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Η εζηόμ ηόπκν δεαηήλγζγ θνηεζώθ εεδώθ, απκηεηεί 

κύηπμ ή άηηπμ έθαθ από ηκνμ δεμεηεώδεεμ ζζκπκύμ 

εθόμ Βκηαθεζκύ Κήπκν.

Η αθπλεμία-επαθή ηκν ζκεθκύ με ηγθ θνηεζή 

πκεζεηόηγηα ηκν πηαθήηγ, πκν πλααμαηκπκεείηαε μέζα 

ζηκνμ Βκηαθεζκύμ Κήπκνμ, από μόθγ ηγμ απκηεηεί 

έθανζμα πελεΰαηηκθηεζήμ εναεζδγηκπκίγζγμ. 

Η ηεηενηαία εθεζξύεηαε, όηαθ πλααμαηκπκεκύθηαε ζαε 

ζναζεζλεμέθεμ δλάζεεμ ζξεηεζά με ανηήθ.



Αθάμεζα ζηα πάθπ από 3000 είδγ, πκν ζαηηεελακύθηαε

ζηκθ Κήπκ μαμ, πκηηά είθαε εδααεθή ζηγθ Γηηάδα. 

Γίθεηαε εδεαίηελγ πλκζπάδεεα θα ζνηηέακνμε ζπέλμαηα 

ζαε άηηκ πκηηαπηαζεαζηεζό νηεζό από πηγδνζμκύμ ζε 

δεάθκλεμ πελεκξέμ ηγμ Γηηάδαμ, θα αθαπαλάακνμε ανηά 

ηα είδγ, θα εμπηκνηίβκνμε με ανηά ηα δεάθκλα ημήμαηα 

ηκν Κήπκν ζαε αεα πκηηά από ανηά θα ζλαηκύμε πμ 

παλαζαηαδήζγ θνηά ζηα θνηώλεά μαμ («δαζεζό» ζαε 

«ζνηηκαώθ»).



Η ίδεα γ ύπαλιγ ηκν «δαζεζκύ» μαμ θνηπλίκν,

όπκν αθαπαλάακνμε ζε μεαάηεμ πκζόηγηεμ 

ινηώδγ ζνλίπμ εηηγθεζά είδγ, απκηεηεί 

από μόθγ ηγμ ζγμαθηεζή πλκζπάδεεα δεαηήλγζγμ 

ηπθ εεδώθ ανηώθ. ναζεζλεμέθα ηα εηηγθεζά ανηά 

είδγ είθαε ανηή ηγ ζηεαμή 44 ζαε ηκ αεθεηεζό ηκνμ 

νηεζό πλκέλξεηαε πμ επί ηκ πηείζηκθ από 

ζναζεζλεμέθεμ πελεκξέμ ηγμ Γηηάδαμ.



Ιδεαίηελα αεα ηκθ εμπηκνηεζμό ηπθ ζνηηκαώθ μαμ ζάδε 

ξλόθκ πλααμαηκπκεκύμε εικλμήζεεμ.

Έηζε, αεα παλάδεεαμα, ζηκ πλώηκ πεθηάμγθκ ηκν 2011

ζνηηέξδγζαθ ζπέλμαηα, άηηκ πκηηαπηαζεαζηεζό νηεζό 

ή κηόζηγλα θνηά από ηα όλγ: Αεαάηεπ-Πκεζίηκ, Πάλθγδα, 

Πήηεκ, Λνζαίκ ζαε Σαίαεηκ, ηα θγζεά: Κύδγλα ζαε Κπ, 

ηεμ πελεκξέμ: Δίκθ Μαζεδκθίαμ, Πελαξώλα Κκλεθδίαμ, 

ηκθ Γδθεζό Δλνμό κνθίκν ζαε πκηηέμ άηηεμ πελεκξέμ 

ηγμ Αηηεζήμ (Παεαθία, Βλανλώθα, Πόληκ Ράθηγ, Άθκειγ, 

Γζάηγ, ηίμθγ Κκνμκνθδκύλκν ζ.η.π.). 



