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Εισαγωγή σαρκοφάγων φυτών 

  Από όλα τα µέλη του Φυτικού Βασιλείου, τα σαρκοφάγα είναι από τα πιο ξεχωριστά και εντυπωσιακά 

είδη. Λέγονται έτσι, διότι έχουν προσαρµοστεί στο να αιχµαλωτίζουν και σκοτώνουν έντοµα ή άλλα µικρά 

ζώα ώστε να αντλήσουν αργότερα θρεπτικά συστατικά από το σώµα τους. Ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, 

καθώς συνήθως ζουν σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία (κυρίως σε άζωτο), µε αποτέλεσµα να είναι 

‘’υποχρεωµένα’’ να στραφούν σε άλλους τρόπους εµπλουτισµού του διαιτολογίου τους. Τα 

σαρκοφάγα φυτά, έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιεί από τα άλλα φυτά. 

 

Αιχµαλωτίζουν και σκοτώνουν τη λεία τους 

Έχουν µηχανισµούς για την άµεση και εύκολη πέψη τους 

Ευνοούνται πάρα πολύ από τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουν από τη λεία τους 

 

  Ανήκουν σε 12 γένη τα οποία αριθµούν πάνω από 630 είδη που προσελκύουν και αιχµαλωτίζουν τη λεία 

τους, ενώ πολλά από αυτά παράγουν πεπτικά ένζυµα για να διευκολύνουν την πέψη της και την 

απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Ακόµη, υπάρχουν άλλα 300 γνωστά είδη, που ανήκουν σε διάφορα 

γένη και εµφανίζουν κάποια, όµως όχι όλα τα χαρακτηριστικά των σαρκοφάγων φυτών. Τα σαρκοφάγα 

φυτά δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη φαντασία ξεπερνά τα όρια 

πολλές φορές (πχ στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας). 

  Στην πραγµατικότητα κανένα σαρκοφάγο φυτό δεν έχει την κατάλληλη µορφολογία για να αιχµαλωτίσει 

αλλά και να τραφεί µε άνθρωπο. Το διαιτολόγιο τους αποτελείται από έντοµα, αράχνες, καρκινοειδή ή άλλα 

ασπόνδυλα που ζουν στο νερό ή στο έδαφος, πρωτόζωα, σαύρες ποντίκια, αρουραίους ή άλλα µικρά 

σπονδυλωτά. 

  Η οµάδα αυτή, είναι εξαιρετικό δείγµα εξελιγµένων ειδών. Έχουν προσαρµοστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 

φύλλα τους έχουν µεταµορφωθεί σε παγίδες για να ξεγελούν τη λεία τους. Άλλα χρησιµοποιούν έντονα 

χρώµατα, εκκρίνουν νέκταρ από τα άνθη τους, φέρουν τρίχες ως επέκταση των φύλλων κ.α. Μόλις 

αιχµαλωτιστεί και σκοτωθεί το θύµα, τότε η πέψη είναι άµεση από το φυτό, αλλά άµεση είναι και η 

απορρόφηση των θρεπτικών. Η τελευταία διαδικασία πραγµατοποιείται είτε µε τη βοήθεια άλλων 

οργανισµών είτε όχι. Για παράδειγµα, το φυτό  Roridula βασίζεται σε σκαθάρια που αποµυζούν το θύµα και 

στη συνέχεια παίρνει τα θρεπτικά στοιχεία από το ‘θύµα’ του απορροφώντας τα από τα περιττώµατα των 

σκαθαριών που εναποτίθενται στα φύλλα. Άλλα είδη, όπως το Darlingtonia και κάποια είδη Nepenthes, για 

την διάλυση και πέψη της λείας τους, βασίζονται σε βακτήρια που  αποσυνθέτουν το έντοµο και κάνουν τα 

θρεπτικά απορροφήσιµα από το φυτό. Οι διαδικασίες αυτές, εξελικτικά χρησιµοποιούν πολύ έξυπνους 

µηχανισµούς, καθώς µε αυτό τον τρόπο το φυτό δεν καταναλώνει ενέργεια για την διάσπαση της τροφής. 

Τα περισσότερα είδη σαρκοφάγων φυτών, µπορούν να επιβιώσουν χωρίς να αιχµαλωτίσουν κάποιον ζωικό 

εχθρό, οι ρυθµοί όµως ανάπτυξης και αναπαραγωγής τους είναι βραδύτεροι. 

  Πολλές φορές, κάποια φυτά, αν και αιχµαλωτίζουν έντοµα, δεν θεωρούνται σαρκοφάγα, καθώς η 

διαδικασία αυτή συµβαίνει για τελείως διαφορετικούς λόγους από αυτή της σίτισης τους όπως πχ για την 

επικονίαση. Είναι δυνατό, κάποια έντοµα να αιχµαλωτιστούν και να πεθάνουν κατά τη διαδικασία αυτή, 

αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα προς όφελος του φυτού. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τα σαρκοφάγα 

φυτά, δεν αιχµαλωτίζουν ποτέ τη λεία τους χρησιµοποιώντας τα άνθη τους, αλλά εξειδικευµένες παγίδες 

όπως πχ τα µεταµορφωµένα φύλλα τους. Τέλος, στην φύση, µπορούν να εντοπιστούν είδη τα οποία φέρουν 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των σαρκοφάγων φυτών. Τα είδη αυτά, λόγω του γεγονότος ότι δεν 

αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη από την κατανάλωση ζωικών εχθρών η ιδιότητά τους αυτή ως σαρκοφάγα 

τείνει να εξαλειφθεί. Πιθανώς, η µορφολογία των σαρκοφάγων που διατηρούν έως σήµερα να είναι 

χαρακτηριστικά των µακρινών προγόνων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 ΣΥΛΛΗΠΤΗΡΙΑ  ΦΥΛΛΑ-ΠΑΓΙ∆ΕΣ 

 Ανάλογα µε τον τρόπο σύλληψης της λείας τους, τα εντοµοβόρα φυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

α) φυτά στα οποία η λεία κολλά πάνω στα φύλλα, 

            β) φυτά στα οποία η επαφή της λείας µε τα φύλλα προκαλεί το κλείσιµό τους, σαν δικλείδες, µε 

αποτέλεσµα την παγίδευσή της και 

             γ) φυτά στα οποία τα φύλλα µοιάζουν µε υδρίες (χωνιά) που παρασύρουν τη λεία σε µία δεξαµενή, 

στο βάθος του φύλλου, που περιέχει πεπτικά ένζυµα.  

Παγίδες / µεταµορφωµένα φύλλα 

 
  Οι παγίδες αυτές µπορεί να είναι είτε ενεργητικές είτε παθητικές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

παθητικής παγίδευσης είναι στα φυτά που η µορφολογία των παγίδων τους µοιάζει µε σωλήνα όπως αυτά 

των Darlingtonia και Sarracenia (Sarraceniaceae) ή Nepethes (Nepethaceae) όπου το έντοµο παγιδεύεται και 

πέφτει σε φύλλο µορφοποιηµένο που µοιάζει χωνί ενώ συνήθως έχουν εντόνους χρωµατισµούς. Τα έντοµα 

προσελκύονται από τα χρώµατα, την οσµή και το νέκταρ που εκκρίνεται στο χείλος των φύλλων αυτών. 

Ακόµη, σε κάποια είδη εντοπίζεται ναρκωτική ουσία που παγιδεύει τα έντοµα, προκαλεί την πτώση τους 

στην παγίδα και την πέψη τους από τα ένζυµα ή τα βακτήρια. Συνήθως έχουν ρηχό ριζικό σύστηµα και 

κατάλληλα όργανα για να αναρριχώνται. Οι παγίδες µπορεί να περιέχουν υγρό, µέσα στο οποίο πνίγονται τα 

έντοµα και αδένες από τους οποίους παράγονται τα υδρολυτικά ένζυµα που διαλυτοποιούν το σώµα τους 

αλλά και διανέµουν τα θρεπτικά στο φυτό. 

Παγίδες ‘κόλλας’ 
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  Πρόκειται για επιµήκη µεταµορφωµένα φύλλα που φέρουν αδένες που εκκρίνουν κολλώδες υγρό. Τα 

έντοµα προσελκύονται, κολλάνε επάνω τους και παγιδεύονται σε µερικά λεπτά. Στη συνέχεια 

διαλυτοποιούνται και το φυτό απορροφά τα θρεπτικά στοιχεία προς όφελος του. 

Αναλυτικότερα, όταν το έντοµο προσγειώνεται πάνω στα διαφοροποιηµένα, σαν πλοκάµια φύλλα, το φυτό 

µετακινεί κι άλλα ‘πλοκάµια’ προς το έντοµο µε αποτέλεσµα να το παγιδεύσει περισσότερο και να 

αποκλειστεί η πιθανότητα διαφυγής. Μόλις παγιδευτεί, οι αδένες θα εκκρίνουν ένζυµα για την πέψη του 

εντόµου και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που θα το βοηθήσουν στην αύξηση και ανάπτυξή 

του. 

 Παγίδες κίνησης των φύλλων 

 

  Οι παγίδες αυτές είναι ενεργητικές και για τη σύλληψη της λείας τους, περιλαµβάνεται η ταχεία κίνηση 

των φύλλων. Η Μυγοπαγίδα της Αφροδίτης είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό είδος της κατηγορίας αυτής 

των φυτών. Στο εσωτερικό του φύλλου, το µισό επάνω µέρος φέρει 3 τρίχες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 

στις κινήσεις και προκαλούν το απότοµο κλείσιµο του φύλλου. Τα είδη αυτά είναι τόσο εξελιγµένα που 

µπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά από το ερέθισµα που δίνεται από ένα ζωντανό οργανισµό ή όχι. Οι 

λοβοί κλείνουν σε 0,1 δευτερόλεπτα από την παγίδευση του εντόµου και δηµιουργούν ένα ‘στοµάχι’ όπου 

θα γίνει η πέψη και η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. 

Παγίδες αναρρόφησης 

 

  Πρόκειται για είδος Utricularia που ζει σε βάλτους και παγιδεύει υδρόβιους οργανισµούς. Τα φυτά αυτά 

έχουν δύο είδη φύλλων: φωτοσυνθετικά φύλλα επάνω από το έδαφος και εξειδικευµένα φύλλα κάτω από το 

έδαφος για να προσελκύουν, παγιδεύουν και απορροφούν µικροοργανισµούς όπως τα πρωτόζωα. Τα φύλλα 

αυτά ακόµη εξυπηρετούν το ρόλο των ριζών καθώς το φυτό δεν έχει. Για την δηµιουργία 

αναρρόφησης/δίνης απορροφούν ιόντα στο εσωτερικό τους και έτσι νερό εισέρχεται στους ιστούς του 

ωσµωτικά. Μαζί τους παρασύρονται και τα θύµατα όπου τελικά δεν βρίσκουν διέξοδο για να διαφύγουν και 

πεθαίνουν παγιδευµένα σε εξειδικευµένα µέρη που φέρει το φυτό όπου συντελείται η πέψη τους. 

 

1.2  Πως απορροφούν  την  τροφή  τους. 

  Τα σαρκοφάγα φυτά  διαθέτουν  υδρολυτικά ενζυµα τα οποία αποδιοργανώνουν το σώµα του εντόµου και 

µε την βοήθεια των πεπτικών αδένων  µεταβολίζουν τα θρεπτικά  συστατικά. Τα ένζυµα αυτά είναι: 

αµυλάση, εστεράση, φωσφατάση, πρωτεάση, και ριβονουκλεάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

2.1 Τι σηµαίνει να είναι ένα φυτό σαρκοφάγο; 

  Σαρκοφάγο είναι ένα φυτό το οποίο παίρνει τα θρεπτικά του στοιχεία από ζώα. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

διάφορους ποικίλους τρόπους όπως να γλιστρήσει το ζώο σε µία πισίνα από χωνευτικά ένζυµα και βακτήρια 

ή να εγκλωβιστούν τα έντοµα στα διπλωµένα φύλλα και να χωνευτούν εκεί. Μετά από ώρα ότι έχει 

αποµείνει από το έντοµο, δηλαδή αζωτούχες ενώσεις άλατα, απορροφάται από τα φύλλα. Όλες οι παγίδες 

στην πραγµατικότητα είναι φύλλα τα οποία έχουν εξελιχθεί σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη και 

προσελκύουν το θύµα τους ώστε να παγιδευτεί και ύστερα να χωνευτεί. 

  Συνήθως τα σαρκοφάγα φυτά συναντιούνται σε ελώδεις περιοχές όπως βάλτους και έλη όπου το έδαφος 

είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, αλλά ο ήλιος και το νερό είναι σε αφθονία ανάλογα την εποχή. Στην 

πραγµατικότητα κάποια είδη βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο στην ίδια περιοχή. Συχνά αναφέρονται  και 

εντοµοφάγα φυτά και αυτό επειδή τα έντοµα είναι η µόνη λεία τους. Αν οι παγίδες τους είναι αρκετά 

µεγάλες µπορούν να φάνε και άλλα ζώα όπως βατράχια, ποντίκια, γυρίνους, ακόµα και µικρές σαύρες.  

2.2 ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΦΥΤΩΝ 

  Στην  φύση  υπάρχουν  10  οικογένειες  σαρκοφάγων  φυτών  οι  οποίες  ανήκουν σε 5 τάξεις. Οι τάξεις  

αυτές  λοιπόν  είναι: 

1.  Caryophyllales στην οποία ανήκουν οι οικογένειες 

Dioncophyllaceae, Droseraceae ,Drosophyllaceae, Nepenthaceae 

 

    2. Oxalidales στην οποία ανήκει η οικογένεια  Cephalotaceae 

           

     3.Ericales στην οποία ανήκουν οι οικογένειες Roridulaceae ,Sarraceniaceae 
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  4. Poalesστην οποία ανήκει η οικογένεια Bromeliaceae 

          

      5.Lamiales στην οποία ανήκουν οι οικογένειες  Byblidaceae,Lentibulariaceae.                         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑΞΗ  Caryophyllales 

   Η  τάξη αυτή περιλαµβάνει 4 οικογένειες , την Dioncophyllaceae,την  Droseraceae , την 

Drosophyllaceae,και την  Nepenthaceae. 

  

3.1  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Dioncophyllaceae 

  Είναι σαρκοφάγα‐εντοφάγα ποώδη αναρριχώµενα φυτά που αυτοφύονται στην  τροπική ∆. Αφρική. 

3.1.1  ΓΕΝΟΣ Triphyophyllum     

 

  Το γένος Triphyophyllum ανακαλύφθηκε το 1907. Τρέφεται µε έντοµα κατά τη διάρκεια µόνο ενός 

σταδίου της ζωής του. Αναπτύσσεται µόνο στη δυτική Αφρική ( Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και στην Ακτή 

Ελεφαντοστού) και είναι είδος υπό εξαφάνιση. Το όνοµα του προέρχεται από τους τρεις τύπους φύλλων που 

παράγει όσο αναπτύσσεται. 

Ανάπτυξη 

  Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του περνάει από τρία διαφορετικά στάδια το κάθε ένα από αυτά µε 

διαφορετικά φύλλα. Τα στάδια αυτά είναι: 

•  Νεανικό στάδιο. Το φυτό παράγει έναν ξυλώδες µίσχο ο οποίος φτάνει µέχρι και 91 εκατοστά και 

στην κορυφή του σχηµατίζονται λογχοειδή φύλλα που έχουν µήκος 35 εκατοστά.  

 

•  Το στάδιο της σαρκοφαγίας. Αµέσως µετά το νεανικό στάδιο σχηµατίζονται τα σαρκοφάγα φύλλα. 

Η µεσαία νεύρωση των φύλλων επεκτείνεται σε ένα όρθιο νευρωειδές φύλλο το οποίο µοιάζει µε τα 

φύλλα του Drosophyllum. Αυτά τα φύλλα έχουν κολλώδεις αδένες οι οποίοι είναι ικανοί να 

παγιδεύσουν έρποντα και ιπτάµενα έντοµα. Στη συνέχεια επίπεδοι και άµισχοι αδένες εκκρίνουν 
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πεπτικά υγρά για την πέψη των θηραµάτων. Τα σαρκοφάγα φύλλα µπορεί να είναι εξ ολοκλήρου 

νηµατοειδή ή να είναι επίπεδα στο κατώτερο τµήµα τους και νηµατοειδή στην κορυφή. Το φυτό 

περνάει στο στάδιο της σαρκοφαγίας για να πραγµατοποιηθεί το επόµενο στάδιο το οποίο χρειάζεται 

συµπλήρωµα από θρεπτικά συστατικά.  

