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Περίληψη των κυριότερων συμβουλών
•

Όλες οι συλλογές πρέπει να πραγματοποιούνται νόμιμα (βλ.ενότητα 2.1).

•

Προσεκτική προετοιμασία για το ταξίδι συλλογών (βλ.ενότητα 2).

•

Στην περίπτωση έλλειψης πληροφοριών, μία καλή αρχή είναι η συλλογή υλικού από 5 πληθυσμούς κατά μήκος
της γεωγραφικής κατανομής του taxon λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική ποικιλότητα (βλ.ενότητα 3.1 & 3.2).

•

Προσπαθήστε να συλλέξετε το λιγότερο από 50, κατά προτίμηση 200, άτομα ανά πληθυσμό, αλλά
προσαρμόσετε αυτή τη συμβουλή στη βάση των κατά περίπτωση τοπικών συνθηκών (ενότητα 3.3).

•

Να μη συλλέξετε περισσότερο από το 20% του συνόλου των ώριμων διαθέσιμων σπερμάτων (ενότητα 3.4).

•

Προσπαθήστε να συλλέξετε το λιγότερο 5.000 σπέρματα ανά καταχώριση (ενότητα 3.4).

•

Φροντίστε ώστε οι δειγματοληψίες να είναι όσο το δυνατό τυχαίες. Αλλά για μεγάλους πληθυσμούς σε
ομοιόμορφο τοπίο είναι συχνά ευκολότερο να συλλέξετε πιο συστηματικά, παίρνοντας δείγματα ανά
κανονικά διαστήματα κατά μήκος διατομών (ενότητα 3.5).

•

Διασφαλείστε μια όσο το δυνατό πιο αναλογική συμμετοχή σπερμάτων από τους πατρικούς γονότυπους (ενότητα 3.5).

•

Εκεί όπου ο αριθμός των ατόμων της συλλογής είναι μικρότερος από 20, διατηρείστε τα σπέρματα από κάθε
άτομο ξεχωριστά. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την συμβολή των πατρικών γονοτύπων στην ανανέωση (ενότητα 3.5).

•

Ελέγξτε για άδεια ή ανώριμα σπέρματα πριν τη συλλογή, ακόμη και εάν τα σπέρματα φαίνονται εξωτερικά
αποδεκτά (ενότητες 4.1 & 4.2).

•

Συλλέξτε τα σπέρματα σε πάνινες ή μη γυαλιστερές χάρτινες σακούλες. Επιλέξτε τις σακούλες προσεκτικά (ενότητα 4.1).

•

Τοποθετήστε τους σαρκώδεις καρπούς μέσα σε πλαστικές σακούλες, αφήστε τις σακούλες ανοικτές ώστε
οι καρποί να αερίζονται καλά (ενότητα 4.3c).

•

Επιλέξτε τις κατάλληλες τεχνικές συλλογής ανάλογα με το είδος φυτού (βλ.ενότητα 4.3).

•

Σπέρματα χωρίς δεδομένα είναι σχεδόν άχρηστα. Γι’ αυτό πρέπει να καταγράφονται πλήρεις πληροφορίες
για κάθε συλλογή σπερμάτων (ενότητα 5.1 & Προσάρτημα 1).

•

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πληροφορίες που καταγράφονται να είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικές
και ακόμη να είναι εύκολα κατανοητές σε μερικές δεκαετίες από σήμερα (ενότητα 5.1).

•

Είναι σημαντικό να καταγράφεται η τοποθεσία της συλλογής με τη χρήση χάρτη ή συσκευής GPS (ενότητα 5.2).

•

Η συλλογή δειγμάτων βοτανικού μουσείου (Herbarium) πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής σπερμάτων
επιτρέπει την επιβεβαίωση των ταυτοποιήσεων που έγιναν από το συλλέκτη (ενότητα 5.3).

•

Εάν η μεταφορά της συλλογής στην τράπεζα σπερμάτων απαιτεί αρκετές ημέρες, είναι σκόπιμο να ξηράνετε
τα σπέρματα πάνω σε silica gel, ξηρό ρύζι ή κάρβουνα μέσα σε ερμητικά (καλά) κλειστά πλαστικά δοχεία.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η μέση σχετική υγρασία στο περιβάλλον (ή η ισορροπημένη σχετική
υγρασία των σπερμάτων όπως προσδιορίζεται με ένα υγρασιόμετρο) είναι μεγαλύτερη του 50% (ενότητα
6).

Σε συντομία:

•
•
•
•

Η διασφάλιση της επιβίωσης των πληθυσμών των φυτών για το μέλλον είναι υψίστης σημασίας.
Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.
Καταγράψτε ό,τι κάνετε.
Μια συλλογή σπάνια είναι τέλεια - για αυτό προσέξτε τη γενετική ποικιλότητα που πιθανά αντιπροσωπεύεται
στο δείγμα σας.



1.

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

Η παγκόσμια βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ποικιλότητας των άγριων φυτών,
έχει ανεκτίμητη οικολογική, οικονομική και πολιτισμική αξία. Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται
σημαντική απώλεια της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Η γενετική διάβρωση οδήγησε πολλά είδη
στον κίνδυνο εξαφάνισης. Μια προσέγγιση-κλειδί για να ανακόψουμε αυτή τη διάβρωση είναι η
διατήρηση των φυτικών ειδών εκεί όπου αυτά φύονται (in situ διατήρηση). Ωστόσο, και η διατήρηση
των φυτών μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον (ex situ διατήρηση) έχει ένα σημαντικό
ρόλο στην εξασφάλιση της επιβίωσής τους. Αυτό αναγνωρίζεται στην Συνθήκη για τη Βιολογική
Ποικιλότητα (CBD, βλ. http://www.cbd.int), στην Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση των
Φυτών (GSPC, βλ. http://www.cbd.int/gspc/) και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Διατήρηση
των Φυτών (ESPC, βλ. http://www.plantaeuropa.org/pe-EPCS-what_it_is.htm). Σε αυτό το
εγχειρίδιο, θα περιγράψουμε τις τεχνικές συλλογής σπερμάτων για την ex situ διατήρηση άγριων
φυτών της Ευρώπης.
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διατήρηση Σπερμάτων Αυτοφυών ειδών (The European Native
Seed Conservation Network - ENSCONET, βλ. http://www.ensconet.eu) συνεργάζονται φορείς
από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετέχουν στη διατήρηση των
σπερμάτων αυτοφυών ειδών της Ευρώπης. Οι περισσότεροι φορείς είναι Τράπεζες σπερμάτων
που λειτουργούν υπό την εποπτεία εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών, όπως πανεπιστήμια ή
βοτανικοί κήποι.
Ο πρωταρχικός σκοπός της συλλογής σπερμάτων
από τα μέλη του ENSCONET είναι η μακροχρόνια
διατήρηση σε τράπεζες σπερμάτων αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων της γενετικής ποικιλότητας των πληθυσμών
αγγειόσπερμων φυτών (με προτεραιότητα να δίδεται
στα απειλούμενα είδη). Αυτά τα δείγματα μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα, σε πειράματα,
στην επανεισαγωγή, στον εμπλουτισμό αδύναμων
πληθυσμών και στην αποκατάσταση οικοτόπων. Πολλοί
από αυτούς τους πληθυσμούς απειλούνται από έναν ή
περισσότερους παράγοντες, όπως την αλλαγή χρήσεων
της γης, την αλλαγή του κλίματος και τη ρύπανση του
αέρα.
Οι μέθοδοι που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο
θα μπορούσαν να έχουν ευρεία εφαρμογή (και εκτός της
Ευρώπης), προσαρμοσμένες, όπου είναι απαραίτητο,
στις τοπικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις όπου η βιολογία
ενός είδους είναι καλά γνωστή, οι μέθοδοι μπορεί
να γίνουν πιο επακριβείς. Η ποιότητα μιας συλλογής
σπερμάτων εξαρτάται από τη εμπειρία του συλλέκτη,
τις συνθήκες στην τοποθεσία συλλογής, την ημέρα της
συλλογής και την υπάρχουσα γνώση. Αυτός ο οδηγός
επικεντρώνεται στην απόκτηση του τελευταίου.

Εικόνα 1 Linaria alpina στις Άλπεις.
(© University of Pavia)



Σύνοψη των βασικών σταδίων στη διατήρηση σπερμάτων ενός πληθυσμού-στόχου και οι
σχετικές γενετικές θεωρίες
A

D

B
C

A = Δειγματοληψία; B = Αποστολή πίσω στην τράπεζα; C = Αποθήκευση; D = Δειγματοληψία. A &
B αναπτύσσονται σε αυτό το εγχειρίδιο, C & D θα αναπτυχθούν από το ENSCONET στο εγχειρίδιο
χειρισμών.
Αυτό το εγχειρίδιο βασίσθηκε σε διάφορα άλλα κείμενα, όπως αυτά των Falk & Holsinger (1991),
Guarino, et al. (1995), Hawkes et al. (2000) και Smith et al. (2003). Τα ίδια κείμενα χρησίμευσαν
επίσης στη συγγραφή και άλλων εγχειριδίων, όπως αυτό των Bacchetta, G. et al. (2006) και αυτά
αρκετών μελών του ENSCONET, όπως του προγράμματος RBG Kew’s Millennium Seed Bank
Project (βλ. http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/fieldmanual.pdf και http://www.inia.cl/
recursosgeneticos/bancobase/semillasnativas/Documentos/m_sem.pdf).
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ των αγρίων ειδών υπάρχει συχνά σημαντική γενετική
και φυσιολογική ετερογένεια. Επιπλέον, υπάρχει μάλλον περιορισμένη γνώση σχετικά με τα
συστήματα αναπαραγωγής τους και την ωρίμανση των σπερμάτων τους. Συνεπώς, η συλλογή
σπερμάτων αγρίων ειδών αποτελεί μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι η συλλογή ενός
μάλλον ομοιόμορφου γενετικού υλικού, όπως αυτό από καλλιεργούμενα είδη για τα οποία έχουν
ήδη γραφεί περισσότερα.
Παρακαλώ σημειώστε ότι η πλειονότητα της ορολογίας που χρησιμοποιείται έχει περιγραφεί στις
προαναφερόμενες δημοσιεύσεις και στο λεξικό Elsevier’s Dictionary of Plant Genetic Resources
(1991).

1.2

Σημαντική σημείωση – Συλλογή με έγκριση και χρήση των σπερμάτων

Η συλλογή σπερμάτων είναι μια σαφώς προσδιορισμένη επιστημονική διαδικασία, η οποία
χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των φυτογενετικών πόρων.
Ωστόσο, η χωρίς έγκριση, και επομένως παράνομη, συλλογή σπερμάτων, π.χ. από το ευρύ
κοινό, μπορεί να καταστρέψει ή να απειλήσει τους φυσικούς πληθυσμούς αυτοφυών ειδών (βλ.
ενότητα 2.1).
Το ευρύ κοινό πρέπει να είναι επίσης ενήμερο για τ’ότι η συλλογή σπερμάτων και η φύτευσή
τους σε μια άλλη περιοχή μπορεί να εισάγει «ξένα» γονίδια σε γειτονικούς πληθυσμούς του
είδους. Αυτό μπορεί να επιφέρει εξασθένηση της τοπικής γενετικής δεξαμενής και να επηρεάσει
τη μελλοντική επιβίωση του είδους. Παρομοίως, πρέπει να γνωρίζει ότι η εισαγωγή ενός είδους
σε μία νέα περιοχή μπορεί να το καταστήσει ένα επικίνδυνο ζιζάνιο ή αυτό να υβριδιστεί με τα
κοντινά συγγενή του είδη, με αποτέλεσμα να χαθεί η γενετική καθαρότητα του προσβεβλημένου
πληθυσμού. Συνεπώς, τα φυτά θα πρέπει να εισάγονται στο φυσικό περιβάλλον μόνο με την
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών.


2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

2.1

Άδειες και εξουσιοδότηση

Όλες οι συλλογές πρέπει να πραγματοποιούνται νόμιμα. Όποιος ενδιαφέρεται να συλλέξει
σπέρματα θα πρέπει:

•

Να συμβουλευτεί ένα φορέα υπεύθυνο για τη συλλογή αυτοφυών σπερμάτων, πριν ξεκινήσει
οποιαδήποτε συλλογή. Για να βρείτε το σχετικό φορέα στη χώρας σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του ENSCONET (http://www.ensconet.eu) ή τους εθνικούς αντιπροσώπους για τη CBD (http://
www.cbd.int/information/nfp.shtml). Ο συντονιστής του ENSCONET (λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα
του ENSCONET) πιθανόν να μπορεί να σας συμβουλεύσει. Οι συλλέκτες μπορεί επίσης να βρουν
χρήσιμη και την έκδοση FAO International Code of Conduct for Plant Germplasm Collecting and
Transfer (Διεθνής Κώδικας Συμπεριφοράς για Συλλογή και Μεταφορά Φυτικού Γενετικού Υλικού
του FAO (http://www.fao.org/ag/agp/agps/PGR/icc/icce.htm).

