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Οι κάρτες χλωρίδας με τίτλο ‘Η χλωρίδα της Λήμνου - Φυτικά 

είδη - δείκτες παρακολούθησης’ δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 

του προγράμματος “Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων 

αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση του 

τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, προϋπολογισμού 

49.750,00€, που υλοποιεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη 

Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και ο Όμιλος Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου 

Λήμνου [Ανεμόεσσα], στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 

προγράμματος ‘Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες 

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020’, του Άξονα Προτεραιότητας 

3: “Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις με 

τους Πολίτες”. Το πρόγραμμα ανήκει στο θεματικό πεδίο 

‘Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση 

των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας 

πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, 

με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας’ και 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.  

 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά 

η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, 

τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή 

άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.



Δείκτες
άσκησης 
παραδοσιακών 
αγροτικών 
πρακτικών 



 

Αυτοφυή είδη
σε καλλιέργειες



Adonis annua L.   
[Άδωνις, Το «Μάτι του Φασιανού»]

Oικογένεια: 

Ranunculaceae 

Γενική περιγραφή: 

Μονοετές ποώδες φυτό με ύψος 20-40 εκ. 

με διακλαδισμένο βλαστό. Τα φύλλα είναι 

πτερόμορφα, νηματοειδή. Τα άνθη του είναι 

κόκκινα. 

Άνθιση: 

Από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο 

Εξάπλωση: 

Μεσογειακό φυτό. Απαντάται σε χέρσες και 

καλλιεργούμενες εκτάσεις.





Agrostemma githago L. 
[Αγρόστεμμα, Μαυροκούκι]

Oικογένεια: 

Caryophyllaceae  

Γενική περιγραφή: 

Φυτό ύψους 10-50 εκ. έως και 100 εκ. Τα 

περισσότερα μέρη του καλύπτονται από μακρύ, 

μαλακό λευκωπό τρίχωμα. Ο βλαστός είναι 

όρθιος. Τα άνθη έχουν χρώμα πολύ απαλό μωβ 

και φύονται ένα-ένα. Τα σπέρματα έχουν χρώμα 

καφέ - μαύρο και είναι τοξικά για τον άνθρωπο και 

τα ζώα.  

Άνθιση: 

Από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο. 

Εξάπλωση: 

Απαντάται στην Ευρώπη και τη ΝΔ Ασία.





Anthemis auriculata Boiss. 
[Λευκή Μαργαρίτα]

Oικογένεια: 

Asteraceae 

Γενική περιγραφή: 

Μονοετής λευκή μαργαρίτα, 

ύψους 30-40 εκ.  

Άνθιση: 

Από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο.  

Εξάπλωση: 

Φυτό της ανατολικής Μεσογείου, με προτίμηση σε 

πετρώδεις πλαγιές, πετρώδεις θαμνότοπους και 

βραχώδη εδάφη.





Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 
[Μαροκινό χαμομήλι]  

Oικογένεια: 
Asteraceae 

Γενική περιγραφή: 
Μονοετής μαργαρίτα, ύψους 30-50 εκ. Τα άνθη 
είναι λευκά με κίτρινη βάση.  

Άνθιση: 
Από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο.   

Εξάπλωση: 
Μεσογειακό φυτό. Προτιμά υγρά και πλούσια σε 
θρεπτικά στοιχεία εδάφη.  

Φαρμακευτικές χρήσεις: 
Είναι αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό. 

Το Μαροκινό χαμομήλι καλύπτει μεγάλες εκτάσεις 
αγρανάπαυσης και αρόσιμες εκτάσεις στις 
πεδιάδες Καμίνια και Πολιόχνη.





Centaurea benedicta (L.) L. 
[Αγιάγκαθο, Καρδοσάντο, Καλάγκαθο] 

Oικογένεια: 

Asteraceae  

Γενική περιγραφή: 

Μονοετές χνουδωτό φυτό ύψους 30-40 εκ. Έχει 

μεγάλα, αγκαθωτά φύλλα και κιτρινόλευκα άνθη. 

