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Βοτανικό Μουσείο
 ■ Διαφυλάσσει τις συλλογές  
φυτικού υλικού προς όφελος  
της επιστημονικής έρευνας  
και της κοινωνίας.

 ■ Συγκεντρώνει πρωτογενή στοιχεία 
για την απόκτηση και τη διεύρυνση 
των γνώσεων για την Ελληνική 
χλωρίδα.

 ■ Διαφυλάσσει, ερμηνεύει  
και προβάλλει τη φυσική  
και την πολιτισμική κληρονομιά  
της Ελλάδας.

 ■ Συμβάλλει στη γνώση,  
την κατανόηση και τη διαχείριση 
του φυσικού και πολιτισμικού 
αποθέματος της Ελλάδας



Γνωρίστε τον κόσμο  
των Φυτών 
Στο Βοτανικό Μουσείο  
του Πανεπιστημίου Πατρών 
φυλάσσεται ένα μοναδικό 
απόθεμα βιοποικιλότητας 
και γενετικών πόρων της 
χλωρίδας της Ελλάδας. 

Εδώ συντηρούνται 
περισσότερα από 100.000 
φυτικά δείγματα που 
αποτελούν το 88% των 
οικογενειών και το 84% 
των γενών της Ελληνικής 
Χλωρίδας. 

Σκοπός του Μουσείου  
είναι η συλλογή και  
η συστηματική μελέτη  
του φυτικού πλούτου  
της Ελλάδας, καθώς και  
η υποστήριξη της έρευνας 
και της εκπαίδευσης στους 
ποικίλους κλάδους της 
Επιστήμης των Φυτών. 

Έκθεση για την Ελληνική Χλωρίδα 
στο Βοτανικό Μουσείο Πατρών
Ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί στις τρεις αίθουσες 
του Μουσείου, όπου έχουν αναπτυχθεί οι εξής θεματικές 
ενότητες: 

Ι. Η Ιστορία εξερεύνησης της Χλωρίδας της Ελλάδας από 
διάσημους Βοτανικούς της Ελλάδας και της Ευρώπης από 
τον 18ο έως τον 20ο αιώνα, με ενδιαφέροντα στοιχεία για τις 
δράσεις εξερεύνησης της ελληνικής χλωρίδας. Διαδικασία 
συλλογής φυτών, επεξεργασίας φυτικών δειγμάτων, 
τεκμηρίωση της φυτικής συλλογής, αποξηραμένο φυτικό 
υλικό και διατήρησή του σε ερμπάρια (herbaria)

ΙΙ. Βιοποικιλότητα στον πλανήτη Γη 
και στην Ελλάδα, αναλογίες και 
ανομοιότητες. Οικότοποι 
και Οικοσυστήματα 

στην Ελλάδα (στα 
όρη, στα νησιά, στους 
υγροτόπους, στις παράκτιες 
περιοχές), ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών τους 
και της σημασίας τους. 
Η διαχρονική παρουσία 
του ανθρώπου και η 
Βιοποικιλότητα στην 
Ελλάδα. Η χλωρίδα της 
Ελλάδας, ένας μοναδικός 
φυσικός πλούτος, ένα μοναδικό Μεσογειακό και παγκόσμιο 
απόθεμα. Τα αποξηραμένα φυτά και τα φυτά στη φύση. 
Παραδείγματα φυτών στο Βοτανικό Μουσείο (herbarium).

ΙΙΙ. Θέματα εξειδικευμένα και 
εφαρμοσμένα για την φυτική 
ποικιλότητα της Ελλάδας:  
α) Ενδημικά είδη, β) Σπάνια  
και Aπειλούμενα είδη,  
γ) ξενικά και εισβλητικά είδη,  
δ) αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά, ε) τα 10 σημαντικότερα 
οφέλη από την χλωρίδα και την 
ποικιλότητά της, ζ) τι κάνουν 
οι επιστήμονες των φυτών 
(βοτανικοί) κατά την εξερεύνηση 
της φύσης;
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1. Οι καλαμιώνες
2. Οι παρόχθιες ζώνες

3. Τα αλόφυτα
4. Τα φρύγανα στις ξηρές  

μεσογειακές συνθήκες
5. Τα φυτά στις ακτές


