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Διδακτική Ενότητα 3 

Εισαγωγή των προστατευόμενων και των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών ΘΦ στην καλλιέργεια-

επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 

Περίληψη 

Η Ενότητα 3 ασχολείται με την εισαγωγή προστατευόμενων και απειλούμενων ΘΦ στην καλλιέργεια, 

καθώς και οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα. Εξετάζεται η επίδραση των λανθασμένων 

καλλιεργητικών πρακτικών στην παραγωγή και  το αντίκτυπο τους στην απόδοση των ΘΦ, καθώς και η 

καλλιέργεια τους σε εμπορικά αγροκτήματα και ιδιωτικές εκτάσεις. Αναφέρονται επίσης οι κύριες 

προκλήσεις στην  διαδικασία της προστασίας των πολύτιμων φαρμακευτικών φυτών, και η δυναμική 

διάσωση των απειλούμενων ειδών με γνώμονα την παραγωγή τους. 

Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 
 

Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να εντοπίζει την διαφορά ανάμεσα στα αυτοφυή και τα καλλιεργούμενα φυτά, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. 

2. Να εξηγεί τις διαφορετικές μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας και  διατήρησης των 

φαρμακευτικών φυτών. 

3. Να αποτιμά τις κύριες προκλήσεις στην προστασία των πολύτιμων ΘΦ 

 

Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1.  Να προγραμματίζει ένα ερευνητικό έργο 

2. Να εργάζεται  ανεξάρτητα, ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

3. Να συμμετέχει σε ομαδική εργασία, με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

4. Να επιδεικνύει καλές ικανότητες επικοινωνίας, τόσο προφορικές όσο και γραπτές. 

5. Να επιδεικνύει γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

6. Να διεξαγάγει έρευνα στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη  ικανοτήτων χρήσης της 

τεχνολογίας, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές. 
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Εισαγωγή των προστατευόμενων και των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών ΘΦ στην καλλιέργεια-
επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 
 
3.1 Εισαγωγή 
 
Τα θεραπευτικά φυτά (ΘΦ) είναι χρήσιμοι φυσικοί πόροι, των οποίων η υπερβολική εκμετάλλευση μπορεί 
να προκαλέσει την έλλειψη των διαφόρων βοτάνων και την μειωμένη ανάπτυξη ορισμένων ειδών στη 
φύση. Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη αναζήτηση για αυτά τα φυτά, καθίσταται κρίσιμη η διατήρηση 
των προαναφερθέντων ειδών, είτε με καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας είτε με μέτρα διατήρησης των δασών 
και της αειφόρου χρήσης τους. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση, στην καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών 
ως συνηθισμένες καλλιέργειες, αντί της συλλογής τους από την άγρια φύση, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βοτανική τους ταυτότητα, η γενετική τους βελτίωση, η ποιότητα και η διαρκής διαθεσιμότητα τους. 
 
3.2  Αυτοφυή ή καλλιεργούμενα φυτά 
 
Από την αρχή της γεωργίας, επικράτησε η άποψη, ότι η φαρμακευτική αποτελεσματικότητα των άγριων 
φυτών μειώνεται ή εξαφανίζεται μετά την καλλιέργεια τους. Το ζήτημα σχετικά με τα αυτοφυή, έναντι των 
καλλιεργούμενων φυτών είναι τόσο παλιό, όσο και η εφαρμογή της ίδιας της γεωργίας. Θεωρητικά, η 
καλλιέργεια άγριων φυτικών ειδών συνδέεται με τη μείωση της γονιδιακής δεξαμενής, και κάποιες φορές 
πολύ δραστικά. Στην πραγματικότητα όμως, ανάλογα με τον τρόπο πολλαπλασιασμού του φυτού και τον 
αριθμό των ατόμων που παράγονται κατά τη διάρκεια της αρχικής επιλογής από την φύση, διακυβεύεται η 
ικανότητα προσαρμογής του φυτού σε ποικίλες συνθήκες και η ικανότητά του να παραμείνει υγιές. 
Επίσης, η βιοποικιλότητα μπορεί να επηρεαστεί, και να επηρεάσει την ποιότητα των φυτών. Γενικά, το 
οικοσύστημα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη δημιουργία των κατάλληλων γεωργικών συνθηκών. Η 
πλειονότητα των συμβατικών γεωργικών πρακτικών μειώνει τον πληθυσμό και τον αριθμό των ειδών των 
μικροοργανισμών του εδάφους. Δεδομένου ότι η διατροφή των φυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 
υποπροϊόντα του μεταβολισμού εκατομμυρίων (μικρό)οργανισμών, οι οποίοι ζουν στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον, η μείωση της βιοποικιλότητας της μικροχλωρίδας στο περιβάλλον, επηρεάζει άμεσα την υγεία 
των φυτών. 
 
