθεξζεί από ηελ Διιάδα ν
ηεηξαπινεηδήο αξηζκόο 2n = 4x = 36 (Artelari 1992) θαη νη 2n =18, 36 από ηελ επξύηεξε
κεζνγεηαθή πεξηνρή (Baker 1953b, Erben 1979, 1993, Brullo & Pavone 1981).
Ο αξηζκόο 2n = 54, πνπ δίλεηαη εδώ γηα πξώηε θνξά γηα ην L. narbonense, έρεη δνζεί
επίζεο γηα δύν είδε πνπ είλαη ζπγγεληθά ηνπ, ην L. brevipetiolatum Artelari & Erben
(Artelari & Erben 1986), ην νπνίν είλαη γλσζηό κέρξη ζήκεξα από ηε δπηηθή Διιάδα, θαη
ην L. humile Miller πνπ εμαπιώλεηαη ζηε ΒΓ Δπξώπε θαη ζην δπηηθό ηκήκα ηεο
Βαιηηθήο. Τα ηξία αλσηέξσ είδε αλήθνπλ ζην L. vulgare group (Greuter & al. 1989), νη
αληηπξόζσπνη ηνπ νπνίνπ ζηελ Διιάδα ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξή κειέηε.
Ο νθηαπινεηδήο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 72, πνπ αλαθέξεηαη εδώ γηα πξώηε
θνξά, είλαη ν κεγαιύηεξνο πνπ έρεη γίλεη γλσζηόο κέρξη ζήκεξα όρη κόλνλ γηα ην L.
narbonense αιιά γηα νιόθιεξν ην γέλνο Limonium.
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Η παροσζία ηες Proboscidea louisianica (Miller) Thellung ζηελ
Κύπρο
Γηαλλίηζαξνο Α. & Γεσξγηάδεο Χ.
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Σαμηλνκηθήο, Σκήκα
Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, 157 84Αζήλα.
Περίιεψε
Σν είδνο Proboscidea louisianica, ηεο ακεξηθαληθήο νηθνγέλεηαο Martyniaceae,
αλαθέξεηαη σο λέν επηγελέο ηεο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ. Σν γέλνο Proboscidea θαη ε
νηθνγέλεηα Martyniaceae είλαη επίζεο λέα γηα ηε λήζν. Η Proboscidea louisianica
βξέζεθε από ην 1993 κέρξη ζήκεξα ζε έμη ηνπνζεζίεο ηεο λήζνπ θαη θαίλεηαη όηη είλαη
ζην ζηάδην ηνπ εγθιηκαηηζκνύ. Γίλνληαη ζπλνπηηθά ηα θύξηα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνύ θαη νηθνινγηθά ζηνηρεία γηα ηνπο πιεζπζκνύο ηεο Κύπξνπ.

On the occurrence of Proboscidea louisianica (Miller) Thellung in
Cyprus
Yannitsaros A. & Georgiadis Ch.
Institute of Systematic Botany, Section of Ecology and Systematics, Department of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84 Athens, Greece.
Abstract
The species Proboscidea louisianica of the American family Martyniaceae is
recorded as a new adventive of the flora of Cyprus. The genus Proboscidea and the
family Martyniaceae are also new for the island. Proboscidea louisianica has been
found since 1993 in six localities of the island and seems to be in the stage of
naturalization. The main morphological characteristics of the species and some
ecological data for its populations in Cyprus are given.
Δηζαγωγή
Η νηθνγέλεηα Martyniaceae είλαη κηα κηθξή νηθνγέλεηα κε 5 γέλε (van Eseltine 1929)
θαη 20 πεξίπνπ είδε, ηζαγελή ησλ ηξνπηθώλ θαη ζεξκώλ επθξάησλ πεξηνρώλ ηνπ Νένπ
Κόζκνπ, από ηηο λόηηεο Η.Π.Α. κέρξη ηελ Οπξνπγνπάε θαη ηε Β. Αξγεληηλή (Thieret
1977). Σα θπηά απηά είλαη γλσζηά ζηελ Ακεξηθή κε ηηο θνηλέο νλνκαζίεο “unicorn
plants”, “ devil’s claws”, “elephant tusks”, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε ραξαθηεξηζηηθή
ηδηόξξπζκε κνξθή ησλ θαξπώλ ηνπο (Thieret 1977, Armstrong 1979, 1992).
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Σν είδνο Proboscidea louisianica (Miller) Thellung είλαη έλα εηήζην θπηό, έξπνλ ή
αλεξρόκελν, κε βιαζηνύο κέρξη 1 m κήθνο θαη ραξαθηεξηζηηθή ημώδε ιεπηή ηξίρσζε.
Σα θύιια είλαη κεγάια, ππνθπθιηθά, θαξδηνεηδή. Σα άλζε έρνπλ ζπλήζσο ρξώκα ζακπό
ιεπθό ή θηηξηλσπό πνηθηικέλν ή θειηδσκέλν κε εξπζξνπόξθπξν ή εξπζξντώδεο. Σα
ζέπαια είλαη ζπκθπή θαη ζρεκαηίδνπλ θάιπθα κε 5 ινβνύο. Χαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν
θαξπόο, ν νπνίνο ζπλήζσο έρεη ελδνθάξπην απνμπισκέλν, κε γιπθέο ζηελ επηθάλεηά
ηνπ. Σν θύξην ζώκα ηνπ θαξπνύ έρεη κήθνο έσο 10 cm θαη ε θεξαηνεηδήο απόιεμε είλαη
1,5 έσο 3 θνξέο καθξύηεξε. Λεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπ είδνπο βξίζθνληαη ζηα έξγα
ησλ van Eseltine (1929, σο P. Jussieui Keller), Correll & Johnston (1970) θ.ά.
Η P. louisianica ζεσξείηαη ηζαγελήο ησλ ΝΑ Η.Π.Α. αιιά απηό δελ είλαη απνιύησο
βέβαην (Thieret 1977). Πάλησο ην εηδηθό όλνκα ηνπ είδνπο πξνέξρεηαη από ηελ πνιηηεία
Λνπτδηάλα ησλ Η.Π.Α. Σν είδνο έρεη εμαπισζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Παιαηνύ
Κόζκνπ σο επηγελέο. παλίσο θαιιηεξγείηαη σο δηαθνζκεηηθό, ε θαιιηέξγεηά ηνπ όκσο
απνθεύγεηαη από πνιινύο δηόηη είλαη δύζνζκν. ηελ Δπξώπε έρεη αλαθεξζεί σο
εγθιηκαηηζκέλν ή όρη από κεξηθέο ρώξεο, όπσο ηελ Πνξηνγαιία, ηε ΝΑ Ρσζία (Tutin
1972), ηε Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία (Greuter et al. 1989). Πξνζθάησο ε P. louisianica
αλαθέξζεθε θαη από ηελ Διιάδα (Hecht-Markou 1999) αιιά ε αλαθνξά απηή
απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε θαη πηζηνπνηήζεθε όηη πξόθεηηαη γηα ην είδνο Ibicella lutea
(Lindl.) van Eseltine (Γηαλλίηζαξνο & Μπαδόο 2000).
ηελ Κύπξν ε P. louisianica αιιά θαη ε νηθνγέλεηα Martyniaceae γεληθώο ήηαλ
κέρξη πξόζθαηα άγλσζηεο. Σν Μάην 1993 παξαηεξήζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ έλα
από εκάο (Χ. Γ.) ηξία θπηά ηνπ είδνπο ζην ρσξηό Μαξώλη, σο δηδάλην ζε αξδεπόκελε
θπηεία αγθηλάξαο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Μεηά ηελ αξρηθή αλεύξεζε ηνπ θπηνύ ην 1993 έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ ηνπ θαη
ζε άιιεο πεξηνρέο, κε πνιπάξηζκεο επηζθέςεηο θάζε ρξόλν ζε θαηάιιεινπο βηνηόπνπο,
νη νπνίεο εληάζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ο πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε ηε ρξήζε δηεζλνύο
βηβιηνγξαθίαο (θπξίσο ακεξηθαληθήο) θαη επηβεβαηώζεθε κε ζύγθξηζε. Γείγκαηα ηνπ
θπηνύ βξίζθνληαη ζηα πξνζσπηθά καο herbaria. Η νλνκαηνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα
όια ηα taxa πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Greuter et al. (19841989) θαη/ή ηνπο Tutin et al. (1968-1980, 1993). ε θάζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ λένπ
πιεζπζκνύ ηνπ θπηνύ έγηλε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ρξνληθήο
παξαθνινύζεζήο ηνπ.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Σν έηνο 1994 δελ έγηλε δπλαηή ε επαλεύξεζε ηεο P. louisianica ζην ρσξηό Μαξώλη,
όπνπ είρε βξεζεί αξρηθά αιιά νύηε θαη ζε άιιε πεξηνρή γη’ απηό ζεσξήζεθε ηπραίν
(Γεσξγηάδεο 1994). Όκσο ηνλ Ινύλην 2000 εληνπίζηεθε ην θπηό απηό ζηελ πεξηνρή ηνπ
ρσξηνύ Ππξγά Λάξλαθαο. πζηάδα 7-8 αηόκσλ ζε πιήξε άλζηζε θαη κε θαξπνύο
δηαθόξσλ ζηαδίσλ θύνληαλ ζε ύθπγξν έδαθνο θνληά ζε θαιιηέξγεηα κεδηθήο
(Medicago sativa L.). Σνλ Αύγνπζην 2000 ην θπηό βξέζεθε ζε πεξηνρή κεηαμύ ησλ
ρσξηώλ Μαλδξηά θαη Αρέιεηα Πάθνπ, ην δε Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο εληνπίζηεθε ζηελ
πεξηνρή Άρλαο Ακκνρώζηνπ θνληά ζε κηθξό πδαηνθξάθηε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε
ηα θπηά ήηαλ μεξά κε ώξηκνπο αλνηγκέλνπο θαξπνύο.

82

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

Σν 2001 ην είδνο δελ μαλαβξέζεθε ζηα Ππξγά, σζηόζν εληνπίζηεθε ζε γεηηνληθή
πεξηνρή θνληά ζηε Μνλή ηαπξνβνπλίνπ.
ηελ πεξηνρή ηεο Αρέιεηαο Πάθνπ ν πιεζπζκόο πεξηειάκβαλε 15-20 θπηά δηαθόξσλ
κεγεζώλ, ηα νπνία θύνληαλ ζε αγξό θαιιηέξγεηαο πξώηκεο ληνκάηαο. Σν επόκελν έηνο
(2001) ην είδνο εμαπιώζεθε θαη άξρηζε λα θύεηαη σο ζεξηλό δηδάλην ζε θαιιηεξγεκέλν,
θπξίσο αξδεπόκελν έδαθνο. ηελ ίδηα πεξηνρή βξέζεθε θαη ζε λεαξέο θπηείεο
εζπεξηδνεηδώλ θνληά ζηηο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζε ζεκεία δηαξξνήο λεξνύ από ηνπο
αγσγνύο άξδεπζεο αθόκε δε θαη ζε θνίηε κηθξνρεηκάξξνπ, ζε δξνζεξό έδαθνο. Δίλαη
εκθαλέο όηη πεξηνξηζηηθόο παξάγσλ ζηελ εμάπισζε ηνπ είδνπο είλαη ε έιιεηςε
επαξθνύο εδαθηθήο πγξαζίαο.
Σνλ Ινύιην 2001 κηα ηπραία παξαηήξεζε θαξπώλ ηνπ θπηνύ γηα δηαθνζκεηηθνύο
ζθνπνύο, ζηελ Πόιε Χξπζνρνύο, καο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκό ελόο αθόκε κηθξνύ
πιεζπζκνύ ηνπ θπηνύ από 7-8 άηνκα.
Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ην θπηό έρεη ηάζε εμάπισζεο ζε πεξηνρέο κε
επλντθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ηείλεη λα εγθιηκαηηζζεί. Γη’ απηό πηζηεύνπκε όηη κπνξεί
λα ζεσξεζεί σο έλα λέν κέινο ηεο επηγελνύο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη
ζην ζηάδην ηνπ εγθιηκαηηζκνύ. Αο ζεκεησζεί όηη θαη ην γέλνο Proboscidea θαη ε
νηθνγέλεηα Martyniaceae είλαη λέα γηα ηελ Κύπξν.
Δίλαη γλσζηό όηη ηα άλζε ηεο P. louisianica παξνπζηάδνπλ έληνλε ρξσκαηηθή
πνηθηιόηεηα (van Eseltine 1929 θ.ά.). Σα θπηά πνπ θύνληαη ζηελ Κύπξν έρνπλ πάληνηε
άλζε νκνηόρξσκα ππόιεπθα πνηθηικέλα κε ξνδνπόξθπξν ρξώκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θπηνύ ζηηο δηάθνξεο
πεξηνρέο πξαγκαηνπνηήζακε θαη νξηζκέλεο πξνθαηαξθηηθέο θαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο.
ηηο πεξηνρέο Αρέιεηαο - Μαλδξηώλ θαη Πόιεο Χξπζνρνύο ηα αξηίβιαζηα ησλ θπηώλ
εκθαλίδνληαη πεξί ηα κέζα Μαξηίνπ θαη ε αλζνθνξία αξρίδεη πεξί ην ηέινο Απξηιίνπ. Οη
πξώηνη θαξπνί σξηκάδνπλ πεξί ην ηέινο Ινπλίνπ, ελώ ε αλζνθνξία ζπλερίδεηαη θαη ηνλ
Ινύιην.
Σέινο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, ζηνπο νηθνηόπνπο όπνπ θύνληαη ηα θπηά ηεο P.
louisianica ζεκεηώζεθαλ ηα αθόινπζα ζπλππάξρνληα είδε, ηα νπνία είλαη δηδάληα
θαιιηεξγεηώλ ή θπηά αλζξσπνεπεξεαδόκελσλ θαη δηαηαξαγκέλσλ νηθνηόπσλ:
Heliotropium sp., Setaria viridis (L.) Beauv., Amaranthus graecizans L., A. viridis L.,
Conyza bonariensis (L.) Cronq., Aster squamatus (Sprengel) Hieron., Sorghum
halepense (L.) Pers., Convolvulus arvensis L., Hypericum triquetrifolium Turra,
Solanum nigrum L., Ecballium elaterium (L.) A. Richard, Scandix pecten-veneris L.,
Mercurialis annua L.
Γείγκαηα: Κύπξνο, Αρέιεηα Πάθνπ, παξάθηηα θαιιηεξγνύκελε έθηαζε, θνληά ζε
λεαξέο θπηείεο εζπεξηδνεηδώλ, 10.7.2001, Χξ. Γεσξγηάδεο s.n. (Herbarium A.
Yannitsaros, ATHU).
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Οηθνινγηθή έξεπλα ζηελ πεξηνρή Μεηεώξσλ (Αληηράζηα όξε)
Θεζζαιίαο
Γξεγνξηάδεο Ν.1, Petermann J.2, Θενδσξόπνπινο Κ.3 & Διεπζεξηάδνπ Δ.3
1

Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Ιλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, 570 06 Βαζηιηθά,
Θεζζαινλίθε.
2
Landschaftsökologisches Planungsbüro V.Stelzig, Mallwitzstrasse 1-3, 53177 Bonn,
Deutschland.
3
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο-Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.

Πεξίιεςε
Η πεξηνρή ησλ Μεηεώξσλ ζηελ Καιακπάθα (Αληηράζηα όξε, Θεζζαιία) είλαη
παγθόζκηα γλσζηή γηα ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά (Μνλαζηηθή Πνιηηεία) θαη ην
γεσινγηθό θαηλόκελν ησλ βξάρσλ ηεο. Πξόζθαηα πξνηάζεθε γηα έληαμε ζην επξσπατθό
δίθηπν ΦΤΗ 2000, δηόηη θξίζεθε όηη δηαζέηεη κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα. ύκθσλα κε ηελ
παξνύζα έξεπλα δηαθξίζεθαλ ζηελ πεξηνρή 7 ηύπνη νηθνηόησλ ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ,
έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη πξνηεξαηόηεηαο. Από ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο έξεπλαο
αλαγλσξίζζεθαλ 251 taxa, ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 62 νηθνγέλεηεο θαη 176 γέλε.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε γλσζηνύο δηεζλείο θαη εζληθνύο θαηαιόγνπο γηα ζεκαληηθά είδε,
εληνπίζζεθαλ ζπλνιηθά 9 ζεκαληηθά taxa.

Ecological research in the area of Meteora (Antichasia mountains) in
Thessaly
Grigoriadis N.1, Petermann J.2, Theodoropoulos K.3 & Eleftheriadou E.3
1

National Agricultural Research Foundation, Forest Research Institute, 570 06 Vassilika,
Thessaloniki, Greece.
2
Landschaftsökologisches Planungsbüro V.Stelzig, Mallwitzstrasse 1-3, 53177 Bonn,
Deutschland.
3
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.

Abstract
The area of Meteora in Kalambaka (Antichasia mountains, Thessaly) is a World
heritage Site (UNESCO) thanks to the Monastery complex and famous for the geological
phenomenon (rocks). Recently the area became a potential Site of Community Interest
(pSCI) to be placed under protection among the European network of NATURA 2000
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because of its high biodiversity. In this study 7 different habitat types, according to the
directive 92/43/EEC, are differentiated, one of which is a priority habitat. Based on this
data 251 taxa could be identified, which are allocated in 62 families and 176 genera.
Nine of them are listed in national and international checklists as important plant species.
Εηζαγσγή
Η πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο είλαη παγθόζκηα γλσζηή από ηε δεύηεξε ζε κέγεζνο,
κεηά ην Άγην Όξνο, Μνλαζηηθή Πνιηηεία (Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά
UNESCO) θαη από ηνπο εληππσζηαθνύο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο ησλ βξάρσλ ησλ
Μεηεώξσλ. Η Διιεληθή Πνιηηεία εμαηηίαο ηεο παξαπάλσ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ραξαθηήξηζε ηελ πεξηνρή σο «Ιζηνξηθό Σόπν», ελώ πξόζθαηα ε ίδηα πεξηνρή πξνηάζεθε
γηα έληαμε ζην δίθηπν ΦΤΗ 2000, ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία γηα ηνπο
νηθνηόπνπο (92/43/ΔΟΚ) θαη ηελ αληίζηνηρε νδεγία γηα ηα πνπιηά (νδεγία
79/409/ΔΟΚ).
Πεξηνρή έξεπλαο
Η πεξηνρή έξεπλαο, έθηαζεο 56000 ha πεξίπνπ, εθηείλεηαη ΒΑ ηεο Καιακπάθαο
(Θεζζαιία) ζηα Αληηράζα όξε θαη αλήθεη ζηε θπηνγεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ΒόξεηαοΚεληξηθήο Διιάδαο (Strid & Tan 1997). Από ηα ζηνηρεία ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο
Μειέηεο-ρέδην Γηαρείξηζεο (Μειηάδεο et al. 2000) πξνθύπηεη όηη ζηελ πεξηνρή ην
αλάγιπθν είλαη ήπην κε ειαθξέο θιίζεηο (0-40%) θαη κέζν ππεξζαιάζζην ύςνο 500 m
(90-1381 m).
Σν γεσινγηθό ππόβαζξν είλαη θπξίσο ηξηηνγελείο απνζέζεηο - θξνθαινπαγή ησλ
βξάρσλ ησλ Μεηεώξσλ - θαη κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα (γλεύζηνη, ζρηζηόιηζνη), ελώ
ζε κηθξόηεξε έθηαζε απαληώληαη ζθιεξνί αζβεζηόιηζνη θαη αιινύβηα. Σα εδάθε ηεο
πεξηνρήο θαηά θαλόλα είλαη αβαζή (5-30 cm), ζθειεηηθά, κε ζπρλή εκθάληζε
θαηλνκέλσλ επηθαλεηαθήο ή ραξαδξσηηθήο δηάβξσζεο.
Γηα ηα ρακειόηεξα πςόκεηξα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ηζρύνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ
Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ ηνπ Πξόηππνπ Αγξνθηήκαηνο Καιακπάθαο (πςόκ. 250 m,
πεξίνδνο 1987-1998), πνπ δείρλνπλ εηήζην ύςνο βξνρήο 830 mm θαη κέζε εηήζηα
ζεξκνθξαζία 14,8 oC. Αληίζεηα, γηα ηα ςειόηεξα ηκήκαηα ηζρύνπλ εθείλα ηνπ δαζηθνύ
Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ Αζπξνπνηάκνπ (πςόκ. 1050m, πεξίνδνο 1970-1979), όπνπ
ην εηήζην ύςνο βξνρήο αλέξρεηαη ζε 955mm θαη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζε 8,7 o C.
ηελ πεξηνρή έξεπλαο ην κεγαιύηεξν κέξνο (ρακειόηεξα θαη κέζα πςόκεηξα)
θαιύπηεηαη από ηελ παξακεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) θαη
κόλν έλα κηθξό κέξνο ζηα ςειόηεξα (βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα) εληάζζεηαη ζηε δώλε ηεο
νμπάο-ειάηεο (Fagetalia) (Νηάθεο 1973).
Μέζνδνο έξεπλαο
Σν πιηθό ηεο έξεπλαο απνηεινύλ ηα ζηνηρεία από 33 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, νη
νπνίεο ιήθζεθαλ ζε δύν βιαζηεηηθέο πεξηόδνπο (1999 θαη 2000). Η αλαγλώξηζε θαη ε
νλνκαηνινγία ησλ εηδώλ έγηλε κε βάζε ηε “Flora Europea” (Tutin et al. 1968-1980,
1993), ηε “Flora Hellenica” (Strid & Tan 1997) θαη ηε “Mountain Flora of Greece”
(Strid 1986, Strid & Tan 1991). Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη θαηάινγνη ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδώλ όπσο:
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Π.Γ. 67/1981, IUCN 1982, CITES 1982, νδεγία 92/43/ΔΟΚ, ζπλζήθε ηεο Βέξλεο,
IUCN 1997 (Walter & Gillett 1998), ην θόθθηλν βηβιίν γηα ηελ Διιάδα (Phitos et al.
1995) θ.ά.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Οη κνξθέο βιάζηεζεο θαη νη αληίζηνηρνη ηύπνη νηθνηόπσλ (Νηάθεο et al. 1999), πνπ
δηαθξίζεθαλ ζηελ πεξηνρή, είλαη πέληε (Πίλ. 1). Οη ηέζζεξηο είλαη ιίγν ή πνιύ, θπζηθέο,
βηνθιηκαηηθά εμαξηώκελεο. Η δηαδνρή ησλ θπζηθώλ κνξθώλ βιάζηεζεο, από ηηο
ρακειόηεξεο πξνο ηηο πςειόηεξεο ζέζεηο, είλαη νη κηθηνί ζακλώλεο αείθπιισλ κε
θπιινβόια είδε (ςεπδνκαθθί) κέρξη ηα 600 m, αθνινπζνύλ ηα δξπνδάζε κέρξη ηα 1000
m θαη πην πάλσ βξίζθνληαη ηα δάζε νμπάο. Τπάξρεη, επίζεο, κηα αδσληθή κνξθή
βιάζηεζεο (πιαηάληα) αλαπηπζζόκελε θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη
αλεμάξηεηα ηνπ ππεξζαιαζζίνπ ύςνπο. Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο, νη νπνίεο είλαη
αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο, απαληώληαη δηάζπαξηεο θπξίσο κέζα ζηα δξπνδάζε.
Σέινο, ζηα θαζαξά αλζξσπνγελή νηθνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ νη
αλαδαζώζεηο από καύξε πεύθε (Pinus nigra) ζηελ πεξηνρή Μαπξέιη, θαζώο επίζεο θαη
νη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηηάξη, βακβάθη, θαπλά θαη κεδηθή) ζηα πεδηλά.
Πίλαθαο 1. Μνξθέο βιάζηεζεο, ηύπνη νηθνηόπσλ θαη νη θσδηθνί ηνπο.
Μνξθή βιάζηεζεο
Μηθηνί ζακλώλεο
αεηθύιισλ θαη
θπιινβόισλ εηδώλ
Γξπνδάζε

Σύπνο νηθνηόπνπ
(νδεγία 92/43/ΔΟΚ)
Φεπδνκαθθί
(5350)

Quercus coccifera Juniperus oxycedrus comm.
Θεξκόθηια δξπνδάζε
Quercetum frainetto ηεο Αλ.Μεζνγείνπ θαη
cerris macedonicum
ηεο Βαιθαληθήο
Γξπνδάζε
Quercus dalechampii (924Α)
comm.
Γξπνδάζε
Quercus cerris - comm.
Γάζε νμπάο
Γάζε κε Quercus
Lathyro alpestris frainetto (9280)
Fagetum sylvaticae
Ληβαδηθέο εθηάζεηο
Φεύδν-ζηέππεο κε γξάCerastium
ζηεηο θαη εηήζηεο πόεο * brachypetalum (Thero-Brachypodietea) Trifolium globosum (6220)
comm.
Παξαπνηάκηα δάζε
Γάζε αλαηνιηθήο πιαηά- Dracunculo vulgaris πιαηάλνπ
λνπ (Platanion orientalis) Platanetum orientalis
(92C0)
* = νηθόηνπνο πξνηεξαηόηεηαο (θνηλνηηθή νδεγία 92/43/ΔΟΚ).

Κσδηθόο Κσδηθόο
Corine
Natura 2000
32.7

535013

41.762

924A14

41.763

924A16

41.761
41.1B

924A17
928022

34.5

622014

44.71

92C014

Οηθόηνπνο ςεπδνκαθθί
Πεξηγξαθή. Σα ςεπδνκαθθί εθηείλνληαη ζηηο ρακειόηεξεο (λόηηεο) ζέζεηο ηεο πεξηνρήο,
θνληά ζε νηθηζκνύο. Η εγγύηεηα απηή επλόεζε ηηο ππεξθαξπώζεηο (μύιεπζε, βόζθεζε)
θαη ηηο θαηαρξεζηηθέο ρξήζεηο ηνπ νηθνηόπνπ (θσηηά, εθρεξζώζεηο) θαη καδί κε ηηο
δπζκελείο θιηκαηεδαθηθέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ, ηνλ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή
ππνβαζκηζκέλε ηνπ κνξθή. Ο νηθόηνπνο ζπγθξνηείηαη από έλαλ ππθλό ζακλώδε όξνθν
(ύςνπο 1-2m), θαηά ζπκπαγείο νκάδεο, θπξίσο από πνπξλάξη (Quercus coccifera) θαη
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θέδξν (Juniperus oxycedrus), κε δηάθελα κεηαμύ ηνπο, κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα. ηα
δηάθελα απηά αλαπηύζζεηαη αξαηόο (θάιπςε 50%) πνώδεο όξνθνο από μεξνθπηηθή
βιάζηεζε.
Γηαρείξηζε. Η δηαρείξηζε απηώλ ησλ εθηάζεσλ, εθηόο ηεο πξνζηαζίαο από θσηηέο, ήηαλ
έμσ από ην ελδηαθέξνλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο (ρσξίο Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα). Οη
θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη θαη ζήκεξα ν νηθόηνπνο είλαη ε θσηηά, ε ππεξβόζθεζε θαη ε
απνδάζσζε γηα γεσξγηθή ρξήζε. Αλακέλεηαη όηη ην πξνζηαηεπηηθό θαζεζηώο πνπ ζα
ηζρύζεη ζηε πεξηνρή ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα επλνήζεη ηε βειηίσζή ηνπ θαη ζ’ απηό
ζπλεγνξεί ε δηάζπαξηε ύπαξμε ηεο ρλνώδνπο δξπόο ζε “λαλώδε” κνξθή.
Οηθόηνπνο δξπνδαζώλ Quercus frainetto
Πεξηγξαθή. Σα δάζε ηεο πιαηύθπιιεο δξπόο, όπσο θαη γηα νιόθιεξε ηελ επεηξσηηθή
Διιάδα, έρνπλ ηε κεγαιύηεξε εμάπισζε ζηελ πεξηνρή θαη απαληώληαη πάλσ ζε
δηαθνξεηηθά γεσινγηθά ππνζηξώκαηα (γλεύζηνη, θξνθαινπαγή). ρεκαηίδνπλ ζπλήζσο
ακηγή αλώξνθν ή ζπαληόηεξα κηθηό κε Quercus cerris ή Q. dalechampii, ππόξνθν κε
Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Rosa
arvensis θ.ά. θαη κέηξηα ππθλό πνώδε όξνθν, πεξηζζόηεξν μεξνθπηηθό ησλ άιισλ
ζπγγεληθώλ θπηνθνηλσληώλ θαη κε ζεκάδηα ππεξβόζθεζεο (Asphodelus aestivus,
Verbascum undulatum θ.ά.).
Γηαρείξηζε. Οη ζπζηάδεο απηέο δηαρεηξίδνληαη απνςηισηηθά κε πεξίηξνπν ρξόλν πεξίπνπ
25 ρξόληα θαη κε παξαθξαηήκαηα. ύκθσλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία κέξνο ησλ
ζπζηάδσλ ηίζεληαη ζε δηαδηθαζία αλαγσγήο δει. κεηαηξνπή ηνπο ζε ζπεξκνθπή κνξθή.
Σα πξντόληα πνπ παξάγνληαη είλαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ
(θαύζηκν μύιν) ησλ ληόπησλ θαη πνιύ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ηερληθνύ μύινπ
(επηπινπνηία, παξθέηα θιπ.). Κύξηα νη ππεξθαξπώζεηο ζηνλ παξειζόλ, ε ππεξβόζθεζε,
θαη ην ζύλζεην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο νδήγεζαλ ηα παξαπάλσ δάζε ζηε ζεκεξηλή
ππνβαζκηζκέλε κνξθή ηνπο. Απαηηείηαη απζηεξόηεξνο έιεγρνο ηεο βόζθεζεο θαη
επηκήθπλζε ηνπ πεξηηξόπνπ ρξόλνπ ζηε δηαρείξηζήο ηνπο.
Οηθόηνπνο δξπνδαζώλ κε Quercus dalechampii
Πεξηγξαθή. Ο νηθόηνπνο ησλ δξπνδαζώλ κε Quercus dalechampii δελ απαληάηαη ζηελ
πεξηνρή ακηγώο αιιά πεξηέρεηαη ζηνλ νηθόηνπν ηεο πιαηπθύιινπ δξπόο, όπνπ κπνξεί λα
ππάξρνπλ θαη ιίγα άηνκα Quercus cerris. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ κηθξνζηαζκώλ πνπ
πξνηηκά είλαη όηη πξόθεηηαη γηα ηηο γνληκόηεξεο θαη πγξόηεξεο ζέζεηο (Β, ΒΓ
θαησπιαγηέο) ηεο ππνδώλεο Quercion confertae. πλαληάηαη θπξίσο ζηηο ςειόηεξεο
ζέζεηο ηεο ππνδώλεο, ζηα 600m πεξίπνπ. ηηο πεξηπηώζεηο θαιήο δηαηήξεζήο ηνπ
δηαθξίλεηαη ζακλώδεο όξνθνο από Carpinus orientalis, Cornus mas θ.ά., ελώ ν πνώδεο
όξνθνο δηαθξίλεηαη από εθείλνλ ηεο θπηνθνηλσλίαο ηεο πιαηπθύιινπ δξπόο εμαηηίαο
ησλ πεξηζζνηέξσλ θαη πγξνθπηηθόηεξσλ εηδώλ, όπσο είλαη ηα Cyclamen hederifolium
θαη Symphytum ottomanum.
Γηαρείξηζε. Δπεηδή ε δηάθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνηόπνπ (ζεκεηαθόο πνιιέο θνξέο)
θαη ε επηιεθηηθή δηαρείξηζε ζηελ πξάμε είλαη δύζθνιε ππόζεζε, γη’ απηό ζρεδόλ
πάληνηε ηα δαζνθνκηθά κέηξα ηαπηίδνληαη κε εθείλα ηεο πιαηπθύιινπ δξπόο.
Πξνηείλεηαη ε επλόεζε ηεο κίμεο ζηηο ζπζηάδεο θαη ε αλαγσγή απηώλ ησλ ζέζεσλ
εμαηηίαο ηεο πςειήο βηνπνηθηιόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ.
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Οηθόηνπνο δξπνδαζώλ κε Quercus cerris
Πεξηγξαθή. Ο νηθόηνπνο απηόο βξέζεθε ζε κηα ζέζε ζηελ πεξηνρή, κέζα ζηνλ νηθόηνπν
ηεο πιαηπθύιινπ δξπόο (ζεκεηαθόο), εμαηηίαο ησλ απαηηήζεώλ ηνπ ζε δξνζεξνύο θαη
γόληκνπο ζηαζκνύο. ηνλ αλώξνθν ζπκκεηέρεη ν αλαηνιηθόο γαύξνο (Carpinus
orientalis) κε ιίγα άηνκα, ζηνλ όξνθν ησλ ζάκλσλ πξνζηίζεηαη θαη ν θξάμνο (Fraxinus
ornus), ελώ ζηνλ πνώδε εκθαλίδνληαη είδε απαηηεηηθά ζε πγξαζία θαη ζξεπηηθά
ζηνηρεία, όπσο είλαη ηα Ruscus aculeatus, Hedera helix, Melica uniflora.
Δπηβεβαηώλεηαη ινηπόλ όηη ε παξνπζία ηεο Quercus cerris ηνλίδεη ζηνπο ζηαζκνύο
απηνύο ηελ επεηξσηηθή επίδξαζε (Debazac & Μαπξνκκάηεο 1971).
Γηαρείξηζε. Η κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ζηε δαζηθή δηαρείξηζε δελ εθαξκόδεη
δηαθνξεηηθά δαζνθνκηθά κέηξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν νηθόηνπν κηαο θαη απηόο απαληάηαη
ζε κίμε κε εθείλν ηεο πιαηπθύιινπ δξπόο, θπξίσο θνληά ζε ξέκαηα. Μηα επλόεζε ηεο
κίμεο ηεο Q. cerris ζηηο ζέζεηο παξνπζίαο ηεο, θαζώο επίζεο θαη ε αλαγσγή ησλ
ζπζηάδσλ ηεο, επηβάιιεηαη θαη εμαηηίαο ηεο πςειήο βηνπνηθηιόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ.
Οηθόηνπνο δαζώλ νμπάο
Πεξηγξαθή. Ο νηθόηνπνο δαζώλ νμπάο πεξηνξίδεηαη ζηα ςειόηεξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο
(Μαπξέιη), όπνπ ην θιίκα γίλεηαη επεηξσηηθόηεξν. Δδώ ηα εδάθε είλαη θαιύηεξα
εθνδηαζκέλα κε πγξαζία θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη απηό αληαλαθιάηαη θαη ζηε
κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο βηνκάδαο.
Γηαρείξηζε. Η δηαρείξηζε ησλ δαζώλ απηώλ γίλεηαη κε βάζε δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ηεο
Γαζηθήο Τπεξεζίαο κε ζηόρν ηελ ππνθεπεπηή δνκή θαη πεξίηξνπν ρξόλν 90-100
ρξόληα. Με επηινγηθέο πινηνκίεο θάζε 10 ρξόληα (ρξόλνο πεξηθνξάο) γίλεηαη ε
θαιιηέξγεηα-αλαηξνθή ηνπ δάζνπο θαη ε θπζηθή ηνπ αλαγέλλεζε ζε δηαδνρηθά
δηεπξπλόκελα δηάθελα (θέληξα αλαγέλλεζεο).
Οηθόηνπνο ςεπδν-ζηέππεο κε γξάζηεηο θαη εηήζηεο πόεο (Thero-Brachypodietea) *
Πεξηγξαθή. Ο νηθόηνπνο ςεπδν-ζηέππεο κε γξάζηεηο θαη εηήζηεο πόεο (TheroBrachypodietea) απνηειείηαη από δηάζπαξηεο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο κέζα ζ’
νιόθιεξε ηελ πεξηνρή έξεπλαο. ηε ζύλζεζή ηνπο παίξλνπλ κέξνο θπξίσο ζεξνθπηηθέο
θνηλσλίεο κε εηήζηεο πόεο θαη γξάζηεηο. πλαληάηαη ζπρλά ζε ζέζεηο έληνλα
δηαβξσκέλεο (επηθιηλείο ζέζεηο), ηδηαίηεξα εθεί όπνπ ππάξρεη ππεξβόζθεζε. Ο
νηθόηνπνο απηόο θηινμελεί ζεκαληηθά θπηηθά είδε (πξνηεξαηόηεηαο) θαη απνηειεί
ηαπηόρξνλα ζεκαληηθό ελδηαίηεκα γηα ηα δώα (πνπιηά).
Γηαρείξηζε. Πξνηείλεηαη άκεζα ε δηαθνπή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνηόπνπ θαη ε ιήςε
κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη αλόξζσζή ηνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ξύζκηζε ηεο βνζθήο κε
ηε βνήζεηα ζρεδίσλ δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ, έηζη ώζηε ε αζθνύκελε βόζθεζε λα
αληαπνθξίλεηαη ζηε βνζθντθαλόηεηα ησλ ιηβαδηθώλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη λα
γίλεηαη θαιύηεξε θαηαλνκή ηεο ζην ρώξν.
Οηθόηνπνο δαζώλ αλαηνιηθήο πιαηάλνπ (Platanus orientalis)
Πεξηγξαθή. Ο νηθόηνπνο ησλ δαζώλ αλαηνιηθήο πιαηάλνπ ζπλαληάηαη θαηά κήθνο
ζρεδόλ όισλ ησλ ξεκάησλ δηαξθνύο θαη κε ξνήο (παξαπόηακνη ηνπ Πελεηνύ πνηακνύ)
πάλσ ζε πξνζρσζηγελή εδάθε. ρεκαηίδεη ακηγή αλώξνθν από πιαηάληα (Platanus
orientalis), ζακλώδε όξνθν από Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus, Rubus
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ulmifolius, Fraxinus ornus θ.ά. θαη πινύζην πνώδε όξνθν.
Γηαρείξηζε. Ο νηθόηνπνο πξαθηηθά είλαη εθηόο δαζηθήο δηαρείξηζεο, αιιά έρεη κεγάιε
ζεκαζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξαλώλ, σο ελδηαίηεκα ηεο παλίδαο, αιιά θαη γηα
αηζζεηηθνύο ιόγνπο. Οη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη είλαη ε εθρέξζσζε θαη ε απόδνζή ηνπ
ζηε γεσξγία, ε κεγάιε πηώζε ηεο ππόγεηαο ζηάζκεο λεξνύ εμαηηίαο ηεο ππεξάληιεζεο
θαη ε αλεμέιεγθηε απόιεςε άκκνπ. Η πξνζηαζία ηνπ νηθνηόπνπ από ηνπο παξαπάλσ
θηλδύλνπο θαη ε ινγηθή δηαρείξηζε ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζή ηνπ.
ηελ πεξηνρή βξέζεθαλ 251 είδε, ηα νπνία αλήθνπλ ζε 62 νηθνγέλεηεο θαη 176 γέλε.
Οη πινπζηώηεξεο ζε είδε νηθνγέλεηεο είλαη: Asteraceae (11,5%), Poaceae (10,0%),
Lamiaceae (7,3%), Fabaceae (6,2%) θαη Rosaceae (5,0%). Δπίζεο βξέζεθαλ 9
ζεκαληηθά είδε (Πίλ. 2) ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε δηάθνξνπο θαηαιόγνπο (εζληθνύο θαη
δηεζλείο).
Πίλαθαο 2. εκαληηθά είδε ρισξίδαο θαη αληίζηνηρνη νηθόηνπνη.
Είδνο
Centaurea kalambakensis Freyn &
Sint.
Centaurea lactiflora Halacsy

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M.
Richard
Cyclamen hederifolium Aiton
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Limodorum abortivum (L.) Schwartz
Orchis papilionacea L.
Platanthera bifolia (L.) L. C. M.
Richard

Καζεζηώο
πξνζηαζίαο
Φεπδνκαθθί - 535013
IUCN-Gr, IUCN-W,
BERN, RDB, Π.Γ.
Γάζε Quercus frainetto - 924Α14 IUCN-Gr, IUCN-W,
BERN, Π.Γ.,
ΟΓ.92/43
Γάζε Quercus cerris - 924Α17
CITES
Γάζε νμηάο - 928022
Γάζε νμηάο - 928022
CITES
Οηθόηνπνο

Γάζε αλαηνιηθήο πιαηάλνπ
(Platanion orientalis) - 92C0
Γάζε νμπάο - 928022
Φεπδνκαθθί - 535013
Φεπδνζηέππεο - 622014
Γάζε Quercus cerris - 924Α17

CITES
CITES
CITES
CITES
CITES
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Λεπηή δνκή ηεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε αλάπηπμεο ζην Ρνδνθύθνο
Scinaia articulata Setch. (Galaxauraceae, Nemaliales, Rhodophyta)
Γειεβόπνπινο Σ. Γ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
541 24 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεψε
Τν αλαπηπγκέλν θαξπνζπνξηόθπην πεξηβάιιεηαη από κεγάιε πνζόηεηα βιέλλεο θαη
απνηειείηαη από ην ελσηηθό θύηηαξν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα θύηηαξα ηνπ άγνλνπ θιάδνπ,
ηα γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα θαη ηα θαξπνζπόξηα. Τα λεαξά θαξπνζπόξηα είλαη δνκηθώο
παξόκνηα κε ηα γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα θαη πεξηέρνπλ έλαλ κεγάιν ππξήλα,
πξνπιαζηίδηα κε πεξηθεξεηαθό ζπιαθνεηδέο αιιά ζηεξνύληαη δηθηπνζσκάησλ θαη
ακπινθόθθσλ. Τα κέζεο ειηθίαο θαξπνζπόξηα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έληνλε
δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππξεληθνύ θαθέινπ πνπ παξάγεη ηλώδε ρπκνηόπηα θαη
ζπγθεληξηθνύο κεκβξαληθνύο ζρεκαηηζκνύο. Τα ώξηκα θαξπνζπόξηα πεξηέρνπλ ππξήλα,
ρισξνπιάζηεο, ακπινθόθθνπο, ηλώδε ρπκνηόπηα θαη πνιπάξηζκα εκπύξελα θπζηίδηα,
ελώ πεξηβάιινληαη από θπηηαξηθό ηνίρσκα.

Ultrastructure of post-fertilization development in the red alga
Scinaia articulata Setch. (Galaxauraceae, Nemaliales, Rhodophyta)
Delivopoulos S. G.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The mature carposporophyte is surrounded by extensive mucilage and is comprised
from the fusion cell, that is connected with the cells of the sterile branch, gonimblast
cells and carpospores. Young carpospores are indistinguishable from gonimoblast cells
possessing a large nucleus, proplastids with peripheral thylakoid and are devoid of
dictyosomes and starch granules. The intermediate-aged carpospores are characterized
by the remarkable activity of the nuclear envelope resulting in the production of fibrous
vacuoles and concentric membrane bodies. The mature carpospores exhibit a nucleus,
chloroplasts, starch granules, fibrous vacuoles and numerous cored vesicles.
Εηζαγωγή
Η αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ηα κεηά ηε γνληκνπνίεζε ζηάδηα είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ξνδνθπθώλ (Kylin 1956, Bold &
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Wynne 1985). To γέλνο Scinaia θαζηεξώζεθε από ηνλ Bivona-Bernard (1822) γηα ην
είδνο Scinaia forcellata. Από ηα ηέζζεξα γέλε πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ νκάδα ηεο Scinaia
κόλνλ ε Scinaia θαη ε Gloiophlea παξέκεηλαλ ρσξίο λα ππνζηνύλ αιιαγέο. Τν γέλνο
Scinaia ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδώλ Pseudoscinaia θαη Pseudogloiophea πεξηέρεη
είθνζη πέληε είδε. Η εξγαζία απηή έγηλε κε ζθνπό λα παξνπζηάζεη γηα πξώηε θνξά κηα
πιήξε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξπνζπνξηόθπηνπ γηα ην είδνο Scinaia articulata,
πνπ δελ έρεη πεξηγξαθεί, γηα λα δνζνύλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπινγελεηηθώλ ζρέζεσλ κέζα ζην γέλνο Scinaia.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γείγκαηα ζαιιώλ κε θπζηνθάξπηα δηαθόξσλ κεγεζώλ ζπιιέρζεθαλ από ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηεο Santa Barbara, California USA θαη
ζηεξεώζεθαλ επί ηόπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Κugrens (1974).
Aπνηειέζκαηα
Τν ππόγπλν θύηηαξν ζπλδέεηαη κε ην θαξπνγόλην θαη κε έλα θύηηαξν ηνπ άγνλνπ
θιάδνπ (Δηθ. 1). Τν ππόγπλν θαη ην θύηηαξν ηνπ άγνλνπ θιάδνπ έρνπλ κηηνρόλδξηα,
κεξηθά πξνπιαζηίδηα θαη ζπγθεληξηθνύο κεκβξαληθνύο ζρεκαηηζκνύο ζηεξνύληαη όκσο
δηθηπνζσκάησλ θαη ακπινθόθθσλ (Δηθ. 1). Σην θύηηαξν ηνπ άγνλνπ θιάδνπ κάδεο
ζεσξνύκελεο σο ρξσκαηίλε εκθαλίδνληαη θιεηζκέλεο ζε εγθνιπώζεηο ηνπ ππξεληθνύ
θαθέινπ (Δηθ. 1).
Τν λεαξό θαξπνζπνξηόθπην ζπλίζηαηαη από δύν πνιππύξελνπο γνληκνβιαζηηθνύο
ινβνύο πνπ πξνεθβάιινπλ από ην θαξπνγόλην (Δηθ. 1). Οη ινβνί απηνί κεγαιώλνπλ
αμηνζεκείσηα θαη κε δηαδνρηθέο πεξηζθίμεηο απνθόπηνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ ηα αξρηθά
γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα (Δηθ. 1). Γύν αξρηθά γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα πξνθύπηνπλ
θαηεπζείαλ από ην θαξπνγόλην θαη ζρεκαηίδνπλ ζηελ αξρή δύν γνληκνβιαζηηθά λεκάηηα
(Δηθ. 1). Τα λεαξά θαξπνζπόξηα είλαη βπζηζκέλα ζε βιέλλε πνπ παξάγεηαη από ηα
γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα. Από δνκηθή άπνςε ηα λεαξά θαξπνζπόξηα είλαη απιά,
κνηάδνπλ κε ηα γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα θαη πεξηέρνπλ έλαλ ππξήλα κε επδηάθξηην
ππξελίζθν, πνιπάξηζκα πξνπιαζηίδηα θαη κεξηθνύο ακπιόθνθθνπο. Τα δηθηπνζώκαηα
παξάγνπλ θπζηίδηα κε έλα ειεθηξνληόππθλν θνθθίν γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ
έλαξμε ηεο θαξπνζπνξηνγέλεζεο (Δηθ. 2). Τα θπζηίδηα απηά αξρίδνπλ λα ελαπνζέηνπλ
ηνηρσκαηηθό πιηθό εζσηεξηθά ησλ ζπκπηεζκέλσλ ηληδίσλ ηεο θαξπνζπνξηαγγεηαθήο
βιέλλεο. Τν πιένλ αμηνζεκείσην γεγνλόο ησλ κέζεο ειηθίαο θαξπνζπνξίσλ είλαη ε
αμηνζεκείσηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππξεληθνύ θαθέινπ πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό
ηλσδώλ ρπκνηνπίσλ θαη ζπγθεληξηθώλ κεκβξαληθώλ ζρεκαηηζκώλ (Δηθ. 3). Τν κέγεζνο
ησλ θαξπνζπνξίσλ απμάλεηαη θαη ην ηνίρσκά ηνπο παρύλεηαη (Δηθ. 4). Τα κέζεο ειηθίαο
θαξπνζπόξηα αλαγλσξίδνληαη από ηα κεγάια ηλώδε ρπκνηόπηα (Δηθ. 5).
Τα ώξηκα θαξπνζπόξηα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία πνιπάξηζκσλ
εκπύξελσλ θπζηηδίσλ (Δηθ. 6). Δπίζεο πεξηέρνπλ ππξήλα, ρισξνπιάζηεο,
ακπιόθνθθνπο θαη ηλώδε ρπκνηόπηα ελώ πεξηβάιινληαη από θπηηαξηθό ηνίρσκα θαη έλα
δηαρσξηζηηθό ζηξώκα (Δηθ. 6).
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Εηθόλα 1. Scinaia articulata. Νεαξό θαξπνζπνξηόθπην.
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Εηθόλεο 2-6. 2, λεαξό θαξπνζπόξην (κε βέινο, δηθηπνζώκαηα παξάγνπλ θπζηίδηα κε έλα
ειεθηξνληόππθλν θόθθν). 3, ππξεληθόο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί ηλώδε ρπκνηόπηα. 4,
κέζεο ειηθίαο θαξπνζπόξην πνπ ζρεκαηίδεη ηλώδε ρπκνηόπηα. 5, ζρεδόλ ώξηκν
θαξπνζπόξην κε ηλώδε ρπκνηόπηα. 6, ηππηθό ώξηκν θαξπνζπόξην κε εκπύξελα θπζηίδηα.
Κιίκαθεο = 5 κm.
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πδήηεζε
Η αθνινπζνύζα ηε γνληκνπνίεζε αλάπηπμε ζηη Scinaia articulata δηαθέξεη
ζεκαληηθά από ηηο πεξηγξαθέο ησλ Setchell (1914) θαη Dawson (1949). Η δηαπίζησζε
ηνπ Huisman (1985) όηη ηα αξρηθά γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα πξνθύπηνπλ θαηεπζείαλ από
ην θαξπνγόλην επηβεβαηώλεηαη κε ηελ παξνύζα κειέηε. Γύν αξρηθά γνληκνβιαζηηθά
θύηηαξα ζρεκαηίδνληαη θαηεπζείαλ από ην θαξπνγόλην αληί ησλ ηξηώλ ή ηεζζάξσλ
θπηηάξσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε άιια είδε ηεο Scinaia (Huisman 1985, 1986). Τν
αλαπηπγκέλν θαξπνζπνξηόθπην απνηειείηαη από ην ελσηηθό θύηηαξν, ην
γνληκνβιαζηηθά θύηηαξα θαη ηα θαξπνζπόξηα. Τν ελσηηθό θύηηαξν ηεο Scinaia όπσο
απηό ηνπ Nemalion (Ramm-Andeson & Wetherbee 1982) δελ έρεη άκεζν ζξεπηηθό ξόιν
αιιά έκκεζν όπσο ζην Faucheocolax θαη ζηε Gloiosiphonia (Delivopoulos & Kugrens
1984, 1985). Διεύζεξα γνληκνβιαζηηθά λεκάηηα δελ ππάξρνπλ κέζα ζηελ θπζηνθαξπηθή
θνηιόηεηα ηεο Scinaia articulata ζε αληίζεζε κε ηε Scinaia forcelatta (Huisman 1985).
H κεηά ηε γνληκνπνίεζε αλάπηπμε ζηε Scinaia δελ είλαη ηόζν πεξίπινθε όζν είλαη ζε
κεξηθά άιια είδε ξνδνθπθώλ. Τα ώξηκα θαξπνζπόξηα έρνπλ ηνπο ηππηθνύο
ρισξνπιάζηεο ησλ ξνδνθπθώλ, αιιά ηα λεαξά θαξπνζπόξηα θαη ηα γνληκνβιαζηηθά
θύηηαξα θέξνπλ κόλν πξνπιαζηίδηα κε πεξηθεξεηαθό ζπιαθνεηδέο. Σπλεπώο, θαίλεηαη
όηη απηά εμαξηώληαη από ηα εζσηεξηθόηεξα θύηηαξα ηνπ θαξπνζπνξηόθπηνπ θαη από ην
ελσηηθό θύηηαξν γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, ζε αληίζεζε κε ην Nemalion (Ramm-Anderson
& Wetherbee 1982) όπνπ ηα θαξπνζπόξηα πεξηέρνπλ πιήξσο ιεηηνπξγηθνύο
ρισξνπιάζηεο ζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη αλεμάξηεηα
από άπνςε δηαηξνθήο. Δπηπξόζζεηα ην αλαπηπζζόκελν θαξπνζπνξηόθπην ηεο Scinaia
πεξηβάιιεηαη από έλα πξνζηαηεπηηθό πεξηθάξπην, αληίζεηα κε ην Nemalion όπνπ είλαη
γπκλό (Womersley 1965, Ramm-Anderson & Wetherbee 1982).
Σπκπεξαζκαηηθά ε παξνύζα κειέηε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεγνύκελεο ζην
Batrachospermum moniliformae (Brown 1969) θαη ζην Nemalion helminthoides
(Ramm-Anderson & Wetherbee 1982) εληζρύεη ηελ άπνςε όηη ηα θπινγελεηηθώο
θαηώηεξα Florideophyceae, όπσο ηα Batrachospermales θαη ηα Nemaliales, εκθαλίδνπλ
έλα απιό αλαπηπμηαθό πξόηππν θαξπνζπνξηνγέλεζεο ελώ ηα θπινγελεηηθώο αλώηεξα
ξνδνθύθε έρνπλ έλα ζεκαληηθά πην πεξίπινθν πξόηππν.
πληκήζεηο
Ch = chromatin, CM = concentric membranes, Cpg =carpogonium, CV = cored vesicle,
D = dictyosome, ER = endoplasmic reticulum, FS = floridean starch, FV = fibrous
vacuoles, GC = gonimoblast cell, GI = gonimoblast initial, GL = gonimoblast lobe, HC
= hypogynous cell, M = mitochondrion, Mu = mucilage, N = nucleus, P = plastid, SBC =
sterile branch cell, SL = separating layer, V = vacuole.
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Κςηοκίνηζη ζηο Φαιοθύκορ Sphacelaria rigidula Kutzing, μεηά από
διαηάπαξη ηος κςηηαποζκελεηού (μικποζωληνίζκων και
μικπονημαηίων ακηίνηρ)
Γεκεηξηάδεο Η., Καηζαξόο Φ. & Γαιάηεο Β.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 157 84 Αζήλα.
Πεπίληψη
Μειεηήζεθε ν κεραληζκόο ηεο θπηνθίλεζεο ζε αθξαία θαη ππναθξαία θύηηαξα ηνπ
Φαηνθύθνπο Sphacelaria rigidula κεηά από επίδξαζε κε 100 κg/ml θπηνραιαζίλεο Β
(CB) γηα 24 ώξεο. Μεηά από ρξώζε ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ επεξεαζκέλσλ θπηηάξσλ κε
Calcofluor white (Cw), παξαηεξήζεθε αλαζηνιή ηεο θπηνθίλεζεο θαζώο θαη ησλ
ππνινίπσλ θάζεσλ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Δπίζεο ζε επεξεαζκέλα θπηνθηλεηηθά
θύηηαξα παξαηεξήζεθε ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρώκαηνο έλαο πεξηθεξεηαθόο
δαθηύιηνο από ηνηρσκαηηθό πιηθό, ζε ζέζε όπνπ ζα αλακέλεην ε δεκηνπξγία ηνπ
ζπγαηξηθνύ θπηηαξηθνύ δηαθξάγκαηνο. Δπηπιένλ, ζε θάπνηα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα
παξαηεξήζεθαλ εκηηειή θπηηαξηθά δηαθξάγκαηα. Μεηά από επηδξάζεηο κε 0,1 κg/ml
nocodazole θαη 5 κΜ νξπδαιίλε γηα 24 ώξεο, παξαηεξήζεθαλ αλάινγα θαηλόκελα. Σε
αθξαία θύηηαξα πνπ αλέθακςαλ γηα 24 ώξεο κεηά από επίδξαζε κε CB γηα 24 ώξεο,
βξέζεθαλ ηεηξαπύξελα θύηηαξα, αιιά θαη θύηηαξα κε δηαηαξαγκέλν ην πξόηππν
δεκηνπξγίαο ησλ θπηηαξηθώλ δηαθξαγκάησλ. Να ζεκεησζεί όηη ζε θπζηνινγηθά θύηηαξα
παξαηεξήζεθε πεξίζθημε ηνπ θπηνπιάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ δηαθξάγκαηνο ελώ ζε
κεξηθέο πεξηπηώζεηο κεηά από ρξώζε ηνπ ηνηρώκαηνο κε Cw θαηλόηαλ έλαο πνιύ
αζζελήο δαθηύιηνο ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ.

Cytokinesis in Sphacelaria rigidula Kutzing (Phaeophyceae) after
affecting the cytoskeleton (of microtubules and actin microfilaments)
Dimitriadis I., Katsaros C. & Galatis B.
Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 157 84 Athens.
Abstract
The mechanism of cytokinesis was studied in apical and subapical cells of
Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) after treatment with 100 κg/ml cytochalasin B
(CB) for 24 hours. Staining the cell wall of the affected cells with calcofluor white (Cw)
revealed that cytokinesis was blocked and a ring of wall material was formed in the
internal face of the maternal cell wall. The ring was located at the correct site where the
cytokinetic diaphragm is formed in normal cells. Furthermore, some blocked cytokinetic
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cells had uncompleted daughter cell walls. Similar effects were observed after treatment
with 0,1 κg/ml of nocodazole and 5 κM of oryzalin for 24 hours. In thalli that recovered
for 24 hours after 24 hours treatment with CB, apical cells with four nuclei were found
as well as, four nucleated cells that had abnormal daughter cell walls. Normal cells
showed a constriction in the region of the diaphragm and in some cells after staining
with Cw revealed a very faint ring of wall material.
Ειζαγωγή
Υπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ησλ
κηθξνζσιελίζθσλ (ΜΣ) ηόζν ζηα αθξαία θαη ηα ππναθξαία θύηηαξα ηνπ Φαηνθύθνπο
Sphacelaria rigidula (Katsaros 1992, Karyophyllis et al. 1997) όζν θαη άιισλ εηδώλ
Φαηνθπθώλ (Katsaros et al. 1983, Katsaros & Galatis 1992) αιιά θαη αλαπαξαγσγηθώλ
θπηηάξσλ ηνπο (Kropf et al. 1990, Katsaros et al. 1993). Καηά ηελ θπηνθίλεζε θαίλεηαη
όηη ην δηάθξαγκα δεκηνπξγείηαη ζηελ δώλε αιιεινεπηθάιπςεο ησλ ΜΣ κεηαμύ ησλ δπν
ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ (Katsaros et al. 1983, Katsaros & Galatis 1992). Δπίζεο νη
Karyophyllis et al. (2000a) έδεημαλ γηα πξώηε θνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ
ησλ κηθξνλεκαηίσλ αθηίλεο (ΜΑ) ζην Φαηνθύθνο Sphacelaria rigidula αιιά θαη ηελ
πηζαλή ζρέζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ΜΑ κε ηα κηθξντλίδηα ηεο θπηηαξίλεο ζε θύηηαξα ησλ
Φαηνθπθώλ Sphacelaria rigidula θαη Dictyota dichotoma (Karyophyllis et al. 2000b). Η
ζπκκεηνρή ησλ ΜΑ ζηελ θπηνθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαηά ηελ
ηειόθαζε ελόο δηάρπηνπ δηθηύνπ ΜΑ κεηαμύ ησλ δπν ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ ην νπνίν κε
ηελ πξόνδν ηεο θπηνθίλεζεο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζπκπαγή δίζθν ΜΑ ζην επίπεδν ηνπ
αλαπηπζζόκελνπ δηαθξάγκαηνο. Τν nocodazole αιιά θαη ε νξπδαιίλε είλαη νπζίεο πνπ
επξέσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ απνπνιπκεξηζκό ησλ ΜΣ (Morejohn & Fosket 1991,
Allen & Kropf 1992, Rupes et al. 1995, McIntosh et al. 1995) ελώ νη θπηνραιαζίλεο
είλαη κηα νκάδα πξντόλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ κπθήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
απνπνιπκεξηζκό ησλ ΜΑ (Brawley & Robinson 1985, Cooper 1987). Γηα ηνλ εληνπηζκό
ησλ θπηηαξηθώλ ηνηρσκάησλ ησλ επεξεαζκέλσλ θπηνθηλεηηθώλ θπηηάξσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θζνξίδνπζα ρξσζηηθή, ην Calcofluor white, ε νπνία δεζκεύεηαη
εθιεθηηθά ζηα κηθξντλίδηα θπηηαξίλεο (Belliveau et al. 1990).
Υλικά και μέθοδοι
Γηα ην πιηθό, ηηο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο, ηελ επίδξαζε κε CB θαη ηελ ρξώζε κε
Calcofluor white, βιέπε Karyophyllis et al. (2000a).
Η ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ nocodazole ζην ζξεπηηθό δ/κα ήηαλ 0,1 κg/ml από stock
δ/κα ζπγθεληξώζεσο 0,5 mg/ml ζε DMSO (Dimethylsulfoxide, SIGMA). Η δηάξθεηα
ηεο επίδξαζεο ήηαλ 24 ώξεο ελώ ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ DMSO ζην ζξεπηηθό δ/κα
ήηαλ κηθξόηεξε ηνπ 1%. Γηα ηελ επίδξαζε κε ηελ νξπδαιίλε ρξεζηκνπνηήζεθε stock
δ/κα ζπγθεληξώζεσο 1mM ζε αθεηόλε ελώ ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ζην ζξεπηηθό δ/κα
ήηαλ 5 κM. Η δηάξθεηα ηεο επίδξαζεο ήηαλ 24 ώξεο. Σηα πεηξάκαηα αλάθακςεο κεηά
από ηελ 24ώξε επίδξαζε κε CB ν ζαιιόο αθνύ ηνπνζεηήζεθε ζε θξέζθν δ/κα
ζξεπηηθνύ πιηθνύ γηα 30 min, κεηαθέξζεθε ζε λέν δ/κα όπνπ παξέκεηλε γηα 24 ώξεο.
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Αποηελέζμαηα
Μεηά από επίδξαζε κε CB ζε ζαιινύο ηνπ Φαηνθύθνπο Sphacelaria rigidula θαη
ρξώζε ηνπ ηνηρώκαηνο κε Cw παξαηεξήζεθε αλαζηνιή ηεο θπηνθίλεζεο ζε αθξαία
αιιά θαη ππναθξαία θύηηαξα. Σηα δηπύξελα απηά θύηηαξα εκθαλίζζεθε έλαο δαθηύιηνο
από ηνηρσκαηηθό πιηθό ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρώκαηνο (Δηθ. 1α, βέινο). Ο
δαθηύιηνο απηόο ήηαλ ζηε ζέζε πνπ ζα αλακελόηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ θπηνθηλεηηθνύ
δηαθξάγκαηνο, ζε θπζηνινγηθά θύηηαξα.
Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ θαη θύηηαξα κε
εκηηειή δηαθξάγκαηα ηα νπνία έδεηρλαλ
αζζελή θζνξηζκό. Σε απηά ν βαζηθόο
ζπγαηξηθόο ππξήλαο είρε κεηαθηλεζεί πξνο
1α
ηελ θνξπθή (Δηθ. 1β, 2, θεθαιέο βειώλ).
Εικόνερ 1-2. Αθξαία θύηηαξα Sphacelaria
rigidula κεηά από επίδξαζε κε CB γηα 24 ώξεο:
1α, δαθηύιηνο ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ ηνηρώκαηνο (βέινο) κεηά από
ρξώζε Calcofluor white θαη 1β, ην ίδην θύηηαξν
εζηηάδνληαο ζην επίπεδν ησλ ππξήλσλ κεηά από
ρξώζε ηνπ DNA κε Hoechst 33258 (θεθαιή
βέινπο βαζηθόο ζπγαηξηθόο ππξήλαο). 2, αθξαίν
θύηηαξν, ζην νπνίν ν βαζηθόο ππξήλαο (θεθαιή
βέινπο) θαίλεηαη λα δηέξρεηαη από ην θελό ηνπ
εκηηεινύο ηνηρώκαηνο.

1α

1β

3α

2

β

4

Εικόνερ 3-4. Υπναθξαία θύηηαξα
Sphacelaria rigidula κεηά από
επίδξαζε κε nocodazole θαη
νξπδαιίλε:
3α,
δαθηύιηνο
ηνηρσκαηηθνύ
πιηθνύ
ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ ηνηρώκαηνο (βέινο)
κεηά από επίδξαζε κε nocodazole
θαη ρξώζε ηνπ ηνηρώκαηνο κε Cw,
θαη 3β, ην ίδην θύηηαξν εζηηάδνληαο
ζην
επίπεδν
ησλ
ππξήλσλ.
(παξαηεξείηαη
κνλόπιεπξε
κεηαθίλεζε
ησλ
ζπγαηξηθώλ
ππξήλσλ). 4, εκηηειέο ηνίρσκα κεηά
από επίδξαζε κε νξπδαιίλε (βέινο).
Οη ζπγαηξηθνί ππξήλεο δηέξρνληαη
από ην θελό ηνπ εκηηεινύο
ηνηρώκαηνο (ζύγθξηλε κε Δηθ. 2).
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Η επίδξαζε ηόζν κε nocodazole όζν θαη κε νξπδαιίλε είρε παξόκνηα απνηειέζκαηα κε
ηελ επίδξαζε κε CB. Παξαηεξήζεθαλ επεξεαζκέλα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα κε δαθηύιην
ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ (Δηθ. 3α, β). Όκσο ν θζνξηζκόο ηνπ δαθηπιίνπ δελ ήηαλ ηόζν
ζαθήο όζν ζηα επεξεαζκέλα κε CB θύηηαξα, αιιά πεξηζζόηεξν δηάρπηνο. Τν
κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ επεξεαζκέλσλ θπηνθηλεηηθώλ θπηηάξσλ είραλ εκηηειή
θπηηαξηθά δηαθξάγκαηα (Δηθ. 4).
Μεηά από επίδξαζε κε CB γηα 24 ώξεο θαη ελ ζπλερεία αλάθακςε γηα 24 ώξεο
βξέζεθαλ θύηηαξα ηεηξαπύξελα, ρσξίο θπηηαξηθά δηαθξάγκαηα κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ
ππξήλσλ. Δπίζεο βξέζεθαλ θύηηαξα ηα νπνία έθεξαλ ηνλ δαθηύιην ηνπ ηνηρσκαηηθνύ
πιηθνύ (έλδεημε ηεο επίδξαζεο) αιιά είραλ ζρεκαηίζεη θπηηαξηθά δηαθξάγκαηα ηόζν
κεηαμύ ησλ ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ αιιά θαη κεηαμύ ησλ κε ζπγαηξηθώλ ππξήλσλ (Δηθ.
5α, β).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε
θπζηνινγηθά θύηηαξα παξαηεξήζεθε
κηα πεξίζθημε ηνπ θπηνπιάζκαηνο
ζηελ
πεξηνρή
αλάπηπμεο
ηνπ
ηνηρώκαηνο ρσξίο όκσο ην δηάθξαγκα
λα είλαη νξαηό κε Cw (Δηθ. 6α, β).
Δπίζεο κεηά από ρξώζε ηνπ
ηνηρώκαηνο κε Cw νξηζκέλα κόλν
θύηηαξα είραλ έλα πνιύ αζζελή
δαθηύιην ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ.

5α

6α

β
5β

6β

Εικόνα 5. Αθξαίν θύηηαξν Sphacelaria
rigidula κεηά από επίδξαζε κε CB θαη
αλάθακςε: 5α, δηαθξίλεηαη δαθηύιηνο
ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ (βέινο) θαζώο θαη ηα
λενζρεκαηηζζέληα ηνηρώκαηα (θεθαιέο
βειώλ). 5β, ην ίδην θύηηαξν κε δηπιή
έθζεζε ζε DIC (differential interference
contrast) κηθξνζθόπην θαη ρξώζε ηνπ DNA
κε HOECHST 33258 (θεθαιέο βειώλ
λενζρεκαηηζζέληα ηνηρώκαηα).
Εικόνα 6. Φπζηνινγηθό αθξαίν θύηηαξν:
6α, αθξαίν θύηηαξν κεηά από ρξώζε ηνπ
ηνηρώκαηνο θαη ηνπ DNA, όπνπ θαίλεηαη
πεξίζθημε
ηνπ
πεξηθεξεηαθνύ
θπηνπιάζκαηνο
ζην
επίπεδν
πνπ
αλακέλεηαη
ν
ζρεκαηηζκόο
ηνπ
δηαθξάγκαηνο (βέινο). 6β, ην ίδην θύηηαξν
ζε DIC κηθξνζθόπην (ην βέινο δείρλεη ην
ζεκείν πεξίζθημεο).
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Σςμπεπάζμαηα
1. Τόζν ν θπηηαξνζθειεηόο ησλ ΜΣ όζν θαη ν θπηηαξνζθειεηόο ησλ ΜΑ είλαη
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κεραληζκνύ ηεο θπηνθίλεζεο θαη θαηαζηξνθή ελόο εθ ησλ δπν
ζπζηεκάησλ νδεγεί ζηελ αλαζηνιή έλαξμεο ηεο θπηνθίλεζεο ή ηε δεκηνπξγία εκηηειώλ
ηνηρσκάησλ.
2. Η αλαζηνιή ηεο θπηνθίλεζεο κεηά από δηαηάξαμε ησλ ΜΑ, ππνδεηθλύεη όηη ε
αθηίλε εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθξάγκαηνο πηζαλώο κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε
κεκβξαληθώλ ζηνηρείσλ ζην επίπεδν ηεο θπηνθίλεζεο.
3. Η αλαζηνιή ηεο θπηνθίλεζεο κε δηαηάξαμε ησλ ΜΣ, ππνδεηθλύεη όηη νη ΜΣ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθξάγκαηνο πηζαλώο κε ηελ θαζνδήγεζε
ηνηρσκαηηθνύ πιηθνύ ζην επίπεδν ηεο θπηνθίλεζεο.
4. Η παξνπζία ηνηρσκαηηθνύ δαθηπιίνπ, όπσο επίζεο θαη ε πεξίζθημε ζην
αλακελόκελν επίπεδν δεκηνπξγίαο ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνλίδνπλ ην γεγνλόο όηη ηόζν ην
επίπεδν ηεο θπηνθίλεζεο όζν θαη νη ζέζεηο ηνπ ηνηρώκαηνο, από ηηο νπνίεο ζα
αλαπηπρζεί ην δηάθξαγκα, θαζνξίδνληαη ζε θάπνην πξνεγνύκελν ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ
θύθινπ.
5. Από ηα πεηξάκαηα αλάθακςεο πξνθύπηεη όηη νη ππξήλεο επάγνπλ ηε δεκηνπξγία
ηνηρώκαηνο κεηαμύ ηνπο.
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Τα εμεηδηθεπκέλα θπηηθά taxa ηωλ κηθξώλ λεζίδωλ ηνπ Αηγαίνπ: κηα
πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
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Πεξίιεψε
Τν θαηλόκελν ησλ θπηηθώλ εηδώλ πνπ απαληνύλ απνθιεηζηηθά ζε κηθξά αθαηνίθεηα
λεζηά έρεη από παιηά πξνζειθύζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, όπσο θαίλεηαη από ηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία γηα ηε θπηνγεσγξαθία ηνπ Αηγαίνπ. Τα εμεηδηθεπκέλα είδε απαληνύλ
θπξίσο ζε λεζίδεο κε έθηαζε πνπ θπκαίλεηαη από 0,1 ha έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο ha,
πξνηηκνύλ θπξίσο ηα πνιύ κηθξά θαη κε βνζθνύκελα λεζηά θαη ραξαθηεξίδνληαη από
δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο σο πξνο ηνπο ηύπνπο βιάζηεζεο-νηθνηόπσλ ηνπο νπνίνπο
απνηθίδνπλ. Γηεξεπλάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκθάληζε θαη ηελ αλαινγία ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ ζηηο λεζίδεο εηδώλ κε παξακέηξνπο όπσο ε έθηαζε (επηθάλεηα), ην
πςόκεηξν θαη ε βόζθεζε γηα 56 κηθξέο λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ. Βξέζεθε όηη ε ζρέζε
εηδώλ-επηθάλεηαο εληζρύεηαη κε ηε βόζθεζε, ελώ ε αλαινγία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εηδώλ
κεηώλεηαη θαη αθόκε όηη ε κεγάιε πνηθηιόηεηα ζε επίπεδν αξηζκνύ εηδώλ ζηηο λεζίδεο
πνπ βνζθηόληαη νθείιεηαη θπξίσο ζηα εηήζηα είδε ησλ θξπγάλσλ.
Χξεζηκνπνηώληαο ηελ Αλάιπζε Αληηζηνηρηώλ (Correspondence Analysis) θαη ηελ
Καλνληθή Αλάιπζε Αληηζηνηρηώλ (Canonical Correspondence Analysis) γηα 30 λεζίδεο
ηνπ Αηγαίνπ, πξνέθπςε όηη ε ρισξηδηθή ηνπο ζύλζεζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από
ηε βόζθεζε, ε νπνία ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν από ηελ έθηαζε θάζε λεζίδαο ζηελ
εξκελεία ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Με βάζε 111 δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα είδε κηθξώλ λεζίδσλ θαη δηελεξγήζεθαλ ζε 26 κηθξέο
λεζίδεο πνπ θαηαλέκνληαη ζε όιεο ηηο θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ (εθηόο
από ηηο Κπθιάδεο), δηαθξίζεθαλ 10 θπηνθνηλόηεηεο.
Παξνπζηάδεηαη επίζεο έλαο θαηάινγνο κε ηα εμεηδηθεπκέλα είδε ησλ κηθξώλ
λεζίδσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην Αηγαίν. Οη θπξίαξρνη ηύπνη βιάζηεζεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα είδε κηθξώλ λεζίδσλ είλαη ε παξάθηηα βξαρν-αιόθηιε
βιάζηεζε (Crithmo-Staticetea) θαη νη αιν-ληηξόθηινη ζακλώλεο (Pegano-Salsoletea),
ελώ νη ππόινηπεο θπηνθνηλόηεηεο εληάζζνληαη ζηηο θιάζεηο Quercetea ilicis θαη
Saginetea maritimae.

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

104

The Aegean small islet specialists: a pluri-methodical approach
Π. Γεκόπνπινο1 & E. Bergmeier2
1

:Department of Environmental and Natural Resources Management, University of
Ioannina, Seferi 2, 301 00 Agrinio, Greece.
2
:Institute of Biology II (Geobotany), Albert-Ludwigs-University of Freiburg,
Schanzlestrasse 1, D-79104 Freiburg, Germany.

Abstract
The phenomenon of „islet specialists‟ has received much attention in plant
geographical literature of the Aegean. Islet specialists occur chiefly on small,
uninhabited, non-grazed islands with a surface of about 0.1 to few hundred hectares, and
have various habitat preferences. For 56 islets, the relation between the occurrence and
proportion of islet specialists and parameters such as island surface, altitude, and grazing
is calculated. The species surface area relation increases with grazing, and the proportion
of islet specialists decreases. The high species numbers of grazed islets are chiefly due to
annual species of phrygana habitats.
The species composition of 30 South Aegean islets, ordinated by Correspondence
Analysis and Canonical Correspondence Analysis, suggests that grazing is more relevant
to explaining the variance of the data than island size itself. Islet floras are neither
uniform nor randomly composed, but reflect environmental (limited area) or
geographical variation (wider area). A classification of 111 relevés that include islet
specialists from 26 small islands throughout the Aegean (except the Kiklades) revealed
10 plant communities, which are briefly outlined in terms of ecology and distribution. A
list of islet specialists is presented, and their distribution in the Aegean is outlined. The
most prominent vegetation that contains islet specialists is that of coastal rocks
(Crithmo-Staticetea) and halo-nitrophilous scrub (Pegano-Salsoletea), while the
remaining communities belong to Quercetea ilicis and Saginetea maritimae.
Εηζαγωγή
Οη κηθξέο λεζίδεο, αλ θαη πνιιέο θνξέο ακειεηένπ κεγέζνπο, έρνπλ σζηόζν κεγάιε
πξνηεξαηόηεηα ζηηο πξνζπάζεηεο γηα πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Greuter
2001). Η δνκή ηεο βιάζηεζεο ζηηο λεζίδεο πνπ βόζθνληαη δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηε
βιάζηεζε ησλ λεζίδσλ ζηηο νπνίεο δελ αζθείηαη θακία αλζξσπνγελήο επέκβαζε.
Δμεηδηθεπκέλα είδε κηθξώλ λεζίδσλ (islet specialists), δειαδή είδε πνπ απαληνύλ
απνθιεηζηηθά ζε κηθξά λεζηά (ή απαληνύλ πην ζπρλά ζε κηθξά παξά ζε κεγάια λεζηά ή
επεηξσηηθέο πεξηνρέο), είλαη γλσζηά από δηάθνξα αξρηπειάγε ηεο Μεζνγείνπ θαη αιινύ
ζηνλ θόζκν. Ωζηόζν, ην θαηλόκελν απηό πεξηγξάθηεθε γηα πξώηε θνξά ζην Αηγαίν,
όπνπ ηα εμεηδηθεπκέλα είδε ησλ κηθξώλ λεζίδσλ απνηεινύλ έλα ραξαθηεξηζηηθό
θπηνγεσγξαθηθό ζηνηρείν (Rechinger & Rechinger-Moser 1951). Οη πξνεγνύκελεο
έξεπλεο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό αγλνήζεη ηα πξόηππα θαηαλνκήο ηεο βιάζηεζεο θαη ε
γλώζε σο πξνο ηηο νηθνηνπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ "islet specialists" είλαη αθόκε κηθξή. Οη
αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα ε βόζθεζε έρεη αλαγλσξηζηεί σο παξάγνληαο
πνπ επεξεάδεη ηα λεζησηηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ Αηγαίνπ (Höner 1991, Greuter 2001),
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σζηόζν δελ έρεη κέρξη ηώξα απνζαθεληζηεί ν βαζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
επίδξαζεο. Σε ζρέζε κε απηά ηα ζέκαηα θαη αθνινπζώληαο ηξεηο πξνζεγγίζεηο: ηε
ρισξηδηθή (floristics), ηελ θαηάηαμε (ordination) θαη ηε θπηνθνηλσληνινγηθή
ηαμηλόκεζε (phytosociological classification) ησλ δεδνκέλσλ, επηρεηξνύκε απαληήζεηο
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα. Δπεξεάδεηαη ε ζρέζε είδε-επηθάλεηα από ηε βόζθεζε ζηηο
κηθξέο λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ; Μεηώλεηαη ην πνζνζηό ησλ islet specialists ζηηο λεζησηηθέο
ρισξίδεο εμαηηίαο ηεο βόζθεζεο; Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε
ζύλζεζε ησλ λεζησηηθώλ ρισξίδσλ θαη ζηελ ύπαξμε islet specialists; Έρνπλ ηα islet
specialists παξόκνηεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ή απαληνύλ ζε δηαθνξεηηθέο
θπηνθνηλόηεηεο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ πνζνζηνύ ησλ islet specialists ζηηο
λεζησηηθέο ρισξίδεο, ρξεζηκνπνηήζακε έλα ζεη δεδνκέλσλ από 56 κηθξά λεζηά πνπ
δηαθέξνπλ ζηελ έθηαζή ηνπο (0.04-462 ha), ζην ζπλνιηθό αξηζκό εηδώλ (3-275), ζηηο
αβηνηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ αλζξώπηλε επίδξαζε. Πεγέο απηώλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη
έξεπλέο καο (26 λεζίδεο, δεκνζηεπκέλα θαη αδεκνζίεπηα ζηνηρεία), ν Raus (1990, 15
λεζίδεο) θαη ν Höner (1991, 15 λεζίδεο). Η θαηάηαμε ησλ λεζίδσλ έγηλε κε βάζε ηε
ρισξηδηθή ηνπο ζύλζεζε θαη ε θύξηα κεηαβνιή ζηε ζύλζεζε ησλ εηδώλ ζπζρεηίζηεθε κε
ηελ έθηαζε, κε ην πςόκεηξν, κε ηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ, κε ηελ έληαζε ηεο βόζθεζεο, κε
ηνλ αξηζκό θαη ηελ αλαινγία ησλ islet specialists. Χξεζηκνπνηήζακε Έκκεζε Καηάηαμε
(Correspondence Analysis, CA) γηα λα δείμνπκε ηα θύξηα πξόηππα θαηαλνκήο ησλ
εηδώλ, ελώ εθαξκόζακε Άκεζε Αλάιπζε Γηαβάζκηζεο (Canonical Correspondence
Analysis, CCA) γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πςόκεηξν, επηθάλεηα θαη έληαζε
ηεο βόζθεζεο. Γηα ηελ εηζαγσγή θαη αξηζκεηηθή επεμεξγαζία (TWINSPAN) ησλ 111
θπηνθνηλσληνινγηθώλ δεηγκαηνιεςηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα ηα πξνγξάκκαηα
TURBOVEG (Hennekens 1999) θαη MEGATAB (Hennekens 1996).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Ι) Φιωξηδηθέο αλαιύζεηο

Από ηνλ θαηάινγν ησλ islet specialists πνπ πεξηιακβάλεηαη (Πίλαθαο 1), πξνθύπηεη
όηη απνηεινύλ κηα νηθνινγηθά εηεξνγελή νκάδα θπηηθώλ taxa, όζνλ αθνξά ηε
ζπζηεκαηηθή, ηε βηνκνξθή θαη ηελ εμάπισζή ηνπο. Τα πεξηζζόηεξα islet specialists
είλαη ελδεκηθά ηνπ Αηγαίνπ, ελώ άιια (π.ρ. Asparagus horridus, Cistanche phelypaea,
Hornungia procumbens, Suaeda vera) πνπ έρνπλ επξύηεξε εμάπισζε, έρεη απνδεηρζεί
όηη είλαη islet specialists ζην Αηγαίν. Τα islet specialists είλαη αζύκκεηξα θαηαλεκεκέλα
ζην Αηγαίν (Πίλαθαο 1), κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα απαληά ζην θεληξηθό (Κπθιάδεο)
θαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ (Κξήηε θαη Κάξπαζνο). Τν ηδηαίηεξν απηό ζηνηρείν
ησλ λεζησηηθώλ ρισξίδσλ αληηπξνζσπεύεηαη ζε πνιύ κηθξόηεξν βαζκό ζην βόξεην θαη
δπηηθό ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ.
Τα λεζηά ζηα νπνία απαληνύλ islet specialists ραξαθηεξίδνληαη από κηθξό κέγεζνο
πνπ θπκαίλεηαη από 0,1 έσο 500 ha, ν αξηζκόο ησλ islet specialists θπκαίλεηαη από 1 έσο
10 αλά λεζίδα, ελώ ε αλαινγία ησλ islet specialists ζην ζπλνιηθό αξηζκό εηδώλ αλά
λεζίδα, θπκαίλεηαη από 0,75 % έσο 75%. Από ηελ αλάιπζε παιηλδξόκεζεο κε ζηόρν λα
θαηαδεηρζνύλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ έθηαζε θαη ζηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ γηα ηηο 56

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

106

Αξηζκόο
επηθαλεηώλ
κε ην είδνο

Ελδεκηθό
Αηγαίνπ

Επξέωο
εμαπιωκέλν

Βηνκνξθή

Οηθνγέλεηα

Πίλαθαο 1. Δμεηδηθεπκέλα είδε (islet specialists) ζηηο λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ. Οηθνγέλεηεο:
All-Alliaceae,
Asp-Asparagaceae,
Ast-Asteraceae,
Bra-Brassicaceae,
CarCaryophyllaceae, Che-Chenopodiaceae, Fab-Fabaceae, Hya-Hyacinthaceae, MalMalvaceae, Oro-Orobanchaceae, Plu-Plumbaginaceae. Βηνκνξθέο: P-πνιπεηήο πόα, Gβνιβώδεο ή ξηδσκαηώδεο γεώθπην, S-ζάκλνο ή εκίζακλνο, T-εηήζηα ή δηεηήο πόα. Σηηο
ηειεπηαίεο 4 ζηήιεο θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εηδώλ ζηηο θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ
Αηγαίνπ.
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λεζίδεο, κεηά από ηε δηάθξηζή ηνπο ζε βνζθνύκελεο θαη κε βνζθνύκελεο, πξνέθπςε όηη
ν αξηζκόο ησλ εηδώλ είλαη κεγαιύηεξνο ζηηο βνζθνύκελεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο κε
βνζθνύκελεο λεζίδεο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 1 ηεο αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο, ε
αλαινγία ησλ islet specialists πνηθίιεη κεηαμύ ησλ κηθξόηεξσλ λεζηώλ θαη είλαη
κεγαιύηεξε γηα ηα πνιύ κηθξά κε βνζθνύκελα λεζηά, ελώ πιεζηάδεη ην κεδέλ (0) γηα ηα
λεζηά κε έθηαζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ha. Τέινο, γηα ηηο λεζίδεο κεγέζνπο 1-30 ha, ε
αλαινγία ησλ islet specialists είλαη γεληθά κεγαιύηεξε ζηηο κε βνζθνύκελεο λεζίδεο,
κηθξόηεξε ζηηο ηαθηηθά βνζθνύκελεο θαη ελδηάκεζε ζηηο λεζίδεο όπνπ ε βόζθεζε είηε
ιακβάλεη ρώξα κόλν παξνδηθά, είηε αζθνύληαλ θαηά ην παξειζόλ. Η ζεκαζία ηεο
έθηαζεο ησλ λεζίδσλ θαη ηεο ηνπνγξαθίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ αξηζκνύ ησλ islet
specialists κεηώλεηαη από ηηο κε βνζθνύκελεο ζηηο θαλνληθά βνζθνύκελεο λεζίδεο, ελώ
όζνλ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ islet specialists, ε αμία εξκελείαο απμάλεηαη κε ηελ
απμαλόκελε έληαζε ηεο βόζθεζεο.
ΙΙ) Αλαιύζεηο θαηάηαμεο

Από Αλαιύζεηο Αληηζηνηρηώλ (CA) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 30 λεζίδεο ηνπ
αξρηπειάγνπο ηεο Καξπάζνπ, πξνέθπςαλ ηα εμήο: i) ε έληαζε ηεο βόζθεζεο εμεγεί
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κεηαβνιήο ησλ λεζησηηθώλ ρισξίδσλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ
παξάκεηξν ηεο έθηαζεο ησλ επηκέξνπο λεζίδσλ, ii) ηα εηήζηα είδε θξπγάλσλ
πεξηνξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο βνζθνύκελεο λεζίδεο κε ηδηαίηεξε αθζνλία ζηηο
ηαθηηθά βνζθνύκελεο, iii) νη νκάδεο εηδώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εθήκεξα αιόθπηα θαη
αιν-ληηξόθηινπο ζάκλνπο δελ πεξηνξίδνληαη από ηε βόζθεζε, ελώ ηα εηήζηα θξύγαλα
θαη νη ληηξόθηιεο πόεο δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζηηο θαλνληθά βνζθνύκελεο λεζίδεο,
iv) νη ρισξίδεο ησλ κηθξώλ θαη κε βνζθνύκελσλ λεζίδσλ απνηεινύληαη ζε δηάθνξεο
αλαινγίεο από αιν-ληηξόθηινπο ζάκλνπο, από ραζκόθπηα θαη από islet specialists.
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Εηθόλα 1. Η αλαινγία ησλ islet specialists ζηηο ρισξίδεο ησλ κηθξώλ λεζηώλ ηνπ
Αηγαίνπ, θάησ από δηαθνξεηηθά δπλακηθά βόζθεζεο.

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

108

Τα απνηειέζκαηα ηεο Καλνληθήο Αλάιπζεο Αληηζηνηρηώλ (CCA), επηβεβαηώλνπλ ηε
κεγάιε ζεκαζία ηεο βόζθεζεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ θαη ηεο
ζύλζεζεο ησλ λεζίδσλ. Δλώ θαζεκηά από ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πξνζζέηεη
ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθά επεμεγνύκελε κεηαβνιή, ε επεμεγεκαηηθή αμία ηεο έληαζεο
ηεο βόζθεζεο είλαη κεγαιύηεξε ηόζν από ηελ έθηαζε, όζν θαη από ην πςόκεηξν. Όηαλ
εμαηξέζνπκε ηελ έληαζε ηεο βόζθεζεο σο πεξηβαιινληηθή κεηαβιεηή, ηόζν ε έθηαζε,
όζν θαη ην πςόκεηξν απνηπγράλνπλ ζε κεγάιν βαζκό λα εξκελεύζνπλ ηελ ηεξάζηηα
κεηαβνιή ζηνπο αξηζκνύο ησλ εηδώλ ησλ λεζίδσλ (Δηθ. 1,2).
Δάλ σζηόζν ρξεζηκνπνηνύζακε θαη ηελ έθηαζε σο ζπκκεηαβιεηή, ηόηε ε
δηαβάζκηζε ηεο έληαζεο ηεο βόζθεζεο εξκελεύεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πξνηύπνπ
ηεο πνηθηιόηεηαο, κε ηηο λεζίδεο κε ηνπο κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο εηδώλ λα μερσξίδνπλ
πνιύ ζαθώο από εθείλεο κε ηνπο κηθξόηεξνπο αξηζκνύο (Δηθ. 1,2).
ΙΙΙ) Φπηνθνηλωληνινγηθή ηαμηλόκεζε

Με βάζε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ βιάζηεζεο ζηηο εξεπλνύκελεο
λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ, δηαθξίζεθαλ 10 κνλάδεο βιάζηεζεο, ε ζπληαμηλνκηθή έληαμε ησλ
νπνίσλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. Η εμάπισζε θαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία νηθνινγίαο γηα
θάζε θνηλόηεηα, δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Εηθόλα 2. Άκεζε Αλάιπζε Γηαβάζκηζεο (CCA, άμνλεο 1 θαη 2) ηεο ρισξηδηθήο
ζύλζεζεο 30 λεζίδσλ ηνπ αξρηπειάγνπο ηεο Καξπάζνπ, πνπ νκαδνπνηνύληαη κε βάζε
ηνπο αξηζκνύο ησλ εηδώλ ηνπο αλά λεζί. Η έληαζε ηεο βόζθεζεο (Α) θαη ε έθηαζε (Β)
ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπκκεηαβιεηέο, απνθιείνληαο ηελ επίδξαζε θάζε κεηαβιεηήο ζην
αληίζηνηρν ζεη δεδνκέλσλ.
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Pistacia lentiscus-Periploca angustifolia comm.: εμαπιώλεηαη ζηηο λεζίδεο λόηηα ηεο
Κξήηεο. Πξόθεηηαη γηα αείθπιινπο ππθλνύο ζακλώλεο κε κνξθή επεξεαζκέλε από ηνλ
άλεκν πάλσ ζε ζίλεο ή ζε αζβεζηνιηζηθνύο παξάθηηνπο βξάρνπο.
Asparago stipularis-Atriplicetum halimi: εμαπιώλεηαη ζηηο λεζίδεο λόηηα ηεο Α Κξήηεο
(Κνπθνλήζη, Μηθξνλήζη), ζε λεζίδεο γύξσ από ηελ Κάξπαζν θαη ηελ Κάζν. Πξόθεηηαη
γηα αιν-ληηξόθηινπο ζακλώλεο πάλσ ζε αζβεζηόιηζν, θιύζρε θαη άκκνπο, πάλσ από
ηελ παξαιηαθή δώλε, ζε ζέζεηο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε ςεθαζκνύο κε αιάηη.
Limoniastrum monopetalum comm.: εμαπιώλεηαη ζηηο λεζίδεο λόηηα ηεο Α Κξήηεο.
Πξόθεηηαη γηα πςειέο, ππθλέο, ζπρλά πνιύ δσηηθέο ζπζηάδεο κε κνλαδηθό θπξίαξρν
είδνο ην Limoniastrum πάλσ ζε πεξηνδηθά πγξέο ακκώδεηο θαη/ή ραιηθώδεηο παξάθηηεο
ηνπνζεζίεο.
Suaeda palaestina-Atriplex halimus comm.: εμαπιώλεηαη ζην Κνπθνλήζη. Πξόθεηηαη γηα
μεξνθπηηθνύο αιόθηινπο ζακλώλεο πάλσ ζε ζηαζεξνπνηεκέλεο ζίλεο θαη
αζβεζηνιηζηθέο κάξγεο.

Πίλαθαο 2. Σπληαμηλνκηθή έληαμε ησλ θπηνθνηλνηήησλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηα 26
εξεπλνύκελα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Κιάζε

Τάμε

Σπλέλωζε

Φπηνθνηλόηεηεο

Quercetea
ilicis Br.-Bl.
ex de Bolòs
1950
Pistacio
lentisciRhamnetalia
alaterni
RivasMartinez 1975
Periplocion
angustifoliae
RivasMartinez 1975
i) Pistacia
lentiscusPeriploca
angustifolia
comm.

Pegano harmalaeSalsoletea vermiculatae
Br.-Bl. & de Bolòs
1958
Salsolo vermiculataePeganetalia harmalae
Br.-Bl. & de Bolòs
1955

Crithmo-Limonietea
Br.-Bl. in Br.-Bl. et
al. 1952

Saginetea maritimae
Westhoff et al. 1962

CrithmoLimonietalia
Molinier 1934

Frankenietalia
pulverulentae RivasMart. ex Castroviejo
& Porta 1976

Atriplici halimiSuaedion verae Géhu et
al. ex Bergmeier &
Dimopoulos hoc loco

?

