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Résumé/traduction 
 
Titre:   Prespes (région au nord de la Grèce à la frontière avec l’Albanie et l’ARY Macédoine autour 
            du lac Prespa): Ils arrachent chaque année de un à trois tonnes du thé grec des montagnes           
 
 
Le thé de montagne de la région Prespes est en danger d’extinction en raison de sa collection 
démesurée par des Grecs et des Albanais. Il s’agît de l’espèce Sideritis raeseri, qui pousse dans la 
zone à une altitude de 1000-2000 mètres. 
Le forestier Giorgos Fotiadis a représenté la Grèce au plan d'action trinational pour la protection 
du thé de montagne dans la région de Prespes, qui a été réalisé dans le cadre d'un programme de 
l'ONU appelé «Gestion globale de l'écosystème dans le bassin de Prespes en Albanie, en Grèce et 
dans l'ARY Macédoine" des organisations GEF/UNDP (Global Environment Facility /United Nations 
Development Program). 
Il est cité: "Malheureusement, les propriétés thérapeutiques de la plante incitent aux collectes 
démesurées, sans contrôle ni règles. Le nombre de collectionneurs est inconnu par manque de 
procédure d'autorisation; l'ignorance et les méthodes de collecte inappropriées contribuent 
également à la réduction significative de la prolifération. Le plus grand problème c’est que nous 
assistons à l’apparition massive d'Albanais qui traversent illégalement la frontière nord et qui 
cueillent de grandes quantités de thé, estimé de un à trois tonnes par an. Dernièrement, en raison 
de la crise économique, nous voyons aussi de plus en plus de Grecs qui collectent le thé en grandes 
quantités. Cependant, la collecte du thé à des fins commerciales est interdite; elle est autorisée 
uniquement pour la consommation personnelle privée. Ceux qui ramassent le thé illégalement  
pour y faire du commerce, l’arrachent avec les racines, pour accomplir leur travail plus rapidement 
ou le coupent prématurément avant la pleine floraison. " Pour éviter l'extinction du thé sauvage, 
G. Fotiadis suggère la culture de la plante, ce qui garantit aux agriculteurs de très bons profits. 
Le « thé grec des montagnes » est considéré comme espèce menacée, et est répertoriée en tant 
que telle dans les listes de l'Union européenne, de l'Albanie et de l’ARY Macédoine.  
 
Commentaire de SPARTA NATURA 
Giorgos Fotiadis dit qu'il manque une procédure d'autorisation, mais il se trompe. Avec circulaire 
du 27/01/12, le Ministère de l'Environnement a prononcé des directives appropriées. 
Eventuellement, celles-ci n’ont peut-être pas encore été transmises aux Offices forestiers. En 2012, 
la prise de conscience écologique concernant le thé de montagne et son risque d'extinction n'a pas 
été très développée, ou le problème n'a pas été considéré comme important. Les dégâts majeurs 
sont de toute façon causés par les collectionneurs-contrebandiers précités et non pas par les 
quelques titulaires d'autorisations. 
 
 

 

Πρέςπεσ: Ξεριζώνουν ένα με τρεισ τόνουσ τςάι του βουνοφ τον χρόνο 

Δημοςιεφτηκε: Πζμπτθ, 17 Μαΐου 2012 12:47 

 

Προσ εξαφάνιςη οδθγείται το τςάι του βουνοφ των Πρεςπϊν λόγω τθσ αλόγιςτθσ ςυλλογισ του 
από Ζλλθνεσ και Αλβανοφσ. 



