
ȅǿ ȆȇȅȈǹȇȂȅīǼȈ ȉȍȃ ȅȇīǹȃǿȈȂȍȃ Ȉȉȅ ĭȊȈǿȀȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ 

 

ȉȠ ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȣȖțȡȠĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ 

İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ įȚĮȕȓȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ. Ǿ İʌȚȕȓȦıȘ ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ĮȡȤȚțȐ țĮȚ Ș 

İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ įȚĮȕȓȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȚĮ ʌȡȩțȜȘıȘ ıĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ 

ĲȘȢ ȝİȖȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ șİĲȚțȠȪ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ 

ȝȑıȦ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĮȣĲȩ ĲȠ țĮȜȪĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ İȓȞĮȚ Ș 

ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ. 

ȅȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȝİ įȪȠ ĲȡȩʌȠȣȢ: ǼȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ 

ȖȚĮ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȟİȜȓȤșȘțĮȞ țĮȚ ȖİȞİĲȚțȐ țȜȘȡȠȞȠȝȒșȘțĮȞ 

Įʌȩ ĲȠȣȢ ȖȠȞİȓȢ ıİ țȐșİ ĮʌȩȖȠȞȩ ĲȠȣȢ. ȉȑĲȠȚİȢ İȟİȜȚțĲȚțȑȢ ĮʌȠțȡȓıİȚȢ ıİ ȞȑİȢ Ȓ 

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ 

ĳȣıȚțȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȓ ʌȠȜȜȫȞ ȖİȞİȫȞ. ȍȢ įİȪĲİȡȠȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĲȘȢ 

İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȚĮȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȝȑıȦ ĮʌȠțȡȓıİȦȞ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ, ĳȣıȚȠȜȠȖȓĮȢ 

ĮȜȜȐ țĮȚ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȫȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ. ȉȩıȠ Ș ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ȝȑıȦ 

İȟİȜȚțĲȚțȫȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȩıȠ țĮȚ Ș ĮĲȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘ įȠȝȒ Ȓ ĲȘ 

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘ ıȤȑıȘ ĲȠȣ ȝİ ĲȠ 

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣ. 

ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĮȞĮĳȠȡȐ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȫȞ ĲȦȞ 

ĳȣĲȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ țĮȚ Ș ĮȞȐįİȚȟȘ ĲȘȢ 

İțʌȜȘțĲȚțȒȢ ʌȠȚțȚȜȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮįİȚțȞȪİĲĮȚ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ ĮȣĲȒ. 

 

 

ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ 

 

 
ȂĮȟȚȜĮȡȚȩȝȠȡĳĮ ĳȣĲȐ, ȝȠȡĳȒ ȚįȚĮȓĲİȡĮ țȠȚȞȒ 
ıĲĮ ĮȜʌȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ 

 



ȈĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȩʌȠȣ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤĮȝȘȜȒ, ĲĮ ȟȣȜȫįȘ ĳȣĲȐ 

ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıȣȤȞȐ ıİ ıĳĮȚȡȚțȩ ıȤȒȝĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ İȟȣʌȘȡİĲİȓ 

ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȩĲİȡȦȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ țȩȝȘȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ, 

țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȦȞ ȚıȤȣȡȫȞ ĮȞȑȝȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ 

İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıȣȞȒșȦȢ ıĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĮȣĲȐ. 

 

  

 

 

 

 

 

ǵĲĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘ ȞȪȤĲĮ 

ʌȜȘıȚȐȗİȚ țȠȞĲȐ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ʌĮȖİĲȠȪ, ĲĮ ĳȣĲȐ 

ʌȡȠȞȠȠȪȞ țȜİȓȞȠȞĲĮȢ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ 

įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ȝȑıĮ ıĲȘ ȡȠȗȑĲĮ (ĲȠ 

ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ ĳȪȜȜȦȞ) ıȤİĲȚțȐ ȥȘȜȒ. ȉĮ 

ĳȪȜȜĮ ĮȞȠȓȖȠȣȞ ʌȐȜȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠ 

İʌȚĲȡȑʌİȚ. 

 

ǱȞİȝȠȢ 
 

ȈĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȩʌȠȣ Ș 

ȑȞĲĮıȘ ĲȦȞ İʌȚțȡĮĲȠȪȞĲȦȞ 

ĮȞȑȝȦȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȣȥȘȜȒ, 

șİȦȡȘĲȚțȐ, Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ 

įİȞįȡȦįȫȞ İȚįȫȞ șĮ ȒĲĮȞ 

ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȒ. ǼȞ ĲȠȪĲȠȚȢ, 

ĲȠȪĲȠ įİȞ ıȣȝȕĮȓȞİȚ ʌȐȞĲĮ. 

 

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ 

ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ İȓįȠȢ įȑȞįȡȠȣ 

(ȚĲȚȐȢ) ĲȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ Ƞ țȠȡȝȩȢ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ȦȢ ȑȡʌȦȞ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȢ 

ȑĲıȚ ĮĳİȞȩȢ ȝİȞ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ ȞĮ İțȡȚȗȦșİȓ țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȠȣ 

șĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȞ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ıİ ȩȡșȚĮ ıĲȐıȘ. 
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Ǿ ȑȡʌȠȣıĮ șȑıȘ ĲȠȣ țȠȡȝȠȪ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ  țĮȚ ȦȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ıİ ȐĲȠȝĮ İȚįȫȞ ʌȠȣ 

ȣʌȩ ȐȜȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ șĮ İȓȤĮȞ ȩȡșȚĮ șȑıȘ, ȩʌȦȢ ıĲȠ İȓįȠȢ țȣʌĮȡȚııȚȠȪ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ 

ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ Ȓ ĲȘȢ İȜȚȐȢ (țȐĲȦ), ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ʌȠȜȪ ȚıȤȣȡȠȪȢ ĮȞȑȝȠȣȢ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 

 

ȃİȡȩ 
 

 ȀȐțĲȠȢ 
 

ȈĲĮ İȡȘȝȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ Ƞ ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡȠȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ʌȠȣ Įıțİȓ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ 

(stress) ıĲĮ ĳȣĲȐ İȓȞĮȚ Ș įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ. ȉȠȪĲȠ ıȣȝȕĮȓȞİȚ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȠȣ ȩĲȚ 

ĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĮȣĲȐ įȑȤȠȞĲĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ. ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, ĲĮ ĳȣĲȐ ĲĮ 

ȠʌȠȓĮ įȚĮȕȚȠȪȞ İțİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ 

ȞİȡȠȪ.  

 
 

ǲȞĮȢ ĲȑĲȠȚȠȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ıĮȡțȫįİȢ ıȫȝĮ, ȤȦȡȓȢ ĳȪȜȜĮ. Ǿ ĳȦĲȠıȪȞșİıȘ 

įȚİțʌİȡĮȚȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȕȜĮıĲȩ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ ʌȡȐıȚȞȠȢ țĮȚ ȖİȝȐĲȠȢ Ȟİȡȩ, ʌȠȣ ĲȠ 
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ĳȣĲȩ țĮĲĮĳȑȡȞİȚ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮĳșȠȞȓĮȢ (ıȪȞĲȠȝȘ 

ʌİȡȓȠįȠȢ ȕȡȠȤȫȞ). Ǿ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ıĲȠ ȕȜĮıĲȩ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ȐȝİıĮ Įʌȩ ĲȘȞ 

ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȑȞĮȞĲȚ ʌȚșĮȞȫȞ șȘȡİȣĲȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪıĮȞ ȞĮ ĲȡĮĳȠȪȞ Įʌȩ 

ĮȣĲȩȞ. ǲĲıȚ, Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȕȜĮıĲȠȪ ȝİ ʌȣțȞȐ țĮȚ ȝİȖȐȜĮ ĮȖțȐșȚĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ 

ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ. 

ȅ țȐțĲȠȢ Echinocereus rubispinus 

ĮʌȠĲİȜİȓ țȜĮıȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ 

İțĳȣȜȚıȝȠȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıİ ĮȖțȐșȚĮ, 

ȝİ ȝȚțȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȫıĲİ ȞĮ 

ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ Ș 

įȚĮʌȞȠȒ, İȞȫ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĲȠ ĳȣĲȩ ʌȠȣ 

ĲĮ įȚĮșȑĲİȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ 

ȕȩıțȘıȘ. ȉȠ Ȝİȣțȩ ȤȡȫȝĮ ĲȦȞ 

ĮȖțĮșȚȫȞ ĮȞĲĮȞĮțȜȐ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ 

ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȘ ıĲĮ 

İȡȘȝȚțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ 

ĮĳșȠȞȠȪȞ ĮȣĲȑȢ ȠȚ ȝȠȡĳȑȢ ĳȣĲȫȞ, ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȢ, țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ 

ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ ĲȠȣ ıĮȡțȫįȠȣȢ ȕȜĮıĲȠȪ.

 
ǹȞȐȜȠȖȠ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮȚ ȠȚ țȐțĲȠȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ Saguaro.  
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ȆȡȩȕȜȘȝĮ İȟİȪȡİıȘȢ ȞİȡȠȪ 

ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ țĮȚ ĲĮ ȤİȡıĮȓĮ 

ĳȣĲȐ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ 

ĮȝȝȫįİȚȢ İțĲȐıİȚȢ ȖȞȦıĲȑȢ ȦȢ 

ĮȝȝȠșȓȞİȢ. 