Limonion echioidis
Brullo 1988 nom.
corr. hoc loco
(„Limonion avei‟)

i) Anthemis
ammanthusLimonium sitiacum
comm.;
ii) Lavatera arboreaMedicago arborea
comm.;
iii) Anthemis
werneri-Atriplex
recurva comm.;
iv) Anthemis
glaberrima-Inula
crithmoides comm.

i) Chlamydophora
tridentata comm.

i) Asparago stipularisAtriplicetum halimi
Géhu et al. ex
Bergmeier &
Dimopoulos hoc loco;
ii) Limoniastrum
monopetalum comm.;
iii) Suaeda palaestinaAtriplex halimus
comm.;
iv) Atriplex halimusSuaeda vera comm.
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Atriplex halimus-Suaeda vera comm.: εμαπιώλεηαη ζην ζύκπιεγκα ησλ Γηνλπζάδσλ
(Παμηκάδα, Γξαγνλάδα), ζηε λεζίδα Τξάρειν (ζην Κνπθνλήζη), ζε λεζίδεο ηνπ
αξρηπειάγνπο ηεο Καξπάζνπ. Πξόθεηηαη γηα αιν-ληηξόθηιε βιάζηεζε από λαλώδεηο
ζάκλνπο θαη πόεο πάλσ ζε αζβεζηνιηζηθά βξάρηα θαη κάξγεο.
Anthemis ammanthus-Limonium sitiacum comm.: εμαπιώλεηαη ζην ζύκπιεγκα ησλ
Γηνλπζάδσλ (Γηαληζάδα), ζηελ Διάζζα (ΒΑ Κξήηε), ζηε λήζν Γία, ζε λεζίδεο ηνπ
αξρηπειάγνπο ηεο Καξπάζνπ. Πξόθεηηαη γηα πνώδε επη-παξαιηαθή βιάζηεζε, πάλσ ζε
αζβεζηόιηζν θαη θιύζρε.
Lavatera arborea- Medicago arborea comm.: εμαπιώλεηαη ζε λεζίδεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο
ησλ Β Σπνξάδσλ (WAe), ζε λεζίδεο ΒΑ ηεο Καιύκλνπ, αλάκεζα ζηε Λέξν θαη ηελ
Ακνξγό, πην ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζηελ Κίλαξν θαη Λέβηζα (Α, Γ Μαύξεο), ΝΑ ησλ
Λεηςώλ. Πξόθεηηαη γηα ληηξόθηιε ζακλώδε βιάζηεζε πάλσ ζε κέηξηα θεθιηκέλεο
βξαρνλεζίδεο θαη απόθξεκλεο πιαγηέο λεζίδσλ.
Anthemis werneri-Atriplex recurva comm.: εμαπιώλεηαη ζε λεζίδεο θνληά ζηνλ Άγην
Δπζηξάηην θαη πηζαλόλ ζηηο Σπνξάδεο θαη ηε Σθύξν. Πξόθεηηαη γηα ππν-ληηξόθηιε
πνιπεηή πνώδε βιάζηεζε πάλσ ζε ακκώδε ή ραιηθώδε εδάθε πνπ ζπγθεληξώλνληαη
κεηαμύ ησλ παξαιηαθώλ βξάρσλ.
Anthemis glaberrima-Inula crithmoides comm.: εμαπιώλεηαη ζηελ Άγξηα θαη ηελ Ήκεξε
Γξακβνύζα. Πξόθεηηαη γηα παξάθηηα ραζκνθπηηθή βιάζηεζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηηο
ζρηζκέο ησλ απόθξεκλσλ αζβεζηνιηζηθώλ βξάρσλ.
Chlamydophora tridentata comm.: εμαπιώλεηαη ζε λεζίδεο Ν θαη ΒΑ ηεο Κξήηεο.
Πξόθεηηαη γηα κε επδηάθξηηε εθήκεξε αιν-αλζεθηηθή βιάζηεζε πάλσ ζε άκκν, ηιύ ή
ιεπηό ραιίθη πνπ ζπγθεληξώλεηαη αλάκεζα ζηνπο παξάθηηνπο βξάρνπο.
IV) Οηθνηνπηθέο πξνηηκήζεηο ηωλ islet specialists

Τα 'islet specialists' είλαη κηα νηθνινγηθά εηεξνγελήο νκάδα, όπνπ ηα πεξηζζόηεξα
από ηα εμεηδηθεπκέλα απηά είδε απαληνύλ ζε δηάθνξεο θπηνθνηλόηεηεο ηεο PeganoSalsoletea (αιν-ληηξόθηινη ζακλώλεο) θαη ηεο Crithmo-Staticetea (βξαρν-αιόθηιε
βιάζηεζε), νη νπνίεο ζπγθξνηνύλ ηνπο θπξίαξρνπο ηύπνπο βιάζηεζεο ζηηο κηθξέο
λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ. Η βιάζηεζε ηεο Pegano-Salsoletea απνηειεί έλα ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθό ησλ λεζίδσλ θαη πξνθαλώο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ζξεπηηθώλ
ζπζηαηηώλ ιόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο πεξηηησκάησλ ζαιαζζίσλ πηελώλ (guanotrophication). Πξόθεηηαη γηα θιάζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο
θπηνθνηλσληνινγηθά ηζνδύλακα ηεο επη-παξαιηαθήο δώλεο (ππν-παξαιηαθή, ή ππεξπαξαιηαθή ζύκθσλα κε ηνπο Runemark 1969, Höner & Greuter 1988 αληίζηνηρα). Οη
θνηλόηεηεο ηεο Crithmo-Staticetea πνπ δηαθξίζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία θαη θαζεκηά
από ηηο νπνίεο έρεη ηε δηθή ηεο νκάδα islet specialists, αληαλαθινύλ έλα γεσγξαθηθό
πξόηππν θαηαλνκήο. Μηα κεγάιεο θιίκαθαο αλάιπζε ησλ λεζίδσλ αλακέλεηαη όηη ζα
απνθαιύςεη ιεπηνκεξέζηεξα ρσξηθά πξόηππα θαη νηθνηνπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ islet
specialists.
Σπκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη όζν αθνξά ηα εμεηδηθεπκέλα είδε ησλ
κηθξώλ λεζίδσλ (islet specialists), νη λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ ππνθέξνπλ από ηε βόζθεζε.
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Πξνηείλνπκε λα αθεζνύλ νη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηθξνλεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ ρσξίο
βόζθεζε θαη γεληθά "αλέγγηρηεο" από θάζε άπνςε.
Η αλάγθε απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ λεζίδσλ ζα
πξέπεη λα δηαδνζεί ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ ςαξάδσλ θαη ησλ άιισλ θαηνίθσλ ησλ
κεγαιύηεξσλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε εθαξκνγή κέηξσλ
δηαηήξεζήο θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ.
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Δλδεκηθά θαη ζπάληα είδε από ηο Παρζέλο Γάζος Φραθηού λοκού
Γράκας (Α. Μαθεδολία, Διιάδα)
Διεπζεξηάδνπ Δ.1, Θενδσξόπνπινο Κ.1 & Raus Th.2
1

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο - Γεσβνηαληθήο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
2
Botanic Garden & Botanical Museum Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Str. 6-8, D-14191
Berlin, Germany.
Περίιευε
Σν Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνύ Ννκνύ Γξάκαο αλαθεξύρζεθε ην 1980 Γηαηεξεηέν
Μλεκείν ηεο Φύζεο θαη πξνζηαηεύεηαη από θάζε αλζξώπηλε επέκβαζε. Έρεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ηόζν από ρισξηδηθή όζν θαη από θπηνγεσγξαθηθή άπνςε δηόηη θηινμελεί
αξθεηά κεζεπξσπαïθά ρισξηδηθά ζηνηρεία ζηα λόηηα όξηα ηεο θπζηθήο ηνπο εμάπισζεο.
εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ελδεκηθώλ θπηώλ (5 ειιεληθά, 49 βαιθαληθά θαη 38
ππνβαιθαληθά) θαζώο θαη ζπάλησλ εηδώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από δηεζλείο ζπλζήθεο
(18 taxa).

Endemic and rare species from Frakto Virgin Forest of Nomos
Dramas (E. Makedonia, Greece)
Eleftheriadou E.1, Theodoropoulos K.1 & Raus Th.2
1

Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
2
Botanic Garden & Botanical Museum Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Str. D-14191
Berlin, Germany.
Abstract
In 1980, the Frakto Virgin Forest (Nomos Dramas, E Makedonia, Greece) was
proclaimed a Natural Monument and is therefore protected from any kind of human
impact. From a floristic and phytogeographical point of view the area is of special
interest in that it harbours an ample number of Central European elements, many of them
locally meeting the southernmost limits of their total distribution ranges. The occurrence
of endemic taxa is significant (5 Hellenic, 49 Balkanic, 38 sub-Balkanic); 18 species are
protected by international conventions.
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Δηζαγφγή
Σν 1980 κηα έθηαζε 589,25 ha, πνπ εθηείλνληαλ αξρηθά ζε δύν θειίδεο, θεξύρζεθε
Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φύζεο σο «Παξζέλν Γεκόζην Γάζνο Πεξηνρήο Παξαλεζηίνπ
Ννκνύ Γξάκαο» κε ηελ 200995/7950/19-12-1979 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο,
πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 121/ΣΓ΄/21-2-1980. Αξγόηεξα, κε ηελ 151256/2122/6-81981 εγθξηηηθή δηαηαγή ηνπ Τπνπξγνύ Γεσξγίαο ηέζεθε εθηόο δηαρείξηζεο, ππό εηδηθό
θαζεζηώο πξνζηαζίαο, έθηαζε 483 ha, πνπ πξννξίδεηαη λα εληαρζεί ζην Παξζέλν Γάζνο
Φξαθηνύ. Η ζπλνιηθή έθηαζε (1072,25 ha) βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο απόιπηεο
πξνζηαζίαο θαη επηηξέπεηαη κόλν ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαηόπηλ εηδηθήο άδεηαο από ηε
Γαζηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκνύ Γξάκαο.
Οη ζεκαληηθόηεξεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, πνπ αθνξνύλ όρη κόλν ηε ρισξίδα
αιιά θαη ηε βιάζηεζε θαη ηε δαζηθή νηθνινγία ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνύ, είλαη
νη παξαθάησ: Zoller et al. 1977, Strid & Papanicolaou 1981, Strid & Franzén 1982,
θήθαο 1985, κύξεο 1985, Greuter & Raus 1986a, Greuter & Raus 1986b, κύξεο
1987, Böhr 1989, Volpers 1989, Eleftheriadou & Raus 1996, Raus 1997,
Θενδσξόπνπινο et al. 2000, Eleftheriadou et al. 2001.
Υιηθά θαη κέζοδοη έρεσλας
Περηοτή έρεσλας
H πεξηνρή έξεπλαο βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν ηκήκα ηεο ειιεληθήο θεληξηθήο
νξνζεηξάο ηεο Ρνδόπεο (Α Μαθεδνλία, Ννκόο Γξάκαο) κεηαμύ ησλ γεσγξαθηθώλ
κεθώλ 24°27΄ θαη 24°32΄ αλαηνιηθά από Greenwich θαη ησλ βόξεησλ γεσγξαθηθώλ
πιαηώλ 41°32΄ θαη 41°34΄. Σν πςνκεηξηθό εύξνο είλαη από 1500 m ζηα λόηηα όξηά ηνπ,
κέρξη 1950 m ζηα βόξεηα όξηα, θαηά κήθνο ησλ ειιελνβνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ.
Γεσινγηθά, ε πεξηνρή έξεπλαο αλήθεη ζηε κάδα “Ρίια-Ρνδόπεο” (Μνπληξάθεο
1985). ην Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνύ θπξηαξρνύλ ηα εθαηζηεηαθά πεηξώκαηα (Ι.Γ.Μ.Δ.
1983).
Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή έξεπλαο δελ ππάξρνπλ. ύκθσλα κε ηα
θιηκαηηθά ζηνηρεία ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ηεο θαισηήο (Γ.
Ρνδόπε, 41°25΄ Ν, 24°17΄ Δ, 1010 m) θαη ηνπ Λεηβαδίηε (Κ Ρνδόπε, 41°16΄ Ν, 24°11΄
Δ, 1240 m), αλακέλνληαη εηήζηα θαηαθξεκλίζκαηα 1500-2000 mm θαη εηήζηα κέζε
ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 6 °C (Eleftheriadou & Raus 1996).
Σν βηνθιίκα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο έρεη ραξαθηήξα εύθξαην αμεξηθό (ν ραξαθηήξαο
απηόο δελ αλήθεη ζηα κεζνγεηαθά βηνθιίκαηα, αιιά πιεζηάδεη ή αλήθεη ζηα βηνθιίκαηα
ηεο Μεζεπξώπεο) θαη ε πεξηνρή ππάγεηαη ζηνλ πγξό βηνθιηκαηηθό όξνθν, κε δξηκύ
ρεηκώλα θαη εηδηθόηεξα ζε έλαλ αλώηεξν ππέξπγξν βηνθιηκαηηθό ππόξνθν, ζύκθσλα κε
ηνλ Μαπξνκκάηε (1980).
Η ζεκεξηλή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο απνηειείηαη από κηθηέο ζπζηάδεο νμηάοεξπζξειάηεο-ειάηεο. ε κεξηθέο ζέζεηο ππάξρνπλ λεώηεξεο, θπζηθά απμαλόκελεο
ζπζηάδεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ θπξίσο Luzulo-Fagion θνηλόηεηεο (θησρά ζε ζξεπηηθά
ζηνηρεία, όμηλα εδάθε) θαη ζε κηθξόηεξε έθηαζε Galio odorati-Fagion θνηλόηεηεο
(πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία εδάθε) (Zoller et al. 1977). Δπηπιένλ, ηόζν ε δαζηθή
πεύθε όζν θαη ε εξπζξειάηε έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε αλζξσπνγελή δηάθελα. Σέινο
εκθαλίδνληαη κηθξέο ακηγείο ζπζηάδεο κε Betula pendula θαη Populus tremula (κύξεο
1985) θαζώο θαη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, θπξίσο ζε απόηνκεο, βξαρώδεηο πιαγηέο, ελώ
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θαηά κήθνο κηθξώλ ξεκάησλ θαη ζε πγξέο ζέζεηο εκθαλίδνληαη θνηλόηεηεο απαηηεηηθώλ
ζε λεξό πνσδώλ εηδώλ.
Μέζοδος έρεσλας
Γηα ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνεγνύκελσλ δεκνζηεύζεσλ
θαη θπξίσο απηή ησλ Eleftheriadou & Raus 1996. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εηδώλ
ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε Flora Europaea (Tutin et al. 1968-80, 1993), ε Flora
Hellenica (Strid & Tan 1997) θαη ε Mountain Flora of Greece (Strid 1986, Strid & Tan
1991) θαη επηιεθηηθά άιια ζπγγξάκκαηα, όπνπ απηό θξίζεθε απαξαίηεην (Erben 1989,
2000, Hendrych 1993, Herbog 1987, Krendl 1988, Raus 1987). Γηα ηε γεσγξαθηθή
εμάπισζε ησλ εηδώλ ιήθζεθαλ ππόςε ηα ζπγγξάκκαηα ησλ Greuter et al. 1984-89,
Strid 1986, Strid & Tan 1991, Strid & Tan 1997 θ.ά.
Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη
θαηάινγνη ζπλζεθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδώλ όπσο: Π.Γ. 67/1981, IUCN 1982,
CITES 1982, νδεγία 92/43/ΔΟΚ, ζπλζήθε ηεο Βέξλεο (Morgan & Leon 1992), IUCN
1997 (Walter & Gillett 1998), ην θόθθηλν βηβιίν γηα ηελ Διιάδα (Phitos et al. 1995) θ.ά.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Δλδεκηζκός

Η ρισξίδα ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνύ, όπσο πξνθύπηεη από πξνεγνύκελεο
δεκνζηεύζεηο (Eleftheriadou & Raus 1996, Θενδσξόπνπινο et al. 2000) απνηειείηαη από
4041 taxa (είδε θαη ππνείδε). Από απηά ηα 14 είλαη πηεξηδόθπηα, ηα 8 γπκλόζπεξκα, ηα
324 ζπεξκαηόθπηα δηθνηπιήδνλα θαη ηα 58 ζπεξκαηόθπηα κνλνθνηπιήδνλα. Σα taxa
απηά θαηαλέκνληαη ζε 64 νηθνγέλεηεο θαη 203 γέλε.
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 νη πινπζηόηεξεο νηθνγέλεηεο ζε είδε θαη ππνείδε είλαη
θαηά ζεηξά απηέο ησλ: Compositae, Rosaceae, Gramineae, Labiatae, Caryophyllaceae,
Scrophulariaceae, Leguminosae, Umbelliferae, Rubiaceae θ.ά., ελώ νη πινπζηόηεξεο
νηθνγέλεηεο ζε ελδεκηθά θαη ππνελδεκηθά βαιθαληθά είδε θαη ππνείδε είλαη θαηά ζεηξά
απηέο ησλ Compositae, Caryophyllaceae, Campanulaceae, Rubiaceae, Labiatae,
Leguminosae, Scrophulariaceae θ.ά.
Σα ελδεκηθά taxa (ειιεληθά, βαιθαληθά θαη ππνβαιθαληθά) πνπ απαληώληαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνύ αλέξρνληαη ζε 92 θαη απνηεινύλ ην 22,8 % ηεο
ζπλνιηθήο ηνπ ρισξίδαο. Η γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε κέζα ζηε βαιθαληθή ρεξζόλεζν
θαζώο θαη έμσ από απηή θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.
πλνπηηθά ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλ. 2 κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο (Πίλ. 3).
 Διιεληθά (5).
 Βαιθαληθά ζηελόηνπα (20), είδε πνπ ε γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε πεξηνξίδεηαη ζε
δύν ρώξεο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ (Διιάδα θαη Αιβαλία, Διιάδα θαη Πξώελ
Γηνπγθνζιαβία, Διιάδα θαη Βνπιγαξία, Διιάδα θαη Δπξσπατθή Σνπξθία).
 Βαιθαληθά (29), είδε πνπ απαληώληαη ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ρώξεο ηεο βαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ.
1

ηνλ αξηζκό απηό δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 1 spec. indet. θαη 11 πβξίδηα.
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Τπνβαιθαληθά (38), βαιθαληθά είδε πνπ απαληώληαη θαη ζε γεηηνληθέο ρώξεο, όπσο
Αζηαηηθή Σνπξθία, Ρνπκαλία, Ιηαιία θ.ά.

Πίλαθας 1. Οη πινπζηόηεξεο νηθνγέλεηεο ζε ζπλνιηθό αξηζκό θαη αξηζκό ελδεκηθώλ taxa
ηεο ρισξίδαο ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνύ.
Οηθογέλεηες

ΓΔΝΗ

Compositae
Rosaceae
Gramineae
Labiatae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Leguminosae
Umbelliferae
Rubiaceae
Liliaceae
Ranunculaceae
Campanulaceae
Juncaceae
Boraginaceae
Cruciferae

28
12
15
10
10
9
8
8
3
7
6
2
2
4
4

Δίδε θαη σποείδε
(sp. + ssp. + var.)
64 (37+23+4)
27 (23+4+0)
24 (20+4+0)
22 (9+10+3)
21 (13+ 8+0)
21 (12+7+2)
18 (13+5+0)
12 (6+5+1)
11 (7+4+0)
9 (8+1+0)
9 (7+2+0)
9 (4+5+0)
9 (7+2+0)
8 (6+2+0)
7 (6+1+0)

Δλδεκηθά είδε θαη σποείδε
(sp. + ssp. + var.)
12 (9+2+1)
2 (2+0+0)
3 (2+1+0)
5 (2+0+3)
10 (5+5+0)
5 (2+2+1)
5 (3+2+0)
3 (1+2+0)
6 (4+2+0)
2 (2+0+0)
1 (1+0+0)
7 (4+3+0)
1 (1+0+0)
3 (2+1+0)
1 (1+0+0)

Προζηαηεσόκελα είδε

εκαληηθόο αξηζκόο ησλ εηδώλ πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα πξνζηαηεύνληαη από
δηάθνξεο ζπκβάζεηο. Από ηα 404 είδε θαη ππνείδε πνπ απαληώληαη ζην Παξζέλν Γάζνο
Φξαθηνύ ηα 18 πεξηιακβάλνληαη ζε δηάθνξνπο θαηαιόγνπο πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ
(Πίλαθαο 4). Απηά, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, έρνπλ σο εμήο:
 4 taxa ηνπ δηεζλνύο θαηαιόγνπ ηεο IUCN ζηελ θαηεγνξία R: Anthemis orbelica
Pančić, Lathraea rhodopea Dingler, Lilium rhodopaeum Delip., Pinus peuce Griseb.
 3 taxa ηνπ θαηαιόγνπ ηεο IUCN γηα ηελ Διιάδα ζηελ θαηεγνξία R: Lathraea
rhodopea Dingler, Lilium rhodopaeum Delip., Minuartia saxifraga (Friv.) Graebn. ssp.
saxifraga.
 9 taxa ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο: Acer heldreichii Boiss. ssp. heldreichii,
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve & D. Löve,
Lilium martagon L., Lilium rhodopaeum Delip., Sambucus racemosa L. var. racemosa,
Picea abies (L.) Karsten, Pinus peuce Griseb., Poa thessala Boiss. & Orph.
 6 taxa ηνπ θαηαιόγνπ γηα ην εκπόξην ησλ εηδώλ: Corallorhiza trifida Chatel.,
Dactylorhiza sambucina (L.) Sóo ssp. sambucina, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.,
Listera cordata (L.) R. Br., Neottia nidus-avis (L.) R. Br., Orchis ustulata L.
 2 taxa πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Red Data Book of Greece από ηα νπνία έλα ζηελ
θαηεγνξία R (Lathraea rhodopea Dingler) θαη έλα ζηελ θαηεγνξία V (Lilium
rhodopaeum Delip.).
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Πίλαθας 2. Γεσγξαθηθή εμάπισζε βαιθαληθώλ θαη ειιεληθώλ εηδώλ θαη ππνεηδώλ (Al
= Αιβαλία, An = Αζηαηηθή Σνπξθία, Au = Απζηξία, Bu = Βνπιγαξία, Gr = Διιάδα, Ju
= Πξώελ Γηνπγθνζιαβία, It = Ιηαιία, Rm = Ρνπκαλία, Rs (W) = Ννηηνδπηηθή Ρσζία, Tu
= Δπξσπατθή Σνπξθία).
Δίδε θαη σποείδε
Abies borisii - regis Mattf.
Acer heldreichii Boiss. ssp. heldreichii
Acer hyrcanum Fisch. & C.A. Mey. ssp. intermedium (Pančić) Bornm.
Achillea grandifolia Friv.
Allium melanantherum Pančić
Anthemis orbelica Pančić
Asperula aristata ssp. nestia (Rech. f.) Ehrend. & Krendl
Asperula purpurea ssp. apiculata (Sm.) Ehrend.
Campanula lingulata Waldst. & Kit.
Campanula moesiaca Velen.
Campanula patula ssp. epigaea (Degen) Hayek
Campanula sparsa Friv. ssp. sparsa
Campanula sparsa ssp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek
Campanula velebitica Borbás
Centaurea napulifera Rochel ssp. napulifera
Centaurea stenolepis ssp. razgradensis (Velen.) Stoj. & Acht.
Chamaecytisus absinthoides (Janka) Kuzm. ssp. absinthoides
Chamaecytisus absinthoides ssp. rhodopaeus (Stoj.) Kuzm.
Cirsium appendiculatum Griseb.
Cirsium candelabrum Griseb.
Cirsium ligulare Boiss.
Crocus veluchensis Herb.
Dianthus cruentus Griseb.
Dianthus gracilis ssp. drenowskianus (Rech. f.) Strid
Dianthus integer ssp. minutiflorus (Halácsy) Bornm.
Dianthus petraeus ssp. orbelicus (Velen.) Greuter & Burdet
Digitalis viridiflora Lindl.
Fagus sylvatica ssp. moesiaca (K. Malý) Szafer
Ferulago sylvatica ssp. confusa (Velen.) Hartvig
Festuca cyllenica Boiss. & Heldr.
Festuca rubra ssp. thessalica Markgr. - Dann.
Frangula rupestris (Scop.) Schur
Galium agrophilum Krendl
Galium exaltatum Krendl
Galium hellenicum Krendl
Galium rigidifolium Krendl
Genista carinalis Griseb.
Genista lydia Boiss.
Gentiana lutea ssp. symphyandra (Murb.) Hayek
Geum coccineum Sm.
Geum rhodopeum Stoj. & Stef.
Heracleum sphondylium ssp. ternatum (Velen.) Brummitt
Hieracium dolopicum Freyn & Sint.
Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson

Gr Al Ju
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

Bu Tu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Άιιες
τώρες

+

An

+

It, Rm

+

Rm

Rm
Rm, An
+

An

+
+

+

It
An, Rm

It
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

An
An
It

It, An
+

An
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Gr Al Ju

Hypericum maculatum ssp. immaculatum (Murb.) A. Fröhl.
Hypericum olympicum L.
Iris reichenbachii Heuff.
Jasione heldreichii Boiss. & Orph.
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve & D. Löve

+
+
+
+
+

+
+

Juncus thomasii Ten.
Knautia mizdorensis Formánek
Lactuca visianii Bornm.
Lathraea rhodopea Dingler
Lilium rhodopaeum Delip.
Linum capitatum Schult. ssp. capitatum
Minuartia saxifraga (Friv.) Graebn. ssp. saxifraga
Moehringia pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl
Myosotis sylvatica ssp. cyanea (Hayek) Vestergren
Pastinaca hirsuta Pančić
Pinus peuce Griseb.
Poa thessala Boiss. & Orph.
Pulmonaria cf. dacica (Simonk.) Simonk.
Pulmonaria rubra Schott
Ranunculus sartorianus Boiss. & Heldr.
Rorippa thracica (Griseb.) Fritsch
Salix amplexicaulis Bory & Chaub.
Satureja bulgarica (Velen.) K. Malý
Saxifraga chrysospleniifolia Boiss.
Sedum grisebachii Boiss. & Heldr. ssp. grisebachii
Sedum stefco Stef.
Senecio germanicus cf. var. karaulensis (Formánek) Herborg
Seseli rigidum Waldst. & Kit. ssp. rigidum
Silene atropurpurea (Griseb.) Greuter & Burdet
Silene lerchenfeldiana Baumg.
Silene roemeri Friv. ssp. roemeri
Silene waldsteinii Griseb.
Soldanella rhodopaea F. K. Mey.
Symphytum ottomanum Friv.
Taraxacum aznavourii Soest
Taraxacum cf. dorchocarpum Soest
Thlaspi kovatsii Heuff.
Thymus degenii Heinr. Braun
Thymus sibthorpii Benth. var. sibthorpii
Thymus sibthorpii var. substriatus (Borbás) Baden
Thymus thracicus var. alsarensis (Ronniger) Jalas
Trifolium pseudomedium Hausskn.
Verbascum glabratum Friv. ssp. glabratum
Verbascum humile Janka ssp. humile
Verbascum longifolium var. pannosum (Vis.) Murb.
Vincetoxicum hirundinaria ssp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgr.
Viola ganiatsasii Erben
Viola macedonica Boiss. & Heldr.
Viola serresiana Erben

Bu Tu

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

?
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
?

+

+
+

+
+
+

Άιιες
τώρες
An
Rm
Rm
Rm
Rm, It,
Rs(W)
Rm

+

Rm
It, An

Rm, It, ?Au
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rm, Rs(W)
An, It
+
An
+
An, It

?

It, ?Rm
Rm
Rm
Rm
It

+
+

Rm, An

Rm, Rs(W)
+

An

+

An, It
Rm, Rs(W)
It
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Πίλαθας 3. Καηεγνξίεο ελδεκηθώλ θαη ππνελδεκηθώλ εηδώλ.
Καηεγνξίεο
Διιεληθά
Βαιθαληθά ζηελόηνπα
(Gr&Al, Gr&Ju, Gr&Bu, Gr&Tu)
Βαιθαληθά
Τπνβαιθαληθά
ύλνιν

Αξηζκόο taxa
5

Πνζνζηό (%)
5,44

20

21,74

29
38
92

31,52
41,30
100,00

Πίλαθας 4. πάληα θαη πξνζηαηεπόκελα είδε (V = ηξσηά , R = ζπάληα).
ΔΙΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΓΗ
Acer heldreichii Boiss. ssp. heldreichii
Anthemis orbelica Pančić
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Corallorhiza trifida Chatel.
Dactylorhiza sambucina (L.) Sóo ssp. sambucina
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve & D. Löve
Lathraea rhodopea Dingler
Lilium martagon L.
Lilium rhodopaeum Delip.
Listera cordata (L.) R. Br.
Minuartia saxifraga (Friv.) Graebn. ssp. saxifraga
Neottia nidus-avis (L.) R. Br.
Sambucus racemosa L. var. racemosa
Orchis ustulata L.
Picea abies (L.) Karsten
Pinus peuce Griseb.
Poa thessala Boiss. & Orph.

IUCN
W
GR

Π.Γ.

RDB

CITES

+
R
+
+
+
+
+
R
V-R

R
R

R
+
+

V
+

R
+
+
+
R

+
+
+
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Αποθρίζεης ηοσ τιφροθύθοσς Euglena gracilis ζηο Νηθέιηo
Δπζπκίνπ Μ.1, Μνπζηάθαο Μ.1, Ηξαθιένπο Α.1, Voloshko L.2, Gavrilova O.2,
Διεπζεξίνπ Δ. Π.1 & Σζέθνο Ι.1
1

Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
541 24 Θεζζαινλίθε.
2
Department of Microbiology, Biological Research Institute, Saint-Petersburg State
University, 198904 Saint Petersburg, Russia.

Περίιευε
ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε ηνπ Ni2+ (2.5, 5.0, 7.5, θαη 10.0 mg L-1)
ζην ξπζκό αλάπηπμεο ηνπ ρισξνθύθνπο Euglena gracilis θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζην
θπηηαξηθό θαη ππνθπηηαξηθό επίπεδν. Γηαπηζηώζεθε όηη ε παξνπζία Ni 2+ κεηώλεη ην
ξπζκό αλάπηπμεο θαη πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην ζρήκα, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηεο θίλεζεο. ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην δηέιεπζεο παξαηεξείηαη
όηη ηα δηθηπνζώκαηα απνηεινύληαη από κηθξόηεξν αξηζκό ζαθθηδίσλ ζην κάξηπξα ελώ
παξνπζηάδνπλ έληνλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηηδίσλ Golgi (TGN)
κεηά από επίδξαζε Ni2+.

Responses of Euglena gracilis to Νickel
Efthymiou M.1, Moustakas M.1, Heracleous A.1, Voloshko L.2,
Gavrilova O.2, Eleftheriou E. P.1 & Tsekos I.1
1

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Greece.
2
Department of Microbiology, Biological Research Institute, Saint-Petersburg State
University, 198904 Saint Petersburg, Russia.
Abstract
In the present study we examined the effect of Ni2+ (2.5, 5.0, 7.5, and 10.0 mg L-1) on
the growth rate of Euglena gracilis as well as on the cellular and subcellular level. Under
Ni2+ treatment the growth rate reduced while differences referred to the algal shape,
velocity and phototactic movement were recorded. Transmission electron microscope
revealed that the dictyosomes under Ni2+ treatment contained increased number of
cisternae and displayed high trans Golgi network activity.
Εηζαγφγή
Οη πδξόβηνη κηθξννξγαληζκνί ζπλήζσο δέρνληαη πξώηνη ηηο επηπηώζεηο ηεο
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ηνμηθόηεηαο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ. ε κηα απιή δεηγκαηνιεςία από νπνηαδήπνηε
πεξηνρή, ζηελ νπνία ππάξρεη ζπζζσξεπκέλν λεξό, θπξηαξρνύλ δηάθνξνη ηύπνη
πξσηόγνλσλ θπθώλ, πνπ είλαη γλσζηνί σο «επγιελνεηδή» (Graham & Wilcox 2000). Η
ηνμηθόηεηα ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληόο ηνπο, δύλαηαη λα πξνθαιέζεη ηόζν
κνξθνινγηθέο όζν θαη θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο (Watanabe & Suzuki 2001). ηελ
παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε NiSO4.7H20 ζην ξπζκό αλάπηπμεο ηνπ
ρισξνθύθνπο Euglena gracilis θαη νη επηπηώζεηο ηνπ ζην θπηηαξηθό θαη ππνθπηηαξηθό
επίπεδν.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Υλικό και ζςνθήκερ καλλιέπγειαρ
Η θαιιηέξγεηα ηνπ ρισξνθύθνπο Euglena gracilis (Klebs) CALU 520 αλαπηύρζεθε
ζε 16/8h ώξεο θσο/ζθνηάδη έληαζεο 50±20 κmol m-2 s–1 θαη ζεξκνθξαζία 20±1 νC.
Ρςθμόρ ανάπηςξηρ
Χξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπγθεληξώζεηο Ni2+ 2.5, 5.0, 7.5, θαη 10.0 mg L-1. Η δηάξθεηα
ηεο επίδξαζεο ήηαλ 6 εκέξεο θαη ε κέηξεζε ησλ θπηηάξσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
ξπζκνύ αλάπηπμεο έγηλε ηελ 2ε, 4ε, 5ε θαη 6ε εκέξα.
Ηλεκηπονική μικποζκοπία
Η παξαηήξεζε ηνπ πιηθνύ έγηλε ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (Zeiss EM 9 S-2)
κεηά από θιαζηθή δηαδηθαζία ζηεξέσζεο, έγθιεηζεο θαη ηκήζεο.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Η εκηζαλαηνγόλνο ζπγθέληξσζε πξνζδηνξίζζεθε ηελ 4ε εκέξα ηεο επίδξαζεο ηνπ
κεηάιινπ, IC50 = 5 mg L-1 (Eηθ. 1). Γηαπηζηώζεθε όηη ε παξνπζία Ni2+ ζην κέζν
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Εηθόλα 1. Ρπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ρισξνθύθνπο Euglena gracilis κεηά από επίδξαζε
Νi2+.
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Εηθόλα 2. Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ θπηηάξσλ Euglena gracilis ζηα
νπνία δελ έρεη γίλεη επίδξαζε ηόλησλ ληθειίνπ (κάξηπξαο): α, νιόθιεξν θύηηαξν (x
9.600). β, κέξνο ηνπ θπηηάξνπ 2α, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ρισξνπιάζηεο (x 14.400).
γ, κέξνο θπηνπιάζκαηνο θαη ππξήλαο κε κόληκα ζπκππθλσκέλα ρξσκνζώκαηα θαη
εκθαλή ππξελίζθν (x 19.000). δ, ην δηθηπόζσκα ηνπ θπηηάξνπ 2β (x 38.000).
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Εηθόλα 3. Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ θπηηάξνπ Euglena gracilis κεηά
από επίδξαζε 5 mg Ni2+: α, θύηηαξν όπνπ δηαθξίλεηαη ν απνζεθεπηηθόο ρώξνο ηνπ
θπηηάξνπ κε ην κεγάιν καζηίγην (x 19.000). β, ρισξνπιάζηεο κε ιηπίδηα δηαηαγκέλα ζε
ζεηξά θαη εκθαλή ζπιαθνεηδή (x 57.000). γ, κέξνο θπηνπιάζκαηνο κε ρισξνπιάζηεο,
κηηνρόλδξηα, ακπινπιάζηεο θαη δηθηπόζσκα (x 19.000). δ, ην δηθηπόζσκα ηνπ θπηηάξνπ
3γ (x 47.500).
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αλάπηπμεο ηνπ ρισξνθύθνπο Euglena gracilis κεηώλεη ην ξπζκό αλάπηπμήο ηνπ θαη
πξνθαιεί κεηαβνιέο ζε θπηηαξηθό θαη ππνθπηηαξηθό επίπεδν. ε θπηηαξηθό επίπεδν
παξαηεξνύληαη κεηαβνιέο ζην ζρήκα, ζηελ ηαρύηεηα θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο
θίλεζεο. Η αθξίβεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά
δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλνθύηηαξνπ απηνύ ρισξνθύθνπο. Η κεηαβνιή ζην
ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη άκεζε κεηά από επίδξαζε βαξέσλ κεηάιισλ (Stallwitz &
Hader 1994). Με ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ni2+ απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ
ρισξνθπθώλ κε ζθαηξηθό ζρήκα. Αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θάησ από ηέηνηεο δπζκελείο
ζπλζήθεο νδεγεί ζηελ εγθύζησζή ηνπο ή αθόκε θαη ζηε λέθξσζή ηνπο.
ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην δηέιεπζεο (Δηθ. 2, κάξηπξαο θαη Δηθ. 3, κεηά από
επίδξαζε Ni2+) ηα θύηηαξα ηεο Euglena gracilis εκθαλίδνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθό
θπκαηνεηδέο πεξίβιεκά ηνπο (Δηθ. 2α, 2β θαη Δηθ. 3α). Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
θύθνπο είλαη ε παξνπζία κόληκα ζπκππθλσκέλσλ ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 2γ).
Γηαθξίλνληαη ηαηληνεηδείο ρισξνπιάζηεο πνπ πεξηέρνπλ ιηπίδηα ζηνηρηζκέλα ζε ζεηξά
(Δηθ. 3β). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δηθηπνζώκαηα θπξίσο ιόγσ ησλ δηαθνξώλ
κεηαμύ ηεο εηθόλαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζην κάξηπξα θαη ζηα θύηηαξα κεηά από επίδξαζε
Ni2+ (Δηθ. 2δ θαη Δηθ. 3δ). Παξαηεξείηαη αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ ζαθθηδίσλ από ηα
νπνία απνηεινύληαη (κηθξόηεξνο αξηζκόο ζην κάξηπξα) θαη έληνλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ
δηθηύνπ κεηαθνξάο θπζηηδίσλ Golgi (TGN) ζηα θύηηαξα πνπ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ
Ni2+.
Ο έιεγρνο ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ κηθξνθπθώλ ζηα βαξέα κέηαιια πξέπεη λα
κειεηεζεί πεξαηηέξσ, θπξίσο ζηελ πξννπηηθή ρξήζεο ηνπο σο βηνινγηθνί δείθηεο.
Μνξθνινγηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε θπαλνβαθηήξηα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν ξππαζκέλσλ βηνηόπσλ (Voloshko
et al. 2001).
Χισξνπιάζηεο (CΗ), Ακπινπιάζηεο (P), Μηηνρόλδξηα (m), Πεξίβιεκα θπηηάξνπ (PS),
Ππξήλαο (Ν), Ππξελίζθνο (nu), Ππξεληθόο θάθειινο (>), Ληπίδηα (<), Έγθιεηζηαειεθηξνληθά ππθλέο δνκέο (*), Γηθηπόζσκα (D), Απνζεθεπηηθόο ρώξνο (AMP), Μεγάιν
καζηίγην (LFL), Μηθξνζσιελίζθνη (ΜΣ).
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Σπκβνιή ζηελ κειέηε ησλ αζβεζηνιηζηθώλ ραζκνθπηηθώλ
θπηνθνηλνηήησλ ησλ ηάμεσλ Onosmetalia frutescentis Quézel 1964
θαη Potentilletalia speciosae Quézel 1964 ζηελ επεηξσηηθή Ειιάδα
Θεμπανυπμοθμξ Μ., Γδιδηνέθθμξ Γ., Χμπθζμφνμξ Σ., Μανμφθδξ Γ. & Γεςνβζάδδξ Θ.
Τμιέαξ Βζμθμβίαξ Φοηχκ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Παηνχκ, 265 00 Πάηνα.
Πεξίιεςε
Ζ πανμφζα ενβαζία αθμνά ηδκ θοημημζκςκζμθμβζηή ένεοκα ηςκ αζαεζημθζεζηχκ
απυηνδικςκ ανάπςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο (υνδ Πάνκςκαξ, Ταΰβεημξ, Μαίκαθμ,
Δνφιακεμξ, Χεθιυξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ Μμκήξ Δθχκμξ - πανάδναξ Λεςκζδίμο ηαζ θανάββζ
Βμονασημφ), ηδξ Σηενεάξ Δθθάδαξ (Βανδμφζζα υνδ), Ζπείνμο (Τγμοιένηα, Τφιθδ Κεκηνζηυ Εαβυνζ, Άβναθα) ηαζ Μαηεδμκίαξ (Βένιζμ). Γζαηνίεδηακ 16 syntaxa απυ ηα
μπμία ηα 12 πενζβνάθμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ηαζ βζα 3 έπμοιε κέεξ εέζεζξ ελάπθςζδξ. Οζ
πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ δζεκενβήεδηακ μζ 101 δεζβιαημθδρίεξ εηηείκμκηαζ απυ ηδκ κυηζα
Πεθμπυκκδζμ ιέπνζ ηδ Μαηεδμκία ηαζ ακήημοκ ζημ μζημθμβζηυ δίηηομ Natura 2000 ιε
ζδζαίηενμ μζημθμβζηυ εκδζαθένμκ ςξ πνμξ ηδκ θοημημζκςκζμθμβζηή ηαλζκυιδζδ,
δοκαιζηή ηαζ δζαπείνζζή ημοξ.

A contribution to the study of limestone cliff plant communities in
classes Onosmetalia frutescentis Quézel 1964 and Potentilletalia
speciosae Quézel 1964 of continental Greece
Theocharopoulos M., Dimitrellos G., Chochliouros S., Maroulis G. & Georgiadis Th.
Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The present work deals with the phytosociological research of limestone crevices in
Peloponnisos (Mts Parnon, Taygetos, Mainalo, and also the areas of Elonas monastery
– Leonidion ravine and Vouraikos gorge), Sterea Ellas (Mt. Vardousia), Ipiros (Mts
Tzoumerka, Tymfi – central Zagori, Agrafa) and Makedonia (Mt. Vermio). A total of 16
syntaxa have been distinguished, of which 12 are described for the first time. For 3
previously known syntaxa we report new places of distribution. The research areas are
included in the ecological network of Natura 2000 and their syntaxonomy, dynamics and
ecological management are of special interest.
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Εηζαγσγή
Τα αζαεζημθζεζηά ανάπζα παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζμνζζιέκδ θοημηάθορδ, ιζηνυ
ανζειυ θοηζηχκ εζδχκ αθθά ιεβάθμ ανζειυ ζδιακηζηχκ taxa ηαζ πανμοζζάγμοκ
ζδζαίηενμ πθςνζδζηυ, θοημβεςβναθζηυ ηαζ θοημημζκςκζμθμβζηυ εκδζαθένμκ. Τα
εκδδιζηά ηαζ πενζμνζζιέκδξ βεςβναθζηήξ ελάπθςζδξ θοηζηά είδδ ηςκ αζμηυπςκ αοηχκ
ζοκηεθμφκ ζηδκ πανμοζία δζαθμνεηζηχκ θοημημζκμηήηςκ, ακάθμβα ιε ηα είδδ πμο
ζοιιεηέπμοκ. Ζ θοημημζκςκζμθμβζηή ένεοκα ηςκ απυηνδικςκ αζαεζημθζεζηχκ
μζημζοζηδιάηςκ ζηδ δπεζνςηζηή Δθθάδα είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ ηαζ ζε αοηυ έπμοκ
ζοιαάθθεζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ μζ δοζημθίεξ πνμζέββζζδξ ηέημζςκ μζημηυπςκ. Ζ
ζδιακηζηυηενδ ζοιαμθή ήηακ ημο P. Quézel ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο (Quézel 1964,
1967, 1973, Quézel & Katrabassa 1974), δ μπμία έεεζε ηζξ αάζεζξ ηδξ ένεοκαξ ζηζξ
αναπυθζθεξ θοημημζκςκίεξ ηδξ Δθθάδαξ.
Μεζνδνινγία
Πναβιαημπμζήεδηακ 101 θοημθδρίεξ (relevés) ζφιθςκα ιε ηδκ ιέεμδμ ημο BraunBlanquet (1964) ηαζ βζα ηδκ θοημημζκςκζμθμβζηή ημοξ ενιδκεία πνδζζιμπμζήεδηακ
ανζειδηζηέξ ιέεμδμζ Καηάηαλδξ - Ταλζκυιδζδξ (Roux 1997, Hill 1979). Γζα ηδκ
μκμιαημθμβία ηςκ syntaxa αημθμοεήεδηακ μζ Weber et al. (2000).
Απνηειέζκαηα
Γζαηνίεδηακ μζ παναηάης θοημημζκυηδηεξ:
Ι) Τέζζεξεηο θπηνθνηλσλίεο ηεο ζπλέλσζεο Campanulion versicoloris Quézel 1964
1. Asperulo taygeteae - Stachyetum chrysanthae ass. nov.
Απακηά ζηδκ πενζμπή Μμκήξ Δθχκδξ - πανάδναξ Λεςκζδίμο, ζε ηάεεημοξ
αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ζε Α ηαζ ΝΓ εηεέζεζξ ηαζ ζε ορυιεηνα απυ 200-500 m.
Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Asperula taygetea, Stachys chrysantha, Petrorhagia
grandiflora.
2. Asperulo arcadiensis - Hypericetum vesiculosi Quézel 1964. Νέα εέζδ
ελάπθςζδξ.
Πενζβνάθδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημ υνμξ Κοθθήκδ. Βνέεδηε ζημ Φανάββζ ημο
Βμονασημφ ηονίςξ ζε αζαεζημθζεζηά πεηνχιαηα εκχ ειθακίγεηαζ ηαζ ζε ηνμηαθμπαβή
οπμζηνχιαηα. Απακηά ζε Γ ηαζ Α εηεέζεζξ ζε ορυιεηνα απυ 300-900 m.
Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Asperula arcadiensis, Hypericum vesiculosum,
Campanula topaliana subsp. cordifolia.
3. Teucrio aroanii - Campanuletum asperuloides ass. nov.
Ακαπηφζζεηαζ ζηδκ Χανάδνα ηδξ Σηφβαξ απυ ηα 1250-1500 m πενίπμο εκχ ημπζηά
ιπμνεί κα θεάκεζ ιέπνζ ηαζ ηα 1700 m. Απμζηίγεζ αζαεζημθζεζημφξ ηάεεημοξ ανάπμοξ
ηονίςξ ζε Γ ηαζ ΒΓ εηεέζεζξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Teucrium aroanium,
Campanula asperuloides subsp. taygetea, C. versicolor, C. topaliana subsp. cordifolia,
Asperula arcadiensis.
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4. Asperulo chloranthae - Lomelosietum crenatae ass. nov.
Απακηά ζημ υνμξ Τγμοιένηα ζε υθεξ ηζξ εηεέζεζξ ημο, ζε ηάεεημοξ
αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ, απυ 900-1250 m. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Lomelosia
crenata, Asperula chlorantha, Athamantha macedonica.
ΙΙ) Πέληε θπηνθνηλσλίεο θαη κηα ππνθπηνθνηλσλία ηεο ζπλέλσζεο Silenion
auriculatae Quézel 1964
1. Asperulo malevonensis - Achilletum taygeteae ass. nov.
Απακηάηαζ ζηδκ ορδθυηενδ ημνοθή ημο υνμοξ Πάνκςκα (Μεβάθδ Τμφνθα).
Απμζηίγεζ ιζηνμφξ αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ απυ 1800-1920 m, ηονίςξ ζε ΒΓ ηαζ ΝΓ
εηεέζεζξ ιε ηθίζεζξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 80 έςξ 90 ιμίνεξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα
είδδ: Achillea taygetea, Asperula malevonensis, Aethionema saxatile, Teucrium
montanum.
2. Saxifrago marginatae - Potentilletum speciosae Quézel 1964.
Ζ θοημημζκςκία Saxifrago marginatae - Potentilletum speciosae ανέεδηε ακάιεζα
ζηζξ ημνοθέξ Πνμθήηδξ Ζθίαξ ηαζ Xαθαζιέκμ Bμοκυ ημο Τατβέημο, ειπθμοηίζηδηε ιε
κέα δζαβκςζηζηά είδδ υπςξ Valeriana olenaea (κέα θοημβεςβναθζηή εέζδ), Galium
incanum, Asperula mungieri ηαζ εκημπίζηδηακ κέεξ εέζεζξ ηδξ.
3. Achilleo umbellatae - Crepidetum incanae ass. nov.
Απακηάηαζ ζηδκ ρδθυηενδ ημνοθή (Οζηναηίκα) ημο Μαζκάθμο. Απμζηίγεζ ιεβάθμοξ
ηάεεημοξ αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ιε ηθίζδ 85 έςξ 90 ιμίνεξ απυ ηα 1750-1900 m ηαζ
ηονίςξ ζε Α ηαζ ΒΑ εηεέζεζξ.. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Achillea umbellata, Crepis
incana, Valeriana olenaea.
4. Aurinio moreanae - Seseletum aroanici ass. nov.
Ακαπηφζζεηαζ απυ ηα 1600-1800 m ζηζξ ημνοθέξ Μπάνιπα, Νενασδμαμφκζ ηαζ
Καθθζθχκζ ημο υνμοξ Δνφιακεμξ, ζε απυηνδικμοξ αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ιε
ηθίζεζξ απυ 70 εςξ 85 ιμίνεξ ηαζ ζε πμζηζθία εηεέζεςκ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ:
Aurinia moreana, Seseli aroanicum, Draba lacaitae, Silene parnassica.
5. Hieracio leithneri - Saxifragetum sempervivae ass. nov.
Δκημπίγεηαζ ζηζξ δφμ ορδθυηενεξ ημνοθέξ ημο μνεζκμφ ζοβηνμηήιαημξ ημο
Δνοιάκεμο (Ωθεκυξ ηαζ Μπάνιπα) απυ 1750-2100 m. Απμζηίγεζ αζαεζημθζεζημφξ
ανάπμοξ ιε ηθίζεζξ απμ 70 εςξ 90 ιμίνεξ ζε Β, Α ηαζ Γ εηεέζεζξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ
ηα είδδ: Scutellaria alpestre, Saxifraga sempervivum, S. paniculata, Hieracium
leithneri.
6. Saxifrago spruneri - Violetum poeticae Quézel 1964 silenetosum barbeyanae
subass. nov.
Ζ ηοπζηή θοημημζκςκία πενζβνάθηδηε απυ ηα υνδ Πανκαζζυξ, Γηζχκα ηαζ
Βανδμφζζα ημ 1973. Ζ οπμθοημημζκςκία silenetosum barbeyanae απακηά ζημ υνμξ
Βανδμφζζα ζηδκ ιεβαθφηενδ ημνοθή (Κυναηαξ) απυ 2200-2380 m, ζε Β ηαζ ΒΓ
εηεέζεζξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Silene barbeyana, Doronicum columnae,
Campanula columnaris, Saxifraga rotundifolia.
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Εηθόλα 1. Kαηάηαλδ (ordination) ηςκ θοημημζκμηήηςκ ηδξ Potentilletalia speciosae:
Silenion auriculatae: Η, Asperulo malevonensis - Achilletum taygeteae. II, Saxifrago
marginatae - Potentilletum speciosae. III, Achilleo umbellatae - Crepidetum incanae. IV,
Aurinio moreanae - Seseletum aroanici. V, Hieracio leithnerii - Saxifragetum sempervivi.
VI, Saxifrago spruneri - Violetum poeticae silenetosum barbeyanae.
Galion degenii: VII, Pterocephalus epiroticus - Satureja horvatii subsp. macrophylla
comm. VIII, Asperulo oetaeae - Minuartetum stellatae. IX, Minuartio stellatae Achilletum clavenae. X, Sedo magellense - Asplenietum fissae.
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ΙΙΙ) Τξείο θπηνθνηλσλίεο θαη κηα θπηνθνηλόηεηα ηεο ζπλέλσζεο Galion degenii
Quézel 1967
7. Pterocephalus epiroticus - Satureja horvatii macrophylla comm.
Ζ παναπάκς θοημημζκυηδηα απακηά ζημ υνμξ Τφιθδ- Κεκηνζηυ Εαβυνζ ζε
ορυιεηνμ απυ 1800-2000 m. Διθακίγεηαζ ζε Ν ηαζ ΝΑ εηεέζεζξ ζε ιεβάθμοξ
αζαεζημθζεζημφξ υβημοξ ιε ηθίζεζξ 90 ιμζνχκ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ:
Pterocephalus epiroticus, Satureja horvatii subsp. macrophylla, Dianthus integer
subsp. minutiflorus, Potentilla speciosa, Achillea holosericea.
8. Asperulo oetaeae - Minuartetum stellatae ass. nov.
Απακηάηαζ ζηζξ ημνοθέξ Λζάημονα, Ποναιίδα, Πηένδ ηςκ Αβνάθςκ ζε Γ ηαζ ΒΓ
εηεέζεζξ ηαζ ζε αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ πμο ημπζηά ακαιζβκφμκηαζ ιε ηεναηυθζεμοξ
απυ ηα 1800-2050 m. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Minuartia stellata, Asperula oetaea,
Campanula albanica subsp. sparsa, Saxifraga sempervivum, Achillea pindicola.
9. Minuartio stellatae - Achilletum clavenae Quézel 1967. Νέα εέζδ ελάπθςζδξ.
Πενζβνάθηδηε βζα πνχηδ θμνά ζημ υνμξ Λάηιμξ. Σηα Τγμοιένηα επμζηίγεζ ηζξ Ν ηαζ
Γ πθεονέξ ηδξ μνμζεζνάξ ζε ιεβάθμοξ αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ηαζ ζε ορυιεηνα πάκς
απυ 2000 m. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Minuartia stellata, Achillea clavennae,
Galium degenii, Edraianthus graminifolius.
10. Sedo magellense - Asplenietum fissae Quézel 1967. Νέα εέζδ ελάπθςζδξ.
Πενζβνάθηδηε βζα πνχηδ θμνά ζημ υνμξ Λάηιμξ. Σηα Τγμοιένηα απακηάηαζ ζε
ηανζηζηέξ ζπζζιέξ ζε Α εηεέζεζξ ζε ορυιεηνα απυ 1950-2100 m. Χαναηηδνίγεηαζ απυ
ηα είδδ: Sedum magellense, Asplenium fissum, Galium degenii, Doronicum orientale.
IV) Μηα θπηνθνηλσλία θαη δύν ππνθπηνθνηλσλίεο ηεο ζπλέλσζεο Ramondion
nathaliae Horvat ex Simon 1958
Ζ ηοπζηή θοημημζκςκία παναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ Ramonda nathaliae,
Campanula formanekiana, Saxifraga porophylla subsp. grisebachii, Alyssum
utriculatum.
Γζαηνίεδηακ δφμ οπμθοημημζκςκίεξ:
11. Campanulo formanekianae - Ramondietum nathaliae Quézel 1967
paronychietosum macedonicae subass. nov.
Απακηάηαζ ζηα ιέζα ηαζ ακχηενα ορυιεηνα ημο υνμοξ Βενιίμο απυ ηα 1300-1600
m ζε Ν, ΒΑ εηεέζεζξ. Απμζηίγεζ αζαεζημθζεζημφξ μβηυθζεμοξ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ
ζημκ ακςδαζζηυ υνμθμ αθάζηδζδξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Paronychia
macedonica, Globularia meridionalis, Sedum acre.
12. Campanulo formanekianae - Ramondietum nathaliae Quézel 1967
aurinietosum corymbosae subass. nov.
Ακαπηφζζεηαζ ζηα ηαηχηενα έςξ ιέζα ορυιεηνα 900-1300 m ηφνζα ζε Ν, ΝΑ
εηεέζεζξ. Απμζηίγεζ αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηφνζα άκςεεκ ηδξ
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πυθδξ ηδξ Νάμοζζαξ. Χαναηηδνίγεηαζ απυ ηα είδδ: Aurinia corymbosa, Micromeria
cristata, Stachys iva.
Πίλαθαο ζπληαμηλόκεζεο
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br-Bl 1934) Oberdorfer 1977
Onosmetalia frutescentis Quézel 1964
Campanulion versicoloris Quézel 1964
Asperulo taygeteae - Stachyetum chrysanthae ass. nov.
Asperulo arcadiensis - Hypericetum vesiculosi Quézel 1964
Teucrio aroanii - Campanuletum asperuloides ass. nov.
Asperulo chloranthae - Lomelosietum crenatae ass. nov.
Potentilletalia speciosae Quézel 1964
Silenion auriculatae Quézel 1964
Asperulo malevonensis - Achilletum taygeteae ass. nov.
Saxifrago marginatae - Potentilletum speciosae Quézel 1964
Achilleo umbellatae - Crepidetum incanae ass. nov.
Aurinio moreanae - Seseletum aroanici ass. nov.
Hieracio leithneri - Saxifragetum sempervivae ass. nov.
Saxifrago spruneri - Violetum poeticae Quézel 1964
silenetosum barbeyanae subass. nov.
Galion degenii Quézel 1967
Pterocephalus epiroticus - Satureja horvatii macrophylla comm.
Asperulo oetaeae - Minuartetum stellatae ass. nov.
Minuartio stellatae - Achilletum clavennae Quézel 1967
Sedo magellense - Asplenietum fissae Quézel 1967
Ramondion nathaliae Horvat ex Simon 1958
Campanulo formanekianae - Ramondietum nathaliae Quézel 1967
paronychietosum macedonicae subass. nov.
aurinietosum corymbosae subass. nov.
Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα
Απυ ηδκ ιέπνζ ζήιενα ένεοκα ηςκ αζαεζημθζεζηχκ θμζημημζκμηήηςκ ηδξ
δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ πνμέηορακ ηα παναηάης :
Καηαβνάθδηακ 16 syntaxa. Σοβηεηνζιέκα δέηα (10) θοημημζκςκίεξ, ηνείξ (3)
οπμθοημημζκςκίεξ ηαζ ιία (1) ημζκυηδηα. Απυ ηα παναπάκς μζ μηηχ (8) θοημημζκςκίεξ,
μζ ηνείξ (3) οπμθοημημζκςκίεξ ηαζ δ ιία (1) ημζκυηδηα πενζβνάθμκηαζ βζα πνχηδ θμνά,
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εκχ βζα ηνείξ θοημημζκςκίεξ ανέεδηακ κέεξ εέζεζξ ελάπθςζδξ. Ο ανζειυξ ηςκ κέςκ
syntaxa δείπκεζ υηζ μζ αναπυθζθεξ θοημημζκςκίεξ δεκ είπακ επανηχξ ιεθεηδεεί. Ζ
ένεοκα εα επεηηαεεί ζηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ ηαεχξ ηαζ ηδξ
κδζζςηζηήξ Δθθάδαξ υπμο οπάνπμοκ ζδιακηζηυξ ανζειυξ εκδδιζηχκ θοημημζκςκζχκ.
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Cupressus sempervirens L. θαη Pinus pinea L. δύο taxa ηες τακειής
δώλες βιάζηεζες ηες Ειιάδας ζε πάρθα θαη δελδροζηοητίες πόιεφλ
από βοηαληθή, περηβαιιοληηθή, αηζζεηηθή θαη αρτηηεθηοληθή άπουε
Ηαηξόπνπινο Κ.1, Καξαγηαλλαθίδνπ Β.2 & Λαπξεληηάδνπ . 2
1
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Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.

Περίιευε
Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηόζν από κέξνπο ηνπ θξάηνπο όζν θαη από
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα επέθηαζε ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ κέζα θαη έμσ από ηελ
πόιε. Δθείλν όκσο πνπ πξέπεη ηδηαίηεξα λα ηνλίζνπκε είλαη όηη ηα πεξηζζόηεξα μπιώδε
θπηά πνπ εγθαζίζηαληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη μεληθά είδε, ησλ νπνίσλ ηηο ηδηαίηεξεο
βηνινγηθέο απαηηήζεηο, ηελ νηθνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ηε θπζηθή ηνπο
εμάπισζε, ζπλήζσο δελ ιακβάλνπκε ππόςε θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Αληίζεηα,
μπιώδε ειιεληθά θπηά ππάξρνπλ γύξσ καο ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο πόιεηο καο, ηα
νπνία θύνληαη κόλα ηνπο, είλαη εγθιηκαηηζκέλα θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ
θαιισπηζηηθά θπηά ζηα πάξθα θαη ζηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ πόιεώλ καο.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη θαη λα πεξηγξάςεη δύν θσλνθόξα
taxa, ην Cupressus sempervirens L. θαη ην Pinus pinea L. από βνηαληθή,
πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή άπνςε.

Cupressus sempervirens L. and Pinus pinea L., two taxa of low land
zone of the vegetation of Greece in city parks and alleys from a
botanical, environmental, aesthetic and an architectural point of
view.
Iatropoulos K.1, Karagiannakidou V.2 & Lavrentiadou S.2
1

Apostolou Pavlou 30, Thessaloniki, Greece.
Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, Department of Botany, School of
Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.

2

Abstract
During the last years a lot of effort is being achieved as much as by state or local
action so as to enhance space of greenery within-and out of-cities. However, what is of
major importance is the fact that most of coniferous plants that have usually been
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established in the past years are outlandish species and as a result, we usually do not take
into consideration their special biological needs, their ecological behavior so as their
physical spreading during their establishment. On the contrary, greek coniferous taxa are
being found all around us in a small distance from cities, are germinated by themselves,
acclimatized and can also be used to adorn our city parks and alleys.
Our present work intends to show and describe two coniferous taxa, Cupressus
sempervirens L. and Pinus pinea L., from a botanical, environmental, aesthetic and
architectural point of view.
Εηζαγφγή
Ζ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ελόο ππαίζξηνπ ρώξνπ ελόο πάξθνπ, κηαο
δελδξνζηνηρίαο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη ηα δέλδξα θαη νη ζάκλνη πεξηέρνπλ
ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην ζηπι κηαο επνρήο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πξνζσπηθέο απόςεηο
ησλ δεκηνπξγώλ, αιιά θαη όιεο ηεο λννηξνπίαο ηνπ αλζξώπνπ (Neurey 1973).
Ζ αδπλακία πξνζέγγηζεο ηεο θύζεο από ηνλ άλζξσπν, ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ηνπ δεκηνπξγνύλ νη πόιεηο, θαιύπηεηαη κεξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηερλεηώλ ρώξσλ
πξαζίλνπ ή κε δηακνξθώζεηο ησλ πξναπιίσλ ησλ θαηνηθηώλ.
Παξά ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο πνπ αζθνύλ νη δώλεο πξαζίλνπ πάλσ ζηνλ
άλζξσπν, ηα αζηηθά θέληξα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ (Καξακέξεο
1999).
Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα, όηη ηα πεξηζζόηεξα μπιώδε θπηά πνπ εγθαζίζηαληαη ηα
ηειεπηαία ρξόληα είλαη μεληθά είδε, ησλ νπνίσλ ηηο ηδηαίηεξεο βηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη
ηελ νηθνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά δελ ιακβάλνπκε ππόςε. Αληίζεηα μπιώδε ειιεληθά
θπηά ππάξρνπλ γύξσ καο, πνιιά από ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
θαιισπηζηηθά θπηά ζηα πάξθα θαη ζηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ πόιεώλ καο.
ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνπκε δύν αεηζαιή δέλδξα ηεο ρακειήο δώλεο
βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο, ην θππαξίζζη θαη ηελ θνπθνπλαξηά. Αλαθέξνπκε ηηο πνηθηιίεο
θαη θαιιηεξγνύκελεο κνξθέο ηνπο, ηελ νηθνινγία ηνπο, ηνλ ηξόπν πνιιαπιαζηαζκνύ
ηνπο θαη ηέινο πξνζδηνξίδνπκε ηα αηζζεηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο ηνπο
εθαξκνγέο ζην ηνπίν, επειπηζηώληαο όηη δηα κέζνπ ηεο εξγαζίαο απηήο αλαδεηθλύνπκε
ηα ειιεληθά μπιώδε taxa.
Cupressus sempervirens L. Κππαξίζζη ην αεηζαιέο
Γεληθή περηγραθή
Αεηζαιέο δέλδξν ύςνπο 20-30 κ. Κόκε θσληθή ζηελή, ζηπινεηδήο σο ππξακηδνεηδήο.
Βειόλεο ιεπηνεηδείο, αξσκαηηθέο. Καξπόο ζθαηξνεηδήο ζηξόβηινο (Aζαλαζηάδεο 1986).
Τθή ιεπηή έσο κέζε.
Φσζηθές θαη θαιιηεργούκελες κορθές
Σν C. sempervirens, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηεο θόκεο, παξνπζηάδεη πινύζηα
πνηθηινκνξθία ζην ρξώκα ησλ θύιισλ, ησλ θαξπώλ θαη ζπόξσλ.
Τπάξρνπλ νη πην θάησ ζεκαληηθέο θπζηθέο πνηθηιίεο θαη θαιιηεξγνύκελεο κνξθέο
(Hillier & Sons 1973, Brickell 1989, Schütt et al. 1995, 1996):
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Cupressus sempervirens var. pyramidalis κε θιαδηά πνιύ ηζρπξά, ζπγθιίλνληα πξνο
ηνλ θνξκό, ζρεκαηίδνληαο πνιύ νμεία γσλία. Κόκε ζηπινεηδήο, νξζόθιαδε. πάληα
ζρεκαηίδεη θπζηθά δάζε.
Cupressus sempervirens var. horizontalis κε θιαδηά νξηδόληηα, ιεπηά, πνπ
απνκαθξύλνληαη από ηνλ θνξκό. ρεκαηίδεη θπζηθά δάζε.
Cupressus sempervirens “cereiformis”. Έρεη θιαδηά κηθξά θαη θσληθή θόκε.
Cupressus sempervirens “indica”. Μνηάδεη πάξα πνιύ κε ηελ πξνεγνύκελε.
Cupressus sempervirens “Swane’s Golden”. Έρεη ρξπζνθίηξηλν θύιισκα.
Καιιηεξγείηαη ζηε Μειβνύξλε ηεο Απζηξαιίαο.
Cupressus sempervirens “Gracilis”, ππθλήο ζηπινεηδνύο κνξθήο (Ν. Εειαλδία).
Cupressus semprervirens var. atlantica. Γέλδξν κηθξνύ ύςνπο θαη κε θξεκνθιαδείο
θιαδίζθνπο (Maroccan Cypress).

Οηθοιογία
Ωο ζεξκόβην είδνο, απαηηεί θιίκα κε ήπην ρεηκώλα, δελ αληέρεη ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο πέξαλ ησλ –18 νC. Ξεξόβην, αληέρεη ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα πνιύ
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 15–23 νC. Δίδνο ιηηνδίαηην,
κε κέηξηεο ή ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε λεξό θαη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη είλαη αδηάθνξν πξνο
ηελ νξπθηνινγηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο. Φύεηαη ζε εδάθε από κέηξηα όμηλα σο πνιύ
αιθαιηθά. (pH 5,8–8,2). Πνιύ θαιά αλαπηύζζεηαη ζε γόληκα, δηαπεξαηά, κεηξίσο πγξά
εδάθε, (Schütt et al. 1995, 1996). Αλ θαη επηπνιαηόξξηδν είδνο αληέρεη ζε αλέκνπο ιόγσ
ηεο επιπγηζίαο ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηόο ηνπ θαη ηεο κηθξήο επηθάλεηαο ηεο θόκεο ηνπ,
γη’ απηό θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ αλεκνθξάθηεο. Γελ αληέρεη όκσο ζε ηζρπξνύο
αλέκνπο αλ ην έδαθνο είλαη ραιαξό θαη θνξεζκέλν κε λεξό.
Ρπζκόο αλάπηπμεο κάιινλ γξήγνξνο, 3,60 κ. πεξίπνπ ζηα 6 ρξόληα, 10 κ. ζηα 20
ρξόληα (Μνπιόπνπινο 1965).
Ζ νξηδνληηόθιαδε πνηθηιία απμάλεηαη ηαρύηεξα ηεο νξζόθιαδεο. Ζ ξίδα θαηά ηα
πξώηα έηε είλαη παζζαιώδεο, κε ηελ ειηθία όκσο γίλεηαη ζρεδόλ επίπεδε θαη επηπόιαηα
αθόκε θαη ζηα βαζηά εδάθε (γη’ απηό θαη παξαηεξείηαη εθξίδσζε δέλδξσλ ζε θάζπγξα
εδάθε ζε πεξίπησζε ηζρπξώλ αλέκσλ). Μεηνλέθηεκα απνηειεί όηη ην είδνο δελ
βειηηώλεη ην έδαθνο γηαηί ε ζπζζώξεπζε νξγαληθώλ νπζηώλ δπζθνιεύεη ηελ εκθάληζε
ρισξίδαο, θάησ από ζπζηάδεο ηνπ είδνπο (Schütt et al. 1995, 1996).
Από πξνζσπηθέο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαησλίνπ Ν.
Υαιθηδηθήο, βξέζεθαλ λ’ απαληνύλ ζηελ ππνδώλε Quercion ilicis ηερλεηέο ζπζηάδεο
ηνπ είδνπο Cupressus sempervirens πάλσ ζε αξγηινακκώδε εδάθε πξνεξρόκελα από
αξγηιηθνύο ζρηζηόιηζνπο. ηε πην πάλσ πεξηνρή, πνπ έρεη έληνλν κεζν-κεζνγεηαθό
θιίκα, νη ζρεκαηηδόκελεο ακηγείο ζπζηάδεο είλαη πάλσ ζε κηθξνϋςώκαηα κηθξώλ
θιίζεσλ, κέηξηα ππθλέο θαη έρνπλ ύςνο από 3-12 (-15) κ. Υαξαθηεξηζηηθά ζακλόκνξθα
είδε ηνπ ππνξόθνπ είλαη ην είδνο Erica arborea, ην νπνίν θπξηαξρεί θαη ην είδνο
Anthyllis hermaniae. πνξαδηθά εκθαλίδνληαη επίζεο ηα είδε: Cistus salviιfolius, Osyris
alba, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera θαη Rubus canescens.
ην πνώδε όξνθν εκθαλίδεηαη πιεζώξα εηδώλ ιεηρήλσλ θαη ην έδαθνο ζηεξείηαη
ρνύκνπ.
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Ποιιαπιαζηαζκός
Πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπέξκαηα, ηα νπνία ζηξσκαηώλνληαη πεξίπνπ γηα 4 εβδνκάδεο
ζε ζεξκνθξαζία 2 έσο 4ν C, γηα δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ ησλ εκβξύσλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο άλνημεο. Σα ζπεξκαηόθπηα κεηαθπηεύνληαη ην θζηλόπσξν (Hartmann et al 1990).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηνλ Gaertner, ην θππαξίζζη κπνξεί θαη παξάγεη ζπέξκαηα
ρσξίο γνληκνπνίεζε ηα νπνία όκσο δελ θπηξώλνπλ ιόγσ έιιεηςεο εκβξύσλ. Φπηξσηηθή
ηθαλόηεηα 60 – 70% δηαηεξνύκελε αζθαιώο γηα 2 - 4 έηε (Μνπιόπνπινο 1965).
Πνιιαπιαζηάδεηαη επίζεο κε κνζρεύκαηα πνπ θόβνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ρεηκεξηλώλ κελώλ θαη θαηεξγαδόκαζηε κε νξκόλεο ξηδνβνιίαο βνεζώληαο ηε ξηδνβνιία
απηώλ. Δπίζεο, κε εκβνιηαζκό ησλ επηζπκεηώλ θαιιηεξγνύκελσλ κνξθώλ πάλσ ζε
ππνθείκελα ζπεξκαηόθπηα Cupressus θαηά ηελ άλνημε (Hartmann et al. 1990).
Αηζζεηηθά ζηοητεία
 Ζ κνξθή, ην πεξίγξακκα, ην επιύγηζην ηεο θνξπθήο κε ηνλ ειαθξό άλεκν θαη ν
επζπηελήο θνξκόο ην θαζηζηνύλ έλα από ηα πην δηαθνζκεηηθά αεηζαιή δέλδξα, πνπ
δεζπόδνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπίν.
 Σν βαζππξάζηλν αεηζαιέο θύιισκά ηνπ, πινύζην ζε αηζέξηα έιαηα πνπ ην
θαζηζηνύλ αξσκαηηθό, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ζθαηξνεηδείο ζηξνβίινπο ρξώκαηνο
ζηαρηνπξαζίλνπ, πνπ απνηεινύλ αξκνληθή ρξσκαηηθή ζύλζεζε.
Αρτηηεθηοληθές εθαρκογές ζηο ηοπίο
Αλ θαη ζηελ Διιάδα ππάξρεη πξνθαηάιεςε (θαθώο) γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
είδνπο από κεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνύ, ιόγσ ηεο σο ηώξα εγθαηάζηαζεο ηνπ ζε
λεθξνηαθεία θαη αλεκνθξάθηεο, ην C. sempervirens είλαη έλα από ηα πην δηαθνζκεηηθά
αεηζαιή δέλδξα. Σν νξζόθιαδν θππαξίζζη έρεη κηα ιεπηή θνκςή κνξθή θαη δεκηνπξγεί
έλα πεξίγξακκα πνπ ειθύεη ηελ πξνζνρή αλ ηνπνζεηεζεί κε θόλην ην θπζηθό ηνπίν ή
ηνλ αλνηθηό νξίδνληα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί :
 ε δελδξνζηνηρίεο δεκόζησλ νδώλ ή πάξθσλ κε ελαιιάμ θύηεπζε ελόο νξζόθιαδνπ
θαη ελόο νξηδνληηόθιαδνπ θππαξηζζηνύ, γηα θαιύηεξε αηζζεηηθή εκθάληζε ή
ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ζέζεηο, θαη ησλ δύν πνηθηιηώλ γηα απνθπγή ηεο κνλνηνλίαο
θαη βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο.

ε δελδξνζηνηρίεο πόιεσλ, ιόγσ αληνρήο ηνπ ζηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη
ηνπ πιενλεθηήκαηνο, ζε ζύγθξηζε κε άιια δέλδξα, όηη δελ εκπνδίδεη ηόζν πνιύ ηε
ζέα από παξαθείκελα θηίξηα ή νιηγνόξνθεο νηθνδνκέο.
 ε λεζίδεο θαξδηώλ δξόκσλ.
 ηελ δεκηνπξγία απηνηειώλ αιζπιιίσλ.
 Γηα ην ζρεκαηηζκό αλεκνθξαθηώλ θαη νξηνζεηήζεηο ζπλόξσλ πξνζηαηεπνκέλσλ
πεξηνρώλ θαη αγξνθηεκάησλ.
 ε εθθιεζίεο, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο.
 ε ζπλδπαζκό κε άιιεο ζθαηξόκνξθεο κνξθέο θπιινβόισλ δέλδξσλ, δίλνληαο από
καθξηά (2ν νπηηθό επίπεδν) ηελ εηθόλα «αζπίδαο θαη δόξαηνο».
 Γηα πιαηζίσζε (θαδξάξηζκα) ζέαο καθξηλώλ όκνξθσλ ηνπίσλ.
 Μπξνζηά από δεκόζηα θηίξηα, πιαηείεο δεκαξρείσλ, σο δσληαλό ρξηζηνπγελληάηηθν
δέλδξν.
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Υξεζηκνπνηνύληαη, ηόζν ε νξζόθιαδε όζν θαη ε νξηδνληηόθιαδε πνηθηιία γηα
ζπκπιήξσζε ή αληίζεζε κε ηηο ππάξρνπζεο θάζεηεο ή νξηδόληηεο δνκηθέο γξακκέο.

Pinus pinea L. Κνπθνπλαξηά
Γεληθή περηγραθή
Κσλνθόξν δέλδξν ύςνπο 15–25 κ, πιάηνο θόκεο 15–20 κ. Κόκε ζηελ αξρή ζρεδόλ
ζθαηξηθή, αξγόηεξα ζνισηή ζαλ νκπξέια κε θιαδηά ηζρπξώο απνθιίλνληα.
(Αζαλαζηάδεο 1986).
Φσζηθές θαη θαιιηεργούκελες κορθές
Τπάξρνπλ νη πην θάησ ζεκαληηθέο θαιιηεξγνύκελεο κνξθέο :
 “Correvoniana” (Pinus pinea var. correvoniana H). Ναλώδεο δέλδξν
νξηδνληηόθιαδεο κνξθήο (Κrüssman 1978).
 “Fragilis”. Μεγάιν δέλδξν νκβξεινεηδνύο κνξθήο ζε κεγάιε ειηθία (Μνπιόπνπινο
1965). Φύεηαη ζε Διιάδα θαη Ηηαιία.
Οηθοιογία
Δίδνο θηιόθσην πνπ δεκηνπξγεί, ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο απηήο, ζε πξνρσξεκέλε ειηθία
νκβξεινεηδή σο ηειείσο νξηδόληηα θόκε γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ επηθνξύθνπ θσηόο.
Αλαπηύζζεηαη ζρεδόλ ζε όια ηα εδάθε, απνθεύγεη όκσο ηα πνιύ ζπκπαγή αξγηιιώδε
θαη θαηαθιπδόκελα. Μπνξεί λα επδνθηκήζεη σο ηα 1000 κ. πξνηηκά όκσο ηα πνιύ
ρακειά (παξαιηαθά) πςόκεηξα κε νκνηόκνξθν ζεξκό θιίκα. Αλαπηύζζεη ηζρπξή καθξηά
παζζαιώδε ξίδα πνπ δηεηζδύεη ζε ξσγκέο ηνπ εδάθνπο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο πγξαζίαο
ηνπ. Αληέρεη ζην ςύρνο σο –25 νC, όκσο ηα λεαξά κνλνεηή θπηάξηα είλαη επαίζζεηα θαη
ζε ζεξκνθξαζία –2 νC. Αληέρεη ζηα πδξνζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζαο. ε λεαξή ειηθία ε
θνπθνπλαξηά είλαη ηαρπαπμήο. ε ειηθία 20 ρξόλσλ θζάλεη ζε ύςνο κέρξη 9-10 κ.
(κύξεο 1988).
Από πξνζσπηθέο επηηόπηεο παξαηεξήζεηο ζηε ηζσλία Ν. Υαιθηδηθήο (Πιαηαλίηζη,
Γξαγνπληέιη θαη θνξπθνγξακκή ηνπ Ηηάκνπ), βξέζεθαλ απηνθπείο ζπζηάδεο ηνπ είδνπο
Pinus pinea θαιά αλαπηπγκέλεο ζηελ ππνδώλε Quercion ilicis. Σν θιίκα ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη έληνλν κεζν-κεζνγεηαθό. Σν είδνο εκθαλίδεηαη ζε επίπεδεο ή
ζε κηθξήο θιίζεο επηθάλεηεο (έσο 10%), πάλσ ζε Ν, ΝΓ θαη ΝΑ εθζέζεηο, ζε
παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ζε εδάθε κέηξηαο έσο ειαθξάο πθήο πξνεξρόκελα από
ππξηγελή κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα (γξαλίηεο, ζρηζηόιηζνπο θηι.). Σν θπξίαξρν είδνο
Pinus pinea παξνπζηάδεη θαιή αλάπηπμε θαη θηάλεη ζην ύςνο ησλ 8-10 (-12) κ.,
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξαγνπληειίνπ, όπνπ νη ζπζηάδεο είλαη ππθλέο κε βαζκό
θάιπςεο έσο 90%. Ο ζακλώδεο όξνθνο, ζηε πην πάλσ πεξηνρή, θπξηαξρείηαη από ην
είδνο Quercus ilex κε κέηξην βαζκό θάιπςεο, ελώ δηάζπαξηα εκθαλίδνληαη ηα είδε:
Arbutus unedo, Quercus coccifera, Erica manipuliflora, Cistus monspeliensis,
Calycotome villosa θαη Crataegus monogyna.
ηελ πεξηνρή ηνπ Πιαηαληηζίνπ νη ζπζηάδεο ηνπ είδνπο Pinus pinea είλαη
πεξηζζόηεξν αλνηθηέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Ηηάκνπ. ην ζακλόξνθν θπξηαξρνύλ ζηελ
πεξηνρή θπξίσο ην είδνο Erica arborea θαη δεπηεξεπόλησο ην Cistus creticus ελώ
δηάζπαξηα εκθαλίδνληαη ηα είδε Arbutus unedo θαη Anthyllis hermaniae. Ζ θπζηθή
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αλαγέλλεζε ηνπ είδνπο Pinus pinea είλαη αξθεηά θαιή.
Ποιιαπιαζηαζκός
Κπξίσο κε ζπέξκαηα θαηά ην θζηλόπσξν, αθνύ πξνεγνπκέλσο δηαβξαρνύλ ζε λεξό
γηα 15–20 ώξεο. Σα ζπέξκαηα έρνπλ πςειή θπηξσηηθή ηθαλόηεηα (80 – 95%) πνπ
δηαηεξείηαη γηα 4–5 ρξόληα (κύξεο 1988). Δπίζεο κε εκβνιηαζκό πάλσ ζε ππνθείκελα
άιισλ εηδώλ Pinus (Hartmann et al. 1990).
Αηζζεηηθά ζηοητεία
 Ζ νκνηόκνξθε ζθαηξηθή βαζππξάζηλε θόκε θαηά ηε λεαξή ειηθία.
 Ζ αξρηηεθηνληθή κνξθή πνπ έρεη, ζε κεγάιε ειηθία, νκπξεινεηδή σο επίπεδε κε
ηζρπξώο απνθιίλνληεο ή νξηδόληηνπο θιάδνπο πνπ εληππσζηάδεη ηόζν ζε 1 ν όζν θαη
2ν νπηηθό πεδίν.
Αρτηηεθηοληθές εθαρκογές ζηο ηοπίο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί:
 Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό αιζπιιίσλ πνπ δίλνπλ κηα ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή
εληππσζηαθή εκθάληζε ζην όιν ηνπίν ζε 1ν θαη 2ν νπηηθό πεδίν.
 Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη σξαίνπο αλεκνθξάθηεο θαζώο θαη πνιύ δηαθνζκεηηθά
πιαίζηα (κπνξληνύξεο) όηαλ θιαδεύεηαη θαηάιιεια από κηθξή ειηθία (Καληαξηδήο
& Γεσξγαθνπνύινπ 1986).
 Γηα ηελ δηακόξθσζε ρώξσλ πξαζίλνπ ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ιόγσ αληνρήο
ηνπ ζηα πδξνζηαγνλίδηα ηεο ζάιαζζαο.
 ε επαύιεηο θαη θήπνπο παξαδνζηαθώλ θηηξίσλ θαζώο θαη ζε κεγάινπο θήπνπο θαη
πάξθα κεκνλσκέλν ή ζε κηθξέο ζπζηάδεο.
 αλ θαιιηηερληθό θσηνγξαθηθό ζέκα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ κνξθή ζε κεγάιε
ειηθία.
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Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ησλ παξαθηίσλ πγξνηόπσλ ηνπ κπρνύ ηνπ
Αξγνιηθνύ Κόιπνπ - Πξνηάζεηο Γηαρείξηζεο
Καιαληδή ., Σεληαθνύ Α. & Γεσξγηάδεο Θ.
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Βηνινγίαο, Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεξίιεςε
ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπιινγή νηθνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο παξάθηηνπο πγξόηνπνπο πνπ ππάξρνπλ ζην κπρό ηνπ Αξγνιηθνύ
Κόιπνπ. Γίλεηαη αλάιπζε ηεο ρισξίδαο, πεξηγξαθή ηεο βιάζηεζεο θαη ραξηνγξάθεζή
ηεο. Πεξηγξάθνληαη επίζεο νη ηύπνη νηθνηόπσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξηνρή,
ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/43 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ. Δ. (Natura 2000) θαη
παξαηίζεληαη βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηελ παλίδα. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη νη
αλζξώπηλεο επηδξάζεηο, αλαιύνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη δηαηππώλνληαη
αδξά θάπνηεο δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ
ζεκαληηθώλ νηθνηόπσλ θαη εηδώλ.

Ecological evaluation of the coastal wetlands at the board of
Argolikos Gulf (Greece) - Management proposals
Kalantzi S., Tiniakou A. & Georgiadis Th.
University of Patras, Department of Biology, Divisiont of Plant Biology, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The present contribution deals with the collection and evaluation of environmental
and ecological data from the northern coast of Argolikos Gulf (Greece). A presentation
of the flora into categories is given, together with a description and mapping of the
existing vegetation. Furthermore, the distinguished habitat types according to the
Directive 92/43/EEC are described and references to the fauna are given. Humaninduced impacts and various problems of the area are commented, with a brief
presentation of some guidelines for an environmental management aiming at sustainable
protection and conservation of important habitat types and taxa.
Δηζαγσγή
Οη παξάθηηνη πγξόηνπνη πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην κπρό (βνξεηόηεξν άθξν) ηνπ
Αξγνιηθνύ Κόιπνπ (ΒΑ Πεινπόλλεζνο, Ννκόο Αξγνιίδνο) θαηαιακβάλνπλ έθηαζε
πεξίπνπ 8 km2. Αλαιπηηθόηεξα, ε πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη:
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 Μηα παξαιηαθή δώλε πεξηνδηθά πιεκκπξηδόκελε από ηε ζάιαζζα, πνπ πεξηιακβάλεη
αιαηνύρα εδάθε θαη αινθπηηθή βιάζηεζε.
 Δθηάζεηο πθάικπξσλ βάιησλ εζσηεξηθά ηεο αλσηέξσ δώλεο κε κσζατθό από
αιόθπηα θαη ειόθπηα.
 Μεγάιεο εθηάζεηο βάιησλ κε γιπθό λεξό δπηηθά ηνπ πνηακνύ Δξαζίλνπ (Βάιηνο
Ρνπκάλη) πνπ θπξηαξρνύληαη από ειόθπηα. Υαξαθηεξίδνληαη από πςειή ππόγεηα
ζηάζκε γιπθώλ πδάησλ κε κεγάιν αξηζκό πεγώλ (κάηηα).
 Έλαλ πνηακό ζπλερνύο ξνήο, ηνλ Δξαζίλν.
 Μηα ζεηξά από ξέκαηα θαη θαλάιηα πνπ δηαζρίδνπλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη
εθβάιινπλ ζηνλ Αξγνιηθό θόιπν, κε ζεκαληηθόηεξν ηνλ ρείκαξξν Ίλαρν.
Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο δεκηνπξγείηαη από ηελ απόζεζε ιεπηόθνθθσλ
αξγηιινπειώλ. Σα πιηθά απηά πξνέξρνληαη από ηε δηάβξσζε ηεο εξπζξνγήο ησλ
αζβεζηόιηζσλ αιιά θαη από ην θιύζρε ησλ γύξσ πεξηνρώλ.
Από θιηκαηηθή/βηνθιηκαηηθή άπνςε, ε πεξηνρή έρεη κεζνγεηαθό βηνθιίκα κε έληνλν
ζεξκνκεζνγεηαθό ραξαθηήξα (ζύκθσλα κε ην μεξνζεξκηθό δείθηε θαη ην νκβξνζεξκηθό
δηάγξακκα ησλ Bagnouls-Gaussen). Mε βάζε ην θιηκαηόγξακκα ηνπ Emberger
εληάζζεηαη ζηνλ εκίμεξν βηνθιηκαηηθό όξνθν κε ήπην ρεηκώλα (Μαπξνκάηεο 1980).
ηελ παξάθηηα πεξηνρή ππάξρεη κηα δώλε παιίξξνηαο κε πεξηνδηθή θαηάθιπζε από
ηε ζάιαζζα. Σν εύξνο ηεο εθάζηνηε θαηαθιπδόκελεο δώλεο δηακνξθώλεηαη από ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ αλέκσλ θαη ησλ ακηγώο παιηξξνηαθώλ απμνκεηώζεσλ ηεο ζηάζκεο
ηεο ζάιαζζαο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Γηα ηε ζπιινγή ηνπ ρισξηδηθνύ πιηθνύ έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο ζηελ
πεξηνρή κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο θπηώλ θαηά ηελ εαξηλή θαη
ζεξηλή πεξίνδν ησλ εηώλ 1999-2000. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ θπηηθώλ δεηγκάησλ έγηλε
ζην Βνηαληθό Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ θπηώλ θαη
ηε ρισξηδηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα: Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980,
1993), Flora d’ Italia (Pignatti 1982), Pflanzen des Peloponnes (Strasser 1997),
Mediterranean wild flowers (Blamey & Grey-Wilson 1993). Όζνλ αθνξά ηελ
νλνκαηνινγία αθνινπζήζεθε ε Flora Hellenica vol. I (Strid & Tan 1997) θαη επηπιένλ
ειήθζεζαλ ππ’ όςε ηα νλνκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη από ην Med-Checklist
(Greuter et al. 1984, 1986, 1989) θαη από ηε Flora Europaea (Tutin et al. 1964-1980,
1993).
Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηύπσλ νηθνηόπσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν Νένο Σερληθόο Οδεγόο
ραξηνγξάθεζεο - Γίθηπν Natura 2000 (Νηάθεο et al. 2001) θαη ε νδεγία 92/43 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δ. Δ. (Dafis et al. 1996).
Γηα ηε κειέηε θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηεο βιάζηεζεο έγηλαλ δεηγκαηνιεςίεο ζύκθσλα
κε ηε κέζνδν Braun - Blanquet (1964), θαζώο επίζεο κε ηε κέζνδν ησλ Transects (Kent
& Coker 1992, Dierschke 1994).
Η ραξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
κέζνδν ηνπ Γεσγξαθηθνύ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηώλ (G.I.S). Γηα ην ζθνπό απηό
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αεξνθσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο, θιίκαθαο 1:20.000 ηνπ 1988, από
ηε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνύ. Η κειέηε ησλ αεξνθσηνγξαθηώλ ζε ζπλδπαζκό κε
ηηο επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ απεηθόληζε ηεο βιάζηεζεο ζε
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ράξηε. Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 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), Arc View
(ESRI 1994a), 3D Analyst (ESRI 1997), Spatial Analyst (ESRI 1996), Image Analysis
(ESRI 1998).
Ωο πξνο ηελ παλίδα, νη πιεξνθνξίεο είλαη θπξίσο βηβιηνγξαθηθέο (Buttle 1987 θαη
Αλαπηπμηαθή Βνξείνπ Πεινπνλλήζνπ 1999), θαζώο επίζεο επηηόπηεο πξνζσπηθέο
παξαηεξήζεηο, πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ παξνπζία θάπνησλ εηδώλ πνπ αλαθέξεη ε
δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία.
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Φισξίδα
Καηεγξάθεζαλ 224 taxa, από ηα νπνία ηα πεξηζζόηεξα είλαη λέεο αλαθνξέο, αθνύ ηα
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο είλαη ειάρηζηα
(Κπξηάηνο 1990).
Από ηα 224 taxa ηεο πεξηνρήο ην έλα αλήθεη ζηα Πηεξηδόθπηα θαη ηα ππόινηπα 223
ζηα Αγγεηόζπεξκα. Από απηά, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ηα 161 taxa αλήθνπλ ζηα
Γηθνηπιήδνλα ελώ ηα ππόινηπα 62 αλήθνπλ ζηα Μνλνθνηπιήδνλα.
Πίλαθαο 1. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρισξίδα ησλ παξαθηίσλ πγξνηόπσλ ηνπ κπρνύ
ηνπ Αξγνιηθνύ Κόιπνπ.
Ταμηλνκ.νκάδεο

Οηθνγ.

Γέλε

Δίδε

taxa

Πηεξηδόθπηα
Γηθνηπιήδνλα
Μνλνθνηπιήδνλα
ύλνιν

1
45
11
57

1
131
49
181

1
161
62
224

1
161
62
224

Οη 3 πνιππιεζέζηεξεο ζε taxa νηθνγέλεηεο
Μνλνθνηπιήδνλσλ είλαη νη αθόινπζεο:
Γηθνηπιήδνλα
Οηθνγέλεηεο
Αξηζκόο taxa

ησλ

Πνζνζηό
%
0.44
71.88
27.68
100

Γηθνηπιήδνλσλ

θαη

ησλ

Μνλνθνηπιήδνλα
Οηθνγέλεηεο
Αξηζκόο taxa

Compositae

35

Gramineae

35

Leguminosae
Chenopodiaceae

15
10

Cyperaceae
Juncaceae

10
4

Από ηελ αλάιπζε ησλ βηνκνξθώλ θαη ηνπ βηνθάζκαηνο ηεο πεξηνρήο (Πίλαθαο 2,
Δηθ. 1), θαίλεηαη ε επηθξάηεζε ησλ ζεξνθύησλ κε πνζνζηό 41,52 %. Απηό επηβεβαηώλεη
ην κεζνγεηαθό θιίκα ηεο πεξηνρήο. Δπηπξόζζεηα, έλα κεγάιν κέξνο από ηα ζεξόθπηα
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είλαη ληηξόθηια είδε ή είδε δηαηαξαγκέλσλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ βηνηόπσλ, ηα νπνία
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη απνηεινύλ δείθηε αλζξώπηλεο επίδξαζεο.
Από ηε ρσξνινγηθή αλάιπζε είλαη θαλεξή ε επηθξάηεζε ησλ Μεζνγεηαθώλ εηδώλ
ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Πίλαθαο 3, Δηθ. 2).

Πίλαθαο 2. Γηάθξηζε ηεο ρισξίδα ησλ παξαθηίσλ πγξνηόπσλ ηνπ κπρνύ ηνπ Αξγνιηθνύ
θόιπνπ ζε θαηεγνξίεο βηνινγηθώλ κνξθώλ.
Βηνκνξθέο

Αξηζκόο taxa

Πνζνζηό (%)

Φαλεξόθπηα ( Ph )

16

7,14

Υακαίθπηα ( Ch )

9

4.02

Ηκηθξππηόθπηα (H)

58

25,89

Θεξόθπηα (Th)

93

41,52

Γεώθπηα (G)

25

11,16

Τδξόθπηα (HYD)

23

10,27

Σύλνιν

224

100

10,27%

7,14%

11,16%

4,02%
25,89%

41,52%

Φανεπόθυηα
Θεπόθυηα

Φαμαίθυηα
Γεώθυηα

Ημικπυπηόθυηα
Υδπόθυηα

Δηθόλα 1. Σν βηνθάζκα ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
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Πίλαθαο 3. Γηάθξηζε ησλ taxa ζε ρσξνινγηθέο ελόηεηεο.
Φσξνινγηθή Δλόηεηα

Αξηζκόο taxa

Πνζνζηό %

Κνζκνπνιηηηθά-Υπνθνζκνπνι.

