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Η Οφρύς της Μεσαράς (Ophrys  
mesari tica , H.F. Paulus , C. Alib-
ertis & A. Alibertis 1990) με το-
υς τρεις... νονούς, θεωρείται 
ελληνικό ενδημικό είδος, αν 
και ο Ντελφόρζ (Delforge 1993) 
έχει βρει ένα παρόμοιο είδος 
στην Μάλτα. Περιγράφτηκε το 
1990 από την περιοχή της Με-
σαράς του νομού Ηρακλείου 
και θεωρήθηκε για αρκετά χρό-
νια ενδημικό της Κρήτης. Αργό-
τερα ο ένας εκ των... νονών 
Πάουλους (Paulus) ανακοίνωσε 
ότι ευδοκιμεί και σε Κύθηρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα. 
Επίσης, το βρήκαν και το φω-
τογράφισαν ο Σπύρος Τσιφ-
τσής στους Παξούς και ο Ερω-
τόκριτος Καλογερόπουλος 
στην Μάνη. Συμπέρασμα; Πάλι 
έχουμε ένα βιαστικό όνομα, με 
συγκεκριμένο γεωγραφικό 

προσδιορισμό. Σύντομα όμως 
αποδείχτηκε ότι το είδος έχει 
ευρύτερη εξάπλωση. 
Η Οφρύς της Μεσαράς είναι 
συγγενική της Ophrys  i ricolor 
και ξεχωρίζει από αυτήν από 
την κατά 2 περίπου μήνες πρω-
ιμότερη άνθηση και από το γε-

γονός ότι η κάτω επιφάνεια 
του χείλους δεν έχει το κοκκι-
νωπό χρώμα της Ο. iri color. 
Φύεται συνήθως σε θέσεις με 
φρύγανα και θάμνους. Ανθίζει 
από τις αρχές Ιανουαρίου. 
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Οι ορχιδέες της 
Ηρακλειάς και η Ophrys 
heraclotica 
Στο άρθρο μελετώνται για πρώτη 
φορά συστηματικά οι ορχιδέες της 
νήσου Ηρακλειάς (Κυκλάδες). 
Επιπλέον, περιγράφεται η Ophrys 
heracleotica ως νέο είδος του 
γένους Ophrys.  
σελ. 4-9 
 
 

Ophrys fusca subsp. 
laureotica 
Ένα νέο taxon που περιγράφτηκε 
από Έλληνες, ως ενδημικό της 
Αττικής και ειδικότερα της 
Λαυρεωτικής 
σελ. 10-11 
 
 

Orchis anatolica 
Φωτογραφίες από την Ηρακλειά 
σελ. 14-15 
 

Ophrys fusca ssp. 
Φωτογραφίες από άτυπες O. fusca 
από τα πευκοδάση της Αττικής.. 
σελ. 12-13 
 
 

Αυτοφυείς ορχιδέες, ένα 
θαύμα της εξέλιξης 
Η Ελλάδα και γενικότερα η περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου, είναι 
γενικά αποδεκτό ότι αποτελούν το  
κέντρο της εξέλιξης των γενών 
Ophrys και Serapias τα οποία 
αργότερα επεκτάθηκαν και 
εποίκισαν δυτικότερες περιοχές. 
σελ. 16-19 
 
 

Βιότοποι 
Χώμα και ημισκιά για την Ophrys 
attica 
σελ. 20-21 

σελ. 14 σελ. 16-19 

Ανθοφορία Ιανουαρίου 
 

Ophrys leochroma 
    σελ. 22-23 

Ophrys basilissa 
    σελ. 22-23 



Η 
 Ηρ ακλειά ανήκει 
στις Μικρές Κυκλά-
δες, ένα σύμπλεγμα 
νησιών που βρίσκεται 

μεταξύ Νάξου, Ίου και Αμοργού. 
Η επιφάνειά της είναι 18,1 τετ-
ραγωνικά χιλιόμετρα. Σε σύγ-
κριση με το μικρό μέγεθός της 
έχει ένα σχετικά μεγάλο βουνό, 
τον Πάπα, με υψόμετρο 418 μέτ-
ρα. Η ακτογραμμή της εκτείνε-
ται σε 29,2 χιλιόμετρα. Η νησιω-
τική υποσυστάδα της Ηρακλει-
άς περιλαμβάνει τις νησίδες 
Μικρό Άβελα, Μεγάλο Άβελα 
και Βενέτικο. 

Το κλίμα της Ηρακλειάς είναι 
τυπικά μεσογειακό, με κύρια 
χαρακτηριστικά τους ήπιους και 
ξηρούς χειμώνες, τα δροσερά 
καλοκαίρια και τους βόρειους 
ανέμους που επικρατούν τα 
καλοκαίρια, τα γνωστά στις 
Κυκλάδες «μελτέμια» (οι 
«ετησίες» των αρχαίων). Οι σχε-
τικά λίγες βροχές εντοπίζονται  
το φθινόπωρο και τον χειμώνα 
και πολλές φορές έχουν την 
μορφή σύντομων καταιγίδες. Το 
κλίμα επηρεάζεται από τον ισ-
χυρό όγκο της Νάξου,  η οποία 
απέχει μόλις 3 μίλια. Το ψηλό-
τερο βουνό της Νάξου, ο Ζας 
(1.004 μ.) ενεργεί ως φυσικό εμ-
πόδιο για τα βροχοφόρα σύννε-
φα αλλά και για τους βόρειους 
ανέμους, οι οποίοι πνέουν με 
μικρότερη ένταση στο τρίγωνο 
Νάξου – Ηρακλειάς – Σχινούσας.  
Οι ακραίες θερμοκρασίες που 
έχουν καταγραφεί είναι από -2 
έως +38 βαθμούς Κελσίου. Η 
χιονόστρωση είναι σπάνια και 
σημειώνονται σε αραιά χρονικά 
διαστήματα, όπως συνέβη για 
παράδειγμα τον Ιανουάριο του 
1983 και τον Φεβρουάριο του 
2008, όταν το νησί καλύφθηκε 
με χιόνι επί τρεις ημέρες.  
Η Ηρακλειά διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία οικοτόπων και ενδιαι-
τημάτων: μακία, φρύγανα, εγκα-
ταλελειμμένα χωράφια και ανα-
βαθμίδες, ελαιώνες, καλλιέργει-
ες με ξερικές καλλιέργειες, 
βραχώδεις και αμμώδεις παρα-
λίες, παραθαλάσσιους γκρεμο-
ύς και σπηλιές. Το αποτέλεσμα 
είναι μια απροσδόκητα υψηλή 