ȉĮ İįȐĳȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ 

ĮȣĲȫȞ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȓȗȠȣȞ ȖȡȒȖȠȡĮ 

ĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȕȡȠȤȒȢ, țĮĲȐ 

ıȣȞȑʌİȚĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ 

įȚĮȕȚȠȪȞ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ 

İįĮĳȚțȒȢ ȟȘȡĮıȓĮȢ. 

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ  

ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ İȓįȠȢ Ammophila arenaria, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮșȑĲİȚ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ 

ȟȘȡȠĳȣĲȚțȒȢ įȚĮȕȓȦıȘȢ.  

 

 

ǼȖțȐȡıȚĮ ĲȠȝȒ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ 

Ammophila arenaria. ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ 

İȚįȚțȑȢ ȟȘȡȠĳȣĲȚțȑȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ĲȘȢ. 

Ǿ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚįİȡȝȓįĮ ıĲȠ ȐȞȦ 

ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮȤȚȐ țĮȚ 

ȤȦȡȓȢ ıĲȩȝĮĲĮ. ǹȣĲȐ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠ 

ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ, 

ȩʌȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ 

ȚıȤȣȡȠȪȢ ĮȞȑȝȠȣȢ ʌȠȣ ĳȣıȠȪȞ ıĲĮ 

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĲȦȞ ĮȝȝȠșȚȞȚțȫȞ 

ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ, Ș țȐĲȦ 

İʌȚįİȡȝȓįĮ ĳȑȡİȚ ʌȠȜȜȑȢ ĲȡȓȤİȢ. ȈȘȝİȚȦĲȑȠȞ ȩĲȚ ĲȠ ĳȪȜȜȠ İȓȞĮȚ ʌİȡȚİȜȚȖȝȑȞȠ, 

ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ʌȠȣ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȝİȚȦȝȑȞȘ įȚĮʌȞİȣıĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ 

ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȠȣȢ ȚıȤȣȡȠȪȢ ĮȞȑȝȠȣȢ. ȉȠ ĳȪȜȜȠ ĮȞȠȓȖİȚ ȩĲĮȞ Ș įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ 

İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ țĮȚ ĲȩĲİ ĮʌȠțĲȐ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıȤȒȝĮ. Ǿ ȑțʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ 

įȚİțʌİȡĮȚȫȞİĲĮȚ ȝȑıȦ ȠıȝȦĲȚțȫȞ ȝİĲĮȕȠȜȫȞ ʌȠȣ ıȣȝȕĮȓȞȠȣȞ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ 

țȪĲĲĮȡĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘ ȕȐıȘ țȐșİ ĳȪȜȜȠȣ. 
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ȉȠ ʌĮȤȪĳȣĲȠ Sedum dasyphyllum, İȓȞĮȚ ĳȣĲȩ 

ȝİ ıĮȡțȫįȘ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ĮʌȠșȘțİȪȠȣȞ Ȟİȡȩ, 

țĮșȫȢ Ș ĮȞİȪȡİıȒ ĲȠȣ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ 

įȪıțȠȜȘ ıĲĮ ȕȡĮȤȫįȘ ȝȑȡȘ ȩʌȠȣ 

ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ. 

 

 

 

 

 

 

ȉĮ ĳȡȪȖĮȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȐ 

ȟȣȜȫįȘ ĳȣĲȐ ʌȠȣ 

ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıĲĮ 

ȂİıȠȖİȚĮțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ 

ȝİ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ 

ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 300mm 

İĲȘıȓȦȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ 

ĲȠȣ ȐȞȠȝȕȡȠȣ țĮȜȠțĮȚȡȚȠȪ 

ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ 

ȂİıȠȖİȚĮțȩ țȜȓȝĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ. ȉĮ ĳȣĲȐ ȖȚĮ ȞĮ 

ĮȞĲĮʌİȟȑȜșȠȣȞ ıĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ 

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ, ȩʌȦȢ Ș İʌȠȤȚĮțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ 

ıȤİĲȚțȐ ȝİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, Ș ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ 

țȘȡȠȪ țĮȚ ĮȚșİȡȓȦȞ İȜĮȓȦȞ ıĲĮ  ĳȪȜȜĮ ĲȠȣȢ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮʌȞȠȒȢ, Ș 

ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȡȚȤȫȞ ıĲȠ ȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ, Ș ȕȪșȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȝȐĲȦȞ ț.Į.  

 

Ǿ Euphorbia acanthothamnos 

(ȖĮȜĮĲıȓįĮ) ĮʌȠĲİȜİȓ țȜĮıȚțȩ 

ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĳȡȣȖĮȞȚțȠȪ İȓįȠȣȢ, ʌȠȣ 

ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ 

țĮȜȠțĮȚȡȚȠȪ (ȣȥȘȜȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȚ 

ȑȜȜİȚȥȘ ȞİȡȠȪ) ȡȓȤȞİȚ ʌĮȞĲİȜȫȢ ĲĮ 
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ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ țĮȚ ʌİȡȞȐ ıİ ȜȘșĮȡȖȚțȒ  ȝȠȡĳȒ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ĳșȚȞȠʌȦȡȚȞȒ ʌİȡȓȠįȠ 

ĲȦȞ ȕȡȠȤȫȞ. 

 

ĭȦȢ 
 

 
 

īȚĮ ĲĮ ĳȣĲȐ ĲȦȞ ȣįĮĲȚțȫȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȩȞĲȦȞ Ș ȑȟȠįȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĳȦȢ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ 

ıȘȝĮȞĲȚțȒ țĮȚ țȡȓıȚȝȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕȓȦıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ȖȚȖĮȞĲȚĮȓȠ ȞȠȪĳĮȡȠ (giant Lilly) 

ʌȡȠıĳȑȡİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıĲȘȞ ĮȞȓȤȞİȣıȘ țĮȚ įȑıȝİȣıȘ 

ĲȘȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ. ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȑȜșİȚ 

ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲĮ 2,5m. Ǿ İʌȓʌȜİȣıȒ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌȠȜȜȫȞ 

ĮİȡȠĳȩȡȦȞ ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ. ȉĮ ıĲȩȝĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ 

ĮİȡȓȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ ȝȩȞȠ ıĲȘȞ ʌȐȞȦ 

İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ. Ǿ ȐȞȦ İʌȚįİȡȝȓįĮ įȚĮșȑĲİȚ İʌȓıȘȢ ȑȞĮ ʌĮȤȪ țȘȡȫįİȢ ıĲȡȫȝĮ 

įȚĮĲȘȡȫȞĲĮȢ ȑĲıȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ.  

 

ȅȟȣȖȩȞȠ 
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Ȉİ ȑȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ ȠȚ ȡȓȗİȢ ȤİȡıĮȓȦȞ ĳȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ (Ȓ țĮȚ ıȣȞİȤȫȢ) 

ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ıİ ʌȜȒȡȘ ȕȪșȚıȘ, ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ 

İȓȞĮȚ țĮșȠȡȚıĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲĮ İȓįȘ ʌȠȣ 

ıȣȖțȡȠĲȠȪȞ ĲȘ ȝĮȖțȡȩȕȚĮ (mangrove) ȕȜȐıĲȘıȘ.  

 

ǵĲĮȞ ĲȠ ȡȚȗȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ 

ȕȣșȓȗİĲĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ ʌİȡȚȠįȚțȐ, Ș 

ĮȞĮʌȞȠȒ ĲȦȞ ȡȚȗȫȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ 

ȝȩȞȠ ıĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ ȐȝʌȦĲȘȢ.  

 

 

ǵĲĮȞ Ș ĳȪĲȡȦıȘ ĲȦȞ ıʌİȡȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ĮȕȑȕĮȚȘ 

ȝȑıĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ, ȩʌȦȢ ıİ ĮȣĲȐ ĲĮ İȓįȘ ĲȘȢ 

ȝĮȖțȡȩȕȚĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ, ĲȩĲİ İʌȚĲİȜİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ 

ıĲȠ ȝȘĲȡȚțȩ ĳȣĲȩ. Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȞİĮȡȠȪ ĮȡĲȚȕȜȐıĲȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ 

ȝȘĲȡȚțȩ ĳȣĲȩ ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ȕȜĮıĲȠȪ ĳșȐıİȚ ıİ ıȘȝİȓȠ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ 

ĲȘȞ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ȝȘĲȡȚțȩ ĳȣĲȩ țĮȚ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ȞȑȠ ĲȠȣ 

İȞįȚĮȓĲȘȝĮ.  

Ǿ Avicennia marina İȓȞĮȚ ȑȞĮ ĳȣĲȩ ĲȘȢ ȝĮȖțȡȩȕȚĮȢ ȕȜȐıĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȞȩĲȚĮȢ 

ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ. 

ȈĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ 

İȚįȚțȐ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢ ıĲȘȞ 

ʌİȡȚȠįȚțȒ ĮȞĮʌȞȠȒ ȡȓȗİȢ 

(ʌȞİȣȝĮĲȠĳȩȡĮ) ȞİĮȡȠȪ ĳȣĲȠȪ A. 

marina. ȉȠ  ȪȥȠȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ 

ĳșȐȞȠȣȞ ȠȚ ȡȓȗİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ 

țĮȚ ȝȑȤȡȚ 50cm, ĲȠ ȝȚıȩ ʌİȡȓʌȠȣ 

ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. 
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ȅȚ ȡȓȗİȢ ĳȑȡȠȣȞ İȚįȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ Ș įȓȠįȠȢ ĲȠȣ ȠȟȣȖȩȞȠȣ 

Įʌȩ ĲȠ ȜĮıʌȫįİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȡȓȗİȢ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ 

İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮʌȞȠȒ ĲȠȣ ȡȚȗȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. 

