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2010, International Year of Biodiversity



1. Πράςινθ Ανάπτυξθ – Πράςινθ Οικονομία



2. Ελλθνικι Χλωρίδα



3. Βοτανικοί Κιποι



Τι είναι οι Βοτανικοί Κιποι;

Η Διεκνισ Ζνωςθ Βοτανικϊν Κιπων (BGCI) ορίηει τον
ΒΚ ωσ ζνα ςφνολο επιςτθμονικά οργανωμζνων και
βοτανικά αναγνωριςμζνων ςυλλογϊν φυτϊν που
ζχουν καταγραφεί και ςθμανκεί κατάλλθλα με ςκοπό
τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθ διατιρθςθ και τθν
εκπαίδευςθ.

Υπάρχουν ςιμερα ςτον κόςμο πάνω από 1.800
Βοτανικοί Κιποι, οι οποίοι διατθροφν τθ
μεγαλφτερθ ςυλλογι φυτικϊν ειδϊν ζξω από τθ
φφςθ, πολλά από τα οποία απειλοφνται με
γενετικι υποβάκμιςθ ι και εξαφάνιςθ.



Η Εκπαίδευςθ ςτουσ Βοτανικοφσ Κιπουσ.

• Οι Βοτανικοί Κιποι ςτο πλαίςιο του ζργου
τουσ να διατθριςουν τθ χλωριδικι
βιοποικιλότθτα ζχουν αναλάβει να διδάξουν
ςτουσ ανκρϊπουσ τθ ςθμαςία των φυτϊν για
τθν ανκρϊπινθ ηωι, αλλά και το οικοςφςτθμα
του πλανιτθ.

• Ζτςι, θ εκπαίδευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ ΠΕ, αποτελεί πρωτεφουςα δραςτθριότθτα
όλων των ΒΚ του κόςμου.



4. Ελλθνικοί Βοτανικοί Κιποι



Ερωτιματα
• Πόςοι και ποιοι είναι οι Βοτανικοί Κιποι ςτθ χϊρα 
μασ;

• Λειτουργοφν ςφμφωνα με τα διεκνι κριτιρια καλισ 
λειτουργίασ ;

• Ποιο είναι το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ κακενόσ;

• Ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για τθν ομαλι 
λειτουργία και ανάπτυξι τουσ; 

• Υπάρχει κεςμοκετθμζνο Εκνικό Δίκτυο ΒΚ;

• Υπάρχει εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθ διατιρθςθ των 
ελλθνικϊν φυτϊν (in situ, ex situ, ςε ςπζρματα, 
μθτρικζσ φυτείεσ, …);

• Και αν ναι, τι προβλζπει για τουσ Βοτανικοφσ Κιπουσ;



5. Βαλκανικόσ Βοτανικόσ Κιποσ Κρουςςίων

Στθν Ελλάδα τα τελευταία 10 ζτθ με τθ δθμιουργία του
Βαλκανικοφ Βοτανικοφ Κιπου Κρουςςίων
πραγματοποιείται προςπάκεια για τθ διατιρθςθ με
επιςτθμονικό τρόπο των αυτοφυϊν ειδϊν των
Βαλκανίων.

Η υλοποίθςθ του ζργου γίνεται με Εκνικοφσ και
Ευρωπαϊκοφσ πόρουσ από το Εκνικό Κδρυμα Αγροτικισ
Ζρευνασ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Οι εγκαταςτάςεισ του Κιπου αποτελοφνται από
φυτϊρια και εργαςτιρια αξιοποίθςθσ τθσ αυτοφυοφσ
χλωρίδασ ςτθ Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ και τον επιςκζψιμο
χϊρο ςτθν Ποντοκεραςιά Κιλκίσ.



