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Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση αποτελεί ένα προϊόν του ερευνητικού έργου “Έρευνα και 
περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης”. Το έργο 
ανατέθηκε στο Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και εκπο-
νήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. 

Αναθέτουσα Αρχή ήταν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, ενώ η παρακολούθηση έγινε από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη.

Η ερευνητική ομάδα που εκπόνησε το έργο αποτελείται από τους παρακάτω πέντε ειδικούς 
επιστήμονες του Δ.Π.Θ. ή άλλων ιδρυμάτων. 
Γεώργιος Κοράκης  (PhD), Δασολόγος - Βοτανικός, Δ.Π.Θ., (Επιστημονικώς Υπεύθυνος 

του έργου).
Αθανάσιος Κυμπάρης (PhD), Χημικός, Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Βιδάκης (MSc), Τεχνολόγος Δασοπονίας-Βοτανικός, ΤΕΙ Καβάλας.
Ελευθέριος Πετράκης (MSc), Γεωπόνος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σοφία Σιγγιρίδου, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ.Π.Θ.

Σκοπός της έρευνας ήταν μια πρώτη συστηματική καταγραφή, περιγραφή και διερεύνηση 
της χημικής ταυτότητας της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της Σαμοθράκης.  
Συγκεκριμένα οι επιμέρους δράσεις περιλάμβαναν:

α)   την έρευνα υπαίθρου για τον εντοπισμό των φυτών, τη φωτογραφική τεκμηρίωση 
και  τη συλλογή των δειγμάτων (Δράση Ι),

β)  την εργαστηριακή έρευνα που αφορούσε στην ταυτοποίηση και ταξινόμηση των 
φυτικών taxa και παράλληλα  την παραγωγή του ψηφιακού υλικού (σε μορφή 
φωτογραφιών και βίντεο) στο οποίο παρουσιάζονται τα υπό μελέτη είδη της 
Σαμοθράκης (Δράση ΙΙ)

γ)  την εργαστηριακή ανάλυση για την παραλαβή των πτητικών συστατικών, την 
ποσοτική ανάλυση της απόδοσης και τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των αιθέριων 
ελαίων (Δράση ΙΙΙ).

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση είναι προϊόν των Δράσεων Ι και ΙΙ και σε αυτή παρουσι-
άζονται και περιγράφονται 127 φυτικά taxa τα οποία περιέχουν χημικές ενώσεις με αρω-
ματικές ή/και φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις.
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1. Asplenium ceterach L. .................................................................................................. 11
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2. Equisetum arvense L. ................................................................................................... 12

CUPRESSACEAE 
3. Cupressus sempervirens L. .......................................................................................... 13
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6. Taxus baccata L. ........................................................................................................... 16
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8. Leucojum aestivum L. ................................................................................................... 18
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10. Pistacia lentiscus L. .....................................................................................................  20
11. Pistacia terebinthus L. ................................................................................................. 21
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13. Daucus carota L. ......................................................................................................... 23
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19. Nerium oleander L. ....................................................................................................  29
20. Vinca major L. ............................................................................................................  30
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21. Dracunculus vulgaris Schott in Schott & Endl. ........................................................  31
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22. Hedera helix L.  .........................................................................................................  32
ARISTOLOCHIACEAE
23. Aristolochia hirta L. ....................................................................................................  33
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ASCLEPIADACEAE 
25. Cynanchum acutum L. ...............................................................................................  35
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ASTERACEAE 
26. Anthemis tomentosa L. ..............................................................................................  36
27. Arctium lappa L. ........................................................................................................  37
28. Bellis perennis L. ........................................................................................................  38
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47. Sambucus ebulus L. ...................................................................................................  57
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ΧΛΩΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

EKATON ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (127) 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
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Κοινές ονομασίες: Σκορπίδι, σκορπιδόχορτο, χρυσόχορτο, Rusty-back fern, scale fern.

Περιγραφή
Πολυετές πτεριδόφυτο χωρίς βλαστό, με κοντό ρίζωμα. Έχει φύλλα επιμήκη που σε περίοδο ξηρασίας 
συστρέφονται και διπλώνουν. Ο μίσχος είναι μικρότερος από το 1/3 του ελάσματος και καλύπτεται με λέπια. 
Το έλασμα έχει μήκος έως 17 cm, είναι παχύ, κάπως δερματώδες, διαιρεμένο πτεροειδώς σε ωοειδή τμήματα. 
Η άνω επιφάνεια είναι λεία, πράσινη ενώ η κάτω καλύπτεται με πυκνές καστανόχρωμες λεπιοειδείς τρίχες. 
Αναπαράγεται με σπόρια. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αναπτύσσονται σποριάγγεια γραμμοειδή-επιμήκη, 
μήκους έως 2 mm, τα οποία είναι εμφανή μόνο κατά την περίοδο της ωρίμανσης. 

Οικολογία
Τα σπόρια ωριμάζουν και διασκορπίζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί να καλλιεργηθεί και 
μεταφυτεύεται το φθινόπωρο. Είναι είδος βραχοδίαιτο που απαντά σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων και 
σπανιότερα σε σερπεντίνες και άλλα υποστρώματα καθώς και σε λιθόκτιστους τοίχους. Αναπτύσσεται σε προ-
σήλιες είτε σκιαζόμενες αλλά σχετικά ξηρές θέσεις. Εμφανίζεται σε υψόμετρα από τα 200-1700(-2200) m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται γεωγραφικά σε ολόκληρη την Μεσογειακή περιοχή και τη δυτική Ασία, μέχρι τα 
Ιμαλάια και τη δυτική Κίνα. Σποραδικά εμφανίζεται στη κεντρική Ευρώπη και φτάνει μέχρι τη νότια Σουηδία. 
Στην Ελλάδα είναι ευρύτατα εμφανιζόμενο τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε πολλά μεγάλα νησιά. Στην 
Σαμοθράκη είναι κοινό.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Μπορεί να συλλεχθεί την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι και να αποξηρανθεί ώστε 
χρησιμοποιηθεί αργότερα. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται αντιβηχικό, αποχρεμπτικό, εφιδρωτικό, καταπραϋντικό 
και διουρητικό. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην περιοχή της Μεσογείου για την θεραπεία της πέτρας στα 
νεφρά.

ASPLENIACEAE Asplenium ceterach L. 
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Κοινές ονομασίες: Πολυκόμπι, αλογοουρά, field horsetail.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με έρπων, οριζόντιο, υπόγειο ρίζωμα. Ο βλαστός φτάνει σε ύψος μέχρι τα 50 cm, 
είναι πράσινος, αρθρωτός σε σπονδύλους και στην περιφέρεια εξωτερικά γραμμωτός. Εσωτερικά μεταξύ των 
γονάτων ο βλαστός είναι κοίλος. Στα γόνατα φέρει πολύ λεπτά πράσινα κλαδιά. Τα φύλλα φύονται στα γόνατα 
και είναι μικρά, λεπιοειδή οδοντωτά με ελεύθερη οξεία κορυφή. Αναπαράγεται με σπόρια. Τα σποριάγγεια 
αναπτύσσονται στην κορυφή του βλαστού και σχηματίζουν κώνους. 

Οικολογία
Οι κώνοι σχηματίζονται νωρίς την άνοιξη. Το είδος συχνά εξαπλώνεται με το υπόγειο ρίζωμα και σχηματίζει 
αποικίες. Εξαπλώνεται σε αγρούς με βαριά αργιλώδη εδάφη, σε υγρές θέσεις, δίπλα σε δρόμους, ρέματα και 
ρυάκια, ανάμεσα σε υδροχαρή βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε όξινα και φτωχά σε στοιχεία εδάφη. Εμφανίζεται 
σε υψόμετρα από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1700 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στη βόρεια εύκρατη και αρκτική περιοχή σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. 
Στην Ελλάδα εμφανίζεται σποραδικά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας ενώ στην Σαμοθράκη είναι σπάνιο σε 
ρεματιές και υγρές θέσεις.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι φρέσκοι ανοιξιάτικοι βλαστοί αναφέρονται ως εδώδιμοι. Ωστόσο, σε μεγάλες ποσότητες το φυτό είναι 
τοξικό γιατί περιέχει θυαμινάση που καταστρέφει το σύμπλεγμα της βιταμίνης Β στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Το πολυκόμπι θεωρείται φαρμακευτικό φυτό με αιμοστατική αντισηπτική και προπάντων διουρητική δράση. 
Παλαιότερα είχε χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία της φυματίωσης. Επιπρόσθετα, τμήματα του φυτού χρησιμο-
ποιούνται για την παρασκευή πράσινης χρωστικής για υφάσματα.

EQUISETACEAE Equisetum arvense L.
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Κυπαρίσσι αειθαλές, Italian cypress.

Περιγραφή
Δέντρο που φτάνει σε ύψος τα 20-30 m με κόμη πλατιά και ακανόνιστη ή στενή κωνική. Φύλλα λεπιοειδή, 
ρομβοειδή-ωοειδή, σκουροπράσινα. Φύονται σε πυκνή διάταξη και αλληλεπικαλύπτονται σαν κεραμίδια. 
Αρσενικοί κωνίσκοι επάκριοι, κυλινδρικοί, μήκους 4-8 mm. Θηλυκοί κωνίσκοι επάκριοι, ωοειδείς, αποτελού-
μενοι από 8-14 καρπόφυλλα. Κώνοι με κοντό ποδίσκο, ξυλώδεις, σφαιροειδείς ή ελλειψοειδείς, γυαλιστεροί, 
διαμέτρου 2-3 cm. Αποτελούνται από 8-14 ασπιδοειδή καρπόφυλλα που είναι ενωμένα στο κέντρο και το 
καθένα φέρει ομφαλό που απολήγει σε μικρή ακίδα. Σπέρματα μικρά, 8-20 σε κάθε γόνιμο καρπόφυλλο, με 
πολύ στενό πτερύγιο. Ανάλογα με τη μορφή της κόμης διακρίνονται δύο μορφές:

α) C. sempervirens f. sempervirens, κοινώς ορθόκλαδο κυπαρίσσι με κόμη στενή κωνική έως στηλοειδή 
και κλαδιά που αναπτύσσονται σχεδόν κατακόρυφα ή σε οξεία γωνία με τον κορμό. Η μορφή αυτή απαντά 
σπάνια σε φυσικά δάση, έχει επιλεχτεί από τον άνθρωπο και καλλιεργείται ευρύτατα.

β) C. sempervirens f. horizontalis κοινώς οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι με κόμη ακανόνιστη πλατιά πυραμιδοει-
δή και κλαδιά που αναπτύσσονται λίγο-πολύ οριζόντια. Η μορφή αυτή σχηματίζει τα φυσικά δάση κυπαρισσιού. 

Οικολογία
Άνθηση νωρίς την άνοιξη. Οι κώνοι ωριμάζουν το δεύτερο φθινόπωρο από την επικονίαση και παραμένουν 
για αρκετά χρόνια στο δέντρο. Είναι είδος ολιγαρκές και ανθεκτικό στη ξηρασία. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 
αβαθή, πετρώδη ή σκελετικά εδάφη, όξινα ή αλκαλικά και γι’ αυτό χρησιμοποιείται σε αναδασώσεις ιδιαίτερα 
άγονων σταθμών και αποκαταστάσεις λατομείων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται γεωγραφικά σε ολόκληρη την Μεσογειακή περιοχή και τη δυτική Ασία, μέχρι τα 
Ιμαλάια και τη δυτική Κίνα. Σποραδικά εμφανίζεται στη κεντρική Ευρώπη και φτάνει μέχρι τη νότια Σουηδία. 
Στην Ελλάδα είναι ευρύτατα εμφανιζόμενο τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε πολλά μεγάλα νησιά. Στην 
Σαμοθράκη είναι κοινό.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Μπορεί να συλλεχθεί την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι και να αποξηρανθεί ώστε χρη-
σιμοποιηθεί αργότερα. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται αντιβηχικό, αποχρεμπτικό, εφιδρωτικό, καταπραϋντικό και 
διουρητικό. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην περιοχή της Μεσογείου για την θεραπεία της πέτρας στα νεφρά.

CUPRESSACEAE Cupressus sempervirens L.
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ψηλή άρκευθος, αγριοκυπάρισσο, βουνοκυπάρισσο, βένιο, Greek Juniper.

Περιγραφή
Δέντρο αειθαλές ή σπάνια μεγάλος θάμνος, με κόμη πυραμιδοειδή. Μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 20 m. Τα 
φύλλα του έχουν δύο μορφές. Βελονοειδή με μήκος έως 1 cm σε νεαρά φυτά και λεπιοειδή με μήκος 2-3 mm 
σε ενήλικα άτομα. Τα άνθη είναι μονογενείς ίουλοι. Κατά κανόνα είναι φυτό δίοικο με αρσενικά και θηλυκά 
άτομα αλλά σπάνια παρατηρούνται και μόνοικα άτομα. Ανθίζει Μάρτιο – Απρίλιο. Οι καρποί είναι ραγόμορφοι 
κώνοι (ραγοστρόβιλοι) σφαιρικοί με διάμετρο 9-12 mm. Ωριμάζουν το δεύτερο φθινόπωρο μετά την άνθηση 
και παίρνουν χρώμα μαύρο με ανοιχτό γαλανό επίχρισμα. 

Οικολογία
Είναι είδος βραδυαυξές που φτάνει σε μεγάλη ηλικία, φωτόφιλο και ανθεκτικό σε ξηρά, φτωχά και πετρώδη 
εδάφη. Αναπτύσσεται σε πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές, κατά μήκος δασικών δρόμων, μέσα σε φωτεινά 
δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων και σε δασικά διάκενα. Στην Ελλάδα υψομετρικά παρατηρείται από τα 100 
έως τα 1000 μέτρα. Αναπαράγεται με τη μεσολάβηση των πουλιών που τρώνε τους καρπούς. Η τεχνητή αναπα-
ραγωγή και φύτρωση των σπερμάτων είναι ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα καθώς απαιτεί σύνθετο χειρισμό 
με πολλαπλή στρωμάτωση. Για το λόγο αυτό συχνά στην πράξη προτιμάται η αναπαραγωγή με μοσχεύματα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η εξάπλωση του Juniperus excelsa εκτείνεται από την νότια Βαλκανική έως την κεντρική Ασία (Ιμαλάια). Στην 
Ελλάδα είναι σπάνιο είδος με διάσπαρτες θέσεις στη βόρεια χώρα (Μακεδονία και Θράκη) και στα νησιά του 
βόρειου και ανατολικού Αιγαίου πελάγους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το ξύλο του Juniperus excelsa είναι αρωματικό, μέτριας σκληρότητας, ομοιογενούς πυκνότητας και ιδιαίτερα 
ανθεκτικό. Χρησιμοποιείται σε κατασκευές και στην οικοδομική, ιδιαίτερα σε δοκάρια, τραβέρσες και στέγες. 

CUPRESSACEAE Juniperus excelsa M. Bieb. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Άρκευθος οξύκεδρος, αγριόκεδρο, Prickly Juniper, Prickly Cedar.

Περιγραφή
Αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο που φτάνει μερικές φορές τα 12 m σε ύψος. Έχει κόμη ακανόνιστη κωνική 
και κλαδιά ως το έδαφος. Τα φύλλα είναι βελονόμορφα και φύονται ανά 3 σε σπονδύλους. Οι βελόνες είναι 
πράσινες, οξυκόρυφες και έχουν μήκος 1,5-2 cm και πλάτος 1-1,5 mm. Το φυτό είναι δίοικο, με άνθη μονο-
γενή σε ίουλους που κατανέμονται ανά γένος σε διαφορετικά άτομα (αρσενικά και θηλυκά άτομα). Ανθίζει 
Φεβρουάριο – Απρίλιο. Οι καρποί είναι ραγόμορφοι κώνοι (ραγοστρόβιλοι) σχεδόν σφαιρικοί με διάμετρο 
8-10 mm. Ωριμάζουν το δεύτερο φθινόπωρο μετά την άνθηση και παίρνουν χρώμα κόκκινο. 

Οικολογία
Είναι είδος βραδυαυξές, φωτόφιλο και ανθεκτικό σε ξηρά, φτωχά και πετρώδη εδάφη. Απαντά σε φωτεινά 
δάση, λιβάδια και θαμνώνες της ημιορεινής και ορεινής ζώνης. Αναπαράγεται με τη μεσολάβηση των πουλιών 
που τρώνε τους καρπούς. Η τεχνητή αναπαραγωγή και φύτρωση των σπερμάτων είναι ιδιαίτερα επίπονη και 
χρονοβόρα καθώς απαιτεί σύνθετο χειρισμό με πολλαπλή στρωμάτωση. Για το λόγο αυτό συχνά στην πράξη 
προτιμάται η αναπαραγωγή με μοσχεύματα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η άρκευθος είναι πολύ κοινό είδος στην Ελλάδα όπου εμφανίζεται κυρίως μεταξύ των 300 και 2000 μέτρων. 
Εξαπλώνεται στην νότια Ευρώπη, βόρεια Αφρική και δυτική Ασία. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Από το ξύλο του Juniperus oxycedrus παράγεται με απόσταξη το αιθέριο έλαιο Cade oil. Κύρια συστατικά του 
είναι φαινόλες και τερπένια (creosol, guaiacol, cadinene). Πρωτοεμφανίστηκε στην γαλλική φαρμακοποιία στα 
μέσα του 19ου αιώνα. Πρόκειται για αποτελεσματικό φαρμακευτικό προϊόν (αντισηπτικό και αντιπαρασιτικό), 
που χρησιμοποιείται εξωτερικά για την θεραπεία ασθενειών του δέρματος όπως η ψωρίαση και το χρόνιο 
έκζεμα. Χρησιμοποιείται επιπλέον στην θεραπεία δερματικών παθήσεων που εμφανίζονται στο τριχωτό του 
κεφαλιού και στη θεραπεία δερματικών ερυθημάτων. 

CUPRESSACEAE Juniperus oxycedrus L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ίταμος, τάξος ο ραγοφόρος, ήμερο έλατο, δέντρο του θανάτου, English Yew.

Περιγραφή
Δέντρο αειθαλές, μικρό έως μέτριο σε μέγεθος, ύψους 10-15 m. και διαμέτρου ως 50 cm. Τα φύλλα του είναι 
βελονοειδή. Οι βελόνες είναι μαλακές και επίπεδες μήκους 2-3 cm, βαθυπράσινες από πάνω και ανοιχτοπρά-
σινες από κάτω. Τα άνθη του είναι μονογενή και τα δέντρα είναι είτε αρσενικά, είτε θηλυκά. Ο καρπός του 
αποτελείται από ένα οξυκόρυφο σπέρμα μήκους 6-8 mm που περιβάλλεται από σαρκώδες κόκκινο περίβλημα. 
Ο καρπός ωριμάζει Αύγουστο – Σεπτέμβριο μετά την άνθηση.

Οικολογία
Είδος πολύ ανθεκτικό στη σκίαση. Στην Ελλάδα απαντά στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη σε υψόμετρα μεταξύ 
400 – 1200 μέτρων. Εμφανίζεται μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες σε γόνιμα εδάφη αλλά μερικές φορές και 
σε βραχώδεις θέσεις. Χαρακτηρίζεται από την αργή ανάπτυξή του και την μακροβιότητα του. Στην Ευρώπη 
αποτελεί το μακροβιότερο δένδρο. Έχουν καταγραφεί άτομα με ηλικία που υπερβαίνει τα 1000 χρόνια, ενίοτε 
υπάρχουν εκτιμήσεις για άτομα που υπερβαίνουν τα 2000-3000 έτη. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ο ίταμος έχει κύρια εξάπλωση στην Ευρώπη, ενώ εκτείνεται στην βόρεια Αφρική και την δυτική Ασία. Στην 
Ελλάδα είναι σπάνιο είδος και θεωρείται ευάλωτο στις κλιματικές αλλαγές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Ο ίταμος είναι δέντρο δηλητηριώδες και αναφέρεται από τον Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη. Όλα τα μέρη 
του φυτού, εκτός από το σαρκώδες κόκκινο περίβλημα του καρπού, περιέχουν τοξικά αλκαλοειδή και η κατα-
νάλωση τους από τα ζώα προκαλεί το θάνατο. Η λατινική ονομασία «Taxus» έχει κοινή ρίζα με το «τοξικός». 
Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες οι βιοχημικοί ανακάλυψαν ότι ο φλοιός και το φύλλωμα του δέντρου περιέχουν 
ταξόλη, μια ουσία που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην καταπολέμηση μορφών καρκίνου όπως ο καρκίνος 
του μαστού και των ωοθηκών. Αποτέλεσμα της ανακάλυψης αυτής ήταν να δημιουργηθεί τεράστια ζήτηση για 
κομμένα κλαδιά από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η δραστική αντικαρκινική ουσία που παράγεται από τα φύλλα 
και τον φλοιό του ίταμου είναι η “paclitaxel” και τα φαρμακευτικά σκευάσματα το Taxol® και το Taxotere®. 
.

TAXACEAE Taxus baccata L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Γαλάνθος του χιονιού, Snowdrop.
.