Είναι μελισσοτροφικό φυτό. 

Άνθιση: 

Από τέλη Μαΐου έως και τον Αύγουστο.  

Εξάπλωση: 

Μεσογειακό φυτό. 

Φαρμακευτικές χρήσεις: 

Το αφέψημα (τσάι) του φυτού χρησιμοποιείται ως 

τονωτικό, αντιπυρετικό, με πολλές φαρμακευτικές 

χρήσεις.





Galium verrucosum Huds. 
[Κολλιτσίδα]              

Oικογένεια: 

Rubiaceae 

Γενική περιγραφή: 

Μονοετές ποώδες φυτό, αναρριχώμενο, με 

βλαστούς έως 35–40 εκ. μήκος. Τα φύλλα 

βγαίνουν 6-8 μαζί και έχουν μικρές ακίδες στα 

άκρα τους. Τα άνθη είναι λευκά και οι καρποί 

σφαιρικοί.   

Άνθιση: 

Από τέλη Μαΐου έως και τον Αύγουστο.  

Εξάπλωση: 

Μεσογειακό φυτό.





Galium tricornutum Dandy 
[Κολλιτσίδα]            

 

Oικογένεια: 

Rubiaceae 

Γενική περιγραφή: 

Μονοετές ποώδες φυτό, αναρριχώμενο, με 

βλαστούς έως 35-40 εκ. μήκος. Τα φύλλα 

βγαίνουν 6-8 μαζί και έχουν μικρές ακίδες στα 

άκρα τους. Τα άνθη είναι λευκά και οι καρποί 

σφαιρικοί.   

Άνθιση: 

Από τέλη Μαΐου έως και τον Αύγουστο. 

Εξάπλωση: 

Ευρωπαϊκό φυτό με εξάπλωση έως τη ΝΔ Ασία, 

κυρίως σε θερμές περιοχές.





Leontice leontopetalum L. 
[Βοϊδοκράτης, Τσάκρα, Πουρδαλιά, Φούσκα]

Oικογένεια: 
Berberidaceae        

Γενική περιγραφή:  
Φυτό ύψους 30-40 εκ., με λίγα μεγάλα, γλαυκά 
φύλλα. Τα άνθη είναι κίτρινα και σχηματίζουν μια 
μεγάλη πυραμιδοειδή ταξιανθία. Ο καρπός είναι 
κυστόμορφος (φούσκα).  

Άνθιση: 
Από τέλη Φεβρουαρίου έως και τον Ιούνιο. 

Εξάπλωση: 
Απαντάται στην ανατολική Μεσόγειο, τη νότια 
Βουλγαρία, φτάνοντας ανατολικά μέχρι το βόρειο 
Ιράκ και Ιράν.  

Καθεστώς προστασίας: 
Συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών 
της Ελλάδας και στον παγκόσμιο κατάλογο του 
ΟΗΕ για τα είδη που χρήζουν προστασίας.





Vaccaria hispanica (Mill.) 
Rauschert 

Oικογένεια: 

Caryophyllaceae    

Γενική περιγραφή: 

Μονοετές ποώδες φυτό, με άνθη ανοικτού ροζ 

χρώματος. 

Άνθιση: 

Από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο. 

Εξάπλωση: 

Είδος με ευρεία εξάπλωση.





Αυτοφυή είδη
σε βοσκότοπους



Thymbra capitata (L.) Cav. 
[Θυμάρι]

Oικογένεια: 
Lamiaceae   

Γενική περιγραφή: 
Θάμνος νάνος, ύψους 20-50 εκ. Φύλλα μικρά, 
αραιά βλεφαριδωτά στη βάση. Τα άνθη του είναι 
μωβ - ροζ έως 1 εκ.  

Άνθιση: 
Από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και τον Ιούνιο. 