 

ĬȡİʌĲȚțȐ İįȐĳȠȣȢ 

Ȉİ ʌȠȜȜȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĳĲȦȤȩ ıİ șȡİʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, 

ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ șȡȑȥȘ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ,  ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ 

ıĮȡțȠĳĮȖȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞȒșȦȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ ȝȠȡĳȠȜȠȖȓĮ țĮȚ 

ĮȞĮĲȠȝȓĮ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣȢ. 

 
 

ȉȠ İȓįȠȢ Heliamphora nutans ʌĮȖȚįİȪİȚ ĲĮ ȑȞĲȠȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠıİȜțȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȞșȠȢ ĲȠȣ 

ȝȑıĮ ıĲȘȞ ȤȠȐȞȘ ĲȠȣ ȝİ İȚįȚțȑȢ țȠȜȜȫįİȚȢ ĲȡȓȤİȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ. ǲȞȗȣȝĮ ʌȠȣ 

İțțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȩ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐıʌĮıȘ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ ĲȠȣ İȞĲȩȝȠȣ țĮȚ ĲȘȞ 

ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ șȡİʌĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȠ ĳȣĲȩ.  

 Drosera capensis, ĳȣĲȩ ȝİ 

ĮȞȐȜȠȖİȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ. 

ĭȪİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȝİ İįȐĳȘ 

ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĳĲȦȤȐ ıİ șȡİʌĲȚțȐ 

ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌ.Ȥ. ıĲĮ ĮȡȤȑȖȠȞĮ İįȐĳȘ 

ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ǹȣıĲȡĮȜȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ 

ȃȩĲȚĮȢ ǹĳȡȚțȒȢ 
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Dionea muscipula                                 Darlingtonia californica 

 

Ǿ Dionea muscipula (ʌĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹĳȡȠįȓĲȘȢ), ıĮȡțȠĳȐȖȠ ĮȝİȡȚțȐȞȚțȠ ĳȣĲȩ ȑȤİȚ 

ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ ʌĮȖȓįİȢ ȖȚĮ ȝȚțȡȐ ĮıʌȩȞįȣȜĮ 

ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲĮ İʌȚıțİĳĲȠȪȞ. ȉĮ ĮıʌȩȞįȣȜĮ ʌȡȠıİȜțȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȞȑțĲĮȡ ʌȠȣ 

İțțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ ĲȝȒȝĮ ĲȦȞ ȠįȠȞĲȫıİȦȞ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ 

ĳȪȜȜȦȞ. ȀĮșȫȢ ĲĮ ȗȫĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞȑțĲĮȡ ĮțȠȣȝʌȠȪȞ ĲȚȢ ĲȡȓȤİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ 

İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞ ĲȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ʌĮȖȚįİȪȠȞĲĮȢ ȝȑıĮ ĲȘ ȜİȓĮ ĲȠȣȢ. 

ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȠ ĳȪȜȜȠ įİȞ țȜİȓȞİȚ ıĳȚȤĲȐ, İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȢ ıİ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ȗȫȠ ȞĮ įȚĮĳȪȖİȚ. 

ǲȞĮ ʌȚȠ ȝİȖĮȜȩıȦȝȠ ĮıʌȩȞįȣȜȠ ȩȝȦȢ, ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗİȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ 

ʌȡȠıʌĮșȫȞĲĮȢ ȞĮ įȚĮĳȪȖİȚ, ʌȡȠțĮȜİȓ ĲȠ İȡȝȘĲȚțȩ țȜİȓıȚȝȠ ĲȘȢ ʌĮȖȓįĮȢ.  ȉĮ ȑȞȗȣȝĮ 

ʌȠȣ İțțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȪȜȜȠ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȝĮȜĮțȫȞ ȚıĲȫȞ ĲȘȢ ȜİȓĮȢ țĮȚ 

ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ĲȦȞ șȡİʌĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȠ 

ĳȣĲȩ. ȉȠ ĳȪȜȠ ĮȞȠȓȖİȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ İțșȑĲȠȞĲĮȢ ĲȠȞ İȟȦıțİȜİĲȩ ĲȠȣ ĮıʌȠȞįȪȜȠȣ ıĲȘȞ ... 

țȠȚȞȒ șȑĮ. Ǿ İȞȑȡȖİȚĮ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȠȤȒ İȞȩȢ ȐȜȜȠȣ 

ȗȫȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȠ İʌȩȝİȞȠ șȪȝĮ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. ȀȐșİ ĳȪȜȜȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ĮȞȠȓȖİȚ ıȣȞİȤȩȝİȞĮ 2-3 ĳȠȡȑȢ. 

 

ǱȜȜȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȠ ĳȣĲȩ Sarracenia purpurea, ĲȠ ȠʌȠȓȠ 

ȑȤİȚ ʌȡȠıĮȡȝȠıĲİȓ ıĲȘȞ ıĮȡțȠĳĮȖȓĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ȫıĲİ ȞĮ 

ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞİȚ ȑȞĲȠȝĮ. 
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  Ǿ Sarracenia purpurea 

įȚĮșȑĲİȚ ĳȪȜȜĮ ȝȒțȠȣȢ 

ʌİȡȓʌȠȣ 30 cm ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ȑȤȠȣȞ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ 

ʌȡȠȕȐȜȜȠȣȞ ȦȢ ‘ıȘȝĮȓİȢ- 

țȡȐȤĲİȢ’ țĮĲȐ 7cm (İȚțȩȞĮ ǹ). 

ȉȠ ȤȡȫȝĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ 

ĮʌȠȜȒȟİȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 

țĮĳİ-țȩțțȚȞȠ. ȉȠ ȝİȖȐȜȠ 

ȐȞȠȚȖȝĮ ĲȠȣ țȠȜȐȡȠȣ ĲȠȣ 

ĳȪȜȜȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İȓıȠįȠ 

țĮȚ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȞİȡȠȪ ĲȘȢ 

ȕȡȠȤȒȢ. ȉĮ ȑȞĲȠȝĮ ʌȡȠıİȜțȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ ĲȚȢ İțțȡȓıİȚȢ ȞȑțĲĮȡȠȢ ıĲȘȞ 

İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (İȚțȩȞĮ Ǻ). Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ İȓȞĮȚ 

țĮȜȣȝȝȑȞȘ ȝİ ĲȡȓȤİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȖĮȞĲȗȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȑȞĲȠȝĮ țĮșȫȢ ȡȠȣĳȠȪȞ ĲȠ ȞȑțĲĮȡ. 

ȍıĲȩıȠ, ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ țȐĲȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ, įİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ıȪȞĲȠȝĮ ȖȜȚıĲȡȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲȠ 

İıȦĲİȡȚțȩ țȐĲȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ʌȠȣ ȝȠȚȐȗİȚ ȝİ ĲȡȠȝʌȑĲĮ. ȆȚıĲİȪİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ 

ȞȑțĲĮȡ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ ĮȣĲȠȪ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȜȣĲȚțȒ įȡȐıȘ. ǹĳȠȪ ĲȠ ȑȞĲȠȝȠ ʌĮȖȚįİȣĲİȓ, 

ʌȞȓȖİĲĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȘȢ ȕȡȠȤȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ ıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĮȣĲȩ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ. 

ȈĲȘ ĳȐıȘ ĮȣĲȒ ĮȡȤȓȗİȚ Ș įȚȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȝĮȜĮțȫȞ ȝİȡȫȞ ĲȠȣ İȞĲȩȝȠȣ ȝİ ĲȘ įȡȐıȘ 

ȕĮțĲȘȡȓȦȞ țĮȚ İȞȗȪȝȦȞ ʌȠȣ İțȜȪİȚ ĲȠ ĳȪȜȜȠ țĮȚ ȑĲıȚ ȖȓȞİĲĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ 

ĲȦȞ șȡİʌĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.  

 

ȈĲĮ ȂİıȠȖİȚĮțȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĲĮ 

İįȐĳȘ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĳĲȦȤȐ ıİ ȐȗȦĲȠ. ȂȚĮ ʌȠȜȪ İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ȝȚĮȢ 

ȠȝȐįĮȢ ĳȣĲȫȞ (ȥȣȤĮȞșȒ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ İȓȞĮȚ Ƞ 
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ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ ĳȣȝĮĲȓȦȞ ıĲȚȢ ȡȓȗİȢ ĲȠȣȢ, įȘȜĮįȒ ȝȚĮȢ ıȣȝȕȚȦĲȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ ȝİ 

ȕĮțĲȒȡȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȑıȝİȣıȘȢ ĲȠȣ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪ ĮȗȫĲȠȣ, ĲȠ 

ȠʌȠȓȠ ȝİ ıİȚȡȐ ȕȚȠȤȘȝȚțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ ȝİĲĮĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıİ ȝȠȡĳȑȢ 

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȚȝİȢ Įʌȩ ĲĮ ĳȣĲȐ.  

