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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Sideritis 
Το Τσάι του βουνού (Sideritis)– γνωστό διεθνώς ως Greek mountain tea – περιλαμβάνει περίπου 140 είδη, πολλά 
από τα οποία αυτοφύονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη βοτανική ταξινόμηση, το γένος Sideritis - 
section Empedoclia- (οικογένεια Lamiaceae), περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη, αυτοφυή  στον ελλαδικό χώρο:  

 Sideritis raeseri Boiss. & Heldr.  

 Sideritis clandestina Chaub. & Borry.  

 Sideritis scardica Griseb. – ανήκει βοτανικά το τσάι του Ολύμπου 

 Sideritis euboea Heldr.  

 Sideritis athoa Papanikolaou & Kokkini.  

 S. perfoliata reported as syn. S. athoa  

 Sideritis syriaca L. syn. S. cretica Sibth. & Sm.  
Το τσάι του βουνού αυτοφύεται σε ορεινές περιοχές με μεγάλο υψόμετρο- άνω των 1000 μ.- και οι φυσικοί του 
πληθυσμοί απαντώνται συνήθως σε πλαγιές ηλιόλουστες, πετρώδεις, με μεγάλη κλίση. 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ - ΧΡΗΣΕΙΣ 
Από το τσάι του βουνού παρασκευάζεται το ομώνυμο αφέψημα, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, πολλές 
από τις οποίες έχουν τεκμηριωθεί με επιστημονικές μελέτες.  
Τα τελευταία χρόνια μελετάται εκτενώς η χημική σύσταση πολλών ειδών Sideritis και έχει βρεθεί ότι περιέχουν 
πλήθος δραστικές ουσίες, στις οποίες οφείλεται η  βιολογική του δραστικότητα.  Αποτελέσματα μελετών δείχνουν 
ότι τα διάφορα είδη Sideritis διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές κ.α, 
ιδιότητες. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, μελετώνται νέες φαρμακολογικές ιδιότητες και ιδιαίτερα η δράση στο 
ΚΝΣ. Βάσει αυτών, ελληνικά είδη Sideritis αποδείχθηκε ότι είναι δραστικά στην αντιμετώπιση νευροψυχιατρικών 
διαταραχών.  
 
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Το τσάι του βουνού συλλέγεται σχεδόν σε όλα τα βουνά της Ελλάδας όπου αυτοφύονται τα διάφορα είδη Sideritis. 
Λόγω της αύξησης της ζήτησης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική μείωση των αυτοφυών πληθυσμών. 
Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στην υπερσυλλογή με προορισμό το εμπόριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό– η οποία 
συνοδεύεται πολλές φορές από ξερίζωμα των φυτών, ή και την πρόωρη συλλογή – πριν τα φυτά δώσουν σπόρο. 
Σημειώνεται ότι η  συλλογή του για εμπορία απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο για οικιακή χρήση και πολλά 
Δασαρχεία έχουν εκδώσει ρυθμιστικές διατάξεις που καθορίζουν τις ποσότητες και το χρόνο συλλογής, οι οποίες 
όμως δεν εφαρμόζονται.  
 
Η συλλογή των φυτών Sideritis, αλλά και άλλων Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορία του.  
Ειδικότερα,  πρέπει να εφαρμόζονται οι πρακτικές αειφορικής συλλογής: 
 
Αρχές Αειφορικής Συλλογής 

 Τα φυτά συλλέγονται στην περίοδο της ανθοφορίας 

 Οι ανθοφόροι βλαστοί συλλέγονται έτσι ώστε το 30% να παραμένει στο φυτό   

 Τουλάχιστον 20% των φυτών που φύονται στην ίδια περιοχή (πληθυσμοί) πρέπει να μη συλλέγονται.  

 Συλλέγονται πάντα ώριμα φυτά και όχι νεαρά. 

 ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΡΙΖΩΝΟΝΤΑΙ 

 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ (ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΑ) 

 ΕΑΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΠΟΡΟΙ -ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 30% ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΕΘΕΙ ΣΤΟ ΦΥΤΟ ΓΙΑ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ 
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Περαιτέρω, η προστασία και διατήρηση επιτυγχάνονται : 
Ex situ (conservation)- προστασία εκτός του φυσικού περιβάλλοντος: Διατήρηση γενετικού υλικού σε Τράπεζες 
Γενετικού Υλικού και υπαίθριες συλλογές διατήρησης φυτών και μέσω της καλλιέργειας.  
 
Καλλιέργεια 
Η εισαγωγή στην καλλιέργεια αυτοφυών ειδών Sideritis  είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση μαζικής παραγωγής 
φυτικού υλικού, ώστε να  καλύπτεται η  αυξημένη ζήτηση από το εγχώριο και διεθνές εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται η υπερ -συλλογή και προστατεύονται οι φυσικοί πληθυσμοί. Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής και 
εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων προτιμούν φαρμακευτικά φυτά προερχόμενα από καλλιέργειες – και μάλιστα 
βιολογικές.   
 
Το τσάι του βουνού πολλαπλασιάζεται με σπόρο και διαίρεση φυτών και ορισμένα είδη με άρριζα μοσχεύματα.  
Τις περισσότερες φορές η εγκατάσταση γίνεται με διαίρεση φυτών από παλαιές φυτείες.  
 
Καταλληλότερη εποχή συγκομιδής των ανθοφόρων στελεχών είναι το στάδιο της πλήρους άνθησης και όταν τα 
ανθοφόρα στελέχη αρχίζουν να ξυλοποιούνται . 
Η συνήθης απόδοση σε ξηρά ματσάκια ανθοφόρων στελεχών είναι 100-150 κιλά/στρ.  

 
Με στόχο την Προστασία -Διατήρηση και  Αξιοποίηση με αειφορικό τρόπο διαφόρων αυτοφυών ειδών Sideritis,  
υλοποιείται  ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος SEE-ERA-NET PLUS,  με τίτλο: 
“Conservation and exploitation of indigenous Medicinal and Aromatic plants traditionally used in the SEE, WB 
countries. A model approach for Sideritis spp. (Mountain tea)” υπό την επιστημονική υπευθυνότητα του Τμήματος 
Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών. 
 
Τα αντικείμενα του έργου είναι 

Καταγραφή και Προστασία αυτοφυών πληθυσμών   

Ειδικότερα, μελετήθηκε  η κατάσταση πληθυσμών  των ειδών    S. scardica  and S. raeseri   σε ορεινές περιοχές της 
Β. Ελλάδας και Θεσσαλίας και εκτίμηση του βαθμού που απειλούνται. 

Το τσάι του Ολύμπου – ανήκει βοτανικά στο είδος S. scardica- περιλήφθηκε στη μελέτη. Ειδικότερα 
μελετήθηκε η: 

Η οικολογία των φυσικών ενδιαιτημάτων Sideritis σε πολλές περιοχές του Ολύμπου 

Η Μορφολογική και γενετική παραλλακτικότητα- εκτίμηση με σύγχρονες τεχνικές γενετικής μοριακής ανάλυσης 
(Molecular Markers Assessment)  

Περιεκτικότητα σε βιοδραστικά συστατικά των πληθυσμών που μελετήθηκαν 

Επιπλέον, γενετικό υλικό μεταφέρθηκε για διατήρηση στην Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού και σε υπαίθρια 
συλλογή διατήρησης στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών. 
 Μελετήθηκαν διάφοροι τρόποι αναπαραγωγής και ιδιαίτερα ο πολλαπλασιασμός με σπόρους, που είναι ο πλέον 
οικονομικός και εύχρηστος 
 
Παράλληλα, η  πειραματική καλλιέργεια του τσαγιού του Ολύμπου στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών  
και σε περιοχές του Ολύμπου για τρίτη συνεχή χρονιά έδωσε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.  

Τα παραπάνω μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του τσαγιού του Ολύμπου – που υπερσυλλέγεται τα 
τελευταία χρόνια -  αλλά και στην με βιώσιμο τρόπο αξιοποίησή του μέσω της καλλιέργειας -ιδιαίτερα για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

 