47

21,87

Τξνπηθά-Υπνηξνπηθά

5

2,23

Δύθξαηα

5

7,59

Βόξεηα

7

3,13

Δπξαζηαηηθά

17

7,59

Δπξσπατθά

3

1,34

Βαιθαληθά

1

0,45

Δπηγελή / Καιιηεξγνύκελα

12

5,36

Μεζνγεηαθά

113

50,44

i. Διιεληθά ελδεκηθά

1

0,45

ii. ηελν- Μεζνγεηαθά

35

15,63

iii. Δπξπκεζνγεηαθά

39

17,41

iv.Αλαηνιηθνκεζνγεηαθά

7

3,13

v. Μεζνγεηαθά / Δμσκεζνγεηαθά

31

13,84

Σύλνιν

224

100,00

0,45%

5,36%

9,82%
12,05%

13,84%
3,13%

7,59%

2,23%

7,59%
17,41%

15,63%
0,45%

3,13%

1,34%

Κοζμοπολίηικα (Cosmop)

Υποκοζμοπολίηικα (Subcosm)

Εύκπαηα (Temp)

Τποπικά (Trop)

Ευπαζιαηικά (Eurasiat)

Ευπωπαϊκά (Europ)

Βόπεια (Circumbor)

Bαλκανικά (Balkan)

Σηενο-Μεζογειακά

Ευπυμεζογειακά

Αναηολικομεζογειακά

Μεζογειακά - Εξωμεζογειακά

Ελληνικά ενδημικά

Επιγενή (Adv.) /Καλλιεπγούμενα (Cult.)

Δηθόλα 2. Σν ρσξνινγηθό θάζκα ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
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Πεξηγξαθή ηεο Βιάζηεζεο – Φαξηνγξάθεζε
Οη θύξηεο ελόηεηεο βιάζηεζεο πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Δηθ. 3),
μεθηλώληαο από ηε ζάιαζζα θαη πξνρσξώληαο πξνο ηελ ελδνρώξα, είλαη νη αθόινπζεο:
Θαιάζζηα δώλε κε ην είδνο Posidonia oceanica, ακκνληηξόθηιε βιάζηεζε, αινθπηηθή,
κεζνγεηαθνί αιαηνύρνη ιεηκώλεο, ληηξόθηιε βιάζηεζε, κεζνγεηαθνί ππνληηξόθηινη
ιεηκώλεο, θαιακώλεο, παξαπνηάκηα βιάζηεζε.
Η δώλσζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζπρλά δελ είλαη πνιύ μεθάζαξε, δηόηη ζηελ πεξηνρή
κειέηεο παξαηεξείηαη πνιύ έληνλα ε αλάκημε ηεο βιάζηεζεο ησλ αικπξώλ εδαθώλ κε
απηή ησλ γιπθώλ λεξώλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί πνιιά απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα
δηαζρίδνπλ ηελ ακκώδε παξαιηαθή δώλε κεηαθέξνληαο γιπθό λεξό.
Σαπηόρξνλα, θαζώο πεξηγξάθνληαη νη κνλάδεο βιάζηεζεο, αλαθέξνληαη θαη νη ηύπνη
νηθνηόπσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, ζύκθσλα κε ην NATURA 2000 (Dafis et al. 1996).
Απηό γίλεηαη θαη γηα πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη βιάζηεζε, π.ρ. γπκλή άκκνο, αιιά
αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ.
Αβαζείο θνιπίζθνη θαη θόιπνη (Σύπνο νηθνηόπνπ 1160).
Ακκνζύξζεηο πνπ θαιύπηνληαη δηαξθώο από ζαιαζζηλό λεξό κηθξνύ βάζνπο
(Σύπνο νηθνηόπνπ 1110).
Λαζπώδεηο θαη ακκώδεηο επίπεδεο εθηάζεηο πνπ απνθαιύπηνληαη θαηά ηελ
ακπώηηδα (Σύπνο νηθνηόπνπ 1140).
Θαιάζζηα δώλε κε ην είδνο Posidonia oceanica (Σύπνο νηθνηόπνπ 1120*Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ βπζνύ κε βιάζηεζε, “Πνζεηδώληεο”). Σν ζαιάζζην αγγεηόζπεξκν
Posidonia oceanica ζρεκαηίδεη ιηβάδηα κέζα ζηε ζάιαζζα ζε βάζνο πνπ θπκαίλεηαη από
κεξηθέο δεθάδεο εθαηνζηά κέρξη θαη 30-40 κέηξα. ηελ αθηή ζπζζσξεύνληαη κε ηνλ
θπκαηηζκό κεγάιεο πνζόηεηεο λεθξνύ νξγαληθνύ πιηθνύ πνπ απνηειείηαη από απηό ην
θπηηθό είδνο.
Ακκόθηιε βιάζηεζε (Σύπνο νηθνηόπνπ 1210 - Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ ησλ
νξίσλ πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο). Καηαιακβάλεη πνιύ κηθξό πνζνζηό ζηελ πεξηνρή
κειέηεο, κε ηα είδε: Salsola kali, Cakile maritimα, από ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ
κεκνλσκέλα άηνκα ζε κηθξέο ακκώδεηο εμάξζεηο θνληά ζηελ αθηή. Η πεξηνξηζκέλε
εμάπισζή ηνπο εμεγείηαη εύθνια αλ ιεθζεί ππ’ όςε ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή.
Αινθπηηθή βιάζηεζε. ε ζέζεηο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηε ζάιαζζα ή κε αικπξά λεξά,
αλαπηύζζεηαη πξώην θαη θαηά ισξίδεο ην είδνο Salicornia europaea πνπ ζρεκαηίδεη ηε
θπηνθνηλσλία Salicornietum europaeae (Σύπνο νηθνηόπνπ 1310 - Μνλνεηήο βιάζηεζε
κε Salicornia θαη άιια είδε ησλ ιαζπσδώλ θαη ακκσδώλ δσλώλ).
ηε ζπλέρεηα, πξνο ηελ ελδνρώξα, εθηείλνληαη πγξέο αικπξέο εθηάζεηο, όπνπ
απαληώληαη θπηνθνηλσλίεο κε θπξίαξρα ηα είδε ηνπ γέλνπο Arthrocnemum (Σύπνο
νηθνηόπνπ 1420 - Μεζνγεηαθέο θαη ζεξκναηιαληηθέο αιόθηιεο ιόρκεο
“Arthrocnemetalia fruticosi”). ηε δώλε απηή αλακεηγλύνληαη ηα είδε Arthrocnemum
fruticosum, Arthrocnemum glaucum, Halimione portulacoides, Inula crithmoides,
Atriplex prostrata θαη ζε κηθξόηεξα πνζνζηά ηα είδε Suaeda maritima, Spergularia
salina, Parapholis filiformis, θ.ά.
Μεζνγεηαθνί αιαηνύρνη ιεηκώλεο (Σύπνο νηθνηόπνπ 1410 - Μεζνγεηαθά αιίπεδα.
“Juncetalia maritimi”): Δπηθξαηνύλ ηα είδε Juncus acutus θαη Juncus maritimus,
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ζπλνδεπόκελα από άιια ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά αιόθπηα, όπσο ηα είδε
Bolboschoenus maritimus, Arthrocnemum fruticosum, Cyperus laevigatus subsp.
distachyos.
Νηηξόθηιε βιάζηεζε. Η ππνβάζκηζεο κηαο πεξηνρήο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αλάπηπμε πνώδνπο βιάζηεζεο κε ληηξόθηιν ραξαθηήξα (Σύπνο νηθνηόπνπ 6290 Μεζνγεηθνί ππνληηξόθηινη ιεηκώλεο). Σα δηδάληα ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηα θπηά γύξσ από
γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εθηάζεηο, ηα θπηά ησλ πεξηνηθηζηηθώλ ρώξσλ, ησλ
θξάζπεδσλ νδώλ, θαη ησλ κπαδσκέλσλ επηθαλεηώλ, εκθαλίδνπλ πνιιά θνηλά είδε, όπσο
ηα: Silybum marianum, Carduus pycnocephalus, Dittrichia viscosa, Scolymus
hispanicus, Malva sylvestris, Capsella bursa-pastoris, Cirsium vulgare, θ.ά.
Μεζνγεηαθνί ππνληηξόθηινη ιεηκώλεο (Σύπνο νηθνηόπνπ 6290 - Μεζνγεηαθνί
ππνληηξόθηινη ιεηκώλεο). Πεξηνρέο πνπ δέρνληαη ηελ επίδξαζε ηνπ αιαηηνύ, κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ θαη νπζηαζηηθά είλαη
εγθαηαιειεηκκέλεο. Παξάιιεια όκσο βνζθνύληαη θαη ην έδαθνο είλαη εκπινπηηζκέλν
ζε ληηξηθά (άδσην). ηηο πεξηνρέο απηέο, ηα είδε πνπ απαληώληαη ζα ηα ραξαθηεξίδακε
αιν-ληηξόθηια, κε ζπρλόηεξα ηα: Spergularia salina, Hordeum maritimum, Anthemis
altissima, Eryngium campestre, Silybum marianum, Salicornia europaea, Beta vulgaris
subsp. maritima, θ.ά..
Δθηάζεηο πθάικπξσλ βάιησλ κε κσζατθό από αιίπεδα, αιόθηιεο ιόρκεο θαη
θαιακώλεο (Σύπνο νηθνηόπνπ 1410 Φ 1420 Φ 72Α0). Κπξηαξρνύλ ηα: Arthrocnemum
fruticosum, Juncus maritimus θαη Phragmites australis.
Καιακώλεο (Σύπνο νηθνηόπνπ 72A0 – Καιακώλεο): Σν είδνο πνπ επηθξαηεί είλαη ην
Phragmites australis. Η θιάζε Phragmitetea παξνπζηάδεη αμηόινγν ρισξηδηθό θαη
νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ, θαηαιακβάλνληαο κεγάιεο εθηάζεηο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά
ειόθπηα ηνπ πγξόηνπνπ είλαη ηα Arundo donax θαη Typha latifolia. Αλάκεζα ηνπο
ζπλαληώληαη ζε κηθξόηεξε αθζνλία ηα: Oenanthe fistulosa, Apium nodiflorum,
Schoenoplectus tabaernaemontani, Calystegia sepium.
ην έινο Ρνπκάλη παξαηεξήζεθαλ λνύθαξα ηνπ είδνπο Nymphaea alba. (Σύπνο
νηθνηόπνπ 3150 - Δπηξνθηθέο θπζηθέο ιίκλεο κε βιάζηεζε ηύπνπ Magnopotamion ή
Hydrocharition).
Παξαπνηάκηα βιάζηεζε. ηελ ελόηεηα απηή αλήθνπλ ηόζν ηα δέληξα όζν θαη ηα
πνώδε ή ζακλώδε θπηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Δξαζίλνπ, πνηακνύ κε
ζπλερή ξνή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο . Σν εύξνο απηήο ηεο δώλεο έρεη κεησζεί πάξα
πνιύ, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ληηξόθηισλ εηδώλ,
αιιά εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ: Platanus orientalis (Σύπνο νηθνηόπνπ 92C0 - Γάζε
αλαηνιηθήο πιαηάλνπ.“Platanion orientalis”), Salix alba, Salix fragilis, Populus alba
(Σύπνο νηθνηόπνπ 92A0 - ηνέο κε Salix alba θαη Populus alba), Iris pseudacorus,
Phragmites australis, Typha latifolia, Mentha aquatica, Apium nodiflorum.
Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή (Σύπνο νηθνηόπνπ 3290): Ρέκαηα,
θαλάιηα, ρείκαξξνο Ίλαρνο. Καηά κήθνο ηνπ ρεηκάξξνπ Ιλάρνπ ην είδνο πνπ επηθξαηεί
είλαη ε ιπγαξηά Vitex agnus-castus (Σύπνο νηθνηόπνπ 92DO - Θεξκνκεζνγεηαθέο
παξαπνηάκηεο ζηνέο (Nerio- Tamaricetea) θαη παξαπνηάκηεο ζηνέο ηεο λνηηνδπηηθήο
Ιβεξηθήο ρεξζνλήζνπ. «πζηάδεο ιπγαξηάο»). ηηο εθβνιέο ηνπ ν ρείκαξξνο έρεη κόληκα
λεξό, έηζη ζπληεξείηαη θαιακώλαο.
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Eηθόλα 3. Υαξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο.
Από ηνπο 15 ηύπνπο νηθνηόπσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ν 1120* (Πνζεηδώληεο) είλαη
ηύπνο πξνηεξαηόηεηαο γηα πξνζηαζία (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ).
Παλίδα
Η πεξηνρή θηινμελεί πνιιά είδε ηρζύσλ, ακθηβίσλ, εξπεηώλ, πηελώλ, αιιά θαη
ζειαζηηθώλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη (Buttle 1987) πσο δύν από ηα ηξία είδε
ζηεξηαλήο ρειώλαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή
κειέηεο. Πξόθεηηαη γηα ηελ Testudo hermanni subsp. hermanni (νλπρνρειώλα) θαη ηελ
Testudo marginata (θξαζπεδσηή ρειώλα). Δπίζεο, ππάξρεη αλαθνξά γηα παξνπζία ηεο
Mauremys caspica subsp. virulata (λεξνρειώλαο) ζηηο εθβνιέο ηνπ ρεηκάξξνπ Ιλάρνπ.
Αξθεηά είλαη θαη ηα είδε (έρνπλ θαηαγξαθεί 8) ησλ ζαπξώλ θαη θηδηώλ πνπ
απαληώληαη ζηελ πεξηνρή, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπο.
Η πεξηνρή απνηειεί ζηαζκό γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαη αξθεηά είλαη ηα είδε
πνπιηώλ πνπ μερεηκσληάδνπλ, θσιηάδνπλ, ή απιά ζηακαηνύλ θαηά ηε κεηαλάζηεπζε
ζηελ πεξηνρή. Από ηα 71 είδε πηελώλ πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ πεξηνρή, ηα 26 αλήθνπλ
ζηα ζεκαληηθά είδε ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ (Council Directive 79/409).
Αλζξώπηλεο επηδξάζεηο
Πξσηαξρηθό αίηην ηεο θαηαζηξνθήο ησλ πγξνηόπσλ, είλαη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε
ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ θαη ε πξνζπάζεηα γηα βξαρππξόζεζκα, νηθνλνκηθά θπξίσο,
νθέιε, παξαβιέπνληαο ηα καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα θάζε ελέξγεηαο. Οη θπξηόηεξεο
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αηηίεο πνπ αιινηώλνπλ ηνπο πγξόηνπνπο είλαη:

Η εληαηηθή γεσξγία θαη ε επέθηαζε θαιιηεξγεηώλ, κε ζπλέπεηα ηηο
θαηαπαηήζεηο ησλ πγξνηόπσλ, ηελ ππεξάληιεζε ππόγεησλ πδάησλ θαη ηελ ζπλαθόινπζε
πθαικύξσζε απηώλ θαη ελαιάησζε ησλ εδαθώλ

Ο ηνπξηζκόο

Η απόξξηςε ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ κε ζπλέπεηα ηελ
ξύπαλζε/κόιπλζε ησλ πδάησλ.

Οη επηρσκαηώζεηο

Η επέθηαζε ηεο νηθηζηηθήο δώλεο

Η εηζβνιή κεραλνθίλεησλ κέζσλ

Η αιηεία

Σν θπλήγη

Η ππεξβόζθεζε
Αμηνιόγεζε - Πξνηάζεηο δηαρείξηζεο
Αλ θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ππνβαζκηζκέλν, ε έληνλα
πγξνηνπηθή θύζε ηεο πεξηνρήο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη (10,27% πγξνηνπηθά είδε) θαη ε
παξνπζία άγξησλ εηδώλ, θπηώλ θαη δώσλ, ππνδειώλεη πσο ππάξρνπλ θάπνηα πεξηζώξηα
αλάθακςεο ησλ πγξνηόπσλ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο πνπ είλαη θνληά ζηε θπζηθή ηνπο
θαηάζηαζε θαη απιώο ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. Τπάξρνπλ όκσο θαη πεξηνρέο πνπ γηα λα
αλαθάκςνπλ ζα απαηηεζνύλ δξαζηηθέο παξεκβάζεηο Σα δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ
πξνηείλνληαη αθνξνύλ ζηελ θήξπμε ηεο πεξηνρήο σο πξνζηαηεπόκελεο ιόγσ ηεο
ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο ηεο αμίαο. Πνιύ ζεκαληηθή θίλεζε γηα ηελ αλάθακςε ηεο
πεξηνρήο είλαη ε βηνινγηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ
απνξξηκκάησλ. Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζα εμαζθάιηδε ηε ζπλερή πξνζηαζία ηνπ
πγξόηνπνπ είλαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη
κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Γηαδηθαζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγνύζαλ επεξγεηηθά ζην
νηθνζύζηεκα είλαη:
 ε ελαιιαθηηθή γεσξγία, ε δηαρείξηζε ησλ ηρζπναπνζεκάησλ, ε αλαθύθισζε
πιηθώλ, ε νηθνλνκία λεξνύ θαη ελέξγεηαο, ν πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο απηνθηλήηνπ, ν
νηθνηνπξηζκόο.
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Εμάπιωζε ηνυ υβξηδίνυ Origanum x intercedens Rech. fil. θαη ηωλ
γνληθώλ ηνυ εηδώλ O. vulgare L. θαη Ο. onites L.
Καξνύζνπ Ρ., Χαλιίδνπ Δ. & Κνθθίλε .
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο, Σκήκα Βηνινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεψε
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη εμαπιώζεηο ηνπ πβξηδίνπ Origanum x
intercedens θαη ησλ γνληθώλ ηνπ taxa O. vulgare θαη Ο. onites ζηελ Διιάδα,
πξνζζέηνληαο λέεο πιεξνθνξίεο. Σν O. x intercedens είλαη κνξθνινγηθά ελδηάκεζν ησλ
δύν γνληθώλ taxa θαη δηαθξίλεηαη από απηά από ηε κνξθή ηνπ θάιπθα θαη ζπρλά θαη από
ην ηξίρσκα ηεο ηαμηαλζίαο. Μέρξη ζήκεξα έρεη βξεζεί ζηελ Δύβνηα, ηε Λέζβν, ηε
Μύθνλν, ηε Νίζπξν θαη ηελ Κξήηε.

Distribution of the hybrid Origanum x intercedens and its parental
taxa O. vulgare L. and O. onites L.
Karousou R., Hanlidou E. & Kokkini S.
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The present paper summarizes the distribution of the hybrid Origanum x intercedens
and its parental taxa O. vulgare and Ο. onites in Greece, adding new information. O. x
intercedens is morphologically intermediate between its parental taxa and can be
distinguished by its calyx shape and, often, by the indumentum of the inflorescence. It
has been found in Evvia, Lesvos, Mykonos, Nisyros and Crete islands.
Εηζαγωγή
Σν Origanum x intercedens Rech. fil. είλαη πβξίδην ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ ζηελ
Διιάδα taxa ηνπ γέλνπο Origanum, ησλ O. vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart
[Sectio Origanum] θαη O. onites L. [Sectio Majorana (Miller) Bentham]. Σα δύν γνληθά
taxa, όπσο θαη όια ηα είδε Origanum, έρνπλ ηνλ ίδην ρξσκνζσκηθό αξηζκό, 2n = 30
(Ietswaart 1980).
Σν πβξίδην ησλ δύν taxa, πεξηγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηελ Δύβνηα (Rechinger
1961) θαη έθηνηε ε παξνπζία ηνπ θαηαγξάθεθε κόλνλ ζπνξαδηθά. Η παξνύζα εξγαζία
ζπλνςίδεη ηελ εμάπισζε ηνπ πβξηδίνπ ζηελ Διιάδα θαη ησλ γνληθώλ ηνπ taxa,
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βαζηδόκελε ζε βηβιηνγξαθηθέο θαη λέεο πιεξνθνξίεο. Αθόκε ζρνιηάδεη ηνπο
κνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο πνπ βνεζνύλ ζηε δηάθξηζε ηνπ πβξηδίνπ από ηα γνληθά taxa.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Η εμάπισζε ησλ ηξηώλ taxa βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο ζπιινγέο, κειέηε δεηγκάησλ
ησλ εξκπαξίσλ ATH, G, G-BOISS, GOT, K, LD, TAU, W, WU θαη βηβιηνγξαθηθά
δεδνκέλα (cf. Rechinger 1961, Kokkini & Vokou 1989, Γεκόπνπινο 1993, Kokkini &
Vokou 1993, Borkowsky 1994, Kokkini et al. 1994, Καξνύζνπ 1995, Κσλζηαληηλίδεο
1997, Skoula et al. 1999, Maroulis & Artelari 2001, Gounaris et al. 2002).
Απνηειέζκαηα - Συδήηεζε
Από ηα ηξία ππνείδε ηνπ O. vulgare ηα νπνία απαληώληαη ζηελ Διιάδα, κόλνλ ην
subsp. hirtum ζπλππάξρεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ην O. onites. Δθηείλεηαη από ηηο
Γλήζηα Μεζνγεηαθέο (Δ θαη Γ) έσο θαη ηηο Ηπεηξσηηθέο-Μεζνγεηαθέο (Β θαη Α)
θιηκαηηθέο δώλεο, ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ζε λεζηά ηνπ Β,
Κ, Α θαη Ν Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ (Δηθ. 1). Απαληάηαη ζε πςόκεηξα 0-1500 m, ζε
αεηζαιείο θαη θπιινβόινπο ζακλώλεο, πεπθνδάζε, δξπνδάζε, παξπθέο δξόκσλ θαη
ειαηώλεο. To subsp. vulgare εμαπιώλεηαη ζηε Β Διιάδα (θπξίσο ζην Α θαη Κ ηκήκα ηεο,
ζπνξαδηθά ζην Γ) θαη ην subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman απαληάηαη κόλνλ ζηε
ΒΓ Διιάδα (λόηηα κέρξη ηελ Οίηε) (Δηθ. 1). Οη αλαθνξέο ηνπ subsp. viridulum από
πεξηνρέο ηεο Ν Διιάδαο (π.ρ. Baden 1991) αθνξνύλ ην subsp. hirtum.
Σν Ο. onites εμαπιώλεηαη ζηηο Γλήζηα Μεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο δώλεο (Δ, Γ) θαη ηε
κεηαβαηηθή δώλε κεηαμύ ηεο Γλήζηαο Μεζνγεηαθήο θαη ηεο Ηπεηξσηηθήο-Μεζνγεηαθήο
(Γ), ζηε ΝΓ επεηξσηηθή Διιάδα, ζε λεζηά ηνπ Β, Κ, Α θαη Ν Αηγαίνπ, θαζώο θαη ζηα
λεζηά ηνπ Ινλίνπ Παμνί θαη Κέξθπξα (Δηθ. 2). Απαληάηαη ζε πςόκεηξα 0-800 m, θπξίσο
ζε αζβεζηνιηζηθέο βξαρώδεηο ζέζεηο, ζε θξύγαλα θαη ζπαληόηεξα ζε κεζνγεηαθνύο
ζακλώλεο θαη ειαηώλεο.
Σν Ο. x intercedens έρεη βξεζεί ζηελ Δύβνηα (Rechinger 1961), ηε Λέζβν, ηε
Μύθνλν, ηε Νίζπξν (Kokkini & Vokou 1993) θαζώο θαη ζηε Γ, A θαη Κ Κξήηε
(Gounaris et al. 2002, Καξνύζνπ 1995, Skoula et al. 1999) (Δηθ. 3). Φύεηαη ζε αεηζαιείο
κεζνγεηαθνύο ζακλώλεο, θξύγαλα, ειαηώλεο ή αζβεζηνιηζηθέο βξαρώδεηο ζέζεηο ζε
πςόκεηξα 100-400 m. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ιίγα, πβξηδηαθήο πξνειεύζεσο
άηνκα εληνπίζηεθαλ ζε κηθηνύο πιεζπζκνύο ησλ δύν γνληθώλ taxa. Δμαίξεζε απνηεινύλ
ε Νίζπξνο, όπνπ ην O. x intercedens βξέζεθε αλάκεζα ζε πιεζπζκό O. onites θαη ε
Μύθνλνο, όπνπ ην πβξίδην εληνπίζηεθε αλάκεζα ζε άηνκα O. vulgare subsp. hirtum.
ηα λεζηά απηά ην δεύηεξν από ηα γνληθά taxa δελ έρεη αλαθεξζεί. Σν γεγνλόο απηό
κπνξεί λα απνδνζεί είηε ζηελ εμαθάληζε ηνπ ελόο γνλέα ή, πηζαλόηεξα, ζηελ έιιεηςε
πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ γνληθώλ εηδώλ.
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O. vulgare subsp. hirtum

A
Γ
B

Δ

Δ
Γ
subsp. viridulum
subsp. vulgare
Εηθόλα 1. Δμάπισζε ηoπ Origanum vulgare ζηελ Διιάδα.

Α
Β

Γ

Δ

Δ
Γ

Εηθόλα 2. Δμάπισζε ηνπ Origanum onites ζηελ Διιάδα.
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Εηθόλα 3. Γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ Origanum x intercedens ζηελ Διιάδα (
δεδνκέλα,
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα).

Α

Β

λέα

Γ

Εηθόλα 4. Σαμηαλζίεο ησλ κειεηεζέλησλ εηδώλ Origanum: Α, O. vulgare subsp. hirtum.
B, O. onites. Γ, O. x intercedens.
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1 mm

Α

Β

Γ

Εηθόλα 5. Κάιπθεο ησλ κειεηεζέλησλ εηδώλ Origanum: Α, O. vulgare subsp. hirtum.
B, O. onites. Γ, O. x intercedens.
Οη ζεκαληηθόηεξνη δηαγλσζηηθνί ραξαθηήξεο γηα ηα ηξία taxa είλαη ε κνξθή ηεο
ηαμηαλζίαο θαη ηνπ θάιπθα. Οη ζηάρεηο ηνπ Ο. vulgare subsp. hirtum δηαηάζζνληαη ζε
επηκήθε, βνηξπνεηδή ηαμηαλζία, ε νπνία θέξεη αδεληθά ιέπηα θαη αξαηέο ή ππθλέο απιέο
ηξίρεο, ελώ νη ζηάρεηο ηνπ O. onites δηαηάζζνληαη ζε θόξπκβν θαη νιόθιεξε ε ηαμηαλζία
είλαη ππθλά ηξηρσηή, θαιππηόκελε από αδεληθέο θαη απιέο ηξίρεο θαη αδεληθά ιέπηα (Δηθ.
4, 5).
Οη θάιπθεο ηνπ Ο. vulgare subsp. hirtum είλαη αθηηλόκνξθνη, κε πέληε ίζνπο
νδόληεο, ελώ νη θάιπθεο ηνπ O. onites είλαη κνλόρεηινη, ρσξίο νδόληεο (Δηθ. 5). Σν
πβξίδην O. x intercedens έρεη κνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο ελδηάκεζνπο ησλ γνληθώλ ηνπ
taxa. H ηαμηαλζία είλαη βνηξπνεηδήο, παξόκνηα κε εθείλε ηνπ Ο. vulgare subsp. hirtum,
αιιά ζπρλά θέξεη ηξίρσκα παξόκνην κε απηό ηνπ O. onites (Δηθ. 4). Οη θάιπθεο είλαη
δίρεηινη, κε ηξεηο νδόληεο ζην αλώηεξν ρείινο θαη δύν ζην θαηώηεξν (Δηθ. 5).
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζπλνςίδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ O. x
intercedens ζηελ Διιάδα πξνζζέηνληαο λέα ζηνηρεία. H εμέηαζε θαη άιισλ δεηγκάησλ
από πεξηνρέο όπνπ ηα δύν γνληθά taxa ζπλππάξρνπλ πηζαλόλ λα δείμεη όηη ε εμάπισζε
ηνπ πβξηδίνπ είλαη αθόκε επξύηεξε.
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Η σπεροσμφτική καταπόνεσε επάγει το στεματισμό
μακροσφλενίσκφν στα κύτταρα τοσ ακρορρίδοσ τοσ υστού Triticum
turgidum L.
Κόκεο Γ., Απνζηνιάθνο Π. & Γαιάηεο Β.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο, 157 84 Αζήλα.
Περίλευε
Επίδξαζε ππεξνζκσηηθώλ δηαιπκάησλ καλληηόιεο ζε κεξηζησκαηηθά θύηηαξα ηνπ
αθξνξξίδνπ ηνπ θπηνύ Triticum turgidum είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ
κηθξνζσιελίζθσλ θαη ηελ εκθάληζε καθξνζσιελίζθσλ. Σηα κεζνθαζηθά θύηηαξα νη
καθξνζσιελίζθνη δεκηνπξγνύλ θαιά νξγαλσκέλα πεξηθεξεηαθά θαη ελδνπιαζκαηηθά
ζπζηήκαηα, ελώ ζηα κηησηηθά θαη θπηνθηλεηηθά θύηηαξα ζπγθξνηνύλ άηππεο αηξάθηνπο
θαη θξαγκνπιάζηεο αληίζηνηρα. Επηδξάζεηο κε νπζίεο πνπ απνπνιπκεξίδνπλ ηνπο
καθξνζσιελίζθνπο έδεημαλ όηη απηνί, εθηόο ησλ άιισλ, ζπκκεηέρνπλ θαη ζηνπο
κεραληζκνύο ξύζκηζεο ηνπ όγθνπ ηνπ πιαζκνιπκέλνπ πξσηνπιάζηε.

Hyperosmotic treatment induces the formation of macrotubules in
root-tip cells of Triticum turgidum L.
Komis G., Apostolakos P. & Galatis B.

Division of Botany, Department of Biology, University of Athens, 157 84 Athens,
Greece.
Abstract
Treatment of Triticum turgidum meristematic root cells with hyperosmotic
mannitol solutions resulted in the disintegration of microtubules, and the formation of
tubulin macrotubules instead. In interphase cells, macrotubules assemble prominent
cortical and endoplasmic arrays, whereas mitotic and cytokinetic macrotubules form
atypical spindles and phragmoplasts respectively. Pharmacological disruption of
macrotubules revealed their volume regulatory role in the plasmolyzed protoplast of
interphase cells.
Εισαγφγή
Από κειέηεο ζε πνηθηιία νξγαληζκώλ, πξνθύπηεη όηη ν θπηηαξνζθειεηόο είλαη
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επαίζζεηνο ζε ζπλζήθεο ππεξνζκσηηθήο θαηαπόλεζεο. Κάησ από ηέηνηεο ζπλζήθεο
δηαπηζηώζεθε όηη ζηνηρεία ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ αλαδηνξγαλώλνληαη ζε πνηθηιία
θπηηθώλ θπηηαξηθώλ ηύπσλ (Bartolo & Carter 1991, Blancaflor & Hasenstein 1995,
Lang-Pauluzzi & Gunning 2000, Cleary 2001), ζην δπκνκήθπηα Saccharomyces
cerevisiae (Slaninova et al. 2000), θαη ζε πιεζώξα δσηθώλ θπηηάξσλ (Mullins & Snyder
1989, Mullins et al. 1986). Πξνζθάησο, έρεη βξεζεί όηη ε ππεξνζκσηηθή θαηαπόλεζε
πξνθαιεί δξακαηηθέο κεηαβνιέο ζηνλ θπηηαξνζθειεηό ησλ κηθξνζσιελίζθσλ (ΜΣ)
κεξηζησκαηηθώλ θπηηάξσλ ηνπ θύιινπ ηνπ θπηνύ Chlorophyton comosum (Komis et al.
2001). Σηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα απηνύ ηνπ θπηνύ όια ηα ζπζηήκαηα ΜΣ
απνδηνξγαλώλνληαη θαη ε ζσιελίλε πνπ απειεπζεξώλεηαη ζπγθξνηεί είηε
παξαθξπζηάιινπο, ή καθξνζσιελίζθνπο. Οη παξαθξύζηαιινη ζσιελίλεο αλεπξέζεθαλ
ζε όινπο ηνπο θπηηαξηθνύο ηύπνπο, ελώ νη καθξνζσιελίζθνη απαληνύλ θπξίσο ζηα
δηαηξνύκελα θύηηαξα όπνπ ζρεκαηίδνπλ άηππεο κηησηηθέο αηξάθηνπο θαη
θξαγκνπιάζηεο. Σηελ παξνύζα εξγαζία, δηεξεπλάηαη αλ ε ππεξνζκσηηθή θαηαπόλεζε
επάγεη ην ζρεκαηηζκό άηππσλ πνιπκεξώλ ζσιελίλεο θαη ζην αθξόξξηδν ην νπνίν είλαη
έλα εληειώο δηαθνξεηηθό ζύζηεκα από ην θύιιν. Σπγθεθξηκέλα κειεηήζεθε κε
κεζόδνπο αλνζνζήκαλζεο ηεο ζσιελίλεο θαη ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ε νξγάλσζε
ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ζηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα ηνπ αθξνξξίδνπ ηνπ θπηνύ Triticum
turgidum. Η πιαζκόιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πδαηηθά δηαιύκαηα καλληηόιεο
κνξηαθόηεηαο 0,5, 0,7 θαη 1 Μ.
Αποτελέσματα
Παξαηήξεζε δσληαλώλ ξηδνδεξκηθώλ θπηηάξσλ έδεημε όηη ε πιαζκόιπζε μεθηλά κε
ηελ επαθή ησλ θπηηάξσλ κε ην πιαζκνιπηηθό κέζν θαη νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν
κεηά από 5 ιεπηά. Η κειέηε ησλ πιαζκνιπκέλσλ θπηηάξσλ κε ην νπηηθό θαη ην
ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (ΗΜ) απεθάιπςε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε δνκή θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ πξσηνπιάζηε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έληνλε
ζπκπύθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο
Μεηά από αλνζνεληόπηζε ηεο ζσιελίλεο θαη κηθξνζθνπία θζνξηζκνύ δηαπηζηώζεθε
ε εθηεηακέλε παξνπζία ππθλώλ δεζκίδσλ πνιπκεξώλ ζσιελίλεο ζε όια ηα
πιαζκνιπκέλα θύηηαξα. Σηα κεζνθαζηθά θύηηαξα θαιά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα απηώλ
ησλ πνιπκεξώλ εληνπίδνληαη ηόζν ζην πεξηθεξεηαθό όζν θαη ζην πεξηππξεληθό
θπηόπιαζκα. Σηα πεξηζζόηεξα θύηηαξα ηα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ
νξγάλσζε παξόκνηα κε απηή ησλ ηππηθώλ ΜΣ (Εηθ. 1) ελώ ζε άιια παξαηεξήζεθαλ
ζπγθιίζεηο ησλ άηππσλ πνιπκεξώλ ζσιελίλεο (Εηθ. 2). Τα ελδνπιαζκαηηθά ζπζηήκαηα
είλαη ζαθώο πινπζηόηεξα από ηα αληίζηνηρα ησλ θπζηνινγηθώλ θπηηάξσλ (Εηθ. 3). Μεηά
από πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηνπ θζνξηζκνύ αλνζνζεκαζκέλσλ θπηηάξσλ
δηαπηζηώζεθε όηη ηα επίπεδα πνιπκεξηζκέλεο ζσιελίλεο ζηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα
ήηαλ θαηά 30% απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά θύηηαξα.
Μειέηε κε ην ΗΜ, έδεημε όηη νη παξαπάλσ άηππεο δεζκίδεο πνιπκεξώλ ζσιελίλεο
απνηεινύληαη από καθξνζσιελίζθνπο ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο είλαη ζεκαληηθά
κεγαιύηεξε από απηή ησλ ΜΣ (θαηά κέζν όξν 35 nm, Εηθ. 10, 12). Σε αληίζεζε κε
θύηηαξα ηνπ θύιινπ ηνπ C. comosum παξαθξύζηαιινη ζσιελίλεο παξαηεξήζεθαλ πην
ζπάληα (Εηθ. 11). Μαθξνζσιελίζθνη επίζεο ζπλαληώληαη λα δηαηξέρνπλ ηα λεκάηηα
Hecht θαηαιακβάλνληαο ζρεδόλ όιε ηε δηάκεηξό ηνπο (Εηθ. 12).
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Εικόνες 1-9. Οξγάλσζε πνιπκεξώλ ζσιελίλεο ζε πιαζκνιπκέλα θύηηαξα αθξόξξηδνπ:
1, 2, πεξηθεξεηαθά πνιπκεξή ζσιελίλεο ζε κεξηζησκαηηθό (1) θαη δηαθνξνπνηνύκελν
(2) θύηηαξν. 3, ελδνπιαζκηθά πνιπκεξή ζσιελίλεο. 4, 5, άηππε πξνθαζηθή (4) θαη
κεηαθαζηθή (5) άηξαθηνο. 6, 7, άηππνο λεαξόο (7) θαη ώξηκνο (6) θξαγκνπιάζηεο. 8,
κεηαθαζηθή άηξαθηνο ζε θύηηαξν πνπ έρεη ππνζηεί πιαζκόιπζε γηα 8 ώξεο. 9,
πεξηθεξεηαθνί ΜΣ ζε θύηηαξν πνπ έρεη ππνζηεί πιαζκόιπζε γηα 8 ώξεο. x 900.
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Εικόνες 10-12. Ηιεθηξνληνθσηνγξαθίεο πιαζκνιπκέλσλ θπηηάξσλ: 10, oκάδα
καθξνζσιελίζθσλ ζην πεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα. 11, παξαθξύζηαιινο ζσιελίλεο. 12,
καθξνζσιελίζθνη ζε λεκάηην Hecht.
Σηα κηησηηθά θαη θπηνθηλεηηθά θύηηαξα, νη άηξαθηνη θαη νη θξαγκνπιάζηεο
απνδηνξγαλώλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη από άηππεο κηησηηθέο θαη θπηνθηλεηηθέο
ζπζθεπέο. Απηά ηα άηππα ζπζηήκαηα απνηεινύληαη από έληνλα θζνξίδνπζεο, ηδηαίηεξα
επηκήθεο δεζκίδεο πνιπκεξώλ ζσιελίλεο (Εηθ. 4-7). Παξαηήξεζε ζην ΗΜ έδεημε όηη
θαη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινύληαη από καθξνζσιελίζθνπο.
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Μεηά από παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ αξηηβιάζησλ ζην πιαζκνιπηηθό κέζν
παξαηεξήζεθε όηη ζε κεγάιν αξηζκό θπηηάξσλ απνθαζίζηαληαη ηππηθά ζπζηήκαηα ΜΣ
(Εηθ. 8, 9). Σηνλ ππόινηπν θπηηαξηθό πιεζπζκό, νη πξνεγνπκέλσο παξαηεξεζείζεο
αλσκαιίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο κηησηηθήο θαη θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο παξακέλνπλ.
Μειέηε ζην ΗΜ έδεημε όηη νη καθξνζσιελίζθνη πνπ ππήξραλ ζηα πιαζκνιπκέλα
θύηηαξα ζε κηθξνύο ρξόλνπο πιαζκόιπζεο αληηθαζίζηαληαη από ηππηθνύο ΜΣ.
Απνδηνξγάλσζε ησλ καθξνζσιελίζθσλ κε ηε ρξήζε νξπδαιίλεο (10 κΜ) ή
θνιρηθίλεο (0,2 mM) επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηόζν ζην πξόηππν όζν θαη ζηε
δηάξθεηα ηεο πιαζκόιπζεο. Η ζπξξίθλσζε ηνπ όγθνπ ηνπ πξσηνπιάζηε δηαξθνύζε γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ελώ ε κέζε ηηκή ηνπ όγθνπ ήηαλ ζαθώο κηθξόηεξε από
ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ όγθνπ ηνπ πξσηνπιάζηε ηππηθά πιαζκνιπκέλσλ θπηηάξσλ
όπσο πξνέθπςε κεηά από ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηνπ Hofler.
Επίδξαζε κε θπηνραιαζίλε Β (100 κg/ml), κηα κπθνηνμίλε πνπ απνδηνξγαλώλεη
κηθξνλεκάηηα αθηίλεο, δελ είρε νξαηά απνηειέζκαηα νύηε ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο
πιαζκόιπζεο νύηε ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ όγθνπ ηνπ πιαζκνιπκέλνπ πξσηνπιάζηε.
Σσμπεράσματα
 Η ππεξνζκσηηθή θαηαπόλεζε έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε
όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ΜΣ ησλ κεξηζησκαηηθώλ θπηηάξσλ ηεο ξίδαο ηνπ Triticum
turgidum. Σπγρξόλσο επάγεη ηε δεκηνπξγία καθξνζσιελίζθσλ νη νπνίνη ζπγθξνηνύλ
άηππα κεζνθαζηθά, κηησηηθά θαη θπηνθηλεηηθά ζπζηήκαηα. Τα ζπλνιηθά επίπεδα
πνιπκεξηζκέλεο ζσιελίλεο ζηα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα είλαη ζαθώο απμεκέλα ζε
ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά.
 Τα πιαζκνιπκέλα θύηηαξα πνπ κειεηήζεθαλ αλαθηνύλ κεξηθώο θπζηνινγηθή
δνκή θαη ιεηηνπξγία κεηά από παξαηεηακέλε παξακνλή ζε ππεξνζκσηηθό κέζν γεγνλόο
πνπ ππνζηεξίδεη όηη απηά δηαζέηνπλ σζκν- θαη νγθνξπζκηζηηθέο ηδηόηεηεο.
Απνδηνξγάλσζε ησλ καθξνζσιελίζθσλ κε ηε ρξήζε νξπδαιίλεο ή θνιρηθίλεο έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ παξάηαζε ηεο πιαζκόιπζεο θαη ηε δξακαηηθή ειάηησζε ηνπ όγθνπ ηνπ
πξσηνπιάζηε. Τν γεγνλόο απηό ππνζηεξίδεη όηη νη καθξνζσιελίζθνη ζπκκεηέρνπλ
άκεζα ή έκκεζα ζηνλ νγθνξπζκηζηηθό κεραληζκό ησλ πιαζκνιπκέλσλ θπηηάξσλ.
---------------------To εξεπλεηηθό έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ Εηδηθό Λνγαξηαζκό Κνλδπιίσλ Έξεπλαο
ηνπ ΕΚΠΑ.
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Κσηηαρολογική μελέηε θσηών ηες νήζοσ Λεσκάδας
Κξηεκάδε Δ., Μπαξέθα Π. & Κακάξε Γ.
Δξγαζηήξην Βνηαληθήο, Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Βηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίλευε
ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά έμη ελδηαθέξνληα taxa, πέληε
δηαθνξεηηθώλ Οηθνγελεηώλ, από πιεζπζκνύο ηεο λήζνπ Λεπθάδαο. Σα είδε απηά είλαη
ηα αθόινπζα: Cyclamen hederifolium (Primulaceae), Crocus boryi (Iridaceae), Ajuga iva
(Lamiaceae), Ornithogalum montanum, Allium ionicum (Liliaceae) θαη Bellis perennis
(Compositae). Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο θαη ν θαξπόηππνο γηα ηελ Ajuga iva
κειεηάηαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Διιάδα. Γίδνληαη, εθηόο από ηελ κνξθνινγία, ηελ
αλάιπζε ηνπ θαξπνηύπνπ θαη ηα θαξπνγξάκκαηα, ζηνηρεία γηα ηε κνξθνινγία, ην
ελδηαίηεκα θαη ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ κειεηεζέλησλ taxa.

Karyological study of some taxa from Levkas island
Kriemadi E., Bareka P. & Kamari G.
Botanical Institute, Section of Plant Biology, Department of Biology, University of
Patras, 265 00 Patras, Greece.
Abstract
We present a karyological study of six taxa, which belong to five different families,
from populations occurring in Levkas island. The taxa examined have as follows:
Cyclamen hederifolium (Primulaceae), Crocus boryi (Iridaceae), Ajuga iva (Lamiaceae),
Ornithogalum montanum and Allium ionicum (Liliaceae) and Bellis perennis
(Compositae). The chromosome number and the karyotype of Ajuga iva is given for the
first time in material from Greece. Besides the karyotype analysis brief comments are
given on the morphology, habitat and geographical distribution of the studied taxa.
Ειζαγφγή
ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηεο πξώηεο εθ ησλ ζπγγξαθέσλ, κε ζέκα
«Κπηηαξνινγηθή κειέηε εηδώλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο», εμεηάζηεθαλ θπηηαξνινγηθά
έμη taxa πνπ πξνέξρνληαη από πιεζπζκνύο ηεο λήζνπ Λεπθάδαο (Δηθ. 1). Δηδηθόηεξα
κειεηήζεθαλ ηα taxa: Crocus boryi από ηελ νηθνγέλεηα Iridaceae, κε ρξσκνζσκαηηθό
αξηζκό 2n = 30, Cyclamen hederifolium από ηελ νηθνγέλεηα Primulaceae, κε
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ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 68, Allium ionicum θαη Ornithogalum montanum κε
αληίζηνηρα 2n = 16 θαη 2n = 18 ρξσκνζώκαηα, από ηελ νηθνγέλεηα Liliaceae, Bellis
perennis από ηελ νηθνγέλεηα Compositae (Αsteraceae), κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n =
18 θαη Ajuga iva από ηελ νηθνγέλεηα Lamiaceae, κε 2n = 80 ρξσκνζώκαηα.

Crocus boryi
Cyclamen hederifolium
Allium ionicum
Ornithogalum montanum
Bellis perennis
Ajuga iva

Εικόνα 1. Χάξηεο ηεο Λεπθάδαο όπνπ ζεκεηώλνληαη νη πιεζπζκνί ησλ taxa πνπ
κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά.
Aποηελέζμαηα - Σσδήηεζε
1. Cyclamen hederifolium Aiton ― 2n = 4x = 68.
PRIMULACEAE
Πνιπεηέο, θνλδπιώδεο θπηό. Φύιια γιαπθνπξάζηλα, πνπ εκθαλίδνληαη ην
θζηλόπσξν, κεηά ηελ άλζηζε, θαξδηόζρεκα, κε πεξηζώξηα νδνλησηά θαη κε έληνλν
ζρεκαηηζκό γσληώλ ή ινβώλ. Άλζε κε απαιό ηώδεο ρξώκα, ζθνπξόηεξν ζηε βάζε.
Μεζνγεηαθό είδνο πνπ εμαπινύηαη από ηελ Γαιιία κέρξη ηε Βαιθαληθή Χεξζόλεζν
θαη ηελ Σνπξθία. Απαληάηαη ζε αλνίγκαηα δάζνπο θαη πεηξώδεηο ζέζεηο.
Ο δηπινεηδήο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 2x = 34, έρεη αλαθεξζεί από
δηαθνξεηηθνύο Διιεληθνύο πιεζπζκνύο (Bennet & Grimshaw 1991, Strid & Franzen
1981) θαη από ηελ Βνπιγαξία (Peev 1976). Ο ηεηξαπινεηδήο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο
2n = 4x = 68, πνπ δίλεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία από ηε Λεπθάδα, έρεη επίζεο
αλαθεξζεί γηα ηελ Διιάδα από ηνπο Bennet & Grimshaw (1991) .
Ο θαξπόηππόο ηνπ είλαη ζπκκεηξηθόο, κε 2n = 4x = 58m + 10sm = 68 ρξσκνζώκαηα.
Σα ρξσκνζώκαηά ηνπ είλαη κηθξά, κε κέγεζνο πνπ θπκαίλεηαη από 1.1 έσο 2.6 κm.
Παξαηεξνύληαη επίζεο 4-6 κηθξνί δνξπθόξνη (Δηθ. 2Α).
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2. Crocus boryi Gay ― 2n = 30.
IRIDACEAE
Πνιπεηέο βνιβώδεο θπηό, ύςνπο έσο 15 cm. Φύιια ζύλαλζα, επηκήθε, κε κία
ιεπθή γξακκή θαηά κήθνο. Άλζε, 1-4. Σέπαια ππόιεπθα, κε ιαηκό ζε βαζύ θίηξηλν
ρξώκα. ηύινο πνπ δηαρσξίδεηαη ζε πνιινύο έληνλα πνξηνθαιόρξσκνπο θιαδίζθνπο.
Αλζίδεη ην θζηλόπσξν.
Δλδεκηθό ηεο Γ & Ν Διιάδαο. Δμαπιώλεηαη θπξίσο ζηα Ιόληα λεζηά. Απαληάηαη ζε
αδηαηάξαθηεο πεηξώδεηο ζέζεηο ή αθαιιηέξγεηνπο αγξνύο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 30 πνπ βξέζεθε από εκάο, ζπκθσλεί κε
παιαηόηεξεο αλαθνξέο γηα ην taxon απηό, από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη
ηελ Κέξθπξα (Brighton et al. 1973) θαη από ηελ Κεθαινληά (Φνίηνο & Κακάξε 1983).
Ο θαξπόηππνο ηνπ C. boryi είλαη ζπκκεηξηθόο θαη απνηειείηαη από 2n = 24m + 2mSAT + 4sm = 30 ρξσκνζώκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη από 1.5 έσο 4.8 κm.
Σν δεύηεξν ζε κέγεζνο δεύγνο ρξσκνζσκάησλ είλαη κεηαθεληξηθό θαη δνξπθνξηθό (mSAT) (Δηθ. 2Β).

Α

Β

Εικόνα 2. Καξπόηππνη ησλ: Α, Cyclamen hederifolium, 2n = 68. Β, Crocus boryi, 2n =
30. ― Κιίκαθεο = 10 κm.
3. Ajuga iva (L.) Schreb. ― 2n = 10x = 80.
LAMIACEAE
Πνιπεηήο κηθξόο ζάκλνο, ύςνπο κέρξη 30 cm. Φύιια ζηελώο ειιεηπηηθά. Άλζε 2-4,
ζε ζπνλδύινπο, ζπλήζσο θίηξηλα, ηώδε ή εξπζξντώδε. Αλζίδεη από ην Φεβξνπάξην έσο
ηνλ Ινύλην.
Δμαπιώλεηαη ζε όιε ηε Μεζόγεην, από ηελ Πνξηνγαιία κέρξη ηελ Ινξδαλία.
Απαληάηαη ζε πεηξώδεηο ζέζεηο.
ύκθσλα κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα, ν ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 80 ηεο
Ajuga iva δίλεηαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Διιάδα. Οη Dahlgren et al. (1971) αλαθέξνπλ
ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = c. 86 ζε πιηθό από ηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο.
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Ο θαξπόηππνο είλαη ζπκκεηξηθόο, δέθα-πνιππινεηδήο, κε 2n = 10x = 80
ρξσκνζώκαηα. Tα ρξσκνζώκαηά ηνπ είλαη κηθξά (0.4 - 1.4 κm) θαη ε κνξθνινγία ηνπο
δελ είλαη θαζνξηζκέλε, ιόγσ ηεο κε μεθάζαξεο ζέζεο ησλ θεληξνκεξώλ ηνπο (Δηθ. 3Α).

Α

Β

Γ m sm st-SAT sm m/sm sm

sm m/sm m

Εικόνα 3. Καξπόηππνη ησλ: Α, Ajuga iva, 2n = 80. Β, Ornithogalum montanum, 2 = 18.
Γ, θαξπόγξακκα ηνπ O. montanum. ― Κιίκαθεο = 10 κm.
4. Ornithogalum montanum Cyr. ― 2n = 18.
LILIACEAE
Βνιβώδεο θπηό, ύςνπο κέρξη 30 cm. Φύιια έσο 8, πξάζηλα ή ειαθξώο γιαπθά, ιεία.
Koληή, βνηξπώδεο ηαμηαλζία κε 2-15 (-25) άλζε. Σέπαια ινγρνεηδή, ιεπθά, κε κία
πξάζηλε ισξίδα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα.
Δμαπιώλεηαη θπξίσο ζηελ Α Μεζόγεην θαη δπηηθά θζάλεη κέρξη ηελ Ιηαιία θαη ηε
ηθειία. Απαληάηαη ζε βξαρώδεηο ζέζεηο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 18, πνπ βξέζεθε ζην πιηθό πνπ κειεηήζεθε από
ηελ Λεπθάδα, ζπκθσλεί κε παιαηόηεξεο αλαθνξέο από άιινπο πιεζπζκνύο από ηελ
Διιάδα (Φνίηνο 1980, Van Loon & Oudemans 1982, Cullen & Ratter 1967). Από ηελ
Διιάδα επίζεο έρνπλ αλαθεξζεί νη ρξσκνζσκαηηθνί αξηζκνί 2n = 20, 22, 24 (Φνίηνο
1980) θαη 2n = 16 (Van Loon & Oudemans 1982).
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 18 αλαθέξεηαη επίζεο από πιεζπζκνύο ηεο Ιηαιίαο
(Garbari & Tornadore 1971, Tornadore & Garbari 1979) θαη ηεο Ρνπκαλίαο (Lungeanu
1972). Οη Tornadore & Garbari (l.c.) αλαθέξνπλ επίζεο θαξπνηύπνπο κε 2n = 18+1Β,
20, 20+1Β, 22, 22+1Β, 23, 24 ρξσκνζώκαηα.
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Γηα ην taxon απηό αλαθέξνληαη πιήζνο ρξσκνζσκαηηθώλ αξηζκώλ, από δηάθνξεο
ρώξεο. Οη Barbujani & Pigliucci (1989) αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό 2n = 18 + 2Β από
πιεζπζκνύο ηεο Ιηαιίαο, νη Kushnir & Galil (1977) δίλνπλ 2n = 16, 20 ρξσκνζώκαηα
από ην Ιζξαήι, νη Cullen & Ratter (1967) αλαθέξνπλ 2n = 14 ζε πιηθό από ηελ Σνπξθία
θαη 2n = 18 ζε πιεζπζκνύο από ηελ ηθειία, Διιάδα, Σνπξθία θαη Λίβαλν.
Δπηπξόζζεηα, νη ρξσκνζσκαηηθνί αξηζκνί 2n = 12, 14, 16 αλαθέξζεθαλ από ηε
Βνπιγαξία (Lungeanu 1971, Markova et al. 1972, Markova et al. 1974). Από ηε Ρσζία
δίλεηαη ν ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 20 (Agapova 1974), ελώ νη Bolkhovskich &
Alexandrova (1988) αλαθέξνπλ πιεζπζκνύο από ηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Αξκελίαο
κε 2n = 2x = 18 + 2B θαη 2n = 4x = 36 + 4Β ρξσκνζώκαηα.
O θαξπόηππόο ηνπ είλαη ζπκκεηξηθόο κε 2n = 4m + 4m/sm + 8sm + 2st-SAT = 18
ρξσκνζώκαηα. Σν κέγεζνο ηνπ κηθξόηεξνπ δεύγνπο ρξσκνζσκάησλ είλαη 3.6 κm θαη
ηνπ κεγαιύηεξνπ 10.5 κm (Δηθ. 3B, Γ).
5. Allium ionicum Brullo & Tzanoud. ― 2n = 16.
LILIACEAE
Πνιπεηέο βνιβώδεο θπηό, ύςνπο έσο 35 cm, κε ηξηρσηό θνιεό. Φύιια 3-5,
γξακκηθά, ζπλήζσο ηξηρσηά. Βιαζηόο επίζεο ηξηρσηόο, θπξίσο ζηε βάζε. πάζε
ρσξηζκέλε ζε δύν ηκήκαηα. Σαμηαλζία αξαηό, θνληό ζθηάδην. Άλζε έσο 45,
θακπαλνπισηά, κε ηέπαια ιεπθν-ξόδηλα θαη πνξθπξή γξακκηθή λεύξσζε.

m

m m-SAT sm-SAT m

m

m

m-SAT

Εικόνα 4. Καξπόηππνο θαη θαξπόγξακκα ηνπ Allium ionicum, 2n = 16. ― Κιίκαθα = 10
κm.
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To είδνο είλαη ελδεκηθό ησλ λεζηώλ ηνπ Ινλίνπ (Λεπθάδα, Κεθαινληά θαη Ιζάθε).
Φύεηαη ζε πεηξώδεηο ζέζεηο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 16, ζπκθσλεί κε απηόλ πνπ έρεη δνζεί από ηνπο
Brullo & Tzanoudakis (1994), νη νπνίνη αλαθέξνπλ όηη ππάξρεη πνηθηινκνξθία ζηνλ
αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ SAT-ρξσκνζσκάησλ.
Ο θαξπόηππόο ηνπ A. ionicum είλαη ζπκκεηξηθόο κε 2n = 10m + 4m-SAT + 2smSAT = 16 ρξσκνζώκαηα, κεγέζνπο από 7.0 έσο 12.8 κm. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη θαη ζηνλ πιεζπζκό πνπ κειεηήζακε, ε πνηθηινκνξθία ηνπ θαξπνηύπνπ, σο
πξνο ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ SAT-ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 4).
6. Bellis perennis L. ― 2n = 18.
COMPOSITAΕ
Πνιπεηέο θπηό κε ξίδσκα πνιιαπιαζηαδόκελν θαη κε ζηνιόληα, ύςνπο κέρξη 20 cm.
Φύιια ζπαηνπινεηδή, πξηνλσηά, ρλνώδε. Σαμηαλζία θεθάιην. Γισζζνεηδή άλζε ιεπθά,
ζπρλά κε απόρξσζε θνθθηλόρξσκε ζηελ θάησ επηθάλεηα.
Δμαπιώλεηαη ζηελ Δπξώπε θαη αλαηνιηθά θζάλεη κέρξη ην Αδεξκπατηδάλ.
Απαληάηαη ζε ιηβάδηα, βνζθνηόπηα θαη ζηηο παξπθέο δαζηθώλ δξόκσλ.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο 2n = 18, ζπκθσλεί κε απηόλ πνπ αλαθέξεη ν
Baltisberger (1991) από ηo όξνο Σζνπκέξθα. Ο ίδηνο αξηζκόο δίλεηαη επίζεο από ηελ
Βνπιγαξία (Kuzmanov & Kozuharov 1970) θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία (Morton 1977).
Ο θαξπόηππνο ηνπ κειεηεζέληνο πιεζπζκνύ είλαη ζπκκεηξηθόο κε 2n = 14m + 4mSAT = 18 ρξσκνζώκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη από 1.9 έσο 4.2 κm.

m

m

m

m

m

m

m-SAT

m m-SAT

Εικόνα 5. Καξπόηππνο θαη θαξπόγξακκα ηεο Bellis perennis, 2n = 18. ― Κιίκαθα =10
κm.
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Καρυοηυπηθή θαη κορθοιογηθή δηαθοροποίεζε
ειιεληθώλ οθηοιηζηθώλ αγγεηοζπέρκωλ
Κσλζηαληηλίδεο Θ.1, Μπαξέθα Π.2 & Κακάξε Γ.2
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Περίιεψε
Παξνπζηάδεηαη ε θαξπνινγηθή κειέηε νξηζκέλσλ εηδώλ αγγεηνζπέξκσλ ηεο
Διιάδαο πνπ εκθαλίδνπλ νηθνινγηθή εμεηδίθεπζε ζε ζεξπεληηληθά (νθηνιηζηθά)
πεηξώκαηα. Δμεηάδνληαη ηα είδε Onosma elegantissima, O. stridii, Centaurea
vlachorum, Crepis merxmuelleri, Leptoplax emarginata, Leontodon hispidus subsp.
hispidus, Alyssum pogonocarpum θαη ζρνιηάδνληαη ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ
κνξθνινγία ηνπο θαη ηηο ηαμηλνκηθέο ηνπο ζπγγέλεηεο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ
όηη εθηόο ηεο κνξθνινγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ππάξρνπλ επίζεο κεηαβνιέο ηνπ
ρξσκνζσκαηηθνύ αξηζκνύ θαη ηεο κνξθνινγίαο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζε νξηζκέλα
νθηνιηζηθά είδε, γεγνλόο πνπ αληαλαθιά κεηαβνιέο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ. Παξόια απηά
δελ βξέζεθε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο πνπ λα αθνινπζείηαη από
όια ηα είδε. Η αληίδξαζε ησλ θπηηθώλ taxa ζηνλ ζεξπεληηληθό παξάγνληα πνηθίιεη θαη
ηα απνηειέζκαηα, όζνλ αθνξά ηελ θαξπνηππηθή δηαθνξνπνίεζε, κπνξεί λα είλαη
εληππσζηαθά, ζεκαληηθά, θησρά ή θαηλνκεληθά κε αληρλεύζηκα. Δίλαη απαξαίηεην λα
εμεηδηθεπηεί ε έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο θπηηθέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηώληαο θαηά
πξνηίκεζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κεζόδνπο, γηα ηελ εμαγσγή ιεπηνκεξέζηεξσλ
απνηειεζκάησλ.

Karyotypic and morphological differentiation
of Greek serpentine angiosperms
Constantinidis Th.1, Bareka P.2 & Kamari G.2
1
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Abstract
The karyological study of several Greek angiosperm plant taxa ecologically
specialized to grow on serpentine substrates (Onosma elegantissima, O. stridii,
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Centaurea vlachorum, Crepis merxmuelleri, Leptoplax emarginata, Leontodon hispidus
subsp. hispidus and Alyssum pogonocarpum) is presented. The results obtained are
commented in conjunction with morphology and taxonomic relationships. Besides
morphological differentiation, certain serpentine taxa present further changes in
chromosome number and karyotype morphology, a reflection of evident changes in the
genetic material. No strict patterns of any specific chromosome differentiation are
followed by the species examined. The reaction of plant taxa to the serpentine factor
seems to vary and the results observed may be spectacular, important, poor, or even not
traceable. It is necessary to focus on certain plant groups and use more that one methods
of investigation in order to obtain more specific and detailed results.
Δηζαγωγή
Σα νθηνιηζηθά ή ζεξπεληηληθά πεηξώκαηα είλαη πινύζηα ζε καγλήζην, ζίδεξν θαη
ππξίηην θαη ζπρλά εκπινπηηζκέλα κε ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ (Ni, Co θ.ά) πνπ
κπνξεί λα είλαη ππεύζπλεο γηα ηνμηθά θαηλόκελα ζε θπηηθνύο νξγαληζκνύο. Σαπηόρξνλα
ζπρλά εκθαλίδνπλ έλδεηα θύξησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ όπσο αζβέζηην, θσζθόξν θαη
θάιην. Σέηνηα γεσινγηθά ππνζηξώκαηα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
βνηαληθνύο. εκαληηθά θαηλόκελα ιακβάλνπλ ρώξα ζε απηά ηα πεηξώκαηα κεηαμύ ησλ
νπνίσλ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηνλ εμεηδηθεπκέλν εδαθηθό ελδεκηζκό θαη ηελ
εηδνγέλεζε, ηηο δηαθεθνκκέλεο εμαπιώζεηο πνιιώλ θπηηθώλ taxa πνπ πξνηηκνύλ ή
εμαξηνύλ ηελ ύπαξμή ηνπο από ηνπο ζεξπεληίλεο, ηελ ππεξζπζζώξεπζε βαξέσλ
κεηάιισλ ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο θαη ηελ αληνρή πνιιώλ εηδώλ ζε απμεκέλεο
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ηνπ εδάθνπο,, ηε δξάζε ησλ πεηξσκάησλ σο πηζαλά
θαηαθύγηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε θαη δηαηώληζε εηδώλ κε κηθξή αληαγσληζηηθή
ηθαλόηεηα.
Οη ζεξπεληίλεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζρεηηθά επξεία, όκσο αλνκνηνγελή θαη
δηαθεθνκκέλε εμάπισζε. Δκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλνη ζηα ΒΓ ηκήκαηα ηεο
ρώξαο. Τςειά όξε όπσο ν κόιηθαο, ε Βαζηιίηζα, ν Βνύξηλνο θ.ά θαιύπηνληαη ζε
ζεκαληηθό βαζκό από ζεξπεληίλεο.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κία θαιύηεξε γλώζε ησλ πηζαλώλ κεραληζκώλ πνπ
ζπζρέηηζαλ θπηηθά είδε θαη ζεπξεληηληθά πεηξώκαηα θαη ηδηαηηέξσο γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηηο ζπγγέλεηεο ησλ εηδώλ θαη ηηο εμειηθηηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη
ππεύζπλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο εμεηάζακε ηα ρξσκνζσκαηηθά δεδνκέλα θαη ηνλ
θαξπόηππν ελόο ζεκαληηθνύ αξηζκνύ από απηά, ηα νπνία ζπιιέμακε από ηνπο
νθηνιίζνπο όιεο ηεο Διιάδαο, κε εμαίξεζε δύν ζεκαληηθέο πεξηνρέο: ηηο νθηνιηζηθέο
εθηάζεηο ηεο Δύβνηαο θαη ηνπο ζεξπεληίλεο ηεο Λέζβνπ. Σόζν ζηελ Δύβνηα όζν θαη ζηελ
Λέζβν ππάξρνπλ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε εμέιημε (Παλαγηώηεο Σξίγθαο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ γηα ηελ Δύβνηα θαη Ισάλλεο Μπαδόο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ γηα
ηελ Λέζβν), νη νπνίεο όηαλ νινθιεξσζνύλ πηζηεύνπκε όηη ζα δώζνπλ πνιύ
ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο
αληίζηνηρεο νθηνιηζηθέο πεξηνρέο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
πέξκαηα ζηελ πεξίπησζε κνλνεηώλ εηδώλ θαη δσληαλά θπηά θπξίσο ζηελ
πεξίπησζε πνιπεηώλ εηδώλ κεηαθέξζεθαλ ζε θαιιηέξγεηα από δηάθνξεο ζέζεηο κε
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ζεξπεληηληθά πεηξώκαηα ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ κειέηε ησλ ρξσκνζσκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαθάζεηο αθξνξξηδίσλ θαηόπηλ εηδηθήο πξνθαηεξγαζίαο.
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε δίδνληαη από ηνπο
Constantinidis et al. (1997). Γηα ηελ νλνκαηνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Levan et al. (1964) θαη Stebbins (1971).
Αποηειέζκαηα - Συδήηεζε
Η Onosma elegantissima Rech. fil. & Goulimy (Boraginaceae) είλαη έλα ηνπηθό
ελδεκηθό είδνο ηνπ όξνπο Βνύξηλνο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. Δμαπιώλεηαη θπξίσο ζε
νθηνιηζηθέο πεξηνρέο αιιά λεόηεξα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη έρεη βξεζεί θαη ζε κε
ζεξπεληηληθά ππνζηξώκαηα. Ο ρξσκνζσκαηηθόο ηεο αξηζκόο είλαη δηπινεηδήο κε 2n =
14 θαη ε κνξθνινγία ηνπ θαξπνηύπνπ ηεο εμεηάζζεθε γηα πξώηε θνξά (Δηθ. 1Α). Σα
ρξσκνζώκαηα είλαη θπξίσο κεηαθεληξηθά κε δύν επθξηλείο δνξπθόξνπο. Απηό πνπ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θαξπόηππν ηνπ είδνπο είλαη ε ύπαξμε δσλώλ εηεξνρξσκαηίλεο,
ηδηαηηέξσο θαλεξέο ζε όςηκε πξόθαζε θαη ζηελ αξρή ηεο κεηάθαζεο. Σόζν ν
ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο όζν θαη ε κνξθνινγία ηνπ θαξπνηύπνπ αιιά θαη ε
δεκηνπξγία δσλώζεσλ εηεξνρξσκαηίλεο επηηξέπνπλ κε ζηγνπξηά ηελ έληαμε ηνπ
θαξπνηύπνπ ηεο Onosma elegantissima ζηα αζηεξόηξηρα είδε Onosma πνπ έρνπλ
θαξπόηππν ηύπνπ Onosma echioides. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη έλαο ζεκαληηθόο
δείθηεο ζε είδε Onosma θαη ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα πεξηζζόηεξν αλαιπηηθά.
Η Onosma stridii Teppner είλαη έλα πνιύ ζπάλην είδνο πνπ έρεη βξεζεί κόλν ζηνπο
νθηνιίζνπο ηνπ όξνπο Καιιίδξνκν ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Σόζν ε αξρηθή πεξηγξαθή όζν
θαη κεηέπεηηα παξαηεξήζεηο αλαθέξνπλ όηη ην είδνο παξνπζηάδεη ιεπθά άλζε αιιά εκείο
αλαθαιύςακε πιεζπζκνύο πνπ επίζεο παξνπζηάδνπλ ξόδηλα άλζε, έλα κνλαδηθό ρξώκα
κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ εηδώλ Onosma. Η κειέηε ηνπ θαξπνηύπνπ πνπ έγηλε γηα πξώηε
θνξά απνθάιπςε ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 14 θαη κία κνξθνινγία θαξπνηύπνπ
ζρεδόλ ηαπηόζεκε κε απηή ηεο Onosma elegantissima (Δηθ. 1Β). Σαπηόρξνλα, ε ύπαξμε
δσλώλ εηεξνρξσκαηίλεο παξαηεξνύκελεο θπξίσο ζε όςηκε κεηάθαζε επηηξέπεη ηελ
ηαμηλόκεζε ηνπ θαξπνηύπνπ θαη ηεο Onosma stridii ζηνλ θαξπόηππν ηύπνπ Onosma
echioides. Απηό επηζεκαίλεη κία ηζρπξή ζρέζε ζπγγέλεηαο ηεο Onosma stridii κε ηελ
Onosma elegantissima θαη επηβεβαηώλεη ηηο παξαηεξνύκελεο κνξθνινγηθέο νκνηόηεηεο.
Η αλαδήηεζε άιισλ εηδώλ Onosma κε θαξπόηππν ηύπνπ Onosma echioides έδσζε
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Καξπόηππν ηύπνπ Onosma echioides κνηξάδνληαη ηα είδε
Onosma echioides L. από ηελ Ιηαιία, O. erecta Sm., O. elegantissima θαη Onosma stridii
από ηελ Διιάδα θαζώο θαη ην είδνο Ο. inexspectata Teppner από ηελ ΝΓ Αλαηνιία. Αλ
ιάβεη θάπνηνο ππόςε ηελ ηδηαίηεξε εηεξνγέλεηα ηόζν ηνπ ρξσκνζσκαηηθνύ αξηζκνύ όζν
θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θαξπνηύπνπ ζην γέλνο Onosma ηόηε κπνξεί λα θαηαηάμεη έλαλ
θαξπόηππν ηύπνπ Onosma echioides σο ζπληεξεηηθό θαη αξρέγνλν θαη ηα είδε πνπ ηνλ
θαηέρνπλ λα ζεσξεζεί όηη κνηξάδνληαη κία ζπκπιεζηνκνξθία. Η ύπαξμε δύν ηέηνησλ
εηδώλ Onosma κε αξρέγνλν θαξπόηππν ζε νξηνζεηεκέλνπο θαη πνιύ ζηελνύο
γεσγξαθηθά πιεζπζκνύο ζε νθηνιηνζηθά πεηξώκαηα ηεο Διιάδαο επηζεκαίλεη έλα
ηδηαίηεξν θαηλόκελν: όηη νη νθηόιηζνη κπνξεί λα δξάζνπλ σο θαηαθύγην ζπληεξώληαο
είδε πνπ πηζαλόηαηα θαηέρνπλ ζέζεηο βάζεο ζηελ θπινγελεηηθή εμέιημε ελόο γέλνπο.
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Δηθόλα 1. Καξπόηππνη ησλ: Α, Onosma elegantissima, 2n = 14. B, O. stridii, 2n = 14.
Γ, Centaurea vlachorum, 2n = 24. Γ, Leontodon hispidus subsp. hispidus, 2n = 12. E,
Leptoplax emarginata, 2n = 16. Σ, Crepis merxmuelleri, 2n = 8. ― Κιίκαθεο = 10 κm.

174

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήμακε κειεηώληαο ην Alyssum pogonocarpum A.
Carlström (Brassicaceae), κε 2n = 16, έλα ελδεκηθό είδνο ηεο Ρόδνπ θαη ηεο επαξρίαο
Muğla ηεο Σνπξθίαο. Δπηπιένλ, ε κειέηε ηνπ Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
(Asteraceae) από ην όξνο κόιηθαο καο έδσζε έλαλ απξνζδόθεην θαη κνλαδηθό
θαξπόηππν 2n = 12 (Δηθ. 1Γ), ζηνλ νπνίν έλα δεύγνο ρξσκνζσκάησλ θαίλεηαη λα έρεη
ραζεί θαη ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηελ άπνςε όηη νη νθηόιηζνη κπνξεί λα είλαη ππεύζπλνη γηα
ηελ ζπληήξεζε δξαζηηθώλ αιιαγώλ ζηνλ θαξπόηππν ελόο είδνπο.
Η Centaurea vlachorum Hartvig (Asteraceae) είλαη έλα ζπάλην είδνο γλσζηό κόλν
από ηνπο νθηνιίζνπο ησλ νξέσλ Μειέα θαη Απηηά ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ. Πεξηγξάθεθε
ζρεηηθά πξόζθαηα θαη νη ζπγγεληθέο ηεο ζρέζεηο θαίλεηαη λα είλαη αθόκα
αδηεπθξίληζηεο. Οη Gamal-Eldin & Wagenitz (1991) ηεο απνδίδνπλ κία απνκνλσκέλε
ζέζε ζηε C. sectio Jacea ελώ ηαπηόρξνλα πξνζζέηνπλ όηη παξνπζηάδεη κνξθνινγηθέο
νκνηόηεηεο κε ηηο C. sectio Cyanus θαη C. sectio Acrocentron. Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε
κία θαιύηεξε εηθόλα ησλ ζπγγελεηώλ ηεο κειεηήζακε γηα πξώηε θνξά ηνλ
ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό θαη ηνλ θαξπόηππν ηεο C. vlachorum. Βξήθακε όηη ην είδνο
είλαη δηπινεηδέο κε 2n = 24. Σα ρξσκνζώκαηα είλαη θπξίσο κεηαθεληξηθά ελώ
δνξπθόξνη παξαηεξήζεθαλ ζε έλα κεηαθεληξηθό θαη έλα ππνκεηαθεληξηθό δεύγνο
ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 1Γ).
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηεο C. vlachorum είλαη ελδηαθέξνλ θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ
αξηζκό βάζεο x = 12, ν νπνίνο θαηέρεη κία ελδηάκεζε ζέζε κεηαμύ αξηζκώλ βάζεο >12
πνπ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν εμειηγκέλα είδε ηνπ γέλνπο Centaurea θαη αξηζκώλ
βάζεο <12 πνπ ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν αξρέγνλα είδε ηνπ γέλνπο (Garcia-Jacas et
al. 1996). Βαζηδόκελνη ζε απηόλ ηνλ αξηζκό απνθιείνπκε θάπνηα ζπγγεληθή ζρέζε ηεο
Centaurea vlachorum κε ηε sectio Acrocentron. Όια ηα κέιε ηεο sectio Acrocentron
πνπ έρνπλ κειεηεζεί ρξσκνζσκαηηθά έρνπλ αξηζκνύο βάζεο είηε x = 10 είηε x = 11
(Phitos 1970, 1971, Routsi & Georgiadis 1999), ελώ ν αξηζκόο x = 12 δελ έρεη
πηζηνπνηεζεί. ε αληηπξνζώπνπο ηεο C. sect. Jacea θαη ζε κέιε ηεο C. sect. Cyanus έρεη
βξεζεί ν αξηζκόο βάζεο x = 12 αιιά θαη πάιη ε ηνπνζέηεζε ηνπ είδνπο δελ είλαη εύθνιε.
Με βάζε ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό ην είδνο C. vlachorum ζα κπνξνύζε λα απνηειεί
κέινο ηεο C. sect. Jacea αιιά θάηη ηέηνην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ κνξθνινγία ησλ
βξαθηίσλ. Σν είδνο ζα κπνξνύζε επίζεο λα απνηειεί κέινο ηεο C. sect. Cyanus αιιά
θάηη ηέηνην έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ κνξθνινγία ησλ γπξενθόθθσλ. ηελ πεξίπησζε
απηή θαίλεηαη όηη έρνπκε έλα ηδηόηππν είδνο, ηνπ νπνίνπ νη πξαγκαηηθέο ζρέζεηο
ρξεηάδνληαη βαζύηεξε κειέηε κε ηελ βνήζεηα δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ. Η παξνπζία
ηέηνησλ εηδώλ κε ακθίβνιεο ηαμηλνκηθέο ζπγγέλεηεο ζηα εμεηδηθεπκέλα νθηνιηζηθά
ππνζηξώκαηα επηζεκαίλεη αθξηβώο ηελ αμία απηώλ ησλ γεσινγηθώλ ππνζηξσκάησλ ζηε
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εηδώλ.
H Crepis merxmuelleri Kamari & Hartvig (Asteraceae) πεξηγξάθεθε γηα πξώηε
θνξά ην 1988 από ηνλ κόιηθα (Kamari & Hartvig 1988) θαη ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα
δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα έλα ελδεκηθό είδνο ησλ ζεξπεληηληθώλ πεξηνρώλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ όξνπο. Αλ θαη ν ρξσκνζσκαηηθόο ηεο αξηζκόο ήηαλ γλσζηόο, ε
κνξθνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ κειεηήζεθε από εκάο γηα πξώηε θνξά. Σν είδνο είλαη
δηπινεηδέο κε 2n = 8 θαη ν θαξπόηππνο πεξηιακβάλεη ππνκεηαθεληξηθά, αθξνθεληξηθά
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θαη ππνηεινθεληξηθά ρξσκνζώκαηα (Δηθ. 1Σ). Μηθξνί δνξπθόξνη εκθαλίδνληαη ζηνλ
θνληό βξαρίνλα ελόο ππνηεινθεληξηθνύ δεύγνπο ρξσκνζσκάησλ. Η κνξθνινγία ηεο
Crepis merxmuelleri αιιά θαη ν ρξσκνζσκαηηθόο ηεο αξηζκόο θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ
αλαγλώξηζε ησλ ζπγγελεηώλ ηεο. Σν πιεζηέζηεξν ζε απηήλ είδνο είλαη ε Crepis turcica
Degen & Bald., ε νπνία έρεη θνληηλά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ίδην
ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό θαη παξεκθεξή θαξπόηππν (Kamari & Anagnostopoulos 1991).
Η Crepis turcica είλαη γλσζηή από αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα, ζπάληα από θιύζρε θαη
εμαπιώλεηαη επίζεο ζηελ ΒΓ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη όηη έρνπκε δύν
βηθάξηα ή αληίζηνηρα είδε, πνιύ ζπγγεληθά κεηαμύ ηνπο, ηα νπνία δηαθνξνπνηόπληαη
αλάινγα κε ην γεσινγηθό ππόζηξσκα. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν εηδώλ ζα πξέπεη λα
έρεη γίλεη ζην ζρεηηθά πξόζθαην παξειζόλ θαη ελδερνκέλσο ν θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ
νδήγεζε ζηε κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Crepis
merxmuelleri ζε νθηνιηζηθά ππνζηξώκαηα.
To γέλνο Leptoplax O. E. Schulz (Brassicaceae) ζεσξείηαη από νξηζκέλνπο σο έλα
αλεμάξηεην γέλνο κε κνλαδηθό είδνο ην L. emarginata (Boiss.) O. E. Schulz (Hartvig
1986). To ηειεπηαίν είδνο κπνξεί επίζεο λα βξεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία σο κέινο ηνπ
γέλνπο Peltaria, κε ηελ νλνκαζία P. emarginata (Boiss.) Hausskn. Δίηε σο Peltaria είηε
σο Leptoplax ην ζπγθεθξηκέλν είδνο είλαη ελδεκηθό ηεο Διιάδαο θαη εμαπιώλεηαη
απνθιεηζηηθά ζε νθηνιηζηθά εδάθε από ηα Γεξάληα όξε ζηα λόηηα κέρξη πεξηνρέο θνληά
ζηα ζύλνξα κε ηελ Αιβαλία ζηα βόξεηα. Αλ θαη ε ύπαξμε ηνπ ζηελ Αιβαλία ζα ήηαλ
αλακελόκελε, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη αλαθεξζεί από ηελ ζπγθεθξηκέλε ρώξα.
Δμεηάζακε γηα πξώηε θνξά ηνλ ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό θαη ηελ κνξθνινγία ηνπ
θαξπνηύπνπ ηνπ Leptoplax ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεπθξηλίζνπκε ηηο ηαμηλνκηθέο
ζρέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ taxon. To L. emarginata είλαη δηπινεηδέο κε 2n = 16
(Δηθ. 1Δ). Σα ρξσκνζώκαηα είλαη κηθξά ζε κέγεζνο θαη ε κνξθνινγία ηνπο δελ είλαη
πάληνηε εύθνιν λα δηαζαθεληζζεί, θαίλεηαη όκσο όηη ν θαξπόηππνο απνηειείηαη από
κεηαθεληξηθά θαη ππνκεηαθεληξηθά ρξσκνζώκαηα. Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηνπ L.
emarginata πνπ βξέζεθε δελ είλαη ν ίδηνο κε αληηπξνζώπνπο ηνπ γέλνπο Peltaria πνπ
έρνπλ εμεηαζζεί θπηηαξνινγηθά. ηελ Peltaria έρεη βξεζεί κόλν ν αξηζκόο 2n = 14
θαζώο θαη ν ηεηξαπινεηδήο αξηζκόο 2n = 28, ελώ ην 2n = 16 είλαη άγλσζην. Με βάζε ηα
ζπγθεθξηκέλα ρξσκνζσκαηηθά δεδνκέλα αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο κνξθνινγηθέο
δηαθνξέο δελ ππνζηεξίδεηαη ε ηαμηλόκεζε ηνπ Leptoplax emarginata σο κέινπο ηνπ
γέλνπο Peltaria ελώ αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη ε δηαηήξεζή ηνπ σο έλα αλεμάξηεην γέλνο.
Ο ίδηνο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο κε ην Leptoplax, 2n = 16, έρεη επίζεο βξεζεί ζην γέλνο
Bornmuellera, ην νπνίν εμαπιώλεηαη επίζεο ζε ζεξπεληηληθέο πεξηνρέο ηεο Βόξεηαο
Διιάδαο. Ο θνηλόο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ησλ γελώλ Leptoplax θαη Bornmuellera
θαζώο επίζεο θαη ε πξνθαλήο ζπλάθεηα ηνπ γελεηηθνύο ηνπο πιηθνύ είλαη ζπλππεύζπλα
γηα ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ηα δύν γέλε πβξηδνπνηνύληαη δίλνληαο γόληκνπο απνγόλνπο
F1 γελεάο.
Η δηαηήξεζε ηνπ Leptoplax σο αλεμάξηεηνπ κνλνηππηθνύ γέλνπο έρεη
ελδηαθέξνπζεο ζπλέπεηεο. Σν Leptoplax είλαη ην κόλν ελδεκηθό γέλνο ηεο Διιάδαο πνπ
πεξηνξίδεηαη ζε νθηνιηζηθά ππνζηξώκαηα. Μαδί κε ηε Halacsya (Boraginaceae),
κνλνηππηθό γέλνο πνπ έρεη βξεζεί θαη ζηελ Διιάδα, απνηεινύλ ηα δύν ελδεκηθά
νθηνιηζηθά γέλε ησλ Βαιθαλίσλ, αλ θαη πξόζθαηα ε Halacsya έρεη βξεζεί θαη ζε κε
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νθηνιηζηθέο πεξηνρέο. Σα δύν απηά γέλε νξηνζεηνύλ κία αθόκα ελδηαθέξνπζα πιεπξά
ηεο εμέιημεο ησλ νθηνιηζηθώλ εηδώλ. Η εηδνγέλεζε ζε ζεξπεληίλεο ζηελ Διιάδα δελ
πεξηνξίδεηαη κόλν ζε απνθιείζεηο, κνξθνινγηθνύο νηθνηύπνπο ή λενελδεκηθά taxa αιιά
θαη ζε ελδεκηθά γέλε, δείρλνληαο ηελ αμία αιιά θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνία ηα
νθηνιηζηθά πεηξώκαηα κπνξνύλ λα πξνάγνπλ ή λα ζπληεξήζνπλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ
εηδώλ.
Συκπεράζκαηα
Σα παξνπζηαδόκελα εδώ δεδνκέλα αιιά θαη άιια παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ
κειεηεζεί από ηνπο ζπγγξαθείο δείρλνπλ όηη κπνξεί λα ππάξρεη ηόζν κνξθνινγηθή όζν
θαη θαξπνηππηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηθώλ taxa πνπ εκθαλίδνπλ εμεηδίθεπζε
νηθνηόπνπ ζε νθηνιηζηθά πεηξώκαηα. Παξόια απηά, ηα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα
εμεηδηθεύνληαη ζε θάζε θπηηθή νκάδα κηά θαη θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν πξόηππν δηαθνξνπνίεζεο πνπ λα αθνινπζνύλ όια ηα νθηνιηζηθά είδε. Η
αληίδξαζε ησλ θπηώλ ζηνλ ζεξπεληηληθό παξάγνληα πνηθίιεη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
αληηιακβαλόκαζηε κπνξεί λα είλαη εληππσζηαθά, ζεκαληηθά, ακπδξά ή θαηλνκεληθά κε
αληρλεύζηκα. Δίλαη απαξαίηεην λα επηθεληξσζεί ε έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη
λα αθνινπζεζνύλ δηάθνξεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο, ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα
ζπκπεξηιεθζνύλ νη πεξηζζόηεξν ζύγρξνλεο θαη επαίζζεηεο κνξηαθέο ηερληθέο, ώζηε λα
απνθηήζνπκε κία πιεξέζηεξε εηθόλα ησλ κεηαβνιώλ ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεξπεληηληθό νηθνινγηθό παξάγνληα.
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Life - Natura Project “Conservation of Abies nebrodensis (Lojac)
Mattei in situ and ex situ”
Ε. Λεβίδνπ, Π. Μπαξέθα & Κακάξε Γ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Πεπίληψη
Μεηαμύ ηωλ θωλνθόξωλ πνπ αλήθνπλ ζηε ριωξίδα ηεο Σηθειίαο, ην ελδεκηθό
Abies nebrodensis είλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπηωζε είδνπο, πνπ δηαηξέρεη άκεζν
θίλδπλν εμαθάληζεο. Η απεηιή απηή είλαη απνηέιεζκα θιηκαηηθώλ αιιαγώλ θαη
αλζξωπνγελνύο επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο εμάπιωζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
είδνπο. Η πεξηνρή εμάπιωζεο ηνπ A. nebrodensis είλαη ην «Πάξθν ηεο Μαδνλίαο»
(Βόξεηα Σηθειία), όπνπ βξίζθεηαη έλα κηθξόο πιεζπζκόο από 30 άηνκα. Η εμαθάληζε
ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ είδνπο, πνπ απνηειεί ηε λνηηόηεξε εμάπιωζε ηνπ γέλνπο Abies
ζηα βνπλά ηεο Νόηηαο Επξώπεο, ζα απνηεινύζε κεγάιε απώιεηα θαη ζπγρξόλωο
ζεκαληηθή κείωζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Μεζνγεηαθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Σηόρνο ηνπ
παξόληνο πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε δηαρείξεζε «in situ» ηνπ
πξναλαθεξζέληνο πιεζπζκνύ ηνπ A. nebrodensis θαζώο θαη ε ελ γέλεη βειηίωζή ηνπ
κέζω «ex situ» ελεξγεηώλ.

Life-Natura Project “Conservation of Abies nebrodensis (Lojac)
Mattei in situ and ex situ”
Levizou E., Bareka P. & Kamari G.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
Among the conifers that belong to the Sicilian flora, the endemic Abies nebrodensis
is the most relevant case of a species characterized by a remarkable potential role in the
forest communities and by its status of relict species under serious risk of extinction. The
last condition was caused by human actions, which have radically modified the habitat
and the climate of their original distribution area. At present the indigenous area of A.
nebrodensis is the “Parco delle Madonie” (north Sicily) where a small population of
about 30 individuals on the whole occurs. The extinction of this meaningful species as
the last expansion of the genus Abies along the southern European mountain ranges
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would represent a further loss of biological diversity in the Mediterranean basin. The
objective of this project is the conservation and management “in situ” of the abovementioned population of A. nebrodensis and its overall increase through “ex situ”
actions.
Ειζαγωγή
Τν Abies nebrodensis (Lojac) Mattei αλήθεη ζε κία νκάδα δέθα ζπγγεληθώλ πξνο ην
Abies alba Mill. εηδώλ, ηα νπνία ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο έρνπλ επνηθίζεη ην
Μεζνγεηαθό ρώξν.
Είλαη ελδεκηθό ηεο Σηθειίαο, θαη απνηειεί ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπηωζε
είδνπο πνπ δηαηξέρεη άκεζν θίλδπλν εμαθάληζεο. Η απεηιή απηή είλαη απνηέιεζκα
θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, αιιά θπξίωο αλζξωπνγελώλ επηδξάζεωλ ζην πεξηβάιινλ ηεο
πεξηνρήο εμάπιωζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Η πεξηνρή εμάπιωζεο ηνπ A.
nebrodensis είλαη ην «Πάξθν ηεο Μαδνλίαο» (Βόξεηα Σηθειία), όπνπ βξίζθεηαη έλα
κηθξόο πιεζπζκόο από 30 άηνκα. Η εμαθάληζε ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ είδνπο, πνπ
απνηειεί ηε λνηηόηεξε εμάπιωζε ηνπ γέλνπο Abies ζηα βνπλά ηεο Νόηηαο Επξώπεο, ζα
απνηεινύζε κεγάιε απώιεηα θαη ζπγρξόλωο ζεκαληηθή κείωζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ
Μεζνγεηαθνύ νηθνζπζηήκαηνο.
Υλικά και μέθοδοι
Τα taxa πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο πεηξακαηηθό θαη ζπγθξηηηθό πιηθό είλαη ηα:
Abies nebrodensis (Lojac) Mattei, από Ιηαιία (Σηθειία)
A. cephalonica Loudon, από Ειιάδα (θπξίωο Κεθαινληά)
A. borisii-regis Mattf., από Ειιάδα θαη Βνπιγαξία
A. pinsapo Boiss., από Ιζπαλία
Οι ενέπγειερ πος θα ππαγμαηοποιηθούν είναι οι εξήρ:

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθώλ πιαηζίωλ κε ζθνπό ηεο εμεύξεζε ηεο βέιηηζηεο
πεξηνρήο αλάπηπμεο θαη αλαπαξαγωγήο ηνπ A. nebrodensis, ηόζν ζηελ θπζηθή
ηνπ πεξηνρή όζν θαη ζε άιιεο ζέζεηο εληόο ηνπ «Πάξθνπ ηεο Μαδνλίαο».
Δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο κηθξνύ πιεζπζκνύ ηνπ A. nebrodensis, κε ζηόρν
ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίωζήο ηνπο θαζώο θαη ηεο αύμεζήο ηνπο.
Δεκηνπξγία κηαο παξαθαηαζήθεο θαιιηεξγνύκελωλ δέληξωλ ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύλ ζην θπζηθό ηνπο ρώξν.
Καιιηέξγεηα αηόκωλ A. nebrodensis από ηνπο ζπλεξγάηεο ηωλ ρωξώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα κε ζθνπό ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο αλάπηπμεο
ηνπ A. nebrodensis κε ηα άιια ελδεκηθά ζπγγεληθά είδε: Abies cephalonica
(Ειιάδα), Abies borisii-regis (Ειιάδα, Βνπιγαξία), Abies pinsaro (Ιζπαλία).
Δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο θαζαξόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ A.
nebrodensis, απνθεύγνληαο πβξηδηζκνύο κε άιια είδε Abies πνπ ζα νδεγήζνπλ
νπζηαζηηθά ζε εμαθάληζή ηνπ.
Δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλωλ κε ζθνπό ηε παξαθνινύζεζε, θαηαγξαθή
θαη δηαρείξεζε ηνπ A. nebrodensis.
Παξαγωγή θαη δηαηήξεζε θιώλωλ κέζω εκβνιηαζκνύ κνζρεπκάηωλ,
πξνεξρόκελωλ από ην θπζηθό πιεζπζκό, ζε θαηάιιεια ξηδώκαηα.
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Οξγάλωζε ελόο θέληξνπ πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο
θαη δηαηήξεζεο απεηινύκελωλ εηδώλ.

