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Πλαίσιο 
Η ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης είναι κρίσιμη για την διατήρηση και την αειφορική αξιοποίηση των 

απειλούμενων ειδών. Μέσω της εισαγωγής των ειδών σε καλλιέργεια, μειώνεται η πίεση στους φυσικούς 

πληθυσμούς και εξασφαλίζεται η επάρκεια της αγοράς σε πρώτη ύλη. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι αρκετά 

απαιτητική λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων του κάθε είδους. Η βελτιστοποίηση των 

καλλιεργητικών πρακτικών και η επιλογή αποδοτικών γενοτύπων είναι ανάμεσα στους κύριους ερευνητικούς 

στόχους για επιτυχή εξημέρωση του είδους. 

 

Σκοπός 
Το είδος Sideritis είναι ανάμεσα στα πιο υπερσυλλεγόμενα στην Ελλάδας με αποτέλεσμα πολλοί πληθυσμοί πλέον 

να απειλούνται. Το είδος χρησιμοποιείται για την παρασκευή τσαγιού, γνωστού ως "τσάι του βουνού", το οποίο 

καταναλώνεται πολύ λόγω των γνωστών από την παραδοσιακή ιατρική ιδιοτήτων του. Οι παραδοσιακές χρήσεις 

έχουν καταχωρηθεί  μέσω μονογραφής στην HMPC (1) και πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν 

καταγράψει τις ιδιότητές του. Η καταστροφική υπερσυλλογή  έχουν θέσει τους πληθυσμούς του υπό πίεση. Στόχος 

του έργου MOUNTEA-CONSE είναι η ανάπτυξη πρακτικών διατήρησης και αειφορικής διαχείρισης  του είδους που 

μεγαλώνει στις χώρες του προγράμματος. 

 

 

Theme: 1 – Enhancement of production 

Position in the Value Change: Harvesting 

Factsheet type: Research 
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Αποτελέσματα 
Τα είδη S. scardica και S. raeseri ssp. raeseri και οι περιοχές ανάπτυξής του σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία 

ορίστηκαν και μελετήθηκαν. Αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο που παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες αειφορικής 

συλλογής είδους. Τα σπέρματα κατατέθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού και 2 πληθυσμοί 

φυτεύτηκαν ex situ. Εγκαταστάθηκαν μικρές καλλιέργειες (Φ. 2). Συγκεκριμένα βιολογικά και οικολογικά 

χαρακτηριστικά και απαιτήσεις αποτιμήθηκαν. Τα χαρακτηριστικά των φυτών που σχετίζονται με την εμπορική 

αξία του σιδερίτη εκτιμήθηκαν. Τα άτομα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά οδήγησαν σε υποσχόμενους 

γενότυπους και υλικό για περαιτέρω έρευνα. Ένα πρωτόκολλο αειφορικής εκμετάλλευσης των ΑΦΦ μέσω 

εισαγωγής στην καλλιέργεια αναπτύχθηκε. 

 

Προτάσεις 
Οι βασικές πληροφορίες βιολογίας φυτού, οικολογίας και καλλιεργητικών ιδιαιτεροτήτων θα πρέπει να μελετώνται 

διεξοδικά πριν την εισαγωγή ενός ΑΦΦ στην καλλιέργεια. Επίσης, χρειάζεται κατάλληλη έρευνα που αφορά την 

επιλογή των καλύτερων γενοτύπων με όρους φαινοτυπικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών και επιθυμητών 

βιοδραστικών χαρακτηριστικών. Tο πιστοποιημένο υλικό και η επιτέλεση των Καλών Καλλιεργητικών Πρακτικών 

θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του σιδερίτη και την σταθεροποίηση της αλυσίδας παραγωγής. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να συνεισφέρουν στην  αειφορική αξιοποίηση  διάφορων ενδημικών ΑΦΦ. Οι 

δράσεις του προγράμματος έχουν αναφερθεί στις τοπικές κοινότητες, τις δημόσιες αρχές και τους διαχειριστές 

πόρων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος. Τα αποτελέσματα του έργου προήγαγαν την εμπορική 

καλλιέργεια τσαγιού του βουνού στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα επιπλέον εισόδημα στις τοπικές κοινότητες.  

 

Μελλοντικές βελτιώσεις 
Η ανταλλαγή γνώσης στην διατήρηση του σιδερίτη μπορεί να προωθήσει παρόμοιες ερευνητικές δράσεις και 

εθνοφαρμακοβοτανικές μελέτες σε ΑΦΦ με παραδοσιακές χρήσεις, με σκοπό επίσης την αειφορική αξιοποίησή 

τους.Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν στην αειφορική εκμετάλλευση και άλλων ενδημικών 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

 

 

 
Πειραματικές γραμμές σιδερίτη στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Περισσότερες πληροφορίες 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/sideritis-herba 

http://plus.see-era.net/pjc/fundedprojects135.html 

https://ipgrb.gr/ 
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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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