
ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

ΣΗ ΑΝΔΡΟΤ 
 

Άννα Πολίηη 
Γεωπόνος – Βιοηετνολόγος 

Πηστιούτος Γεωπονικού Πανεπιζηημίοσ 
Αθηνών 



 Χλωριδική ποικιλόηηηα:  

όια ηα δηαθνξεηηθά θπηηθά 

είδε πνπ ππάξρνπλ ζε κηα 

πεξηνρή 

 

 Η Άνδρος έτει: 

o Πινύζην πδξνινγηθό 

δίθηπν 

o Σέζζεξηο νξεηλνύο όγθνπο 

κε κέγηζην ύςνο 994 m 

o Ήπηνη ρεηκώλεο – δξνζεξά 

θαινθαίξηα 

o ΔΘΔ: 15,42 νC 

o Δηήζην ύςνο βξνρήο: 500-

600 mm 

 

 

 



 Βξάρηα από ζρηζηόιηζν 

δηαθόξσλ ηύπσλ θαη κε 

δηαθνξεηηθό βαζκό 

απνζάζξσζεο 

 Έδαθνο: ππνθίηξηλν ελώ 

ζε βαζύηεξεο πεξηνρέο 

εξπζξό 

 Έθηαζε: 380 Km2 

 

Φπηηθό πινύην ηνπ 

λεζηνύ 



ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΙΚΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 πιινγή θπηηθώλ 
δεηγκάησλ κε όια ηνπο 
ηα κνξθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά:  

 Ρίδα 

 Βιαζηό 

 Φύιια 

 Άλζε 

 Καξπνύο 

 Απνμήξαλζε ησλ 
δεηγκάησλ 

 Πξνζδηνξηζκόο 
ζύκθσλα κε ηηο θιείδεο  



ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΑ 

 1933: Μαιαθαηέ παξνπζίαζε ηελ 1ε δεκνζίεπζε κε 

ζπιινγέο ησλ Heldreich θαη Sartori θαη 

πεξηειάκβαλε 500 taxa. 

 1934: Diapoulis πξόζζεζε λέα είδε ζηε ιίζηα αιιά 

ακθηζβήηεζε θαη ηελ ύπαξμε θάπνησλ από απηώλ 

 1943: Rechinger ζην έξγν Flora Aegaea 

ζπγθέληξσζε όιεο ηηο αλαθνξέο  

 2007: νη Snogerup πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

εκπεξηζηαησκέλε ζπιινγή πνπ δηήξθεζε 31 

ρξόληα, από ην 1964 έσο ην 1995, θαη θαηέγξαςε 

1055 taxa 



 Σα πεξηζζόηεξα θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Άλδξν αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο : 

 Compositae (καξγαξίηεο) 

 Leguminosae (ηξηθύιιηα θαη ςπραλζή) 

 Gramineae (αγξσζηώδε) 

 Liliaceae (βνιβώδε) 

 Orchidaceae (νξρηδέεο) 

 Οη νηθνγέλεηεο απηέο απνηεινύληαη από πνιιά είδε 

θαη ππνείδε όπνηε δελ είλαη παξάμελν όηη 

εκθαλίδνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ζην λεζί καο 



ΥΑΜΟΦΤΣΙΚΗ ΥΛΩΡΙΓΑ 

 Φπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ 

 Έρνπλ κεγάιν ξηδηθό ζύζηεκα γηα: 

 ηήξημε 

 Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ 

 Έρνπλ ζθιεξόηεξα θαη κηθξόηεξα θύιια γηα λα 

ειαρηζηνπνηνύλ ηηο απώιεηεο λεξνύ 

 Άλζηζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα 

ραζκνθπηηθά είδε είλαη ελδεκηθά 

 



ΥΑΜΟΦΤΣΙΚΗ ΥΛΩΡΙΓΑ 

  Carum multiflorum 

 Erysimum senoneri 

 Centaurea laconica ssp. lineariloba  

 Campanula sartorii 
Carum multiflorum 

Erysimum senoneri(θση.: Ηιίαο 

Πνιέκεο) 

 

Centaurea laconica ssp. 

lineariloba (θση.: Ηιίαο Πνιέκεο) 
Campanula sartorii 



ΦΡΤΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ 

 Μηθξνί ζάκλνη κε κηθξά θαη αγθαζσηά θύιια 

 Αλζίδνπλ ηελ άλνημε -θαινθαίξη 

 Αληέρνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη μεξαζία 

 Παξνπζηάδνπλ επνρηθό δηκνξθηζκό  

 

