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Ο 
 Όλυμπος χωρίζει την Μακεδονία από 
τη Θεσσαλία, ανυψώνεται απότομα 
από τη στάθμη της θάλασσας μέχρι 
την ψηλότερη κορυφή του που είναι 

και η ψηλότερη της Ελλάδας (2.917 μ.) και δια-
θέτει ποικιλία οικοσυστημάτων που διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ των άνυδρων και ξερικών 
δυτικών πλαγιών του και των βροχερών και 
κατάφυτων ανατολικών.  
Λόγω της φυτογεωγραφικής αυτής ιδιαιτερότη-
τας, είναι ευρύτερα γνωστή η πλούσια και μο-
ναδική χλωρίδα του που μελετήθηκε επισταμέ-
να από το 1836 και μετά, με πρώτο τον Γάλλο 
Αucher-Eloy. Στα κατοπινά χρόνια τον Όλυμπο 
επισκέφτηκαν και μελέτησαν οι Heldreich (1851), 
Ορφανίδης (1857-1862), Adamovic (1905), Hayek 
(1926)  και πολλοί άλλοι Έλληνες και ξένοι ερευ-
νητές. Ο Arne Strid μελετώντας επί πολλά έτη 
τη χλωρίδα του βουνού εξέδωσε το 1980 το 
βιβλίο – ορόσημο «τα φυτά του Ολύμπου», όπου 
καταγράφονται επίσημα για πρώτη φορά 34 
είδη ορχεοειδών.  
Από το 1938 αναγνωρίστηκε επίσημα ο βοτανι-
κός πλούτος του βουνού και οριοθετήθηκε ο 
πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας που 
έκτοτε περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα του.  
Οι ορχιδέες αποτελούν μια εξαιρετικά ελκυστι-
κή οικογένεια ποωδών φυτών λόγω της πολυπ-

λοκότητας στην δομή που παρουσιάζουν τα 
όμορφα άνθη τους. Η ομορφιά αυτή είναι που 
έλκει τους ερασιτέχνες φωτογράφους και περι-
ηγητές. Όμως, πολλά γένη της οικογένειας αυ-
τής είναι ελκυστικά και από βιολογική άποψη 
καθώς έχουν εφεύρει, μέσω εξελικτικών μηχα-
νισμών και πιέσεων, ιδιαίτερους τρόπους επιβί-
ωσης και αναπαραγωγής. Τα ιδιαίτερα αυτά 
γνωρίσματα είναι υπεύθυνα για την πληθώρα 
ερασιτεχνών και βιολόγων – βοτανικών που ασ-
χολούνται με αυτές.   
Οι ορχιδέες του Ολύμπου αποτελούν ένα ενδια-
φέρον τμήμα του βοτανικού του πλούτου. Φαί-
νεται ότι το «θεϊκό» βουνό μπορεί να δελεάσει 
και από αυτή την άποψη τον επισκέπτη, καθώς 
διαθέτει μεγάλο αριθμό ειδών ορχιδεών. Οι ασ-
βεστόλιθοι που αποτελούν το μεγαλύτερο τμή-
μα των εδαφών του Ολύμπου ευνοούν την 
βλάστηση και επικράτηση των ορχιδέων και η 
ποικιλία ενδιαιτημάτων, την εμφάνιση εκπροσώ-
πων από όλα σχεδόν τα γένη της οικογένειας 
αυτής. Μετά την καταγραφή των ορχεοειδών 
του Ολύμπου από τον Arne Strid το 1980 δεν 
έγινε στα νεότερα χρόνια κάποια επίσημη ανα-
φορά για την οικογένεια αυτή και τα είδη που 
υπάρχουν στο βουνό. Στον Όλυμπο, έχουν κα-
ταγραφεί από την εποχή του Arne Strid 55 είδη, 
αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτά που είχαν 
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αρχικά καταγραφεί το 1980. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή απαντώνται σχεδόν το 1/4 των ειδών αυ-
τοφυών ορχιδεών που υπάρχουν στην Ελλάδα.  
Αναγνωρίζονται διάφορες ζώνες βλάστησης 
στις πλαγιές του Ολύμπου, οι οποίες διαδέχον-
ται, υψομετρικά, η μία την άλλη και χαρακτηρί-
ζονται από διαφορετικά είδη φυτών. Τα τελευ-
ταία χρόνια από προσωπικές παρατηρήσεις και 
αναφορές κυρίως ερασιτεχνών φυσιολατρών 
έχουν καταγραφεί τα παρακάτω είδη (πίνακας). 
Στο παρόν άρθρο, επιλεκτικά παρουσιάζονται 
μερικά από αυτά, ταξινομημένα ανάλογα με την 
εκάστοτε ζώνη βλάστησης.   
 