Αποστολή

Πποζηαζία

Γιαηήπηζη

Αξιοποίηζη

ηηρ Δλληνικήρ και Βαλκανικήρ

Χλυπίδαρ

Δκπαίδεςζη

Πληποθόπηζη και 

Δςαιζθηηοποίηζη

Ανατςσή

Βαλκανικόρ Βοηανικόρ Κήπορ Κποςζζίυν

Ομάδυν-ζηόσυν και επιζκεπηών



Δνεπγό μέλορ – Δθνική εκπποζώπηζη ζηην Δςπυπαφκή 

Δπιηποπή Βοηανικών Κήπυν

Σςμβοςλεςηικό Όπγανο ηηρ BGCI και ηος 

Γιεθνούρ Οπγανιζμού Βοηανικών Κήπυν

Δπίζημο μέλορ ηηρ Οπγανυηικήρ 

Δπιηποπήρ ηος 

Γικηύος Γιαηήπηζηρ ηηρ 

Δςπυπαφκήρ Χλυπίδαρ 

Βαλκανικόρ Βοηανικόρ Κήπορ Κποςζζίυν



 Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο απηνθπνύο

ρισξίδαο επηιεγκέλσλ πεξηνρώλ

Κεθαινληά, Γ. Διιάδα

Οξνζεηξά Κξνπζζίσλ, Β. Διιάδα

Όξνο Άζσ, ΒΑ Διιάδα

Υίν, Βόξεην Αηγαίν

Ανάπηςξη 

πιλοηικών 

ππογπαμμάηυν ζε:

Δνέπγειερ ηος ΒΒΚΚ - ΔΘΙΑΓΔ

ζε πεπιθεπειακό επίπεδο

Παγκόζμια Σηπαηηγική Πποζηαζίαρ και Γιάζυζηρ ηηρ 

Χλυπίδαρ 

Σσέδιο Γπάζηρ για ηο 2011-2020 Σηόσοι 1 & 2 



Βοηανικέρ αποζηολέρ ΒΒΚΚ ζε 

όλη ηην Δλλάδα

πιινγή Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ

• Εσληαλά θπηηθά άηνκα

• πέξκαηα, κνζρεύκαηα (όηαλ ππάξρνπλ)

• Απνμεξακέλα δείγκαηα θπηώλ

• Γείγκαηα ρώκαηνο

• Φσηνγξαθηθό πιηθό

• Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ηόπσλ 

ζπιινγήο

• Νσπή θπηηθή βηνκάδα γηα εξγαζηεξηαθέο 

αλαιύζεηο  (αξσκαηηθά - θαξκαθεπηηθά)

Σηόσοι 1 & 2 



Μία ζηπαηηγική με 6 πολιηικέρ

1: Μόνον αςηόσθονα θςηά

Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ

2: Κςπίυρ ζημανηικά αςηόσθονα θςηά (ενδημικά, ζπάνια, 

απειλούμενα, ηπυηά, πποζηαηεςόμενα, θςηά με πιθανό 

ανθοκομικό ή θαπμακεςηικό ενδιαθέπον)

3: Πλήπυρ ηεκμηπιυμένερ ζςλλογέρ

4: Πολλαπλαζιαζμόρ καηά πποηεπαιόηηηα ηυν ζημανηικών 

ειδών

5: Σςνδςαζμένη in situ και ex situ διαηήπηζη

6: Δςαιζθηηοποίηζη για ηην ποικιλόηηηα αςηοθςών ειδών



Pancratium maritimum
Απειλοφμενοσ κρίνοσ τθσ κάλαςςασ

Σθμαντικό είδοσ NATURA 2000



Κιποσ των Αιςκιςεων



BBKK



Εργαςτιριο Προςταςίασ και Αξιοποίθςθσ 
Αυτοφυϊν και Ανκοκομικϊν Ειδϊν



Μηηπικέρ Φςηείερ: > 2.500 κυδικοί, >12.000 άηομα, >1.200 είδη

Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ



Εργαςτιριο Προςταςίασ και Αξιοποίθςθσ 
Αυτοφυϊν και Ανκοκομικϊν Ειδϊν

Ο Ευρωβουλευτισ Κρίτων Αρςζνθσ ενθμερϊνεται.







Κιποσ Περιβαλλοντικισ 
Ευαιςκθτοποίθςθσ



6. Βοτανικόσ Κιποσ Αιγαίου



Pistacia lentiscus var. Chia



Τουλίπεσ



Fritillaria pelinaea



7. Ο Κιποσ του Ιπποκράτθ ςτθν Κω



Liquidambar orientalis



Κορίτςι μαηεφει κρόκουσ
(Σαντορίνθ, εποχι χαλκοφ)



8. Βνηαληθόο Κήπνο Κεθαινληάο
ΗΓΡΤΜΑ ΦΩΚΑ-ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ

ΣΖΛ/FAX: +30 26710 26595 · E-mail: ipfc@otenet.gr · www. focas-cosmetatos.gr

Μνλαδηθόο Βνηαληθόο Κήπνο ζηα Ηόληα Νεζηά κε απηνθπή 

βιάζηεζε

πλδπάδεη ηελ αλαςπρή κε ηελ ελεκέξσζε

Μέινο ηνπ BGCI (Botanic Gardens Conservation International)

πλεξγάδεηαη κε 4 κεγάινπο Κήπνπο ζηε Νόηην Αγγιία, 

ηνλ Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν Κξνπζζίσλ θαη ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ

ηνλ Βνηαληθό Κήπν πινπνηνύληαη:

Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνύ θπηώλ



Βοτανικόσ Κιποσ Κεφαλονιάσ



Τι άλλο (μπορεί και) κάνει ζνασ ΒΚ;
Η περίπτωςθ του ΒΒΚΚ.