3.3 Η επιρροή των λανθασμένων καλλιεργητικών πρακτικών 
 
Το ζήτημα "αυτοφυές ή καλλιεργούμενο" εκτυλίσσεται πολύ βαθιά και καθιστά αναγκαία την αλλαγή της 
αντίληψης της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Σε αυτή την περίπτωση, η δραστηριότητα του 
ανθρώπινου πληθυσμού έχει επηρεάσει τον άγριο οικότοπο, πολλά θεραπευτικά φυτά σπανίζουν ή 
βρίσκονται υπό εξαφάνιση, και πολλοί θεωρούν την καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών ως ένα 
οικολογικό πρόβλημα. 
Καθ 'όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της διαδικασίας της καλλιέργειας, εισήχθη ένα φάσμα πρακτικών, από την 
προ-γεωργική συλλογή των φυτών, έως τη βιομηχανική γεωργία υψηλής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας, η βιοποικιλότητα στο γεωργικό οικοσύστημα δεν συσχετίζεται με τον βαθμό 
εκβιομηχάνισης. Εάν μια καλλιέργεια διαθέτει την ελάχιστη γενετική ποικιλομορφία, μπορεί εύκολα να 
εξαλειφθεί από ένα είδος θηρευτή. 
Η τάση του ανθρώπου προς την παραγωγή κέρδους, έχει ως επακόλουθο την αδιαφορία του για τις αρχές 
της φύσης, κάτι που μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες για αυτόν. Όλες οι πρακτικές που 
ακολουθούνται για την απόκτηση γρήγορου κέρδους στη βιομηχανική γεωργία δεν βασίζονται στην 
λογική. Πρόκειται για μία πρακτική που βασίζεται στην γενεαλογική αναπαραγωγή και τη 
μονοκαλλιέργεια, στην συστηματική εξάλειψη των μικροοργανισμών λόγω της χρήσης χημικών 
λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων, στη γενετική μηχανική κλπ. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
σπόρων των εταιριών, προκάλεσε την συνεχή απώλεια βιοποικιλότητας κατά τον περασμένο αιώνα. 
Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά, είναι απαραίτητη η κατανόηση των φυσικών απαιτήσεων 
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της καλλιέργειας των φυτών. Η πρόκληση αυτή, περιλαμβάνει την συνειδητοποίηση και  τον σεβασμό προς 
τις φυσικές διεργασίες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της εφαρμογής των επιστημονικών 
ευρημάτων. 
 
3.4 Η καλλιέργεια των ΘΦ σε εμπορικά και ιδιωτικά αγροκτήματα 
 
Η καλλιέργεια των ΘΦ σε κοινοτικές εκτάσεις είναι καθιερωμένη. Υπάρχει επίσης καλή τεχνογνωσία 
επεξεργασίας και μάρκετινγκ. Παρέχεται εύκολη πρόσβαση στους απαραίτητους για την καλλιέργεια 
πόρους, καθώς και στις διεθνείς και παραδοσιακές αγορές. Επιπλέον, η φύση ορισμένων από αυτές τις 
καλλιέργειες να αντέχουν στις διάφορες καιρικές συνθήκες, συνεισφέρει στην απόκτηση ενός καλού 
εισοδήματος από αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο, η καλλιέργεια των ΘΦ σε εμπορική κλίμακα δεν είναι 
τόσο μεγάλη όσο χρειάζεται. 
Η ζήτηση για θεραπευτικά φυτά είναι αρκετά μεγάλη και συνεχίζει αυξάνεται με γοργό ρυθμό. Η 
προσφορά τέτοιου φυτικού υλικού, δεν είναι τόση, όση απαιτείται από τη βιομηχανία φαρμάκων. Μία 
χρήσιμη προσέγγιση για την κάλυψη αυτής της ανεπάρκειας, για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της 
προσφοράς τους, είναι η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών σε ιδιωτικά αγροκτήματα. Εκτός αυτού, 
πολλές φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς μέσω συμβολαιακών 
προγραμμάτων καλλιέργειας, παρέχοντας το αρχικό φυτικό υλικό και την τεχνογνωσία για την 
εγκατάσταση και την ανάπτυξη της. 
Η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτικών ειδών από τους αγρότες σε ιδιωτικά αγροκτήματα, θεωρήθηκε 
χρήσιμη σε πολλές περιοχές, διότι αυξάνεται το εισόδημα και δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. 
Τα είδη φυτών που καλλιεργούνται είναι κυρίως γηγενή είδη, καθώς και κάποια εντελώς νέα για την 
περιοχή είδη. 
Διάφορες μελέτες περιπτώσεων με την συμμετοχή παραγωγών και κατασκευαστών φαρμάκων, 
αναφέρουν τους σημαντικότερους παράγοντες, που δικαιολογούν την ανάγκη για την καλλιέργεια των 
θεραπευτικών φυτών σε εμπορική κλίμακα. Οι κυριότεροι είναι οι εξής: 

 Το αξιοσημείωτο εύρος της ζήτησης και οι σταθερές οικονομικές προβλέψεις για ολοένα 
αυξανόμενη ζήτηση. 

