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Himantoglossum robertianum

Οι ορχιδέες είναι γνωστές για
τα εντυπωσιακά άνθη τους.
Η ομορφιά τους κρύβεται
στις λεπτομέρειες. Η φύση
επέλεξε να δωρίσει κάποια
είδη μόνο σε μία περιοχή
για να την ομορφύνουν.
Αυτά ονομάζονται ενδημικά.
Κάποια ενδημικά είδη,
όπως η Όφρυς της Ηπείρου
(Ophrys epirotica) έχουν
ευρεία εξάπλωση μέσα στην
περιοχή τους, άλλα πολύ
περιορισμένη. Είδη που έχουν
πολύ στενή κατανομή και
μικρούς πληθυσμούς είναι
ευάλωτα και μπορούν εύκολα
να εξαφανιστούν.

Τα οικοσυστήματα στην Ελλάδα
και στην Τουρκία φιλοξενούν
ένα φυσικό θησαυρό ορχιδεών,
συνολικά περισσότερα από 400
διαφορετικά είδη. Σε αντίθεση με
τις ορχιδέες που βλέπουμε στα
ανθοπωλεία, είδη των τροπικών
περιοχών που φυτρώνουν πάνω σε
δένδρα, οι δικές μας ευδοκιμούν
στο έδαφος. Τα είδη αυτά, λόγω
των οικολογικών αναγκών τους,
κυρίως φυτρώνουν σε θαμνώδεις
και δασώδεις εκτάσεις.

Anacamptis pyramidalis

Ophrys epirotica

Στην Ελλάδα και στην Τουρκία
υπάρχουν περιβαλλοντικές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις που
ασχολούνται με την προστασία
των ορχιδεοειδών. Τα είδη των
αυτοφυών ορχιδεών που υπάρχουν
στις δύο πλευρές του Αιγαίου
ανήκουν σε ένα ενιαίο σύνολο.
Οργανώσεις από τις δύο χώρες,
σε πλαίσιο συνεργασίας και φιλίας,
υλοποιούν το έργο «Διαδραστική
Πλατφόρμα για την Προστασία
των Αυτοφυών Ορχιδεών» για
την προστασία των ορχιδεών της
Ελλάδας και Τουρκίας.
Μια γέφυρα που βασίζεται στις
ορχιδέες…
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σαλέπι σκοτώνει τις ορχιδέες!

Κάθε βολβός
ζυγίζει περίπου
μισό γραμμάριο.
Για κάθε φλιτζάνι
σαλεπιού που πίνουμε
εξαφανίζονται
δύο ορχιδέες...
Για ένα κυπελάκι
παγωτού που τρώμε
εξαφανίζονται
τρεις ορχιδέες ...

Ophrys lycia

Σαλέπι ονομάζεται η σκόνη που λαμβάνεται από
τους ξηρούς βολβούς πολλών ειδών της οικογένειας
των ορχεοειδών.
Το σαλέπι χρησιμοποιείται κυρίως στην Τουρκία αλλά
και στην Ελλάδα ως ρόφημα το χειμώνα, χρησιμοποιείται
όμως και για την παρασκευή παγωτού στην Τουρκία.
Αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία για την εξαφάνιση
των αυτοφυών ορχιδεών της Ελλάδας και της Τουρκίας.
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Το Πρόγραμμα Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ Τουρκίας και
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Σκοπός του προγράμματος είναι φορείς
και μέλη της κοινωνίας των πολιτών να ενημερωθούν για τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα επίπεδα.
Ο σύλλογος Sails-For-Science ιδρύθηκε στη Γερμανία
από Γερμανούς επιστήμονες με σκοπό τη σύνδεση της
έρευνας με την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπό
έχει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ιδρύθηκε
το 1951 με σκοπό την προστασία της ελληνικής φύσης.
Αποστολή της είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί
τους Έλληνες και όσους αγαπούν την Ελλάδα, για
τη φυσική κληρονομιά της, και να δραστηριοποιείται
για την προστασία της.
Ο Σύλλογος για την προστασία των άγριων ορχιδεών και
της βιοποικιλότητας της Αττάλειας ιδρύθηκε το 2011 στην
Αττάλεια της Τουρκίας. Τα μέλη του είναι επιστήμονες που
ασχολούνται με την παρακολούθηση και την καταγραφή των
ενδημικών και σπάνιων ειδών της χλωρίδας της περιοχής της
Αττάλειας. Παράλληλα, συμμετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές.
Το έργο ICON είναι μια συνεργασία τριών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τουρκία με
σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις απειλές που
αντιμετωπίζουν οι ορχιδέες της Ελλάδας και της Τουρκίας.
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