•

Να λάβει άδεια από τον ιδιοκτήτη της περιοχής/ διαχειριστή της περιοχής/ τους υπεύθυνους
των εθνικών πάρκων/ και, στη περίπτωση προστατευομένων ειδών, τη σχετική δημόσια
υπηρεσία. Όταν είναι εφικτό, να λαμβάνει άδεια (άδειες) πριν την έναρξη συλλογής. Η άδεια θα
πρέπει να καλύπτει τη συλλογή σπερμάτων, δειγμάτων βοτανικού μουσείου κλπ., όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου εύρους ειδών (συμπεριλαμβανομένων και των ειδών-στόχο) (βλ.ενότητα 2.2). Η
έγκριση της άδειας μπορεί να απαιτεί χρόνο. Στο τέλος της συλλογής, θα πρέπει να θυμάται να
παραδώσει στις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες και στους ιδιοκτήτες αναφορά για τις συλλογές
που πραγματοποιήθηκαν.

•

Να ελέγξει ότι τα είδη–στόχος δεν εγγράφονται σε καταλόγους διεθνών συμβάσεων και
οδηγιών, με βάση τις οποίες αποκτούν ένα ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Οι πιο σημαντικές
είναι:

		

•
•

		

•
•

		

•

		

CITES (http://www.cites.org)
Κανονισμός του Ευρωπαικού Συμβουλίου (EC) No. 338/97 και Παραρτήματα
(http://www.ec.europa.eu/environment/cites/legis_wildlife_en.htm)
Η Σύμβαση της Βέρνης (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm)
Οδηγία των Οικοτόπων (Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43)
(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm)
Η Διεθνής Συνθήκη για τους Φυτογενετικούς Πόρους για τα Τρόφιμα και την Γεωργία
- Παράρτημα 1 (http://www.planttreaty.org/)

Να επικοινωνήσει με τις εθνικές φυτο-υγειονομικές υπηρεσίες εάν τα σπέρματα πρόκειται να
μεταφερθούν εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή σε άλλες χώρες.


2.2

Στόχοι

Στην Ευρώπη, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποστολές συλλογών στοχεύουν σε καλά
καταγεγραμμένους πληθυσμούς ειδών που αποτελούν αντικείμενο σε τοπικά, εθνικά ή
περιφερειακά σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας (βλ.για παράδειγμα, τα εθνικά σχέδια
διαχείρισης βιοποικιλότητας στη Μεγ.Βρετανία, http://www.ukbap.org.uk/, και το σχέδιο-στόχος
του ENSCONET, σε φάση ανάπτυξης ακόμη το Σεπτέμβριο 2009). Για συμβουλές στον τρόπο
επιλογής των πληθυσμών που θα συλλεχθούν, βλέπε στην ενότητα 3.2 και τους Maxted & Guarino
(2003) Ωστόσο, προσπαθήστε να επωφεληθείτε τα μέγιστα από ένα ταξίδι, συμπεριλαμβάνοντας
και δευτερεύοντες στόχους, λιγότερο επακριβείς και ανάλογα με τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
Μπορεί να κάνετε πολλά χρόνια μέχρι να ξαναεπισκεφθείτε ορισμένες απόμακρες περιοχές και
καλό θα είναι να επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να συλλέξετε ασυνήθιστα φυτά παρόλο που
δεν συμπεριλαμβάνονται στους αρχικούς στόχους σας. Έτσι, οι αιτήσεις για άδειες συλλογών θα
πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος πιθανών ειδών.

2.3

Η συγκέντρωση πληροφοριών για τα είδη που πρόκειται να συλλεχθούν

Διερευνήστε τις τοπικές και περιφερειακές χλωρίδες, καταλόγους, βάσεις δεδομένων και
μονογραφίες, με σκοπό να βρείτε λεπτομερείς περιγραφές για το πώς διαφοροποιούνται
μεταξύ τους συγγενή taxa. Η βασική αναφορά για τη χλωρίδα της Ευρώπης είναι η Flora
European (τώρα διαθέσιμη και σε CD). Επίσης αξιόλογη είναι και η:

•
•

		

•

		

•
•

Euro+Med PlantBase (http://www.emplantbase.org/home.html)
Άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες: the Global Biodiversity Information Facility
(http://www.gbif.org)
EDIT Specimen and observation explorer for taxonomists (http://search.biocase.
org/edit/)
Royal Botanic Gardens, Kew (http://www.kew.org)
Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.)

Βοτανικά μουσεία και κέντρα φυτογενετικών πόρων αποτελούν χρήσιμες πηγές πληροφοριών
για να βρείτε ακριβείς τοποθεσίες και φαινολογικά δεδομένα (άνθιση, χρόνος ωρίμανσης
σπερμάτων). Ωστόσο, ο συλλέκτης πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα φαινολογικά δεδομένα
θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από αρκετές αναφορές, ειδικά όταν τα δεδομένα είναι παλιά.
Επειδή πολλά δείγματα βοτανικών μουσείων συλλέγονται κατά την περίοδο της άνθησης, είναι
πιθανό να μη υπάρχουν ενδείξεις για την περίοδο της καρποφορίας, αλλά θα μπορούσαν να
γίνουν εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ποωδών ειδών της ΒΔ Ευρώπης,
επιπλέον 1,5-2 μήνες είναι μια χρήσιμη υπόδειξη για το χρόνο μεταξύ της πλήρους άνθησης
και της πλήρους καρποφορίας (βλ.Παράρτημα 3). Ωστόσο, ο συλλέκτης πρέπει να γνωρίζει
τις πιθανές διακυμάνσεις των περιόδων άνθησης και καρποφορίας: 1 ή 2 εβδομάδες είναι η
απόκλιση στη Μεσογειακή περιοχή εξαιτίας ετήσιων εναλλαγών του κλίματος. Αυτό μπορεί να
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για είδη που εμφανίζουν ταυτόχρονη και μικρή περίοδο διασποράς
σπερμάτων.


Ακόμη, οι συλλέκτες πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τις προαναφερόμενες πηγές
και για άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά για τα είδη-στόχο, όπως το αναπαραγωγικό σύστημα,
συμπεριλαμβανομένης της απόμιξης (βλ. για παράδειγμα Fryxell, 1957 και σημειώστε ότι μία
σχετική βάση δεδομένων αναπτύσσεται από τα RBG Kew), επίπεδο πλοϊδίας και στρατηγικές
διασποράς (βλ.ενότητα 3). Είναι επίσης χρήσιμες και οι πληροφορίες για πιθανές ασθένειες
ή προσβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα φυτά-στόχο. Οι συλλέκτες θα πρέπει
επίσης να ελέγξουν αν τα είδη-στόχος έχουν σπέρματα ανθεκτικά στην ξήρανση και συνεπώς,
αν είναι ικανά για μακροχρόνια αποθήκευση. Μία σχετική πηγή είναι η Πληροφοριακή Βάση
Δεδομένων για τα Σπέρματα (Seed Information Database) που διαχειρίζονται τα RBG Kew
(http://www.kew.org/data/sid/). Γενικά, μεγάλα, σαρκώδη σπέρματα, με λεπτό σπερματικό
περίβλημα από μακρόβια πολυετή ξυλώδη είδη είναι πιθανόν αιρετικά (μη ορθόδοξα). Οι
τοπικοί εμπειρογνώμονες θα μπορούσαν να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες.
Σίγουρα, θα δείτε μεγάλες διαφορές μεταξύ διαφόρων ειδών, σχετικά με τις υπάρχουσες
γνώσεις για τη γεωγραφική κατανομή και τους γνωστούς πληθυσμούς τους. Οι τοπικοί
βοτανικοί και οι οικολόγοι φυτών θα έχουν πάντα πιο λεπτομερή γνώση. Σε περίπτωση
έλλειψης σχετικής βοήθειας, μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες πηγές άλλου είδους, όπως
προγράμματα παρακολούθησης (για σπάνια είδη), οικο – γεωγραφικές μελέτες (σπάνια
προσβάσιμες), κατάλογοι (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο), δείγματα βοτανικών μουσείων (που
δίδουν μία ιστορική άποψη της κατανομής), χωρολογικές ερμηνείες σε βοτανικά επιστημονικά
περιοδικά και χάρτες κατανομής σε χλωρίδες. Ορισμένοι χάρτες αποτυπώνουν την κατανομή
των ειδών με μεγάλη λεπτομέρεια και μπορεί να είναι διαθέσιμοι και σε ηλεκτρονική μορφή
ώστε να είναι δυνατό να ενσωματωθούν σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(Geographical Information Systems – GIS) – όπως για παράδειγμα στην Ισπανία http://
www.programanthos.org Με τη χρήση εδαφο - κλιματικών δεδομένων σε συνδυασμό με
την ισχύουσα γεωγραφική κατανομή ενός είδους, το GIS μπορεί να μας δώσει μοντέλα‘προβλέψεις’ για άλλες πιθανές περιοχές εύρεσης του είδους (βλ. για παράδειγμα Moat &
Smith, 2003).

2.4

Προετοιμασίες πριν από ένα ταξίδι συλλογής

Εφόσον είναι δυνατόν, πραγματοποιείστε μια αρχική επίσκεψη στην περιοχή (ή ρωτήστε τους
τοπικούς συνεργάτες) ώστε να εντοπίσετε και να προσδιορίσετε την έκταση του πληθυσμού,
να επιβεβαιώστε την ταυτοποίησή του όταν υπάρχουν άνθη και να εκτιμήσετε την κατάλληλη
ημερομηνία για την συλλογή των σπερμάτων. Μπορεί ακόμα να είναι μία ευκαιρία να
συλλέξετε ένα δείγμα βοτανικού μουσείου στην άνθηση ή να σημαδέψετε τα άτομα από τα
οποία θα συλλέξετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα σπάνια είδη, φυτά τα οποία δεν είναι
ευδιάκριτα στο πεδίο κατά την διάρκεια της καρποφορίας και μπορεί να συγχέονται με άλλα
είδη που καρποφορούν στην ίδια περιοχή. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη σήμανση ανάλογα
με τη βιομορφή κάθε φυτού και συμπληρώστε τα δεδομένα σας με τη χρήση Γεωγραφικού
Συστήματος Θεσιθεσίας (Geographical Positioning System -GPS) και με πρόχειρους χάρτες
της μικρο-περιοχής.



Εάν ένα τέτοιο προπαρασκευαστικό ταξίδι δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να εκτιμήσετε το
χρόνο καρποφορίας είτε λαμβάνοντας πληροφορίες από δεδομένα βοτανικού μουσείου (δείτε
παραπάνω), είτε επικοινωνώντας με βοτανικούς της περιοχής. Μελλοντικά, η δορυφορική
απεικόνιση της βλάστησης, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στη μελέτη της κατάστασης
της βλάστησης (πχ. ξηρή βλάστηση) και να βοηθήσει στον προσδιορισμό του χρόνου της
συλλογής σπερμάτων.
Μελετείστε χάρτες της περιοχής και αναπτύξτε ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για το ταξίδι
συλλογής. Εφόσον είναι εφικτό, σχεδιάστε το ταξίδι, σημειώνοντας την κατανομή των ειδών
με τη χρήση GIS (βλ. 2.3) για πληθυσμούς που έχουν μαρκαριστεί προφορικά (βλ. 3.1 & 3.2)
συσχετίστέ τα με πιθανές διαδρομές, και στις απομονωμένες περιοχές, με σταθμούς διαμονής
και υπηρεσιών. Είναι δυνατόν να λάβετε λεπτομερή κλιματικά δεδομένα και πρόσφατα δελτία
καιρού (ιδιαίτερα σημαντικά όταν συλλέγετε σε ορεινές περιοχές) από το διαδίκτυο, για τα
περισσότερα μέρη στην Ευρώπη. Σκεφτείτε εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση ανάγκης και
πάρτε μαζί σας τους κατάλληλους αριθμούς τηλεφώνων. Σε περίπτωση που το τηλεφωνικό
σήμα είναι περιορισμένο, η επικοινωνία με ασύρματο (radio) μπορεί να είναι απαραίτητη. Μη
συλλέγετε μόνοι σας σε απομονωμένες περιοχές. Τοπικοί οδηγοί βουνού μπορεί να αποβούν
ανεκτίμητοι για την αποφυγή προβλημάτων. Πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι συλλογών, ενημερώστε
για το δρομολόγιό σας κάποιον ο οποίος θα πάρει τα κατάλληλα μέτρα όταν η τακτική επαφή
μαζί του διακοπεί.
Ένας κατάλογος του πιθανού εξοπλισμού για το ταξίδι περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 4.

Εικόνα 2 Χρήση του GPS και χαρτών για το σχεδιασμό
της συλλογής. (© University of Pavia)
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ΣΥΛΛΟΓΗ

Επεξηγηματική σημείωση: όλες οι παρατηρήσεις για τη συλλογή έχουν συγκεντρωθεί μαζί σε αυτήν
την ενότητα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των πληθυσμών
που θα συλλεχθούν (ενότητα 3.1) και η επιλογή των τοποθεσιών, μπορεί ν’ αναφέρονται και στην
ενότητα του Σχεδιασμού (ενότητα 2).