Περιγραφή
Γεώφυτο με βολβό διαμέτρου 10-20 mm. Φύλλα δύο, με βάση που περικλείεται σε μεμβρανώδες κολεό, με 
παρυφές περιεστραμμένες προς τα κάτω όταν είναι στον οφθαλμό, με τροπίδα προς τη βάση τους, ταινιοειδή 
έως επιμήκη και με γλαυκό χρώμα. Άνθος μοναχικό, λευκό, γυριστό προς τα κάτω. Το στέλεχος που φέρει το 
άνθος έχει μήκος 8-27 cm και φέρει σπάθη με μία βαλβίδα (στην πραγματικότητα είναι 2 βαλβίδες ενωμένες), 
μήκους 25-40 cm. Εξωτερικά μέρη περιανθίου (τέπαλα) μήκους 15-28 mm, ενώ τα εσωτερικά μέρη με μήκος 
8-13 mm και με πράσινες κηλίδες στη βάση τους και στην κορυφή τους. Νήματα στημόνων πολύ μικρότερα 
σε μήκος από τους ανθήρες, οι οποίοι καταλήγουν σε μικρή οξεία κορυφή. Καρπός κάψα, ελλειψοειδής έως 
σχεδόν σφαιρική. Σπέρματα χωρίς χείλος. 

Οικολογία
Ανθίζει νωρίς την άνοιξη. Αναπαράγεται με σπέρματα και βλαστητικά. Είναι μεσοσκιόφυτο είδος, που αναπτύσ-
σεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Είναι σχετικά απαιτητικό σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. Απαντάται 
κυρίως σε δασικά οικοσυστήματα.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εξαπλώνεται στα Βαλκάνια (αλλά όχι στη Ρουμανία), στην Ουκρανία και στη Ρουμανία. Στην Ελλάδα εξαπλώ-
νεται στο βορειοανατολικό και βόρειο-κεντρικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του βόρειου και 
ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης των ελαίων του. Το συγγενές είδος του, G. nivalis L., θεωρείται ότι έχει 
δράσεις ως αναληπτικό, αντικαρκινικό, κατά της βραχυκαρδίας, καρδιοτονωτικό, εμμηναγωγό, κατά της λευχαι-
μίας, της πολιομυελίτιδας, μυοασθενειών, νεύρωσης κ.ά. Είναι τοξικό (δηλητηριώδες). 

AMARYLLIDACEAE Galanthus elwesii Hook. f.  
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Γεώφυτο με βολβό διαμέτρου 25-40 mm. Φύλλα μέχρι 10 cmx 5-20mm, πλατιά γραμμοειδή, ταινιοειδή. Στέλεχος 
ανθέων μήκους 35-60 cm, ισομήκες με τα φύλλα ή λίγο κοντύτερο, ισχυρό, κοίλο εσωτερικά, πλευρικά πεισμέ-
νο, με δύο πτερύγια. Ταξιανθία σκιάδιο, με (1-)2-5(-7) άνθη. Στη βάση της ταξιανθίας υπάρχει σπάθη, μη διαι-
ρεμένη. Οι ποδίσκοι των ανθέων έχουν μήκος 25-70 mm και οι μακρύτεροι είναι ισομήκεις ή με μεγαλύτερο 
μήκος από τη σπάθα. Τα μέρη του περιανθίου (τέπαλα) είναι λευκά με μια πράσινη κηλίδα ακριβώς κάτω από το 
παχυσμένο άκρο τους. Ο στύλος είναι ελαφρά ροπαλοειδής και συνήθως έχει μεγαλύτερο μήκος από τους στή-
μονες. Σπέρματα με μήκος 5-7 mm, μαύρα, χωρίς χείλος και με περισπέρμιο σπογγώδες. Ο καρπός είναι κάψα. 

Οικολογία
Ανθίζει τέλος άνοιξης με αρχές καλοκαιριού. Η επικονίαση γίνεται με έντομα και η αναπαραγωγή του με σπέρ-
ματα και βλαστητικά. Αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα με πλήρες φως έως μέτρια σκίαση και μέσες θερμοκρασίες 
(εύκρατο κλίμα). Προτιμάει υγρά εδάφη, πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και με ασθενώς όξινο έως ασθενώς 
βασικό ρΗ. Εμφανίζεται σε παρυδάτια οικοσυστήματα, καθώς και σε δάση με σχετικά μεγάλη υγρασία εδάφους. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι ευρασιατικό είδος που εξαπλώνεται στη νότια και κεντρική Ευρώπη. Εμφανίζεται, επίσης στην Ανατολία 
και στη νοτιοδυτική Ασία (π.χ. Ρωσία, Καύκασος, Κριμαία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν). Στην Ελλάδα, 
απαντάται στη βόρεια Πίνδο, στη κεντρική και βορειοανατολική Ελλάδα και στα νησιά του βόρειου και δυτικού 
Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Αναφέρεται να έχει δράσεις ως αναληπτικό, αναλγητικό, κατά μυασθενειών, κατά νευρώσεων και νευρικότητας, 
κατά της νόσου Alzheimer, της γεροντικής άνοιας, της αϋπνίας, για την καταπολέμηση εντόμων, ως κατασταλτικό 
κ.ά. Προκαλεί εμετό και είναι δηλητηριώδες. 

AMARYLLIDACEAE Leucojum aestivum L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Άγρια σκίλλα, άσπρος κρίνος, κρίνος, κρίνος της θάλασσας, πιθανώς ο βολβός ο εριοφό-
ρος του Θεόφραστου και το παγκράτιον του Διοσκουρίδη.

Περιγραφή
Γεώφυτο, με μεγάλο βολβό, διαμέτρου 5-7 cm, που είναι βαθιά μέσα σε αμμώδες έδαφος και καταλήγει σε 
μεγάλο λαιμό. Έχει ύψος 30-60 cm. Τα φύλλα φύονται πριν την άνθηση, ανά 5-6, έχουν μέγεθος έως 50 cmx 
20 mm, είναι ταινιοειδή και γλαυκά. Το στέλεχος που φέρει τα άνθη είναι ισχυρό και πλευρικά πιεσμένο. Στη 
βάση της ταξιανθίας υπάρχει σπάθη, μήκους 4-7 cm. Οι ποδίσκοι των ανθέων έχουν μήκος 5-10 mm και 
είναι βραχύτεροι της ωοθήκης. Τα άνθη είναι αρωματικά, φύονται ανά 3-15 σε σκιαδοειδείς ταξιανθίες και στη 
βάση τους καταλήγουν σε ασθενές σωλήνα, μήκους 6-80 mm. Τα μέρη του περιανθίου (τέπαλα) έχουν μήκος 
30-50 mm, είναι γραμμοειδή-λογχοειδή όρθια-ανιστάμενα έως ανιστάμενα. Εσωτερικά του άνθους σχηματίζεται 
κορώνα (παραστεφάνη) με μήκος ίσο με τα 2/3 του μήκους των τεπάλων. Η κορώνα έχει στις παρυφές της 12 
τριγωνικά δόντια. Η κορώνα αυτή σχηματίζεται από τα συμφυόμενα τμήματα των νημάτων των στημόνων. Το 
τμήμα των νημάτων των στημόνων που προεξέχει της κορώνας είναι περίπου ίσο με τους ανθήρες. 

Οικολογία
Ανθίζει τον Ιούλιο έως Αύγουστο. Είναι είδος που φύεται σε παράκτιες αμμοθίνες, σε συνθήκες πλήρους 
και έντονου φωτός και σε ιδιαίτερα θερμά περιβάλλοντα. Από το είδος του υποστρώματος που φύεται γίνεται 
φανερό ότι έχει πολύ μικρές απαιτήσεις σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος στενομεσογειακό, που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες περιμετρικά της Mεσογείου. Στην Ελλάδα εμφανί-
ζεται σε όλες τις χλωριδικές περιοχές, εκτός της βόρειας Πίνδου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Θεωρείται ότι έχει δράσεις ως αναλγητικό, εμετικό, παραισθησιογόνο, καθαρτικό. Είναι δηλητηριώδες. 

AMARYLLIDACEAE Pancratium maritimum L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Σχίνος, μαστιχόδεντρο, mastic tree.

Περιγραφή
Αειθαλής αρωματικός θάμνος πλούσια διακλαδισμένος με ύψος έως 2-3 m. Φύλλα εναλλασσόμενα, σύνθετα, 
πτεροειδή αρτιόληκτα. Μίσχος με στενά πτερύγια. Φυλλάρια σε 2-4 ζεύγη, λογχοειδή ή ωοειδή, δερματώδη. 
Άνθη μονογενή, μικρά, φύονται σε μικρούς βότρεις. Καρπός δρύπη με διάμετρο 0,5 cm, σφαιρική, γυαλιστερή, 
αρχικά κόκκινη αργότερα μαύρη.

Οικολογία
Άνθηση Μάρτιο - Μάιο. Είδος ανθεκτικό σε μερική σκίαση, βραδυαυξές, ολιγαρκές, ικανό να αναπτύσσεται 
καλά σε όλα τα εδάφη. Ανθεκτικό στους θαλάσσιους ανέμους. Αναπτύσσεται σε ξηρές ανοιχτές θέσεις, σε 
θαμνώνες και φωτεινά δάση της μεσογειακής ζώνης, κατά κανόνα μέχρι τα 300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογειακής λεκάνης. Στην Ελλάδα απαντά ως κοινό στο νότιο τμήμα της χώρας κοντά στις ακτές 
και στα νησιά. Στην Σαμοθράκη είναι τοπικά άφθονο σε ξηρούς σταθμούς. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό, εδώδιμο και φαρμακευτικό. Η σχίνος του Θεοφράστου και του Διοσκουρίδη. Οι γεροί 
καρποί χρησιμοποιούνται στην Κύπρο ως άρτυμα στη γέμιση των λουκάνικων και ως συστατικό σε πίτες. Οι 
κοπανισμένοι καρποί σε μείξη με κρασί χρησιμοποιούνται στην παρασκευή θηραμάτων κυνηγιού. Επίσης 
τρώγονται νωποί, ξεροί, ή ξεροψημένοι στο φούρνο, αφού πασπαλιστούν με αλάτι. Τα κλαδιά του χρησιμο-
ποιούνται στον υποκαπνισμό των αλλαντικών. Τα φύλλα περιέχουν δεψικές και βαφικές ουσίες και το σχινέ-
λαιο αξιοποιείται ως θεραπευτικό, φωτιστικό και βρώσιμο. Ποικιλία του σχίνου είναι το μαστιχόδεντρο που 
καλλιεργείται, ιδιαίτερα στη Χίο, για παραγωγή μαστίχας. Η διαφανής αρωματική ρητίνη που περιέχει το φυτό 
συλλέγεται με τομές στον κορμό και τα κλαδιά. Χρησιμοποιείται εκτός από την παρασκευή μαστίχας για την 
παραγωγή λάκας, βερνικιού, συγκολλητικών ουσιών, στο ρετσίνωμα κρασιών και στις χώρες της ανατολής για 
παρασκευή ποτών (ρακί). Παλαιότερα η μαστίχα είχε πολλές φαρμακευτικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνταν 
ευρύτατα για την φροντίδα των δοντιών. 

ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus L.
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Κοκορεβυθιά, τσικουδιά, terebinth, turpentine-tree.

Περιγραφή
Φυλλοβόλος, αρωματικός, ρητινοφόρος θάμνος ή μικρό δέντρο με ύψος μέχρι 10 m. Φύλλα εναλλασσόμενα, 
σύνθετα, πτεροειδή, περιττόληκτα. Έχουν μήκος 10-20 cm και 2-6 ζεύγη φυλλαρίων. Φυλλάρια βραχύμισχα, 
επιμήκη ή ωοειδή μήκους έως 6 mm. Άνθη μονογενή, κόκκινα, φύονται σε μακριές και πυκνές φοβοειδείς 
ταξιανθίες. Καρπός δρύπη μονόσπερμη.

Οικολογία
Άνθηση Απρίλιο - Ιούνιο. Αυτοφύεται σε ξηρές, ανοιχτές, πετρώδεις θέσεις και θαμνώνες, συχνά πάνω σε 
ασβεστολίθους. Απαντά κυρίως στις κατώτερες ζώνες βλάστησης (μεσογειακή, παραμεσογειακή) μέχρι, περί-
που, τα 1000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται στην Μεσόγειο και την Πορτογαλία. Στην Ελλάδα σχεδόν παντού στην ηπειρωτική 
χώρα και στα περισσότερα νησιά. Στη Σαμοθράκη είναι κοινό σε ξηρές πλαγιές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό, αρωματικό, εδώδιμο και φαρμακευτικό. Οι καρποί του χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σε κρασιά 
(“atsjaar”). Νεαρά φύλλα και καρποί καταναλώνονται νωποί ή μαγειρεμένοι. Η ρητίνη αναφέρεται με ιδιότητες 
αντισηπτικές, αντισπασμωδικές και αντικαρκινικές. Στην αρχαιότητα η ρητίνη του χρησιμοποιούνταν ως αρωμα-
τική ύλη. Από τα ιδιαίτερα πλούσια σε έλαιο σπέρματά του παράγεται το αυθεντικό τερεβινθέλαιο (νέφτι) που 
χρησιμοποιείται ως διαλυτικό. Τα μακριά, κερατόμορφα ζωοκηκκίδια που αναπτύσσονται στους βλαστούς του,
γνωστά ως όπλα του Ιούδα, περιέχουν μία κίτρινη χρωστική ουσία.

ANACARDIACEAE Pistacia terebinthus L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ρούδι, σουμάκι, Sumach.

Περιγραφή
Φυλλοβόλος τριχωτός θάμνος με ύψος μέχρι 3 m. Φύλλα εναλλασσόμενα, σύνθετα πτεροειδή, περιττόληκτα, 
μήκους έως 20 cm. Φυλλάρια σε 4-8 ζεύγη, ωοειδή οδοντωτά. Άνω και κάτω επιφάνεια φύλλων πυκνά χνου-
δωτή. Άνθη μικρά, μονογενή, πρασινόλευκα σε πυκνές επάκριες ταξιανθίες (φόβες). Ο καρπός είναι δρύπη, 
σχεδόν σφαιρική, με κοντό τρίχωμα και με διάμετρο περίπου 0,5 cm. 

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Ιούλιο. Ωρίμανση των καρπών το φθινόπωρο. Είναι είδος ξηροφυτικό και πρόδρομο, δημι-
ουργεί κοινότητες σε ηλιαζόμενες θέσεις, σε πετρώδεις και χαλικώδεις πλαγιές και πρανή δρόμων. Συνήθως 
απαντά σε ασβεστολίθους σε υψόμετρα χαμηλά, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 800-900 m, με εξαίρεση 
την Κρήτη όπου ανέρχεται στα 1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογειακής λεκάνης και του Ατλαντικού, που επεκτείνεται προς τα ανατολικά μέχρι το Αφγανιστάν. 
Στην Ελλάδα είναι κοινό στην ηπειρωτική χώρα και τα μεγαλύτερα νησιά. Στη Σαμοθράκη είναι σπάνιο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι καρποί του φυτού είναι εδώδιμοι και χρησιμοποιούνται ως ορεκτικό αντί της κάπαρης. Η βασική χρήση 
του είδους είναι η παραγωγή βαφικής τανίνης η οποία προέρχεται από τα φύλλα και τους καρπούς που συλ-
λέγονται το φθινόπωρο. Τα φύλλα περιέχουν σε ποσοστό 20-35% τανίνη.

ANACARDIACEAE Rhus coriaria L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Αγριοκαρότο, αμπελιανός, κ(χ)αβούτσι, ρεύκι, δαυκί, Wild carrot, Bird’s nest, Bishop’s lace.

Περιγραφή
Φυτό διετές, με βλαστούς λεπτός, ύψους 0,1-2 m. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, μαλακά. Τα κατώτερα είναι 
προμήκη, διπλά πτεροειδή, με επιμήκως ωοειδη φυλλάρια, οδοντωτά. Τα φύλλα περιβλήματος είναι πτερωτά, 
ασχιδή ή τρισχιδή, γραμμοειδή, οξύληκτα, με χείλη μεμβρανώδη. Τα άνθη λευκά ή ρόδινα φύονται σε ταξιαν-
θίες σύνθετα σκιάδια με 20-40 ακτίνες Οι καρποί είναι διαμέτρου περίπου 2-4 mm, πρασινωποί-καστανόχρω-
μοι, διαχωρίζονται σε 2 επιμέρους καρπίδια με μήκος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος του καρπού.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος φωτόφιλο που απαντά σε ξηρά 
λιβάδια, αμμόλοφους, άγονους και πετρώδεις σταθμούς των χαμηλών υψομέτρων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αφρικής. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος με εξάπλωση σε ολόκληρη τη 
χώρα, σε χέρσους και καλλιεργούμενους αγρούς, στην θερμότερη ζώνη βλάστησης (ευμεσογειακή). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι κόνδυλοι τρώγονται μαγειρεμένοι. Οι σπόροι του είναι αρωματικοί και χρησιμοποιούνται ως αρυματικό.  
Οι  αποξηραμένοι κόνδυλοι ψήνονται, αλέθονται σε σκόνη και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή καφέ. 
Το Daucus carota είναι ένα φυτό με αρωματικές ιδιότητες που δρα ως ανθελμινθικό,  διαλυτικό,  αποφρακτι-
κό,  διεγερτικό και διουρητικό καθώς διεγείρει τη ροή των ούρων. Το αιθέριο έλαιο που παράγεται από τους 
σπόρους του έχει έντονη αντιμυκητιακή και αντιμικροβιακή δράση και καθαρίζει από τις τοξίνες το συκώτι 
και τα νεφρά. 
Το είδος Daucus carota περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

APIACEAE Daucus carota L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Μάραθο, Fennel.

Περιγραφή
Φυτό διετές, γυμνό, κυανοπράσινο, έντονα αρωματικό, με βλαστούς ύψους 0,5-2 m. Τα φύλλα είναι εναλλασσό-
μενα, σύνθετα πτεροειδή, με γραμμοειδή, σαρκώδη φυλλάρια. Τα άνθη φύονται σε ταξιανθίες σύνθετα σκιάδια 
με 10-30 σχεδόν ισομήκεις ακτίνες. Τα άνθη είναι μικρά κίτρινα, πλάτους περίπου 2,5 cm. Οι καρποί είναι 
διαμέτρου περίπου 2,5 mm, πρασινωποί-καστανόχρωμοι, διαχωρίζονται σε 2 επιμέρους καρπίδια με 5 έντονες 
νευρώσεις. Έχουν καυτερή γλυκιά γεύση.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος φωτόφιλο που απαντά σε ξηρά 
λιβάδια, άγονους και πετρώδεις σταθμούς των χαμηλών υψομέτρων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογείου και της δυτικής Ευρώπης που έχει επεκταθεί από τον άνθρωπο, λόγω της καλλιέργειάς 
του, προς τα ανατολικά και βόρεια (προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη). Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος με 
εξάπλωση σε ολόκληρη τη χώρα στην θερμότερη ζώνη βλάστησης (ευμεσογειακή). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το μάραθο είναι είδος φαρμακευτικό, εδώδιμο, μπαχαρικό που εκτιμάται από την αρχαιότητα από τους 
Έλληνες, Ρωμαίους, Ινδούς και Κινέζους. Οι καρποί του περιέχουν αιθέριο έλαιο με τις δραστικές ουσίες 
τρανσ-ανιθόλη και φενχόνη. Ως μπαχαρικό προστίθεται στη μαγειρική σε ψάρια, κρέας, σούπες, σαλάτες, ψωμί, 
γλυκά και ηδύποτα (παραγωγή ούζου και τσίπουρου). Στην ιατρική χρησιμοποιείται ως ελαφρύ αντιβηχικό 
και σε προβλήματα του πεπτικού συστήματος (δυσπεψία και ελαφρές στομαχικές διαταραχές) ακόμα και σε 
μικρά παιδιά. Έτοιμα σκευάσματα, συχνά σε μορφή τσαγιού περιέχουν Oleum Foeniculi (μαραθέλαιο). Μέλι 
από άνθη μάραθου και σιρόπι μάραθου χρησιμοποιούνται ως βάση για αντιβηχικά φάρμακα.

Το είδος Foeniculum vulgare περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικό-
τητά τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

APIACEAE Foeniculum vulgare Mill. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Cretan alexander.

Περιγραφή
ΔιεΔιετές ποώδες φυτό με βλαστό όρθιο, γυμνό που φτάνει σε ύψος τα 50-130 cm. Φύλλα βάσης τριμερή, ανώ-
τερα αντίθετα, ωοειδή-καρδιοειδή με οδοντωτές παρυφές. Άνθη αρρενοθήλεα μικροσκοπικά με κίτρινα πέταλα 
και αφανή κάλυκα. Φύονται σε σκιάδια που φέρουν συνήθως 12-16 ακτίνες. Καρπός μερικάρπιο μήκους 3-4 
mm, ωοειδές, με αφανείς γραμμώσεις.