 

ǹȜĮĲȩĲȘĲĮ İįȐĳȠȣȢ 

ȆȠȜȜȐ ĳȣĲȐ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ ıİ ȑȜȘ țȠȞĲȐ ıĲȘ șȐȜĮııĮ (ĮȜȩĳȣĲĮ) ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ 

ĮȞĲȚȝȑĲȦʌĮ ȝİ ĲȘȞ ȣȥȘȜȒ ĮȜĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șĮȜĮııȚȞȠȪ ȞİȡȠȪ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȤȞȐ 

țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ ȡȓȗİȢ ĲȠȣȢ.  Ǿ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ʌȠȣ İȟİȜȚțĲȚțȐ ĮȞȑʌĲȣȟĮȞ ĲĮ ĳȣĲȐ ĮȣĲȐ ȖȚĮ 

ȞĮ ĮȞĲȑȟȠȣȞ ıĲȘȞ ȣȥȘȜȒ ĮȜĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣįĮĲȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ 

ʌȠȜȜȫȞ țȣĲĲȐȡȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠșȘțİȪȠȣȞ Ȟİȡȩ. Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țȣĲĲȐȡȦȞ 

ʌȡȠıįȓįİȚ ıĲȠ ĳȣĲȩ ȝȚĮ įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ȩȥȘ.  

 

ȉȠ İȓįȠȢ Triglochin maritimum, 

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĮȜȠĳȣĲȚțȠȪ 

ĳȣĲȠȪ ȝİ įȚȠȖțȦȝȑȞȘ ȩȥȘ ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ 

ıĲȘȞ ȣȥȘȜȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ țȣĲĲȐȡȦȞ 

ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ. 

 

 

 
   
 

 

 

ĭȦĲȚȐ 

ȈĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ʌȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȘ İȞĮȜȜĮȖȒ țȜȚȝĮĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ 

ȝİ ʌĮȡĮĲİĲĮȝȑȞĮ șİȡȝȐ țĮȚ ȐȞȣįȡĮ țĮȜȠțĮȓȡȚĮ, ȥȣȤȡȠȪȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȕȡȠȤİȡȠȪȢ 

ȤİȚȝȫȞİȢ, İȓȞĮȚ ıȣȤȞȒ Ș İțįȒȜȦıȘ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ ĳȦĲȚȐȢ. ǹȞȐȝİıĮ ıĲȚȢ ȐȜȜİȢ 

ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȟİȜȚțĲȚțȐ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ȠȚ ĳȣĲȚțȠȓ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ ȖȚĮ ȞĮ 

ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ʌİȡȚȠįȚțȒ įȡȐıȘ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ İȓȞĮȚ țĮȚ Ƞ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ İįĮĳȚțȒȢ Ȓ 

İʌȓȖİȚĮȢ ĲȡȐʌİȗĮȢ ıʌİȡȝȐĲȦȞ. ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ 

ıʌȑȡȝĮĲĮ ȝİ ıțȜȘȡȩ țĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤȠ ıʌİȡȝĮĲȚțȩ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ 

ĲȘȞ ȝĮțȡȐ İʌȚȕȓȦıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ țĮȠȪȞ. Ǿ șİȡȝȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ 
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Įʌȩ ĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ ıĲȠ 

ȑįĮĳȠȢ (ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȑȜșİȚ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣȢ 120 
0
C) ʌȡȠțĮȜİȓ įȚȐȡȡȘȟȘ ĲȠȣ 

ıʌİȡȝĮĲȚțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȑĲıȚ ĲȘ įȚȐȕȡİȟȘ ĲȠȣ İȝȕȡȪȠȣ ıʌȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ 

ȜȒșĮȡȖȠ țĮȚ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İȝĳȐȞȚıȘ ĲȠȣ ȡȚȗȚįȓȠȣ (ĳȪĲȡȦıȘ). ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ 

ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȣȞ ĲĮ İȓįȘ ĲȦȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ Leguminosae (ȥȣȤĮȞșȒ - 

ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ) țĮȚ Cistaceae, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ ĮĳșȠȞȠȪȞ ȝİĲȐ Įʌȩ ĳȦĲȚȐ ıĲȚȢ 

țĮȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ. 

 
 

 

 

ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ 

ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȡȐʌİȗĮ 

ıʌİȡȝȐĲȦȞ ʌȠȣ 

ıȤȘȝĮĲȓȗİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȠ 

ĳȣĲȩ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıĲȚȢ 

ıțȜȘȡȑȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢ 

įȠȝȑȢ ĲȠȣ. ȉȣʌȚțȩ 

ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ȠȚ țȫȞȠȚ 

(țȠȣțȠȣȞȐȡȚĮ) ĲȦȞ 

ȝİıȠȖİȚĮțȫȞ ʌİȪțȦȞ, ĲĮ ȜȑʌȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮȞȠȓȖȠȣȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ 

șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ İțȜȪİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ ȣȥȘȜȫȞ șİȡȝȠțȡĮıȚȫȞ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ 

țĮȚ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȣȞ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ țȡĮĲȠȪıĮȞ ȝȑıĮ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ıİȚȡȐ İĲȫȞ. Ǿ 

ĳȪĲȡȦıȘ ĲȦȞ ıʌİȡȝȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ țĮȝȑȞȠ ȑįĮĳȠȢ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ȕȡȠȤȑȢ ĲȠȣ 

ĳșȚȞȠʌȫȡȠȣ, ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȚțȩȞĮ ıĲȘ ȋĮȜȑʌȚȠ ʌİȪțȘ (Pinus halepensis). 
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ȅȚ țȫȞȠȚ ĲȠȣ ǹȣıĲȡĮȜȚĮȞȠȪ ȖȑȞȠȣȢ Banksia țȡĮĲȠȪȞ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ İȡȝȘĲȚțȐ țȜİȚıĲȐ 

ȝȑıĮ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ıȣȝȕİȓ ĳȦĲȚȐ, ȠʌȩĲİ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮıʌİȓȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ 

țĮȝȑȞȠ  ȑįĮĳȠȢ ȩʌȠȣ ĳȣĲȡȫȞȠȣȞ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ȕȡȠȤȑȢ ȝĮȗȚțȐ. 

ȈĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĮȡȚıĲİȡȐ ĳĮȓȞİĲĮȚ 

ȑȞĮȢ țȫȞȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤȠȣȞ 

ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ ȝİĲȐ 

Įʌȩ ĲȘ įȡȐıȘ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ 

ıȣȖțȡȚĲȚțȐ ȝİ ȑȞĮȞ ȐțĮĳĲȠ țȫȞȠ 

(įİȟȚȐ), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲĮ 

ıʌȑȡȝĮĲȐ ĲȠȣ ʌȡȠĳȣȜĮȖȝȑȞĮ ıĲȚȢ 

İȚįȚțȑȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ 

țȜİȚıĲȑȢ. 

  

ȋȫȡȠȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠȢ (įȚĮıʌȠȡȐ) 

Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ĲȘȞ 

İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ıĲȠ țĮȜȪĲİȡĮ įȚĮșȑıȚȝȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. 

ȈȘȝĮȞĲȚțȩ ȕȒȝĮ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣĲȒ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș įȚĮıʌȠȡȐ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ 

ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ įȠȝȫȞ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ. 

ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȠȣȞ ȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ 

ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ İțİȓ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ 

ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲİȡȘ įȚĮıʌȠȡȐ ıĲȠ ȤȫȡȠ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȝȑıȦ ĮȣĲȠȪ ȞĮ 

İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ țĮȚ Ș įȚĮıʌȠȡȐ- ȐȡĮ țĮȚ İʌȚȕȓȦıȘ- ıĲȠ ȤȡȩȞȠ. 

ǹțȠȜȠȣșȠȪȞ ȝİȡȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ ıĲȡĮĲȘȖȚțȫȞ įȚĮıʌȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ 

țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȘȢ İțʌȜȘțĲȚțȒȢ ʌȠȚțȚȜȓĮȢ ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȫȞ ʌȠȣ ĲȚȢ 

ıȣȞȠįİȪȠȣȞ. 

Ǿ țĮıĲĮȞȚȐ (Castanea sativa) ʌĮȡȐȖİȚ țĮȡʌȠȪȢ (țȐȡȣĮ) ʌȠȣ įȚĮıʌİȓȡȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȦȞ 

ȗȫȦȞ. ȅȚ țĮȡʌȠȓ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȠȚ Įʌȩ ĮȖțĮșȦĲȐ ȕȡȐțĲȚĮ (ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ 

ĳȪȜȜĮ), ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞȠȓȖȠȣȞ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ȦȡȚȝȐıȠȣȞ ȠȚ țĮȡʌȠȓ.

 

ȅ țĮȡʌȩȢ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ țȣȡȓȦȢ įȚĮıʌİȓȡİĲĮȚ 
ȝİ ȝȚțȡȐ șȘȜĮıĲȚțȐ (ȗȦȩȤȦȡȘ įȚĮıʌȠȡȐ). 
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ȅ țȡȐĲĮȚȖȠȢ (Crataegus monogyna)ȑȤİȚ ıĮȡțȫįİȚȢ țȩțțȚȞȠȣȢ ‘țĮȡʌȠȪȢ’, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ 

ʌİȡȚțȜİȓȠȣȞ ĲȠȣȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪȢ țĮȡʌȠȪȢ. ǹȣĲȠȓ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ ĮȤȑȞȚĮ. 

ȀĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ  ʌȠȣȜȚȐ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ 

țĮȚ įȚĮıʌİȓȡȠȣȞ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ ȝȑıȦ ĲȦȞ țȠʌȡȐȞȦȞ 

ĲȠȣȢ.    

 

 

 

 

 

ȉȠ İȓįȠȢ Agrimonia eupatoria ĮʌȠĲİȜİȓ 

ȑȞĮ țȜĮıȚțȩ ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ 

ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȠȝȒȢ ʌȠȣ įȚĮıʌİȓȡİĲĮȚ 

ȝȑıȦ ĲȘȢ  ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȘȢ ʌȐȞȦ ıĲȠ 

ıȫȝĮ ȗȫȠȣ (B). 