3.1

Αριθμός πληθυσμών για συλλογή

Σε έναν ιδεατό κόσμο με απεριόριστους πόρους, θα ήταν ενδεδειγμένο να συλλέγονται όλοι οι
πληθυσμοί που βρίσκονται μέσα στα όρια της κατανομής ενός taxon, ώστε να διασφαλιστεί ότι
συλλέχθηκε πλήρως η γενετική ποικιλότητά του. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι εφικτό
παρά μόνο για τα πιο περιορισμένα είδη των οποίων όλοι οι πληθυσμοί είναι γνωστοί. Συνεπώς,
η απόφαση για το πόσοι πληθυσμοί συλλέγονται, εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους,
το είδος στο οποίο αναφερόμαστε και τις ανάγκες του προγράμματος συλλογής. Σε μερικές
περιπτώσεις, λεπτομέρειες όπως το αναπαραγωγικό σύστημα, οι οικολογικές ιδιαιτερότητες και
η λεπτομερής κατανομή μπορεί να είναι γνωστά και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη
ροή της γενετικής ποικιλότητας και τον αριθμό των πληθυσμών που θα πρέπει να συλλεχθούν.
Για παράδειγμα, ανεμογαμή πολυετή ξυλώδη είδη, που γονιμοποιούνται με σταυρεπικονίαση,
έχουν ένα μεγάλο ποσοστό της γενετικής τους ποικιλότητας μέσα σε κάθε πληθυσμό τους. Σαν
αποτέλεσμα, είναι πιο λίγοι οι πληθυσμοί που απαιτείται να συλλεχθούν από ό,τι στην περίπτωση
των αυτογονιμοποιούμενων ετήσιων ειδών όπου ένα μεγάλο μέρος της γενετικής ποικιλότητας
βρίσκεται κατανεμημένο μεταξύ των πληθυσμών (βλ. Hamrick et al., 1991). Παρόμοια, μία πολύ
διασπασμένη κατανομή ενός είδους που οδηγεί σε απομονωμένους πληθυσμούς, υποδεικνύει
ότι πιθανόν υπάρχει γενετική διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των πληθυσμών. Όσες περισσότερες
χειροπιαστές πληροφορίες έχουν οι συλλέκτες (βλ.ενότητα 2.3), τόσο καλύτερη είναι η απόφασή
τους σε σχέση με το σχεδιασμό της συλλογής. Ωστόσο, οι συλλέκτες εργάζονται, ολοένα και
πιο συχνά, μέσα σε συνθήκες γρήγορης εξαφάνισης των πληθυσμών και με σχετικά πενιχρούς
πόρους. Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει κάποια καλύτερη γνώμη, μία καλή αρχή θα ήταν να πάρετε
δείγματα από πέντε πληθυσμούς (βλ. Falk & Holsinger, 1991) κατά μήκος της γεωγραφικής

Εικόνα 3 Οι πληθυσμοί των άγριων φυτών σπάνια είναι τόσο ομοιόμορφοι και διακριτοί όσο
αυτός ο αγρός με παπαρούνες Papaver rhoeas. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε
να γίνει συστηματική συλλογή κατά μήκος διατομών. Συγκρίνετε αυτό με την περίπτωση
στην Εικόνα 11. (© RBG Kew)



κατανομής του taxon. Δεδομένα από τέσσερα παγκοσμίως σπάνια taxa (Neel & Cummings, 2003)
έδειξαν ότι πέντε πληθυσμοί θα μπορούσαν να καλύψουν κατά μέσο όρο το 67-83% όλων των
αλληλόμορφων. Ωστόσο, εκτός από την περίπτωση των ειδών με πολύ λίγους πληθυσμούς,
η στόχευση σε πέντε μόνο πληθυσμούς δεν θα δώσει πλήρη κάλυψη. Οι Guerrant et al. (2004)
συνιστούν έως 50 πληθυσμούς για να επιτευχθεί πλήρης κάλυψη, ενώ αναγνωρίζουν ότι ίσως αυτό
ν’ απαιτήσει για μεγάλη χρονική περίοδο για να ολοκληρωθεί. Σε μερικές περιπτώσεις, διαφορές
στην οικολογία του πεδίου σε οικολογικό εύρος (υψόμετρο, τύπος πετρώματος κλπ), θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη. Για περισσότερη συζήτηση σχετικά με την επιλογή των πληθυσμών, (βλ.
ενότητα 3.2) Είναι φανερό ότι όσο λιγότεροι είναι οι πληθυσμοί που συλλέγονται, τόσο λιγότερη
είναι η γενετική ποικιλότητα που καλύπτεται. Η επιλογή των πληθυσμών που πρόκειται να
συλλεχθούν θα πρέπει να ακολουθεί τόσο οικονομικά (απόσταση από τη βάση και χρόνος για τη
συλλογή), όσο και οικο – γεωγραφικά κριτήρια.
Αμέσως μετά την άφιξη σε μια περιοχή συλλογής, είναι σημαντικό να γίνει αρχικά μια γρήγορη
βολιδοσκόπηση για την έκταση και την κατανομή των ειδών στην περιοχή. Το ερώτημα που θα
προκύψει είναι «πού τελειώνει ο ένας πληθυσμός και από που αρχίζει ο άλλος;». Θεωρητικά, οι
συλλέκτες θα επιθυμούσαν να διατηρήσουν τα δείγματα των πληθυσμών ξεχωριστά. Η συνένωση
των δειγμάτων θα είχε σαν αποτέλεσμα πολύτιμες γενετικές διαφορές να χαθούν. Πολύς χρόνος
θα αναλωθεί στον προβληματισμό αυτό. Επομένως, οι συλλέκτες θα πρέπει να έχουν μία
πρακτική προσέγγιση και να οδηγούνται από τις γνώσεις τους για το είδος και τις βασικές αρχές
της γενετικής πληθυσμών.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχει πρόβλημα να συλλέγετε μέσα σε έναν πληθυσμό μέχρι να εντοπίσετε ένα
φανερό φράγμα στην ανταλλαγή γενετικού υλικού (το οποίο να οδηγεί σε γενετική απομόνωση).
Τότε θα ήταν χρήσιμο να διατηρήσετε ξεχωριστά τα δείγματα που προέρχονται από την μία ή την
άλλη μεριά του φράγματος. Η φύση αυτών των φραγμάτων εξαρτάται από τη μέθοδο διασποράς
της γύρης και των σπερμάτων του είδους. Περιστασιακά, κάποια γύρη ή σπέρματα μπορεί να
ταξιδέψουν σε ακραίες αποστάσεις, αλλά στην περίπτωση που αυτό συμβεί η γενετική επίπτωση
στον πληθυσμό-δέκτη υποτίθεται ότι υπερκεράζεται από την τοπική παραγωγή γύρης και
σπερμάτων. Επειδή, η απόλυτη απομόνωση θα είναι σπάνια, μία μικρή περίπτωση ανταλλαγής
πάντα θα υπάρχει. Το μεγαλύτερο μέρος της διασποράς συνήθως θα περιορίζεται τοπικά. Για
παράδειγμα, τα περισσότερα σπέρματα διασπείρονται σε απόσταση λιγότερη των 100 m (Cain et
al., 2000). Η γύρη που διαδίδεται με τον άνεμο ή τα ζώα είναι δυνατόν να ταξιδέψει σε μεγαλύτερες
αποστάσεις. Σαν μία πρακτική προσέγγιση, και όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για
τη διασπορά των ειδών-στόχο ή το ιστορικό και σημερινό μοντέλο κατανομής τους (συνήθης
περίπτωση), τα όρια δύο γειτονικών πληθυσμών μπορούν να καθοριστούν αυθαίρετα, όταν
μεταξύ τους και σε απόσταση 10 km δεν υπάρχουν άτομα. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει το εξής
πλεονέκτημα: οι διαφορές στη γεωγραφική θέση των δύο περιοχών που απέχουν 10 km μεταξύ
τους θα είναι πολύ σημαντικές για τους συλλέκτες.
Εντός των πληθυσμών, μπορεί να υπάρχουν γενετικές διαφορές που οφείλονται σε επιλογή
από την οικολογική ποικιλότητα του οικότοπου. Η διατήρηση ξεχωριστών δειγμάτων αυτής της
οικοτυπικής ποικιλότητας (στρωματοποιημένη μέθοδος συλλογής– βλ. 3.3) μπορεί να είναι
σημαντική σε προγράμματα επανεισαγωγής ειδών στη φύση. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα ήταν
φρόνιμο να διατηρείτε ξεχωριστά όλους τους εμφανείς τύπους πλοϊδίας.
Τέλος, υπάρχουν δύο ακόμη επισημάνσεις. Είναι σημαντικό να ελέγξετε αν ο πληθυσμός είναι
αυτοφυής και δεν έχει φυτευτεί και εάν δεν είναι φανερά υβριδισμένος. Οι συλλέκτες πρέπει ακόμη
να θυμούνται ότι τα δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό θα είναι χρήσιμα σε μελλοντικές μελέτες
για τη διατήρηση τους (βλ.ενότητα 5.1).


3.2

Επιλογή των πληθυσμών (περιοχές συλλογής)

Η κύρια πρόκληση όταν σχεδιάζεται μία αποστολή συλλογής είναι η επιλογή των πληθυσμών
που θα συλλεχθούν, ώστε να μεγιστοποιείται η γενετική ποικιλότητα που συλλέγεται (Neel
& Cummings, 2003; Groves, 2003). Η γενετική ποικιλότητα ενός πληθυσμού εξαρτάται από
παράγοντες κληρονομικότητας, όπως το αναπαραγωγικό σύστημα και το μέγεθος του, αλλά και
από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Οι διαφορές στις περιβαλλοντικές
συνθήκες σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες φαίνεται να επιβάλλουν διαφορετικές
πιέσεις επιλογής στους διαφορετικούς πληθυσμούς του ίδιου taxon-στόχο και έτσι προάγεται
η γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τους. Έτσι, όταν χωρίζουμε την υπό μελέτη περιοχή σε
τομείς, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα οικο – γεωγραφικά δεδομένα, και υποθέτουμε ότι όσο πιο
απόμακροι και περιβαλλοντικά διαφορετικοί είναι δύο πληθυσμοί, τόσο περισσότερες γενετικές
διαφορές θα έχουν, είναι πιθανό να δημιουργήσουμε μια ομάδα με τομείς της περιοχής στους
οποίους θεωρούμε ότι οι πληθυσμοί που βρίσκονται μέσα στον ίδιο τομέα θα έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά προσαρμογής. Τέλος, και άλλα κριτήρια, όπως η απειλή, θα μπορούσαν επίσης
να ληφθούν υπόψη μαζί με αυτές τις πληροφορίες. Οι Maxted et al. (1995) περιγράφουν τη χρήση
των οικο-γεωγραφικών καταγραφών στην επιλογή των περιοχών συλλογής, ενώ η χρήση της
γονιδιο-οικολογικής ζώνωσης περιγράφεται από τους Dulloo et al. (2008). Εκτενείς πληροφορίες
μπορεί ακόμη να βρεθούν στους Bacchetta et al. (2008).
Η επίδραση του περιβάλλοντος στα φυτικά είδη είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα έπρεπε σήμερα
να λαμβάνεται υπόψη στις στρατηγικές συλλογής με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (Geographic Information Systems, GIS) (Draper et al., 2003; Draper et al., 2004).
Το GIS είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο στο χαρακτηρισμό περιβαλλοντικών στοιχείων των
περιοχών προέλευσης των δειγμάτων, που συνεισφέρει σε μια περισσότερο επιτυχή μελλοντική
χρήση του υλικού. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των συλλογών,
η μείωση του κόστους των αποστολών συλλογής και η αύξηση της γενετικής ποικιλότητας των
δειγμάτων των ειδών.

