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Οι ορχιδέες είναι μονοκοτυλήδονα 
φυτά που ανήκουν στις Ορχιδίδες 
(Orchidaceae), τη νεότερη και ίσως 
τη μεγαλύτερη οικογένεια των αγ-
γειόσπερμων φυτών, καθώς πε-
ριλαμβάνει 700 περίπου γένη και 
πάνω από 30.000 είδη. 

Οι περισσότερες ορχιδέες προέρ-
χονται από τροπικές περιοχές και 
σ’αυτές συγκαταλέγονται πολυετή, 
ποώδη φυτά που μπορεί να είναι 
αυτότροφα (όπως η πλειονότητα 
των φυτών), σαπρόφυτα, παράσι-
τα ή επίφυτα. Τα επίφυτα ειδικά, 
έχουν εναέριες ρίζες που καλύπτο-
νται από στρώμα μιας σπογγώδους 
ουσίας, που απορροφά το νερό. 

Τα είδη των εύκρατων περιοχών εί-
ναι πολυετή ποώδη φυτά, με σαρκώδη φύλλα και με κόν-
δυλους ή σαρκώδεις ρίζες στη βάση τους. Οι καρποί τους 
έχουν το σχήμα κάψας και περιέχουν πολλά αλλά ιδιαίτερα 
μικρά σπέρματα. Τα άνθη τους είναι μοναχικά ή σε ταξι-
ανθίες και αποτελούνται από μία ανεστραμμένη ωοθήκη, 
στην κορυφή της οποίας υπάρχουν τα πέταλα. Ο κάλυκας 
αποτελείται από 3 πεταλοειδή σέπαλα και η στεφάνη από 
3 πέταλα. Το κατώτερο πέταλο, που ονομάζεται «γλωσ-
σάριο», είναι το μεγαλύτερο και έχει στο πίσω μέρος του 
ένα μακρύ πλήκτρο. Στο γλωσσάριο αυτό, το οποίο χρησι-
μεύει ως διάδρομος προσγείωσης για έντομα, οφείλεται 
κατά κύριο λόγο η ομορφιά και η ποικιλία των ανθέων 
τους. Οι ορχιδέες γενικά χαρακτηρίζονται από αυτήν την 
πολύ ιδιάζουσα δομή, που είναι προσαρμοσμένη για την 
εντομόφιλη επικονίαση. Εκτός από τα έντομα οι ορχιδέες 
έχουν άμεση ανάγκη από τη συμβίωσή τους με μύκητες. 
Για να βλαστήσουν, τα σπέρματα των περισσοτέρων ει-
δών είναι απαραίτητο να “προσβληθούν” από μύκητες του 
γένους Rhizoctonia. Οι μύκητες αυτοί ζουν στις ρίζες του 
αρτίβλαστου, αναπτύσσονται μαζί με το φυτό, προσφέρο-
ντας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, και από την πλευρά 

τους τα φυτά, προσφέρουν το απαραί-
τητο υπόστρωμα για την ανάπτυξη των 
μυκήτων. 

Σεξουαλική μίμηση και 
εξαπάτηση
Η μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα σε με-
ρικές ορχιδέες και σε κάποια έντομα, 
τις βοηθά στην επικονίασή τους από 
αυτά. Σ’ αυτή τη διαδικασία υπάρχουν 
τρεις ρόλοι:

Αυτός που μιμείται (ορχιδέα), ο δέ-
κτης της μίμησης (π.χ. η αρσενική σφή-
κα) και ο οργανισμός που λαμβάνεται 
ως πρότυπο (η θηλυκή σφήκα). 

Εδώ, πρέπει να προσθέσουμε ότι κά-
θε είδος έχει το δικό του επικονιαστή 

και κάθε έντομο επικονιαστής έχει τη δική του ορχιδέα. 
Κάποιες ορχιδέες λοιπόν, έχουν την ικανότητα να “εξα-
πατούν” αρσενικά έντομα, με το να μιμούνται τις ιδιότητες 
των θηλυκών ατόμων. Η έλξη αυτή βασίζεται περισσότε-
ρο στο οσφρητικό τους παρά στο οπτικό τους ερέθισμα. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρσενικά έντομα δεν μπορούν 
να ξεχωρίσουν τις ορχιδέες από τα θηλυκά άτομα και κα-
τευθύνονται προς τα φυτά. Στη συνέχεια είναι ανίκανα να 
αναπαραχθούν φυσιολογικά με τα αντίστοιχα θηλυκά με 
αποτέλεσμα αρκετά θηλυκά άτομα να παραμένουν αγονι-
μοποίητα. Αυτή η συμπεριφορά των φυτών, είναι εις βάρος 
της αναπαραγωγής των εντόμων. 