  
 

 

 

 

 

ȅȚ ĮȞİȝȩȤȦȡȠȚ țĮȡʌȠȓ ĲȠȣ ıĳİȞįĮȝȚȠȪ (Acer campestre) ȤȦȡȓȗȠȣȞ ıİ įȪȠ ȝȠȞȩȤȦȡĮ 

ĲȝȒȝĮĲĮ ȝİ ȑȞĮ ıʌȑȡȝĮ ĲȠ țĮșȑȞĮ ȝȩȜȚȢ Ƞ țĮȡʌȩȢ ȦȡȚȝȐıİȚ. 

 

ȅȚ țĮȡʌȠȓ ȠȞȠȝȐȗȠȞĲĮȚ ıȤȚȗȠțȐȡʌȚĮ. 

ȀĮșȫȢ ĮʌȠȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȣĲȩ 

țȚȞȠȪȞĲĮȚ  ʌİȡȚıĲȡȠĳȚțȐ, țȓȞȘıȘ  

ʌȠȣ ĲȠȣȢ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ıȣȞİȤȒ ĮȚȫȡȘıȘ 

ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ įȚĮȞȪıȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ 

ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ȝȘĲȡȚțȩ ĳȣĲȩ.  
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ǹȞȐȜȠȖȘ ĮȞİȝȩȤȦȡȘ ıĲȡĮĲȘȖȚțȒ İʌȚįİȚțȞȪİȚ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ Taraxacum (ʌȚțȡĮȜȓįĮ) ʌȠȣ 

ĳȑȡİȚ ȝȠȞȩıʌİȡȝȠ țĮȡʌȩ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ İȚįȚțȒ ʌĲȘĲȚțȒ ıȣıțİȣȒ ıĮȞ ĮȜİȟȓʌĲȦĲȠ.  

ȈĲȠ ȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ İȚțȩȞĮȢ (A) 

ĳĮȓȞİĲĮȚ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ʌȠȣ 

ĳȑȡİȚ ĲȠȣȢ țĮȡʌȠȪȢ (ĲȠ ȡȠȜȩȚ 

ĲȘȢ ʌȚțȡĮȜȓįĮȢ). ȈĲȠ țȐĲȦ 

ȝȑȡȠȢ ıİ țȠȞĲȚȞȒ ȩȥȘ (B) 

įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮȡʌȠȓ ʌȠȣ 

ĳȑȡȠȣȞ «ĮȖțȐșȚĮ» ȝȑıȦ ĲȦȞ 

ȠʌȠȓȦȞ ȖĮȞĲȗȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ 

țİĳĮȜȒ. ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ ȦȡȓȝĮȞıȘ 

ĲȦȞ țĮȡʌȫȞ ĮȣĲȠȓ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ 

ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞȠȚ ıİ ȝȚĮ țİĳĮȜȒ 

ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ĲȠ ȡȠȜȩȚ ĲȘȢ 

ʌȚțȡĮȜȓįĮȢ. ȅȚ țĮȡʌȠȓ ĲȘȢ ʌȚțȡĮȜȓįĮȢ țĮȜȠȪȞĲĮȚ ĮȤĮȓȞȚĮ. 

 

 

ȉȠ ĳȣĲȩ  Cirsium vulgare (ȖĮȧįȠȣȡȐȖțĮșȠ) ĳȑȡİȚ ıʌȑȡȝĮĲĮ ʌȠȣ įȚĮıʌİȓȡȠȞĲĮȚ 

İʌȓıȘȢ ȝİ ĲȠȞ ȐȞİȝȠ ıİ ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ʌĲȘĲȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȝİ ĲȡȓȤİȢ ȣʌȩ 

ȝȠȡĳȒ ĮȜİȟȚʌĲȫĲȠȣ (ĮȞİȝȩȤȦȡȘ 

įȚĮıʌȠȡȐ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȉȠ İȓįȠȢ Viola ĳȑȡİȚ ĲȡȓȤȦȡȘ țȐȥĮ, Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮȡȡȘȖȞȪİĲĮȚ İȜİȣșİȡȫȞȠȞĲĮȢ ĲĮ 

ıʌȑȡȝĮĲĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ıİȚȡȑȢ ȝȑıĮ ıĲĮ ȝİȡȓįȚĮ ĲȘȢ țȐȥĮȢ. ȀĮșȫȢ Ƞ țĮȡʌȩȢ 

ȦȡȚȝȐȗİȚ, ĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ĲȦȞ ȝİȡȚįȓȦȞ ʌȜȘıȚȐȗȠȣȞ ıȣȝʌȚȑȗȠȞĲĮȢ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ ȝȑȤȡȚȢ 
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ȩĲȠȣ ȑȞĮ – ȑȞĮ İțıĳİȞįȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

įȚĮȞȪıȠȣȞ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ĮȡțİĲȐ 

ȝİȖȐȜȘ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĳșȐıİȚ țĮȚ ĲĮ 3 

ȝȑĲȡĮ. ȅȡȚıȝȑȞĮ  

İȓįȘ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȦȞ ıʌİȡȝȐĲȦȞ 

ĲȠȣȢ ȑȞĮ İȜĮȚȫįİȢ ıȫȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ 

ʌȡȠıİȜțȪİȚ ȝȣȡȝȒȖțȚĮ ʌȠȣ ĲĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ 

ıİ ĮțȩȝȘ ȝĮțȡȪĲİȡİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ 

įȚİȣțȠȜȪȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ȝİ ĲȠ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ĲȘ 

įȚĮıʌȠȡȐ ĲȠȣȢ (ȝȣȡȝȘțȠȤȦȡȓĮ). 

 

 

ȉȠ İȓįȠȢ Anagallis arvensis (ĮȞĮȖĮȜȓįĮ) ĮʌĮȞĲȐ ıİ ĮțĲȑȢ ȝİ ȕȩĲıĮȜĮ ĳȑȡİȚ țĮȡʌȩ 

ʌȠȣ țĮșȫȢ ȦȡȚȝȐȗİȚ ıĲȡȑĳİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ 

ȑįĮĳȠȢ. ȅ țĮȡʌȩȢ (țȐȥĮ) įȚĮȡȡȘȖȞȪİĲĮȚ 

ȟĮĳȞȚțȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚȐ ĲȠȣ ȝİ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ 

ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ țȠȡȣĳȒȢ ĲȠȣ țĮȚ 

įȚĮıʌȠȡȐ ĲȦȞ ıʌİȡȝȐĲȦȞ. ǼȓȞĮȚ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ 

ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓ ʌȦȢ ĲȠ ĳȣĲȩ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ȝİ 

ĲȠ ȐȞșȠȢ ĲȠȣ ıĲĮșİȡȐ İıĲȡĮȝȝȑȞȠ ʌȡȠȢ ĲȠȞ 

ȒȜȚȠ. ǵĲĮȞ ĲȠ ȐȞșȠȢ ȖȠȞȚȝȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ȝȓıȤȠȢ 

ĲȠȣ ıĲȡȑĳİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ ȫıĲİ ȩĲĮȞ 

ȖȓȞİȚ Ș įȚĮıʌȠȡȐ ĲȦȞ ıʌİȡȝȐĲȦȞ ĮȣĲȐ ȞĮ 

țĮĲİȣșȣȞșȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ țĮȚ țȐĲȦ. 

 

 

Ǿ ȓȡȚįĮ (Iris pseudacorus) İȓȞĮȚ ĳȣĲȩ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ ıİ ȣȖȡȐ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ, 

țȠȞĲȐ ıİ ȡȣȐțȚĮ țĮȚ ȜȓȝȞİȢ. ȅȚ ĮȞȫȡȚȝȠȚ 

țĮȡʌȠȓ ĲȘȢ İȓȞĮȚ țȐȥİȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ȝȑıĮ 

ĲȠȣȢ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ. ǵĲĮȞ ȠȚ țȐȥİȢ 

ȦȡȚȝȐıȠȣȞ ȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ 3 ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ 

İȜİȣșİȡȫȞȠȣȞ ĲĮ ıʌȑȡȝĮĲĮ. ǹȣĲȐ İȓȞĮȚ 

İʌȓʌİįĮ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ȚıĲȠȪȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ 
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İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȓʌȜİȣıȘ ȝȚĮ țĮȚ įȚĮıʌİȓȡȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ȣįȡȠȤȦȡȓĮ). 

 

ĬȘȜȣțȑȢ ĲĮȟȚĮȞșȓİȢ (țȫȞȠȚ) [ǹ] țĮȚ țĮȡʌȩȢ [Ǻ] ĳĲİȜȚȐȢ (Alnus incana). 

ȉȠ įȑȞįȡȠ ĮȣĲȩ ĳȪİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ȣȖȡȐ 

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ. 

ȅȚ ȝȚțȡȠȓ țĮȡʌȠȓ ĲȘȢ ĳĲİȜȚȐȢ (țȐȡȣĮ) 

ĮʌȠıʌȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ įȑȞįȡȠ Grey Alder 

(Alnus incana) țĮȚ įȚĮıʌİȓȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ 

Ȟİȡȩ. ȉĮ țȐȡȣĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ 

ȚıĲȠȪȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȖȚĮ ʌȜİȪıİȚ, ȝȚĮ țĮȚ 

Ș įȚĮıʌȠȡȐ ĲȠȣȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȣįȡȠȤȦȡȓĮ.  

 

 

 

 

ĬȒȡİȣıȘ 

 

ǹȞĮĳİȡșȒțĮȝİ ȒįȘ ıİ ȝȠȡĳȠȜȠȖȚțȑȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ ĳȣĲȐ 

ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳȪȖȠȣȞ ĲȘ șȒȡİȣıȘ ıĲȘȞ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȫȞ ıĲȘȞ 

ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ (ĮȖțȐșȚĮ). ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıȠȣȝİ įȪȠ 

İʌȓ ʌȜȑȠȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚıĲȡĮĲİȪıİȚ ĲĮ ĳȣĲȐ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ 

ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ȗȫȦȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪıĮȞ ȞĮ ĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȞ ȦȢ 

ĲȡȠĳȒ.  

Ǿ ĲıȠȣțȞȓįĮ (Urtica dioica), İȓȞĮȚ ȑȞĮ ĳȣĲȩ ȖȞȦıĲȩ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘ 

ȖȞȦıĲȒ ĮȓıșȘıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣ įȑȡȝĮĲȠȢ ȝİ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ. ǹȣĲȒ 

ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȑțȜȣıȘ İȞȩȢ ȩȟȚȞȠȣ ȣȖȡȠȪ Įʌȩ ȑȞĮ İȓįȠȢ ĲȡȓȤĮȢ ʌȠȣ ȝȠȚȐȗİȚ ȝİ țİȞĲȡȓ. 

ǵĲĮȞ ȑȞĮ ȗȫȠ ĮțȠȣȝʌȒıİȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ Ș ȐțȡȘ ĲȠȣ țİȞĲȡȚȠȪ ıʌȐȗİȚ, ȖȓȞİĲĮȚ 

ĮȚȤȝȘȡȒ țĮȚ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ įȑȡȝĮ ĲȠȣ ȗȫȠȣ. ȀĮșȫȢ Ș ıĳĮȚȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȠȣ țİȞĲȡȚȠȪ 

ıȣȝʌȚȑȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȘȢ ȝİ ĲȠ įȑȡȝĮ ĲȠ ȩȟȚȞȠ ȣȖȡȩ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİĲĮȚ țĮȚ 

İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠȣȢ ȣʌȠțİȓȝİȞȠȣȢ ȚıĲȠȪȢ. ǼȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ ȩĲȚ Ș įȡĮıĲȚțȒ ȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ 

İȓȞĮȚ ĲȠ ȝİșĮȞȠȧțȩ ȠȟȪ (ĳȠȡȝȚțȩ).  
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ȈĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ĲıȠȣțȞȓįĮȢ (ǹ) ȖİȝȐĲȘ ȝİ ĲȚȢ 

ĲȡȓȤİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĲȘ įȣıȐȡİıĲȘ 

ĮȓıșȘıȘ ıĲȘȞ İʌĮĳȒ. ȉȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ 

ĳȪȜȜȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑȤȡȚ țĮȚ 

6 cm İȞȫ ȠȚ ĲȡȓȤİȢ ĳșȐȞȠȣȞ ĲĮ 2 mm.  

(B). 

ĬİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ 

ĲȡȚȤȫȞ ĮʌȠșĮȡȡȪȞİȚ ĲĮ ȗȫĮ ȞĮ 

țĮĲĮȞĮȜȫıȠȣȞ ĲȘȞ ĲıȠȣțȞȓįĮ țĮȚ ȑĲıȚ ĲȠ 

ĳȣĲȩ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȕȩıțȘıȘ, 

ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ șĮ ıȣȞİʌĮȖȩĲĮȞ ĲȠ șȐȞĮĲȩ 

ĲȠȣ. 

 

ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ Mimosa pudica (ȝȘ ȝȠȣ 

ȐʌĲȠȣ) ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȝȚțȡȒ 

İʌĮĳȒ ȝĮȗȓ ĲȠȣȢ ȞĮ įȚʌȜȫȞȠȣȞ ʌȡȠıįȓȞȠȞĲĮȢ 

ıĲȠ ĳȣĲȩ ĲȘȞ İȚțȩȞĮ İȞȩȢ ȞİțȡȠȪ, ȝȘ 

ȕȡȫıȚȝȠȣ ĮĲȩȝȠȣ (Ǻ). Ȃİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮȣĲȩ ĲȠ 

ĳȣĲȩ ĮʌȠĳİȪȖİȚ ĲȘ ȕȩıțȘıȘ. 

ȂȚĮ İȜĮĳȡȐ įȩȞȘıȘ Ȓ ȐȖȖȚȖȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ 

ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĳȣĲȠȪ. ȉȠ 

ĳȣĲȩ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ 

ĮȣĲȒ ʌİȡȓʌȠȣ 15 ȜİʌĲȐ. ȅ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĮȣĲȩȢ 

ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ıʌĮȡȖȒȢ ıĲĮ țȪĲĲĮȡĮ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȦȞ ȝȓıȤȦȞ ĲȦȞ 

ĳȣȜȜĮȡȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Οι οργανισµοί προκειµένου να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους, πρέπει να 
είναι σε θέση να προσαρµοστούν. 
Αν το περιβάλλον παρέµενε αµετάβλητο, οι οργανισµοί δεν θα χρειαζόταν να 
προσαρµοστούν. Όµως το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς (τροφική αλυσίδα, 
κλίµα) και συνεπώς οι οργανισµοί είτε θα προσαρµοστούν, είτε θα 
εξαφανιστούν. 
Η προσαρµογή είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε ένα οργανισµό να 
χρησιµοποιήσει το περιβάλλον στο οποίο ζει και µπορεί να αφορά είτε ένα 
δοµικό χαρακτηριστικό είτε ένα στοιχείο της συµπεριφοράς Παράδειγµα 
δοµικού χαρακτηριστικού είναι το πυκνό τρίχωµα µιας αρκτικής αλεπούς, που 
τη βοηθά να αντιµετωπίσει τις χαµηλές θερµοκρασίες Αντίθετα, η µετακίνηση 
των οργανισµών κατά οµάδες/αγέλες/σµήνη αποτελεί µια προσαρµογή της 
συµπεριφοράς. 
Η προσαρµογή λαµβάνει χώρα σε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι δοµικές 
προσαρµογές προϋποθέτουν και γενετική αλλαγή. 
 
Παράδειγµα ζώου µε λευκή γούνα που ζει σε δάσος: 
•Θηρευτές: Άνθρωπος και µεγαλύτερα ζώα. 
•Μειονέκτηµα λευκής γούνας: εύκολα εντοπίζεται µέσα στο σκούρο 
υπόστρωµα του δάσους. 
•Γενετική αλλαγή που συνέβη τυχαία: ορισµένα άτοµα γεννιούνται µε γούνα 
σκούρου χρώµατος. 
•Πλεονέκτηµα σκούρου χρώµατος: οι θηρευτές δυσκολεύονται να το 
εντοπίσουν και συνεπώς τα άτοµα αυτά θηρεύονται λιγότερο. 
•Μακροπρόθεσµο όφελος: τα άτοµα µε σκούρο χρώµα γούνας θα 
επικρατήσουν στον πληθυσµό και βαθµιαία όλα τα άτοµα µε λευκή γούνα θα 
εξαφανιστούν. 
Οι προσαρµογές στη συµπεριφορά, λαµβάνουν χώρα πιο γρήγορα. Όσο πιο 
«έξυπνο» είναι ένα ζώο τόσο πιο γρήγορα θα προσαρµοστεί. 
 
Όλοι οι οργανισµοί φέρουν προσαρµογές για να µπορούν να εκµεταλλεύονται 
τους πόρους του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. 
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 - Ψάρια και προσαρµογές τους για να ζουν στο νερό?? 

 

 
Πολλά από τα εξωτερικά και εσωτερικά γνωρίσµατα των ψαριών τα 
συναντάµε και σε άλλες οµάδες οργανισµών που απαντώνται στη χέρσο. 
Όµως υπάρχουν ορισµένα που είναι χρήσιµα αποκλειστικά και µόνο στη 
διαβίωση στο υγρό στοιχείο. 
 
Τα µοναδικά αυτά γνωρίσµατα που συµβάλουν στη προσαρµογή ενός 
οργανισµού στο περιβάλλον στο οποίο ζει, «επιλέγονται» από τη φύση 
(φυσική επιλογή) και επικρατούν. 
Τα γνωρίσµατα αυτά όπως και πολλά άλλα έχουν προκύψει µε εντελώς 
τυχαίο τρόπο. Απλά επικρατούν γιατί προσφέρουν πλεονεκτήµατα στον 
οργανισµό που τα φέρει µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον στο οποίο ζει. 
Όλα λοιπόν τα γνωρίσµατα των έµβιων όντων που τους επιτρέπουν να 
εκµεταλλεύονται ένα συγκεκριµένο συνδυασµό αβιοτικών και βιοτικών 
παραµέτρων (οικολογικός θώκος), έχουν διαµορφωθεί µέσα από την 
εξελικτική διαδικασία που περιγράψαµε προηγουµένως. 
 
 
Υπάρχουν όµως και πολλά γνωρίσµατα (υπολειµµατικά όργανα/vestigial 
organs) τα οποία φέρουν οι οργανισµοί και δε τους προσφέρουν τίποτα σε 
σχέση µε το περιβάλλον που ζουν σήµερα. 
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Κόκκυγας: αυτοί οι συν-οστεωµένοι σπόνδυλοι είναι υπόλειµµα της ουράς 
που είχαν οι πρόγονοι του ανθρώπου και σήµερα διαθέτουν πολλά σύγχρονα 
θηλαστικά και εξυπηρετεί στην στήριξη, την ισορροπία και την επικοινωνία. 
Στον άνθρωπο όµως δεν έχει καµία χρησιµότητα. 