9. Βαςικι Ζρευνα

Ζνα παράδειγμα: Κρόκοι

Δθμιουργία τράπεηασ γενετικοφ υλικοφ όλων των 
αυτοφυϊν ειδϊν κρόκου που υπάρχουν ςτον 
πλανιτθ κακϊσ και του καλλιεργοφμενου crocus 
sativus.

Ερευνθτζσ: από 14 χϊρεσ του κόςμου (Ελλάδα)

Σκοπόσ: ςυλλογι ηωντανϊν φυτϊν, καταγραφι και 
ταυτοποίθςθ των ειδϊν, υλικό για ζρευνα και 
αξιοποίθςθ.



10. Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα

Ζνα παράδειγμα:

• Μζλιςςα, Κρίταμο, Δίκταμο

Σκοπόσ: το κζρδοσ με δθμιουργία και διάκεςθ ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο προϊόντων υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ, 
αγροτικι πολιτικι, …

Ερευνθτζσ: Know How (ΕΘΙΑΓΕ)

Αγρότεσ: Καλλιζργεια ςε μεγάλεσ εκτάςεισ

Επιχειριςεισ: Επζνδυςθ –παραγωγι ενδιάμεςων 
και τελικϊν προϊόντων (Vitro, Korres) 



11. Πλθροφόρθςθ

http://abgofchios.wordpress.com/

http://abgofchios.wordpress.com/


12. Ευαιςκθτοποίθςθ/Εκπαίδευςθ

• Φυςικι και Πολιτιςτικι Κλθρονομιά

• Διατιρθςθ Βιοποικιλότθτασ

• Μφκοι, Παραδόςεισ, Ιςτορία

• Διατροφικζσ Συνικειεσ (Βιβλίο)

• Βοτανικοί Κιποι και Πάρκα

• Φυςικά Φάρμακα (Εργαςτιριο 
Απόςταξθσ)

• Ευεξία

• Φφςθ και Τζχνθ



13. Ασ δοφμε και ζνα κζμα που μπορεί να 
βοθκιςει τθν ανάπτυξθ τθσ Δράμασ: 
Βοτανικόσ Τουριςμόσ 



13.1. Απαραίτθτεσ ενζργειεσ

• Θεματικά βοτανικά πάρκα και φυςικά πάρκα 
διατιρθςθσ τθσ χλωρίδασ,

• Πάρκα προβολισ τθσ τοπικισ χλωρίδασ ςε κάκε 
δθμοτικό διαμζριςμα,

• Οικοπεριθγθτικά μονοπάτια / διαδρομζσ,

• Μικροαποκζματα ςπάνιων ειδϊν  in situ,

• Ενθμερωτικό και πλθροφοριακό υλικό και 
προγράμματα περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ,

• Δίκτυο που να ςυνδζει όλεσ τισ ςχετικζσ δράςεισ.



13.1. Απαραίτθτεσ ενζργειεσ (ςυνζχεια)

• Κατάλογοσ αυτοφυϊν φυτϊν

• Χάρτεσ τθσ περιοχισ και βοτανικοί 
χάρτεσ

• Φυτεφςεισ ςε πρανι ελλθνικϊν φυτϊν

• Εκκζςεισ

• Τουριςτικοί οδθγοί

• Ξεναγοί βοτανικϊν εξορμιςεων

• NATURA 2000



13.2. Ποιοσ κερδίηει;

• Τουριςτικά πρακτορεία και τουριςτικά 
γραφεία, ξεναγοί βοτανικϊν εξορμιςεων

• Ξενοδοχεία, καταλφματα γενικϊσ

• Οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν/πωλοφν 
βότανα

• Η τοπικι οικονομία, από τθ ςυνολικι 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ



14. Συνεδριακόσ Τουριςμόσ:
EUROGARD VI, 2012, Χίοσ, Ελλάδα

• Συνδυάηοντασ τθν Επιςτιμθ με τον 
Τουριςμό

• Τοποκετϊντασ ζνα νζο Βοτανικό Κιπο ςτον 
παγκόςμιο χάρτθ

• Πϊσ γίνεται;



EUROGARD VI, 2012, Chios island, Greece.



Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ


