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Titel: Der griechische Bergtee vom Verschwinden bedroht 
 
Auszugsweise Uebersetzung 
Die Ausbeutung des griechischen Bergtees (Sideritis) hat unkontrollierte Ausmasse angenommen 
mit dem Resultat, dass Wissenschaftler der Universität Thessaloniki und der Landwirtschafts-
organisation ELGO-DIMITRA die Ergreifung von Massnahmen fordern, wie sie bei illegalem 
Holzschlag angewandt werden. 
Eine Veröffentlichung der Zeitung „Kathimerini“ berichtet, dass organisierte Banden unzählige 
Berghänge im ganzen Land durchkämmen und illegalerweise wilden Bergtee sammeln in solchem 
Mass, dass die Ausrottungsgefahr bereits absehbar ist. 
Hauptsächliche Einsatzgebiete dieser Banden sind der Peloponnes, Kreta (Tee namens „Malotira“), 
Zentral- und Nordgriechenland. 
Es wird angeführt, dass mit wildem Bergtee kein Handel betrieben werden darf und dass sein 
Sammeln nur für den häuslichen Eigenbedarf erlaubt ist. Viele Forstämter haben hierzu 
Regelungen erlassen, welche die Sammelmenge und die Zeitspanne festsetzen. 
 
Anmerkung Redaktion Sparta Natura 
Am Ende folgt noch eine Erläuterung, zur Vorbeugung welcher Krankheit der griechische Bergtee 
hauptsächlich getrunken wird.  
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Το ελληνικό τσάι του βουνοφ κινδυνεφει με εξαφάνιση 

Περιβάλλον Ενζργεια Οικολογία: 

Ανεξζλεγκτεσ διαςτάςεισ λαμβάνει θ εκμετάλλευςθ του ελλθνικοφ τςαγιοφ του βουνοφ (Sideritis) 
με αποτζλεςμα επιςτιμονεσ του ΑΠΘ και του Σμιματοσ Αρωματικϊν Φαρμακευτικϊν Φυτϊν του 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ να ςυςτινουν μζτρα αντίςτοιχα με εκείνα για τθν λακροχλοτομία. 
Όπωσ αναφζρει δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ “Κακθμερινι”οργανωμζνεσ ομάδεσ που ςυλλζγουν 
και πωλοφν αυτοφυι φυτά από όλθ τθ χϊρα χτενίηουν δεκάδεσ βουνοπλαγιζσ όπου φυτρϊνουν 
είδθ ελλθνικοφ τςαγιοφ και το ςυλλζγουν παράνομα ςε τζτοιο βακμό που είναι ορατόσ πλζον ο 
κίνδυνοσ εξαφάνιςισ του. 
Κφριεσ περιοχζσ δράςθσ των ομάδων αυτϊν είναι θ Πελοπόννθςοσ, θ Κριτθ (μαλοτιρα), αλλά και 
θ βόρεια και κεντρικι Ελλάδα όπου βουνά όπωσ ο Γράμμοσ, ο Βόρασ, αλλά και ο Ολυμποσ, ζχουν 
χάςει ςθμαντικό μζροσ από το απόκεμά τουσ ςε τςάι του βουνοφ. 
Σο τςάι του βουνοφ κινδυνεφει επίςθσ από τθ βοςκι, όπωσ δείχνει το παράδειγμα του όρουσ 
Φαλακροφ. 
θμειϊνεται πωσ το τςάι του βουνοφ δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 
παρά προορίηεται αποκλειςτικά για οικιακι χριςθ. Μάλιςτα, πολλά δαςαρχεία ζχουν εκδϊςει 
ρυκμιςτικζσ διατάξεισ που κακορίηουν τισ ποςότθτεσ και τον χρόνο ςυλλογισ. 
Σο ελλθνικό τςάι βρίςκεται ψθλά ςτον κατάλογο τθσ πυραμίδασ των αρωματικϊν φαρμακευτικϊν 
φυτϊν που αυτοφφονται ςτθν Ελλάδα. Αν και από αυτό παραςκευάηεται το πιο διαδεδομζνο 
ελλθνικό αφζψθμα, καλλιεργείται ςε ελάχιςτεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ (κυρίωσ ςτθ Βρφναινα 
Μαγνθςίασ και αλλοφ ςε μικρότερεσ εκτάςεισ). 
Μάλιςτα, το ελλθνικό τςάι του βουνοφ και ςυγκεκριμζνα θ ποικιλία sideritis scardica που 
ςυναντάται ςτθ Μακεδονία κεωρείται ότι ζχει θασμαηοσργές ιδιόηηηες για ηην ανηιμεηώπιζη 

ηης αζθένειας Αληζτάιμερ θ οποία προκαλεί εκφυλιςμό των εγκεφαλικϊν κυττάρων. 
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