Οικολογία
Άνθηση Απρίλιο - Μάιο. Αυτοφύεται σε βραχώδεις πλαγιές, κοίτες ποταμών και χειμάρρων και σε αγρούς. 
Απαντά από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με εξάπλωση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και την Μικρά Ασία. Στη Σαμοθράκη απα-
ντάται σποραδικά σε βραχώδεις πλαγιές στο κέντρο και τα δυτικά του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό. Άλλα είδη του γένους είναι εδώδιμα και χρησιμοποιούνται ως αρτυματικά πρόσθετα 
σε φαγητά και σαλάτες. 
Η περιεκτικότητά του σε αιθέρια έλαια διερευνήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

APIACEAE Smyrnium creticum Mill. 
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Κοινές ονομασίες: Σμύρνιο, αγριοσέλινο, ακαρίονας, μαύρο λεβίστικο, Wild Celery, Alexanders.

Περιγραφή
Διετές ποώδες φυτό που έχει άρωμα σμύρνας στα φύλλα, τη ρίζα και τους καρπούς. Φτάνει σε ύψος τα 50-150 
cm, έχει ρίζα σαρκώδη/κονδυλώδη και ισχυρό βλαστό που γίνεται κοίλος στην περίοδο καρποφορίας. Τα 
φύλλα του είναι έμμισχα, ανοιχτοπράσινα γυαλιστερά, σύνθετα με οδοντωτά φυλλάρια. Τα άνθη είναι μικρά, 
ωχροπράσινα σε σκιάδια με 7-15 ακτίνες. Οι καρποί είναι σχιζοκάρπια σφαιρικά αυλακωτά, μαύρα κατά τη 
ωρίμανση, μήκους 7-8 mm.

Οικολογία
Είδος που απαντά συνήθως σε σκιερές θέσεις όπως κράσπεδα δάσους, λόχμες, φυτοφράχτες, αλλά και σε 
άκρες δρόμων, παλιούς τοίχους και ερείπια. Στην Ευρώπη βρίσκεται συχνά γύρω από κάστρα και εγκαταλε-
λειμμένα μοναστήρια όπου καλλιεργούνταν κατά το παρελθόν. Συχνή είναι η παρουσία του σε βραχώδεις 
ακτές, ενώ στα νησιά του Αιγαίου αναφέρεται γύρω από παλιά κτήρια, σε ελαιώνες και σε φρυγανικές διαπλά-
σεις που αναπτύσσονται κοντά στη θάλασσα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το σμύρνιο είναι κοινό είδος που η φυσική του εξάπλωση βρίσκεται στην νότια Ευρώπη, έως τη ΒΔ Γαλλία. 
Εμφανίζεται άφθονο σε βορειότερες περιοχές της Ευρώπης όπου έχει εισαχθεί από τον άνθρωπο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το Smyrnium olusatrum χρησιμοποιείται ως αρτυματικό και φαρμακευτικό από τους αρχαίους χρόνους. 
Καλλιεργήθηκε ως εδώδιμο λαχανικό για πολλούς αιώνες λόγω της περιεκτικότητάς του σε αρωματικά αιθέρια 
έλαια. Μετά τον Μεσαίωνα η χρήση του σταδιακά μειώθηκε καθώς αντικαταστάθηκε από το κοινό σέλινο (Apium 
graveolens). Ολόκληρο το φυτό (φύλλα, βλαστός, ρίζα, οφθαλμοί) είναι εδώδιμο. Στην αρχαία Ελληνική και 
Ρωμαϊκή γραμματεία περιγράφεται ένας αριθμός φαρμακευτικών ιδιοτήτων που έχουν όλα τα μέρη του φυτού. 
Τα φύλλα χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της αβιταμίνωσης, ο καρπός για τη θεραπεία στομαχικών δια-
ταραχών και ως αντιασθματικό, ενώ ο αρωματικός χυμός της ρίζας ως ορεκτικό και διουρητικό. Στη Βρετανία 
ο βλαστός καταναλωνόταν ζεματισμένος για τις ήπιες καθαρτικές του ιδιότητες. Επιπρόσθετα, στις βρετανικές 
νήσους το φυτό χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση του σκορβούτο στα κτηνοτροφικά ζώα. Αιθέρια έλαια 
μπορεί να συλλεχθούν από ολόκληρο το φυτό. Το βασικό συστατικό τους είναι τα φουρανο-σεσκι-τερπενοϊδή 
τα οποία είναι και υπεύθυνα για το χαρακτηριστικό έντονο άρωμα (ένα από τα κύρια είναι η ισοφουρανοδιένη).

APIACEAE Smyrnium olusatrum L. 
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Κοινές ονομασίες: Καυκαλήθρα, μοσχολάχανο, αγριοκουτσουνάδα (Κρήτη), Mediterranean Hartwort.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, μονοετές που φτάνει σε ύψος τα 20 έως 50 εκ. Ο βλαστός, στο κάτω μέρος, φέρει μαλακό τρί-
χωμα. Τα φύλλα είναι σύνθετα, τα κατώτερα τριχωτά με οδοντωτά φυλλάρια ενώ τα επάνω έχουν φυλλάρια 
γραμμοειδή. Τα άνθη είναι μικρά, λευκά και φύονται σε σκιάδια με 3-8 ακτίνες. Τα εξωτερικά (περιμετρικά) 
άνθη των σκιαδίων έχουν ένα μεγάλο πέταλο που χωρίζεται σε 2 μεγάλους εμφανείς λοβούς. Περίοδος άνθη-
σης: Απρίλιος έως Ιούνιος. Ο καρπός είναι κυκλικός, πεπλατυσμένος και τριχωτός με λευκωπό διογκωμένο 
χείλος που έχει εγκοπές.

Οικολογία
Η καυκαλήθρα είναι είδος που απαντά σε χαμηλά υψόμετρα (μεσογειακή ζώνη βλάστησης). Φύεται σε φρυ-
γανότοπους, καλλιεργούμενα και χέρσα εδάφη και στις άκρες των δρόμων, πάντοτε σε προσήλιες θέσεις. Οι 
γεωπόνοι το κατατάσσουν στα ζιζάνια των καλλιεργειών. Η σπορά και καλλιέργεια της είναι εύκολη και γίνεται 
αρχές Φθινοπώρου. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι κοινό είδος που εξαπλώνεται γύρω από τη περιοχή της Μεσογείου και στη δυτική Ασία. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα φύλλα της καυκαλήθρας είναι εδώδιμα, εξαιρετικά αρωματικά και είναι από τα πιο δημοφιλή άγρια χόρτα 
σε χώρες της Μεσογείου. Τρώγονται ωμά ή βρασμένα σε σαλάτες ή χρησιμοποιούνται μαγειρεμένα σε πίτες. 
Η σύνθεση σε αιθέριο έλαιο των υπέργειων τμημάτων περιλαμβάνει ως βασικά συστατικά την α-χουμουλίνη 
και την οκτυλεξανάτη. Σε σχετικές έρευνες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επτά κουμαρίνες 
απομονώθηκαν από τα εναέρια τμήματα του φυτού. Όλες οι ενώσεις εξετάστηκαν in vitro για κυτταροτοξικό-
τητα εναντίον δύο συστημαάτων κυτταρικής γραμμής. Τα αντιπολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τρεις από 
αυτούς μελετήθηκαν σε επίπεδο του κυτταρικού κύκλου σε ασύγχρονη κύτταρα του NSCLC-Ν6 γραμμή με μια 
συσκευή κυτταρομετρίας ροής και βρέθηκαν κατάλληλα για την χρήση στη θεραπεία του καρκίνου. Σε σχετικές 
έρευνες των Πανεπιστημίων King Abdulaziz και Καίρου, απομονώθηκε από το φυτό η ουσία cnidiadin που 
είναι ένας κυτταροτοξικός παράγοντας ικανός να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων 
του νεφρού.

APIACEAE Tordylium apulum L.
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Κοινές ονομασίες: Μυρώνι, αχάτζικας, σκατζίκι, χτένι της Αφροδίτης, πηρούνι, shepherds needle, Venus Comb.

Περιγραφή
Μονοετές αρωματικό φυτό ύψους 10-50 εκ. Βλαστοί όρθιοι διακλαδιζόμενοι, φέρουν λεπτές ραβδώσεις και 
αραιό χνούδι. Τα φύλλα είναι σύνθετα, διπλά ως τριπλά πτεροσχιδή, ανοιχτοπράσινα μήκους 8 εκ. Φέρουν 
κολεό στη βάση. Τα άνθη είναι μικρά, λευκά σε σκιάδια με 1-3 ακτίνες. Τα εξωτερικά πέταλα των ανθέων του 
σκιαδίου είναι μεγαλύτερα. Στη βάση των σκιαδίων υπάρχουν χαρακτηριστικά φύλλα (βράκτια) σχισμένα στην 
άκρη. Περίοδος άνθησης: Απρίλιος έως Ιούλιος. Οι καρποί είναι επιμήκεις, συμπιεσμένοι και φέρουν χνούδι. 
Έχουν μήκος 1,5 έως 8 εκ. Στο σχήμα και την διάταξη των καρπών οφείλεται το λατινικό όνομα του είδους 
(pecten-veneris = χτένα της Aφροδίτης).

Οικολογία
Φωτόφιλο είδος που στην Ευρώπη προτιμά τα βαριά αργιλώδη εδάφη. Χαρακτηρίζεται ως ζιζάνιο και στην 
Ελλάδα απαντά σε λιβάδια με φρύγανα, ελαιώνες, αγρούς καθώς και σε διαταραγμένα και χέρσα εδάφη. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Κοινό είδος που εξαπλώνεται στην μεσογειακή περιοχή, την κεντρική και δυτική Ευρώπη και σποραδικά 
ανέρχεται μέχρι την Σκανδιναβία. Σε χώρες της Ευρώπης έχει αξιολογηθεί ως σπάνιο (Αγγλία). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος Scandix pecten-veneris χρησιμοποιείται ως εδώδιμο. Το ανώτερο τμήμα των νεαρών βλαστών του 
φυτού εκτιμάται ιδιαίτερα και τρώγεται ωμό σε σαλάτες ή βρασμένο. Ο Διοσκουρίδης τον 1ο αιώνα μ.Χ. ανα-
φέρει ότι το φυτό σκάνδιξ τρώγεται ωμό, αλλά και βραστό και βοηθά τις κενώσεις του εντέρου, κάνει καλό 
στο στομάχι και είναι διουρητικό. Συνιστούσε το αφέψημα του βοτάνου επειδή το θεωρούσε ωφέλιμο για το 
συκώτι, τα νεφρά και την ουροδόχο κύστη.  Ο Πλίνιος αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες του βοτάνου 
και υπογραμμίζει ότι είναι τονωτικό της σεξουαλικής ικανότητας, κυρίως σε ηλικιωμένους. Το είδος Scandix 
pecten-veneris δρα ως διουρητικό, αποχρεμπτικό και καθαρτικό. Στη λαϊκή ιατρική το τσάι του θεωρεί-
ται διεγερτικό, αφροδισιακό και εμμηναγωγό. Σε ανεξάρτητες μεταξύ τους σχετικές μελέτες ερευνητών των 
Πανεπιστημίων του Texas και του Jagiellonian της Πολωνίας, τεκμηριώθηκαν οι αντιφλεμονώδης ιδιότητες του 
φυτού και μελετήθηκε η φαρμακευτική χρήση του. Σε ανάλογη έρευνα Ιταλών ερευνητών διαπιστώθηκε ότι η 
ρίζα περιέχει μια πικρή ουσία που δίνει στο φυτό αντιφλογιστικές, στυπτικές και χωνευτικές ιδιότητες , οπότε 
το αφέψημα του φυτού χρησιμοποιήθηκε στη δυσπεψία, την γαστρεντερίτιδα, την κυστίτιδα και την νεφρίτιδα.

APIACEAE Scandix pecten-veneris L. 
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Κοινές ονομασίες: Πικροδάφνη, Oleander.

Περιγραφή
Αειθαλής, όρθιος, ισχυρός θάμνος με ύψος μέχρι 5 m. Τα φύλλα είναι δερματώδη, φύονται σε σπονδύλους ανά 
3 κι έχουν μήκος 6-15 cm. Είναι λογχοειδή, οξυκόρυφα και στενεύουν βαθμιαία σε ισχυρό μίσχο. Οι παρυφές 
των φύλλων είναι λείες και οι επιφάνειες του ελάσματος γυμνές. Τα άνθη είναι χιονόλευκα, ροδόχρωμα ή 
ερυθρά. Αναπτύσσονται σε πολύκλαδες ταξιανθίες και φέρονται σε βραχύ ποδίσκο. Το περιάνθιο είναι κυκλι-
κό, 5μερές. Η στεφάνη έχει διάμετρο 4-5 cm, είναι σωληνοειδής με λοβούς πλάτους 2-2,5 cm, αποκλίνοντες. 
Ο καρπός είναι κάψα δερματώδης, επιμήκης κυλινδρική και φέρει πολυάριθμα σπέρματα με πτητικό τρίχωμα.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Ο βιότοπος της πικροδάφνης βρί-
σκεται κατά μήκος ρεμάτων και χειμάρρων της χαμηλής υψομετρικής ζώνης (ευμεσογειακής) που κατά κανόνα 
ξηραίνονται κατά τη διάρκεια του θέρους. Συχνά απαντάται στον υπόροφο των δασών πλατάνου. Υψομετρικά 
εμφανίζεται από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 700 m (στη Πελοπόννησο). 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Πρόκειται για είδος που εξάπλωσή του βρίσκεται γύρω από τη Μεσόγειο, σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Στην 
Ελλάδα είναι συχνό στο νότιο τμήμα της χώρας και στα νησιά. Λόγω των εκτεταμένων φυτεύσεων της πικρο-
δάφνης κάποιοι από τους πληθυσμούς του είδους είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Στη Σαμοθράκη είναι 
κοινό είδος σε κοιλάδες και ρέματα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η πικροδάφνη είναι φαρμακευτική και ισχυρά δηλητηριώδες. Ακόμα και μία μικρή ποσότητα πικροδάφνης 
μπορεί να είναι θανατηφόρα προκαλώντας αναπνευστική παράλυση και καρδιακό επεισόδιο. Παράγωγα 
πικροδάφνης έχουν χρησιμοποιηθεί για αιώνες σαν βότανα. Χρησιμοποιείται στην παρασκευή καρδιοτονω-
τικών φαρμάκων (περιέχει γλυκοζίτες οι οποίοι στη σωστή δόση είναι ευεργετικοί για τους καρδιοπαθείς), 
διουρητικών, κατά της ψώρας και άλλων δερματικών παθήσεων, κατά διαφόρων νευρικών διαταραχών κ.ά. 
Αν και από 8ο μ.Χ. αι. Άραβες γιατροί χρησιμοποίησαν την πικροδάφνη στην αντιμετώπιση του καρκίνου, 
εντούτοις στην Ευρώπη έγινε γνωστή τον 19ο αιώνα, όταν απομονώθηκε η δραστική ουσία ολεανδρίνη. Η 
καύση των ξύλων της πικροδάφνης πρέπει να αποφεύγεται καθώς η εισπνοή των αναθυμιάσεών της μπορεί 
να προκαλέσει αναπνευστική παράλυση. Χρησιμοποιείται ευρύτατα ως καλλωπιστικός θάμνος και φυτεύεται 
κυρίως σε δρόμους καθώς είναι είδος εύκολο στην ανάπτυξη και ανθεκτικό στη ρύπανση.

APOCYNACEAE Nerium oleander L. 
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Κοινές ονομασίες: Βίνκα η μεγάλη, αγριολίτσα, Greater Periwinkle.

Περιγραφή
Η βίνκα είναι αειθαλής θάμνος με ύψος που φτάνει συνήθως τα 50 εκ. και σπάνια το 1 μέτρο. Τα φύλλα φύο-
νται αντίθετα, είναι στιλπνά, ωοειδή, βλεφαριδωτά κι έχουν μήκος 2,5 έως 9 εκ. Τα άνθη είναι διγενή και φύο-
νται μεμονωμένα δίπλα στα ανώτερα φύλλα. Έχουν χρώμα κυανό-βιολετί και σχήμα προπέλας με 5 λοβούς. Η 
άνθηση ξεκινάει Φεβρουάριο-Μάρτιο και διαρκεί μειούμενη μέχρι τα καλοκαίρι (Αύγουστος). Οι καρποί είναι 
θύλακες στενοί κυλινδρικοί, δερματώδεις με οξεία κορυφή.

Οικολογία
Η βίνκα αυτοφύεται σε θαμνώνες σε ημιορεινές περιοχές καθώς και σε σκιερές και υγρές θέσεις σε χαμηλά 
υψόμετρα. Απαντά σε φυτοφράχτες, στις άκρες αγρών και χωραφιών, σε όχθες ποταμών και σε ρεματιές απο-
φεύγοντας τις πολύ ξηρές εδαφικές συνθήκες. Αναπαράγεται με σπόρους και με παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος που η φυσική του εξάπλωση εκτείνεται στην δυτική και κεντρική Μεσόγειο, εντούτοις έχει καλλι-
εργηθεί ευρύτατα επί αιώνες με αποτέλεσμα να έχει εγκλιματιστεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στην Ελλάδα 
απαντά σποραδικά και αυτοφύεται ως επιγενές είδος, ενώ καλλιεργείται ως καλλωπιστικό. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η Vinca major είναι φαρμακευτικό και καλλωπιστικό φυτό. Σε περίοδο πλήρους άνθησης συλλέγονται τα 
φύλλα της που περιέχουν τα αλκαλοειδή βινκαμίνη και ρεζερπίνη. Συνολικά στο γένος Vinca έχουν απομο-
νωθεί περισσότερα από 86 αλκαλοειδή. Αυτά μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται από την φαρμακευτική βιομη-
χανία στην παρασκευή φαρμάκων για την θεραπεία της υπέρτασης, της λευχαιμίας και του λεμφώματος. Στην 
ομοιοπαθητική ιατρική η βίνκα συστήνεται για την θεραπεία παθήσεων του εγκεφάλου. 
Ως καλλωπιστικό φυτό η βίνκα είναι είδος δημοφιλές σε κήπους και πάρκα λόγω της παρατεταμένης ανθοφο-
ρίας, ενώ είναι κατάλληλο είδος εδαφοκάλυψης σε υγρές και σκιερές θέσεις επειδή είναι ταχυαυξές, αειθαλές 
και δημιουργεί κλαδιά που έρπουν ή αναρριχώνται. Οι βλαστοί της χρησιμοποιούνται στην καλαθοπλεκτική.

APOCYNACEAE Vinca major L. 
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Κοινές ονομασίες: Δρακοντιά, φιδόχορτο, στραχούρι, Common dracunculus, Dragon Arum, Τhe Black Arum, 
the Voodoo Lily, the Snake Iily, the Stink Iily, the Black Dragon, the Black Lily, Dragonwort, Ragons.

Περιγραφή
Πολυετές κονδυλόρριζο με φολιδωτές. ομοιόμορφες κηλίδες και ύψος που φτάνει το 1 m. Τα φύλλα είναι 
ποδοσχιδή, με μίσχο ο οποίος διαπλατύνεται στη βάση προς κολεό, περιβάλλοντας στενά το στέλεχος. Σπάθη 
μεγάλη, ιόχρωμη, δύσοσμη. Σπάδικας μακρύς, ισομήκης συνήθως με τη σπάθη, ροπαλοειδής, κυλινδρικός, 
πορφυρομελανός. Τα αρσενικά άνθη σε επαφή με τα θηλυκά χωρίς την παρουσία άγονων, τριχοειδών ανθι-
δίων (Arum sp.).

Οικολογία
Η δρακοντιά αυτοφύεται σε σκιερές θέσεις καθώς και σε υγρές θέσεις σε χαμηλά υψόμετρα. Απαντά σε φυτο-
φράχτες, στις άκρες αγρών και χωραφιών, σε όχθες ποταμών και σε ρεματιές αποφεύγοντας τις πολύ ξηρές 
εδαφικές συνθήκες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος της Βαλκανικής χερσονήσου και της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Στην Ελλάδα απαντά σε όλη την 
ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Η δρακοντιά έχει εισαχθεί στην Ιταλία και Γαλλία. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το μοτίβο του άνθους έχει βρεθεί σε σαρκοφάγους στην ανατολική Κρήτη, στην αρχαία Ελλάδα το φυτό ήταν 
συνδεδεμένο με τα φίδια που αντιπροσώπευαν τη μυστικότητα του κάτω κόσμου. Τα διάφορα είδη της οικο-
γένειας ήταν γνωστά στους γιατρούς της αρχαιότητας. Η ρίζα του θεωρείται ως προληπτικό και θεραπευτικό 
από δαγκώματα φιδιών. Τα τελευταία χρόνια μελετάται η αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση του φυτού. 
Η ρίζα του θεωρείται αντιρευματική, αντιασθαματική, αντικοκιτική, αντιβρογχική, αντιαιμορραγική, αντιγαστρι-
κή και αντικαταρροϊκή. Σημειώνεται ότι οι κόκκινοι καρποί, τα φύλλα, τα άνθη και η ρίζα (ως χλωρή) είναι 
δηλητηριώδη.

ARACEAE Dracunculus vulgaris Schott in Schott & Endl. 
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Κοινές ονομασίες: Κισσός, Common Ivy.