Χρήσεις
Οι ορχιδέες οφείλουν το όνομα τους στο σχήμα των κονδύ-
λων τους, που μοιάζουν με όρχεις. Στην αρχαιότητα ήταν 
λουλούδια που σχετίζονταν με τους Σάτυρους και τους 
Σειληνούς, που ήταν μυθικοί συνοδοί του θεού Διονύσου. 
Έτσι στις ορχιδέες αποδίδονταν και αφροδισιακές ιδιό-
τητες. Ο Διοσκουρίδης είχε παρατηρήσει τη διαφορά στο 

Ophrys sitiaca



ΕΘ Ι Α Γ Ε   16 / 17

μέγεθος των δύο κονδύλων 
του φυτού και θεωρούσε ότι 
αν οι μεγαλύτεροι τρώγονταν 
από άνδρες, προκαλούσαν τη 
γέννηση αγοριών ενώ αν οι 
μικρότεροι τρώγονταν από 
γυναίκες, τη γέννηση κορι-
τσιών. Προφανώς η αντίλη-
ψη αυτή διασώθηκε από την 
παράδοση μέχρι τους νεο-
ελληνικούς χρόνους, όπως 
προδίδει μια άλλη ονομασία 
τους, “σερνικοβότανα”. Ορι-
σμένες ορχιδέες ονομάζονται 
“σαλέπια”, γιατί οι κόνδυλοί 

τους, αφού αποξηρανθούν και κονιορτοποιηθούν, χρησι-
μοποιούνται για την παρασκευή ενός παχύρρευστου ποτού 
που δρα ως μαλακτικό για το λαιμό (σαλέπι). Εκτός από 
φαρμακευτικές ιδιότητες, πολλά είδη έχουν μεγάλη δια-
κοσμητική αξία και πολλά τροπικά είδη καλλιεργούνται 
σε θερμοκήπια. Επίσης, κάποια είδη χρησιμοποιούνταν 
παλαιότερα στην παραγωγή κόλλας. Τέλος, οι καρποί ορι-
σμένων ειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρωματικά 
(π.χ. βανίλια).

Οι oρχιδέες στη Χίο
Στην Ευρώπη υπάρχουν 250 είδη ορχιδέων, 76 από τα οποία 
συναντάμε στη Χίο. Το νησί έχει ιδιαίτερα πλούσια χλωρί-
δα με συνολικά 1260 taxa (είδη και υποείδη). Οι βοτανικές 
καταγραφές για τη Χίο αρχίζουν το 1949 με τον Rauh. 
Στη συνέχεια έχουμε τον Meikle το 1954 και αργότερα 
την ομάδα των Πολωνών Boratynski και Ζielinski το 1987 
και 1990. Τέλος, έχουμε την ολοκληρωμένη μελέτη του 
ζεύγους Snogerup με τους Φοίτο και Καμάρη. Η μελέτη 
των ορχιδέων στο νησί ξεκίνησε το 1932 με τον Renz, με 
επόμενο σταθμό τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τους 
Golz και Reinhard. Οι έρευνες συνεχίστηκαν από τους 
Γερμανούς Henκe, Hirth και Spaeth από το 1987 μέχρι 
το 1998. Ο φυσιολάτρης Παντελής Σαλιάρης που ζει στη 
Χίο, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πληροφόρηση για 
τα φυτά αυτά. 