3.3

Ελάχιστος αριθμός ατόμων για συλλογή

Ο γενικός κανόνας είναι ότι προσπαθούμε να συλλέγουμε από όσο το δυνατό περισσότερα άτομα,
χωρίς να κινδυνεύσει ο πληθυσμός. Να συλλέγετε τυχαία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη περιοχή.
Εάν υπάρχει αισθητή ποικιλομορφία στον οικότοπο, επιλέξτε την στρωματοποιημένη μέθοδο
συλλογής, έτσι ώστε τα σπέρματα από κάθε οικότυπο να διατηρηθούν ξεχωριστά (βλ.επίσης 3.1
& 3.5).
Υπάρχουν αρκετές υποδείξεις στη βιβλιογραφία σχετικά με τη συλλογή των φυτογενετικών πόρων.
Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από εργασίες σε καλλιεργούμενα φυτά από τους Marshall
& Brown (1975) οι οποίοι προτείνουν την κάλυψη τουλάχιστον ενός αντιγράφου για το 95% των
αλληλομόρφων που υπάρχουν σε συχνότητα μεγαλύτερη του 5% στον πληθυσμό-στόχο. Για να το
πετύχουν αυτό, αυτοί εκτιμούν ότι ο ελάχιστος αριθμός τυχαία επιλεγμένων ατόμων για συλλογή
θα πρέπει να είναι 30 (σε σταυρο-γονιμοποιούμενα είδη) ή 59 (σε αυτό-γονιμοποιούμενα είδη).
Επειδή το σύστημα γονιμοποίησης μπορεί να μην είναι γνωστό, η συλλογή από 50 άτομα ενός
πληθυσμού προτείνεται ως σημείο αναφοράς. Το Kέντρο για τη Διατήρηση Φυτών στις ΗΠΑ (Center
for Plant Conservation, USA) προτείνει την συλλογή μεταξύ 10-50 φυτών ανά πληθυσμό (Falk
& Holsinger 1991).Ωστόσο, οι παραπάνω υποδείξεις για την κάλυψη ενός μόνο αντιγράφου των
αλληλόμορφων φαίνεται ότι σχετίζεται περισσότερο με τη συλλογή υλικού για τη γενετική βελτίωση
καλλιεργούμενων ειδών παρά με το γενικό πλαίσιο διατήρησης της φύσης. Όταν απαιτείται υλικό
για προγράμματα επανεγκατάστασης πληθυσμών, η προσαρμογή φαίνεται να είναι βέλτιστη όταν
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Εικόνα 4 Κατά την οργάνωση των ομάδων
συλλογών είναι σημαντικό να διασφαλίζεται
ισόρροπη συλλογή για όλους τους πληθυσμούς.
(© National Botanic Garden of Belgium & ©
Institute of Botany, Bulgaria)

οι συχνότητες των αλληλόμορφων στο δείγμα
είναι παραπλήσιες με αυτές που υπήρχαν
παλιά στον αρχικό πληθυσμό στην περιοχή.
Σε περιπτώσεις που συλλέγουμε υλικό με
σκοπό την αντιπροσώπευση της συχνότητας
αλληλόμορφων σε ένα μεγάλο πληθυσμό,
οι Marshall & Brown (1983) προτείνουν τη
συλλογή από 200 άτομα και για τα σταυρο-γονιμοποιούμενα είδη, το ελάχιστο πέντε σπέρματα
ανά φυτό. Για υποδείξεις σχετικά με συλλογές για δράσεις αποκατάστασης σε μεγάλη έκταση, δείτε
επίσης τους Broadhurst et al. (2008).
Θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τις γενετικές συνέπειες ανάλογα με το μέγεθος του
δείγματός μας και το σύστημα γονιμοποίησης του είδους (βλ.Παράρτημα 5). Να προσέχετε τον
αριθμό σπερμάτων που συλλέγετε και τους περιορισμούς που προτείνονται για την αναλογία
του πληθυσμού προς συλλογή (βλ.ενότητα 3.4). Μην παραβλέψετε την πιθανότητα ένας
πληθυσμός ατόμων να είναι στην πραγματικότητα ένα άτομο το οποίο έχει απλωθεί με ριζώματα ή
παραφυάδες, και ελέγξτε για αυτό. Εάν υπάρχει αμφιβολία, γράψτε σχετική σημείωση στη φόρμα
συλλογής.
Ανακεφαλαιώνοντας: προσπαθείτε να συλλέγετε το ελάχιστο από 50 και κατά προτίμηση από 200
φυτά, αλλά προσαρμόστε αυτή την υπόδειξη ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (όπως πολύ μικρό
μέγεθος πληθυσμών, ετήσια είδη, μακρόβια πολυετή είδη, προσβασιμότητα, χρόνος και πιθανή
χρήση). Η συλλογή σπερμάτων είναι η ‘τέχνη του δυνατού’. Συχνά, είναι πρακτικά αδύνατη η
συλλογή ενός μεγάλου δείγματος στο πεδίο (βλ.υπόδειξη στο κεφ. 3.5 σχετικά με τη διατήρηση
ξεχωριστών συλλογών σπερμάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον το δείγμα έχει καθαριστεί
και φυλαχτεί, πρέπει να χρησιμοποιείται λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να έχει ένα
περιορισμένο γενετικό υπόβαθρο.
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3.4 Αριθμός σπερμάτων ανά φυτό και συνολική ποσότητα σπερμάτων στο
δείγμα
Ο αριθμός των σπερμάτων που συλλέγονται από κάθε φυτό έχει γενετικές επιπτώσεις σε ορισμένες
περιπτώσεις (βλ.ενότητα 3.3) και επίσης, επηρεάζει τη συνολική ποσότητα των σπερμάτων σε ένα
δείγμα.
Η επιβίωση των περισσότερων φυτικών πληθυσμών εξαρτάται από την παραγωγή σπερμάτων
ενός έτους που είναι διαθέσιμα για το επόμενο έτος(ή έτη). Αυτό είναι πιο έντονο στα ετήσια
είδη και λιγότερο στα μακρόβια πολυετή είδη. Με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους
για τη μελλοντική επιβίωση των πληθυσμών των φυτών, και ιδιαίτερα στην περίπτωση των
απειλούμενων ειδών με μικρούς πληθυσμούς, δεν πρέπει να συλλέγουμε περισσότερο από
το 20% του συνόλου των διαθέσιμων ώριμων σπερμάτων την ημέρα της συλλογής (βλ. Way,
2003). Ακόμη, αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες συλλογές ενός είδους από την ίδια περιοχή για
δύο συνεχόμενα έτη, εκτός εάν περιορίσετε την ποσότητα των σπερμάτων πολύ κάτω το επίπεδο
του 20% για κάθε έτος. Οι Guerrant et al. (2004) προτείνουν χαμηλά επίπεδα στην ποσότητα των
συλλογών τα οποία θα κατανέμονται σε διάφορες εποχές. Είναι φανερό, ότι αυτοί οι κανόνες δεν
εφαρμόζονται όταν ο πληθυσμός είναι στα πρόθυρα εξαφάνισης (πχ λόγω οικιστικής ανάπτυξης).
Προσπαθήστε να μαζέψετε αρκετά σπέρματα (βλ.Παράρτημα 6) έτσι ώστε να έχετε μια συλλογή για
διατήρηση χωρίς να απαιτείται αναπαραγωγή των σπερμάτων (με όλα τα επακόλουθα προβλήματα
της γενετικής επιλογής, του κόστους και της απώλειας). Γενική συμβουλή: προσπαθήστε να
μαζέψετε το ελάχιστο 5.000 σπέρματα ανά σπορομερίδα. Στην περίπτωση των πολύ μικρών
πληθυσμών, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά σχετικά με την αναγκαιότητα της συλλογής. Στο.
Παράρτημα 7 δίνεται βοήθεια για τον υπολογισμό του αριθμού των σπερμάτων που συλλέχθηκαν
ανάλογα με τον όγκο τους. Όταν διατηρούνται μικρές ποσότητες σπερμάτων από κινδυνεύοντα
είδη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ελάχιστη ποσότητα για τον περιοδικό έλεγχο βιωσιμότητας.

3.5

Μέθοδος συλλογής

Η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό τυχαία, γνωρίζοντας ότι δεν είναι και τόσο
εύκολη μια εξ’ολοκλήρου τυχαία συλλογή. Για αυτόν το λόγο, για μεγάλους πληθυσμούς σε
ομοιόμορφο περιβάλλον, μπορεί να επιτευχθεί μια καλή δειγματοληψία με ένα περισσότερο
συστηματικό τρόπο, συλλέγοντας ανά κανονικά διαστήματα κατά μήκος διατομών. Αυτό μπορεί
να γίνει συλλέγοντας, για παράδειγμα, ανά τρία βήματα σε μια δεδομένη κατεύθυνση/διατομή,
και μετά επανάληψη της διαδικασίας, κάθε τρία βήματα. Εάν συμμετέχει μία ομάδα ατόμων,
τότε ο κάθε συλλέκτης μπορεί να επιλέξει μια διαφορετική διατομή. Οποιαδήποτε μέθοδο και αν
χρησιμοποιείτε, αποφύγετε τη μεροληπτική συλλογή (π.χ. τη συλλογή από άτομα με βάση την
εμφάνισή τους).
Μια συλλογή σπερμάτων πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα περιλαμβάνει την περισσότερο αναλογική
αντιπροσώπευση των πατρικών γονοτύπων. Μην μπείτε στον πειρασμό να συλλέξετε μεγαλύτερες
ποσότητες από φυτά που διαθέτουν πολλά σπέρματα καθώς αυτό θα επηρεάσει τη γενετική
σύσταση του δείγματος.
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των φυτών που θα συλλεχθούν είναι λιγότερος από 20,
διατηρείστε τα σπέρματα από διαφορετικά φυτά ξεχωριστά. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την
συνεισφορά των πατρικών γονότυπων κατά την ανανέωση. Ωστόσο, σημειώστε ότι θα έχετε
περισσότερη εργασία στους μετέπειτα χειρισμούς όταν θα έχετε πολλά υπο-δείγματα από μία
συλλογή.
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Συνήθως μεγάλη έμφαση δίνεται σχετικά με την χωρική κατανομή των συλλογών ανάμεσα
στα φυτά. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίπτωση της χωρικής κατανομής της
δειγματοληψίας σε κάθε φυτό ξεχωριστά. Μπορεί να υπάρχουν σημαντικές γενετικές διαφορές
καθώς και διαφορές στην ωρίμανση μεταξύ σπερμάτων από διαφορετικά μέρη μίας ταξικαρπίας
του ίδιου φυτού. Για παράδειγμα, στο Digitalis, τα σπέρματα από την βάση της ταξικαρπίας
σχετίζονται με πιο πρώιμη άνθιση και επικονίαση από ό,τι εκείνα στην κορυφή. Στα Apiaceae,
οι εξωτερικοί καρποί θα ωριμάσουν νωρίτερα από τους εσωτερικούς. Η συλλογή κατά μήκος
των σκιάδιων θα είναι καλύτερη αφού θα αποφευχθούν ανώριμα ή πολύ παλιά σπέρματα (βλ.
ενότητα 4.2).
Οι χρονικές επιπτώσεις επίσης μιας συλλογής μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα,
μια δειγματοληψία νωρίς ή αργά στην εποχή θα επηρεάσει αντίστοιχα τους γονότυπους
που διατηρούνται σε σχέση με την ποικιλότητα των αλληλομόρφων και τις συχνότητες των
αλληλομόρφων. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την προσαρμογή του δείγματος σε περίπτωση
επανεισαγωγής. Εάν η δειγματοληψία από τον ίδιο πληθυσμό πραγματοποιηθεί αρκετές φορές
μέσα στην ίδια εποχή, τότε οι ποσότητες των σπερμάτων που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να είναι περιορισμένες έτσι ώστε μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής σπερμάτων να
συλλεχθεί (βλ.ενότητα 3.4 πιο πάνω). Η διαφορά μεταξύ των συλλογών σε διαφορετικές εποχές
μπορεί να είναι επίσης σημαντική, ειδικά στην περίπτωση των ετήσιων ή βραχύβιων ειδών με
πολύ έντονη δυναμική πληθυσμών. Τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες συλλογές είναι ίσως
καλύτερα να διατηρούνται ξεχωριστά ώστε να αποφευχθεί η ανάμειξη των «νέων» με τα «παλιά»
σπέρματα- μπορούν όμως να αναμειχθούν για κάποια περίπτωση χρήσης ή ανανέωσης. Ωστόσο,
οι συλλέκτες μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Συνεπώς,
μια τέτοια επίδραση της χρονικής στιγμής συλλογής (σε σχέση με την εποχή) θα πρέπει να
σημειώνεται και να γίνεται αποδεκτή.

Εικόνα 5 Μη συγχρονισμένη ωρίμανση στο Papaver alpinum. (© University of Pavia)
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4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

4.1

Γενικές παρατηρήσεις

Ελέγξτε για άδεια ή ανώριμα σπέρματα πριν τη συλλογή, ακόμη και εάν τα σπέρματα φαίνονται
εξωτερικά καλά (αποδεκτά). Διαχωρίστε τους καρπούς και συνθλίψτε ή κόψτε ένα μικρό αριθμό
σπερμάτων (βλ. ενότητα 4.2). Σε ορισμένες οικογένειες όπως στα Fabaceae τα σπέρματά τους
συχνά προσβάλλονται από έντομα, ενώ στα Asteraceae και Poaceae έχουν άδεια κατά κανόνα
σπέρματα (βλ.Παράρτημα 8). Εάν είναι δυνατόν, αντισταθμίστε αυτές τις απώλειες με πρόσθετη
συλλογή.
Για να αποφύγετε μεικτές συλλογές, φυλάξτε ένα δείγμα αναφοράς. Εάν περισσότερα του ενός
άτομα συλλέγουν, βεβαιωθείτε ότι σε όλους είναι κατανοητό για το τι και για το από πού αυτοί
συλλέγουν (για να εξασφαλίστε ομοιόμορφη κάλυψη).
Συλλέξτε σπέρματα μέσα σε καλά σημασμένες πάνινες ή μη- γυαλιστερές χάρτινες σακούλες.
Επιλέγετε τις σακούλες προσεκτικά. Για παράδειγμα, στη περίπτωση που συλλέγεται μικρά
σπέρματα σαν σκόνη, μία χάρτινη σακούλα είναι περισσότερο ενδεδειγμένη, καθώς μετέπειτα
μπορεί να είναι αδύνατο να καθαριστεί η πάνινη σακούλα. Παρόμοια, μπορεί να χάσετε πολύ
χρόνο προσπαθώντας να βγάλετε τα μακριά άγανα των καρπών των αγρωστωδών από τις πάνινες
σακούλες. Εάν συλλέγετε σε πολύ υγρές τοποθεσίες, βεβαιωθείτε ότι οι χάρτινες σακούλες δεν θα
αποσυντεθούν σε αυτές τις συνθήκες.
Κρεμάστε τις σακούλες γύρω από το λαιμό σας, μην τις τραβάτε απλώς κλειστές. Αναδιπλώστε
και κλείστε με συνδετήρα τις χάρτινες σακούλες, ελέγξτε τις ραφές για πιθανές απώλειες. Η διπλή
συσκευασία θα βοηθήσει στην αποφυγή απωλειών, αν και μπορεί να επιβραδύνει την ξήρανση.
Πάρτε σακούλες ή φακέλους διαφορετικού μεγέθους. Προτείνονται τα παρακάτω μεγέθη: 7x 4; 9
x 5; 12 x 9; 19 x 11; 35 x 17; και 50 x 30 cm. Οι μεγάλοι φάκελοι είναι χρήσιμοι, όχι μόνο για
το μέγεθος τους όταν συλλέγονται μεγάλες ταξικαρπίες, αλλά και για να συγκεντρώνονται μαζί
οι διάφορες συλλογές από την ίδια τοποθεσία. Οι σακούλες και οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν
εσωτερική και εξωτερική σήμανση (χρησιμοποιώντας ετικέτες).