 Οι πολιτισμικά ενσωματωμένες καλλιεργητικές πρακτικές. 

 Το καλύτερο εισόδημα των παραγωγών από την καλλιέργεια των ΘΦ σε αντίθεση με άλλες 
καλλιέργειες. 

 Η καλύτερη απόδοση που έχει η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών συγκριτικά με άλλες 
καλλιέργειες, δεδομένου ότι η καλλιέργεια των ΘΦ απαιτεί λιγότερες  εισροές και είναι 
ευκολότερη. 

 Τα ΘΦ διατίθενται σε εγγυημένες αγορές και τιμές. 

 Η καλλιέργεια των ΘΦ δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας από τις εποχιακές καλλιέργειες. 
Ωστόσο, είναι συχνά απαραίτητες ειδικές επενδύσεις για την έναρξη της παραγωγής, και η 
απόδοση της επένδυσης είναι λιγότερο προβλέψιμη. 

 
Είναι προφανές ότι η καλλιέργεια των ΘΦ τόσο στις εμπορικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όσο και στα 
ιδιωτικά αγροκτήματα είναι απαραίτητη, αφενός για την κάλυψη της ζήτησης πρώτων υλών καλής 
ποιότητας στη βιομηχανία, και αφετέρου για τη διατήρηση της ταυτότητας των ειδών. Οι παραγωγοί των 
ΘΦ και οι υπεύθυνοι μεταποίησης τους, σε γενικές γραμμές συμφωνούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες 
μάρκετινγκ, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν, και είναι σαφώς αναγκαία 
η αύξηση της υποστήριξης από τους κρατικούς φορείς. 
Τα κύρια προβλήματα είναι: 

 Έλλειψη ειδικών, εμπορικά κατασκευασμένων μηχανημάτων. 

 Έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ξήρανσης. 

 Έλλειψη εμπορικά διαθέσιμων σπόρων υψηλής ποιότητας(καλλιέργειες υψηλής απόδοσης) 

 Έλλειψη γνώσης σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων καλλιεργειών(ιδιαίτερα των απαιτήσεων 
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τους σε λίπασμα), 

 Έλλειψη εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων/παρασιτοκτόνων και τεχνικών συγκομιδής. 

 Τα εμπορικά προβλήματα συχνά υπερβαίνουν τη σκοπιμότητα των καλλιεργητικών πρακτικών 
λόγω εμπορικών αιτιών. 

 
3.5 Μέθοδοι διατήρησης 
 
Για την αντιμετώπιση των πιθανών κίνδυνων και απειλών για τα είδη ΘΦ, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
μέθοδοι. Πρόκειται για τεχνικές διατήρησης in situ και ex situ. Η μέθοδος συντήρησης καθορίζεται από τις 
βιολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε είδους και τις πηγές των πρώτων υλών. Σύμφωνα με την πηγή των 
πρώτων υλών, τα είδη των ΘΦ έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες: τα επαρκή, τα περιορισμένα και τα 
ανεπαρκή. 

 Τα είδη με επαρκείς πηγές πρώτης ύλης, χρησιμοποιούνται όπως όλα τα κοινά είδη. 

 Τα ευρέως διαδεδομένα είδη χαρακτηρίζονται από μεγάλη φαινοτυπική ποικιλομορφία, αλλά 
διαθέτουν ανεπαρκείς πηγές πρώτης ύλης. Οι άγριοι πληθυσμοί αυτών των ειδών δεν απειλούνται 
στο φυσικό τους περιβάλλον. Εντούτοις, έχει εισαχθεί η δειγματοληψία των ποικιλιών τους, για 
την εξασφάλιση της περαιτέρω χρήση τους στην αναπαραγωγή. 

 Τα είδη με ανεπαρκείς πηγές πρώτων υλών και περιορισμένη οικολογική προσαρμογή είναι 
δύσκολο να καλλιεργηθούν. Σε αυτά τα είδη συμπεριλαμβάνονται σπάνια και απειλούμενα είδη 
φυτών. 