 

•   Το στάδιο της αναρρίχησης και της άνθισης. Ο αναρριχώµενος µίσχος µπορεί να φτάσει 4,5 µέτρα 

όπου και ανθίζει στο ηλιακό φως στις κορυφές των τροπικών δασών. Τα φύλλα του µίσχου είναι 

λογχοειδή και η µεσαία νεύρωση είναι πολύ δυνατή. Η µεσαία νεύρωση παράγει δυο κοντά 

άγκιστρα τα οποία χρησιµεύουν για να αναρριχηθεί πιο πάνω από τα υπόλοιπα φυτά.  

 

Ριζικό σύστηµα 

  Το Triphyophylum peltatum έχει εκτεταµένο ριζικό σύστηµα σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικά. 

     Άνθη και σπόροι 

  Στην κορυφή του αναρριχόµενου µίσχου  εµφανίζονται µικρές συστάδες από ευωδιαστά, άσπρα 

λουλούδια τα οποία µόλις γονιµοποιηθούν παράγουν σπόρους και µεταδίδονται µε τον άνεµο. 

   

Σηµείωση: Όταν ο αναρριχώµενος µίσχος κλαδευτεί (τρίτο στάδιο) το φυτό επαναφέρεται στο στάδιο 

της σαρκοφαγίας. 
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3.2  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Droseraceae, 

  ΓΕΝΗ  Aldrovanda,  Dionaea,  Drosera 

 
   Περιλαµβάνει  εντοµοφάγα  ,ποώδη , µικρά, πολυετή, υδρόφιλα  φυτά, µε φύλλα  κατά ρόδακα  ή κατ’ 

εναλλαγή. Τα φύλλα  φέρουν  αδενοειδής  τρίχες  για την συλλογή  και συγκράτηση  των εντόµων  και πριν 

την έκπτυξη τους είναι συνεστραµµένα . Άνθη  διγενή  ,ακτινόµορφα, κατά βοτρυώδης  ταξιανθίες . Καρπός  

κάψα. 

 

3.2.1 ΓΕΝΟΣ  Aldrovanda  

 

  Κοινώς γνωστό ως φυτό νερόµυλου. Το φυτό αιχµαλωτίζει µικρά ασπόνδυλα ζώα. Την ονοµασία του την 

πήρε από τις παγίδες του φυτού αφού αυτές είναι διατεταγµένες γύρω από ένα κεντρικό στέλεχος. Τα γένη 

του φυτού είναι διασκορπισµένα σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. 

 

Μορφολογία 

  Είναι υδρόβιο φυτό που δεν φέρει ρίζες, για αυτό και η περαιτέρω ανάπτυξη του αποτυγχάνει και τελικά 

γερνάει. Το φυτό αποτελείται από πλεούµενους µίσχους οι οποίοι φτάνουν σε µήκος από 6-40 εκατοστά. Τα 

φύλλα παγίδες φτάνουν τα 2-3 χιλιοστά και αναπτύσσονται σε σπείρες ανά οµάδες των 5-9 κατά µήκος του 

κεντρικού στελέχους του φυτού. Οι πραγµατικές παγίδες φύονται από µίσχους και στο εσωτερικό τους 

υπάρχει αέρας, πράγµα το οποίο βοηθάει στην πλεύση τους. Η ανάπτυξή τους είναι αρκετά ταχεία έτσι ώστε 

κάτω από βέλτιστες συνθήκες να παράγεται µία ή και περισσότερες κάθε µέρα.  

Οι παγίδες 

  Οι πραγµατικές παγίδες αποτελούνται από δυο λοβούς που διπλώνουν όπως ακριβώς και οι παγίδες της 

∆ιωναίας µε τη µόνη διαφορά ότι είναι µικρότερες και υποβρύχιες. Εσωτερικά είναι επενδυµένες µε µία 

λεπτή επίστρωση από τριχίδια που λειτουργούν ως σκανδάλη έτσι ώστε όταν ανοιγοκλείσουν να έρθουν σε 

επαφή µε υδρόβια ασπόνδυλα και να τα αιχµαλωτίσουν. Το κλείσιµο της παγίδας επιτυγχάνεται µέσα σε 10-

20 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτός ο µηχανισµός παγίδων µπορεί να λειτουργήσει µόνο σε θερµές 

συνθήκες και ενώ η θερµοκρασία είναι γύρω στους 20°C.  Κάθε παγίδα περιβάλλεται από τρίχες µάκρους 6-

8 χιλιοστά και οι οποίες εµποδίζουν την ενεργοποίηση των παγίδων από σωµατίδια όπως χαλίκια, φύλλα 

κ.α. 
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Τα λουλούδια 

  Τα λουλούδια του A. vesiculosa είναι µικρά, µονήρη και λευκά. Φύονται από τις σπείρες που σχηµατίζουν 

τα φύλλα, πάνω σε κοντούς µίσχους πάνω από την επιφάνεια του νερού. Τα λουλούδια ανοίγουν µόνο για 

λίγες ώρες και στη συνέχεια επανέρχεται κάτω από την επιφάνεια του νερού για την παραγωγή σπόρων. Οι 

κοτυληδόνες των σπόρων παραµένουν κρυµµένες µέσα στο περίβληµα των σπόρων  και χρησιµεύει ως 

αποθήκη ενέργειας για τα σποριόφυτα. Στις εύκρατες περιοχές η ανθοφορία είναι σπάνια και αποτυχηµένη 

όσον αφορά την ανάπτυξη του καρπού και των σπόρων.  

 

Οι βλαστοί 

  Το χειµώνα δύσκολα η Aldrovanda θα σχηµατίσει βλαστούς ως στρατηγική επιβίωσης από τον παγετό. 

Κατά την έναρξη του χειµώνα, στην αιχµή της ανάπτυξης αρχίζουν να παράγονται µειωµένα µη σαρκοφάγα 

φύλλα πάνω σε πολύ κοντούς µίσχους. Αυτό οδηγεί σε ένα σφιχτό µπουµπούκι από προστατευτικά φύλλα 

το οποίο γίνεται πολύ βαρύ και απελευθερώνει επιπλεούµενα αέρια, µε τα οποία αποκόβεται από το µητρικό 

φυτό και βουλιάζει στον πυθµένα όπου και οι συνθήκες θερµοκρασίας είναι σταθερές και πιο ζεστές. Στον 

πυθµένα µπορεί να αντέξει σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες ως και  −15 °C. Στη φύση, οι βλαστοί της 

Aldrovanda έχουν παρατηρηθεί να έχουν µικρό ποσοστό βουλιάγµατος. Αυτοί οι θρεπτικοί βλαστοί που 

αποτυγχάνουν να βυθιστούν γίνονται τροφή για τα υδρόβια πτηνά ή µαραίνονται από την έναρξη του 

παγετού. Με τον ερχοµό της άνοιξης και όταν η θερµοκρασία του νερού φτάσει τους 12-15 °C οι βλαστοί 

ελαττώνουν την πυκνότητα τους και πλέουν προς την επιφάνεια του νερού όπου συνεχίζουν την ανάπτυξη 

τους και φυτρώνουν νέοι. Μη αδρανής βλαστοί µπορούν να σχηµατιστούν λόγω της ξηρασίας του 

καλοκαιριού.  
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3.2.2 ΓΕΝΟΣ   Dionaea 

 

  Η ∆ιωναία ή Venus Flytrap ή Dionaea muscipula είναι σαρκοφάγο φυτό εγγενές στους υποτροπικούς 

υγροτόπους της Ανατολικής ακτής των Ηνωµένων Πολιτειών, στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα. 

Αιχµαλωτίζει τη λεία του ( κυρίως έντοµα και αραχνοειδή) µε έναν µηχανισµό παγίδευσης ο οποίος 

σχηµατίζεται στο άκρο του κάθε φύλλου και ενεργοποιείται από µικροσκοπικές τρίχες που βρίσκονται στην 

εσωτερική επιφάνεια του φύλλου. Όταν ένα έντοµο έρθει σε επαφή µε τις τρίχες τότε η παγίδα κλείνει εάν 

µια δεύτερη τρίχα έρθει σε επαφή µέσα σε 20 δευτερόλεπτα από το πρώτο άγγιγµα.  

  Η ∆ιωναία είναι µονοτυπικό γένος και συνδέεται στενά µε την Aldrovanda και την ∆ροσέρα, τα οποία 

ανήκουν και αυτά στην οικογένεια Droseraceae. 

 

Περιγραφή του φυτού 

  Η ∆ιωναία είναι µικρό ποώδες φυτό, περιλαµβάνει  4-7 φύλλα τα οποία φύονται από έναν υπόγειο βλαστό. 

Το µέγεθος των µίσχων ποικίλει από 3-10 εκατοστά ανάλογα την εποχή του χρόνου. Μακρύτερα φύλλα µε 

ισχυρές παγίδες σχηµατίζονται αµέσως µετά την ανθοφορία. Μυγοπαγίδες που έχουν περισσότερα από 7 

φύλλα έχουν σχηµατιστεί από διαίρεση κάτω από το έδαφος.  

Τα φύλλα 

  Η ∆ιωναία έχει δυο τύπους φύλλων, τα πρώτα είναι επίπεδα σε σχήµα καρδιάς ικανά να φωτοσυνθέτουν 

και τα δεύτερα φύλλα αποτελούνται από 2 λοβούς ενωµένους στην βάση τους σχηµατίζονται την παγίδα. Η 

πάνω επιφάνεια των λοβών περιέχει χρωστικές ουσίες όπως ανθοκυάνες και τα άκρα της εκκρίνουν µύξα. 

Επίσης τα φύλλα παράγουν µία ορµόνη που µοιάζει µε τη σεξουαλική ορµόνη των εντόµων (φεροµόνη) ,η 

οποία προσελκύει τα έντοµα και εν τέλει αιχµαλωτίζονται από το φυτό.  Οι λοβοί εµφανίζουν ταχείες 



17 

 

κινήσεις και κλείνουν όταν διεγείρονται από το θήραµα. Ο µηχανισµός παγίδευσης ενεργοποιείται όταν το 

έντοµο έρχεται σε επαφή µε ένα από τα τρία τριχίδια τα οποία βρίσκονται στην άνω επιφάνεια των λοβών. 

Ο µηχανισµός παγίδευσης είναι τόσο εξειδικευµένος ώστε να µπορεί να διακρίνει ένα ζωντανό θήραµα από 

ένα εξωτερικό ερέθισµα όπως οι σταγόνες της βροχής. Για να κλείσει η παγίδα θα πρέπει να ερεθιστούν  

τουλάχιστον 2 από τα τριχίδια µε διαφορά 20 δευτερόλεπτα ή ένα τριχίδιο να ερεθιστεί εις διπλούν, τότε η 

παγίδα θα κλείσει απότοµα σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Οι άκρες τον λοβών είναι πλαισιωµένες από 

άκαµπτες τρίχες ή αγκάθια, οι οποίες όταν ενώνονται µε το κλείσιµο τις παγίδας αποτρέπουν το θήραµα να 

ξεφύγει. Όµως όταν κλείνει η παγίδα δηµιουργούνται µικρά κενά έτσι ώστε όταν παγιδεύονται µικρά 

έντοµα να µπορούν να ξεφύγουν διότι το κόστος της πέψης τους είναι µεγαλύτερο από το όφελος των 

θρεπτικών συστατικών. Εποµένως όταν το θήραµα είναι πολύ µικρό και δραπετεύει τότε η παγίδα θα 

ανοίξει και πάλι σε 12 ώρες. Αν το θήραµα κινείται µέσα στην παγίδα τότε αυτή σφίγγει περισσότερο και οι 

αδένες εκκρίνουν πεπτικά ένζυµα για να πνιγεί και ξεκινάει η πέψη. 

  Η ταχύτητα του κλεισίµατος ποικίλει ανάλογα µε την ποσότητα της υγρασίας, το φως, το µέγεθος του 

θηράµατος και γενικά τις συνθήκες ανάπτυξης. Επίσης η ταχύτητα µε την οποία κλείνουν οι παγίδες 

χρησιµοποιείται ως δείκτης της υγείας του φυτού.  

  

  Όταν τα φυτά προέρχονται από σπόρους χρειάζονται 4-5 χρόνια για να ωριµάσουν και µπορούν να ζήσουν 

ως και 30 χρόνια καλλιεργούµενα στις κατάλληλες συνθήκες. 

 

Η επιλογή του θηράµατος 

  Τα περισσότερα σαρκοφάγα φυτά είναι επιλεκτικά όσον αφορά τη λεία τους. Αυτή η επιλεκτικότητα 

οφείλεται στο διαθέσιµο θήραµα και τον µηχανισµό παγίδευσης του κάθε φυτού. Η ∆ιωναία τρέφεται µε 

µυρµήγκια, αράχνες, γυµνοσάλιαγκες,  σκαθάρια, ακρίδες  και ελάχιστα ιπτάµενα έντοµα.  

Μηχανισµός παγίδευσης 

  Ο µηχανισµός µε τον οποίο η παγίδα της ∆ιωναίας κλείνει περιλαµβάνει µια πολύπλοκη αλληλεπίδραση 

µεταξύ ελαστικότητας, σπαργής και ανάπτυξης του φυτού. Όπως έχει ήδη τυπωθεί η παγίδα κλείνει εφόσον 

τα τριχίδια ερεθιστούν δυο φορές για αυτό πρέπει να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του µηχανισµού 

από σκόνες, σκουπίδια ή µε ένα άγγιγµα του χεριού. Όταν η παγίδα είναι ανοιχτή, οι λοβοί είναι κυρτοί, ενώ 

όταν είναι κλειστή οι λοβοί είναι κοίλοι. Όταν τα τριχίδια διεγείρονται µία αντίδραση που παράγεται αφορά 

κυρίως τα ιόντα ασβεστίου τα οποία διαδίδονται κατά µήκος των λοβών και διεγείρονται µεταξύ τους.  
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Η πέψη 

   Εάν το θήραµα δεν είναι ικανό να ξεφύγει, οι παγίδες σφίγγουν περισσότερο και τότε ξεκινάει η 

διαδικασία της πέψης. Η πέψη καταλύεται από ένζυµα και πρωτόπλασµα τα οποία εκκρίνονται στους 

λοβούς µέσω των αδένων. Η τροποποίηση της οξειδωτικής πρωτεΐνης είναι ένας µηχανισµός πολύ πιθανόν 

σε ένα στάδιο πριν την πέψη. Υδατικά εκχυλίσµατα φύλλων τα οποία περιέχουν κινόνες όπως η 

ναφθοκινόνη πλουµπαγίνη και οι οποίες έλκονται από διαφορετικές NADH διαφοράσες ικανές να παράγουν 

οξείδιο και υπεροξείδιο του υδρογόνου κατά την αυτοοξείδωση. Τέτοια οξειδωτική τροποποίηση είναι 

ικανή να διασπάσει τις κυτταρικές µεµβράνες των ζώων.  

Άνθη και σπόροι 

  Τα υγιή φυτά παράγουν λευκά λουλούδια την άνοιξη. Παρ’ όλα αυτά µερικοί καλλιεργητές αφαιρούν τους 

ανθοφόρους βλαστούς νωρίς, καθώς η ανθοφορία καταναλώνει ένα µεγάλο ποσοστό ενέργειας µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται η παραγωγή των παγίδων. Από την άλλη εάν επιτραπεί η ανθοφορία, η 

επιτυχηµένη γονιµοποίηση θα οδηγήσει σε παραγωγή σπόρων.   