Εικόνα 6 Έλεγχος της ισόρροπης
σχετικής υγρασίας ενός δείγματος
σπερμάτων στο πεδίο με τη χρήση ενός
υγρασιόμετρου. (© RBG Kew)

Εάν υπάρχει δυνατότητα, ελέγξτε την ισόρροπη σχετική
υγρασία του δείγματος στο πεδίο (βλ.Probert, 2003 και
στο MSBP το τεχνικό πληροφοριακό φύλλο No. 5 στο
http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH
moisture measurement.pdf). Εάν είναι πάνω από 50% ή
ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι πολύ υγρός (επικρατούσα
σχετική υγρασία τη στιγμή της μέτρησης >50%)
τότε η ενεργή (γρήγορη) ξήρανση είναι ενδεδειγμένη
χρησιμοποιώντας ένα μέσο αφύγρανσης (βλ.ενότητα 6).
Είναι φανερό ότι η τιμή της σχετικής υγρασίας θα
επηρεαστεί από τη χρονική στιγμή της μέτρησης. Η
σχετική υγρασία αυξάνει το βράδυ και πέφτει με την
άνοδο της θερμοκρασίας την ημέρα. Ως εκ τούτου
οι συλλέκτες πρέπει να το έχουν υπόψη τους όταν
ερμηνεύουν τις καταγραφές. Επειδή η υγρασία αυξάνει
τα βράδια οι συλλογές θα πρέπει να προστατεύονται
(βλ. ενότητα 6).
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Αποφύγετε πλαστικές σακούλες (και άλλες συσκευασίες που κλείνουν ερμητικά) καθώς μπορεί
να συμβεί υγροποίηση των υδρατμών και απορρόφηση υγρασίας (ιδιαίτερα το βράδυ που πέφτει
η θερμοκρασία), οδηγώντας σε γρήγορη φθορά. Ωστόσο, δείτε τη σημείωση στη συλλογή των
σαρκωδών καρπών (βλ.ενότητα 4.3c).
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένα μέρη του φυτού τα οποία μπορεί να αγγίξετε κατά τη διάρκεια
της συλλογής μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Καλό είναι να φοράτε κατάλληλα γάντια για τα φυτά
που έχουν τρίχες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό.
Να ελέγχετε τα ρούχα και τα παπούτσια σας για προσκολλημένα σπέρματα ή καρπούς πριν
αφήσετε την περιοχή συλλογής. Οι συλλέκτες μπορεί ασυνείδητα να μεταφέρουν σπέρματα
από ένα πληθυσμό ενός είδους σε έναν άλλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες
σταυρογονιμοποιήσεις σε κάποια στενότοπα ενδημικά είδη.
Ιδιαίτερα όταν συλλέγετε σπάνια είδη κοντά σε πολυσύχναστες περιοχές, προσπαθήστε να είστε
όσο γίνεται πιο διακριτικοί ώστε να αποφύγετε να τραβήξετε την προσοχή. Για τον ίδιο λόγο,
αποφύγετε να αφήσετε ίχνη πατημάτων στον τόπο συλλογής, που θα μπορούν να τραβήξουν την
προσοχή στα σπάνια φυτά.

4.2

Έλεγχος για την ωριμότητα των σπερμάτων

Μία χρήσιμη ένδειξη του εάν τα σπέρματα είναι αρκετά ώριμα είναι του
κατά πόσο εύκολα αποσπούνται από το πατρικό φυτό. Οι αλλαγές στο
χρώμα του καρπού μπορεί επίσης να είναι ενδείξεις ωριμότητας. Για
παράδειγμα, πολλοί καρποί που διασπείρονται με τα πουλιά (πτηνά),
αλλάζουν σε κάποιο χρώμα (όπως κόκκινο) το οποίο ξεχωρίζει από το
πράσινο φύλλωμα.
Μη συλλέγετε πολύ ανώριμους καρπούς και σπέρματα. Ωστόσο,
περιστασιακά είναι πιθανόν (ή αναγκαίο) να συλλέγονται ελαφρώς
ανώριμοι καρποί (ακόμα αρκετά πράσινοι) και να ωριμάζουν στο
εργαστήριο. Διατηρήστε τους καρπούς σε μέρη με ελαφρά υγρασία και
φως μέχρι την ωρίμανση, και τότε τα σπέρματα μπορούν να αφαιρεθούν
και να ξηραθούν.

Εικόνα 7 Σπέρματα του
φυτού Arnica montana
έτοιμα για διασπορά.
(© University of Pavia)

Αυτή η προσέγγιση έχει βρεθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για είδη με κάψες
που εκσφενδονίζουν τα σπέρματά τους. Εάν υπάρχει αμφιβολία για
την ωριμότητα, εξετάστε μερικά σπέρματα (εσωτερικά και εξωτερικά)
χρησιμοποιώντας ένα μεγεθυντικό φακό χειρός. Μαλακό περιεχόμενο
στο σπέρμα μπορεί να είναι ένδειξη ανωριμότητας.
Να γνωρίζετε ότι μερικά είδη (πχ στην Κρήτη, Juniperus macrocarpa και
κάποια Campanulaceae) είναι πιθανόν να έχουν καρπούς ή σπέρματα
τα οποία παραμένουν στο πατρικό φυτό από το προηγούμενο έτος
καρποφορίας.

Εικόνα 8 Σπέρματα του
φυτού Viola dubyana
έτοιμα για διασπορά.
(© University of Pavia)
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4.3

Συλλογή

Επιλέξτε τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής ανάλογα με το είδος:
a.
Συλλέξτε σπέρματα από διαρρηκτούς καρπούς
(κεράτια, χέδρωπες ή κάψες) κατευθείαν σε μία πάνινη
ή χάρτινη σακούλα ή πρώτα σε ένα μπολ /λεκανίτσα
και αφαιρέστε τα χοντρά υπολείμματα πριν ρίξετε τα
σπέρματα σε μία σακούλα.
b.
Κόψτε
τις
διακλαδιζόμενες
ταξικαρπίες,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Αγρωστωδών,
χρησιμοποιώντας
κλαδευτήρια
ή
ψαλίδια
και
τοποθετείστε τις ταξικαρπίες με το κεφάλι προς τα μέσα
στις σακούλες. Να συλλέγετε τα Αγρωστώδη με μακριά
άγανα καλύτερα σε χονδρές χάρτινες σακούλες παρά σε
πάνινες.
Αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική και για
πολλές άλλες ταξικαρπίες, συμπεριλαμβανο-μένων
και των Asteraceae. Συλλέξτε αγκαθωτά είδη π.χ. Εικόνα 9 Ταξικαρπίες όπως αυτή του
(Onopordum) μέσα σε πάνινες σακούλες πυκνής Urginea maritima μπορούν εύκολα να
ύφανσης. Δύσκαμπτες πλαστικές σακούλες μπορούν αδειάσουν σε ένα μπολ ή σε σακούλες
επίσης να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι οι συλλογής. (© Lisbon Botanic Garden)
ταξικαρπίες είναι πολύ ξηρές και δεν θα παραμείνουν
σε αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ.ενότητα 6). Μπορείτε να επιχειρήσετε έναν πρώτο
καθαρισμό στο πεδίο, αλλά μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα χώρου ή το ταξίδι διαρκεί για πολλές
ημέρες -είναι καλύτερα πιθανόν να περιμένετε μέχρι η συλλογή να φτάσει στο εργαστήριο.
c.
Συλλέξτε τους μεγαλύτερους καρπούς έναν - έναν. Τοποθετείστε τους σαρκώδεις καρπούς
σε πλαστικές σακούλες, διατηρείστε τις σακούλες ανοικτές και αφήστε τους καρπούς να αερίζονται
καλά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να μουχλιάσουν οι σαρκώδεις καρποί κατά τη διάρκεια
μεγάλων αποστολών, είτε να ξηράνετε τους καρπούς στον αέρα είτε να αφαιρέσετε τα σπέρματα.
d.
Ραβδίστε ή κουνήστε δυνατά τους καρπούς από ψηλά δένδρα, συλλέξτε τους σε ένα δίχτυ
ή πανί το οποίο απλώνεται κάτω από τα κλαδιά (βλ.επίσης Schmidt, 2000, όπου καλύπτονται και
οι τεχνικές αναρρίχησης).
e. Εφαρμόστε την τελευταία μέθοδο για μικρότερα
φυτά με διαρρηκτούς καρπούς με το άπλωμα ενός
μεγάλου (π.χ. μεγέθους Α3) φύλλου χαρτιού κάτω
από κάθε φυτό. Προσεκτικά κτυπήστε τα σπέρματα
μέσα στο χαρτί και μετά ρίξτε τα μέσα στις σακούλες.
f. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη συλλογή καρπών
και σπερμάτων τα οποία έχουν ήδη διασπαρεί και
βρίσκονται στο έδαφος. Τα σπέρματα μπορεί να είναι
παλιά (και να έχουν φθαρεί άσχημα). Τα σπέρματα
που συλλέγονται κάτω από ένα άτομο μπορεί στην
Εικόνα 10 Συλλογή του Brachypodium πραγματικότητα να προέρχονται από κάποιο γειτονικό
phoenicoides. (© Lisbon Botanic Garden)
(επιπτώσεις στις συλλογές), ή τα σπέρματα μπορεί να
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προέρχονται από παρόμοιο είδος με το είδος-στόχο. Εάν πρέπει να συλλέξετε από το έδαφος,
να το σημειώσετε στη φόρμα συλλογών, ώστε να ενημερωθεί το προσωπικό της Τράπεζας
σπερμάτων για τη πιθανότητα κακής φύτρωσης.
g.
Μερικά μέλη του ENSCONET έχουν βρει ότι οι μασχάλες των φύλλων και οι ρόδακες μικρών
χασμόφυτων συχνά κατακρατούν σπέρματα από άλλα φυτά, και έτσι λειτουργούν σαν ‘υπέργειες
τράπεζες σπερμάτων΄. Στη περίπτωση που συλλεχθούν τέτοια σπέρματα, να προσέξετε ιδιαίτερα
ώστε να εξασφαλίσετε ότι αυτά προέρχονται από το είδος-στόχο.
h.
Να αποφεύγετε να πιάνετε τους καρπούς των ορχιδέων με τα χέρια (ή ακόμα και με γάντια)
και χρησιμοποιήστε ένα ξυράφι για να κόψετε τον ποδίσκο και να ρίξετε κατευθείαν τον καρπό στην
σακούλα. Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους μετέπειτα χειρισμούς, διότι τα σπέρματα είναι πολύ
μικροσκοπικά.
i.
Στις περιπτώσεις που μόνο ένα μικρό ποσοστό των σπερμάτων ωριμάζει συγχρόνως
στην ταξικαρπία ή υπάρχουν καρποί που εκσφενδονίζουν τα σπέρματά τους, μερικά μέλη του
ENSCONET βρήκαν χρήσιμο να καλύπτουν με μία πάνινη σακούλα την ταξικαρπία και
να επιστρέφουν 1 μήνα αργότερα. Εναλλακτικά, επινοούν άλλες παγίδες για να συγκρατούν
τα σπέρματα. Δείτε επίσης υποδείξεις στο ενότητα 4.2 σχετικά με την ωρίμανση ανώριμων
σπερμάτων. Ένα πρόβλημα προκύπτει με τα υδρόφιλα φυτά όπως το Nymphaea, όπου οι καρποί
καταβυθίζονται μετά τη διασπορά στο βυθό των λιμνίων, εκεί που είναι δύσκολο να εντοπιστούν.
Ένας απλός τρόπος για να συγκρατήσετε τους καρπούς στη θέση τους και να τους συλλέξετε
εύκολα, είναι να καλύψετε τα άνθη με ένα δίχτυ που θα στερεώνεται πάνω στο μητρικό φυτό.
j.
Σε μερικές περιπτώσεις όπου τα φυτά δεν παράγουν σπέρματα κατά τη στιγμή της
συλλογής, μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να πάρετε μοσχεύματα ή να συλλέξετε ολόκληρα
φυτά και να τα μεγαλώσετε μέχρι τη συλλογή των σπερμάτων κάτω από ελεγχόμενες
συνθήκες σε ένα βοτανικό κήπο (βλ.Chorlton et al., 2003). Είναι φανερό, ότι αυτό προτείνεται
μόνο όταν ο ιδιοκτήτης της γης έχει δώσει την άδειά του και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό
δεν θα απειλήσει την μελλοντική επιβίωση του πληθυσμού. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι
η συλλογή ολόκληρων φυτών (με χώμα) αντί σπερμάτων θα έχει φυτο-υγειονομικές επιπτώσεις.