Αποηελέζμαηα - Σςζήηηζη
Τν πξόγξακκα “Life-Natura” γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ A. nebrodensis ζα δηαξθέζεη 4
ρξόληα, θαη ζην δηάζηεκα απηό ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα πινπνηεζνύλ νη ζηόρνη ηνύο
νπνίνπο έρνπλ βάιεη, όινη νη ζπλεξγαδόκελνη θνξείο.
Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία ηωλ παξαθάηω εξγαζηεξίωλ:
● Ente Parco Delle Madonie, Italy
● Dipartimento Scienze Botaniche, Università di Palermo, Italy
● Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana, Italy
● Comune di Polizzi Generosa, Italy
● Institute of Botany, Department of Biology, University of Patras, Greece
● Jardi Botanico de Valencia, Espagna
● Institute of Botany, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Τα αλακελόκελα απνηειέζκαηα είλαη:
α) ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ A. nebrodensis
β) ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ, κέζω ηωλ πξναλαθεξζέληωλ ελεξγεηώλ πνπ
νδεγνύλ ζηελ αλαλέωζή ηνπ θαη
γ) ε αλάπηπμε θνηλώλ ζηξαηεγηθώλ πξνζηαζίαο κε άιιεο ρώξεο, πνπ αληηκεηωπίδνπλ θαη
ελδηαθέξνληαη γηα παξόκνηα ζέκαηα π.ρ. γηα ηελ Abies cephalonica - Ειιάδα, ηελ Abies
borisii-regis - Ειιάδα & Βνπιγαξία θαη γηα ηελ Abies pinsaro - Ιζπαλία.
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Η σλυπίδα ηηρ νήζος Ιθάκηρ (Ιόνιο πέλαγορ): ένα έπγο ζε εξέλιξη
Μαξθαλησλάηνπ Α., αξιήο Γ. & Κσλζηαληηλίδεο Θ.
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο, Σνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Σκήκα Γεσπνληθήο
Βηνηερλνινγίαο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 75, 118 55 Αζήλα.
Πεπίλητη
Η λήζνο Ιζάθε, έλα από ηα κηθξόηεξα ζε έθηαζε θύξηα λεζηά ησλ Δπηαλήζσλ, είλαη
αλεπαξθώο γλσζηή ρισξηδηθά εθηόο από νξηζκέλεο νκάδεο, όπσο ην γέλνο Limonium
(Plumbaginaceae) θαη ε νηθνγέλεηα Orchidaceae, πνπ έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζόηεξν
δηεμνδηθά. ηεξηδόκελνη ζε πξόζθαηεο ζπιινγέο ζηε λήζν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από
ηελ πξώηε ζπγγξαθέα παξαζέηνπκε κία ζεηξά λέσλ ρισξηδηθώλ αλαθνξώλ. Σν
ζπαληόηεξν εύξεκα κεηαμύ απηώλ είλαη ε Molucella spinosa (Labiatae), γλσζηή ζηελ
Διιάδα από κία παιαηόηεξε αλαθνξά ζηε λήζν Λεπθάδα. Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα ε
ρισξίδα ηεο λήζνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιηγόηεξα ησλ 400 εηδώλ θαη
ππνεηδώλ, πνιιά από ηα νπνία είλαη θνηλά κε ηε λήζν Κεθαινληά θαη ηελ δπηηθή
επεηξσηηθή Διιάδα.

The flora of Ithaki island (Ionian Sea, Greece): a work in progress
Markantonatou A., Sarlis G. & Constantinidis Th.
Laboratory of Systematic Botany, Section of Plant Biology, Department of Agricultural
Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 118 55 Athens, Greece.
Abstract
The flora of Ithaki, one of the smallest main islands of the Ionian Sea (Greece), is
still imperfectly known, the exception being certain plant groups like Limonium
(Plumbaginaceae) and Orchidaceae, which have been studied in more detail. Based on
recent plant collections made on Ithaki by the first author, we present a floristic list of
new reports for the island. The rarest of the plants collected so far is Molucella spinosa
(Labiatae), previously known in Greece from the island of Lefkas. According to our
recent data, the flora of Ithaki should not include less than 400 taxa (species and
subspecies), many of them shared with neighbouring Kefalonia island and adjacent west
Greek mainland.
Ειζαγυγή
ρεηηθά ζύγρξνλα ρισξηδηθά δεδνκέλα γηα ηηο κεγάιεο λήζνπο ηνπ Ινλίνπ έρνπλ
δνζεί από ηνπο Borkowsky (1994) γηα ηελ Κέξθπξα, Hofmann (1968) γηα ηελ Λεπθάδα
θαη Φνίηνο & Damboldt (1985) γηα ηελ Κεθαινληά. Γελ ππάξρεη θάπνηα αλεμάξηεηε θαη
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αλαιπηηθή δεκνζίεπζε γηα ηε λήζν Ιζάθε, ε ρισξίδα ηεο νπνίαο παξνπζηάδεη
ειιείςεηο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα taxa ηνπ γέλνπο Limonium (Αξηειάξε 1984) θαη ηεο
νηθνγέλεηαο Orchidaceae (Baumann & Baumann 1984) ηεο Ιζάθεο, πνπ είλαη θαιά
γλσζηά. Σα ηειεπηαία ρξόληα ν Gutermann (1995) θπθινθόξεζε έλαλ ρισξηδηθό
θαηάινγν κε ηελ ρισξίδα ηνπ Ινλίνπ Πειάγνπο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε Ιζάθε.
Ο θαηάινγνο απηόο θπθινθόξεζε ηδησηηθά, ζε ζπγθεθξηκέλα βνηαληθά θέληξα ηεο
Δπξώπεο θαη ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί ‘γθξίδα’ βηβιηνγξαθία.
θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κία ζεηξά από ρισξηδηθέο
πξνζζήθεο ζηελ Ιζάθε, νη νπνίεο ζεσξνύληαη λέεο αλαθνξέο γηα ηε λήζν. Με βάζε ηα
λεόηεξα δεδνκέλα καο, ε ρισξίδα ηεο λήζνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιηγόηεξα
ησλ 400 εηδώλ θαη ππνεηδώλ.
Πεπιοσή έπεςναρ και μέθοδοι
Η λήζνο Ιζάθε βξίζθεηαη ζην Ιόλην Πέιαγνο, ΒΑ ηεο Κεθαινληάο, κε ηελ νπνία
δηαρσξίδεηαη κε ζαιάζζην δίαπιν κήθνπο 14 κηιίσλ, κέγηζηνπ πιάηνπο 3 κηιίσλ θαη
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,5 κηιίσλ. Έρεη εκβαδόλ 96,22 km2, κέγηζην κήθνο 29 km θαη
κέγηζην πιάηνο 6,5 km. Σν ηδηαίηεξν ζρήκα ηεο λήζνπ νθείιεηαη ζην δηακεξηζκό ηεο ζε
δύν άληζνπο νξεηλνύο όγθνπο κε ηνλ πνιπζρηδή θόιπν ηνπ Μώινπ, ν νπνίνο από
αλαηνιηθά εηζρσξεί ηόζν βαζηά ζηε λήζν ώζηε ην κέζν απηήο λα ζπζηέιιεηαη ζε ηζζκό
πιάηνπο 620 m θαη ύςνπο 100 m. Έηζη ην λεζί ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα, ην βόξεην θαη
ην λόηην, ηα νπνία ελώλνληαη ζηε ζέζε Αεηόο.
Μνξθνινγηθά ε λήζνο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή, κε κηθξέο νκαιέο θαη επίπεδεο
θαηάθπηεο εθηάζεηο. Σν πςειόηεξν όξνο, ν νκεξηθόο Νήξηηνο ή βνπλό ηεο Αλσγήο έρεη
ύςνο 808 m, ην βνπλό ηεο Δμσγήο πςόκεηξν 519 m θαη ην Πεηαιηάηηθν ζην λόηην ηκήκα
θζάλεη ηα 671 m.
Από γεσινγηθή άπνςε ε Ιζάθε αλήθεη ζηελ Ιόλην δώλε. Πεηξνγξαθηθά νη
ζηξσκαηνγξαθηθνί νξίδνληεο ζηελ Ιόλην δώλε ζπλίζηαληαη από αζβεζηνιίζνπο, νη
νπνίνη απνηεινύλ αδηάθνπε ζπλερηδόκελε ζεηξά πνπ μεθηλά από ην Σξηάζην θαη θηάλεη
σο ην Ηώθαηλν, κε επηζηέγεην ζρεκαηηζκό ηελ ηδεκαηνγέλεζε ηνπ θιύζρε. Οη
κεζνδσηθνί αζβεζηόιηζνη θαηαιακβάλνπλ ην κέγηζην ηκήκα ηεο λήζνπ θαη ζρεκαηίδνπλ
ηα όξε ηεο. ηελ βόξεηα Ιζάθε εκθαλίδνληαη κάξγεο θαη ςακκίηεο ηνπ Νενγελνύο.
Αιινπβηαθέο απνζέζεηο παξαηεξνύληαη ζην νξνπέδην ηνπ Βαζένο, ζηηο θνξπθέο ηνπ
Μεξνβηγιίνπ, ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ Νήξηηνπ θαη επίζεο ζηηο πξνζρώζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Μεξνβίγιη.
Από πδξνινγηθή άπνςε ε λήζνο δελ είλαη πινύζηα ζε ύδαηα. Σν γεγνλόο απηό
νθείιεηαη ζηε κεγάιε θιίζε ησλ νξεηλώλ όγθσλ ηεο θαζώο θαη ζηε κε ύπαξμε
πδαηνιεθαλώλ, νη νπνίεο ζα ζπγθξαηνύζαλ ηθαλέο πνζόηεηεο ύδαηνο. Ρένληα ύδαηα
ππάξρνπλ κόλν ζην βόξεην ηκήκα, ζην όξνο Δμσγή, ελώ κηθξέο πεγέο βξίζθνληαη
δηάζπαξηεο ζ’ όιν ην λεζί αιιά είλαη αζζελείο θαη δηαιείπνπζεο.
Οη ζπιινγέο θπηηθνύ πιηθνύ ζηελ Ιζάθε πεξηνξίδνληαη ζηα αλώηεξα θπηά
(Πηεξηδόθπηα θαη Αγγεηόζπεξκα) θαη άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζπζηεκαηηθό
ηξόπν ην 2002 από ηελ πξώηε ζπγγξαθέα. Παιαηόηεξεο ζπιινγέο είραλ επίζεο γίλεη από
ηελ πξώηε ζπγγξαθέα, ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο ηεο εξγαζίαο, ηα έηε 1988, 1989 θαη
1990. Ο ζθνπόο ησλ ζπιινγώλ είλαη λα θαιύςνπλ νιόθιεξε ηε λήζν θαηά ηνλ
πιεξέζηεξν δπλαηό ηξόπν.
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Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ Tutin
et al. (1968 – 1980, 1993), Strid & Tan (1997) θαη εμεηδηθεπκέλσλ κνλνγξαθηώλ. Η
νλνκαηνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζύκθσλε κε ηνπο Greuter et al. (1984, 1986,
1989) θαη Strid & Tan (1997), κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο όπσο π.ρ. ε δηαηήξεζε ησλ
γελώλ Micromeria θαη Clinopodium σο μερσξηζηά από ην γέλνο Satureja. Οη
πεξηζζόηεξεο από ηηο λέεο αλαθνξέο γηα ηελ Ιζάθε πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα
εηζαγσγηθή εξγαζία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηελ γεηηνληθή Κεθαινληά (Φνίηνο &
Damboldt 1985). Παξόια απηά, ηα taxa πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ Κεθαινληά από ηνπο
Φνίηνο & Damboldt (1985) ζεκεηώλνληαη κε *.
Χλυπιδικόρ καηάλογορ
ANGIOSPERMAE - DICOTYLEDONES
Acanthaceae
Acanthus spinosus L. Φξίθεο, είζνδνο ηνπ ρσξηνύ από ηνλ ηαπξό. Πεηξώδεηο ζέζεηο ζε
ειαηώλεο.
Boraginaceae
Echium italicum L. Χσξηό Κηόλη. Πιεπξέο δξόκνπ θαη παξπθέο αγξώλ.
Heliotropium europaeum L. Πιαηξεηζηάο. Πεηξώδεηο ζέζεηο ζε ειαηώλεο. – Βαζύ,
θξάζπεδα δξόκνπ.
Caryophyllaceae
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood cf. subsp. illyrica. BA ηκήκαηα ηνπ
ρσξηνύ Κάιακνο. Παξπθέο δξόκνπ. – Πιαηεηζξηάο. Θέζεηο κε ειαηώλεο κεξηθώο
εγθαηαιεηκκέλνπο.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Από Βαζύ πξνο θίλν, παξαιηαθή πεξηνρή κε
Eucalyptus.
*Saponaria officinalis L. Χσξηό Πεξαρώξη. Πηζαλώο εγθιηκαηηζκέλν από παιαηόηεξε
θαιιηέξγεηα.
Compositae
Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip. Παξαιία αξαθήληθνπ. Πεξίπνπ 100 m από ηελ
ζάιαζζα. – Από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά, 20 m κεηά ηελ δηαζηαύξσζε. Παξπθέο
ρέξζσλ αγξώλ. – Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Αγξόο θνληά ζε κηθξό νηθηζκό. – Από
Βαζύ πξνο Παξαιία Γηδάθη. Γεπηεξεύσλ δξόκνο κε Cistus.
Cichorium endivia L. subsp. divaricatum (Schousb.) P. D. Sell. A ηνπ ηαπξνύ, θαηά
κήθνο ηνπ δξόκνπ πξνο Αλσγή. Πεξηνρέο πνπ ζπγθξαηνύλ πγξαζία.
Galactites tomentosa Moench. Πιαηξεηζηάο. Δγθαηαιεηκκέλνη ειαηώλεο. – Από Βαζύ
πξνο Παξαιία Γηδάθη. Γεπηεξεύσλ δξόκνο κε Cistus. – Από ηαπξό πξνο Αλσγή.
Πεηξώδεηο ζέζεηο.
Matricaria chamomilla L. B ηνπ Πίζσ Αεηνύ, θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ. Παξπθέο
δξόκνπ.
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Picnomon acarna (L.) Cass. Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Πεηξώδεηο θαη
εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί.
*Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh. Μεηαμύ Δκπξόο Αεηνύ θαη Πίζσ Αεηνύ,
θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ. Πεηξώδεηο θαη βξαρώδεηο ζέζεηο.
Tragopogon sinuatus Avé - Lall. Από Βαζύ πξνο Μαξαζηά, ζέζε Κάκπνο. Παξπθέο
δξόκνπ κε πινύζηα βιάζηεζε. – Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο από Λεύθε
πξνο ηαπξό. Πεηξώδεηο ζέζεηο.
Cruciferae
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba. Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο από Φξίθεο
πξνο Κηόλη. Πινύζηα βιάζηεζε ζε γόληκν έδαθνο.
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. Παξαιία Βαζύ πξνο νηθηζκό θίλν. Παξαζαιάζζηεο
ζέζεηο.
Cucurbitaceae
Ecballium elaterium (L.) A. Richard. Κνληά ζηελ δηαζηαύξσζε από Φξίθεο πξνο Λαρό,
ζρεηηθά πινύζηα βιάζηεζε.
Euphorbiaceae
Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. Νόηηα ηνπ Αγίνπ Ισάλλε, θνληά ζε ρσκαηεξή. Ξεξέο
ζέζεηο.
Mercurialis annua L. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο ζέζεηο. –
Βαζύ, εληόο ηνπ νηθηζκνύ. Δγθαηαιεηκκέλεο ζέζεηο. – Αεηόο. Δξείπηα παιαηόηεξσλ
θηηζκάησλ θαη παξαθείκελνο ειαηώλαο.
Labiatae
Ajuga iva (L.) Schreber. Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο από Λεύθε πξνο ηαπξό.
Πεηξώδεηο ζέζεηο θαη θξεκλνί.
Ballota nigra L. subsp. uncinata (Fiori & Béguinot) Patzak. Πιαηξεηζηάο. Πεηξώδεηο
ζέζεηο ζε ειαηώλεο. – BA άθξν ηνπ ρσξηνύ ηαπξόο. Πιεπξέο δξόκνπ θαη ειαηώλεο.
Clinopodium vulgare L. subsp. orientale Bothmer. BA άθξν ηνπ ρσξηνύ ηαπξόο.
Πιεπξέο δξόκνπ θαη ειαηώλεο.
Micromeria juliana (L.) Reichenb. Χσξηό Κάιακνο. Πεηξώδεηο ζέζεηο θνληά ζηνλ
δξόκν. – Αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ ηαπξόο, ζηνλ δξόκν πξνο Αλσγή. Πεηξώδεηο
ζέζεηο.
*Molucella spinosa L. Βαζύ, θνληά ζε θξάζπεδα δξόκνπ θαη εγθαηαιεηκκέλνπο αγξνύο.
Έλα πνιύ ζπάλην είδνο γηα ηνλ Διιεληθό ρώξν αιιά θαη γηα ηελ Μεζόγεην
γεληθόηεξα. Από όζα γλσξίδνπκε, ε κόλε άιιε ηεθκεξησκέλε αλαθνξά ηνπ ζηελ
Διιάδα πξνέξρεηαη από ηελ Λεπθάδα (Hofmann 1968). Σν ίδην είδνο έρεη επίζεο
ζπιιερζεί ζηελ Ιζάθε από ηελ Ν. Καηζνύλε θαη δείγκαηά ηνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην
Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κεθαινληάο θαη Ιζάθεο, θαζώο θαη ζην Βνηαληθό
Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (UPA).
Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart. Βόξεηα είζνδνο ηνπ ρσξηνύ
Πεξαρώξη, πεξηνρή κε αλαβαζκίδεο. – Από Πηζαεηό πξνο Αιαιθνκελέο, πιεπξέο
δξόκνπ.
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Sideritis purpurea Benth. Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο από Λεύθε πξνο ηαπξό.
Παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο ζέζεηο. – NA ηνπ Αγίνπ Ισάλλε, ζηνλ δξόκν πξνο
Αλσγή. Ξεξνθπηηθέο πεηξώδεηο ζέζεηο αιιά θαη πεξηνρέο κε πινπζηόηεξε
βιάζηεζε θαηά ηόπνπο.
Stachys cretica L. subsp. cretica. ΝΓ ησλ Φηιηαηξώλ, παξπθέο δξόκνπ.
Τeucrium flavum L. subsp. hellenicum Rech. fil. Μεηαμύ ησλ ρσξηώλ Ράρε θαη Φξίθεο.
Βξαρώδεηο ζέζεηο. – Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Πεηξώδεηο θαη βξαρώδεηο ζέζεηο.
Leguminosae
*Astragalus pelecinus (L.) Barneby. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη
πεηξώδεηο ζέζεηο. – Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά. Πεηξώδεο,
εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο.
Lathyrus aphaca L. Δκπξόο Αεηόο. Θέζεηο πνπ ζπγθξαηνύλ θάπνηα πγξαζία.
Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.) Nyman. Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο
Φηιηαηξά. Πεηξώδεο, εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο.
Trifolium resupinatum L. Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά. Πεηξώδεο,
εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο. – Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο
ζέζεηο. – Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Πεηξώδεηο θαη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί.
*Trifolium subterraneum L. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο
ζέζεηο.
Lythraceae
Lythrum junceum Banks & Solander. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη ζέζεηο
πνπ ζπγθξαηνύλ πγξαζία.
Malvaceae
Lavatera punctata All. Βαζύ, πεηξώδεο αγξόο.
Malva sylvestris L. Γηαζηαύξσζε από
εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο.

Βαζύ

πξνο

Φηιηαηξά.

Πεηξώδεο,

Ranunculaceae
*Delphinium peregrinum L. Από Βαζύ πξνο θίλν, παξαιηαθή πεξηνρή θνληά ζε ζέζεηο
κε Eucalyptus.
Ranunculus chius DC. Γξόκνο από Βαζύ πξνο Μαξαζηά, ζέζε Κάκπνο. ρεηηθά πινύζηα
βιάζηεζε εμαηηίαο απμεκέλεο πγξαζίαο.
Resedaceae
Reseda alba L. B ηνπ Πίζσ Αεηνύ, θαηά κήθνο ηνπ δξόκνπ. Παξπθέο δξόκνπ.
Rosaceae
Rosa sempervirens L. Πεξηνρή Δμσγήο, ζέζεηο κε Pteridium.
Rubiaceae
Crucianella latifolia L. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο ζέζεηο.
– Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο από Λεύθε πξνο ηαπξό. Πεηξώδεηο ζέζεηο.
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– Χσξηό Κάιακνο, παξπθέο δξόκνπ θαη πεηξώδεηο ζέζεηο.
Putoria calabrica (L. fil.) DC. Μεηαμύ ησλ ρσξηώλ Ράρε θαη Φξίθεο. Βξαρώδεηο ζέζεηο.
Scrophulariaceae
Bellardia trixago (L.) All. Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Πεηξώδεηο θαη εγθαηαιεηκκέλνη
αγξνί.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel. Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Πεηξώδεηο θαη
εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί.
Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) W. Greuter. Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο
Φηιηαηξά. Πεηξώδεο, εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο.
Umbelliferae
Αmmoides pusilla (Brot.) Breistr. Από Κάιακν πξνο Μεζόβνπλν. Πεηξώδεηο ζέζεηο. –
Από ηαπξό πξνο Αλσγή, πεηξώδεηο ζέζεηο κε ζρεηηθά πινύζηα βιάζηεζε.
Daucus guttatus Sm. Παξαιία Δκπξόο Αεηόο. Δγθαηαιεηκκέλνο αγξόο. – Γηαζηαύξσζε
από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά. Πεηξώδεηο εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί. – Από ηελ παξαιία
Βαζύ πξνο θίλν, 100 m από ηελ δηαζηαύξσζε. Πεηξώδεηο ζέζεηο.
Orlaya daucoides (L.) Greuter. N ηνπ Αγίνπ Ισάλλε, αλεβαίλνληαο πξνο ρσκαηεξή.
Πεηξώδεηο θαη άγνλεο ζέζεηο.
Pimpinella peregrina L. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Πεηξώδεηο θαη βξαρώδεηο ζέζεηο. – NA
ηνπ Αγίνπ Ισάλλε, ζηνλ δξόκν πξνο Αλσγή. Ξεξνθπηηθέο πεηξώδεηο ζέζεηο αιιά
θαη πεξηνρέο κε πινπζηόηεξε βιάζηεζε θαηά ηόπνπο. – Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο
δηαδξνκήο από Φξίθεο πξνο Κηόλη, ζρεηηθά πινύζηα βιάζηεζε. – Γξόκνο από Βαζύ
πξνο Μαξαζηά, ζέζε Κάκπνο. Παξπθέο δξόκνπ θαη μεξνιηζηέο. – Από Βαζύ πξνο
θίλν, παξαιηαθή πεξηνρή θνληά ζε ζέζεηο κε Eucalyptus.
Τorilis nodosa (L.) Gaertner. Βόξεηα ηνπ Πηζαεηνύ. Πεηξώδεηο θαη βξαρώδεηο ζέζεηο. –
Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά. Πεηξώδεο, εγθαηαιεηκκέλνο αγξόο.
Zygophyllaceae
Tribulus terrestris L. Κξάζπεδα δξόκνπ ηνπ νηθηζκνύ Βαζύ.
ANGIOSPERMAE – MONOCOTYLEDONES
Gramineae
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. N ηνπ ρσξηνύ Άγηνο Ισάλλεο, ζέζε Χάλη. ε παιαηό
ιαηνκείν.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. Γηαζηαύξσζε από Βαζύ πξνο Φηιηαηξά.
Πεηξώδεηο αγξνί θνληά ζηνλ νηθηζκό.
Iridaceae
Gladiolus italicus Miller. Παξαιία αξαθήληθν. Αγξόο πεξίπνπ 50 m από ηελ παξαιία.
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Οηθοιογηθή – ζσλοηθοιογηθή κειέηε πέληε ζεκαληηθώλ taxa ηες
τιφρίδας ηοσ όροσς Ερύκαλζος (ΒΔ Πειοπόλλεζος)
Μανμύθδξ Γ*., Ανηεθάνδ Π. & Γεςνβζάδδξ Θ.
Τμιέαξ Βζμθμβίαξ Φοηώκ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Παηνώκ, 265 00 Πάηνα.
Περίιευε
Πανμοζζάγμκηαζ ζημζπεία βζα ηδκ μζημθμβία-ζοκμζημθμβία ηαζ ηδκ ελάπθςζδ ηςκ
εκδδιζηώκ taxa Taraxacum cylleneum, Dianthus androsaceus, D. serratifolius subsp.
serratifolius, Seseli aroanicum ηαζ Peucedanum achaicum, ηα μπμία ανέεδηακ
πνόζθαηα ζημκ Δνύιακεμ. Τα Dianthus androsaceus ηαζ Seseli aroanicum
παναηηδνίγμκηαζ ςξ Σπάκζα (R) ηαζ ημ Peucedanum achaicum ςξ Τνςηό (V) ηαζ ςξ
Σπάκζμ.

Ecological – synecological study of five important taxa from the flora
of Mt Erimanthos (NW Peloponnisos, Greece)
Maroulis G*, Artelari P. & Georgiadis Th.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
Data on the ecology-synecology and distribution of the endemic taxa Taraxacum
cylleneum, Dianthus androsaceus, D. serratifolius subsp. serratifolius, Seseli aroanicum
ηαζ Peucedanum achaicum, recently reported from Mt Erymanthos, are presented.
Dianthus androsaceus and Seseli aroanicum are characterized as Rare, while
Peucedanum achaicum as Vulnerable and Rare.
Εηζαγφγή
Σηα πθαίζζα ηδξ εηπόκδζδξ ηδξ Γζδαηημνζηήξ Γζαηνζαήξ ημο πνώημο ζοββναθέα, ιε
ηίηθμ «Φθςνίδα, αθάζηδζδ ηαζ δοκαιζηή ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ημο όνμοξ Δνύιακεμξ
(ΒΓ Πεθμπόκκδζμξ)», ζοθθέπεδηακ μνζζιέκα taxa, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ
από θοημβεςβναθζηή άπμρδ. Δδώ πανμοζζάγμκηαζ πέκηε από αοηά, ηα Taraxacum
cylleneum Furncranz, Dianthus androsaceus (Boiss. & Heldr.) Hayek, D. serratifolius
Sm. subsp. serratifolius, Seseli aroanicum Boiss. & Heldr. ηαζ Peucedanum achaicum
Halácsy.
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Υιηθά θαη κέζοδοη
Η ενβαζία αοηή ααζίζηδηε ζε οθζηό πμο ζοθθέπεδηε από ημκ πνώημ ζοββναθέα.
Σπεηζηά δείβιαηα ανίζημκηαζ ηαηαηεεεζιέκα ζημ Βμηακζηό Μμοζείμ ημο Πακεπζζηδιίμο
Παηνώκ (UPA). Αημθμοεήεδηε δ μκμιαημθμβία πμο πνμηείκεηαζ από ημοξ Greuter et al.
(1984-1989) ηαζ ημοξ Tutin et al. (1968-1980, 1993).
Σσδήηεζε
1. Taraxacum cylleneum Furncranz (Compositae)
To είδμξ αοηό ήηακ βκςζηό ιέπνζ ζήιενα ςξ απμηθεζζηζηό εκδδιζηό ηoο όνμοξ
Κοθθήκδ. Σημκ Δνύιακεμ ζοθθέπεδηε ηαζ ηαηαβνάθδηε ζε ηνεζξ εέζεζξ, αόνεζα ηαζ
ακαημθζηά ηδξ ημνοθήξ Ωθεκόξ, από ηα 1700 ιέπνζ ηα 2000 m (Maroulis & Artelari
2001).
Φύεηαζ απμηθεζζηζηά ζε ηθεζζηά, πζμκόθζθα, «λονζζιέκα» θζαάδζα πμώκ (pelouses
rases) ιε θοηζηή ηάθορδ ημκηά ζημ 100%, ζε ααεύ έδαθμξ ηαζ ιε εθάπζζηδ ηάθορδ
ιδηνζημύ πεηνώιαημξ. Σοκδέεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηδ θοημημζκςκία Alopecuro gerardiiCrocetum sieberi ηδξ ηάλδξ Trifolietalia parnassi ηαζ ακαπηύζζεηαζ ηαθύηενα ζε
ζπεηζηά οβνέξ εέζεζξ, όπμο ηα πζόκζα θζώκμοκ ανβά ηδκ άκμζλδ, ημκηά ζε ιζηνά νέιαηα
ηθπ.
Πνόηεζηαζ βζα είδμξ εονέςξ δζαδεδμιέκμ ζηoκ ακαθενόιεκμ αζόημπμ, αθθά μζ
πθδεοζιμί ημο δεκ είκαζ ζδζαίηενα πμθοάνζειμζ. Οζ εέζεζξ ηςκ ζδιακηζηόηενςκ από
αοημύξ ηαζ μ ανζειόξ ηςκ αηόιςκ πμο παναηδνήεδηακ δίδμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα: α)
αμνεζμακαημθζηά ηδξ ημνοθήξ Ωθεκόξ, ζηα 1750 m ιε πενζζζόηενα από 50 άημια, α)
ακαημθζηά ημο Ωθεκμύ, ζηα 1800 m., ημκηά ζε έκα ιζηνό νέια, ιε 30-40 άημια ηαζ β)
ακαημθζηά ημο Ωθεκμύ, ζημ μιώκοιμ μνμπέδζμ, ζηα 1900 m, ιε 20 πενίπμο άημια (μζ
παναηδνήζεζξ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ βζα ημ είδμξ αοηό, ηαεώξ ηαζ βζα ηα οπόθμζπα ηέζζενα,
έβζκακ ημ 1999).
Παναηάης ζδιεζώκεηαζ Πίκαηαξ θοημημζκςκζμθμβζηώκ δεζβιαημθδρζώκ (Πίκ. 1) ζε
πενζμπέξ όπμο θύεηαζ ημ είδμξ.
Πίλαθας 1.
Aνζειόξ δεζβιαημθδρίαξ

123

Τaraxacum cylleneum

3++

Αlopecuro gerardii-Crocetum sieberi
Alopecurus gerardii
Crocus sieberi subsp. sublimis

321
-1-

Trifolion parnassi, Trifolietalia parnasi, Caricetea curvulae
Plantago atrata subsp. graeca
324
Edraianthus parnassicus
111
Plantago holosteum
141
Phleum alpinum
212
Campanula radicosa
1+-
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Trifolium parnassi
Luzula spicata subsp. pindica
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1-+
-++

Σσλοδά
Poa thessala
111
Asperula aristata subsp. thessala
1+1
Ornithogalum exscapum
-11
Trisetum tenuiforme
-+3
Carduus tmoleus
1-Cirsium hypopsilum
+-Bellis perennis
1-Dianthus tymphresteus
-+Hieracium pilosella
-2Silene multicaulis
-+Allium frigidum
-+Minuartia attica subsp. attica
-1Armeria canescens
--1
Crepis aurea
--1
Anthemis tinctoria subsp. parnassica
--2
Hieracium cymosum subsp. heldreichianum
--+
Taraxacum gracilens
--+
Festuca cyllenica
--1
2. Dianthus androsaceus (Boiss. & Heldr.) Hayek (Caryophyllaceae)
Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Red Data Book (Phitos et al. 1995) ιε ημ παναηηδνζζιό
Σπάκζμ (R). Ήηακ βκςζηό από ημ Πακαπασηό, ηδκ Κοθθήκδ ηαζ ημκ Ταΰβεημ.
Σοθθέπεδηε ημκηά ζηδκ ημνοθή Καθθζθώκζ ημο Δνύιακεμο, ζε ορόιεηνμ 1850 m.
Πανμοζζάγεζ ηδκ ιμνθή οπμακάπηοηημο εάικμο ή ειθακίγεηαζ αηόιδ ηαζ ζε πμώδδ
ιμνθή (Maroulis & Artelari 2001). Φύεηαζ ζε λονζζιέκα θζαάδζα ημο Αlopecuro
gerardii-Crocetum sieberi, ηα μπμία αμζημύκηαζ έκημκα ηαζ δ ιμνθή πμο θαιαάκεζ
θαίκεηαζ κα είκαζ απμηέθεζια ηδξ αόζηδζδξ. Ο πθδεοζιόξ απμηεθείηαζ από πενίπμο 40
άημια.
Ακαθένμοιε επίζδξ ιζα ηαηαβναθή ιαξ ημο D. androsaceus από ημ Πακαπασηό
(πενζμπή Οανομηάιπμο, 1550 m.). Δηεί ηα άημια έπμοκ ιμνθή εαικώδδ ηαζ θύμκηαζ ζε
ζηεππόιμνθα αναπώδδ θζαάδζα ηδξ Daphno-Festucetalia ιε ζζπονόηενδ ηθίζδ, ζε
πενζμπή πμο θαίκεηαζ θζβόηενμ πζεζιέκδ από ηδ αόζηδζδ. Ο πθδεοζιόξ αοηόξ
απμηεθείηαζ από πενζζζόηενα ηςκ 60 αηόιςκ.
Παναηάης παναεέημκηαζ δεζβιαημθδρίεξ πμο πενζέπμοκ ημ είδμξ D. androsaceus
(Πίκ. 2).
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Πίλαθας 2.
Ανζειόξ δεζβιαημθδρίαξ

12

Dianthus androsaceus

12

Αlopecuro gerardii-Crocetum sieberi
Alopecurus gerardii

1-

Τrifolion parnassi, Trifolietalia parnasi, Caricetea curvulae
Phleum alpinum
++
Plantago atrata subsp. graeca
2Plantago holosteum
4Poa thessala
2Luzula spicata subsp. pindica
1Daphno-Festucetea (-alia)
Verbascum epixanthinum
Astragalus angustifolius
Astragalus creticus subsp. rumelicus
Eryngium amethystinum
Morina persica
Melica ciliata
Cirsium hypopsilum
Bromus tectorum
Daphne oleoides
Cerastium candidissimum
Trisetum tenuiforme

++
-3
-1
-1
-1
-1
-+
-+
-+
-+
-+

Σσλοδά
Hieracium pilosella
Armeria canescens
Erysimum cephalonicum
Alyssum montanum
Festuca jeanpertii

121+-1

3. D. serratifolius Sm. subsp. serratifolius (Caryophyllaceae)
To taxon αοηό ήηακ βκςζηό από ιενζηά παιδθά όνδ ηδξ ακαημθζηήξ Σηενεάξ
Δθθάδαξ, εκώ από ηα όνδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ήηακ βκςζηό ημ subsp. abbreviatus (Strid
& Tan 1997). Πνόζθαηα ακαθένεδηε δ πανμοζία ημο ζημ Πακαπασηό (Σθήηαξ 1997).
Σημκ Δνύιακεμ ζοθθέπεδηε ημκηά ζηδκ ημνοθή Καθθζθώκζ, ζηα 1850 m (Maroulis &
Artelari 2001), πμθύ ημκηά ζηδ εέζδ ζοθθoβήξ ημο D. androsaceus, αθθά ζε
δζαθμνεηζηό αζόημπμ, δδθαδή ζε εέζεζξ ζζπονόηαηα αναπώδεζξ, ιε ηθίζεζξ 5-45º. Ο
πθδεοζιόξ ανζειμύζε πενίπμο 30 άημια πμο είπακ ηδ ιμνθή ιζηνμύ εάικμο ιε
πμθοάνζειμοξ αθαζημύξ. Σηζξ ίδζεξ εέζεζξ θύμκηακ εθάπζζηα taxa, ηα Juniperus
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communis subsp. nana, Daphne oleoides, Festuca cyllenica, Marrubium cylleneum ηαζ
Phleum montanum.
4. Seseli aroanicum Boiss. & Heldr. (Umbelliferae)
Πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ IUCN (Walter & Gillet 1998) ιε ημ
παναηηδνζζιό ζπάκζμ (R). Ήηακ βκςζηό από ημ Φεθιό ηαζ ζοβηεηνζιέκα από ηδκ
ημζθάδα ηδξ Σηοβόξ. Η πανμοζία ημο ζημκ Δνύιακεμ ακαθένεηαζ από ημοξ Μaroulis &
Artelari (2001) ηαζ από ημοξ Tan & Iatrou (2001). Kαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ένεοκάξ ιαξ ημ
ζοθθέλαιε ζε πμθθέξ πενζμπέξ (Νενασδμαμύκζ, Μπάνιπα, δζαδνμιή από ημ Μίπα πνμξ
ημκ Ωθεκό, ημνοθή Καθθζθώκζ), εκώ θάααιε ηαζ ηδκ εοβεκζηή πνμζθμνά δείβιαημξ ημο
ηαεδβδηή Α. Strid από ηδ εέζδ «Γηνειζζηό κενό». Πανά ηδ ζπεηζηά εονεία ελάπθςζή
ημο ζημκ Δνύιακεμ, ζπδιαηίγεζ ιζηνμύξ πθδεοζιμύξ (εκημπίζαιε πενί ημοξ 10) ηςκ 312 αηόιςκ.
Δίκαζ είδμξ απμηθεζζηζηά αναπόθζθμ ηαζ πνμηζιά ηζξ ζπζζιέξ ηαζ ημζθόηδηεξ
απόηνδικςκ ανάπςκ πμο ιαγεύμοκ ηάπμζα πμζόηδηα εδάθμοξ. Πανμοζζάγεζ επίζδξ
ανηεηά ηαθή ακαβέκκδζδ ζηζξ δοζπνόζζηεξ αοηέξ πενζμπέξ. Φύεηαζ από ηα 1400 ιέπνζ
πενίπμο ηα 2000 m, δείπκμκηαξ όιςξ ζαθώξ έκα αέθηζζημ ακάπηολδξ ιεηαλύ ηςκ 1500
ηαζ 1800 m, όπμο ακαπηύζζεηαζ ιέζα ζηζξ παζιμθοηζηέξ ημζκόηδηεξ ηδξ Potentilletalia
speciosae, ζε ανάπμοξ ακαημθζηήξ ηαζ αόνεζαξ έηεεζδξ.
Τμ ιήημξ ηςκ θοθθανίςκ ημο, πμο είκαζ ηαλζκμιζηό βκώνζζια, ηοιαίκεηαζ ζζπονά
ακάθμβα ιε ηζξ ιζηνμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ (άημια πμο θύμκηαζ ζε δθζόθμοζηεξ εέζεζξ
έπμοκ ζοκήεςξ ιαηνύηενα θοθθάνζα) ηαζ ηδκ δθζηία ημο αηόιμο. Γζα ημ θόβμ αοηό, ακ
ηα δείβιαηα δεκ θένμοκ άκεδ ιμζάγμοκ πμθύ ιε ημ ζηεκά ζοββεκζηό ημο S. parnassicum.
Παναηάης παναεέηεηαζ Πίκαηαξ θοημημζκςκζμθμβζηώκ δεζβιαημθδρζώκ (Πίκ. 3) ζε
πενζμπέξ όπμο θύεηαζ ημ είδμξ.
Πίλαθας 3.
Ανζειόξ δεζβιαημθδρίαξ
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Seseli aroanicum

1+1++

Silenion auriculatae, Potentilletalia speciosae, Asplenietea trichomanis
Achillea holosericea
12+1+
Potentilla speciosa
2+2-+
Asperula lutea
+1–11
Sedum album
+1-++
Minuartia stellata
+2-+Campanula versicolor
1-11+
Carum graecum
-2+1+
Hieracium pannosum
-1+++
Rhamnus sibthorpianus
+--+1
Aurinia moreana
+--++
Silene parnassica
+1--Draba lacaitae
+--+Saxifraga paniculata
--+-+

192
Cotoneaster integerrimus
Viola chelmea
Hieracium leithneri
Crepis incana
Polypodium vulgare
Asplenium ceterah
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Σσλοδά
Sorbus umbellata subsp. umbellata
+-+++
Asyneuma limonifolium
-1-++
Centaurea affinis subsp. laconiae
-2-11
Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys - + + 1 Festuca cyllenica
1-2+Leontodon crispus subsp. asper
+1--Poa thessala
-1++Festuca polita
-+-1+
Anthemis cretica subsp. cretica
-+-1+
Arabis alpina
+--+Hippocrepis emerus subsp. emeroides
+--+Ostrya carpinifolia
1--+Koeleria lobata
11--Euphorbia herniarifolia
-++-Festuca jeanpertii
--1-+
Fraxinus ornus
---+1
Silene radicosa
---11
Jurinea mollis
+---Sesleria vaginalis
+---Geranium subcaulescens
-+--Acinos alpinus subsp. meridionalis
- + - 1Polygala nicaensis subsp. mediterranea
-+--Hieracium cymosum subsp. heldreichianum - + - - Asperula aristata subsp. thessala
-+--Hippocrepis comosa
-+--Μinuartia attica subsp. attica
-+1-Scrophularia laciniata
--1-Ribes uva-crispa
--+-Juniperus foetidissima
--+-Aubrieta deltoidea
--+-Galium thymifolium
--1+Poa bulbosa
--+1Teucrium montanum
---1Iberis sempervirens
---+Dianthus pinifolius subsp. lilacinus
---+Pterocephalus perennis subsp. perennis
---2Thesium arvense
---+-
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5. Peucedanum achaicum Halácsy (Umbelliferae)
Πενζθαιαάκεηαζ ζημ Red Data Book (Phitos et al. 1995) ιε ημ παναηηδνζζιό Τνςηό
(Vulnerable) ηαεώξ ηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ IUCN (Walter & Gillet 1998) ιε ημ
παναηηδνζζιό Σπάκζμ. Σύιθςκα ιε ημοξ Tan & Iatrou (2001) θύεηαζ ζημ Φεθιό
(θανάββζ Βμονασημύ) ηαζ ζημ Πακαπασηό. Η ζοθθμβή ημο από ημκ Δνύιακεμ απμηεθεί
ιζα αλζμζδιείςηδ πνμέηηαζδ ηδξ ελάπθςζήξ ημο (Μaroulis & Artelari 2001).
Σοθθέπεδηε ηαζ ηαηαβνάθδηε από θίβμοξ ιζηνμύξ πθδεοζιμύξ πμο δζαζπείνμκηαζ
ζηζξ απόηνδικεξ δοηζηέξ ηθζηύεξ ημο Δνοιάκεμο (πενζμπέξ Σπανηζάξ, Καθμοζίμο,
θανάββζ Τεενέα). Δίκαζ αοζηδνά παζιμθοηζηό είδμξ ηαζ ακαπηύζζεηαζ από ηα 600 έςξ
ηα 1000 m πενίπμο ζηζξ παζιμθοηζηέξ ημζκόηδηεξ ηςκ ιεζαίςκ ηαζ ηαηςηένςκ
ορμιέηνςκ ηδξ ηάλδξ Onosmetalia frutescentis (Campanulion versicoloris), πάκηα ζε
δοηζηή έηεεζδ. Καηαβνάθδηακ 7 μθζβάνζειμζ πθδεοζιμί, ιε 5-8 άημια μ ηάεε έκαξ.
Παναηάης ζδιεζώκεηαζ Πίκαηαξ θοημημζκςκζμθμβζηώκ δεζβιαημθδρζώκ (Πίκ. 4) ζε
πενζμπέξ όπμο θύεηαζ ημ είδμξ.
Πίλαθας 4
Ανζειόξ δεζβιαημθδρίαξ

12345

Peucedanum achaicum

+111+

Campanulion versicoloris
Aubrieta deltoidea
Athamanta macedonica
Asperula lutea
Campanula versicolor
Silene congesta
Carum multiflorum
Inula verbascifolia subsp. parnassica
Aurinia saxatilis subsp. orientalis
Ptilostemon chamaepeuce
Centranthus ruber

1111+
2+1+1
11111
1+11+
-1222
-2+1+
-+21-1+-+
-+--+
--+--

Onosmetalia frutescentis, Asplenietea trichomanis
Onosma frutescens
1+111
Asplenium ceterah
1+11Sedum album
1+1-Σσλοδά
Hedera helix
Hippocrepis emerus subsp. emeroides
Micromeria juliana
Ephedra foeminea
Centaurea raphanina subsp. mixta
Quercus coccifera

11+-+
1-+1+
1-+++
-+1++
-1+-1
--212
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Teucrium flavum subsp. hellenicum
Pistacia terebinthus
Hypericum empetrifolium
Leontodon graecus
Festuca jeanpertii
Tilia cordata
Acer monspessulanum
Fraxinus ornus
Centaurea affinis subsp. laconiae
Melica ciliata
Dactylis glomerata
Valeriana italica
Pterocephalus perennis
Phlomis fruticosa

--+1+
--+++
---+1
+1--1---1
+---+---+---+---+---1----+-----+----1

Θέζεης δεηγκαηοιευηώλ
- Γζα ημ Taraxacum cylleneum:
Γεζβιαημθδρία 1: 1800 m., ακαημθζηά ημο Ωθεκμύ, έηεεζδ αόνεζα, ηθίζδ 20º, μθζηή
ηάθορδ 98%.
Γεζβιαημθδρία 2: 1750 m., αμνεζμακαημθζηά ημο Ωθεκμύ, έηεεζδ αόνεζα, ηθίζδ 30º,
μθζηή ηάθορδ 95%.
Γεζβιαημθδρία 3: 1750 m., αμνεζμακαημθζηά ημο Ωθεκμύ, έηεεζδ αόνεζα, ηθίζδ 25º,
μθζηή ηάθορδ 100%.
- Γζα ημκ Dianthus androsaceus:
Γεζβιαημθδρία 1: Eνύιακεμξ, ημνοθή Καθθζθώκζ, 1850 m., ηθίζδ 5º, αζαεζηόθζεμξ,
ημνοθή, μθζηή ηάθορδ 97%.
Γεζβιαημθδρία 2: Πακαπασηό, πενζμπή Οιανομηάιπμο, 1550 m., 40º, αζαεζηόθζεμξ,
έηεεζδ κόηζα, oθζηή ηάθορδ 60%.
- Γζα ημ Seseli aroanicum:
Γεζβιαημθδρία 1: Γζαδνμιή από Μίπα πνμξ Ωθεκό, αζαεζηόθζεμξ, 1650 m., ηθίζδ 80º,
έηεεζδ ακαημθζηή, μθζηή ηάθορδ 25%.
Γεζβιαημθδρία 2: Κμνοθή Μπάνιπα, 1750 m., αζαεζηόθζεμξ, ηθίζδ 85º, έηεεζδ
ακαημθζηή, μθζηή ηάθορδ 40%.
Γεζβιαημθδρία 3: Γζαδνμιή από Μίπα πνμξ Ωθεκό, αζαεζηόθζεμξ, 1700 m., ηθίζδ 80º,
έηεεζδ ακαημθζηή, μθζηή ηάθορδ 30%.
Γεζβιαημθδρία 4: Μεθζζζμαμύκζ, 1600 m., ηθίζδ 85º, ιε ανηεηέξ ημζθόηδηεξ πμο
ζοβηεκηνώκμοκ έδαθμξ, έηεεζδ ακαημθζηή, μθζηή ηάθορδ 30%.
Γεζβιαημθδρία 5: Γζαδνμιή από Μίπα πνμξ Ωθεκό, 1600 m., ηθίζδ 85º, έηεεζδ
ακαημθζηή, μθζηή ηάθορδ 20%.
- Γζα ημ Peucedanum achaicum:
Γεζβιαημθδρία 1: ακαημθζηά ηδξ Σπανηζάξ, 900 m., ηθίζδ 85º, έηεεζδ κόηζα, μθζηή
ηάθορδ 25%.
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Γεζβιαημθδρία 2: Κμζθάδα Τεενέα ημκηά ζημ Αθεπμπώνζ, 750 m., ηθίζδ 90º,
κόηζα, μθζηή ηάθορδ 20%.
Γεζβιαημθδρία 3: Μεθζζζμαμύκζ, κόηζα ημο Καθμοζίμο, 900 m., ηθίζδ 80º,
δοηζηή, μθζηή ηάθορδ 35%.
Γεζβιαημθδρία 4: Μεθζζζμαμύκζ, κόηζα ημο Καθμοζίμο, 950 m., ηθίζδ 85º,
δοηζηή, μθζηή ηάθορδ 25%.
Γεζβιαημθδρία 5: Μεθζζζμαμύκζ, κόηζα ημο Καθμοζίμο, 900 m., ηθίζδ 80º,
δοηζηή, μθζηή ηάθορδ 40%.
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Κστταρολογική μελέτε υστών τες νήσοσ Κευαλονιάς
Μπαξέθα Π., Καπαζά Μ. & Κακάξε Γ.
Δξγαζηήξην Βνηαληθήο, Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίλευε
Σηελ εξγαζία απηή κειεηώληαη θπηηαξνινγηθά πιεζπζκνί έμη taxa δηαθόξσλ
νηθνγελεηώλ από πιεζπζκνύο ηεο λήζνπ Κεθαινληάο. Τα είδε απηά είλαη ηα αθόινπζα:
Bellevalia dubia ssp. boissieri θαη B. hyacinthoides (Liliaceae), Pancratium maritimum
(Amaryllidaceae), Gynandriris sisyrinchium (Iridaceae), Hedysarum coronarium θαη H.
glomeratum (Fabaceae). Οη ρξσκνζσκαηηθνί αξηζκνί θαη νη θαξπόηππνη γηα 2 taxa
(Hedysarum coronarium, H. glomeratum) κειεηώληαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Διιάδα.
Γίλνληαη, εθηόο ηεο αλάιπζεο ηνπ θαξπνηύπνπ θαη ησλ θαξπνγξακκάησλ, ζηνηρεία γηα
ηε κνξθνινγία, ην ελδηαίηεκα θαη ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ κειεηεζέλησλ taxa.

Karyological study of some plant taxa from
Cephalonia island (Greece)
Bareka P., Kapasa Μ. & Kamari G.
Botanical Institute, Section of Plant Biology, Department of Biology, University of
Patras, 265 00 Patras, Greece.

Abstract
A karyological study of six taxa, which belong to four different families, from
populations occurring in Cephalonia island is presented. The taxa examined have as
follows: Bellevalia dubia ssp. boissieri and B. hyacinthoides (Liliaceae), Pancratium
maritimum (Amaryllidaceae), Gynandriris sisyrinchium (Iridaceae), Hedysarum
coronarium & H. glomeratum (Fabaceae). The chromosome number and the karyotypes
of 2 taxa (Hedysarum coronarium, H. glomeratum) are given for the first time in
material from Greece. Besides the karyotype analysis and the karyograms, brief
comments are given on the morphology, habitat and geographical distribution of the taxa
studied.
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Εισαγφγή
Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί κέξνο κηαο γεληθόηεξεο θπηηαξνινγηθήο κειέηεο
ελδεκηθώλ, ζπαλίσλ θαη ελδηαθεξόλησλ εηδώλ ηεο ρισξίδαο ησλ λεζηώλ ηνπ Ηνλίνπ θαη
επίζεο κέξνο ηεο θαηαγξαθήο ησλ θπηηαξνινγηθώλ δεδνκέλσλ ησλ θπηώλ ηεο Δπξώπεο
θαη ηεο Μεζνγείνπ (Euro+Med PlantBase project, EVR1-CT-2000-40004).
Σπγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ πιεζπζκνί από ηελ Κεθαινληά (Δηθ. 1) ησλ taxa: Bellevalia
dubia (Guss.) Kunth ssp. boissieri (Freyn) Feinbrun & B. hyacinthoides (Bertol.) K.
Pers. & Wend. ηεο νηθνγέλεηαο Liliaceae κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 8, Pancratium
maritimum L. ηεο νηθνγέλεηαο Amaryllidaceae κε 2n = 22 ρξσκνζώκαηα, Gynandriris
sisyrinchium (L.) Parl. (Iridaceae) κε ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 24, Hedysarum
coronarium L. & H. glomeratum F.G. Dietrich ηεο νηθνγέλεηαο Fabaceae κε
ρξσκνζσκαηηθό αξηζκό 2n = 16.
Γηα όια ηα taxa πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε θαξπνηύπνπ θαη επηπιένλ, δίλνληαη
ζηνηρεία γηα ηα θπξηόηεξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο βηόηνπνπο θαη ηελ
γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε.

Bellevalia hyacinthoides
B. dubia ssp. boissieri
Pancratium maritimum
Gynandriris syrinchium

Hedysarum coronarium
H. glomeratum

Εικόνα 1. Χάξηεο ηεο Κεθαινληάο όπνπ θαίλνληαη νη πιεζπζκνί ησλ taxa πνπ
κειεηήζεθαλ θπηηαξνινγηθά.
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Αποτελέσματα - Σσδήτεσε
1. Bellevalia dubia (Guss.) Kunth ssp. boissieri (Freyn) Feinbrun ― 2n = 8.
LILIACEAE
Πνιπεηέο, βνιβώδεο θπηό κε 1-2 αλζνθόξα ζηειέρε, ύςνπο έσο 40 cm, πνπ
θαηαιήγνπλ ζε αξαηή βνηξπώδε ηαμηαλζία. Άλζε ζθνύξα θπαλντώδε, θακπαλνεηδή,
δηαρσξηδόκελα ζηελ άθξε ζε έμη κηθξά, ιεπθά ηκήκαηα. Φύιια 2-5 ηαηληνεηδή, πνπ
θύνληαη όια από ηελ βάζε. Αλζίδεη ηνλ Μάην.
Απαληάηαη ζηελ Κ θαη Α Μεζόγεην θαη θύεηαη ζε αθαιιηέξγεηνπο αγξνύο.
Σηελ ρώξα καο έρνπλ παιαηόηεξα κειεηεζεί πιεζπζκνί ηνπ είδνπο από ηελ λήζν
Ύδξα (Bothmer & Benzer 1973), από ηηο λήζνπο Εάθπλζν (Bareka et al. 2000) θαη
Κεθαινληά (Kapasa et al. 2001).
Ο ίδηνο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο αλαθέξεηαη από ηελ Ηηαιία θαη ηελ Σηθειία
(Garbari 1968, Maggini 1972, Maggini & Dominicis 1977) θαη από ηελ Τνπξθίa
(Özhatay et al. 1991), ελώ έρνπλ αλαθεξζεί άηνκα κε ηξηπινεηδή ρξσκνζσκαηηθό
αξηζκό (2n = 3x = 12) ζε πιεζπζκνύο από ηελ Ηηαιία (Musano & Maggini 1976).
Ο θαξπόηππνο απηνύ ηνπ taxon είλαη ζπκκεηξηθόο θαη απνηειείηαη από 2n = 2m-SAT
+ 4sm-SAT + 2st = 8 ρξσκνζώκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη από 12.3 έσο
6.9 κm. Τα ηξία από ηα ηέζζεξα δεύγε ησλ νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ θέξνπλ
δνξπθόξνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνπο κηθξνύο βξαρίνλεο (s) ησλ κεηαθεληξηθώλ θαη
ζηνπο κεγάινπο βξαρίνλεο (l) ησλ ππνκεηαθεληξηθώλ ρξσκνζσκάησλ (Δηθ. 2Α).
2. Bellevalia hyacinthoides (Bertol.) K. Pers. & Wend. ― 2n = 8.
LILIACEAE
Πνιπεηέο, βνιβώδεο θπηό κε κε 1-2 αλζνθόξα ζηειέρε ύςνπο έσο 15 cm, πνπ
θαηαιήγνπλ ζε ππθλή βνηξπώδε ηαμηαλζία. Άλζε κε αλνηθηό θπαλόιεπθν ρξώκα,
θακπαλνεηδή, δηαρσξηδόκελα θαηά ην 1/3 ζε έμε, ειαθξώο ξνδ, ηκήκαηα. Φύιια 4-8
γξακκνεηδή, πνπ θύνληαη όια από ηε βάζε. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη
Απξίιην.
Ζ B. hyacinthoides είλαη Διιεληθό ελδεκηθό είδνο θαη εμαπιώλεηαη ζηελ Ν θαη Γ
Διιάδα, ζε πεηξώδεηο ζέζεηο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηνπ taxon έρεη δνζεί γηα δηάθνξνπο πιεζπζκνύο από
ηνπο Persson & Wemdelbo (1979), Speta (1979), Phitos (1988) θαη Bareka & Kamari
(1999).
Ζ κνξθνινγία ηνπ θαξπνηύπνπ είλαη όκνηα κε απηή ηεο B. dubia ssp. boissieri κε ηε
δηαθνξά όηη ζην είδνο απηό δελ παξαηεξνύληαη θαζόινπ δνξπθόξνη. Τν κέγεζνο ησλ
ρξσκνζσκάησλ θπκαίλεηαη από 12.4 έσο 7.1 κm (Δηθ. 2Β).
3. Pancratium maritimum L. ― 2n = 22.
AMARYLLIDACEAE
Πνιπεηέο, βνιβώδεο θπηό, κε ηαμηαλζία ζθηάδην. Άλζε θαη βξάθηηα ρξώκαηνο
ιεπθνύ. Φύιια γιαπθά, ηαηληνεηδή, πνπ εκθαλίδνληαη πνιύ πξηλ ηελ άλζηζε. Αλζίδεη
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Ηνύιην-Αύγνπζην. Φύεηαη ζε ακκώδεηο παξαιίεο ηεο Μεζνγείνπ.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηνπ Pancratium maritimum είλαη ήδε γλσζηόο από
κειέηεο ειιεληθώλ πιεζπζκώλ από ηνπο Ννκνύο Ζιείαο, Αραίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο
(Constantinidis & Kamari 1995), αιιά θαη από ηελ Κύπξν (Oberprieler & Vogt 1994).
Παιαηόηεξεο αλαθνξέο δίλνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ρξσκνζσκάησλ 2n = 22 γηα ην είδνο
απηό από άιινπο πιεζπζκνύο ηεο Μεζνγείνπ (Fernandes 1933, Contandriopoulos 1962,
Fernandes & Queirós 1971, Bhattacharya et al. 1971, Bartolo et al. 1978, Oliva 1978,
Valdés 1980 θαη Pastor & Valdés 1986).
Ο θαξπόηππνο είλαη ζπκκεηξηθόο κόλν σο πξνο ην κέγεζνο ησλ ρξσκνζσκάησλ θαη
απνηειείηαη από 2n = 8m + 4sm + 4st + 6t = 22 ρξσκνζώκαηα κεγέζνπο από 23 έσο 8
κm (Δηθ. 3Α).

Α

m-SAT

st

sm-SAT sm-SAT

Β

m

st

sm

sm

Εικόνα 2. Καξπόηππνο θαη θαξπόγξακκα εηδώλ ηνπ γέλνπο Bellevalia, 2n = 8: Α, Β.
dubia ssp. boissieri. B, B. hyacinthoides. ― Κιίκαθα = 10 κm.
4. Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. ― 2n = 4x = 24.
IRIDACEAE
Πνιπεηέο θπηό κε ξίδσκα, ύςνπο κέρξη 45 cm. Άλζε 1-6, θπαλντώδε. Φύιια 1-2
ινγρνεηδή, πνιύ καθξύηεξα από ηνλ βιαζηό. Αλζηδεη ηνλ Μάην.
Δκθαλίδεη επξεία εμάπισζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη θύεηαη ζε μεξέο
αθαιιηέξγεηεο πεξηνρέο, θπξίσο θνληά ζε παξαιίεο.
Σύκθσλα κε πξνεγνύκελεο θπηηαξνινγηθέο κειέηεο ηνπ είδνπο από ηελ Διιάδα,
είλαη γλσζηά θπξίσο ηεηξαπινεηδή άηνκα κε 2n = 4x = 24 (Goldblatt 1980, Snogerup
1995, Kapasa et al. 2001). Έρεη όκσο επίζεο δηαπηζησζεί έλαο νθηαπινεηδήο πιεζπζκόο
ηνπ ίδηνπ είδνπο κε 2n = 8x = 48 από ηελ λήζν Κξήηε, ζηελ πεξηνρή ηεο Σεηείαο
(Μotmollin 1986).
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Όινη νη πιεζπζκνί πνπ εμεηάζηεθαλ από ηελ ζπλνιηθή πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ
είδνπο βξέζεθαλ λα είλαη ηεηξαπινεηδίεο 2n = 4x = 24 (Fernandes et al. 1948, Fedorov
1969, Ricci 1971, Queirós 1979, Goldblatt l.c., Garbari & Crisman 1988, Perez & Pastor
1992)., κε εμαίξεζε ηνλ πξναλαθεξόκελν πιεζπζκό από ηελ Κξήηε (Motmollin l.c.),
πνπ είλαη νθηαπινεηδήο
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m st-SAT st

st

sm

st

st-SAT

Α
sm

st sm-SAT st

Εικόνα 3. Α, θαξπόηππνο ηνπ Pancratium maritimum, 2n = 22. B, θαξπόηππνο θαη
θαξπόγξακκα ηεο Gynandriris sisyrinchium, 2n = 24. ― Κιίκαθεο = 10 κm.
Aμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία Β-ρξσκνζσκάησλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη κόλν ζε
πιεζπζκνύο από ηελ Ηβεξηθή Χεξζόλεζν (Perez & Pastor 1992).
Ο θαξπόηππόο ηεο Gynandriris sisyrinchium απνηειείηαη από 2n = 4m + 4sm + 2smSAT + 10st + 4st-SAT = 24 ρξσκνζώκαηα, κεγέζνπο από 13.4 έσο 4.1 κm. Σε ηξία
δεύγε νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ εκθαλίδνληαη δνξπθόξνη (Δηθ. 3Β).
5. Hedysarum coronarium L. ― 2n = 16.
FABACEAE
Πνιπεηέο, κήθνπο 30-100 cm. Ταμηαλζία θνληόο, ππθλόο βόηξπο, πνπ απνηειείηαη
από 15-30 άλζε εξπζξνύ ρξώκαηνο. Φύιια ζύλζεηα, κε 3-5 πιαηηά, ειιεηπηηθά
θπιιάξηα, ιεία ή ειαθξώο ηξηρσηά ζηελ θάησ επηθάλεηα. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο
Απξίιην-Μάην.
Απαληάηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Κ θαη Γ Μεζνγείνπ θαη εκθαλίδεηαη σο
εγθιηκαηηζκέλν επηγελέο ζηελ Α Μεζόγεην. Φύεηαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο ηνπ αξηζκόο 2n = 16, ν νπνίνο δίλεηαη γηα πξώηε θνξά από ηελ
Διιάδα, ζπκθσλεί κε πξνεγνύκελεο κειέηεο πιεζπζκώλ από ηελ Αιγεξία (Abdelguefri-
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Berrekia et al. 1986), ηελ Πνξηνγαιία (Fernandes & Santos 1975, Fernandes & Queirós
1978) θαη από ηελ Ηηαιία (Colombo & Trapani 1990).
Ο θαξπόηππνο είλαη ζπκκεηξηθόο θαη απνηειείηαη θπξίσο από κεηαθεληξηθά
ρξσκνζώκαηα κεγέζνπο από 2.7 έσο 1.3 κm. Σεκαληηθή είλαη ε ύπαξμε ελόο δεύγνπο
ππνκεηαθεληξηθώλ ρξσκνζσκάησλ, κε δνξπθόξνπο κεγαιύηεξνπο ζε κέγεζνο από ην
κηθξό (s) βξαρίνλα (Δηθ. 4Α).






Α

Β



Α

Β

Εικόνα 4. Καξπόηππνη εηδώλ ηνπ γέλνπο Hedysarum, 2n = 16: Α, Η. coronarium (κε
βέιε ζεκεηώλνληαη νη δνξπθόξνη). B, Η. glomeratum. ― Κιίκαθα = 10 κm.
6. Hedysarum glomeratum F.G. Dietrich ― 2n = 16.
FABACEAE
Μνλνεηέο, κήθνπο 15-40 cm. Ταμηαλζία θνληόο, ππθλόο βόηξπο, πνπ απνηειείηαη από
5-12 άλζε, θσηεηλνύ εξπζξντώδνπο ρξώκαηνο. Φύιια ζύλζεηα, κε 4-8 ζηελά ειιεηπηηθά
θπιιάξηα, ειαθξώο έσο πνιύ ηξηρσηά. Αλζίδεη θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην.
Δμαπιώλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, από ηελ Πνξηνγαιία έσο ηελ Διιάδα.
Φύεηαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο.
Ο ρξσκνζσκαηηθόο αξηζκόο ηνπ είδνπο απηνύ δίλεηαη γηα πξώηε θνξά από ηε ρώξα
καο, ελώ είλαη ήδε γλσζηόο από ηελ Αιγεξία (Abdelguerfi-Berrekia et al. 1986).
Ο θαξπόηππνο είλαη ζπκκεηξηθόο θαη απνηειείηαη θπξίσο από κεηαθεληξηθά
ρξσκνζώκαηα κεγέζνπο από 3.3 έσο 1.5 κm. Σεκαληηθή είλαη ε απνπζία ηνπ
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δνξπθνξηθνύ δεύγνπο ππνκεηαθεληξηθώλ ρξσκνζσκάησλ, πνπ παξαηεξείηαη ζην H.
coronarium (Δηθ. 4Β).
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Αποκόλωζε θαη θαιιηέργεηα in vitro κσθήηωλ ποσ ζσλζέηοσλ
ελδοκσθόρρηδες
Μπάξκπαο Δ.1 & Strullu D. G.2
1
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Σκήκα Γαζνινγίαο & Φ. Π., Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
2
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Περίιεψε
Οη κπθόξξηδεο έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ αθνύ επεκβαίλνπλ ζηε κεηαθνξά ησλ πδαηαλζξάθσλ από θπηό ζε
θπηό. Οη κπθόξξηδεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζξέςε θαη πξνζηαηεύνπλ ηα θπηά από
βηνηηθέο θαη αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο. Οη ζύγρξνλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ηείλνπλ
λα κεηώζνπλ ή αθόκε λα εμαιείςνπλ ηνπο κύθεηεο απηνύο από ην έδαθνο. Η κειέηε ησλ
κπθνξξηδηθώλ κπθήησλ γίλεηαη έηζη πεξηζζόηεξν αλαγθαία θαη ε αλάπηπμε ηερληθώλ
πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνκόλσζε θαη θαιιηέξγεηα επηηξέπνπλ ηελ κειέηε ηεο εμάπισζεο
ηνπο όζν θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπο ζε θαιιηέξγεηεο ε ηελ επαλεηζαγσγή ηνπο ζε
δηαηαξαγκέλα νηθνζπζηήκαηα. Η ρξήζε θπηώλ μεληζηώλ κε κεγάιε εμάξηεζε από ηε
κπθόξξηδα επέηξεςε ηελ παγίδεπζε ησλ κπθήησλ ζην ζεξκνθήπην θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ
εηζαγσγή ησλ κπθήησλ ζε θαιιηέξγεηα in vitro. Οη πξώηεο έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ξίδεο αγξηνθεξαζηάο επέηξεςαλ ηελ απνκόλσζε κπθήησλ ηνπ
γέλνπο Glomus.

Isolation and in vitro culture of mycorrhizal fungi
Evangelos Barbas1 and Desiré Georges Strullu2
1

Laboratory of Forest Genetics and Tree Breeding, Aristotelian University of
Thessaloniki, Greece.

2

Laboratory of Plant Biology and Physiology Faculty of Sciences, University of Angers
49045 Angers cedex, France.

Abstract
Mycorrhizal fungi have important ecological functions such as carbon transfer
between plants. Mycorrhizas have positive effects on plant nutrition and protection from
biotic and abiotic stress. Nowadays cultural practices lead to minimize or destroy

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

205

mycorrhizal fungi populations. The development of techniques for the isolation and
culture of these fungi is a valuable and necessary tool for the study of mycorrhiza. This
allows the study of their distribution as well as their safe use in agriculture and the
possibility of their introduction in disturbed ecosystems. The use of mycorrhizal
dependant plants as hosts allowed the culture of the fungi in the greenhouse before the
introduction on in vitro culture. Preliminary studies conducted on wild cherry roots
revealed the presence of Glomus species, which were isolated.
Εηζαγωγή
Οη κύθεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ελδνκπθόξξηδεο επηηεινύλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ αλάπηπμε πνιιώλ θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ. Η
ζπκβίσζε κύθεηα μεληζηή βειηηώλεη ηελ ζξέςε όζνλ αθνξά ηνλ θώζθνξν θαη ην
αλόξγαλν άδσην θαη ην λεξό. Παξάιιεια, πξνζηαηεύεη ηα θπηά από βηνηηθέο (Cordier et
al. 1996) θαη αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο (El-Tohamy et al. 1999). Σα Glomus ηεο ηάμεο
ησλ Glomales όπσο θαη άιια γέλε κπθήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ελδνκπθόξξηδεο είλαη
κύθεηεο ππνρξεσηηθήο ζπκβίσζεο πνπ δείρλνπλ όκσο απνπζία εμεηδίθεπζεο κύθεηαμεληζηή. Απηό επηηξέπεη ηελ ζύλζεζε κπθόξξηδαο κε έλα κεγάιν θάζκα κπθήησλ θαη
θπηώλ θαη δηεπθνιύλεη έηζη ηελ αλάπηπμε θαιιηεξγεηώλ. Μέρξη ζήκεξα, δελ έγηλε
δπλαηό λα θαιιηεξγεζνύλ απηνί νη κύθεηεο ζε αμεληθή θαιιηέξγεηα. Έγηλε όκσο δπλαηό
λα θαιιηεξγεζνύλ ζε ξίδεο μεληζηή ηόζν ζην ζεξκνθήπην όζν θαη ζε θαιιηέξγεηα in
vitro. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα in vitro ησλ κπθήησλ, δπν ηερληθέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
κέρξη ζήκεξα. Οη δπν ηερληθέο δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπ κύθεηα πνπ ζα
επνηθίζεη ηε ξίδα. Η πξώηε ρξεζηκνπνηεί απνκνλσκέλα ζπόξηα (Mosse & Hepper 1975)
ελώ ε δεύηεξε ρξεζηκνπνηεί θνκκάηηα από επνηθηζκέλεο ξίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο θύζηεο ηνπ γέλνπο Glomus, ελδνξηδηθή κνξθή ηνπ κύθεηα (Strullu &
Romand 1986, 1987). αλ μεληζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη αξρηθά ξίδεο από αξηίθπηξα
(Mosse & Hepper 1975, Strullu & Romand 1986, 1987). Η αλάπηπμε άιισλ ηερληθώλ
όπσο νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο ξίδεο (Mugnier & Mosse 1987, Bécard & Fortin 1988)
θαη ν ξηδνγελεηηθόο θάινο (Barbas et al. 2001) επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή θαιιηέξγεηα κε
ηελ ηαπηόρξνλε παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνύ ζπνξίσλ ζε αζεπηηθέο ζπλζήθεο.
Η απνκόλσζε θαη θαιιηέξγεηα in vitro κπθήησλ πνπ ζπλζέηνπλ κπθόξξηδεο είλαη
ζεκαληηθή γηα πνιινύο ηνκείο. ηελ παξαγσγή θπηώλ in vitro νη κύθεηεο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηνλ εγθιηκαηηζκό ησλ θπηώλ (Martins et al. 1996, Niemi et
al. 1998, Bressan et al. 2000, Díez et al. 2000). Η κνλνμεληθή θαιιηέξγεηα είλαη επίζεο
έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηελ κειέηε ηεο βηνινγίαο απηήο ηεο ηάμεο ησλ κπθήησλ
(Strullu et al. 1997).
θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έθζεζε ησλ πξώησλ απνηειεζκάησλ κηαο
πξνζπάζεηαο απνκόλσζεο θαη θαιιηέξγεηαο in vitro ελδνκπθνξξηδηθώλ κπθήησλ ζηελ
Διιάδα.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Ρίδεο αγξηνθεξαζηάο θαη έδαθνο από ηε ξηδόζθαηξα, ππνηηζέκελνη θνξείο ηνπ
κύθεηα, ζπιιέρζεθαλ ζηε ζέζε Δξγνζηάζην ζηε Βσβνύζα Ισαλλίλσλ. Οη ξίδεο
θαζαξίζηεθαλ από ην έδαθνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ αλάκεζα ζε δπν ζηξώκαηα κίγκαηνο
ζεπηνιίηε-πεξιίηε (1:1) ζε γιάζηξεο δηακέηξνπ 12 cm. Σν ίδην ππόζηξσκα κε ηελ ίδηα
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δηάηαμε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην inoculum ήηαλ ην έδαθνο ηεο
ξηδόζθαηξαο. ην ππόζηξσκα απηό ηνπνζεηήζεθαλ γηα θύηξσζε ζπόξνη πξάζσλ (Allium
porrum L., πνηθηιία Bleu de Solaise, Clause France).
αλ μεληζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξηδνγελεηηθνί θάινη θαξόηνπ. Οη θάινη απηνί
πξνέξρνληαη από ηκήκαηα ππνθνηπιίνπ ζηα νπνία έρεη γίλεη επαγσγή ξηδνγέλεζεο κε
απμίλε κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία. πόξνη θαξόηνπ (Daucus carota L. Nantaise
améliorée, Clause France) ηνπνζεηήζεθαλ κεηά από απνιύκαλζε γηα θύηξσζε ζε
δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο (2.5 Υ 13 cm) πνπ πεξηείραλ 15 ml από δηαιπκέλν (Υ0,5)
ηξνθηθό δηάιπκα MS (Murashige & Scoog 1962). Οη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο
ηνπνζεηήζεθαλ ζην ζθνηάδη. Δλλέα εκέξεο κεηά ηε θύηξσζε αθαηξέζεθαλ από ηα
αξηίθπηξα ηα ππνθνηύιηα θόπεθαλ ζε θνκκάηηα κήθνπο πεξίπνπ 10 ρηι. θαη
ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξηβιία Petri πνπ πεξηείραλ ηξνθηθό δηάιπκα MS ζην νπνίν
πξνζηέζεθε 1 mg απμίλεο (IBA). Μεηά από 4-6 εβδνκάδεο εκθαλίδνληαη νη
ξηδνγελεηηθνί θάινη ζηα ηξηβιία. Κάζε θάινο κεηαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην θέληξν ελόο
ηξηβιίνπ πνπ πεξηρέεη ηξνθηθό δηάιπκα SR (Strullu & Romand 1986). ηηο ξίδεο ηνπ
θάινπ ηνπνζεηείηαη επνηθηζκέλε ξίδα πξάζνπ κήθνπο 0,5-1 cm, ε νπνία έρεη
πξνεγνπκέλσο απνιπκαλζεί. Η εμέηαζε ηνπ επνηθηζκνύ ησλ ξηδώλ ηνπ μεληζηή από ηνλ
κύθεηα έγηλε κε ηελ ηερληθή ησλ Philips & Hayman (1970).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μηα εβδνκάδα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηηο γιάζηξεο νη ζπόξνη ησλ πξάζσλ
θπηξώλνπλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (Eηθ. 1). Η αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο
ησλ θπηώλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ νξίδνληα ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ
πεξηέρεη ηνλ κύθεηα (Eηθ. 2). Η επαθή απηή νδεγεί ζηελ επνίθηζε ηνπ ξηδηθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ μεληζηή από κπθνξξηδηθνύο κύθεηεο. Γπν κήλεο αξγόηεξα νη ξίδεο
εμεηάζζεθαλ ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ έρεη γίλεη ζύλζεζε κπθόξξηδαο. Πεξίπνπ 90% ησλ
ξηδώλ πνπ εμεηάζζεθαλ είραλ ζπλζέζεη κπθόξξηδα. Η ζύλζεζε κπθόξξηδαο
επηηπγράλεηαη αλεμάξηεηα από ην είδνο inoculum πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ξίδεο έδαθνο από
ηε ξηδόζθαηξα. Δίλαη όκσο πξνθαλέο, όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ξηδώλ ε επνίθηζε γίλεηαη
από πθέο πνπ πξνέξρνληαη από ηα θνκκάηηα ξηδώλ, δειαδή από θύζηεο, ελώ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ εδάθνπο από ζπόξηα πνπ βξίζθνληαη εθεί από ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα.
Η κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε ησλ επνηθηζκέλσλ ξηδώλ ησλ πξάζσλ απνθαιύπηεη, κεηά
από ρξώζε, ηηο ελδνξηδηθέο πθέο θαη ηηο θύζηεο (Δηθ. 3) γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη νη ξίδεο
ηεο αγξηνθεξαζηάο ήηαλ επνηθηζκέλεο.
Σκήκαηα επνηθηζκέλσλ ξηδώλ πξάζνπ 0.5 έσο 1 cm ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηά από
επηθαλεηαθή απνιύκαλζε ζαλ inoculum ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ξηδνγελεηηθώλ θάισλ
(Δηθ. 4). Σα απνηειέζκαηα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ησλ
ξηδώλ. Σκήκαηα ξηδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ζπγθαιιηέξγεηα κε ηε ξηδόζθαηξα δίλνπλ
πνζνζηό κνιύλζεσλ από βαθηήξηα ή άιινπο κύθεηεο πνπ θζάλεη ην 100 %, δείρλνληαο
όηη ην πιηθό απηό είλαη αδύλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ κε ην ζπγθεθξηκέλν
πξσηόθνιιν απνιύκαλζεο. Αληίζεηα, ε ρξήζε ζαλ inoculum ησλ ηεκαρίσλ ξηδώλ πνπ
πξνέξρνληαη από ζπγθαιιηέξγεηα κε ξίδεο πεξηνξίδεη ην πνζνζηό κνιύλζεσλ ζην 45%.
Οη πθέο ηνπ κύθεηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο θύζηεο εκθαλίδνληαη από ηηο θνκκέλεο
άθξεο ηεο ξίδαο (Δηθ. 5). Οη πθέο πνπ αλαπηύζζνληαη όηαλ ζπλαληήζνπλ ξίδεο ηνπ
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Εηθόλα 1. Νεα θπηά πξάζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παγίδεπζε ησλ
κπθνξξηδηθώλ κπθήησλ.
Εηθόλα 2. Τπόζηξσκα γηα θαιιηέξγεηα θπηώλ πξάζνπ. Γηαθξίλεηαη ε ζθνύξα δώλε πνπ
απνηειείηαη από ηε ξηδόζθαηξα ξηδώλ αγξηνθεξαζηάο.
μεληζηή δεκηνπξγνύλ έλα appressorium θαη δηεηζδύνπλ ζηε ξίδα. ηε ζπλέρεηα
εκθαλίδνληαη λέεο πθέο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ επνίθηζε. ηε πεξίπησζε ηνπ
inoculum πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αγξηνθεξαζηά, νη λέεο πθέο, κεηά από δπν εβδνκάδεο
ζπγθαιιηέξγεηαο κε ηνπο ξηδνγελεηηθνύο θάινπο, δελ έρνπλ αθόκε εκθαληζζεί.
πλήζσο, νη λέεο πθέο θέξνπλ ηα ζπόξηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηξηβιία Petri. Απηά
ηα ζπόξηα, πνπ κπνξνύλ εύθνια λα απνκνλσζνύλ ζε αζεπηηθέο ζπλζήθεο, απνηεινύλ
ηελ πξνϋπόζεζε θαη ην inoculum γηα ηελ αλάπηπμε κνλνζπνξηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη
ηελ κεηέπεηηα αλαγλώξηζε ησλ κπθήησλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Glomus intraradices, ηα
ζπόξηα ηνπ κύθεηα εκθαλίδνληαη ζηηο απνιήμεηο κηθξνύ κήθνπο δηαθιαδώζεσλ ησλ
πθώλ θαη είλαη κεγέζνπο πεξίπνπ 90 κm. Μεηά από 6 κήλεο θαιιηέξγεηαο νη ξίδεο ηνπ
ξηδνγελεηηθνύ θάινπ θαηαιακβάλνπλ όιν ην ηξηβιίν. ηελ ηδία πεξίνδν, ν αξηζκόο ησλ
ζπνξίσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί είλαη πνιύ κεγάινο. ε έλα ηξηβιίν δηακέηξνπ 9 cm
κεηξήζεθαλ 16000 ζπόξηα (Barbas et al. 2001). H καδηθή παξαγσγή ζπνξίσλ ζε
αζεπηηθέο ζπλζήθεο δηεπθνιύλεη ηελ αλαγλώξηζε απηώλ ησλ κπθήησλ, κε ηηο ηερληθέο
ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηεο εμάπισζεο ησλ κπθήησλ θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε
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ηνλ ηύπν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Strullu et al. 1999). Η ζπλερήο θαιιηέξγεηα ηνπ κύθεηα
κε ηελ αλαλέσζε ηνπ μεληζηή γηα ηε δεκηνπξγία ζπιινγώλ είλαη δπλαηή, όπσο είλαη
δπλαηή επίζεο, ε έξεπλα ηνπ θύθινπ απηώλ ησλ κπθήησλ, πνπ πνιιέο πιεπξέο ηεο
παξακέλνπλ άγλσζηεο (Declerck 1996)

Εηθόλα 3. Δλδνξηδηθέο θύζηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνλ κύθεηα κεηά ηνλ επνηθηζκό
ησλ ξηδώλ.

Εηθόλα 4. Ρηδνγελεηηθόο θάινο.
Εηθόλα 5. Σεκάρην ξίδαο πξάζνπ ζε επαθή κε ξίδεο ξηδνγελεηηθνύ θάινπ. Γηαθξίλνληαη
νη πθέο ηνπ κύθεηα.
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Η αληίδραζε ηες Mentha spicata κεηά από 2 εβδοκάδες επηβάρσλζες
κε κόισβδο θαη υεσδάργσρο
Μπεθηάξνγινπ Π. & Καξάηαγιεο Σ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Tκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,
Τ.Θ. 109, 504 06 Θεζζαινλίθε, Διιάο.
Περίιευε
Κιώλνη ηνπ είδνπο Mentha spicata θαιιηεξγήζεθαλ ζε πδξνθαιιηέξγεηα ζε
ειεγρόκελν πεξηβάιινλ. Δπί δύν εβδνκάδεο επηβαξύλζεθαλ ηα ζξεπηηθά ηνπο δηαιύκαηα κε
δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο κνιύβδνπ θαη ςεπδαξγύξνπ. Τα θπηά ζηε ζπλέρεηα
ρσξίζηεθαλ ζε θύιια, βιαζηό θαη ξίδα, παξαηεξήζεθαλ καθξνζθνπηθά, κηθξνζθνπηθά
θαη έγηλαλ ρεκηθέο αλαιύζεηο ζηα δηάθνξα θπηηθά ηκήκαηα.
Γηαπηζηώζεθε, πςειόηεξε ηνμηθή δξάζε ηνπ κνιύβδνπ ζηε ξηδηθή αλάπηπμε,
πςειόηεξε ηνμηθή δξάζε ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο,
απνπζία κνιύβδνπ ζηα θύιια κεηά ηελ επηβάξπλζε θαη επίδξαζε ζηε θπηηαξηθή δνκή.

The reaction of Mentha spicata after a two weeks pollution with lead
and zinc
Bekiaroglou P. & Karataglis S.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
P.O. Box 109, 504 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Clones of Mentha spicata have been grown in aquiculture in a controlled
environment. During two weeks their nutritious solution was polluted by several
concentrations of lead and zinc. After the experiment the plants were divided in to
leaves, buds and roots and have been observed macroscopically, microscopically and
each part of the plants was analyzed chemically.
Stronger toxic reaction of lead in the root-growth, stronger toxic reaction of zinc in
the chlorophyll-content, absence of lead in the leaves after the pollution and effect on the
cell-structure was observed.
Εηζαγφγή
Η ηνμηθή δξάζε κηαο νπζίαο εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο νπζίαο θαη από ηε
ζπγθέληξσζε ηεο ζην πεξηβάιινλ. Έηζη, ε παξνπζία νξηζκέλσλ βαξέσλ κεηάιισλ ζε
κηθξέο πνζόηεηεο ζην νηθνζύζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε
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θπζηνινγία ησλ νξγαληζκώλ (Van Assche & Clijsters 1990, Lanaras et al. 1993,
Moustakas et al. 1994), ελώ άιια κέηαιια ζε κηθξέο πνζόηεηεο είλαη επεξγεηηθά, γηαηί
απνηεινύλ ηρλνζηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηε θπζηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Σε κεγαιύηεξεο
όκσο ζπγθεληξώζεηο θαη απηά ηα κέηαιια επηδξνύλ ηνμηθά (Karataglis 1980, Harmens et
al. 1993, Γξνζόπνπινο 1998, Καξάηαγιεο 1999).
Ο κόιπβδνο είλαη έλα ηππηθό βαξύ κέηαιιν κε έληνλε ηνμηθή δξάζε (Holleman &
Wiberg 1953). Σηε θύζε ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο ζεηνύρνο (PbS),
αλζξαθηθόο (PbCO3) θαη ζεηηθόο (PbSO4) (Adriano 1986).
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη θαη απηόο έλα βαξύ κέηαιιν, κε ηνμηθή ζπκπεξηθνξά επί ησλ
νξγαληζκώλ (Brooks 1983). Παξάιιεια όκσο, ν ςεπδάξγπξνο είλαη ηρλνζηνηρείν
απαξαίηεην γηα ηελ θπζηνινγία ησλ θπηώλ θαη ε έιιεηςή ηνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα
ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Σηε θύζε ζπλαληηέηαη ζπλήζσο σο ζεηνύρνο (ZnS) ή αλζξαθηθόο
(ZnCO3) (Krauskopf 1972).
Τν Mentha spicata ??? ? αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Lamiaceae θαη νη θαξκαθεπηηθέο
ηδηόηεηεο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ηνπ ην θαζηζηνύλ έλα από ηα βαζηθόηεξα βόηαλα ηνπ
θόζκνπ. Τα έιαηά ηνπ παξνπζηάδνπλ βηνινγηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ησλ πξνθαξηνηηθώλ
θαη επθαξηνηηθώλ νξγαληζκώλ (Ahlheim 1994).
Η εξγαζία απηή εξεπλά ηηο αληηδξάζεηο ησλ αηόκσλ ηνπ Mentha spicata όηαλ
βξεζνύλ γηα δύν εβδνκάδεο ζε πεξηβάιινλ επηβαξεκέλν κε κόιπβδν θαη ςεπδάξγπξν.
Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο:
 Μαθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Φπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Φεκηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Μηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γηα λα κελ ππάξμεη γελεηηθή δηαθνξά ζην πεηξακαηηθό πιηθό θαη γηα λα εθηειεζηνύλ
ηα πεηξάκαηα ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαιιηεξγήζεθαλ θιώλνη ηνπ Mentha
spicata ζε πδαηνθαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθό δηάιπκα Hoagland (Hoagland & Arnon 1950)
κε απνπζία ζεηηθώλ θαη θσζθνξηθώλ αιάησλ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δέζκεπζε ησλ
βαξέσλ κεηάιισλ κε κνξθή αδηάιπησλ ελώζεσλ. Όια ηα θπηά αλαπηύρζεθαλ ζην ίδην
ειεγρόκελν πεξηβάιινλ (16 ώξεο θσηηζκόο/εκέξα, ζρέζε ζεξκνθξαζίαο εκέξα/λύρηα
26/18º C, ζρεηηθή αηκνζθαηξηθή πγξαζία 85%).
Τα βαξέα κέηαιια δόζεθαλ ζην ζξεπηηθό δηάιπκα ζε
ληηξηθή κνξθή. Οη ζπγθεληξώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 1.
Πίλαθας 1.
Μεηά από 2 εβδνκάδεο επίδξαζεο κεηξήζεθε ην
Pb [κΜ]
Zn [κΜ]
κήθνο ησλ ξηδώλ, ε πνζόηεηα ρισξνθύιιεο ζηα θύιια, ε
0,1
0,4
ζπγθέληξσζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα δηάθνξα
0,4
2
ηκήκαηα ησλ θπηώλ θαη παξαηεξήζεθε κηθξνζθνπηθά ε
2
6
δνκή ησλ θπηηάξσλ ησλ θύιισλ.
4
12
Η κέηξεζε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο γηλόηαλ κε ηε
10
30
ζηαζεξνπνίεζή ηνπ επάλσ ζε κηα εηδηθή πιάθα όπνπ
30
100
ηεληώλνληαλ ειαθξά. Η πνζόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο ζηα
50
150
θύιια κεηξήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ DMSO (Barnes et al.
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1992) θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαζκαηνθσηόκεηξνπ (Jeffrey & Humphrey 1975). Η ρεκηθή
αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ θπηηθώλ ηκεκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε Plasma Atomic Emission
Spectrometry (Boss & Fredeen 1989) κεηά από πγξή ρώλεπζε θαηά Hunter et al. (1987).
Η παξαηήξεζε ηεο θπηηαξηθήο δνκήο έγηλε ζε ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην δηέιεπζεο
Zeiss EM 9 S-2 κεηά από δηαδηθαζία ρεκηθήο ζηεξέσζεο (Διεπζεξίνπ 1993).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Μαθροζθοπηθά ταραθηερηζηηθά

Η ξίδα ησλ θιώλσλ ηνπ Mentha spicata αληέδξαζε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
επηβάξπλζε κε κόιπβδν θαη ςεπδάξγπξν. Σηελ Δηθ. 1, ε νπνία απνηειεί θαη ην rooting
test ηνπ πεηξάκαηνο, απεηθνλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο επηβάξπλζεο απηήο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο.
Παξαηεξώληαο ηελ Δηθ. 1 κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη όηη ζε ρακειέο
ζπγθεληξώζεηο κηθξή αιιαγή ηεο ζπγθέληξσζεο επηβάξπλζεο έρεη κεγάιε επίδξαζε
ζηελ αύμεζε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα ε επίδξαζε απηή είλαη κεγαιύηεξε από
όηη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηηο πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο. Τν
απνηέιεζκα είλαη λα ζπζζσξεύνληαη ζηελ αξρή ηνπ άμνλα ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηα
ζεκεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ πεηξάκαηνο.
Σηελ Δηθ. 2 παξαζέηνληαη θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο αλάπηπμεο
ηεο ξίδαο κε ηε δηαθνξά όηη ν άμνλαο ησλ ζπγθεληξώζεσλ είλαη ινγαξηζκηθόο. Η Δηθ.
2 θαλεξώλεη όηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο
ζπγθεληξώζεσο ηνπ ξππαληή θαη ηνπ κήθνπο ηεο ξίδαο. Η Δηθ. 3 δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα
αλαιπζεί ε λνκνηέιεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα αλαδεηεζεί ε καζεκαηηθή ηεο πεξηγξαθή.
10

Pb
Zn
control

Μήθος ρίδας

(cm)

8
6
4
2
0

0

50

100

Προζζήθε κεηάιιοσ

150
(κΜ)

Εηθόλα 1. Μήθνο ξίδαο κεηά από αλάπηπμε δύν εβδνκάδσλ παξνπζία βαξέσο κεηάιινπ.
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10

Pb
Zn
control

Μήθος ρίδας

(cm)

8
6
4
2
0

0 0,03

0,1

0,3

1

3

10

Προζζήθε κεηάιιοσ

30

100

(κΜ)

Εηθόλα 2. Μεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηεο ξίδαο ζε ζπζρεηηζκό κε ην ινγάξηζκν ηεο
ζπγθεληξώζεσο ηνπ κεηάιινπ.

Μήθος ρίδας

l0

1
2

l

0

3
0

lnCa lnC ln Ce
Σσγθέληρωζε ρσπαληή

(ιογαρηζκηθά)

Εηθόλα 3. Η εμάξηεζε ηνπ κήθνπο ηεο ξίδαο από ην ινγάξηζκν ηεο ζπγθεληξώζεσο ηνπ
κεηάιινπ.
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Αλ ε επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ελόο ξππαληή ζε έλα θπζηνινγηθό κέγεζνο, γηα
παξάδεηγκα ζην κήθνο ηεο ξίδαο, πεξηγξάθεηαη από ηε δηαθεθνκκέλε θακπύιε, ηόηε ην
επζύγξακκν ηκήκα 2 ηεο θακπύιεο πεξηγξάθεη ηελ αλαινγηθή εμάξηεζε. Πξνέθηαζε
ηεο επζείαο πξνο ρακειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο νξίδεη ηελ ελάτιζηη δραζηική ζσγκένηρωζη
Ca, ηε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ νπνία ε παξνπζία ηνπ ξππαληή έρεη θπζηνινγηθή
επίδξαζε. Πξνέθηαζε πξνο κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο νξίδεη ηε μέγιζηη δραζηική
ζσγκένηρωζη Ce (Harmens et al. 1993, Bekiaroglou & Karataglis 2002).
Σηελ πεξηνρή ηζρύνο ηεο αλαινγίαο ην κήθνο ηεο ξίδαο l ζπλδέεηαη κε ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ ξππαληή C κε ηε ζρέζε l  l0   ln C  ln Ca
ή





C 
l  l0   ln   (1). Όπνπ a είλαη ε ζηαζεξά ηεο αλαινγίαο. Η ζρέζε (1) δείρλεη όηη
 Ca 
C
ην θαζνξηζηηθό κέγεζνο είλαη ην πειίθν Ε 
, έλαο αδηάζηαηνο, θαζαξόο αξηζκόο Ε
Ca
πνπ εθθξάδεη ην βαθμό επιβάρσνζης. Αλ ην C πάξεη ηελ ηηκή Ce, ηόηε ε επηβάξπλζε
είλαη ε κέγηζηε



Εmax 

Ce
, ην l κεδελίδεηαη θαη από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη όηη
Ca

l0
.
ln Emax

Από ηα παξαπάλσ θαη κε βάζε ηηο Δηθ. 2 θαη 3 πξνθύπηεη όηη γηα ηνλ κόιπβδν ην Ca
είλαη 0,1 κΜ θαη ην Ce είλαη 12,4 κΜ, επνκέλσο ην Emax ηνπ κνιύβδνπ (μέγιζηος βαθμός
επιβάρσνζης) είλαη 124. Γηα ηνλ ςεπδάξγπξν ην Ca είλαη 0,3 κΜ θαη ην Ce είλαη 122,4
κΜ θαη ην Emax είλαη 408. Η ζπγθέληξσζε Ca γηα ηνλ κόιπβδν είλαη ρακειόηεξε από ηε
ζπγθέληξσζε Ca γηα ηνλ ςεπδάξγπξν, ελώ παξάιιεια ην Emax είλαη κηθξόηεξν γηα ην
κόιπβδν παξά γηα ηνλ ςεπδάξγπξν θαη έηζη κπνξνύκε πιένλ λα πνύκε όηη ν κόιπβδνο
είλαη ηνμηθόηεξνο ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζην πιηθό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.
Φσζηοιογηθά ταραθηερηζηηθά

Οη Δηθ. 4 θαη 5 παξνπζηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ κνιύβδνπ θαη ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηε
ζπγθέληξσζε ηεο ρισξνθύιιεο ζρεηηθά κε απηή ηνπ κάξηπξα ζηα θύιια ησλ θιώλσλ
ηνπ Mentha spicata. Όπσο θαίλεηαη από ηηο εηθόλεο, ηα θύιια ησλ θιώλσλ πνπ
επηβαξύλζεθαλ κε ςεπδάξγπξν είραλ κηα δξαζηηθόηεξε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηάο
ηνπο ζε ρισξνθύιιε από ό,ηη απηά πνπ βξέζεθαλ ζηα δηαιύκαηα κε ην κόιπβδν.
Χεκηθά ταραθηερηζηηθά

Η Δηθ. 6 παξνπζηάδεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ κνιύβδνπ ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ
θιώλσλ (θύιια, βιαζηόο θαη ξίδα).
Η πξόζιεςε ηνπ κνιύβδνπ από ηα θύιια ζε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο επηβάξπλζεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ κόιηο αληρλεύζηκε. Η έλδεημε ζηελ Δηθ. 6 δείρλεη απιώο ην
όξην αλίρλεπζεο, πνπ γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηόο καο ήηαλ 0,1mg/g θπηηθνύ ηζηνύ
θαη δελ απνηειεί πξαγκαηηθή ηηκή.
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Χιωροθύιιε

(% κάρησρος)

100
80
60
40
20
0

0

2

4

10

30

50

Προζζήθε Pb ζηο δηάισκα

(κΜ)

Εηθόλα 4. Η επίδξαζε ηνπ κνιύβδνπ ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο ησλ
θύιισλ.