 
 
Θηλές στα αρσενικά άτοµα: τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά άτοµα 
έχουν θηλές γιατί αναπτυξιακά ο καθορισµός του φύλου (επίπεδα 
τεστοστερόνης) έπεται της ανάπτυξης αυτών των δοµών. 
 
Στη συνέχεια θα δούµε προσαρµογές µερικών ζωικών οργανισµών που 
συµβάλλουν στην επιτυχή τους διαβίωση στο περιβάλλον τους.  
 
Προσαρµογές ζωικών οργανισµών της ερήµου. 
Η έλλειψη νερού δηµιουργεί πρόβληµα στην επιβίωση τόσο των φυτών όσο 
και των ζώων. 
Εκτός της µειωµένης διαθεσιµότητας νερού σε ένα ερηµικό οικοσύστηµα, 
τόσο τα ζώα όσο και τα φυτά έχουν να αντιµετωπίσουν και την πολύ υψηλή 
θερµοκρασία της ερήµου. Τα ζώα είναι πιο ευαίσθητα από τα φυτά στις 
ακραίες τιµές θερµοκρασίας και αντλούν θερµότητα µέσω της άµεσης έκθεσης 
τους στην ακτινοβολία του ήλιου, αλλά και µέσω της επαφής τους µε το 
έδαφος και τον αέρα. 
Οι βιολογικές διεργασίες µέσα στα κύτταρα, επιτελούνται σε ένα σχετικά στενό 
εύρος θερµοκρασιών. Η θερµοκρασία στα ερηµικά οικοσυστήµατα πολλές 
φορές ξεπερνά αυτό το εύρος και τότε σε συνδυασµό µε τη µηδενική 
διαθεσιµότητα νερού, οι ζωικοί οργανισµοί ενδέχεται να πεθάνουν. 
Τα περισσότερα από ατό τα ζώα της ερήµου έχουν αναπτύξει συµπεριφορές 
και µηχανισµούς φυσιολογίας προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα 
των υψηλών θερµοκρασιών και της χαµηλής διαθεσιµότητας νερού. 
 
Προσαρµογές ζωικών οργανισµών της ερήµου: 
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Ειδικές προσαρµογές για το νερό και τη τροφή. Αντίθετα µε τη διαδεδοµένη 
αντίληψη, οι «καµπούρες» των καµηλών, δεν περιέχουν νερό. Λειτουργούν 
ως χώροι αποθήκευσης λίπους το οποίο οι καµήλες χρησιµοποιούν όταν δεν 
υπάρχει διαθέσιµη τροφή. 
* Ο µεταβολισµός των καµηλών είναι ιδιαίτερα αποδοτικός και µια καµήλα 
µπορεί να επιβιώσει δίχως νερό για αρκετούς µήνες. Όταν υπάρχει νερό µια 
καµήλα µπορεί να καταναλώσει 120 lt νερού µονοµιάς. 
Άλλες προσαρµογές για τη ζωή στην έρηµο: 
* Μακριές βλεφαρίδες στα µάτια, αυτιά και ρουθούνια καλυµµένα µε τρίχες, 
αποτρέπουν την είσοδο της άµµου µέσα σε αυτές τις οπές. 
 

 
 
Η πυκνή καφέ γούνα του ζώου αλλάζει µε τις εποχές. Κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα το τρίχωµα γίνεται πιο πυκνό για να προσφέρει επιπλέον µόνωση 
απέναντι στο κρύο. Αντίθετα, το καλοκαίρι το τρίχωµα µαδάει ώστε το ζώο να 
αποβάλει θερµότητα ευκολότερα. Τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά άτοµα 
έχουν δυο καµπούρες στην πλάτη τους. 
 
Προσαρµογές ζωικών οργανισµών της ερήµου:  
Κινούνται κυρίως τη νύχτα και σε λαγούµια που έχουν σκάψει µέσα στην άµµο 
αποφεύγοντας έτσι την άµεση έκθεση τους σε υψηλές θερµοκρασίες. 
Παράλληλα, αυτή η συµπεριφορά οδηγεί σε δηµιουργία υδρατµών την οποία 
θα εκµεταλλευτούν. Βασική πηγή νερού αποτελεί η διατροφή τους. 
Η πυκνή γούνα που διαθέτουν συµβάλλει στη προστασία τους από τις πολύ 
χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το απαλό της χρώµα 
αντανακλά τη θερµότητα και παρέχει το τέλειο καµουφλάζ. Πυκνή γούνα 
καλύπτει τις πατούσες περιορίζοντας τη µεταφορά θερµότητας από τη ζεστή 
άµµο. 
Vulpes zerda 
Τα αυτιά τους φτάνουν σε µήκος τα 10-15 cm και συµβάλλουν στην αποβολή 
θερµότητας όταν η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. Το µικρό αυτό θηλαστικό 
είναι το µόνο που µπορεί και διαβιώνει στις ερήµους δίχως να χρειάζεται 
άµεσα πόσιµο νερό. Τα νεφρά τους έχουν εξελιχθεί ώστε να περιορίζουν τις 
απώλειες νερού. 
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Προσαρµογές ζωικών οργανισµών που ζουν στους πόλους: 
Ursus maritimus 
Το λευκό χρώµα της γούνας της παρέχει το τέλειο καµουφλάζ. Το πυκνό 
τρίχωµα και το στρώµα λίπους (11 cm) κάτω από το δέρµα, παρέχουν 
προστασία από το κρύο Οι φαρδιές πατούσες, βοηθούν τη βάδιση στο 
µαλακό χιόνι, ενώ λειτουργούν ως «βατραχοπέδιλα» όταν κολυµπούν. Όταν 
καταδύονται στα παγωµένα νερά, τα ρουθούνια κλείνουν για να µην εισέλθει 
νερό. Τις ζεστές µέρες οι πολικές αρκούδες υπερθερµαίνονται και αποβάλουν 
τη θερµότητα από τις γυµνές επιφάνειες τους σώµατος (ρουθούνια, εσωτερικό 
µηρών, ώµους) ή κάνουν µια βουτιά. 
 

 
 
 
Pygoscelis papua 
Προσαρµογές για γρήγορο κολύµπι: 
• Μεµβράνη µεταξύ των δαχτύλων των ποδιών. 
• Υδροδυναµικό σχήµα σώµατος. 
• Φτερούγες µε σχήµα πτερυγίων συµβάλλουν στη γρήγορη κολύµβηση που 
φτάνει ως και τα 25 km/h. 
Προσαρµογές θερµορύθµισης: 
• Παχύτερο δέρµα και λίπος. 
• Σκούρο χρώµα πλάτης. 
• Τάση για συνάθροιση (οι βασιλικοί πιγκουίνοι µαζεύονται σε οµάδες ως και 
1000 ατόµων προκειµένου να ζεσταθούν). 
Προσαρµογές για τη διαβίωση µέσα στο παγωµένο νερό: 
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• Φτερά τοποθετηµένα µε επικαλυπτόµενο τρόπο (αδιαβροχοποίηση). 
• Κάλυψη φτερώµατος µε λιπαρή ουσία (εκκρίνεται από αδένα κοντά στην 
ουρά. 
Η αδιαβροχοποίηση είναι πολύ σηµαντική µια και η θερµοκρασία του νερού 
στην Ανταρκτική κυµαίνεται από -2.2 ως 2 °C. 
Οι πιγκουίνοι καταναλώνουν αλµυρό νερό και το µετατρέπουν σε γλυκό νερό 
µέσω ενός αδένα που βρίσκεται κοντά στα ρουθούνια τους!!!! 
 

Pygoscelis papua  
 
 

