
 

  

Εδώδιμοι υπόγειοι μύκητες στην Ελλάδακα 

ι μανιταρογνωσίας στη σύγχρονη Ελλάδα 
Λέξεις κλειδιά:  

 

Κυνήγι τρούφας 

Τρούφες 

Τρουφόδεντρα 

Συλλογή άγριων μανιταριών 

 

   

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με δραματικό γεωλογικό ανάγλυφο, το οποίο συμβάλλει σε μια 

εξαιρετικά πλούσια  βιοποικιλότητα και ποικιλία οικοτόπων. Φωτογραφία: Καλλιόπη 

Στάρα 

 

ΜΞΔΠ: 

Άγρια μανιτάρια και τρούφες 

Κλίμακα: 

Εθνική 

 
 

 

 

Περιεχόμενο 
Η Ελλάδα είναι μία χώρα με έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο κάτι που την κάνει μία από τις πλουσιότερες σε 

βιοποικιλότητα και οικότοπους χώρες στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 100 υπόγειοι 

μύκητες στη χώρα μας, καθώς και 13 νέα είδη για την επιστήμη. Αυτό το γεγονός έρχεται να επιβεβαιώσει την 

πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας και στους μύκητες, επίγειους και υπόγειους. Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της 

εξερεύνησης των υπογείων μυκήτων, είμαστε σίγουροι πως στο μέλλον όλο και περισσότερα είδη θα καταγραφούν. 

Η προστασία δασών και δασικών εκτάσεων μας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των μυκήτων. 

 

Στόχος 
Με τον όρο υπόγεια μανιτάρια ονομάζουμε τους μύκητες που σχηματίζουν τις καρποφορίες τους υπογείως ή 

ημιυπογείως και δημιουργούν μια ειδική μορφή συμβίωσης με κάποια φυτά που ονομάζεται μυκόρριζα. Χωρίς την 

υποστήριξη των φυτών με τα οποία συμβιώνουν δεν μπορούν να υπάρξουν, πλην λίγων εξαιρέσεων. Σφαιρικές, 

περισσότερο ή λιγότερο και γενικά πατατόμορφες, είναι οι συχνότερες μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα 

υπόγεια μανιτάρια, αποτέλεσμα της προσαρμογής τους στα ξηρά και ημίξηρα περιβάλλοντα της Μεσογείου Τα 

υπόγεια μανιτάρια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και μέταλλα. Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη των υπέργειων μανιταριών και των φυτών. 

 

Αποτελέσματα 

Αναφορές για υπόγεια μανιτάρια βρίσκουμε σε αρχαία κείμενα και φαίνεται πως Μεσοποτάμιοι, Αιγύπτιοι, Έλληνες 

και Ρωμαίοι εκτιμούσαν ιδιαίτερα τις τρούφες. Στην χώρα μας η συστηματική καταγραφή των υπογείων μανιταριών 

ξεκίνησε μόλις το 2007, τότε που έφθασαν τα πρώτα τρουφόσκυλα από την Ιταλία.  Από το 1854 ως το 1992, 10 

είδη υπογείων μανιταριών φαίνονται καταγεγραμμένα στην ελληνική βιβλιογραφία. Πρόκειται για τα: Geastrum 
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triplex, Hysterangium marchii, Rhizopogon aestivus, Rhizopogon luteolus, Rhizopogon roseolus, Sarcosphaera 

coronaria, Terfezia arenaria, Terfezia fanfani, Tuber aestivum και Tuber cibarium. 

 

Προτάσεις 
Πλέον, πραγματοποιούνται στη χώρα σεμινάρια για την τρούφα και την καλλιέργειά της, ενώ οι τρουφοκυνηγοί 

έχουν αυξηθεί. Ωστόσο το παραπάνω σε συνδυασμό την έλλειψη ειδικού νομικού πλαισίου προστασίας για τα 

εδώδιμα μανιτάρια εγκυμονεί πιθανά προβλήματα. Η αύξηση των τρουφόσκυλων συντέλεσε στην ανεύρεση 

κορυφαίων εμπορικών ειδών: Tuber magnatum, T. melanosporum, T. uncinatum, T. aestivum, T. brumale, T. 

borchi, T. macrosporum, T. mesentericum. Συλλέκτες διοχετεύουν στην αγορά φρέσκια τρούφα και κορυφαία 

εγχώρια τυποποιημένα προϊόντα τρούφας κυκλοφορούν πλέον στην αγορά.. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα νέο 

είδος σε Ελλάδα και Βουλγαρία, η T. pulchrosporum, με αρώματα σαν της καλοκαιρινής. Λόγω σπανιότητας δεν 

ενδείκνυται η συλλογή της 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Στην Ελλάδα τρώγονται παραδοσιακά κάποια ημιυπόγεια μανιτάρια χαμηλής γαστρονομικής αξίας όπως το 

Rhizopogon roseolus σε νεαρή ηλικία. Το Pisolithus arhizus τρώγεται σε Ικαρία, Μάνη και Κρήτη, όπου θεωρείται  

εκλεκτός μεζές. Η Terfezia arenaria συλλέγεται πλέον μόνο σε Ξάνθη και Πελοπόννησο. Συμβιώνει με θάμνους 

Cistaceae και  ανιχνεύεται χτυπώντας τη γη με μπαστούνια. Ένας υπόκωφος ήχος φανερώνει την παρουσία της. 

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν το Leucangium carthusianum (μαύρη τρούφα του Όρεγκον) και η ουγγρική γλυκιά 

τρούφα Mattirolomyces terfezioides που χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική. Στη χώρα μας θεωρείται σπάνια 

και δεν είναι ακόμα γνωστή η εδώδιμοτητά της. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Για τα μανιτάρια και τις τρούφες την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει σημαντικό κοινωνικό ενδιαφέρον, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της συλλογής και εμπορίας τους, καθώς και τη δημόσια αναψυχική χρήση τους. Αυτές είναι 

απαραίτητες για την προώθηση της διαχείρισης και της διατήρησης των εν λόγω δασικών πόρων προκειμένου να 

επιτευχθεί η βιώσιμη χρήση τους.  Επιπλέον, η καλλιέργεια τρούφας αποτελεί σύγχρονη αγροτική δραστηριότητα με 

ικανοποιητικές αποδόσεις, κατάλληλη για πολλές ημιορεινές και ορεινές περιοχές της χώρας μας. 

 

    

Μία πλούσια ποικιλία εδώδιμων και μη υπόγειων καρποσωμάτων μυκήτων που συλλέχθηκαν σε μια μέρα στην 

Πελοπόννησο. Φωτογραφία Βασίλης Καουνάς 
«   
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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