(% κάρησρος)

Χιωροθύιιε

100
80
60
40
20
0

0

6

12

30

100

150

Προζζήθε Zn ζηο δηάισκα

(κΜ)

Εηθόλα 5. Η επίδξαζε ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ρισξνθύιιεο ησλ
θύιισλ.

Περηεθηηθόηεηα Pb ζηο θσηό

(mg / g θσηηθού ηζηού)
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θύιια
βιαζηός
ρίδα

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

2

4

10

30

Προζζήθε Pb ζηο δηάισκα

(κΜ)

(mg / g θσηηθού ηζηού)

Περηεθηηθόηεηα Zn ζηο θσηό

Εηθόλα 6. Η παξνπζία ηνπ κνιύβδνπ ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο.

0,6

θύιια
βιαζηός
ρίδα

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

6

12

30

100

Προζζήθε Zn ζηο δηάισκα

(κΜ)

Εηθόλα 7. Η παξνπζία ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο
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Αληίζεηα, ζην βιαζηό θαη ηε ξίδα απμαλνκέλεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κνιύβδνπ ζην
δηάιπκα, απμαλόηαλ θαη ε παξνπζία ηνπ ηόζν ζηε ξίδα όζν θαη ζην βιαζηό. Η ζρέζε
ησλ θπηηθώλ ηκεκάησλ αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ κνιύβδνπ είλαη ξίδα > βιαζηόο
> θύιια.
Η ζπγθέληξσζε ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηα αληίζηνηρα κέξε ησλ θπηώλ απεηθνλίδεηαη
ζηελ Δηθ. 7. Από όηη θαίλεηαη νη θιώλνη ηνπ Mentha spicata απνξξόθεζαλ πεξηζζόηεξν
ην κόιπβδν από ό,ηη ηνλ ςεπδάξγπξν.
Ο ςεπδάξγπξνο ζε αληίζεζε κε ην κόιπβδν, ελώ αληρλεύηεθε ζε κηθξόηεξεο
πνζόηεηεο, κπνξεί θαη δηαθηλείηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ. Σε κηθξέο ζπγθεληξώζεηο
(6κΜ θαη 12κΜ) ζπλαληάηαη πην πνιύ ζην βιαζηό θαη ζηε ξίδα. Σε πςειόηεξεο
ζπγθεληξώζεηο όκσο (30κΜ θαη 100κΜ) ε ζρέζε απηή αιιάδεη θαη ν ςεπδάξγπξνο
θπθινθνξεί πην πνιύ ζην βιαζηό θαη ζηα θύιια, ελώ ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηε ξίδα κέλεη
ζρεδόλ ζε ζηαζεξά επίπεδα.
Μηθροζθοπηθά ταραθηερηζηηθά

Καηά ηελ παξαηήξεζε ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην, έγηλαλ θαλεξέο νη βιάβεο πνπ
πξνμέλεζε ε επίδξαζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ δύν κεηάιισλ, κνιύβδνπ θαη ςεπδαξγύξνπ
ζηε θπηηαξηθή δνκή ησλ θιώλσλ ηνπ Mentha spicata.
Η Δηθ. 8 παξνπζηάδεη δύν ρισξνπιάζηεο ηνπ θπηνύ κάξηπξα πνπ βξίζθνληαη ζε δύν
γεηηνληθά θύηηαξα ηνπ δξπθαθηνεηδνύο παξεγρύκαηνο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δνκή
ησλ ζπιαθνεηδώλ ησλ grana (Α). Τα ζπιαθνεηδή είλαη δηαηαγκέλα ην έλα επάλσ ζην
άιιν ρσξίο λα ππάξρνπλ δηεπξπκέλα δηαζηήκαηα. Αθόκα μερσξίδνπλ ηα ζθαηξηθά,
ειεθηξνληθά ππθλά πιαζηνζθαηξίδηα (Β) κέζα ζην ζηξώκα ησλ νξγαληδίσλ απηώλ.
Σε αληίζεζε κε ηελ Δηθ. 8, ζηελ Δηθ. 9 θαίλεηαη ε αιιαγή ηεο δνκήο ελόο
ρισξνπιάζηε από θπηό πνπ αλαπηύρζεθε ζε δηάιπκα κε 50 κΜ κόιπβδν. Η δηεπζέηεζε
ησλ grana ζε ζεηξέο ράλεηαη, ε παξάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ ζπιαθνεηδώλ εληόο ησλ
grana δηαηαξάζζεηαη, πνιιά ζπιαθνεηδή δηνγθώλνληαη (Α), ηα πιαζηνζθαηξίδηα
εκθαλίδνληαη κεγαιύηεξα, ζθαηξηθά θαη κε κηθξόηεξε ειεθηξνληθή ππθλόηεηα, ην
ζηξώκα ηνπ ρισξνπιάζηε εκθαλίδεη αλνκνηνκνξθία ππθλόηεηαο θαη δνκήο, νη νξηαθέο
κεκβξάλεο ηνπ ρισξνπιάζηε απνδηνξγαλώλνληαη, ε πιαζκαηηθή κεκβξάλε, ν
ηνλνπιάζηεο θαη ην θπηόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ θαηαζηξέθνληαη, ελώ παξαηεξείηαη
απνθόιιεζε από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα.
Σηελ Δηθ. 10 θαίλνληαη δύν ρισξνπιάζηεο δύν γεηηνληθώλ θπηηάξσλ ελόο θπηνύ ηνπ
Mentha spicata πνπ αλαπηύρζεθε ζε δηάιπκα κε ζπγθέληξσζε 30 κΜ ςεπδάξγπξν. Τα
ζπιαθνεηδή παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθά δνκεκέλε δηάηαμε (Α) θαη κέζα ζηνπο
ρισξνπιάζηεο ππάξρεη έλαο ακπιόθνθθνο (Β).
Βέβαηα νη επηπηώζεηο ηεο επίδξαζεο ησλ δύν κεηάιισλ δελ επηθεληξώζεθαλ κόλν
ζηνπο ρισξνπιάζηεο (Α) αιιά θαη ζε άιια δσηηθά νξγαλίδηα ησλ θιώλσλ ηνπ Mentha
spicata. Η Δηθ. 11 πξνέξρεηαη από έλα θπηό ην νπνίν επηβαξύλζεθε κε 50 κΜ κόιπβδν.
Παξαηεξείηαη έλα απνδηνξγαλσκέλν κηηνρόλδξην (Β) ηνπ νπνίνπ ε κεκβξάλε έρεη
δηαξξερζεί.
Σπκπεξαζκαηηθά, παξαηεξήζεθε κηα πην ηνμηθή δξάζε ηνπ κνιύβδνπ από ό,ηη ηνπ
ςεπδαξγύξνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ζηελ πεξηεθηηθόηεηα
ηεο ρισξνθύιιεο ν ςεπδάξγπξνο παξνπζίαζε πην δξαζηηθή επίδξαζε. Όζνλ αθνξά ηε
ζπγθέληξσζε ησλ κεηάιισλ ζηα δηάθνξα θπηηθά ηκήκαηα κεηά ηελ επηβάξπλζε,
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Εηθόλα 8. Φισξνπιάζηεο ηνπ δξπθαθηνεηδνύο παξεγρύκαηνο ηνπ κάξηπξα: Α,
ζπιαθνεηδή ησλ grana. Β, πιαζηνζθαηξίδηα (x15000 θνξέο).

Εηθόλα 9. Φισξνπιάζηεο από θπηό πνπ επηβαξύλζεθε κε 50 κΜ κόιπβδν: Α,
ζπιαθνεηδή ησλ grana (x12000 θνξέο).

220

Πρακηικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοηανικής Εηαιρείας, 2002

Εηθόλα 10. Φισξνπιάζηεο θπηνύ πνπ επηβαξύλζεθε κε 30 κΜ ςεπδάξγπξν: Α,
ζπιαθνεηδή ησλ grana. Β, ακπιόθνθθνο (x9500 θνξέο).

Εηθόλα 11. Φισξνπιάζηεο: Α, κε δηεξξεγκέλν κηηνρόλδξην θαη Β, από θπηό κε
επηβάξπλζε 50 κΜ κνιύβδνπ (x15000 θνξέο).
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παξαηεξήζεθε όηη ελώ ν ςεπδάξγπξνο αληρλεύηεθε ζε όια ηα ηκήκαηα, ν κόιπβδνο δελ
κπόξεζε λα θηάζεη ζην δηάζηεκα ησλ δύν εβδνκάδσλ ζηα θύιια. Παξόια απηά ν
κόιπβδνο επέθεξε πην κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηε θπηηαξηθή δνκή ησλ θύιισλ από όηη ν
ςεπδάξγπξνο.
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Γηαηί θάποηα θύιια είλαη θόθθηλα: θύιια πιούζηα ζε αλζοθσαλίλες
κπορούλ λα ζεωρεζούλ “θύιια ζθηάς” ποσ όκως εθηίζεληαη ζηο θως
Νηξίληα Α., Πεηξνπνύινπ Γ., Ψαξάο Γ. Κ. & Μαλέηαο Ι.
Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Φπηώλ, Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιεψε
Σηελ παξνύζα κειέηε δηεξεπλήζακε ηελ ππόζεζε όηη ζηα λεαξά θόθθηλα θύιια ηνπ
είδνπο Quercus coccifera L. νη αλζνθπαλίλεο δξνπλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη ηεο
απνζηαζεξνπνηεηηθήο δξάζεο ηεο πεξίζζεηαο ηνπ θσηόο απνξξνθώληαο ην θαη
ζπγρξόλσο όηη ε θσηνζπλζεηηθή ζπζθεπή ελδερνκέλσο λα εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά
ζθηνθπιιίαο. Έηζη, ζε λεαξά πξάζηλα θαη θόθθηλα θύιια ίδηαο ειηθίαο κειεηήζεθαλ
ζπγθξηηηθά ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα επίπεδα ησλ θσηνζπιιεθηηθώλ θαη
θσηνπξνζηαηεπηηθώλ ρξσζηηθώλ θαη νη παξάκεηξνη ηνπ in vivo θζνξηζκνύ ηεο
ρισξνθύιιεο ηόζν ζε πξν-ζθνηεηληαζκέλα όζν θαη ζε πιήξσο θσηηδόκελα θύιια ζην
πεδίν. H παξνπζία ησλ αλζνθπαληλώλ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε
θάπνησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ
ζθηνθπιιίαο
ηεο
θσηνζπλζεηηθήο
ζπζθεπήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρακειώλ επηπέδσλ ησλ θσηνπξνζηαηεπηηθώλ μαλζνθπιιώλ.
Η απνξξόθεζε ηνπ θσηόο από ηηο αλζνθπαλίλεο ζηα, ππ‟ απηή ηελ έλλνηα ζεσξνύκελα,
“θύιια ζθηάο” κεηώλεη ηνλ θίλδπλν θσηναλαζηνιήο θαη ηνπο επηηξέπεη λα εθηίζεληαη ζε
πιήξεο ειηαθό θσο.

The importance of being red: anthocyanin-rich leaves can be
considered as shade leaves exposed to the sun
Drinia A., Petropoulou Y., Psaras G. K. & Manetas Y.
Laboratory of Plant Physiology, Section of Plant Biology, Department of Biology,
University of Patras, 265 00 Patras, Greece.
Abstract
We investigated the hypothesis that light attenuation by anthocyanins affords
protection against the destabilizing action of excess light, assuming also a shade
acclimation of the photosynthetic machinery in red young, fully exposed leaves of
Quercus coccifera L. Thus, morphological characteristics, photoselective and
photoprotective pigment levels, in vivo chlorophyll fluorescence parameters of predarkened and light-adapted leaves were compared in young green and red leaves of the
same age. The results indicate that the presence of anthocyanins in young exposed leaves
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is correlated with the display of some shade photosynthetic characteristics, including low
levels of photoprotective xanthophylls. Apparently, light attenuation by anthocyanins in
such „shade‟ leaves alleviates the risk of photoinhibition and allows their exposure to full
solar radiation.
Εηζαγωγή
Οη αλζνθπαλίλεο είλαη πδαηνδηαιπηέο, θιαβνλνεηδείο ελώζεηο, νη νπνίεο
ζπζζσξεύνληαη ζηα ρπκνηόπηα θαη απαληώληαη θπξίσο ζηα άλζε θαη ηνπο θαξπνύο.
Απνξξνθνύλ ζηελ ππεξηώδε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, όπσο θαη ηα ππόινηπα
θιαβνλνεηδή, αιιά θαη ζηελ νξαηή (ζην πξάζηλν). Δίλαη ππεύζπλεο, καδί κε άιιεο
ρξσζηηθέο, γηα κία πνηθηιία ρξσκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε επηθνληαζηώλ
θαη θαηαλαισηώλ, δηεπθνιύλνληαο ηελ επηθνλίαζε θαη ηε δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ.
Αλζνθπαλίλεο ππάξρνπλ ζε κηθξέο ζπγθεληξώζεηο θαη ζηα θύιια. Σπλήζσο ε παξνπζία
ηνπο είλαη παξνδηθή ζε γεξάζθνληα θύιια θαη ζε νξηζκέλα λεαξά πνπ θαίλνληαη
θόθθηλα, ελώ ηα ώξηκα είλαη πξάζηλα. Η παξνπζία ηνπο ζηα θύιια έρεη ζπζρεηηζζεί κε
ηελ πξνζηαζία απέλαληη ζε δηάθνξνπο βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο
(θπηνθαγία, πξνζβνιή από κύθεηεο, μεξαζία, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πςειέο εληάζεηο
ππεξηώδνπο αιιά θαη νξαηήο αθηηλνβνιίαο). Οη πςειέο εληάζεηο θσηόο είλαη δπλαηό λα
απνβνύλ ηνμηθέο γηα έλα θπηό όηαλ ππεξβαίλνπλ ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αθνκνίσζε ηνπ CO2 (π.ρ. θάησ από ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, μεξαζία
ή έιιεηςε ζξεπηηθώλ). Σ΄ απηή ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγνύληαη θσηννμεηδσηηθέο
ζπλζήθεο θαη απαηηνύληαη κνξθνινγηθέο ή θαη βηνρεκηθέο πξνζαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα
δηνρεηεπζεί κε αβιαβή ηξόπν ε πεξίζζεηα ηεο ελέξγεηαο δηεγέξζεσο. Οη
αιιεινκεηαηξνπέο ηνπ “θύθινπ ησλ μαλζνθπιιώλ” είλαη έλαο ηέηνηνο κεραληζκόο, πνπ
δηνρεηεύεη ηελ πεξίζζεηα ηεο ελέξγεηαο σο ζεξκόηεηα. Γελ είλαη ηπραίν όηη νη παξαπάλσ
πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη επάγνπλ θαη ηε ζπζζώξεπζε αλζνθπαληλώλ, γεγνλόο πνπ
νδήγεζε ζηελ ππόζεζε όηη νη αλζνθπαλίλεο πηζαλώο πξνζηαηεύνπλ από ηε
θσηναλαζηνιή.
Απνζπληνληζκόο κεηαμύ απνξξόθεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θσηόο κπνξεί λα
πξνθύςεη θαη ζηα λεαξά, αλαπηπζζόκελα θύιια, όπνπ ε αθνκνίσζε ηνπ CO2 είλαη
πεξηνξηζκέλε ζπγθξηλόκελε κε ηε θσηνζπλζεηηθή έθιπζε O 2. Η απνξξόθεζε ηνπ
θσηόο από ηηο αλζνθπαλίλεο ζηα αλαπηπζζόκελα, θόθθηλα θύιια είλαη πηζαλό λα
θαιύπηεη θαηά έλα κέξνο ηελ απμεκέλε αλάγθε θσηνπξνζηαζίαο πνπ εκθαλίδνπλ νη
λεαξνί, αλώξηκνη ρισξνπιάζηεο, κεηώλνληαο δξαζηηθά ηελ έληαζε θσηόο πνπ θζάλεη ζε
απηνύο θαη νδεγώληαο ζε κία ζύζηαζε θαξσηηλνεηδώλ ραξαθηεξηζηηθή ησλ
ζθηνθύιισλ. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα ειεγρζεί απηή ε ππόζεζε είλαη λα εμεηάζνπκε
λεαξά, ιεία θύιια εηδώλ πνπ εκθαλίδνπλ πνηθηινκνξθία σο πξνο ην ρξώκα κεηαμύ ησλ
αηόκσλ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Ο αείθπιινο ζθιεξόθπιινο ζάκλνο Quercus coccifera L. παξνπζηάδεη κία
πνηθηινκνξθία κεηαμύ ησλ αηόκσλ σο πξνο ην ρξώκα ησλ λεαξώλ θύιισλ (ζθνύξα
θόθθηλα έσο πξάζηλα), ελώ ηα ώξηκα θύιια θαη ησλ δύν θαηλνηύπσλ είλαη πξάζηλα.
Λόγσ ηεο αθξνπεηαιηθήο αλάπηπμεο ηα λεαξά θύιια είλαη πιήξσο εθηεζεηκέλα ζηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία. Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 16 απηνθπή
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άηνκα (8 “θόθθηλα” θαη 8 “πξάζηλα”) ηεο πεξηνρήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Σσνολικές τλωροθύλλες: πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία κε θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν (Minolta
SPAD-502, Manetas et al., 1998). Η ζπγθέληξσζή ηνπο πξνζδηνξίζζεθε θαζκαηνθσηνκεηξηθά ζε αθεηνληθά εθρπιίζκαηα (Lichtenthaler & Wellburn, 1983).
Διατωριζμός καρωηινοειδών: κε πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο (HPLC,
Thayer & Björkman, 1990; Kyparissis et al., 1995).
Προζδιοριζμός ανθοκσανινών: θάζκαηα απνξξόθεζεο (400-700 nm) ζε νμηληζκέλα
αθεηνληθά εθρπιίζκαηα (Α530, Lindoo & Caldwell, 1978).
Μέγιζηη θωηοτημική απόδοζη ηοσ θωηοζσζηήμαηος ΙΙ: θνξεηό θζνξηζκόκεηξν PEA
(Hansatech), ζε θύιια πξνζαξκνζκέλα πιήξσο ζην ζθνηάδη.
Τατύηηηα θωηοζσνθεηικής ροής e-: θνξεηό θζνξηζκόκεηξν Mini-PAM (Waltz) ζε
θσηηδόκελα θύιια θάησ από θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο πεδίνπ, ην κεζεκέξη.
Μικροζκοπικές παραηηρήζεις: ρξεζηκνπνηήζεθε νπηηθό κηθξνζθόπην ηύπνπ Zeiss,
Axiolpan. Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ρισξνθπιιώλ κε βάζε ην θζνξηζκό ηνπο ζηελ εξπζξή
πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζύζηεκα επηθζνξηζκνύ (filter set UV-G 635).
Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ANOVA tests (SPSS 9.01) θαη
ζηαηηζηηθή κνλάδα ην θπηό (n=8).
Αποηειέζκαηα – Σσδήηεζε
Τα θόθθηλα λεαξά θύιια έρνπλ ειαθξώο, αιιά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθό, κηθξόηεξν
πάρνο ζε ζρέζε κε ηα πξάζηλα ηεο ίδηαο ειηθίαο. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, πεξηέρνπλ
ζαθώο πεξηζζόηεξεο αλζνθπαλίλεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θάησ από ηελ επηδεξκίδα, ζε
δύν ζηνηβάδεο δξπθαθηνεηδνύο (άλσ) θαη κία ζηνηβάδα ζπνγγώδνπο κεζνθύιινπ (θάησ
επηθάλεηα). Οη ρισξνθύιιεο ζηα πξάζηλα θύιια θαηαλέκνληαη ζε όιν ην κεζόθπιιν,
ελώ ζηα θόθθηλα πεξηνξίδνληαη ζηηο ζηνηβάδεο πνπ δελ έρνπλ αλζνθπαλίλεο. Δπνκέλσο ε
ππθλόηεηά ηνπο ζηα θύιια απηά είλαη κεγαιύηεξε.
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Εηθόλα 1. Σπγθέληξσζε ρξσζηηθώλ ζε
λεαξά θόθθηλα θαη πξάζηλα θύιια ίδηαο
ειηθίαο. *: P<0.01, **: P<0.001

0,0

F0

Fm

Fv/Fm

Εηθόλα 2. Παξάκεηξνη ηνπ in vivo
θζνξηζκνύ ηεο ρισξνθύιιεο ζε πξνζθνηεηληαζκέλα λεαξά θύιια.*: P < 0.05,
**: P < 0.001.
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Σπγρξόλσο ηα θόθθηλα θύιια εκθαλίδνπλ:
- ρακειόηεξν ιόγν ρισξνθύιιεο α/β, πνπ ππνδεηθλύεη κία κεγαιύηεξε αλαινγία
θσηνζπιιεθηηθώλ ζπκπιόθσλ πξνο θσηνρεκηθά θέληξα
- ρακειόηεξα πνζά λενμαλζίλεο θαη β-θαξσηηλίνπ θαη, ηδηαίηεξα,
- ιηγόηεξα θαξσηηλνεηδή ηνπ “θύθινπ ησλ μαλζνθπιιώλ”. Δπνκέλσο, παξνπζηάδνπλ
έλα έιιεηκκα αβιαβνύο δηνρέηεπζεο ηεο πεξίζζεηαο ηεο ελέξγεηαο δηεγέξζεσο (Δηθ. 1).
Παξνπζηάδνπλ επίζεο ειαθξώο πςειόηεξεο ηηκέο κέγηζηεο θσηνρεκηθήο απόδνζεο
ηνπ PS ΙΙ (Fv/Fm), πςειόηεξεο ηηκέο F0 (ηνπ αξρηθνύ θζνξηζκνύ, πνπ νθείιεηαη ζε
δηέγεξζε ησλ ρισξνθπιιώλ ηεο θσηνζπιιεθηηθήο θεξαίαο) θαη πςειόηεξεο ηηκέο Fm
(ηνπ κέγηζηνπ θζνξηζκνύ, όηαλ όια ηα θσηνρεκηθά θέληξα έρνπλ αλαρζεί).
Υςειόηεξν F0 θαη Fm έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα
ρισξνθπιιώλ θαη ην κεγαιύηεξν κέγεζνο θσηνζπιιεθηηθώλ θεξαηώλ ηνπ
θσηνζπζηήκαηνο ΙΙ (Δηθ. 2).
Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3Α, ηα λεαξά θόθθηλα θύιια εκθαλίδνπλ κία
κεγαιύηεξε θσηνρεκηθή απόδνζε ζε όιεο ηηο εληάζεηο πξνζπίπηνπζαο νξαηήο
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Εηθόλα 3. Φσηνρεκηθή απόδνζε ηνπ θσηνζπζηήκαηνο ΙΙ (Α) θαη ηαρύηεηα
θσηνζπλζεηηθήο ξνήο e- (Β) ζε θσηηδόκελα, λεαξά θόθθηλα θαη πξάζηλα θύιια.
αθηηλνβνιίαο. Φσηνζπλζεηηθά, ηα θόθθηλα θύιια ππεξηεξνύλ ζηηο πςειέο εληάζεηο
θσηόο ελώ αληίζεηα ηα πξάζηλα αληαπεμέξρνληαη θαιύηεξα ζηηο ρακειέο εληάζεηο
θσηόο (Δηθ. 3Β).
Με βάζε ηα απνηειέζκαηά καο, δελ κπνξνύκε λα απνδώζνπκε έλα πξνζαξκνζηηθό
πιενλέθηεκα ζηελ παξνπζία αλζνθπαληλώλ ζηα λεαξά θύιια, εάλ ζεσξήζνπκε ην θάζε
άηνκν κεκνλσκέλα. Φαίλεηαη, σζηόζν, όηη ε παξνπζία ησλ αλζνθπαληλώλ έρεη κία
πξνζαξκνζηηθή αμία γηα ην Q. coccifera ζε επίπεδν πιεζπζκνύ.
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Abstract
During a short field trip in spring 1999 and 2001 two alkali areas were visited in
North Greece (East and Central Macedonia) for bryophyte collections. A coastal and a
continental area were investigated and their floristic elements were compared with data
from Hungary and Spain. The bryophyte vegetation of the alkali areas in the different
countries are similar. There are several constant elements of this vegetation, which can
tolerate the extreme salt content of the soil and the dryness. Most of the species are
ephemeral or belong to colonists that are well adapted to changing habitats or
periodically suitable environmental conditions. Submediterranean elements are in high
percentage, but the species of European temperate zone predominate. This kind of
bryophyte vegetation is very unique and worth of protection.

Βρσόφστα από δύο αλατούτες περιοτές της Βορείοσ Ελλάδας
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Περίληυη
Σε κία ζύληνκε εξγαζία πεδίνπ ηελ άλνημε ηνπ 1999 θαη ηνπ 2001 επηζθεθζήθακε
δύν αιαηνύρεο πεξηνρέο ηεο Βνξείνπ Ειιάδαο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή
Μαθεδνλία. Μειεηήζεθαλ κία παξάθηηα θαη κία επεηξωηηθή πεξηνρή θαη ηα δεδνκέλα
ζπγθξίζεθαλ κε αλάινγα δεδνκέλα ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο. Η βξπνθπηηθή
βιάζηεζε ηωλ αιαηνύρωλ πεξηνρώλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ρώξεο είλαη παξόκνηα. Υπάξρνπλ
αξθεηά ζηαζεξά ζηνηρεία απηήο ηεο βιάζηεζεο, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηελ
εμαηξεηηθά απμεκέλε αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ μεξαζία. Τα πεξηζζόηεξα από ηα
είδε είλαη εθήκεξα ή είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηαζεξέο απνηθίεο θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα
ζηηο αιιαγέο ηωλ ελδηαηηεκάηωλ ή ζηηο πεξηνδηθά θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο. Τα ππνκεζνγεηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ κεγάιν πνζνζηό, αιιά
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θπξηαξρνύλ ηα είδε ηεο επεηξωηηθήο δώλεο ηεο Επξώπεο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε
βξπνθπηηθή βιάζηεζε είλαη κνλαδηθή θαη αμίδεη πξνζηαζίαο.
Introduction
There are only a few papers on bryophytes of Northern Greece and this is the first
time that bryophytes of salt-affected areas are investigated. These areas are occupied by
halophytic vegetation. The most important factors for the formation of this vegetation
type are a relatively high level of saline groundwater and an arid or semiarid climate.
The plant communities are arranged characteristically in levels, in close correlation with
the microhabitat relief, water regime and soil, and result in a mosaic like appearance of
the vegetation. Bryophytes appear mainly in spring in these habitats, on open soil among
tussocks and in the intermediate zone of different vegetation types. In this paper a
coastal and a continental area are investigated and compared with related data from other
European countries.
Investigated area and method
The first site (Site A, Fig. 1) investigated was the Strymon river delta, together with
the Touzla lagoon, which lie in NE Greece (East Macedonia, southern part of the Serres
Prefecture). The delta occupies an area of about 1300 ha. The river has its source in
Bulgaria and flows into Strymonikos Gulf in Greece (Psilovikos 1988, Tsiouris &
Gerakis 1991).
The Strymon river delta has great ecological importance due to its habitat diversity.
The wetland was included in the ‘Natura 2000’ project (Karagiannakidou et al. 2000).
Bryophyte collection was made at the southern part of the estuaries, south of the
international road ‘Egnatia’ from Thessaloniki to Kavala. Samples were taken at Nea
Kerdylia and Touzla villages in different vegetation units of Juncetalia maritimi,
Arthrocnemetalia fruticosi and Agropyrion juncei in March 1999 and 2001.

Figure 1. Location of collecting sites. A, Strymon river delta, B, Vromolimnes
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The second area (Site B, Fig. 1) was the former ‘Vromolimnes’ (Mavrouda and
Lantza lakes) which are located at NC Greece (Central Macedonia, Prefecture of
Thessaloniki), at an altitude of 340 m. The lakes are situated in a deep hollow
surrounded by the Mts. Vertiskos, Kerdylia and Volvi.
Earlier, several halophytic vegetation types were described from this area by
Babalonas et al. (1980). The existing vegetation is considered a relict of a former rich
coastal vegetation, when, during the Pleistocene period, the sea invaded the basin
through a small, tectonic valley with a SE-NW direction (Psilovikos et al. 1978).
Nowadays, due to the draining process finished in 1966, most of the area is used for
agriculture, although the chemical data of the lakes and the remaining water in the
draining channels still indicate high average concentrations of Na+ and Cl- ions,
fluctuating from 43.5 to 49.9me/l Cl- (max 186.3me/l) and 61.2 to 75.6 me/l Na + (max
266.0me/l), according to Simeonakis (1975). Due to changes of land use only some
fragmented remnants of halophytic vegetation can still be recognised.
At Vromolimnes the collection was made in March 1999 on the way from Mavrouda
to Xiropotamos village, on the north-western bank of former Lantza lake, in fragmented
stands and in a semicultivated area where Puccinellia and Agropyron predominated. The
place seemed that had been ploughed earlier and perhaps abandoned. Around these two
100 m x 200 m small stands there are cultivated fields.
The climate of both areas belongs to the mesotherm type [C] and more specifically to
type Csa, i.e. Mediterranean climate with soft winters and dry, warm summer (mean
temperature of the warmest month of the year is higher than 22 oC, Balafoutis 1977). The
mean average temperature is 15-16o C. The annual precipitation at Site A ranges between
500-600 mm, while at Site B it is slightly higher ranging from 600-700 mm. At both
sites mean maximum of rain occurs during end of spring/beginning of summer, and the
mean minimum during August.
In the floristic analysis the nomenclature and European distribution of the bryophytes
is given according to Düll (1983, 1984, 1985) and life strategy of the species according
to Orbán (1984).
Results - Discussion
Among the bryophytes inhabiting salt-affected (alkali or salty) areas the Pottiaceae
species (Pottia spp., Phascum spp., Babula spp., Didymodon spp.) can be found in high
numbers (Tab. 1).
The members of this group are adapted to the extreme dry and hot climatic
conditions. They avoid desiccation with the help of their morphological and anatomical
features that promote water uptake and storage, or restrict water loss. On drying, the
leaves become crisped and contorted to impede the water loss. The leaves of these taxa
have recurved margins and papillose surfaces. The papillae and the recurved leaf
margins accelerate the spread of the water over leaf surfaces. This helps faster water
uptake when water is available. The Pottiaceae species are frequent elements of the
maquis and phrygana vegetation types as well.
Comparing the bryophyte vegetation of alkali or salty areas of different countries it
can be seen that Pottia spp., Phascum cuspidatum, Barbula unguiculata, Didymodon
spp., Bryum bicolor, species of Bryum erythrocarpum complex and Funaria
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Hepaticae
Fossombronia
caespitiformis
Musci
Pottia bryoides
Pottia commutata
Pottia crinita
Pottia davalliana
Pottia intermedia
Pottia lanceolata
Pottia starkeana
Pottia truncata
Phascum curvicolle
Phascum cuspidatum
Phascum floerkeanum
Pterygoneurum ovatum
Pterygoneurum subsessile
Crossidium crassinerve
Acaulon triquetrum
Aloina ambigua
Barbula convoluta
Barbula unguiculata
Didymodon fallax
Didymodon luridus
Didymodon tophaceus
Didymodon vinealis
Pseudocrossidium
hornschuchianum
Tortula atrovirens
Tortula muralis
Tortula ruralis
Pleurochaete squarrosa
Weisia longifolia
Bryum algovicum
Bryum argenteum
Bryum bicolor
Bryum caespiticium
Bryum capillare

Codoniaceae

Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Pottieae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Barbuleae
Pottiaceae, Trichostomoideae
Pottiaceae, Trichostomoideae
Bryaceae
Bryaceae
Bryaceae
Bryaceae
Bryaceae

Spain

Hungary

Mavroda
Greece (B)

Family, Order

Strymon
Greece (A)

Table 1. The comparison of bryophyte species compositions of Greek, Hungarian and
Spanish salt-affected areas.
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Bryum torquescens
Bryum klingraeffii
Bryum radiculosum
Bryum rubens
Bryum ruderale
Bryum subapiculatum
Bryum violaceum
Enthosthodon hungaricus
Funaria hygrometrica
Dicranella howei
Dicranella varia
Brachythecium albicans
Brachythecium mildeanum
Brachythecium rutabulum
Homalothecium lutescens
Rhynchostegium
megapolitanum
Thuidium abietinum
Drepanocladus aduncus
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Bryaceae
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Bryaceae, B. erythrocarpum complex
Funariaceae
Funariaceae
Dicranaceae
Dicranaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Thuidiaceae
Amblystegiaceae

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

Hungary: Danube-Tisza Interfluve, alkali lakes of Kiskunság near Fülöpszállás and
Szabadszállás villages (Papp 2002)
Spain: Navarra, alkali area near Sesma village (Garcia Gomez & Fuertes Lasala 1980)
hygrometrica are constant elements in the bryophyte vegetation of these areas.
The life strategy pattern (Fig. 2) shows that most of the species are quick colonists.
The percentage of annual shuttle and short-leaved shuttle species is also high. These
species are adapted to changing habitats or periodically suitable environmental
conditions (During 1979). During spring large territories of the salt-affected areas are
under water, as the soil cannot absorb the rainfall. Later, when the soil progressively
dries out, ephemeral and colonist bryophyte species appear. These are usually minute
plants. They are capable of quickly occupying newly formed habitats as open soil among
tussocks. The size of the population can be very variable in different years, because the
appearance of the species is strongly connected with the weather conditions as e.g., the
duration and quantity of rains, which also influence the desiccation of the soil.
There are two ways of adaptation that promote quick colonisation.
1. The spore production of Pottia, Phascum and Pterygoneurum species is quick and
intensive. These taxa can always be found with sporophytes. After emitting spores they
usually dry out and die in summer, but can very rapidly reappear from the spore bank
following autumn rains and during next spring. These are the shuttle species.
2. Many colonists, for example the Bryum species, produce a huge number of
reproductive propagules. The species of Bryum erythrocarpum complex have rhizoid
gemmae, while Bryum bicolor has axillary propagules. These species with the help of
propagules can colonise suitable habitats very quickly when the environmental
conditions are once again favourable.
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Figure 2. Life strategy pattern of the bryophyte florae of Greek, Hungarian and Spanish
salt-affected areas [F – fugitive, C – colonist, AS – annual shuttle, SL – short lived
shuttle, P – perennial].

Figure 3. European distribution character pattern of the bryophyte florae of Greek,
Hungarian and Spanish salt-affected areas.
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In Hungary and in Spain some perennial species can be found as well. These are
pleurocarpic species, which form big patches or mats. Compared to the previous taxa
they are usually larger plants that are not well adapted to the dry conditions. They prefer
slightly shady habitats and occupy the places of higher elevation with lower salt content.
In Hungary several such species can be found in alkali areas, but the climate in this
region is continental.
The European distribution pattern of the bryophyte vegetation is also characteristic
(Fig. 3). Submediterranean elements occur in high percentage in alkali or salty areas.
Mediterranean elements are characteristic in Strymon delta and Spain. There are several
species with oceanic (atlantic) distribution and some continental elements in the
Hungarian alkali areas and in Mavrouda. But in both cases the species of European
temperate zone predominate. A few boreal or subboreal elements appear in Hungary.
The bryophyte vegetation of alkali areas of different countries is similar. There are
several constant elements of the vegetation, which can tolerate the extreme salt content
of the soil and the dry conditions. There are some species, which are mainly
characteristics of alkali areas (e.g. Pottia davalliana, Enthosthodon hungaricus). The rest
of the species are common ones that are shared with maquis, phrygana and open
grassland, as most of the species of Pottiaceae family. Some nitrophilous species also
appear (e.g. Funaria hygrometrica, Bryum bicolor).
The bryophyte vegetation of alkali areas is very unique and valuable. Enthosthodon
hungaricus is included in the Red Data Book of European Bryophytes (ECCB 1995), in
the rare category. The protection of alkali areas is of great importance as these habitats
are threatened in Greece because of the agricultural activity, overgrazing, the absence of
sewage system and the overuse of pesticides and fertilisers which leads to the pollution
of soil water.
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Εθηίκεζε επηπέδφλ τιφροθύιιες, Mg θαη Fe ζηελ πορηοθαιηά
(Citrus sinensis L., Οηθ. Rutaceae) κε ηε τρήζε θορεηού
τιφροθσιιόκεηροσ θαη ζσζτεηηζκός κε ηο ρσζκό θφηοζύλζεζες
Παπαγεσξγίνπ Α.1, Τεξδόπνπινο Ζ.1, Καηζαιήξνπ Δ.2,
Σαιάραο Γ.3 & Σακαξάο Γ.2
1

Τκήκα Αλζνθνκίαο-Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ, ΤΔΗ Ζπείξνπ, Άξηα.
2
Τκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, ΤΔΗ Ζπείξνπ, Άξηα.
3
Τκήκα Θεξκνθεπηαθώλ Καιιηεξγεηώλ & Αλζνθνκίαο, ΤΔΗ Μεζνινγγίνπ.
Περίιευε
Ζ ρξήζε ησλ θνξεηώλ ρισξνθπιιόκεηξσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηνινγηθήο
θαηάζηαζεο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο.
Θειήζακε λα ειέγμνπκε αλ νη κεηξήζεηο ζηνλ αγξό κε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν
SPAD-502 κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ δείθηε γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ρισξνθύιιε
(εθρπιηδόκελε κε DMSO) θαη ηελ θσηνζπλζεηηθή ηαρύηεηα ηεο πνξηνθαιηάο (Citrus
sinensis L.), ε νπνία κεηξήζεθε κε ην θνξεηό όξγαλν κέηξεζεο ηεο θσηνζύλζεζεο LCi
ηεο ADC.
Δπηπιένλ ζπζρεηίζακε απηέο ηηο κεηξήζεηο κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ζε νιηθό Mg θαη Fe
ησλ θύιισλ (μεξή θαύζε), ώζηε λα ειέγμνπκε ηε δπλαηόηεηα εθηίκεζεο ηεο ζξεπηηθήο
θαηάζηαζεο ηεο πνξηνθαιηάο ζε απηά ηα ζηνηρεία θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν (Shaahan
M. M., El-Sayed A. A., Abou El-Nour E. A. A.1999).
Πξνέθπςε όηη ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρισξνθύιιεο θαη ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηαρύηεηαο, κηαο θαη νη
ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο είλαη ζεηηθέο θαη κε πςειό ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο (r2 = 0,940 θαη r2 = 0,669 αληίζηνηρα). Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ
κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ Mg θαη Fe δελ έδσζαλ
ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα (r2 = 0,022 θαη r2 = 0,040 αληίζηνηρα) θαη πξνο ην παξόλ
δελ κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη εθαξκνγέο ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα επεθηαζνύλ θαη
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ζε Mg θαη Fe γηα ηελ πνξηνθαιηά.

Estimation of the levels of chlorophyll, Mg and Fe in Citrus sinensis
L., f. Rutaceae with the use of the portable chlorophyll meter and
correlation with the rate of photosynthesis
Papageorgiou E.1, Τerzopoulos I.1, Κatsalirou E.2, Salahas G.3 & Samaras Y.2
1

Floriculture –Landscape Architecture faculty, TEI Epirus, Arta.

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

237

2

3

Plant Production Faculty, TEI Epirus, Arta.
Greenhouse Cultivations & Floriculture faculty, TEI Mesolongiou.

Abstract
The use of the portable chlorophyll meter to estimate the physiological status of
arable plants is becoming more and more popular.
We wanted to check if the field measurements with the portable chlorophyll meter
SPAD-502 can be used as an indicator of the chlorophyll concentration (extracted with
DMSO) and the photosynthetic speed in Citrus sinensis L., as it was measured with the
portable apparatus LCi of ADC.
We correlated those measurements with the concentrations of total Mg and Fe in the
leaves (dry digestion), in order to check the possibility to estimate the nutritional status
of citrus in Mg and Fe during the growing season. (Shaahan et al. 1999).
The results showed that the portable chlorophyll meter SPAD-502 can be used for the
estimation of chlorophyll content and the photosynthetic speed, since the linear
correlation coefficients (r2) are 0,940 and 0,669 respectively. The correlation coefficients
between the measurements of SPAD-502 and the concentrations of Mg and Fe were 0,
944 and 0,040 respectively. According to these results we can’t assert that the
applications of the apparatus can be expanded for the evaluation of the nutritional status
in Mg and Fe at citrus.
Εηζαγφγή
Ζ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε ρισξνθύιιε απνηειεί δείθηε γηα ηελ ζσζηή ζξέςε
ησλ θπηώλ θαη θξηηήξην γηα πηζαλέο επεκβάζεηο θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν, ώζηε λα
πξνιεθζνύλ πξνβιήκαηα ζξέςεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο.
Τν θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 ηεο Minolta παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα
πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ρισξνθπιιώλ ζηα θύιια, αθνύ πξώηα
βαζκνλνκεζεί κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θακπύιεο αλαθνξάο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο δηαθόξσλ θαιιηεξγεηώλ (κάλγθν, καληαξηληά,
ακπέιη, γθνπάβα θ.ά.).
Σθνπόο καο ήηαλ λα βαζκνλνκήζνπκε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502
ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο
ηεο πνξηνθαιηάο (Citrus sinensis L.) θαη λα ειεγρζεί αλ από ηηο ελδείμεηο ηνπ κπνξνύλ
λα εθηηκεζνύλ ηα επίπεδα Mg θαη Fe ζην θπηό, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη πηζαλά
πξνβιήκαηα ζξέςεο.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Πξαγκαηνπνηήζακε κεηξήζεηο ζε θπηά πνξηνθαιηάο, ζε νπσξώλεο ηεο Άξηαο,
εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πνπ παξνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδώλ
ζηελ πεξηνρή.
Ζ έληαζε ηνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο ζηα θύιια ησλ θπηώλ πνξηνθαιηάο κεηξήζεθε κε
ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 ηεο Minolta. Οη ελδείμεηο ιακβάλνληαλ
πξσηλέο ώξεο θαη ειήθζεζαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ. Κάζε
κέηξεζε πεξηειάκβαλε ηηο ελδείμεηο 30 δεηγκάησλ.
Δξγαζηεξηαθά νη ρισξνθύιιεο εθρπιίζηεθαλ κε DMSO θαη ν αλαιπηηθόο ηνπο
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Εηθόλα 1. Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ηεο εθρπιηδόκελεο
ρισξνθύιιεο (κg cm-2)
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Εηθόλα 2. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 κε ην ξπζκό θσηνζύλζεζεο (κmol
m-2 s-1)
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Εηθόλα 3. Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ζπγθεληξώζεσλ νιηθνύ
Mg (mg kg-1) ζηα θύιια.
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Εηθόλα 4. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ νιηθνύ Fe
(mg kg-1) ζηα θύιια.
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Εηθόλα 5. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ
θπζηνινγηθά ελεξγνύ Fe (mg kg-1) ζηα θύιια.
πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε κέηξεζε ζην θαζκαηνθσηόκεηξν ζηα 648 θαη 665 nm.
Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο έγηλε κε ην θνξεηό όξγαλν κέηξεζεο
ηνπ ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο LCi ηεο ADC, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ ελζσκάησζε CO 2 αλά
κνλάδα ρξόλνπ θαη επηθαλείαο (κmol CO2 m-2 s-1).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε νιηθό Mg θαη Fe ζηα θύιια έγηλε
μεξή θαύζε (500 νC) θαη ν αλαιπηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε
κέηξεζε ζηελ αηνκηθή απνξξόθεζε (AAS).
Δπηπιένλ, κεηξήζεθε ν Fe, (εθρύιηζε κε HCl 1N) πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε
ηελ ζύλζεζε ρισξνθύιιεο ζηα θύιια (θπζηνινγηθά ελεξγόο).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Οη ελδείμεηο ηνπ SPAD-502 θπκαίλνληαλ κεηαμύ 5,1 θαη 67,3. Οη αληίζηνηρεο
ζπγθεληξώζεηο ηεο εθρπιηδόκελεο κε DMSO ρισξνθύιιεο, θπκαίλνληαη από 0,608
κg/cm2, έσο 39,877 κg/cm2 θπιιηθήο επηθαλείαο. H πνιπσλπκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ
ηνπο πξνέθπςε ζεηηθή θαη κε πςειό ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Δηθ. 1). Γειαδή, νη
ελδείμεηο ηνπ θνξεηνύ ρισξνθπιιόκεηξνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
έκκεζε εθηίκεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θπηώλ ζε ρισξνθύιιε.
Ζ ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ κε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν θαη
θσηνζπλζεηηθήο ηαρύηεηαο πξνέθπςε ζεηηθή (Δηθ. 2). Δπίζεο, ζεηηθή είλαη θαη ε
ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο εθρπιηδόκελεο ρισξνθύιιεο θαη ηνπ ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο (r 2 =
0,669). Σπλεπώο, νη κεηξήζεηο κε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θξηηήξην θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ζηελ
πνξηνθαιηά θαη κε παξαπέξα δηεξεύλεζε (ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα Ν, Fe θαη Mg) σο
έλδεημε γηα ηε ζξεπηηθή ηεο θαηάζηαζε (Markwell et al. 1995).
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Τα απνηειέζκαηα από ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ κε ην θνξεηό
ρισξνθπιιόκεηξν θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζε νιηθό Mg θαη Fe ζηα θύιια
παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθ. 3 θαη 4. Τόζν γηα ην Mg όζν θαη γηα ην Fe νη ζπζρεηίζεηο
εκθαλίδνληαη κε αξλεηηθή θιίζε, ρσξίο όκσο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (r2 = 0,022
θαη r2 = 0,040 αληίζηνηρα) θαη βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ
εξεπλεηώλ. Όκνηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηξήζεσλ
κε ην SPAD-502 θαη ηνπ θπζηνινγηθά ελεξγνύ Fe (r 2 = 0,394, Δηθ. 5) δελ εκθαλίδνπλ
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα. Ίζσο ε επνρή ηνπ δεηγκαηνιεςίαο (πιήξεο βιαζηηθή
αλάπηπμε, άξα θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ Mg θαη Fe γηα ηελ ζύλζεζε ηεο
ρισξνθύιιεο), ν κηθξόο αξηζκόο δεηγκάησλ θαη ε ειηθία ησλ θύιισλ, ή θαη
αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κε άιια ζξεπηηθά (π.ρ. Ν) λα ζπληέιεζαλ ζηα κε ελζαξξπληηθά
απνηειέζκαηα απηώλ ησλ ζπζρεηίζεσλ (Fumiomi & Tworkoski 1999).
Σσκπεράζκαηα
Τν θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εύθνια θαη
γξήγνξα θαη λα δώζεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ έκκεζν ππνινγηζκό (κε ηελ
επίιπζε απιώλ εμηζώζεσλ) θαη ησλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ ησλ ρισξνθπιιώλ θαη ζηελ
πνξηνθαιηά ζε ζπλζήθεο αγξνύ (Καπόηεο et al. 2002).
Οη ελδείμεηο ηνπ κπνξνύλ επίζεο λα δώζνπλ έκκεζε εθηίκεζε γηα ην ξπζκό
θσηνζύλζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε θαηάζηαζε ζξέςεο ηεο πνξηνθαιηάο. Μπνξνύλ
αθόκε λα έρνπλ θαη πξνεηδνπνηεηηθό ραξαθηήξα γηα ηνπο παξαγσγνύο-ρξήζηεο γηα
ηπρόλ θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ζηε ζξέςε, όηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρύηεηα
θσηνζύλζεζεο ή κε ηε ζπγθέληξσζε ρισξνθύιιεο ζηα θπηά.
Από ηα έσο ηώξα απνηειέζκαηα δελ επηβεβαηώλεηαη ν ηζρπξηζκόο όηη νη ελδείμεηο
ηνπ SPAD-502 κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αζθαιέο θξηηήξην γηα ηελ δηάγλσζε
πξνβιεκάησλ ζξέςεο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα ην Mg ή ην Fe θαη ε ππόζεζε απηή
ρξεηάδεηαη επηπιένλ έξεπλα.
Ζ έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΤΔΗ Ζπείξνπ.
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Επίδξαζε ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνξίνπ ζηα θύιια ηεο καληαξηληάο
θιεκεληίλεο (Citrus clementina)
Παπαδάηδξ Ι.1, Γδιάζδ Κ.1, Θενζόξ Ι.1, Γζακκαημύθα Α.2 & Μπμγαιπαθίδδξ Α.2
1

Δνβαζηήνζμ Γεκδνμημιίαξ, Τιήια Γεςπμκίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ
Θεζζαθμκίηδξ, 541 24 Θεζζαθμκίηδ.
2
Δνβαζηήνζμ Βμηακζηήξ, Τιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ,
541 24 Θεζζαθμκίηδ.
Πεξίιεψε
Μεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηδξ πενίζζεζαξ ημο αμνίμο ζημ ενεπηζηό δζάθοια, οπό
ζοκεήηεξ εενιμηδπίμο, ζε δζάθμνα θοζζμθμβζηά (ζοβηέκηνςζδ ηαζ θεμνζζιόξ
πθςνμθύθθδξ) ηαζ ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ θύθθςκ ηδξ ιακηανζκζάξ
ηθδιεκηίκδξ, ειαμθζαζιέκδξ ζηα οπμηείιεκα κενακηγζά ηαζ Swingle citrumelo.
Τα μναηά ζοιπηώιαηα ηδξ ημλζηόηδηαξ ημο αμνίμο ήηακ ειθακή ζηα παθαζόηενα
θύθθα ηςκ θοηώκ, εκώ απμοζίαγακ από ηα κέα. Απμηέθεζια ηδξ ημλζηόηδηαξ ημο αμνίμο
ήηακ δ ιείςζδ ημο ζοκμθζημύ πάπμοξ ηςκ θύθθςκ, ελαζηίαξ ηονίςξ ηδξ ιείςζδξ ημο
πάπμοξ ημο ζπμββώδμοξ πανεβπύιαηόξ ημοξ. Η ημλζηή επίδναζδ ημο αμνίμο
πενζμνίζηδηε ζηα ηύηηανα ημο ιεζμθύθθμο, ηςκ μπμίςκ ημ πνςηόπθαζια
απμδζμνβακώεδηε. Παναηδνήεδηε επίζδξ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνμθύθθδξ
ηαεώξ ηαζ ιείςζδ ηςκ θόβςκ Fv/Fm ηαζ Fv/F0. Τμ οπμηείιεκμ κενακηγζά ζε ζπέζδ ιε ημ
Swingle citrumelo αύλδζε ηδκ εοαζζεδζία ηςκ παναπάκς θοζζμθμβζηώκ παναιέηνςκ
ζημ αόνζμ.

Boron toxicity effects on clementine leaves (Citrus clementina)
Papadakis I.1, Dimassi K.1, Therios I.1, Giannakoula A.2 & Bosabalidis A.2
1

Laboratory of Pomology, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Greece.
2
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Greece.

Abstract
A greenhouse experiment was carried out in order to study the effects of excess
boron on various physiological (chlorophyll concentration and fluorescence) and
anatomical characteristics of clementine mandarin leaves grafted on sour orange or
Swingle citrumelo rootstocks.
The symptoms of boron toxicity were present in the old leaves, whereas they were
absent in the young ones. Increased boron concentration in the nutrient solution brought
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about a decrease of leaf thickness mainly due to reduced spongy parenchyma thickness.
Excess boron further resulted in protoplasm disorganization of mesophyll cells and in the
decrease of chlorophyll concentration and fluorescence parameters (F v/Fm and Fv/F0).
Εηζαγωγή
Γεκ οπάνπμοκ ανηεηά δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο αμνίμο ζηδκ ακαημιία ημο
θύθθμο ηαζ ζηζξ θςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςημζύκεεζδξ (Kastori et al. 1995). Κάης
από άνζζηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηώκ ζοκεήηεξ, ημ ηιήια ηδξ πνμζθδθεείζαξ από ηδ
πθςνμθύθθδ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ (εκένβεζαξ), πμο εηπέιπεηαζ ιε ηδ ιμνθή θεμνζζιμύ,
είκαζ ιζηνό. Ωζηόζμ, ζηζξ πενζπηώζεζξ εηείκεξ πμο ηα θοηά ηαηαπμκμύκηαζ από δζάθμνα αίηζα,
μ θεμνζζιόξ ηςκ ιμνίςκ ηδξ πθςνμθύθθδξ αολάκεζ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα παναηδνμύκηαζ
αθθαβέξ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο: ανπζηόξ-ιδ ιεηααθδηόξ θεμνζζιόξ (F0), ιέβζζηδ ηζιή ημο
θεμνζζιμύ (Fm), ιεηααθδηόξ θεμνζζιόξ (Fv = Fm - F0), Fv/Fm ηαζ Fv/F0 (Lichtenthaler &
Rinderte 1988). Ο θόβμξ Fv/Fm πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ςξ δείηηδξ, ιε ημκ μπμίμ πενζβνάθεηαζ
δ ιέβζζηδ δοκαηή απόδμζδ ηςκ θςημπδιζηώκ ακηζδνάζεςκ ηαζ οπό ζδακζηέξ ζοκεήηεξ έπεζ
ιζα ιέζδ ηζιή 0,83 (Bjorkman & Demming 1987). Η ιείςζδ ημο θόβμο Fv/Fm ζδιαίκεζ όηζ ηα
θοηά ανίζημκηαζ ζε ζοκεήηεξ ηαηαπόκδζδξ (Larsson et al. 1998), εκώ δ ιείςζδ ημο Fv/F0
δείπκεζ όηζ έπεζ οπμζηεί γδιία δ δμιζηή αηεναζόηδηα ηςκ εοθαημεζδώκ ηςκ πθςνμπθαζηώκ
(Havaux & Lannoye 1985, Pereira et al. 2000).
Σημπόξ ηδξ πανμύζαξ ένεοκαξ ήηακ κα ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηδξ ημλζηόηδηαξ ημο αμνίμο
ζημ θεμνζζιό ηδξ πθςνμθύθθδξ, ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ, ζηδκ ακαημιία ηςκ
θύθθςκ ηδξ ηθδιεκηίκδξ ηαζ ζε δζάθμνεξ ιμνθμιεηνζηέξ παναιέηνμοξ ημοξ.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Ωξ θοηζηό οθζηό πνδζζιμπμζήεδηε δ ιακηανζκζά ηθδιεκηίκδ (Citrus clementina, var.
SRA 63) πμο ήηακ ειαμθζαζιέκδ ζηα οπμηείιεκα κενακηγζά (Citrus aurantium) ηαζ
Swingle citrumelo (Poncirus trifoliata x C. paradisi). Τα δεκδνύθθζα, δθζηίαξ 2 εηώκ,
ηαθθζενβήεδηακ, οπό ζοκεήηεξ εενιμηδπίμο, ζε αδνακέξ οπόζηνςια άιιμο : πενθίηδ
(1:1) ηαζ ανδεύμκηακ βζα 204 διένεξ ιε 50% ενεπηζηό δζάθοια Hoagland No.2
(Hoagland & Arnon 1950), ηνμπμπμζδιέκμ ςξ πνμξ ημ αόνζμ. Τμ πεζναιαηζηό ζπέδζμ
πενζεθάιαακε ζοκμθζηά 20 θοηά, δδθαδή 2 ζοβηεκηνώζεζξ αμνίμο (0,25 ηαζ 2,50 mg l-1),
2 οπμηείιεκα (κενακηγζά, Swingle citrumelo) ηαζ 5 επακαθήρεζξ ακά πενίπηςζδ αμνίμο
ηαζ οπμηείιεκμ.
Ο θεμνζζιόξ ηδξ πθςνμθύθθδξ ηςκ παθαζώκ θύθθςκ (δθζηίαξ > 2,5 ιδκώκ) όθςκ ηςκ
θοηώκ ιεηνήεδηε ιε ηδ ζοζηεοή Hansateck 2.02 (Plant Efficiency Analyzer), 80 ηαζ 120
διένεξ από ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ, ηαεώξ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο (204δ διένα). Σημ ηέθμξ
ημο πεζνάιαημξ ιεηνήεδηε επίζδξ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ ηςκ θύθθςκ. Η
εηπύθζζή ηδξ έβζκε ιε δζάθοια αζεακόθδξ (96%) ζε οδαηόθμοηνμ (78 oC) ηαζ ηα
απμηεθέζιαηα εηθνάζηδηακ ζε mg g-1 λ.α., ζύιθςκα ιε ηζξ ελζζώζεζξ ηςκ Wintermans &
Mots (1965). Τέθμξ, βζα ηδκ ακαημιζηή ιεθέηδ ηςκ θύθθςκ ιζηνά ημιιάηζα ημοξ
ζηενεώεδηακ ιε βθμοηανζηή αθδεΰδδ ηαζ ηεηνμλείδζμ ημο μζιίμο ηαζ εβηθείζηδηακ ζε νδηίκδ
Spurr (1969). Με ηδ πνήζδ οπενιζηνμηόιμο Reichert Om U2 εθήθεδζακ εβηάνζζεξ ημιέξ
πάπμοξ 2 ιm, μζ μπμίεξ πνώζηδηακ ιε 1% ηοακμύ ηδξ ημθμοσδίκδξ ζε 1% αόναηα ηαζ
θςημβναθήεδηακ ζε μπηζηό ιζηνμζηόπζμ (Zeiss III photomicroscope).
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Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Οζ πανάιεηνμζ ημο θεμνζζιμύ ηδξ πθςνμθύθθδξ (Fv/Fm, Fv/F0) δεκ επδνεάζηδηακ
ζδιακηζηά από ημ αόνζμ ή από ημ οπμηείιεκμ, ιέπνζ ηαζ ηδκ 120δ διένα ημο πεζνάιαημξ. Σημ
ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ (204δ διένα), μ θόβμξ Fv/Fm είπε παιδθόηενεξ ηζιέξ ζηδκ πενίπηςζδ
2,50 mg B l-1, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πενίπηςζδ 0,25 mg B l-1 (ιάνηοναξ). Η ιείςζδ αοηή ήηακ
ιεβαθύηενδ ηαζ ιάθζζηα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, όηακ ςξ οπμηείιεκμ πνδζζιμπμζήεδηε δ
κενακηγζά. Δπζπθέμκ, οπό ηδκ επίδναζδ 2,50 mg B l-1, ιεζώεδηε ηαζ μ θόβμξ Fv/F0 (Πίκ. 1),
ελαζηίαξ ηδξ αύλδζδξ ηαηά ηύνζμ θόβμ ημο F0. Με αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ηαζ
θαιαάκμκηαξ οπ' όρζκ ηα όζα ακαθένεδηακ ζηδκ Δζζαβςβή, βίκεηαζ ακηζθδπηό όηζ ηαηά ημ
ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ δ ημλζηόηδηα ημο αμνίμο είπε ανπίζεζ κα επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ
απόδμζδ ηςκ θςημπδιζηώκ ακηζδνάζεςκ ηδξ θςημζύκεεζδξ. Η ημλζηόηδηα ημο αμνίμο
θαίκεηαζ κα πνμηαθεί γδιίεξ ζηδ δμιζηή αηεναζόηδηα ηςκ πθςνμπθαζηώκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα
επδνεάγεζ ανκδηζηά ηαζ ηδ θεζημονβζηόηδηά ημοξ, δδθαδή ηδ ιεηαθμνά δθεηηνμκίςκ από ημ
θςημζύζηδια ΙΙ (Φ-ΙΙ) ζημ θςημζύζηδια Ι (Φ-Ι).
Τα μναηά ζοιπηώιαηα ηδξ ημλζηόηδηαξ ημο αμνίμο ήηακ ειθακή ζηα παθαζόηενα θύθθα
όθςκ ηςκ θοηώκ πμο ανδεύμκηακ ιε ηδκ ορδθή ζοβηέκηνςζδ αμνίμο (2,50 mg l-1), εκώ
απμοζίαγακ από ηα κεανά θύθθα (Δζη. 1 ηαζ 2). Αοηό μθείθεηαζ ζηδ δοζηζκδζία ημο αμνίμο
ζημ θθμίςια ηδξ ηθδιεκηίκδξ όπςξ πνμηύπηεζ από ηζξ ηαηά πμθύ ιεβαθύηενεξ ζοβηεκηνώζεζξ
αμνίμο πμο ανέεδηακ ζηα παθαζόηενα θύθθα ηςκ θοηώκ, ζε ζπέζδ ιε ηα κεόηενα
(Παπαδάηδξ 2002). Όπςξ θαίκεηαζ ζηζξ Δζη. 3 ηαζ 4, δ ημλζηόηδηα ημο αμνίμο δεκ
επδνέαζε ηόζμ ηα επζδενιζηά ηύηηανα ημο θύθθμο όζμ εηείκα ημο ιεζμθύθθμο, ηα
μπμία θαίκμκηαζ εζςηενζηά απμδζμνβακςιέκα. Η ημλζηόηδηα ημο αμνίμο πνμηάθεζε
επίζδξ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πάπμοξ ηςκ θύθθςκ, ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ ιείςζδξ ημο
πάπμοξ ημο ζπμββώδμοξ πανεβπύιαηόξ ημοξ (Πίκ. 3). Απμδζμνβάκςζδ ηςκ ηοηηάνςκ
ημο ζπμββώδμοξ πανεβπύιαημξ θύθθςκ νμδαηζκζάξ παναηδνήεδηε ηαζ από ημοξ Kamali
Πίλαθαο 1. Δπίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αμνίμο ηαζ ημο οπμηεζιέκμο ζηζξ
παναιέηνμοξ Fv/Fm ηαζ Fv/F0 ημο θεμνζζιμύ ηδξ πθςνμθύθθδξ ηςκ θύθθςκ ηδξ
ηθδιεκηίκδξ, ειαμθζαζιέκδξ ζηα οπμηείιεκα κενακηγζά ή Swingle citrumelo ηαηά ηδκ
80δ, 120δ διένα ηαεώξ ηαζ ζημ ηέθμξ ημο πεζνάιαημξ (204 δ διένα). Σημείωζη: Οι μέζοι
όροι ηης ίδιας μέηρηζης ποσ αναθέρονηαι ζηην ίδια ημέρα και ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο
γράμμα δεν διαθέροσν ζηαηιζηικώς ζημανηικά (Duncan, p=0,05).
Fv / Fm
80δ διένα
120δ διένα
204δ διένα
Fv / Fm
80δ διένα
120δ διένα
204δ διένα

νερανηζιά x κλημενηίνη
0,25 mg B l -1
2,50 mg B l -1
0,835 a
0,831 a
0,827 a
0,760 a
0,843 b
0,606 a
νερανηζιά x κλημενηίνη
0,25 mg B l -1
2,50 mg B l -1
5,080 a
5,080 a
4,810 a
3,820 a
5,380 b
1,920 a

Swingle citrumelo x κλημενηίνη
0,25 mg B l -1
2,50 mg B l -1
0,831 a
0,817 a
0,830 a
0,822 a
0,838 b
0,733 ab
Swingle citrumelo x κλημενηίνη
0,25 mg B l -1
2,50 mg B l -1
4,960 a
4,990 a
4,870 a
4,670 a
5,230 b
3,420 ab
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Εηθόλεο 1 θαη 2. Σοιπηώιαηα ημλζηόηδηαξ αμνίμο ζηα παθαζόηενα θύθθα δεκδνοθθίςκ
ηθδιεκηίκδξ.

& Childers (1966), εκώ μζ Sotiropoulos et al. (2002) δζαπίζηςζακ όηζ δ ημλζηόηδηα ημο
αμνίμο απμδζμνβάκςζε όπζ ιόκμ ηα ηύηηανα ημο ζπμββώδμοξ, αθθά ηαζ ημο
δνοθαηημεζδμύξ πανεβπύιαημξ ηςκ θύθθςκ ημο αηηζκζδίμο. Από ηα παναπάκς
πνμηύπηεζ όηζ ηόζμ ζηα θοηζηά εηείκα είδδ, ζημ θθμίςια ηςκ μπμίςκ ημ αόνζμ είκαζ
δοζηίκδημ (εζπενζδμεζδή, αηηζκίδζμ), όζμ ηαζ ζηα είδδ πμο ημ αόνζμ ηζκείηαζ εθεύεενα
(νμδαηζκζά) (Brown & Shelp 1997) δ επίδναζδ ηδξ ημλζηόηδηαξ ημο αμνίμο ζηα θύθθα
πενζμνίγεηαζ ζηα ηύηηανα ημο ιεζμθύθθμο ημοξ.

Πίλαθαο 2. Δπίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αμνίμο ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ
πθςνμθύθθδξ (α, α ηαζ α+α) ηςκ θύθθςκ ηδξ κλημενηίνης, ειαμθζαζιέκδξ ζηα
οπμηείιεκα νερανηζιά ή Swingle citrumelo. Σημείωζη: (1) η ζύγκριζη ηων μέζων όρων
έγινε με ηο t-test, (2) μέζος όρος ± ησπικό ζθάλμα, ns. δεν σπάρτοσν ζηαηιζηικώς
ζημανηικές διαθορές, * ζηαηιζηικώς ζημανηικές διαθορές ζε επίπεδο πιθανόηηηας 0,050,
** ζηαηιζηικώς ζημανηικές διαθορές ζε επίπεδο πιθανόηηηας 0,010, *** ζηαηιζηικώς
ζημανηικές διαθορές ζε επίπεδο πιθανόηηηας 0,001.
Χθςνμθύθθδ
(mg g-1 λ.α.)
Chla

νερανηζιά x κλημενηίνη
0,25 mg B l

-1

2,50 mg B l

-1

5,18 ± 0,073(2) 4,21 ± 0,237

Swingle citrumelo x κλημενηίνη
t-test

(1)

ns.

0,25 mg B l -1 2,50 mg B l -1 t-test(1)
6,39 ± 0,263(2) 5,20 ± 0,093

ns.

Chlb

3,76 ± 0,082

2,46 ± 0,164

*

5,02 ± 0,240

3,63 ± 0,119

ns.

Chl(a+b)

8,94 ± 0,100

6,67± 0,180

***

11,41 ± 0,179

8,83 ± 0,212

**
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Εηθόλεο 3 θαη 4. Δβηάνζζεξ ημιέξ θύθθςκ κλημενηίνης. 3: 0,25 mg B l-1 (ιάνηοναξ), 4: 2,50
mg B l-1 (ημλζηόηδηα) (x200). Σηδκ επέιααζδ 2,50 mg B l-1, ημ έθαζια ημο θύθθμο είκαζ πζμ
θεπηό ηαζ ημ πενζεπόιεκμ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ιεζμθύθθμο ειθακίγεηαζ απμδζμνβακςιέκμ.
Ακελάνηδηα από ημ οπμηείιεκμ, δ αύλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο αμνίμο ζημ ενεπηζηό
δζάθοια είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνμθύθθδξ
(α+α) ηςκ θύθθςκ. Η ζοβηέκηνςζδ ηδξ πθςνμθύθθδξ (α+α) (mg g-1 λ.α.) ζημοξ ζοκδοαζιμύξ
Swingle citrumelo x ηθδιεκηίκδ ηαζ κενακηγζά x ηθδιεκηίκδ ιεζώεδηε ηαηά 22,60% ηαζ
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Πίλαθαο 3. Δπίδναζδ ημο αμνίμο ζε ιμνθμιεηνζηέξ παναιέηνμοξ ηςκ θύθθςκ ηδξ
ηθδιεκηίκδξ.

0,25 mg B l -1
Φύθθμ
Άκς επζδενιίδα
Γνοθαηημεζδέξ
πανέβποια
Σπμββώδεξ
πανέβποια
Κάης επζδενιίδα

% Σοιιεημπή ημο ζζημύ ζημ ζύκμθμ ηδξ
ημιήξ

Πάπμξ (ιm)

ΙΣΤΟΣ
266,08 ± 1,245

2,50 mg B l -1

t-test(1)

0,25 mg B l -1

2,50 mg B l -1

t-test(1)

100,00 ± 0,000

ns.

223,94 ± 0,614

***

100,00 ± 0,000

10,53 ± 0,000

11,00 ± 0,000

ns.

4,04 ± 0,132

5,89 ± 0,207

**

55,26 ± 0,725

56,05 ± 0,597

ns.

19,83 ± 0,332

24,05 ± 0,363

***

190,35 ± 0,991

148,68 ± 0,642

***

71,86 ± 0,284

65,35 ± 0,328

***

9,94 ± 0,221

8,68 ± 0,320

ns.

4,27 ± 0,098

4,71 ± 0,148

ns.

(2)

(2)

32,30%, ακηίζημζπα. Η ιείςζδ αοηή ηδξ μθζηήξ πθςνμθύθθδξ μθείθμκηακ ηονίςξ ζηδ ιείςζδ
ηδξ πθςνμθύθθδξ α ηαζ δεοηενεοόκηςξ ηδξ πθςνμθύθθδξ α (Πίκ. 2). Μείςζδ ηδξ
ζοβηέκηνςζδξ ηδξ πθςνμθύθθδξ παναηδνήεδηε επίζδξ από πμθθμύξ ενεοκδηέξ ςξ θοζζηό
επαηόθμοεμ ηδξ ημλζηήξ επίδναζδξ ημο αμνίμο ζηα θύθθα (Oertli 1960, Lovatt & Bates 1984,
Σςηδνόπμοθμξ 1999). Σύιθςκα ιε ημκ Oertli (1960), ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ αμνίμο δεκ
ηαηαζηνέθμοκ άιεζα ηδ πθςνμθύθθδ, δνμοκ όιςξ ζε δζάθμνα αζμπδιζηά ιμκμπάηζα
πνμηαθώκηαξ αθοζζδςηέξ ακηζδνάζεζξ, ιε απμηέθεζια ηδ ιενζηή ή μθζηή ελαθάκζζή
ηδξ. Από ηδ ιεθέηδ ηςκ δζαθόνςκ παναιέηνςκ ημο θεμνζζιμύ ηςκ ιμνίςκ ηδξ
πθςνμθύθθδξ πνμέηορε ιεζςιέκδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ από ημ θςημζύζηδια ΙΙ ζημ
θςημζύζηδια Ι ηδξ θςημζύκεεζδξ. Αοηό έπεζ ςξ απμηέθεζια ημ ιμνζαηό μλοβόκμ κα
δνα ςξ εκαθθαηηζηόξ δέηηδξ e- ηαζ κα δδιζμονβμύκηαζ εκενβέξ νίγεξ ημο. Ο ζπδιαηζζιόξ
εκενβώκ νζγώκ μλοβόκμο μδδβεί ζηδκ μλεζδςηζηή ηαηαπόκδζδ ημο ηοηηάνμο ηαζ ηδκ
πνόηθδζδ γδιζώκ, ιεηαλύ ηςκ άθθςκ, ζηζξ ιειανάκεξ ηςκ πθςνμπθαζηώκ ηαζ ζηα
ιόνζα ηδξ πθςνμθύθθδξ, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ. Δπζπθέμκ, δ
εζςηενζηή απμδζμνβάκςζδ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ζπμββώδμοξ ηαζ ημο δνοθαηημεζδμύξ
πανεβπύιαημξ ηςκ θύθθςκ, μθείθεηαζ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ηοηηανζηώκ ιειανακώκ
ελαζηίαξ ηδξ μλεζδςηζηήξ ηαηαπόκδζδξ ημοξ, δδθαδή ζηδκ οπενμλείδςζδ ηςκ δμιζηώκ
ζοζηαηζηώκ ηςκ ιειανακώκ (βθοημπνςηεσκώκ, βθοημθζπζδίςκ, πνςηεσκώκ ηαζ θζπανώκ
μλέςκ).
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Περίληυη
ηελ παξνύζα εξγαζία ζπδεηνύληαη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο
ηεο πδξόβηαο βιάζηεζεο ζε ξερέο ιίκλεο. Ωο παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ε ιίκλε
Υεηκαδίηηδα ζηε Βόξεηα Διιάδα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν βαζκό
επηξνθηζκνύ, ην βάζνο ηεο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ελώ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έρεη
θαιπθζεί από θαιάκηα (πεξίπνπ 80% ηεο έθηαζήο ηεο).

Management and restoration of the aquatic vegetation in
Cheimaditida Lake, N. Greece
Papastergiadou E.1, Lazaridou E.2 & Babalonas D.3
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Faculty of Applied Agro-Ecology, University of Ioannina, 451 10 Ioannina, Greece.
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Department of Botany, Faculty of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.

Abstract
In the present study, restoration and management practises applied to aquatic
vegetation in shallow lakes are initially discussed. As an example, a case study is
presented: the lake Cheimaditida in northern Greece. The main threats to the lake are the
serious decrease of water level, eutrophication, as well as the terrestrialization processes.
Today, up to 80 % of the lake‟s open water is covered by reed beds.
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Διζαγφγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ππνβάζκηζε ησλ κεζνγεηαθώλ πγξνηόπσλ από ηε κε
νξζνινγηθή άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ
απνθαηάζηαζεο (Keddy 1999). Σα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ
πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ πδάησλ ησλ πγξνηόπσλ, κε επηπηώζεηο ζηε δνκή θαη
ζύλζεζε ηεο βιάζηεζεο. Ο επηξνθηζκόο ζε πδαηνζπιινγέο κηθξνύ βάζνπο ζπλήζσο
θαηά ηα πξώηα ζηάδηα πξνθαιεί ππεξαύμεζε ηεο πδξόβηαο βιάζηεζεο. Πνιιέο ιίκλεο
κε πςειό βαζκό επηξνθηζκνύ παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλεο πεξηνρέο ππεξπδαηηθήο
βιάζηεζεο θαη επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηεο ρεξζαίαο βιάζηεζεο (Wetzel 1983).
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο πγξνηνπηθήο βιάζηεζεο απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν θαη
αλαπηπζζόκελν πεδίν θαη εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ πγξνηνπηθώλ
ιεηηνπξγηώλ. Ο ζρεδηαζκόο ηεο απνθαηάζηαζεο είλαη κία ζύλζεηε δηαδηθαζία πνπ
βαζίδεηαη ζε γλσξίζκαηα νιόθιεξεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξα
ζηάδηα όπσο: πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο, εληνπηζκό αηηίσλ ππνβάζκηζεο, επηινγή
ζπλζήθεο αλαθνξάο, εθηίκεζε πγξνηνπηθώλ ιεηηνπξγηώλ θ.ά. (Εαιίδεο et al. 2002).
Ζ ιίκλε Υεηκαδίηηδα αλήθεη ζην πγξνηνπηθό ζύζηεκα Εάδαξε - Υεηκαδίηηδα Πεηξώλ - Βεγνξίηηδα (Ν. Φιώξηλαο) θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
ππνβαζκηζκέλνπ κεζνγεηαθνύ πγξνηόπνπ (Σζηνύξεο 1996).
Ο ζρεδηαζκόο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ιίκλεο έγηλε ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ «Μειέηε θαη πξνηάζεηο έξγσλ πξνζηαζίαο θαη αλόξζσζεο ιεηηνπξγηώλ
πγξνηόπσλ Εάδαξεο-Υεηκαδίηηδαο» (Λαδαξίδνπ et al. 2001). ηελ παξνύζα εξγαζία
πεξηγξάθνληαη νη ηύπνη βιάζηεζεο ηεο ιίκλεο, ηα αίηηα ηεο ππνβάζκηζήο ηνπο θαη
αλαιύνληαη ηα κέηξα απνθαηάζηαζήο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ LIFE00NAT/GR/7242 «Conservation Management of Cheimaditida
and Zazari wetlands (Γηαρείξηζε - Γηαηήξεζε ησλ πγξνηόπσλ Υεηκαδίηηδα - Εάδαξε)».
Yθιζηάμενη καηάζηαζη
Α. Περιγραθή ηης περιοτής

Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο ιίκλεο Υεηκαδίηηδαο ππάγεηαη ζηελ επξύηεξε ιεθάλε ηνπ
Ακπληαίνπ, έρεη έθηαζε 9,5 km2, κέζν βάζνο πεξίπνπ 1 m θαη κέγηζην 2,5 m. Δίλαη
αβαζήο εύηξνθε ιίκλε ζηελ νπνία δελ παξαηεξείηαη ζεξκηθή ζηξσκάησζε, ελώ ην
ρεηκώλα ηα λεξά ηεο παγώλνπλ. Ζ ιίκλε κε ηνπο γύξσ νηθνηόπνπο ηεο απνηεινύλ έλα
ζεκαληηθό ζύκπιεγκα πγξνηόπσλ πνπ πξνζηαηεύεηαη από δηεζλείο ζπκβάζεηο.
Ζ πεξηνρή ησλ ιηκλώλ Υεηκαδίηηδα-Εάδαξε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εζληθό θαηάινγν
ησλ πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ γηα έληαμε ζην δίθηπν “ΦΤΖ 2000”, κε θσδηθό
GR1340005 θαη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA) ζύκθσλα κε
ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ. ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη έλαο από ηνπο ελαπνκείλαληεο
ηπξθώλεο ηεο Διιάδαο νη νπνίνη πξνζηαηεύνληαη θαη από ηε ζύκβαζε Ramsar κε ην
πξόζθαηα εθδνζέλ «Παγθόζκην ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Σπξθώλσλ»
(Global Action Plan for Peatlands).
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Β. Αίηια σποβάθμιζης

Ο πγξόηνπνο ηεο Υεηκαδίηηδαο θάιππηε έθηαζε πεξίπνπ 28 km2 όκσο ην
κεγαιύηεξν ηκήκα, πεξίπνπ 25 km2, απνμεξάλζεθε θαη απνδόζεθε ζηε γεσξγία. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ όπσο ε εληαηηθή
γεσξγία κε ηελ κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ γηα αξδεπηηθνύο ζθνπνύο, ε
εληαηηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθώλ, ε θαηαπάηεζε πγξνηνπηθώλ εθηάζεσλ
θαη ε αιιαγή ρξήζεο ηνπο, ε απνςίισζε ηεο παξόρζηαο δελδξώδνπο βιάζηεζεο θαη ε
εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ΓΔΖ νδήγεζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πγξνηνπηθώλ
ιεηηνπξγηώλ (Λαδαξίδνπ et al. 2000).
Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ζήκεξα είλαη: α) ε πηώζε ηεο ζηάζκεο, ε νπνία είρε σο
ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ησλ θαιακώλσλ νη νπνίνη θαιύπηνπλ πιένλ πεξίπνπ ην 80% ηεο
έθηαζεο ηεο ιίκλεο. Απηό νδήγεζε ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ζεκαληηθώλ
εηδώλ νξληζνπαλίδαο, ζηε κείσζε ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ, ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ
επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ηεο ηύξθεο σο ηα 2 m πεξίπνπ (Bottema 1974) θαη ζηελ
ππνβάζκηζε άιισλ ηύπσλ πδξόβηαο βιάζηεζεο, β) ν επηξνθηζκόο.
Σν ζηάδην εμέιημεο ηεο ιίκλεο βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν βαζκό ρεξζνπνίεζήο ηεο
θαη αθνινπζεί ηελ πνξεία:
Μαθξνθπηηθή
βιάζηεζε
θαη
ζρεηηδόκελε
κηθξνρισξίδα

έιε
κε
θαιάκηα

έιε κε
αλόξγαλν
ππόζηξσκα θαη
ιηκλνδίαηηα
έιε κε
ηπξθώδεο
ππόζηξσκα

→ βιάζηεζε
βξπνθύησλ

έιε
νκβξνδίαηηα κε
ηπξθώδεο
ππόζηξσκα

→ ρεξζαία
βιάζηεζε

Ζ θπξηαξρία ελόο κόλν είδνπο ή ε ζπγθπξηαξρία ιίγσλ κόλν εηδώλ ζηνλ πγξόηνπν
ππνδειώλεη ηελ έληνλε ππνβάζκηζή ηνπ.
Γ. Βλάζηηζη

ηελ πεξηνρή ηνπ πγξνηόπνπ ηεο Υεηκαδίηηδαο έρνπλ θαηαγξαθεί πέληε ηύπνη
νηθνηόπσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη
έλαο ηύπνο νηθνηόπνπ ηνπ CORINE BIOTOPE „βιάζηεζε ησλ νξίσλ λεξνύ θαη μεξάο
(Phragmitetea) – θαιακώλεο‟ (θσδηθόο 53.1, Commission of European Communities
1991, Μπακπαιώλαο 2001), νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.
θιεξά νιηγν-κεζνηξνθηθά ύδαηα κε βελζηθή βιάζηεζε Υαξνεηδώλ (Characeae)
(θσδηθ. 3140)
Δληνπίδεηαη ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Υεηκαδίηηδαο ζηελ έθηαζε πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ
ρσκαηόδξνκνπ πνπ νδεγεί ζηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ηεο ελσηηθήο ηάθξνπ πνπ ζπλδέεη
ηηο ιίκλεο Υεηκαδίηηδα θαη Εάδαξε. ηνλ ππζκέλα παξαηεξείηαη ππθλή θάιπςε ηνπ
γέλνπο Chara, ηνπ εθπδαηηθνύ είδνπο Salvinia natans θαη ησλ ππεξπδαηηθώλ εηδώλ
Cladium mariscus, Samolus valerandii, Triglochin palustris θαη Alisma plantagoaquatica.
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Eπηξνθηθέο θπζηθέο ιίκλεο κε βιάζηεζε ηύπνπ Magnopotamion ή Hydrocharition
(θσδηθ. 3150)
Πεξηιακβάλεη εύηξνθα λεξά κε θπξίαξρα δηάθνξα είδε ηνπ γέλνπο Potamogeton,
θαζώο θαη ειεύζεξα επηπιένπζα βιάζηεζε Lemnion minoris (Hydrocharition), κε
θνηλσλίεο πνπ απαξηίδνληαη είηε από έλα είδνο ή ζπλδπαζκνύο εηδώλ ησλ γελώλ Lemna,
Spirodela, Wolffia, Hydrocharis, Utricularia, Azolla, Salvinia θ.ιπ. Δκθαλίδεηαη
εζσηεξηθά ηεο δώλεο ησλ θαιακώλσλ. Σα ηειεπηαία έηε ε κηθξή δηαθάλεηα ηνπ λεξνύ
έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αύμεζεο ησλ βπζηζκέλσλ καθξόθπησλ.
Μεζνγεηαθνί ιεηκώλεο κε πςειέο πόεο θαη βνύξια (Molinio-Holoschoenion) (θσδηθ.
6420)
Απαληνύλ θπξίσο δπηηθά ηεο ελσηηθήο ηάθξνπ πνπ ζπλδέεη ηε ιίκλε Υεηκαδίηηδα κε
ηε Εάδαξε. πλνιηθά ε έθηαζε ηνπ νηθνηόπνπ είλαη κηθξή θαη ε δνκή δελ είλαη
αληηπξνζσπεπηηθή. Κπξηαξρνύλ ηα πςειά αγξσζηώδε θαη άιια πςειά πνώδε είδε θαη
βνύξια, όπσο Scirpus holoschoenus, Molinia coerulea, Briza minor, Juncus spp.,
Agrostis spp., Cyperus spp. θ.ά.
Aζβεζηνύρα έιε κε Cladium mariscus θαη Carex davalliana (θσδηθ. 7210)
Πεξηιακβάλεη έιε κε βνύξια, Cladietum marisci, κε επηθξαηέζηεξν είδνο ην
Cladium mariscus. Ο νηθόηνπνο δελ ήηαλ έσο ηώξα γλσζηόο ζηελ Διιάδα. Απαληά ζε
δύν κέξε ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Υεηκαδίηηδαο, κεηά ηε δώλε ησλ θαιακώλσλ. Παξόηη ε
έθηαζή ηνπ είλαη κηθξή, από άπνςε δνκήο ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηά ηνπ είλαη αξθεηά
θαιή θαη ηα είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζρεκαηίδνπλ ππθλή αδηαπέξαζηε βιάζηεζε ζε
ηπξθώδεο ππόζηξσκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά είδε είλαη: Cladium mariscus, Cyperus
longus, Phragmites australis, Typha angustifolia θ.ά.
Μηθηά δάζε δξπόο, θηειηάο θαη θξάμνπ θαηά κήθνο πνηακώλ (θσδηθ. 91F0)
Καηαιακβάλνπλ κηθξή έθηαζε θαη εληνπίδνληαη θπξίσο κε ηε κνξθή παξαπνηάκηαο
βιάζηεζεο θαηά κήθνο ησλ όρζσλ ηνπ ρεηκάξξνπ ηνπ θιήζξνπ, κε θπξίαξρα ηα
δελδξώδε είδε Alnus glutinosa, Salix alba, Ulmus minor, Populus alba. Αλάινγνο
νηθόηνπνο επίζεο απαληά βνξεηνδπηηθά ηεο Υεηκαδίηηδαο ζηηο πξνζρσζηγελείο εθηάζεηο
κεηαμύ ησλ ιόθσλ Αγίαο Παξαζθεπήο, κε ηε κνξθή ζπζηάδαο δάζνπο κε θπξίαξρν ην
είδνο Alnus glutinosa.
Βιάζηεζε ησλ νξίσλ λεξνύ θαη μεξάο (Phragmitetea) - θαιακώλεο (Corine Biotope
53.1)
Απνηειείηαη από ςειά ειόθπηα θαη ζπλήζσο ε θπζηνγλσκία ηνπ θαζνξίδεηαη από
έλα κόλν θπξίαξρν είδνο. ηε Υεηκαδίηηδα ηα είδε πνπ θπξηαξρνύλ είλαη ηα: Phragmites
australis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus
maritimus θ.ά. Καιύπηνπλ κηα πνιύ πιαηεηά δώλε ζηε Ν-ΝΑ πιεπξά, όπνπ ηα βάζε
είλαη κηθξά (έσο 1,20 m) ελώ ζηε Γ-ΒΓ όρζε ε δώλε γίλεηαη ζηελόηεξε. Ζ δνκή ηεο
βιάζηεζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην βάζνο, ηελ πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ ύδαηνο θαη ηε
ζύζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ηνπ ππζκέλα.
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Μέηρα αποκαηάζηαζης και διατείριζης
Ανύυφζη και ζηαθεροποίηζη ηης ζηάθμης ηης λίμνης

Ζ πδξνπεξίνδνο απνηειεί ηε ζπνπδαηόηεξε ίζσο παξάκεηξν πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηύπν
ηεο πγξνηνπηθήο βιάζηεζεο ζε έλαλ πγξόηνπν. Κάζε πγξνηνπηθό θπηηθό είδνο έρεη
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε όηη αθνξά ην βάζνο λεξνύ θαη ηε δηάξθεηα θαηάθιπζεο
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί θαη λα επδνθηκήζεη. Σν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ηνλ έιεγρν
ηεο έθηαζεο πνπ θαιύπηεη θάζε πγξνηνπηθό θπηηθό είδνο κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε
ηεο πδξνπεξηόδνπ ηνπ πγξνηόπνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ησλ παξεκβάζεσλ
απνθαηάζηαζεο (Λαδαξίδνπ et al. 2001) ρξεζηκνπνηώληαο ην ςεθηαθό νκνίσκα ηνπ
αλαγιύθνπ θαη ην πδαηηθό ηζνδύγην ππνινγίζηεθε ε πδξνπεξίνδνο πνπ αλακέλεηαη λα
επηθξαηεί ζηνλ πγξόηνπν. Με βάζε ηελ πδξνπεξίνδν θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
πγξνηνπηθώλ θπηώλ ζε βάζνο λεξνύ θαη δηάξθεηα θαηάθιηζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη από
ηνπο Kadlec & Knight (1996) θαη ηνπο Reed et al. (1995), εθηηκήζεθε ε έθηαζε πνπ ζα
θαηαιακβάλνπλ νη θαιακώλεο θαη ηα πγξνιίβαδα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε. Ζ ξύζκηζε
ηεο πδξνπεξηόδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλύςσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζηάζκεο ζα
πινπνηεζεί κε α) ηελ αλύςσζε θαη ζηεγαλνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλαρώκαηνο θαη β)
ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο
ησλ πγξνηόπσλ Εάδαξεο-Υεηκαδίηηδαο. Με ηα έξγα απηά αλακέλεηαη λα πεξηνξηζζεί ε
έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη θαιακώλεο, λα δεκηνπξγεζνύλ πγξνιηβαδηθέο εθηάζεηο
θαη παξάιιεια λα απμεζεί ε επηθάλεηα ηνπ νηθνηόπνπ ησλ αλνηρηώλ λεξώλ πνπ ζα
επλνήζεη αξθεηά είδε πδξόβηαο ρισξίδαο (βπζηζκέλσλ καθξόθπησλ) λα
επαλεγθαηαζηαζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά κε ην θπηνπιαγθηό
βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ (Μoss et al. 1997).
Δθαρμογή ηετνικών διατείριζης καλαμώνφν και σγρολίβαδφν

Ζ θνπή θαη απνκάθξπλζε θαιακηώλ απνηειεί ηερληθή δηαρείξηζεο ζε πνιιέο ξερέο
ιίκλεο γηα λα δεκηνπξγεζνύλ θπηνθνηλόηεηεο θαη δσνθνηλόηεηεο κε ηθαλνπνηεηηθή
πνηθηιόηεηα εηδώλ (Husak 1978) θαη γηα λα επηβξαδπλζεί ν επηξνθηζκόο. Ζ θνπή
εθαξκόδεηαη επξέσο θπξίσο ζε ειώδεηο θαη εκηρεξζαίεο θπηνθνηλόηεηεο θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ παξεκπόδηζε ή αθόκε θαη ηελ εμαθάληζε ησλ θπξίαξρσλ θπηώλ θαη ζηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο από άιια είδε πνπ είλαη θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηελ ηαθηηθή
θνπή (Tallis 1983). Μηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηε κεραληθή θνπή κπνξεί λα είλαη ε
βόζθεζε θαιακηώλ από ηα βνπβάιηα.
Ζ πεξηνδηθή ειεγρόκελε θαύζε απνηειεί κηα επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζε
θαιακώλεο ηεο Μεζνγείνπ, αθόκε θαη ζε πγξνηόπνπο Ρακζάξ. Ζ ηαθηηθή θαύζε κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε πξνζσξηλή ζηαζεξόηεηα ησλ πγξνηνπηθώλ θνηλνηήησλ, αιιά ππάξρεη
καθξνπξόζεζκα ε πηζαλόηεηα ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ιόγσ ησλ απσιεηώλ
ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο.
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ Life επηπιένλ πξνβιέπνληαη α) ε δηάλνημε δηαύινπ ζην
πιένλ εθηεηακέλν θαη ζπκπαγέο ηκήκα ησλ θαιακώλσλ, ν νπνίνο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
αλόξζσζε ηεο δνκήο ηνπ θαιακώλα θαη ζηελ αύμεζε ηεο δηεπεηθάλεηαο αλνηρηώλ
λεξώλ-θαιακώλα πξνο όθεινο ησλ ελδηαηηεκάησλ ζεκαληηθώλ εηδώλ νξληζνπαλίδαο, β)
εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ πξαθηηθώλ γηα ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο ππν δεκηνπξγία
πγξνιηβαδηθέο εθηάζεηο (θνπή, ειεγρόκελε βόζθεζε θ.ά.).
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Παρακολούθηζη ηης εθαρμογής ηφν μέηρφν

Ζ παξαθνινύζεζε είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία θαη
απαξαίηεην ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο. Σν πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο είλαη ην κέζν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ γεληθνύ θαη ησλ
εηδηθώλ ζθνπώλ ηεο απνθαηάζηαζεο θαζώο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ πξόζζεησλ
παξεκβάζεσλ ή ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ ζθνπώλ θαη ησλ κέηξσλ ηεο αζθνύκελεο
δηαρείξηζεο. Σν έξγν Life πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε γηα δύν έηε ηεο δνκήο θαη
ζύλζεζεο ησλ ηύπσλ βιάζηεζεο ηεο ιίκλεο κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ
απνθαηάζηαζεο.
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Το θαλάζζιο θανερόγαμο Posidonia oceanica (L.) Delile ζηις
Κσπριακές ακηές: Πάθος και Αγία Νάπα
Παππνπιή Ν., Υαξηόζηα Ν. & Υαξηησλίδεο .
Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην, Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 540
06 Θεζζαινλίθε.
Περίληυη
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα πξώηε ζπκβνιή ζηελ αλαγλώξηζε θαη βηνλνκία
ηνπ ζαιάζζηνπ θαλεξόγακνπ Posidonia oceanica ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ. Ιδηαίηεξε θαη
ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ θαλεξόγακνπ ζηηο Κππξηαθέο αθηέο, όπνπ ζρεκαηίδεη
εθηεηακέλνπο ιεηκώλεο ζε ακκώδε ππνζηξώκαηα. Σα θαηλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θαλεξόγακνπ κειεηήζεθαλ ζε δύν ζηαζκνύο, έλαλ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ λεζηνύ,
ζηελ Αγία Νάπα θαη έλαλ ζηα δπηηθά ηνπ λεζηνύ, ζηελ πόιε ηεο Πάθνπ. Σν κήθνο θαη
πιάηνο ησλ θύιισλ κεηξήζεθε από δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν
άλνημε- θαινθαίξη 2000. Σν κέζν κήθνο ησλ θύιισλ ζην πξώην ζηαζκό παξνπζίαζε
αύμεζε θαηά ηελ δεύηεξε δεηγκαηνιεςία, ελώ ην αληίζεην παξαηεξήζεθε ζην δεύηεξν
ζηαζκό. Από ηελ αλαγλώξηζε ησλ επηθύησλ βξέζεθαλ 32 θπηηθά είδε ζηελ Αγία Νάπα
(24 Ρνδνθύθε, 5 Υισξνθύθε, 3 Φαηνθύθε) θαη 35 θπηηθά είδε ζηελ Πάθν (26
Ρνδνθύθε, 6 Υισξνθύθε, 3 Φαηνθύθε).

