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Στα πλαίσια του έργου «Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean» (http://www.medislandplant.eu/) (2011-2014)υλοποιούνται διάφορες δράσεις µε κύριο στόχο την άµεση ‘εκτός τόπου’ (ex situ) διατήρηση 900περίπου απειλούµενων αυτοφυών

ειδών στα µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου: Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρο, Κορσική, Κρήτη, Μαγιόρκα Στο έργο συµµετέχουν επτά τράπεζες γενετικού υλικού, έξι από τις οποίες εδρεύουν στα έξι παραπάνω νησιά και η Τράπεζα Σπερµάτων των Royal Botanic Gardens
Kew. Η κύρια χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από το ίδρυµα MAVA Foundation.
Στην Κρήτη, το έργο υλοποιείται από την Τράπεζα Σπερµάτων της Μονάδας ∆ιατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ και έχει δηµιουργηθεί ένας κατάλογος µε περίπου 200είδη-στόχο (είδη περιλαµβανόµενα σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Ερυθρούς καταλόγους ή

είδη των οποίων οι πληθυσµοί στην Κρήτη απειλούνται µε εξαφάνιση). Η επιλογή των ειδών καθώς και όλες οι δράσεις για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των σπερµάτων υλοποιούνται µε βάση µεθοδολογίες που έχουν συλλογικά αναπτυχθεί µεταξύ των

εταίρων. Στη διάρκεια των δύο περίπου χρόνων του έργου, στην Κρήτη έχουν συλλεχθεί και αποθηκευθεί σπέρµατα από περίπου 100 είδη και είναι σε εξέλιξη πειράµατα φυτρώσεων για τη δηµιουργία πρωτοκόλλων φύτρωσης. Ταυτόχρονα, εκπονούνται δύο

µεταπτυχιακές διατριβές (M.Sc.)µε σχετικό θέµα και υλοποιούνται διάφορες δράσεις έρευνας, συνεργασίας και δικτύωσης.

Conservation of endangered native plant species of the Mediterranean islands – the case of Crete. Fourn araki C. (1), Markaki E. (1), Kokkinaki A. (1), Gotsiou P. ( 1) (1) Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), P.O.Box 85, 73 100 Chania, Crete, 
Greece, flora@maich.gr

The main goal of the project “Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean” (http://www.medislandplant.eu/) (2011-2014) is the urgent ‘ex situ’ conservation of ~900 endangered native plant species in the main islands of the Mediterranean: Sicily,
Sardinia, Cyprus, Corsica, Crete, Majorca. Seven gene banks participate in the project: six residing in the above islands and the Seed Bank of the Royal Botanic Gardens Kew. The mainfunder of the project is MAVA Foundation.
In Crete, the project is implemented by the Seed bank of the Mediterranean Plant Conservation Unit of MAICh and a list of approximately 200 target plant species has been elaborated (some species included in European and international Red lists and some species
threatened with extinction in Crete). The selection of target species and all other activities for seed collection, curation and storage, are implemented on the basis of commonly developed methodologies among the project partners. Duringthe two first years of the project
in Crete, seeds from ~100 species have been collected and stored, while germination experiments are in progress for elaborating germination protocols. At the same time, two M.Sc. postgraduate theses with related subject are underway alongwith various other research,
cooperation and networking activities.

Τα 6 µεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου: 
Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρος, Κορσική, Κρήτη, Μαγιόρκα, 

συµµετέχουν στο έργο 
«Ensuring the survival of endangered plants in the 

Mediterranean» 
Πρόκειται για µια συνεργασία επτά τραπεζών γενετικού 

υλικού, έξι από τις οποίες εδρεύουν στα έξι νησιά και της 
Τράπεζας Σπερµάτων των Royal Botanic Gardens Kew. Από 
την Κρήτη, συµµετέχει η Τράπεζα Σπερµάτων της Μονάδας 

∆ιατήρησης Μεσογειακών Φυτών του Μεσογειακού 
Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ).

Σκοπός

Να εξασφαλιστεί η διατήρηση απειλούµενων αυτοφυών ειδών σε 6 Μεσογειακά 
νησιά µε δράσεις ex situ (εκτός τόπου) διατήρησης
Ειδικοί στόχοι
�Η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ τραπεζών γενετικού υλικού για την ex situ
διατήρηση απειλούµενων φυτών στην περιοχή της Μεσογείου
�Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σχεδιασµού συλλογών ο οποίος θα δίνει 
προτεραιότητα σε απειλούµενα είδη
�Η άµεση διατήρηση 900 φυτικών taxa σε τράπεζες σπερµάτων
�Η ενίσχυση των δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης µέσω της µελέτης 
των 900 φυτικών taxa και της δηµοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων
�Η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και του γνωστικού πεδίου του 
προσωπικού που ασχολείται µε τη διατήρηση των φυτών στα Μεσογειακά νησιάΑγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). προσωπικού που ασχολείται µε τη διατήρηση των φυτών στα Μεσογειακά νησιά

∆ιάρκεια

3 έτη (2011-2014)