Εικόνα 11 Συλλογή σπερμάτων της Campanula
merxmuelleri στο νησί της Σκύρου- Αιγαίο.
Χρησιμοποιείται τηλεσκοπικό κλαδευτήρι.
(© University of Athens)

Εικόνα 12 Συλλογή σπερμάτων Iberis procumbens
πάνω σ’ένα λευκό χαρτί. (© Lisbon Botanic
Garden)
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5
5.1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δελτία καταγραφής δεδομένων
Η έλλειψη δεδομένων καθιστά τις συλλογές σπερμάτων
σχεδόν άχρηστες και για αυτό το λόγο όλες οι πληροφορίες
πρέπει να καταγράφονται χωριστά για κάθε συλλογή
σπερμάτων. Επιπρόσθετα, εκτός από την καταγραφή
δεδομένων που αφορούν την προέλευση και την
μέθοδο δειγματοληψίας για τη συλλογή σπερμάτων (βλ.
Προσάρτημα 1 - τα υποχρεωτικά πεδία έχουν σκιαστεί με
γκρι και στο σχήμα δεδομένων ENSCONET), και άλλες
πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές όπως ο αριθμός
των φυτών που απαντούν σε μια περιοχή είναι χρήσιμος για
μακροχρόνια παρακολούθηση. Δεδομένα για τις χρήσεις γης
και προφανείς απειλές θα πρέπει επίσης να καταγράφονται.

Εικόνα 13 Καταγραφή της έκθεσης
της πλαγιάς. (© University of Pavia)

5.2

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα δεδομένα που καταγράφονται
να είναι αντικειμενικά και εύκολα κατανοητά ακόμα και
μερικές δεκαετίες αργότερα. Πολλοί συλλέκτες γράφουν σε
δελτία συλλογής στο πεδίο. Με τον καιρό, τα περισσότερα
δεδομένα είναι πιθανό να εισάγονται απευθείας σε
υπολογιστές χειρός ή σημειωματάρια. Αυτό μειώνει τον
επακόλουθο χειρισμό δεδομένων αλλά είναι απαραίτητο τα
δεδομένα στον υπολογιστή να αποθηκεύονται συχνά στο
πεδίο.

Καταγραφή τοποθεσίας

Είναι σημαντική η καταγραφή της τοποθεσίας συλλογής και μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός
χάρτη ή του Γεωγραφικού Συστήματος Θεσιθεσίας (Geographical Positioning System-GPS). Και
με τους δυο τρόπους πρέπει να καταγράφονται η προβολή στο χάρτη και το datum πχ. UTM,
WGS84. Συνιστάται η χρήση της προβολής και του datum που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
από την κάθε χώρα ή το ινστιτούτο. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αναζήτησης Πετρελαίου (European
Petroleum Survey Group-EPSG) διατηρεί μια βάση δεδομένων από παραμέτρους των
συστημάτων αναφοράς συντεταγμένων. Οι κωδικοί του EPSG για συνήθεις χρησιμοποιούμενες
προβολές και datums βρίσκονται στον κατάλογο του τμήματος “Κωδικοί για χρήση στο Δελτίο
Καταγραφής Δεδομένων”.
Οι συσκευές λήψης GPS δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από πυκνό φύλλωμα δέντρων
ή στη βάση βαθιών πεδιάδων, όπου εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν λεπτομερείς
χάρτες. Επίσης, είναι δυνατή η επισήμανση της περιοχής συλλογής με γεωγραφικό πλάτος και
μήκος καθώς και το υψόμετρο στο Google Earth (http://earth.google.com/download-earth.html) ή
στο Google Maps (http://maps.google.com).
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5.3

Αναγνώριση/επαλήθευση δειγμάτων

Στην Ευρώπη, είναι πιο εύκολη η χρήση μιας κοινής ταξινόμησης για τη συλλογή σπερμάτων της
αυτοφυούς χλωρίδας της ηπείρου. Η Flora Europaea πρέπει να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν
περισσότερο. Οι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές μονογραφίες πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο αν έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα και είναι πιο σύγχρονες της Flora Europaea.
Συλλογή δειγμάτων ερμπαρίου πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής των σπερμάτων επιτρέπει
την επαλήθευση της αναγνώρισης που έγινε από τον συλλέκτη (ή επόμενους ερευνητές) και
στοιχειοθετεί αναφορά σε δείγματα με σαφή αναγνώριση, επιτρέποντας μελλοντική επαλήθευση.
Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από υψηλής ποιότητας φωτογραφίες του φυτού στο
πεδίο.

Εικόνα 14 Αναγνώριση φυτών στο πεδίο.
(© Trento Museum)

Τα δείγματα αυτά πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των αναγνωρίσιμων χαρακτήρων
του φυτού και να είναι τυπικά των φυτών από τα οποία συλλέχθηκαν τα σπέρματα. Λεπτομέρειες
για τη συλλογή δειγμάτων ερμπαρίου περιγράφονται στους Bridson & Forman (1998). Αν
είναι δυνατό, πρέπει να γίνεται προσπάθεια συλλογής περισσότερων του ενός δειγμάτων
ώστε να επιτραπεί ο διπλασιασμός τους σε άλλα ερμπάρια. Επίσης μπορεί να γίνει συλλογή
δειγμάτων από ξεχωριστά φυτά και τοποθέτηση ετικετών με δεδομένα τέτοια ώστε στο μέλλον,
να παρέχονται επίσης στους επιστήμονες πληροφορίες ενδο-πληθυσμιακής ποικιλότητας. Στην
περίπτωση των παρασιτικών φυτών, μπορεί να είναι σημαντικό να συλλεχθεί δείγμα ερμπαρίου
(και σπέρματα) του ξενιστή.
Θα πρέπει να αποφεύγεται μη απαραίτητη ζημιά σε πληθυσμούς και ειδικά όταν κινδυνεύουν.
Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολη η συλλογή ολόκληρων δειγμάτων. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, μπορεί απλώς να γίνει συλλογή τμήματος του φυτού ή να χρησιμοποιηθούν τμήματα
του δείγματος από το οποίο πραγματοποιήθηκε εξαγωγή σπερμάτων (συχνή περίπτωση
στα θερόφυτα), με την προϋπόθεση το υλικό να διαθέτει αρκετούς διακριτούς χαρακτήρες για
αναγνώριση. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό, μπορεί να γίνει καταγραφή του
αριθμού αναφοράς του δείγματος που είχε προέλθει από τον ίδιο πληθυσμό στο παρελθόν
και είναι ήδη αποθηκευμένο στο ερμπάριο. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να συνοδεύεται
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και από φωτογραφίες πεδίου, επαρκούς ποιότητας και λεπτομέρειας που να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συλλογής.
Τα δείγματα ερμπαρίου που συνδέονται με τις συλλογές σπερμάτων πρέπει να επαληθεύονται
και να διατηρείται ένα αρχείο (τόσο πάνω στο δείγμα όσο και στην βάση δεδομένων της τράπεζας
σπερμάτων) των ατόμων που επαληθεύουν τις συλλογές και τα ινστιτούτα στα οποία εργάζονται.
Αν το είδος είναι εγκλιματισμένο ή έχει επανεισαχθεί στην περιοχή συλλογής, αυτό θα πρέπει να
σημειωθεί στο δελτίο συλλογής, στο πεδίο των σημειώσεων.

Εικόνα 15 Βασικός εξοπλισμός δείγματος ερμπαρίου. (© RBG Kew)

5.4

Εδαφικά δείγματα

Μπορεί να είναι χρήσιμη η συλλογή ενός εδαφικού δείγματος κοντά στη βάση του φυτού σε
περίπτωση που το φυτό αναπτύσσει συμβιωτικές σχέσεις με εδαφικούς μικροοργανισμούς (πχ.
Ορχιδέες, ψυχανθή και ορισμένα δέντρα). Αυτό θα επιτρέψει η συμβιωτική σχέση να επανιδρυθεί
όταν αναπτυχθούν τα σπέρματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι πιο πολύ χρήσιμο
παρά απαραίτητο. Φυσικά είναι σημαντικό το εδαφικό δείγμα να έχει τον ίδιο αριθμό με αυτόν της
συλλογής.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο σημεία κατά τη συλλογή των εδαφικών δειγμάτων. Πρώτον, η
μετακίνηση του εδάφους είναι αυστηρά ελεγχόμενη από τη φυτο-υγειονομική νομοθεσία. Θα
πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τις αντίστοιχες φυτο-υγειονομικές αρχές για να ελεγχθεί
αν υπόκειται σε ελέγχους. Δεύτερον, αν το εδαφικό δείγμα πρέπει να αποθηκευτεί για κάποιο
χρονικό διάστημα, τότε θα χρειαστεί η βοήθεια από μικροβιολόγους ή τράπεζες περιβαλλοντικών
δειγμάτων.
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ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ

Η μεταχείριση των σπερμάτων μετά τη συλλογή, και πριν ξεκινήσουν οι διεργασίες για τη
μακροπρόθεσμη αποθήκευσή τους, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σημαντικές απώλειες της
βιωσιμότητας των σπερμάτων μπορεί να λάβουν χώρα αν δεν μεταχειριστούμε σωστά τα
σπέρματα. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπορεί πολλές φορές να καθορίσει αν τα
σπέρματα θα μπορούν να αποθηκευτούν για μερικές δεκαετίες ή έναν αιώνα.
Τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί μπορούν να καθαριστούν αρχικά στο πεδίο για την εκτίμηση
της ποσότητάς τους και για την προετοιμασία τους για μεταφορά. Το κύριο στάδιο του
καθαρισμού είναι καλύτερα να πραγματοποιηθεί στην τράπεζα σπερμάτων όπου είναι διαθέσιμος
ο ειδικός εξοπλισμός. Ωστόσο, η καλύτερη τεχνική για το αρχικό στάδιο του καθαρίσματος είναι η
χρήση ενός ελαφριού πλαστικού μπολ (εύκολου στο καθάρισμα) όπου τα μη απαραίτητα τμήματα
του φυτού μπορούν να αφαιρεθούν (πχ. με απλό φύσημα) και τα σπέρματα να εξαχθούν σε μια
χάρτινη σακούλα ή έναν φάκελο (βλ.ενότητα 4.3a).
Είναι προτιμότερη η μεταφορά των σπερμάτων παρά των καρπών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις
όπου δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν ή ο χρόνος είναι περιορισμένος. Στην περίπτωση
των σαρκωδών καρπών, η αφαίρεση της σάρκας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μούλιασμα σε
νερό και μετά ξήρανση στον αέρα ή χρήση silica gel. Αν είναι απαραίτητη η μεταφορά σαρκωδών
καρπών, αυτοί θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες που θα παραμείνουν ανοιχτές
ή (όπου αυτό δεν είναι πρακτικό) κλειστές με πολύ φρέσκο αέρα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
και μέχρι την άφιξη στην τράπεζα σπερμάτων, τα σπέρματα πρέπει να αποθηκεύονται σε περατά
δοχεία που θα τους επιτρέψουν να ξηραθούν στον αέρα (χάρτινες / βαμβακερές σακούλες μέσα
σε μεγαλύτερες βαμαβακερές σακούλες, χάρτινα κουτιά ή ψάθινα καλάθια). Η χρήση πλαστικών
σακουλών για την αποθήκευση των σπερμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται.
Αν η μεταφορά στην τράπεζα σπερμάτων πάρει
μερικές ημέρες, θα πρέπει τα σπέρματα να
αφυδατωθούν με silica gel, αφυδατωμένο ρύζι ή
κάρβουνο μέσα σε κλειστά πλαστικά δοχεία. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν η μέση εξωτερική
σχετική υγρασία (ή η εξωτερική σχετική υγρασία
των σπερμάτων όπως καθορίζεται από ένα
υγρασιόμετρο) είναι μεγαλύετρη από 50% (βλ.
ενότητα 4.2). Το silica gel είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιείται σε αναλογία 3:1 (αφυδατικό μέσο:
σπέρμα). Τα σπέρματα πρέπει να βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση με το αφυδατικό μέσο και να
υπάρχει αέρας γύρω από τα σπέρματα. Όλα τα Εικόνα 16 Δοχεία με silica gel μπορεί να
δοχεία με τα σπέρματα πρέπει να τοποθετούνται χρησιμοποιηθούν στο πεδίο για την αφυδάτωση
μέσα στο όχημα μακριά από άμεσο ήλιο για την των σπερμάτων. (© RBG Kew)
αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η υγρασία μπορεί να ανέβει μέσα στο όχημα αν η θερμοκρασία πέσει σημαντικά.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αφυδατωμένα σπέρματα μπορεί να προσλάβουν υγρασία και
για αυτό το λόγο θα πρέπει να προστατευτούν (πχ. τοποθετώντας τα σπέρματα σε ένα δωμάτιο
με κλιματισμό για τη νύχτα). Αν πραγματοποιούνται συλλογές σε μια τοποθεσία για αρκετές
ημέρες, οι συλλογές σπερμάτων είναι καλύτερο να τοποθετηθούν σε ξηρή τοποθεσία με χαμηλή
θερμοκρασία (όπως ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο ξενοδοχείου) παρά να παραμείνουν τόσες
ημέρες στο όχημα.
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Παράρτημα 1 Δελτίο καταγραφής πληροφοριών συλλογής
Κωδ.
Καταχώρισης

ΤΑ ΓΚΡΙ ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Αριθμός
Συλλογής

Ημ/νία συλλογής

YYYY

MM

(ίδιος με αυτόν της
σακούλας)

DD

Επίθετο και Όνομα κύριου
συλλέκτη (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Οργανι-σμός

Άλλοι συλλέκτες
Ονοματεπώνυμα και Οργανισμοί
Όνομα του Taxon
Κοινό όνομα (-τα)
(+ σε ποιά γλώσσα)

Δείγμα
Ερμπαρίου

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Αριθμός:

Δείγμα εδάφους

ΝΑΙ/ΟΧΙ
Αριθμός:

Μέθοδος
συλλογής
(επιλέξτε
μία)

Τυχαία.....................
Κανονική.................