Εξάπλωση: 
Στην περιοχή της Μεσογείου και στην Πορτογαλία. 
Σε φρύγανα, σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, 
χωράφια και θίνες 

Φαρμακευτικές χρήσεις: 
Τα φύλλα και ιδιαίτερα το αιθέριο έλαιο που 
περιέχεται σε αυτά, είναι έντονα αντισηπτικά, 
αποσμητικά και απολυμαντικά. Είναι 
μελισσοτροφικό φυτό.





Trifolium spp. 
[Tριφύλλια] 

 

Oικογένεια: 

Fabaceae 

Περισσότερα από 25 είδη τριφυλλιών έχουν 

καταγραφεί στη Λήμνο. Τα είδη αυτά έχουν 

ετήσιο κύκλο ζωής και τις περισσότερες φορές 

έχουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση και είναι 

προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή οικοσυστήματα.





Medicago spp. 
[Είδη μηδικής] 

 

 

Oικογένεια: 

Fabaceae 

Περισσότερα από 15 είδη μηδικής έχουν 

καταγραφεί στη Λήμνο. Τα περισσότερα από 

τα είδη αυτά έχουν ετήσιο κύκλο ζωής και τις 

περισσότερες φορές έχουν μεγάλη γεωγραφική 

εξάπλωση και είναι προσαρμοσμένα σε 

ανθρωπογενή οικοσυστήματα.





Vicia spp. 
[Βίκος] 

  

Oικογένεια: 

Fabaceae 

Περισσότερα από 12 είδη βίκου έχουν καταγραφεί 

στη Λήμνο. Τα είδη αυτά έχουν ετήσιο κύκλο 

ζωής και τις περισσότερες φορές έχουν μεγάλη 

γεωγραφική εξάπλωση και είναι προσαρμοσμένα 

σε ανθρωπογενή οικοσυστήματα.





Άλλα είδη ψυχανθών

Oικογένεια: 

Fabaceae 

Περίπου 130 είδη ψυχανθών έχουν καταγραφεί 

στη Λήμνο. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά 

έχουν ετήσιο κύκλο ζωής και τις περισσότερες 

φορές έχουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση 

και είναι προσαρμοσμένα σε ανθρωπογενή 

οικοσυστήματα.





Quercus ithaburensis Decne. sub-
sp. macrolepis (Kotschy) Hedge & 
Yalt. 
[ Ήμερη Βελανιδιά]

Οικογένεια: 
Fabaceae  

Γενική περιγραφή: 
Φυλλοβόλο δέντρο, ύψους μέχρι 15 μ. Κόμη 
μεγάλη, πλατιά, φλοιός σκούρος καστανός 
με έντονες σχισμές. Η επάνω επιφάνεια των 
φύλλων είναι πράσινη, ενώ η κάτω γκριζοπράσινη 
καλυπτόμενη από πυκνές τρίχες. Ο καρπός του 
είναι το βελανίδι με χαρακτηριστικό μεγάλο 
κύπελλο με επιμήκη βράκτια που αναδιπλώνονται. 

Άνθιση: 
Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο. 

Εξάπλωση: 
Νότια, κεντρική και βορειοανατολική ηπειρωτική 
Ελλάδα και στα νησιά, σε υψόμετρο μέχρι 600 μ.





Δείκτες
άσκησης μη 
παραδοσιακών 
αγροτικών 
πρακτικών 



Alopecurus myosuroides Huds. 
[Αλεπονουρά]

Oικογένεια: 
Poaceae  

Γενική περιγραφή: 
Μονοετές ποώδες φυτό με ύψος έως 80 εκ. 
Βλαστάνει φθινόπωρο - χειμώνα. Το καλάμι 
κοκκινίζει στις θέσεις των κόμβων. Τα άνθη 
βγαίνουν πολλά μαζί σε ταξιανθία στάχυ.  

Άνθιση: 
Από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο. 

Εξάπλωση: 
Φυτό με ευρεία, κοσμοπολιτική εξάπλωση. 
Απαντάται σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, 
ψυχανθών κ.ά. 