The marine phanerogam Posidonia oceanica (L.) Delile in Cyprus:
Paphos and Agia Napa
Pappouli N., Chartosia N. & Haritonidis S.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
540 06 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The present study is a first research for the identification and bionomy of the marine
phanerogam Posidonia oceanica at the coasts of Cyrpus island. Posidonia oceanica
forms extensive meadows on sandy substrate all over the southern part of the island. The
phenological characteristics of the phanerogam were studied in two stations, one at the
south-east part of the island, in Agia Napa, and the other at the west part of the island, in
Paphos. The length and width of the leaves were measured from plants collected during
the period spring - summer 2000. The mean length of the leaves at the first station
appeared increasing during the second sampling, although the opposite appeared at the
second station. 32 epiphytes were collected from Agia Napa (24 Rhodophyta, 5
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Chlorophyta, 3 Chromophyta) and 35 epiphytes from Paphos (26 Rhodophyta, 6
Chlorophyta, 3 Chromophyta).
Διζαγφγή
Η δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο δσήο εμαξηάηαη άκεζα από ηνπο πξσηνγελείο
παξαγσγνύο. Σν ξόιν απηό ζην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα έρνπλ ηα θύθε (κηθξoθύθε θαη
καθξνθύθε) θαη ηα θαλεξόγακα.
ηα ζαιάζζηα θαλεξόγακα πεξηιακβάλνληαη κόλν 50 είδε. ηηο ειιεληθέο αθηέο
εληνπίζηεθαλ κόλν 5: Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, Cymodocea nodosa (Ucria)
Ascherson, Zostera nolti Hornemann, Ruppia maritima L. θαη Halophila stipulacea
(Forsk.) Ascherson (Υαξηησλίδεο 1989).
Σν θπξίαξρν θαλεξόγακν ηεο Μεζόγεηνπ είλαη ην ελδεκηθό είδνο Posidonia
oceanica. ρεκαηίδεη ππνβξύρηνπο ιεηκώλεο ζε βάζε από 1 m κέρξη 40 m ζε ακκώδε
ππνζηξώκαηα. Έλα βαζηθό γλώξηζκα ηνπ θαλεξόγακνπ απηνύ είλαη ε ηθαλόηεηα λα
αλαπηύζζεη όρη κόλν νξηδόληηα (νξζόηξνπα) αιιά θαη θαηαθόξπθα (πιαγηόηξνπα)
ξηδώκαηα.
Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην ζαιάζζην
νηθνζύζηεκα θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. πκβάιινπλ ζηελ
νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ θαη ζηελ παξνρή ελέξγεηαο ζην ηξνθηθό πιέγκα. Απνηεινύλ
ελδηαίηεκα θαη θαηαθύγην γηα πδξόβηνπο νξγαληζκνύο ζπληεξώληαο ηε βηνπνηθηιόηεηα.
Μεηώλνπλ ηελ ελέξγεηα ησλ ξεπκάησλ θαη βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε ησλ ακκσδώλ
παξαιίσλ.
Η Posidonia oceanica είλαη πνιύ επαίζζεην είδνο ζηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο.
Οη ιεηκώλεο ηεο παξνπζηάδνπλ κείσζε πνπ νθείιεηαη ηόζν ζε θπζηθέο δηαηαξαρέο
(αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κεηαβνιή αιαηόηεηαο) όζν θαη ζε αλζξσπνγελείο
δηαηαξαρέο (επηξνθηζκόο, αιηεία κε κεραλόηξαηεο, θαηαζθεπέο ζηελ αθηνγξακκή).
Λεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica έρνπλ βξεζεί θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Κύπξνπ
από ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο Πόιεο Υξπζνρνύο ζε βάζνο
από 2,5 έσο 40 m. Η Posidonia oceanica σο είδνο είλαη πνιύ επαίζζεην θαη ε παξνπζία
ηνπ ζηα λεξά ησλ θππξηαθώλ ζαιαζζώλ δειώλεη ηε κεγάιε δηαύγεηα θαη θαζαξόηεηα
ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζπλερώο απμαλνκέλε εηζξνή μέλσλ ηνπξηζηώλ ζην λεζί
πηζαλόλ λα επεξεάζεη ηελ εμάπισζε ηνπ θπηνύ, σο απνηέιεζκα ηεο ξύπαλζεο ησλ
λεξώλ.
Υλικά και μέθοδοι
Οη ζπιινγέο ησλ δεηγκάησλ έγηλαλ από δπν πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ: Γπηηθά ηεο
Πάθνπ (Υαξηόζηα 2000) θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Αγίαο Νάπαο (Παππνπιή 2000) θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν άλνημε - θαινθαίξη 2000 (Δηθ.1, Πίλ. 1). Οη δεηγκαηνιεςίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απηόλνκε θαηάδπζε. Σα ζηειέρε ηεο P. oceanica ζπιιέρζεθαλ
κε ζηδεξέληα πιαίζηα 25 x 25 cm2. Δπηπξόζζεηα, ειήθζεζαλ ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο.
Μεηά ηηο ζπιινγέο ηα δείγκαηα κεηαθέξζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε όπνπ
ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάιπκα αιθνόιεο. ην εξγαζηήξην έγηλαλ νη θαηλνινγηθέο κεηξήζεηο
(κήθνο, πιάηνο θύιισλ) θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ επηθύησλ (Πίλ. 2).
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Δικόνα 1. Υάξηεο ηεο Κύπξνπ όπνπ ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο ζπιινγήο.
Αποηελέζμαηα
Από ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο ησλ θύιισλ ηνπ θαλεξόγακνπ P .oceanica πνπ
ζπιιέρζεθαλ από ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο βξέζεθε όηη θαηά ηελ πξώηε
δεηγκαηνιεςία (Απξίιηνο) ηα θπηά είραλ κηθξόηεξν ύςνο. Αληίζεηα, θαηά ηελ δεύηεξε
δεηγκαηνιεςία (Αύγνπζηνο) παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ ύςνπο ηνπο. ηελ πεξηνρή ηεο
Πάθνπ παξαηεξήζεθε ην αληίζεην (Δηθ. 2).
Η αλάιπζε θαη ε κειέηε ησλ επηθύησλ πνπ βξέζεθαλ πάλσ ζηα θύιια θαη ζην
βιαζηό ηεο P. οceanica πεξηνξίζηεθε ζην πξνζδηνξηζκό ησλ θπηηθώλ νξγαληζκώλ θαη
είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή 32 θπηηθώλ εηδώλ ζηελ Αγία Νάπα (24 Ρνδνθύθε, 5
Υισξνθύθε, 3 Φαηνθύθε) θαη 35 θπηηθώλ εηδώλ ζηελ Πάθν (26 Ρνδνθύθε, 6
Υισξνθύθε, 3 Φαηνθύθε). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ. 2.
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Πίνακας 1: Υαξαθηεξηζηηθά δεηγκαηνιεπηηθώλ πεδίσλ ησλ ζπιινγώλ.
Σηοιτεία
δειγμαηοληπηικών
πεδίφν
Απόζηαζε ιεηκώλα
από Αθηή
Μέγεζνο ιεηκώλα
Βάζνο ιεηκώλα
Καηάζηαζε ιεηκώλα
Τπόζηξσκα βπζνύ
Ππθλόηεηα
βιάζηεζεο

Αγία Νάπα

Πάθος

Πεξηνρή Κξπνύ
Νεξνύ

Πέγεηα ζηαζκόο
1

Πέγεηα ζηαζκόο
2

80-100 m

5m

15 m

600 m2
2 - 4,5 m
Φπζηνινγηθή
(εληαίνο, ππθλόο)
Ακκώδεο,
ιεπηόθνθθν
Αξαηή

25 m2
2 - 2,5 m
Φπζηνινγηθή

225 m2
4 – 4,5 m
Φπζηνινγηθή

Ακκώδεο,
ρνλδξόθνθθν
Ππθλή

Ακκώδεο,
ρνλδξόθνθθν
Ππθλή

250

200

Μέσο μήκος
υύλλων
(mm)

150

100

50

0
Πάφος (4/00)

Αγ.Νάπα (4/00)

Πάφος (8/00)

Αγ.Νάπα(8/00)

Περιοχές μελέτης

Δικόνα 2. Μέζεο ηηκέο κήθνπο θύιισλ ηεο Posidonia oceanica ( Πάθνο - Αγ. Νάπα).
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Πίνακας 2: Υισξηδηθόο θαηάινγνο ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ θπηηθώλ εηδώλ.
Α/Α
1
2

ΦΥΤΙΚΟ ΔΙΓΟΣ
Anadyomene stellata
(Wulfen) C. Agardh
Caulerpa prolifera
(Forsskål) Lamouroux

ΠΑΦΟ
4/00
8/00
+
+

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
4/00
8/00

+

3

Caulerpa racemosa
(Forsskål) Lamouroux

4

Caulerpa sp.

+

5

Ceramium byssoideum
Harvey

+

6

Ceramium ciliatum
(Ellis) Ducluzeau

7

Ceramium diaphanum
(Lightfoot) Roth
Chondria sp.

+

+

+

+

9

Chroodactylon ornatum
(C. Agardh) Basson

+

10

Corallina granifera
Ellis & Solander
Dasya sp.

+

+

+

+

8

11

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

12

Dasycladus vermicularis (Scopoli)
Krasser

13

Dipterosiphonia rigens (Schoossboe ex
C. Agardh) Falkenberg

+

+

+

+

14

Erythrotrichia carnea
(Dillwyn) J. Αgardh
Feldmannia sp.
Fosliela farinosa
(Lamouroux) Howe

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

18

Herposiphonia secunda
(C. Agardh) Ambronn
Jania longifurca Zanardini

19

Jania sp.

+

20

Laurencia sp.

15
16
17

+

+

+

+
+

+
+

+
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21
22

Lejolisia mediterranea (Bornet)
Lophosiphonia cristata Falkenberg

23

Lophosiphonia scopulorum (Harvey)
Womersley

24

Lophosiphonia subadunca
(Kützing) Falkenberg
Melobesia membranacea
(Esper) Lamouroux

+

+

+

+

26

Melobesia sp.

+

+

27

Myrionema sp.

+

+

28

Nitophyllum confervaceum Meneghini

29

Polysiphonia fruticulosa (Wulfen)
Sprengel

30

Polysiphonia opaca
(C. Agardh) Moris & De Notaris

+

31

Polysiphonia sertularioides (Grateloup)
J. Agardh

+

32

Polysiphonia sp.

+

33

Sphacelaria cirrosa
(Roth) C. Agardh

+

34

Stylonema alsidii
(Zanardini) Drew

+

35

Stylonema cornu-cervi Reinsch

+

36

Udotea petiolata
(Turra) Borgesen

25

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Σσμπεράζμαηα
 ηηο αθηέο ηεο ειεύζεξεο Κύπξνπ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο ιηβάδηα
Posidonia oceanica.
 Οη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη θπξίσο ν κεγάινο πδξνδπλακηζκόο ζηηο θππξηαθέο
αθηέο έρεη σο απνηέιεζκα νη βιαζηνί πνπ κειεηήζεθαλ λα είλαη πιαγηόηξνπνη.
 ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο βξέζεθαλ ζπλνιηθά 24 είδε ξνδνθπθώλ, 3 είδε
θαηνθπθώλ θαη 5 είδε ρισξνθπθώλ. ηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ βξέζεθαλ ζπλνιηθά
26 είδε ξνδνθπθώλ, 3 είδε θαηνθπθώλ θαη 6 είδε ρισξνθπθώλ (Πίλ. 2).
 Σα 36 επηθπηηθά είδε είλαη κεησκέλα ηόζν ζε αξηζκό όζν θαη ζε ππθλόηεηα από
αληίζηνηρα ησλ ειιεληθώλ αθηώλ. Ο πδξνδπλακηζκόο, ε δηαύγεηα ησλ λεξώλ θαη νη
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απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαη αιαηόηεηεο είλαη νη θύξηεο αηηίεο πνπ ζπκβαίλεη θάηη
ηέηνην.
Σν κήθνο θαη πιάηνο ησλ θύιισλ ζηνπο ιεηκώλεο ηεο Πάθνπ είλαη κεησκέλν ζε
ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνπο ιεηκώλεο ηεο Αγίαο Νάπαο, γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη
ύπαξμε πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ (Δηθ. 2).
Σν κήθνο ησλ θύιισλ παξνπζηάδεη αύμεζε ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο.
Οη ιεηκώλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ θαηαιακβάλνπλ κηθξόηεξε έθηαζε σο
απνηέιεζκα ηνπ γύξσ βξαρώδνπο ππνζηξώκαηνο. Αληίζεηα, ζηελ πεξηνρή ηεο
Αγίαο Νάπαο επεηδή ην ππόζηξσκα είλαη ακκώδεο ν ιεηκώλαο θαηαιακβάλεη
κεγαιύηεξε έθηαζε.
Μηα κνξθή ξύπαλζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγηα Νάπαο νθείιεηαη
ζηνλ κεγάιν αξηζκό ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή. Απηό πηζαλόλ λα
επεξεάδεη θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ νξγαληζκώλ δσηθώλ θαη θπηηθώλ.
Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε μεξή βηνκάδα ηεο Posidonia oceanica (κνλσηηθό ή
θαύζηκε ύιε), ε νπνία απνηειεί κηα ήπηα κνξθή ελέξγεηαο κε πνιύ θαιή απόδνζε
(Υαξηησλίδεο & Παπαρξήζηνπ 1995).
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Η περιθερειακή οδός ηης Θεζζαλονίκης ζηο περιαζηικό δάζος ηοσ
Σέιτ-Σοσ: «διάδρομος επικοινωνίας» ή «φραγμός» για ηα θσηά;
Παξραξίδνπ Π., Κξίγθαο Ν. & Κνθθίλε .
Δξγαζηήξην πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο & Φπηνγεσγξαθίαο, Σνκέαο Βνηαληθήο, Σκήκα
Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίληυη
Η παξνύζα εξγαζία, ηκήκα κηαο επξύηεξεο έξεπλαο ηεο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο
ρισξίδαο ζηελ Θεζζαινλίθε, έρεη σο ζθνπό ηελ ηαμηλόκεζε θαη κειέηε ηεο θαηαλνκήο
ησλ απηνθπώλ θπηώλ ζε επηιεγκέλε πεξηνρή ηνπ πεξηαζηηθνύ δάζνπο έηρ-νπ, όπνπ
δηαθξίζεθαλ ηξία ηκήκαηα: δάζνο Α ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ, δάζνο ζηα Γ ηεο (όκνξν
κε ην αζηηθό ζπγθξόηεκα) θαη πεξηνρέο θαηά κήθνο απηήο. πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 342
taxa (είδε θαη ππνείδε) θαη αλαιύζεθε ε εμάπισζή ηνπο ζηα ηκήκαηα θαη ζηα
ελδηαηηήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν 46% απηώλ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κόλν ηκήκα ηεο
πεξηνρήο θαη θπξίσο ζην Α ηκήκα ηνπ δάζνπο, ηα κηζά πεξίπνπ από απηά απαληνύλ
απνθιεηζηηθά ζε ξέκαηα. Σα ππόινηπα taxa δελ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνην ηκήκα θαη
ζπγθεθξηκέλα 22% ηνπ ζπλόινπ θαηαγξάθεθαλ θαη ζηα ηξία ηκήκαηα θαη επίζεο θαηά
κήθνο δαζηθώλ δξόκσλ ή/θαη κνλνπαηηώλ. Από απηά, ζρεδόλ όια απαληνύλ θαη ζην
γεηηληάδνλ αζηηθό ζπγθξόηεκα. ην ηκήκα θαηά κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ
θαηαγξάθεθε ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο taxa αλά κνλάδα επηθάλεηαο. Από ηελ παξνύζα
εξγαζία ππνδεηθλύεηαη όηη ε πεξηθεξεηαθή νδόο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί ηόζν σο
«διάδρομος επικοινωνίας», όζν θαη σο «φραγμός» γηα ηελ εμάπισζε ησλ θπηηθώλ taxa.

The ring road of the city of Thessaloniki in the suburban Seih-Sou
forest: «corridor» or «barrier» for plants?
Parcharidou P., Krigas N. & Kokkini S.
Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, Department of Botany, School of
Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The aim of the present work, which is part of a wider project on the urban and
suburban flora of Thessaloniki, is the taxonomic identification and study of the
distribution of the wild plants in a selected area of the suburban Seih-Sou forest. The
area includes the following three parts: a part of the forest to the E of the ring road, a part
of the forest to the W (adjacent to the urban area) and a part along the ring road. In total,
342 taxa (species and subspecies) have been recorded. The distribution of the taxa in the
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three parts of the area and in the habitat types has been analyzed. 46% of the taxa is
restricted in only one part of the study area and mostly in the E part of the forest. About
half of them are exclusively recorded along watercourses. The rest of the taxa are not
restricted, and in particular 22% of the total has been recorded in all three parts and also
along forest roads and/or paths. Almost all of them have also been recorded in the
adjacent urban area. The highest number of taxa per surface unit is found in the part
along the ring road. The results of the present work suggest that the ring road may
function either as a “corridor” or as a “barrier” for the distribution of the plant taxa.
Διζαγφγή
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί ηκήκα κηαο επξύηεξεο έξεπλαο ηεο ρισξίδαο ζηελ
αζηηθή θαη πεξηαζηηθή Θεζζαινλίθε (Krigas et al. 1999). θνπόο ηεο είλαη ε
ηαμηλόκεζε θαη κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ απηνθπώλ θπηώλ ζε επηιεγκέλν ηκήκα ηνπ
πεξηαζηηθνύ δάζνπο έηρ-νπ, ην νπνίν δηαζρίδεηαη από ηελ πεξηθεξεηαθή νδό ηεο
πόιεο θαη είλαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.
Η περιοτή μελέηης
Η πεξηνρή κειέηεο θαιύπηεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 56,8 ha θαη πεξηιακβάλεη ην
πιεζηέζηεξν πξνο ην θέληξν ηεο πόιεο ηκήκα ηνπ δάζνπο έηρ-νπ, ην νπνίν
δηαζρίδεηαη από ηελ πεξηθεξεηαθή νδό. ε απηήλ δηαθξίζεθαλ ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα:
ην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο, ην δπηηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο θαη ε πεξηνρή θαηά κήθνο
ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ (πξαλή) (Δηθ. 1).
Η πεξηθεξεηαθή νδόο δηαζρίδεη ζήκεξα ην λόηην - λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο
Πξόθεηηαη γηα δξόκν ηαρείαο θπθινθνξίαο (>100 km/h), δύν θαηεπζύλζεσλ κε δύν
βαζηθέο θαη κία βνεζεηηθή ισξίδα γηα θάζε θαηεύζπλζε θαη δηαρσξηζηηθή λεζίδα (0,51,5 m θπηεκέλε κε θαιισπηζηηθνύο ζάκλνπο).
Απνηεινύζε άιινηε ηκήκα ηνπ πεξηαζηηθνύ δάζνπο έηρ-νπ. Η δηάλνημή ηεο έγηλε
κε ζθνπό ηε ζύλδεζε ηεο πόιεο θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο κε ηελ Δζληθή νδό Δ-75, ηελ
παξνρέηεπζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ηελ απνζπκθόξεζε ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ θαη ηε
ηαρεία πξόζβαζε ζην αεξνδξόκην «Μαθεδνλία». ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο από ηε
ΓΔΚΔ Θεζζαινλίθεο, ε πξώηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο μεθίλεζε ην 1974 θαη ε
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ έγηλε ην δηάζηεκα 1982-1992. Η παξάδνζε ηνπ δξόκνπ ζε
πιήξε θπθινθνξία έγηλε ην 1992. Γηα ηε δηακόξθσζε ησλ πξαλώλ (θιίζε 50-60%) θαη
αλαβαζκώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν πιηθά εθζθαθώλ, όζν θαη δάλεηα ρώκαηα, ελώ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξόκνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά εθζθαθώλ.
Οη αλαδαζώζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνύ πεξηαζηηθνύ δάζνπο έηρ-νπ
μεθίλεζαλ πξνο ην ηέινο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Οη θύξηεο αλαδαζώζεηο έγηλαλ ην 1973 θαη
σο θύξην αλαδαζσηηθό είδνο επηιέρζεθε ε ηξαρεία πεύθε (Pinus halepensis subsp.
brutia).
Σν ηκήκα ηνπ δάζνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο εθηείλεηαη από ην
ζεκείν ζύλδεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ κε ηελ νδό Καηζηκίδε κέρξη ηε γέθπξα πνπ
βξίζθεηαη ζην ύςνο ηεο πεξηνρήο ησλ 40 Δθθιεζηώλ. ηα αλαηνιηθά – λνηηναλαηνιηθά
πεξηιακβάλεη θαη ηκήκα ηεο θακέλεο από ηελ ππξθαγηά ηνπ 1997 πεξηνρήο θαη απνηειεί
ην πιεζηέζηεξν πξνο ην θέληξν ηνπ αζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηκήκα ηνπ δάζνπο.
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Δικόνα 1. Η ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζρέζε κε ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηεο
Θεζζαινλίθεο: Α, Γ, ηκήκα δάζνπο αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ
αληίζηνηρα. ΠΟ, πεξηθεξεηαθή νδόο).
ηελ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθαλ νη εμήο δηαθνξεηηθνί ηύπνη ελδηαηηεκάησλ:
βξαρώδεηο ζέζεηο, θακέλε πεξηνρή, μέθσηα ηνπ δάζνπο, πεπθώλαο, πξαλή θαη
δηαρσξηζηηθή λεζίδα ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ, ξέκαηα, δαζηθνί δξόκνη θαη κνλνπάηηα.
Οη δπν ηειεπηαίνη ηύπνη ελδηαηηεκάησλ ζεσξήζεθαλ σο έλαο εληαίνο. Δθηόο από ηελ
θακέλε πεξηνρή πνπ απαληά κόλν ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο θαη ηα πξαλή κε ηε
δηαρσξηζηηθή λεζίδα πνπ απαληνύλ κόλν θαηά κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ, νη
ππόινηπνη ηύπνη ελδηαηηεκάησλ είλαη θνηλνί ζην αλαηνιηθό θαη δπηηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο
θαη απνπζηάδνπλ από ηηο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο.
Η παξνπζία ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο
πινηόκεζεο, ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο (πεξίπαηνη,
εθδξνκέο, άζιεζε θ.η.ι.), πνπ είλαη ζρεηηθά εληνλόηεξεο ζην ηκήκα δπηηθά από ηελ
πεξηθεξεηαθή, θαζώο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή νδό.
Αποηελέζμαηα - Σσμπεράζμαηα
Ο ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα
4/5/1999 – 28/5/2000 έγηλε κε βάζε ηνπο Davis (1965-1985), Tutin et al. (1968-1980),
Pignatti (1982), Tutin et al. (1993) θαη Strid & Tan (1997) θαη έδεημε ηεο παξνπζία 342
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taxa (είδε θαη ππνείδε) ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Οη πινπζηόηεξεο ζε αξηζκό taxa
νηθνγέλεηεο είλαη νη Compositae (44 taxa), Gramineae (42), Leguminosae (39),
Cruciferae (19), Caryophyllaceae (18), Labiatae (17) θαη Umbelliferae (13).
Καηά ηε ζπιινγή ησλ θπηώλ θάζε ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζεσξήζεθε
αλεμάξηεην από ηα ππόινηπα θαη ζπιιέγνληαλ θάζε θνξά όια ηα θπηά πνπ απαληνύζαλ
εθεί, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ζηε ζπλέρεηα ε θαηαλνκή ηνπο. Παξάιιεια,
θαηαγξάθεθε ε ρισξίδα θάζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ελδηαηηήκαηνο.
Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ απηνθπώλ θπηώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο
αλαιύζεθε ε εμάπισζή ηνπο ζηα ηξία ηκήκαηα πνπ δηαθξίζεθαλ (Δηθ. 1). Η ζρεκαηηθή
απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ρισξίδαο δίλεηαη ζηελ Δηθ. 2.

Δικόνα 2. ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ρισξίδαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
Όπσο πξνθύπηεη από ην ζρήκα απηό, ην 46% ηεο ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο
πεξηνξίδεηαη είηε ζην αλαηνιηθό, είηε ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο, είηε ζηα πξαλή θαηά
κήθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ (κε δηαγξακκηζκέλν ηκήκα θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο).
πγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ηνπ δάζνπο αλαηνιηθά ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ θαηαγξάθεθε ν
κεγαιύηεξνο αξηζκόο απνθιεηζηηθώλ taxa, ελώ ειάρηζηα taxa πεξηνξίδνληαη ζηα πξαλή
θαηά κήθνο απηήο.
Από ηελ άιιε, ην 54% ηεο ζπλνιηθήο ρισξίδαο (δηαγξακκηζκέλν ηκήκα θπθιηθνύ
δηαγξάκκαηνο) δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα κόλν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (απαληά ζε
δύν ή θαη ζηα ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα). Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά, ζηελ πεξίπησζε απηή,
αθνξνύλ taxa πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ζηα δύν ηκήκαηα ηνπ δάζνπο εθαηέξσζελ ηεο
πεξηθεξεηαθήο, αιιά όρη θαηά κήθνο απηήο (25%), ή taxa πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ζηα
ηξία ηκήκαηα (22%).
Οη πινπζηόηεξνη ζε αξηζκό taxa ηύπνη ελδηαηηεκάησλ είλαη ηα ξέκαηα θαη νη δαζηθνί
δξόκνη ή/θαη κνλνπάηηα.
Σα 40 από ηα 103 taxa πνπ πεξηνξίδνληαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ δάζνπο θύνληαη
απνθιεηζηηθά ζε ξέκαηα. Πξόθεηηαη γηα πγξόθηια είδε, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα Typha
angustifolia, Nasturtium officinale, Cyperus longus, Apium nodiflorum, Phragmites
australis, Pulicaria dysenterica.
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Η πινπζηόηεηα θάζε ηύπνπ ελδηαηηήκαηνο ζε αξηζκό taxa δίλεηαη ζηελ Δηθ. 3.
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Δικόνα 3. Γηάγξακκα αξηζκνύ taxa ζε θάζε ηύπν ελδηαηηήκαηνο πνπ δηαθξίζεθε ζηελ
πεξηνρή κειέηεο: ΒΡ, βξαρώδεηο ζέζεηο. ΚΑ, θακέλε πεξηνρή. ΞΔ, μέθσηα ηνπ δάζνπο.
ΠΔ, πεπθώλαο. ΠΡ, πξαλή θαη δηαρσξηζηηθή λεζίδα ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ. ΡΔ,
ξέκαηα. ΧΓ+ΜΟ, δαζηθνί δξόκνη θαη κνλνπάηηα.
Σα 71 από ηα 75 taxa πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο
απαληνύλ ζε πιεπξέο δαζηθώλ δξόκσλ ή/θαη κνλνπαηηώλ. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα
ζεξόθπηα (42 taxa) ή εκηθξππηόθπηα (19), Μεζνγεηαθήο (32) ή Δπξαζηαηηθήο (25)
εμάπισζεο. ρεδόλ όια (64 taxa) θαηαγξάθεθαλ επίζεο ζην γεηηληάδνλ πνιενδνκηθό
ζπγθξόηεκα (Παξραξίδνπ et al. 2000) ζε αλζξσπνγελή ελδηαηηήκαηα (π.ρ. Senecio
vulgaris, Malva sylvestris, Solanum elaeagnifolium, Ailanthus altissima, Calendula
arvensis, Papaver rhoeas).
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο taxa πνπ θαηαγξάθεθε ζε θαζέλα από ηα ηκήκαηα ηεο
πεξηνρήο κειέηεο θαζώο θαη ε αληίζηνηρε έθηαζε θάζε ηκήκαηνο δίλνληαη ζηνλ Πίλ. 1.
Πίνακας 1. πλνιηθόο αξηζκόο taxa, ζπλνιηθή έθηαζε θαη αξηζκόο taxa αλά κνλάδα
επηθάλεηαο ζε θαζέλα από ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Αριθ. taxa
Έκηαζη
Taxa/ha

Γσηικό Σέιτ-Σοσ
214 (63%)
24,8 ha
9

Περιθερειακή οδός
115 (34%)
4,16 ha
28

Αναηολικό Σέιτ-Σοσ
272 (80%)
27,84 ha
10

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξώηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο
ππνδεηθλύνπλ όηη ε πεξηθεξεηαθή νδόο ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ηόζν «διάδρομο
επικοινωνίας» (ζπλδένληαο ηα ελδηαηηήκαηα ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο κέζσ ησλ
πιεπξώλ αζηηθώλ δξόκσλ θαη ησλ πξαλώλ ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνύ κε ηνπο δαζηθνύο
δξόκνπο θαη ηα κνλνπάηηα), όζν θαη «φραγμό» (δηαθόπηνληαο ηε ζπλέρεηα ησλ ξεκάησλ)
γηα ηελ εμάπισζε ησλ θπηηθώλ taxa.
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«Απώλειες» θαη «Κέρδη» ηεο ρισξίδαο ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ
Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο – από ην 1992 ζην 2001
Παηέιε Μ., Κξίγθαο Ν. & Κνθθίλε Σ.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο & Φπηνγεωγξαθίαο, Τνκέαο Βνηαληθήο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Η ριωξίδα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ηε πεξίνδν 1992-93 (206 taxa).
Τελ πεξίνδν 2000-01, ζηα πιαίζηα ελόο επξύηεξνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κειέηεο
ηεο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο ριωξίδαο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαηαγξάθεθε εθ λένπ ε
ριωξίδα ηεο (210 taxa). Από ηε ζύγθξηζε ηεο απηνθπνύο ριωξίδαο ζηηο δύν πεξηόδνπο
πξνθύπηεη όηη: (i) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ taxa δελ παξνπζηάδεη αμηνζεκείωηε
κεηαβνιή, (ii) κόλν 132 taxa (2/3 ηεο ζπλνιηθήο ριωξίδαο) θαηαγξάθεθαλ θαη ηηο δύν
ρξνληθέο πεξηόδνπο («κοινά»), ελώ 74 taxa κπνξνύλ λα ζεωξεζνύλ ωο «απώλειες»
(θαηαγξάθεθαλ κόλν ην 1992-93) θαη 78 taxa, αληίζηνηρα, «κέρδη» (θαηαγξάθεθαλ
κόλν ην 2000-01). Από ηε ζύγθξηζε ηωλ αληίζηνηρωλ βηνηηθώλ θαη ρωξνινγηθώλ
θαζκάηωλ πξνθύπηεη: (i) κηα ηάζε αύμεζεο ηωλ ζεξνθύηωλ θαη ειάηηωζεο ηωλ άιιωλ
βηνηηθώλ κνξθώλ θαη (ii) κηα ηάζε αύμεζεο ηωλ επξαζηαηηθώλ, θνζκνπνιηηηθώλ θαη
επηγελώλ taxa θαη ηάζε ειάηηωζεο ηωλ βαιθαληθώλ, κεζνγεηαθώλ θαη επξωπαϊθώλ taxa.
Τα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ζηε ριωξίδα ηνπ Α.Π.Θ. δελ ζεκεηώζεθαλ
πνζνηηθέο αιιαγέο αιιά θπξίωο πνηνηηθέο κεηαβνιέο.

«Gains» and «Losses» of the flora of Aristotle University of
Thessaloniki campus – from 1992 to 2001
Pateli M., Krigas N. & Kokkini S.
Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, School of Botany, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The flora of the Aristotle University of Thessaloniki campus has been recorded for
the first time during 1992-93. During 2000-01, in the frame of a wider research project
on the urban and suburban flora of the city of Thessaloniki, the same area has been
floristically re-investigated. The comparison of the two floristic catalogues of the area
shows that: (i) the total number of taxa has not changed noticeably and (ii) only 132 taxa
(2/3 of the total flora) have been recorded in both periods («commons»), while 74 taxa
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are considered as «losses» (recorded only during 1992-93) and 78 taxa are considered as
«gains» (recorded only during 2000-01). The comparisons of the relevant life forms’ and
chorological types’ spectra show that: (i) the therophytes tend to increase while other life
forms tend to decrease and (ii) the eurasian, cosmopolitan and adventive taxa tend to
increase while balkan, mediterranean and european taxa tend to decrease. Consequently,
it seems that the flora of the area has not changed quantitatively but qualitatively.
Εηζαγσγή
Τν πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο δηαρωξίδεη ην ρώξν ζε
ιεηηνπξγηθέο δώλεο κε ηθαλά θελά κεηαμύ ηωλ θηηξίωλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε
ηεο ειεύζεξεο δηάηαμεο κεκνλωκέλωλ θηηζκάηωλ κε αξθεηνύο αλνηρηνύο ρώξνπο. Οη
θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Δηθ. 1) είλαη ε δηακόξθωζε ρώξωλ, ε
αλέγεξζε θηηξίωλ, ην θνύξεκα γξαζηδηώλ, ην πνδνπάηεκα θαη ε δηέιεπζε κεγάινπ
αξηζκνύ αηόκωλ θαζεκεξηλά.
Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο
Η ριωξίδα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά πξηλ
από 10 πεξίπνπ ρξόληα (Γεξνθώηζε 1993). Σηα πιαίζηα ελόο επξύηεξνπ εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο κειέηεο ηεο αζηηθήο θαη πεξηαζηηθήο ριωξίδαο ηεο Θεζζαινλίθεο
θαηαγξάθεθε εθ λένπ ε ριωξίδα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. (Παηέιε 2001),
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ πηζαλέο κεηαβνιέο ηεο ριωξηδηθήο ζύλζεζήο ηεο θαηά ην
ελ ιόγω δηάζηεκα. Η ζύγθξηζε ηεο ζύλζεζεο ηεο απηνθπνύο ριωξίδαο κηαο πεξηνρήο ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο απνηειεί κηα κνξθή βηνδεηθηώλ (Kowarik & Sukopp
1984). Δπαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνύλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ παξαθνινύζεζε αιιαγώλ ζηε ριωξίδα πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηε
ζύλζεζε ηωλ εηδώλ, όζν θαη ζηελ θαηάζηαζε ηωλ ελδηαηηεκάηωλ (Sukopp & Weiler
1988). Ο ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ηωλ ζπιιερζέληωλ θπηηθώλ δεηγκάηωλ έγηλε κε
βάζε ηνπο Strid & Tan (1997), Tutin et al. (1993), Davis (1965-1985) θαη Tutin et al.
(1968-1980), ελώ ζε όηη αθνξά ηηο βηνηηθέο κνξθέο θαη ηνπο ρωξνινγηθνύο ηύπνπο
ρξεζηκνπνηήζεθε ν Pignatti (1982) θαη ν Davis (1965-1985).
Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Καηά ηε πεξίνδν 2000-01 ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 816 θπηηθά δείγκαηα από ηελ
πεξηνρή κειέηεο. Ο ηαμηλνκηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο έδεημε ηελ παξνπζία ζπλνιηθά 210
απηνθπώλ taxa (εηδώλ θαη ππνεηδώλ). Από απηά, 78 taxa δελ είραλ θαηαγξαθεί ην 199293 θαη ραξαθηεξίζηεθαλ ωο «κέρδη» γηα ηελ ριωξίδα ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο.
Από ηα 206 απηνθπή taxa πνπ είραλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά ζηελ πεξηνρή κειέηεο
ηελ πεξίνδν 1992-93, 74 taxa θαηαγξάθεθαλ κόλν ηόηε θαη δελ βξέζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν 2000-01. Απηά ηα θπηηθά taxa ραξαθηεξίζηεθαλ ωο «απώλειες» γηα ηελ πεξηνρή
κειέηεο.
Δπίζεο 132 θπηηθά taxa ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ θαη ζηηο δύν ρξνληθέο πεξηόδνπο
ραξαθηεξίζηεθαλ ωο «κοινά». Από ηα παξαπάλω θαίλεηαη όηη από ην 1992 ζην 2001
(Δηθ. 2): i. Γελ ζεκεηώλεηαη αμηνζεκείωηε κεηαβνιή ωο πξνο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ηωλ
απηνθπώλ taxa ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ii. Πεξηζζόηεξν από ην 1/3 ηεο ριωξηδηθήο
ζύλζεζεο ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. κεηαβιήζεθε (είηε «απώλειες», είηε
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«κέρδη»), iii. Σρεδόλ ηα 2/3 ηεο ριωξηδηθήο ζύλζεζεο ηεο πεξηνρήο δελ άιιαμαλ
(«κοινά»).
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Εηθόλα 1. Η ζέζε ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην πεξηαζηηθό δάζνο ηνπ Σέηρ – Σνπ (Κιίκαθα
1:48.000).
Μεηαβνιέο ζε επίπεδν νηθνγελεηώλ

Σε όηη αθνξά ηηο νηθνγέλεηεο ηωλ απηνθπώλ taxa δελ παξαηεξείηαη αμηνζεκείωηε
δηαθνξνπνίεζε ωο πξνο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ηνπο (Πίλ. 1). Παξόια απηά, ζηηο
νηθνγέλεηεο Labiatae, Graminae θαη Leguminosae ζεκεηώζεθαλ αμηνζεκείωηεο
κεηαβνιέο (Δηθ. 3).
Σπγθεθξηκέλα ζηελ νηθνγέλεηα Labiatae, 7 taxa ηα νπνία είραλ θαηαγξαθεί ηελ
πεξίνδν 1992-93 όπωο π.ρ. Acinos arvensis, Clinopodium vulgare subsp. vulgare,
Mentha longifolia δελ θαηαγξάθεθαλ ηελ πεξίνδν 2000-01 («απώλειες»), ελώ κόλν ην
Lamium maculatum απνηειεί ην «κέρδος» γηα ηελ ριωξίδα ηεο πεξηνρήο.
Αληίζηνηρα, ζηελ νηθνγέλεηα Gramineae, ζεκεηώζεθαλ «κέρδη» 16 θπηηθώλ taxa
(π.ρ. Bromus hordeaceus, Desmazeria rizida, Tragus racemosus) θαη «απώλειες» 7 taxa
(π.ρ. Aegilops neglecta, Crypsis schoenoides, Hainardia cylindrica).
Σηελ νηθνγέλεηα Leguminosae, ηα «κέρδη» απνηεινύλ 17 taxa (π.ρ. Medicago
orbicularis, Onobrychis aequidentata θαη Trigonella corniculata) θαη ηηο «απώλειες» 5
taxa (π.ρ. Lathyrus cicera, Melilotus officinalis, Vicia lutea).
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Β

Γάζνο Σέηρ-Σνπ

Εηθόλα 2. Σπλνιηθόο αξηζκόο απηνθπώλ taxa, «απώλειες», «κοινά» θαη «κέρδη»
γηα ηηο πεξηόδνπο 1992 -1993 & 2000-2001.

Πίλαθαο 1. Οηθνγέλεηεο απηνθπώλ taxa θαη κεηαβνιέο ηνπο γηα ηηο πεξηόδνπο 1992-1993
& 2000-2001.
Οηθνγέλεηεο
Μεηαβνιέο

1992-1993
41
(36 Γηθόηπια & 5 Μνλνθόηπια)
Orchidaceae,
Orobanchaceae,Dipsacaceae,
Valerianaceae
(«απώλειες»)

2000-2001
39
(35 Γηθόηπια & 4 Μνλνθόηπια)
Portulacaceae, Violaceae
(«κέρδη»)
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Εηθόλα 3. Οηθνγέλεηεο κε ηηο κεγαιύηεξεο κεηαβνιέο γηα ηηο πεξηόδνπο 1992-1993 &
2000-2001.
Μεηαβνιέο ζε επίπεδν γελώλ

Σην γέλνο Medicago παξαηεξνύληαη κόλν «κέρδη» (π.ρ. Medicago arabica, M.
coronata, M. disciformis, M. minima, M. orbicularis, M. polymorpha, M. truncatula).
Δπίζεο ωο «κέρδη» ζεωξνύληαη ηα Trifolium arvense, T. ochroleucon, T. squarrosum,
T. striatum θαη ηα Bromus diandrus, B. intermedius, B. madritensis, B. rubens θαη ωο
«απώλεια» ην Bromus squarrosus (Δηθ. 4).
Μεηαβνιέο ζε επίπεδν βηνηηθώλ κνξθώλ θαη ηύπσλ ρσξνινγηθήο εμάπισζεο

Από ηελ ζύγθξηζε ηωλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ηωλ βηνηηθώλ κνξθώλ ζηε ριωξηδηθή
ζύλζεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηηο ζπγθξηλόκελεο πεξηόδνπο θαίλεηαη όηη θαη ζηηο
δύν πεξηπηώζεηο θπξηαξρνύλ ηα ζεξόθπηα θαη αθνινπζνύλ ηα εκηθξππηόθπηα (Δηθ. 5).
Παξόια απηά ζηα ζεξόθπηα δηαπηζηώλεηαη κηα ηάζε αύμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
ριωξηδηθή ζύλζεζε ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ., ελώ γηα ηηο ππόινηπεο βηνηηθέο
κνξθέο ζεκεηώλεηαη ειάηηωζε ηωλ αληίζηνηρωλ πνζνζηώλ ηνπο (Δηθ. 5).
Μεηαβνιέο ζε επίπεδν ηύπσλ ρσξνινγηθήο εμάπισζεο

Από ηε ζύγθξηζε ηωλ ηύπωλ ρωξνινγηθήο εμάπιωζεο γηα ηηο ζπγθξηλόκελεο
πεξηόδνπο, παξαηεξνύκε όηη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θπξηαξρνύλ ηα κεζνγεηαθά taxa
θαη αθνινπζνύλ ηα θνζκνπνιηηηθά (Δηθ. 6). Παξόια απηά, ζε επξύηεξεο εμάπιωζεο
taxa (επξαζηαηηθά, θνζκνπνιηηηθά, επηγελή) παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε αύμεζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ριωξηδηθή ζύλζεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελώ ζε ζηελόηεξεο
εμάπιωζεο taxa (βαιθαληθά, κεζνγεηαθά, επξωπαϊθά) παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε
ειάηηωζεο ηωλ αληίζηνηρωλ πνζνζηώλ ηνπο (Δηθ. 6).
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Εηθόλα 4. Γέλε κε ηηο κεγαιύηεξεο κεηαβνιέο γηα ηηο πεξηόδνπο 1992-1993 & 20002001.
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Εηθόλα 5. Σύγθξηζε ηωλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ηωλ βηνηηθώλ κνξθώλ ζηε ριωξηδηθή
ζύλζεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηηο πεξηόδνπο 1992-1993 & 2000-2001.
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Εηθόλα 6. Σύγθξηζε ηωλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ηωλ ηύπωλ ρωξνινγηθήο εμάπιωζεο
ζηε ριωξηδηθή ζύλζεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηηο πεξηόδνπο 1992-1993 & 20002001.
Σπκπεξαζκαηηθά, από ηελ ζύγθξηζε ηεο απηνθπνύο ριωξίδαο ηεο
Παλεπηζηεκηνύπνιεο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ θαηαγξάθεθε ην 1992 θαη ην 2001 πξνθύπηεη όηη
δελ ζεκεηώζεθαλ πνζνηηθέο αιιαγέο αιιά θπξίωο πνηνηηθέο κεηαβνιέο ηεο ζύλζεζήο
ηεο.
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Xλφρίδα και βλάζηηζη ηφν ζηεππόμορθφν λιβαδιών ζηην εσρύηερη
περιοτή ηης λίμνης Πεηρών
Ππξηλή Χ. & Μπακπαιψλαο Γ.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο, Τκήκα Βηνινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίληυη
Η ιίκλε Πεηξψλ είλαη κηα θπζηθή ιίκλε, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ρακεινχο
αζβεζηνιηζηθνχο νξεηλνχο φγθνπο. Ο αξηζκφο ησλ θπηηθψλ taxa πνπ βξέζεθαλ λα
αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ινθσδψλ εμάξζεσλ γχξσ απφ ηε ιίκλε αλέξρεηαη ζε
378 θαη αλήθνπλ ζε 48 νηθνγέλεηεο θαη 220 γέλε. Η πεξηνρή είλαη πνιχ ππνβαζκηζκέλε,
θπξίσο εμαηηίαο ηεο έληνλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (ππεξβφζθεζε, μχιεπζε,
ππξθαγηέο). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, πνπ έγηλε
ζχκθσλα κε ηελ θπηνθνηλσληνινγηθή κέζνδν ηνπ Braun-Blanquet, νδήγεζε ζηελ
αλαγλψξηζε 8 θπηνθνηλνηήησλ θαη 19 ππνθνηλνηήησλ. Η ζπληαμηλνκηθή θαηάηαμε ησλ
ζηεππφκνξθσλ ιηβαδηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε Festuco-Brometea είλαη αθφκε θαη
ζήκεξα δχζθνιε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Νφηηαο Βαιθαληθήο φπνπ εληάζζεηαη θαη
ε πεξηνρή κειέηεο, γηαηί ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζε ηέηνηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο.

Flora and vegetation of steppic grasslands around Petron lake,
Macedonia, Greece
Pirini Ch. & Babalonas D.
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, Department of Botany, School
of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
Petron lake is a natural lake surrounded by low, limestone hills. The flora of the hills
consists of 378 taxa, which belong to 48 families and 220 genera. The natural
environment is very degraded, mostly because of human interference (intense grazing,
lumbering, fires). The vegetation of the hills was studied from a phytosociological point
of view, according to the Braun-Blanquet method. Eight plant communities and 19
subcommunities were distinguished. To classify the communities of steppic grasslands
in the South Balkans is quite difficult, owing to the very few phytosociological studies
devoted to similar types of vegetation.
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Ειζαγφγή
Η ιίκλε Πεηξψλ είλαη κηα θπζηθή ιίκλε ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο ζηε δπηηθή
Μαθεδνλία, ε νπνία καδί κε ηε ιίκλε Βεγνξίηηδα έρεη πξνηαζεί γηα έληαμε ζηηο πεξηνρέο
"Natura 2000". Πεξηβάιιεηαη απφ νξεηλνχο αζβεζηνιηζηθνχο φγθνπο, ρακεινχ
πςνκέηξνπ, ζηνπο νπνίνπο ζπλαληάκε αμηφινγνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ, παξά ην
γεγνλφο φηη ε βιάζηεζε είλαη έληνλα ππνβαζκηζκέλε εμαηηίαο ηεο ππεξβφζθεζεο, αθνχ
γηα πνιιά ρξφληα ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε θηελνηξνθία.
Τα θπηηθά είδε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ ινθσδψλ εμάξζεσλ γχξσ απφ
ηε ιίκλε ζρεκαηίδνπλ μεξνθπηηθά, ζηεππηθήο κνξθήο ιηβάδηα, κηαο θαη έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ απφ ηε κηα ηηο αληίμνεο εδαθηθέο ζπλζήθεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
επηθαλεηαθά πεηξψδεο ππφζηξσκα ή ην πνιχ ιεπηφ ζηξψκα εδάθνπο θαη απφ ηελ άιιε
ηελ ζρεηηθά παξαηεηακέλε πεξίνδν μεξαζίαο θαζψο θαη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Έηζη ζηελ πεξηνρή θχνληαη θπξίσο βξαρχβηα είδε, εηήζηα ή
ηαρπαπμή πνιπεηή κε εηδηθέο πξνζαξκνγέο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα
κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ ηεο άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπψξνπ. Η
έξεπλα απηή έγηλε κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ γλψζε ηεο ρισξηδηθήο δνκήο ησλ
ζηεππφκνξθσλ ιηβαδηψλ, πνπ είλαη απφ ηνπο ιηγφηεξν κειεηεκέλνπο ηχπνπο
βιάζηεζεο.
Υλικά και μέθοδοι
Η ζπιινγή ησλ ρισξηδηθψλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 έσο ηνλ
Σεπηέκβξην ηνπ 2001. Τν θπηηθφ πιηθφ ζπιινγήο (996 δείγκαηα) είλαη ζπγθεληξσκέλν
θαη ηαμηλνκεκέλν ζην Μνπζείν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη
Φπηνγεσγξαθίαο ηνπ Α.Π.Θ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ νλνκαηνινγία ησλ θπηηθψλ
taxa ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε ‘Flora Europaea’ (Tutin et al. 1968-1980 θαη Tutin et
al. 1993). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βηνκνξθψλ, αιιά θαη ηελ εχξεζε ηεο ρσξνινγίαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ‘Flora d' Italia’ (Pignatti 1982) θαζψο θαη ε ‘Flora of Turkey’
(Davis 1965-1985). Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο δηελεξγήζεθαλ θαη
επεμεξγάζηεθαλ 204 θπηνθνηλσληνινγηθέο κεηξήζεηο κε ηε θπηνθνηλσληνινγηθή
κέζνδν ηνπ Braun-Blanquet (1964).
Αποηελέζμαηα
Χλφρίδα

Σηελ πεξηνρή πνπ κειεηήζεθε αλαγλσξίζηεθαλ 378 taxa (73 ππνείδε θαη 305 είδε)
πνπ αλήθνπλ ζε 220 γέλε θαη 48 νηθνγέλεηεο. Η πιεηνςεθία ησλ taxa εληάζζεηαη ζηηο
βηνηηθέο κνξθέο ησλ εκηθξππηνθχησλ (160 taxa) θαη ησλ ζεξνθχησλ (135 taxa), ελψ ηα
πνιπεηή είδε είλαη απηά πνπ επηθξαηνχλ (182 taxa) θαη αθνινπζνχλ ηα κνλνεηή (135
taxa). Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο θαηέρεη ε
Μεζνγεηαθή ρσξνινγηθή ελφηεηα (162 taxa, 42,9%), αθνχ ην ππφ κειέηε νηθνζχζηεκα
βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηε
Μεζνγεηαθή ελφηεηα αλήθεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο μεξνθπηηθνχ ζπλήζσο
ραξαθηήξα ζεξνθχησλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ησλ ιφθσλ. Τα ελδεκηθά ρισξηδηθά ζηνηρεία (ζχκθσλα κε
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ηε Flora Europaea) πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο
αληηζηνηρνχλ ζε 54 taxa κε πνζνζηφ 14,3%.
Βλάζηηζη

Η βιάζηεζε ησλ ιφθσλ γχξσ απφ ηε ιίκλε Πεηξψλ είλαη ζηεππφκνξθε, κε ραιαξή
δνκή θαη ηφζν ππνβαζκηζκέλε ψζηε απφ καθξηά νη ιφθνη λα εκθαλίδνληαη ζρεδφλ
γπκλνί θαη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θζηλνπψξνπ έρνπλ έλα ειαθξχ
πξάζηλν ρξσκαηηζκφ. Μεκνλσκέλα άηνκα ησλ εηδψλ Quercus trojana Webb.
(καθεδνληθή δξπο) θαη Juniperus oxycedrus L. καξηπξνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα αλσηέξνπ
επηπέδνπ δαζηθή βιάζηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σηελ νπζία ε ππάξρνπζα
βιάζηεζε είλαη δεπηεξνγελψο ζηεππφκνξθε θαη ζεξκφθηιε μεξνκνξθηθή, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ κε αθζνλία είδε αλζεθηηθά ζε καθξά μεξή πεξίνδν θάησ απφ έληνλε
αθηηλνβνιία, πνπ πνιιά είλαη απνκεηλάξηα απφ ηα επίζεο μεξνζεξκηθά δάζε δξπφο, πνπ
εθηείλνληαη ζηελ ππνκεζνγεηαθή δψλε ηφζν ησλ Βαιθαλίσλ φζν θαη άιισλ πεξηνρψλ
φπσο ε λφηηα Γαιιία (Braun-Blanquet et al. 1951, Horvat et al. 1974, Pignatti 1978).
Μηθξέο ή κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εδαθηθψλ θπξίσο ζπλζεθψλ
πξνθαινχλ ηελ επηθξάηεζε θαηά ηφπνπο εηδψλ φπσο ηα: Artemisia campestris L., Stipa
capillata L., Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn., Stachys iva Griseb., Satureja
montana L. θ.ά., ηα νπνία πξνζδίδνπλ θαη ηε θπζηνγλσκία ζηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο.
Τα μεξά θαη εκίμεξα αζβεζηνιηζηθά ιηβάδηα ησλ ρακειψλ νξεηλψλ πεξηνρψλ
αλήθνπλ απφ ζπληαμηλνκηθή άπνςε ζηελ θιάζε Festuco-Brometea (Ellenberg 1988). Οη
ζπλδπαζκνί ησλ θπηηθψλ εηδψλ ησλ θπηνθνηλνηήησλ ηεο θιάζεο απηήο πξνέθπςαλ
θχξηα απφ αλάκημε ππνιεηκκάησλ ηεο κεηαπαγεηψδνπο επεηξσηηθήο ζηεππηθήο
βιάζηεζεο θαη εηδψλ ησλ ππνκεζνγεηαθψλ ιηβαδηθψλ θαη ζακλσδψλ ζρεκαηηζκψλ
(Walter 1975, Oberdorfer & Korneck 1976). Σήκεξα ζηηο θπηνθνηλφηεηεο ηεο FestucoBrometea ζπλππάξρνπλ θαη αξθεηά είδε απφ ηηο γεηηνληθέο δαζηθέο εθηάζεηο αθνχ ν
άλζξσπνο κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (θσηηά, μχιεπζε, βφζθεζε) νδήγεζε ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ ζηελ
έθηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε Festuco-Brometea. Απνηέιεζκα είλαη ε χπαξμε
ζπληαμηλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ θαηάηαμε ησλ ζηεππηθψλ ή ζηεππφκνξθσλ
ιηβαδηψλ. Οη δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθά, γεσινγηθά θαη γεσγξαθηθά πεξηνρέο θαζψο θαη νη
πνιπάξηζκνη ζπλδπαζκνί ησλ δηαθνξεηηθψλ εδαθηθψλ παξακέηξσλ δεκηνπξγνχλ θάζε
θνξά δηαθνξεηηθφ ζπλδπαζκφ εηδψλ θαη πιεζψξα θπηνθνηλνηήησλ. Σηε λφηηα
Βαιθαληθή, πνπ νη έξεπλεο ζε ηέηνηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο ηεο θιάζεο FestucoBrometea είλαη ειάρηζηεο, ην ζπληαμηλνκηθφ πξφβιεκα είλαη αθφκε κεγαιχηεξν.
Απφ θπηνθνηλσληνινγηθή – ζπληαμηλνκηθή άπνςε νη ελφηεηεο βιάζηεζεο πνπ
δηαθξίζεθαλ είλαη νη παξαθάησ:
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen 43
Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tüxen 43
Festucion rupicolae Soφ 40
Artemisia campestris - comm.
Euphorbia myrsinites – subcomm.
Anthemis arvensis – subcomm.
Chrysopogon gryllus – comm.
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Τππηθή – subcomm.
Echinops sphaerocephalus – subcomm.
Bromus ramosus – subcomm.
Alyssum tortuosum – subcomm.
Stipa capillata - comm.
Τππηθή – subcomm.
Hippocrepis ciliata – subcomm.
Echinops microcephalus – subcomm.
Bromus intermedius – subcomm.
Stipa epilosa - comm.
Satureja montana – subcomm.
Allium stamineum – subcomm.
Dichanthium ischaemum - comm.
Τππηθή – subcomm.
Convolvulus cantabrica – subcomm.
Saturejon montanae Horvat 62
Artemisia alba - comm.
Satureja montana - comm.
Minuartia verna – subcomm.
Salvia ringens – subcomm.
Inula verbascifolia - comm. (Με θαηαηαζζφκελε)
Sedum urvillei – subcomm.
Matthiola fruticulosa – subcomm.
Erodium absinthoides – subcomm.
Artemisia campestis - comm. Σηνπο πξφπνδεο ησλ ινθσδψλ εμάξζεσλ, φπνπ ην
ππφζηξσκα είλαη ιεπηφθνθθα ή ρνλδξφθνθθα θνξξήκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ
δηάβξσζε ησλ γχξσ ιφθσλ θαη ηελ θπζηθή κεηαθνξά ηνπο ιφγσ ησλ θιίζεσλ,
επηθξαηεί θαη πξνζδίδεη ηε θπζηνγλσκία ζηε βιάζηεζε ην είδνο Artemisia campestris.
Οη δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ε δηαθνξεηηθή ζχζηαζε ησλ
θνξξεκάησλ είλαη νη πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ δηάθξηζε ησλ 41 θπηνιεςηψλ ηεο Artemisia
campestris - comm. ζε δχν ππνθνηλφηεηεο: ηελ Euphorbia myrsinites - subcomm. θαη
ηελ Anthemis arvensis - subcomm.
Chrysopogon gryllus - comm. Σε κεγαιχηεξα πςφκεηξα θαη ζε επίπεδνπο ή κε πνιχ
κηθξέο θιίζεηο ζηαζκνχο, ιφγσ ηεο χπαξμεο απηφρζνλνπ εδάθνπο έζησ θαη κηθξνχ
βάζνπο, επηθξαηεί ην ραξαθηεξηζηηθφ είδνο Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Η βιάζηεζε
ζηελ θνηλφηεηα απηή είλαη πεξηζζφηεξν ππθλή θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο
βνζθφηνπνπο γηα ηα θνπάδηα ηεο πεξηνρήο. Οη 43 θπηνιεςίεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ
θνηλφηεηα απηή ζηελ πεξηνρή κειέηεο, εκθαλίδνπλ κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηε δνκή. Έηζη,
εθηφο απφ ηελ ηππηθή ππνθνηλφηεηα δηαθξίλνληαη κε δηαθνξνπνηά είδε θαη ηξεηο αθφκε
ππνθνηλφηεηεο: ε Echinops sphaerocephalus - subcomm., ε Bromus ramosus subcomm. θαη ε Alyssum tortuosum - subcomm.
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Stipa capillata - comm. Σε επηθάλεηεο κε έληνλεο θιίζεηο ηνπ αλαγιχθνπ, φπνπ
παξαηεξνχληαη έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο, ε ιηβαδηθή βιάζηεζε παξνπζηάδεη
επεηξσηηθφ ραξαθηήξα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είδνπο Stipa capillata.
(Walter & Straka 1970). Σηελ θνηλφηεηα απηή νη 32 θπηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ
αληηζηνηρνχλ, εθηφο απφ ηελ ηππηθή, ζε ηξεηο αθφκε ππνθνηλφηεηεο: ηελ Hippocrepis
ciliata - subcomm., ηελ Echinops microcephalus - subcomm., θαη ηελ Bromus
intermedius - subcomm.
Stipa epilosa - comm. Σε ειαθξά δηαθνξνπνηεκέλνπο ζηαζκνχο απφ απηνχο ηεο
Stipa capillata - comm., αλαπηχζζεηαη κηα παξφκνηαο ρισξηδηθήο δνκήο ελφηεηα
βιάζηεζεο. Χαξαθηεξηζηηθφ είδνο ηεο θνηλφηεηαο απηήο είλαη έλα άιιν είδνο ηνπ
γέλνπο Stipa, ε Stipa epilosa Matrinovsky. Παξά ηελ εηεξνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ε
θπηνθνηλφηεηα ζηε δνκή ηεο, είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηψλ
εηδψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππνθνηλφηεηεο: Satureja montana - subcomm. θαη Allium
stamineum - subcomm.
Dichanthium ischaemum - comm. Σε επίπεδνπο ή κε κηθξέο θιίζεηο ζηαζκνχο, φπνπ
ην ππφζηξσκα κπνξεί λα είλαη θαη πεηξψδεο, αιιά πάληνηε κε επαξθή πγξαζία,
επηθξαηεί θαη πξνζδίδεη ηε θπζηνγλσκία ζηε βιάζηεζε ην ραξαθηεξηζηηθφ,
αγξσζηψδεο είδνο Dichanthium ischaemum (L) Roberty. Σηηο θπηνιεςίεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζ'απηή ηελ ελφηεηα βιάζηεζεο είλαη ζαθήο ε δηάθξηζε κίαο αθφκε
ππνθνηλφηεηαο, εθηφο απφ ηελ ηππηθή, ηεο Convolvulus cantabrica - subcomm.
Artemisia alba - comm. Σε ζρεηηθά πςειφηεξνπο ζηαζκνχο κε έληνλα δηαβξσκέλα
εδάθε, πνπ είλαη εκθαλέο ην κεηξηθφ πέηξσκα θαη κε ζρεηηθά απμεκέλεο θιίζεηο ηνπ
αλαγιχθνπ (>50%) επηθξαηεί θαη πξνζδίδεη ηε θπζηνγλσκία ζηε βιάζηεζε ην είδνο
Artemisia alba Turra. Τν είδνο απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ είδνο ηεο
θπηνθνηλσληνινγηθήο έλσζεο Saturejion montani.
Satureja montana - comm. Σε ζηαζκνχο κε πεηξψδε θνξξήκαηα ή πεηξψδεο έδαθνο
θαη ζε πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 590-700 κέηξα επηθξαηεί θαη πξνζδίδεη ηε
θπζηνγλσκία ζηε βιάζηεζε ην είδνο Satureja montana L. Η θπηνθνηλφηεηα απηή
δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνθνηλφηεηεο: ηελ Minuartia verna - subcomm. θαη ηελ Salvia
ringens - subcomm.
Inula verbascifolia - comm. Σε ζηαζκνχο φπνπ ην κεηξηθφ πέηξσκα είλαη εληειψο
επηθαλεηαθφ, γεγνλφο πνπ απαηηεί απφ ηα θπηά εηδηθέο πξνζαξκνγέο ζηελ έιιεηςε
εδαθηθήο πγξαζίαο θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεηξψκαηνο, ραξαθηεξηζηηθή
είλαη ε αλάπηπμε ηεο Inula verbascifolia - comm. Σηελ θπηνθνηλφηεηα απηή ην είδνο
Inula verbascifolia πνπ κπνξεί θαη θπηξψλεη ζε ζρηζκέο βξάρσλ, θαηά θαλφλα
αζβεζηνιηζηθψλ, πξνζδίδεη ηε θπζηνγλσκία ζηελ ραιαξή βιάζηεζε πνπ ζρεκαηίδεηαη.
Η Inula verbascifolia - comm. εκθαλίδεηαη κε ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα ζηηο δηάθνξεο
θπηνιεςίεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ππνθνηλφηεηεο, κε βάζε
νκάδεο δηαθνξνπνηψλ εηδψλ: ηελ Sedum urvillei - subcomm., ηελ Matthiola fruticulosa
- subcomm. θαη ηελ Erodium absinthoides -subcomm.
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Σσμπεράζμαηα
Η βιάζηεζε ησλ ινθσδψλ εμάξζεσλ γχξσ απφ ηελ ιίκλε Πεηξψλ απαξηίδεηαη απφ
απμεκέλν αξηζκφ θπηηθψλ taxa θαη είλαη ην απνηέιεζκα ησλ μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα αλζξαθηθήο ζχζηαζεο πεηξψδε εδάθε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
έληνλε επίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα ηεο ππεξβφζθεζεο.
Παξά ηελ ζρεηηθά κνλφηνλε νκνηνκνξθία πνπ εκθαλίδνπλ καθξνζθνπηθά, σο πξνο
ηελ βιάζηεζε, νη αζβεζηνιηζηθνί ιφθνη γχξσ απφ ηε ιίκλε Πεηξψλ, δηαπηζηψλεηαη κε
ηελ αλάιπζε ηεο ρισξηδηθήο δνκήο πνπ έγηλε, φηη νη νθηψ θπηνθνηλφηεηεο θαη νη
δεθαελλέα ππνθνηλφηεηεο εθθξάδνπλ ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζηα ζηεππηθά απηά
ιηβάδηα.
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Μειέηε ηεο ρισξίδαο απεηινύκελσλ πγξνηόπσλ ηεο Αξγνιίδαο
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1

Borgsheider Weg 11, D 45770 Marl, Germany.
Τνκέαο Οηθνινγίαο θαη Ταμηλνκηθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ,
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Πεξίιεςε
Από ηα πεξίπνπ 250 αλεπξεζέληα είδε θαη ππνείδε απεηινύκελσλ πγξνηόπσλ ηεο
Αξγνιίδαο, ζηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη κόλν νξηζκέλα πνπ είλαη ηππηθά ηεο
ρισξίδαο ησλ ηνπηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ εξεπλήζεθαλ. Μεηαμύ απηώλ ηα είδε
Euphorbia heterophylla L., Nitella mucronata (A. Braun) Miquel., Chara intermedia A.
Braun, Centranthus macrosiphon Boiss., Phalaris arundinacea L., P. brachystachys
Link, Potamogeton coloratus Hornem., Nymphaea alba L., Baldellia ranunculoides (L.)
Parl θαη Ranunculus lingua L. παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ από ρσξνινγηθή άπνςε.
Δπίζεο βξέζεθαλ πνιιά δηδάληα αγξώλ θαη δηαηαξαγκέλσλ ζέζεσλ. Απηά απεηινύλ λα
εθηνπίζνπλ ηελ ηππηθή ρισξίδα ησλ πγξνηόπσλ.

Studies on the flora of some endangered wetlands of Argolis (Greece)
Raabe U.1 & Koumpli-Sovantzi L.2
1
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Section of Ecology and Systematics, Department of Biology, University of Athens,
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Abstract
In this paper a small number of wetland taxa collected in Argolis (Greece) is
presented, out of c. 250 taxa found in suitable habitats in the area. Among them
Euphorbia heterophylla L., Nitella mucronata (A. Braun) Miquel., Chara intermedia A.
Braun, Centranthus macrosiphon Boiss., Phalaris arundinacea L., P. brachystachys
Link, Potamogeton coloratus Hornem., Nymphaea alba L., Baldellia ranunculoides (L.)
Parl θαη Ranunculus lingua L. are interesting species from a chorological point of view.
A large number of weeds of fields and waste places were found; they replace and
threaten the endangered typical flora of the wetlands.
Εηζαγσγή
Σηελ εξεπλεζείζα πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο εληνπίζζεθαλ αξθεηά πγξνηνπηθά
ζπζηήκαηα, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα πεξηνξίδνληαη, επεηδή ζηαδηαθά όιν θαη
πεξηζζόηεξα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο απνζηξαγγίδνληαη θαη νηθνδνκνύληαη ή
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θαιιηεξγνύληαη. Η πγξνηνπηθή πεξηνρή δηακνξθώλεηαη από ηα γιπθά λεξά πνηακώλ θαη
πεγώλ. Δίλαη ζεκαληηθή ζηελ ειιεληθή κπζνινγία (Ηξαθιήο θαη Λεξλαία Ύδξα) θαη
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ από νηθνινγηθή θαη ρισξηδηθή άπνςε. Οη ζεκαληηθόηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ρισξίδα ηεο είλαη αξθεηά παιαηέο (19 νο αηώλαο) θαη
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ηνπ Halácsy (1900-1908, 1912). Οη λεόηεξεο
πιεξνθνξίεο είλαη ειάρηζηεο (Koumpli-Sovantzi et al. 1997) θαη αθνξνύλ κόλν ηε
ρισξίδα ηνπ πνηακνύ Δξαζίλνπ.
Πεξηνρή έξεπλαο θαη κέζνδνη
Η εξεπλεζείζα πεξηνρή νξηνζεηείηαη από ην Άξγνο, ην Κεθαιάξη, ηνπο Μύινπο θαη
ηε Νέα Κίν. Οη πνηακνί Πάληηζαο θαη Δξαζίλνο κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπο, νη πεγέο
ζηελ πεξηνρή ησλ Μύισλ κε ηνπο πνηακίζθνπο θαη ηα ξπάθηα ζηα νπνία
ζπγθεληξώλνληαη ηα λεξά ηνπο, εθηάζεηο πνπ θαηαθιύδνληαη κε λεξό θαζώο θαη αξθεηά
αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα
πνπ εξεπλήζεθαλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο (1997-2001) πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο 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).
Απνηειέζκαηα
Σηελ εξεπλεζείζα πεξηνρή βξέζεθαλ πεξηζζόηεξα από 250 είδε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεξηθώλ βξπνθύησλ θαη 8 ραξνθύησλ. Τα θπηά απηά, αλάινγα
κε ην ελδηαίηεκά ηνπο, κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Ι. Είδε ηεο Isoeto – Nanojuncetea
Γηθνηπιήδνλα: Samolus valerandi L.
Μνλνθνηπιήδνλα: Juncus bufonius L., Juncus hybridus Brot., Scirpus cernuus Vahl
θ.ά.
Δδώ, ε θπηνθνηλόηεηα απηή δελ είλαη ηόζν πινύζηα ζε είδε όζν ζηελ πεξηνρή ηεο
Σηξνθπιηάο, ζηε δπηηθή αθηή ηεο Πεινπνλλήζνπ (Raabe & Κνπκπιή-Σνβαληδή 2000).
ΙΙ. Φπηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ή θαηά κήθνο ξεόλησλ πδάησλ (πνηακώλ,
αξδεπηηθώλ θαη απνζηξαγγηζηηθώλ απιαθηώλ θαη θαλαιηώλ
Χαξόθπηα: Chara globularis Thuill., Chara hispida L., Chara intermedia A. Braun
Βξπόθπηα: Amblystegium riparium (Hedw.) Br. Eur., Ricia fluitans L.
Πηεξηδόθπηα: Equisetum ramosissimum Desf.
Γηθνηπιήδνλα: Apium nodiflorum (L.) Lag., Ceratophyllum demersum L.,
Hydrocotyle vulgaris L., Galium rivale (Sm.) Griseb., Lycopus europaeus L.,
Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Mentha aquatica L., Myriophyllum
verticillatum L., Nasturtium officinale R.Br., Nymphaea alba L., Persicaria lapathifolia
(L.) S.F. Gray, Persicaria salicifolia (Willd.) Assenov, Ranunculus lingua L., Samolus
valerandi L., Taraxacum palustre (Lyons) Symons, Teucrium scordium L. (s.l),
Veronica anagallis-aquatica L., Vitex agnus-castus L. θ.ά.
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Μνλνθνηπιήδνλα: Alisma lanceolatum With., Carex hispida Willd., Cladium
mariscus (L.) Pohl, Cyperus longus L., Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes, Iris
pseudacorus L., Lemna minor L., Orchis laxiflora Lam., Orchis palustris Jacq., Phalaris
arundinacea L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Potamogeton berchtoldii
Fieber, P. coloratus Hornem, P. crispus L., P. pectinatus L. Sparganium erectum L.
(s.l.), Scirpus lacustris L., Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C. Gmelin)
Syme, Scirpus maritimus L., Sparganium erectum L. (s.l.), Typha domingensis (Pers.)
Steudel θ.ά.
ΙII. Φπηά πνπ βξέζεθαλ ζηηο πεγέο (πεξηνρή Μύισλ θαη Κεθαιάξη)
Χαξόθπηα: Chara gymnophylla A. Braun, Nitella mucronata (A. Braun) Miquel
Βξπόθπηα: Riccia fluitans L.
Μνλνθνηπιήδνλα: Alisma lanceolatum With., Lemna minor L. θ.ά.
IV. Φπηά ηππηθά ησλ αγξώλ πνπ λσξίο ηελ άλνημε θαηαθιύδνληαη αθόκε, ιίγνπνιύ, κε λεξό
Χαξόθπηα: Chara vulgaris L., Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., Tolypella glomerata
(Desv.) Leonh.
Γηθνηπιήδνλα: Ranunculus ophioglossifolius Vill., R. trichophyllus Chaix, Samolus
valerandi L. θ.ά.
Μνλνθνηπιήδνλα: Alopecurus rendlei Eig., Baldellia ranunculoides (L.) Parl.,
Scirpus cernuus Vahl θ.ά.
V. Φπηά ηππηθά πγξώλ ιηβαδηώλ
Γηθνηπιήδνλα: Taraxacum palustre group θ.ά.
Μνλνθνηπιήδνλα: Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes, Orchis laxiflora
Lam., O. palustris Jacq. θ.ά.
VΙ. Ζηδάληα αγξώλ θαη δηαηαξαγκέλσλ ζέζεσλ
Γηθνηπιήδνλα: Abutilon theophrasti Medicus, Anagallis arvensis L., Capsella bursapastoris (L.) Medicus, Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Coronopus didymus (L.)
Sm., C. squamatus (Forskål) Ascherson,, Echium plantagineum L., Galium aparine L.,
Geranium dissectum L., Papaver dubium L., P. rhoeas L., Plantago major L., Xanthium
spinosum L. θ.ά
Μνλνθνηπιήδνλα: Alopecurus myosuroides Hudson, Avena sterilis L. subsp.
ludoviciana (Durieu) Nyman, Bromus sterilis L., Desmazeria rigida (L.) Tutin,
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli, Lagurus ovatus L., Lolium
multiflorum Lam. θ.ά.
Τα θπηά απηά εθηνπίδνπλ ηελ απεηινύκελε ηππηθή ρισξίδα ησλ πγξνηόπσλ.
Σπκπεξάζκαηα
Από ηα πεξίπνπ 250 είδε, πνπ βξέζεθαλ, αξθεηά είλαη λέα γηα ηελ Αξγνιίδα θαη ηα
πεξηζζόηεξα είλαη λέα γηα ηελ θάζε πγξνηνπηθή πεξηνρή πνπ εξεπλήζεθε, ελώ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ από ρσξνινγηθή άπνςε παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ:
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1. Euphorbia heterophylla L. Δίδνο επηγελέο πνπ έρεη δηαθύγεη από θήπνπο.
Αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από ηελ Διιάδα.
2. Ranunculus lingua L. Οη Tutin et al. (1993) δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Διιάδα
ζηελ πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ είδνπο αλ θαη ππάξρνπλ παιαηέο αλαθνξέο από ηελ
Πεινπόλλεζν (Halácsy 1900), αιιά θαίλεηαη όηη απηέο ακθηζβεηνύληαη.
3. Nitella mucronata (A. Braun) Miquel. Σηελ Διιάδα είλαη γλσζηό κόλν από ηελ
Πεινπόλλεζν θαη ζπγθεθξηκέλα από ηξεηο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο πνπ εξεπλήζεθε. Η κία
από ηηο ζέζεηο απηέο (Κεθαιάξη, πεγέο ηνπ πνηακνύ Δξαζίλνπ) έρεη ήδε αλαθεξζεί
(Koumpli-Sovantzi 1997).
4. Chara intermedia A. Braun, Centranthus macrosiphon Boiss., Phalaris
arundinacea L., P. brachystachys Link, Potamogeton coloratus Hornem. Αλαθέξνληαη
γηα πξώηε θνξά από ηελ Πεινπόλλεζν.
5. Nymphaea alba L. θαη Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Δίδε ζπάληα ζηελ
Πεινπόλλεζν, κε ιίγεο αλαθνξέο. Γηα ην πξώην ππάξρεη κηα αλαθνξά από ηελ Αξγνιίδα
(Halácsy 1900), αιιά πξόζθαηα βξέζεθε θαη ζηνλ Άγην Φιώξν, ζηελ Καιακάηα
(αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). Τν δεύηεξν είλαη γλσζηό από ηελ πεξηνρή ηεο Σηξνθπιηάο
(Raabe & Κνπκπιή-Σνβαληδή 2000) θαη ηνπ Κατάθα (αδεκνζίεπηα δεδνκέλα).
Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη εληνπίζζεθαλ αγξνί θαη δηαηαξαγκέλεο ζέζεηο κε
πνιιά δηδάληα ηα νπνία απεηινύλ λα εθηνπίζνπλ ηελ ηππηθή ρισξίδα ησλ πγξνηόπσλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζπληζηάηαη ε άκεζε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο.
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Paddy weeds – a neglected subject of Greek floristics
Raus Th.¹ & Raabe U.²
¹Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Königin Luise-Straße 6-8, D14191 Berlin, Germany.
²Borgsheider Weg 11, D-45770 Marl, Germany.
Abstract
After a short review on weeds infesting European ricefields the facts and needs of Greek
paddy weed floristics are addressed. Actually, Ammannia coccinea, Cyperus difformis,
Echinochloa oryzoides, Lindernia dubia and Scirpus mucronatus are highly frequent in
ricefields from Thrace to Peloponnisos, much less so Bergia capensis, Bacopa rotundifolia,
Heteranthera limosa and Najas gracillima. As additions to the adventive flora of Greece,
Najas graminea is reported here for the first time from ricefields in Makedonia, as well as
Eclipta prostrata and Najas orientalis from Peloponnisos. Chara braunii, a macrophytic
alga particularly found in ricefields, is also reported to occur as a paddy weed in Greece.

Ζιζάνια ορσζώνφν – ένα παραμελημένο αντικείμενο της Ελληνικής
τλφρίδας
Raus Th.¹ & Raabe U.²
¹Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Königin Luise-Straße 6-8, D14191 Berlin, Germany.
² Borgsheider Weg 11, D-45770 Marl, Germany.
Περίληυη
Καηόπιν μίαρ ζύνηομηρ επιζκόπηζηρ ηων ζιζανίων πος εξαπλώνονηαι ζηοςρ
Εςπωπαϊκούρ οπςζώνερ ενηοπίζεηαι η ςπάπσοςζα καηάζηαζη καθώρ και οι ανάγκερ για
σλωπιδική επγαζία ζηοςρ οπςζώνερ ηηρ Ελλάδαρ. Οςζιαζηικά ηα είδη Ammannia coccinea,
Cyperus difformis, Echinochloa oryzoides, Lindernia dubia και Scirpus mucronatus είναι
ιδιαίηεπα κοινά ζηοςρ οπςζώνερ, από ηην Θπάκη μέσπι ηην Πελοπόννηζο. Λιγόηεπο κοινά
είναι ηα είδη Bergia capensis, Bacopa rotundifolia, Heteranthera limosa και Najas
gracillima. Η Najas graminea από ηοςρ οπςζώνερ ηηρ Μακεδονίαρ αναθέπεηαι εδώ ωρ μία
νέα πποζθήκη ζηην επιγενή σλωπίδα ηηρ Ελλάδαρ, ηο ίδιο και ηα Eclipta prostrata και Najas
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orientalis από ηη Νόηια Πελοπόννηζο. Η εμθάνιζη ηηρ Chara braunii, μακποθύκορ με
ιδιαίηεπη πποηίμηζη ζηοςρ οπςζώνερ, επίζηρ αναθέπεηαι ζηοςρ Ελληνικούρ οπςζώνερ.
Introduction
Ricefields, often also called paddies, offer very particular ecological niches to many
aquatic or amphibic wetland plants, be they submers, floating, or emers. Especially tropical
or subtropical taxa with weedy capacities (e.g., annual or even shorter life cycle, high
production of small seeds) have been largely spread into regions of temperate or
mediterranean-type climates where rice (Oryza sativa) is cultivated. Thus, taxa originally
confined to either the New or Old World, the Southern or Northern Hemispheres
respectively, got mixed up to form specialised, oryzicolous plant communities (Miyawaki
1960, MacIntyre & Barrett 1985).
Paddy weeds in Europe and the Mediterranean
Paddy weed floristics in Europe virtually started in the mid 20 th century when Koch
(1952, 1954) and Pignatti (1955) looked into the ricefields of Northern Italy and came up
with exciting floristic additions to the flora of Europe (e.g., Blyxa japonica, Ottellia
alismoides; see Koch 1952: 638, 641). Vasconcellos (1954) and Vasconcellos et al. (1958)
gained similar results in paddies of Central Portugal. Bolòs & Masclans (1955) and Pignatti
(1957) were the first to make a phytosociological approach to the weed vegetation of
European ricefields, followed by Miyawaki (1960) on a supraregional, more comparative
level. All these results (and additional ones not listed here) led to the knowledge on
European paddy weeds that was included in the five volumes of ‘Flora Europaea’ (Tutin et
al. 1968-1980, 1993). This is shown in Table 1 which focuses particularly on obligatory
paddy weeds but excludes many hydrophytes and helophytes with a broader ecological
range although regularly found also in ricefields. Instead, taxa of the genus Chara are added
(based on Avetta 1898, Pignatti 1957 and Tomaselli 1958), representing an ecologically
significant group of rice-accompanying macrophytic algae.
From the 1960s onwards, many regional news on paddy weeds was added by botanists,
agriculturists and flora editors of several European countries (Pirola 1968; Jalas & Suominen
1972-1994; Lavrentiades 1973; Cook 1973, 1979; Abba 1977; Bukliev 1980; Pignatti 1982;
Carretero 1981, 1982, 1983, 1986, 1990; Greuter et al. 1984, 1986, 1989; Casasayas &
Farras 1986; Landolt 1986; Triest & Uotila 1986; Triest 1988; Sgattoni et al. 1989; Bolòs et
al. 1990; Andreev et al.1992; Micevski 1992; Castroviejo et al. 1993, 1997; Jalas et al. 1996,
1999; Raus 1997, 2001; Balayer & Napoli 1999; Vasconcelos et al. 1999; Perez Chiscano
2000; Greuter & Raus 2001 to name but a few). The contemporary state of the art is shown,
geographically arranged, in Table 2, with paddy weeds of the extra-European Black Sea
region and Egypt added for comparison (from Davis 1965-1985; Davis et al. 1988;
Czerepanov 1995; El Hadidi & Fayed 1995; Boulos 1995, 2000; Güner et al. 2000;
Characeae according to Groves & Bullock-Webster 1924 and Krause 1997).
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Table 1. Paddy weeds introduced to European ricefields, according to and arranged in the
sequence of Flora Europaea, volumes 1-5 (Tutin et al. 1968-1980, 1993). Selected
Characeae added (after Avetta 1898; Pignatti 1957). Lu: Portugal, Hs: Spain, Ga: France, It:
Italy, Gr: Greece, Bu: Bulgaria, Ju: Former Jugoslavia, Tu: European Turkey, Rs: Russia.

Fl. Eur.
volume

Family

2 : 295
2 : 302
2 : 302
2 : 302
2 : 302
2 : 303
2 : 303
3 : 204
4 : 141
5: 4
5: 5
5 : 14
5 : 14
5 : 85
5 : 85
5 : 86
5 : 262

Elatinaceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Scrophulariaceae
Compositae
Hydrocharitaceae
Hydrocharitaceae
Najadaceae
Najadaceae
Pontederiaceae
Pontederiaceae
Pontederiaceae
Gramineae

5 : 273

Lemnaceae

5 : 273

Lemnaceae

5 : 278
5 : 282
5 : 282
5 : 282
5 : 282
5 : 286

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Algae:

Characeae

Algae:

Characeae

Species
Bergia capensis
Ammannia auriculata
Ammannia baccifera
Ammannia coccinea
Ammannia verticillata
Rotala filiformis
Rotala indica
Lindernia dubia
Eclipta prostrata
Ottelia alismoides
Blyxa japonica
Najas gracillima
Najas graminea
Eichhornia crassipes
Heteranthera reniformis
Monochoria korsakowii
Echinochloa oryzoides
Lemna aequinoctialis
(sub ‘L. perpusilla’ misappl.)
Spirodela punctata
(sub S. oligorrhiza)
Scirpus mucronatus
Eleocharis flavescens
Eleocharis geniculata
Eleocharis obtusa
Eleocharis olivacea
Cyperus difformis
Chara braunii
(sub Ch. coronata)
Chara fibrosa
(sub Ch. pelosiana)

Lu/
Hs

Ga/
It

Gr

Bu/
Ju/
Tu

Rs
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Table 2. Paddy weeds introduced to European ricefields, with the extra-European Black Sea
region (Anatolia) and Egypt added for comparison (for literature sources, see text). Selected
Characeae added (after Krause 1997). Species occurrences geographically arranged from
NW (Portugal) to SE (Egypt), with widespread taxa at the top. Lu: Portugal, Hs: Spain, Ga:
France, It: Italy, Gr: Greece, Ju: Former Jugoslavia, Bu: Bulgaria, Rs: Russia, Tr: European
and Asiatic Turkey, Eg: Egypt.
Family
Cyperaceae
Compositae
Cyperaceae
Characeae
Gramineae
Lythraceae
Lythraceae
Scrophulariaceae
Pontederiaceae
Haloragaceae
Lythraceae
Najadaceae
Scrophulariaceae
Lythraceae
Hydrocharitaceae
Gramineae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Pontederiaceae
Pontederiaceae
Lemnaceae
Cyperaceae
Gramineae
Hydrocharitaceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Characeae
Najadaceae
Pontederiaceae
Najadaceae
Lythraceae
Elatinaceae

Species
Cyperus difformis
Eclipta prostrata
Scirpus mucronatus
Chara braunii
Echinochloa oryzoides
Ammannia verticillata
Ammannia coccinea
Lindernia dubia
Heteranthera limosa
Myriophyllum aquaticum
Rotala indica
Najas gracillima
Bacopa rotundifolia
Ammannia robusta
Blyxa japonica
Echinochloa hispidula
Eleocharis flavescens
Eleocharis obtusa
Eleocharis olivacea
Heteranthera reniformis
Heteranthera rotundifolia
Lemna aequinoctialis
Cyperus microiria
Echinochloa crus-pavonis
Ottelia alismoides
Rotala densiflora
Rotala filiformis
Rotala ramosior
Chara fibrosa
Najas orientalis
Monochoria korsakowii
Najas graminea
Ammannia auriculata
Bergia capensis

Lu/
Hs























Ga/
It

































Gr









Ju/
Bu










Rs/
Tr
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Lythraceae
Pontederiaceae
Lemnaceae
Elatinaceae
Lythraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Gramineae
Scrophulariaceae
Cyperaceae
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Ammannia baccifera
Eichhornia crassipes
Spirodela punctata
Bergia ammannioides
Ammannia senegalensis
Eleocharis geniculata
Fuirena ciliaris
Paspalidium obtusifolium
Peplidium humifusum
Scirpus praelongatus






















Weed flora of Greek ricefields
Under the scope of ‘Flora Europaea’, Greece as a country hosting a lot of obligatory
paddy weeds had been strongly neglected as can be seen from Table 1. In only two cases of
typical rice-accompanying species, Cyperus difformis and Scirpus mucronatus, the
occurrence in Greece is denoted, although Lavrentiades (1973) had excellently pioneered
paddy floristics in Greece when studying the ricefield area in the ameliorated Gallikos delta
near Kalochori Thessalonikis. Alas, this ‘starter’ did not find successors among botanists
from Greece or abroad until the senior author, merely by chance, got interested in the topic,
collecting in ricefields of the Nomoi of Xanthi, Kavala, Serres, Thessaloniki, Imathia, Pieria
and Fthiotida in September 1989 and October 1992. As a result, additional adventive species
and even genera came to light which previously had not been reported from Greece, some of
them with a high frequency of occurrence in suitable habitats all over North East and East
Central Greece (Raus 1991, 1997, 2001). Unfortunately there was no opportunity then to
investigate ricefields of the Peloponnese. This was only recently, in October 2000 and
September/October 2001, brought up by the junior author, a keen wetland botanist actually
working on the charophytes of Greece. With his records for Greece of Bergia capensis and
Heteranthera limosa (see Greuter & Raus 2001) and of Eclipta prostrata and Najas
orientalis, presented here for the first time, he helped considerably filling some misleading
floristic gaps left open, for the area of the Balkan Peninsula, in ‘Flora Europaea’ (Tutin & al.
1968-1980, 1993) and ‘Med-Checklist’ (Greuter & al. 1984-1989). Almost obligatory
paddy weeds actually known to occur in Greece are shortly commented hereafter, the
sequence following ‘Flora Europaea’ (see also Table 3).
Elatinaceae
Bergia capensis L. – Nomos of Messinia, first found in 2001 (Raabe in Greuter & Raus
2001: 323). Origin: Tropical and subtropical Africa and Asia.
Lythraceae
Ammannia coccinea Rottb. – Widespread in paddies throughout Greece. ‘No ricefield of
adequate size can be found in Sterea Ellas, Makedonia and W Thrace that does not host a
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Table 3: Paddyweeds observed in Greek ricefields (Lavrentiades 1973; Raus 1991, 1997,
2001; Raabe and Raabe & Raus in Greuter & Raus 2001, and various unpublished records),
arranged in the sequence of Flora Europaea (Tutin et al. 1968-1980, 1993). Selected
Characeae added (after Krause 1997). – Nomoi: 1 = N. Xanthis; 2 = N. Kavalas; 3 = N.
Serron; 4 = N. Thessalonikis; 5 = N. Imathias; 6 = N. Pierias; 7 = N. Fthiotidos; 8 = N. Ilias;
9 = N. Messinias.
Family
Elatinaceae
Lythraceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Compositae
Najadaceae
Najadaceae
Najadaceae
Pontederiaceae
Gramineae
Cyperaceae
Cyperaceae
Characeae

Species
Bergia capensis
Ammannia
coccinea
Bacopa
rotundifolia
Lindernia dubia
Eclipta prostrata
Najas gracillima
Najas graminea
Najas orientalis
Heteranthera
limosa
Echinochloa
oryzoides
Cyperus difformis
Scirpus
mucronatus
Chara braunii

Nomoi
5
6

1

2

3

4
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8

9



















































































weedy Ammannia population!’ (Raus 1997: 852); also in the Peloponnese (Raabe and Raabe
& Raus in Greuter & Raus 2001: 323, 327). Origin: America, from U.S.A. to Brazil (see also
Graham 1979, 1985).
Scrophulariaceae
Bacopa rotundifolia (Michaux) Wettst. – Nomoi of Serres and Xanthi (Raus 2001). In
Europe up to now only known from Spain (Perez Chiscano 2000) and Greece. Origin:
Warm-temperate America: U.S.A. to Argentina.
Lindernia dubia (L.) Pennell – Widespread in paddies throughout Greece, but locally also
established in natural habitats (Raus 1991: 569). Origin: Eastern North America.
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Compositae
Eclipta prostrata (L.) L. – Nomos of Messinia, in ricefields south of Kalamata airport, found
in 2001 by U. Raabe. Addition to the adventive flora of Greece, first published here. Origin:
Tropical and warm-temperate America.
Najadaceae
Najas gracillima (Engelm.) Magn. – Nomos of Thessaloniki, ricefields of Kalochori, but
also found in Lake Kerkini (Papastergiadou & Babalonas 1993). Origin: Temperate Eastern
Asia and North America.
Najas graminea Delile – Nomoi of Thessaloniki (near Kalochori) and Fthiotida (near
Anthili), found in 1989 and 1992 by Th. Raus. Addition to the adventive flora of Greece,
first published here. Origin: Subtropical and tropical Africa, Asia and Australia.
Najas orientalis Triest & Uotila – Nomoi of Ilia (near Lechena) and Messenia (W of
Kalamata), confined to the Peloponnisos and not found in Northern Greece so far, although
the first European record comes from European Turkey (Triest & Uotila 1986). Addition to
the adventive flora of Greece, found by U. Raabe in 2001 and first published here. Origin:
Temperate Eastern Asia.
Pontederiaceae
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. – Nomos of Ilia, first record for Greece in 2001 (Raabe &
Raus in Greuter & Raus 2001: 327) but certainly not a recent introduction to the Balkan
Peninsula since it already gained a vernacular name in former Jugoslavia (Bukliev 1980:
15). Origin: Tropical and subtropical America.
Gramineae
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch (syn. E. hostii [M. Bieb.] Link, E. oryzicola [Vasinger]
Vasinger) – Widespread in paddies throughout Greece. ‘A troublesome weed of uncertain
origin, often co-existent with Echinochloa crus-galli as a rice mimetic plant strongly
confined to paddy lands.’ (Scholz in Davis 1985: 592). Origin: A so-called ‘homeless weed’.
Cyperaceae
Cyperus difformis L. – Widespread in paddies throughout Greece (see comment under
Ammannia coccinea). Origin: Described from India and widespread in the warmer parts of
the Old World and North America, its European distribution as a native uncertain. Known as
a weed of N Italian ricefields at least since c. 1820 (Treviranus 1849: 262).
Scirpus mucronatus L. – Widespread in paddies throughout Greece (less abundant as
compared with the preceding species). Origin: Temperate Eurasia and parts of Africa
(Egypt, Cameroon).
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Characeae
Chara braunii Gmel. – Nomos of Ilia, found as a typical paddy weed by U. Raabe in 2001
and almost probably more widespread in Greece (see also Groves & Bullock-Webster 1924:
13). Origin: Cosmopolitic, preferring ricefields as a secondary habitat (Krause 1997). – The
same ecology holds true for Ch. fibrosa Bruzelius the occurrence of which in Greek
ricefields is quite likely but not yet substantiated by herbarium specimens. Ch. fibrosa
originates from subtropical and tropical Africa, Asia and Australia but was first recognised
in Italian ricefields at the end of the 19th century when Avetta (1898) described it as a new
species, Ch. pelosiana (see Krause 1997: 185 for details).
Many other hydrophytic, pleustophytic and helophytic plants occur in paddy lands of
Greece without being strongly confined to this anthropogenic habitat. To mention but some
of the most widespread ones the reader is referred to the following alphabetical list: Alisma
lanceolatum, A. plantago-aquatica, Azolla caroliniana, A. filiculoides, Bidens tripartita,
Butomus umbellatus, Ceratophyllum demersum, Chara vulgaris [Algae], Cyperus fuscus, C.
glaber, C. longus, C. serotinus, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris, Glyceria
notata, Lemna gibba, L. minor, L. minuta, L. trisulca, Ludwigia grandiflora, Lycopus
europaeus, Lythrum junceum, L. salicaria, Marsilea quadrifolia, Mentha pulegium, Najas
minor, Paspalum paspalodes, Persicaria hydropiper, P. maculosa, Phragmites australis,
Ranunculus repens, R. sceleratus, Rorippa sylvestris, Ruppia maritima, Salvinia natans,
Scirpus maritimus, Sparganium erectum, Spirodela polyrhiza, Typha domingensis, T.
latifolia, Zannichellia palustris and others. Of these, particularly the fern genus Azolla
should be shortly commented in that it is sometimes used as fertilizer in ricefields
(Watanabe et al. 1977, Lumpkin & Plucknet 1980, Wurdinger 1997). El Hadidi & Fayed
(1995: 5) report at least five species of Azolla inoculated since 1990 in Egyptian ricefields as
green manure. This stresses the fact that paddy floristics is a very dynamic field of research
that has just begun as the ‘Flora Hellenica’ area is concerned! As can be seen from the
geographical arrangement of Table 2, Greece is ‘neighboured’ by a highly diverse set of
paddy weeds in Italy and Egypt, some of which could be expected as invaders into Greek
ricefields in the future, thus relevant floristic attention is strongly recommended. However,
many taxonomic implications may complicate the identification of newly infesting paddy
weeds (see Pennell 1946; Cook et al. 1974; Cook 1979, 1990, 1996; Graham 1985; Landolt
1986; Horn 1987; Panigrahi 1976, 1986; Triest 1988).
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Μεμβρανικά ζύμπλοκα ζύνθεζης ηης κσηηαρίνης και μορθογένεζη ζε
ακραία κύηηαρα ηοσ θαιοθύκοσς Syringoderma phinneyi Henry &
Müller
Schüßler A.1, Hirn S.2 & Καηζαξόο Χ.3
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Περίληψη
Σε αθξαία θύηηαξα ηνπ θαηνθύθνπο Syringoderma phinneyi κειεηήζεθε ε δνκή θαη
ε νξγάλσζε ελδνκεκβξαληθώλ θνθθίσλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ κεραληζκό ζύλζεζεο
ηεο θπηηαξίλεο κε ηελ ηερληθή ηνπ ςπθηνηεκαρηζκνύ. Όπσο θαη ζε άιια θαηνθύθε, ζηελ
"θπηνπιαζκαηηθή όςε" ηνπ πιαζκαιήκκαηνο επξέζεζαλ γξακκηθά ηειηθά ζύκπινθα
(ΤΣ), ηα νπνία ζεσξνύληαη ζπλζεηάζεο ηεο θπηηαξίλεο. Απηά απνηεινύληαη από κία
απιή ζεηξά θνθθίσλ, θαζέλα από ηα νπνία ζπλίζηαηαη από δύν ππνκνλάδεο. Σε
θαηάιιειεο ζέζεηο θαίλεηαη όηη ηα ΤΣ δείρλνπλ ζηελή ζρέζε κε ηα έθηππα ησλ
κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο. Τα ΤΣ δείρλνπλ δηαβάζκηζε θαηαλνκήο θαηά κήθνο ηνπ
θπηηάξνπ, κε ζαθώο ππθλόηεξε δηάηαμε ζηελ θνξπθαία πεξηνρή. Απηό θαίλεηαη λα
αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνξπθαία αύμεζε ησλ αθξαίσλ θπηηάξσλ. Δπηπιένλ, κεηξήζεθε ν
ξπζκόο ζύλζεζεο ηεο θπηηαξίλεο αλά ΤΣ θαη πξνηείλεηαη έλα πξόηππν δεκηνπξγίαο ησλ
κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο γηα ην θπηό απηό.