Σε διατομές (γραμμική).....
Πυρήνας πληθυσμού.

Αριθμός
ώριμων
φυτών
που
παρατηρήθηκαν
(επιλέξτε
ένα)

Όρια πληθυσμού....
Άλλη.......................

1...........
2-5........
5-10......
10-25....
25-50....
50-100..
1001000.....
1000+...

Έκταση της περιοχής επίσκεψης (m x m)

Αριθμός
φυτών
που
συλλέχθηκαν
(επιλέξτε
ένα)

Φαινολογική κατάσταση

1...........
2-5........
5-10......
10-25....
25-50....
50-100..
1001000.....
1000+...

(επιλέξτε μία κατηγορία)

Πιο πολλά άνθη παρά καρπ
ούς................................…....
Πιο πολλούς καρπούς παρά
άνθη..............................…....
Μόνο καρπούς...…………....
Καρποί ήδη σε διασπορά.....

Συλλέχθηκαν σπέρματα / καρποί από το έδαφος ΝΑΙ/ΟΧΙ/Μερικώς

Φωτογραφίες (δώστε αναφορές)
Χώρα

Κύρια υποδιαίρεση

Δευτερεύουσα υποδιαίρεση (δήμος, κοινότητα…)
Τοπωνύμιο

Γεωγρ. Πλάτος
Y

Γεωγρ. Μήκος X

Μονάδες

Υψόμετρο (m)

Βάθος νερού (για υδρόβια) (m)

(επιλέξτε ένα)

Μοίρες
Μέτρα

EPSG Κωδ.
(βλ.κωδικούς)

Ακρίβεια υψόμετρου (m)

Έγινε
γεωκωδικοποίηση

Μέθοδος
γεωκωδικοποίησης
(επιλέξτε μία)

Μέθοδος
μέτρησης
υψόμετρου

Κύρια έκθεση Κλίση
(επιλ.μία)

(επιλέξτε μία)

Υφή εδάφους

pH εδάφους

ΝΑΙ

GPS

Αλτίμετρο

Β

Επίπεδη 0-5%

Χαλίκι

Όξινο

ΟΧΙ

DGPS

DEM

B-A

Άμμος

Αλκαλικό

Εκτίμηση

GPS

A

Κυματοειδής
6-10%

Άμμος-Πηλός

Ουδέτερο

Χάρτης

Κατ’εκτίμηση

N-A

Google Earth

Χάρτης

N

(βλ.κωδικούς)

(επιλέξτε ένα)

(επιλέξτε μία)

S-Δ

Κωδ.Οικοτόπου
EUNIS

(επιλέξτε μία)

Κωδ. Χρήσης Γης
(βλ.κωδικούς)

Λοφώδης 11-20%
Μέτρια 21-31%
Απότομη >30%

Πηλός
Άργιλος-Πηλός
Άργιλος

Δ

Τύρφη

B-Δ

Χωρίς χώμα

Απειλές

Σημειώσεις για την περιοχή
(παρατηρήσεις ή οποιαδήποτε
σχετική πληροφορία)

Συνοδά είδη (ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ
3-5 σπάνια ή κοινά είδη)

Σημειώσεις της συλλογής

(π.χ. προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν,
μέθοδος συλλογής, εκτίμηση αριθμού
σπερμάτων, χρώμα ανθέων, κλπ.)
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Παράρτημα 2 Κωδικοί για τη συμπλήρωση του Δελτίου
Συλλογής
I. Κωδικοί EPSG (European Petroleum Survey Group)
Στην ιστοσελίδα του EPSG (http://www.epsg-registry.org/) δίνονται όλοι οι κωδικοί με την
περιγραφή τους. Για να δει κάποιος όλους τους κωδικούς EPSG, μπορεί να κάνει μια διερεύνηση
(search) με τα πεδία κενά. Για τους κωδικούς κάποιας συγκεκριμένης χώρας, κάνουμε διερεύνηση
(search) χρησιμοποιώντας την επιλογή ‘searching by area’.
II. Κωδικοί οικοτόπων EUNIS– για την Ευρώπη
(Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δίνονται μόνο στην αγγλική από την EUNIS)
Για περιγραφή, βλ. http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code.jsp
A: Marine habitats
A1

Littoral rock and other hard substrata

A2

Littoral sediment

A3

E: Grasslands and lands dominated by forbs, mosses
or lichens
E1

Dry grasslands

Infralittoral rock and other hard substrata

E2

Mesic grasslands

A4

Circalittoral rock and other hard substrata

E3

Seasonally wet and wet grasslands

A5

Sublittoral sediment

E4

Alpine and subalpine grasslands

A6

Deep-sea bed

E5

A7

Pelagic water column

Woodland fringes and clearings and tall forb
stands

A8

Ice-associated marine habitats
F: Heathland, scrub and tundra

B: Coastal habitats

F1

Tundra

B1

Coastal Dunes and Sandy Shores

F2

Arctic, alpine and subalpine scrub

B2

Coastal Shingle

F3

Temperate and mediterranean-montane scrub

B3

Rock cliffs, ledges and shores, including the
supralittoral

F4

Temperate shrub heathland

F5

Maquis, arborescent matorral and thermoMediterranean brushes

F6

Garrigue

F7

Spiny Mediterranean heaths (phrygana,
hedgehog-heaths and related coastal cliff
vegetation)

F8

Thermo-Atlantic xerophytic scrub

F9

Riverine and fen scrubs

D: Mires, bogs and fens

FA

Hedgerows

D1

Raised and blanket bogs

FB

Shrub plantations

D2

Valley mires, poor fens and transition mires

D3

Aapa, palsa and polygon mires

D4

Base-rich fens and calcareous spring mires

G1

Broadleaved deciduous woodland

D5

Sedge and reedbeds, normally without freestanding water

G2

Broadleaved evergreen woodland

G3

Coniferous woodland

D6

Inland saline and brackish marshes and reedbeds

G4

Mixed deciduous and coniferous woodland

G5

Lines of trees, small anthropogenic woodlands,
recently felled woodland, early-stage woodland
and coppice

C: Inland surface waters
C1

Surface standing waters

C2

Surface running waters

C3

Littoral zone of inland surface waterbodies

G: Woodland, forest and other wooded land
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H: Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats

J: Constructed, industrial and other artificial habitats

H1

Terrestrial underground caves, cave systems,
passages and waterbodies

J1 Buildings of cities, towns and villages

H2

Screes

H3

Inland cliffs, rock pavements and outcrops

J3 Extractive industrial sites

H4

Snow or ice-dominated habitats

J4 Transport networks and other constructed hardsurfaced areas

H5

Miscellaneous inland habitats with very sparse
or no vegetation

J5 Highly artificial man-made waters and associated
structures

H6

Recent volcanic features

J6 Waste deposits

I: Regularly or recently cultivated agricultural,
horticultural and domestic habitats
I1

Arable land and market gardens

I2

Cultivated areas of gardens and parks

J2 Low density buildings

X: Habitat complexes

B. Κωδικοί Χρήσεων Γης
L1: Agriculture

L3: Grazing

L1.1

Pasture

L3.1

Light

L1.2

Fallow

L1.3

Crop

L3.2

Moderate

L1.4

Grassland

L3.3

Severe

L1.5

Forest

L1.6

Woodland

L4: Leisure

L1.7

Protected enclosure

L4.1

Walking

L4.2

Fishing

L2: Commercial

L4.3

Hunting

L2.1

Draining

L4.4

Golf

L2.2

Dumping

L4.5

Sports pitch

L2.3

Aquaculture

L4.6

Camping

L2.4

Quarrying / Mining

L4.7

Horse riding

L2.5

Industrial

L4.8

Cycling

L2.6

Peat cutting

26

Παράρτημα 3 Παραδείγματα χρονικού διαστήματος μεταξύ
ανθοφορίας και καρποφορίας από Ευρωπαϊκά είδη
Είδος
Μέσος
μήνας Μέσος μήνας Διαφορά
ανθοφορίας
καρποφορίας μήνες
Ξυλώδη είδη
Acer campestre
Arbutus unedo
Betula nana
Buxus sempervirens
Calicotome villosa
Cistus albidus
Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Coronilla valentina
Daphne mezereum
Hippophae rhamnoides
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Ribes alpinum
Salix alba
Salix arbuscula
Salix cinerea
Salix lanata
Salix lapponum
Salix myrsinifolia
Salix myrsinites
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix reticulata
Salix triandra
Salix viminalis
Sorbus anglica
Sorbus devoniensis
Sorbus minima
Sorbus rupicola
Sorbus subcuneata
Sorbus torminalis
Sorbus vexans
Ulmus glabra
Ulmus minor
Μέσος όρος για ξυλώδη είδη

σε Αναφορές

(1 = Ιανουάριος)

(1 = lανουάριος)

5.5
11
5
4.5
3.5
4
4
4
4
4
3
3.5
6.5
5.5
3
3
3
4.5
4.5
5.5
3.5
6
6
4.5
5.5
5.5

9.5
11
7
9
7
7
7
7
7
6.5
8.5
9
12
9.5
11
11
11.5
7
7
6
5.5
7
7.5
5.5
6.5
6.5

4
12
2
4.5
3.5
3
3
3
3
2.5
5.5
5.5
5.5
4
8
8
8.5
2.5
2.5
0.5
2
1
1.5
1
1
1

British Isles ref 1

3.5
6.5
4.5
3
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
2.5
2.5

5
7.5
6
4.5
9
9
9
9
9
9
9
5.5
5.5

1.5
1
1.5
1.5
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4
3
3
3.5

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1

Mediterranean ref2

British Isles ref 1
British Isles ref 1
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2
Mediterranean ref2

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
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Μέσος
μήνας Μέσος μήνας Διαφορά
ανθοφορίας
καρποφορίας μήνες
(1 = Ιανουάριος)

σε Αναφορές

(1 = lανουάριος)

Μη-ξυλώδη είδη
Arum italicum
Atriplex littoralis
Atriplex portulacoides
Blysmus compressus
Carex acutiformis
Carex appropinquata
Carex atrofusca

4.5
7.5
8
6.5
6.5
5.5
7

8.5
8.5
9.5
8.5
7.5
6.5
9

4
1
1.5
2
1
1
2

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1

Carex caryophyllea
Carex curta
Carex diandra
Carex distans
Carex disticha
Carex divisa
Carex echinata
Carex extensa
Carex filiformis
Carex flava
Carex hirta
Carex hostiana
Carex humilis
Carex lachenalii
Carex laevigata
Carex limosa
Carex magellanica
Carex maritima
Carex microglochin
Carex ornithopoda
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex punctata
Carex rariflora
Carex rostrata
Carex rupestris
Carex strigosa
Carex sylvatica
Carex vaginata
Carex vesicaria
Carex vulpina
Cicendia filiformis
Cladium mariscus
Eleocharis multicaulis
Eleogiton fluitans
Galanthus nivalis

4.5
7.5
5.5
5.5
6.5
5.5
5.5
6.5
5.5
6
5.5
6
4
6.5
6
5.5
5.5
6
7.5
5
5.5
5.5
5.5
6.5
6
6.5
6.5
5.5
6
7
6
5.5
8
7.5
7.5
7.5
2

6.5
8.5
6.5
6.5
7.5
7.5
6.5
7.5
6.5
7
6.5
7
6
7.5
7.5
7.5
6.5
7
8.5
6.5
6.5
7
6.5
7.5
7
7.5
7.5
8.5
8
8.5
7
6.5
9
8.5
9
8.5
6

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1.5
2
1
1
1
1.5
1
1.5
1
1
1
1
1
3
2
1.5
1
1
1
1
1.5
1
4

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
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Μέσος
μήνας Μέσος μήνας Διαφορά
ανθοφορίας
καρποφορίας μήνες
(1 = Ιανουάριος)