Παραθαλάσσια ζώνη βλάστησης 
 
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η ζώνη αυτή 
έχει υποστεί τεράστια οικιστική πίεση και πλού-
σιοι βιότοποι που υπήρχαν παλιότερα έχουν 

υποβαθμιστεί ή πλήρως εξαφανιστεί. Μεγάλης 
σημασίας είναι λίγοι εναπομείναντες υγρότοπο-
ι, με τον κυριότερο δίπλα στα κάμπινγκ του 
Βαρικού, που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό του 
ιδιαίτερα σπανίου Anacamptis (Orchis) palustris. 
Αποκλειστικά ελόβια ορχιδέα με διάσπαρτη 
κατανομή στην Ελλάδα και με απειλητική μείω-
ση των πληθυσμών παγκοσμίως λόγω αποξή-
ρανσης των βιοτόπων της. Τα φυτά του Ολύμ-
που πιθανότατα ανήκουν στο Βαλκανικό υποεί-
δος elegans.  
Σε λίγη απόσταση από τη θάλασσα, τοποθεσίες 
με μακκία βλάστηση και φρύγανα έχουν επίσης 
υποβαθμιστεί σημαντικά λόγω έργων διάνοιξης 
του νέου αυτοκινητοδρόμου και της σ ιδηροδρο-
μικής γραμμής.  Παρόλα αυτά σε μερικά σημεία 
γύρω από την Πλάκα Λιτοχώρου και τη Λεπτο-
καρυά αφθονούν είδη του γένους Ophrys, όπως 
η Ophrys helenae, mammosa, oestrifera. Ο Nor-

Γένος — είδος υψόμετρο Strid Πρόσφατες 
παρατηρήσεις 

Cephalanthera     

damasonium 600-1500 + + 

longifolia 500-1300 + + 

rubra 300-1700 + + 

Epipactis    

palustris 1500 + - 

microphylla 900-1200 - + 

atrorubens 1100-2200 + + 

subclausa 1000-1500 - + 

helleborine 800-1500 - + 

olympica 800-1100  + 

degenii 1400-2200  + 

gracilis 800-1100 - + 

Limodorum    

abortivum 700-1100 + + 

Epipogium    

aphyllum 1400-1600 + + 

Neottia    

nidus-avis 400-1800 + + 

Listera    

ovata 700-1800 + + 

Anacamptis (Orchis) palustris 
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bert Sischka διαθέτει φωτογραφίες ενός μικρού 
πληθυσμού Ophrys speculum από το 1988 , φω-
τογραφημένες σε τοποθεσία που έχει πια κα-
ταστραφεί από τις αναφερόμενες παρεμβάσεις. 
Το είδος αυτό είχε μέχρι τώρα αρκετά νοτιότε-
ρη κατανομή και ο Όλυμπος φαίνεται ότι απο-
τελεί το βορειότερο όριο της εξάπλωσής του. 
 
Ζώνη μεσογειακής βλάστησης 
 
Από το υψόμετρο των 300μ. μέχρι και τα 500μ. 
απαντάται η μεσογειακή ζώνη των αείφυλλων 
πλατύφυλλων (μακκία). Χαρακτηριστικοί τέτοιοι 
βιότοποι με πληθώρα ορχιδέων υπάρχουν στην 
βορειοανατολική πλευρά του βουνού, πάνω από 
την Βροντού και στις ανατολικές αλουβιακές 
πεδιάδες πάνω από το Δίον.  

Εδώ κυριαρχούν οι Anacamptis pyramidalis, 
Anacamptis (Orchis) morio, Dactylorhiza romana, 
Neotinea tridentata, Orchis simia, Ophrys 
mammosa, oestrifera και oestrifera-minuscula. 
Αξιοσημείωτοι είναι οι κατά τόπους πυκνοί πλη-
θυσμοί Ophrys helenae και μιας μορφής Ophrys 
spruneri με μεγάλα και ακέραια γλωσσάρια.  
Πιο σπάνια είναι η Orchis pauciflora και quandri-
punctata που σχηματίζουν σημαντικές αποικίες 
σε διάκενα μακκίας βλάστησης κυρίως πάνω 
από την Λεπτοκαρυά.  
Επίσης στα ίδια ενδιαιτήματα απαντώνται σε 
μικρούς πληθυσμούς οι Ophrys ferrum-equinum 
και η όψιμη Ophrys apifera. Η τελευταία σχημα-
τίζει πολυάριθμες αποικίες στην κοιλάδα που 
χωρίζει τις βόρειες πλαγιές του Ολύμπου από 
τα Πιέρια όρη. 