Περιγραφή
Αειθαλής αναρριχώμενος, με υπέργεια ριζίδια, θάμνος με βλαστούς μέχρι 30 m. Φλοιός τραχύς αυλακώσεις. 
Φύλλα μήκους έως 10 cm. Στους άγονους βλαστούς δελτοειδή έως τρίλοβα γυαλιστερά. Σε γόνιμους βλαστούς 
ωοειδή-λογχοειδή ή ελλειψοειδή. Άνθη διγενή μικρά, κιτρινοπράσινα. Φύονται ανά 6-25 σε επάκρια σφαιρικά 
σκιάδια. Καρπός ραγοειδής με διάμετρο 0,7-0,9 cm, σφαιρικός, με εμφανώς επίπεδη κορυφή μελανωπός ή 
κίτρινος. Σπέρματα καστανόχρωμα.

Οικολογία
Άνθηση Αύγουστο - Οκτώβριο. Είναι είδος σκιανθεκτικό και ταχυαυξές. Αναπτύσσεται καλύτερα σε γόνι-
μα, πηλώδη, υγρά εδάφη σε σκιερούς και δροσερούς βιότοπους. Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Υψομετρικά εξαπλώνεται σχεδόν από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1300 - 1600 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των εύκρατων περιοχών της Ευρώπης και της Ασίας. Στην Ελλάδα είναι κοινό σε όλη σχεδόν τη χώρα, 
ενώ στη Σαμοθράκη εντοπίζεται σε υγρές κοιλάδες και ρεματιές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι τοξικό φυτό και έχει φαρμακευτικές ιδιότητες που εντοπίζονται σε αλκαλοειδή και σαπωνίνες στα φύλλα. 
Στην παραδοσιακή ιατρική εφαρμόζεται εξωτερικά ως καταπραϋντικό των δερματικών ερεθισμών, των εγκαυ-
μάτων και των μυκητιάσεων. Οι καρποί του χρησιμοποιούνται για παρασκευή χρωστικών βαφής υφασμάτων. 
Χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική τοπίου ως εδαφοκαλυπτικό και για τον περιορισμό των ζιζανίων.

ARALIACEAE Hedera helix L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Αμπελοκλάδι, birthwort.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, ποώδες με υπόγειο κόνδυλο. Βλαστός όρθιος, ύψους μέχρι 60 cm. Φύλλα έμμισχα, τριγωνικά 
- καρδιόσχημα, με μαλακό τρίχωμα και στις δύο επιφάνειες, μήκους μέχρι 16 cm. Άνθη που φύονται μονήρη 
σε ποδίσκους 1-7 cm. Περιάνθιο μεγάλο, 6-14 cm, γκριζοκίτρινο έως καστανοκίτρινο με στεφάνη σωληνοειδή. 
Καρπός κάψα, ελλειψοειδής, μήκους 4-4,5 cm.

Οικολογία
Άνθηση από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Αναπτύσσεται σε υγρές σκιερές θέσεις, στον υπόροφο δασών και 
θαμνώνων, σε παρόχθια βλάστηση, εγκαταλειμμένους αγρούς, αμπέλια, ελαιώνες, σε ρέματα και μισγάγγειες. 
Απαντά από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με εξάπλωση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Θράκη και το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Στη 
Σαμοθράκη απαντά σποραδικά στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού σε χαμηλά υψόμετρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το γένος Aristolochia περιέχει τοξικές ουσίες στο βλαστό και τα φύλλα. Στην παραδοσιακή ιατρική ο χυμός 
από τον βλαστό ειδών Aristolochia χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση του τοκετού. Το αριστολοχικό οξύ 
αναφέρεται ως διεγερτικό των λευκών αιμοσφαιρίων και του ανοσοποιητικού αλλά παράλληλα ως καρκινο-
γόνο και επιβαρυντικό για τα νεφρά.

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia hirta L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ασφόδελος ο θερινός, σπερδούκλα, Asphodel.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό ύψους έως 2 m με ρίζες κονδυλώδεις και βλαστό ισχυρό με εντεριώνη στο κέντρο. Τα 
φύλλα φύονται όλα από τη βάση σε διάταξη σπονδυλωτή (ροζέτα). Είναι στενά επιμήκη, με διατομή σε σχήμα 
καρίνας και φτάνουν σε μήκος 40 cm. Τα άνθη είναι πολυάριθμα, φύονται σε ταξιανθίες σύνθετους βότρεις, 
πλούσια διακλαδιζόμενους, πάνω σε ισχυρό άφυλλο στέλεχος. Το περιάνθιο έχει 6 τμήματα που εκτείνονται 
αστεροειδώς, έχουν μήκος 10-14 mm., είναι λευκά με καστανοκόκκινο κεντρικό νεύρο. Άνθηση Φεβρουάριος 
– Ιούνιος. Ο καρπός είναι κάψα διαμέτρου 5-8 mm και περιέχει 6 σπέρματα. 

Οικολογία
Ο ασφόδελος απαντά σε χαμηλά υψόμετρα και λόφους. Καταλαμβάνει προσήλιες θέσεις και καλά στραγγι-
ζόμενα εδάφη. Εμφανίζεται σποραδικά ή σχηματίζει μικρότερες ή μεγάλες αποικίες σε άγονες και γυμνές 
εκτάσεις, ξηρά λιβάδια, φρυγανότοπους, αγρούς, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, βοσκότοπους και άκρες δρό-
μων. Αποτελεί δείκτη ξηρασίας και υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Αναπαράγεται εύκολα με σπόρο που 
φυτεύεται Μάρτιο – Απρίλιο. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι κοινό είδος στην περιοχή της Μεσογείου και την Πορτογαλία. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Ο Asphodelus ramosus είναι μελισσοτροφικό φυτό ενώ κατά την αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε από τους 
Έλληνες και τους Ρωμαίους ως φαρμακευτικό. Το ριζικό του σύστημα αναφέρεται ότι έχει εμμηναγωγό, αντι-
σπασμωδική, και διουρητική δράση αν και στη σύγχρονη φαρμακοποιία δεν χρησιμοποιείται. Οι ριζοκόν-
δυλοι του ασφόδελου είναι πλούσιοι σε άμυλο και μετά από βράσιμο μπορούν να αναμιχθούν με αλεύρι 
από δημητριακά για την παρασκευή ψωμιού. Στο παρελθόν οι αποξηραμένοι ριζοκόνδυλοι τρίβονταν και η 
σκόνη τους χρησιμοποιούνταν από βιβλιοδέτες και υποδηματοποιούς για την παρασκευή κόλλας, καθώς και 
κίτρινης χρωστικής. 

ASPHODELACEAE Asphodelus ramosus L. 
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Κοινές ονομασίες: Σαρμασίκι, περιπλοκάδι, stranglewort.

Περιγραφή
Πολυετές αναρριχώμενο φυτό με λεπτούς βλαστούς μήκους έως 3 m. Τα φύλλα του είναι αντίθετα, γλαυκό-
χρωμα, τριγωνικά-καρδιοειδή μήκους έως 15 cm. Άνθη αρρενοθήλεα, μικρά, αρωματικά, λευκά ή ρόδινα με 5 
στενούς λοβούς. Φύονται σε ακραίους ή μασχαλιαίους κορύμβους. Καρπός θύλακας επιμήκης, γραμμοειδής.

Οικολογία
Άνθηση από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. Αναπτύσσεται σε ξερές τοποθεσίες και σε όχθες χειμάρρων σε 
χαμηλά υψόμετρα συνήθως κοντά στη θάλασσα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας Ευρώπης και της δυτικής Ασίας. Στην Ελλάδα απαντά σε παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη απαντά σχετικά σπάνια. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Θεωρείται φυτό τοξικό. Περιέχει λάτεξ στο βλαστό και τα φύλλα.

ASCLEPIADACEAE Cynanchum acutum L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Χνουδωτή ανθεμίδα, ανθεμίδα εριώδης, Wooly chamomile.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές με γκρίζο τρίχωμα. Βλαστοί πολλαπλοί, ανερχόμενοι, ύψους μέχρι 30 cm. Φύλλα 
λοβωτά, πτεροσχιδή, μήκους μέχρι 4,5 cm. Άνθη σε κεφάλια διαμέτρου 1,5-4 cm. Τα περιφερειακά (επιχεί-
λια) γλωσσόμορφα ανθίδια είναι λευκά, ενώ τα επιδίσκια κίτρινα. Τα κεφάλια πριν ανοίξουν κρέμονται προς 
τα κάτω. Το περίβλημα του κεφάλιου κατά την περίοδο της άνθησης είναι ημισφαιρικό ή αντικωνοειδές. Τα 
περιβληματικά βράκτια είναι οξύληκτα, με τα εσωτερικά να έχουν υαλώδη κορυφή. Καρπός μικρό αχαίνιο, 
αντικωνοειδές, μήκους 1,5-2 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο). Αναπαράγεται με σπέρματα. Απαντά σε παράκτιες βραχώδεις ή αμμώ-
δεις θέσεις, σε όχθες ρεμάτων και σε αποθέσεις χειμάρρων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Anthemis tomentosa εξαπλώνεται ως αυτοφυές είδος στην Ελλάδα και την Μικρά Ασία ενώ ως ξενικό ανα-
φέρεται στην Ιταλία και Γαλλία. Στην Ελλάδα είναι πιο κοινό στο ανατολικό τμήμα και στα νησιά του βόρειου 
και ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Πρόσφατες έρευνες διενεργήθηκαν για να διερευνηθεί η αντιβακτηριακή δράση των αιθέριων ελαίων της 
Anthemis tomentosa. Διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν αξιόλογη δράση εναντίον Gram-positive βακτηρίων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων και στην 
κοσμετολογία για παρασκευή συντηρητικών ουσιών ή στη φαρμακευτική για δημιουργία νέων αντιβιοτικών.
Το είδος Anthemis tomentosa περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτι-
κότητά τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

ASTERACEAE Anthemis tomentosa L.
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Άρκτειο, λάπαθο, μεγάλη κολλιτσίδα, great burdock.

Περιγραφή
Φυτό διετές, με ψηλό, ισχυρό, διακλαδιζόμενο βλαστό που φτάνει σε ύψος τα 2 m. Φύλλα πολύ μεγάλα, πλα-
τιά ωοειδή, έμμισχα με καρδιοειδή βάση ελάσματος. Είναι τριχωτά και στις δύο επιφάνειες. Άνθη σε κεφάλια 
ροδόχρωμα με μακρύ ποδίσκο. Φύονται επάκρια σε αραιές ομάδες. Βράκτια κεφαλίων προεξέχοντα, γυμνά, 
γραμμοειδή. Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αναπτύσσεται σε κράσπεδα δάσους, ανοιχτές επιφάνειες, διάκενα και 
άκρες δρόμων από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 1300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στα Βρετανικά νησιά και στη βόρεια Ασία. Στην Ελλάδα σε 
κεντρικές και βόρειες περιοχές. Στην Σαμοθράκη απαντά συχνά κυρίως σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φαρμακευτικό φυτό με εκτεταμένη χρήση από την κινέζική και δυτική παραδοσιακή ιατρική. Βασικό μέρος 
του φυτού που χρησιμοποιείται είναι η ρίζα αλλά ενίοτε και τα φύλλα. Έχει ιδιότητες αντιβακτηριδιακές, αντι-
μυκητιακές και αντιφλεγμονώδεις. Παράλληλα είναι διουρητικό και καθαρτικό.

ASTERACEAE Arctium lappa L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Μπέλλα, ασπρολούλουδο, αρκοσχοιροτούδι, Common daisy, Lawn daisy, English daisy.

Περιγραφή
Πολυετής πόα με στόλωνες. Φύλλα 10-60 x 4-25 mm., σχεδόν αντίστροφα λογχοειδή με 1 εμφανές κεντρικό 
νεύρο. Ποδίσκος 4-15 (-25) cm. Ταξιανθία κεφάλιο διαμέτρου 15-30 mm. Πέταλο ανθυλλίων 4-8(-11) mm 
συχνά πορφυροκόκκινα στην κάτω επιφάνεια.

Οικολογία
Άνθηση από Μάρτιο έως Αύγουστο. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Ευρώπης. και δυτικής Ασίας Κοινό στην Ελλάδα. Απαντάται σε υγρά εδάφη, σε κράσπεδα δρόμων 
και συχνά μέσα θαμνώνες.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα άνθη και τα φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφεψήματα, αλοιφές και καταπλάσματα για τη θερα-
πεία πληγών. Ένα ήπιο αφέψημα των ανθέων μπορεί να βοηθήσει σε αναπνευστικά προβλήματα και στο βήχα. 
Χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική ως φάρμακο σε τραυματισμούς μαλακών μορίων και ιδιαίτερα βαθύτε-
ρων ιστών, ανοιχτών πληγών, κοιλιακών τραυμάτων. Επίσης χρησιμοποιείται για μωλωπισμούς, διαστρέμματα, 
πρήξιμο, πληγές και χειρουργικές τομές, αποστήματα, δυσμηνόρροια, ρευματισμούς. Το Μεσαίωνα συμβόλιζε 
την αγάπη, ενώ αργότερα την αθωότητα και την αγνότητα. Η ρίζα της ονομασίας του γένους παραπέμπει στη 
λατινική λέξη «bellus» (όμορφος) ή «bellum» (πόλεμος), πιθανόν επειδή το χρησιμοποιούσαν για να γιατρέ-
ψουν τραύματα στρατιωτών. 

ASTERACEAE Bellis perennis L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Καλέντουλα άγρια, κατιφές του αγρού, Marigold.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, μονοετές, με πιεσμένο τρίχωμα. Βλαστός συνήθως διακλαδισμένος, ύψους μέχρι 30 cm. Φύλλα 
μήκους έως 8 cm, επιμήκη λογχοειδή, με παρυφές λείες ή αραιά οδοντωτές. Άνθη σε ακραία κεφάλια δια-
μέτρου 2 cm. Τα περιφερειακά (επιχείλια) γλωσσόμορφα ανθίδια έχουν μήκος έως 18 mm και είναι πορτο-
καλόχρωμα έως χρυσοκίτρινα, ενώ τα επιδίσκια κίτρινα. Τα περιβληματικά βράκτια είναι επιμήκη-λογχοειδή, 
οξυκόρυφα. Καρπός αχαίνιο, με 3 μορφές: τα εξωτερικά είναι κυρτά και αγκαθωτά για διασπορά με τα ζώα, τα 
ενδιάμεσα με πλευρικά πτερύγια για διασπορά με τον άνεμο και τα εσωτερικά στενά κρικοειδή.

Οικολογία
Έχει εκτεταμένη περίοδο ανθοφορίας. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Αναπαράγεται με σπέρματα. 
Είναι κοινό είδος σε χέρσα και διαταραγμένα εδάφη, λιβάδια, αγρούς και καλλιέργειες (αμπέλια, ελαιώνες κά) 
σε χαμηλά κυρίως υψόμετρα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που προέρχεται από τη Μεσογειακή λεκάνη και εκτείνεται ανατολικά μέχρι το Ιραν. Έχει εγκλιματιστεί και 
εξαπλωθεί ανθρωπογενώς αρκετά βορειότερα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος το οποίο απαντά 
σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Δραστικές ουσίες περιέχονται σε όλα τα μέρη του φυτού αλλά συνήθως χρησι-
μοποιούνται τα άνθη που έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Στο είδος Calendula arvensis αποδίδονται οι 
δράσεις και οι χρήσεις που αναφέρονται στο καλλιεργούμενο συγγενές είδος Calendula officinalis. Η βασική 
διαφορά μεταξύ των δύο είναι η περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια. Κυρίως αναφέρεται ως καταπραϋντικό της 
επιδερμίδας, τονωτικό, εφιδρωτικό, εμμηναγωγό, επουλωτικό, αιμοστατικό, καθαρτικό. Επιπρόσθετα αναφέρεται 
η χρήση του ως χρωστικό. Η καλέντουλα έχει φύλλα ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (μέταλ-
λα). Καταναλώνονται ωμά ή μαγειρεμένα και θεωρούνται αντίστοιχα με του ραδικιού (Taraxacum officinale).

ASTERACEAE Calendula arvensis L.
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με όρθιο βραχέως διακλαδιζόμενο, αγκαθωτό βλαστό. Στο ανώτερο τμήμα φέρει 
ακανθώδη πτερύγια. Φύλλα πτεροειδή σύνθετα αγκαθωτά. Άνθη σε μικρά κεφάλια τα οποία είναι μεγέθους 
5-15 mm, μπλε και φύονται πολυάριθμα σε στρογγυλεμένους αγκαθωτούς κορύμβους. Βράκτια κεφάλιου με 
αγκαθωτή κορυφή και παρυφές. Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Ιούλιο. Φωτόφιλο είδος. Αναπτύσσεται σε ξηρούς και πετρώδεις, ανοιχτούς σταθμούς (λιβάδια 
- αγρούς) κοντά στη θάλασσα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογείου που στην Ελλάδα απαντά στην παράκτια ζώνη σε ολόκληρη την χώρα και στα περισσό-
τερα νησιά. Στην Σαμοθράκη βρίσκεται σποραδικά στο δυτικό και νότιο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φαρμακευτικό φυτό για το οποίο απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της φαρμακολογίας του. Στην Κύπρο 
χρησιμοποιείται σε ανοιχτές πληγές ως αντισηπτικό και αιμοστατικό.

ASTERACEAE Cardopatium corymbosum (L.) Pers. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Κενταύρια, cornflower

Περιγραφή
Ετήσιο φυτό με λεπτό, όρθιο, διακλαδιζόμενο βλαστό. Φύλλα πράσινα, ακέραια, τα κατώτερα με λίγους στενούς 
οξείς λοβούς. Άνθη σε ταξιανθία κεφάλιο. Βάση κεφάλιου ωοειδής-σφαιρική, διαμέτρου 12-13 mm. Βράκτια 
καφετιά με ασημόχρωμες βλεφαρίδες στις παρυφές. Ανθίδια μπλε. Καρπός αχαίνιο με τρίχωμα (πάππο) 
μήκους 3-4 mm.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Ιούνιο. Αναπτύσσεται σε ξηρά πετρώδη λιβάδια και μέσα σε καλλιέργειες έως το υψόμετρο των 
1000 m. Αναπαράγεται τεχνητά με σπέρματα και καλλιεργείται εύκολα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εμφανίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης και στη Μέση Ανατολή. Αρκετά κοινό στην Ελλάδα. 
Στην Σαμοθράκη παρατηρήθηκε στη χαμηλή ζώνη σε καλλιεργούμενους αγρούς. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο και φαρμακευτικό. Οι νεαροί βλαστοί οι οφθαλμοί και τα νεαρά άνθη καταναλώνονται 
μαγειρεμένοι ή ωμοί σε σαλάτες. Ως φαρμακευτικό φυτό έχει μακρόχρονη χρήση στην Ευρώπη. Στη Γαλλία 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως οφθαλμικό καταπραϋντικό ενώ τα αποξηραμένα άνθη χρησιμοποιούνται 
κατά των δερματικών ερεθισμών και κνιδώσεων.

ASTERACEAE Centaurea cuanus L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Σχίνος, μαστιχόδεντρο, mastic tree.

Περιγραφή
Νανώδης, ημισφαιρικός θάμνος, με πολυάριθμα αγκαθωτά κλαδιά. Ανέρχεται σε ύψος μέχρι τα 50-70 cm. Έχει 
φύλλα με λοβούς, αγκαθωτά. Άνθη ανοιχτορόδινα ή λευκά, φύονται σε μικρά, μοναχικά κεφάλια. Καρπός 
αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιος-Ιούλιος. Αποικίζει κυρίως αμμώδεις ή πετρώδεις παραλίες και ενίοτε στα νησιά εισέρχεται στο 
εσωτερικό μέχρι το υψόμετρο των 1000 m. Αποτελεί στις περιοχές που εμφανίζεται ένα από τα πιο σημαντικά 
είδη της κοινότητας των φρυγάνων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος της ανατολικής Μεσογείου. Είναι είδος κοινό στα νησιά του Αιγαίου και σπάνιο στα παράλια της 
ΝΑ ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη Σαμοθράκη απαντάται σποραδικά στις ανατολικές και δυτικές ακτές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι είδος με φαρμακευτικές ιδιότητες που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Από το υπέργειο τμήμα έχουν απο-
μονωθεί λακτόνες με αντιμικροβιακή δράση. 

