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Πλούτος-μοναδικότητα ελληνικών 
φυτογενετικών πόρων 

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στα «θερμά σημεία» βιοποικιλότη-
τας του πλανήτη (global biodiversity hot spots), καθότι σε ιδιαί- 
τερα μικρή έκταση αυτοφύονται περισσότερα από 6.620 taxa 
(φυτικά είδη και υποείδη) και 22% αυτών είναι ενδημικά της 
χώρας (δεν απαντούν πουθενά αλλού στον πλανήτη). Συνολι-
κά, 250 ελληνικά ενδημικά φυτά χαρακτηρίζονται παγκοσμίως 
ως κινδυνεύοντα με εξαφάνιση και αξιολογούνται ως «Κρισί-
μως απειλούμενα», «Απειλούμενα» και «Τρωτά» σε εθνικό ή/και 
διεθνές επίπεδο (www.iucnredlist.org). Τα ελληνικά ενδημικά 
φυτά αποτελούν μοναδικό κομμάτι των φυτογενετικών πόρων 
της χώρας και χαρακτηρίζονται ως πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. 
Η πρόσβαση στους εθνικούς φυτικογενετικούς πόρους πρέπει 
να γίνεται με συγκεκριμένους όρους-προϋποθέσεις και κανόνες 
και τα οφέλη που θα προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους 
θα πρέπει να καταμερίζονται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο (Ευ-
ρωπαϊκός Κανονισμός 511/2014). Η διατήρηση-προστασία των 
πολύτιμων φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας αποτελεί εθνική 
υποχρέωσης της χώρας μας, ενώ η αειφορική τους αξιοποίηση 
αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση με αναπτυξιακή δυναμική και ελ-
πιδοφόρα προοπτική για τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο διεθνών και εθνικών συμβάσεων, συνθηκών και 
νομοθεσιών σχετικών με τη βιοποικιλότητα (Convention on 
Biological Diversity, Global Strategy for Plant Conservation, 
Nagoya Protocol, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 511/2014, Ευρωπαϊ- 
κή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Ν. 2204/1994, N. 3937/2011, Εθνική 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2014−2029), δίνεται προτε-

ραιότητα τόσο στην επιτόπια προστασία (in situ) σπάνιων-απει-
λούμενων ειδών σε προστατευόμενες περιοχές, όσο και στην 
εκτός τόπου προστασία (ex situ) τους σε τράπεζες σπερμάτων 
και βοτανικούς κήπους. 

Το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και 
Ανθοκομικών Ειδών (ΕΠΑΑΑΕ), ο Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης (ΚΠΕ) και ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσ-

Ελένη Μαλούπα, Νίκος Κρίγκας, Κατερίνα Γρηγοριάδου,
Κατερίνα Παπαναστάση και Τσοκτουρίδης Γιώργος
Εργαστήριο Προστασίας & Αξιοποίησης Αυτοφυών & 
Ανθοκομικών Ειδών
Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των στρατηγικών βημάτων για τη 
διατήρηση και αειφορική διαχείριση των ελληνικών φυτογενετικών 
πόρων που οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενη εμπειρία και υπόκειται 
σε διαρκή βελτίωση: το αυτοφυές υλικό εντάσσεται σε σταδικακή 
πειραματική εξημέρωση και προσαρμόζεται προοδευτικά στο αν-
θρωπογενές περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται με ανάπτυξη 
ειδικών πρωτοκόλλων αναπαραγωγής και καλλιεργητικών πρακτικών 
για κάθε είδος-στόχο (Εικ. 2, 3) και αποσκοπεί/αξιοποιείται σε δύο 
διαφορετικές κατευθύνσεις: α) για επιστροφή νέου φυτικού υλικού στο 
φυσικό περιβάλλον, όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο (επαναεισαγωγή 
και δημιουργία νέο-πληθυσμών) και β) για αειφορική αξιοποίηση φυ-
τογενετικών πόρων μέσω φυτοχημικής αξιολόγησης και επιλογής νέου 
πολλαπλασιαστικού υλικού για ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων 
καλλιεργειών (Εικ. 4). 

Αυτοφυείς φυτογενετικοί πόροι της 
Ελλάδας: εκτός τόπου διατήρηση και 
αειφορική αξιοποίηση

Αυτοφυείς φυτογενετικοί πόροι της 
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σίων (ΒΒΚΚ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογε-
νετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξειδικεύονται στην εκτός 
τόπου (ex situ) διατήρηση-προστασία των αυτοφυών φυτών της 
Ελλάδας. Η στρατηγική του ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕ είναι καινοτόμος σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει αναπτυχθεί γύρω από τον 
άξονα “τεκμηρίωση-διατήρηση-αξιολόγηση-αειφορική αξιοποί-
ηση ελληνικών φυτογενετικών πόρων” (Εικ. 1). 