Γένος — είδος υψόμετρο Strid πρόσφατες 
παρατηρήσεις 

Corallorrhiza    

trifida 1000-1800 + + 

Platanthera    

chlorantha 700-1300 + + 

Gymnadenia    

conopsea 1100-2100 + + 

Coeloglossum    

viride 1700-2000 + - 

Dactylorhiza    

saccifera 400-1500 + + 

romana 400-900 + + 

sabuccina 1000-1300 + + 

Serapias    

bergonii 500-800 - + 

vomeracea 200-700 + - 

Anacamptis    

pyramidalis 300-1400 + + 

fragrans 100-600 + + 

morio 300-1000 + + 

laxiflora 0-900 + + 

elegans 0-800 + + 

papilionaceaα 500-1000 - + 

Ophrys 
helanae 



Ophrys epirotica 



Το 2009 για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν επίσης σε 
μια και μοναδική τοποθεσία κοντά στην Βροντού, 
Ophrys grammica και attica οι οποίες πιθανά δεν 
είχαν παρατηρηθεί μέχρι τώρα λόγω της σπανιότη-
τας και της πρώιμης άνθησης. Επίσης, το ίδιο έτος 
καταγράφηκε για πρώτη φορά σε αρκετές τοποθε-
σίες γύρω από την Βροντού, η όψιμη Ophrys epirot-
ica. Η παραπάνω καταγραφή επεκτείνει προς τα 
ανατολικά την ήδη γνωστή κατανομή του είδους 
αυτού.  
 

Ζώνη δασών οξιάς – ελάτης 
και ορεινών κωνοφόρων 

 
Η ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων αντικαθίστα-
ται βαθμιαία από τα οικοσυστήματα της μαύρης 
πεύκης (Pinus nigra var. pallasiana) που σχηματίζει 
συμπαγείς συστάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι 
λείπει παντελώς η ενδιάμεση ζώνη των φυλλοβό-
λων δρυών, αν και άτομα των ειδών αυτών απαν-
τώνται σποραδικά μέσα σε συστάδες μαύρης πεύ-
κης.  
Μόνο στις βόρειες πλαγιές και γύρω από την κοιλά-
δα του Ξερολακκιού σχηματίζονται σημαντικά, αμι-
γή δάση δρυός που φιλοξενούν ενδιαφέροντα είδη 
ορχιδέων. Εδώ, η Ophrys zeusii που είχε αρχικά πε-
ριγραφεί από τα Αναβρυτά των Γρεβενών, αποτελεί 
κοινό είδος και φαίνεται να προτιμά τις παρυφές 
και τα ημισκιερά μέρη του δρυοδάσους. 
Στα ίδια ενδιαιτήματα δεν είναι σπάνια και άλλα 
δασικά είδη, όπως η Orchis purpurea, Cephalanthera 
rubra και damasonium.  
Πολύ σποραδικά εμφανίζεται η Ophrys reinhardiorum 
(είδος πολύ συγγενικό με την νοτιοελλαδίτικη 
Ophrys reinholdii) η οποία είναι αρκετά πιο κοινή 
στις νοτιοανατολικές περιοχές του βουνού, στην 
ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, απ’ όπου και 
περιγράφηκε πρόσφατα.  
Από το ίδιο γένος, σε παρυφές δασών μαύρης πέυ-
κης, στις ανατολικές πλαγιές, σχηματίζονται μεγά-
λοι πληθυσμοί από την  Ophrys oestrifera subsp. bi-
cornis, η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλες 
περιοχές του Ολύμπου.  
Στα μικτά δάση μαυρόπευκου και οξιάς που σχημα-
τίζουν χαρακτηριστικά πυκνές συστάδες στις ανα-
τολικές και βόρειες πλαγιές ανευρίσκονται μεγάλοι 
πληθυσμοί της Dactylorhiza saccifera και, σποραδι-
κά, μερικές σαπροφυτικές δασικές ορχιδέες, όπως 
το Epipogium aphyllum και η Neottia nidus-avis.  
Εδώ επίσης απαντάται και η φημισμένη ενδημική 
επιπακτίδα του Ολύμπου, η Epipactis olympica, η 
οποία έχει πολύ περιορισμένη εξάπλωση σε δάση 
οξιάς της ανατολικής πλαγιάς, σε λίγα σημεία με-

 

Epipactis 
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Γένος — είδος υψόμετρο Strid πρόσφατες 
παρατηρήσεις 