 

   

3.2.3 ΓΕΝΟΣ Drosera 

 

  Κοινώς γνωστό ως sundew που σηµαίνει δροσιά του ήλιου. ∆ελεάζει, αιχµαλωτίζει και αφοµοιώνει τα 

έντοµα χρησιµοποιώντας κολλώδεις αδένες οι οποίοι καλύπτουν όλη την επιφάνεια των φύλλων. Τα έντοµα 

χρησιµοποιούνται για να εφοδιάσουν το έδαφος µε θρεπτικά συστατικά. Μπορούν να αναπτυχθούν παντού 

εκτός από την Ανταρκτική. 

 

Χαρακτηριστικά 

  Η ∆ροσέρα είναι πολυετές, ποώδες φυτό και σχηµατίζει όρθιους ρόδακες που µπορούν να φτάσουν σε 

ύψος από 1-100 εκατοστά. Η διάρκεια ζωής τους µπορεί να φτάσει έως και 50 χρόνια. 
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 Βιότοπος 

   Η ∆ροσέρα µπορεί να αναπτυχθεί σε αρκετά µέρη ανάλογα το είδος. Απαντάται στην Βόρεια και Νότια 

Αµερική, στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Αναπτύσσεται σε εποχιακά υγρά, όξινα εδάφη και πλήρως 

ηλιαζόµενα, κυρίως σε βάλτους, έλη και τυρφώνες. Μερικά από τα είδη αναπτύσσονται σε βρύα σφάγνου. 

Φύλλα και σαρκοφαγία 

   Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της ∆ροσέρας είναι τα πλοκάµια που φέρουν αµέτρητους αδένες και 

παράγουν κολλώδεις εκκρίσεις. Ο µηχανισµός παγίδευσης και πέψης χρησιµοποιεί 2 διαφορετικούς αδένες, 

ο ένας µισχοειδής αδένας ο οποίος εκκρίνει µία γλυκιά κολλώδη ουσία για την προσέλκυση και την 

παγίδευση εντόµων καθώς και ένζυµα για την χώνεψή τους, ο άλλος αδένας είναι άµισχος και απορροφάει 

τα θρεπτικά συστατικά. Τα µικρά θηράµατα, κυρίως έντοµα, προσελκύονται από τις γλυκιές εκκρίσεις του 

µισχοειδή  αδένα. Όταν το θήραµα αγγίξει τους αδένες τότε εκκρίνεται κολλώδης ουσία η οποία το 

αποτρέπει να ξεφύγει. Τελικά το θήραµα υποκύπτει λόγω εξαντλήσεως ή ασφυξίας καθώς η µύξα που 

εκκρίνεται φράζει τους πόρους αναπνοής τους. Ο θάνατος του θηράµατος επέρχεται µέσα σε 15 λεπτά. Για 

την διαλυτοποίηση των εντόµων και την πέψη τους η ∆ροσέρα εκκρίνει ένζυµα όπως  εστεράση, 

υπεροξειδάση, φωσφατάση και πρωτεάση. Τέλος τα θρεπτικά συστατικά αφοµοιώνονται από το φυτό µέσω 

της επιφάνειας των φύλλων.  

   Όλα τα είδη της ∆ροσέρας είναι ικανά να κουνήσουν τα πλοκάµια τους σαν αποτέλεσµα της επαφής µε 

την λεία τους. Τα πλοκάµια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και µόλις αιχµαλωτίσουν τα έντοµα λυγίζουν προς 

το κέντρο του φύλλου ώστε να έρθει σε επαφή µε τους εκκριτικούς αδένες.  

   Η µορφολογία των φύλλων της ∆ροσέρας είναι ποικίλη από άµισχα ωοειδή φύλλα ως και βελονοειδή.  

 

Άνθη και καρποί 

  Τα λουλούδια της ∆ροσέρας, όπως και σε όλα τα σαρκοφάγα φυτά, υψώνονται πολύ πιο πάνω από τα 

φύλλα σε έναν µακρύ µίσχο για την αποφυγή της παγίδευσης των εντόµων- επικονιαστών. Η ταξιανθία των 

λουλουδιών είναι στάχυς, και µόνο ένα από αυτά παραµένει ανοιχτό για σύντοµη χρονική διάρκεια. Επίσης 

η ταξιανθία είναι ηλιοτροπική και κινείται σύµφωνα µε την θέση του ήλιου. Ανθίζει Ιούλιο και Αύγουστο. 
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   Η ωοθήκη εξελίσσεται  σε µία κάψουλα διαρρηκτών σπόρων οι οποίοι είναι πολυάριθµοι και µικροί.  

 Ριζικό σύστηµα 

  Το ριζικό σύστηµα της ∆ροσέρας είναι ασθενών ανεπτυγµένο. Ο µοναδικός ρόλος τους είναι η 

απορρόφηση του νερού και η αγκύρωση του φυτού στο έδαφος αφού η αφοµοίωση των θρεπτικών 

συστατικών τελείται µέσω της παγίδευσης των εντόµων. Λόγω του ότι συγκρατούν αρκετό νερό 

χρησιµεύουν για την επιβίωση από την ξηρασία του καλοκαιριού.  

  Χρήσεις στην Ιατρική 

  Η ∆ροσέρα χρησιµοποιείται στην ιατρική σαν φάρµακο από τον 12
ο
 αιώνα. ∆ιότι περιέχει ναφθοκινόνες 

(πλουµπαγίνη), φλαβονοειδή (κβερσετόλη), τανίνες, κιτρικό και µαλικό οξύ και µία ανθοκυάνη.  

  Θεωρείται δυναµωτικό και αφροδισιακό. Το χρησιµοποιούσαν για την καταπολέµηση του κοκίτη, την 

θεραπεία της φυµατίωσης σε αρχικά στάδια, χρόνιες βρογχίτιδες και άσθµα. Εξωτερικά το 

χρησιµοποιούσαν για την θεραπεία κάλων και φακίδων. ∆ρα ως αντιβακτηριδιακό, αντιβιοτικό, 

αντισπασµωδικό, καταπραϋντικό, µαλακτικό, αποχρεµπτικό, οµοιοπαθητικό και υπογλυκαιµικό. Η 

πλουµπαγίνη καταπολεµά τον στρεπτόκοκκο, σταφυλόκοκκο και πνευµονόκοκκο.  

 Άλλες χρήσεις  

  Οι βολβοί µερικών ειδών χρησιµοποιούνται ως λιχουδιά από τους Αυστραλιανούς Αβοριγίνες. Ενώ 

ορισµένα από τα ριζώµατα χρησιµοποιούνται ως βαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μία άλλη χρήση 

είναι η δηµιουργία λικέρ (από τον 14
ο
 αιώνα) κατασκευασµένο από φρέσκα φύλλα κυρίως από τα φυτά D. 

capensis, D. spatulata και D. rotundifolia.  

 

3.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Drosophyllaceae 

 

   Το  είδος  της  οικογένειας  είναι  το   Drosophyllum lusitanicum ,  το  οποίο  είναι  πόα  µε  γραµµοειδή  

φύλλα και ωραία κίτρινα άνθη.  Αυτοφύεται σε αλκαλικά εδάφη των ακτών  της  Πορτογαλίας  και  των  

περιοχών    Γιβραλτάρ,  της  Ισπανίας  και  του  Μαρόκου  αντίστοιχα.  Χρησιµοποιείται  ως  διακοσµητικό   

φυτό. 

3.3.1 ΓΕΝΟΣ  Drosophyllum  
 

  Είναι σαρκοφάγο φυτό και περιλαµβάνει µόνο ένα είδος το Drosophyllum lusitanicum. Σε εµφάνιση 

µοιάζει πάρα πολύ µε την ∆ροσέρα. 
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Βιότοπος  

   Είναι εγγενές στην Πορτογαλία, Ισπανία και το Μαρόκο. Είναι µοναδικό στο είδος του διότι 

αναπτύσσεται σε ξηρά και αλκαλικά εδάφη. 

 Τα φύλλα 

  Τα φύλλα του αποτελούνται από αµέτρητους αδένες και ξετυλίγονται γύρω από έναν κεντρικό ρόδακα, 

όπως και στην ∆ροσέρα, αλλά στερούνται την κίνηση αυτών. Όταν δεν έχουν ωριµάσει πλήρως 

συσπειρώνονται προς τα έξω. Το ύψος τους φτάνει από 20-40 εκατοστά.  

 

Η σαρκοφαγία 

  Τα φύλλα του D. lusitanicum παράγουν µια ευχάριστη και γλυκιά µυρωδιά ικανή να προσελκύσει τα 

έντοµα τα οποία εν τέλει γίνονται τα θηράµατα του. Όταν τα έντοµα προσγειωθούν στα φύλλα τότε 

αιχµαλωτίζονται από την κολλώδη ουσία που εκκρίνεται από τους αδένες. Κάθε φορά που προσπαθούν να 

ξεφύγουν τόσο πιο πολύ παγιδεύονται και τελικά εξαντλούνται και πεθαίνουν από ασφυξία. Στη συνέχεια το 

φυτό εκκρίνει ένζυµα ικανά να διασπάσουν το σώµα των εντόµων και να αφοµοιώσουν τα θρεπτικά 

συστατικά. 
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 Άνθη και σπόροι 

  Το D. lusitanicum έχει κίτρινα άνθη και φύονται σε οµάδες από 3-15, η διάµετρος τους φτάνει τα 4 

εκατοστά. Η ανθοφορία ξεκινάει τον Φεβρουάριο και συνεχίζει µέχρι τον Μάιο. Τα λουλούδια ανοίγουν για 

λίγες ώρες και είναι αυτογονιµοποιούµενα.   

 

   Η κάψουλα των σπόρων είναι διαφανής και φέρει από 3-10 µαύρους σπόρους αχλαδόµορφους και 

διάµετρο 2.5 χιλιοστά. Η βλάστηση των σπόρων µπορεί να βοηθηθεί από µία γρατζουνιά.  

Το ριζικό σύστηµα 

  Τα ριζίδια του χρησιµεύουν ως αγκυροβόλιο στο έδαφος και για την πρόσληψη και µεταφορά του νερό 

από τις ρίζες τους βλαστούς και τα φύλλα. 

  

3.4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Nepenthaceae 

 

   Περιλαµβάνει  εντοµοφάγα ποώδη ή  ηµιθαµνώδη  φυτά ριζοµατώδη πολλές φορές επιφυτικά, µε 

ιδιόµορφα ασκοειδή φύλλα,  που φέρουν φυλλοειδές  κάλυµµα.  Άνθη µονογενή ακτινόµορφα κατά 

βοτρυώδεις  ταξιανθίες. Καρπό κάψα. 

3.4.1 ΓΕΝΟΣ  Nepenthes 

  Κοινώς γνωστά φυτά ‘κανάτια’ ή κούπες των πιθήκων.  
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 Περιγραφή 

  Αποτελούνται από ένα ρηχό ριζικό σύστηµα και έναν αναρριχητικό βλαστό (κληµατίδα) που µπορεί να 

φτάσει τα 15 µέτρα η και περισσότερο, ανάλογα το είδος και 1 εκατοστό σε διάµετρο. Από τους µίσχους 

προκύπτουν εναλλάξ λεπιδόµορφα φύλλα. Η κληµατίδα προεξέχει από τις άκρες των φύλλων και στο άλλο 

άκρο σχηµατίζει τα κανάτια. Η στάµνα αρχικά είναι ένα µπουµπούκι το οποίο εξελίσσεται σε σχήµα 

σωληνοειδές, δηλαδή την παγίδα. η στάµνα παράγει ένα υγρό όπως το νερό ή ακόµα πιο ρευστό και 

χρησιµοποιείται για να πνίξει το θήραµα. Στο κάτω µέρος της παγίδας υπάρχουν αδένες οι οποίοι 

απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες από το συλληπτήριο θήραµα. Στο άνω εσωτερικό τµήµα της παγίδας 

υπάρχει µία κηλίδα µε κηρώδη επικάλυψη που καθιστά αδύνατη την απόδραση του θηράµατος. Γύρω από 

την είσοδο της παγίδας υπάρχει το χείλος το οποίο είναι αρκετά ολισθηρό µε διάφορα χρώµατα ικανά να 

προσελκύσουν το έντοµο. Όταν το χείλος είναι υγρό, πράγµα το οποίο το κάνει αρκετά ολισθηρό τότε τα 

έντοµα προσγειώνονται µέσα στη στάµνα. Πάνω από το χείλος υπάρχει ένα φυλλώδες κάλυµµα το οποίο 

λειτουργεί σαν προστασία από το νερό της βροχής, αποτρέποντας έτσι την αραίωση του υγρού που 

βρίσκεται µέσα στην παγίδα. Κάτω από το κάλυµµα υπάρχουν αδένες που παράγουν νέκταρ για την 

προσέλκυση των εντόµων.  

 

 

 

  Επίσης  για την προσέλκυση των θηραµάτων το Nepenthes χρησιµοποιεί ελκυστικά χρώµατα, νέκταρ και 

µια γλυκιά µυρωδιά. Αφού σκοτώσει το θήραµα αφοµοιώνει άζωτο και φώσφορο καθώς το έδαφος το οποίο 

αναπτύσσεται είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Η λεία τους αποτελείται συνήθως από έντοµα αλλά και 

µεγαλύτερα ζώα όπως ποντίκια, σαύρες και µικρά πτηνά.  

Άνθη και σπόροι 

  Τα άνθη είναι µονογενή ακτινόµορφα κατά βοτρυώδεις  ταξιανθίες. Η επικονίαση πραγµατοποιείται 

κυρίως από τα έντοµα. Η κάψουλα των σπόρων είναι τετράπλευρη και περιέχει 50-500 σπόρους οι οποίοι 

µεταδίδονται µε τον άνεµο.  
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 Βιότοπος 

  Τα είδη του Nepenthes αναπτύσσονται κυρίως σε τροπικές περιοχές ( Βόρνεο, Σουµάτρα, Αυστραλία, 

Κίνα, Ινδονησία, Σεϋχέλλες)  µε εδάφη όξινα, χαµηλά σε θρεπτικά συστατικά, αποτελούµενα από τύρφη, 

λευκή άµµο, ψαµµίτη ακόµα και ηφαιστειογενή εδάφη. Ελάχιστα είδη είναι επίφυτα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΗ Oxalidales  

   Η  τάξη αυτή περιλαµβάνει την οικογένεια  Cephalotaceae. Μονοτυπική οικογένεια µε το είδος 

Cephalotus follicularis Labill., που είναι ποώδες φυτό ενδηµικό είδος της ∆υτικής Αυστραλίας. Πρόκειται 

για εντοµοφάγο φυτό, µε σύστηµα παγίδευσης εντόµων µε φύλλα, σε σχηµατισµό στάµνας (picher plant). 

 

4.1 ΓΕΝΟΣ Cephalotus 

   Είδος: C. follicularis ή the Albany pitcher plant 

 

  Σε αυτή την οικογένεια υπάρχει µόνο ένα είδος φυτού παγίδας το είδος Cephalotus follicularis, το οποίο 

απαντάται στους βάλτους της νοτιοδυτικής Αυστραλίας. ∆εν συσχετίζεται µε τα άλλα φυτά κανάτια γιατί 

έχει τη δικιά του τάξη. Ο βιότοπος του είναι η υγρή τυρφώδης άµµο που βρίσκεται κοντά σε βάλτους και 

κατά µήκος των ρυακιών και ρεµάτων. 

Περιγραφή 

  Είναι µικρό, χαµηλής ανάπτυξης, ποώδες φυτό. Αναπτύσσεται από υπόγεια ριζώµατα ( µεγάλα υπόγεια 

βλαστικά κύτταρα, όπως το τζίντζερ) και έχει δυο τύπους φύλλων, τα κανονικά φύλλα τα οποία 

φωτοσυνθέτουν και τα σαρκοφάγα φύλλα. Τα φωτοσυνθετικά φύλλα ζουν περίπου ένα χρόνο και όταν 

µαραθούν τότε αναδύονται τα σαρκοφάγα, τα τελευταία είναι µικρά και µοιάζουν σαν µοκασίνια.  

Άνθη και σπόροι 

  Τα λουλούδια του έχουν ταξιανθία µικρών οµάδων, είναι ερµαφρόδιτα  µε έξι µονοµερή και έχουν χρώµα 

κρεµώδες ή υπόλευκο.  

