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Βιοποικιλότθτα ςτθν Ελλάδα 

• Ωσ 
βιοποικιλότθτα 
ορίηεται το 
ςφνολο των 
ηϊντων 
οργανιςμϊν κάκε 
προζλευςθσ ωσ 
μζροσ χερςαίων, 
ι καλάςςιων 
οικοςυςτθμάτων 





Πιζςεισ και απειλζσ για τα Ελλθνικά είδθ (αρικμόσ ειδών που επθρεάηονται) 

Πεγή: ΤΠΔΚΑ, Δζληθή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην δξάζεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα 





Βιοποικιλότθτα του Σαχγζτου 

Ο Σαχγετοσ είναι ανάμεςα ςτισ περιοχζσ με το μεγαλφτερο 
αρικμό ενδθμικϊν, κακϊσ, επίςθσ, και το μεγαλφτερο δείκτθ 
ςπανιότθτασ. 
 
φμωωνα με τον Iatrou (1992) ςτον Σαχγετο απαντοφν 155 
Ελλθνικά ενδθμικά taxa, απ'τα οποία τα 26 είναι τοπικά 
ενδθμικά. 
 
φμωωνα με τθν Papastergiadou (1998) ο Σαψγετοσ είναι μία 
από τισ ςθμαντικότερεσ περιοχζσ για τα ωυτά εντόσ του 
Δικτφου Natura, αποτελϊντασ τθν περιοχι με το μεγαλφτερο 
αρικμό ενδθμικϊν ειδϊν. 
 



πάνια και Ενδθμικά Είδθ 

 Μζςα από τθ μελζτθ και τθ ςυνεργαςία των 
φορζων εξαςφαλίηεται: 

– Η προςταςία του γενετικοφ υλικοφ 

– Η αειφορικι χριςθ του γενετικοφ υλικοφ 

– Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικά με τθν 
καλλιζργεια (μεγάλοσ αρικμόσ παραγόντων που 
επιδροφν), τθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία 



Δραςεισ του Εργαςτθρίου Ανκοκομίασ 

• Πρόγραμμα LIFE+ 

– Globularia stygia, Crepis crocifolia, Micromeria taygetea (Council Directive 
92/43/EEC) 

• υνεργαςία με το ΙΚΒ 

– (αξιοποίθςθ των Sideritis clandestina subsp. clandestina, Hypericum sp., 
Nepata camforata) 

• υμμετοχι ςε προγράμματα ΕΠΑ 

– (Sideritis clandestina subsp. clandestina) 

• Ανεξάρτθτθ ζρευνα ςτο ΣΕΙ Πελοποννιςου 

– (ε διάφορα είδθ π.χ. Origanum scabrum, Pancratium maritimum κ.α.) 



• Αναςτάςιοσ Δάρρασ (Επίκουροσ Κακθγθτισ) 

• Επαμεινώνδασ Κάρτςωνασ (Επίκουροσ Κακθγθτισ) 

• Ιωακείμ πθλιόπουλοσ (Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ) 

• Καλλίμαχοσ Νθφάκοσ (ΕΣΕΠ) 

• ταφροσ Καρράσ (ΕΣΕΠ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Σο πρόγραμμα με το ΙΚΒ 

• Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ 

– Καταγραωι των βοτανικϊν χαρακτθριςτικϊν  

– Πολλαπλαςιαςμόσ και παραγωγι νζων ωυτϊν 

– Καλλιζργεια ςε διαωορετικά περιβάλλοντα 

– Μζτρθςθ και καταγραωι βιοχθμικϊν ςτοιχείων 

– Προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτθν 
πρωτεγενι παραγωγι και ςτθ μεταποίθςθ 



Σα υπο-μελζτθ είδθ 



Σα υπο-μελζτθ είδθ 



Nepeta camforata 

Οικογένεια: LAMIACEAE 
Υψομεηπο: 1500-2200 M  
Ενδιαίηημα: Πεηξώδεηο πιαγηέο, 
Βξαρώδε εδάθε, Ξέθσηα Γαζώλ, 
Τπναιπηθά ιηβάδηα, Κνξθέο, Ξεξά 
ιηβάδηα, ρηζκέο βξάρσλ – θξεκλνί 
Γεωγπαθική εξάπλωζη: 
Σαϋγεηνο, Πεινπόλλεζνο 





Sideritis clandestina subsp. clandestina 

Οικογένεια: LAMIACEAE 
Υψομεηπο: 1000-2000 M 
Ενδιαίηημα: Πεηξώδεηο πιαγηέο, Βξαρώδε εδάθε, 
Ξέθσηα Γαζώλ, Τπναιπηθά ιηβάδηα 
Γεωγπαθική εξάπλωζη: Σα'ϋγεηνο, 
Πεινπόλλεζνο 
 





Hypericum  sp. 

τον Σαχγετο φφονται τα 
παρακάτω είδθ υπζρικου:  
 
1. Hypericum empetrifolium  
2. Hypericum olympicum  
3. Hypericum perfoliatum 
4. Hypericum taygeteum  
5. Ηypericum vesiculosum 
(Γεωργιακάκθσ κ.α., 2011)  



ΔΡΑΣΙΚΕ ΟΤΙΕ ΣΟΤ ΤΠΕΡΙΚΟΤ 

1) Φλαβονοειδή – Aληηνμεηδσηηθή θαη αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε 
 

2) Φλοπογλοςκινόλερ – αληηθαηαζιηπηηθή, αληηθιεγκνλώδεο, 
αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε 
 

3) Ναθθοδιανθπόνερ (ππεξηθίλεο θαη ςεπδνϋπεξηθίλεο) – 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία, ε νπνία έρεη ζηόρν ηελ 
επηιεθηηθή θαηαζηξνθή παζνινγηθώλ ηζηώλ ππό ηελ επίδξαζε θσηόο (κήθνο 
θύκαηνο 620-690 nm εξπζξή πεξηνρή ζπλήζσο) θαη παξνπζία νμπγόλνπ. Σν 
απνηέιεζκα είλαη ε εθιεθηηθή λέθξσζε ηνπ παζνινγηθνύ ηζηνύ κε ηελειάρηζηε 
βιαπηηθή επίδξαζε ζηνπο πεξηβάιινληεο πγηείο ηζηνύο.  
 





Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ..... 

Μζχρι ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί: 
1) Η επιςιμανςθ των ςθμείων ςτο όροσ ςτα οποία ωφονται τα 
άγρια υποκείμενα 
2) Καταγραωι των βοτανικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν και ζχει 
επιβεβαιωκεί θ βοτανικι τουσ ταξινόμθςθ 
3) Λιψθ δειγμάτων εδάωουσ από τα ςθμεία που ωφονται τα 
ωυτά 
4) Λιψθ πολ/κου υλικοφ για τα τρία είδθ κατά τθν περίοδο του 
καλοκαιριοφ  
5) Σο πολλαπλαςιαςτικό υλικό ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν 
παραγωγι νζων ωυτϊν με τθ μζκοδο τθσ απευκείασ ςποράσ ι 
με ιςτοκαλλιζργεια 
6) Η παραγωγι ωυτϊν, για όλα τα είδθ 
7) Οι πρϊτεσ βιοχθμικζσ αναλφςεισ   



Πρωτόκολλο πολλαπλαςιαςμοφ 

Με ηε κέζνδν ηεο 
ηζηνθαιιηέξγεηαο, ή κε 
ζπόξν. 

Φπηά Νεπέηαο ζε ηξηβιία ζε ζάιακν επώαζεο 



ﾦυτ 

Ρηδνβνιεκέλα θπηά λεπέηαο ζε ηξηβιίν κε ζξεπηηθό πιηθό 



Φυτό νεπζτασ ςε καλλιζργεια ςε μίγμα εδάφουσ:περλίτθ. Η Αξιολόγθςθ 
τθσ καλλιζργειασ ςε διαφορετικά υποςτρώματα βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 



Φπηά Sideritis clandestina ζε ζξεπηηθό 
πιηθό θαη όπσο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε 
ππνζηξώκαηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο 



υγκζντρωςθ πολυωαινολϊν 
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Αντιοξειδωτικι - αναγωγικι ικανότθτα με τθν μζκοδο FRAP 
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Αντιοξειδωτικι ικανότθτα με τθν μεκοδο DPPH 
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1ε εηξά Βηνρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ 
«άγξησλ ππνθεηκέλσλ» ηα νπνία 
ζπιιέρζεζαλ από ηνλ Σαϋγεην ηελ πεξίνδν 
ηνπ θαινθαηξηνύ. 



ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΣΟΤ  

1) Θα πραγματοποιθκοφν δοκιμαςτικζσ καλλιζργειεσ των φυτών ςε διαφορετικά 

υποςτρώματα και εδάφθ 

2) Θα εγκαταςτακεί πειραματικι καλλιζργεια ςε ςθμείο του Σαχγζτου ώςτε να 

μελετθκεί θ δυναμικι των καλλιεργειών ςε τοπικό επίπεδο 

3) Θα εγκαταςτακεί πειραματικι καλλιζργεια ςτο ΣΕΙ Πελοποννιςου ώςτε να 

διαπιςτωκεί θ προοπτικι καλλιζργειασ ςε άλλεσ περιοχζσ 

4) Θα πραγματοποιθκοφν βιοχθμικζσ μετριςεισ και κα ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα  

ΤΝΕΡΓΕΙΕ  
1) Θα γίνουν επαφζσ με εταιρίεσ μεταποίθςθσ για τθν αξιοποίθςθ των 

φαρμακευτικών φυτών 

2) Θα γίνουν επαφζσ με ομάδεσ παραγωγών για ενθμζρωςθ και πικανι 

ςυνεργαςία  



Δθμιουργία νζων προϊόντων 

• Δυναμικότθτα τθσ Ελλθνικισ αγοράσ 

– υνεργαςία με εταιρίεσ που διατθροφν  κανάλια διανομισ 

• Δυνατότθτα εξαγωγϊν νζων προϊόντων 

– Με δυναμικι προςζγγιςθ από τισ εταιρίεσ  - ςε εκκζςεισ 
με Β2Β ςυναντιςεισ 

– Με τθν οικονομικι υποςτιριξθ από προγράμματα (π.χ. 
ΕΠΑ)  

 



Θετικζσ επιδράςεισ ςτθν τοπικι 
κοινωνία 

• Διατιρθςθ του πλθκυςμοφ ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ 

• Διατιρθςθ του τοπικοφ χαρακτιρα 

• Αφξθςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ ωσ κφρια ι 
ςυμπλθρωματικι απαςχόλθςθ ςτισ μειονεκτικζσ 
περιοχζσ 



Γενικά Θετικά τοιχεία 

• Προςταςία του γενετικοφ υλικοφ 

• ταμάτθμα τθσ ανεξζλεγκτθσ και παράνομθσ 
ςυλλογισ 

• Εκμετάλλευςθ νζων ουςιϊν με ωαρμακευτικζσ 
ιδιότθτεσ  

• Δθμιουργία νζων προϊόντων με τοπικά 
χαρακτθριςτικά 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΧΗ Α 