Orchis    

purpurea 800-1300 + + 

simia 400-1100 + + 

mascula 500-1500 + + 

pauciflora 500-900 - + 

provincialis 400-1100 + + 

pallens 1300-
2300 

+ + 

quandripunctata 400-1100 + + 

spitzelii 600-1200 + - 

Neotinea    

tridentata 400-1000 + + 

ustulata 1000-
1300 

+ + 

Himantoglossum    

caprinum 600-1100 - + 

Ophrys    

apifera 300-800 + + 

attica 200-300 - + 

epirotica 200-600 - + 

ferrum-equinum 400-600 - + 

grammica 200-800 - + 

hansreinhardii 300-400 - + 

helenae 0-1000 - + 

leucophthalma 600-900 - + 

mammosa 0-1200 + + 

minuscula 300-600 - + 

oestrifera 0-1000 + + 

oestrifera subsp 
bicornis 

400-1000 - + 

reinhardiorum 400-1100 - + 

sicula 400 - + 

speculum 100-200 - + 

spruneri 400-700 - + 

zeusii 300-1200 - + 

ταξύ 800 και 1000 μέτρων. Αναφέρεται επίσης 
η ύπαρξή της και στην είσοδο της χαράδρας 
του Ξερολακκιού, από τον Norbert Sischka. Πο-
λύ κοινή είναι στη ζώνη αυτή η Epipactis helle-
borine, σπανιότερες οι Epipactis microphylla και 
gracilis, ενώ η ελληνική ενδημική Epipactis sub-
clausa σχηματίζει μεγάλους και υγιείς πληθυσ-
μούς.  
Από τα υπόλοιπα γένη, πυκνούς πληθυσμούς 
σχηματίζει η Orchis mascula (υποείδος pineto-
rum) στα δάση μαύρης πεύκης της βόρειας 
πλαγιάς, ενώ οι Orchis pauciflora και spitzelii 
είναι σπανιότερες και σπάνια σχηματίζουν πο-
λυμελείς αποικίες. Τέλος σημαντικοί πληθυσμοί  
Orchis pallens υπάρχουν μόνο στις βόρειες 
πλαγιές, σε ξέφωτα οξιάς και μαυρόπευκου.  
 
 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων 
 
Το χαρακτηριστικό είδος της ζώνης αυτής εί-
ναι το ρόμπολο (Pinus heldreichii). Το σπάνιο 
αυτό είδος πεύκης εμφανίζεται σποραδικά από 
τα 1000μ. υψόμετρο και βαθμιαία αντικαθιστά 
τη μαύρη πεύκη, ενώ από τα 1400μ. και πάνω, 
δημιουργεί σχεδόν αμιγές δάσος. 
Εδώ τα είδη ορχιδέας είναι λίγα, ωστόσο η 
ενδημική Epipactis degenii κυριαρχεί σε αραιά 
δάση ρόμπολου μεταξύ 1400 και 2200μ. Στα 
χαμηλότερα υψόμετρα που καλύπτει η ζώνη 
αυτή είναι συχνές οι Epipactis atrorubens και 
Cephalanthera rubra. Αναφέρεται επίσης η 
ύπαρξη της σπάνιας για την Ελλάδα,  
Coeloglossum viride.  
Σίγουρα, και με αφορμή τα στοιχεία που παρο-
υσιάστηκαν παραπάνω, ο Όλυμπος αποτελεί 
προορισμό για Έλληνες και ξένους ορχιδεόφι-
λους. Για να ανακαλύψει κάποιος τα ορχεοειδή 
του Ολύμπου, πρέπει να τον επισκεφτεί αρκε-
τές φορές από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο 
και να περιηγηθεί σε πολλές τοποθεσίες. Πολ-
λά ενδιαιτήματα κινδυνεύουν άμεσα από την 
έντονη οικιστική ανάπτυξη στους παραθαλάσ-
σιους πρόποδες και οι περιοχές αυτές που 
βρίσκονται εκτός του εθνικού δρυμού πρέπει 
να προστατευτούν από κρατικούς και τοπικούς 
φορείς. Ευτυχώς, μεγάλες περιοχές του βουνού 
προστατεύονται μεθοδικά και φιλοξενούν πολ-
λές, ελληνικές ή τοπικά ενδημικές ορχιδέες, 
ενώ δεν είναι απίθανο στο άμεσο μέλλον να 
ανακαλυφθούν νέα είδη και να προστεθούν 
στην ήδη μεγάλη λίστα αυτών που παρουσιά-
ζονται εδώ.  
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Σ την προϊστορική εποχή ο 
οικ ιστικός πυρήνας της 