 

 

Οι παγίδες 

  Οι παγίδες είναι περίπου τρία εκατοστά και το µεγαλύτερο µήκος που µπορούν να φτάσουν έως και έξι 

εκατοστά. Έχουν σκούρο κόκκινο χρώµα εκτεθειµένες σε υψηλά επίπεδα φωτός, ενώ το χρώµα τους 
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παραµένει πράσινο σε συνθήκες σκιάς.  Έχουν ραβδωτή υφή γύρω από το χείλος, το οποίο έχει αδένες που 

παράγουν νέκταρ και προσελκύουν τα έντοµα. Η παγίδα έχει επίσης ένα φυλλώδες κάλυµµα που µπορεί να 

κλείσει όταν το φυτό αρχίσει να στεγνώνει, έτσι διατηρούνται τα πεπτικά υγρά µέσα στην παγίδα. Επίσης το 

φύλλωµα προστατεύει την παγίδα από το νερό της βροχής, διότι αν εισέλθει νερό µέσα στις παγίδες 

αραιώνει τα πεπτικά ένζυµα. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά µε το κάλυµµα της παγίδας είναι ότι 

υπάρχουν ‘παράθυρα’ και ηµιδιαφανή τµήµατα πάνω του, τα οποία µπερδεύουν τα έντοµα στη σκέψη ότι 

µπορούν να ξεφύγουν, αντί της πραγµατικής εξόδου. Ύστερα, τα έντοµα αφού δεν µπορούν να ξεφύγουν 

πέφτουν µέσα στο υγρό το οποίο περιέχει πεπτικά ένζυµα, δηλαδή πρωτεάσες, φωσφατάσες και 

νουκλεάσες, έτσι το σώµα τους διαλύεται και το φυτό απορροφά τα θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν και 

µερικά άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν το φυτό ιδιαίτερα καλό στο κυνήγι. Η ραβδωτή υφή στο χείλος 

του φυτού συνεχίζει και µέσα σε αυτό σχηµατίζοντας έτσι τα δόντια του, πράγµα το οποίο αποτρέπει τα 

έντοµα από το να αναρριχηθούν και να ξεφύγουν. Στους κρύους µήνες του χειµώνα εκτεθειµένα σε 

θερµοκρασία κάτω από 5 ᵒC πέφτουν σε µια φυσική περίοδο λήθαργου τριών µε τεσσάρων µηνών, το οποίο 

είναι αποτέλεσµα από την πτώση της θερµοκρασίας και τα χαµηλά επίπεδα φωτισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑΞΗ  Ericales 

  Στην τάξη αυτή ανήκουν οι οικογένειες Roridulaceae ,Sarraceniaceae 

5.1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Roridulaceae  

   Περιλαµβάνει 2 είδη σε 1  γένος (Roridula). Είναι  µικροί  θάµνοι  που  αυτοφύονται  στη  Ν.  

Αφρική, από τον Ισηµερινό µέχρι το Ακρωτήριο.  Τα είδη είναι:Roridula,gorgonias,Planch  και Roridula 

dentata L.   

5.1.1 Γένος: Roridula ή Bug plant 

  Το φυτό Roridula είναι γένος δυο ειδών και αναπτύσσεται στη Νότια Αφρική. Και τα δύο είδη έχουν 

διακλαδιζόµενους µίσχους που φτάνουν έως και δυο µέτρα ύψος. Ο µίσχος τους είναι λεπτός, ξυλώδης και 

περιβάλλεται από πυκνή συστάδα φύλλων.  

Roridula gorgonias  

 

 Αναπτύσσεται σε δροσερές ακτές µε οµίχλη και έχει µακριά, λεπτά λογχοειδή φύλλα. 

Roridula dentata 

 

 ∆εν αναπτύσσεται σε ακτές όπως η R. gorgonias και έχει πλατιά οδοντωτά φύλλα. 

Άνθη και σπόροι 

  Και τα δυο είδη έχουν ροζ λουλούδια µε πέντε πέταλα και έντονο κίτρινο στήµονα. Ο σπόρος παράγεται 

αφού γονιµοποιηθεί το φυτό. 
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Τα φύλλα 

  Τα φύλλα είναι επικαλυµµένα µε άκαµπτα αδενικά τριχίδια, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν, 

και παράγουν κολλώδη ουσία. 

 

Η συµβιωτική σχέση 

   ∆ιαφέρει από τα υπόλοιπα σαρκοφάγα φυτά διότι δεν παράγει τα δικά του πεπτικά υγρά αλλά διαθέτει 

ειδικές προσαρµογές στα φύλλα ώστε να απορροφάει τα θρεπτικά συστατικά. Έχει συµβιωτική σχέση µε το 

έντοµο Pameridea roridulae. Το έντοµο αυτό φτιάχνει αποικίες πάνω στα φύλλα του φυτού και µπορεί να 

περπατάει χωρίς να παγιδεύεται. Όταν ένα θήραµα παγιδευτεί το έντοµο το σκοτώνει µε το ράµφος του και 

αποµυζεί τα υγρά του. Στη συνέχεια εκκρίνει σταγόνες από θρεπτικά συστατικά πάνω στα φύλλα όπου και 

απορροφούνται από το φυτό. 

 

 

5.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Sarraceniaceae 

5.2.1 ΓΕΝΟΣ Sarracenia 

   Η Sarracenia είναι γένος σαρκοφάγων φυτών κοινώς γνωστό ως φυτό στάµνα ή στάµνα σε σχήµα 

τροµπέτας. Απαντάται στην Ανατολική και Βόρια Αµερική και είναι συγκεντρωµένο στο βόριο τµήµα της 

Φλόριντα και στα νότια τµήµατα της Γεωργίας και της Αλαµπάµα. 
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Περιγραφή 

   Είναι πολυετή ποώδη φυτά που αναπτύσσονται από ένα υπόγειο ρίζωµα. Από το ρίζωµα φύονται αρκετά 

διαµορφωµένα φύλλα τα οποία εξελίσσονται σε σωληνοειδείς στάµνες, δηλαδή τις παγίδες. Οι παγίδες στο 

πάνω µέρος αποτελούνται από ένα φυλλώδες κάλυµµα ή όπως αλλιώς ονοµάζεται βλέφαρο. Επίσης στο 

πάνω µέρος της παγίδας βρίσκεται το χείλος το οποίο εκκρίνει νέκταρ και γλυκά αρώµατα για την 

προσέλκυση των θηραµάτων.  

   Το εσωτερικό της παγίδας χωρίζεται σε 4 ζώνες, ανάλογα το είδος, η κάθε µία µε τα δικά της 

χαρακτηριστικά. Οι ζώνες αυτές είναι: 

• Ζώνη 1: Φυλλώδες κάλυµµα ή βλέφαρο. Το βλέφαρο καλύπτει την είσοδο της παγίδας και 

λειτουργεί ως προστατευτικό αποτρέποντας το νερό της βροχής να µπει µέσα στην στάµνα και αυτή 

υπερχειλίσει ή αραιωθεί το ήδη υπάρχων υγρό. Έχει εντυπωσιακά χρώµατα και αρώµατα που 

οδηγούν το θήραµα στο εσωτερικό της παγίδας. Επίσης στο βλέφαρο υπάρχουν ηµιδιάφανα 

τµήµατα που αποσκοπούν στο να µπερδέψουν το θήραµα να ξεφύγει µε αποτέλεσµα να εξαντληθεί 

και τελικά να πεθάνει. 

• Ζώνη 2: Χείλος. Το χείλος παράγει άφθονο νέκταρ το οποίο προσελκύει τα έντοµα. Περιλαµβάνει 

ένα κηρώδες στρώµα αρκετά ολισθηρό ώστε τα έντοµα που στέκονται σε αυτό να γλιστρήσουν και 

να πέσουν στο υγρό της στάµνας. 

• Ζώνη 3: Τριχοειδείς απολήξεις. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη Ζώνη 3 και περιλαµβάνει µία 

εξαιρετικά λεπτή στρώση από τριχίδια τα οποία έχουν φορά προς τα κάτω καθιστώντας αδύνατη τη 

διαφυγή των εντόµων. Επίσης υπάρχουν πεπτικοί αδένες οι οποίοι εκκρίνουν πεπτικά ένζυµα στο 

υγρό. 

• Ζώνη 4: Πεπτικά υγρά. Περιέχει πεπτικά ένζυµα και βακτήρια για την διάσπαση των εντόµων και 

την αφοµοίωση των θρεπτικών συστατικών. Περιλαµβάνει ένα στρώµα από χονδροειδείς τρίχες µε 

φορά προς τα κάτω εµποδίζοντας τα έντοµα να ξεφύγουν από το πεπτικό υγρό.     
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 Σαρκοφαγία 

   Η Sarracenia παγιδεύει τα θηράµατα της παθητικά. Έχει έντονα χρώµατα και σε συνδυασµό µε το γλυκό 

άρωµα και το νέκταρ που εκκρίνει προσελκύει τα έντοµα επιτυχώς. Αυτά σε συνεργασία µε την κηρώδη 

επιφάνεια και τις τριχοειδείς απολήξεις αιχµαλωτίζουν τα έντοµα και στη συνέχεια το πεπτικό υγρό τα 

πνίγει και ξεκινάει η πέψη τους. Ο εξωσκελετός των εντόµων δεν αφοµοιώνεται µε αποτέλεσµα η στάµνα 

να γεµίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 Άνθη και σπόροι 

   Τα λουλούδια της Sarracenia παράγονται στις αρχές της άνοιξης, έχουν µακριούς µίσχους αρκετά πιο 

ψιλά από τις παγίδες ώστε να µην παγιδεύονται οι επικονιαστές. Αποτελούνται από 5 σέπαλα, 5 πέταλα και 

πολλούς ανθήρες. Η διάµετρος τους ποικίλει από 3-10 εκατοστά και κρατιούνται ανάποδα σαν οµπρέλα. Οι 

κύριοι επικονιαστές είναι οι µέλισσες. Τα λουλούδια διαρκούν περίπου 2 εβδοµάδες, στο τέλος της 

ανθοφορίας τα πέταλα πέφτουν και αν έχει γονιµοποιηθεί σωστά η ωοθήκη τότε αρχίζει να διογκώνεται.  

 Η κάψουλα των σπόρων είναι πεντάλοβη και περιέχει 300-600 σπόρους. Η καλλιέργεια µε σπόρους  

χρειάζεται 3-5 χρόνια για να ωριµάσει πλήρως το φυτό. 

 

Κύκλος ανάπτυξης 

   Η παραγωγή των φυτών στάµνα αρχίζει µετά το πέρας της ανθοφορίας και διαρκεί µέχρι τέλος του 

φθινοπώρου. Τότε οι παγίδες µαραίνονται και παράγονται µη σαρκοφάγα φύλλα εξοικονοµώντας ενέργεια 

για τον χειµώνα αφού τα θηράµατα µειώνονται αισθητά και ο µεταβολισµός τους επιβραδύνεται (στάδιο 

λήθαργου). 

Βιότοπος 

   Η Sarracenia αναπτύσσεται σε υγρούς βάλτους και έλη. Οι οικότοποι αυτοί έχουν όξινο pH και 

αποτελούνται από άµµο και σφάγνο. Το έδαφος είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, κυρίως νιτρικά. Για 

την ανάπτυξή τους χρειάζονται άµεσο ηλιακό φως και καθόλου σκιά. 

 

5.2.2 ΓΕΝΟΣ  Darlingtonia 

 

  Κοινώς γνωστό ως cobra lily ή California pitcher plant ή cobra plant. Περιλαµβάνει µόνο ένα είδος το D. 

californica. Είναι εγγενές στην Βόρεια Καλιφόρνια και το Όρεγκον και είναι σπάνιο στο είδος του. 
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   Το όνοµα cobra lily προέρχεται από την οµοιότητα των σωληνοειδών φύλλων µε µία υψωµένη κόµπρα 

και ολοκληρώνεται µε ένα διχαλωτό φύλλο που µοιάζει µε τη γλώσσα και τα δόντια του φιδιού. Ο 

χρωµατισµός του φύλλου κυµαίνεται από κίτρινο έως ιώδες πράσινο. 

 

Βιότοπος 

   Τα φυτά αναπτύσσονται φτωχά σε θρεπτικά εδάφη, όξινα ή αλκαλικά.  

Το ριζικό σύστηµα 

   Το ριζικό τους σύστηµα είναι τόσο εξελιγµένο όσο και τα φύλλα τους, αλλά πολύ ευαίσθητο. Μπορεί να 

γλιτώσει εύκολα από φωτιά γιατί αναγεννιέται από τις στάχτες του. Ενώ το µεγαλύτερο φάσµα των φυτών 

αναπτύσσεται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 25°C, οι ρίζες µαραίνονται και δεν αντέχουν την έκθεση σε 

θερµοκρασίες πάνω από 10°C. Η θερµοκρασία παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού.  

Οι παγίδες 

   Η D. californica δεν συγκρατεί το νερό µέσα στην παγίδα όπως τα υπόλοιπα φυτά κανάτια, αλλά ρυθµίζει 

το επίπεδο του νερού απελευθερώνοντας ή απορροφώντας νερό από τις ρίζες. Αφού αιχµαλωτίσει τα 

θηράµατα και αυτά πνιγούν, εκκρίνει ένα πρωτεολυτικό ένζυµο το οποίο βοηθάει στην χώνεψη. Τα κύτταρα 

που απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά είναι τα ίδια µε εκείνα των ριζών. Σε αντίθεση µε τα άλλα φυτά 

κανάτια που εκκρίνουν κηρώδης ουσίες και φέρουν τρίχες για να εµποδίσουν τα έντοµα να ξεφύγουν, η  D. 

californica κρύβει µία  µικρή έξοδο και έχει πολλά διάφανα τµήµατα σαν παράθυρα που µπερδεύουν τα 

έντοµα.  

Άνθη και σπόροι 

   Τα λουλούδια της D. californica είναι ασυνήθιστα. Έχουν 5 µεγάλα πράσινα σέπαλα και 5 διάστικτα 

κόκκινα πέταλα. Η επικονίαση γίνεται µε έντοµα. 
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5.2.3 ΓΕΝΟΣ Heliamphora 

   Το γένος Heliamphora περιλαµβάνει 23 είδη ενδηµικά στην Νότια Αµερική. Το όνοµα του προέρχεται 

από την ελληνική λέξη έλος (helos) δηλαδή βάλτος και την λέξη αµφορέας (amphoreus). Η ακριβής 

µετάφραση είναι βαλτώδη φυτά στάµνα. 

 

Περιγραφή 

   Είναι πολυετή ποώδη φυτά που αναπτύσσονται από ένα υπόγειο ρίζωµα. Όπως και η Sarracenia έχουν 

σωληνωτές παγίδες σχηµατισµένες από εξελιγµένα φύλλα που φτάνουν σε ύψος έως και 50 εκατοστά. Η 

µόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουν φυλλώδες κάλυµµα αλλά µία απόληξη σε σχήµα κουταλιού στο πάνω 

µέρος του φύλλου. Αυτή η δοµή εκκρίνει νέκταρ µε σκοπό να αιχµαλωτίσει τη λεία. Τα θηράµατα της 

συνήθως είναι έντοµα και µικρά ζώα όπως σαύρες, ποντικάκια και µικρά πτηνά. Η κάθε πλευρά της παγίδας 

φέρει µία µικρή σχισµή έτσι ώστε όταν υπερχειλίσει από το νερό της βροχής αυτό να φύγει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να διατηρεί το νερό εντός της παγίδας µέχρι ένα ορισµένο σηµείο. Η εσωτερική επιφάνεια της 

παγίδας φέρει τρίχες µε φορά προς τα κάτω µε σκοπό τον εγκλωβισµό των θηραµάτων. Στη συνέχεια το 

θήραµα πνίγεται και τότε αρχίζει η διάσπαση και η πέψη του. 
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Σαρκοφαγία 

   Η πλειοψηφία των φυτών του γένους Heliamphora δεν παράγουν πεπτικά ένζυµα όπως πρωτεάσες, 

ριβονουκλεάσες και φωσφατάσες, αλλά έχουν συµβιωτική σχέση µε βακτήρια για τη διάσπαση του 

σώµατος των εντόµων.  

Άνθη  

  Τα λουλούδια της Heliamphora φύονται από ένα µακρύ µίσχο που φτάνει τα 120 εκατοστά. Έχει 4 πέταλα 

και γέρνουν προς τα κάτω. Οι µόνοι επικονιαστές είναι τα έντοµα και αµέσως µετά την γονιµοποίηση 

σχηµατίζονται οι σπόροι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΑΞΗ  Poales 

  Στην τάξη Poales ανήκει η οικογένεια Bromeliaceae. 

6.1  Οικογένεια  Bromeliaceae 

   Περιλαµβάνει περίπου 2.500 είδη. Κατάγονται από τροπικές και υποτροπικές (πολύ λίγα είδη) περιοχές 

της Αµερικής και µόνο ένα είδος Pitcairnia  feliciana από την τροπική Αφρική. Πολλά  είδη είναι επίφυτα 

και άλλα λιθόφυτα ή φυτά των ερήµων. Είναι πολυετείς πόες µερικές φορές δενδρόσχηµες. Το νερό αυτό 

της αποταµίευσης είναι πολύ χρήσιµο για το ίδιο το φυτό, αλλά και για τα µικρά ζώα και πτηνά των 

τροπικών δασών σε περιόδους ανοµβρίας. Άλλο χαρακτηριστικό της οικογένειας είναι οι ποικίλες 

αποχρώσεις, του κόκκινου, καφέ, κίτρινου και πράσινου, των φύλλων των φυτών, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

το κάθε είδος. 

6.1.1 Γένος Brocchinia 

 

  Το γένος πήρε το όνοµα του από τον Ιταλό φυσιοδίφη Giovanni Battista Brocchi (1772-1826). Τα είδη 

Brocchinia φύονται κυρίως στην αρχαία Guayana Shield στην νότια Βενεζουέλα και την Γουιάνα µε µερικά 

είδη να εκτείνονται ως την Κολοµβία και την βόρεια Βραζιλία. Τα είδη Brocchinia περιορίζονται σε 

περιοχές µε άµµο και ψαµµίτες του Σχηµατισµού Roraima, ελάχιστα βρίσκονται σε περιοχές µε γρανίτη. 

Αναπτύσσονται σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Η παγίδα του φυτού έχει σχήµα στάµνας η οποία 

σχηµατίζεται από πολλά φύλλα που εκτείνονται από το ίδιο σηµείο στο κέντρο του φυτού. Τα φύλλα έχουν 

κηρώδη επιφάνεια και είναι αρκετά ολισθηρά. Παράγει µία γλυκιά µυρωδιά η οποία προσελκύει τα έντοµα, 

στη συνέχεια πέφτουν µέσα στο υγρό που υπάρχει στον πυθµένα του φυτού. Το υγρό αυτό είναι πολύ όξινο 

(Ph= 3) και βοηθάει στην πέψη των εντόµων. 
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  Τουλάχιστον δυο είδη, τα Brocchinia reducta και B. hechtioides, φαίνεται να είναι σαρκοφάγα. Όπως τα 

περισσότερα είδη της Brocchinia, αυτά τα δύο είδη παρακρατούν το βρόχινο νερό σε µια δεξαµενή που 

σχηµατίζεται από στενά επικαλυπτόµενα φύλλα τοποθετηµένα σε µια βασική ροζέτα. Σε αυτά τα είδη, 

εντούτοις, τα φύλλα έχουν σχεδόν κάθετες, εσωτερικές επιφάνειες που καλύπτονται µε λεπτό κερί που 

απολεπίζει εύκολα. Το υγρό όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ όξινο και η ίδια η δεξαµενή είναι γεµάτη από 

τα νεκρά υπολείµµατα των µυρµηγκιών (B. reducta) ή µέλισσες και σφήκες (Β hechtioides). Πρόσφατα, έχει 

δειχθεί ότι τουλάχιστον η B. reducta εκκρίνει µια φωσφατάση στην δεξαµενή. 

Brocchinia reducta  

 

   Ένα από τα λίγα σαρκοφάγα φυτά της οικογένειας Bromeliaceae. Είναι εγγενές στην νότια Βενεζουέλα, τη 

Βραζιλία, την Κολοµβία και τη Γουιάνα, απαντάται σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικά. Προσαρµόζεται σε 

διάφορα περιβάλλοντα, µπορεί να φυτρώσει σε βράχους χρησιµοποιώντας τις ρίζες ως άγκυρα. Όπως και 

πολλά άλλα φυτά σχηµατίζει µία αποθήκη νερού που έχει σχήµα κυπέλλου µε τα σφιχτά επικαλυπτόµενα 

φύλλα του. Τα φύλλα που περιβάλλουν το κύπελλο αυτό είναι επικαλυµµένα µε χαλαρά, κηρώδη λέπια. 

Αυτά τα λέπια είναι ιδιαίτερα ανακλαστικά στο υπεριώδες φως.  ∆εδοµένου ότι πολλά έντοµα τα οποία 

έλκονται από την υπεριώδη ακτινοβολία (αυτό φαίνεται και από πολλά λουλούδια), αυτό είναι ένα 

αποτελεσµατικό δέλεαρ. Το νερό στο κύπελλο εκπέµπει επίσης µια γλυκιά οσµή, η οποία χρησιµεύει για να 

προσελκύσει τα µυρµήγκια και άλλα έντοµα. Απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του από το εξωτερικό 

κυτταρικό τοίχωµα που περιέχουν τριχώµατα και µεταφέρουν µόρια που έχουν µέγεθος 6.6 nm.  

   Τα λέπια παρέχουν ένα φτωχό στήριγµα για τα έντοµα που προσγειώνονται πάνω τους. Αυτό επιτρέπει 

στα έντοµα να γλιστρήσουν µέσα στο γεµάτο µε νερό κύπελλο και τελικά πνίγονται.  

   Έχει υποστηριχτεί ότι η B. reducta στην πραγµατικότητα δεν είναι σαρκοφάγο φυτό µε την έννοια των εν 

λόγω φυτών γιατί δεν µπορούσε να βρεθεί η παραγωγή των πεπτικών ενζύµων. Ωστόσο, το 2005 δείχτηκε 

ότι το φυτό παράγει τουλάχιστον φωσφατάση και ως εκ τούτου είναι ένα σαρκοφάγο φυτό µε τη στενή 

έννοια του όρου. Τα ένζυµα και τα βακτήρια χωνεύουν τα παγιδευµένα έντοµα και έτσι απελευθερώνονται 

τα θρεπτικά συστατικά και η εν συνεχεία απορρόφηση τους από τα φύλλα.  

Brocchinia hechtioides 
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  Αυτό το είδος είναι εγγενές στη Βενεζουέλα και τη Γουιάνα. Πρόκειται για ένα από τα δύο µέλη του 

γένους που φαίνεται να είναι σαρκοφάγο. Τα φύλλα του σχηµατίζουν ένα δοχείο που συλλαµβάνει το νερό 

και επίσης χρησιµεύει ως παγίδα για να αιχµαλωτίζει την λεία του.  

 

6.1.2 Γένος Catopsis 

 

  Το όνοµα του προέρχεται από το ελληνικό ‘κατά’ που σηµαίνει κρέµεται προς τα κάτω και το όψης που 

σηµαίνει εµφάνιση. Catopsis είναι ένα γένος φυτών διαδεδοµένο σε πολλά µέρη της Λατινικής Αµερικής 

από το Μεξικό έως τη Βραζιλία, καθώς και τη Φλόριντα και τις ∆υτικές Ινδίες. Ένα από τα είδη, Catopsis 

berteroniana, πιστεύεται ότι είναι σαρκοφάγο.  

Περιγραφή 

   Είναι παρόµοιο µε το Brocchinia reducta , αναπτύσσεται σε ασκίαστα κλαδιά δέντρων και φαίνεται να 

παγιδεύει περισσότερα έντοµα από τα άλλα είδη Bromeliad ανάλογου µεγέθους. Το φυτό Catopsis 

berteroniana είναι επίφυτο εντοµοφάγο και τα φύλλα του επικαλύπτονται έχοντας σχήµα σωληνοειδές. Τα 

σωληνοειδή φύλλα στις µασχάλες τους συγκρατούν νερό πράγµα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της 

οικογένειας των Bromeliaceae. Το νερό της βροχής προσγειώνεται στις µασχάλες των φύλλων 

σχηµατίζοντας µία ‘δεξαµενή’ που αποτελούν τα φυτοτέλµατα, ένα υδαρές µέσο γεµάτο µε άφθονες 

ποσότητες θρεπτικών συστατικών που διατίθενται στο φυτό να απορροφήσει. Αυτό το υγρό είναι ελαφρώς 

όξινο προς ουδέτερο. Αυτό το είδος έχει άµισχους αδένες που βρίσκονται στην επιδερµίδα του φυτού και 

χρησιµοποιούνται για να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά. Άλλα είδη σαρκοφάγων φυτών όπως το 

Cephalotus follicularis, χρησιµοποιούν αυτούς τους αδένες να εκκρίνουν ένζυµα για να σπάσουν τα 

τρίµµατα και να παγιδεύσουν την λεία τους. Ωστόσο, το C. berteroniana στερείται την παραγωγή ενζύµων 

αλλά χρησιµοποιεί άλλες µεθόδους για να διασπά το σώµα των εντόµων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό που 

βρίσκεται στα φύλλα είναι η παρουσία µίας λευκής σκόνης η οποία απελευθερώνεται από τα ίδια τα φύλλα, 

είναι αρκετά ολισθηρή και αντανακλά το υπεριώδες φως.  

   Το φυτό C. berteroniana είναι επίφυτο, δηλαδή αναπτύσσεται πάνω σε άλλο φυτό ξενιστή. Ωστόσο το 

φυτό δεν λαµβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από το φυτό ξενιστή µέσω των ριζών του, µόνο για 

να του παρέχει σταθερότητα. Τα θρεπτικά συστατικά λαµβάνονται από τα φύλλα. Η C. berteroniana 

βρίσκεται στις νεοτροπικές περιοχές, από τη νότια Φλόριντα έως τη νότια Βραζιλία. Αναπτύσσεται πάνω 

από λαιµό των δέντρων, όπου και εκτίθεται σε άπλετη ηλιακή ακτινοβολία. Σύµφωνα µε τον Fish, 1976, 

λόγω της θέσης του φυτού πάνω στους λαιµούς των δέντρων, το είδος αυτό αποφεύγει τον ανταγωνισµό µε 

οποιοδήποτε άλλο είδος, διότι δεν λαµβάνει τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος ή το ίδιο το δέντρο 
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ξενιστή Ένας από τους κυριότερους λόγους αυτό είδος περιορίζεται στις νεοτροπικές χώρες είναι επειδή τα 

φυτοτέλµατα περιορίζονται σε υγρά περιβάλλοντα. Αυτό συµβαίνει επειδή το φυτό δεν έχει αρκετή 

ενέργεια διαθέσιµη για να αντισταθµίσει την υπερβολική εξάτµιση που εµφανίζεται σε πολύ ξηρά κλίµατα. 

 

  Τα φυτοτέλµατα στις µασχάλες της C. berteroniana χρησιµεύουν ως κατοικίες για πολλούς οργανισµούς. 

Πολλοί τύποι των προνυµφών αναπτύσσονται σε αυτό το µέσο. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον 

χαρακτηριστικό, επειδή η κύρια λειτουργία των φυτοτελµάτων είναι να πιάσουν την λεία, όχι για να 

υποστηρίξουν µορφές ζωής. Το Wyeomyia mitchellii είναι ένα είδος κουνουπιού που αναπτύσσεται στη 

µέση των µασχαλών του φυτού. Χρειάζεται περίπου 2 εβδοµάδες για να αναπτυχθούν πλήρως οι 

προνύµφες. Αφού αναπτυχθούν τα κουνούπια αυτά µπορούν να ξεφύγουν από τις µασχάλες των φυτών 

χωρίς να παγιδευτούν από την σκόνη που υπάρχει. Αυτή η αµοιβαία σχέση εµφανίζεται µεταξύ του φυτού 

C. berteroniana και των προνυµφών, δηλαδή το φυτό παρέχει ένα φυσικό περιβάλλον για τις προνύµφες, 

ενώ οι προνύµφες βοηθούν στην διάσπαση αζωτούχων θρεπτικών συστατικών για την ταχύτερη 

απορρόφηση τους από το φυτό. Υπάρχουν, επίσης, παρασιτικές σχέσεις που επηρεάζουν τα φυτά της 

οικογένειας Bromeliaceae, Metamasius callizona, ο ρυγχωτός κάνθαρος, τρέφεται µε τον µεριστωµατικό 

ιστό των ειδών Catopsis, πράγµα το οποίο καταστρέφει αναπόφευκτα το φυτό. Άλλοι οργανισµοί που 

χρησιµοποιούν τα φυτοτέλµατα ως το αναπτυξιακό τους περιβάλλον είναι τα άλγη. Αυτοί οι οργανισµοί 

είναι απαραίτητοι για το ίδιο το φυτό. Υπάρχει µία ολόκληρη τροφική αλυσίδα εντός της µασχάλης, µέσω 

της ανεµόφιλης διατροφής, το φυτό αποκτά τα θρεπτικά συστατικά του από τον άνεµο.  Τα φύκη 

χρησιµοποιούν αυτές τις θρεπτικές ουσίες για να αναπτυχθούν και στη συνέχεια να γίνουν πηγή τροφής για 

άλλους οργανισµούς. Το φως του ήλιου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει την ανάπτυξη των 

αλγών εντός των φυτών, Η αύξηση του µεταδιδόµενου φωτός έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

ανάπτυξης των φυκιών, διαµορφώνει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, επειδή τα φύκια αποτελούν το 30% 

του ζώντος άνθρακα εντός των φυτών bromeliad που βρίσκονται σε µια περιοχή µε µεγάλη ποσότητα 

ηλιακού φωτός. 
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  Η παγίδευση του θηράµατος είναι ο κύριος µηχανισµός για την λήψη θρεπτικών ουσιών για το C. 

berteroniana. Αυτό το είδος χρησιµοποιεί µία παθητική παγίδα, που ονοµάζεται δεξαµενή, για να παγιδεύσει 

και να χωνέψει τον στόχο. Επειδή αυτό το είδος είναι εντοµοφάγο, η λεία που παγιδεύεται είναι έντοµα. Ο 

σκοπός αυτών των παγίδων είναι να αποκτήσουν τα ανόργανα θρεπτικά συστατικά από την διάσπαση των 

εντόµων, συνήθως άζωτο και φώσφορος. Το είδος αυτό είναι επίφυτο οπότε τα περισσότερα έντοµα που 

παγιδεύονται είναι φτερωτά. ∆ελεάζονται από τη µασχάλη των φύλλων εξαιτίας της λευκής σκόνης που 

υπάρχει πάνω στα φύλλα. Η σκόνη αυτή αντανακλά το υπεριώδες φως, έτσι ώστε το έντοµο υποθέτει ότι 

υπάρχει ανοιχτός χώρος µπροστά, γιατί ο ήλιος είναι η µόνη φυσική πηγή αυτού του τύπου φωτός. Οι 

οργανισµοί πέφτουν µέσα στις µασχάλες τον φύλλων οι οποίες είναι γεµάτες µε υγρό και έτσι δεν µπορεί να 

διαφύγει, λόγω της ολισθηρότητας των φύλλων που τους παρέχει η σκόνη αυτή. Σκοπός του υγρού είναι να 

πνίξει τους οργανισµούς, επειδή οι περισσότεροι δεν µπορούν να επιβιώσουν µέσα σε αυτό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΑΞΗ Lamiales   

  Στην τάξη αυτή ανήκουν οι οικογένειες  Byblidaceae,Lentibulariaceae. 

7.1 οικογένεια  Byblidaceae  

   Περιλαµβάνει 3 είδη στο γένος Byblis. Είναι εντοµοφάγα είδη ιθαγενή της Βόρειας και Ν.Α. Αυστραλίας 

και Ν. Γουινέας που έχουν παθητικό σύστηµα παγίδευσης των εντόµων (κολλώδη φύλλα). 