Κύριος χρηµατοδότης
Ίδρυµα MAVA Foundation

Εταίροι

1. The Royal Botanic Gardens, Kew (Ηνωµένο Βασίλειο)
2. Jardi Botanic de Soller (Μαγιόρκα)
3. Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (Κρήτη)
4. Conservatoire Botanique national de la Corse, Corte 
(Κορσική)
5. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Κύπρος)
6. Centro Conservazione Biodiversita, Università di Cagliari 
(Σαρδηνία)
7. The Department of Biological, Geological and 
Environmental Sciences,  University of Catania (Σικελία)

∆ράσεις

�∆ηµιουργία ενός σχεδιασµού συλλογών για την περιοχή της Μεσογείου:
•Ιεράρχηση ειδών στόχων για άµεση ex situ διατήρηση: ενδηµικά είδη, κινδυνεύοντα είδη και είδη απειλούµενων οικότοπων, είδη
των οποίων δεν υπάρχουν αποθηκευµένα σπέρµατα σε τράπεζες σπερµάτων, πληθυσµοί στα όρια της περιοχής κατανοµής του
είδους

•Ταυτοποίηση και επιλογή περιοχών και πληθυσµών για συλλογή
•Συµφωνία µεταξύ των εταίρων για επικαλύψεις στις συλλογές ειδών, δηλαδή για είδη που φύονται σε περισσότερα του ενός από
τα 6 νησιά
�Υλοποίηση του σχεδιασµού συλλογών:
•Συλλογή υψηλής ποιότητας σπερµάτων και σχετικών δεδοµένων για 900 φυτικά taxa µέσα σε 3 έτη
•Συλλογή σπερµάτων σύµφωνα µε εθνικές και διεθνείς οδηγίες και το πρωτόκολλο του ENSCONET, http://ensconet.maich.gr/
(ENSCONET 2009a)
•Κοινές εξορµήσεις των εταίρων για συλλογές σπερµάτων
�Χειρισµός και αποθήκευση των σπερµάτων:
•Χειρισµός και αποθήκευση συλλογών σπερµάτων από καθένα από τα 6 νησιά σε τοπική τράπεζα σπερµάτων και εφεδρική

αποθήκευση σε δεύτερη τράπεζα (ENSCONET 2009b)
•∆ιεξαγωγή εργαστηριακών πειραµάτων φύτρωσης για όλα τα συλλεγµένα είδη.
•∆ιάθεση δεδοµένων στην ENSCOBASE, http://enscobase.maich.gr/
•Έρευνα και διάχυση των πληροφοριών για τα 900 συλλεγµένα φυτικά taxa για δράσεις διατήρησης και αποκατάστασης
•Παροχή εκπαίδευσης για τη συλλογή και τον χειρισµό σπερµάτων σε προσωπικό και φοιτητές
•Εκπαίδευση και ερευνητικές εργασίες ανώτερου επιπέδου (PhD και MSc)
�∆ικτύωση:
•∆ηµιουργία δικτύου διατήρησης για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εµπειριών και ιδεών

Το έργο στην Κρήτη στα δύο πρώτα χρόνια
� Για την Κρήτη ο σχεδιασµός συλλογών είναι για περίπου 150 taxa από έναν κατάλογο περίπου 200 taxa. Τα κριτήρια προτεραιότητας που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του καταλόγου είναι τα
εξής:
� Απειλούµενα είδη τα οποία φύονται στην Κρήτη και περιλαµβάνονται στα Βιβλία Ερυθρών ∆εδοµένων των Απειλούµενων φυτών της Ελλάδας (Phitos et al. 1995, Φοίτος και συν. 2009)
� Τοπικά απειλούµενα φυτά της Κρήτης: κυρίως είδη που αντιπροσωπεύονται από έναν ή δύο πληθυσµούς στο νησί και απειλούνται µε εξαφάνιση, σύµφωνα µε πρόσφατες δηµοσιεύσεις (Bergmeier
2011)
� Κοινά είδη που χρησιµοποιούνται παραδοσιακά στην Κρήτη (κυρίως αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, βρώσιµα αυτοφυή είδη)
� Είδη απειλούµενων παράκτιων οικοτόπων

http://www.medislandplant.eu/
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� Έχουν πραγµατοποιηθεί συλλογές για περίπου 100 taxa και είναι σε εξέλιξη εργαστηριακά πειράµατα φύτρωσης (σε διάφορες συνθήκες θερµοκρασίας και φωτισµού) για τη δηµιουργία πρωτοκόλλων
φύτρωσης.
� Στα πλαίσια του έργου πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας µε εξειδικευµένα θέµατα σχετικά µε την ex situ διατήρηση, καθώς και κοινές εξορµήσεις µεταξύ των εταίρων του έργου για συλλογές
σπερµάτων στα διάφορα νησιά.
� Για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 το έργο χρηµατοδοτεί 2 µεταπτυχιακές (MSc) διατριβές:
1) 'An ecophysiological study of germination and dormancy by researching germination in eight native plant species of Crete Island, Greece and an effort to improve MAICh seed bank database by the
creation of a software (introducing spatial information and visualization in the search engine)' στο Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος του ΜΑΙΧ
2) 'Molecular characterization of secondary dormancy in the annual taxon Silene integripetala subsp. greuteri' στο Πρόγραµµα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του ΜΑΙΧ

Φυτό και σπέρµατα 
Sideritis syriaca 
subsp. syriaca

Φυτό και σπέρµατα 
Cerastium scaposum Φυτό και σπέρµατα 

Arum idaeum Φυτό και σπέρµατα 
Securigera globosa