 
 
3.6 Προκλήσεις στη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών 
 

3.6.1 Βελτίωση της διατήρησης των θεραπευτικών φυτών μέσω της γεωργίας 
 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η βιομηχανική γεωργία εξαπλώθηκε έντονα, και κατά συνέπεια και η 
κατανόηση των αναγκαίων αλλαγών στο πλαίσιο φυσικής πολιτικής. Η ανάπτυξη της οικολογίας κατά το 
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, συνέβαλε στην αλλαγή των απόψεων του ανθρώπου για τη φύση. Το έργο 
των επιστημόνων οικολογίας και των δημιουργών καινοτομιών στην οικολογική γεωργία, προσφέρει μια 
σειρά πρακτικών γνωστές ως Φυσική Καλλιέργεια. 
Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια των πολυετών φυτών για τρόφιμα που ονομάζεται 
‘’Permaculture’’("μόνιμη γεωργία"). Η μόνιμη γεωργία και άλλες οικολογικές πρακτικές λογίζουν το φυσικό 
περιβάλλον ως ένα βασικό χαρακτηριστικό διατήρησης της βιοποικιλότητας, και της ικανότητας του 
συστήματος να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Μία φυσική κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί και σε μικρής κλίμακας εκτάσεις, όπως σειρές από 
αυτοφυείς θάμνους που χωρίζουν τα χωράφια, ή λωρίδες άγριων ειδών μεταξύ των σειρών της 
καλλιέργειας· ένα μικτό σύστημα καλλιέργειας. Εν τω μεταξύ, στη σημερινή εποχή, η αναδημιουργία του 
φυσικού περιβάλλοντος έχει μετατραπεί σε εργαλείο για καινοτομίες. 
 

3.6.2 Η διατήρηση και η αναδημιουργία του φυσικού περιβάλλοντος 
 

Τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζονται έντονα  οι έννοιες της αξίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, 
προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο μεμονωμένα τα είδη, συνεισφέρουν στο γενικό 
σύνολο. Έχει αποδειχθεί, ότι οι αλληλεπιδράσεις μιας ευρείας ποικιλίας ειδών δημιουργούν ένα δυναμικό, 
αυτορυθμιζόμενο σύστημα που το ίδιο δίνει ζωή από μόνο του. Έτσι, φαίνεται πως η ζωή προσελκύει ζωή. 
Η παρουσία "παρασίτων", δεν επηρεάζει τα υγιή φυτά και η ισορροπία του συγκεκριμένου αυτού 
οικοσυστήματος, προσεγγίζει εκείνη που λαμβάνει χώρα στο άγριο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η 
υπάρχουσα καταστροφή του οικοτόπου  των ΘΦ καθώς και άλλες συσχετιζόμενες απειλές παγκοσμίως, 
θέτουν το ζήτημα του τρόπου συντήρησης της διατήρησης του οικοτόπου, αποφεύγοντας την περαιτέρω 
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καταστροφή.  
Επομένως, είναι απαραίτητος ο ορισμός της αξίας ενός απειλούμενου είδους προκειμένου να σωθεί, γιατί 
θα είναι ευκολότερο από την περεταίρω ανάπτυξη της αξίας του. Παρόλα αυτά, οι λεγόμενες μέθοδοι 
"προσομοιώσεις της άγριας φύσης" ή "καλλιέργεια άγριων ειδών " σχετίζονται ακόμη πιο στενά με τη 
φύση. 
 
 
 

3.6.3 Διατήρηση μέσω της προστασίας 
 

Η διατήρηση φυτικών θεραπευτικών ειδών, μπορεί να επηρεαστεί από το καθεστώς προστασίας στο οποίο 
υπάγονται. Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: οι νόμοι 
περιορισμού της συγκομιδής ορισμένων ειδών, και η ποσότητα του φυτικού υλικού ενός είδους, που 
απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό του, την καλλιέργεια του και τη βιώσιμη συγκομιδή του. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η διατήρηση των ειδών ΘΦ μέσω της προστασίας τους, έχει καλά αποτελέσματα. Στις 
προστατευόμενες περιοχές, τα είδη ΘΦ απειλούνται σε μικρότερο βαθμό  από την παράνομη συγκομιδή 
τους. Επίσης, υπάρχουν λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία για τα περιχαραγμένα θεραπευτικά φυτά, σε 
προστατευμένες παρά σε μη προστατευμένες περιοχές. Η επιτυχής διατήρηση μέσω της προστασίας των 
ειδών έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες περιοχές, όπως το Εθνικό Πάρκο Kruger, το Hluhluwe Game Reserve 
και το εθνικό καταφύγιο Mkhambathi. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού 
αποτελεσματικά, καθώς φανερώνει ορισμένα μειονεκτήματα για τους συλλέκτες των ΘΦ. Για αυτό το 
λόγο, έχει υιοθετηθεί από διάφορες κοινότητες, ένα μοντέλο συνεχούς διαχείρισης των ΘΦ που ξεκινάει 
από το φυσικό περιβάλλον, απαγορεύοντας την κοπή ή την σύνθλιψή τους. Αυτό το μοντέλο δεν απαιτεί 
εργασία για τη διαχείριση των φυτικών ειδών. Αντίθετα, βασίζεται στην υπόθεση ότι εάν το είδος 
παρουσιάζει ανθρώπινο ενδιαφέρον, η συλλογή του μπορεί να λάβει χώρα ενώ το είδος βρίσκεται στη 
φύση. Παρόλο που αυτό απαιτεί μεγάλη εισροή ενέργειας, η απομάκρυνση προστατευόμενων ΘΦ 
επιτρέπει τη διαχείριση τους, στο περιβάλλον που αυτά αναπτύσσονται, και συνεπώς συμβάλλει στη 
διατήρησή τους. 
 