 

Μεγάια θύιια ην ρεηκώλα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε κηθξά θαη 

ρλνπδσηά ην θαινθαίξη  

 

 

εμνηθνλόκεζε λεξνύ 



ΦΡΤΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ 

 Sarcopoterium spinosum (αζηνηβίδα) 

 Centaurea spinosa 

 Corydothymus capitatus (ζπκάξη) 

 Salvia fruticosa (θαζθνκειηά) 

 Satureja thymbra (ζξνύκπη) 

 

Sarcopoterium spinosum 

Centaurea spinosa Corydothymus capitatus Salvia fruticosa  



ΣΑ ΤΠΔΡΒΟΚΗΜΔΝΑ ΔΓΑΦΗ ΤΝΑΝΣΑΜΔ ΚΤΡΙΩ: 

 

 Quercus coccifera (βειαληδηά) 

 Spartium junceum (αζπαξηηά) 

 Ballota acetabulosa (ιπρλαξάθη) 

 Cistus creticus (ιαδαληά) 

 Cistus salviifolius (ιαδαληά) 

 

Cistus creticus 

Spartium junceum 

Ballota acetabulosa 



ΜΑΚΚΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

 Αείθπιινη πιαηύθπιινη ζάκλνη 

 Γεκηνπξγνύλ ππθλέο, ζπρλά αδηαπέξαζηεο 

ζπζηάδεο 

 Έρνπλ ύςνο ζπλήζσο 1-2 m 

 Βξίζθνληαη ζηνλ Ακόινρν, ζηε Βνπξθσηή, ζηα 

Γηπνηάκαηα θαη ζην Μέζα Βνπλί 

 Μηθξή εμάπισζε ιόγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο 



ΜΑΚΚΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

 Arbutus unedo (Κνπκαξηά) 

 Erica arborea (Ρείθη) 

 Myrtus communis (Μπξηηά) 

 Laurus nobilis (Γάθλε) 

 Quercus ilex (Αξηά) 

 

 

Quercus ilex 

Erica arborea 

Arbutus unedo  

Myrtus communis Laurus nobilis  



ΓΑΙΚΑ ΔΙΓΗ 

 Παξαηεξνύληαη ζηηο πεξηνρέο: 

Απνίθηα, ηεληέο, Άξλε, 

ηξαπνπξηέο αιιά θαη θαηά 

κήθνο ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ 

όξνπο Ράρε 

 Κύξηνη εθπξόζσπνη είλαη ηα  

 Acer 

sempervirens(αζθέληακνο) 

  Platanus orientalis(πιάηαλνο) 

 Quercus coccifera(βειαληδηά) 

 

 

Acer sempervirens 

Platanus orientalis 

Quercus coccifera 



ΓΑΙΚΑ ΔΙΓΗ 

 

 Τπάξρνπλ όκσο θαη 

δαζηθά μη ασηότθονα 

όπσο ηα  

 Ceratonia 

siliqua(θνπληνπξηδηά) 

  Junglans regia 

(θαξπδηά) 

 Pinus halepensis θαη P. 

pinea (πεύθα) 

 

Ceratonia siliqua 

Junglans regia 

Pinus halepensis 



ΠΑΡΑΡΔΜΑΣΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

 
 Τδξόθηια θπηηθά είδε  

 Platanus orientalis (Πιάηαλνο) 

  Alnus glutinosa (θιήζξν)  

 Populus alba (Λεύθεο)  

 Nerium oleander (Πηθξνδάθλε) 

 Melissa officinalis (Μέιηζζα) 

  αξθεηά είδε ηνπ γέλνπο Mentha 

 

Nerium oleander Melissa officinalis 



ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

 Φπηά αλζεθηηθά ζηελ αιαηόηεηα (ηόληα Na θαη Cl) 

 

 

 Σηραηηγική αποθσγή: είζνδν ηνπ αιαηηνύ θαη 

απέθθξηζε από ζπγθεθξηκέλνπο αιαηώδεηο αδέλεο 

 Σηραηηγική ανθεκηικόηηηας: έρεη κεραληζκό ξύζκηζεο 

ησλ επηπέδσλ ησλ αιάησλ ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη 

 



ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

 
 Elymus farctus 

  Ammophila arenaria 

  Pancratium maritimum (Κξηλάθη ηεο 

ζαιαζζζαο) 

 Euphorbia paralias 

 

Elymus farctus Ammophila arenaria Pancratium maritimum 

Euphorbia paralias 



ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ 

Medicago marina Otanthus maritimus  

 Medicago marina (Θαιάζζηα 

κεδηθή) 

 Otanthus maritimus 



ΔΝΓΗΜΙΚΑ ΦΤΣΑ 

 Φπηηθά είδε πνπ παξνπζηάδνληαη κόλν ζε κηα 

πεξηνρή 

 ηελ Άλδξν ππάξρνπλ 2 ηνπηθά ελδεκηθά  



ΣΟΠΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Ferulago sartorii  

 εμαπιώλεηαη κόλν ζηελ 
βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 
όξνπο Γεξαθόλεο αλάκεζα ζην 
ρσξηό Βξαρλνύ θαη ζην 
Μνλαζηήξη ηεο Μνλήο 
Παλαρξάληνπ.  

 Μεγάιν θπηό πνπ θέξεη θύιια 
κε πνιύ ζηελνύο ινβνύο θαη 
ζπρλά θέξεη αξθεηά ζθηάδηα 
πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα 
θαηαζθεπή ζαλ ζθηάδην ζε ηξία 
βήκαηα θαη θέξνπλ πεξίβιεκα 
από αθέξαηα θύιια 

 



ΣΟΠΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Serapias cycladum  

 έρεη βξεζεί κόλν ζην λόηην ηκήκα ηεο Άλδξνπ, κε 

βνξεηόηεξε ηνπνζεζία εγθαηαιεηκκέλνπο αγξνύο 

αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ Ληβάδεηα 

 Πξόθεηηαη γηα κηα 

όκνξθε νξρηδέα, ε 

νπνία αλζνθνξεί ηνλ 

Μάην ζπλήζσο ζε 

κέξε πνπ 

θπξηαξρνύληαη από 

αγξσζηώδε θαη 

δηάζπαξηνπο ζάκλνπο 
 

Serapias cycladum  



ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Trifolium andricum 

 Πξόθεηηαη γηα ηξηθύιιη κε 
αλνηθηόρξσκα ξνδ-άζπξα 
άλζε θαη ζρεκαηίδεη κεγάιεο 
ζπζηάδεο.  

 πλήζσο έρεη ύςνο 30- 50 cm,  

 Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζην 
αλαηνιηθό θαη λόηην κέξνο ηεο 
Άλδξνπ θαζώο θαη ζηε Σήλν 

 ε κεγάινπο πιεζπζκνύο 
κπνξεί λα βξεζεί ζην θάζηξν 
πνπ βξίζθεηαη ζην λεζάθη ιίγν 
έμσ από ηελ πόιε ηεο Άλδξνπ. 

Trifolium andricum 



ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Campanula sartorii  

 Βξίζθεηαη ζε ηνπνζεζίεο κε 

ζρηζηνιηζηθνύο βξάρνπο θαη 

γθξεκλνύο ζε κεξηθώο ή 

πεξηζζόηεξν ζθηεξά κέξε 

 ε παξόκνηα κέξε θύεηαη θαη 

ζηε Σήλν 

 Παξάγεη πνιιά ιεπθά 

ινπινύδηα από λσξίο ηνλ 

Ινύλην έσο ηνλ Ινύιην Campanula sartorii  



ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Dianthus fruticosus 

subsp.fruticosus  

 

 Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

Υαιθνιηκηώλα – απνζήθεο 

θαη ζε θάπνηα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ  

 

Dianthus fruticosus 

subsp.fruticosus  



ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Crocus cartwrighitianus (Ο θξόθνο ηνπ Καξηξάτη)  

 Ο άγγινο πξόμελνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Καξηξάηη 
έζηεηιε έλα ηέηνην θξόθν από ηελ Σήλν ζηνλ βνηαλνιόγν 
Υέξκπεξη, ν νπνίνο γηα λα ηηκήζεη ηνλ πξόμελν έδσζε ζην 
θπηό η’ όλνκά ηνπ 

 Δλδεκηθόο Γπηηθήο Κξήηεο, Κπθιάδσλ θαη Αηηηθήο 

 Αλζίδεη Οθηώβξην-Γεθέκβξην 

 Άγξηνο πξόγνλνο ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ, ιίγν κηθξόηεξνο 

 

 Χρήζη 

 άξηπκα 

 θάξκαθν  

 ρξσζηηθή ύιε πνπ δίλεη έλα πνιύ ιακπεξό θίηξηλν ρξώκα. 