Αθήνας αναπτύχθηκε γύρω 
από την  Ακρόπολη. Σταδιακά  
επεκτάθηκε προς του λόφ ο 
του Φιλοπάππου και τον Λυ-
καβηττό. Τα μεγάλα κτήματα  
και οι ε ξοχές δημιουργήθηκαν  
στο Λεκανοπέδιο μέχρι το 
Φάληρο, σε μια περιοχή που 
κυριαρχούσε ο μεγάλος ελαι-
ώνας της Αθήνας. Όταν  οι 
κοντινοί  αλλά  σκόρπιοι οι-
κισμοί ενώθηκαν πολιτικά,  
δημιουργήθηκαν «α ι Αθήναι».  
Οι παρυφές των  Αθηνών  
έφταναν μέχρι τη λοφοσειρά  
του Αγχεσμού, που σήμερα  
ονομάζουμε Τουρκοβ ούν ια.  
Έξω από αυτή την εδαφική 
ζώνη, υπήρχαν άλλοι οικ ισμοί  
που στα ιστορικά χρόνια α -
ποτέλεσαν τους δήμους της 
Αττική, όπως οι Αχαρνές και 
το Αμαρούσιο. 
Μέχρι το 1922, οπότε και δέχ-
τηκε μεγάλο αριθμό Μικρασι-
ατών προσφύγων, η οικιστική 
ζώνη της Αθήνας και οι εξο-
χές της συνέπιπταν σε γενι-
κές γραμμές με  την πόλη των  
κλασικών χρόνων.  
Από το 1922 και μετά η οικισ -
τική επέκταση της Αθήνας 
υπήρ ξε  κατα ιγιστ ική κ ι 
έφτασε στο σημείο να φιλο-
ξενεί σχεδόν τον μισό ελληνι-
κό πληθυσμό. Το αποτέλεσμα  
ήταν να περιοριστεί δραματι-
κά η άγρια φύση. 
Σπαράγματα της άγριας φύ-
σης διασώζονται στους λόφο-
υς του Φιλοπάππου, της Ακ -
ρόπολης, του Λυκαβηττού κα ι 
των Τουρκοβουνίων. Πρόκει-
ται για ασβεστολιθικές εξάρ-
σεις, που έχουν λατομευθεί  
άγρια, με  την εξαίρεση της 
Ακρόπολης. Στη βάση τους 
υπάρχει ο αθηνα ϊκός σχιστό-
λιθος κ ι έχε ι ενδιαφέρον ότ ι 

στην επαφή των δύο πετρω-
μάτων σχηματίζεται υδροφό-
ρος ορίζοντας, με αποτέλεσ-
μα τη δημιουργία πηγών  στην  
Ακρόπολη κα ι τα Τουρκοβού -
νια (Αγία Γλυκερίας) και του 
μικρ ού ποταμού Ηριδανού  
στον Λυκαβηττό. 
Όπως και ολόκληρη η Αττική,  
έτσι και οι λόφοι της Αθήνας 
αποτελούν  καλούς βιότοπους 
για τις  ορ χιδέες.  
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον  
παρουσιάζει η λοφ οσειρά των  
Τουρκοβουνίων κα ι επε ιδή 
έχε ι αναλογικά  μεγάλη 
έκταση και διότι δεν έχει δια -
ταραχτεί από τις  συνεχείς  
παρεμβάσεις, όπως οι άλλοι 
λόφοι.  
Τα Τουρκοβούνια περιβάλ-
λονται από τις  αθηναϊκές 
συνοικίες του Γκύζη και της 
Κυψέλης κα ι από τους νεότε -
ρους δήμους Ψυχικού, Φιλο-
θέης, Νέας Ιωνίας και Γαλατ -
σίου. Οι ορ χιδέες είνα ι 
«σκληρά» φυτά κα ι παρά τ ις  
ανθρώπινες πιέσεις συνεχίζο-
υν να φυτρώνουν στα Τουρ -
κοβούνια. Τα τελευταία 3-4 

χρόνια έχουν φωτογραφηθεί  
οι: 
 

1. Ophrys aesculapii 
(Φιλοθέη), ενδημική Πελο-
ποννήσου κα ι Κεντρικής 
Ελλάδας. 

2. Ophrys attica ( Γαλάτσι, 
Περισσός, Φιλοθέη, Αττικό 
Άλσος). 

3. Ophrys ferrum-equinum 
(Φιλοθέη). 

4. Ophrys sicula (Αττικό 
Άλσος,  Γαλάτσι, Φ ιλοθέη). 

5. Ophrys tenthredinifera 
subsp. leochroma 
(Φιλοθέη) 

6 . Himantoglossum rober-
tianum (Αττ ικό Άλσος, Φι-
λοθέη) 

7. Serapias bergonii 
(Γαλάτσι) 

8 . Serapias vomeracea 
(Αττικό Άλσος) 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κα ι 
άλλες περιοχές της Αττικής,  
που έχουν οικοδομηθεί, όπως 
και τα βουνά της, Αλλά περί 
αυτών, σε επόμενο τεύχος. 
 

