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Η νιςοσ Άνδροσ αποτελείται κυρίωσ από ςχιςτολικικά πετρϊματα διαφόρων 

τφπων και με διαφορετικό βακμό αποςάκρωςθσ. Σο ζδαφοσ είναι υποκίτρινο ζωσ 

ερυκρό. Σο ανάγλυφό τθσ χαρακτθρίηεται από τζςςερισ ορεινοφσ όγκουσ με μζγιςτο 

φψοσ 994 μζτρα. Ζχει πλοφςιο υδρολογικό δίκτυο, κακϊσ ζχει μζςο ετιςιο φψοσ 

βροχισ 500 – 600 mm. Σο κλίμα τθσ χαρακτθρίηεται από ιπιουσ χειμϊνεσ και 

δροςερά καλοκαίρια, κακϊσ το ετιςιο κερμοκραςιακό εφροσ (δθλαδι θ μζςθ 

κερμοκραςία που επικρατεί το χρόνο) είναι 15, 42ο C.  Ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν 

των παραγόντων κακϊσ και θ μεγάλθ ζκταςι τθσ είναι θ αιτία τθσ μεγάλθσ 

χλωριδικισ ποικιλότθτασ που παρατθρείται.  

Με τον όρο χλωριδικι ποικιλότθτα εννοοφμε όλα τα διαφορετικά φυτικά είδθ 

που υπάρχουν ςε μια περιοχι. Η χλωρίδα του νθςιοφ άρχιςε να μελετάται από το 

1933, όπου ο Μαλακατζ παρουςίαςε τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ με κάποια φυτικά είδθ 

(500 taxa, δθλαδι είδθ και υποείδθ). Ακολοφκθςε τθν επόμενθ χρονιά θ προςκικθ 

νζων ειδϊν από τον Diapoulis. Σο 1943 όλεσ οι αναφορζσ για τθν χλωρίδα τθσ 

Άνδρου ςυγκεντρϊκθκαν από τον Rechinger ςτο ζργο Flora Aegaea. Ζπειτα, το 2007 

οι Snogerup δθμοςίευςαν το ζργο τουσ, το οποίο είχε διαρκζςει 31 χρόνια και ςτο 

οποίο είχαν καταγράψει 1055 taxa (είδθ και υποείδθ). Σζλοσ το 2013 ζγινε θ 

παρουςίαςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ τθσ Άννασ Πολίτθ ςτο Γεωπονικό πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν με επιβλζπων κακθγθτι τον Παναγιϊτθ Σρίγκα και αναγνωρίςτθκε άλλο 

ζνα φυτικό είδοσ το Vicia monantha Retz. subsp. monantha, το οποίο δεν υπιρχε 

ςτθ λίςτα των Snogerup.  

Για τον προςδιοριςμό τθσ χλωριδικισ ποικιλότθτασ απαιτείται θ ςυλλογι 

φυτικϊν δειγμάτων με όλα τουσ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά, δθλαδι με ρίηα, 

βλαςτό, φφλλα, άνκθ και καρποφσ.  Ζπειτα ακολουκεί αποξιρανςθ και 

προςδιοριςμόσ αυτϊν ςφμφωνα με κλείδεσ και με τθν βοικεια ςτερεοςκοπίου.  

Αν προςπακιςουμε να κατθγοριοποιιςουμε τα φυτά που υπάρχουν ςτο νθςί 

τότε ζχουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Χαςμοφυτικι χλωρίδα: περιλαμβάνει φυτά τα οποία αναπτφςςονται ςε 

ςχιςμζσ βράχων και ζχουν μεγάλο ριηικό ςφςτθμα ϊςτε  να ζχουν καλι 

πρόςδεςθ ςτο ζδαφοσ αλλά και για απορρόφθςθ κρεπτικϊν. 

Παραδείγματα τζτοιων φυτϊν είναι το Carum multiflorum, το Erysimum 

senoneri, η Centaurea laconica ssp lineariloba, η Campanula sartorii. 

 Φρφγανα και αρωματικά φυτά: ςτθν κατθγορία αυτι ανικουν μικροί 

κάμνοι με μικρά και αγκακωτά φφλλα, τα οποία είναι ανκεκτικά ςτισ 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ςτθν ξθραςία κακϊσ διακζτουν μθχανιςμό 

άμυνασ, ο οποίοσ βαςίηεται ςτον εποχικό διμορφιςμό, δθλαδι ςτθν 

αλλαγι του φυλλϊματοσ που διακζτουν. Σα μεγάλα φφλλα του χειμϊνα 
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αντικακιςτϊνται από μικρά και χνουδωτά το καλοκαίρι ϊςτε να 

εξοικονομοφν με αυτόν τον τρόπο νερό. Κάποια παραδείγματα είναι το 

Sarcopoterium spinosum (αςτοιβίδα), το Corydothymus capitatus 

(κυμάρι), το Salvia fruticosa (φαςκόμθλο) και θ Satureja thymbra 

(κροφμπι). 