Campanula celsii subsp. celsii
Καμπαθκύηα γ ζέηζεκμ
νπκείδκμ γ ζέηζεκμ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΝΓΗΜΙΚΟ

Ανηκθνή άηκμα από 
ηκ Πκεζίηκ όλκμ, 
από όπκν πάλδγζε 
πκηηαπηαζεαζηεζό
νηεζό αεα ηκ 
θνηώλεκ ζνηηκαώθ. 



Centaurea attica ssp. attica
Κεθηαύλεα γ αηηεζή νπκείδκμ γ αηηεζή
(Πελεηαμΰάθεηαε ζηκ Π.Δ. 67/81)

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΝΓΗΜΙΚΟ

Μελεζά από ηα ανηκθνή θνηά
ηκν όλκνμ Αεαάηεπ, από όπκν 
ζνηηέξδγζε αεθεηεζό νηεζό αεα 
ζαηηεέλαεεα ζηκθ Κήπκ.



Φνζεζόμ πηγδνζμόμ ηγμ 
Hesperis laciniata
subsp. secundiflora 
ζηκ Πκεζίηκ όλκμ, από όπκν 
ζνηηέξδγζε αεθεηεζό νηεζό, 
αεα ζαηηεέλαεεα ζηκθ Κήπκ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ

ΔΝΓΗΜΙΚΟ



←Έθα από ηα θνηά Stachys 
spreintzenhoferi subsp. 
spreintzenhoferi (Pe) ηπθ Κνδήλπθ, 
από όπκν πλκήηδε αεθεηεζό νηεζό αεα 
ζαηηεέλαεεα ζηκ θνηώλεκ ζνηηκαώθ.



Σκ πκηηαπηαζεαζηεζό νηεζό ηγμ εθδγμεζήμ Campanula saxatilis
subsp. cytherea (Pe) από ηγ Υώλα Κνδήλπθ, μαμ έδπζε 
ζηκ θνηώλεκ θνηά, πκν ζάλπεζαθ με ενζκηία.



Φνζεζόμ πηγδνζμόμ ηγμ εθδγμεζήμ Bellevalia hyacinthoides

ζηκ Ηλαίκ Πελαξώλαμ, από όπκν πλκήηδε αεθεηεζό νηεζό 

αεα ζαηηεέλαεεα θνηώθ ζηκ θνηώλεκ ζνηηκαώθ



Φνζεζόμ πηγδνζμόμ ηκν εθδγμεζκύ Erysimum corinthium

επίζγμ ζηκ Ηλαίκ Πελαξώλαμ, από όπκν πλκήηδε αεθεηεζό 

νηεζό αεα ζαηηεέλαεεα θνηώθ ζηκ θνηώλεκ ζνηηκαώθ.



Σκ εηηγθεζό εθδγμεζό
Alkanna graeca, 
αθαπαλάξδγζε 
από ζπέλμαηα 
θνζεζκύ πηγδνζμκύ
ζαε είθαε έηκεμκ αεα 
μεηαθύηενζγ ζε
μεμκθπμέθα δκξεία.



Η εθδγμεζή Satureja parnassica ζαηηεελαείηαε ζνξθά ζηα 
θνηώλεά μαμ από ζπέλμαηα θνζεζώθ πηγδνζμώθ ζαε ηγθ 
ζνθαθηάμε ζε δεάθκλα Σμήμαηα ηκν Κήπκν.



Οε θεαλέμ, 

πλκελξόμεθεμ από ζπκλά

Silene parnassica

πελεμέθκνθ θα 

μεηαθνηενδκύθ.



←Σκ ζκεθό εηηγθεζό εθδγμεζό
Centaurea raphanina subsp. mixta
ζ.θ. αηεΰάλΰαλκ αθαπαλάαεηαε  
ζηα θνηώλεά μαμ, όππμ ζαε γ 
Scorzonera crocifolia (ζκλζκθέλα
γ ζλκζόθνηηκμ), πκν πελεηαμΰάθεηαε

ζηκ Π.Δ. 67/81.↓



Φνζεζκί πηγδνζμκί ηγμ 
Lomelosia hymettia (Λκμεηκζίαμ ηκν Τμγηηκύ) ζηκ Πκεζίηκ 
όλκμ, από όπκν ζνηηέξδγζαθ ζπέλμαηα ζαε άηηκ 
πκηηαπηαζεαζηεζό νηεζό αεα αθαπαλααπαή ζηκ θνηώλεό μαμ.

ΔΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΝΓΗΜΙΚΟ



Ebenus sipthorpii

Έβενος τοσ Sibthorp

(Π.Γ. 67/81)

Stachys spruneri 

τάτσς τοσ Spruner 

(Π.Γ. 67/81)

πάνιο κατά IUCN

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ

Ο Dianthus diffusus ζαηηεελαείηαε από 
αεθεηεζό νηεζό πλκελξόμεθκ από ηγθ 
Λανλεπηεζή. 

Ο Ebenus sibthorpii ζαε κ Stachys spruneri
από νηεζό πλκελξόμεθκ από ηκ Πκεζίηκ όλκμ.



Νεαλά θνηά Alyssum idaeum (KK) από ζπκλά, πλεθ ηγθ 
μεηαθύηενζή ηκνμ ζε ιεξπλεζηά δκξεία ηκ ζαδέθα.



Origanum dictamnus (Ολίααθκθ γ δίζηαμθκμ - Δίζηαμκ)  

(εηηγθεζό εθδγμεζό είδκμ, πκν αθαπαλάαεηαε ζηα θνηώλεά μαμ)



Όππμ ΰηέπεηε αθάμεζα ζηα εηηγθεζά εδααεθή δεαδέηκνμε ζαε

μεα ζγμαθηεζή ζνηηκαή εθδγμεζώθ, ζπάθεπθ ζαε απεεηκύμεθπθ

εεδώθ ηγμ Γηηγθεζήμ ξηπλίδαμ. 

Άηηπζηε μεα από ηεμ ζύλεεμ ελενθγηεζέμ μαμ δλαζηγλεόηγηεμ 

απκηεηεί γ μεηέηγ ηγμ αθαπαλααπαήμ ηέηκεπθ εεδώθ.

Πκηηά από ανηά είθαε ήδγ ζαηηεελαγμέθα ζε δεάθκλα Σμήμαηα 

ηκν Κήπκν ζαε έθα μεαάηκ μέλκμ ηκνμ θνηάζζεηαε ζηκ Φνηώλεκ 

νηηκαώθ ηκν Κήπκν. 

Γπεπηέκθ δεαδέηκνμε ζαε ζνηηκαή με εθδγμεζά θνηά ηγμ 

Κύπλκν.



Η Bosea cypria (Μπκβέα γ ζνπλία), γ ηαηβεά ηπθ Κνπλίπθ, 
είθαε έθα ζνπλεαζό εθδγμεζό, ζαηηεελαγμέθκ ζε δεάθκλα 
ημήμαηα ηκν Κήπκν ζαε θνηαζζόμεθκ επίζγμ ζηκ θνηώλεκ 
ζνηηκαώθ.



Νεαλά θνηά 

Onopordum cyprium

πλκελξόμεθα αλξεζώμ 

από ζπέλμαηα 

θνζεζώθ πηγδνζμώθ, 

μέζπ αθηαηηααήμ ζπελμάηπθ.



Έθαμ από ηκνμ πλπηαλξεζκύμ μαμ ζηόξκνμ αεα ηγθ 

αθάπηνιγ ηκν Βκηαθεζκύ μαμ Κήπκν, παλαμέθεε γ δγμεκνλαία 

εθόμ θέκν ημήμαηκμ, πκν δα κθκμάβεηαε «Σμήμα Γθδγμεζώθ, 

πάθεπθ ζαε Απεεηκύμεθπθ εεδώθ ηγμ Γηηγθεζήμ Υηπλίδαμ».

Γεα ηκ Σμήμα ανηό έξεε ήδγ αίθεε γ μεηέηγ δεαμόλθπζγμ.

Πλκΰηέπεηαε όηε ζε ανηό ηα θνηά δα θνηενηκύθ ζε 

δεαθκλεηεζκύμ ξώλκνμ, πκν δα αθηεζηκεξκύθ ζηα 13 

θνηκαεπαλαθεζά δεαμελίζμαηα ζηα κπκία ξπλίβεηαε γ Γηηάδα

(Strid & Tan 1997). Γπεπηέκθ δα νπάλξεε ζαε ξώλκμ αεα ηα 

ζνπλεαζά εθδγμεζά, ζπάθεα ζαε απεεηκύμεθα είδγ.



Έηζε δα είθαε
ηκ θέκ ημήμα.



Έθαμ ζηόξκμ μαμ, ζηγθ ζαηεύδνθζγ ηγμ δεαηήλγζγμ 

ζαε ηανηόξλκθα ηγμ πελεΰαηηκθηεζήμ 

εναεζδγηκπκίγζγμ, πκν ήδγ νηκπκεείηαε, είθαε γ

Δγμεκνλαία θέκν ΰλαξόζγπκν με Γηηγθεζά Γεώθνηα

με δπλεά ηγμ Γηηγθεζήμ Γηαελείαμ Πλκζηαζίαμ ηγμ 

Φύζγμ: 

Ήδγ έξκνθ θνηενηεί πελίπκν 50 είδγ, εηκεμάβκνμε 

άμεζα πλκμ θύηενζγ άηηα ηόζα ζαε ηκν ξλόθκν 

νπκηκαίβκνμε θα έξκνμε ιεπελάζεε ζαηά πκηύ ηα 150 

είδγ.



ζαλίθγμα θέκν ΰλαξόζγπκν 
Γηηγθεζώθ Γεπθύηπθ



Μέλκμ ηκν ΰλαξόζγπκν ζηα πλώηα ζηάδεα δεαμόλθπζήμ ηκν.



Κε εδώ μέλκμ ηκν ΰλαξόζγπκν ζηα πλώηα ζηάδεα δεαμόλθπζγμ.



ύμβαση Βέρνης

←

Σγθ εθδγμεζή
Fritillaria graeca

Φλεηεηηαλία γ αλαεζή

Ο εθδγμεζόμ 
Crocus laevigatus
Κλόζκμ κ ηείκμ 

Όηα ζξεδόθ ηα είδγ 
εηηγθεζώθ θλεηεηηαλεώθ, 
όππμ:

Ο ΰλαξόζγπκμ δα πελεηαμΰάθεε:

Όηα ζξεδόθ ηα είδγ 
εηηγθεζώθ ζλόζπθ, 
όππμ:

Γπίζγμ πκηηά εηηγθεζά είδγ ηπθ αεθώθ
Tulipa, Narcissus, Allium, Cyclamen, 
Colchicum, Muscari, Bellevalia, 
Ornithogalum, Asphodeline, Anemone 
ζ.η.π.



Cyclamen graecum – κ.ν. κσκλάμινο

Sternbergia sicula

τερνβεργία η σικελική 

Θα νπάλξκνθ
αεα παλάδεεαμα ζαε
ανηά ηα δύκ είδγ,
πκν πλκζηαηεύκθηαε
με ηγθ νθδήζγ CITES



Ο ΰλαξόζγπκμ δα πελεηαμΰάθεε ζαε πκηηά 

εηηγθεζά είδγ ηγμ κεζκαέθεεαμ ηπθ Ολξερδώθ, 

πκν όηα πλκζηαηεύκθηαε μέζπ ηγμ ζνθδήζγμ CITES.

Ολεζμέθα από ανηά είθαε ζκεθόηελα, εθώ άηηα 

ζπαθεόηελα.



Himantoglossum

robertianum

Ιμαντόγλωσσον 

το ροβερτιανόν

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ

Ophrys heldreichii

Ουρύς τοσ

Heldreich

Π.Γ. 67/81

Ophrys aesculapii Ophrys spruneri

Περιλαμβάνεται στο Π.Γ. 67/81

ΔΝΓΗΜΙΚΟ      

ΔΛΛΑΓΑ –

ΔΤΡΤΣΔΡΗ   

ΠΔΡΙΟΥΗ

ΑΙΓΑΙΟΤ                          

Οphrys

tenthredinifera

Anacamptis

pyramidalis

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



Η μεααηύηελγ ζνμΰκηή ηκν Κήπκν μαμ είθαε

γ εναεζδγηκπκίγζγ ηκν ζκεθπθεζκύ ζνθόηκν 

ζξεηεζά με ηγθ πλκζηαζία ηγμ θύζγμ.