ASTERACEAE Centaurea spinosa L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Πικραλίδα, πικροράδικο, Chikory.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με όρθιο, διακλαδιζόμενο, σκληρό βλαστό. Ανέρχεται σε ύψος στα 150 cm. Κατώτερα 
φύλλα πτεροειδώς λοβωτά, ανώτερα ακέραια, λογχοειδή, περίβλαστα. Ανθίδια γαλαζωπά έως μπλε σε κεφάλια. 
Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο. Αυτοφύεται σε χέρσα εδάφη και ανοιχτούς σταθμούς, λιβάδια 
και κράσπεδα δρόμων έως τα 1600 m. Είναι απαιτητικό στο φως, μπορεί να καλλιεργηθεί σε χωράφια μέτριας 
γονιμότητας. Φυτεύεται με σπέρματα ή με παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στα Βρετανικά νησιά δυτικά και έως τη Σκανδιναβία στα 
βόρεια, στη βόρεια Αφρική και τη δυτική Ασία. Στην Ελλάδα απαντά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην 
Σαμοθράκη απαντά συχνά κυρίως στο δυτικό και βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό κατεξοχήν εδώδιμο. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα φύλλα του που συλλέγονται άνοιξη - καλοκαίρι 
και τρώγονται βρασμένα. Από τη ρίζα προέρχεται υποκατάστατο του καφέ και πρόσθετο για παρασκευή καφέ-
δων χωρίς καφεΐνη. Χρησιμοποιείται ως φαρμακευτικό από την παραδοσιακή και λαϊκή ιατρική ως τονωτικό 
για το συκώτι και το πεπτικό σύστημα.

ASTERACEAE Cichorium intybus L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ίνουλα, aromatic inula

Περιγραφή
Φυτό πολυετές με αδενώδες τρίχωμα. Έχει βλαστό όρθιο, κολλώδη, εύοσμο, διακλαδιζόμενο, που ανέρχεται 
σε ύψος έως τα 130 cm. Φύλλα λογχοειδή, ακέραια οξύληκτα. Ανθίδια σε κεφάλια ποδισκοφόρα, κίτρινα, με 
διάμετρο 15-20 mm. Τα κεφάλια αναπτύσσονται σε πυκνές πυραμιδοειδείς ομάδες. Βράκτια στα κεφάλια γραμ-
μοειδή. Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτοφύεται σε χέρσα και ξηρά εδάφη και σε πετρώδη 
πρανή ειδικά κατά μήκος δρόμων. Αποικίζει διαταραγμένα εδάφη και αποθέσεις ως πρόδρομο είδος. Απαντά 
από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 800 m. Τεχνητά αναπαράγεται εύκολα με σπέρματα και με παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου. Αρκετά κοινό στην Ελλάδα στην χαμηλή ζώνη. Στη Σαμοθράκη 
είναι αρκετά κοινό σε κράσπεδα δρόμων και αγρών. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Αποτελεί πολύτιμο μελισσοτροφικό φυτό καθώς παρέχει νέκταρ στη φθινοπωρινή περίοδο. Το υπέργειο 
τμήμα θεωρείται εντομοαπωθητικό. Συλλέγεται σε περίοδο πλήρους άνθησης από φυτά ηλικίας τουλάχιστον 
3 ετών. Από τη ρίζα η οποία συλλέγεται το φθινόπωρο παράγεται κίτρινη χρωστική.

ASTERACEAE Dittrichia viscosa (L.) Greuter
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Γαϊδουράγκαθο, cotton thistle.

Περιγραφή
Φυτό διετές, με ισχυρό κιτρινωπό, έντονα αγκαθωτό βλαστό που ανέρχεται σε ύψος στα 130 cm. Φύλλα πτε-
ρόλοβα ή πτεροσχιδή με λοβούς τριγωνικούς-σφηνοειδείς σε 8-10 ζεύγη. Ταξιανθία κεφάλιο με διάμετρο 4-6 
cm που φέρει οξέα βράκτια εξωτερικά. Ανθίδια πορφυρά, όλα σωληνοειδή. Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση τον Μάιο - Ιούλιο. Φωτόφιλο είδος. Αναπτύσσεται σε ξηρούς και άγονους σταθμούς, ιδιαίτερα σε 
χέρσα χωράφια, υπερβοσκημένα λιβάδια και άκρες δρόμων. Απαντά από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 
1400 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας Ευρώπης που στην Ελλάδα είναι κοινό στην μεσογειακή ζώνη. Τοπικά κοινό στην Σαμοθράκη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι νεαροί ανθοφόροι οφθαλμοί του φυτού είναι εδώδιμοι, αντίστοιχοι με τις αγγινάρες. Η κυναρίνη που 
περιέχει το φυτό έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

ASTERACEAE Onopordum illyricum L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Golden rod

Περιγραφή
Φυτό πολυετές με ψηλό, με απλό αδιακλάδωτο βλαστό που φτάνει σε ύψος τα 60 cm. Τα φύλλα είναι απλά, 
επιμήκη, με παρυφές οδοντωτές. Τα άνθη βρίσκονται σε κεφάλια και είναι κίτρινα. Τα κεφάλια φύονται σε 
κορυφαίες επιμήκεις δέσμες. Καρπός αχαίνιο.

Οικολογία
Άνθηση από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αναπτύσσεται σε πετρώδη όξινα ή ασβεστολιθικά υποστρώματα, 
σε κράσπεδα δάσους, διάκενα και λιβάδια σε υψόμετρα από 500 έως τα 2300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος ευρείας γεωγραφικής κατανομής που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, την εύκρατη 
περιοχή της Ασίας και της βορείου Αμερικής. Στην Ελλάδα απαντά στη κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα 
στο Χελμό στην Πελοπόννησο και στα νησιά Σαμοθράκη, Θάσος Νάξος και Ικαρία. Στη Σαμοθράκη εντοπίζε-
ται σποραδικά στις βόρειες κλιτύες του όρους Σάος. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Από τα φύλλα παράγεται αφέψημα. Είναι φυτό φαρμακευτικό που θεωρείται ασφαλές και με πολλές χρήσεις: 
αιμοστατικό, αντισηπτικό, αντιμυκητιακό, αντιφλεγμονώδες, αντιρρευματικό, διουρητικό κλπ.

ASTERACEAE Solidago virgaurea L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Σκλήθρο, alder

Περιγραφή
Δέντρο ύψους μέχρι 30 m με κόμη επιμήκη ωοειδή έως κωνική. Νεαροί κλαδίσκοι γυμνοί, κολλώδεις. Φύλλα 
4-13 cm, αντωοειδή μέχρι σχεδόν κυκλικά ή πλατιά ελλειψοειδή, με κορυφή κοίλη, αμβλεία η στρογγυλεμένη. 
Η βάση είναι πλατιά σφηνοειδής, παρυφές διπλά πριονωτές. Ο μίσχος είναι 1-3 cm, γυμνός ή ελαφρά τριχω-
τός. Τα νεαρά φύλλα είναι κολλώδη. Άνθη σε ποδισκοφόρους ίουλους. Οι αρσενικοί εμφανίζονται σε μικρές 
ομάδες στην άκρη των κλαδίσκων από το προηγούμενο της άνθησης καλοκαίρι. Καρπός κάρυο σε ταξικαρπία 
μορφής κωνίσκου. Οι ταξικαρπίες είναι ωοειδείς, μήκους 1-2,5 cm, με ποδίσκο 1-2 cm. Αρχικά είναι πράσινες, 
κολλώδεις, μετά την ωρίμανση καστανόχρωμες ξυλώδεις.

Οικολογία
Άνθηση Φεβρουάριο-Απρίλιο. Ωρίμανση καρπών τον Οκτώβριο. Το σκλήθρο φύεται κατά μήκος ποταμών και 
ρεμάτων όπου είτε σχηματίζει αμιγείς φυτοκοινότητες είτε εισέρχεται στα δάση πλατάνου. Τα παρόχθια αυτά 
υδροχαρή δάση αναπτύσσονται πάνω σε αλλουβιακά, βαριά εδάφη που κατακλύζονται εποχιακά λόγω της ετή-
σιας ανόδου της στάθμης του ποταμού. Υψομετρικά βρίσκεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1500 m. 
Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι πρόδρομο είδος και φυτεύεται και εγκαθίσταται εύκολα σε εγκαταλειμμένους 
αγρούς με επαρκή υγρασία. Είναι αζωτοδεσμευτικό και εδαφοβελτιωτικό. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ευρο-Σιβηρικό είδος που η εξάπλωση του εκτείνεται στη ΒΔ Αφρική και Μικρά Ασία. Είναι αρκετά κοινό 
στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά (Εύβοια, Άνδρο, Νάξο, Ικαρία, Σαμοθράκη). Στη 
Σαμοθράκη εντοπίζεται σε μια μικρή παράκτια συστάδα στπ ΒΑ τμήμα του νησιού και σποραδικά κατ’ άτομα 
και ομάδες κατά μήκος των ρεμάτων μέχρι το υψόμετρο των 800 m. Αποτελεί είδος που οι κοινότητές του 
προστατεύονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 (Natura 2000). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Ο φλοιός του δέντρου έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται αποξηραμένος και κονιορτοποιημένος 
μαζί με τα φύλλα σε παρασκευάσματα. Αναφέρεται ως στυπτικό, καθαρτικό, εμετικό, τονωτικό, αντιαιμορραγικό 
εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, αντιφλεγμονώδες για τη στοματική κοιλότητα και τον φάρυγγα. 
Το ξύλο του είναι ευκατέργαστο, σχετικά ελαφρύ και ανθεκτικό στην υγρασία. Χρησιμοποιείται για κατασκευές 
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Ενδείκνυται για παραγωγή κάρβουνου.

BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Φουντουκιά, λεπτοκαρυά, hazel

Περιγραφή
Όρθιος πολύκλαδος θάμνος ύψους έως 6 m. Φύλλα μήκους 5-12 cm, ωοειδή έως πλατιά ωοειδή, απότομα 
οξυκόρυφα με καρδιοειδή βάση. Παρυφές διπλά πριονωτές, επάνω επιφάνεια βαθυπράσινη ελαφρά χνουδωτή, 
κάτω ωχροπράσινη με τρίχωμα. Μίσχος μήκους 5-25 mm, με αδενώδεις τρίχες. Αρσενικά άνθη σε ταξιανθίες 
ίουλους, ωχροκίτρινους μήκους μέχρι 9 cm. Θηλυκά άνθη κλεισμένα σε οφθαλμούς στην άκρη των βλαστών. 
Καρπός κάρυο μήκους μέχρι 2 cm, σχεδόν σφαιρικό ή ωοειδές, καστανωπό, εδώδιμο. Το περίβλημα είναι 
ισόμηκες ή λίγο μακρύτερο από το κάρυο, σχισμένο σχεδόν μέχρι το μέσο, ακανόνιστα οδοντωτό. Τα κάρυα 
φύονται ανά 2-8 σε τριχωτό ποδίσκο.

Οικολογία
Άνθηση Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ωρίμανση καρπού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αναπτύσσεται ως αυτοφυές σε ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές μεταξύ 400 και 1800 m συχνά στον υπόροφο φυλλοβόλων ή μικτών δασών, αλλά 
βρίσκεται και σε κράσπεδα, δασικά διάκενα και δίπλα σε δρόμους. Είναι είδος ανθεκτικό στη σκίαση και κατά 
κανόνα απαντά σε σταθμούς με αρκετή εδαφική υγρασία και πλούσιους σε θρεπτικά στοιχεία όπως ρεματιές, 
μισγάγγειες, κοιλώματα και στη βάση κλιτύων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η γεωγραφική εξάπλωση της C. avellana έχει κέντρο την Ευρώπη και εκτείνεται στη Σιβηρία, τη Μικρά Ασία 
και τον Καύκασο. Εμφανίζεται στην ηπειρωτική Ελλάδα με παρουσία που αυξάνει από νότο προς το βορά 
και σε ορισμένες περιοχές είναι αρκετά κοινό είδος. Στην Σαμοθράκη η προέλευση της πρέπει να θεωρηθεί 
ανθρωπογενής. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος χρησιμοποιείται κυρίως για τους εδώδιμους καρπούς του που καταναλώνονται ωμοί ή καβουρδισμέ-
νοι. Το ξύλο του δεν παρουσιάζει επιθυμητές ιδιότητες, είναι μαλακό και όχι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Υπάρχουν 
λίγες αναφορές για παλαιότερη χρήση του φυτού στη λαϊκή ιατρική. 

BETULACEAE Corylus avellana L.  
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Κοινές ονομασίες: Αλκάνα η βαφική, Dyer’s alkanet.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές, που οι βλαστοί του απλώνονται στο έδαφος ή ανέρχονται σε ύψος 10-30 cm. Φέρει 
αδρές, μακριές, σταχτόχρωμες τρίχες. Τα κατώτερα φύλλα είναι έμμισχα, λογχοειδή, μήκους 6-15 cm, τα ανώ-
τερα άμισχα με καρδιοειδή βάση. Τα άνθη φύονται σε πυκνούς βόστρυχους που επιμηκύνονται στην άνθηση. 
Τα βράκτια είναι ίσα ή λίγο μακρύτερα από τον κάλυκα. Η στεφάνη έχει έντονο κυανό χρώμα, ανοίγει σε 
5 στρογγυλούς λοβούς και είναι γυμνή εξωτερικά. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 ή 
λιγότερα μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει κατά τη διάρκεια της άνοιξης, από Απρίλιο μέχρι αρχές Ιουνίου. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος 
ολιγαρκές και ξηρανθεκτικό. Φύεται σε ξηρά, πετρώδη και άγονα εδάφη, σε ακαλλιέργητους αγρούς, σε αμμώ-
δεις και βραχώδεις παράκτιες θέσεις και σε κράσπεδα δρόμων. Αντέχει σε ασβεστούχα εδάφη. Υψομετρικά 
κατανέμεται από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 800 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται γύρω από τη Μεσογειακή λεκάνη. Στην Ελλάδα απαντά σε ολόκληρη την ηπειρωτική 
και νησιωτική χώρα Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά σε διάφορα ενδιαιτήματα, κυρίως στο ΝΔ τμήμα 
του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό αλλά έχουν διαπιστωθεί και σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση των αλκαλοειδών 
του (ηπατική ανεπάρκεια, καρκινογενεση). Η κόκκινη χρωστική ουσία αλκαννίνη που παράγεται από το φλοιό 
της ρίζας χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για το χρωματισμό αλοιφών και οινοπνευματωδών ποτών. Συλλέγεται 
και ξηραίνεται το φθινόπωρο. Χρησιμοποιείται, επίσης, για την βαφή μάρμαρου και ξύλου που μπορεί να πάρει 
το χρώμα της τριανταφυλλιάς ή του μαονιού.

BORAGINACEAE Alkanna tinctoria Tausch 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Αγόγλωσσα, βοϊδόγλωσσα, ιταλική αγχούζα, Large blue alkanet.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές, ψηλό, που φτάνει σε ύψος το 1,5 m. Στο ανώτερο τμήμα του έχει πλούσια διακλάδωση 
και είναι πυκνά καλυμμένο με λευκές, αποκλίνουσες άκαμπτες και χοντρές τρίχες. Τα φύλλα είναι επιμήκη 
σπαθοειδή, οξυκόρυφα, τα κατώτερα μήκους 10-30 cm, με μίσχο, τα ανώτερα άμισχα. Τα άνθη είναι μεγάλα 
με ποδίσκο και βρίσκονται σε ταξιανθίες βόστρυχους. Έχουν μπλέ στεφάνη που καταλήγει σε 5 λοβούς. 
Εσωτερικά της στεφάνης υπάρχουν τριχωτά λέπια. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά 
κάρυα που είναι τρίεδρα ρυτιδωμένα.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι, από Μάιο μέχρι αρχές Αυγούστου. Αναπαράγεται με σπέρματα. 
Είναι είδος φωτόφιλο, ολιγαρκές και ξηρανθεκτικό. Φύεται σε ξηρά και διαταραγμένα εδάφη, σε όρια δρόμων 
και καλλιεργειών και συχνά σε άγονους, εγκαταλειμμένους αγρούς. Υψομετρικά απαντάται από το επίπεδο της 
θάλασσας έως τα 1200 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται γύρω από τη Μεσογειακή λεκάνη και έχει εγκλιματιστεί σε χώρες της κεντρικής 
Ευρώπης. Στην Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας και στα νησιά. Στη 
Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά σε διαταραγμένα και άγονα εδάφη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό που χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό και εδώδιμο. Στην Κρήτη τρώγονται μαγειρεμένοι οι τρυφε-
ροί βλαστοί. Πολυάριθμες ποικιλίες έχουν επιλεχθεί για χρήση στην αρχιτεκτονική κήπων.

BORAGINACEAE Anchuza azurea Miller 
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Κοινές ονομασίες: Φαρμακευτική αγχούζα, βοϊδόγλωσσα, True alkanet.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές ή σπάνια διετές. Έχει βλαστό όρθιο, πολύκλαδο, τριχωτό που φτάνει σε ύψος τα 50-70 
cm. Τα φύλλα είναι γραμμοειδή ή στενά λογχοειδή, μήκους 6-10 cm, ακέραια. Ταξιανθία κυματοειδής που 
επιμηκύνεται στην καρποφορία. Βράκτια γραμμοειδή. Στεφάνη με χρώμα βαθύ μπλε, σπάνια είναι λευκή. Έχει 
σωλήνα μήκους 5-7 mm και καταλήγει σε πέντε λοβούς. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 
4 μικρά ωοειδή κάρυα μήκους 4 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και η άνθηση διαρκεί όλο το καλοκαίρι, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. 
Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος ξηρανθεκτικό αλλά συχνά αναπτύσσεται σε θέσεις πλούσιες σε άζωτο. 
Απαντά σε ξηρά και χέρσα εδάφη, σε εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και χωράφια. Υψομετρικά απαντάται από το 
επίπεδο της θάλασσας έως τα 2000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Anchuza officinalis παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κατανομή που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος 
της Ευρώπης, τη Μικρά Ασία και τη δυτική Σιβηρία. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί σε όλα τα ηπειρωτικά και 
νησιωτικά τμήματα της χώρας εκτός από τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό, εδώδιμο, βαφικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα συλλέγεται σε πλήρη 
άνθηση και η ρίζα το φθινόπωρο. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται διουρητικό, επουλωτικό, αποχρεμπτικό και 
μαλακτικό. Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους, της νευρικής υπερέντα-
σης και κατά της μελαγχολίας. Το επιστημονικό του όνομα δόθηκε χάριν της τελευταίας χρήσης του φυτού. 
Τα τρυφερά φύλλα και βλαστοί είναι εδώδιμα μαγειρεμένα. Η ρίζα χρησιμοποιείται για την παρασκευή βαφών 
από την κόκκινη χρωστική που περιέχει.

BORAGINACEAE Anchuza officinalis L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Σκυλόγλωσσα, σκυλολακές, γοργόγιανα, γουργουγιάννης, Blue hound’s tongue.

Περιγραφή
Διετής πόα, ύψους μέχρι 80 cm, με βλαστό χνουδωτό - εριώδη, τραχύ και τρίχες μαλακές, στρωτές. Φύλλα 
λογχοειδή, μήκους 5-15 cm, χνουδωτά, τα κατώτερα σχηματίζουν ροζέττα, τα ανώτερα άμισχα, ημιπερίβλαστα. 
Η στεφάνη κυανή, με φλέβες ιόχροες, λίγο μακρύτερη από τον κάλυκα, με διάμετρο 7-9 mm. Τα άνθη του 
περιέχουν πλούσιο νέκταρ και προσελκύουν τις μέλισσες

Οικολογία
Άνθηση από Απρίλιο έως Μάιο. Τα ώριμα φυτά παράγουν αρκετές εκατοντάδες. Τα σπέρματα φέρουν στην 
πεπλατυσμένη εξωτερική τους επιφάνεια αγκιστροειδή αγκάθια, με τα οποία προσκολάται και μεταφέρεται από 
ζώα και ανθρώπους σε μεγάλες αποστάσεις. Απαντά σε ξηρά και χέρσα εδάφη, σε εγκαταλειμμένες καλλιέργει-
ες, σε αμμόλοφους, πρανή δρόμων κ.ά. Υψομετρικά απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1000 m. 
 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των παραμεσόγειων περιοχών. Σε ξηρούς, χέρσους τόπους, κατά μήκος των δρόμων παντού στην 
Ελλάδα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα ως θεραπευτικό βότανο, αν και το θεωρούσαν ναρκωτικό 
και δηλητηριώδες φυτό. Η ρίζα και οι σπόροι του περιέχουν μεταξύ άλλων και τα αλκαλοειδή κυνογλωσσίνη 
και κονσολιδίνη, τα οποία ανακουφίζουν από τον πόνο, επηρεάζουν όμως το κεντρικό νευρικό σύστημα. 
Σε ξερή κατάσταση τα φύλλα και οι ρίζες χρησιμοποιήθηκαν ως αντιβηχικά και μαλακτικά. Θεωρείται από τα 
σημαντικά φυσικά φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά της Μέσης Ανατολής και της ΝΔ. Ασίας, αποτελεσματικό
στην αντιμετώπιση της αϋπνίας και προβλημάτων αιμορροΐδων. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως κατάπλασμα 
για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων και πληγών σε βοοειδή. Σήμερα στην ομοιοπαθητική χρησι-
μοποιείται η ρίζα του φυτού. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του φυτού τεκμηριώθηκαν με συνδυασμένες έρευνες 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Στις ίδιες έρευνες διαπιστώθηκε ότι στο φυτό 
περιέχονται μεγάλες ποσότητες φυλλοκινόνης, μιας λιποδιαλυτής βιταμίνης, η οποία συχνά αποκαλείται ιταμίνη 
της πήξης του αίματος ή αντιαιμορραγική.