Cellulose synthesizing terminal complexes and morphogenesis in tipgrowing cells of Syringoderma phinneyi (Phaeophyceae) Henry &
Müller
Schüßler A.1, Hirn S.2 & Katsaros C.3
1

Institute of Botany, FB10, University of Darmstadt, D-64287 Darmstadt, FRG.
2
Zellenlehre, University of Heidelberg, D-69120 Heidelberg, FRG.
3
Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, 157 84 Athens,
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Abstract
Apical cells of the brown alga Syringoderma phinneyi were examined, with respect
to intramembrane particles and cellulose synthesis, by freeze-fracture. Like in other
brown algae, in the «plasmatic fracture face» (PF) of the plasmalemma, linear terminal
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complexes (TCs) were found, which are the putative cellulose synthases. They consist of
a single row of particles, each one composed of two subunits, and are found closely
associated with cellulose microfibril imprints. Examination of the distribution of TCs
revealed a clear apico-basal gradient, with a higher density of TCs in the apical part.
This seems to reflect the tip growth of the apical cells. The rate of cellulose synthesis per
TC subunit was calculated and a model for cellulose microfibril formation is proposed
for this brown alga.
Ειζαγωγή
Η εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηνπ ςπθηνηεκαρηζκνύ έρεη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε
κειέηε ηεο ζύλζεζεο ηεο θπηηαξίλεο ζηα θπηηθά θύηηαξα (Brown 1996, Tsekos 1996,
1999). Σηα θαηνθύθε έρνπλ βξεζεί γξακκηθά ΤΣ ζηελ θπηνπιαζκαηηθή όςε ηνπ
πιαζκαιήκκαηνο. Απηά απνηεινύληαη από απιή ζεηξά θνθθίσλ θαη ζεσξνύληαη
ζπλζεηάζεο θπηηαξίλεο (Peng & Jaffe 1976, Katsaros et al. 1996, Reiss et al. 1996,
Tamura et al. 1996). Παξόκνηεο κειέηεο ζε θνξπθαία θύηηαξα πξσηνλεκάησλ
πηεξηδνθύησλ θαη βξπνθύησλ, αιιά θαη ηνπ ξνδνθύθνπο Porphyra yezoensis έδεημαλ
δηαβάζκηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ΤΣ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ θπηηάξνπ, ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε ην πξόηππν αύμεζεο (Schnepf 1988, Tsekos & Reiss 1994). Σηελ παξνύζα
εξγαζία κειεηάηαη ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ησλ ΤΣ ζε αθξαία θύηηαξα ηνπ θαηνθύθνπο
Syringoderma phinneyi Henry & Müller, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ
κεραληζκνύ ζύλζεζεο ηεο θπηηαξίλεο θαη ηνπ πξνηύπνπ αύμεζεο ησλ θπηηάξσλ.
Δπηπιένλ, ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο ηεο θαηαλνκήο ησλ ΤΣ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ
ππνκνλάδσλ επέηξεςαλ ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ ζύλζεζεο ηεο θπηηαξίλεο θαη ηελ
δηαηύπσζε κνληέινπ ζρεκαηηζκνύ ησλ κηθξντληδίσλ.
Υλικά και μέθοδοι
Γηα ην πιηθό, ηηο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο, ηηο κεηξήζεηο θαη ηελ ηερληθή ηνπ
ςπθηνηεκαρηζκνύ, βιέπε Schüßler et al. (2002).
Αποηελέζμαηα
Μεηξήζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε, έδεημαλ κία ζηαζεξή αύμεζε ηνπ ζαιινύ πεξίπνπ
30-40 κm/εκέξα. Νεαξέο πεξηνρέο απμαλνκέλσλ λεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ
ςπθηνηεκαρηζκό. Τα αθξαία θύηηαξα αλαγλσξίδνληαη ζηα εθκαγεία ησλ ζξαπζκέλσλ
ζαιιώλ από ην θπξηό ζρήκα ηνπο (Δηθ. 1α). ΤΣ εληνπίζζεθαλ κόλν ζηελ θπηνπιαζκαηηθή όςε ηνπ πιαζκαιήκκαηνο. Απηά απνηεινύληαη από απιή ζεηξά θνθθίσλ, θαη ε
ππθλόηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπο ζηελ θνξπθαία πεξηνρή είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηε
βάζε ηνπ θπηηάξνπ (Δηθ. 1α, β). Σε πεξηπηώζεηο θαιά δηαηεξεκέλσλ θαη ζθηαζκέλσλ ΤΣ
θαίλεηαη όηη απνηεινύληαη από ππνκνλάδεο δύν θνθθίσλ (Δηθ. 2, βέιε). Παξαηεξήζεθε
κεγάιε πνηθηιία ηόζν ζην κήθνο, όζν θαη ζηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ΤΣ (Δηθ. 26). Σε θύηηαξα ζηα νπνία δηαθξίλνληαη θαιά ηα έθηππα ησλ κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο, ηα
ΤΣ θαίλνληαη λα ζπλερίδνληαη κε απηά (Δηθ. 3, 4, δηαθεθνκκέλεο γξακκέο). Τν κήθνο
ησλ δηκεξώλ-ππνκνλάδσλ ησλ ΤΣ θπκαίλεηαη κεηαμύ 8,72 θαη 13,95 nm. Ο αξηζκόο ησλ
θνθθίσλ αλά ΤΣ επξέζε λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 4 θαη 47. Τν κήθνο ησλ ΤΣ πνηθίιιεη
κεηαμύ 20 θαη 519 nm. Η θαηαλνκή ησλ ΤΣ κεηξήζεθε ζε θιίκαθα 1 κm, ζε 12 θύηηαξα
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(Δηθ. 7). Η ππθλόηεηά ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμύ 6,9 θαη 0,1 ΤΣ/κm2. Η κεγαιύηεξε
ππθλόηεηα επξέζε ζηα πξώηα 10 κm από ηελ θνξπθή.

α

β

Εικόνα 1. α, αθξαίν θύηηαξν θαη β, δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ΤΣ
θαηά κήθνο ηνπ.
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Εικόνα 7. Λνγαξηζκηθή θακπύιε πνπ δείρλεη ηελ ππθλόηεηα ησλ ΤΣ, ζε ζρέζε κε ηελ
απόζηαζε από ηελ θνξπθή.
Τν πιάηνο ησλ κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο κεηξήζεθε κεηά από ςπθηνηεκαρηζκό (Δηθ.
8), θαζώο θαη κεηά από εηδηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνύ κε ΚΟΗ θαη αξλεηηθή ρξώζε
(Δηθ. 9). Οη κεηξήζεηο έδεημαλ δηαθύκαλζε κεηαμύ 9,0 nm θαη 26,0 nm. Τν πάρνο ησλ
κηθξντληδίσλ, όπσο κεηξήζεθε ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζε παξαζθεπάζκαηα αξλεηηθήο
ρξώζεο (Δηθ. 9, βέιε) θπκαίλεηαη κεηαμύ 1,0 θαη 2,9 nm. Τα κηθξντλίδηα κε κεγάιν
πιάηνο θαίλεηαη λα απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξα ιεπηά κηθξντλίδηα (Δηθ. 8).
Σσμπεράζμαηα
1. Τα ΤΣ πνπ κειεηήζεθαλ ζην θαηνθύθνο Syringoderma phinneyi, είλαη παξόκνηα
κε απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζε έκβξπα ηεο Pelvetia (Peng & Jaffe
1976), θαζώο θαη βιαζηεηηθά θύηηαξα άιισλ θαηνθπθώλ (Katsaros et al. 1996, Reiss et
al. 1996). Η πνηθηιία νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ, πηζαλώο αληηθαηνπηξίδεη ηελ
πνηθηιία κνξθήο ησλ κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο, βιέπε Δηθ. 8, 9). Τν κήθνο ησλ ΤΣ ηεο S.
phinneyi, επίζεο ζπκθσλεί κε πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο ζε άιια θαηνθύθε θαη
θπκαίλεηαη κεηαμύ 20 θαη 519 nm. Απηό αληηζηνηρεί ζε 4-100 θνθθία (2-50 δηκεξείο
ππνκνλάδεο) αλά ΤΣ.
2. Η θαηαλνκή ησλ ΤΣ θαηά κήθνο ηνπ ησλ αθξαίσλ θπηηάξσλ ηεο S. phinneyi,
παξνπζηάδεη δηαβάζκηζε παξόκνηα κε άιια αθξαία θύηηαξα θαη θαίλεηαη όηη ζρεηίδεηαη
κε ην πξόηππν αύμεζεο ησλ θπηηάξσλ. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ππθλόηεηα
ησλ ΤΣ/κm2 έλαληη ησλ άιισλ αθξαίσλ θπηηάξσλ, πηζαλώο νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ηνπ
ξπζκνύ αύμεζεο ησλ θπηηάξσλ απηώλ.
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Εικόνες 8-9. Μηθξντλίδηα θπηηαξίλεο όπσο θαίλνληαη: 8, κεηά από ςπθηνηεκαρηζκό. 9,
από αξλεηηθή ρξώζε.

Γηκεξέο
(2 θνθθία)
Γέζκε ηεζζάξσλ
αιπζίδσλ γινπθάλεο

Αιπζίδεο
γινπθάλεο

0,6 nm

0,5 nm

Εικόνα 10. Μνληέιν ζύλζεζεο ηεο θπηηαξίλεο.
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3. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ΤΣ ηεο S. phinneyi, ζρεδηάζηεθε έλα
κνληέιν ζύλζεζεο ησλ κηθξντληδίσλ θπηηαξίλεο. Παξόκνηα κνληέια έρνπλ δηαηππσζεί
γηα άιια θύθε (Tsekos et al. 1996). Έηζη, ιακβάλνληαο ππ' όςε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ
δύν αιπζίδσλ γινπθαλώλ είλαη 0,53 nm νξηδόληηα θαη 0,6 nm θάζεηα (Tsekos 1996),
ζηελ S. phinneyi θάζε θνθθίν ελόο δηκεξνύο ζπλζέηεη 4 αιπζίδεο γινπθάλεο, νη νπνίεο
πξνζαλαηνιίδνληαη θάζεηα. Οη ηεηξάδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια θαη ν αξηζκόο
ηνπο θαζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ κηθξντληδίνπ (Δηθ. 10).
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Αλάιπζε ηωλ ιηπηδίωλ ηωλ κεκβξαλώλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηωλ
θύιιωλ ηνπ θπηνύ Laurus nobilis L.
Σπάια Κ. & Μειεηίνπ-Χξήζηνπ Μ. Σ.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζήλαο, Παλεπηζηεκηνύπνιε,
157 84 Αζήλα.
Πεξίιεψε
Σε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλε αλάιπζε ηωλ ιηπηδίωλ θαη ηωλ ιηπαξώλ νμέωλ ζε λεαξά
(ειηθίαο ελόο κήλα) θαη ώξηκα (ειηθίαο ελόο έηνπο) θύιια ηνπ θπηνύ Laurus nobilis. Η
ζπιινγή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, από δύν πεξηνρέο ηεο Αζήλαο
(Παηεζίωλ θαη Νέα Σκύξλε) πνπ παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηε ζπγθέληξωζε ηωλ
αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ. Σηα λεαξά θύιια από ηε Νέα Σκύξλε ην πνζνζηό ηνπ
ιηλνιεληθνύ νμένο (18:3) ήηαλ κεγαιύηεξν ζηα πεξηζζόηεξα ιηπίδηα ζε ζρέζε κε ηα
αληίζηνηρα από ηελ Παηεζίωλ. Σηα ώξηκα θύιια από ηε Νέα Σκύξλε ην 18:3
αληρλεύζεθε ζε κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηα γαιαθηνιηπίδηα ηωλ ριωξνπιαζηώλ θαη ζε
κηθξόηεξα πνζνζηά ζηα νπδέηεξα ιηπίδηα ζε ζύγθξηζε κε ηα ώξηκα θύιια από ηελ
Παηεζίωλ. Γηαθξίλνπκε κηα ηάζε ζπζζώξεπζεο πινύζηωλ ζε 18:3 νπδέηεξωλ ιηπηδίωλ
ζηα ώξηκα θύιια από ηελ Παηεζίωλ πνπ είλαη πεξηζζόηεξν επηβαξεκέλε πεξηνρή.

Analysis of membrane lipids during the growth of the leaves of
Laurus nobilis L.
Spala K. & Meletiou-Christou M. S.
Section of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis
157 84 Athens, Greece.
Abstract
An analysis of lipids and of their fatty acid composition in young (1 month old)
and mature (1 year old) leaves of Laurus nobilis was performed. The plant material was
collected in April 2001 from two sites of the city of Athens (Nea Smyrni and Patission)
which differ in the concentration of air pollutants. The percentage of the polyunsaturated
linolenic acid was higher in most lipids of the young leaves from the site of Nea Smyrni
in comparison to those from Patission. Mature leaves from Nea Smyrni contained higher
proportions of linolenic acid in the galactolipids and lower proportions in neutral lipids
when compared to those from Patission. A production of neutral lipids rich in linolenic
acid was observed in the mature leaves from Patission which is the more polluted site.
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Δηζαγωγή
Δίλαη γλωζηό όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε επεξεάδεη ηε ζύζηαζε ηωλ θύιιωλ
ζπαλαθηνύ θαη κεξηθώλ άιιωλ θαιιηεξγνύκελωλ θπηώλ ζε ιηπίδηα θαη ιηπαξά νμέα
(Sakaki 1998). Δίλαη επίζεο γλωζηό όηη ην ιηλνιεληθό νμύ (18:3) είλαη έλα
πνιπαθόξεζην ιηπαξό νμύ, ραξαθηεξηζηηθό ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ ηζηώλ, επηθξαηεί ζηα
ιηπίδηα ηωλ ριωξνπιαζηώλ (DGDG, MGDG θαη SL) θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηα δηάθνξα ιηπίδηα αιιάδεη κε ηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθώλ παξαγόληωλ, όπωο είλαη
νη ξύπνη ηεο αηκόζθαηξαο (Sakaki 1998). Σε πξνεγνύκελε αλαθνίλωζε καο είρακε
αλαθέξεη όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηεο Αζήλαο δελ επεξεάδεη ηε ζύζηαζε ηωλ
νιηθώλ ιηπώλ ζε ιηπαξά νμέα ζηα θύιια ηεζζάξωλ θπηηθώλ εηδώλ. Σε απηήλ ηελ
εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια ηνπ θπηνύ Laurus nobilis L., ελόο από ηα ηέζζεξα
θπηηθά είδε πνπ είραλ κειεηεζεί πξνεγνπκέλωο. Έγηλε δηαρωξηζκόο ηωλ ιηπηδίωλ ζηηο
δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη κειέηε ηεο επίδξαζεο ηωλ ξύπωλ ηεο αηκόζθαηξαο ζηα ιηπίδηα
θαη ζηε ζύζηαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα.. Τα απνηειέζκαηα ζπδεηνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία ηωλ θύιιωλ θαη ην ρξόλν έθζεζεο ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Η ζπιινγή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ έγηλε από δύν πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ
παξνπζηάδνπλ δηαβάζκηζε ζηε ζπγθέληξωζε ηωλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπωλ (Πίλ. 1). Η
επεμεξγαζία ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ θαη νη αλαιύζεηο έγηλαλ όπωο πεξηγξάθνληαη ζε άιιε
αλαθνίλωζε (Αληύπα & Μειεηίνπ-Χξήζηνπ 2002).
Πίλαθαο 1. Μέζεο κεληαίεο ηηκέο ξύπωλ (κg m-3), γηα ην CO (mg. m-3) ζηηο 2 πεξηνρέο.
Παηεζίωλ
Μαξη.
Απξ.
Μάηνο
Ινύλ.
Ινύι.
Απγ.
Σεπη.
Οθη.
Ννεκ.
Γεθ.
Ιαλ.
Φεβ.

SO2
51
39
41
17
33
29
39
31
55
56
54
61

CO Καπλόο NO
4,0
73
109
4,4
86
142
5,1
95
149
4,0
95
122
3,7
89
100
3,4
81
71
5,1
121
137
5,1
99
157
6,7
111
197
6,4
107
185
4,4
73
112
5,1
90
143

Νέα Σκύξλε
NO2
78
113
113
110
112
95
107
93
90
74
65
80

O3
34
30
25
41
47
41
20
23
15
16
22
28

SO2
55
20
37
41
30
33
16
49
65
59
47
57

CO Καπλόο NO
1,4
21
28
1,5
18
32
1,6
17
23
1,5
15
12
1,1
15
31
1,3
10
14
1,4
11
32
2,2
19
45
2,1
30
46
2,7
35
45
1,8
24
32
2,2
28
47

NO2
60
58
59
46
46
38
34
60
44
42
43
47

O3
35
55
54
70
81
81
60
31
30
21
29
27

Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Μεηά ηελ αλάιπζε κε ρξωκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο, ζε όια ηα δείγκαηα
βξέζεθαλ ηα πην θάηω ιηπίδηα: θωζθαηηδπινρνιίλε (PC), θωζθαηηδπιηλνζηηόιε (PI),
θωζθαηηδπιαηζαλνιακίλε (PE), θωζθαηηδπινγιπθεξόιε (PG), ζνπιθνιηπίδηα (SL),
δηγαινθηνδπινδηγιπθεξίδηα
(DGDG),
θαξδηνιηπίλε
(CL),
κνλνγαιαθηνδπινδηγιπθεξίδηα (MGDG), κνλνγιπθεξίδηα θαη εζηέξεο ηεο ζηεξόιεο (MG-ES), δη- θαη
ηξηγιπθεξίδηα (D-TG). Οη ηηκέο Rf ηωλ ιηπηδίωλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλ. 2.
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Δηθόλα 1. Σύζηαζε ηωλ δηαθόξωλ ιηπηδίωλ ζε ιηπαξά νμέα ζηα ώξηκα θαη λεαξά θύιια
ηνπ θπηνύ Laurus nobilis από ηελ πεξηνρή ηεο Παηεζίωλ.
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Δηθόλα 2. Σύζηαζε ηωλ δηαθόξωλ ιηπηδίωλ ζε ιηπαξά νμέα ζηα ώξηκα θαη λεαξά θύιια
ηνπ θπηνύ Laurus nobilis από ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Σκύξλεο.
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Πίλαθαο 2. Ληπίδηα πνπ αληρλεύηεθαλ κε ρξωκαηνγξαθία ιεπηήο ζηηβάδαο θαη
αληίζηνηρεο ηηκέο Rf.
Rf
Ληπίδην
PC
PI
PE
PG
SL
DGDG
CL
MGDG
MG-ES
D-TG

Ώξηκα θύιια
Παηεζίωλ Ν. Σκύξλε
0,08
0,03
0,13
0,07
0,17
0,16
0,24
0,25
0,30
0,37
0,35
0,41
0,55
0,56
0,61
0,62
0,70
0,73
0,86
0,87

Νεαξά θύιια
Παηεζίωλ Ν. Σκύξλε
0,10
0,02
0,13
0,11
0,17
0,16
0,23
0,24
0,34
0,36
0,39
0,41
0,55
0,54
0,61
0,61
0,69
0,71
0,86
0,85

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο (Δηθ. 1 & 2) βξέζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα αθόινπζα ιηπαξά
νμέα: από ηα θνξεζκέλα ην παικηηηθό (16:0) θαη ην ζηεαηηθό (18:0) θαη από ηα
αθόξεζηα ην 16:3, ην ιηλειαϊθό (18:2) θαη ην ιηλνιεληθό (18:3). Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο,
θπξίωο ζηα ώξηκα θύιια βξέζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ αθόκε ην ιαπξηθό (12:0) θαη ην
κπξηζηηθό (14:0). Δπί πιένλ, από ηα αθόξεζηα ιηπαξά νμέα αληρλεύζεθε ην 16:1 θπξίωο
ζηα ώξηκα θύιια από ηελ Παηεζίωλ θαη ην 18:1 ζηα ώξηκα θύιια από ηηο δύν πεξηνρέο.
Γεληθά, ηα ιηπίδηα ζηα ώξηκα θύιια εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξε πνηθηιία ωο πξνο ηε
ζύζηαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα, ζε ζύγθξηζε κε ηα λεαξά θύιια (Δηθ. 1 θαη 2). Τν 18:3
είλαη έλα πνιπαθόξεζην ιηπαξό νμύ, ραξαθηεξηζηηθό ηωλ θωηνζπλζεηηθώλ ηζηώλ,
επηθξαηεί ζηα ιηπίδηα ηωλ ριωξνπιαζηώλ (DGDG, MGDG θαη SL) θαη ην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα δηάθνξα ιηπίδηα αιιάδεη κε ηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθώλ
παξαγόληωλ, όπωο είλαη νη ξύπνη ηεο αηκόζθαηξαο (Sakaki 1998). Απηό ην ιηπαξό νμύ
βξέζεθε λα ζπκκεηέρεη κε κεγάια πνζνζηά ζηηο θαηεγνξίεο ηωλ SL, DGDG, MG-ES
θαη ηωλ D-TG. Σηα λεαξά θύιια από ηε Ν. Σκύξλε (Δηθ. 2) ην πνζνζηό ηνπ ήηαλ
κεγαιύηεξν ζηα πεξηζζόηεξα ιηπίδηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα από ηελ Παηεζίωλ (Δηθ.
1). Αληίζεηα ζηα ώξηκα θύιια από ηε Ν. Σκύξλε ην 18:3 αληρλεύζεθε ζε κεγαιύηεξα
πνζνζηά ζηα γαιαθηνιηπίδηα ηωλ ριωξνπιαζηώλ (DGDG, MGDG θαη SL) θαη ζε
κηθξόηεξα πνζνζηά ζηα νπδέηεξα ιηπίδηα (MG-ES θαη D-TG) ζε ζύγθξηζε κε ηα ώξηκα
θύιια από ηελ Παηεζίωλ. Μηα αλάινγε ηάζε παξαγωγήο πινύζηωλ ζε 18:3 νπδέηεξωλ
ιηπηδίωλ ζηα ώξηκα θύιια από ηελ πεξηνρή ηεο Παηεζίωλ παξαηεξήζεθε θαη γηα ην
θπηό Nerium oleander, όπωο αλαθέξεηαη ζε άιιε αλαθνίλωζε (Αληύπα & ΜειεηίνπΧξήζηνπ 2002).
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Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ρισξνθπιιόκεηξνπ κε ηα επίπεδα
ρισξνθύιιεο, ζηδήξνπ, καγλεζίνπ θαη ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο ζην
ιηγνύζηξν (Ligustrum japonicum L., νηθ. Oleaceae)
Τεξδόπνπινο Ζ. Γ.1, Τζώινπ Α.2, Καηζαιήξνπ Δ.2,
Σαιάραο Γ.3 & Σακαξάο Γ.2
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Πεξίιεςε
Ζ ρξήζε ησλ θνξεηώλ ρισξνθπιιόκεηξσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηνινγηθήο
θαηάζηαζεο θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε.
Θειήζακε λα ειέγμνπκε αλ νη εθαξκνγέο ηνπο κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ θαη ζε
θαιισπηζηηθά θπηά. Πξαγκαηνπνηήζακε κεηξήζεηο κε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν
SPAD-502 ηεο Minolta ζην ιηγνύζηξν (Ligustrum japonicum). Τηο ζπζρεηίζακε κε ηηο
ζπγθεληξώζεηο ζε ρισξνθύιιε (εθρπιηδόκελε κε DMSO) θαη κε ηε ηαρύηεηα
θσηνζύλζεζεο (όπσο πξνζδηνξίζηεθε κε ηε θνξεηή ζπζθεπή κέηξεζεο θσηνζύλζεζεο
LCi ηεο ADC). Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ νη κεηξήζεηο ηνπ SPAD-502 κε ηηο ζπγθεληξώζεηο
ζε νιηθό Fe θαη Mg ησλ θύιισλ (μεξή θαύζε) ηνπ ιηγνύζηξνπ, κε ζθνπό λα ειεγρζεί ε
ππόζεζε αλ νη κεηξήζεηο ηνπ θνξεηνύ ρισξνθπιιόκεηξνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπηώλ
(Markwell et al. 1995).
Από ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πξνέθπςε όηη ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν
SPAD-502 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο
ζε ρισξνθύιιε ησλ θπηώλ ιηγνύζηξνπ αιιά θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ξπζκνύ
θσηνζύλζεζεο, κηαο θαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο είλαη ζεηηθέο
θαη κε πςειό ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r2 = 0,939 θαη r2 = 0,889 αληίζηνηρα). Σπλεπώο νη
ρξήζεηο ηνπ κπνξεί λα δηεπξπλζνύλ θαη γηα θαιισπηζηηθά θπηά. Ωζηόζν ηα
απνηειέζκαηα από ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηηο ζπγθεληξώζεηο νιηθνύ Mg θαη Fe δελ ήηαλ
ελζαξξπληηθά (r2 = 0,568 θαη r2 = 0,390 αληίζηνηρα) θαη ρξεηάδνληαη επηπιένλ
δηεξεύλεζε.

Correlation between the indications of the chlorophyll meter and the levels of
chlorophyll, iron, magnesium and the rate of photosynthesis in Ligustrum
japonicum L. f. Oleaceae
Terzopoulos I. D.1, Τsolou Α.2, Κatsalirou E.2, Salahas G.3 & Samaras Y.2
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Abstract
The use of the portable chlorophyll meters for the estimation of the physiological
status of the cultivated plants, is widely spread.
We tried to check if its applications can be used for ornamental plants, too. We used
the portable chlorophyll meter SPAD–502 of Minolta to measure the chlorophyll content
at Ligustrum japonicum. We correlated them with the concentrations of chlorophyll
(extracted with DMSO) and the photosynthetic speed (as it was measured with the
portable apparatus LCi of ADC). The measurements of SPAD–502 were also compared
to the concentrations of total Fe and Mg in the leaves (dry digestion) in order to check if
the measurements of the portable chlorophyll meter can be used as an indicator of the
nutritional status of the ornamental plants too.
We found out that the portable chlorophyll meter SPAD-502, can be used for the
estimation of the chlorophyll content for Ligustrum japonicum L. and also for the
determination of the rate of photosynthesis, since the correlation coefficients (r 2) are
0,939 and 0,889 respectively. Consequently, the portable chlorophyll meter can be used
to ornamental plants, too. The correlation between the measurements of the SPAD-502
and the concentration of total Mg and Fe, were not encouraging (r 2 = 0,568 θαη r2 =
0,504 respectively) and have to be further examined.
Εηζαγσγή
Tν θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 ηεο Minolta παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα
άκεζν, γξήγνξν θαη κε θαηαζηξνθηθό γηα ηα θύιια πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο
ησλ ρισξνθπιιώλ, κεηξώληαο ηελ έληαζε ηνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο ζηα θύιια αθνύ
πξώηα βαζκνλνκεζεί κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θακπύιεο αλαθνξάο μερσξηζηά γηα θάζε
θπηηθό είδνο.
Τν πξάζηλν ρξώκα ησλ θύιισλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνζόηεηα ηεο
ρισξνθύιιεο θαη ε ρισξνθύιιε κε ηε ζεηξά ηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο
ζπγθεληξώζεηο Ν, Mg θαη Fe ζηα θπηά.
Σθνπόο καο ήηαλ λα βαζκνλνκήζνπκε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502
ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ιηγνύζηξνπ (Ligustrum japonicum L.) θαη λα ειεγρζεί αλ απηό κπνξεί λα δίλεη θαη
έκκεζεο ελδείμεηο γηα ηελ ζξέςε ηνπ όζν αθνξά ην Mg θαη ην Fe.
Υιηθά θαη κέζνδνη
Τν θαιισπηζηηθό θπηό πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην ιηγνύζηξν (Ligustrum japonicum L.,
νηθ. Oleaceae).
Γηα ηελ in vivo κέηξεζε ησλ ρισξνθπιιώλ ζηα θπηά ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPAD502. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαλ πξσηλέο ώξεο θαη πάξζεθαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά
ζηάδηα ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ. Κάζε κέηξεζε πεξηειάκβαλε ηηο ελδείμεηο 30
δεηγκάησλ.
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Ο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ ρισξνθπιιώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά από
εθρύιηζε κε DMSO ζην θαζκαηνθσηόκεηξν .
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο θσηνζπλζεηηθήο ηαρύηεηαο έγηλε κε ην θνξεηό όξγαλν
κέηξεζεο ηνπ ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο LCi ηεο ADC, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ ελζσκάησζε
ηνπ CO2 αλά κνλάδα ρξόλνπ θαη επηθαλείαο (κmol CO2 m-2 s-1).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νιηθνύ Mg θαη Fe ζηα θύιια έγηλε μεξή θαύζε θαη
κεηξήζεθαλ κε αηνκηθή απνξξόθεζε (AAS).
Δπηπιένλ, πξνζδηνξίζηεθε ν θπζηνινγηθά ελεξγόο Fe, (εθρύιηζε κε HCl 1N) πνπ
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ζύλζεζε ρισξνθύιιεο ζηα θύιια.

chl (a+b) μg cm-2 θςλλικήρ επιθάνειαρ

Απνηειέζκαηα - Σπδήηεζε
Οη ελδείμεηο ηνπ SPAD-502 θπκαίλνληαλ από 5,1 γηα ηα ζρεδόλ θίηξηλα θύιια έσο
62 γηα ηα έληνλα πξάζηλα θύιια. Οη αληίζηνηρεο ζπγθεληξώζεηο ηεο εθρπιηδόκελεο κε
DMSO ρισξνθύιιεο, θπκαίλνληαη από 4,096 κg/cm2, έσο 43,420 κg/cm2 θπιιηθήο
επηθαλείαο. H πνιπσλπκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο πξνέθπςε ζεηηθή θαη κε πςειό
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Δηθ. 1). Σπλεπώο νη κεηξήζεηο ηνπ θνξεηνύ ρισξνθπιιόκεηξνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ έκκεζε εθηίκεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θπηώλ
ζε ρισξνθύιιε.
Ζ ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ κε ην θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν θαη ηνπ
ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο πξνέθπςε ζεηηθή (Δηθ. 2). Δπίζεο ζεηηθή είλαη θαη ε ζπζρέηηζε
κεηαμύ ηεο εθρπιηδόκελεο ρισξνθύιιεο θαη ηνπ ξπζκνύ θσηνζύλζεζεο (r2 = 0,889).. Τν
γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε πσο νη κεηξήζεηο κε ην θνξεηό
ρισξνθπιιόκεηξν κπνξεί λα απνηειέζνπλ δείθηε θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
θσηνζύλζεζεο ζην ιηγνύζηξν θαη έλδεημε ηεο θπζηνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (Wood et
al. 1993).
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Εηθόλα 1. Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ηεο εθρπιηδόκελεο
ρισξνθύιιεο (κg cm-2).
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Εηθόλα 2. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 κε ην ξπζκό θσηνζύλζεζεο (κmol
m-2 s-1).
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Εηθόλα 3. Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ζπγθεληξώζεσλ νιηθνύ
Mg (mg kg-1) ζηα θύιια.
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Εηθόλα 4. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ νιηθνύ Fe
(mg kg-1) ζηα θύιια.
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Εηθόλα 5. Σπζρέηηζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ SPAD-502 θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ
θπζηνινγηθά ελεξγνύ Fe (mg kg-1) ζηα θύιια.
Τα απνηειέζκαηα από ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ κε ην θνξεηό
ρισξνθπιιόκεηξν θαη ηεο νιηθήο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θύιισλ ζε Mg θαη Fe
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παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθ. 3 θαη Δηθ. 4 αληίζηνηρα. Τόζν γηα ην Mg όζν θαη γηα ην Fe νη
ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνληαη κε αξλεηηθή θιίζε, ρσξίο όκσο λα είλαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο (r2 = 0,568 θαη r2 = 0,300 αληίζηνηρα). Πην ελζαξξπληηθά είλαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπζρέηηζε ησλ κεηξήζεσλ κε ην SPAD-502 θαη
ηνπ θπζηνινγηθά ελεξγνύ Fe (r2 = 0,421, Δηθ. 5). Ίζσο, ε ειηθία ησλ θύιισλ, ε επνρή
ηνπ δεηγκαηνιεςίαο (πιήξεο βιαζηηθή αλάπηπμε, άξα θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ
Mg θαη Fe γηα ηελ ζύλζεζε ηεο ρισξνθύιιεο) θαη ν κηθξόο αξηζκόο δεηγκάησλ λα
ζπληέιεζαλ ζηα κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα απηώλ ησλ ζπζρεηίζεσλ (Fumiomi &
Tworkoski 1999).
Σπκπεξάζκαηα
Τν θνξεηό ρισξνθπιιόκεηξν SPAD-502 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αμηόπηζηα γηα
ηνλ έκκεζν πξνζδηνξηζκό θαη ησλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ ησλ ρισξνθπιιώλ θαη ζε
θαιισπηζηηθά θπηά ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο όπσο ην ιηγνύζηξν (Καπόηεο et al.
2002).
Οη ελδείμεηο ηνπ θνξεηνύ ρισξνθπιιόκεηξνπ SPAD-502 κπνξνύλ επίζεο δώζνπλ
έκκεζε εθηίκεζε γηα ην ξπζκό θσηνζύλζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε θπζηνινγηθή
θαηάζηαζε ηνπ ιηγνύζηξνπ.
Από ηα έσο ηώξα απνηειέζκαηα δελ καο επηηξέπεηαη ν ηζρπξηζκόο όηη νη ελδείμεηο
ηνπ SPAD-502 κπνξνύλ λα δώζνπλ ζαθή εηθόλα όζνλ αθνξά ηε ζξέςε ησλ θπηώλ ζε
Mg θαη Fe θαη ε ππόζεζε απηή ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.

________________________
Ζ έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΤΔΗ Ζπείξνπ.
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Wood C. W., Reeves D. W. & Himelrick D. G. 1993. Relationships between chlorophyll
concentration, N status, and crop yield. A review. Proceedings, Agronomy Society of
N.Z. 23: 1-9.
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Βρσοθσηηθή τιφρίδα ζηο σδρογραθηθό δίθησο ηοσ Νοκού Γρεβελώλ
(Γσηηθή Μαθεδολία)
Τζαθίξε Δ. & Μπακπαιώλαο Γ.
Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο, Τκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Η εξγαζία απηή απνηειεί ηκήκα επξύηεξεο κειέηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο πάλσ ζην άζξνηζκα ησλ Βξπνθύησλ. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα από
ζπιινγέο ζε ζέζεηο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνύ
Γξεβελώλ. Ο αξηζκόο ησλ taxa πνπ ζπιιέρζεθαλ αλέξρεηαη ζε 33 θαη αλήθνπλ ζε 12
νηθνγέλεηεο. Τα δύν κόλν είλαη επαηηθά θαη ηα ππόινηπα θπιιόβξπα. Τν άζξνηζκα ησλ
βξπνθύησλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά κειεηεκέλν ζηνλ Διιεληθό ρώξν. Τα ζηνηρεία απηήο ηεο
κειέηεο απνηεινύλ πξώηεο αλαθνξέο γηα ηελ πεξηνρή θαη θαιύπηνπλ θπξίσο πδξόβηα είδε.
Γίλνληαη επηπιένλ ηα ρσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο βξπνθπηηθήο ρισξίδαο ζην πδξνγξαθηθό
δίθηπν ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ.

Bryophytic flora of the drainage system of Grevena Prefecture (West
Macedonia, Greece)
Tsakiri E. & Babalonas D.
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, Department of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki,Greece.
Abstract
This study is part of a research project in the area of West Macedonia and deals with the
division of Bryophytes. The results of the sampling in various places along the Aliakmon
river, Grevena Prefecture, are presented here. There were found 33 taxa that belong to 12
families, of which only two are hepatics and the rest mosses. The division of Bryophyta is not
satisfactory studied in the Hellenic territory. The data of this study constitute the first report
for the area and include mainly aquatic taxa. Chorological elements for the bryophytic flora
of the drainage system of Grevena Prefecture are also given.
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Περηοτή κειέηες
Ο Ννκόο Γξεβελώλ κε έθηαζε πεξίπνπ 229.090 Ha έρεη αλάγιπθν γεληθά νξεηλόεκηνξεηλό. Σηα δπηηθά ηνπ Ννκνύ πςώλεηαη ε Βόξεηα Πίλδνο κε αξθεηέο πςειέο θνξπθέο
(Μειηά 2.160 m, Φιέγθα 2.158 m, Απγό 2.177 m, Βνύδην 2.239 m, Βαζηιίηζα 2.249 m). Τν
κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ Ννκνύ θαιύπηεηαη από δάζε (131.458Ha, 57,4% ηεο ζπλνιηθήο
έθηαζεο) θαη ην ππόινηπν είλαη θαιιηέξγεηεο, βνζθόηνπνη θαη ζακλώλεο (Υπνπξγείν
Γεσξγίαο - Γαζηθή Υπεξεζία 2000).
Βαζηθόο πνηακόο ηνπ λνκνύ, ν Αιηάθκνλαο, απνρεηεύεη ηα λεξά ηεο ιεθάλεο ΚαζηνξηάοΓξεβελώλ, εηζέξρεηαη ζην λνκό από ην βόξεην ηκήκα, δέρεηαη ηα λεξά ησλ παξαπόηακσλ
Γξεβεληώηηθνπ θαη Βελέηηθνπ, ελώ ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί λνηηναλαηνιηθή θαηεύζπλζε
θαη εμέξρεηαη ζηε ιίκλε Πνιύθπηνπ.
Σηα ΝΓ ηνπ λνκνύ βξίζθεηαη ν Δζληθόο Γξπκόο Πίλδνπ (Βάιηα Κάιληα) κε έθηαζε
πεξίπνπ 6.800 Ha πνπ θαιύπηεηαη από ππθλά δάζε καύξεο θαη ιεπθόδεξκεο πεύθεο θαζώο
θαη νμπάο, ελώ ιίγν βνξεηόηεξα ππάξρεη ε πεξηνρή ηεο Βαζηιίηζαο (8.164 Ha). Οη δύν
παξαπάλσ πεξηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζην Γίθηπν “Φύζε 2000” (Δηθ. 1).

Δηθόλα 1. Δπξύηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ θαη ζέζεηο ζπιινγήο. Με Α & Β
ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ „Φύζε 2000‟: Α, Δζληθόο Γξπκόο Πίλδνπ. Β, πεξηνρή
Βαζηιίηζαο.
1: Σκίμε (πςνκ. 1.220 m), 2: Μηθξνιίβαδν-Πεξηβόιη (950 m), 3: Αλαβξπηά-Πνιπλέξη (740
m), 4: Γεθύξη Σπαλνύ (510-520 m), 5: Κππαξίζζη (860-880 m), 6: Κππαξίζζη-Καιινλή
(885-890 m), 7: Καιινλή-Γαζύιην (830 m), 8: Κππαξίζζη-Μέγαξα „ζέζε Πιαηάληα‟ (1.000
m), 9: Γίινθν πξνο Δζληθή νδό (775 m), 10: Παλαγία (390 m), 11: Παλαγία (420 m), 12:
Γαθλεξό-Έμαξρνο (710 m).
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Κιηκαηηθά ζηοητεία

Ο λνκόο Γξεβελώλ ζεσξείηαη από ηηο ςπρξόηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο ΜεζνγεηαθόοΜεζόζεξκνο ηύπνο θιίκαηνο θαηά Koeppen, πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθόηεξα ηελ Γπηηθή
Μαθεδνλία, είλαη ηνπ ηύπνπ Cfa-κεηαβαηηθόο κεηαμύ κεζνγεηαθνύ θαη επεηξσηηθνύ
θιίκαηνο, αθνύ ν πην βξνρεξόο κήλαο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη ν μεξόηεξνο κήλαο έρεη ηηκή
θάησ από 30 mm βξνρήο (Μπαιαθνύηεο 1977).
Από ηα ζηνηρεία ζεξκνθξαζίαο ησλ Μ.Σ. Γξεβελώλ (πςόκ. 615 m) θαη ηνπ Γαζηθνύ Μ.Σ.
Κξαληάο Γξεβελώλ (πςόκ. 960 m) θαίλεηαη όηη ε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία ζεκεηώλεηαη ηνλ
Ιαλνπάξην (Μ.Τ. 1,85 νC) θαη ε πςειόηεξε ηνλ Ινύιην (Μ.Τ. 22,25 νC, ζηνηρεία από
Υπνπξγείν Γεσξγίαο - ΥΔΒ Γξεβελώλ 2002).
Η βξνρόπησζε ζε εηήζηα βάζε ζην Μ.Σ. Γξεβελώλ θηάλεη ηα 635 mm θαη ζηνλ
αληίζηνηρν ηεο Κξαληάο ηα 1.031 mm, κε ηελ κεγαιύηεξε βξνρόπησζε λα ζεκεηώλεηαη ηνλ
Ννέκβξην κε 102 θαη 158 mm αληίζηνηρα. Φαξαθηεξηζηηθό γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο είλαη ε παξνπζία δηπιήο εηήζηαο θύκαλζεο ηεο βξνρόπησζεο κε θύξην κέγηζην
ηνλ Ννέκβξην θαη έλα κηθξόηεξν ζην ηέινο ηεο άλνημεο (Απξίιην-Μάτν, ζηνηρεία από
Υπνπξγείν Γεσξγίαο - ΥΔΒ Γξεβελώλ 2002, Μπαιαθνύηεο 1977).
Γεφιογηθά ζηοητεία

Η πεξηνρή αλήθεη ζε δύν γεσηεθηνληθέο δώλεο. Τν αλαηνιηθό ηκήκα αλήθεη ζηελ
Υπνπειαγνληθή, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηηο κεγάιεο νθηνιηζηθέο κάδεο θαη εκθάληζε
κεηακνξθσκέλσλ θαη ππξηγελώλ πεηξσκάησλ θαη ην δπηηθό ηκήκα αλήθεη ζηελ δώλε
Ωισλνύ-Πίλδνπ. Μεηαμύ ησλ δύν δσλώλ ππάξρνπλ κεγάινπ πάρνπο κνιαζζηθά ηδήκαηα πνπ
εθηείλνληαη κε δηεύζπλζε ΒΓ-ΝΑ (Μνπληξάθεο 1985).
Βιάζηεζε περηοτής

Τν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ λνκνύ θαιύπηεηαη από δηαπιάζεηο ζεξκόθηισλ
ππνεπεηξσηηθώλ θπιινβόισλ δξπώλ, ελώ ζηα Γ-ΝΓ ππάξρεη νξνκεζνγεηαθή δηάπιαζε
καύξεο πεύθεο θαη ζ‟ έλα πνιύ κηθξό ηκήκα ζηα ΝΑ νξνκεζνγεηαθή δηάπιαζε νμπάοπβξηδνγελνύο ειάηεο (ράξηεο Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο - Γαζηθήο Υπεξεζίαο 2000).
Μεζοδοιογία
Τα δείγκαηα πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ έρνπλ ζπιιερζεί από ηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο
θαηά ηα έηε 1995-1998. Οη ζπιινγέο πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο θαηά ην ηέινο ηεο άλνημεοαξρή θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαη ζηα ηέιε θαινθαηξηνύ-αξρέο θζηλνπώξνπ πνπ είλαη νη πην
ελδεδεηγκέλεο πεξίνδνη γηα ζπιινγέο βξπνθύησλ (Schofield 1985).
Οη ζέζεηο ζπιινγώλ βξίζθνληαη από ηα 390-400 m έσο 1220 m (Δηθ. 1). Τα δείγκαηα
έρνπλ ζπιιερζεί από δηάθνξεο ζέζεηο ζην πδξνγξαθηθό δίθηπν ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα,
κέζα ζε κηθξόηεξα θαη κεγαιύηεξα ξέκαηα ηνπ, από πεγέο, θαη γεληθά από ζέζεηο πνπ είηε
γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό ησλ ξεκάησλ άκεζα, είηε ην
πνζνζηό πγξαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθό (πέηξεο, βξάρνη, όρζεο, ξίδεο ή θνξκνί δέλδξσλ θνληά
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ζηα ξέκαηα, ζέζεηο βπζηζκέλεο ζην λεξό θ.ά.). Τα δείγκαηα ζπιιέγνληαη, μεξαίλνληαη κε
ειαθξηά πίεζε αθνύ κεηαθεξζνύλ ζην εξγαζηήξην θαη αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπο, ν
νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ησλ Smith (1980, 1990), Frey et al. (1995), θαζώο
θαη κε ηε βνήζεηα δεηγκάησλ από εξκπάξηα ηνπ εμσηεξηθνύ.
Αποηειέζκαηα - σδήηεζε
Πξνζδηνξίζζεθαλ ζπλνιηθά 33 taxa. Από απηά ηα δύν κόλν είλαη επαηηθά ελώ ηα 31 είλαη
θπιιόβξπα. Αλήθνπλ ζε 12 νηθνγέλεηεο κε πνιππιεζέζηεξεο ηηο νηθνγέλεηεο
Amblystegiaceae (5 taxa) θαη ηηο Bryaceae θαη Pottiaceae κε 7 taxa.
Σηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ βξέζεθαλ παιαηόηεξα ζηνηρεία βξπνθύησλ γηα ηελ
πεξηνρή. Όια ηα είδε απνηεινύλ πξώηεο αλαθνξέο.
Από ηνλ έιεγρν ηεο ρσξνινγίαο (Düll 1984, 1992, 1995) θαίλεηαη όηη θπξηαξρνύλ ηα
επεηξσηηθνύ ραξαθηήξα (temp, s-temp, n-temp) γεσζηνηρεία, πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από 20
taxa (Πίλ. 1).
Πίλαθαο 1. Τα είδε βξπνθύησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πδξνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννκνύ
Γξεβελώλ θαη ηα ρσξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία (Düll 1984, 1992, 1995).
α/α

ΔΙΓΗ

1

ΗΠΑΣΙΚΑ
Cephaloziella baumgartneri Schiffn.

2

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum.

8
9
10
11
12
13

ΦΤΛΛΟΒΡΤΑ
Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G.
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Palustriella commutata (Hedw.) Ochura var.
commutata
Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G.
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lacoste
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C. Jensen
Bryum alpinum Huds. ex With.

14
15

Bryum argenteum Hedw.
Bryum pallens (Brid.) Sw. ex Roehl.

3
4
5
6
7

Οηθογέλεηα

Υφροιογηθά
ζηοητεία

Cephaloziellaceae
Pelliaceae

submed
(-mont)
s-temp

Amblystegiaceae
“
“
“
“

temp
temp
temp
temp
temp

Bartramiaceae
“
Brachytheciaceae
“
“
Bryaceae

subbor
n-temp
temp
temp
temp
subocsubmed-mont
temp
bor

“
“
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26
27

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn.,
Meyer & Scherb.
Didymodon luridus Hornsch.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop.
Pohlia melanodon (Brid.) Shaw
Dicranella varia (Hedw.) Schimp.
Fontinalis
antipyretica
Hedw.
var.
antipyretica
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. ex Sm. &
Sowerby
Schistidium apocarpum (Hedw.) B. & S.
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. ssp. rivulare
Orthotrichum cupulatum Brid. var. riparium
Hueb
Cinclidotus sp.
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.

28
29

Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. & G.

30
31
32
33

Gymnostomum aeruginosum J. Sm.
Syntrichia ruralis (Hedw.) Weber & Mohr
Tortula muralis Hedw.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangule

17
18
19
20
21
22
23
24
25
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“

temp

“
“
“
Dicranaceae
Fontinalaceae

submed
temp
temp
temp
subbor

Grimmiaceae

temp

“
“
Orthotrichaceae

temp
bor-mont
suboc

Pottiaceae
“

submed
submed
(-mont)
temp
submed
(-mont)
bor-mont
temp
temp
suboc-submed

“
“
“
“
“
Thamniaceae
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Καηαλοκή ηου Ca++ ζηελ επηδερκίδα ηου θυηού Thlaspi cyprium
Τζηαΐξεο Χ. Γ. & Ψαξάο Γ. Κ.
Τνκέαο Βηνινγίαο Φπηώλ, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 265 00 Πάηξα.
Περίιεψε
Οξηζκέλα από ηα αζβεζηόθηια είδε ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ απμεκέλε πνζόηεηα
αζβεζηίνπ από ην έδαθνο, είλαη αλαγθαζκέλα λα απνκαθξύλνπλ ηελ πεξίζζεηά ηνπ ζε
ρώξνπο απνζήθεπζεο ώζηε λα κελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά νη θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο
ησλ θπηηάξσλ ηνπο. Σηα θύιια, έλαο από ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο είλαη θαη ηα
ηξηρώκαηα θαη ζ’ απηά απνζεθεύεη ην επηπιένλ αζβέζηην θαη ην θπηό Thlaspi cyprium,
ελδεκηθό ηεο Κύπξνπ. Αλ θαη επδνθηκεί ζε ζεξπεληηληθά εδάθε, αθνινπζεί ηα πξόηππα
ησλ θπηώλ ησλ αζβεζηνιηζηθώλ εδαθώλ θαη ελαπνζέηεη ην πιενλάδνλ Ca++ ζηα
ηξηρώκαηα από ηε βάζε ηνπο πξνο ηελ θνξπθή.

Distribution of Ca++ in epidermal cells of Thlaspi cyprium
Tsiairis C. D. & Psaras G. K.
Section of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras,
Greece.
Abstract
The endemic plant of Cyprus Thlaspi cyprium faces the necessity to sequester excess
Ca++ in order to avoid disturbance of various physiological processes. Its trichomes
function as sinks for extra Ca++. Actually, although it grows in serpentine soils, T.
cyprium fills the trichomes from the base to the tip, in a way familiar to the calcareous
plants.
Εηζαγωγή
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνδείρζεθε ν θαζνξηζηηθόο ξόινο ηνπ Ca++ ζηελ νκαιή
θπζηνινγία ησλ θπηηάξσλ αθνύ κεηαμύ άιισλ επηδξά ζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ
πξσηετλώλ θαη ζηε κεηαγσγή ζεκάησλ (Robinson & Robinson 1984, Lee 1999, Karley
et al. 2000). Απηό, όκσο, απαηηεί απζηεξά ειεγρόκελε παξνπζία [Ca++] εθεί όπνπ έρεη
θάπνηα ζεκαληηθή δξάζε. Σύκθσλα κε ηνπο De Silva et al. (1996), πςειή ζπγθέληξσζε
Ca++ παξαθσιύεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ. Έηζη πξνθύπηεη ε αλάγθε ηεο
απνζήθεπζεο ηνπ πεξηηηνύ αζβεζηίνπ, είηε ζηα ηξηρώκαηα, είηε ζε κεγάια επηδεξκηθά
θύηηαξα καθξπά από ηα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα. Μάιηζηα πξνηείλεηαη όηη ζε ηξηρώκαηα
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πνπ ζπζζσξεύνπλ Ca++, απηό ελαπνηίζεηαη από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηνπ
ηξηρώκαηνο. Οη έξεπλεο πνπ ζηήξημαλ ηα παξαπάλσ πνξίζκαηα έγηλαλ θπξίσο ζε
θαιιηεξγνύκελα αζβεζηόθηια θπηά.
Τν θπηό Thlaspi cyprium είλαη ελδεκηθό ηεο Κύπξνπ. Δπδνθηκεί ζε ζεξπεληηληθά
εδάθε θαη ζε πςόκεηξν 900-1900m. Με ηελ παξνύζα εξγαζία απνδεηθλύεηαη όηη θη απηό
ην κε αζβεζηόθηιν είδνο αθνινπζεί ηα πξόηππα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Γείγκαηα θπηώλ ζπιιέρζεθαλ από ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη μεξάζεθαλ ζηνλ
αέξα. Μηθξά θνκκάηηα, κεξηθά από ηα νπνία ππέζηεζαλ επεμεξγαζία γηα ηελ
απνθάιπςε ησλ επηδεξκηθώλ θπηηάξσλ ηνπο (ρξήζε μπξαθηνύ), ηνπνζεηήζεθαλ ζε
ππνδνρέα κε ηαηλία δηπιήο όςεο θαη θαιύθζεθαλ κε ρξπζό. Η παξαηήξεζε, νη
κηθξναλαιύζεηο θαη νη γξακκηθέο ζαξώζεηο κε αθηίλεο Χ (x-ray EDS Microanalysis)
έγηλαλ κε ειεθηξνληθό κνθξνζθόπην ζάξσζεο Jeol 6300 εμνπιηζκέλν κε ζύζηεκα Link
pentafet (6699) ηεο εηαηξείαο Oxford instruments κε αληρλεπηή Si (Li) θαη ινγηζκηθό
Link ISIS.
Αποηειέζκαηα - Συδήηεζε
Τν θπηό Thlaspi cyprium απνζεθεύεη ην επηπιένλ Ca++ ζηα ηξηρώκαηα ησλ θύιισλ
ηνπ, ηα νπνία έρνπλ εκθαλώο πεξηζζόηεξν Ca++ ζε ζρέζε κε ηελ ππνθείκελε



Εηθόλα 1. Φάζκα ησλ αληρλεπόκελσλ ζηνηρείσλ ζε δύν πεξηνρέο ηνπ θύιινπ. Με ην
βέινο () ππνδεηθλύεηαη ην αζβέζηην πνπ είλαη ζαθώο πεξηζζόηεξν ζηελ πεξηνρή ηνπ
θύιινπ κε ηα ηξηρώκαηα.
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επηδεξκίδα. Σηα ηξηρώκαηα ην Ca++ ζπζζσξεύεηαη από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηνπο.
Τν πξόηππν απηό, πνπ αθνινπζνύλ ηα αζβεζηόθηια είδε, θαίλεηαη πσο αθνινπζείηαη θαη
από απηό ην θπηό ησλ ζεξπεληηληθώλ εδαθώλ.

Εηθόλα 2. Από ηελ αληηπαξαβνιή ηεο εηθόλαο ηνπ ηξηρώκαηνο θαη ηεο ζεκεηαθήο
θαηαλνκήο ηνπ αζβεζηίνπ θαίλεηαη ε πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ ζηε βάζε
ηνπ ηξηρώκαηνο.
Βηβιηογραθία
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calcium go? Δvidence of an important regulatory role for trichomes in two calcicoles.
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Robinson I. H. & Robinson D. 1984. Calcium as an environmental variable. Plant, Cell
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Οηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δαζώλ νμηάο ηεο ειιεληθήο Ρνδόπεο
Σζηξηπίδεο Ι. & Αζαλαζηάδεο Ν.
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο - Γεσβνηαληθήο, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Πεξίιεςε
Σα δάζε νμηάο ηνπ ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο Ρνδόπεο κειεηήζεθαλ κέζσ ηεο
επεμεξγαζίαο 614 θπηνιεςηώλ κε ηελ θιαζηθή κέζνδν (κε ην ρέξη) θαη κε κεζόδνπο
αξηζκεηηθήο ηαμηλόκεζεο θαη θαηάηαμεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε νηθνινγηθή
δηαθνξνπνίεζε ηνπο. Από ηελ επεμεξγαζία πξνέθπςαλ ηέζζεξηο νηθνινγηθέο νκάδεο: ηα
κεζόθηια, ηα νμύθηια, ηα αζβεζηόθηια θαη ηα ζεξκόθηια δάζε νμηάο. Οη νκάδεο απηέο
πεξηγξάθνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κε άιιεο παξόκνηεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο
έξεπλεο. Σέινο, γίλνληαη κεξηθά γεληθά ζρόιηα γηα ηελ νηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
δαζώλ νμηάο ηεο Διιάδαο.

Ecological differentiation of beech forests in Greek Rhodope
mountain range.
Tsiripidis I. & Athanasiadis N.
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forest and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Abstract
The beech forests in Greek Rhodope mountain range were studied by the
classification of 614 relevés by the classic method (by hand) as well as by numerical
methods of classification and ordination, aiming at the research of their ecological
differentiation. Classification resulted in four ecological groups: mesophilous,
acidophilous, calcareous and thermophile beech forests. These groups are interpreted and
compared with other ones that have been distinguished in past studies. Finally, some
general comments are made on the ecological differentiation of Greek beech forests.
Δηζαγσγή
Η νμηά (Fagus sylvatica s.l.) απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δαζνπνληθά είδε
ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξώπεο. ηελ Διιάδα ζρεκαηίδεη ακηγή θαη κηθηά δάζε ζηα
βνπλά ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο (Μνπιόπνπινο 1965, Αζαλαζηάδεο 1986). Με
ηε βιάζηεζε ησλ δαζώλ νμηάο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο έρνπλ αζρνιεζεί ζην
παξειζόλ αξθεηνί εξεπλεηέο. Πξόζθαηα, έγηλε επεμεξγαζία θαη ζπληαμηλόκεζε όισλ
ησλ θπηνιεςηώλ από δάζε νμηάο ηεο Διιάδαο από ηνπο Bergmeier & Dimopoulos
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(1999, 2001). Οη πεξηζζόηεξεο θπηνιεςίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιεληθό ρώξν
πξνέξρνληαη από ηελ θεληξηθή, βνξεηνδπηηθή θαη βνξεηνθεληξηθή Διιάδα, ελώ ιίγεο
αθνξνύλ ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδόπεο, ζε ζύγθξηζε κε ηε κεγάιε, ζρεηηθά, έθηαζε πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε νμηάο ζε απηήλ.
Η νηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, κε ηελ έλλνηα ηεο δηάθξηζεο νκάδσλ θπηνιεςηώλ
θαηά ηελ επεμεξγαζία ελόο θπηνπίλαθα (νηθνινγηθέο νκάδεο), θαηέρεη ζεκαληηθό ξόιν
ζηε ζπληαμηλόκεζε ησλ δαζώλ νμηάο. Η δηαθνξνπνίεζε απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, γηα ηε δηάθξηζε αλώηεξσλ ηεξαξρηθά κνλάδσλ βιάζηεζεο
(ζπλελώζεηο, ππνζπλελώζεηο) ζηα δάζε νμηάο (Dierschke 1998).
Πεξηνρή έξεπλαο
Πεξηνρή έξεπλαο απνηεινύλ ηα δάζε νμηάο ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδόπεο ζηνπο λνκνύο
Γξάκαο, Ξάλζεο θαη Ρνδόπεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα δάζε νμηάο ηνπ λνκνύ
Γξάκαο, πνπ βξίζθνληαη λόηηα ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ. Δξεπλήζεθαλ, ηόζν ηα ακηγή, όζν
θαη ηα κηθηά δάζε νμηάο.
Οη θπηνιεςίεο ιήθζεθαλ ζε ππεξζαιάζζηα ύςε από 340 έσο 1780 m. Σν θιίκα ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο αλήθεη ζηνλ πγξό βηνθιηκαηηθό όξνθν, κε δξηκύ ρεηκώλα, ελώ ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, πςνκεηξηθά ρακειώλ πεξηνρώλ εκθάληζεο νμηάο, ηνπνζεηείηαη
ζην όξην κεηαμύ ηνπ πγξνύ θαη ύθπγξνπ νξόθνπ. ηε δεύηεξε πεξίπησζε δελ
απνθιείεηαη νξηζκέλεο πεξηνρέο λα έρνπλ ρεηκώλα ςπρξό θαη όρη δξηκύ.
Η πιεηνλόηεηα ησλ δαζώλ νμηάο εκθαλίδεηαη ζε εδάθε κε γεσινγηθό ππόζηξσκα
από όμηλα, ππξηγελή πεηξώκαηα (πινπησλίηεο, εθαηζηίηεο) (Μνπληξάθεο 1985). ε
κηθξόηεξε έθηαζε απαληώληαη δάζε νμηάο ζε εδάθε κε αζβεζηνιηζηθό γεσινγηθό
ππόζηξσκα (κάξκαξν).
Υιηθά θαη κέζνδνη
Ο θπηνπίλαθαο πνπ επεμεξγάζηεθε πεξηιακβάλεη 614 θπηνιεςίεο. Από απηέο νη 584
είλαη λέεο θαη 30 πξνέξρνληαη από παιαηόηεξεο έξεπλεο (Zoller et al. 1977, Gamisans &
Hebrard 1980, κύξεο 1985, Volpers 1989).
Η νλνκαηνινγία ησλ taxa ζην θπηνπίλαθα αθνινπζεί ηα ζπγγξάκκαηα Flora
Hellenica (Strid & Tan 1997), Med-Checklist (Greuter et al. 1984-1989), Mountain Flora
of Greece (Strid 1986, Strid & Tan 1991) θαη Flora Europaea (Tutin et al. 1968-1993).
Η επεμεξγαζία ηνπ θπηνπίλαθα έγηλε ηαπηόρξνλα κε δύν κεζόδνπο:
α) Κιαζηθή κέζνδνο επεμεξγαζίαο κε ην ρέξη. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη θπηνιεςίεο
θαη ηα είδε κεηαθηλήζεθαλ βάζεη ηεο ππνθεηκεληθήο καο θξίζεο. Χξεζηκνπνηήζεθε ην
πξόγξακκα Sort (ver. 3.9) (Ackermann & Durka 1998).
β) Με ηε κέζνδν Twinspan (two-way indicator analysis) (Hill 1979).
Σα απνηειέζκαηα ησλ δύν κεζόδσλ ζπγθξίζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη ζπλδπάζηεθαλ
γηα λα πξνθύςεη ν ηειηθόο θπηνπίλαθαο.
Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε έκκεζε κέζνδνο θαηάηαμεο DCA (detrended
correspondense analysis) κε ζθνπό: α) λα ειεγρζεί ε νξζόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ
θπηνπίλαθα θαη β) λα εξκελεπζνύλ νηθνινγηθά νη δηαθξηλόκελεο νκάδεο θπηνιεςηώλ.
Γηα ηε εθαξκνγή ηεο DCA ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα PC-ORD (ver. 4) (McCune
& Mefford 1999).
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Twinspan επηιέρζεθαλ ηξία “pseudospecies cut
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levels”, αληηζηνηρίδνληαο ηηο πιεζνθαιύςεηο ηεο επηαβάζκηαο θιίκαθαο ηνπ BraunBlanquet σο αθνινύζσο: α) r, + ζην πξώην επίπεδν, β) 1, 2 ζην δεύηεξν επίπεδν θαη γ)
3, 4 θαη 5 ζην ηξίην επίπεδν.
Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ θαηάηαμεο κε ηε κέζνδν DCA, επηιέρζεθε ε
κείσζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ ζπάλησλ εηδώλ, ελώ νη πιεζνθαιύςεηο ηεο επηαβάζκηαο
θιίκαθαο ηνπ Braun-Blanquet αληηζηνηρήζεθαλ κε ηηκέο σο εμήο: α) r, +: 0,5, β) 1: 1, γ)
2: 2, δ) 3: 3, ε) 4: 4 θαη ζη) 5: 5 (Hill 1994).
Απνηειέζκαηα - πδήηεζε
ηα δάζε νμηάο ηεο Ρνδόπεο δηαθξίζεθαλ ηέζζεξηο νηθνινγηθέο νκάδεο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ όιεο ηηο βαζηθέο δηαθνξεηηθέο ζηαζκνινγηθέο θαηαζηάζεηο θάησ από
ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε νμηά ζηελ πεξηνρή. Οη νηθνινγηθέο νκάδεο θαη ηα είδε πνπ ηηο
δηαθνξίδνπλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλ. 1.
Η πξώηε ζηήιε ηνπ Πίλ. 1 αληηπξνζσπεύεη ηα κεζόθηια δάζε νμηάο, ηα νπνία
εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν ππεξζαιάζζην ύςνο (κέζν ππεξζαιάζζην ύςνο 1470 m), ζε
εδάθε πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, κε επλντθό πδαηηθό ηζνδύγην θαη ζε δηάθνξα
γεσινγηθά ππνζηξώκαηα, αιιά θπξίσο ζε όμηλα ππξηγελή θαη θξπζηαιινζρηζηώδε.
Γηαθνξίδεηαη από είδε πνπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαγλσζηηθά ηεο Fagetalia.
Η δεύηεξε ζηήιε αθνξά ηα νμύθηια δάζε νμηάο. Απηά εκθαλίδνληαη ζε όμηλεο
αληίδξαζεο εδάθε, ζε ζηαζκνύο κέηξηαο ή θαθήο πνηόηεηαο, ζε ππεξζαιάζζην ύςνο
ζπλήζσο πάλσ από ηα 1000 m (κέζν ππεξζαιάζζην ύςνο 1330 m). Γηαθνξίδεηαη από
ραξαθηεξηζηηθά νμύθηια είδε (βι. Πίλ. 1), πνπ είλαη δηαγλσζηηθά ηεο θιάζεο VaccinioPiceetea. Δπηπιένλ, δηαθνξίδεηαη, θαη κάιηζηα ηζρπξόηεξα, από ηελ απνπζία εηδώλ πνπ
απαληώληαη ζπρλά ζηηο ππόινηπεο νηθνινγηθέο νκάδεο. Σα νμύθηια δάζε νμηάο
θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιύηεξε έθηαζε, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο νηθνινγηθέο νκάδεο,
ζην λνκό Γξάκαο θαη ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ξάλζεο. Οη Gamisans & Hebrard
(1980) δηαηύπσζαλ ηελ ππόζεζε όηη ηα νμύθηια δάζε νμηάο δελ απνηεινύλ ηελ θιίκαμ
βιάζηεζε, αιιά έλα εμειηθηηθό ζηάδην πξνο ηα κεζόθηια δάζε νμηάο. Σα ηειεπηαία
δηαπηζηώζακε, όπσο θαη νη Gamisans & Hebrard (1980), όηη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε
ηε κνξθή θειίδσλ κέζα ζηα νμύθηια δάζε νμηάο. Οη πηζαλέο πνξείεο δηαδνρήο ησλ
νμύθηισλ δαζώλ νμηάο είλαη θαηά ηελ άπνςή καο νη: α) Η δηαδνρή είλαη ζηακαηεκέλε ή
πνιύ αξγά εμειηζζόκελε, ιόγσ ησλ ρεηξόηεξσλ ζηαζκηθώλ ζπλζεθώλ (έδαθνο, πγξαζία,
έθζεζε, κηθξναλάγιπθν, καθξναλάγιπθν), β) ε δηαδνρή είλαη ζηακαηεκέλε, ιόγσ
εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ (π.ρ. αλζξσπνγελώλ επηδξάζεσλ) θαη γ) ε δηαδνρή εμειίζζεηαη
θαη ηα νμύθηια δάζε νμηάο ζα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά, ρισξηδηθή ζύλζεζε πεξηζζόηεξν
κεζόθηιε. Άιισζηε ζεκαληηθέο εθηάζεηο νμηάο ζηε Ρνδόπε είλαη λεαξήο ειηθίαο,
ζύκθσλα κε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε επαιεζεύεηαη ε
ππόζεζε ησλ Gamisans & Hebrard (1980).
ηελ ηξίηε ζηήιε εληάζζνληαη ηα αζβεζηόθηια δάζε νμηάο. Καζνξηζηηθόο
νηθνινγηθόο παξάγνληαο ζε απηή ηελ νκάδα θπηνιεςηώλ είλαη ε απμεκέλε
αιθαιηθόηεηα ηνπ εδάθνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζην αζβεζηνιηζηθό γεσινγηθό
ππόζηξσκα. Οη ππόινηπνη νηθνινγηθνί παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα
ηόπνπ, δηαθνξνπνηνύληαη αξθεηά ηζρπξά κέζα ζε απηή ηελ νηθνινγηθή νκάδα. Σν
ππεξζαιάζζην ύςνο εκθάληζεο ησλ αζβεζηόθηισλ δαζώλ νμηάο είλαη ζπλήζσο
κεγαιύηεξν ησλ 1000 m θαη θαηά κέζν όξν 1250 m. Σα δηαθνξηζηηθά είδε ηεο νκάδαο
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Πίλαθαο 1. Οηθνινγηθέο νκάδεο ησλ δαζώλ νμηάο ηεο Ρνδόπεο: 1: κεζόθηια δάζε νμηάο,
2: νμύθηια δάζε νμηάο, 3: αζβεζηόθηια δάζε νμηάο, 4: ζεξκόθηια δάζε νμηάο
Οηθνινγηθέο νκάδεο
Αξηζκόο θπηνιεςηώλ

1 2 3 4
86 216 101 211

Fagus sylvatica s.l.

100 100 100 100

Γηαθνξηζηηθά είδε
Pulmonaria rubra
Cardamine bulbifera
Oxalis acetosella
Galium odoratum
Dryopteris filix-mas
Athyrium filix-femina
Luzula sylvatica
Polygonatum verticillatum
Sorbus aucuparia ssp.
aucuparia
Geranium robertianum ssp.
robertianum
Doronicum austriacum
Lamium galeobdolon ssp.
galeobdolon
Milium effusum
Urtica dioica
Senecio nemorensis agg.
Dryopteris dilatata
Anemone nemorosa
Scrophularia nodosa
Gymnocarpium dryopteris
Stellaria nemorum ssp.
nemorum
Scrophularia scopolii var.
scopolii

64
63
57
48
41
30
29
27
23
22

10 7 7
9 20 17
7 4 0.9
0.5 . 0.5
10 6 7
4 4 0.5
1
.
.
0.5 .
.
5
. 0.5
3

7

9

21 0.9
21 1

.
4

0.5
1

21 1
20 3
19 0.9
16 .
15 3
12 2
10 .
10 .

.
3
.
.
6
.
.
.

8
5
1
.
0.9
.
.
.
3

10

3

1.0

Vaccinium myrtillus
Deschampsia flexuosa
Orthilia secunda
Pinus sylvestris
Rosa pendulina
Vaccinium vitis-idaea

24
3
17
3
8
1

71
62
36
32
27
18

9 5
13 36
14 2
21 2
13 5
.
.

Epipactis helleborine
Brachypodium pinnatum
Cephalanthera rubra
Acer pseudoplatanus
Cephalanthera damasonium
Ostrya carpinifolia
Epipactis greuteri
Bromus benekenii
Pinus nigra ssp. nigra var.
caramanica
Carex flacca ssp. flacca
Heracleum sphondylium ssp.
ternatum

7
2
1
8
1
.
3
5
1

14
16
0.5
5
0.5
5
1
3
5

75 16
69 8
45 2
30 3
29 .
26 10
24 3
23 4
16 0.9

.
3

.
3

16 0.5
12 3

Epipactis microphylla
Quercus cerris
Rosa agrestis
Lilium martagon

.
.
.
.

0.5
0.5
.
2

11 1
11 0.5
10 2
10 1

Quercus petraea ssp.
medwediewii
Campanula persicifolia ssp.
persicifolia
Luzula forsteri
Hieracium olympicum
Melittis melissophyllum ssp.
albida
Hypericum cerastoides
Asplenium adiantum-nigrum
Epilobium lanceolatum
Silene atropurpurea
Chamaecytisus austriacus
Crataegus monogyna var.
monogyna
Hieracium racemosum
Galium agrophilum
Lysimachia punctata
Thymus spec.
Hypericum spruneri
Lapsana communis s.l.
Carpinus betulus
Silene vulgaris ssp. bosniaca
Silene viridiflora
Juglans regia
Brachypodium sylvaticum
ssp. sylvaticum
Genista carinalis
Viola sieheana
Satureja menthifolia
Myosotis arvensis s.l.
Trifolium medium ssp.
balcanicum
Quercus frainetto

.

9

14 80

5

24 15 79

.
.
.

.
7
0.5

2
.
.
.
.
1

13 3 34
0.5 1.0 33
1 1.0 30
6 4 30
0.5 . 28
0.9 5 24

.
1
5
.
.
7
2
.
.
.
.

8 2 24
8 3 22
3 8 21
2 2 21
2 1.0 20
3 2 20
0.5 4 17
5 2 16
2 4 15
0.5 4 14
0.5 5 13

.
.
.
.
1

2 1.0 13
0.5 . 11
.
2 11
.
. 11
2 4 11

.
4
.

45
38
36

.

.

2

10

Abies xborisii-regis
Prenanthes purpurea
Veronica officinalis
Epilobium angustifolium

52
38
20
16

17
22
29
11

5
8
8
4

0.5
5
8
1

Epilobium montanum
Fragaria vesca
Rubus idaeus
Symphytum tuberosum ssp.
angustifolium
Picea abies ssp. abies
Poa pratensis ssp.
angustifolia

65
37
66
37

52
44
39
28

32 19
49 16
24 4
21 3

41 16 12 0.9
10 24 25 3
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Corallorhiza trifida
Ajuga reptans
Geranium macrorrhizum

7 21 16 0.5
28 12 11 5
19 12 11 3

Potentilla micrantha
Pteridium aquilinum ssp.
aquilinum
Carex digitata
Viola riviniana/
reichenbachiana
Primula veris ssp. suaveolens
Corylus avellana
Digitalis viridiflora
Prunus avium
Hieracium murorum
Galium hellenicum
Tanacetum corymbosum ssp.
corymbosum
Cruciata glabra

15 49 55 69
13 34 48 71

Dactylis glomerata s.l.
Fraxinus ornus
Sorbus torminalis
Campanula rapunculoides
Rosa arvensis
Salvia glutinosa
Viola alba ssp. thessala
Festuca heterophylla
Satureja vulgaris s.l.
Rubus canescens
Melica uniflora
Acer hyrcanum ssp.
intermedium
Hedera helix ssp. helix
Campanula trachelium ssp.
athoa
Physospermum cornubiense
Clematis vitalba
Cornus mas

13 53 51 40
15 37 44 44
10
12
8
2
2
2
.

29
23
20
13
18
18
8

42
39
16
20
8
29
13

51
45
32
38
30
18
28

1

15 26

7

6
1
.
1
2
1
.
5
8
.
2
1

10
3
0.5
7
0.9
6
.
9
5
2
1
5

39
39
35
20
27
17
25
21
18
18
18
18

.
.

. 12 11
0.9 8 14

.
.
.

0.5 18 9
0.5 18 9
0.9 9 12

40
22
14
34
15
32
13
19
21
16
7
10

Χαξαθηεξηζηηθά θαη δηαγλσζηηθά είδε ηεο
Querco-Fagetea
Poa nemoralis
53 73 65 99
Mycelis muralis
77 48 61 71
Aremonia agrimonioides ssp. 64 54 76 34
agrimonioides
Veronica chamaedrys ssp.
15 22 23 50
chamaedrys
Rubus hirtus
19 24 25 30
Rosa canina
8 22 35 14
Saxifraga rotundifolia ssp.
23 11 4 22
rotundifolia
Moehringia trinervia
17 12 5 16
Symphytum ottomanum
10 2 1.0 11
Cephalanthera longifolia
.
.
8 2
Tamus communis
.
. 1.0 5
Malus sylvestris
. 0.5 4 2

Primula acaulis ssp. acaulis

.

.

.

4

Χαξαθηεξηζηηθά θαη δηαγλσζηηθά είδε ηεο
Fagetalia sylvaticae
Luzula luzuloides s.l.
88 100 69 66
Euphorbia amygdaloides ssp. 72 71 79 68
amygdaloides
Calamagrostis arundinacea 43 82 71 27
Neottia nidus-avis
35 34 71 31
Monotropa hypopitys
19 50 46 21
Sanicula europaea
17 2 22 9
Stachys alpina ssp. alpina
3 5 4 12
Acer platanoides
2 0.9 2 6
Polystichum setiferum
1
. 1.0 7
Actaea spicata
9 2 1.0 .
Cardamine impatiens ssp.
2 0.9 3 2
impatiens
Mercurialis perennis
.
.
4 3
Daphne mezereum
7 1
.
.
Festuca drymeja
7 0.5 . 0.9
Veronica urticifolia
2 3
.
.
Χαξαθηεξηζηηθά θαη δηαγλσζηηθά είδε ηεο
Quercetalia pubescentis θαη ηεο Quercion
confertae
Verbascum glabratum ssp.
1 2 6 6
glabratum
Sorbus domestica
.
1 3 8
Arabis turrita
1 0.5 2 8
Chamaecytisus triflorus
1 2 1.0 6
Lathyrus laxiflorus ssp.
.
.
.
9
laxiflorus
Lathyrus niger ssp. niger
.
.
.
9
Silene italica ssp. italica
.
.
.
8
Juniperus oxycedrus ssp.
. 0.5 3 6
oxycedrus
Carpinus orientalis ssp.
.
. 1.0 5
orientalis
Campanula lingulata
.
.
.
5
Polygonatum odoratum
1
.
8 0.9
Doronicum orientale
.
.
.
5
Χαξαθηεξηζηηθά θαη δηαγλσζηηθά είδε ηεο
Vaccinio-Piceetea, Vaccinio-Piceetalia
Luzula luzulina
5 6 5 0.5
Pyrola minor
3 7
.
.
πλνδά είδε
Hypericum perforatum
Campanula patula/sparsa
Campanula cervicaria
Galium exaltatum
Juniperus communis ssp.
communis
Hieracium erythrocarpum/
rechingeriorum
Polypodium vulgare
Myosotis sylvatica s.l.

9
6
.
.
1

23 15 19
16 3 15
10 4 16
8 3 18
14 17 3

1

8

5

12

1
7

10
7

5
6

5
5
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Betula pendula
Populus tremula
Asplenium trichomanes ssp.
trichomanes
Geum urbanum
Aegopodium podagraria
Solidago virgaurea
Festuca rubra ssp. thessalica
Luzula multiflora ssp.
multiflora/taurica
Vincetoxicum hirundinaria
s.l.
Sambucus nigra
Lamium maculatum
Festuca valesiaca
Hieracium heldreichii/
scardicum/ cf . jankae
Cystopteris fragilis
Sedum cepaea
Rorippa thracica

5
.
1

8
7
1

10
7
6

1
4
9

7
2
.
3
1

1
2
2
7
5

7
6
.
6
1.0

6
6
9
.
5

.

3

4

6

3
5
.
1

1
.
2
4

1.0 7
1.0 8
7 5
11 0.5

2
.
.

3
.
2

3
.
1.0

4
9
7

Prunus cerasifera
Arabis procurrens
Lathyrus pratensis
Gentiana asclepiadea
Poa bulbosa s.l.
Festuca oviniformis
Carex polyphylla
Rubus saxatilis
Rumex acetosella ssp.
acetoselloides
Vicia cracca ssp. incana
/villosa ssp. villosa
Hieracium pavichii
Moehringia pendula
Hypericum maculatum ssp.
immaculatum
Anthemis tinctoria s.l.
Euphorbia epithymoides
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.
.
.
1
.
.
2
.
.

2 6 4
3 6 2
1 9 3
4 6
.
.
.
7
4 4 0.9
0.5 4 3
3 8
.
5 1.0 1

.

1

.
1
5

.
3
2

.
.

0.5
.

7

2

.
6
2 0.9
1.0 0.5
.
.

4
5

Δίδε πνπ εκθαλίδνληαη ζε ιηγόηεξεο από 10 θπηνιεςίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα.
απηήο είλαη δηαγλσζηηθά ηεο Fagetalia θαη ηεο Querco-Fagetea, κε εμαίξεζε ιίγσλ, ηα
νπνία αλήθνπλ ζηελ Quercetalia pubescentis.
Η ηέηαξηε ζηήιε αληηπξνζσπεύεη ηα ζεξκόθηια δάζε νμηάο. Απηά εκθαλίδνληαη ζηε
ινθώδε θαη εκηνξεηλή δώλε πςνκέηξνπ (κέζνο όξνο ππεξζαιάζζηνπ ύςνπο 810 m).
Απαληώληαη είηε κέζα ζηελ δώλε ησλ ζεξκόβησλ θπιινβόισλ δαζώλ, είηε ζε επαθή κε
ην αλώηεξν ηκήκα ηεο παξαπάλσ δώλεο. Γηαθνξίδνληαη από νκάδα πνιιώλ εηδώλ (βι.
Πίλ. 1), πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη δηαγλσζηηθά ηεο Quercetalia pubescentis. Σν
γεσινγηθό ππόζηξσκα ησλ ζεξκόθηισλ δαζώλ απνηειείηαη από όμηλα ππξηγελή θαη
θξπζηαιινζρηζηώδε πεηξώκαηα.
Σα κεζόθηια, ηα νμύθηια θαη ηα αζβεζηόθηια δάζε νμηάο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην
δπηηθό ηκήκα ηεο Ρνδόπεο (λνκόο Γξάκαο θαη δπηηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ξάλζεο). Σα
ζεξκόθηια δάζε νμηάο εκθαλίδνληαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λνκνύ Ξάλζεο θαη ζην
λνκό Ρνδόπεο, ελώ ζην δπηηθό ηκήκα ηεο Ρνδόπεο εκθαλίδνληαη κόλν ζπνξαδηθά.
Η αξηζκεηηθή θαηάηαμε όισλ ησλ θπηνιεςηώλ, κε ηε κέζνδν DCA, δίλεηαη ζηελ
Δηθ. 1. Οη θπηνιεςίεο δεκηνπξγνύλ έλα ζπλερόκελν λέθνο ζεκείσλ, αιιά παξνπζηάδνπλ
θαηά νηθνινγηθή νκάδα, ζαθή ηάζε ζπγθέληξσζεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
δηαγξάκκαηνο. Σν κήθνο ηνπ πξώηνπ άμνλα είλαη 2,646 SD θαη ηνπ δεύηεξνπ 2,388 SD.
Οη ηδηνηηκέο γηα ηνπο δύν πξώηνπο άμνλεο είλαη 0,285 θαη 0,169, αληίζηνηρα.
Οη θπηνιεςίεο ησλ κεζόθηισλ δαζώλ νμηάο εκθαλίδνληαη ζην πάλσ δεμηό ηκήκα ηνπ
δηαγξάκκαηνο, ησλ νμύθηισλ δαζώλ ζην θάησ δεμηό θαη ζην θάησ θεληξηθό ηκήκα ηνπ
δηαγξάκκαηνο, ησλ ζεξκόθηισλ δαζώλ ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ησλ
αζβεζηόθηισλ δαζώλ ζην άλσ θεληξηθό ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο.
Ο άμνλαο 1 ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πγξαζία - βξνρνπηώζεηο, ηε γνληκόηεηα ηνπ
εδάθνπο, ηελ παξνπζία εηδώλ ηεο Fagetalia θαη ηεο Vaccinio-Piceetea θαη ην
ππεξζαιάζζην ύςνο, ελώ αξλεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία, ηε μεξαζία θαη ηελ παξνπζία
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εηδώλ ηεο Quercetalia pubescentis. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη πνιινί από ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο ζπκκεηαβάινληαη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, απμαλνκέλνπ ηνπ πςνκέηξνπ
απμάλνπλ θαηά θαλόλα ε πγξαζία - βξνρνπηώζεηο θαη ε παξνπζία εηδώλ ηεο Fagetalia
θαη ηεο Vacinio-Piceetea. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν άμνλαο 1
απνηειεί κηα νηθνινγηθή βαζκίδα κεηάβαζεο από ην αλώηεξν όξην ηεο παξακεζνγεηαθήο
δώλεο βιάζηεζεο ή ην θαηώηεξν όξην ηεο δώλεο νμηάο - ειάηεο πξνο ηελ ηειεπηαία
δώλε θαη απηή ησλ ςπρξόβησλ θσλνθόξσλ.
Ο άμνλαο 2 ζπζρεηίδεηαη κε ηε νμύηεηα ηνπ εδάθνπο. Οη θπηνιεςίεο ζε εδάθε κε
ρακειό ΡΗ εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ άμνλα, ελώ απηέο ζε εδάθε κε πςειόηεξν
ΡΗ ή κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε βάζεηο εκθαλίδνληαη ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ
άμνλα. Μία άιιε νηθνινγηθή ηάζε πνπ εκθαλίδεη ν άμνλαο 2, αιιά όρη ζαθώο
εθθξαζκέλε, είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ παξνπζία
εηδώλ ηεο Fagetalia.
πλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε νηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
δαζώλ νμηάο ηεο Ρνδόπεο είλαη απνηέιεζκα αιιεινεπίδξαζεο ηεζζάξσλ θπξίσο
παξαγόλησλ: α) ηνπ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ, β) ηεο ζεξκνθξαζίαο, γ) ηνπ εδάθνπο θαη δ)
ηνπ γεσινγηθνύ ππνζηξώκαηνο (ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο
θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο). ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο
παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηε δηαθνξνπνίεζε ζηα δάζε νμηάο ηεο Διιάδαο θαηαιήγνπλ
θαη νη Bergmeier & Dimopoulos (2001) κε ηελ πξνζζήθε όκσο ησλ θπηνγεσγξαθηθώλ
παξαγόλησλ (καθξνθιίκα θαη ηζηνξία ηεο βιάζηεζεο), νη νπνίνη όκσο ζηε Ρνδόπε,
ιόγσ ηεο κηθξήο ζρεηηθά έθηαζήο ηεο, δε θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν.
Οη Gamisans & Hebrard (1980) δηαθξίλνπλ θαη απηνί ζηα δάζε νμηάο ηεο
βνξεηναλαηνιηθήο Διιάδαο ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο νηθνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ

Δηθόλα 1. Γηάγξακκα DCA νηθνινγηθώλ νκάδσλ : 1, κεζόθηια δάζε νμηάο. 2, νμύθηια
δάζε νμηάο. 3, αζβεζηόθηια δάζε νμηάο. 4, ζεξκόθηια δάζε νμηάο.
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δηαθξίλακε θαη εκείο γηα ηα δάζε νμηάο ηεο Ρνδόπεο, κε ηε δηαθνξά όηη ηα αζβεζηόθηια
δάζε νμηάο ηα νλνκάδνπλ δάζε νμηάο ηεο Cephalanthero-Fagenion.
Οη Zoller et al. (1977) αλαθέξνπλ όηη βάζεη ηνπ εδάθνπο, είλαη δπλαηή ε
νκαδνπνίεζε ησλ δαζώλ νμηάο από ηε Μεζεπξώπε κέρξη ηα λόηηα όξηα εμάπισζήο ηεο,
ζε ηξεηο νκάδεο: ηα αζβεζηόθηια δάζε νμηάο, ηα δάζε νμηάο ζε νξθλά, πινύζηα ζε
ζξεπηηθά ζηνηρεία εδάθε θαη ηα δάζε νμηάο ζε νξθλά, όμηλα εδάθε. Παξόκνηα δηαίξεζε
ησλ δαζώλ νμηάο δηαπηζηώλεη θαη ν Dierschke (1998), κε ηε δηαθνξά όηη ηα αζβεζηόθηια
δάζε νμηάο ηα πεξηγξάθεη σο δάζε ζε μεξά θαη ζεξκά πεξηβάιινληα. Σελ παξαπάλσ
δηαίξεζε πξνηείλνπλ θαη νη Bergmeier & Dimopoulos (1999) γηα ηα δάζε νμηάο ηεο
Διιάδαο.
Οη Bergmeier & Dimopoulos (2001) εληάζζνπλ ηηο θπηνθνηλσληθέο κνλάδεο πνπ
δηέθξηλαλ ζηα δάζε νμηάο ηεο Διιάδαο ζε πέληε νκάδεο, αλάινγα κε ηηο ζηαζκνινγηθέο
ζπλζήθεο. Η νηθνινγηθή δηαίξεζε πνπ πξνηείλνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο (ιακβάλνληαο
ππόςε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ θπηνθνηλσληθώλ κνλάδσλ πνπ δηέθξηλαλ)
δηαθνξνπνηείηαη από απηή πνπ δίλνπκε γηα ηα δάζε νμηάο ηεο Ρνδόπεο ζε δύν ζεκεία:
α) Γηαρσξίδεη ηα αζβεζηόθηια δάζε νμηάο ζε κεγάινπ θαη κέζνπ πςνκέηξνπ. ηε
Ρνδόπε επηζεκάλζεθαλ θπηνιεςίεο ησλ αζβεζηόθηισλ δαζώλ νμηάο πνπ είραλ αξθεηά
ζεξκόθηια είδε ζηε ζύλζεζή ηνπο. Η ζρεηηθά κηθξή έθηαζε όκσο, πνπ εκθαλίδνληαη ηα
αζβεζηόθηια δάζε νμηάο ζηε Ρνδόπε, δελ επέηξεπε ηε ηζρπξή ρισξηδηθή δηαθνξνπνίεζε
ηνπο θαη ηε δηαίξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπο νκάδαο ζε δύν.
β) Γηαηξεί ηα ζεξκόθηια δάζε νμηάο ζε δύν νηθνινγηθέο νκάδεο, από ηηο νπνίεο ηελ
πεξηζζόηεξν ζεξκνμεξόθηιε ηελ εληάζεη ζηελ ηάμε Quercetalia pubescentis.
Η δηαίξεζε ησλ δαζώλ νμηάο ζε νηθνινγηθέο νκάδεο, αλ θαη θαίλεηαη αξρηθά σο απιό
δήηεκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αξθεηά πνιύπινθν, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ
νηθνινγηθνύ εύξνπο πνπ εκθαλίδεη ε νμηά ζην ειιαδηθό ρώξν (γηα παξάδεηγκα
εκθαλίδεηαη από ηα 200 m έσο πςειόηεξα από ηα 1800 m ππεξζαιάζζην ύςνο).
Δπηπξόζζεηε δπζθνιία ζηε δηαίξεζε ζε νηθνινγηθέο νκάδεο δεκηνπξγεί ε νηθνινγηθή
ζπλέρεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα δάζε νμηάο. πγθξίλνληαο δύν αθξαίεο πεξηπηώζεηο, δύν
δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ βιάζηεζεο δαζώλ νμηάο, δηαπηζηώλνπκε ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηε ρισξηδηθή ηνπο ζύλζεζε. H κεηάβαζε όκσο από ηε κία θαηάζηαζε
βιάζηεζεο ζηελ άιιε γίλεηαη βαζκηαία, δεκηνπξγώληαο έηζη πξόβιεκα ζην πνπ ζα ηεζεί
ην δηαρσξηζηηθό όξην, ην νπνίν πνιιέο θνξέο είλαη θάπσο απζαίξεην. Δπηπιένλ, νη
αθξαίεο θαηαζηάζεηο είλαη νξηζκέλεο θνξέο απνηέιεζκα επίδξαζεο δεπηεξεύνπζαο
ζεκαζίαο νηθνινγηθώλ παξαγόλησλ (βόζθεζε, θιαδνλνκή) θαη δελ εθθξάδνπλ ηε
γεληθόηεξε νηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δαζώλ νμηάο. Πηζαλώο, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππόςε όρη κόλν ε θαηάζηαζε ησλ δαζώλ νμηάο, όπσο είλαη ζε κηα δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή, αιιά θαη ε βξαρππξόζεζκε εμέιημή ηεο εάλ αξζνύλ θάπνηνη εμσηεξηθνί
παξάγνληεο (θπξίσο αλζξσπνγελείο).
Η νξζή δηάθξηζε ησλ νηθνινγηθώλ νκάδσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ όπνηα
θπηνγεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε πθίζηαηαη, είλαη δπλαηόλ λα καο νδεγήζεη ζε νξζόηεξα
ζπληαμηλνκηθά απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, κεηώλεη ηνλ θίλδπλν παξεξκελεύζεσλ, πνπ
νθείινληαη ζηελ ηδηνκνξθία θαηώηεξεο ηεξαξρηθήο θαηάηαμεο κνλάδσλ βιάζηεζεο, νη
νπνίεο απνηεινύλ κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο ή εκθαλίδνληαη ζε πνιύ κηθξή έθηαζε ή
είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ δεπηεξεπόλησλ θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο νηθνινγηθώλ
παξαγόλησλ.
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Μελέηε ηες επίδραζες ηοσ αργιλίοσ ζηα κσηοκινεηικά κύηηαρα ηοσ
ακρόρριδοσ ηοσ θσηού Triticum turgidum L.
Φξαληδηόο Γ., Γαιάηεο Β. & Απνζηνιάθνο Π.
Τνκέαο Βνηαληθήο, Τκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε,
157 84 Αζήλα.
Περίλευε.
Η επίδξαζε δηαιύκαηνο AlCl3 πξνθαιεί ηηο αθόινπζεο δηαηαξαρέο ζηα θπηνθηλεηηθά
θύηηαξα ηνπ αθξόξξηδνπ ηνπ θπηνύ Triticum turgidum: (α) Σε θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη
ζην κεηαβαηηθό ζηάδην αλάθαζεο-ηειόθαζεο θαζπζηεξεί ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ
δηαδωληθνύ ζπζηήκαηνο κηθξνζωιελίζθωλ (ΜΣ) ζε θξαγκνπιάζηε. (β) Σε
ηεινθαζηθά/θπηνθηλεηηθά θύηηαξα θαζπζηεξεί ή παξεκπνδίδεηαη ε πιεπξηθή επέθηαζε
ηνπ θξαγκνπιάζηε. (γ) Σε ηεινθαζηθά θύηηαξα πνπ δηέξρνληαη από άηππε κίηωζε
παξεκπνδίδεηαη ν ζρεκαηηζκόο θξαγκνπιάζηε. (δ) Σηα θπηνθηλεηηθά θύηηαξα
αλαζηέιιεηαη ή δηαηαξάζζεηαη ε αλάπηπμε ηεο θπηηαξηθήο πιάθαο. Οη παξαπάλω
επηπηώζεηο ηεο δξάζεο ηνπ αξγηιίνπ έρνπλ ωο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηπύξελωλ ή
πνιππινεηδηθώλ θπηηάξωλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ άηππα ζπζηήκαηα πεξηθεξεηαθώλ ΜΣ.

