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Summary / Translation 
Title: Prespes (= northern Greek region on the border with Albania and FYRO Macedonia 
          around the Prespes Lake): they pull out each year one to three tons of Greek  
          mountain tea 
 
The mountain tea in the Prespes region is in danger of extinction because of its excessive 
collection by Greeks and Albanians. It concerns the species Sideritis raeseri, which grows in 
the area at altitudes of 1000-2000 meters. 
The forest specialist Giorgos Fotiadis represented Greece at the trinational action plan with 
subject the protection of mountain tea in the Prespes region, which was carried out under 
an UN program called "Integrated management of the ecosystem in Prespes Basin in 
Albania, Greece and FYRO Macedonia" organized by GEF (Global Environment Facility) and 
UNDP (United Nations Development Program). 
He is quoted as saying: "Unfortunately, the therapeutic properties of the plant cause 
exorbitant collection, without control or rules. The number of collectors is unknown, since a 
licensing procedure is missing; the ignorance and the false collection methods also 
contribute to significant reduction of the occurrence. The biggest problem is, that we are 
seeing a massive presence of Albanians who illegally cross the northern border and collect 
huge amounts of tea from the region Prespes, estimated one to three tons per year. 
Because of the economic crisis, lately we see also Greeks, who collect the tea in large 
quantities. Collecting tea for trading, however, is prohibited; this is only allowed for 
domestic personal consumption. Those, who illegally gather tea for trading purposes, 
destroy it pulling it out together with the roots in order to complete the task faster, or they 
cut it off before full bloom. "In order to prevent the extinction of wild mountain tea, G. 
Fotiadis suggests the culture of the plant, which guarantees the farmers very good profits. 
The mountain tea is considered an endangered species, and is listed as such in lists of the 
European Union, Albania and FYRO Macedonia. 
 
 
Comment of SPARTA NATURA 
If Giorgos Fotiadis says that a licensing procedure is missing, he is wrong. According to the 
circular dated 27.01.12 the Ministry of Environment gave out quite appropriate directives. 
These have perhaps not yet been forwarded to the regional Forest Offices. In 2012 the 
ecological awareness concerning Greek mountain tea and its risk of extinction was not very 
developed yet, or the problem was not considered important. The big harm, anyway, is 
caused by the large number of aforementioned unapproved, illegal collectors and not by 
the few holders of authorizations. 
 
 
 



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. 

 