BORAGINACEAE Cynoglossum creticum Miller 
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Κοινές ονομασίες: Mανούνι, κορθόγκλι, ορμίλια, Italian viper’s bugloss, pale bugloss.

Περιγραφή
Διετές φυτό που φτάνει σε ύψος τα 120 (-140) cm., πολύλάδο με διακλαδώσεις ισχυρές και αδρές τρίχες, 
πυκνοφυείς, μακριές. Φύλλα αδρότριχα, στη βάση του βλαστού λογχοειδή που φτάνουν σε μήκος τα 32 cm. Τα 
φύλλα της βάσης σε ρόδακα. Άνθη με λευκωπό έως και ελαφρά ροζ χρώμα, με στεφάνη (10-12 mm) διπλάσια 
του κάλυκα (6-7 mm).

Οικολογία
Ανθίζει από το φθινόπωρο έως το καλοκαίρι. Είναι είδος φωτόφιλο, ολιγαρκές και ξηρανθεκτικό. Φύεται σε 
ξηρά και διαταραγμένα εδάφη, σε όρια δρόμων και καλλιεργειών και συχνά σε άγονους, εγκαταλειμμένους 
αγρούς. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εμφανίζεται σε όλη την Ελλάδα. Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά σε διαταραγμένα και άγονα εδάφη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι καρποί του μοιάζουν με το κεφάλι της οχιάς από όπου πιθανόν να προέρχεται το όνομα του γένους. Τόσο 
οι ρίζες όσο και το υπόλοιπο φυτό είχαν χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική. Το φυτό περιέχει σε μεγάλες 
ποσότητες σικονίνη. Πρόκειται για μία ναφθοκινόνη η οποία διαθέτει επουλωτικές, αντιμικροβιακές, αντιφλεγ-
μονώδεις, αντιοξειδωτικές και κυτταροτοξικές ιδιότητες που έχουν μελετηθεί σε in vitro και in vivo συστήματα. 
Πιθανόν η λυκαψός του Διοσκουρίδη.

BORAGINACEAE Echium italicum L. 
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Κοινές ονομασίες: European searocket.

Περιγραφή
Ετήσιο ποώδες, βαθύριζο φυτό με ύψος 15-60 cm. Φύλλα κατ’ εναλλαγήν, σαρκώδη, σχεδόν ακέραια μέχρι και 
πτεροσχιδή, με λοβούς άνισους, ακέραιους ή οδοντωτούς, σπάνια ασχιδείς. Πέταλα συνήθως λευκά ή κυανί-
ζοντα, μήκους 5-14 mm. Καρπός κεράτιο με μήκος 12-25 (-30) mm, τετραπλάσιο του πλάτους, με δύο άρθρα 
(τμήματα), το κάτω άρθρο με δύο κερατοειδείς αποφύσεις.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιο έως Αύγουστο. Φωτόφιλο και ξηρανθεκτικό φυτό, αυτοφύεται κυρίως σε παραλιακές αμμώδεις 
τοποθεσίες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με εξάπλωση στην Ευρώπη, Β. Αφρική και ΝΔ Ασία. Στην Ελλάδα παρουσιάζει ευρύτατη κατανομή σε 
παραλιακές θέσεις σε όλη την χώρα. Στην Σαμοθράκη κοινό κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φυτό με αντισκορβουτικές και τονωτικές ιδιότητες. Τα πράσινα μέρη του φυτού, όταν είναι τρυφερό, χρησιμο-
ποιούνται ως σαλατικό. Αν και παρέχει κακής γενικά ποιότητας χόρτο, ακατάλληλο για βοσκή, εντούτοις είναι 
πολύτιμο φυτό για τη συγκράτηση με το άφθονο ριζικό του σύστημα παρυδάτιων και επικλινών εδαφών.

BRASSICACEAE Cakile maritima Scop.
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Κοινές ονομασίες: Αγριοκαρδαμούδα, shepherd’s purse.

Περιγραφή
Λεπτό ετήσιο φυτό που φτάνει σε ύψος τα 30 cm. Στη βάση σχηματίζει ρόδακα με φύλλα. Φύλλα στο βλαστό 
με ωτοειδή βάση, περίβλαστα. Άνθη λευκά, μικρά, φύονται πολυάριθμα σε πυκνή διάταξη. Καρπός τριγωνικό 
κεράτιο, επίπεδο και γυμνό. Οι καρποί φύονται σε έντονα επιμηκυμένο βότρυ.

Οικολογία
Άνθηση Φεβρουάριο-Αύγουστο. Φωτόφιλο και ξηρανθεκτικό φυτό, αυτοφύεται σε ποικιλία ανοιχτών βιοτό-
πων, φυσικών και ανθρωπογενών μέχρι τα 2400 m. Συχνά απαντάται ως δυσδιάκριτο ζιζάνιο καλλιεργειών. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με κοσμοπολιτική εξάπλωση. Στην Ελλάδα παρουσιάζει ευρύτατη κατανομή σε διάφορους ανοιχτούς 
βιότοπους. Στην Σαμοθράκη είναι κοινό ζιζάνιο σε καλλιέργειες και χέρσα εδάφη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φυτό εδώδιμο και φαρμακευτικό. Τα φύλλα συλλέγονται την άνοιξη και προστίθενται στις σαλάτες. Τα φύλλα 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ροφήματος σε συνδυασμό με άλλα βότανα. Στην λαϊκή ιατρική χρησιμο-
ποιείται για την θεραπεία εξωτερικής και εσωτερικής αιμορραγίας και διάρροιας. 

BRASSICACEAE Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 



56

Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Κουφοξυλιά, elder

Περιγραφή
Μεγάλος θάμνος ή μικρό δέντρο με ύψος μέχρι 10 m. Έχει υπόλευκη εντεριώνη. Φύλλα αντίθετα, σύνθετα 
πτεροειδή περιττόληκτα, με 1-3 ζεύγη φυλλαρίων. Φυλλάρια μήκους 4-10 cm, ελλειψοειδή, έντονα οξυκόρυφα. 
Άνθη 5μερή, μικρά, λευκά. Φύονται σε πολυανθείς κορύμβους. Διάμετρος ταξιανθίας 10-25 cm. Καρπός σφαι-
ρική ραγόμορφη δρύπη διαμέτρου 5-7 mm.

Οικολογία
Άνθηση Απρίλιο-Ιούλιο. Είναι σκιανθεκτικό είδος. Αναπτύσσεται σε χέρσα εδάφη πρανή δρόμων, κράσπεδα 
δάσους, ρεματιές και μισγάγγειες. Απαντά σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα μέχρι τα 1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με ευρεία εξάπλωση που περιλαμβάνει την Ευρώπη την βόρεια Αφρική και την δυτική Ασία. Στην 
Ελλάδα απαντά σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και σε μεγάλα νησιά του βόρειου 
και ανατολικού Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη είναι σπάνιο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο και φαρμακευτικό. Αναφέρεται ως ένα από τα πιο κοινά φαρμακευτικά βότανα της λαϊκής 
ιατρικής. Τα άνθη του θεωρούνται γαλακταγωγά αντιπυρετικά και εφιδρωτικά. Στην Ήπειρο και άλλες περι-
οχές και μαγειρεύονται σαν τηγανίτες. Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή λικέρ, σιροπιού, γλυκισμάτων 
και ροφημάτων. Οι καρποί του έχουν καθαρτική δράση. Μετά από μαγείρεμα μπορούν αν γίνουν κομπόστα. 
Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπλε και μωβ χρωστικών. 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Κουφοξυλιά, elder

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με ισχυρό βλαστό που ανέρχεται σε ύψος στο 1 m. Τα φύλλα είναι μεγάλα, αντίθετα, 
σύνθετα πτεροειδή περιττόληκτα, με 7-13 φυλλάρια. Άνθη 5μερή, μικρά, λευκά, με κόκκινους ανθήρες. Φύονται 
πολυάριθμα μαζί σε κορυφαίους κορύμβους. Καρπός δρύπη. Το φυτό τον χειμώνα ξεραίνεται εξ ολοκλήρου.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιο-Αύγουστο. Αναπτύσσεται σε δασικά διάκενα, κράσπεδα και στις άκρες δρόμων μέχρι το υψό-
μετρο των 1800 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εξαπλώνεται στην κεντρική και νότια Ευρώπη και την Ασία μέχρι τα Ιμαλάια. Στην Ελλάδα εμφανίζεται στα 
ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Στην Σαμοθράκη απαντά σποραδικά στο βόρειο 
τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είδος που αναφέρεται με φαρμακευτικές και τοξικές ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα φύλλα ως αντι-
φλεγμονώδες, χολαγωγό και διουρητικό. Αναφέρεται ως θεραπευτικό για το ήπαρ και τα νεφρά. Οι καρποί 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπλε χρωστικής και μελάνης, ενώ από τη ρίζα παράγεται βαφή για τα 
μαλλιά. 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus ebulus L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Αγρόστεμμα, αγριοκουκιά, corn-cockle.

Περιγραφή
Ετήσιο ποώδες φυτό με ύψος έως 1 m. Τα φύλλα είναι στενά, γραμμοειδή, φύονται αντίθετα και περίβλαστα. 
Τα άνθη φύονται μονήρη, είναι 5μερή με ροδόχρωμη στεφάνη και κάλυκα με έντονους μακρούς και στενούς 
λοβούς. Καρπός κάψα.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο-Αύγουστο. Φωτόφιλο είδος, συνήθως φύεται ως ζιζάνιο ανάμεσα σε καλλιέργειες ή σε εγκατα-
λειμμένους αγρούς. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με εξάπλωση στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα παρουσιάζει ευρεία κατανομή. Στην Σαμοθράκη εμφανίζεται 
σποραδικά σε καλλιέργειες. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φαρμακευτικό και τοξικό φυτό γιατί περιέχει σαπωνίνες που ερεθίζουν το πεπτικό σύστημα. Χρησιμοποιείται 
στην ομοιοπαθητική κυρίως για παθήσεις του γαστρεντερικού. Παλαιότερα χρησιμοποιείτο ως φάρμακο για 
τον ίκτερο, τα οιδήματα, τα εξανθήματα και τις αιμορροΐδες. 

CARYOPHYLLACEAE Agrostemma githago L. 
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Κοινές ονομασίες: Σαπωνάρια η φαρμακευτική, σαπουνόχορτο, Soapwort

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με γυμνό όρθιο βλαστό που φτάνει σε ύψος τα 70 cm. Φύλλα αντίθετα λογχοειδή με 3 
νεύρα. Άνθη κυκλικά 5μερή, μεγάλα εύοσμα λευκά ή ωχροκίτρινα. Στεφάνη με πέταλα ακέραια. Καρπός κάψα.

Οικολογία
Άνθηση τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο. Αυτοφύεται σε χέρσα υγρά ή δροσερά εδάφη, σε λιβάδια, καλλιέργειες 
και αγρούς, καθώς και κατά μήκος των δρόμων μέχρι το υψόμετρο των 1800 m. Μπορεί να αναπαραχθεί με 
σπέρματα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται στην Ευρώπη και την εύκρατη περιοχή της Ασίας. Στην Σαμοθράκη φύεται κυρίως 
μέσα ή δίπλα σε καλλιέργειες. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Η βασική χρήση της σαπωνάριας είναι ως αποχρεμπτικό καθώς ερεθίζει το ανα-
πνευστικό σύστημα και προκαλεί την έκκριση βλεννών. 

CARYOPHYLLACEAE Saponaria officinalis L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

CISTACEAE Cistus creticus L. 

Κοινές ονομασίες: Αλάδανος, λαδανιά, λάδανο, αλυταριά, κουνουκλιά, κίστο, Pink Rock-Rose, Hoary Rock-

Rose. 

Περιγραφή
Πολύκλαδος θάμνος ύψους μέχρι 1,5 m. Νεαροί κλαδίσκοι ερυθρωποί με λευκές αδενώδεις ή μη αδενώδεις 
τρίχες. Φύλλα 1-4 x 1,2 cm, αντίστροφα ωοειδή ή σχεδόν κυκλικά, οξυ ή αμβλυκόρυφα, με κυματοειδείς 
παρυφές, βυθισμένα νεύρα και αστερόμορφες τρίχες. Μίσχος μήκους έως 1 cm, διαπλατυνόμενος προς τη 
βάση, πτερυγιοφόρος. Άνθη επάκρια, ιωδοροδόχρωμα, ανά 1-3 (-6) σε επάκρια, αραιά κύματα. Ποδίσκος ταξι-
ανθίας 1-6 cm, τριχωτός, με ή χωρίς αδένες. Σέπαλα 5. Στήμονες κίτρινοι, με γραμμοειδή νήματα και επιμήκεις 
ανθήρες. Ωοθήκη σχεδόν σφαιρική, με πυκνές, λευκές τρίχες. Στύλος γυμνός, με κεφαλόμορφο στίγμα. Κάψα 
0,6-1 x c. 0,7 cm, πλατιά ωοειδής ή σχεδόν σφαιρική, ξυλώδης με λεπτές τρίχες, σκουροκάστανη. Σπέρματα 
ακανόνιστα γωνιώδη.

Οικολογία
Άνθηση τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Σε ξηρές, πετρώδεις θέσεις, σε φρύγανα και σε διάκενα δασών στην 
ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται στις παραμεσόγειες περιοχές, στην Κριμαία και στον Καύκασο. Στην Σαμοθράκη κοινό 
σε φρύγανα και σε μακκί, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, σε πρανή δρόμων, στα όρια καλλιεργειών, κ.ά. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Πιθανόν το λάδανον ή λήδον του Διοσκουρίδη. Φυτό πλούσιο στη γνωστή από την αρχαιότητα λήδανο ή 
λάδανο, βαλσαμώδη, γλυκιά και με ευχάριστη οσμή ρητίνη, που χρησιμοποιείται στην φαρμακοποιία, την 
αρωματοποιία, τη σαπωνοποιία και ως θυμίαμα. Eνδιαφέροντα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και αφορούν 
την αντιμικροβιακή δράση του φυτού και της ρητίνης του, ενώ είναι γνωστές από την αρχαιότητα και οι χρω-
στικές ιδιότητες του φυτού, καθώς έδινε χρώμα βυσσινί στα βαμβακερά. Ο Ηρόδοτος περιγράφει τον τρόπο 
που μάζευαν το λάδανο και απορεί γιατί, αν και μύριζε ωραία, προερχόταν από ένα βρωμερό μέρος, τα γένια 
του τράγου. Καθώς το ζώο έτρωγε τα φύλλα της λαδανιάς το ρετσίνι κολλούσε στα γένια του και συλλεγόταν 
έπειτα από τους βοσκούς. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Άσπρολαδανιά, κουνούκλα, σπάκα, Sage-leaved cistus.

Περιγραφή
Μικρός αειθαλής θάμνος, σταχτοπράσινος, αρωματικός, ύψους έως 1 m. Τα φύλλα είναι αντίθετα, έμμισχα, 
μήκους 1-4 cm, ωοειδή ή ελλειπτικά. Επάνω επιφάνεια φύλλων σταχτοπράσινη, τραχιά, ρυτιδωμένη, κάτω ανοι-
χτοπράσινη με αστερόμορφο χνούδι. Άνθη λευκά με διάμετρο 3-5 cm, φύονται σε μακρύ ποδίσκο. Ο κάλυκας 
έχει 5 σέπαλα, από τα οποία τα δύο εξωτερικά είναι πλατύτερα. Τα πέταλα στη βάση έχουν κίτρινη κηλίδα. Ο 
καρπός είναι κάψα χνουδωτή πεντάχωρη.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Αντέχει στα ξηρά, σκελετικά εδάφη με 
όξινο pH. Εμφανίζεται σε μικρές ομάδες ή σε μεγαλύτερους σχηματισμούς μέσα σε υποβαθμισμένους θαμνώ-
νες αειφύλλων πλατυφύλλων (μεσογειακή μακία), φρυγανότοπους και στον υπόροφο θερμόφιλων παραμεσο-
γειακών πευκοδασών με φωτεινή συγκόμωση. Υψομετρικά απαντά από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 900 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
O Cistus salviifolius είναι είδος της νότιας Ευρώπης, δυτικής Ασίας (μέχρι τον Καύκασο) και βόρειας Αφρικής. 
Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως φυτό καλλωπιστικό για τη δημιουργία μεσογειακών κήπων και βραχόκηπων. Μέτρια απο-
δοτικό μελισσοτροφικό είδος. Αποτελεί, μαζί με τα άλλα είδη του γένους, πηγή της ελαιορητίνης που λέγεται 
λάβδανο.

CISTACEAE Cistus salviifolius L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Περικοκλάδα, Field bindweed.

Περιγραφή
Πολυετής πόα, συνήθως χνουδωτή, με βλαστούς πράσινους, λεπτούς, λείους ή αραιά χνουδωτούς, γωνιώδεις, 
ύψους μέχρι 2 m, αναρριχώμενους ή έρποντες. Φύλλα ωοειδή-τριγωνικά, βελοειδή, σχεδόν ακέραια. Ποδίσκος 
ανθέων στη μασχάλη του φύλλου με 1-2 άνθη. Κάλυκας λείος με λοβούς ωοειδείς - στρόγγυλους. Στεφάνη 
λευκή ή ροδίζουσα, 4πλάσια έως 5πλάσια του κάλυκα, μήκους 10-25 mm.

Οικολογία
Άνθηση τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Αυτοφύεται σε χέρσους ή καλλιεργούμενους αγρούς, σε κήπους, σε 
ελαιώνες και κατά μήκος των δρόμων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος κοσμοπολίτικο.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα φυτά του γένους είναι γνωστά με τα ονόματα περιπλοκάδια, καμπανέλλες. Πιθανόν η ιασιώνη του 
Θεοφράστου και η πρώτη ελξίνη του Διοσκουρίδη. Έχει καθαρτικές ιδιότητες. 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. 



63

Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Γλιστροκουμαριά, Grecian strawberry tree.

Περιγραφή
Μεγάλος θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους 3-5 m. Κόμη πλατιά ακανόνιστη. Χαρακτηριστικός φλοιός λείος ερυ-
θρωπός. Φύλλα εναλλασσόμενα, μήκους έως 10 cm, πλατιά ελλειψοειδή, λειόχειλα, με μακρύ μίσχο. Άνθη 
λευκά, ή ωχροπράσινα. Στεφάνη σταμνοειδής καταλήγει σε 5 μικρούς λοβούς. Φύονται σε πυκνές, όρθιες 
φόβες. Καρπός ράγα με διάμετρο 0,8-1,2 cm, σφαιρική, εξωτερικά λεία, πορτοκαλέρυθρη.

Οικολογία
Άνθηση Μάρτιο-Μάιο. Ωρίμανση καρπών από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο. Πολλαπλασιάζεται με σπέρ-
ματα. Αναπτύσσεται σε πετρώδεις πλαγιές στην μεσογειακή και παραμεσογειακή ζώνη από τα 200 μέχρι τα 
700-800 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της ανατολικής Μεσογείου που εξαπλώνεται στη Βαλκανική χερσόνησο, Μικρά Ασία και Κριμαία. Στην 
Ελλάδα είναι πιο σπάνιο από την A. unedo. Στην Σαμοθράκη είναι αρκετά κοινό σε θαμνώνες αειφύλλων στο 
βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Αναφέρεται η χρήση των καρπών του είδους ως εδώδιμοι (ωμοί ή μαγειρεμένοι) και η φύτευση του για τη 
δημιουργία φυτοφραχτών. 

ERICACEAE Arbutus andrachne L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Κουμαριά, strawberry tree.

Περιγραφή
Θάμνος ύψους 1,5-3 m, σπάνια μικρό δέντρο. Κόμη με στρογγυλεμένη κορυφή, φλοιός τραχύς. Φύλλα 
εναλλασσόμενα, μήκους μέχρι 8 cm, επιμήκως λογχοειδή, με παρυφές πριονωτές, δερματώδη. Άνθη λευκά, 
με αποχρώσεις πράσινες ή ροδόχρωμες. Στεφάνη σταμνοειδής καταλήγει σε 5 μικρούς λοβούς. Φύονται σε 
πυκνές, κρεμαστές φόβες. Καρπός ράγα με διάμετρο 1,5-2 cm, σφαιρική, εξωτερικά κοκκώδης αρχικά κίτρινη 
τελικά κόκκινη.

Οικολογία
Άνθηση από Οκτώβριο έως Μάρτιο. Είναι είδος βραδυαυξές ανθεκτικό σε μερική σκίαση. Ανθεκτικό στην 
ξηρασία. Αναπτύσσεται κατά κανόνα πάνω σε όξινα εδάφη σε θαμνώνες και δάση αειφύλλων της μεσογειακής 
ζώνης, σε ξηρές πετρώδεις πλαγιές μέχρι τα 800 m. Συχνά εισβάλει σε φυτοκοινότητες μετά από πυρκαγιά. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των περιοχών της Μεσογείου και της ΝΔ (ατλαντικής) Ευρώπης. Ιδιαίτερα κοινό στην Ελλάδα στα ηπει-
ρωτικά και σε μεγάλα νησιά. Στην Σαμοθράκη είναι κοινό μέσα στους θαμνώνες αειφύλλων στα βόρεια και 
ΒΑ του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είδος γνωστό για τους αρωματικούς καρπούς που είναι εδώδιμοι. Καλλιεργείται κατά τόπους και από τους 
καρπούς παράγονται μαρμελάδες και ηδύποτα. Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του είδους ερευνώνται κυρίως προς 
την κατεύθυνση της αντιβιοτικής και αντιμυκητιακής δράσης. 