Aluminium effects on cytokinetic root-tip cells of Triticum turgidum L.
Frantzios G., Galatis B. & Apostolakos P.
Division of Botany, Department of Biology, University of Athens, 157 84 Athens, Greece.
Abstract.
The effect of AlCl3 induces the following phenomena on cytokinetic root tip cells of
Triticum turgidum: (a) In cells, which at the beginning of the treatment were at a
transitional stage between anaphase and telophase the transformation of the interzonal
microtubule (Mt) system into a phragmoplast was delayed. (b) In cells treated at a
telophase/cytokinetic stage, the lateral phragmoplast expansion towards the cell
periphery was delayed or inhibited. (c) In cells entering telophase through an abnormal
mitosis, Al inhibited phragmoplast formation. (d) In cytokinetic cells cell plate formation
was delayed or inhibited. The result of the above phenomena is the formation of
binuclear or polyploid cell, which lacked typical peripheral Mts.
Ειζαγφγή
Έλα από ηα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο ηνμηθήο δξάζεο ηνπ αξγηιίνπ ζηα επαίζζεηα ζε
απηό ην κέηαιιν θπηά, είλαη ε αλάζρεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο (Roy et
al. 1989, Kochian 1995). Τν θαηλόκελν απηό θαίλεηαη όηη νθείιεηαη ζηελ αλάζρεζε ηεο
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θπηηαξηθήο επηκήθπλζεο θαη ζηελ αλάζρεζε ηωλ θπηηαξνδηαηξέζεωλ ζην αθξόξξηδν
(Morimura et al. 1978, Horst 1995). Δίλαη γλωζηό όηη ηα ζηνηρεία ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ
θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνζωιελίζθνη (ΜΣ) εκπιέθνληαη ζηνπο κεραληζκνύο ηόζν ηεο
θπηηαξηθήο δηαίξεζεο, όζν θαη ηεο θπηηαξηθήο επηκήθπλζεο (Seagull 1989, Baskin &
Cande 1990, Quader 1998). Πξόζθαηα βξέζεθε όηη ζε κηηωηηθά θύηηαξα ηνπ
αθξόξξηδνπ ηνπ θπηνύ Triticum turgidum L. ην αξγίιην δηαηαξάζζεη ηελ νξγάλωζε ηεο
κηηωηηθήο ζπζθεπήο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην αξγίιην επηβξαδύλεη ηελ απνδηνξγάλωζε
ηωλ πξνϋπαξρόληωλ ζπζηεκάηωλ ΜΣ, δελ επηηξέπεη ηελ νξγάλωζε ηωλ ΜΣ πνπ
δεκηνπξγνύληαη παξνπζία ηνπ ζε ηππηθά κηηωηηθά ζπζηήκαηα αιιά επάγεη ην
ζρεκαηηζκό άηππωλ δεζκίδωλ ή ζπλαζξνίζεωλ ΜΣ, ελώ παξαηεηακέλε επίδξαζε
αλαζηέιιεη ηελ είζνδν ηωλ θπηηάξωλ ζε δηαίξεζε (Frantzios et al. 2000).
Σηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλάηαη ε ηνμηθή δξάζε ηνπ αξγηιίνπ ζηελ νξγάλωζε ηεο
θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο ηωλ θπηηάξωλ ηνπ αθξόξξηδνπ ηνπ θπηνύ Triticum turgidum.Η
κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αξηίβιαζηα Triticum turgidum var. durum ηα νπνία
ππέζηεζαλ ηελ επίδξαζε 1mM πδαηηθνύ δηαιύκαηνο AlCl3, pH 4,5. Η επίδξαζε έγηλε
ζηνπο 250C ζην ζθνηάδη θαη γηα ρξόλνπο 35min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h θαη 24h.
Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη κηθξόηεξεο ζπγθεληξώζεηο αξγηιίνπ (20, 100 θαη
500κΜ γηα 6h). Ωο κάξηπξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξηίβιαζηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ
γηα ηνπο παξαπάλω ρξόλνπο ζε δηζαπεζηαγκέλν λεξό pH 4,5. Η κειέηε ηεο
θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο αλνζνζήκαλζεο ηεο ζωιελίλεο θαζώο
θαη κε ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην δηέιεπζεο.
Αποηελέζμαηα
Φσζιολογικά ηελοθαζικά/κσηοκινεηικά κύηηαρα: Σην ηέινο ηεο αλάθαζεο/αξρή
ηειόθαζεο ην δηαδωληθό (interzonal) ζύζηεκα ΜΣ είλαη θαιά νξγαλωκέλν ζηα θύηηαξα
ηωλ θπζηνινγηθώλ αξηηβιάζηωλ. Απηό απνηειείηαη από ζπλερείο δεζκίδεο ΜΣ πνπ
δηαηξέρνπλ ην θπηόπιαζκα κεηαμύ ηωλ δύν ζπγαηξηθώλ νκάδωλ ρξωκνζωκάηωλ. Σε
ηεινθαζηθά θύηηαξα νιόθιεξε ε πεξηνρή κεηαμύ ηωλ ζπγαηξηθώλ ππξήλωλ δηαζρίδεηαη
αξρηθά από λεαξό θαη ζηε ζπλέρεηα από ηππηθό θξαγκνπιάζηε ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ
ζρεκαηίδεηαη ε θπηηαξηθή πιάθα. Τν ζύζηεκα θξαγκνπιάζηεο/θπηηαξηθή πιάθα
επεθηεηλόκελν πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπηηάξνπ ζπληήθεηαη κε ηα κεηξηθά ηνηρώκαηα
θαη κε απηό ηνλ ηξόπν νινθιεξώλεηαη ε θπηνθίλεζε.
Επερεαζμένα ηελοθαζικά/κσηοκινεηικά κύηηαρα: Σηα επεξεαζκέλα αθξόξξηδα ην
δηαδωληθό ζύζηεκα ΜΣ δηαηεξείηαη ζε ηεινθαζηθά θύηηαξα θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο ην ζύζηεκα απηό έρεη άηππε νξγάλωζε (Δηθ. 1). Τν γεγνλόο απηό δείρλεη
όηη παξεκπνδίδεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ δηαδωληθνύ ζπζηήκαηνο ΜΣ ζε θξαγκνπιάζηε. Σε
ηεινθαζηθά θύηηαξα ην αξγίιην παξεκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκό ηππηθνύ θξαγκνπιάζηε ή
ζε όζα θύηηαξα απηόο είρε ζρεκαηηζζεί πξηλ από ηελ επίδξαζε παξεκπνδίδεηαη ε
επέθηαζή ηνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπηηάξνπ (Δηθ. 2, 3). Δπηπιένλ ζηα θύηηαξα απηά
ην αξγίιην επάγεη ην ζρεκαηηζκό άηππωλ δεζκίδωλ ζωιελίλεο πνπ δηαηξέρνπλ ην
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θπηόπιαζκα (Δηθ. 2). Μεηά από 8h επίδξαζεο αλ θαη νη ζπγαηξηθνί ππξήλεο ηωλ
δηαηξνπκέλωλ θπηηάξωλ έρνπλ απνθηήζεη κεζνθαζηθή νξγάλωζε ε θπηνθίλεζε δελ έρεη
νινθιεξωζεί (Δηθ. 4).
Σηα επεξεαζκέλα αλαθαζηθά θύηηαξα ην αξγίιην δηαηαξξάζζεη ή αλαζηέιιεη ηελ
κεηαθίλεζε ηωλ ρξωκνζωκάηωλ πξνο ηνπο πόινπο. Σηελ πξώηε πεξίπηωζε ε
αλαθαζηθή άηξαθηνο παξνπζηάδεη πην ηππηθή νξγάλωζε, αιιά αδπλαηεί λα κεηαθηλήζεη
όια ηα ρξωκνζώκαηα θάζε ζπγαηξηθήο νκάδαο πξνο ηνλ αληίζηνηρν πόιν, ελώ ζηελ
δεύηεξε πεξίπηωζε ε απνπζία αλαθαζηθήο αηξάθηνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ αλάζρεζε
ηεο κεηαθίλεζεο ηωλ ρξωκνζωκάηωλ, γεγνλόο ην νπνίν έρεη ωο απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία πνιππινεηδηθώλ ππξήλωλ (Frantzios et al. 2000). Σηα αλωηέξω θύηηαξα δελ
δεκηνπξγείηαη δηαδωληθό ζύζηεκα ΜΣ θαη θξαγκνπιάζηεο. Γύξω από ηνλ
πνιππινεηδηθό ππξήλα ζρεκαηίδεηαη άηππν δίθηπν δεζκίδωλ ζωιελίλεο, κεξηθέο από ηηο
νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην πεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα (Δηθ. 5). Τέινο πξέπεη λα ζεκεηωζεί
όηη ζε όια ηα κεηαηεινθαζηθά πνιππινεηδηθά θαη δηπύξελα θύηηαξα δελ ζρεκαηίδνληαη
ηππηθνί πεξηθεξεηαθνί ΜΣ. Σηα θύηηαξα απηά άηππεο δεζκίδεο ΜΣ, κε ηε κνξθή πνιιέο
θνξέο δαθηπιίωλ, δηαζρίδνπλ ην πεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα (Δηθ. 6).
Μειέηε ηωλ επεξεαζκέλωλ ηεινθαζηθώλ θπηηάξωλ κε ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην
έδεημε όηη ην αξγίιην επεξεάδεη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θπηηαξηθήο πιάθαο. Απηή έρεη
κεγαιύηεξν πάρνο ζε ζρέζε κε ηελ θπηηαξηθή πιάθα ηωλ θπζηνινγηθώλ θπηηάξωλ θαη
είλαη θπκαηνεηδήο. Σε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηα θπζηίδηα ηεο θπηηαξηθήο πιάθαο
ζρεκαηίδνπλ “λεζίδεο” θαη πεξηέρνπλ ειεθηξνληθά δηαθαλέο πιηθό. Σε θπηνθηλεηηθά
θύηηαξα όπνπ νη ζπγαηξηθνί ππξήλεο έρνπλ εηζέιζεη ζε κεζνθαζηθό ζηάδην ε θπηηαξηθή
πιάθα είλαη άηππε θαη αηειήο. Απηή έρεη κεγάιν πάρνο, είλαη θπκαηνεηδήο θαη πεξηέρεη
“λεζίδεο” κε ειεθηξνληαθά δηαθαλέο πιηθό (Δηθ. 7). Άηππεο κνξθέο θπηηαξηθήο πιάθαο
παξαηεξήζεθαλ θαη ζε θύηηαξα κε πνιππινεηδηθνύο ππξήλεο. Οη άηππεο θπηηαξηθέο
πιάθεο ζε κεξηθά θύηηαξα ζρεκαηίδνπλ αηειέο θπηηαξηθό ηνίρωκα, ελώ ζε άιια απηέο
απνδηνξγαλώλνληαη.

Εικόνες 1-7 Αλνζνζήκαλζε ζωιελίλεο ζε θπηνθηλεηηθά θύηηαξα επεξεαζκέλα
κε 1mM AlCl3 γηα 30min (2), 1h (1), 2h (3), 4h (4, 6), θαη 8h (5): 1, άηππν
δηαδωληθό ζύζηεκα ΜΣ ζε ηεινθαζηθό θύηηαξν (x1000). 2, άηππνο
θξαγκνπιάζηεο ζε θπηνθηλεηηθό θύηηαξν θαη άηππεο δεζκίδεο ζωιελίλεο πνπ
δηαηξέρνπλ ην θπηόπιαζκα (x1000). 3, θπηνθηλεηηθό θύηηαξν ζην νπνίν
παξεκπνδίδεηαη ε επέθηαζε ηνπ θξαγκνπιάζηε πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ
θπηηάξνπ (x1000). 4, πξνρωξεκέλν θπηνθηλεηηθό θύηηαξν ζην νπνίν νη
ζπγαηξηθνί ππξήλεο έρνπλ απνθηήζεη κεζνθαζηθή νξγάλωζε, ελώ ε θπηνθίλεζε
δελ έρεη νινθιεξωζεί (x1000). 5, πνιππινεηδηθό θύηηαξν γύξω από ηνλ ππξήλα
ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίδεηαη άηππν δίθηπν δεζκίδωλ ζωιελίλεο κεξηθέο από ηηο
νπνίεο θαηαιήγνπλ ζην πεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα. (x1000). 6, δηπύξελν
κεηαθπηνθηλεηηθό θύηηαξν ζην νπνίν δηαθξίλνληαη άηππεο δεζκίδεο ΜΣ κε ηε
κνξθή δαθηπιίωλ ζην πεξηθεξεηαθό θπηόπιαζκα (x1000). 7, αλώκαιε θπηηαξηθή
πιάθα θπηνθηλεηηθνύ θπηηάξνπ ην νπνίν έρεη επεξεαζζεί κε 1mM AlCl3 γηα 6h,
όπωο θαίλεηαη ζην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην δηέιεπζεο (x17000).
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Σσμπεράζμαηα
Τα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο απηήο δείρλνπλ ζαθώο όηη ην αξγίιην επεξεάδεη
δξακαηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο θπηνθίλεζεο. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίδξαζεο ηνπ
αξγηιίνπ ζε ηεινθαζηθά/θπηνθηλεηηθά θαη κεηα-θπηνθηλεηηθά θύηηαξα, είλαη: (α)
Σηαζεξνπνηεί ηα ζπζηήκαηα ηωλ ΜΣ ζε ηεινθαζηθά θαη θπηνθηλεηηθά θύηηαξα κε
απνηέιεζκα ην δηαδωληθό ζύζηεκα ΜΣ λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε θξαγκνπιάζηε θαη ε
πιεπξηθή επέθηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα παξεκπνδίδεηαη. (β) Δπεξεάδεη ηνλ πνιπκεξηζκό
ηεο ζωιελίλεο, πξνθαιώληαο ην ζρεκαηηζκό άηππωλ ζπζηεκάηωλ ΜΣ. Απηέο είλαη
άηππεο δεζκίδεο ΜΣ ζην δηαδωληθό ζύζηεκα ζηα ηεινθαζηθά θύηηαξα θαη άηππεο
ζπλαζξνίζεηο ζωιελίλεο κε ηε κνξθή δεζκίδωλ ή δαθηπιίωλ ζε κεηα-ηεινθαζηθά
θύηηαξα. (γ) Παξεκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκό θξαγκνπιάζηε ζε πνιππινεηδηθά θύηηαξα.
(δ) Γηαηαξάζζεη ηελ αλάπηπμε ηεο θπηηαξηθήο πιάθαο, κε απνηέιεζκα είηε ηελ πιήξε
απνδηνξγάλωζή ηεο ή ηελ δεκηνπξγία αηειώλ ζπγαηξηθώλ ηνηρωκάηωλ.
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Θαιάζζηα τιφρίδα θαη βιάζηεζε ζηης αθηές ηες Νήζοσ Κεθαιοληάς
– αλαζθόπεζε
Υαξηησλίδεο ., Υξπζνπνιίηνπ Β. & Σζηξίθα Α.
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Βηνινγίαο, Δξγαζηήξην Βνηαληθήο,
54124 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Σν κεγαιύηεξν ζε έθηαζε λεζί ηνπ Ινλίνπ παξνπζηάδεη κηα ραξαθηεξηζηηθή θαη
πνηθηιόκνξθε εηθόλα ζηελ αθηνγξακκή ηνπ. Σα αζβεζηνιηζηθά αιιά θαη άιιεο δνκήο
δεπηεξνγελή εθαηζηεηαθά πεηξώκαηα είλαη έλα πνιύ θαηάιιειν κέζν γηα ηνλ επνηθηζκό
ησλ κεγάισλ καθξνθπθώλ πνπ απαηηνύλ ζθιεξό ππόζηξσκα. Δθηόο όκσο απηώλ, ην
ακκώδεο καιαθό ππόζηξσκα ζηνπο θόιπνπο, θνιπίζθνπο αιιά θαη ζε βάζε κέρξη 40 m
επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιαζζίσλ θαλεξνγάκσλ (Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa, θηι.). Γπζηπρώο νη πιεξνθνξίεο γύξσ από ηελ ζαιάζζηα ρισξίδα ηεο πεξηνρήο
πεξηνξίδνληαη κόλν ζηα ηειεπηαία 30 ρξόληα κε λεόηεξε ιεπηνκεξή αλαθνξά ην 2000
(πξόγξακκα Posidonia – ραξηνγξάθεζε).
Η αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο αξρίδεη γηα ηα καθξνθύθε από ηελ θαηώηεξε
κεζνπαξάιηα δώλε θαη θζάλεη έσο ηα όξηα ηεο ππνπαξάιηαο (- 40 m). ηα όξηα απηά
θζάλεη θαη ε βιάζηεζε ησλ θαλεξνγάκσλ αιιά κόλνλ ζην καιαθό ακκώδεο
ππόζηξσκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηθξάηεζε ησλ θνηλσληώλ Cystoseira sp. ζην
ζθιεξό ππόζηξσκα θαη ηεο Posidonia ζην καιαθό. Με ηηο ηειεπηαίεο ζπιινγέο θαη
κεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura απμήζεθε ν αξηζκόο ηνπ ρισξηδηθνύ
θαηαιόγνπ ηεο λήζνπ Κεθαινληάο.
πγθξίζεηο κε ηηο εζσηεξηθέο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ έδεημαλ όηη εδώ ππεξέρνπλ ηα
κεγάια Φαηνθύθε (Cystoseira) ελώ κηθξή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ Υισξνθπθώλ. Γίλεηαη
θαλεξό όηη ε βιάζηεζε ησλ καθξνθπθώλ αιιά θαη ησλ θαλεξνγάκσλ εκθαλίδεηαη θάησ
από ζπλζήθεο κηθξήο ή ειαρίζηεο πεξηβαιινληηθήο πίεζεο.

The marine flora and vegetation along the coasts of Kefalonia island
– a review
Haritonidis S., Chrisopolitou V. & Tsirika A.
Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology, Department of Botany, 54124
Thessaloniki, Greece.
Αbstract
The coastline of Kefalonia, the largest island of the Ionian sea, presents a strong
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diversity of forms. The calcareous and secondary volcanic rocks of different structure
are the proper medium for the settlement of large macrophytes requiring hard substrates.
On the other hand, the soft, sandy substrate in the bays, small bays and in depths of up to
40 m favours the development of marine phanerogams (Posidonia oceanica, Cymodocea
nodosa).
However, information on the marine flora of Kefalonia has been limited to the past
30 years with the most recent detailed report made in 2000 (Posidonia project and
mapping).
The development of the marine flora starts at the lower intralittoral zone reaching up
to the sublittoral boundaries (- 40 m). Vegetation of the phanerogams is encountered
within these boundaries but only in soft, sandy substrates. The prevalence of Cystoseira
sp. communities in hard substrates and of Posidonia in soft substrates is characteristic.
The number of the floristic list of Kefalonia has been increased with recent collections
and measurements.
Comparisons with the inner coasts of the Aegean have shown that large Phaeophyta
(Cystoseira) prevail in the area of Kefalonia, while the presence of Chlorophyta is small.
It is obvious that the vegetation of macrophytes and phanerogams is hardly affected by
environmental stress.
Εηζαγφγή
Σα γεσινγηθά θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα ηα νπνία δηαδξακαηίζζεθαλ ζην ζύκπιεγκα
ησλ Ινλίσλ λήζσλ έρνπλ αλακθίβνια επεξεάζεη ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπο. Η
έληνλε ζεηζκνγελήο δξαζηεξηόηεηα αθόκε θαη θαηά ηελ πξόζθαηε ρξνληθή πεξίνδν έρεη
θάλεη θαλεξή ηελ παξνπζία ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πεηξώκαηα ησλ λεζηώλ απηώλ αιιά
θαη ε εηθόλα ηνπ αλάγιπθνπ (αθηνγξακκή) καο δίλνπλ ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ γεληθή
εμάπισζε ηόζν ηεο ρισξίδαο όζν θαη ηεο παλίδαο, ρεξζαίαο θαη πδξόβηαο.
Η λήζνο Κεθαινληά δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ινλίνπ θαη κε ην κέγεζόο ηεο (627
km2) ραξαθηεξίδεη νιόθιεξε ηελ πεξηνρή. Ο Μaratos (1972), εξεύλεζε δηεμνδηθά ηελ
πνηθηινκνξθία ησλ αθηώλ θαη ην αζβεζηνιηζηθό ππόζηξσκά ηεο. Η δνκή ησλ
πεηξσκάησλ ηα νπνία ζπλερίδνληαη ζηελ κεζνπαξάιηα θαη ηελ αλώηεξε ππνπαξάιηα
δώλε ζπληζηνύλ ην θαηάιιειν ππόζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε κεγάισλ Φαηνθπθώλ, ηα
νπνία θαη δεζπόδνπλ ζην ρώξν απηό. Δθεί όπνπ ην ππόζηξσκα είλαη καιαθό (ακκώδεο)
αλαπηύζζεηαη ππθλή βιάζηεζε θαλεξνγάκσλ. Οη πξσηνγελείο θπηηθνί νξγαληζκνί, νη
νπνίνη κπνξνύλ λα θζάζνπλ θαη ζηα όξηα ηεο πθαινθξεπίδαο, δεηθλύνπλ κηα ηδηόκνξθε
θαη αξθεηά κεγάιε βηνπνηθηιόηεηα, από ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα αληηγξάςεη ηα
ηδηαίηεξα ζηνηρεία βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο πνπ αλήθνπλ ζε αζβεζηνιηζηθό ππόβαζξν.
Η αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο αξρίδεη κε ηα καθξνθύθε ζηε
κεζνπαξάιηα δώλε θαη θζάλεη σο ηα όξηα ηεο ππνπαξάιηαο δώλεο (- 40 m). ηα όξηα
απηά θζάλεη θαη ε βιάζηεζε ησλ θαλεξνγάκσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ Φαηνθπθώλ πνπ
δηαζέηνπλ ζθιεξό δίζθν πξνζθόιιεζεο.
Γπζηπρώο, νη πιεξνθνξίεο καο γύξσ από ηε ζαιάζζηα ρισξίδα πεξηνξίδνληαη γηα
ην Ιόλην κόλν ζηα 35-40 ηειεπηαία ρξόληα. Από ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηεο Ιηαιίαο
ππάξρνπλ αξθεηνί θπθνιόγνη πνπ έθαλαλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο κε ηελ εξεπλεηηθή
ηνπο δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη κε ηελ check-list ησλ Μαθξνθπθώλ πνπ ζπλερώο
εκπινπηίδεηαη (Riedl 1979).
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Η ζαιάζζηα ρισξίδα ηεο Κεθαινληάο είλαη ε πεξηζζόηεξν κειεηεκέλε ζην Ιόλην
γηαηί έηπρε ηα ηειεπηαία ρξόληα λα αζρνιεζνύλ κε απηήλ ηξεηο απνζηνιέο. Σελ πξώηε
απνζηνιή (Tsekos & Haritonidis 1977) αθνινύζεζε νκάδα Γεξκαλώλ βηνιόγσλ
απνηεινύκελε από ηνλ Schwantes θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Schwantes et al. 1981).
Tέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000, ε νκάδα ηνπ Υαξηησλίδε θαη ησλ
ζπλεξγαηώλ ηνπ επηζθέθζεθε ηηο λόηηεο αθηέο ηνπ λεζηνύ ζε ηέζζεξηο δηάθνξεο επνρέο
ηνπ έηνπο. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή δεδνκέλσλ
ζηηο θνηλσλίεο ηεο Posidonia oceanica.
Υιηθά θαη κέζοδοη
Η ζπιινγή ηνπ πιηθνύ αθνινύζεζε ηελ ζπλήζε δηαδηθαζία ζε αλάινγεο
πεξηπηώζεηο. Γηα βάζε κεγαιύηεξα ησλ – 3 m ρξεηάζζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί
απηόλνκε θαηάδπζε. Οη πεξηνρέο ζπιινγήο είλαη 7-10 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, αλάινγα κε
ηελ απνζηνιή. Τπάξρνπλ ηξεηο θνηλνί βηόηνπνη νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί από όιεο ηηο
απνζηνιέο. ηελ εξγαζία ησλ Tsekos & Haritonidis (1977) πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
ζπιινγή θπθιηθά, ζε πνιιά ζεκεία ησλ αθηώλ. ηελ εξγαζία ησλ Schwantes et al.
(1981) έρνπλ γίλεη πην ππθλέο θαη ιεπηνκεξείο ζπιινγέο. Σέινο γηα ην πξόγξακκα
Natura 2000 έγηλαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπιινγέο ζην λόηην ηκήκα
ηνπ λεζηνύ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ πεξηνρή επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000.
Σα δηαηεξεκέλα δείγκαηα θπιάζζνληαη ζην Herbarium ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βνηαληθήο
ηνπ ΑΠΘ, εθηόο από απηά ηεο ζπιινγήο ηνπ Schwantes et al. (1981) πνπ θπιάζζνληαη
ζην Σκήκα Βηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Giessen, Γεξκαλία.
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Παξόιν ηνπ όηη δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο κέρξη ζήκεξα γηα ηε ζαιάζζηα
ρισξίδα ηνπ Ινλίνπ, εληνύηνηο ζηελ Κεθαινληά έρνπλ δηεμαρζεί έσο ηώξα ηξεηο κειέηεο
νη νπνίεο εμειίρζεθαλ ηα ηειεπηαία 30-40 ρξόληα. πλνιηθά, είδε έρνπλ ζπιιερζεί από
10 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Η ζρέζε R/P καο δίλεη ην ραξαθηήξα ηεο ρισξίδαο (Πίλαθαο 1).
Πίλαθας 1. Καηαλνκή θαηά θιάζεηο ησλ Μαθξνθπθώλ ηεο Κεθαινληάο.

Schwantes
et al. (1981)
Tsekos &
Haritonidis
(1977)
Πξόγξακκα
Natura
2000 –
Posidonia
2000

Υισξνθύθε

Φαηνθύθε

Ρνδνθύθε

Άζξνηζκα

R/P

46

63

156

265

2,65

23

31

80

135

2,66

12

16

53

81

3,10
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Ο κεγαιύηεξνο θαηάινγνο ζε καθξνθύθε, ν νπνίνο ζπκπιεξώζεθε από ηνπο Schwantes
et al. (1981) δελ θαιύπηεη, παξόια απηά, όιε ηε ζαιάζζηα ρισξίδα ηνπ λεζηνύ. Ο
αξηζκόο ησλ taxa είλαη κεγάινο γηαηί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επνρηαθέο ζπιινγέο. Οη
επνρηαθέο ζπιινγέο θαιύπηνπλ θζηλόπσξν θαη άλνημε θαηά θύξην ιόγν αιιά θαη ην
θαινθαίξη (Πίλαθαο 2).
Πίλαθας 2. Θέζεηο ζπιινγώλ ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο (βηόηνπνη).
1981: Αξγνζηόιη, Λεμνύξη, Πεζάδα, Α. Θεόδσξνη, Μαβί, Φώθε, Παιηνζηαθίδα
1977: Αξγνζηόιη, Λεμνύξη, Πεζάδα, άκε, Αζζνο, Φηζθάξδν, Πόξνο, Λνπξδάηα
2000: Αξγνζηόιη, Λεμνύξη, Πεζάδα, Αγ. Δπθεκία
Οη ζέζεηο ζπιινγώλ, όπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2, θαιύπηνπλ 10 δηαθνξεηηθέο
ζέζεηο, αιιά κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όηη 2-3 βηόηνπνη (Πεζάδα) πεξηιήθζεθαλ ζε
όιεο ηηο εξγαζίεο. Έηζη ε Πεζάδα (Δηθ. 1) είλαη ν πιένλ «θνηλσληθόο» βηόηνπνο. Η
πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηνπ λεζηνύ, ην νπνίν έρεη πεξηιεθζεί ζην
πξόγξακκα Natura 2000. Δίλαη κηα ζέζε κε πιεζώξα καθξνθπθώλ (Πίλαθεο 1, 2 θαη 4)
θαη κε ηδηαίηεξε αληηπξνζώπεπζε ησλ κεγάισλ Φαηνθπθώλ (είδε Cystoseira) θαη ηνπ
θαλεξόγακνπ Posidonia. ηηο ζέζεηο απηέο έρνπλ γίλεη θαη εθηεηακέλεο ραξηνγξαθήζεηο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000.

Εηθόλα. 1. Υάξηεο ηεο Κεθαινληάο κε ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηηο 3
απνζηνιέο
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ηελ Πεζάδα, ν αξηζκόο ησλ taxa πιεζηάδεη ηα 200 ζην ζύλνιν ησλ 300 πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί έσο ζήκεξα ζηηο αθηέο ηνπ λεζηνύ. Ο έληνλνο θπκαηηζκόο πνπ ππάξρεη
δπζρεξαίλεη ηνλ επηθπηηζκό κηθξώλ καθξνθπθώλ, θπξίσο λεκαησδώλ. Αληίζεηα ηα είδε
ηεο Cystoseira κε ην κεγάιν δίζθν πξνζθόιιεζήο ηνπο (hold-fast) εθάπηνληαη
επθνιόηεξα ζην αζβεζηνιηζηθό ζθιεξό ππόζηξσκα. ην καιαθό ππόζηξσκα ηα
θαλεξόγακα αληηπξνζσπεύνληαη κε ηα είδε Posidonia oceanica θαη Cymodocea nodosa.
Η εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000 είλαη κία αξρή γηα ηελ
πιεξέζηεξε γλώζε ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο ζηελ Κεθαινληά. Από ηα πξώηα ζηνηρεία
πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κπνξνύκε λα βεβαηώζνπκε όηη ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα
δεδνκέλα. Δπεηδή, ζπγθξηηηθά, νη αληίζηνηρεο αθηέο ηνπ Ινλίνπ από ηελ πιεπξά ηεο
Ιηαιίαο έρνπλ κειεηεζεί πνιύ θαιά (Riedl 1970), πηζηεύνπκε όηη ν ρξόλνο ζα καο
θαλεξώζεη όηη πνιιά αθόκε κπνξεί λα θξύβεη ν βπζόο απηήο ηεο ειιεληθήο ζαιάζζηαο
πεξηνρήο.
Πίλαθας 3. Δπνρέο ζπιινγώλ ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο.
1981: Άλνημε – Φζηλόπσξν
1977: Άλνημε – Καινθαίξη
2000: Άλνημε – Καινθαίξη – Φζηλόπσξν
Πίλαθας 4. Γεδνκέλα ησλ ζπιινγώλ ηεο Πεζάδαο.
Υισξνθύθε

Φαηνθύθε

Ρνδνθύθε

Άζξνηζκα

24

45

116

185

Tsekos &
Haritonidis
(1977)

14

32

68

114

Πξόγξακκα
Natura 2000
– Posidonia
2000

4

8

31

43

Schwantes et
al. (1981)

Βηβιηογραθία
Haritonidis S. & Tsekos I. 1976. Marine algae of the Greek West Coast. Bot. Mar. 19:
273 – 286.
Maratos G. N. 1972. On the geology of Greece. Geot. Off Ge. Mel. Er. 1.
Riedl R. 1970. Fauna und Flora der Αdria. Verlag Paul Parey, Hamburg, pp. 1-702.
Schwantes H.-O., Hageman F., Kilian E., Schnetter M.-L., Schnetter R. & Strauss R.
1981. Biblioteca Phycologia, pp. 1-186.
Tsekos I. & Haritonidis S. 1977. A survey of the marine algae of the Ionian Islands,
Greece. Bot. Mar. 20: 47-65.

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

345

Φσηοθοηλφληοιογηθή δηαθοροποίεζε ηφλ ζακλώλφλ (υεσδοκάθθηες)
ηοσ Quercus coccifera ζηο όρος Χορηηάηε (Μαθεδολία, ΒΑ Ειιάδα)
Φαζάπεο Μ.1, Καξαγηαλλαθίδνπ Β.1 & Θενδσξφπνπινο Κ.2
1

Δξγαζηήξην Σπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο θαη Φπηνγεσγξαθίαο, Τκήκα Βηνινγίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
2
Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο–Γεσβνηαληθήο, Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 541 24 Θεζζαινλίθε.
Περίιευε
Η θπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα ζηνπο κεξηθψο αεηζαιείο ζακλψλεο (ςεπδνκάθθηεο)
ηνπ Quercus coccifera ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην κε απνηέιεζκα ε
ζπληαμηλφκεζε, ε δπλακηθή θαη ε νηθνινγηθή εξκελεία ηνπο λα παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Η παξνχζα εξγαζία ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο
κηαο ζαθνχο εηθφλαο ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο ησλ ςεπδνκαθθηψλ, αζρνινχκελε κε ηηο
ςεπδνκάθθηεο ηνπ φξνπο Φνξηηάηε, ζην νπνίν ε παξνπζία ηνπο είλαη έληνλε. Οη βαζηθέο
κνλάδεο βιάζηεζεο πνπ δηαθξίζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: Quercus coccifera–Juniperus
oxycedrus-θνηλφηεηα,Quercus coccifera–Carpinus orientalis-θνηλφηεηα (Ostryo–
Carpinion orientalis), Quercus coccifera–Quercus frainetto-θνηλφηεηα, Quercus petraea
ssp. medwediewii–Quercus coccifera-θνηλφηεηα, Quercus frainetto–Carpinus orientalisθνηλφηεηα (Quercion confertae). Απφ ζπλδπλακηθή άπνςε θαηαδεηθλχεηαη ε
δεπηεξνγελήο θχζε φισλ ησλ δηαθξηζέλησλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ε θαηεχζπλζε ζηελ
νπνία ηείλνπλ θαηά ηελ αλαβάζκηζε ή ππνβάζκηζή ηνπο. Απφ ηα βηνηηθά θαη νηθνινγηθά
ηνπο θάζκαηα πξνθχπηεη ν δαζηθφο ραξαθηήξαο, ελψ απφ ηα ρσξνινγηθά θάζκαηα ν
ππνκεζνγεηαθφο ραξαθηήξαο φισλ ησλ δηαθξηζέλησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο.

Phytosociological differentiation of Quercus coccifera pseudomaquis
on Mount Chortiatis (Macedonia, NE Greece)
Chasapis M.1, Karagiannakidou B.1 & Theodoropoulos K.2
1

Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
2
Laboratory of Forest Botany-Geobotany, Department of Forestry and Natural
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.

Abstract
The phytosociological research on Quercus coccifera shrublands (pseudomaquis) in
Greece is still at an initial stage and consequently the syntaxonomy, dynamics and
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ecological interpretation of Quercus coccifera pseudomaquis show evidence of
significant problems. The research in the present paper contributes towards creating a
clear picture of the vegetation units in pseudomaquis, dealing with the pseudomaquis of
Mount Chortiatis, where their presence is strong. The basic distinct vegetation units are:
Quercus coccifera–Juniperus oxycedrus-community, Quercus coccifera–Carpinus
orientalis-community (Ostryo–Carpinion orientalis), Quercus coccifera–Quercus
frainetto-community, Quercus petraea ssp. medwediewii–Quercus cocciferacommunity, Quercus frainetto–Carpinus orientalis-community (Quercion confertae).
From a syndynamic point of view the secondary nature of all distinct units is revealed, as
well as the direction in which they tend, during either their restoration or their
degradation. From the life-form and the ecological spectra the forest character is shown,
whereas from the chorological spectra derives the submediterranean character of all
distinct vegetation units.
Εηζαγφγή
Οη κεγάιεο έθηαζεο πξηλψλεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο
θαηαζηξεπηηθήο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ (ππεξβφζθεζε, ππξθαγηέο, εθρεξζψζεηο θαη
πινηνκίεο). H ζεκεξηλή πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ Quercus coccifera είλαη αηζζεηά
δηαθνξεηηθή απφ ηελ θιηκαθηθή, δηφηη ππνθαζηζηά ζε κεγάιεο εθηάζεηο, εμαηηίαο ηεο
αλζξψπηλεο δξάζεο, απφ ηε κηα ην Quercus ilex θαη απφ ηελ άιιε θπιινβφια είδε
(Quercus spp., Carpinus orientalis θ.ά.) (Nηάθεο 1973, Γεκφπνπινο 1993).
Πξψηνο ν Adamović (1906, 1909) πεξηγξάθεη απηνχο ηνπο ζακλψλεο θαη ηνπο
νλνκάδεη ςεπδνκάθθηεο (pseudomacchien). Όινη νη εξεπλεηέο, πνπ αζρνιήζεθαλ κε
ηνπο κεξηθψο αεηζαιείο ζακλψλεο ηεο Διιάδαο, επηζεκαίλνπλ ηε δεπηεξνγελή ηνπο
θχζε, ηελ νπνία απνδίδνπλ θπξίσο ζηε βνζθή θαη θαπζνμχιεπζε, πνπ νδήγεζε ζηελ
ππνβάζκηζε ησλ δαζψλ θπξίσο ηεο δψλεο Quercetalia pubescentis.
Ωζηφζν, κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθσλίεο σο πξνο ηελ
θαηάηαμή ηνπο. Σε απηφ ζπληειεί θαη ε έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο θπηνθνηλσληνινγηθήο
έξεπλαο ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζαθνχο εηθφλαο ησλ κνλάδσλ
βιάζηεζεο ησλ ςεπδνκαθθηψλ απαηηείηαη ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ. Τν φξνο
Φνξηηάηεο, κε ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ Quercus coccifera ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ
πςνκέηξσλ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπζηεκαηηθή
θαηάηαμε, ηελ νηθνινγηθή εξκελεία θαη ηε δπλακηθή ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο ησλ
ςεπδνκαθθηψλ.
Περηοτή έρεσλας
Τν φξνο Φνξηηάηεο (40º 35' N, 23º 07' E) βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Η
πεξηνρή έξεπλαο (50.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ) βξίζθεηαη θπξίσο ζην λνηηνδπηηθφ έσο
λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ φξνπο, φπνπ θαηαιακβάλεη δψλε πνπ εθηείλεηαη απφ ην
πςφκεηξν ησλ 300 m κέρξη απηφ ησλ 1000 m. Αληίζεηα, ζηε βφξεηα πιεπξά πεξηνξίδεηαη
ζε πςφκεηξα κεηαμχ 350m θαη 750m. Καιχπηεηαη απφ ζακλψδεηο δηαπιάζεηο κε
επηθξάηεζε ηνπ πνπξλαξηνχ (Quercus coccifera).
Απφ γεσινγηθή άπνςε, ε πεξηνρή αλήθεη ζηε Σεξβνκαθεδνληθή κάδα (Mνπληξάθεο
1985). Τν 50% θαη άλσ ηεο έθηαζεο, πνπ θαιχπηεηαη απφ δηαπιάζεηο ζακλψλσλ,
βξίζθεηαη πάλσ ζε γλεχζηνπο (Τξάλεο 2000). Τα εδάθε ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδνπλ
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κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο
ησλ νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ απφ ζέζε ζε ζέζε (Αιεμαλδξήο 1979, ΚαξαγηαλλαθίδνπΙαηξνπνχινπ 1983).
Η πεξηνρή έξεπλαο εληάζζεηαη ζηνλ θιηκαηηθφ ηχπν Csa, δειαδή ζηα ρεξζαία
κεζνγεηαθά θιίκαηα μεξνχ θαη ζεξκνχ ζέξνπο, αθνχ Tζ ≥ 22ºC, 18ºC ≥ Τς ≥ -3ºC, rμ <
30mm θαη rμ < rπ /3. Δπίζεο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ζνβαξνχ ζθάικαηνο, ζα κπνξνχζε λα
εληαρζεί ζηνλ χθπγξν βηνθιηκαηηθφ φξνθν κε δξηκχ ρεηκψλα θαη κε βηνινγηθά μεξή
πεξίνδν πεξίπνπ δχν κελψλ, Ινχιην-Αχγνπζην (Φαζάπεο 2001).
Σην φξνο Φνξηηάηε εκθαλίδνληαη ηξείο δψλεο βιάζηεζεο, ε Οstryo–Carpinion
orientalis (δεπηεξνγελείο ζακλψλεο κε επηθξάηεζε ηνπ πνπξλαξηνχ), ε Quercion
confertae (δάζε δξπφο, θαζηαληάο) θαη ε Fagion moesiacae (δάζε νμηάο), πνπ θαη νη
ηξεηο αλήθνπλ ζηελ θιάζε Querco–Fagetea (Καξαγηαλλαθίδνπ-Ιαηξνπνχινπ 1983).
H βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε δψλε Ostryo–Carpinion
orientalis, θαζψο θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ δαζψλ ηεο δψλεο Quercion confertae, ζε
ζέζεηο φπνπ παξαηεξείηαη έληνλε δηείζδπζε ςεπδνκαθθηψλ ζηνλ ππφξνθφ ηνπο.
Μέζοδος έρεσλας
Σηελ πεξηνρή έξεπλαο ιήθζεθαλ ζηνηρεία απφ 93 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, νη
νπνίεο θαηαλεκήζεθαλ ζε δηάθνξα πςφκεηξα, εθζέζεηο, θιίζεηο θαη ζέζεηο ζην
αλάγιπθν. Γηα θάζε επηιεγκέλε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα
παξνπζηάδεη νηθνινγηθή θαη θπζηνγλσκηθή νκνηνγέλεηα (Westhoff & van der Maarel
1973, Νηάθεο 1972, Αζαλαζηάδεο 1986).
Τν κέγεζνο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ ήηαλ 100 m² εθεί πνπ ν αλψηεξνο
φξνθνο ηεο βιάζηεζεο ήηαλ απηφο ησλ ζάκλσλ θαη 150 m² εθεί πνπ εκθαληδφηαλ
δελδξψδεο φξνθνο. Γηα ηε δηάθξηζε ησλ θπηνθνηλνηήησλ αθνινπζήζεθε ε
ρισξηζηηθνζηαηηζηηθή κέζνδνο επεμεξγαζίαο κε πίλαθεο ηεο ζρνιήο Zürich-Montpelier
(Braun-Blanquet 1964, Ellenberg 1956) θαη ε επεμεξγαζία ησλ πηλάθσλ έγηλε κε ηε
βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ, γηα θπηνθνηλσληνινγηθά δεδνκέλα, πξνγξάκκαηνο Sort 3.8
(Ackermann & Durka 1997).
Γηα ηελ έληαμε ησλ taxa σο ραξαθηεξηζηηθά είδε ησλ αλσηέξσλ ηεξαξρηθψλ
κνλάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγγξάκκαηα ή εξγαζίεο ησλ Oberdorfer (1948), Horvat
(1959), Jakucs (1961), Horvat et al. (1974), Raus (1979,1980), Βergmeier (1990) θαη
Mucina (1997). Η νλνκαηνινγία ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα
θπηνθνηλσληνινγηθήο νλνκαηνινγίαο ηνπ Βarkman et al. (1986). Δπίζεο ιήθζεθε ππφςε
θαη ε νλνκαηνινγία πνπ παξέρνπλ νη Horvat et al. (1974) θαη Raus (1980).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδψλ θαη ππνεηδψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε Flora Europaea
(Tutin et al. 1968-1980, 1993), ε Flora Hellenica (Strid & Τan 1997) θαη ε Mountain
Flora of Greece 1 & 2 (Strid 1986, Strid & Tan 1991), ελψ βνεζεηηθά ε Flora d’Italia
(Pignatti 1982) θαη ε Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Davis 1965-1988). Η
νλνκαηνινγία αθνινπζεί θαηά ζεηξά ηα Med-Checklist (Greuter & al. 1984-1989), Flora
Hellenica θαη Flora Europaea. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πξφζθαηεο εξγαζίεο φπσο
ησλ Krendl (1988) θαη Nardi (1989).
Η έληαμε ησλ θπηηθψλ taxa ζε θαηεγνξίεο βηνηηθψλ κνξθψλ έγηλε ζχκθσλα κε ην
ζχζηεκα πνπ πξφηεηλε ν Raunkiaer (1934). Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ taxa ζε ρσξνινγηθέο
ελφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ην ζχζηεκα ρσξνινγηθήο δηαίξεζεο ηεο Flora

348

Πρακτικά 9οσ Σσνεδρίοσ Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2002

d’Italia, ελψ γηα αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο taxa, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε Flora of Turkey and the East Aegean Islands θαη ε Mountain Flora
of Greece 1 & 2.Γηα ηελ εχξεζε ησλ βηνηηθψλ θαζκάησλ, αιιά θαη ησλ νηθνινγηθψλ θαη
ησλ ρσξνινγηθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνηεηλφκελε γηα θπηνθνηλσληνινγηθέο κειέηεο
κέζνδνο ησλ Τüxen & Ellenberg (1937) (βι. επίζεο Θενδσξφπνπινο & Αζαλαζηάδεο
1993).
Αποηειέζκαηα - Σσδήηεζε
Σχκθσλα κε ηνλ Αdamović (1906, 1909), ςεπδνκάθθηεο είλαη ππνθαηάζηαηνη
δαζηθνί ή ζακλψδεηο ζρεκαηηζκνί ησλ θπιινβφισλ δαζψλ ηεο Βαιθαληθήο
απνηεινχκελνη απνθιεηζηηθά απφ ζθιεξφθπιια είδε (Quercus coccifera, Phillyrea
latifolia, Juniperus oxycedrus) ή δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κίμε ηνπο κε θπιινβφια
πιαηχθπιια είδε.
Η δεπηεξνγελήο θχζε απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ αλαθέξεηαη απφ φινπο ηνπο
εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηνχο (Γθαληάηζαο 1938, Regel 1943, Oberdorfer
1948, Ηorvat 1954, Nηάθεο 1973, Ηorvat et al. 1974, Dafis & Jahn 1975, Barbéro &
Quézel 1976, Voliotis 1976, Raus 1980, Παπιίδεο 1982, KαξαγηαλλαθίδνπΙαηξνπνχινπ1983, Vardavakis et al. 1987, Bergmeier 1990, Θενδσξφπνπινο 1991,
Γεκφπνπινο 1993 θ.ά.)1.
Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα ζηηο κεξηθψο αεηζαιείο
θπηνθνηλσλίεο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, κε απνηέιεζκα ε
ζπληαμηλφκεζή ηνπο λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.
Η βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, κε εμαίξεζε θάπνηα ηκήκαηα ζηε ΝΓ έσο ΝΑ
πιεπξά, αληαπνθξίλεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ Αdamović (1906, 1909) γηα ηηο ςεπδνκάθθηεο.
Οη ςεπδνκάθθηεο ηνπ Φνξηηάηε θαηαιακβάλνπλ ηε δψλε Ostryo–Carpinion orientalis,
αιιά δηεηζδχνπλ θαη ζηελ Quercion confertae, φπσο απνδεηθλχεη ε θπηνθνηλσληνινγηθή
έξεπλα. Δπίζεο, θαίλεηαη λα εηζρσξνχλ θαη ζηε Fagion moesiacae, αθνχ παξαηεξήζεθε
ζηα ζεξκνφξηα ησλ δαζψλ νμηάο (Fagus moesiaca) λα δηεηζδχνπλ ζηνλ ππφξνθν ηα είδε
Quercus coccifera θαη Juniperus oxycedrus. Οη ςεπδνκάθθηεο ηεο Ostryo – Carpinion
orientalis θαη ηεο Quercion confertae απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
θπηνθνηλσληνινγηθήο έξεπλαο.
Η θπξηαξρία ησλ ςεπδνκαθθηψλ ζην φξνο Φνξηηάηε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο
αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. Οη ππξθαγηέο, πνπ ήηαλ θνηλή πξαθηηθή κέρξη θαη ην
πξφζθαην παξειζφλ γηα ηελ αχμεζε ησλ βνζθνηφπσλ, νη εθρεξζψζεηο γηα ηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο γεο, νη παξάλνκεο πινηνκίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
θαηνίθσλ ζε θαπζφμπια θαη ηερληθή μπιεία θαη ηέινο ε ππεξβφζθεζε θαίλεηαη φηη
ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμάπισζε ησλ νιηγαξθψλ θαη αλζεθηηθψλ ζηε βφζθεζε εηδψλ
Quercus coccifera, Phillyrea latifolia θαη Juniperus oxycedrus.
Οη ςεπδνκάθθηεο ηνπ Φνξηηάηε δελ θαηαιακβάλνπλ κηα εληαία επηθάλεηα, αιιά
δηαθφπηνληαη ζπρλά απφ δηεηζδχζεηο θξπγαληθψλ θπηνθνηλνηήησλ ή θπηνθνηλνηήησλ
1

Καηά ηνλ Quézel (1981), ε θαηάζηαζε θιίκαμ ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ δελ
ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληνηε απηή ηνπ δάζνπο. Αθφκα θαη ζηνλ πγξφ θαη χθπγξν βηνθιηκαηηθφ
φξνθν ηεο Μεζνγείνπ εκθαλίδνληαη πςειέο ζακλψδεηο δηαπιάζεηο ειηθίαο αξθεηψλ εθαηνληάδσλ
εηψλ πάλσ ζε βαζηά, ψξηκα εδάθε, παξφκνηα κε ηα εδάθε δαζψλ ζην ζηάδην ηεο θιίκαθαο.
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ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ εηήζηα θαη πνιπεηή πνψδε.
Μολάδες βιάζηεζες

Γηαθξίζεθαλ, κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ θπηνιεςηψλ ζε πίλαθεο, πέληε κνλάδεο
βιάζηεζεο ησλ ςεπδνκαθθηψλ ηνπ φξνπο Φνξηηάηε ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, δχν ζε
επίπεδν ππνθνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηέζζεξεηο παξαιιαγέο θαη πέληε φςεηο. Σηε ζπλέρεηα
ζπδεηείηαη ε ζπλνηθνινγία, ε δνκή, ε ζπληαμηλφκεζε θαη ε ζπλδπλακηθή ησλ
δηαθξηζέλησλ κνλάδσλ.
Quercus coccifera–Juniperus oxycedrus-θοηλόηεηα (Ostryo–Carpinion orientalis)

Η Quercus coccifera–Juniperus oxycedrus-θνηλφηεηα θπξηαξρεί ζην φξνο Φνξηηάηε
θαη εμαπιψλεηαη θπξίσο ζηα ρακειά θαη κέζα πςφκεηξα ηεο Γ έσο θαη ΝΑ πιεπξάο ηνπ,
θαζψο θαη ζηα πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλα ζεκεία ησλ ππφινηπσλ πιεπξψλ, θπξίσο
ζηηο λφηηεο εθζέζεηο. Γελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν είδνο γεσινγηθνχ ππνζηξψκαηνο,
αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμάπισζήο ηεο εδξάδεηαη πάλσ ζε γλεχζηνπο.
Παξνπζηάδεη ρισξηδηθή δηαθνξνπνίεζε αλαιφγσο ηεο έθζεζεο, ηνπ πςνκέηξνπ, ηεο
ζέζεο ζην αλάγιπθν θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, αλαπηπζζφκελε ζηνπο
μεξνζεξκηθφηεξνπο θαη ζηνπο πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλνπο ζηαζκνχο ηεο πεξηνρήο.
Η θνηλφηεηα εληάζζεηαη ζηελ ηάμε Quercetalia pubescentis θαη ζπλδέεηαη κε ηε
ζπλέλσζε Ostryo–Carpinion orientalis, παξά ηε κέηξηα έσο κηθξή ζηαζεξφηεηα ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ ηεο δεχηεξεο. Φαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αζζελή ζπκκεηνρή
θπιινβφισλ εηδψλ ζηε ζχλζεζή ηεο.
Γηαθξίζεθαλ δχν ππνθνηλφηεηεο:
α. ππνθνηλφηεηα κε Erica manipuliflora.
β. ππνθνηλφηεηα κε Lonicera etrusca.
Σηελ πξψηε παξαηεξείηαη έληνλε δηείζδπζε θξπγαληθψλ taxa ηεο θιάζεο Cisto–
Μicromerietea julianae Oberd. 1954, κε ζεκαληηθφηεξα ηα Erica manipuliflora θαη
Anthyllis hermanniae. Σηε δεχηεξε, πνπ δηαδέρεηαη ηελ πξψηε πςνκεηξηθά θαη πξνο ην
εζσηεξηθφ ηνπ φξνπο, ηα θξπγαληθά ζηνηρεία ππνρσξνχλ θαη ε δνκή ηνπ ζακλψδνπο
νξφθνπ παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζπκπαγήο θαη νκνηφκνξθε.
H ππνθνηλφηεηα κε Erica manipuliflora, ηεο Quercus coccifera–Juniperus
oxycedrus-θνηλφηεηαο, θαηαιακβάλεη ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα (200-600 m) ηνπ ΝΓ θαη
Ν ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη θαίλεηαη λα πξνηηκάεη ηηο ΝΓ έσο ΝΑ εθζέζεηο.
H ππνθνηλφηεηα απηή εδξάδεηαη θπξίσο πάλσ ζε γάββξνπο θαη πεξηδνηίηεο, φκσο
απαληάηαη θαη ζε πεξηνρέο κε γεσινγηθφ ππφζηξσκα απφ γλεχζηνπο.
Απφ άπνςε δνκήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζακλψδε φξνθν, χςνπο 1,5 έσο 3,5 m, φπνπ
θπξηαξρεί ην πνπξλάξη θαη απφ έλα δεπηεξεχνληα φξνθν κηθξψλ ζάκλσλ, κε χςνο κέρξη
1,2 m, απνηεινχκελν θπξίσο απφ ηα είδε Erica manipuliflora, Anthyllis hermanniae θαη
Cistus creticus. H εδαθνθάιπςε ηνπ νξφθνπ ησλ ζάκλσλ θπκαίλεηαη απφ 70–95%, ελψ
ησλ πνψλ απφ 5–25%. Ο αξηζκφο ησλ θπηηθψλ taxa ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο
ησλ 100 m² θπκαίλεηαη απφ 21 έσο 51, κε κέζν αξηζκφ 34 taxa (κηθξφηεξε πνηθηιία
εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θνηλφηεηεο).
Η ππνθνηλφηεηα κε Lonicera etrusca δηαδέρεηαη πςνκεηξηθά θαη πξνο ην εζσηεξηθφ
ηνπ φξνπο Φνξηηάηε ηελ ππνθνηλφηεηα κε Erica manipuliflora. Γεληθά αλαπηχζζεηαη ζε
ππεξζαιάζζην χςνο άλσ ησλ 400 m θαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ φξνπο ππεξβαίλεη θαη ην
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πςφκεηξν ησλ 1000 m. Eκθαλίδεη κεγάιε εμάπισζε ζηηο Γ, ΝΓ, Ν θαη ΝΑ πιεπξέο ηνπ
φξνπο, ζε φιεο ηηο εθζέζεηο, αιιά θπξίσο ζηηο λφηηεο. Σηε ΒΓ έσο θαη Α πιεπξά ηνπ
Φνξηηάηε εκθαλίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε πιαγηέο κε λφηηα έθζεζε. Η
ππνθνηλφηεηα απηή δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε σο πξνο ην γεσινγηθφ
ππφζηξσκα, σζηφζν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εδξάδεηαη πάλσ ζε γλεχζηνπο.
To κέζν χςνο ηνπ ζακλψδνπο νξφθνπ ζπαλίσο είλαη θάησ ησλ 2,5 m (ζε αληίζεζε
κε ηελ ππνθνηλφηεηα κε Erica manipuliflora). Τν πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο ηνπ νξφθνπ
ησλ ζάκλσλ θπκαίλεηαη απφ 70–95%, ελψ ησλ πνψλ απφ 5–40%. Ο αξηζκφο ησλ taxa
ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ησλ 100 m² θπκαίλεηαη απφ 22 έσο 55, κε κέζν αξηζκφ
37 taxa.
Καη ζηηο δχν ππνθνηλφηεηεο δηαθξίζεθαλ παξαιιαγέο κε Fraxinus ornus θαη ρσξίο
Fraxinus ornus. Η παξαιιαγή κε Fraxinus ornus, ζηελ ππνθνηλφηεηα κε Erica
manipuliflora, αληηπξνζσπεχεηαη ζηηο θαιχηεξεο εδαθηθέο ζπλζήθεο. Σηελ παξαιιαγή
ηεο ρσξίο Fraxinus ornus δηαθξίζεθε θαη κηα φςε απφ Nerium oleander, πνπ ζπλδέεηαη
κε ππφγεηα ξνή λεξνχ ζε κηθξφ βάζνο.
Σηελ ππνθνηλφηεηα κε Lonicera etrusca, ε παξαιιαγή κε Fraxinus ornus, ιφγσ ησλ
ζέζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε
ζεξκνθξαζία. Σηελ παξαιιαγή απηή δηαθξίζεθαλ θαη δχν φςεηο, ε φςε απφ Doronicum
orientale θαη ε φςε απφ Quercus pubescens. Σηελ παξαιιαγή ρσξίο Fraxinus ornuς
δηαθξίζεθαλ επίζεο δχν φςεηο, ε φςε απφ Quercus pubescens θαη ε φςε απφ Juniperus
communis ssp. communis.
Quercus coccifera–Carpinus orientalis–θοηλόηεηα (Ostryo–Carpinion orientalis)

Η Quercus coccifera–Carpinus orientalis-θνηλφηεηα έρεη θχξηα εκθάληζε ζηα κέζα
πςφκεηξα ηεο ΒΓ, Β θαη ΒΑ πιεπξάο ηνπ φξνπο, ελψ εκθαλίδεηαη θαη ζε πνιιά ζεκεία
ζην θάησ κέξνο ησλ πιαγηψλ ηεο πεξηνρήο εμάπισζεο ηεο πξνεγνχκελεο θνηλφηεηαο.
Xαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Quercus coccifera θαη Carpinus orientalis. Τα
εδάθε ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη είλαη θαιχηεξα, ζε ζχγθξηζε κε απηά ηεο Quercus
coccifera–Juniperus oxycedrus-θνηλφηεηαο.
Απφ άπνςε δνκήο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο θαη δελδξψδεο φξνθνο (θάιπςε 5-65%) κε
ην Carpinus orientalis λα θπξηαξρεί ζε απηφλ. Σηνλ φξνθν ησλ δέλδξσλ είλαη επίζεο
ζπρλή ε παξνπζία θαη άιισλ θπιινβφισλ εηδψλ φπσο Quercus spp., Fraxinus ornus
θαη Sorbus torminalis. Ο φξνθνο ησλ ζάκλσλ ( θάιπςε 60-90%) απνηειείηαη απφ ηε
κίμε θπιινβφισλ πιαηπθχιισλ θαη αεηθχιισλ ζθιεξφθπιισλ εηδψλ, φπνπ ηα δεχηεξα
έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν (Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Phillyrea
latifolia). Σηνλ φξνθν ησλ πνψλ (θάιπςε 10-45%) ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε έληνλε
παξνπζία αλαγέλλεζεο ησλ δαζηθψλ θπιινβφισλ εηδψλ. Ο αξηζκφο ησλ taxa ζηηο
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο θπκαίλεηαη απφ 31 έσο 51, κε κέζν αξηζκφ 41 taxa.
Δληάζζεηαη, θπηνθνηλσληνινγηθά, ζηελ ηάμε Quercetalia pubescentis θαη κε
επηθχιαμε ζηε ζπλέλσζε Ostryo–Carpinion orientalis, ιφγσ ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο
ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ ηεο Quercion confertae.
Quercus coccifera–Quercus frainetto-θοηλόηεηα (Quercion confertae)

H Quercus coccifera–Quercus frainetto–θνηλφηεηα έρεη κηθξή εμάπισζε ζην φξνο
Φνξηηάηε θαη δηαδέρεηαη θαζ’ χςνο ηελ Quercus coccifera–Juniperus oxycedrus-
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θνηλφηεηα. Πξνηηκά θπξίσο ηηο λφηηεο εθζέζεηο θαη αλαπηχζζεηαη ζε ζρεηηθά αβαζή
εδάθε, πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλα απφ απηά ησλ άιισλ ςεπδνκαθθηψλ ηεο Quercion
confertae, πνπ εδξάδνληαη πάλσ ζε γλεχζηνπο, κε νξαηά ζεκάδηα δηάβξσζεο ζε αξθεηά
ζεκεία ηνπο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρισξηδηθή δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηηο άιιεο
θνηλφηεηεο ηεο Quercion confertae.
Φαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηεο είλαη έλαο δελδξψδεο φξνθνο (5-8 m) απνηεινχκελνο
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην Quercus frainetto κε θάιπςε απφ 10 έσο 35%. Σηνλ φξνθν
ησλ ζάκλσλ, κε κέζν χςνο 3-3,5 m θαη θάιπςε 60 έσο 85%, θπξηαξρεί ην Quercus
coccifera ζε δηάθνξεο κίμεηο κε ηα Juniperus oxycedrus θαη Quercus frainetto. Ο
πνψδεο φξνθνο έρεη θάιπςε 15-25% θαη ν κέζνο αξηζκφο taxa είλαη 37, κε ειάρηζην 30
θαη κέγηζην 53.
Δληάζζεηαη ζηε ζπλέλσζε Quercion confertae ηεο ηάμεο Quercetalia pubescentis.
Απφ ηελ άπνςε ηεο δπλακηθήο ηεο βιάζηεζεο ε θνηλφηεηα αληηπξνζσπεχεη,
αλακθίβνια, ζηάδην ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ ηνπ Quercus frainetto ηεο πεξηνρήο.
Quercus petraea ssp. medwediewii–Quercus coccifera-θοηλόηεηα (Quercion confertae).

Η Quercus petraea ssp. medwediewii–Quercus coccifera-θνηλφηεηα έρεη πνιχ
πεξηνξηζκέλε εκθάληζε (εκθαλίδεηαη ζεκεηαθά θνληά ζηα αλψηεξα φξηα εμάπισζεο ηνπ
Quercus coccifera).
Φαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηεο είλαη έλαο αξαηφο, ρακειφο δελδξψδεο φξνθνο (κε
θάιπςε 30%), φπνπ θπξηαξρεί ην Quercus petraea ssp. medwediewii θαη έλαο ζακλψδεο
φξνθνο (κε θάιπςε 60-70%), πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ ζθιεξφθπιια είδε (Quercus
coccifera, Juniperus oxycedrus) ζε κίμε κε θπιινβφια πιαηχθπιια. Ο πνψδεο φξνθνο
έρεη θάιπςε 10-25% θαη ν κέζνο αξηζκφο taxa είλαη 43, κε ειάρηζην 39 θαη κέγηζην 47.
Δληάζζεηαη ζηε ζπλέλσζε Quercion confertae ηεο ηάμεο Quercetalia pubescentis.
Aπφ άπνςε ηεο δπλακηθήο ηεο βιάζηεζεο αληηπξνζσπεχεη έλα δεπηεξνγελέο ζηάδην
πνπ αλαπηχρζεθε ζε βάξνο ησλ θπιινβφισλ δξπνδαζψλ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία
ππνρψξεζαλ απφ ηελ έληαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Quercus frainetto–Carpinus orientalis-θοηλόηεηα (Quercion confertae)

Η Quercus frainetto–Carpinus orientalis-θνηλφηεηα εκθαλίδεηαη ζηελ Α πιεπξά ηνπ
φξνπο, ζε πςφκεηξν 500-650m θαη εδξάδεηαη θπξίσο πάλσ ζε ραιαδίηεο. Δκθαλίδεηαη
φκσο πεξηνξηζκέλα θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Φνξηηάηε, ζηηο βφξεηεο θιηηχεο ηεο
θνξπθήο Κξνπζηάιιεο, αλάκεζα ζηηο ςεπδνκάθθηεο Quercus coccifera–Juniperus
oxycedrus θαη Quercus coccifera–Carpinus orientalis.
Σηνλ φξνθν ησλ δέλδξσλ (5-8 m) θπξηαξρνχλ ηα Quercus frainetto θαη Carpinus
orientalis, κε θάιπςε 25-50%. Σηνλ φξνθν ησλ ζάκλσλ (θάιπςε 60-75%) παξαηεξείηαη
έληνλε κίμε αεηθχιισλ θαη θπιινβφισλ ζηνηρείσλ. Η πιεζνθάιπςε ησλ
ζθιεξφθπιισλ Quercus coccifera θαη Juniperus oxycedrus ειιαηψλεηαη, ελψ απμάλεηαη
απηή ησλ θπιινβφισλ πιαηχθπιισλ εηδψλ. Ωζηφζν ηα Quercus coccifera θαη Juniperus
oxycedrus ζπλερίδνπλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζε απηφλ ηνλ φξνθν. Τέινο, ζηνλ φξνθν ησλ
πνψλ (εδαθνθάιπςε 15-40%) παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλαγέλλεζεο ησλ
θπιινβφισλ εηδψλ (Quercus spp., Carpinus orientalis, Sorbus torminalis θ.ά.). Ο κέζνο
αξηζκφο taxa είλαη 49 (ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο taxa απφ φιεο ηηο άιιεο θνηλφηεηεο), κε
ειάρηζην 33 θαη κέγηζην 63 taxa.
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Η θνηλφηεηα απηή εληάζζεηαη, φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο, ζηελ ηάμε
Quercetalia pubescentis θαη ζηε ζπλέλσζε Quercion confertae.
Φσηοθοηλφληοιογηθά θάζκαηα

Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βηνηηθψλ, νηθνινγηθψλ θαη ρσξνινγηθψλ θαζκάησλ ησλ
κνλάδσλ βιάζηεζεο (Πίλ. 1) κε ηε κέζνδν ησλ Τüxen & Ellenberg (1937)
δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
Τν πνζνζηφ ησλ κεζνγεηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ρσξνινγηθφ θάζκα φισλ ησλ κνλάδσλ
βιάζηεζεο ππεξέρεη έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ θαη θπκαίλεηαη απφ 43-57%. Απηφ
θαηαδεηθλχεη ην κεζνγεηαθφ ραξαθηήξα ησλ κνλάδσλ βιάζηεζεο θαη κάιηζηα ηνλ ππνκεζνγεηαθφ ραξαθηήξα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ
επξαζηαηηθψλ θαη επξσπατθψλ γεσζηνηρείσλ (18-40%), θαζψο θαη ηεο κηθξήο ζρεηηθά
ζπκκεηνρήο ησλ θαζαξά κεζνγεηαθψλ γεσζηνηρείσλ (Steno-Medit., Medit.) ζηε
κεζνγεηαθή ρσξνινγηθή ελφηεηα.
Η θπξίαξρε βηνηηθή κνξθή ζε φιεο ηηο κνλάδεο βιάζηεζεο είλαη απηή ησλ
εκηθξππηνθχησλ (H) κε 40-53% θαη αθνινπζεί απηή ησλ θαλεξνθχησλ (Ph) κε 19-32%.
Η επηθξάηεζε απηψλ ησλ βηνκνξθψλ θαηαδεηθλχεη ην δαζηθφ ραξαθηήξα ησλ
θπηνθνηλνηήησλ, πνπ είλαη αζζελέζηεξνο ζηελ Quercus coccifera–Juniperus oxycedrusθνηλφηεηα θαη θπξίσο ζηελ ππνθνηλφηεηα κε Erica manipuliflora, φπνπ ην ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ ρακαηθχησλ (Ch) κε 15,9% δείρλεη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηα θξπγαληθά
νηθνζπζηήκαηα.
Σσκπεράζκαηα
Απφ ζπλδπλακηθή άπνςε, έπεηηα απφ ηε θπηνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε, θαίλεηαη φηη
νη θνηλφηεηεο Quercus coccifera–Quercus frainetto, Quercus petraea ssp. medwediewiiQuercus coccifera θαη Quercus frainetto–Carpinus orientalis ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
ρισξηδηθά θαη αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ ζηάδηα ππνβάζκηζεο ησλ πξνυπαξρφλησλ
δξπνδαζψλ ηεο πεξηνρήο. Η Quercus coccifera–Carpinus orientalis-θνηλφηεηα, αλ δελ
απνηειεί ζηάδην ππνβάζκηζεο κηθηψλ θπιινβφισλ δαζψλ, πξνζεγγίδεη κηα θπζηθή
θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο. Τέινο, ε Quercus coccifera–Juniperus oxycedrus-θνηλφηεηα,
πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλα εδάθε, πηζαλφλ απνηειεί ζηάδην
ππνβάζκηζεο πξνυπαξρφλησλ ζεξκφθηισλ θπιινβφισλ δαζψλ ζηα νπνία δελ κπνξεί λα
απνθιεηζηεί θαη ε ζπκκεηνρή αεηζαιψλ ζθιεξφθπιισλ εηδψλ. Η ππνθνηλφηεηα κε Erica
manipuliflora απνηειεί έλδεημε ηεο κεηάβαζεο της Quercus coccifera–Juniperus
oxycedrus-θνηλφηεηαο πξνο θξπγαληθνχο ζρεκαηηζκνχο.
Τν πνζνζηφ ησλ πνιπεηψλ κε μπισδψλ εηδψλ ζην νηθνινγηθφ θάζκα είλαη
εληππσζηαθφ ζε φιεο ηηο θπηνθνηλφηεηεο (61-72%) θαη αθνινπζεί ησλ δέλδξσλ θαη
ζάκλσλ (20-33%). Απηφ ζπλεγνξεί, επίζεο, ππέξ ηνπ δαζηθνχ ραξαθηήξα ησλ
ςεπδνκαθθηψλ θαη ησλ δξπνδαζψλ κε ππφξνθν ςεπδνκάθθηεο ηνπ Φνξηηάηε.
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Πίλαθας 1. Φσξνινγηθά, βηνηηθά θαη νηθνινγηθά θάζκαηα ησλ θπηνθνηλνηήησλ ησλ
ςεπδνκαθθηψλ ηνπ φξνπο Φνξηηάηε θαηά ηε κέζνδν Tüxen & Ellenberg. Οη ηηκέο
αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηά %.
Xσξνινγηθά θάζκαηα

Οηθνινγηθά θάζκαηα

Δλδεκηθά

Βαιθαληθά

Μεζνγεηαθά

Δπξσπατθά

Δπξαζηαηηθά

Υπνθνζκνπνιίηηθα

Κνζκνπνιίηηθα

Γηάθνξα

Θεξφθπηα

Φαλεξφθπηα

Ηκηθξππηφθπηα

Γεψθπηα

Φακαίθπηα

Γέληξα/Θάκλνη

Πνιπεηή

Μνλνεηή

Γηεηή

1,14

11,17

50,68

5,49

20,79

8,70

1,69

0,30

10,72

20,50

46,62

10,72

11,44

22,83

64,54

10,72

1,89

1,95

12,37

56,90

4,56

13,15

8,98

1,30

0,78

14,36

19,36

40,26

10,13

15,90

23,33

60,51

14,36

1,79

0,70

10,52

47,32

6,00

24,93

8,54

1,91

0,07

8,75

21,11

50,07

11,04

9,03

22,57

66,74

8,75

1,94

3,94

45,62

6,52

33,28

8,23

1,54

0,17

6,08

31,76

40,03

17,91

4,22

32,94

60,64

6,08

0,34

6,48

42,59

8,80

30,10

7,41

3,24

0,00

6,42

19,72

51,37

14,22

8,26

20,64

71,56

6,42

1,38

3,92

44,28

4,21

35,24

9,64

2,11

0,00

6,80

26,04

47,04

13,31

6,80

27,51

64,50

6,80

1,18

5,74

44,83

6,90

32,18

8,05

2,30

0,00

10,11

20,22

52,81

12,36

4,49

20,22

67,42

10,11

2,25

Φπηνθνηλφηεηεο

Βηνηηθά θάζκαηα

Quercus cocciferaJuniperus oxycedrusθνηλφηεηα
Υπνθνηλφηεηα κε Erica
manipuliflora

Υπνθνηλφηεηα κε
Lonicera etrusca

Quercus cocciferaθνηλφηεηα

0,69

Carpinus orientalis-

Quercus cocciferaθνηλφηεηα

1,39

Quercus frainetto-

Quercus frainettoθνηλφηεηα

0,60

Carpinus orientalis-

Quercus petraea ssp.

Quercus coccifera-

0,00

medwediewii-

θνηλφηεηα
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πκβνιή ζηε κειέηε ηωλ ζαιάζζηωλ καθξνθπθώλ ζηε Ν. Κεθαινληά
(Ηόλην Πέιαγνο)
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Πεξίιεψε
Ο θύξηνο ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο ηεο
κεζνπαξαιηαθήο θαη αλώηεξεο ππνπαξαιηαθήο δώλεο ησλ λνηίσλ αθηώλ ηεο λήζνπ
Κεθαινληάο (Ηόλην Πέιαγνο). 81 είδε καθξνθπθώλ ζπιιέρζεθαλ από δύν βηόηνπνπο θαη
ηαμηλνκήζεθαλ σο εμήο: 12 Υισξνθύθε, 16 Φαηνθύθε θαη 53 Ρνδνθύθε. Ο ιόγνο
R/P=3,31 ππνδειώλεη έλαλ πεξηζζόηεξν βόξεην παξά ππνηξνπηθό ηύπν βιάζηεζεο. ηηο
ζέζεηο ζπιινγήο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πνζνηηθή επηθξάηεζε ησλ Φαηνθπθώλ θαη ε
πνηνηηθή θπξηαξρία ησλ Ρνδνθπθώλ.

Contribution to the study of marine macroalgae of S. Kefalonia
island (Ionian Sea, Greece)
Chrisopolitou V.1, Tsirika A.1, Skoufas, G.2 & Haritonidis S.1
1
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Abstract
The main purpose of this research is the study of the marine flora in the midlittoral
and upper infralittoral zone of the south coasts of Kefalonia Island (Ionian Sea). 81
macroalgae species were collected from two biotopes and they were classified as
follows: 12 Chlorophyceae, 16 Phaeophyceae and 53 Rhodophyceae. The ratio
R/P=3.31 indicates a more boreal than subtropical type of vegetation in the biotopes
investigated. Characteristic is the quantitative prevalence of Phaeophyceae and the
qualitative dominance of Rhodophyceae.
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Δηζαγωγή
Ζ ζαιάζζηα βελζηθή ρισξίδα (καθξνθύθε θαη θαλεξόγακα) πεξηνξίδεηαη σο ηα όξηα
ηεο βαζππαξάιηαο δώλεο θαη είλαη ππεύζπλε γηα ην 3% ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ
ζαιαζζώλ (Lüning 1985). Ζ αλάπηπμή ηεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνπο
επηθξαηνύληεο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, όπσο θσο, ζεξκνθξαζία, νμπγόλν,
αιαηόηεηα, θπκαηηζκόο ύδαηνο, θύζε ππνζηξώκαηνο, θ.η.ι. (Munda 1973). Σα βελζηθά
θύθε (Ρνδνθύθε, Φαηνθύθε, Υισξνθύθε) είλαη, θαηά θαλόλα, ζηεξεσκέλα επάλσ ζε
ζθιεξό (πεηξώδεο ή βξαρώδεο) ππόζηξσκα θαη όρη ζε ιαζπώδεο ή ακκώδεο. ηνλ
επνηθηζκό δειαδή ησλ θπθώλ, ε θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη ζεκαληηθόηεξνο
παξάγνληαο από όηη ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ λεξώλ (Υαξηησλίδεο 1978).
Ο ξόινο ησλ ζαιάζζησλ βελζηθώλ θπηώλ ζηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ παξάθηησλ
νηθνζπζηεκάησλ, αλ θαη κηθξόηεξνο από απηόλ ησλ θπηνπιαγθηηθώλ νξγαληζκώλ,
παξακέλεη πνιύ ζεκαληηθόο δηόηη: α) απνηεινύλ βαζηθνύο πξσηνγελείο παξαγσγνύο,
παξάγνληαο πεξίπνπ 0,8 x 109 Mtn C / year, β) ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
νμπγόλσζε ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ, γ) ζπκβάιινπλ ζηελ απνξξόθεζε ηνπ
CO2 ηεο αηκόζθαηξαο, κεηξηάδνληαο ηηο επηπηώζεηο ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ», δ) απνηεινύλ ηξνθή είηε άκεζα, είηε έκκεζα νξγαληζκώλ πνπ ηξέθνληαη
κε νξγαληθά ζξύκκαηα (Delepine et al. 1987) θαη ε) πξνζθέξνπλ θαηαθύγην ζε πνιινύο
δσηθνύο νξγαληζκνύο (Robertson & Lucas 1983).
Ζ αλαγλώξηζε θπθώλ ή θαη νιόθιεξσλ θπηνθνηλσληώλ σο βηνινγηθώλ δεηθηώλ,
ζπλνδεπόκελε θαη από κεηξήζεηο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ, κπνξεί λα καο
νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο
ησλ ζαιάζζησλ βηνηόπσλ (Νηθνιαΐδεο 1985).
Σα ηειεπηαία 25 ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ
βελζηθώλ καθξνθπθώλ ησλ ειιεληθώλ αθηώλ (Tsekos & Haritonidis 1974, Koussouris
1976, Υαξηησλίδεο 1978, Panayotidis 1979, Tsekos et al. 1982, Νηθνιαΐδεο 1985,
Athanasiadis 1987, Μπίηεο 1988, Nikolaidis & Haritonidis 1990 θ.ά.), ελώ όζνλ αθνξά
ηηο αθηέο ηεο Κεθαινληάο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δύν κόλν κειέηεο (Tsekos &
Haritonidis 1977, Schnetter & Schnetter 1981).
Τιηθά θαη κέζνδνη
Ζ επηινγή ησλ δύν πεξηνρώλ κειέηεο (Δηθ. 1), Αγ. Πειαγία (βνξσλάηα) θαη
Πεζάδα, βαζίζηεθε ζηελ παξνπζία ζεκαληηθώλ ηύπσλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ζε απηέο, ζε ζπλδπαζκό κε ην ελδηαθέξνλ πνπ ππάξρεη ζηελ
πεξηνρή γηα θαηαζθεπή ιηκελνβξαρίνλα γηα ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο (απεπζείαο ζύλδεζε
ησλ λήζσλ Κεθαινληάο-Εαθύλζνπ).
Ο βηόηνπνο ηεο Αγ. Πειαγίαο είλαη έλαο ζρεηηθά πξνθπιαγκέλνο από ηνλ
πδξνδπλακηζκό θόιπνο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ελαιιαγή ιεηκώλσλ ηνπ ζαιάζζηνπ
θαλεξόγακνπ Posidonia oceanica κε πθάινπο όπνπ επηθξαηνύλ θνηλσλίεο Φαηνθπθώλ,
εηδώλ ηνπ γέλνπο Cystoseira sp. Ο βηόηνπνο ηεο Πεζάδαο είλαη έλαο εθηεζεηκέλνο
θόιπνο όπνπ θπξηαξρεί ην καιαθό ππόζηξσκα θαη ε παξνπζία ηνπ ζθιεξνύ
ππνζηξώκαηνο πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηνπ
ιηκελνβξαρίνλα πνπ ππάξρεη ήδε ζηελ πεξηνρή.
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Δηθόλα 1. Γνξπθνξηθή ιήςε ηεο Κεθαινληάο, όπνπ ζεκαίλνληαη νη δύν πεξηνρέο
κειέηεο.
Γηα ηε κειέηε θαη αλαγλώξηζε ησλ ζαιάζζησλ καθξνθπθώλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν δεηγκαηνιεςίεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Οθηώβξην 2001.
Ζ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε απηόλνκσλ ζπζθεπώλ θαηάδπζεο
(SCUBA diving sampling) ζε βάζε από 0 – 5 m (κεζνπαξάιηα θαη αλώηεξε
ππνπαξάιηα δώλε).
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ εηδώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Βνηαληθήο ηνπ
ηκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπίνπ θαη κηθξνζθνπίνπ ηνπ
νίθνπ Zeiss, θαζώο θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηαμηλνκηθώλ ζπγγξακκάησλ.
Απνηειέζκαηα - πδήηεζε
Από ηελ αλάιπζε θαη ηε κειέηε ησλ δεηγκάησλ ησλ δύν πεξηνρώλ (βνξσλάηα θαη
Πεζάδα) ζην εξγαζηήξην πξνζδηνξίζηεθαλ 81 ηαμηλνκηθέο κνλάδεο (taxa) πνπ αλήθνπλ
ζηα ηξία κεγάια αζξνίζκαηα ησλ καθξνθπθώλ. πγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίζηεθαλ 53
Ρνδόθπηα, 16 Υξσκόθπηα θαη 12 Υισξόθπηα.
Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 2, ην 1977 νη Tsekos & Haritonidis
αλαγλώξηζαλ θαη θαηέγξαςαλ 131 είδε καθξνθπθώλ (79 Ρνδόθπηα, 30 Υξσκόθπηα θαη
22 Υισξόθπηα) ζε επηά βηόηνπνπο, ελώ ην 1981 νη Schnetter & Schnetter πξνζδηόξηζαλ
265 είδε (169 Ρνδόθπηα, 45 Υξσκόθπηα θαη 51 Υισξόθπηα) ζε δέθα βηόηνπνπο ηεο
Κεθαινληάο.
Ο κηθξόηεξνο, ζε ζύγθξηζε κε παιαηόηεξεο κειέηεο, αξηζκόο εηδώλ πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο νθείιεηαη αθελόο ζην κηθξό
αξηζκό δεηγκαηνιεπηηθώλ ζηαζκώλ θαη αθεηέξνπ ζην γεγνλόο όηη δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. Έηζη,
κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ζαιάζζηα ρισξίδα ησλ λνηίσλ αθηώλ ηεο Κεθαινληάο
εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο ζρεηηθά πινύζηα.
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Δηθόλα 2. Αξηζκόο ησλ εηδώλ ησλ ηξηώλ αζξνηζκάησλ καθξνθπθώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ
ζηελ Κεθαινληά, σο απνηέιεζκα ηξηώλ εξεπλώλ.
Αλαιπηηθά, ζηελ πεξηνρή ησλ βνξσλάησλ πξνζδηνξίζηεθαλ 65 είδε (43 Ρνδόθπηα,
13 Υξσκόθπηα θαη 9 Υισξόθπηα) ελώ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεζάδαο πξνζδηνξίζηεθαλ 44
είδε καθξνθπθώλ (31 Ρνδόθπηα, 9 Υξσκόθπηα θαη 4 Υισξόθπηα) (Δηθ. 3). Ο
κεγαιύηεξνο αξηζκόο καθξνθπθώλ πνπ βξέζεθε ζηα βνξσλάηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
ύπαξμε κεγαιύηεξσλ επηθαλεηώλ ζθιεξνύ ππνζηξώκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ν θόιπνο ηεο
Αγίαο Πειαγίαο είλαη ζρεηηθά πξνζηαηεπκέλνο από ηα ξεύκαηα θαη ηελ έληνλε θπκαηηθή
δξάζε, ζε αληίζεζε κε ην ιηκάλη ηεο Πεζάδαο, ην νπνίν είλαη αξθεηά εθηεζεηκέλν.
Παξά ηελ πνηνηηθή επηθξάηεζε ησλ Ρνδόθπησλ θαη ζηνπο δύν βηόηνπνπο
παξαηεξείηαη πνζνηηθή επηθξάηεζε ησλ κεγάισλ πνιπεηώλ θπιιόκνξθσλ
Υξσκόθπησλ, όπσο είλαη ηα είδε ησλ γελώλ Cystoseira θαη Sargassum, ηα νπνία
ζπληζηνύλ ηα θπξίαξρα είδε ζηηο ππάξρνπζεο θπηνθνηλσλίεο. Σα Ρνδόθπηα, κε εμαίξεζε
ην είδνο Rytiphlaea tinctoria, απνηεινύλ ζπλνδά είδε ησλ θνηλσληώλ ή εκθαλίδνληαη σο
επίθπηα ζηα κεγάια Υξσκόθπηα.
ηνλ θόιπν ηεο Αγίαο Πειαγίαο βξέζεθαλ θνηλσλίεο ηεζζάξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο
Cystoseira, κηα θνηλσλία ηνπ είδνπο Sargassum vulgare ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
Υξσκόθπησλ θαη κηα θνηλσλία ηνπ είδνπο Rytiphlaea tinctoria ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
Ρνδόθπησλ. ην ιηκάλη ηεο Πεζάδαο βξέζεθαλ κόλν δύν θπηνθνηλσλίεο: κηα ηνπ είδνπο
Cystoseira compressa θαη κηα ηνπ είδνπο Padina pavonica ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ
Υξσκόθπησλ (Πίλ. 1).
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Δηθόλα 3. Αξηζκόο ησλ εηδώλ ησλ ηξηώλ αζξνηζκάησλ καθξνθπθώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ
ζηνπο δύν δεηγκαηνιεπηηθνύο ζηαζκνύο ζηελ Κεθαινληά, ην 2001.
Ο αξηζκόο ησλ εηδώλ ησλ ηξηώλ θιάζεσλ θπθώλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα βηόηνπν
απνηειεί έλα ζεκαληηθό ρισξηδηθό ζηνηρείν. Ζ αλαινγία ηνπ αξηζκνύ ησλ Ρνδνθπθώλ
πξνο ηνλ αξηζκό ησλ Φαηνθπθώλ (R/P) ραξαθηεξίδεη ηε ρισξίδα κηαο πεξηνρήο
(Feldmann 1937). O ιόγνο απηόο παίξλεη ηηκέο από 1 (αξθηηθή πεξηνρή) έσο 5 (ηξνπηθή
πεξηνρή) θαη ραξαθηεξίδεη, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη, ηε ρισξίδα σο αξθηηθή,
βόξεηα, κεηαβιεηή, ππνηξνπηθή θαη ηξνπηθή.
Από ηηο αξθηηθέο πξνο ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθή ε κείσζε ηεο
πνηθηιόηεηαο ησλ Φαηνθπθώλ θαη ε αληίζηνηρε επηθξάηεζε ησλ Ρνδνθπθώλ (Lüning
1990).
ηνλ Πίλ. 2 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη θάπνηεο ηηκέο γηα πεξηνρέο ηνπ Ηνλίνπ
Πειάγνπο.
Ζ ζρέζε R/P γηα ηηο αθηέο ηεο λόηηαο Κεθαινληάο βξέζεθε 3,31. Με βάζε ηελ ηηκή
απηή ε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο κεηαβιεηή. Οη Tsekos & Haritonidis
(1977) δίλνπλ ρακειόηεξν ιόγν R/P γηα ηελ Κεθαινληά (2,63), ελώ νη Schnetter &
Schnetter (1981) πςειόηεξν (3,5).
Από ηνλ Πίλ. 2 θαίλεηαη όηη ζε θάπνηα λεζηά (Λεπθάδα θαη Ηζάθε) ηα Φαηνθύθε
ππεξηεξνύλ ζε αξηζκό ησλ Ρνδνθπθώλ. Ζ επηθξάηεζε ησλ Ρνδνθπθώλ ζηελ
Κεθαινληά, πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάιε ηηκή ηνπ ιόγνπ R/P, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ
ύπαξμε ζθηεξώλ επηθαλεηώλ θαη θιεηζηώλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρώλ, όπνπ
αλαπηύζζνληαη ηα επαίζζεηα Ρνδνθύθε.
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Πίλαθαο 1. Οη ραξαθηεξηζηηθόηεξεο θνηλσλίεο καθξνθπθώλ, όπσο θαηαλέκνληαη ζηνπο
δύν βηόηνπνπο ηεο Κεθαινληάο.

ΦΤΣΟΚΟΗΝΩΝΗΔ
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Cystoseira barbata
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Cystoseira compressa
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Cystoseira crinita
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Cystoseira crinitophylla
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Padina pavonica
Κνηλσλία ηνπ είδνπο Rytiphlaea tinctoria
Kνηλσλία ηνπ είδνπο Sargassum vulgare

ΒΟΡΩΝΑΣΑ
+
+
+
+

ΠΔΑΓΑ
+

+
+
+

Πίλαθαο 2. Σηκέο ηνπ ιόγνπ R/P γηα δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο.
ΠΔΡΗΟΥΖ
Γπηηθέο αθηέο ηεο Διιάδαο
Ηόλην
Κέξθπξα
Παμνί
Λεπθάδα
Ηζάθε
Εάθπλζνο
Κεθαινληά

ΤΓΓΡΑΦΔi

R/P

Haritonidis & Tsekos, 1976
Tsekos & Haritonidis, 1977
Tsekos & Haritonidis, 1977
Tsekos & Haritonidis, 1977
Tsekos & Haritonidis, 1977
Tsekos & Haritonidis, 1977
Tsekos & Haritonidis, 1977
Παξνύζα Μειέηε

2,86
2,6
1,87
1,61
0,26
0,86
2,23
3,31

Απηό πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη όηη ρξεηάδεηαη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί ζηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ραξαθηεξηζκό ηνπ ηύπνπ ρισξίδαο δηόηη νη
πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο βαζίδνληαη ζε δεηγκαηνιεςίεο πνπ έγηλαλ εθάπαμ ή ζε δείγκαηα
πνπ ιήθζεθαλ κόλν από κηθξά βάζε (Σζηξίθα 2000).
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