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Zusammenfassung/Uebersetzung 
Titel:    Prespes (= nordgriechische Region an der Grenze zu Albanien und FYRO Mazedonien   
  rund um den Prespes-See):  Sie reissen jährlich ein bis drei Tonnen Griechischen   
  Bergtee aus 
 
Der Bergtee der Region Prespes ist vom Verschwinden bedroht wegen dessen masslosen 
Sammelns durch Griechen und Albaner. Es handelt sich um die Art Sideritis raeseri, welche in der 
Gegend in Höhenlagen von 1000-2000 Metern wächst. 
Der Förster Giorgos Fotiadis vertrat Griechenland am trinationalen Einsatzplan zum Schutz des 
Bergtees der Region Prespes, welcher durchgeführt wurde  im Rahmen eines UNO-Programms 
namens „Ganzheitliche Handhabung des Oekosystems im Prespes-Becken in Albanien, 
Griechenland und FYRO Mazedonien“ der Organisationen GEF/UNDP (Global Environment 
Facility /United Nations Development Program). 
Er wird zitiert: „Die therapeutischen Eigenschaften der Pflanze führen leider zu masslosem 
Sammeln, ohne Kontrolle oder Regeln. Die Zahl der Sammler ist unbekannt, da ein 
Bewilligungsverfahren fehlt; das Unwissen und die falschen Sammelmethoden tragen zusätzlich 
zur beträchtlichen Reduktion der Vorkommen bei. Das grösste Problem ist, dass wir ein massives 
Auftreten von Albanern beobachten, welche illegal die Nordgrenze überqueren und riesige 
Mengen an Tee aus der Region Prespes sammeln, geschätzte ein bis drei Tonnen jährlich. In 
letzter Zeit sehen wir wegen der Wirtschaftkrise auch vermehrt Griechen, welche den Tee in 
grossen Mengen sammeln. Das Sammeln des Tees zu Handelszwecken ist jedoch verboten, 
erlaubt ist dies nur für den häuslichen Eigenbedarf. Jene, die den Tee illegalerweise zu 
Handelszwecken sammeln, reissen diesen samt Wurzeln aus, um ihr Werk schneller zu vollenden 
oder schneiden diesen vor der vollen Blüte ab.“ Um die Ausrottung des wilden Bergtees zu 
verhindern, schlägt G. Fotiadis die Kultur der Pflanze vor, welche den Bauern sehr gute Gewinne 
garantiert. 
Der Bergtee wird als eine bedrohte Art angesehen, und ist als solche in Listen der Europäischen 
Union, Albaniens und der FYRO Mazedonien aufgeführt. 
 
 
Anmerkungen der Redaktion SPARTA NATURA 
Wenn Giorgos Fotiadis sagt, es fehle ein Bewilligungsverfahren, hat er nicht recht. Gemäss 
Rundschreiben vom 27.1.12 gab das Umweltministerium durchaus entsprechende Direktiven 
heraus. Nur wurden diese vielleicht noch nicht an die Forstämter weitergeleitet. Im 2012 war das 
ökologische Bewusstsein betreffend Griechischer Bergtee und seine Ausrottungsgefahr noch 
nicht sehr entwickelt, oder das Problem wurde nicht für wichtig angesehen. Den grossen Schaden 
richten sowieso die unbewilligten, obenerwähnten massenhaften Schwarz-Sammler an und nicht 
die wenigen Inhaber von Bewilligungen. 
 

 

 

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. 

 