 Μακκία βλάςτθςθ: περιλαμβάνει αείφυλλουσ πλατφφυλλουσ κάμνουσ, οι 

οποίοι ςχθματίηουν ςυχνά πυκνζσ και αδιαπζραςτεσ ςυςτάδεσ με φψοσ 1-

2 μζτρα. Σζτοιεσ ςυςτάδεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτον Αμόλοχο, ςτθ 

Βουρκωτι, ςτα Διποτάματα και ςτο Μζςα Βουνί, αν και θ εξάπλωςθ αυτι 

τθσ κατθγορίασ είναι μικρι λόγω τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ γθσ. Σζτοια είδθ 

κάμνων είναι το Arbutus unedo (κουμαριά), το Erica arborea (ρείκι), το 

Myrtus communis (μυρτιά), το Laurus nobilis (δάφνθ), το Quercus ilex 

(αρια). 

 Δαςικά είδθ: πρόκειται για δζνδρα που παρατθροφνται ςτα Αποίκια, ςτισ 

τενιζσ, ςτθν Άρνθ, ςτισ τραπουρίεσ αλλά και καταμικοσ τθσ 

κορυφογραμμισ του όρουσ Ράχθ. Κφριοι εκπρόςωποι είναι το Acer 

sempervires (αςφζνταμοσ), το Platanus orientalis (πλάτανοσ) και το 

Quercus coccifera (βελανιδιά). 

 Παραρεμάτια βλάςτθςθ: αποτελείται από υδρόφυλλα είδθ όπωσ το Alnus 

glutinosa (κλικρο), το Populus alba (λεφκα), το Nerium oleander 

(πικροδάφνθ), Melissa officinalis (μζλιςςα) και αρκετά είδθ του γζνουσ 

Mentha. 

 Παρακαλάςςια βλάςτθςθ: περιλαμβάνει φυτά, τα οποία είναι ανκεκτικά 

ςτθν αλατότθτα λόγω των μθχανιςμϊν άμυνασ που διακζτουν είτε 

ρυκμίηοντασ τα επίπεδα αλατότθτασ ϊςτε να μθν τα επθρεάηουν είτε 

απεκκρίνοντάσ το από τουσ αλατϊδεισ αδζνεσ που διακζτουν. Σζτοια 

φυτά είναι το Pancratium maritimum (κρινάκι τθσ κάλαςςασ), Euphorbia 

paralias, Medicago marina (καλάςςια μθδικι) και το Otanthus maritimus. 

Επίςθσ υπάρχουν ενδθμικά φυτά, δθλαδι φυτά τα οποία φφονται μόνο ςε 

μια περιοχι. τθν Άνδρο υπάρχουν δφο τοπικά ενδθμικά. Σο Ferulago sartorii, 

το οποίο εξαπλϊνεται μόνο ςτθν βορειοανατολικι πλευρά του όρουσ 

Γερακϊνα, ανάμεςα ςτο χωριό Βραχνοφ και ςτο Μοναςτιρι τθσ Μονισ 

Παναχράντου. Σο δεφτερο ενδθμικό είναι το Serapias cycladum,  μια ορχιδζα 

που φφεται μόνο ςτο νότιο τμιμα του νθςιοφ μζχρι το χωριό Λιβάδεια.  

Ακόμα υπάρχουν περιφερειακά ενδθμικά τα οποία εμφανίηονται ςε 

κοντινζσ περιοχζσ και όχι αλλοφ. Σζτοια παραδείγματα είναι τα Trifolium 

andricum, Campanula sartorii, Crocus cartwrighitianus, Dianthus fruticosus 

subsp. Fruticosus, Firtillaria ehrartii, Galanthus icariae ssp. Snogerupii, Paeonia 

mascula ssp. Hellenica, Listera Ovata, Ophioglossum vulgatum. 
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Επίςθσ υπάρχουν φυτά τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ αξία όπωσ τα Hypericum 

perforatum (βάλςαμο), Marticaria recutita (χαμομιλι) και βρίςκονται 

διάςπαρτα ςτο νθςί. 

υνοψίηοντασ, το νθςί τθσ Άνδρου διακζτει πλοφςια βιοποικιλότθτα 

φυτικϊν ειδϊν και δίκαια κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ μικρόσ επίγειοσ 

παράδειςοσ.  

 