Ο ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο στη σύ-
σταση του «Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων». Σκοπός του 
δικτύου είναι να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών 
του, να προσδιοριστεί ο ρόλος και η αποστολή των ελληνικών 
βοτανικών κήπων και να γίνει εναρμόνιση των επιδιώξεών τους 
σε εθνικό επίπεδο, πάντα με σεβασμό στη νομοθεσία περί προ-
στατευομένων και κινδυνευόντων φυτών και στις διεθνείς συμ-
βάσεις. Το γεγονός ίδρυσης αυτού του δικτύου αναμένεται να 
συντονίσει τις προσπάθειες που σχετίζονται με την εκτός τόπου 
διατήρηση των φυτών της Ελλάδας, ώστε οι περιορισμένοι επι-
μέρους διαθέσιμοι πόροι να μπορούν να αξιοποιηθούν με απο-
τελεσματικό τρόπο και να βρεθούν νέοι πόροι χρηματοδότησης 
στοχευμένης έρευνας.

Εξερεύνηση πεδίου-Τεκμηρίωση-
Διατήρηση: το πρώτο βήμα

Στον ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ δίνεται προτεραιότητα στα Σημαντικά 
Φυτικά Είδη (ΣΦΕ) της Ελλάδας, δηλαδή στα ελληνικά ενδημικά, 
σπάνια, κινδυνεύοντα (κρισίμως απειλούμενα, απειλούμενα, τρω-
τά) ή/και προστατευόμενα φυτά από εθνική νομοθεσία ή διεθνείς 
συμβάσεις, καθώς και στα ελληνικά φυτά με αρωματικές-φαρ-
μακευτικές ιδιότητες, εδώδιμα τμήματα, μελισσοκομικές χρήσεις 
ή/και πιθανή καλλωπιστική-ανθοκομική αξία. Τα φυτά-στόχοι 
συλλέγονται από το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας με χρή-
ση ειδικής άδειας συλλογής (Εικ. 1), η οποία χορηγείται ετησί-
ως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος). Κάθε χρόνο 
οργανώνονται αρκετές εξειδικευμένες βοτανικές αποστολές σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας με σκοπό την εξερεύνηση πεδί-
ου για συγκεκριμένα είδη φυτών με προτεραιότητα διατήρησης 
(ΣΦΕ), από τα οποία συλλέγεται κατάλληλο πολλαπλασιαστικό 
υλικό (σπέρματα, μοσχεύματα, ριζώματα, βολβοί-κόνδυλοι, ζω-
ντανά άτομα). Μετά τη συλλογή του επιλεγμένου υλικού και τη 
μεταφορά του στο ΕΠΑΑΕE, γίνεται ταξινομικός προσδιορισμός 
των δειγμάτων και σε κάθε συλλογή υλικού προσδίδεται ένας 
μοναδικός, ειδικός «κωδικός πρόσβασης» (accession number), 
ο οποίος συνοδεύει το φυτικό υλικό σε όλες τις φάσεις μελέτης, 
διατήρησης, αναπαραγωγής, αξιολόγησης και διάθεσής του. 

Τα αυτοφυή είδη που συλλέχθηκαν από το φυσικό περιβάλλον, 
διατηρούνται στη συνέχεια στο ανθρωπογενές περιβάλλον του 
ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω (Εικ.1, 
2, 3):
1. Σωστική συλλογή διατήρησης (Conservation collection): 

πρόκειται για συλλογή ζωντανών φυτών που έχει ως στό-
χο την εκτός τόπου διατήρηση δειγμάτων από πληθυσμούς 
σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Οι συλλογές αυτές συμ-
βάλλουν στην υλοποίηση του Άρθρου 9 της Σύμβασης για 
τη Βιοποικιλότητα και του Στόχου 8 της Παγκόσμιας Στρα-
τηγικής για τη Διατήρηση των Φυτών (https://www.cbd.int/
convention/articles/default.shtml?a=cbd-09) και μπορεί 
δυνητικά να συμβάλουν σε πιλοτικές δράσεις επαναεισα-
γωγής υλικού στο φυσικό περιβάλλον. Στη συλλογή αυτή 
διατηρούνται μερικές χιλιάδες φυτικά άτομα (>540 κωδικοί 

πρόσβασης) που αντιστοιχούν σε >300 ελληνικά είδη και 
υποείδη (μοναδική συλλογή στην Ελλάδα).