Η Χίος, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, αποτελεί 
συχνά το ανατολικότερο ή δυτικότερο όριο εξάπλωσης 
κάποιων ειδών, ενώ έχει να παρουσιάσει ακόμα και είδη 
που δεν παρατηρούνται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι 
ορχιδέες, φύονται σε όλο σχεδόν το νησί. Τις συναντάμε σε 
ένα ευρύ φάσμα βιοτόπων, από τις παραθαλάσσιες περι-
οχές έως και τα ψηλά βουνά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 
οι θαμνότοποι (μακκία), οι φρυγανότοποι, τα ξέφωτα σε 
δάση από πεύκα, βελανιδιές ή καστανιές, οι ελαιώνες, 
οι βραχότοποι, τα πρανή των αγρών και των δρόμων, οι 
ακαλλιέργητες εκτάσεις και τα λιβάδια. Γενικά προτιμούν 
τις ηλιόλουστες τοποθεσίες ή τις ημισκιερές θέσεις και τα 
ασβεστολιθικά εδάφη. Ορισμένα είδη όμως (όπως η Οphrys 
laxiflora και η Ο. fragrans) τα βρίσκουμε σε υγρότοπους.

H Χίος έχει ένα πολύ σύνθετο τοπογραφικό ανάγλυφο με 
υψηλότερη κορυφή το βουνό Πελίνναιο, με ύψος 1.297 μέ-
τρα. Επίσης οι κλιματολογικές διαφορές στις πλαγιές, τις 
κοιλάδες και τους χειμάρρους του νησιού, σε συνδυασμό 
με τις διαφορετικές εκθέσεις, δημιουργούν πολυάριθμα 
μικροκλίματα και ποικίλους βιότοπους. Η ανθοφορία των 
ορχιδέων στο νότιο τμήμα του νησιού λαμβάνει χώρα εβδο-
μάδες νωρίτερα απ’ ότι στις βόρειες βουνοπλαγιές. Έτσι 
ένας επισκέπτης καλύπτοντας σχετικά σύντομες αποστά-
σεις στην εποχή της μέγιστης ανθοφορίας, μπορεί να δει 
και τις πρόωρες ανθοφορίες, αλλά και τα είδη εκείνα των 
φυτών που ανθίζουν τελευταία. 

Επιπλέον, η γεωργική δραστηριότητα στη Χίο δε γίνεται 
σε εντατικό βαθμό και είναι ετερόκλητης φύσης, στοιχείο 
που έχει συμβάλει στη διατήρηση ενός μεγάλου μέρους του 
φυσικού τοπίου, των βιοτόπων και στη διατήρηση και την 
προστασία των φυτών και των ζώων. Το χαμηλό ποσοστό 
χρήσης των αγροχημικών και κυρίως εντομοκτόνων, έχει 
διατηρήσει τους μεγάλους πληθυσμούς επικονιαστών - 
εντόμων σε αφθονία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σ’ αυτή την οικογένεια των φυτών 
ανήκουν πολλά από τα σπάνια ή κινδυνεύοντα είδη και 
προστατεύονται με ειδική νομοθεσία όπως η Σύμβαση 
CITES. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη Διεθνή Σύμβαση CITES 
από το 1982, η οποία ρυθμίζει και ελέγχει το διεθνές εμπό-
ριο ειδών και μερών ή προϊόντων τους, που προέρχονται 
από την άγρια πανίδα και αυτοφυή χλωρίδα που κινδυνεύ-
ουν από εξαφάνιση. 

Στο Εργαστήριο Προστασί-
ας και Αξιοποίησης Αυτο-
φυών και Ανθοκομικών 
Ειδών του Κέντρου Γεωρ-
γικής Έρευνας Β. Ελλάδας 
φιλοξενούνται 28 είδη ορ-
χιδέων, από τα οποία 18 
είναι από τη Χίο. Μεταξύ 
αυτών υπάρχουν τα σπάνια 
Ophrys  s i t iaca,  Ο rchis 
p r o v i n c i a l i s ,  Ο p h r y s 
minutula και Οphrys ferrum-
equinum. Τα είδη αυτά, 
όπως και πολλά άλλα σπά-
νια αυτοφυή του ελλαδικού 
χώρου διατηρούνται στο χώρο του εργαστηρίου με σκοπό 
τη μελέτη, τον πολλαπλασιασμό και την εγκατάστασή τους 
στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων. 
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