βιοποικιλότητα του νησιού, πα-
ρά το μικρό μέγεθος του νησιο-
ύ .   
Η επίδραση των ισχυρών ανέ-
μων και της έλλειψης τακτικών 
βροχοπτώσεων, είναι και ο λό-
γος που τα φυτά είναι μικρά και 
προσαρμοσμένα για την επιβίω-
σή τους  σε μεγάλες περιόδους 
ξηρασίες. Το έδαφος έχει τη 
δυνατότητα να διατηρεί και να 
αποθηκεύει ακόμη και τις μικρό-
τερες ποσότητες νερού. Στο 
τέλος του Ιουλίου του 2010, πά-

νω από  550 είδη φυτών είχαν 
εντοπιστεί από τον Γιάννη Γα-
βαλά, ο οποίος ζει στην Ηράκ-
λεια για πολλά χρόνια. Εκτιμά-
ται ότι ο συνολικός αριθμός 
των ειδών είναι 600 με  700. Οι 
ορχιδέες αποτελούν μία από 
τις σημαντικότερες οικογένειες, 
και αριθμούν τουλάχιστον 30 
ταξινομικές μονάδες (taxa). Μια 
από αυτές τις ορχιδέες είναι η 
«Οφρύς της Ηρακλειάς (Ophrys 
heracleotica), πιθανώς ενδημική 
στο νησί. 

Ζήσης Αντωνόπουλος, Γιάννης Γαβαλάς, Karel Kreutz  
 

Οι ορχιδέες της Ηρακλειάς 
και η Ophrys heracleotica 

Οι ορχιδέες της Ηράκλειας και η Ophrys heracleotica, ένα νέο 
είδος Ophrys. - Ι. Eur. Orch. 42 (3): xxx-xxx. Στο άρθρο 
μελετώνται για πρώτη φορά συστηματικά οι ορχιδέες της 
νήσου Ηρακλειάς (Κυκλάδες). Επιπλέον, περιγράφεται η 
Ophrys heracleotica ως νέο είδος του γένους Ophrys. Ανήκει 
σαφώς στην ομάδα Ophrys lutea. Τα χαρακτηριστικά του 
είδους αναλύονται και συγκρίνονται με αυτά των Ophrys lutea 
subsp. melena και Ophrys praemelana. 
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Υπάρχει ένα δίκτυο μονοπατι-
ών, συνολικού μήκους 16,5 χλμ, 
που να επιτρέπει στους επισ-
κέπτες να έχουν πρόσβαση 
στην περισσότερες περιοχές 
στις οποίες ευδοκιμούν ορχιδέ-
ες. Επίσης, υπάρχουν μεγάλες 
εκτάσεις χωρίς περιφράξεις, 
που επιτρέπουν την ελεύθερη 
αναζήτηση φυτών έξω από τα 
μονοπάτια. Οι παραδοσιακές 
ξερολιθιές είναι συνήθως μικρο-
ύ μεγέθους και δεν δημιουργο-
ύν προβλήματα στους φυσιο-
λάτρες και τους ερευνητές. 
Τα ασβεστολιθικά πετρώματα, 
τα πολλά εγκαταλελειμμένα 
χωράφια και τα λίγα ζώα 
(κατσίκια, πρόβατα) σε σύγκρι-
ση με άλλα νησιά των Κυκλά-
δων, είναι οι βασικοί λόγοι που 
επιτρέπουν στην Ηρακλειά να 
φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό 
από ορχιδέες, οι περισσότερες 
από τις οποίες ανήκουν στο 
γένος «Οφρύς» (Ophrys). Ο κα-
λύτερος οικότοπος για ορχιδέ-
ες στην Ηράκλεια είναι οι εγκα-
ταλελειμμένες αναβαθμίδες με 
βορινό προσανατολισμό. Στις 
περιοχές αυτές  ο ήλιος βρίσ-
κεται χαμηλά στον ορίζοντα 
κατά τους χειμερινούς μήνες, 
με αποτέλεσμα να προσφέρουν 
στις ορχιδέες την κατάλληλη 
υγρασία και θερμοκρασία για 
να φυτρώσουν και να αναπτύ-
ξουν τα φύλλα τους, καθώς και 
προστασία από ακραίες συνθή-
κες σκιάς και ξηρότητας. Οι 
θάμνοι και τα φρύγανα προστα-
τεύουν τις ορχιδέες από τους 
ισχυρούς ανέμους, το χαλάζι, το 
κρύο, το δυνατό φως του ήλιου 
και τα ζώα που βόσκουν. Οι 
άγριες ορχιδέες της Ηρακλεάς 
ανθίζουν από τα τέλη Δεκεμ-
βρίου έως τα τέλη του Μαΐου, 
ανάλογα με το είδος. Εξαίρεση 
αποτελεί το Σπιρανθές το σπει-
ροειδές (Spiranthes spiralis), που 
ανθίζει από τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου έως το Νοέμβριο. 

 
Γενικές παρατηρήσεις για τις 
ορχ ιδέες της Ηράκλε ιας  
 
Ophrys: Το γένος Οφρύς 
(Ophrys) δεσπόζει στο νησί με 

πολύ μεγάλη συχνότητα. Κάποι-
α είδη σχετίζονται με το γειτο-
νικό μεγάλο νησί της Νάξου, 
όπως για παράδειγμα, η Οφρύς 
της Ικαρίας (Ophrys icariensis) 
και η Ophrys blitopertha, οι ο-
ποίες παρουσιάζουν άφθονη 
ανθοφορία μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου στην Ηρακλειά, ενώ στη 
Νάξο είναι πολύ σπάνιες και 
περιορίζονται στα ανατολικά 
παράλια. Αντίθετα, η Οφρύς η 
κρητική (Ophrys cretica) απουσι-
άζει από την Ηράκλεια, ενώ η 
συγγενική της Οφρύς της Αρι-
άδνης (Ophrys ariadnae) υπάρχει 
σε αφθονία.  

Η Οφρύς του Αιγαίου (Ophrys 
aegaea) αποτελεί μια άλλη ιδια-
ιτερότητα για την χλωρίδα της 
Ηρακλειάς. Ανθίζει στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του Φεβρουαρί-
ου. Δεν έχει βρεθεί στη γειτονι-
κή Νάξο και η βασική της εμφά-
νιση βρίσκεται στην Κάρπαθο, 
από την οποία κι έχει περιγρα-
φεί. Στην Ηρακλειά τα φυτά 
είναι πολύ χαρακτηριστικά και 

παρόμοια με αυτά της Καρπά-
θου.  

Η Οφρύς η σφηκάφ ερη 
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(Ophrys tenthredinifera) από ένα 
φυτό με πρώιμη ανθοφορία και 
με μικρά άνθη (μήκος χείλος 
περίπου 1 cm). Η ανθοφορία της 
αρχίζει νωρίς, μαζί ή λίγο μετά 
την Οφρύ βασίλισσα (Ophrys 
basilissa) και πιθανότατα ανήκει 
στο υποείδος Ophrys tenthred-
inifera subsp. villosa.  