Νίκος Νικητίδης 

Ο Λυκαβηττός και τα Τουρκοβούνια από τον λόφο του 
Φιλοπάππου, σε φωτογραφία από τον Μεσοπόλεμο 



Ophrys aesculapii 
Renz, 1928  

14 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Φιλοθέη 

05 / 04 / 2011 



Ophrys sicula 
Tineo, 1817 

15 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Κυψέλη    Αττικό 
Άλσος 

16 / 03 / 2011 



Himantoglossum 
robertianum 

 (Loisel.) Delforge 1999 

16 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Ναός Αγίας 
Φιλοθέης 

18 / 03 / 2008 



Himantoglossum 
robertianum 

 (Loisel.) Delforge 1999 

17 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Κυψέλη    Αττικό 
Άλσος 

16 / 03 / 2011 



Serapias vomeracea  
(Burman f.) Briquet 1910  

18 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Αττικό Άλσος 

11 / 04 / 2011 



Ophrys leochroma 
 Delforge, 2005  

19 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Φιλοθέη 

20 / 03 / 2008 



Ophrys ferrum-equinum 
 Desfontaines, 1807  

20 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Φιλοθέη 

05 / 04 / 2011 



Ophrys ferrum-equinum 
 Desfontaines, 1807  

21 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΑΘΗΝΩΝ 

Φιλοθέη 

05 / 04 / 2011 



ΑΝΘΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ανθοφορία  τον Φεβρουάριο 

22 

Τ ην εποχή που η Ευρώπη είναι σκεπασμέ-
νη με χιόνι, όπως συμβαίνει φέτος τον 

Φεβρουάριο, εμείς στην Ελλάδα μπορούμε 
να φωτογραφίζουμε ορχιδέες. Βέβαια, φέτος, 
επειδή είχαμε άνομβρους τους μήνες Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο, η ανθοφορία σε αρκετά 
είδη έχει καθυστερήσει στην Κεντρική και 
Νότια Ελλάδα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου οι ορ-
χιδέες άρχισαν ν’ ανθίζουν από τα μέσα Ια-
νουαρίου, όπως η Ophrys sitiaca στη Ρόδο ή 
η Ophrys mesaritica στην Κρήτη. 
Γενικά, η (ανοιξιάτικη) ανθοφορία αρχίζει 
από τα νότια προς τα βόρεια και από τα χα-
μηλά προς τα ψηλά. Αυτό συμβαίνει σε γενι-
κές γραμμές και φέτος, αν, και όπως είπαμε, 
καθυστερεί σε Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Ατ-
τική και Κεντρική Ελλάδα, λόγω του 
άνομβρου φθινόπωρου. 
Οι πρώτες ορχιδέες που ανθίζουν, συνήθως 
από τις αρχές Ιανουαρίου, ανήκουν στην υ-

περομάδα Pseudophrys (Ψευδόφρυς) και 
στην ομάδα της Ophrys fusca (Οφρύς η με-
λανή). Ο βιότοπος αυτών των φυτών είναι τα 
πευκοδάση. Τα ενδιαιτήματά τους είναι ζεσ-
τές θέσεις, προστατευμένες με πυκνή 
στρωμνή από πευκοβελόνες, στις παρυφές ή 
τα ανοίγματα των πευκοδασών (κάτω φω-
τογραφία από το Λαύριο).  Η ανθοφορία 
τους διαρκεί μέχρι τις αρχές Μαρτίου. 
Σε παρόμοιους βιότοπους αρχίζουν ν’ ανθίζο-
υν μέσα στον χειμώνα οφρύες της ομάδας 
tenthredinifera (σφηκάφερη), η Ophrys 
mycenensis στην Αττική και την Αν. Πελοπόν-
νησο. Στους φρυγανότοπους της Κρήτης, της 
Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων αρχίζουν 
να εμφανίζονται πολλά είδη, όπως η Ophrys 
aegaea, η Ophrys ippocratis (Κως), η Ophrys 
basilissa, η Neotinea lactea,  η Anacamptis 
collina. Σε ποικιλία εδαφών ανθίζει το Ιμαν-
τόγλωσσο του Ρόμπερτ (Himantoglossum 
robertianum). 



 
 
 

Neotinea  
lactea 

(Poiret, 1798)   
R.M.Bateman, 
Pridgeon & M. 

