
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα πειράµατα φύτρωσης παρ’ ό,τι στο φως η τελική φύτρωση παρέµεινε χαµηλή καθ’ όλη τη

διάρκεια των πειραµάτων (µεταξύ 0 και 18%, στο σύνολο των βιωσίµων σπερµάτων), τα αποτελέσµατα για

το σκοτάδι έδειξαν σταδιακή άρση του ληθάργου και αύξηση του τελικού ποσοστού φύτρωσης σε όλο το

φάσµα των διαφορετικών θερµοκρασιών. Συγκεκριµένα για το σκοτάδι, ενώ στις πρώτες συλλογές στις

αρχές του καλοκαιριού η φύτρωση δεν ξεπερνούσε το 40% στους 10 °C, το 10% στους 15 °C και το 5%
στους 20 °C, στο πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου έφτασε να αγγίζει το 95% σε όλες τις θερµοκρασίες
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια των προγραµµάτων Junicoast “∆ράσεις για την προστασία των παρακτίων αµµοθινών µε είδη Juniperus”, και MAVA “Ensuring the survival of endangered plants in the
Mediterranean” στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της φύτρωσης και του µηχανισµού άρσης του πρωτογενούς φυσιολογικού ληθάργου στα σπέρµατα του ετησίου

αγρωστώδους φυτού Triplachne nitens, ενός από τα θεµελιώδη είδη του απειλουµένου οικοτόπου προτεραιότητας των παρακτίων αµµοθινών (κωδικός: 2250*) στα Φαλάσαρνα

Χανίων. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στη δυτική ακτή της Κρήτης, στο νοµό Χανίων (Φωτογραφία 1) και είναι ενταγµένη στο δίκτυο Natura 2000 (µε κωδικό: GR4340001).Ο
οικότοπος χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από την παρουσία συστάδων Juniperus macrocarpa και η επιβίωσή του είναι στενά συνδεδεµένη µε τη διατήρηση και προστασία των

υπαρχόντων ατόµων, καθώς επίσης και των πολυάριθµων φυτικών ειδών που συνθέτουν το ευαίσθητο αυτό οικοσύστηµα (Φωτογραφία 2).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Συλλογές σπερµάτων από ώριµα άτοµα Triplachne nitens (Guss.)
Link που βρίσκονταν στο στάδιο της διασποράς σπερµάτων

(Φωτογραφίες 3 και 4) πραγµατοποιήθηκαν ανά τακτά χρονικά

διαστήµατα από τον οικότοπο των παρακτίων αµµοθινών µε είδη

Juniperus στα Φαλάσαρνα Χανίων, κατά τη διάρκεια των µηνών

καρποφορίας του είδους (τέλος Μαίου έως αρχές Σεπτεµβρίου). Στη στους 20 °C, στο πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου έφτασε να αγγίζει το 95% σε όλες τις θερµοκρασίες

(Εικόνες 1, 2 και 3). Ο χρόνος φύτρωσης (t50) ήταν µεγαλύτερος για τη φύτρωση στο φως απ’ ό,τι στο
σκοτάδι, όµως δεν υπήρξε κάποια στατιστικά σηµαντική χρονική µεταβολή ή θερµοκρασιακή συσχέτιση για

όσο διήρκεσε η µεθωρίµανση. Η Εικόνα 4 παρουσιάζει την τελική φύτρωση στους 20 °C και συνεχές

σκοτάδι, υπό την επίδραση, αφ’ ενός της φυσικής µεθωρίµανσης που συµβαίνει ενώ τα σπέρµατα

παραµένουν στο µητρικό φυτό (η οποία αντανακλάται από τη φυτρωτικότητα αµέσως µετά τη συλλογή) και
εφ’ ετέρου της επιπρόσθετης µεθωρίµανσης που συνέβη στο διάστηµα των 2 µηνών στο εργαστήριο /
ξηραντήριο. Όπως φαίνεται, η τελική φύτρωση έχει αυξηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, άλλοτε σηµαντικά και

άλλοτε όχι. Στο φως δεν υπήρξε κάποια διαφορά ως προς την ιδιαίτερα χαµηλή φυτρωτικότητα µεταξύ των

αποθηκευµένων και µη σπερµάτων, ενώ τα ποσοστά νεκρών και κενών ήταν πρακτικώς αµελητέα σε όλες τις

συλλογές που πραγµατοποιήθηκαν.