Η διατήρηση των ΘΦ μέσω της προστασίας τους, έχει επιπλέον και κοινωνική προοπτική. Παραδοσιακά, οι 
γυναίκες κατέχουν κυρίαρχο ρόλο σε δραστηριότητες μικροεπιχειρήσεων, που βασίζονται στα 
θεραπευτικά φυτά, καθώς είναι ευκολότερη η προσαρμογή τους στο πρόγραμμα εργασίας τους. Οι 
δραστηριότητες αυτές συχνά συμπεριλαμβάνουν την συλλογή και τη μεταφορά πρώτων υλών ΘΦ στην 
αγορά. 
 
Από άλλη οπτική, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων 
και δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης νέων και άπορων αγροτικών πληθυσμών. 
Η σημασία των παραδοσιακών γνώσεων για τα φυτά αυτά, είναι εμφανής από την ανάγκη που υπάρχει για 
«βίο-έρευνα», συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ιθαγενών, με σκοπό την αναγνώριση των χρήσεων 
της τοπικής χλωρίδας, καθώς και της αναγκαίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποιες 
φορές, υπάρχουν κοινωνικές πεποιθήσεις που ‘’διευκολύνουν’’ τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών. 
Ωστόσο, παρατηρείται μείωση στη χρήση των παραδοσιακών τροφίμων, επειδή η χρήση τους συνδέεται 
με την ανέχεια. Πολλά νοικοκυριά βασίζουν την διατροφή τους σε εμπορικά τρόφιμα για να αποφύγουν 
τον χαρακτηρισμό τους ως φτωχικά λόγω της χρήσης παραδοσιακών φυτικών τροφίμων. 
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3.6.4 Διατήρηση των ειδών μέσω της διαχείρισης των γενετικών πόρων και της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας 
 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό της γενετικής μεταβλητότητας χρησιμοποιούν συνήθως 
τρεις τύπους γενετικών δεικτών – τους μορφολογικούς, τους βιοχημικούς και τους μοριακούς. 

 Οι μορφολογικοί δείκτες (π.χ. το ύψος των φυτών, το σχήμα των φύλλων, το χρώμα, κλπ.). Είναι τα 
παλαιότερα και χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισμό της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας. Ωστόσο, δεν είναι ακριβείς, επειδή η έκφραση των γονιδίων υπό 
διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ποικιλία φαινοτυπικών 
χαρακτηριστικών στα άτομα. 

 Οι βιοχημικοί δείκτες (π.χ. περιεκτικότητα αλβουμίνης, τα είδη των ισοενζύμων ή η περιεκτικότητα 
αιθέριου ελαίου σε έναν μεμονωμένο οργανισμό) θεωρούνται επίσης ανακριβείς επειδή οι 
βιοχημικοί χαρακτήρες είναι αρκετά μεταβλητοί και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το 
περιβάλλον ενός ατόμου. 

 Οι μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1980 ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών ανασυνδυασμένου DNA. Οι μοριακοί δείκτες αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο για 
τον προσδιορισμό της γενετικής μεταβλητότητας. Η μεταβλητότητα που παρουσιάζεται μεταξύ των 
ατόμων σε επίπεδο DNA, είναι απόλυτη και δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 
Οι μοριακοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας έχουν ποικίλες ιδιότητες, μεταξύ των οποίων τα διάφορα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα. Επομένως, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κυρίαρχοι και συγκυρίαρχοι δείκτες· 
δείκτες με διαφορετική κάλυψη γονιδιώματος· δείκτες με διαφορετική εξειδίκευση, κόστος, ευκολία στην 
αναλυτική ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν κλπ. 
Παρά αυτήν την αφθονία, οι μοριακοί δείκτες παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για τη γενετική 
μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων, των πληθυσμών και των ποικιλιών. Έτσι, η χρήση τους είναι καθολική, 
όχι μόνο για τους φυτικούς αλλά και για όλους ζώντες οργανισμούς. 
 
Εντός αυτού του πλαισίου, οι μοριακοί δείκτες μπορούν να θεωρηθούν ως βασικά εργαλεία στην μελέτη 
των ΘΦ για: 

 Ταυτοποίηση των καλλιεργειών (τυπολόγηση DNA) και χαρτογράφηση του γονιδιώματος. 