H Οφρύς της Ικαρίας (Ophrys 
icariensis) ανθοφορεί στην Η-
ρακλειά σε δύο κύματα, με απο-
τέλεσμα η ανθοφορία της να 
καλύπτει μια μεγάλη περίοδο, 
από τον  Ιανουάριο έως τις αρ-
χές Απριλίου. Δεν υπάρχει καμί-
α πραγματική διαφορά μεταξύ 
των πρώιμων και των όψιμων 
φυτών.  Συνήθως τα φυτά του 
δεύτερου κύματος είναι μικρό-
τερα σε ύψος και προτιμούν 
φτωχά παράκτια εδάφη. Είναι 
ιδιαίτερα συχνή στην Ηράκλεια, 
ενώ βρέθηκε και στο νησί της 
Σχινούσας, που βρίσκεται πάρα 
πολύ κοντά στην Ηρακλειά. Κα-
τά πάσα πιθανότητα υπάρχει 
και σε άλλα μικρά νησιά των 
Μικρών Κυκλάδων (Κουφονήσια, 
Δονούσα και την Κέρο), που 
βρίσκονται ανάμεσα σε Ικαρία, 
Νάξο και Ηρακλειά. 

Η Ophrys cinereophila αντιπ-
ροσωπεύεται από ένα μικρό 
πληθυσμό. Τα λίγα μεμονωμένα 
φυτά έχουν ένα σχετικά επίπε-
δο χείλος και για το λόγο αυτό 
είναι εύκολο να μπερδευτεί με 
την Ophrys parvula από την Ρό-
δο. Περιέργως, η Ophrys 
cinereophila δεν είναι ασυνήθισ-
τη στη γειτονική Σχινούσα.  

Όπως στη Νάξο και την Πάρο, 
υπάρχουν πολύ λίγα φυτά πα-
ρόμοια με την Οφρύ του Χελ-
δράϊχ ( Ophrys heldreichii) της 
Κρήτης. Τα περισσότερα από 
αυτά τα φυτά έχουν φουτσιφ-
λοροειδή (fucifloroid) μεγάλα 
χείλη και μοιάζουν πολύ με την 
Οφρύ της Καλυψώς (Ophrys ca-
lypsus) από τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου. Δεν είναι σα-
φές αν τα φυτά μπορεί να ταξι-
νομηθούν ως διαφοροποιημένη 
Ophrys heldreichii, ως διαφορο-
ποιημένη Ophrys calypsus, ή, ως 
Ophrys heldreichii subsp. pseu-
doapulica. Ίσως, τα φυτά των 
Κυκλάδων να αποτελούν ένα 
μεταβατικό πληθυσμό ανάμεσα 
στην Ophrys heldreichii της Κρή-
της και την Ophrys calypsus του 
ανατολικού Αιγαίου.  

Το νέο είδος «Οφρύς της Η-
ρακλειά» (Ophrys heracleotica) 
είναι πολύ διαδεδομένη στην 
Ηρακλειά. Παρά την ύπαρξη 
πολλών γει τονι κών νησιών 
(Νάξο, Σχινούσα, κ.ά.), η Ophrys 
heracleotica απουσιάζει από 
αυτά. Είναι ένα ενδημικό φυτό 
της Ηρακλειάς, με πιθανή πρόσ-
φατη υβριδογενή προέλευση με 
γονικά είδη της Ophrys phryga-
nae και της Ophrys blitopertha. 

Serapias: Η «Σεραπιάς της 
Ανατολής» (Serapias orientalis) 
εκπροσωπείται επαρκώς από 
πολλά φυτά στην Ηράκλεια. 
Ανθίζει από τα τέλη Φεβρουαρί-
ου έως τις αρχές Μαΐου. Μόνο 
μία συστάδα της Serapias par-
viflora (Σεραπιάς η μικρανθής) 

βρέθηκε στο κέντρο του νησιού 
από τον Γιάννη Γαβαλά στις 7 
Απριλίου του 2008. Η συστάδα 
αυτή δεν βρέθηκε τα επόμενα 
χρόνια, γιατί μάλλον είχαν φάει 
τα φυτά οι καττσίκες. Στην 
βραχονησίδα Βενέτικο, κοντά 
στην είσοδο του λιμανιού της 
Ηρακλειάς, το Μάρτιο του 2010, 
ο Γιάννης Γαβαλάς βρήκε μόνο 
ένα δείγμα της Serapias bergo-
nii.  

Orchis: Δύο είδος του γένους 
έχουν βρεθεί στο νησί. Η Ορχι-
δέα της Ανατολής (Orchis ana-
tolica) παρουσιάζει άφθονη αν-
θοφορία  παντού στο νησί,  αρ-
χίζοντας μερικές φορές την 
άνθησή της από τις αρχές Ιανο-
υαρίου. Η Ορχιδέα η ανθρωπο-
φόρα (Orchis anthropophora) 
παρουσιάζει έναν μικρό πλη-
θυσμό μεμονωμένων ατόμων 
στην δυτική Ηρακλειά.  

Anacamptis: Όπως και στις 
περισσότερες Κυκλάδες, η Ανα-
καμπτίς η ιερή (Anacamptis 
sancta) είναι κοινή στην Ηρακ-
λειά. Συχνά δημιουργεί υβρίδια 
με την Anacamptis fragrans 
(Ανακαμπτίς η εύοσμη) . Η 
Anacamptis papilionacea subsp. 
heroica (Ανακαμπτίς η πεταλου-
δόμορφη υποείδος ηρωική) εί-
ναι μια από τις πρώτες ορχιδέ-
ες που ανθίζουν, από τις αρχές 
του Ιανουαρίου. Η Anacamptis 
collina (Ανακαμπτίς του λόφου) 
ανθίζει σε δύο διακριτά κύματα, 
ένα φαινόμενο γνωστό και από 
την Κρήτη. Το πρώτο κύμα εμ-
φανίζεται στις αρχές Ιανουαρί-
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ου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Το δεύτερο και πιο ισχυρό κύμα 
διαρκεί από τον Μάρτιο έως τα 
τέλη Απριλίου και έχει πιο εύ-
ρωστα και πολυάριθμα φυτά. 

 
Ophrys heracleotica, GA-
VALAS, KREUTZ & Z. ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ spec. nov.  

 
Holotype: Greece (Cyclades) 
North of Iraklia (Herakleia), leg. Z. 
ANTONOPOULOS (18.03.2010) L. 
 
Ετυμολογία: Το όνομα 
Ophrys heracleotica (Οφρύςτης 
Ηρακλειάς) δόθηκε από το γε-
γονός ότι το φυτό ευδοκιμεί 
μόνο στο νησί της Ηρακλειάς. 
Το όνομα της Ηρακλειάς προ-
έρχεται από τον μυθικό ήρωα 
Ηρακλή. 