Πρόκειται για το “sideritis raeseri”, ζνα είδοσ τςαγιοφ που ςυναντάται ςτισ ορεινζσ περιοχζσ των 
Πρεςπϊν με υψόμετρο από 1000– 2000 μζτρα, ςε βραχϊδθ ξθρά εδάφθ και ςε λιβάδια 
αςβεςτολικικϊν βιοτόπων. Η επιςτθμονικι ονομαςία του γζνουσ sideritis, που περιλαμβάνει 
περίπου 150 διαφορετικά είδθ, προζρχεται από τθν ελλθνικι λζξθ "ςίδθροσ", ακριβϊσ λόγω τθσ 
υψθλισ περιεκτικότθτάσ του ς’ αυτό το ςτοιχείο. Αυτό το ιδιαίτερο είδοσ ζχει φαρμακευτικζσ 
ιδιότθτεσ που αξιοποιοφνται από τθν παραδοςιακι ιατρικι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ βρογχίτιδασ, 
ςτθν ανακοφφιςθ του κοινοφ κρυολογιματοσ, αλλά και ςτθν καταςτολι του εμφυςιματοσ των 
πνευμόνων. 
«Δυςτυχϊσ, αυτζσ οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του φυτοφ, οδθγοφν ςτθν αλόγιςτθ, δίχωσ ζλεγχο 
και κανόνεσ, ςυλλογι του. Ο αρικμόσ των ςυλλεκτϊν είναι άγνωςτοσ, αφοφ είναι παντελισ θ 
ζλλειψθ ςυςτιματοσ αδειοδότθςθσ, ενϊ θ άγνοια και οι λακεμζνεσ πρακτικζσ (όπωσ λ.χ. το 
ξερίηωμα των φυτϊν) ςυντελοφν ςτθ ςθμαντικι μείωςθ των πλθκυςμϊν του και κατά ςυνζπεια 
ςτθ διατάραξθ των οικοτόπων» αναφζρει ο δαςολόγοσ Γιϊργοσ Φωτιάδθσ, ο οποίοσ 
εκπροςϊπθςε τθ χϊρα μασ ςτο τριεκνζσ ςχζδιο δράςθσ για το τςάι του βουνοφ τθσ Πρζςπασ που 
υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ GEF/ UNDP «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ 
Οικοςυςτθμάτων ςτθ Λεκάνθ των Πρεςπϊν ςε Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ελλάδα».  
«Το κυριότερο πρόβλθμα είναι ότι διαπιςτϊνουμε ακρόα προςζλευςθ Αλβανϊν, οι οποίοι 
περνοφν παράνομα τα ςφνορα και ςυλλζγουν από τθν περιοχι των Πρεςπϊν τεράςτιεσ ποςότθτεσ 
τςαγιοφ που ανζρχονται ςε ζναν με τρεισ τόνουσ ετθςίωσ. Τον τελευταίο καιρό και λόγω 
οικονομικισ κρίςθσ και οι Ελλθνεσ ςτράφθκαν ςτθν μαηικι ςυλλογι του φυτοφ, το οποίο πωλείται 
ςτθ ςυνζχεια, κυρίωσ ςτθν Ιταλία, με τιμι ζνα ευρϊ για τα μόλισ 50 γραμμάρια ξθροφ βάρουσ» 
εξιγθςε ο κ.Φωτιάδθσ. Εκτόσ από το γεγονόσ ότι απαγορεφεται θ ςυλλογι του τςαγιοφ για 
εμπόριο και επιτρζπεται μόνο για οικιακι χριςθ, όςοι το μαηεφουν παράνομα, προκειμζνου να 
ολοκλθρϊςουν γριγορα το ζργο τουσ, ξεριηϊνουν το φυτό, αντί να κόβουν απλά τα άνκθ ι τα 
ςυλλζγουν ανϊριμα, πριν από τθν ανκοφορία. 

"Η ορκι ςυλλογι κα πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ανκοφορίασ του τον Ιοφνιο και τον 
Ιοφλιο, κόβοντασ μόνο το ςτζλεχοσ με τα άνκθ. Με αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηεται ο 
πολλαπλαςιαςμόσ του μζςω των ςπόρων. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ αποκικευςι του, θ οποία 
κα πρζπει να γίνεται μζςα ςε βαμβακερζσ ι χάρτινεσ ςακοφλεσ, απαραιτιτωσ ςτεγνζσ και 
κακαρζσ και εν ςυνεχεία να φυλάςςεται μακριά από τον ιλιο, τθν υγραςία και τθ ςκόνθ» 
διευκρινίηει ο κ.Φωτιάδθσ, ο οποίοσ προτείνει ωσ λφςθ τθν καλλιζργεια του τςαγιοφ, κακϊσ από 
ζνα ςτρζμμα μπορεί να προζλκει παραγωγι περίπου 1000 κιλϊν νωποφ φυτοφ.  

 
«Φάρμακο» για τθ βρογχίτιδα και το άςκμα 

Το αποκαλοφμενο ωσ «τςάι του βουνοφ» ςτα ελλθνικά, «τςάι μάλι» ςτα αλβανικά και 
«ςαρπλιάνινςκι τςάι» ι «τςάι τθσ Οχρίδασ» ςτθν ΠΓΔΜ, μπορεί να κεωρθκεί ζνα από τα 
απειλοφμενα είδθ φυτϊν τθσ περιοχισ των Πρεςπϊν. Μάλιςτα, περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
των «Άλλων ςθμαντικϊν ειδϊν φυτϊν» τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο 
Κόκκινο Βιβλίο τθσ Αλβανίασ με κακεςτϊσ απειλοφμενων με εξαφάνιςθ ειδϊν και ςτθ λίςτα των 
ειδϊν ςθμαντικϊν περιοχϊν φυτϊν τθσ ΠΓΔΜ. 
Χρθςιμοποιείται ευρζωσ ωσ αναλγθτικό για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ των ςυμπτωμάτων αςκενειϊν, 
όπωσ θ βρογχίτιδα και το άςκμα, για τθν ανακοφφιςθ από το βιχα και τουσ πόνουσ τθσ κοιλιάσ, 
αλλά και ωσ αφζψθμα για τθν ευχάριςτθ και τθ δροςιςτικι του γεφςθ. Το εκχφλιςμά του φαίνεται 
να ζχει αντιφλεγμονϊδεισ, αντιμικροβιακζσ, αντιβακτθριδιακζσ δράςεισ, κακϊσ και 
αντιρευματικζσ ιδιότθτεσ. 
Επίςθσ, λόγω τθσ παρουςίασ ιχνοςτοιχείων όπωσ ο ςίδθροσ και το ςελινιο, το εκχφλιςμά του 
περιλαμβάνεται ςε παραςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταπολζμθςθ τθσ αναιμίασ. 

 