 Έρευνα και αξιολόγηση της γενετικής σταθερότητας, της μεταβλητότητας και των σχέσεων. 

 Διαχείριση των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 
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 Μελέτη φυλογενετικών σχέσεων. 
 
Μεταξύ αυτών των πρακτικών εφαρμογών, η διαχείριση των γενετικών πόρων και η διατήρησή των ειδών, 
θεωρούνται ζωτικής σημασίας. 
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης των γενετικών πόρων, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση της 
διατήρησης της υπάρχουσας γενετικής ποικιλομορφίας των ειδών. Η αποτελεσματικότητα αυτής της 
διαδικασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες γενετικές πληροφορίες για το 
αναπαραγωγικό υλικό που μελετάται. 
 

 
 
 

Οι μοριακοί δείκτες παρέχουν άμεση γενετικές πληροφορίες για την ex-situ και την in-situ διατήρηση. Για 
την ex-situ συντήρηση, η απόκτηση των δεδομένων σχετικά με την ποικιλομορφία των ειδών είναι 
σημαντική. Για τους σκοπούς αυτούς, οι μοριακοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 Για την αναγνώριση πολύτιμων γενετικών παραλλαγών που εκπροσωπούνται ελλειπώς, στο 
δείγμα. 

 Για τον προσδιορισμό των πιστά αναπαραγόμενων προσθηκών και την παρακολούθηση των 
αλλαγών στη γενετική δομή, καθώς δημιουργούνται προσθήκες. 

 Για την αξιολόγηση της διαθέσιμης γενετικής ποικιλομορφίας για κάθε είδος. 

 Για την παροχή ακριβών και λεπτομερών πληροφοριών, συγκριτικά με εκείνες που προκύπτουν 
από τις κλασσικές αναλύσεις φαινοτυπικών δεδομένων. 

 Για τον γρήγορο προσδιορισμό των γνωρισμάτων και των ειδών. 
 
Από θεμελιώδους απόψεως, οι πληροφορίες που αποκτώνται από τη χρήση των μοριακών δεικτών, 
μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναγνώριση των χρήσιμων γονιδίων που περιέχονται σε μία 
γονιδιακή δεξαμενή. 
Τα μοριακά δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, παρέχουν βασικές πληροφορίες για τη δημιουργία 
των βασικών θέσεων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των γονιδίων με ακρίβεια. 
 
Για την ex-situ διατήρηση, οι μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται: 

 Στον προσδιορισμό της ταυτότητας ή/και της ομοιότητας των προσθηκών ή των ατόμων. 

 Στην μέτρηση της δομής της ποικιλομορφίας μεταξύ των ατόμων, των προσθηκών, των 
πληθυσμών και των ειδών, καθώς και στην ανίχνευση ενός συγκεκριμένου αλληλόμορφου ή μίας 
αλληλουχίας νουκλεοτιδίων σε μια ταξινομική ομάδα, μίας τράπεζας γονιδίων ή ενός πληθυσμού 
in-situ. 
 
 

3.6.5 Η διατήρηση μέσω της αειφόρου συγκομιδής 
 

Μια άλλη μέθοδος για τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών, είναι η αειφόρος συγκομιδή των 
τμημάτων τους, όπως η απομάκρυνση των ριζών και του φλοιού τους. Παραδείγματος χάριν, έχει 
αποδειχθεί ότι οι φλοιός των δέντρων είναι σε θέση να αναγεννηθεί, αν τοποθετηθεί λάσπη στην περιοχή 
από όπου αφαιρέθηκε. Στην πραγματικότητα, αυτή η μέθοδος επιτρέπει την επιβίωση των ειδών στον δικό 
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τους οικότοπο. Ωστόσο, η εφαρμογή της βιώσιμης συγκομιδής είναι δύσκολη, ειδικά στην περίπτωση που 
οι συλλέκτες των ΘΦ έχουν  ως κύριο σκοπό το κέρδος από την συλλογή και την πώληση των φυτών 
αυτών. Αν και η καλλιέργεια μπορεί να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση ενός είδους, υπάρχουν 
προβλήματα που εμφανίζονται κατά τις παρατεταμένες περιόδους που διαρκεί η διαδικασία. 
 
Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πωλητές των ΘΦ, όσον αφορά τη 
διατήρηση μέσω της συγκομιδής. Πολλοί άνθρωποι βασίζονται αποκλειστικά στην παραδοσιακή ιατρική. 
Οι λόγοι που προκαλούν υψηλά ποσοστά ανεργίας, αστικοποίηση, αποψίλωση των εκτάσεων για άλλες 
χρήσεις, όπως η γεωργία, και χαμηλού επιπέδου επίσημη εκπαίδευση, αποτελούν παράγοντες που 
οδηγούν στην υψηλή ζήτηση των θεραπευτικών φυτών. Όλα αυτά, συνδέονται με την υπερεκμετάλλευση 
των θεραπευτικών φυτών, ιδιαίτερα από συλλέκτες που σκοπός τους είναι η απόκτηση εισοδήματος. Η 
χρήση ακατάλληλων μεθόδων συλλογής των θεραπευτικών φυτών, έχει οδηγήσει σε μείωση του 
πληθυσμού πολλών ειδών θεραπευτικών φυτών, ενώ για άλλα είδη, μπορεί να αποτελέσει ακόμα και αιτία 
εξαφάνισής τους. 
 
Το εμπόριο των θεραπευτικών φυτών αποτελεί ένα σημαντικό τοπικό οικονομικό τομέα, που υπάρχει 
ενεργά σε πολλές χώρες. Η υπερβολική συγκομιδή των ΘΦ, και ιδιαίτερα των ριζών και των σπόρων, έχει 
ως αποτέλεσμα την μείωση της αναπαραγωγής ορισμένων ειδών. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως των 
γυναικών, κάνουν τη συγκομιδή και την πώληση των θεραπευτικών φυτών μια ελκυστική εναλλακτική 
λύση απόκτησης εισοδήματος για τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για τα θεραπευτικά φυτά 
είναι τόσο μεγάλη, που τελικά υπερβαίνει αυτό, το οποίο μπορεί να παρέχει η φύση. Τα μη συσκευασμένα 
θεραπευτικά φυτά που διατίθενται στις αγορές, συλλέγονται από τους πληθυσμούς της υπαίθρου, και σε 
συνδυασμό με την αυξημένη πίεση για την αποίκιση των περιοχών από  τους ανθρώπους, αυτό έχει 
οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών τοπικών ειδών. 
 

 
 
 

Η έλλειψη δημοφιλών θεραπευτικών φυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών τους στην αγορά. 
Εκτός από τις αυξημένες τιμές, προκύπτουν ταυτόχρονα και άλλα πρόσθετα προβλήματα, όπως η κακή 
ποιότητα του φυτικού υλικού, η ανεπαρκής σταθεροποίηση των προϊόντων και οι κακές συνθήκες 
εμπορίου. Εξαιτίας αυτών, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και ενδέχεται να απειλούν: 

 Τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με προβλήματα που μπορούν να προκληθούν σε άτομα 
που χρησιμοποιούν τα θεραπευτικά φυτά. 

 Την βιοποικιλότητα των θεραπευτικών φυτών, λόγω της υψηλής πίεσης που δέχονται από την 
αλόγιστη συγκομιδή τους. 

 Τον βιοπορισμό των ανθρώπων που βασίζονται στο εμπόριο των φυτών αυτών. 
 
Με τον τρόπο αυτό, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας θεραπευτικών φυτών εξαρτάται από την πλειοψηφία 
των πωλητών που χρησιμοποιούν το εισόδημα από την πώληση των φυτών αυτών, ως μέσο βιοπορισμού. 
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Υπάρχει η ανάγκη θέσπισης, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα επιτρέψουν στους πωλητές 
των θεραπευτικών φυτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. 
 

3.6.6 Η διατήρηση μέσω πρακτικών νομικής προστασίας και εκπαίδευσης 
 

Πέρα από την αειφόρο συγκομιδή και την καλλιέργεια, επηρεάζουν επίσης τη διατήρηση των ΘΦ, και οι 
πρακτικές νομικής προστασίας. 
Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη διατήρηση των πληθυσμών των θεραπευτικών φυτικών 
ειδών, εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ανεπιτυχείς. Ο λόγος της 
αποτυχίας αυτής, είναι η επιθετική συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι εισβάλλουν στις 
προστατευόμενες περιοχές και προκαλούν σημαντική ζημιά στα θεραπευτικά φυτά. 
 
Πέρα από τις κρατικές δράσεις για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στα απειλούμενα 
θεραπευτικά φυτά, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και μέτρα για τον περιορισμό της συλλογής των ΘΦ, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εξαφάνιση των άγριων φυτών. Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να 
χρειάζονται πολλές ακόμα προσπάθειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των συλλεκτών, προς τους 
κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί για την διατήρηση των θεραπευτικών φυτών. Παρόλο που τα υπουργεία 
γεωργίας ορισμένων χωρών είχαν παραχωρήσει κάποιες άδειες, ως μέτρο ελέγχου κατά της μη βιώσιμης 
συγκομιδής των θεραπευτικών φυτών, δεν ήταν ικανό να σταματήσει την παράνομη συλλογή των ειδών 
από το φυσικό τους περιβάλλον. 
 