σε Αναφορές

(1 = lανουάριος)

Gladiolus illyricus
Hydrocotyle vulgaris
Kobresia simpliciuscula
Medicago arabica
Medicago polymorpha
Menyanthes trifoliata
Narcissus bulbocodium subsp.
bulbocodium
Narcissus jonquilla

4
7
6.5
6
6.5
6
3

7
8.5
7.5
7
7.5
8
4

3
1.5
1
1
1
2
1

Mediterranean ref2

4

5.5

1.5

Mediterranean ref2

Narcissus papyraceus
Narcissus pseudonarcissus

2
3

4
6

2
3

Mediterranean ref2

Primula elatior
Primula vulgaris
Rhynchospora fusca
Ruscus aculeatus
Salsola kali
Sarcocornia perennis
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus tabernaemontani
Scirpus sylvaticus
Thesium humifusum
Thymus pulegioides
Trichophorum cespitosum
Tulipa sylvestris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Viscum album
Μέσος όρος για μη-ξυλώδη είδη

4.5
2.5
5.5
2.5
8
8.5
6.5
6.5
6.5
7
7.5
5.5
4
5
7
5.5
7
3

7
5.5
8.5
9
9
10
8.5
8.5
7.5
8
9
7.5
6.5
8
9
8.5
9
11.5

2.5
3
3
6.5
1
1.5
2
2
1
1
1.5
2
2.5
3
2
3
2
8.5
1.8

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
Mediterranean ref2

British Isles ref 1

Mediterranean ref2

British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1
British Isles ref 1

Ref 1. Clapham, Tutin & Moore (1987).
Ref 2. Field observations, Jardim Botânico / Botanical Garden, Museus da Politécnica, R. Escola
Politécnica 58, 1269-102 Lisboa, PORTUGAL (2009)
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Παράρτημα 4 Κατάλογος απαραίτητου εξοπλισμού για το
πεδίο
Γενικά έγγραφα
Άδειες και εγκρίσεις, έγγραφα ατόμων και οχημάτων
Ενδυμασία
Άνετα υποδήματα για το πεδίο, αδιάβροχα, και καπέλο. Επίσης χρήσιμα σε κρύες
περιοχές τα γάντια
χωρίς δάκτυλα
Πλοήγηση
Χάρτες
Συσκευή GPS και μπαταρίες
Πυξίδα
Αλτίμετρο
Ασφάλεια
Κινητό τηλέφωνο και φορτιστής, ασύρματος
Νερό – σε ζεστές χώρες μέσα σε δροσερό σκεύος
Κουτί πρώτων βοηθειών
Αντιηλιακό
Εντομοαπωθητικό
Φιάλες για νερό και δοχείο για ζεστό νερό (σε κρύες περιοχές)
Επιπλέον ζευγάρι κλειδιών του οχήματος

Εικόνα 17 Γενικός εξοπλισμός για συλλογή σπερμάτων.
(© RBG Kew)
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Αναγνώριση ειδών και οικοτόπων
Κατάλογος ειδών-στόχων
Οδηγοί πεδίου και χλωρίδας
Μεγεθυντικοί φακοί (10x, 20x)
Κωδικοί EUNIS για κατάταξη οικοτόπων (βλ.Προσάρτημα 2)
Εξοπλισμός για συλλογή σπερμάτων και δειγμάτων ερμπαρίου
Σακίδιο πλάτης
Δελτία καταχώρησης πληροφοριών συλλογής
Φωτογραφική μηχανή και μπαταρίες (φιλμ εάν χρησιμοποιείται)
Κυάλια
Διαφορετικά μεγέθη χάρτινων ή υφασμάτινων και πλαστικών σακούλων (όμως
βλ.σημείωση στο 4.1)
Ετικέτες για σακούλες
Συρραπτικό
Λεκανίτσες, σίτες, μεταλλικό δίσκο (για αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού) για διευκόλυνση
της εξέτασης και του προκαταρκτικού καθαρισμού των σπερμάτων στο πεδίο
Μεγάλα φύλλα χαρτιού
Λαβίδες και βελόνες
Ψαλίδια και κλαδευτήρια (με μακριές λαβές για συλλογή π.χ. χασμοφύτων)
Δερμάτινα γάντια
Σημειωματάρια, καταγραφέα ήχου ή κομπιούτερ χειρός (PDA)
Μολύβια και ανεξίτηλους μαρκαδόρους
Σουγιά τσέπης
Φτυαράκι και δοχεία για δείγματα εδάφους
Μετροταινία
Silica gel (για ξήρανση σπερμάτων αλλά και για συλλογή δειγμάτων για ανάλυση DNA)
Μεγάλες πλαστικές σακούλες για φύλαξη υλικού ερμπαρίου για κάποιες ώρες
Μεγάλους φακέλους για συμπίεση δειγμάτων ερμπαρίου
Εφημερίδες για ξήρανση των δειγμάτων ερμπαρίου και φορητές πρέσες (μόνο για
αποστολές που διαρκούν πάνω από μια-δυο μέρες)
Άλλα
Αυτοκίνητο (4x4, με αρκετούς χώρους αποθήκευσης και ελεύθερα μέρη)
Γυαλιά ηλίου
Φακός τσέπης
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Παράρτημα 5 Σύνοψη των συστάσεων για τις συλλογές
Συλλογή
Αριθμού πληθυσμών
Αριθμού ατόμων φυτών
Αριθμού καρπών / σπερμάτων
ανά άτομο

Σταυρο-γονιμοποιούμενα
είδη
Λίγους
Πολλά
Πολλά

Αυτό-γονιμοποιούμενα/
Απομικτικά
Πολλούς
Λίγα
Λίγα

Παράρτημα 6 Οδηγός για τον αριθμό σπερμάτων που μπορεί
να απαιτούνται για μία συλλογή
Όπως προκύπτει από Way (2003)
Συλλογή σπερμάτων

5000

Βασικό δείγμα βιώσιμων σπερμάτων αρκετών για τη διατήρηση της ποικιλότητας
(λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι πρόκειται για σταυρο-γονιμοποιούμενα είδη και με
σκοπό την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικής συχνότητας των αλληλομόρφων
του πληθυσμού της δειγματοληψίας)
Απώλειες σπερμάτων κατά την αποθήκευση (υπολογίζοντας 100% αρχική
βιωσιμότητα και 75% αναγέννηση)
Σπέρματα για εφεδρικές συλλογές (υπολογίζοντας το ελάχιστο 3 προσπάθειες με
200 σπέρματα για αναγέννηση)
Παρακολούθηση (υποτίθεται για μη-καταστροφικό τρόπο μέτρησης της υγρασίας
και αρχικό πείραμα φύτρωσης με 2Χ50 σπέρματα και μετά, πειράματα με 50
σπέρματα για κάθε 10 χρόνια έως και για 100 χρόνια)
Σπέρματα για αποστολή σε χρήστες

1000

1250
600
550
1600

Παράρτημα 7 Όγκος καθαρισμένων σπερμάτων
περιλαμβάνει τουλάχιστον 5.000 σπέρματα
Μήκος σπερμάτων
< 1 mm
1-3 mm
3-5 mm
5-10 mm
> 10 mm

Συνολικός όγκος
5 cm3 aprox.
10 cm3 aprox.
25 cm3 aprox.
75 cm3 aprox.
Αριθμός ατόμων κατ’εκτίμηση

που

Παραδείγματα
Sedum, Saxifraga
Biscutella, Thymus, Trifolium
Salvia, Pistacia
Retama, Ferula
Quercus, Pinus
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Παράρτημα 8 Συχνότητα εμφάνισης άδειων σπερμάτων ή
προσβεβλημένων από έντομα, όπως βρέθηκαν σε 4.070
Ευρωπαϊκές συλλογές σπερμάτων από διάφορες οικογένειες
φυτών (στοιχεία από Millennium Seed Bank, RBG Kew)
Οικογένεια
Aceraceae
Anacardiaceae
Aquifoliaceae
Araceae
Celastraceae
Cornaceae
Cupressaceae
Cynomoriaceae
Fagaceae
Globulariaceae
Hippuridaceae
Rutaceae
Zannichelliaceae
Betulaceae
Rhamnaceae
Grossulariaceae
Juncaginaceae
Myricaceae
Oleaceae
Santalaceae
Verbenaceae
Rosaceae
Illecebraceae
Typhaceae
Balsaminaceae
Corylaceae
Menyanthaceae
Molluginaceae
Potamogetonaceae
Dipsacaceae
Cistaceae
Onagraceae
Lamiaceae
Poaceae
Alliaceae
Malvaceae
Cyperaceae

Αριθμός συλλογών
σπερμάτων
7
3
3
1
2
6
12
1
1
5
2
2
2
14
8
4
4
4
8
4
4
213
14
13
3
3
3
3
24
22
32
32
163
383
28
28
193

% συλλογών με % συλλογών με σπέρματα
άδεια σπέρματα προσβεβλημένα από έντομα
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
16.7
100.0
8.3
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
40.0
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
92.9
7.1
87.5
0.0
75.0
0.0
75.0
0.0
75.0
0.0
75.0
50.0
75.0
0.0
75.0
0.0
74.2
14.6
71.4
0.0
69.2
0.0
66.7
0.0
66.7
33.3
66.7
0.0
66.7
0.0
66.7
4.2
59.1
36.4
56.3
21.9
56.3
3.1
54.6
11.7
53.8
8.6
53.6
0.0
53.6
21.4
51.3
5.2
33

Οικογένεια
Boraginaceae
Apiaceae
Adoxaceae
Amaranthaceae
Berberidaceae
Buxaceae
Cannabaceae
Colchicaceae
Empetraceae
Plumbaginaceae
Polemoniaceae
Staphyleaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Liliaceae
Valerianaceae
Violaceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Ranunculaceae
Clusiaceae
Asclepiadaceae
Cucurbitaceae
Geraniaceae
Paeoniaceae
Parnassiaceae
Thymelaeaceae
Ulmaceae
Rubiaceae
Plantaginaceae
Caprifoliaceae
Alismataceae
Asparagaceae
Convolvulaceae
Melanthiaceae
Resedaceae
Lythraceae
Brassicaeae
Callitrichaceae
Convallariaceae
Dioscoreaceae
Tamaricaceae
Euphorbiaceae

Αριθμός συλλογών % συλλογών με % συλλογών με σπέρματα
σπερμάτων
άδεια σπέρματα προσβεβλημένα από έντομα
45
51.1
2.2
234
50.9
24.8
2
50.0
0.0
6
50.0
0.0
2
50.0
50.0
2
50.0
0.0
2
50.0
50.0
2
50.0
50.0
2
50.0
0.0
22
50.0
9.1
4
50.0
0.0
2
50.0
50.0
56
48.2
3.6
440
47.7
14.8
15
46.7
6.7
16
43.8
0.0
19
42.1
0.0
34
41.2
2.9
149
40.9
1.3
129
37.2
9.3
38
34.2
0.0
3
33.3
0.0
3
33.3
33.3
24
33.3
8.3
3
33.3
100.0
3
33.3
0.0
3
33.3
33.3
3
33.3
0.0
40
32.5
7.5
13
30.8
15.4
17
29.4
0.0
24
29.2
4.2
7
28.6
0.0
14
28.6
21.4
7
28.6
0.0
7
28.6
14.3
11
27.3
9.1
194
26.8
7.7
4
25.0
0.0
4
25.0
0.0
4
25.0
0.0
4
25.0
25.0
17
23.5
5.9
34

Οικογένεια
Caryophyllaceae
Papaveraceae
Primulaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Amaryllidaceae
Campanulaceae
Linaceae
Crassulaceae
Solanaceae
Iridaceae
Urticaceae
Juncaceae
Gentianaceae
Hyacinthaceae
Droseraceae
Saxifragaceae
Araliaceae
Aristolochiaceae
Asphodelaceae
Butomaceae
Capparaceae
Ebenaceae
Elaeagnaceae
Elatinaceae
Eriocaulaceae
Frankeniaceae
Haloragaceae
Hemerocallidaceae
Lentibulariaceae
Nymphaeaceae
Orchidaceae
Oxalidaceae
Pinaceae
Polygalaceae
Portulacaceae
Ruscaceae
Salicaceae
Taxaceae
Tiliaceae
Trilliaceae
Zygophyllaceae

Αριθμός συλλογών % συλλογών με
σπερμάτων
άδεια σπέρματα
235
21.3
40
20.0
45
20.0
266
17.7
188
17.6
23
17.4
69
17.4
23
17.4
18
16.7
18
16.7
13
15.4
7
14.3
67
13.4
55
12.7
24
8.3
15
6.7
31
6.5
4
0.0
1
0.0
4
0.0
2
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
2
0.0
2
0.0
1
0.0
2
0.0
1
0.0
5
0.0
1
0.0
1
0.0
1
0.0
2
0.0
2
0.0
3
0.0
1
0.0
4
0.0
1
0.0
2
0.0
2
0.0
1
0.0

% συλλογών με σπέρματα
προσβεβλημένα από έντομα
8.1
12.5
0.0
18.0
3.7
13.0
5.8
13.0
0.0
0.0
15.4
0.0
1.5
7.3
16.7
0.0
0.0
25.0
100.0
25.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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