2. Τράπεζα Σπερμάτων: Στο ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ πραγματοποιείται 
ετησίως συλλογή σπερμάτων από τη σωστική συλλογή δια-
τήρησης και παράλληλα συλλέγονται σπέρματα και από τις 
εξερευνητικές αποστολές που οργανώνονται ετησίως. Αυτά 
τα σπέρματα διατηρούνται στην τράπεζα σπερμάτων σε 
ψυκτικό θάλαμο στους 4oC, αφού πρώτα υποστούν συγκε-
κριμένες διεργασίες καθαρισμού και αφύγρανσης. Η τρά-
πεζα σπερμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες διερεύνησης της 
εγγενoύς αναπαραγωγής φυτών, καθώς και για ανταλλαγές 
σπερμάτων με άλλους ερευνητικούς φορείς ή ιδρύματα δια-
τήρησης φυτογενετικών πόρων. Στην τράπεζα διατηρούνται 
>1.500 κωδικοί πρόσβασης που αντιστοιχούν σε >800 ελ-
ληνικά είδη και υποείδη (η πλουσιότερη σε αριθμό ελληνι-
κών taxa τράπεζα σπερμάτων της χώρας).

3. Ιστοκαλλιέργεια: Κάποια είδη φυτών τα οποία είναι σημα-
ντικά (σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα κ.ά.) καθώς και είδη 
με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, διατηρούνται υπό αση-
πτικές συνθήκες σε in vitro περιβάλλον. Συνολικά, με αυτόν 
τον τρόπο διατηρούνται 25 κωδικοί που αντιστοιχούν σε 23 
ελληνικά είδη και υποείδη.

4. Βοτανικούς Κήπους: Στον ΚΠΕ (ΕΠΑΑΕΕ, 8 στρέμματα με 
ειδικούς χώρους φύτευσης, εργαστήρια και πειραματικούς 
αγρούς, εγκαινιάστηκε το 2008) διατηρούνται >130 είδη 
και υποείδη ή/και στον ΒΒΚΚ (Ποντοκερασιά Κιλκίς, 600 μ. 
υψόμετρο, 300 στρέμματα, εκ των οποίων 150 στρέμματα 
φυσικό δρυοδάσος, με >300 αυτοφυή taxa, εγκαινιάστηκε 
το 2001) διατηρούνται συνολικά >630 ελληνικά είδη και 
υποείδη (από τους πλουσιότερους σε ελληνικά φυτά βοτα-
νικούς κήπους της χώρας).

Διερεύνηση αναπαραγωγής ελληνικών 
φυτών: βασική προϋπόθεση αειφορικής 

αξιοποίησης
Συνήθως υπάρχουν μεγάλα κενά γνώσης σχετικά με το φυτι-

κό υλικό που συλλέχθηκε από τη φύση και μεταφέρθηκε στον 
ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ, καθότι δε γνωρίζουμε τις απαιτήσεις των φυ-
τών που αυτοφύονται στο φυσικό περιβάλλον. Προκειμένου οι 
εδαφικές και κλιματικές απαιτήσεις των συλλεγόμενων φυτών 
να γίνουν κατανοητές και να προσομοιαστούν (στο βαθμό του 
δυνατού) στο ανθρωπογενές περιβάλλον του ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ, 
αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία με χρήση Γεωγραφικών Συ-
στημάτων Πληροφοριών (GIS). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποι-
ούνται επίσης στη μελέτη του βιολογικού κύκλου των ειδών 
και στη διαδικασία διερεύνησης αναπαραγωγής τους, η οποία 
γίνεται μέσω ανάπτυξης εξειδικευμένων πρωτοκόλλων για κάθε 
είδος ξεχωριστά. Τα συλλεγμένα είδη διατηρούνται ανάλογα με 
τις απαιτήσεις τους σε φυτοδοχεία ή στο έδαφος σε διαφορετι-
κές περιοχές του ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΕΕ. Η μεθοδολογική προσέγγιση 
σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των φυτών εξαρτάται από τη 
φύση του συλλεχθέντος υλικού και πραγματοποιείται με τους 
παρακάτω τρόπους (Βήμα 2 στην Εικ. 1, 3):
Α) Εγγενής αναπαραγωγή (με σπέρματα): Εφαρμόζεται κυρίως 

σε ετήσια είδη και σε περιπτώσεις φυτών που είναι δύσκολο 
ή ανέφικτο να αναπαραχθούν με άλλους τρόπους. 

 Γίνεται διερεύνηση των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρα-
σίας στις οποίες φυτρώνουν τα σπέρματα κάθε είδους και 
αξιοποιούνται δεδομένα από GIS εφαρμογές, με σκοπό να δι-
αμορφωθούν εξειδικευμένα πρωτόκολλα πολλαπλασιασμού.
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Β) Αγενής αναπαραγωγή (με μοσχεύματα, διαίρεση ριζωμά-
των κ.ά.): Εφαρμόζεται ευρέως για να διατηρείται ο γονότυ-
πος των συλλεγμένων ειδών. Η διατήρηση του γονότυπου 
είναι αναγκαία τόσο για τα σημαντικά είδη, όσο και για επι-
λεγμένους κλώνους από αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. 
Διεξάγονται αναλυτικές μελέτες σχετικά με τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την αγενή αναπαραγωγή, ενώ κάθε 
είδος αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο μελέτης. 