 
Περιγραφή: Το είδος έχει 
ύψος 10 - 30 cm, με ταξιανθία 
που αποτελείται από 2 έως 8 
άνθη, τα οποία συνήθως είναι 
οριζόντια. Τα σέπαλα είναι κιτ-
ρινοπράσινα και τα πέταλα κίτ-
ρινα. Το χείλος είναι μικρού 
έως μεσαίου μεγέθους, 8 - 14 
mm σε μήκος, οβάλ και τρίλοβο 
με ρηχές εγκοπές ανάμεσα στο 
κεντρικό και τους πλευρικούς 
λοβούς. Μερικές φορές, το χεί-
λος είναι έντονα ή ελαφρώς 
στρογγυλεμένο και κυρτό προς 
τα κάτω, σχηματίζοντας ένα 
ισχυρό γόνατο στη βάση του. 
Οι πλευρικοί λοβοί είναι αρκετά 
μεγάλοι, καμπυλωτοί προς τα 

κάτω πολύ έντονα. Μερικές φο-
ρές, τα άκρα είναι κυρτά προς 
τα πάνω. Το χρώμα του θυρεού 
είναι σκούρο καφέ έως κοκκι-
νωπό – καφέ και οριοθετείται 
από δύο μπλε-γκρι γραμμές σε 
σχήμα «Ωμέγα». Η επιφάνεια 
του χείλους μοιάζει έντονα με 
την Ophrys parosica. Οι άκρες 
του έχουν συνήθως μεγάλη φω-
τεινά κίτρινη ή κιτρινοπράσινη 
επιφάνεια. Το χείλος έχει βαθύ 
τριχωτό αυλάκι σε σχήμα V.  

Βιότοπος: Ανοιχτές επιφά-
νειες με φρύγανα ή θάμνους, 
πετρώδες θέσεις, εγκαταλελε-
ιμμένες αναβαθμίδες. Εδάφη 
ασβεστολιθικά, βασικά, ξηρό 
χώμα.  

Άνθηση: Από τα τέλη Φεβ-
ρουαρίου έως τα μέσα Απριλίο-
υ. Περίπου την ίδια περίοδο με 
την Ophrys phryganae και 2-3 
εβδομάδες μετά την Ophrys 
sicula.  

Υψομετρική κατανομή: 
Από την επιφάνεια της θάλασ-

σας μέχρι τα 250 μ.  
Εξάπλωση: Ενδημικό του 

νησιού της Ηράκλειας στις Μικ-
ρές Κυκλάδες. Οι Αντωνόπου-
λος, Γαβαλάς και Ellenbast ερε-
ύνησαν την γειτονική Σχινούσα 
(σε απόσταση μόνο 2-3 χλμ. 
από την Ηράκλεια) αλλά δεν 
βρήκαν την Ophrys heracleotica 
εκεί. Επίσης, ο El lenbast διέμει-
νε πολλές μέρες στις αρχές 
Απριλίου του 2010 στη Νάξο, 
έψαξε όλο το νησί πολύ καλά, 
αλλά δεν βρήκε την Ophrys 
heracleotica. 

Η Ophrys heracleotica είναι 
πολύ συχνή στην Ηρακλειά. Το-
πικά το είδος σχηματίζει μεγά-
λες αποικίες. Είναι πιο πολυά-
ριθμη από την, επίσης συχνή, 
Ophrys phryganae. 

  
Heracleotica Ophrys, Ophrys 
lutea subsp. μέλαινα και 
Ophrys praemelana.  

Σε γενικές γραμμές τα φυτά 
της Ophrys heracleotica, της 
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Ophrys lutea subsp. Melena και 
Ophrys praemelena είναι παρό-
μοιες σε μέγεθος με αριθμό 
ανθέων 2-8. Το χείλος της 
Ophrys heracleotica είναι λίγο 
μικρότερα της  Ophrys lutea 
subsp. melena και της Ophrys 
praemelena. Σε σύγκριση με την 
Ophrys lutea subsp. melena πα-
ρουσιάζει κάμψη του χείλους 
και της βάσης και ποιο θολό 
θυρεό. Σε σύγκριση με το χεί-
λος της Ophrys praemelena, που 
έχει ρηχό και στενό σχήματος 
V μικρό αυλάκι στη βάση, τα 
άνθη της Ophrys heracleotica 

παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο 
και εντυπωσιακό φωτεινό V αυ-
λάκι.  

Η Ophrys heracleotica έχει 
όψιμη ανθοφορία, περίπου την 
ίδια εποχή με την Ophrys blitop-
ertha και την Ophrys phryganae, 
και περίπου 2-3 εβδομάδες αρ-
γότερα από Ophrys sicula.  Αν-
τίθετα, η Ophrys praemelena 
ανθίζει  πιο νωρίς, στα μέσα 
Μαρτίου, στην Ήπειρο, που 
βρίσκεται πολύ βορειότερα από 
την Ηρακλειά. 

Η Ophrys heracleotica είναι 
ένα αξιόλογο είδος με πολύ 

χρωματιστά άνθη. Είναι ενδημι-
κό είδος της Ηρακλειάς, πιθα-
νώς πρόσφατης υβριδογένεσης 
ανάμεσα στην Ophrys phryga-
nae  και την Ophrys blitopertha. 

 

Ευχαριστίες. Θέλουμε να 
εκφράσουμε τις ευχαριστίες 
μας στον Michael Lowe 
(Branceprth, Ηνωμένο Βασίλειο) 
για την κριτική ανάγνωση του 
κειμένου. 
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φωτογραφίες 
Ζήσης Αντωνόπ ουλος 

8 ΝΕΟ  ΕΙΔΟΣ          ΚΥΚΛΑΔΕΣ 



9 ΝΕΟ  ΕΙΔΟΣ          ΚΥΚΛΑΔΕΣ 



10 

Ophrys fusca subsp. laureotica 
E. Kalogeropoulos, P. Delipetrou & A. Alibertis, 2011, J. Eur. Orch. 43 (2): 36

ΝΕΟ   ΕΙΔΟΣ          ΑΤΤΙΚΗ 



 
 
 

 
 
 

Οφρύς 
του  

Λαυρίου 
 
 

Νέο taxon που περιγράφτηκε 
πρόσφατα (2011) από τους 

Καλογερόπουλο, Δεληπέτρου, 
Αλιμπέρτη ως Ophrys fusca 

subsp. laureotica.  
 