Είναι απαραίτητη η θέσπιση νομικών περιοριστικών μέτρων για την ενίσχυση της διατήρησης των ΘΦ 
μέσω της ρύθμισης της πρόσβασης σε αυτά, καθώς και της απομάκρυνσής τους. Η ανάπτυξη και η 
εφαρμογή των εμπορικών κανονισμών που αφορούν την συγκομιδή και το εμπόριο των θεραπευτικών 
φυτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεων για την προστασία των βοτάνων, είναι 
μεγίστης σημασίας. 
Ο στόχος είναι, μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της περιορισμένης πρόσβασης στα 
θεραπευτικά φυτά (για την ενθάρρυνση των πιθανών οικονομικών ευκαιριών) και της διασφάλισης 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν, ότι η εκπαίδευση στον τομέα διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
αποτελούν πρωταρχική ανάγκη. Θα μπορούσε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μεθόδους, οι 
οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτικών ειδών. 
 
3.7 Δυναμική διατήρηση των απειλούμενων ΘΦ προσανατολισμένη προς την παραγωγή τους. 
 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, σχετικά με την εμπορική σημασία και την απειλούμενη κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται τα ΘΦ στην Ευρώπη, περίπου 150 είδη αναφέρεται ότι απειλούνται με εξαφάνιση, 
σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα λόγω της αλόγιστης συλλογής τους από το φυσικό περιβάλλον, του 
ακατάλληλου εμπορίου και της απώλειας του φυσικού τους περιβάλλοντος. Μερικά από τα απειλούμενα 
θεραπευτικά φυτά αντέχουν το ψυχρό κλίμα. Αυτά, είναι κατάλληλα είδη για καλλιέργεια και για την 
πιθανή παραγωγή των πρώτων υλών. 
 
Μέσω της παραγωγής των πρώτων υλών από τα ελεγχόμενα συστήματα καλλιέργειας, η οικονομική πίεση 
που ασκείται σε ορισμένα απειλούμενα φυτικά είδη θα μειωθεί, και επιπροσθέτως, θα εξασφαλιστεί ένα 
πρόσθετο εισόδημα για τους παραγωγούς αυτών των βοτάνων. 
Τα αποτελέσματα των επιτυχημένων προγραμμάτων και των πειραματικών σχεδίων δυναμικής 
διατήρησης των ΘΦ, πρέπει να ελέγχονται και σε μεγάλης κλίμακα πειραματικές συνθήκες, προτού  
ξεκινήσει η εκπαίδευση των παραγωγών για την καλλιέργεια των νέων θεραπευτικών φυτών. 
 
Το εμπόριο των ευρωπαϊκών θεραπευτικών φυτών έχει καθιερωθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά 
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παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία. Η κοινότητα διατήρησης των φυτών και 
του περιβάλλοντός τους, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και οι πλέον ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές 
απαιτούν φυτικά προϊόντα που στηρίζουν την αειφορία. Δυστυχώς, επί του παρόντος, λίγες είναι οι 
εταιρείες που ανησυχούν για την αειφορική και την ηθική προμήθεια των θεραπευτικών φυτικών υλικών. 
Σε γενικές γραμμές, η καλλιέργεια των ΘΦ αναφέρεται ως η μοναδική λύση. Πράγματι, υπάρχουν πολλά 
που πρέπει να ειπωθούν για την καλλιέργεια αυτών των φυτών, τόσο από εμπορικής όσο και από άποψη 
προστασίας των ειδών. Η καλλιέργεια δεν μπορεί να αποτελεί την μοναδική λύση στο πλαίσιο ενός 
σύνθετου εμπορίου πολλών εκατοντάδων ειδών, τα οποία έχουν συγκομιστεί κυρίως από το φυσικό τους 
περιβάλλον, παρέχοντας τα βασικότερα μέσα βιοπορισμού για μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Οι προσπάθειες για εξημέρωση των ειδών, συνοδεύονται από μέτρα που έχουν σκοπό την επίτευξη μίας 
βιώσιμης διαχείρισης για την ελεγχόμενη συγκομιδή αυτών από τον οικότοπο τους. 
Επισημαίνονται οι πιθανές στρατηγικές, που αποσκοπούν στην βιώσιμη απόκτηση των πρώτων υλών, και 
ορισμένες από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες της WWF-Ηνωμένου Βασιλείου και WWF-
Γερμανίας/TRAFFICEurope Γερμανίας. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών και ο εξειδικευμένος στόχος της, τα ΘΦ· 

 Η Παγκόσμια Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών της Συνθήκης για τη Βιοποικιλότητα(Convention 
on Biological Diversity CBD). 

 Ομάδα εργασίας ECP/GP για Φαρμακευτικά και τα Αρωματικά φυτά. 
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