ε ανηό ζνμΰάηηκνθ κε επεζζέοεεμ ηπθ 

εζαηκθηάδπθ ζξκηείπθ από όηγ ηγθ Γηηάδα, 

ζαδώμ ζαε άηηπθ ζκεθπθεζώθ κμάδπθ,

πκν πλααμαηκπκεκύθηαε εηγζίπμ.



Πελεζζόηελκε από 10.000 
μαδγηέμ ιεθαακύθηαε ζάδε 
ζξκηεζή ξλκθεά. 

Γθδεεζηεζά μόθκ ηκ πλώηκ 
πεθηάμγθκ ηκν 2011 
ιεθααήδγζαθ 7300 
μαδγηέμ-ζπκνδαζηέμ, 
ξπλίμ θα νπκηκαεζηκύθ 
κε κμάδεμ εθγηίζπθ.



ηγθ ζναζεζλεμέθγ παλκνζίαζγ δεθ δα αθαθελδκύμε

ζηγθ αεθεζόηελγ ζνμΰκηή μαμ ζηγθ Πελεΰαηηκθηεζή

Γζπαίδενζγ (πλκαλάμμαηα ζε ή με ζξκηεία, 

ζνθελααζία με ΚΠΓ), δεόηε ζε ανηά αθαθελδήζαμε 

ζηκ πλκγακύμεθκ νμπόζεκ. Θα ζηαδκύμε μόθκ ζε 

ό,ηε έξεε ζξέζγ με ηγθ εναεζδγηκπκίγζγ αεα ηγθ 

δεαηήλγζγ.



Γεα παλάδεεαμα αιίβεε θα αθαθέλκνμε όηε

ζνθγδίβκνμε ζαηά ηεμ επεζζέοεεμ ηπθ 

ζξκηείπθ ζαε εθόζκθ κ ξλόθκμ ηκνμ ηκ επεηλέπεε,  

θα έλξκθηαε κε μαδγηέμ ζηκ θνηώλεκ ζνηηκαώθ. 

Γζεί αθκύ ηκνμ ειγαείηαε ηόζκ γ ζζκπεμόηγηα 

ηγμ δεαηήλγζγμ όζκ ζαε γ δεαδεζαζία, 

κε μαδγηέμ ζπέλθκνθ κε ίδεκε.



Γπίζζεογ μαδγηώθ ζηκ θνηώλεκ 
ζνηηκαώθ ζαε ζπκλέμ από ανηκύμ.



Η εναεζδγηκπκίγζγ ηκν ζκεθκύ αεα ηγθ δεαηήλγζγ ζαε

πλκζηαζία ηγμ θνηεζήμ πκεζεηόηγηαμ ζαε εδεαίηελα 

αεα ηγθ δεαηήλγζγ ηπθ εθδγμεζώθ, ζπάθεπθ ζαε 

απεεηκύμεθπθ θνηώθ ηγμ εηηγθεζήμ ξηπλίδαμ 

απκηεηεί ζγμαθηεζό ζηόξκ ηκν Βκηαθεζκύ μαμ Κήπκν.

Η δγμεκνλαία ηκν Βλαξόζγπκν Γηηγθεζώθ Γεπθύηπθ,

πκν ιεζίθγζε, ζαδώμ ζαε  ηκ Σμήμα ηπθ Γθδγμεζώθ, 

πάθεπθ ζαε Απεεηκύμεθπθ θνηώθ ηγμ Γηηγθεζήμ 

Υηπλίδαμ, πκν θεηκδκικύμε επίζγμ θα θηεάικνμε, 

εθηάζζκθηαε ζε ανηήθ ηγθ ηκαεζή.