Αρχίζει να ανθίζει από τα τέλη 
Δεκεμβρίου - αρχές Ιανουαρίου, 

ανάλογα με τη χρονιά. 
Θεωρείται ενδημική του Λαυρίου 

αλλά μάλλον έχει ευρύτερη 
εξάπλωση στα πευκοδάση της 

Αττικής (σελίδες 12, 13).  
 

Σε γενικές γραμμές, 
παρατηρούνται αρκετές 

pseudophrys της ομάδας fusca 
με παρόμοια χαρακτηριστικά και 

πρόωρη άνθηση (από τον 
Δεκέμβριο) στην Αττική.  

 
Είναι πιθανό να περιγραφούν 
στο μέλλον κι άλλα taxa της 

ομάδας αυτής από την Αττική. 
 
 
 
 

φωτογραφία 
Λαύριο  

05 / 01 / 2012 
Νίκος Νικητίδης  
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Ophrys fusca ssp. 
Πάρνηθα — Αττική 

30 / 01 / 2010 
 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 
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Ophrys fusca ssp.
Υμηττός — Αττική

27 / 01 / 2009 
 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 
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Ophrys fusca ssp. 
Υμηττός — Αττική 

30 / 01 / 2010 
 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 
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Ophrys fusca ssp. 
 Αττική 

 

 

Στα πευκοδάση της 
Αττικής, αλλά και των 
γύρω περιοχών, όπως της 
Κορνθίας,  αρχίζει στα 
τέλη Δεκεμβρίου—αρχές 
Ιανουαρίου την 
ανθοφορία της μία 
ψευδόφρυς (pseudophrys) 
της  ομάδας fusca,  η 
οποία απαιτεί την προσοχή 
των ερευνητών. 
 
 

 Χαρακτηριστικό: Η 
σχετικά πρώιμη 
άνθηση 

 

 Βιότοπος: Ανοίγματα 
και παρυφές 
πευκοδασών. 

 

 Ενδιαίτημα: παχιά 
στρωμνή από 
πευκοβελόνες και 
χώμα, που διατηρεί 
ζεστό περιβάλλον και 
συγκρατεί την 
υγρασία του εδάφους. 



Orchis anatolica 
Ηρακλειά — Κυκλάδες 
27 / 01 / 2009 

Orchis anatolica 
Ηρακλειά — Κυκλάδες 
13 / 01 / 2010 
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φωτογραφίες 
Γιάννης Γαβαλάς 

 
 
 

 
 

Orchis 
anatolica 
BOISSIER 1844 

 
 

Η ορχιδέα της 
Ανατολής 

περιγράφτηκε το 1844 
από τον Μπουασιέ. 

 
Είναι φυτό της 

Ανατολικής Μεσογείου 
(Αιγαίο,  Κρήτη, 

Κύπρος, Ανατολία,  
Συροπαλασιτίνη), εξ ου 

και τ’ όνομα «της 
Ανατολής». 

 
Ανθίζει νωρίς ,και στις 
Κυκλάδες με το ζεστό 

κλίμα , αρχίζει την 
ανθοφορία της από τα 

μέσα Ιανουαρίου, όπως 
φαίνεται και από τις 

φωτογραφίες του 
Γιάννη Γαβαλά από 

την Ηρακλειά.  
 

Είναι φυτό με μεγάλα 
άνθη σε αραιή διάταξη 
και χρωματική ποικιλία 

από το κόκκινο μέχρι 
το λευκό. 

Φυτρώνει σε πετρώδεις 
θέσεις και 

φρυγανότοπους, σε 
όξινο περιβάλλον.   

Συγγενική του είδος 
είναι η  ‘Ορχις της 

Σητείας (Orchis sitiaca) 
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του Σπύρου Τσιφτσή 

 

Σ 
ύμφωνα με τον Chase (2001) και την ανα-
φερόμενη σε αυτόν σχετική βιβλιογραφία, 
η εξέλιξη των ορχεοειδών θα πρέπει να 
άρχισε πριν από περίπου 110 εκατομμύρια 

χρόνια, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα με την εξέλιξη 
άλλων οικογενειών των οποίων η ηλικία εκτιμήθηκε 
από την εύρεση απολιθωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η 
οικογένεια Orchidaceae μαζί με άλλες πολύ εξειδικε-
υμένες οικογένειες, όπως π.χ. η οικογένεια Iridaceae, 
ανήκει στην τάξη Asparagales. Η τάξη αυτή - σχεδόν 
με βεβαιότητα - εξελίχθηκε πριν από το τέλος του 
Κρητιδικού και τα ορχεοειδή - ως μία από τις αρχικά 
διαφοροποιημένες οικογένειες μέσα στην τάξη - 
πρέπει να προήλθαν και να διαφοροποιήθηκαν σχετι-
κά σύντομα.  

Το ίδιο συμπέρασμα, σχετικά με την ηλικία της 
οικογένειας, προκύπτει και από το γεγονός ότι νέες 
ομάδες επικονιαστών εντόμων, όπως τα υμενόπτερα, 
δεν εμφανίζονται σε απολιθώματα πριν από 100-110 
εκ. χρόνια. Έτσι, φαίνεται ότι η οικογένεια Orchida-
ceae, στην οποία η εξελικτική ποικιλομορφία πρέπει 
να εξαρτιόταν από τους επικονιαστές που είχαν πο-
λύπλοκη συμπεριφορά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
πολύ πριν από αυτήν την περίοδο. 

 

Δεν έχουν βρεθεί απολιθώματα 
 

Ωστόσο, η εκτίμηση του χρόνου της αρχικής εμφά-
νισης των ορχεοειδών δυσχεραίνεται και από το γε-
γονός ότι δεν έχουν βρεθεί απολιθώματα των πρώ-
των αντιπροσώπων της οικογένειας. Τα απολιθώμα-
τα των φυτών Protorchis monorchis Massalongo και 
Palaeorchis rhizoma Massalongo, από το Ιταλικό Ηώ-
καινο, είναι μονοκοτυλήδονα και ίσως να ανήκουν 
στα ορχεοειδή (Schmid & Schmid 1977, Jacquet 1994). 
Είναι σωστό να αναφερθεί ότι το Eoorchis miocae-
nica Mehl είναι το παλαιότερο απολίθωμα ορχεοει-
δούς που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Βρέθηκε στη 
Γερμανία σε στρώμα ηλικίας 15 εκατομμυρίων ετών 
(ανώτερο Μειόκαινο) όταν το κλίμα στην Ευρώπη 
ήταν τροπικό (Mehl 1986). 