 

7.1.1 Γένος: Byblis ή Rainbow plant 

 

 

Περιγραφή 

   Το γένος Byblis περιλαµβάνει πέντε είδη παγίδων που αναπτύσσονται στις όξινες πεδιάδες της ερήµου 

της Αυστραλίας. Μοιάζουν µε την Drosera και το Drosophyllum, αλλά διακρίνονται από τα ζυγόµορφα 

άνθη τους και έχουν πέντε καµπυλωτούς µακριούς στήµονες στη µία πλευρά του υπέρου, τα φύλλα τους 

έχουν αδένες που εκκρίνουν µία κολλώδη ουσία, µόνο που σε αυτά τα είδη το φύλλα- πλοκάµια δεν 

κάµπτονται προς τα πίσω και παραµένουν στάσιµα, το έντοµο αφοµοιώνεται αργά εκεί όπου έχει κολλήσει. 

Όλα τα είδη σχηµατίζουν όρθια ανάπτυξη υποστηριζόµενη από ένα αδύναµο ινώδες ριζικό σύστηµα. Είναι 

γνωστό ότι αναπτύσσονται σε αρκετά πυκνές οµάδες, πράγµα το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες να πιαστεί 

ένα έντοµο αν προσπαθήσει να πετάξει ανάµεσα στα φυτά. Το γένος µπορεί να διαιρεθεί σε δύο οµάδες ή 

συµπλέγµατα, το σύµπλεγµα B. liniflora και το σύµπλεγµα B. gigantea. 

Τα φύλλα  

   Τα φύλλα όλων των ειδών έχουν στρογγυλή διατοµή, είναι ιδιαίτερα επιµήκη και κωνικά στο τέλος. Η 

επιφάνεια των φύλλων είναι πυκνά κατάσπαρτη µε αδενικά τριχίδια που εκκρίνουν µία γλοιώδης ουσία 

στην άκρη τους. Αυτά χρησιµεύουν για να προσελκύουν τα έντοµα και αν ένα έντοµο αγγίξει τις κολλώδεις 

εκκρίσεις παγιδεύεται. Εκτός και αν τα έντοµα είναι αρκετά δυνατά και ξεφύγουν, πεθαίνουν από 

εξάντληση ή ασφυξία λόγω της γλοιώδης ουσίας που τα περιβάλει και φράζει τους πόρους αναπνοής. Το 

φυτό Byblis δεν µπορεί να κινήσει ούτε τα πλοκάµια ούτε και τα φύλλα στην προσπάθεια να βοηθήσει την 

παγίδευση ή την πέψη των εντόµων. Ως αποτέλεσµα οµαδοποιείται στις παθητικές παγίδες όπως και τα 

φυτά   Pinguicula, Drosophyllum και Roridula. Μαζί µε τους βλαστικούς γλοιώδεις αδένες τα φύλλα είναι 

επίσης µε εξοπλισµένους άµισχους αδένες, που είναι υπεύθυνοι για ην έκκριση πεπτικών υγρών. Οι άµισχοι 

αδένες είναι πέντε έως δέκα φορές περισσότεροι από τους βλαστικούς αδένες. 
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Άνθη και σπόροι 

   Οι ταξιανθίες µοιάζουν µε φύλλο και προκύπτουν από τους άξονες αυτών. Έχουν πέντε πέταλα και το 

χρώµα τους είναι γενικά µωβ έως και απαλό βιολετί, αν και τα φυτά  B. liniflora και B. gigantea µπορούν 

να παράγουν µερικές φορές και λευκά άνθη. Εκτός από το αυτογονιµοποιούµενο B. liniflora, όλα τα 

υπόλοιπα είδη απαιτούν γύρη από άλλα άτοµα για την γονιµοποίηση. Η απελευθέρωση της γύρης του Β. 

gigantea και του Β. lamellata ενεργοποιείται µόνο από την συχνότητα συντονισµού ενός επικονιαστή 

προσγείωσης, συµβάλλοντας έτσι στη διασταυρούµενη επικονίαση µε άλλα άτοµα. Τα λουλούδια του 

Byblis αρχίζουν να ανθίζουν νωρίς την άνοιξη και διαρκούν µέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. 

 

   Τα γονιµοποιηµένα λουλούδια όταν ωριµάζουν σχηµατίζουν µία διµερής κάψουλα σπόρων σε σχήµα 

αυγού. Καθώς η κάψουλα των σπόρων ξεραθεί, οι ρωγµές ανοίγουν και ο σπόρος πέφτει στο έδαφος. Οι 

µαύροι σπόροι είναι γενικά στρογγυλοί και φέρουν ένα σηµάδια µεµβράνης στην επιφάνεια, αν και οι 

σπόροι του Β. lamellata έχουν έντονες ραβδώσεις. Η βλάστηση πολλών ειδών προκαλείται από τις 

πυρκαγιές µετά την ξηρή περίοδο, όπου συστατικά του καπνού είναι υπεύθυνα για την πυροδότηση της νέας 

βλάστησης.  

 

   Όλα τα είδη Byblis είναι εγγενή στην Αυστραλία. Το Β gigantea και Β lamellata είναι ενδηµικά στην 

περιοχή Perth της νοτιοδυτικής Αυστραλίας, ενώ τα είδη που αποτελούν το σύµπλεγµα Β. liniflora 

βρίσκονται µόνο στη βόρεια Αυστραλία. Η εξαίρεση εδώ είναι η ίδια η Β. liniflora, της οποίας η κατανοµή 

εκτείνεται στη νότια Ινδονησία και στην Παπούα Νέα Γουινέα. Όπως πολλά σαρκοφάγα φυτά, η Byblis 

συνήθως αναπτύσσεται σε βάλτους και έλη. Προτιµούν συνήθως εποχιακά υγρό αµµώδες έδαφος, 

εκτεθειµένο σε µερική ή άµεση ηλιακή ακτινοβολία και οι θερµοκρασία να κυµαίνεται µεταξύ 5-40 ᵒC.  

Σύµπλεγµα Byblis liniflora 

  Περιλαµβάνει τέσσερα είδη: Β. liniflora, Β. rorida, Β. filifolia και Β. aquatica, είναι ετήσια ποώδη φυτά 

που φτάνουν σε ύψος 15-50 εκατοστά και το µέγιστο µήκος των φύλλων φτάνει τα 4-15 εκατοστά. 

Αναπτύσσονται από σποριόφυτα σε ανθοφόρα φυτά σε λίγους µόνο µήνες, παράγουν σπόρους και 

µαραίνονται µε την έναρξη της επόµενης περιόδου ξηρασίας. Η αρχική καταµέτρηση του απλοειδούς 
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χρωµοσώµατος αυτού του συµπλόκου είναι x=8, ο αριθµός είναι διπλοειδής, εποµένως 2n=16 µε εξαίρεση 

το φυτό Β liniflora που είναι τετραπλοειδές άρα 2n=32. 

 

Σύµπλεγµα Byblis gigantea 

   Περιλαµβάνει τα είδη Β. lamellata και  Β gigantea, είναι πολυετή και ενδηµικά της νοτιοδυτικής 

Αυστραλία και φτάνουν σε ύψος 45-70 εκατοστά και τα φύλλα τους φτάνουν έως και 20 εκατοστά σε 

µήκος.. Σε αντίθεση µε τα µέλη του συµπλόκου B. liniflora που είναι ετήσια, επιβιώνουν από τη µάρανση 

τους πίσω από το υπόγειο ριζικό σύστηµα και κάνουν την εµφάνιση τους όταν έρθει το φθινόπωρο. Ο 

αριθµός των χρωµοσωµάτων βάση του συγκροτήµατος είναι x = 9, δεδοµένου ότι και τα δύο είδη είναι 

διπλοειδή, αριθµός χρωµοσωµάτων τους είναι 2n = 18.  

 

 

 

7.2 Οικογένεια  Lentibulariaceae 

 Lentibulariaceae  η υδρόβια οικογένεια ( bladderwort family) είναι οικογένεια σαρκοφάγων φυτών η οποία 

περιλαµβάνει τρία γένη: Genlisea, Pinguicula και Ultricularia η υδρόβια. Έχουν παγκόσµια εξάπλωση σε 

όλες τις κλιµατικές ζώνες από τις πιο θερµές µέχρι τις πιο ψυχρές ζώνες. Είναι πολυετείς σαρκοβόρες πόες 

που έχουν ενεργητικό ή παθητικό σύστηµα παγίδευσης εντόµων (κολλώδη φύλλα ή µεµβρανώδεις κύστεις), 

υδρόβιες ή επιεδάφιες που ζουν όµως µόνο σε πολύ υγρά εδάφη. Όταν είναι υδρόβιες, είτε επιπλέουν, είτε 

είναι ριζωµένες στο βυθό. Έχουν άνθη ζυγόµορφα και διακριτό κάλυκα από την έγχρωµη στεφάνη. 

 

7.2.1 Γένος Genlisea the corkscrew plant 

  Αναπτύσσεται στην Αφρική, την Μαδαγασκάρη και την νότια Αµερική. Σχετίζεται συχνά µε την 

Pinguicula και την Utricularia. Βέβαια οι παγίδες του διαφέρουν από κάθε άλλο σαρκοφάγο φυτό.  
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 Περιβάλλον 

   Αναπτύσσεται ως επίγειο ή ηµί-υδάτινο  σε υγρή τυρφώδης άµµο.  

 Τα φύλλα 

   Το φυτό παράγει µικρούς ρόδακες µε ωοειδή φύλλα τα οποία κείτονται στην επιφάνεια του εδάφους, από 

2,5-7,5 εκατοστά. Τα φύλλα χρησιµοποιούνται µόνο για την φωτοσύνθεση. 

 

Οι παγίδες 

   Οι παγίδες είναι υπόγειες, στερούνται χλωροφύλλη και µπορούν να φτάσουν έως και 15 εκατοστά σε 

µάκρος. Το σχήµα τους είναι παρόµοιο µε 2 µυτερές διχάλες ή τιρµπουσόν. Ένας κυλινδρικός  βλαστός 

επεκτείνεται από την βάση του φυτού προς τα κάτω. Στη µέση ακριβώς  υπάρχει ένας στρογγυλός θάλαµος 

για την χώνεψη, το στοµάχι της παγίδας. Κάτω από το στοµάχι συνεχίζει να επεκτείνεται µία σωληνοειδής 

κατασκευή η οποία διακλαδίζεται σε δυο εξαρτήµατα σαν τιρµπουσόν. Στη βάση της διακλάδωσης υπάρχει 

µια σχισµή σαν στόµα η οποία συνεχίζει προς τα κάτω σπειροειδώς  και στις δυο διχάλες της παγίδας. 

Μικρά θηράµατα µπορούν να εισέλθουν στην παγίδα µέσω της σχισµής ανεξαρτήτως του µάκρος της. 

Υπάρχουν καµπυλωτές  τρίχες οι οποίες διασφαλίζουν ότι το θήραµα θα εισέλθει στην σχισµή και θα 

κατευθυνθούν προς το στοµάχι µέσω της σωληνοειδής κατασκευής  χωρίς να µπορούν να γυρίσουν πίσω. 

Στη συνέχεια, το στοµάχι εκκρίνει πεπτικά υγρά για την διάσπαση του σώµατος του θηράµατος. Η λεία του 

φυτού Genlisea αποτελείται από µικροπανίδα και κυρίως τα πρωτόζωα.  
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Άνθη και σπόροι 

 Αρκετά από τα πολλά λουλούδια κατέχονται από µία λεπτή, ψιλή και όρθια ταξιανθία. Όπως και σε άλλα 

µέλη της υδρόβιας οικογένειας η στεφάνη του άνθους συγχωνεύεται σε ένα δίλοβο σωλήνα συγκλίνοντας σε 

µία προεξοχή µε το κάτω χείλος της στεφάνης να έχει τρεις λοβούς. Ο κάλυκας είναι πεντάλοβος σε 

αντίθεση µε αυτόν του φυτού Ultricularia ο οποίος είναι τρίλοβος. Τα χρώµατα της στεφάνης είναι κίτρινα ή 

βιολετί προς το µωβ, παρόλο που σε µερικά είδη η στεφάνη είναι άσπρη ή κρεµ. Τα φύλλα αναπτύσσονται 

σε ένα ηµισφαίριο γύρω από το σηµείο ανάπτυξης. Ανάλογα µε το είδος, το σχήµα των φύλλων είναι 

επιµήκη ή έχουν σχήµα κουταλιού και το µήκος τους κυµαίνεται από 0.5-5 εκατοστά. 

 

 
 

 

7.2.2 Γένος Pinguicula the butterwort 

  Είναι γένος σαρκοφάγων φυτών που χρησιµοποιούν τα κολλώδη, αδενικά φύλλα για να προσελκύσουν, να 

παγιδεύσουν και να χωνέψουν τα έντοµα προκειµένου να συµπληρώσουν την κακή διατροφή που τους 

παρέχει το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Από τα 80 περίπου γνωστά είδη τα 12 είναι εγγενές στην Ευρώπη, 9 

στη Βόρεια Αµερική και κάποια στο βόρειο τµήµα της Ασίας. Ο µεγαλύτερος αριθµός των ειδών είναι στην 

Κεντρική και Νότια Αµερική. 

  Το όνοµα Pinguicula προέρχεται από έναν όρο που επινοήθηκε από τον Conrad Gesner, ο οποίος το 1561 

στο έργο του µε τίτλο Horti Germaniae σχολίασε σχετικά µε τα αστραφτερά φύλλα:  " propter pinguia et 

tenera Folia ... " ( στα Λατινικά το pinguis σηµαίνει λίπος). Η κοινή ονοµασία ‘butterwort’ αντικατοπτρίζει 

αυτό το χαρακτηριστικό.  

  Η πλειοψηφία των Pinguicula είναι πολυετή φυτά. Τα µόνα γνωστά ετήσια φυτά είναι: P. sharpii, P. 

takakii, P. crenatiloba και P. pumila. Όλα τα είδη σχηµατίζουν άποδους ρόδακες.  

Το φυτό Pinguicula µπορεί να διαιρεθεί χοντρικά σε δυο κύριες οµάδες ανάλογα το κλίµα στο οποίο 

αναπτύσσονται, η κάθε οµάδα υποδιαιρείται περαιτέρω µε βάση τα µορφολογικά της χαρακτηριστικά. Παρά 



44 

 

το γεγονός ότι αυτές οι οµάδες δεν υποστηρίζονται από γενετικές µελέτες, ωστόσο είναι βολικές για 

κηπευτικούς σκοπούς. 

� Η τροπική Pinguicula είτε αποτελούν συµπαγής χειµωνιάτικους ρόδακες που αποτελούνται από 

σαρκώδη φύλλα ή διατηρούν τα σαρκοφάγα φύλλα τους όλο το χρόνο. 

� Εύκρατα είδη που αποτελούνται συχνά από σφιχτά µπουµπούκια και κλιµακωτά φύλλα κατά τη 

διάρκεια της χειµερινής περιόδου λήθαργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι ρίζες και τα 

σαρκοβόρα φύλλα µαραίνονται. Στα εύκρατα είδη τα λουλούδια σχηµατίζονται στους ρόδακες το 

καλοκαίρι, ενώ στα τροπικά είδη σε κάθε αλλαγή. 

  Σε πολλά είδη ο κύκλος µεταξύ ροδάκων που αποτελούνται από σαρκοφάγα και µη σαρκοφάγα φύλλα 

αλλάζει ανάλογα µε την εποχή, έτσι ώστε αυτές οι δυο οικολογικές οµάδες να µπορούν να διαιρεθούν 

επιπλέον ανάλογα µε την ικανότητα να παράγουν διαφορετικά φύλλα κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

τους περιόδου. Αν η αύξηση το καλοκαίρι είναι διαφορετική σε σχήµα ή µέγεθος µε εκείνο στις αρχές της 

άνοιξης (για τα εύκρατα είδη) ή το χειµώνα (για τα τροπικά είδη) τότε τα φυτά θεωρούνται ετερόφυλλα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η οµοιόµορφη ανάπτυξη προσδιορίζει τα οµόφυλλα είδη. 