ηγθ ίδεα ηκαεζή εθ μέλεε εθηάζζεηαε ζαε γ 

παλαξώλγζγ θνηώθ ζαε ζπελμάηπθ εηηγθεζώθ 

εεδώθ αεα εζπαεδενηεζκύμ ζζκπκύμ ζε ζξκηεία. 

Ανηό αίθεηαε πλκζεεμέθκν αθεθόμ κε ζξκηεζέμ 

ανηέμ, εδεαίηελα ηκν ηεζαθκπεδίκν, θα πλαζεθίζκνθ, 

αθεηέλκν δε, θα δεαδέηκνθ είδγ ηγμ Αηηεζήμ, 

ώζηε θα ηα αθπλίζκνθ ζαε θα ηα αααπήζκνθ 

κε μαδγηέμ.



Οε ζξεηεζέμ δλαζηγλεόηγηέμ μαμ ζηα πηαίζεα ηγμ

Πελεΰαηηκθηεζήμ εζπαίδενζγμ ζαε εζηόμ Βκηαθεζκύ Κήπκν,

δεθ είθαε αμεηγηέεμ.

Γεα παλάδεεαμα πλόζθαηα, “μεηεηώθηαμ” με ηα παεδεά εθόμ

Δγμκηεζκύ ξκηείκν ηγμ Νίζαεαμ ηγ ξηπλίδα εθόμ ηόθκν ηγμ

πελεκξήμ ηκνμ (αθήζεε ζηκ όλκμ Αεαάηεπ), αθαζαηύοαμε μαβί

έθα ζπαθεόηαηκ εθδγμεζό είδκμ Αζπέλκνηαμ. Δεθ μπκλείηε

θα θαθηαζηείηε ηκθ εθδκνζεαζμό ηπθ μαδγηώθ!

Γπεμέθκνθ μάηεζηα θα ζάθκνθ ζαε πλκηάζεεμ αεα ηγθ

πλκζηαζία ηκν ξώλκν ζηεμ ηκπεζέμ αλξέμ!



Με πλπηκΰκνηία μαμ επίζγμ κλααθώδγζε ζηα πηαίζεα  ηκν 

εκληαζμκύ ηγμ θεηεθήμ γμέλαμ Πελεΰάηηκθηκμ  γ παλαζάηπ 

δλάζγ από ηκ Κέθηλκ Πελεΰαηηκθηεζήμ Γζπαίδενζγμ Λανλίκν: 

Τπό ηγθ ζαδκδήαγζγ ηκν επεζηγμκθεζκύ πλκζππεζκύ μαμ, 

πκν είξε ζαε ηγ ενδύθγ κλαάθπζγμ ηγμ εζπαεδενηεζήμ δλάζγμ, 

μαδγηέμ ηεζζάλπθ Δγμκηεζώθ ξκηείπθ ηκν Λανλίκν 

ζνθέηειαθ από ηκθ Γδθεζό Δλνμό κνθίκν ζπέλμαηα 12 

εεδώθ αεα ηεμ αθάαζεμ ηγμ Σλάπεβαμ πελμάηπθ μαμ. 

ηκ «οάιεμκ ηκν ζλνμμέθκν θνηκύ» ηα παεδεά εθδκνζεάζηγζαθ 

με ηγθ εδέα όηε ζνμΰάηηκνθ ζηγθ δεαηήλγζγ ηπθ εεδώθ ανηώθ! 

γμεεώθκνμε όηε νπάλξεε μόθεμγ ζνθελααζία μαμ 

με ανηό ηκ ΚΠΓ.



Γηπίβκνμε ζηκ μέηηκθ κε δλαζηγλεόηγηέμ μαμ ανηέμ 

θα είθαε αζόμγ πελεζζόηελκ κλααθπμέθεμ ζαε θα 

ζηεμαζπδκύθ.

Σέηκμ ενξόμαζηε ζε όηκνμ ηκνμ Γηηγθεζκύμ 

Βκηαθεζκύμ Κήπκνμ θα επεηενξδκύθ κε ζηόξκε ηκνμ!



ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!!!