Γ) Ιστοκαλλιέργεια («φυτά δοκιμαστικού σωλήνα»): Για τα 
φυτικά είδη που δε ριζοβολούν εύκολα, χρησιμοποιείται 
επιπρόσθετα η μέθοδος της ιστοκαλλιέργειας. Με τη μέθο-
δο αυτή μπορεί να πετύχει κανείς την παραγωγή μεγάλου 
αριθμού φυτικού υλικού, απόλυτα υγιούς, σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Προτεραιότητα δίδεται σε ειδικές κατηγορίες 
φυτών (π.χ. κινδυνεύοντα φυτά ή είδη που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αναπαραγωγής). 

Εικόνα 2. Τεκμηρίωση υλικού και διατήρηση συλλογής ζωντανών 
φυτών, (Βήμα 1, Εικ. 1): βασικές προϋποθέσεις για τις διαδικασίες 
επαναφοράς φυτικού υλικού στη φύση (επαναεισαγωγή νεοπληθυ-
σμών) και την αειφορική αξιοποίηση.

Εγγενής αναπαραγωγή

Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα) 

Αγενής αναπαραγωγή βολβόριζων in vitro αναπαραγωγή

Ανάπτυξη ριζών

Σκληραγώγηση έρριζων

Τοποθέτηση στην υδρονέφωση

Εικόνα 3. Διαδικασίες εγγενούς και αγενούς αναπαραγωγής (με κλα-
σικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους): βασικές προϋποθέσεις (Βήμα 2, 
Εικ. 1) για την επαναφοράς φυτικού υλικού στη φύση (επαναεισαγω-
γή νεοπληθυσμών) και την αειφορική αξιοποίηση των φυτογενετικών 
πόρων (Βήμα 4, Εικ. 1).

Πειραματικός αγρός: ένα βήμα πιο κοντά 
στις νέες καλλιέργειες

Στον πειραματικό αγρό του ΕΠΑΑΑΕ γίνεται πιλοτική καλ- 
λιέργεια επιλεγμένων ειδών και βιοτύπων τους και αξιολογού-
νται οι σχετικές καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούνται, 
ώστε να αναπτυχθούν ειδικά πρωτόκολλα καλλιέργειας (Εικ. 1). 
Γίνονται μορφομετρικές καταγραφές σχετικά με την ανάπτυξη 
των φυτών και καταγράφονται δεδομένα σχετικά με τις προ-
σβολές παθογόνων στο καλλιεργούμενο φυτικό υλικό. Επίσης, 
συλλέγεται φυτικό υλικό από επιλεγμένα φυτά για φυτοχημικές 
αναλύσεις και γίνεται ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των πα-
ραγόμενων δευτερογενών μεταβολιτών. Τα βήματα αυτά είναι 
απαραίτητα για την αειφορική αξιοποίηση των ελληνικών φυτο-
γενετικών πόρων με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και 
εναλλακτικών καλλιεργειών (Εικ. 1, 4).

Εικόνα 4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξημέρωσης του κρίταμου 
(Crithmum maritimum, Apiaceae) μέσω στρατηγικών βημάτων αει-
φορικής αξιοποίησης (Εικ. 1): η Ελλάδα αποτελεί μια από τις πρώτες 
χώρες στις οποίες καλλιεργείται το κρίταμο.

Διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού 
προς ενδιαφερόμενους ιδιώτες και 

φυτωριούχους
Ο ΒΒΚΚ-ΕΠΑΑΑΕ προχώρησε το 2015 στην έναρξη λειτουρ-

γίας φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α΄ και τύπου Β΄ (με αντί-
στοιχους κωδικούς μητρώου) από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Τεχνικού Κανονισμού Εμπορίας Πολλαπλασια-
στικού Υλικού Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών (ΦΕΚ 2663 
Β/8-10-2014). Έτσι διατίθεται από το 2015 μέχρι και σήμερα 
αγενώς αναπαραγόμενο μητρικό υλικό από 30 γένη (50 είδη-υ-
ποείδη) της ελληνικής χλωρίδας με αρωματική, φαρμακευτική ή/
και μελισσοκομική χρήση. Όλα τα είδη έχουν «κωδικό πρόσβα-
σης» με την επιστημονική ονομασία, την προέλευση του είδους 
(πληροφορίες συλλογής) και πρωτόκολλο αναπαραγωγής και 
καλλιέργειας. Συνοδεύονται από τριπλότυπο δελτίο διάθεσης 
πολλαπλασιαστικού υλικού και ετικέτα προμηθευτή (Εικ. 1, 4).
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