  Άρα έχουµε: 

Τροπική butterworts: είδη τα οποία δεν υποβάλλονται σε λήθαργο του χειµώνα, αλλά συνεχίζουν να 

ανθίζουν εναλλάξ και σχηµατίζουν ρόδακες. 

Ετερόφυλλα τροπικά είδη: είδη που εναλλάσσονται µεταξύ των ροζετών των σαρκοφάγων φύλλων 

κατά τη διάρκεια της θερµής περιόδου και των συµπαγών ροζετών των σαρκωδών µη σαρκοφάγων 

φύλλων κατά τη διάρκεια της δροσερής περιόδου. Παραδείγµατα αποτελούν τα είδη P. moranensis, 

P. gypsicola, και P. laxifolia.  

Οµόφυλλα τροπικά είδη: τα είδη αυτά παράγουν ρόδακες των σαρκοφάγων φύλλων µε περίπου 

οµοιόµορφο µέγεθος στη διάρκεια του έτους, όπως το Ρ gigantea. 

Εύκρατη butterworts: αυτά τα φυτά είναι ιθαγενή στις κλιµατικές ζώνες µε ψυχρούς χειµώνες. Παράγουν 

ένα χειµωνιάτικο οφθαλµό κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

Ετερόφυλλα εύκρατα είδη: είδη όπου οι βλαστικοί και παραγωγικοί ρόδακες διαφέρουν σε σχήµα 

ή και µέγεθος, όπως φαίνεται στα είδη P. lutea και P. lusitanica. 

Οµόφυλλα εύκρατα είδη: όπου οι βλαστικοί και παραγωγικοί ρόδακες φαίνονται πανοµοιότυποι, 

όπως παρουσιάζονται στα φυτά P. alpina, P. grandiflora, και P. vulgaris. 

 

Το ριζικό σύστηµα 

 

   Το ριζικό σύστηµα των φυτών Pinguicula είναι σχετικά υποανάπτυκτο. Οι λεπτές, λευκές ρίζες 

χρησιµεύουν κυρίως ως άγκυρα για το φυτό και για να απορροφούν την υγρασία (οι θρεπτικές ουσίες 

απορροφώνται µέσω σαρκοφαγίας). Στα εύκρατα είδη αυτές οι ρίζες µαραίνονται όταν σχηµατίζεται ο 

χειµωνιάτικος οφθαλµός. Στα λίγα επιφυτικά είδη ( όπως P. lignicola) οι ρίζες σχηµατίζουν βεντούζες 

αγκύρωσης. 

 

Τα φύλλα 

 

  Τα φύλλα λεπίδα ενός φυτού Pinguicula είναι οµαλά, άκαµπτα και χυµώδη µε χρώµα έντονο πράσινο ή 

ροζ. Ανάλογα µε τα είδη, τα φύλλα έχουν µήκος από 2-30 εκατοστά. Το σχήµα των φύλλων διαφέρει από 

είδος σε είδος, αλλά συνήθως είναι αντωειδή, σπατουλοειδή ή γραµµικά. Όπως όλα τα µέλη της οικογένειας 

Lentibulariaceae, τα butterworts είναι σαρκοφάγα. Για να αιχµαλωτίσουν και να αφοµοιώσουν τα έντοµα 

χρησιµοποιούν δυο ειδών εξειδικευµένους αδένες που βρίσκονται διάσπαρτοι στην πάνω φυλλική επιφάνεια 

µε εξαίρεση τα είδη  P. gigantea και P. longifolia ssp. longifolia. Ο ένας οροθετείται µισχοειδής αδένας και 

αποτελείται από µερικά εκκριτικά κύτταρα στην κορυφή ενός µόνο κυτταρικού στελέχους. Αυτή η υγρή 

εµφάνιση αποτελεί δέλεαρ στα θηράµατα στην αναζήτηση τους για νερό. Τα σταγονίδια εκκρίνουν 

περιορισµένες ποσότητες των πεπτικών ενζύµων, και χρησιµεύουν κυρίως για την παγίδευση εντόµων. Σε 

περίπτωση επαφής µε ένα έντοµο, οι µισχοειδείς αδένες αποδεσµεύουν συµπληρωµατικά κολλώδη ουσία 

από ειδική κυτταρική δεξαµενή που βρίσκεται στη βάση των µίσχων του φυτού. Το έντοµο θα αρχίσει να 

παλεύει, προκαλώντας τον εγκλεισµό του στο κολλώδες υγρό. Μερικά είδη µπορούν να κάµψουν τις άκρες 

των φύλλων τους ελαφρώς φέρνοντας περισσότερους αδένες σε επαφή µε το παγιδευµένο έντοµο. Ο 
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δεύτερος τύπος αδένων βρίσκεται σε άµισχα butterwort στην επίπεδη επιφάνεια του φύλλου. Μόλις το 

έντοµο παγιδευτεί από τους µισχοειδείς αδένες ξεκινάει η πέψη του, η αρχική ροή του αζώτου προκαλεί 

απελευθέρωση του ενζύµου από τους άµισχους αδένες. Αυτά τα ένζυµα, τα οποία περιλαµβάνουν αµυλάση, 

εστεράση, φωσφατάση, πρωτεάση, και ριβονουκλεάση σπάνε τα εύπεπτα συστατικά του σώµατος του 

εντόµου. Αυτά τα υγρά, στη συνέχεια απορροφώνται πίσω στο φύλλο µέσω της δερµατικής επιφάνειας, 

αφήνοντας µόνο το χιτίνινο εξωσκελετό των µεγαλύτερων εντόµων στην επιφάνεια του φύλλου. Οι οπές 
στην επιδερµίδα που καθιστούν εφικτό τον πεπτικό µηχανισµό αποτελούν επίσης µια πρόκληση για το 

φυτό, δεδοµένου ότι χρησιµεύουν ως κηρώδες στρώµα στην επιδερµίδα το οποίο προστατεύει το φυτό από 

την αποξήρανση. Ως αποτέλεσµα, τα περισσότερα butterworts ζουν σε υγρό περιβάλλον. Τα φυτά 

Butterwort είναι συνήθως σε θέση να παγιδεύσουν µόνο τα µικρά έντοµα και εκείνα που έχουν µεγάλα 

φτερά. Μπορούν επίσης να αφοµοιώσουν τη γύρη που προσγειώνεται στην επιφάνεια των φύλλων τους. Το 

εκκριτικό σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει µία µόνο φορά, έτσι ώστε µια συγκεκριµένη περιοχή της 

επιφάνειας του φύλλου να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να χωνέψει τα έντοµα µια φορά. 

 

 

 
 

 
 

 

Άνθη και σπόροι 

 

   Όπως σε όλα σχεδόν τα σαρκοφάγα φυτά, τα λουλούδια της Pinguicula αποτελούνται από ένα µακρύ 

µίσχο πολύ πιο πάνω από το φυτό προκειµένου να µειωθεί η πιθανότητα παγίδευσης δυνητικών 

επικονιαστών. Τα µονόκλινα, µακράς διαρκείας λουλούδια είναι ζυγόµορφα µε δυο πέταλα στο κάτω 

χείλος, χαρακτηριστικό για την υδρόβια οικογένεια, και ένα ελατήριο που εκτείνεται από το πίσω µέρος του 

λουλουδιού. Ο κάλυκας αποτελείται από πέντε σέπαλα, τα σέπαλα είναι τοποθετηµένα σε δυο τµήµατα του 

κάτω χείλους και σε τρία τµήµατα του άνω χείλους. Τα περισσότερα λουλούδια butterwort είναι µπλε, µοβ 

ή λευκά, συχνά πληµµυρισµένα µε µια κίτρινη, πρασινωπή ή κοκκινωπή απόχρωση. Τα Butterworts συχνά 

καλλιεργούνται και σε υβριδισµό κυρίως για τα άνθη τους. Το σχήµα και τα χρώµατα των λουλουδιών 

διακρίνονται για τα χαρακτηριστικά τους και χρησιµοποιούνται για να διαιρεθεί το γένος σε υπογένος και 

για να διακριθούν µεµονωµένα είδη το ένα το άλλο. 
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  Η κυκλική έως αυγοειδής κάψουλα σπόρων ανοίγει όταν ξεραθεί σε δυο ίσα µέρη, εκθέτοντας πολλούς 

µικρούς καφέ σπόρους διαµέτρου 0.5-1 χιλιοστών. Εάν υπάρχει υγρασία το περικάρπιο κλείνει για να 

προστατεύσει τον σπόρο και ανοίγει πάλι όταν έρθει ξηρασία για να καταστεί ικανή η διασπορά µε τον 

άνεµο. Πολλά είδη έχουν ένα δίχτυ που µοιάζει µε µοτίβο στην επιφάνεια του σπόρου τους για να τους 

επιτρέψει να προσγειωθούν στην επιφάνεια του νερού χωρίς να βουλιάξουν, δεδοµένου ότι πολλά µη 

επίφυτα butterworts µεγαλώνουν κοντά σε πηγές νερού. Ο απλοειδής αριθµός  χρωµοσωµάτων του 

butterworts είναι είτε n = 8 ή n = 11 (ή ένα πολλαπλάσιο αυτού), ανάλογα µε το είδος. Η εξαίρεση είναι το 

Ρ. lusitanica, των οποίων το χρωµόσωµα είναι n = 6. 

  Η Pinguicula κατανέµεται σε όλο το βόρειο ηµισφαίριο. Ωστόσο η µεγαλύτερη συγκέντρωση των ειδών 

είναι σε υγρές ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής. Η Αυστραλία είναι η µόνη χώρα η 

οποία στερείται µητρικών φυτών Pinguicula.. 

 

 

 

7.2.3 Γένος   Utricularia the bladderwort 
 

 

   Η Utricularia είναι το πιο εξειδικευµένο σαρκοφάγο φυτό.  Μπορούν να αναπτυχθούν παντού όπως σε 

βάλτους, ελαφρώς όξινες λίµνες, σε βρυώδεις περιοχές, σε ποταµούς  και πάνω σε άλλα δέντρα (επίφυτα). 

Άνθη και σπόροι 

  Οι περισσότεροι καλλιεργούν την Utricularia για τα πανέµορφα άνθη της και αυτό γιατί µοιάζουν πάρα 

πολύ µε τα λουλούδια της Ορχιδέας.  Έχουν εντυπωσιακά χρώµατα όπως ροζ, µωβ, βιολετί, άσπρα κίτρινα 

και κόκκινα και κάποια είδη έχουν πολύχρωµους συνδυασµούς. Συνοδεύονται από δυο πέταλα, ένα πάνω 

και ένα κάτω, σε διάφορα σχήµατα.  Εµφανίζονται µόνα τους ή σε οµάδες. Οι σπόροι είναι πολυάριθµοι και 

µικροί ( 0.2-1 χιλιοστό). 
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Οι παγίδες 

  Οι κύστες έχουν παρόµοιο σχήµα µε αυτό των κουκιών και βρίσκονται συνδεδεµένες µε τις βυθισµένες 

παραφυάδες αποτελούµενες από λεπτά κοτσάνια. Τα τοιχώµατα των κύστεων είναι λεπτά και διάφανα αλλά 

είναι επαρκώς άκαµπτα για να διατηρούν το σχήµα τους παρά το κενό που δηµιουργείται εντός αυτών. Η 

είσοδος ή «στόµιο», της παγίδας είναι ένα κυκλικό ή οβάλ πτερύγιο και το φράγµα της αποτελείται από 

σπογγώδη κύτταρα και µια εύκαµπτη µεµβράνη. Τα εξωτερικά κύτταρα ολόκληρης της παγίδας εκκρίνουν 

κολλώδη ουσία η οποία κάτω από το φράγµα παράγεται σε µεγαλύτερες ποσότητες και περιέχει σάκχαρα. Η 

κολλώδης ουσία συµβάλει προς την κατεύθυνση της εισόδου και τα σάκχαρα βοηθούν για να 

προσελκύσουν το θήραµα. Τα επίγεια είδη έχουν γενικά µικρές παγίδες ( µερικές φορές τόσο µικρές όσο 0.2 

χιλιοστά) µε µια ευρεία δοµή που µοιάζει µε ράµφος και παρατείνεται προς τα κάτω ακριβώς πάνω από την 

είσοδο της παγίδας, αυτή η δοµή βοηθάει στην πρόληψη παγίδευσης και κατάποσης ανόργανων 

σωµατιδίων. Τα υδρόβια είδη τείνουν να έχουν µεγαλύτερες κύστεις (µέχρι 1,2 εκατοστά) και το στόµιο της 

παγίδας περιβάλλεται από µία διακλάδωση τριχιδίων τα οποία χρησιµεύουν για να καθοδηγήσουν το 

θήραµα στην είσοδο της παγίδας και επιπλέον προστατεύουν την παγίδα από µεγαλύτερα σώµατα που θα 

µπορούσαν να ενεργοποιήσουν τον µηχανισµό άσκοπα. Η τροφή του φυτού περιλαµβάνει ψύλλους που 

βρίσκονται στο νερό, νηµατώδεις, γόνους, προνύµφες κουνουπιών και µικρούς γυρίνους. 

 

Λήθαργος 

   Τα φυτά είναι τόσο εξαιρετικά προσαρµοσµένα στις µεθόδους επιβίωσης στις εποχικά δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες όσο είναι στη δοµή και τις διατροφικές τους συνήθειες. Τα εύκρατα πολυετή είδη απαιτούν µια 

χειµερινή περίοδο κατά την οποία πέφτουν σε λήθαργο κάθε χρόνο, αν δεν γίνει αυτό αποδυναµώνεται η 

καλλιέργεια. Ενώ από την άλλη µεριά, τα τροπικά και θερµά- εύκρατα είδη δεν απαιτούν τον λήθαργο. Τα 

bladderworts που αναπτύσσονται σε κρύες εύκρατες ζώνες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Σιβηρία 

µπορούν να παράγουν χειµωνιάτικα µπουµπούκια στα άκρα των µίσχων τους. Όσο το φθινοπωρινό φως 
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απουσιάζει και η ανάπτυξη επιβραδύνεται το κύριο φυτό µπορεί να σαπίσει η να µαραθεί από τις συνθήκες 

παγετού, αλλά οι βλαστοί θα διαχωριστούν και θα βυθιστούν στον πυθµένα της λίµνης για αποφύγουν τον 

πάγο µέχρι να έρθει η άνοιξη, όπου θα επιστρέψουν στην επιφάνεια και θα συνεχίσουν την ανάπτυξη τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1. Ασθένειες σαρκοφάγων φυτών 

Εχθροί και ασθένειες 

Αφίδες 

  Συνηθέστερος εχθρός όλων των φυτών. Είναι µικροσκοπικά έντοµα χρώµατος πράσινο, καφέ ή µαύρο. 

Επιτίθενται στα καινούρια ανεπτυγµένα φύλλα της ∆ιωναίας, της ∆ροσέρας και των φυτών κανάτια. Τα 

συµπτώµατα είναι στρέβλωση, παραµόρφωση των φύλλων και υπόλευκες κηλίδες.  

 

Σκνίπα µύκητας 

  Είναι µικροσκοπικές σκνίπες, παρόλο που αποτελούν τροφή για φυτά όπως η Pinguicula και η ∆ροσέρα, 

και οι µικροσκοπικές προνύµφες γίνονται τροφή για την Utricularia, ζουν σε υγρά εδάφη και επηρεάζουν 

αρνητικά τις ρίζες των φυτών. Σχηµατίζουν ιστούς στην επιφάνεια του εδάφους µετά από οµίχλη. 

Αλευρώδης 

  Είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί όταν οι συνθήκες είναι κακές. Για να ελαττωθεί η ζηµία χρειάζονται 

επαναλαµβανόµενες εφαρµογές εντοµοκτόνου. Επιτίθενται στο ριζικό σύστηµα των φυτών κανάτι και στα 

φύλλα. Το σύµπτωµα είναι λευκή βαµβακώδης επίχριση στο σηµείο που αναπτύσσονται και στα γηραιότερα 

φύλλα. Ακόµα ένα σύµπτωµα είναι η γκρι µούχλα.  

 

Ρακούν, οπόσουµ, σκίουροι και µπλε κίσσες. 