Προσαρµογές θαλάσσιων θηλαστικών (Cetaceans, Sirenians, Pinnipeds, 
otters): 
Μερικές από τις βασικές διαφορές των θαλάσσιων θηλαστικών από άλλα ζώα 
της θάλασσας: 
• Κατανάλωση ατµοσφαιρικού οξυγόνου. 
• ∆ιαθέτουν τρίχες (κύριο χαρακτηριστικό θηλαστικών) που καλύπτουν όλο το 
σώµα ή ένα µικρό µέρος αυτού (κητώδη). 
• Οι πρόγονοι των θαλάσσιων θηλαστικών ζούσαν στη χέρσο και οι 
σπόνδυλοι τους έχουν ελάχιστη δυνατότητα για πλάγια κίνηση. Ως εκ τούτου 
τα θαλάσσια θηλαστικά κολυµπούν κινώντας τους σπόνδυλους τους πάνω-
κάτω, ενώ τα ψάρια πλαγίως. 
• ∆ιαθέτουν παχύ στρώµα λίπους ως µονωτικό υλικό και µείωση της 
απώλειας θερµότητας. 
• Γεννούν µικρά τα οποία θηλάζουν. Το γάλα είναι πλούσιο σε λίπος 
βοηθώντας τα µικρά να αναπτύξουν το δικό τους στρώµα λίπους. 
• ∆ιατηρούν σταθερή θερµοκρασία σώµατος (λίπος, τρίχωµα). 
• Γιατί τα θηλαστικά της θάλασσας ξεπερνούν σε µέγεθος κατά πολύ τα 
θηλαστικά της χέρσου; 
• Θα µπορούσε µια φάλαινα να ζήσει στη χέρσο; 
• Τι νερό πίνουν τα θαλάσσια θηλαστικά; 
• Το νερό στις δεξαµενές των ενυδρείων που φιλοξενούν θαλ. θηλαστικά είναι 
γλυκό ή αλµυρό; 
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Προσαρµογές ζωικών οργανισµών που πετούν: 
Η ικανότητα των πτηνών να κυριαρχήσουν στον αέρα, οφείλεται σε 
προσαρµογές της ανατοµίας τους: 
• Ελαφρύς σκελετός. 
• Ύπαρξη φτερούγων. 
• Ισχυροί µύες για τη πτήση. 
• Ο σκελετός είναι ελαφρύς γιατί τα οστά τους φέρουν αεροφόρες κοιλότητες 
(κυψελίδες) και δεν είναι συµπαγή όπως των υπολοίπων τετραπόδων. 
• Τα πρόσθια άκρα έχουν διαφοροποιηθεί προς φτερούγες. 
• Οι θωρακικοί µύες που είναι και υπεύθυνοι για την κίνηση των φτερούγων, 
καταλαµβάνουν το 15% της συνολικής µάζας του σώµατος. 
Το ταχύτερο ζώο στον κόσµο είναι ένα γεράκι που αναπτύσσει ως και 380 
km/h σε πτήση προς τα κάτω. 
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Ένα πτηνό µε εντυπωσιακή δίαιτα!!! 
Gypaetus barbatus 
Ο γυπαετός είναι ένα είδος γύπα και ανήκει στα πτωµατοφάγα αρπακτικά. 
Είναι το µοναδικό πλάσµα στον κόσµο που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά µε 
κόκκαλα (70-90% της διατροφής του). Στην Κρήτη οι βοσκοί το αποκαλούν 
«Κοκαλά», καθώς από πολύ παλιά το βλέπουν να σπάει τα µεγαλύτερα 
κοκάλα µε µια χαρακτηριστική τεχνική. Τα πετάει από µεγάλο ύψος σε 
απότοµα µυτερά βράχια ακολουθώντας τα µε µια σπειροειδή κάθοδο. 
Αυτή τη διαδικασία την επαναλαµβάνει αρκετές φορές µέχρι να σπάσουν και 
στη συνέχεια τρώει τα κοµµάτια ξεκινώντας από το µεδούλι. Τα µικρότερα 
κόκκαλα τα καταπίνει ολόκληρα και το στοµάχι του, µε τα πανίσχυρα γαστρικά 
υγρά που διαθέτει, τα χωνεύει µε ευκολία. 
Αυτή η διατροφική του συνήθεια φαντάζει περίεργη, αλλά από τη στιγµή που 
έχει λυθεί το πρόβληµα της πέψης, τα κόκκαλα αποτελούν µια πολύ θρεπτική 
και εύκολα αποθηκεύσιµη τροφή, για την οποία επιπλέον έχει ελάχιστους 
ανταγωνιστές. 
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Προσαρµογές ζωικών οργανισµών που ζουν στα σπήλαια: 
 

Τα ζώα που ζουν αποκλειστικά µέσα στα σπήλαια (τρωγλοβίτες) έχουν 
αναπτύξει κατάλληλες προσαρµογές για τη διαβίωση τους εκεί • Ατροφία 
οπτικών υποδοχέων: 
• Υπερευαισθησία άλλων υποδοχέων (αφή, ακοή, όσφρηση). 
• Απουσία χρωστικών ουσιών. 
• Χαµηλό µεταβολισµό. 
Τα σπήλαια χαρακτηρίζονται από απουσία φωτός, υψηλή υγρασία, χαµηλή 
θερµοκρασία και περιορισµένη διαθεσιµότητα τροφής. Σπηλαιόβια ζώα σαν το 
αµφίβιο της εικόνας µπορεί να τρέφεται µια φορά κάθε 5 χρόνια!!! 
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Οι νυχτερίδες προκειµένου να πλοηγηθούν στο σκοτεινό περιβάλλον του 
σπηλαίου, αλλά και να εντοπίσουν τα θηράµατα τους, εκπέµπουν ήχους από 
το στόµα ή τη µύτη τους. 
Τα διάφορα είδη νυχτερίδας έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους 
ήχους που προέρχονται από άτοµα του είδους τους. 
Echolocation/Ηχοεντοπισµός 
Ο ήχος ανακλάται από τα αντικείµενα που βρίσκονται µπροστά και επιστρέφει 
πίσω στη νυχτερίδα. Σε ειδικά διαφοροποιηµένο τµήµα του εγκεφάλου, οι ήχοι 
που ανακλώνται επεξεργάζονται και η νυχτερίδα κινείται αναλόγως. Από την 
ανάλυση των ήχων, οι νυχτερίδες καταλαβαίνουν το µέγεθος, το σχήµα, αλλά 
και την υφή ακόµα και ενός εντόµου που βρίσκεται µπροστά. 
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Γιατί έχουν τρίχες τα σαλιγκάρια; 
Οι τρίχες που φέρουν στο κέλυφος τους ορισµένα σαλιγκάρια είναι 
πρωτεϊνικής σύστασης και συνεπώς η συντήρηση τους κοστίζει. Τελικά όµως 
διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούν το ακριβώς αντίθετο, τη συγκράτηση τους 
δηλαδή επάνω στα φύλλα όταν η υγρασία αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό. 
Αρχικά οι ερευνητές θεωρούσαν ότι αυτές οι δοµές συνέβαλλαν στην κίνηση 
των σαλιγκαριών στα υγρά ενδιαιτήµατα που προτιµούν. 
Μέση (+/- s.d.) ελάχιστη απαραίτητη δύναµη για τη µετακίνηση κελυφών µε 
και χωρίς τρίχες επάνω σε υγρά και ξερά φύλλα. 
Trochulus villosus 
 

 

 
 

 
Προσαρµογές ζωικών οργανισµών που ζουν σε µεγάλα υψόµετρα: 
Η συχνότητα των µελανικών µορφών των εντόµων αυξάνεται µε το υψόµετρο 
(alpine melanism). Τα σκουρόχρωµα έντοµα θερµαίνονται και ψύχονται 
ταχύτερα από ότι τα ανοιχτόχρωµα. Αυτό αποτελεί πλεονέκτηµα σε ένα 
περιβάλλον όπου η δέσµευση της θερµότητας είναι δύσκολη. 
Peromyscus maniculatus- Parnassius phoebus 
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Σε µεγάλα υψόµετρα η διαθεσιµότητα του οξυγόνου περιορίζεται δραστικά. Τα 
ζώα των µεγάλων υψοµέτρων, διαθέτουν αιµογλοβίνη η οποία µε µεγαλύτερη 
ευκολία δεσµεύει οξυγόνο από την ατµόσφαιρα και το αποδίδει στους ιστούς 
Llama glama 
Γιατί στα µεγάλα υψόµετρα ενώ βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον ήλιο, η 
θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από ότι στα πεδινά; 
Γιατί η διαθεσιµότητα του οξυγόνου είναι περιορισµένη; 
 

 

 

 
 

Προσαρµογές ζωικών οργανισµών για καµουφλάζ: 
Πολλά ζώα διαθέτουν µόνιµους χρωµατισµούς που τα βοηθούν να 
καµουφλάρονται µέσα στο ενδιαίτηµα τους. Ελάχιστα όµως είναι αυτά που 
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µπορούν να αλλάζουν χρώµα. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι ο 
χαµαιλέοντας. Η αλλαγή του χρώµατος αποτελεί µια έκφραση της φυσικής και 
φυσιολογικής κατάστασης του ζώου και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
επικοινωνία. Κάτω από το σχετικά διάφανο δέρµα τους έχουν ειδικά κύτταρα, 
τα χρωµατοφόρα µε τα οποία µπορού να παραλάσσουν το χρώµα τους. 
Οι χαµαιλέοντες έχουν και µια άλλη εξαιρετικά ιδιαίτερη προσαρµογή: τα δυο 
τους µάτια κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έτσι ενώ το ένα µάτι 
κοιτάει µπροστά, το άλλο κοιτάει πίσω. Τέλος, επειδή οι χαµαιλέοντες 
κινούνται πολύ αργά, προκειµένου να παγιδεύσουν τα θηράµατα τους έχουν 
µια γλώσσα µακριά και κολλώδη που εκτινάσσεται µε αστραπιαία ταχύτητα. 
 

 

 
 

Προσαρµογές στην ηθολογία αναπαραγωγής: 
Μερικές από τις πιο εντυπωσιακές προσαρµογές προέρχονται από τα έντοµα. 
• Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης στις µέλισσες, τα γεννητικά όργανα του 
αρσενικού ατόµου εκρήγνυνται και παραµένουν µέσα στον κόλπο της 
βασίλισσας. 
• Η συµπεριφορά αυτή οδηγεί στο θάνατο του αρσενικού ατόµου, ωστόσο έχει 
διατηρηθεί ως συµπεριφορά γιατί προσφέρει προσαρµοστικό πλεονέκτηµα. 
• Η απόφραξη του κόλπου της βασίλισσας µειώνει τις πιθανότητες σύζευξης 
µε άλλα αρσενικά άτοµα και αυξάνει το ποσοστό των εµβρύων που θα 
γονιµοποιηθούν από το σπέρµα του αρσενικού που συζεύχθηκε. 
 

1. Κηφήνας 2. Εργάτρια 3. Βασίλισσα 
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