Αν και τα σπέρματα των ορχεοειδών είναι ικανά 
για μεγάλης απόστασης διασπορά, η γεωγραφική 
εξάπλωση που παρουσιάζουν είναι κατά ένα μεγάλο 
μέρος συσχετισμένη με την τεκτονική των πλακών. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πριν από 110 εκα-
τομμύρια χρόνια περίπου, όταν δηλαδή εκτιμάται ότι 

άρχισε η εξέλιξη των ορχεοειδών, όλες οι ήπειροι 
ήταν σχετικά κοντά με αποτέλεσμα τα είδη να εξαπ-
λωθούν παντού. Αυτό που δεν μπορεί ακόμη να α-
παντηθεί με βεβαιότητα είναι το πρόβλημα της αρχι-
κής τους καταγωγής (Chase 2001). 

Η οικογένεια των ορχεοειδών θεωρείται, λόγω της 
ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα άνθη των ει-
δών, ως το υπέρτατο παράδειγμα της εξέλιξης των 
μονοκοτυλήδονων φυτών (Aceto et al. 1999). Αυτή η 
ιδιαιτερότητα περιλαμβάνει την ποικιλία στο χρώμα 
των ανθέων, καθώς και την ειδική κατασκευή των 
γυρεομαγμάτων. Αυτοί, αλλά και άλλοι πολλοί, είναι 
οι μηχανισμοί που ευθύνονται για την ειδογένεση 
των ορχεοειδών. Η ειδογένεση, ως συνέπεια της α-
πομόνωσης, σχετίζεται με την εξειδίκευση των επι-
κονιαστών, δηλαδή την εξάρτηση των ορχεοειδών 
από συγκεκριμένα είδη εντόμων. Έτσι, η προσέλκυση 
νέων επικονιαστών (ή το ξεκίνημα του περίπλοκου 
μηχανισμού της εξαπάτησης) μπορεί να καταλήξει σε 
αποκλίνουσες ανθικές μορφολογίες που γρήγορα 
προκαλούν τη δημιουργία νέων ειδών ή ομάδων ει-
δών. 

Όσον αφορά την Ελλάδα και γενικότερα την περι-
οχή της ανατολικής Μεσογείου, είναι γενικά αποδεκ-
τό ότι αποτελεί το κέντρο της εξέλιξης των γενών 
Ophrys (Phitos et al. 1995) και Serapias (Del Prete & 
Mazzola 1995) τα οποία αργότερα επεκτάθηκαν και 
εποίκισαν δυτικότερες περιοχές. Σύμφωνα με τον 
Dafni (1987), το κέντρο της ειδογένεσης του γένους 
Ophrys βρίσκεται στην όχι απόλυτα ξηρή περιοχή 
της Ελλάδας, ενώ το γένος γίνεται σπανιότερο όπου 
τα κλιματικά στοιχεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

Θαύματα της εξέλιξης 

ΑΥΤΟΦΥΕΙΣ ΟΡΧΙΔΕΕΣ 
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διακύμανση. Ο ίδιος ερευνητής αναφέρει, με μικρή 
επιφύλαξη, ότι η ανθρώπινη παρέμβαση δημιούργη-
σε νέα ενδιαιτήματα και άσκησε πίεση επιλογής 
στην τοπική χλωρίδα, χωρίς όμως να είναι απόλυτα 
βέβαιο πως σχετίζεται με την περίπτωση του γένο-
υς. Οι Phitos et al. (1995) αναφέρουν ότι τα περισσό-
τερα είδη του γένους Ophrys απαντώνται στη νότια 
Ελλάδα, η οποία είναι περιοχή υψηλής ποικιλότητας 
με το 36% των ειδών του γένους να είναι ενδημικά. 

Ο Del Prete (1984) αναφέρει ότι τις τελευταίες 
δεκαετίες πολλοί συγγραφείς εξέτασαν τα είδη ή 
τις ομάδες των ειδών του γένους Ophrys από μορ-
φολογική και χωρολογική άποψη και έτσι περιγρά-
φηκαν νέα είδη, υποείδη και ποικιλίες. Είναι, όμως, 
δύσκολο να χρησιμοποιηθούν όλες σχεδόν οι παρο-
ύσες ταξινομικές κατηγορίες για τον καθορισμό των 
ταξινομικών μονάδων του γένους, λόγω της - σχε-
δόν - συνεχούς ποικιλότητας που παρουσιάζει το 
γένος από μόνο του.  

Η συνεχής και η μεγάλη αυτή ποικιλότητα καθορί-
ζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η αξιοση-
μείωτη επιλογή που γίνεται στους πληθυσμούς από 
τα έντομα – επικονιαστές, ο υβριδισμός κ.ά. Ο υβρι-
δισμός μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία (μέσω 
της γονιδιακής διείσδυσης, πολύ σπάνια της αυτο-
γαμίας και/ή μέσω της επικονίασης από διαφορετι-
κούς επικονιαστές) συχνά ευρέως διαδεδομένων 
πληθυσμών φυτών, που είναι μορφολογικά ενδιάμε-
σα των μητρικών ειδών. Προς αυτή την πλευρά, οι 
προτιμήσεις των εντόμων 
έναντι ορισμένων χαρακτη-
ριστικών οδηγούν στην επι-
λογή και τη μικροεξέλιξη. 

Στο ίδιο συμπέρασμα κα-
ταλήγει και ο Hedrιn (Aceto 
et al. 1999), ο οποίος αναφέ-
ρει ότι η αλλοπολυπλοειδία, 
και ως εκ τούτου ο υβριδισ-
μός, είναι παράγοντας καθο-
ριστικής σημασίας για τη 
γενετική διαφοροποίηση των 
ειδών του γένους Dacty-
lorhiza. 

Τον υβριδισμό, ως παράγοντα δημιουργίας νέων 
taxa, αναφέρει και ο Sanford (1985). Είναι σχετικά 
εύκολο για ένα υβρίδιο να χωριστεί από τα μητρικά 
είδη είτε με τη μετανάστευση είτε με την ικανότητά 
του να επιζεί σε ενδιαιτήματα διαφορετικά από αυ-
τά των μητρικών ειδών. Συνεπώς, η ποικιλότητα των 
μικροενδιαιτημάτων δρα όχι μόνο σαν μηχανισμός 
απομόνωσης ο οποίος διατηρεί τις μεταλλάξεις και 
τα υβρίδια, αλλά επίσης και σαν μηχανισμός πίεσης 
του περιβάλλοντος που επιλέγει ποικιλίες μορφών 
σε πρώτο βαθμό. 