Το είδος απαντάται σε καλλιέργειες εισαγόμενων 
σπόρων και είναι γνωστό επιβλαβές ζιζάνιο λόγω 
της διεισδυτικότητάς του στις καλλιέργειες και της 
ανθεκτικότητάς του σε ζιζανιοκτόνα.





Είδη με αγκάθια
[Γαϊδουράγκαθα, αγκάθια, κλπ.]

 

Oικογένεια: 
Asteraceae 

Γενική Περιγραφή:  
Φυτά με ισχυρό, έντονα αγκαθωτό βλαστό ή/και 
φύλλα.  

Άνθιση: 
Από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο για τα 
περισσότερα είδη. 

Εξάπλωση: 
Αναπτύσσονται σε ξηρούς και άγονους σταθμούς, 
ιδιαίτερα σε χέρσα χωράφια, υπερβοσκημένα 
λιβάδια και άκρες δρόμων.  

Πολλά από αυτά τα είδη συνήθως αναπτύσσουν 
μεγάλους πληθυσμούς σε περιοχές όπου γίνεται 
εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων με νιτρικά.





Δείκτες 
υπερβόσκησης



Ballota acetabulosa (L.) Benth. 
[Βαλλώτα, Αλουμινάκι, Λουμινιά]  

Oικογένεια: 
Lamiaceae   

Γενική περιγραφή: 
Πολυετής πόα με ξυλώδη βάση, που μπορεί να 
πάρει τις διαστάσεις μικρού θάμνου, ύψους 30-80 
εκ. Έχει βλαστούς με πυκνό χνούδι και τρίχωμα 
απλό. Φύλλα σε σχήμα καρδιάς χνουδωτά, με 
χρώμα ασπροπράσινο. Τα άνθη του είναι μικρά, 
κοκκινωπά. Οι καρποί μαύροι και μικροσκοπικοί. 
Οι κάλυκες χρησιμοποιούνταν για το άναμμα του 
καντηλιού. 

Άνθιση: 
Από τον Mάιο έως και τον Ιούλιο - Αύγουστο.  

Eξάπλωση: 
Είδος της ανατολικής Μεσογείου, απαντάται σε 
φρύγανα, βραχώδη και πετρώδη ξηρά λιβάδια. 

Φαρμακευτικές χρήσεις: 
Φυτό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό.  

Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και όταν υπάρχει 
υπερβόσκηση ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται.





Asphodelus ramosus L. 
[Ασφόδελος]

Oικογένεια: 
Asphodelaceae      

Γενική περιγραφή: 
Πολυετές, με γογγυλοειδείς ρίζες. Βλαστός 40-
150 εκ., γερός, συνήθως με πολλές διακλαδώσεις. 
Τα άνθη του είναι λευκά. Καρπός κάψα.  

Άνθιση: 
Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο. 

Εξάπλωση: 
ΝΔ Ευρώπη. 

Φαρμακευτικές χρήσεις: 
Διουρητικό και για την αποσυμφόρηση του 
ερεθισμένου δέρματος. 

Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και όταν 
υπάρχει υπερβόσκηση, ο πληθυσμός του είδους 
αυξάνεται και τελικά κυριαρχεί.





Euphorbia characias L. 
[Ευφόρβια, Φλώμος, Γαλατσίδα]

 

Oικογένεια: 
Euphorbiaceae               

Γενική περιγραφή: 
Πολυετές με βλαστό ισχυρό, όρθιο. Τα φύλλα του 
είναι συνήθως γραμμοειδή. Καρπός κάψα.  

Εξάπλωση: 
Ανατολική Μεσόγειος.  

Φαρμακευτικές χρήσεις: 
Ο γαλακτώδης χυμός του είδους, ενώ είναι 
τοξικός-δηλητηριώδης, έχει χρησιμοποιηθεί 
ως παραδοσιακό φυτικό φάρμακο για την 
αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων.  

Τα ζώα δεν καταναλώνουν το φυτό και όταν 
υπάρχει υπερβόσκηση, ο πληθυσμός του είδους 
αυξάνεται και τελικά κυριαρχεί.