W.Chase, 
1997 

 
 

Σταθερό είδος, 
που 

αναγνωρίζεται 
σχετικά 

εύκολα από τη 
συγγενική της 

Neotinea  
tridentata, από 

την  επιμήκη 
ταξιανθία,  το 
κάθετο κυρτό 
χείλος και την 

πρωιμότερη 
άνθηση. 

Πιο συχνή 
είναι σε 
πεδινές 

περιοχές και 
στα νησιά. 

Εξαπλώνεται 
κυρίως στη 

Δυτική 
Ελλάδα,  

Πελοπόννησο, 
Κρήτη και 

νησιά. 
Ανθίζει από 

τον 
Φεβρουάριο. 

 

Υμηττός 
 

03/02/2008 

Νίκος  Νικητίδης 
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Κω ς 
 

26/02/2011 

 

Ζήσης Αντωνόπουλος 

24 



 
 

Ophrys  
hippocratis 

DELFORGE 2009 
 
 
 

Πρώιμη οφρύς με 
χαρακτηριστικά 

κυρτό χείλος που 
απλώνει προς τα 

κάτω και έξω.  
 

Είναι παρόμοια 
με την Ophrys 

umbilicata αλλά 
τα σέπαλα είναι 
μεγάλα, ρόδινα 

και γυριστά προς 
τα πίσω.  

 
Ανθίζει από μέσα 
Φεβρουαρίου και 

προς το παρόν 
έχει βρεθεί μόνο 

σε μια μικρή 
περιοχή στις 

βορειοδυτικές 
ακτές της Κω. 
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Ophrys  
speculum 
LINK, 1800 

 
Εντυπωσιακή οφρύς 
με γαλάζιο, 
γυαλιστερό θυρεό, 
περιτριγυρισμένο 
από παχιές 
καφεκόκκινες  
τρίχες. Ανθίζει από 
τον Μάρτιο αλλά σε 
νοτιότερα μέρη, 
όπως στην Κω 
μπορεί να ανθίσει 
νωρίτερα. 

 
 

 

Ζήσης Αντωνόπουλος 

 

Κω ς 
 

26/02/2011 
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Ophrys 

pelinaea 
DELFORGE 2007 

 
 

Η Η Οφρύς του 
Πεληναίου  

περιγράφτηκε το 
2007 από το όρος 

Πεληναίο της Χίου. 
Έχει ευρύτερη 
εξάπλωση στο 

Ανατολικό Αιγαίο, 
από τη Λέσβο και τη 
Σάμο μέχρι την Κω 

και τη Ρόδο. 
 
 

 

Ζήσης Αντωνόπουλος 

 

Κω ς 
 

26/02/2011 
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Ophrys  
iricolor 
 

DESFONTAINES, 1807 
 
Η Οφρύς η ιριδόχρωμη 
εξαπλώνεται στην 
Ανατολική Μεσόγειο και 
είναι αρκετά κοινή στην 
Ελλάδα.  
 
Ξεχωρίζει από το 
μεγάλο χείλος της και 
τον θυρεό με το 
γαλάζιο - μπλε χρώμα. 
 
Το 2010 η Ρένα 
Καρακατσάνη 
φωτογράφισε στην Κέα 
μερικές περίεργες O. 
iricolor με ανώμαλο 
θυρεό και κόκκινο 
χρώμα.  
 
Το φαινόμενο πιθανώς 
να οφείλεται στο 
γεγονός ότι το 
προηγούμενο καλοκαίρι 
ο βιότοπος αυτός είχε 
καεί και η φωτιά ίσως 
είχε επηρεάσει τους 
κονδύλους, που 
βρίσκονταν στο χώμα. 
 

 
Κέα 

21/02/2010 

 

Ρένα Καρακατσάνη 
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Ophrys 
aegaea 

 

KALTEISEN & H.R. 
REINHARD, 1987 

 
Η Οφρύς του Αιγαίου 

περιγράφτηκε από 
την Κάρπαθο και 

θεωρήθηκε ενδημική 
του νησιού, 

Αργότερα βρέθηκε 
και στην Αμοργό. Ο 

Γιάννης Γαβαλάς 
βρήκε πολλά φυτά 
και στην Ηρακλειά, 

επεκτείνοντας ακόμα 
δυτικότερα την 
εξάπλωση της 

Ophrys aegaea. 

Ophrys 
villosa 

 

DESFONTAINES, 1807 
 

Η Οφρύς η 
χνουδωτή (villosa) 

έχει αραιή κατανομή 
στην Αν. Μεσόγειο. 