 

Η καταγωγή νέων ειδών 
 

Αντίθετα με τα παραπάνω, οι Dafni & Ivri (1981) 
αναφέρουν ότι η ύπαρξη υβριδίων μεταξύ ειδών 
(interspecific), μολονότι παρατηρείται συχνά, δεν 
φαίνεται να είναι το κλειδί της καταγωγής νέων 
οργανισμών. Παρόλο που υβρίδια μεταξύ ειδών 
βρίσκονται με κανονικότητα αλλά σπάνια, στο γέ-
νος Orchis s.l. ο αριθμός τους είναι συνήθως περιο-
ρισμένος σε λίγα άτομα. Αυτό πιθανόν να οφείλεται 
στη σταδιακή εξαφάνιση των υβριδικών ατόμων ε-
ξαιτίας της μητρικής αναδιασταύρωσης με τα μητ-
ρικά φυτά (Dafni 1987). Γενικά - πάντως - πιστεύεται 
ότι η σχετική σπανιότητα των υβριδίων αποτελεί 
απόδειξη ότι οι νέοι γενότυποι βρίσκονται σε μειο-
νεκτική θέση σε σχέση με τα πατρικά φυτά λόγω 
του ανεπαρκούς βαθμού επικονίασης ή άλλων μειο-

νεκτημάτων (χαμηλή 
ανταγωνιστική ικανότη-
τα, μικρότερη ζωτικό-
τητα). 

Τη σημαντικότητα της 
απομόνωσης ως παρά-
γοντα της ειδογένεσης, 
στο γένος Ophrys, τη 
συζήτησε και ο Sunder-
mann (1977), ο οποίος 
πρόσθεσε την αυτεπι-
κονίαση (όπως στην 
περίπτωση του Ophrys 
apifera) και την εξάρτη-
ση κάποιων ειδών από 
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Η Ελλάδα και γενικότερα η περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου, είναι 

γενικά αποδεκτό ότι αποτελούν το 
κέντρο της εξέλιξης των γενών 
Ophrys και Serapias τα οποία 

αργότερα επεκτάθηκαν και 
εποίκισαν δυτικότερες περιοχές. 



τους επικονιαστές τους (π.χ. το O. speculum από το 
έντομο Campsoscolia ciliata) ως δύο μέσα απομόνω-
σης. 

Το γένος Ophrys θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με 
τα γένη Orchis και Serapias σύμφωνα με τους Greil-
huber & Ehrendorfer (1975), οι οποίοι βρήκαν χρωμο-
σωμική συγγένεια μεταξύ των γενών Orchis s.l., 
Serapias, Anacamptis, Ophrys και Himantoglossum. Επί-
σης, υποθέτουν ότι το γένος Serapias αποτελεί ενδιά-
μεσο στάδιο μεταξύ των Orchis και Ophrys. Το γένος 
Ophrys είναι απομονωμένο και θεωρείται πολύ νέο 
γένος από εξελικτική άποψη, ενώ ο κύριος λόγος αυ-
τής της απομόνωσης προφανώς είναι οι πτητικές ε-
νώσεις που παράγουν τα είδη του (Kullenberg & 
Bergstrφm 1973). Επιπρόσθετα, οι ίδιοι αναφέρουν ότι 
τα είδη του γένους Ophrys εξελίσσονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή (συμπατρικά), ενώ τα είδη του 
γένους Orchis είχαν ένα αλλοπατρικό τρόπο ειδογέ-
νεσης.  

 

Στρατηγικές επικονίασης 
 

Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στις 
διαφορετικές στρατηγικές επικονίασης που παρουσι-
άζουν τα δύο γένη. Συγκεκριμένα, ενώ στο γένος 
Ophrys οι οσμές που εκλύονται από τα είδη του είναι 
υψηλά ανεπτυγμένες, η μορφολογία των ανθέων παί-
ζει δευτερεύοντα ρόλο στην ενεργοποίηση του συν-
δρόμου της επικονίασης. Αντίθετα με τα είδη του 
γένους Ophrys, τα είδη που ανήκουν στο γένος Or-
chis, χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη ποικιλομορφία 
των ανθέων (Tuttin et al. 1980). Ο παράγοντας αυτός 
είναι πρωτεύουσας σημασίας για την προσέλκυση 
των επικονιαστών σε σχέση με την ποικιλία των εκ-
λυόμενων οσμών (Dafni 1987). 

Αντίθετα με το γένος Ophrys, το γένος Orchis πα-
ρουσιάζει το κέντρο εξάπλωσής του στην κεντρική 
Ευρώπη και στην κεντρική και βόρεια περιοχή της 
Μεσογείου (Baumann & Kόnkele 1982). 

Το γένος Dactylorhiza, συγκρινόμενο με το γένος 
Orchis, έχει κάπως πιο βόρεια και ανατολική εξάπλω-
ση και είναι ελαφρά σπάνιο στις δυτικές και νότιες 
περιοχές της Μεσογείου. Το κέντρο της γεωγραφικής 
του εξάπλωσης είναι η κεντρική Ευρώπη με μια προ-
έκταση από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
μέχρι τον Καύκασο (Baumann & Kόnkele 1982), ενώ 
ενδημικά είδη υπάρχουν κυρίως από την Τουρκία 
μέχρι τον Καύκασο (πέντε είδη) και τα Βαλκάνια. 

Σύμφωνα με τον Averyanov (1990) το γένος Dacty-
lorhiza αντιπροσωπεύει ένα ενδιάμεσο στάδιο προς 
την κατεύθυνση των γεωφύτων στην εξέλιξη των ορ-
χεοειδών. Υποτίθεται ότι προέρχεται από αρχέγονο-
υς προγόνους του γένους Cephalanthera και πλησιά-
ζει προς τα μεγάλης εξειδίκευσης επίγεια γένη από 
την αρχαία περιοχή της Μεσογείου όπως τα Orchis 
s.l., Ophrys, Serapias, Himantoglossum κ.ά.  

Ο σχηματισμός των κονδύλων - πιθανόν - αποτελεί 
εξέλιξη, και είναι συνέπεια της πάχυνσης της βάσης 
της ρίζας. Αυτό είχε αποτέλεσμα - αρχικά - το σχη-

ματισμό δακτυλοειδών κονδύλων που απαντώνται σε 
σχετικά αρχέγονα είδη του γένους (π.χ. D. incarnata)· 
περαιτέρω εξέλιξη οδήγησε σε περαιτέρω εξειδίκευ-
ση με αποτέλεσμα το σχηματισμό κυλινδρικών κονδύ-
λων σε περισσότερο νεότερα είδη του γένους Dacty-
lorhiza (π.χ. D. sambucina) και στο στενά συγγενικό 
γένος Orchis s.l. 

 

Η καταγωγή της Δακτυλόριζας 
 

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, οι πρόγο-
νοι των σημερινών ειδών του γένους Dactylorhiza δεν 
ήταν πολύ προσαρμοσμένοι στη χλωρίδα της περιο-
χής Poltava (σημερινή Ουκρανία) (Poltava flora), η οπο-
ία ήταν ευρέως εξαπλωμένη κατά το Παλαιογενές. Ο 
σχηματισμός των πρωτογενών ειδών καθώς και των 
συγγενικών ορχεοειδών, τα οποία έχουν κονδύλους, 
συνδέεται με το σχηματισμό ισχυρών ανυψώσεων 
που έγιναν στην Ευρώπη κατά το τέλος του Παλαιο-
γενούς ή νωρίς το Νεογενές. Το περιοριστικό, δριμύ 
κλίμα των σχετικά υψηλών οροσειρών, η αυξανόμενη 
εποχιακή διακύμανση και οι χαμηλές θερμοκρασίες, 
οδήγησαν στο σχηματισμό υπόγειων αποταμιευτικών 
οργάνων στις πρωτόγονες μορφές, οι οποίες ήταν 
εγκατεστημένες στις πεδινές εκτάσεις.  