καρποφορίας του είδους (τέλος Μαίου έως αρχές Σεπτεµβρίου). Στη
συνέχεια, µετά από κάθε συλλογή, διεξήχθησαν πειράµατα φύτρωσης

χωρίς καµία προ-µεταχείριση των σπερµάτων, σε ελεγχόµενες

συνθήκες φωτισµού (είτε 12 h φως / 12 h σκοτάδι είτε συνεχές

σκοτάδι) και σταθερών θερµοκρασιών (10, 15και 20 °C). Η περίσσεια

του αρχικού συλλεχθέντος γενετικού υλικού αποθηκεύτηκε στο

ξηραντήριο (θάλαµο αφύγρανσης) για 2 µήνες, οπότε και νέα

πειράµατα φύτρωσης έλαβαν χώρα από τις τέσσερις πρώτες συλλογές

στους 20 °C σε 12 hφως / 12 hσκοτάδι και σε συνεχές σκοτάδι. Μετά

το πέρας των πειραµάτων, σε όλες τις περιπτώσεις, εξακριβώθηκε η

βιωσιµότητα των εµβρύων µε τοµή.
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Φωτογραφία 4: Ώριµα σπέρµατα

Triplachne nitens όπως φαίνονται

στο στερεοσκόπιο.
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Φωτογραφία 2: Ο οικότοπος 
προτεραιότητας. Στο βάθος 
διακρίνονται τα άτοµα 

Juniperus και οι αµµοθίνες. 

1

Φωτογραφία 1: Η περιοχή µελέτης 
στα Φαλάσαρνα Χανίων, όπως 

φαίνεται από δορυφορική εικόνα µε 
κλίµακα 1: 200 m.Επισηµαίνεται µε 
κόκκινο η περιοχή συλλογής φυτικού 

υλικού.
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Φωτογραφία 3: Ώριµα 
άτοµα Triplachne nitens
στη φάση της διασποράς 

σπερµάτων. 
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Εικόνα 4: Επίδραση της µεθωρίµανσης, διάρκειας 2 µηνών στη φύτρωση 
σπερµάτων που έχουν συλλεγεί σε διαδοχικές χρονικές στιγµές, κατά το οποίο 

επισυµβαίνει και φυσική µεθωρίµανση επί των φυτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εν συνεχεία, επιχειρείται η οικοφυσιολογική ερµηνεία της σταδιακής άρσης του πρωτογενούς φυσιολογικού ληθάργου στο υπό µελέτη φυτό, µέσω της µεθωρίµανσης στη φύση

και στο εργαστηριακό περιβάλλον. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται φωτοαναστολή της φύτρωσης σε κάθε θερµοκρασία και υπό οποιονδήποτε συνδυασµό συνθηκών, γεγονός που
µπορεί να ερµηνευθεί ως µέσο µέτρησης του βάθους, το οποίο πληροφορεί τα σπέρµατα για την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα της ταφής τους στο χώµα. Επιπλέον,
ορισµένα µήκη κύµατος, έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ικανά να µετατρέψουν µη-ληθαργικά σπέρµατα σε ληθαρικά (φωτολήθαργος). Περαιτέρω έρευνα

θα µπορούσε να διασαφηνήσει αυτό το γεγονός, µε µεταφορά µη φυτρωµένων σπερµάτων από το φως στο σκοτάδι και εκ νέου καταγραφή της φυτρωτικότητας, για να

διαπιστωθεί η φύση του ληθάργου (εάν πρόκειται για λήθαργο που έχει επιβληθεί δευτερογενώς ή όχι). Στο σκοτάδι, οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν στη φυτρωτικότητα

αφορούν κυρίως προσαρµογές που µπορούν να αποδοθούν στις υψηλές θερµοκρασίες και στη σχεδόν µηδενική βροχόπτωση που επικρατεί κατά τη διάρκεια της θερινής

περιόδου σε ένα τέτοιου είδους περιβάλλον. Σε περίπτωση µη-ληθαργικών σπερµάτων τα νεαρά αρτίβλαστα που θα φύτρωναν µετά από κάποια τυχαία διάβρεξη, δε θα

επιβίωναν στην ξηρασία των επόµενων µηνών. Ο µηχανισµός του ληθάργου, λοιπόν, χρησιµεύει ως προστασία από µια µη αντιστρεπτή «καταδικασµένη» φύτρωση, έως ότου
το φυτό βεβαιωθεί πως η κατάλληλη εποχή έχει επέλθει και ότι η επιβίωση θα είναι εξασφαλισµένη. Η περαιτέρω ερµηνεία και κατανόηση της επιβολής και χρησιµότητας του

ληθάργου, όχι µόνο θα εµπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες επιστηµονικές γνώσεις σχετικά µε τους προσαρµοστικούς µηχανισµούς και την ανάπτυξη εξειδικευµένων στρατηγηκών

για επιβίωση και διασπορά σε αντίξοες συνθήκες, αλλά η µετέπειτα διερεύνηση και αποσαφήνιση της στρατηγικής αυτής προβλέπεται να συµβάλει στο σχέδιο προστασίας και

διαχείρισης των οικοτόπων των παρακτίων αµµοθινών, όπως επίσης και στην επιτυχέστερη ex situ διατήρηση του συγκεκριµένου είδους.

Εικόνες 1 - 3:Η φυσική µεθωρίµανση σπερµάτων Triplachne nitens, επάνω στο φυτό, κατά τη διάρκεια του θέρους. Η φύτρωση στους 10, 15και 20°C, αντιστοίχως, πραγµατοποιήθηκε αµέσως
µετά τη συλλογή.
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