  Είναι εχθροί για τα υπαίθρια φυτά. Αυτά τα ζώα παίζουν µε τις παγίδες κανάτια και τα αναποδογυρίζουν 

ώστε να φύγει το υγρό ή σκάβουν δίπλα από τα φυτά για να βρουν σαλιγκάρια ή αποθήκη για τα θηράµατά 

τους. Οι κίσσες µαζεύουν αστραφτερά αντικείµενα όπως τα φύλλα της ∆ροσέρας. Επίσης χτυπούν µε το 

ράµφος τους την Sarracenia για να κλέψουν τα έντοµα. ∆εν έχει βρεθεί λύση για την αντιµετώπιση αυτού 

του προβλήµατος.  

 



50 

 

Σκουλήκια  και σκώροι της Sarracenia 

   Αυτά τα δύο παράσιτα βρίσκονται νοτιοανατολικά των Ηνωµένων Πολιτειών. Το σκουλήκι τρώει τις 

ρίζες της Sarracenia και είναι εύκολο να εντοπιστεί λόγω των κοκκινωπών- πορτοκαλί σωρών που 

εµφανίζονται πάνω από το ρίζωµα. Ο σκώρος επιτίθεται στα φύλλα σχηµατίζοντας ιστό µέχρι αυτά να 

τσαλακωθούν και τέλος να µαραθούν. Και τα δύο είναι εύκολο να αντιµετωπιστούν µε εντοµοκτόνα. 

Γυµνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια 

   Και τα δύο µασάνε τα καινούρια ανεπτυγµένα φύλλα των φυτών κανάτια. Επιτίθενται στην Pinguicula, 

την ∆ροσέρα και στο Catopsis. 

  

Τετράνυχος 

   Ο κυριότερος εχθρός των σαρκοφάγων φυτών. Εµφανίζεται όταν το κλίµα είναι ξηρό όπου η υγρασία και 

οι βροχοπτώσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Εντοπίζεται πάνω στο φύλλο σαν µικροσκοπικές κόκκινες 

κουκίδες οι οποίες περιβάλλονται µε ιστό. Επιτίθεται στην Sarracenia και την ∆ιωναία τους ξηρούς 

καλοκαιρινούς µήνες. Αποξέουν την επιφάνεια των φύλλων και αφήνουν µαύρα στίγµατα από τα 

περιττώµατα τους. Στα φύλλα παρουσιάζεται ελαφρός αποχρωµατισµός και αργός µαρασµός των φυτών. 

Καταπολεµούνται µε συστηµατικά εντοµοκτόνα. 

 

Θρίπες 

   Επιτίθενται πιο συχνά στο Nepenthes,την Sarracenia και την Darlingtonia. Είναι µικρά, λεπτά, µαύρα 

έντοµα και κινούνται αργά τρώγοντας τα επιφανειακά κύτταρα των φύλλων. Αποξέουν την επιφάνεια 

αφήνοντας ένα ασηµί µεταχρωµατισµό και µαύρα στίγµατα από τα περιττώµατα τους. Ελέγχονται µε 

εντοµοκτόνα. 
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Κοκκοειδή 

   Είναι µικροσκοπικά παράσιτα που ζουν κάτω από ένα κέλυφος πάνω στο φύλλο. Αποξέουν την επιφάνεια 

των φύλλων και συνήθως επιτίθενται στα φυτά κανάτια. 

 

Τρόποι αντιµετώπισης 

  Υπάρχουν πολλά εντοµοκτόνα που ελέγχουν τα έντοµα- παράσιτα αλλά καλό είναι να αποφεύγονται τα 

aerosols και τα σαπωνοειδή εντοµοκτόνα λόγω του ότι η αλκαλική φύση τους είναι επιβλαβής για τα φυτά. 

Τα ευρέως χρησιµοποιούµενα είναι: 

 Confidor: Είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό διαλυµένο 

σε νερό. Καταπολεµά κυρίως τις αφίδες και αλευρώδεις. 

 Diazinon: Χρησιµοποιείται µόνο σε βρέξιµη σκόνη. Είναι οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, 

στοµάχου και αναπνοής. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό φυλλώµατος ή εδάφους αραιωµένο µε νερό. 

Καταπολεµάει τον σκώρο, τους θρίπες και τις αφίδες. 

 Περιλαίµια ψύλλων: Είναι αποτελεσµατικά όταν τοποθετούνται κοντά σε µολυσµένα φυτά. Πρέπει να 

αποφεύγεται η επαφή του κολάρου µε το νερό ή το έδαφος. 

 Malathion: Είναι αποτελεσµατικό σε µορφή βρέξιµης σκόνης για όλα τα παράσιτα.  

 Orthene: Είναι συστηµατικό και απορροφάται από τα φυτά, όταν έρθει σε επαφή µε τα έντοµα τα 

δηλητηριάζει και η δράση του κρατάει για πολλούς µήνες. Καταπολεµάει τους αλευρώδεις, τα κοκκοειδή, 

τους θρίπες, τις αφίδες και τον τετράνυχο.  

 Sevin: Χρησιµοποιείται µόνο σε µορφή βρέξιµης σκόνης. Καταπολεµά τους θρίπες. Εφαρµόζεται µε 

ψεκασµό σε ολόκληρο το φυτό αραιωµένο σε νερό. 

   ∆ηλητήριο για τους γυµνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια: Χρησιµοποιείται σε µορφή σκόνης ή χαπιού και 

τοποθετείται σε δίσκους και πιατάκια για να αποφευχθεί η είσοδος των παρασίτων. Οι γυµνοσάλιαγκες 

µπορούν να γίνουν γεύµα για την ∆ιωναία, ενώ τα σαλιγκάρια αν θρυµµατιστούν ελαφρώς παρέχουν 

επαρκείς βιταµίνες για το Nepenthes. 

Neem oil ή ψευδοµελέλαιο: Είναι φυσικό παρασιτοκτόνο και καταπολεµά τις αφίδες. 

Αφίδες 
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 Ασθένειες 

 Μαύρη κηλίδωση 

   Ο µύκητας  είναι ο ίδιος που προκαλεί την µαύρη κηλίδωση στην τριανταφυλλιά. (Diplocarpon rosae). 

Πιθανών να προσβάλει µόνο την ∆ιωναία. Τα συµπτώµατα είναι µαύρες κηλίδες οι οποίες εξαπλώνονται σε 

όλη την επιφάνεια των φύλλων µέχρι αυτά να σαπίσουν. 

Σκωρίαση 

   Αυτός ο µύκητας ανήκει στο γένος Phragmidium και  προκαλεί κόκκινες- πορτοκαλί κηλίδες  στο 

Nepenthes.  

Βοτρύτης  

  Ο µύκητας Botrytis cinerea προσβάλλει τα καινούρια φυτάρια και τις ροζέτες της ∆ροσέρας, όταν  υπάρχει 

υψηλή σχετική υγρασία χωρίς καθόλου αερισµό και χαµηλά επίπεδα φωτισµού. Τα συµπτώµατα είναι 

σταχτόµαυρες κηλίδες και συνήθως εµφανίζεται στις κορυφές των βλαστών. Εµφανίζεται τους υγρούς  

χειµώνες στην ∆ροσέρα και στους σπόρους της Sarracenia. 

Τρόποι αντιµετώπισης  

  Captan: Είναι µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση σε µορφή σκόνης. Πριν χρησιµοποιηθεί αναµιγνύεται 

µε νερό και ψεκάζεται στα προσβεβληµένα φυτά. 

 Σκωρίαση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

9.1 Πολλαπλασιασµός σαρκοφάγων φυτών. 

Τα σαρκοφάγα φυτά πολλαπλασιάζονται µε : 

  Σπόρους. Είναι αρκετά µικροί και βλαστάνουν εξαιρετικά αργά. Μπορεί να πάρει µέχρι και 4 χρόνια για 

να φτάσει ένα είδος σε ύψος 2ιντσών. Εξαιτίας αυτού, τα περισσότερα σαρκοφάγα φυτά δεν είναι πρακτικά 

όσον αφορά την βλάστηση και την ανάπτυξη µε τον τρόπο αυτό. Το καλύτερο µέσο ανάπτυξης για τα 

σποριόφυτα είναι το πράσινο σφάγγνο (είδος βρύου που κάνει και για τις ορχιδέες),ανακατεµένο µε άµµο. 

Καλύπτουµε την επιφάνεια σποράς µε πλαστικό προκειµένου να διατηρηθεί η υγρασία. Κατά γενικό 

κανόνα, οι σπόροι οι οποίοι ωριµάζουν τη άνοιξη είναι έτοιµοι για απευθείας σπορά. Οι σπόροι οι οποίοι 

ωριµάζουν το φθινόπωρο, τοποθετούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες για 6 µε 8 εβδοµάδες.  

Η βλαστητική απόµιξη είναι η ανάπτυξη ενός µικρού φυντανιού κατά µήκος του λουλουδιού. Αυτό 

λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένα µόνο είδη. Αυτό το φυτάριο αναπτύσσει ρίζες οπότε µπορεί να αποκοπεί 

και να τοποθετηθεί στο κατάλληλο υπόστρωµα ανάπτυξης.  

Ορισµένα φυτά αναπτύσσουν φυτάρια κατά µήκος του ριζώµατος. Αυτά µπορούν να διαχωρισθούν και να 

τοποθετηθούν σε υπόστρωµα προκειµένου να αναπτύξουν τις δικιές τους ρίζες.  

  Μοσχεύµατα ριζώµατος. Πολλά σαρκοφάγα φυτά πολλαπλασιάζονται µε µοσχεύµατα ριζώµατος. 

Χρησιµοποιούµε ένα µεγάλο ώριµο ρίζωµα. Αφήνουµε το πάνω µισό του ριζώµατος ακάλυπτο από χώµα 

και µε µία κοφτερή λεπίδα, κόβουµε κάθετα, σε βάθος µέχρι το µισό του ριζώµατος. Το επαναλαµβάνουµε 

σε αρκετά σηµεία. Από αυτά τα σηµεία, σε λίγες εβδοµάδες θα σχηµατιστούν καινούριοι οφθαλµοί οι 

οποίοι θα αναπτύξουν και τις δικές τους ρίζες.  

  Μοσχεύµατα φύλλων. Τα φύλλα κόβονται από το φυτό µαζί µε κοµµάτι της βάσης του φυτού και 

φυτεύεται σε υπόστρωµα τύρφης, άµµου και σφάγνου. Το υπόστρωµα πρέπει να διατηρείται συνεχώς υγρό. 

Σε λίγες εβδοµάδες θα αρχίσει να βλαστάνει νέο φυτό. 
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9.2 Καλλιέργεια σαρκοφάγων φυτών 

Το έδαφος  

   Τα σαρκοφάγα φυτά από τη φύση τους  δεν αναπτύσσονται σε όλους τους τύπους εδαφών. Προτιµούν 

ελαφρώς όξινα εδάφη (pH 3.5-4.5) χωρίς καθόλου θρεπτικά συστατικά. Τα κύρια υποστρώµατα είναι 

τύρφη, σφάγνο, άµµος και περλίτης. 

Νερό 

  Το νερό είναι απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη τους. Το νερό της βρύσης, ή των πόλεων γενικά, 

περιέχει άλατα και χλώριο, εποµένως επιφέρει την καταστροφή των φυτών. Συνίσταται το νερό να είναι 

απιονισµένο ή βρόχινο. Η πλειοψηφία των φυτών προτιµούν το υπόστρωµα συνεχώς υγρό, για αυτό 

συνίσταται η ανάπτυξη τους να γίνεται σε γλάστρες και στο πιατάκι να υπάρχει πάντα νερό.  

Φωτισµός 

  Τα σαρκοφάγα φυτά χρειάζονται άµεσο και άπλετο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της µέρας. Συνίσταται η 

τοποθέτηση τους σε µέρος που δεν υπάρχει καθόλου σκιά. 

Λήθαργος 

  Τα περισσότερα φυτά πέφτουν σε λήθαργο τους κρύους χειµώνες όπου η διάρκεια της φωτοπεριόδου είναι 

µικρή. Καθώς ο καιρός είναι κρύος τα φύλλα σαπίζουν και σταµατάει η ανάπτυξη τους ώστε να µην 

σπαταλήσουν άσκοπα ενέργεια µε αποτέλεσµα να καταστραφούν. Αρχές της άνοιξης, όταν ο καιρός γίνεται 

πιο ζεστός και η φωτοπερίοδος µεγαλώνει, τότε συνεχίζουν την ανάπτυξή τους κανονικά. 

Τεχνητός φωτισµός 

   Ο τεχνητός φωτισµός απαιτείται όταν τα φυτά αναπτύσσονται σε µέρη όπου δεν δέχονται το φως του 

ήλιου, για παράδειγµα σε πολυκατοικίες. 

Επιπλέον τροφή για τα φυτά 

   Όταν τα σαρκοφάγα φυτά αναπτύσσονται εξωτερικά µπορούν να αιχµαλωτίσουν µεγάλη ποικιλία από 

έντοµα, ενώ όταν αναπτύσσονται σε εσωτερικούς χώρους η τροφή τους µειώνεται. Για αυτό το λόγο είναι 

αναγκαία η επιπλέον σίτιση των φυτών. 

Υγρασία 

   Η υγρασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των σαρκοφάγων φυτών σε συνδυασµό µε το 

νερό και το φώς. Τα συνιστώµενα επίπεδα είναι 60-80%.   

Θερµοκρασία 

   Η µέγιστη θερµοκρασία για την καλλιέργεια των σαρκοφάγων φυτών δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30ᵒ C 

ενώ η ελάχιστη δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 10ᵒ C.  
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Σφάγγνο  

  Είναι ένα γένος που περιλαµβάνει περίπου 120 είδη βρύων, κοινώς γνωστό και ως βρυοτύρφη (λίπασµα 

από φυτάνθρακες) . Μπορεί να αποθηκεύσει νερό, δεδοµένου ότι και τα ζωντανά και τα νεκρά φυτά 

µπορούν να κρατήσουν µεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό των κυττάρων τους, τα φυτά µπορούν να 

κρατήσουν 16-26 φορές περισσότερο νερό όσο το ξηρό βάρος τους, ανάλογα µε το είδος. Τα κενά κύτταρα 

βοηθούν στο να διατηρηθεί το νερό σε ξηρότερες συνθήκες. Αυτές οι συσσωρεύσεις τύρφης µπορούν να 

παρέχουν ενδιαιτήµατα για ένα ευρύ φάσµα φυτών που αναπτύσσονται σε τυρφώνες, σε αυτά τα φυτά 

συµπεριλαµβάνονται τα σπάρτα οι θάµνοι καθώς και ορχιδέες και σαρκοφάγα φυτά.   
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Συµπέρασµα 

 

  Υπάρχουν αµφότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του να είναι ένα φυτό σαρκοφάγο. Με 

βάση τις µελέτες που διεξάγονται για τα οφέλη της σαρκοφαγίας, η ανάπτυξη των φυτών αυξάνεται 

µε την αύξηση των θηραµάτων. Όσο πιο πολλά θρεπτικά συστατικά αποκτά το φυτό, τόσο 

περισσότερο είναι σε θέση να αυξηθεί. Οι  Ellison και Farnsworth κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

τα σαρκοφάγα φυτά χρησιµοποιούν περισσότερη ενέργεια από ό, τι τα άλλα είδη. Τόσο σε σχέση 

µε την εξέλιξη, η σαρκοφαγία πρέπει να είναι η τελευταία λύση, όταν οι θρεπτικές ουσίες είναι 

σπάνιες. Ωστόσο µελέτες δείχνουν ότι τα σαρκοφάγα φυτά δεν χρησιµοποιούν τόση ενέργεια όση 

νοµίζαµε. Στο φυσικό τους περιβάλλον και κατά τη σύγκριση σαρκοφάγων και µη σαρκοφάγων 

φυτών, τα µη σαρκοφάγα εκτοπίζουν τα σαρκοφάγα φυτά. Αυτό οφείλεται στο ότι τα σαρκοφάγα 

φυτά δεν µπορούν να αποκτήσουν µάζα τόσο γρήγορα όσο τα µη σαρκοφάγα.   
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