ERICACEAE Arbutus unedo L. 
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Κοινές ονομασίες: Φλώμος, γαλατσίδα, Mediterranean Spurge, Albanian spurge.

Περιγραφή
Πολυετές με βλαστό απεξυλωμένο, ισχυρό, όρθιο, γυμνό στη βάση. Πυκνά γναφαλώδες, σπάνια κάπως λείο, 
γλαυκό, σε πυκνές τούφες πολυετές, μερικές φορές με διετείς βλαστούς έως 180 cm, με 13-30(-40) μασχαλιαί-
ες ακτίνες. Φύλλα (14-)30-130 x 4-10(-17) mm γραμμοειδή προς αντίστροφα λογχοειδή ή ενίοτε αντιωοειδή, 
ακέραια, εκείνα του πρώτου έτους ανάπτυξης είναι συνήθως μεγαλύτερα από εκείνα του δεύτερου. Φύλλα των 
ακτίνων όπως τα ανώτερα του βλαστού. Φύλλα των μικρών ακτίνων υποκυκλικά-δελτοειδή, συνήθως συμφυή 
σε ζεύγη στη βάση. Ακτίνες 10-20, συνήθως διπλάσιες, αλλά έως 4 φορές διχοτόμες. Αδένες καστανέρυθροι, 
ημικυκλικοί. Κάψα 4-7 x 5-6 mm, βαθιά αυλακωτή, επίπεδη, πυκνά χνουδωτή. 

Οικολογία
Απαντάται σε ξηρά, αρκετά ανοικτά εδάφη στα χαμηλά υψόμετρα όλης της χώρας.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της ανατολικής Μεσογείου. Στη χώρα μας είναι αυτοφυές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είδη του γένους Euphorbia συχνά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της βρογχίτιδας και προβλημάτων που 
σχετίζονται με το άσθμα. Πιστεύεται, επίσης, ότι ανακουφίζουν από τα συμπτώματα των κρυολογημάτων και της 
γρίπης. Ο γαλακτώδης χυμός, ενώ είναι δηλητηριώδης, έχει χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακό φυτικό φάρμα-
κο για την αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως μυρμηγκιές και όγκοι. Εκχύλισμα από συνθλιμμένο 
άνθος πιστεύεται πως θεραπεύει διάφορες οφθαλμικές μολύνσεις και φλεγμονές όπως η επιπεφυκίτιδα. Το 
φυτό πιστεύεται ότι προάγει την ίαση σε περιπτώσεις δάγκειου πυρετού, διευκολύνοντας την παραγωγή αιμο-
πεταλίων και μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία από δαγκώματα φιδιών. Επιπλέον, είναι γνω-
στή για τις ανθελμινθικές της ιδιότητες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τα σκουλήκια και 
άλλους παρασιτικούς οργανισμούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία αφροδίσιων νοσημάτων, όπως 
η γονόρροια, ενώ, χρησιμεύει και στη θεραπεία της ανικανότητας, της πρόωρης εκσπερμάτισης, και άλλων 
σεξουαλικών διαταραχών. Θεωρείται πως φέρει αντι-ιικές ιδιότητες, και έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της 
δυσεντερίας και για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της διάρροιας. 

EUPHORBIACEAE Euphorbia characias L. 
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Κοινές ονομασίες: Καστανιά, sweet chestnut

Περιγραφή
Δέντρο ύψους μέχρι 30 m με πυκνή και πλατιά κόμη. Φύλλα μήκους 8-20 cm, στενά ωοειδή έως λογχοειδή, 
οξυκόρυφα με σφηνοειδή βάση. Παρυφές έντονα πριονωτές. Ζεύγη νεύρων 15-20. Μίσχος 1,5-3 cm, τριχωτός 
ή σχεδόν γυμνός. Αρσενικές ταξιανθίες όρθιες, σταχυόμορφες, μήκους 12-20 cm. Θηλυκά άνθη ανά 3 στη 
βάση των αρσενικών ταξιανθιών. Βρίσκονται σε πράσινο κυπελλοειδές περίβλημα από βράκτια, με 6 λευκά 
στίγματα που προεξέχουν. Καρπός κάρυο καστανόχρωμο, γυαλιστερό, οξυκόρυφο, μήκους 1,5-3,5 cm. Τα 
κάρυα βρίσκονται ανά 2-3 σε σφαιρικό ξυλώδες κύπελλο με πυκνά αγκάθια στο εξωτερικό.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο-Ιούλιο. Η ωρίμανση του καρπού γίνεται τον Οκτώβριο. Η καστανιά αναπτύσσεται σε εδάφη που 
είναι όξινα και προέρχονται από πυριτικά πετρώματα. Εμφανίζεται σε σπερμοφυείς ή πρεμνοφυείς συστάδες σε 
υψόμετρα από τα 300 έως τα 1500 m και βρίσκει το άριστο της εξάπλωσής της σε καλής ποιότητας σταθμούς 
μέσα στον αυξητικό χώρο των φυλλοβόλων δρυοδασών. Είναι είδος ημισκιόφυτο, ευαίσθητο σε παγετούς. 
Αναπτύσσεται καλά σε βαθιά, γόνιμα και χουμώδη εδάφη πάνω σε γρανίτες, γνεύσιο, σχιστόλιθο, ακόμα και 
φλύσχη, ενώ αποφεύγει τους ασβεστόλιθους. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η αρχική φυσική εξάπλωση της C. sativa είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Θεωρείται αυτοφυές είδος της ανα-
τολικής Μεσογείου με εξάπλωση στη ΝΑ Ευρώπη, Μικρά Ασία, Καύκασο και βόρειο Ιράν. Η σημερινή ευρεία 
κατανομή της στην κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη είναι ανθρωπογενής και συνέβη, κατά το πλείστο, 
στους ιστορικούς χρόνους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξάπλωση της έφτασε στα βρετανικά νησιά τους πρώτους 
αιώνες μ.Χ. όπου μεταφέρθηκε από τους Ρωμαίους. Στην Σαμοθράκη αυτοφύεται και καλλιεργείται από τον 
άνθρωπο. Τα δάση καστανιάς χαρακτηρίζονται ως οικότοπος ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 (Natura 2000). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η καστανιά είναι πολύτιμο δέντρο που καλλιεργείται για τους εδώδιμους καρπούς του και το ξύλο του. Οι καρ-
ποί είναι πλούσιοι σε υδατάνθρακες και καταναλώνονται ωμοί και κυρίως μαγειρεμένοι ή κονιορτοποιημένοι. 
Τα φύλλα και ο φλοιός αποτελούν πηγή τανινών. Το ξύλο παρουσιάζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στη σήψη και 
χρησιμοποιείται ευρύτατα στην οικοδομική και σε υπαίθριες κατασκευές. 

FAGACEAE Castanea sativa Mill. 
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Κοινές ονομασίες: Αριά, holm oak

Περιγραφή
Αειθαλές δέντρο με ύψος έως 20 m ή ψηλός θάμνος. Φύλλα δερματώδη, μήκους 3-8 cm, στενά ωοειδή έως λογ-
χοειδή, οξυκόρυφα με σφηνοειδή έως στρογγυλεμένη βάση. Παρυφές λείες, κυματοειδείς, ή οδοντωτές. Μίσχος 
φύλλων έως 1,5 cm. Φύλλα πρεμνοβλαστημάτων συχνά αγκαθωτά οδοντωτά, βραχύμισχα. Αρσενικά άνθη σε κρε-
μάμενους πιληματώδεις ίουλους στη βάση των ετήσιων βλαστών. Θηλυκά ανά 1 ή 2 στις μασχάλες των φύλλων 
σε βραχύ πιληματώδη ποδίσκο. Καρπός κάρυο επίμηκες ωοειδές με κωνική κορυφή. Φέρει κύπελλο ημισφαιρικό 
ή κουδουνοειδές με πιληματώδη ποδίσκο και καλύπτεται από ελαφρά πιεσμένα, επιμήκη, χνουδωτά βράκτια.

Οικολογία
Άνθηση Απρίλιο-Μάιο. Ωρίμανση και πτώση καρπών Οκτώβριο-Νοέμβριο του έτους άνθησης. Αναπτύσσεται 
από το επίπεδο της θάλασσας συνήθως μέχρι τα 600 m, αλλά στην Κρήτη ανέρχεται στα 1400 (Λευκά Όρη). 
Είναι είδος ημισκιόφυτο, απαιτητικό σε θερμότητα και υγρασία. Παρουσιάζει άριστη ανάπτυξη σε σταθμούς με 
καλό εφοδιασμό σε νερό και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία αν και αντέχει και σε πετρώδεις θέσεις. Η αριά 
αποτελεί τυπικό συστατικό των αείφυλλων μεσογειακών θαμνώνων (maquis) και του υψηλού, αειθαλούς 
μεσογειακού δάσους που εμφανίζεται σε υγρές πλαγιές, ευνοημένες από θαλάσσιους ομβροφόρους ανέμους. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Q. ilex εμφανίζεται γύρω από τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα είναι αρκετά συχνή η παρουσία του είδους στις 
παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας καθώς και στα Ιόνια νησιά ενώ είναι λιγότερο κοινή στα νησιά του 
Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη το είδος εμφανίζεται άφθονο κατά θέσεις, στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού. 
Τα δάση της Q. ilex αποτελούν οικότοπο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 (Natura 2000). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος παρέχει ξυλεία για κατασκευές, για παρασκευή καλής ποιότητας κάρβουνου και για καυσόξυλα υψη-
λής θερμαντικής απόδοσης. Το φύλλωμα αποτελεί ζωοτροφή για αίγες. Αναφέρεται ότι αλεύρι από τα βελανίδια 
χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στην παρασκευή ψωμιού. Οι όζοι που δημιουργούνται από προσβολές εντόμων 
αποτελούν σημαντική πηγή τανίνης και χρωστικών. Ως πηγή τανίνης χρησιμοποιείται και ο φλοιός.

FAGACEAE Quercus ilex L. 
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Κοινές ονομασίες: Κενταύριο, θερμοβότανο, common centaury.

Περιγραφή
Διετές ποώδες φυτό με όρθιο βλαστό τετραγωνικής διατομής. Οι επάνω διακλαδώσεις του φυτού είναι ανορ-
θωμένες. Τα φύλλα της βάσης είναι ωοειδή και σχηματίζουν ρόδακα. Τα φύλλα του βλαστού είναι επιμήκη με 
τα ανώτερα μικρότερα από τα κάτω. Άνθη ρόδινα, φύονται σε πυκνά κεφάλια. Στεφάνη με 5 ωοειδείς λοβούς. 
Καρπός κάψα πολύσπερμη.

Οικολογία
Άνθηση Μάρτιο - Μάιο. Είδος ανθεκτικό σε μερική σκίαση, βραδυαυξές, ολιγαρκές, ικανό να αναπτύσσεται 
καλά σε όλα τα εδάφη. Ανθεκτικό στους θαλάσσιους ανέμους. Αναπτύσσεται σε ξηρές ανοιχτές θέσεις, σε 
θαμνώνες και φωτεινά δάση της μεσογειακής ζώνης, κατά κανόνα μέχρι τα 300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Ευρώπης, δυτικής Ασίας και βόρειας Αφρικής. Στην Ελλάδα απαντά στα ηπειρωτικά και στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου. Στην Σαμοθράκη είναι σπάνιο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φαρμακευτικό φυτό που φυτεύεται και ως καλλωπιστικό. Συλλέγεται το υπέργειο τμήμα κατά την ανθο-
φορία. Χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική. Αναφέρεται ως αντιπυρετικό, ηπατικό και κατά του ίκτερου. Στην 
Ευρώπη, έχει χρησιμοποιηθεί για πολλές δεκαετίες κατά προβλημάτων του πεπτικού συστήματος. 

GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn. 
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Κοινές ονομασίες: Αγριογεράνι, Shining cranesbill.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, ετήσιο (θερόφυτο), αραιά τριχωτό. Βλαστός συχνά ερυθρός, ύψους 10-40 cm, όρθιος ή ανερ-
χόμενος. Φύλλα με πλάτος 2-6 cm, τα οποία διαιρούνται στο 60-70% του ελάσματος σε 5 λοβούς. Περιάνθιο 
5μερές με κάλυκα γυμνό που εξωτερικά φέρει 5 εμφανείς ακμές. Στεφάνη ροδόχρωμη από 5 πέταλα μήκους 
περίπου 10 mm. Καρπός μερικάρπιο που φέρει εξωτερικά 5 επιμήκεις προεξοχές.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος σκιόφυτο ή ημισκιόφυτο που 
προτιμάει τα ουδέτερα ή βασικά εδάφη. Απαντά σε σκιερές θέσεις κάτω από την κόμη άλλων φυτών σε λιβάδια, 
θαμνώνες, δάση. Υψομετρικά εμφανίζεται από τα 100 έως τα 2000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η εξάπλωση του Geranium lucidum περιλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη εκτός από το βορειοανα-
τολικό τμήμα. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος στα χαμηλά και μέσα υψόμετρα σε όλη στην ηπειρωτική χώρα, 
στην Κρήτη, τη Σαμοθράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φυτό φαρμακευτικό. Χρησιμοποιείται για τις διουρητικές και αιμοστατικές του ιδιότητες.

GERANIACEAE Geranium lucidum L. 
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Κοινές ονομασίες: Αγριογεράνι, Cut-leaved cranesbill.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, ετήσιο (θερόφυτο). Βλαστός ύψους 10-60 cm, όρθιος ή ανερχόμενος με κοντό τρίχωμα. Φύλλα 
με πλάτος 2-5 cm, τα οποία διαιρούνται σχεδόν μέχρι τη βάση του ελάσματος σε 5-7 λοβούς. Τα επάνω φύλλα 
είναι αντίθετα. Περιάνθιο 5μερές με κάλυκα τριχωτό. Στεφάνη πορφυρή ή ροδόχρωμη από 5 πέταλα μήκους 
7-10 mm. Καρπός μερικάρπιο γυμνό ή ελαφρώς τριχωτό, χωρίς προεξοχές εξωτερικά.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος φωτόφιλο που απαντά σε 
λιβάδια, άγονες θέσεις, καλλιεργούμενα και χέρσα εδάφη, συχνά σε θέσεις διαταραγμένες από τον άνθρωπο. 
Υψομετρικά εμφανίζεται έως τα 700 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η εξάπλωση του Geranium dissectum περιλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη εκτός από το βόρειο 
τμήμα. Στην Ελλάδα απαντά σποραδικά στην ηπειρωτική και στην νησιωτική χώρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φυτό φαρμακευτικό, βαφικό και εδώδιμο. Τα φύλλα και οι ρίζα του φυτού είναι πλούσιες σε ταννίνες. Έχει 
ιδιότητες αντισηπτικές, αιμοστατικές και τονωτικές. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διάρροιας, δυσεντερίας, 
χολέρας και γαστρεντερίτιδας. Αναφέρεται η εξωτερική χρήση του για τραύματα και αιμορροΐδες. Οι ρίζες και τα 
φύλλα συλλέγονται κατά την άνθηση και μπορούν να ξηρανθούν για να διατηρηθούν. Από τα άνθη παράγεται 
καφέ χρωστική. Αναφέρεται η κατανάλωση ως εδώδιμης της ρίζας μαγειρεμένης.

GERANIACEAE Geranium dissectum L. 
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Κοινές ονομασίες: βαλσαμόχορτο, βάλσαμο, σπαθόχορτο, common St. John’s-wort, Perforate St John’s-wort.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές με εκτεταμένα υφέρποντα ριζώματα και με κορυφαίους βλαστούς ισχυρούς, κυλινδρικούς έως 
80 cm, τα οποία φέρουν κατα μήκος δύο αντίθετες γωνιώδεις προεξέχουσες γραμμές. Φύλλα αντίθετα, προ-
μήκως ωοειδή ή γραμμοειδή, επιφυή, 1-2 εκ, ανοιχτόχρωμα στην κάτω επιφάνεια, με άφθονους ενδοπεριθω-
ριακούς και μερικές φορές με λίγους επιφανειακούς μαύρους αδένες. Άνθη σε πυραμιδοειδείς κυματοειδείς 
ταξιανθίες, με σέπαλα λογχοειδή με μελανά στίγματα. Πέταλα τουλάχιστον διπλάσια του κάλυκα με μελανά στίγ-
ματα. Στήμονες βραχύτεροι των πετάλων. Πέταλα και στήμονες παραμένοντες. Στήμονες σε δέσμες των 3(-4). 
Στύλοι 3(-4). Κάψα ωοειδής, μακρύτερη από τον κάλυκα, με επιμήκεις ακανόνιστους ή μη κυστοειδείς αδένες.

Οικολογία
Ανθίζει από τα τέλη της άνοιξης έως τα μέσα του καλοκαιριού. Απαντάται σε εύκρατα και υπομεσογειακά λιβά-
δια και σε εύκρατα δάση. Είδος πολύμορφο απαντά σε λόφους, φράκτες, χέρσα εδάφη.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Κοσμοπολίτικο είδος το οποίο απαντάται σε όλη την Ευρώπη εκτός από τον Βορρά. Κοινό είδος στην ηπει-
ρωτική χώρα και σε κάποια μεγάλα νησιά, με εμφάνιση σε υψόμετρα έως τα 1500 m (σπάνια έως τα 2000 m). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η δράση του φυτού είναι αντιφλεγμονώδης, στυπτική, επουλωτική και ηρεμιστική. Το βάλσαμο όταν ληφθεί 
εσωτερικά έχει ηρεμιστική και αναλγητική δράση. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νευραλγίας, της ανησυχίας, 
της έντασης και παρόμοιων προβλημάτων. Θεωρείται κατάλληλο βότανο για τις αλλαγές της εμμηνόπαυσης που 
οδηγούν σε ευερεθιστότητα και ανησυχία. Ωστόσο συνίσταται να μην χρησιμοποιείται όταν υπάρχει έντονη 
κατάθλιψη και σε καμία περίπτωση αν ο ασθενής λαμβάνει αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Χρησιμοποιείται από 
αιώνων για θεραπευτικούς σκοπούς (πληγές, εγκαύματα κ.ά.). Ως επουλωτικό πληγών χρησιμοποιείται με τη 
μορφή καταπλασμάτων ή με τη μορφή ελαίου (στο οποίο διατηρούνται οι ταξιανθίες του). Το τελευταίο έχει ένα 
έντονο κόκκινο χρώμα. Χρειάζεται μόνο προσοχή στη χρήση του ενώ η περιοχή επάλειψης δεν πρέπει να εκτε-
θεί στον ήλιο. Η αντικαταθλιπτική δράση του φυτού περιγράφεται σε παλιά γιατροσόφια. Πειραματικά δεδομένα 
αναφέρουν περιπτώσεις μανίας σε ασθενείς που λάμβαναν hypericum και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι για-
τροί να εξετάζουν αν υπάρχει ιστορικό μανίας ή υπομανίας σε ασθενείς προτού το χορηγήσουν. Πειραματικές 
μελέτες έχουν δείξει ιοστατική, αντικαρκινική, αντιοξειδωτική, αντικαταθλιπτική και αντιεπιληπτική δράση.

HYPERICACEAE Hypericum perforatum L. 
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Κοινές ονομασίες: Αγριοζούμπουλο, καταντζίκα, κρόκος.

Περιγραφή
Γεώφυτο με κόρμο συμμετρικό, λείο, περιβαλλόμενο από λέπια που σχηματίζουν κολεό γύρω από το υπέργειο 
τμήμα του φυτού. Στη βάση του κορμού σχηματίζονται παπυροειδή έως δερματώδη δακτυλίδια. Φύλλα 3-5(-6), 
πλάτους 0.5-2.5 mm, παρόντα κατά την άνθηση. Άνθη ανά 1-3, θαμπά έως έντονα κίτρινα, μερικές φορές με 
ροδίζων ή καφετί σωλήνα περιανθίου. Σωλήνας περιανθίου 2-8 cm μήκους. Τέπαλα αντίστροφα λογχοειδή ή 
ωοειδή, ελαφρά οξυκόρυφα έως αποστρογυλλωμένα στην κορυφή τους. Βράκτια και βρακτίδια μεμβρανώδη, 
λευκά, μεγαλύτερα σε μήκος από τα νεαρά φύλλα. Το βρακτίδιο είναι αρκετά πιο στενό από το βράκτιο. Ανθήρες 
κίτρινοι, μερικές φορές με λοβούς στη βάση τους, σπάνια ολόκληροι μαύροι-ιώδης ή με γκρι χρώματος συνο-
χέα. Στύλος κίτρινος έως πορτοκαλί-κόκκινος, που διαιρείται σε τρία μέρη. Καρπός κάψα, μήκους 1-1.5 cm, 
ελλειψοειδής, με σπέρματα καφετί ή κοκκινωπά, σχεδόν σφαιρικά, με εμφανές χείλος. 