 

 Crocus laevigatus (Ο ιείνο θξόθνο)  

 Δλδεκηθόο ηεο Νόηηαο Διιάδαο. 

 Αλζίδεη θζηλόπσξν-ρεηκώλα 

 

Crocus cartwrighitianus 
θση.: Ηι.Πνιέκεο  

Crocus cartwrighitianus 
θση.: Ηι.Πνιέκεο  



ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ 

 Fritillaria ehrhartii 

 ελδεκηθό Δύβνηαο, Βόξεησλ Κπθιάδσλ 

(Άλδξνο, Σήλνο, ύξνο) θαη πνξάδσλ 

 Αλζίδεη Φεβξνπάξην – Απξίιην 

 

 Galanthus icariae ssp. Snogerupii 

 Δλδεκηθό θύξνπ, Άλδξνπ, Νάμνπ 

 Πνιπεηέο πώα κε βνιβό 

 Αλζίδεη Φεβξνπάξην- Μάξηην 

 

 πάληα είδε κε θαιισπηζηηθή αμία 

Fritillaria ehrhartii 
θση.:Ηι. Πνιεκεο 

Galanthus icariae ssp. Snogerupii 
θση.:Ηι.Πνιεκεο 



ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 

 Paeonia mascula ssp. 
Hellenica (Πααηώληα ε 
αξξελσπή ππνείδνο 
ειιεληθή) 

 

 Καηαλέκεηαη ζηελ Κεληξηθή 
Διιάδα, ηελ Πεινπόλλεζν 
θαη ηελ Άλδξν  

 Αλζίδεη από ηα κέζα 
Απξηιίνπ 

 Καιισπηζηηθή αμία 
Paeonia mascula ssp. Hellenica 
θση. :Γ. Σδαλνπδάθεο 



ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 

 Listera ovata  

 Παξνπζηάδεηαη ηελ άλνημε 
ζηελ βόξεην- αλαηνιηθή 
θνξπθνγξακκή ηνπ όξνπο 
Κνπβάξα.  

 Δίλαη δηάζπαξην ζηα βνπλά 
ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο θαη 
βξίζθεηαη επίζεο ζηελ Κξήηε 
θαη ζε κεξηθά κεγάια λεζηά 
ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Αθόκα 
είλαη παξόλ ζηελ Δύβνηα αιιά 
δελ είλαη παξόλ ζε άιια λεζηά 
ησλ Κπθιάδσλ 
 
 

Listera ovata  



ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ 

ΚΤΚΛΑΓΔ 

 Ophioglossum vulgatum  

 

 Παξνπζηάδεηαη ζηελ Άλδξν 

θαη ζηε Νάμν θαζώο θαη ζε 

όιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα 

 

 
Ophioglossum vulgatum  



ΦΤΣΑ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΑΞΙΑ.. 

 Hypericum perforatum (βάιζακν, Τπεξηθόλ ην 

δηάηξεηνλ) 

 

 Δπνπισηηθό πιεγώλ 

 Γηνπξεηηθό 

 Δκκελαγσγό 

 Αληηππξεηηθό 

 

Hypericum perforatum  



ΦΤΣΑ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΑΞΙΑ.. 

 Matricaria recutita (Υακνκήιη) 

 

 Αληηθιεγκνλώδεο-ζπαζκνιπηηθό 

 Δπζηόκαρν 

 Βαθηεξηνθηόλν 

 Ηξεκηζηηθό 

 

Matricaria recutita  



ΝΔΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 Juniperus phoenicea 

 

 Κσλνθόξν 

 Βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα 

ηνπ λεζηνύ ζε κηθξνύο 

πιεζπζκνύο θαη δελ είρε 

εληνπηζηεί από ηνπο 

Snogerup…. 
Juniperus phoenicea 



ΝΔΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

 Vicia monanta Retz. subsp. 

Monantha 

 

 Βξέζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηεο Πνιίηε Άλλα ππό 

ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή 

Σξίγθα Παλαγηώηε 

 πιιέρζεθε από ηελ πεξηνρή 

Υώλεο 

 

 
Vicia monanta Retz. subsp. Monantha 



 αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!! 

 

 