Στην Ελλάδα 
εξαπλώνεται στα 

νησιά του Αιγαίου. 
Ξεχωρίζει από  

συγγενικά είδη της 
ομάδας  

tenthredinifera από 
το μικρότερο 

μέγεθος και το 
τρίχωμά της. Ανθίζει 
νωρίς από τις αρχές 

Φεβρουαρίου. 

 

Ηρακλειά 
 

02/02/2011 

 

Γιάννης Γαβαλάς 

 

Ηρακλειά 
 

06/02/2012 
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Ophrys 
mycenensis 
S. HERTEL & H.F. 
PAULUS, 2010 
 
 
Η «Οφρύς των 
Μυκηνών» 
περιγράφτηκε το 
2010 από την 
περιοχή των 
Μυκηνών. 
Εξαπλώνεται στην 
Κεντρική Ελλάδα, 
Αττική και 
Πελοπόννησο. 
Παλιότερα 
αναφερόταν ως 
Ophrys bremifera, 
ένα είδος που η 
εξάπλωσή του 
φθάνει μέχρι τη 
Μαύρη Θάλασσα. Η 
«Οφρύς των 
Μυκηνών», με το 
«πιασάρικο» αλλά 
μάλλον ατυχές 
όνομα, ανθίζει από 
τον Φεβρουάριο κα 
σε παραλιακές 
περιοχές από τον 
Ιανουάριο. 

Δαφνί 
16/02/2011 

 

Νίκος Νικητίδης 
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Anacamptis  

collina 
(BANKS & SOLANTER 

ex RUSELL) R. M. 
BATEMAN, PRIDGEON 

& CHASE 
 
 

Μεσογειακό και 
ασιατικό είδος. Στην 

Ελλάδα απαντάται 
στην Πελοπόννησο, 

νησιά των Κυκλάδων 
και της Δωδεκανήσου 
και στην Κρήτη. Στην 

Αττική έχει βρεθεί 
ένας μικρός 

πληθυσμός στο όρος 
Αιγάλεω.   

 
Είναι εύρωστο φυτό, 
που φθάνει και τα 40 
εκατοστά. Ανθίζει από 

τον Ιανουάριο έως 
τον Απρίλιο σε δύο 

κύματα, με το 
δεύτερο και 

ανοιξιάτικο κύμα να 
έχει πιο εύρωστα 

φυτά. 

Αιγ άλεω  
16/02/2011 

 

Νίκος Νικητίδης 
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Γραμματικό 
 

27/02/2010 

 
 
 
 

Himantoglossum 
robertianum 
(Loisel. 1807) 
Delforge 1999 

 
 
 

Μεσογειακό είδος, με 
συχνή εμφάνιση στα 
πεδινά της Κεντρικής 
και Νότιας Ελλάδας 
και στα νησιά.  
 
Ρωμαλέο φυτό που 
φτάνει σε ύψος και τα 
80 εκατοστά. Έχει 
πυκνή ταξιανθία με 
μεγάλα άνθη.  
 
Σταθερή μορφολογικά 
ορχιδέα.  
 
Ανθίζει από τον 
Ιανουάριο σε πλήθος 
βιοτόπων. 
 

 

 

Νίκος Νικητίδης 
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Ophrys 
fusca spp. 

LINK, 1800 
 
 

Στα  πευκοδάση της 
Αττικής, της 

Κορινθίας και της 
Εύβοιας ανθίζουν 

από τον Ιανουάριο 
διάφορες μορφές 

της ομάδας O. fusca.  
 

Μερικά έχουν 
περιγραφεί ως νέα 

είδη ή υποείδη αλλά 
τα στοιχεία που 

έχουν παρουσιαστεί 
είναι ελλιπή ή 
λανθασμένα. 

  
Η ένταξή των φυτών 

αυτών στην ζώνη 
διαφοροποίησης της 

Ophrys leucadica 
είναι, επίσης, 

προβληματική λόγω 
του βιότοπου και 

των ενδιαιτημάτων 
που ευδοκιμούν. 

 

Νίκος Νικητίδης 

Δαφνί 
16/02/2011 
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34 ΣΑΜΟΣ 

Οphrys episcopalis 
var. samia  

Σάμος 
6/5/2011 

Οrchis mascula  
 

Kαρβούνης 
4/5/2010 



35 ΣΑΜΟΣ 

Οphrys minuscula  
 

Σάμος 
6/5/2011 

φωτογραφίες 
του αναγνώστη μας 

 
Αλέξανδρου Κοράκη 

http://ravensart.wordpress.com/ 
 



Στο επόμενο 
τεύχος 

 
Ορχιδέες 
Ταΰγέτου 

 

http://www.greekorchids.gr/ 