Η μείωση της θερμοκρασίας κατά το τέλος του 
Νεογενούς και κατά το Πλειστόκαινο, έκανε τις κλι-
ματικές συνθήκες των πεδιάδων παρόμοιες με αυτές 
που επικρατούσαν στα ψηλά βουνά σε άλλες εποχές. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα πρώτα είδη του 
γένους μπορούσαν να καταλάβουν περιοχές πεδιά-
δων όπου γινόταν η υποβάθμιση της θερμόφιλης τε-
ταρτογενούς χλωρίδας.  

Τα περισσότερα είδη του γένους Dactylorhiza και 
τα συγγενικά του γένη Gymnadenia, Leucorchis και 
Coeloglossum [με την κατάταξη κατά Bateman et al. 
(1997) υπάγεται στο γένος Dactylorhiza], όπως επίσης 
και οι πρόγονοί τους που υπήρχαν κατά το Παλαιογε-
νές, παρέμεναν αρχικά υδρόφιλα με σχετικά παλαμο-
ειδείς (δακτυλοειδείς) κονδύλους. Ο σχηματισμός 
παλαμοειδών (δακτυλοειδών) κονδύλων, στα ανωτέρω 
αναφερόμενα γένη, ήταν μία προ - προσαρμογή για 
την επιβίωση σε ξηρότερες και πιο άνυδρες συνθή-
κες. Η προσαρμογή σε ξηρά κλίματα αποδεικνύεται 
ότι είναι εξελικτική αντίδραση στην επέκταση τέ-
τοιων συνθηκών σε περιοχές της αρχαίας Μεσογείου. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη ικανού αριθμού 
υψηλά εξελιγμένων γενών (Orchis s.l., Ophrys, Himan-
toglossum, Aceras, Anacamptis, Comperia, Serapias). 

 

 

 

Απόσπασμα από την διδακτορική διατριβή του Σπύ-
ρου Τσιφτσή «Τα Ορχεοειδή (Orchidaceae) της Ανα-
τολικής Μακεδονίας: εξάπλωση, οικολογικές συνθή-
κες ανάπτυξης και και καθορισμός περιοχών υψηλής 
αξίας διατήρησης» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, 2009) 
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20 ΒΙΟΤΟΠΟΙ 



 
 

 
 
 

Χώμα και ημισκιά 
 
 

Πολλές από τις ελληνικές 
ορχιδέες του γένους 

Οφρύς (Ophrys) 
αγαπούν ημισκιερές 

θέσεις με αρκετό χώμα. 
Έτσι εξαδαφαλίζουν την 

υγρασία και την 
θερμοκρασία που 

χρειάζονται. 
 

Μία από αυτές τις 
ορχιδέες είναι η Οφρύς 

της Αττικής (Ophrys 
attica) που, παρά το 

όνομά της, έχει 
ευρύτερη εξάπλωση στη 

στεριανή Ελλάδα. 
 

Στη φωτογραφία 
φαίνεται μια αποικία της  
Ophrys attica, που έχει 
φυτρώσει σε  βιότοπο 

πλούσιο σε χώμα 
 
 

φωτογραφία 
Λαύριο 15 / 01 / 2008 

Νίκος Νικητίδης  
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Ophrys 

leochroma 
 
 

Ο Βέλγος ερευνητής Πιέρ 
Ντελφόρζ  (P. Delforge)

διέσπασε  το 2005 την Οφρύ 
την σφηκάφερη (Ophrys 

tenthredinifera ) της 
Ελλάδας σε 4 είδη ή 

υποείδη. 
 

Η Οφρύς η λεοντοειδής 
(Ophrys leochroma) 

ονομάστηκε με αρκετή 
φαντασία έτσι από τον 

Ντελφόρζ, επειδή το πυκνό 
τρίχωμα  στα πλαϊνά του 

χείλους μοιάζει με την χαίτη 
του λιονταριού.  

 
Ως υποείδος το όνομά της 

είναι  Ophrys tenthredinifera 
subsp. leochroma (Οφρύς 

σφηκάφερη, υποείδος η 
λεοντοειδής) 

 
Ανεξάρτητα από τις 

ανθρώπινες κατατάξεις, η 
οφρύς αυτή  αρχίζει νωρίς 

την ανθοφορία της στην 
Αττική, περίπου από τα μέσα 

Ιανουαρίου. 
 

 
φωτογραφία 

Υμηττός 
15 / 01 / 2011 

Νίκος Νικητίδης  
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Ophrys basilissa 
C. A. Alibertis & H. R. Reinhard, 1990 

Ηρακλειά 
27  / 12 / 2009 



 
 
 

 

Οφρύς 
η   

βασίλισσα 
 

 
Η «Οφρύς  η βασίλισσα»  

ανήκει στην ομάδα της O. 
omegaifera. Ξεχωρίζει από 
το πολύ μεγάλο άνθος της, 

που φθάνει και τα 3 
εκατοστά, και από την 

πρώιμη άνθησή της. Αρκετές 
χρονιές, ανάλογα με τις 

βροχοπτώσεις και  την μέση 
θερμοκρασία, η ανθοφορία 

της μπορεί να αρχίσει από τα 
τέλη Δεκεμβρίου (ένθετη 

φωτογραφία). Τα τελευταία 
άνθη ανοίγουν περί τα τέλη 

Μαρτίου. 
 

Φύεται σε   ελαιώνες, 
διάκενα πευκοδασών και 

ανοιχτές, ηλιόλουστες θέσεις 
με φρύγανα. 

 
Το φυτό εντόπισε  στην 

Κρήτη ο Έλληνας ερευνητής 
Αντώνης Αλιμπέρτης και το 

περιέγραψε το 1990, σε 
συνεργασία με τον H. R. 

Reinhard.  Αρχικά 
θεωρήθηκε ενδημικό της 

Κρήτης, αλλά από το1990 
βρέθηκε και στις Κυκλάδες, 
τη Δωδεκάνησο και τη Χίο. 

 
φωτογραφία 

Ηρακλειά 
28 / 02 / 2008 

Γιάννης Γαβαλάς 
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Στο επόμενο τεύχος 
 

Η  
ανθοφορία 

τον 
Φεβρουάριο 


