




 

Συλλογή ξηρών τμημάτων με σπέρματα από το ενδημικό φυτό της Ελλάδας Campanula merxmuelleri, σε 
βράχια της Σκύρου, με τη βοήθεια τηλεκόπτη. Κάτω δεξιά: το ίδιο φυτό σε ανθοφορία. 

Για μια συλλογή σπερμάτων πρέπει να προηγηθεί η αναγνώριση (μερικές φορές και η σήμανση) του φυτικού είδους κατά το στάδιο της ανθοφορίας: (από 
αριστερά, με τη φορά των δεικτών του ωρολογίου) Androcymbium rechingeri (είδος Κοινοτικής προτεραιότητας που στην Ελλάδα απαντά μόνο στη Δ. Κρήτη) 

και τα ενδημικά της Ελλάδας Campanula asperuloides, Aethionema retsina και Crocus cartwrightianus. 



 

Η συλλογή σπερμάτων στο πεδίο απαιτεί επίπονη, εξειδικευμένη και ομαδική εργασία ενώ 
παράλληλα πρέπει να ακολουθεί φιλικά προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, διεθνή 

πρότυπα (βλέπε το Πρωτόκολλο Συλλογής Σπερμάτων του ENSCONET). 



 

Οι συλλογές των σπερμάτων 
μεταφέρονται από το πεδίο στο 

εργαστήριο, όπου υποβάλλονται 
σε λεπτολόγες τεχνικές 

χειρισμού και καθαρισμού. 



 

Στο τελικό στάδιο των εργαστηριακών χειρισμών, οι συλλογές σπερμάτων 
ξηραίνονται σε ειδικούς, υδατοστεγείς θαλαμίσκους (ξηραντήρια, επάνω και 

μέσον), προτού τελικά τα σπέρματα μεταφερθούν σε στεγανά φιαλίδια με 
βαμβάκι και αφυγραντική ουσία στο πάνω μέρος (κάτω). 



 

Τα μεγαλύτερα σπέρματα και οι ογκώδεις συλλογές (καθώς και τα φιαλίδια με μικρά σπέρματα) αποθηκεύονται σε υδατοστεγή 
βάζα που περιέχουν επίσης βαμβάκι και αφυγραντικό πάνω από τα σπέρματα. Τα βάζα (με κατάλληλες ετικέτες) τοποθετούνται 

για μακροχρόνια αποθήκευση σε καταψύκτη, στους -20 °C. 



 

Τα δοχεία αποθήκευσης των σπερμάτων τοποθετούνται σε διαφόρων μεγεθών καταψύκτες που λειτουργούν συνεχώς σε θερμοκρασία  -20 °C. 



 

Εκτός από τη μακροχρόνια διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας (ex situ / εκτός τόπου διατήρηση), οι Τράπεζες Σπερμάτων 
μπορούν να προσφέρουν γενετικό υλικό (σπέρματα) για δράσεις in situ (επί τόπου) διατήρησης, όπως η ενίσχυση ή η 

επανεισαγωγή φυτικών πληθυσμών απειλουμένων φυτών. Στις φωτογραφίες επάνω: σπορά μικροσκοπικών σπερμάτων Veronica 
oetaea, ενός κρισίμως κινδυνεύοντος ετήσιου φυτού, που φύεται μόνο σε λίγα εποχικά λιμνία του Όρους Οίτη (Στερεά Ελλάδα). 



 

GERMINATION

Απαραίτητη λειτουργία μιας Τράπεζας Σπερμάτων αποτελεί η έρευνα σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των σπερμάτων και ιδιαίτερα η μελέτη της 
φύτρωσής τους, τόσο σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, όσο και στο πεδίο. Επάνω: σπέρματα Biebersteinia orphanidis (αριστερά) και Aethionema 
retsina (δεξιά). Στο μέσον: τοποθέτηση θερμοκρασιακών αισθητήρων/καταγραφέων στον φυσικό βιότοπο ενός φυτού Biebersteinia orphanidis και η 
καταγραφή (διάγραμμα) των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας εδάφους, εκεί που συμβαίνει η φύτρωση των σπερμάτων. Κάτω: η θερμοκρασία εδάφους στον 
βιότοπο της Nepeta sphaciotica και η διερεύνηση της φυτρωτικότητας σε συνθήκες πεδίου καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
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