Οικολογία
Ανθίζει από Φεβρουάριο έως Απρίλιο. Απαντάται σε εύκρατα και υπομεσογειακά λιβάδια και σε εύκρατα δάση. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των Βαλκανίων και της Ανατολίας. Εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Στην Ελλάδα εμφα-
νίζεται στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του βορείου Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι ιδιότητες του Crocus chrysanthus είναι ίδιες με του γνωστού σαφράν (C. sativus). Γενικά, από τη συνεχή 
χρήση των διαφόρων ειδών κρόκου επί χιλιετίες στην φαρμακευτική, έχουν προταθεί περισσότερες από 90 
ιδιαίτερες χρήσεις. Κατά καιρούς του έχουν αποδοθεί ευεργετικές δράσεις κατά του άσθματος, οφθαλμικών 
λοιμώξεων, διαταραχών του έμμηνου κύκλου των γυναικών, της κατάθλιψης, του γήρατος και διαταραχών του 
κυκλοφορικού συστήματος και έχει χρησιμοποιηθεί ως αναλγητικό, ευστόμαχο, καταπραϋντικό, θρομβολυτικό 
και εκτρωτικό. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστές οι ιδιότητες του κρόκου, το χρησιμοποιούσαν για να 
καταπολεμήσουν την αϋπνία και τα δυσάρεστα συμπτώματα της μέθης από το κρασί. Επίσης γνωστή ήταν η 
χρήση του ως άρωμα στα λουτρά αλλά και ως αφροδισιακό.

IRIDACEAE Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 
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Κοινές ονομασίες: Κρόκος, καταντζίκα.

Περιγραφή
Γεώφυτο με κορμό συμμετρικό, λείο, περιβαλλόμενο από λέπια που σχηματίζουν κολεό γύρω από το υπέργειο 
τμήμα του φυτού. Στη βάση του κορμού σχηματίζονται παπυροειδή έως δερματώδη δακτυλίδια. Φύλλα 3-4, 4-5 
mm πλάτους, απόντα κατά την άνθηση. Άνθη ανά 1, σπάνια ανά 2, χρώματος μπλε, με ελαφρώς εμφανή νεύρα. 
Λαιμός του σωλήνα της στεφάνης με έντονο κίτρινο χρώμα. Ο σωλήνας της στεφάνης, συχνά έχει κίτρινες 
κηλίδες εξωτερικά, κοντά στην κορυφή του. Τέπαλα 2.3-4 x 1.3-2 cm, αντίστροφα ωοειδή. Βράκτια και βρακτί-
δια σχεδόν ισομήκη, λευκά ή με ιώδης κηλίδες. Νήματα στημόνων κίτρινα, πυκνά τριχωτά. Ανθήρες λευκοί. 
Στύλος κίτρινος έως βαθιά πορτοκαλί, εξέχει αρκετά από τους στήμονες και διαιρείται σε αρκετά μέρη. Καρπός 
κάψα, 2-2.5 cm, ελλειψοειδή, με σπέρματα σχεδόν σφαιρικά χρώματος βαθύ κοκκινωπού-καφετί. Το χείλος των 
σπερμάτων δεν είναι εμφανές. 

Οικολογία
Ανθίζει το φθινόπωρο, από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο. Εμφανίζεται κυρίως σε εύκρατα και υπομεσογειακά 
λιβάδια, αλλά και σε δάση. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των Βαλκανίων και της Ανατολίας. Εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων (εκτός τους Ρουμανίας). 
Στην Ελλάδα απαντάται στην κεντρική και βορειανατολική ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του βόρειου και 
ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι ιδιότητες του Crocus pulchellus είναι ίδιες με του γνωστού σαφράν (C. sativus). Γενικά, από τη συνεχή 
χρήση των διαφόρων ειδών κρόκου επί χιλιετίες στην φαρμακευτική, έχουν προταθεί περισσότερες από 90 
ιδιαίτερες χρήσεις. Κατά καιρούς του έχουν αποδοθεί ευεργετικές δράσεις κατά του άσθματος, οφθαλμικών 
λοιμώξεων, διαταραχών του έμμηνου κύκλου των γυναικών, της κατάθλιψης, του γήρατος και διαταραχών του 
κυκλοφορικού συστήματος και έχει χρησιμοποιηθεί ως αναλγητικό, ευστόμαχο, καταπραϋντικό, θρομβολυτικό 
και εκτρωτικό. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστές οι ιδιότητες του κρόκου, το χρησιμοποιούσαν για να 
καταπολεμήσουν την αϋπνία και τα δυσάρεστα συμπτώματα της μέθης από το κρασί. Επίσης γνωστή ήταν η 
χρήση του ως άρωμα στα λουτρά αλλά και ως αφροδισιακό.

IRIDACEAE Crocus pulchellus Herb. 
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Κοινές ονομασίες: Λιβανόχορτο, δωδεκάνθι, αγριολίβανο, πιθανώς η τρίτη ή άρρην χαμαιπίτυς του 
Διοσκουρίδη.

Περιγραφή
Φυτό ετήσιο, διετές ή βραχύβιο πολυετές. Ο βλαστός του είναι διακλαδιζόμενος, ύψους 5-30 cm και γυμνός 
έως πυκνά εριωδώς τριχωτός. Φύλλα άμισχα, με έλασμα που στενεύει προς κολεό, τρισχιδή με γραμμοειδείς 
λοβούς, 0.5-3(4) mm πλάτος. Οι λοβοί των φύλλων είναι κάποιες φορές 3-κόρυφοι. Τα βράκτια των ανθέων 
είναι όμοια με τα φύλλα. Τα άνθη φύονται ανά 2-4 σε κάθε σπόνδυλο. Κάλυκας μήκους 4-6 mm, με δόντια 
(λοβούς) ισομήκεις ή κοντύτερους από τον σωλήνα. Στεφάνη κίτρινη με κοκκινωπές ή ροζ παρυφές, σπά-
νια ολόκληρη ροζ. Σωλήνας στεφάνης, περίπου, ισομήκης με τον κάλυκα. Πάνω χείλος στεφάνης ακέραιο. 
Στήμονες εξέχουν της στεφάνης και έχουν τριχωτά νήματα. 
Διακρίνονται τρία υποείδη, που εξαπλώνονται στην Ελλάδα, τα chamaepitys, chia (Schreb.) Arcang. και 
palaestina (Boiss.) Bornm. Από τα παραπάνω τρία υποείδη, το δεύτερο μόνο εμφανίζεται στη Σαμοθράκη. 

Οικολογία
Ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Προτιμάει εδάφη πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο.Αναπτύσσεται 
σε πλήρες φως και σε θερμά περιβάλλοντα καιπολλαπλασιάζεται με σπέρματα. Θεωρείται εν μέρει ανθεκτικό 
είδος σε διαταραχές, αλλά και στην καταπόνηση. Για αυτό το λόγο εμφανίζεταιτόσο σε διαταραγμένα οικο-
συστήματα (π.χ. χέρσες και καλλιεργούμενες περιοχές), όσο και σε ξηρικά, μεσογειακά λιβάδια ή φρυγανικά 
οικοσυστήματα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το είδος εξαπλώνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, εκτός από τι βόρειες. Επιπλέον, εξαπλώνεται σε 
χώρες της βόρειας Αφρικής (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία) και στη Ανατολία, καθώς και νοτιότερα σε χώρες 
όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία και η Ιορδανία. Στην Ελλάδα απαντάταισε όλες τις χλωριδικές περιοχές 
της χώρας. Το υποείδος chamaepitys εμφανίζεται στις χλωριδικές περιοχές της βόρειας και νότιας Πίνδου, στη 
Στερεά και βορειοανατολική Ελλάδα και στα δυτικά νησιά του Αιγαίου, ενώ το υποείδος chia εξαπλώνεται σε 
όλες τις χλωριδικές περιοχές της Ελλάδας. Το υποείδος palaestina απαντάται μόνο σε νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος έχει χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική ως εφιδρωτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, τονωτικό και επου-

LAMIACEAE Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 
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λωτικό. Στο άτομα του είδους (στα υπέργεια του τμήματα) στην Τουρκία και το Ιράν έχουν βρεθεί τα αιθέρια 
έλαια α-πινένιο, β-πινένιο, 1-οκτεν-3-όλη, β-φελλανδρένιο και γερμακρένιο-D.Παραδοσιακές χρήσεις του 
φυτού έχουν καταγραφεί έναντι των πυρετού, κίρρωσης, αρθρίτιδας, ίκτερου και ρευματικώνΈλληνες και τους 
Ρωμαίους ως φαρμακευτικό. Το ριζικό του σύστημα αναφέρεται ότι έχει εμμηναγωγό, αντισπασμωδική, και 
διουρητική δράση αν και στη σύγχρονη φαρμακοποιία δεν χρησιμοποιείται. Οι ριζοκόνδυλοι του ασφόδελου 
είναι πλούσιοι σε άμυλο και μετά από βράσιμο μπορούν να αναμιχθούν με αλεύρι από δημητριακά για την 
παρασκευή ψωμιού. Στο παρελθόν οι αποξηραμένοι ριζοκόνδυλοι τρίβονταν και η σκόνη τους χρησιμοποι-
ούνταν από βιβλιοδέτες και υποδηματοποιούς για την παρασκευή κόλλας, καθώς και κίτρινης χρωστικής. 
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Κοινές ονομασίες: Eastern bugle.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές ποώδες με πυκνό γκριζωπό τρίχωμα. Σχηματίζει βραχύ ρίζωμα και φτάνει σε ύψος τα 30 cm. 
Φύλλα βάσης επιμήκη ελλειψοειδή, φύλλα βλαστού αντίθετα, αντωοειδή με παρυφές αδρά οδοντωτές έως 
λοβωτές. Βράκτια συχνά με απόχρωση μωβ. Τα άνθη αναπτύσσονται ανά 4-6(12) σε σπονδύλους. Ο κάλυκας 
έχει μέγεθος 6-9 mm. Η στεφάνη έχει μέγεθος 10-13 mm και χρωματισμό βαθύ μπλε-ιώδη. Οι στήμονες περι-
έχονται στο σωλήνα της στεφάνης. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 ρυτιδωμένα, ωοειδή, 
μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει την άνοιξη, τον Απρίλιο και αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος φωτόφιλο και απαιτεί καλά στραγγι-
σμένα εδάφη. Απαντά σε ανοιχτούς θαμνώνες, κράσπεδα και ξέφωτα ξηροθερμικών δασών, βραχώδεις πλαγιές 
και λιβάδια. Στην Ελλάδα εμφανίζεται από τα χαμηλά υψόμετρα έως τα 2350 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται γεωγραφικά από τη Σικελία έως την Κριμαία, Καύκασο, Μικρά Ασία, ΒΔ Ιράν, δυτική 
Συρία και Κύπρο. Στην Ελλάδα είναι κοινό σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα στα νότια και κεντρικά τμήματα της 
χώρας. Στην Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα ανέρχεται έως την αλπική ζώνη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος έχει αναφερθεί για τις επουλωτικές και αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες και έχει χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν για τη θεραπεία της ελονοσίας και της διάρροιας. Ανάλυση των αιθερίων ελαίων της Ajuga orientalis 
L. σε προελεύσεις από το βόρειο Ιράν αναφέρουν μεταξύ άλλων την ύπαρξη γερμακρένης-D, βήτα-κουμπιμπέ-
νης, βήτα-καρυοφυλλένης και άλφα- κουμπιμπένης. 

LAMIACEAE Ajuga orientalis L. 
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Κοινές ονομασίες: Λυχναράκι, φυτιλάκι, λουμινιά, Garden horehound.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, φρυγανώδες, με ξυλώδη βάση που φτάνει σε ύψος τα 30-80 cm. Βλαστοί με πυκνό χνούδι και 
τρίχωμα απλό, αστεροειδές και αδενώδες. Φύλλα αντίθετα, μήκους έως 5 cm, καρδιόσχημα-ωοειδή με οδοντω-
τές παρυφές. Είναι έντονα ρυτιδωμένα στην επάνω επιφάνεια. Τα άνθη αναπτύσσονται σε σπονδύλους ανά 6-12 
στις μασχάλες των φύλλων. Στεφάνη λευκή με πορφυρόχρωμο σχεδιασμό, εσωτερικά φέρει τριχωτό δακτύλιο. 
Ο κάλυκας στην καρποφορία σχηματίζει ανοιχτό χωνί διαμέτρου μέχρι 2 cm. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο 
και διαχωρίζεται σε 4 μικρά, λεία εξωτερικά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη, από τον Μάιο έως τον Ιούλιο και αναπαράγεται με σπέρματα. Σε φυτώριο μπορεί να 
αναπαραχθεί και με μοσχεύματα. Είδος φωτόφιλο, ανθεκτικό στη ξηρασία και αδιάφορο για την οξύτητα του 
εδάφους. Απαντά σε προσήλιους σταθμούς, κυρίως σε φρυγανικές διαπλάσεις, βραχώδη και πετρώδη ξηρά 
λιβάδια, σε υψόμετρα από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1700 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της ανατολικής Μεσογείου, εξαπλώνεται γεωγραφικά στην Ελλάδα και την Τουρκία (δυτική Μικρά Ασία). 
Είναι κοινό είδος στην ανατολική και νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου. Πολύ κοινό είδος 
στη Σαμοθράκη σε φρύγανα και υποβαθμισμένους αείφυλλους θαμνώνες. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται διεγερτικό, λιθοδιαλυτικό, και 
ανθυστερικό. Στη λαϊκή ιατρική από τους τρυφερούς βλαστούς που λέγονται «πανάκια» παρασκευάζονται κατα-
πλάσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοκαλυπτικό στην αρχιτεκτονική τοπίου. 

LAMIACEAE Ballota acetabulosa (L.) Bentham
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Κοινές ονομασίες: Βρωμόχορτο, πιπερίτσα, Black horehound.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές ποώδες, με τετραγωνικούς διακλαδισμένους βλαστούς που φτάνουν σε ύψος τα 50-90 cm. 
Φέρει χνούδι με απλό τρίχωμα. Φύλλα έμμισχα, ωοειδή-κυκλικά με παρυφές οδοντωτές. Ταξιανθία με άνθη σε 
πυκνούς σπονδύλους, αραιή στο κάτω τμήμα. Βράκτια ταξιανθίας σουβλοειδή. Κάλυκας κωδωνοειδής μήκους 
7-10 mm. Στεφάνη πορφυρόχρωμη μήκους 9-14 mm. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 
μικρά λεία εξωτερικά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι από τον Μάιο έως τον Αύγουστο και αναπαράγεται με σπέρματα. Σε 
φυτώριο μπορεί να αναπαραχθεί και με μοσχεύματα. Είδος φωτόφιλο, ολιγαρκές και ανθεκτικό στη ξηρασία. 
Αυτοφύεται σε χέρσα και διαταραγμένα εδάφη, στα κράσπεδα δρόμων και σε εγκαταλειμμένους αγρούς, από 
το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1250 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με ευρεία εξάπλωση που ξεκινάει από τη Σουηδία και περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, 
τη ΒΔ Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα απαντά συχνά στην ηπειρωτική χώρα και σε νησιά του 
Αιγαίου πελάγους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα θεωρείται διεγερτικό, λιθοδιαλυτικό, και 
ανθυστερικό. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί σε ανάλυση αιθερίων ελαίων της Ballota nigra 
ταυτοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα γερμακρένη-D, βήτα-καρυοφυλλένη και οξίδιο καρυοφυλλένης. Η σύνθεση 
ελαίων που περιέχονται στη Ballota nigra παρουσιάζει αντιμυκητιακή δράση. 

LAMIACEAE Ballota nigra L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Αγριομιλσούδι, κούκου ποδαρούδια, σφονδυλάκι.

Περιγραφή
Φυτό ετήσιο, αραιά έως πυκνά τριχωτό, που φτάνει σε ύψος έως 30(40)cm. Φύλλα κυκλικά ή ωοειδή κυκλικά, 
μεγέθους 7-25 x 7-25 mm, με παρυφές οδοντωτές ή έλλοβες με αμβλυκόρυφους λοβούς. Βράκτια μεγέθους 
έως 30 x 40 mm, συνήθως με πλάτος μεγαλύτερο από το μήκος τους, αβαθώς έλλοβα, άμισχα ή σχεδόν άμισχα. 
Η βάση τους είναι καρδιοειδής και είναι σχεδόν περίβλαστα. Άνθη σε σπονδύλους. Ο κάλυκας έχει μέγεθος 
5-7 mm και τα δόντια του είναι κοντύτερα έως μακρύτερα από το σωλήνα του κάλυκα. Η στεφάνη έχει μήκος 
14-20(25) mm και έχει χρώμα ροδίζων-ιώδη. Ο σωλήνας της στεφάνης έχει μήκος 10-14 mm, είναι ευθύς 
και εξέχει εμφανώς του κάλυκα. Το πάνω χείλος της στεφάνης έχει μήκος 3-5 mmκαι είναι ακέραιο, ενώ οι 
πλευρικοί λοβοί της στεφάνης είναι μικροσκοπικοί ή απουσιάζουν. Το κάτω χείλος της στεφάνης έχει μήκος 
1.5-2.5 mmκαι έχει σχήμα αντίστροφο καρδιοειδές. Οι ανθήρες είναι τριχωτοί. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο 
και χωρίζεται σε 4 λεία κάρυα που φέρουν λευκές κηλίδες. 

Οικολογία
Ανθίζει νωρίς την άνοιξη (Μάρτιο) και η άνθηση διαρκεί αρκετούς μήνες, μέχρι και το φθινόπωρο. 
Αναπαράγεται με σπέρματα. Η επικονίαση γίνεται με έντομα ή το είδος είναι αυτογονιμοποιούμενο. Το είδος 
είναι διαταραχόφιλο και φύεται σε οικοσυστήματα με συχνές και έντονες διαταραχές, όπως αστικές περιοχές, 
καλλιεργούμενους αγρούς και χέρσα εδάφη. Φύεται σε περιβάλλοντα με πλήρες φως, θερμά και με ελαφρώς 
όξινο έως ουδέτερο έδαφος. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος με ευρεία εξάπλωση στην εύκρατη Ευρασία. Στην Ελλάδα απαντάται σε όλες τις χλωριδικές περι-
οχές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το είδος χρησιμοποιείται ως αντιρρευματικό, εφιδρωτικό, διεγερτικό, αντιπυρετικό, καθαρτικό και τονωτικό. Το 
είδος χρησιμοποιείται ως ένα από τα συστατικά του λεγόμενου «επτά ανοιξιάτικα βότανα», ενός παραδοσιακού 
πιάτου με ρύζι που καταναλώνεται παραδοσιακά στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια εορτασμού την Πρωτοχρονιάς. 
Το έλαιο που παράγεται από τους καρπούς του είδους βρέθηκε να έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

LAMIACEAE Lamium amplexicaule L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, με ύψος έως 50 cm, διακλαδιζόμενο από τη βάση. Φύλλα με μέγεθος έως 70 x 40 mm, καρδι-
οειδή-ωοειδή έως νεφροειδή, με παρυφές οδοντωτές-πριονωτές. Άνθη σε πολυανθείς σπόνδυλους. Κάλυκας 
7.5-18 mm, με δόντια (λοβούς) κοντύτερους, σπάνια ισομήκεις, με το σωλήνα. Στεφάνη 25-40 mm, ροζ έως 
ιώδης, σπάνια λευκή. Σωλήνας στεφάνης 15-25 mmμήκους, ευθύς, αρκετά μακρύτερος από τον κάλυκα. Άνω 
χείλος στεφάνης 10-15 mm, δισχιδές ή ακανόνιστα οδοντωτό. Πλευρικοί λοβοί στεφάνης κοντοί, τριγωνικοί. 
Κάτω χείλος στεφάνης10-15 mm, αντίστροφα καρδιοειδές. Ανθήρες τριχωτοί. Καρπός θραυστοκάρπιο, αποτε-
λούμενο από τέσσερα κάρυα.
Διακρίνονται τέσσερα υποείδη στην Ελλάδα, τα garganicum, laevigatum Arcang., pictum (Boiss & Heldr.) P.W. 
Ball και striatum (Sm.) Hayek. 

Οικολογία
Μεσοσκιόφυτο είδος, που ευδοκιμεί σε εύκρατα κλίματα. Απαντάται σε λιβαδικά οικοσυστήματα μέσων και 
υψηλών (υπαλπικών, αλπικών) υψομέτρων, αλλά και σε δασικά οικοσυστήματα. Προτιμάει εδάφη με ελαφρώς 
όξινο έως ελαφρώς βασικό ρΗ. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Εξαπλώνεται στη νότια Ευρώπη (Ισπανία, Ιταλία, Κορσική, Γαλλία) και Βαλκάνια, αλλά και σε χώρες της βόρει-
ας Αφρικής (Αλγερία, Τυνησία), στην Ανατολία και νοτιότερα (Ισραήλ, Ιορδανία, Κύπρος, Λίβανος, Συρία). 
Χωρολογικά, θεωρείται είδος ορεινό-μεσογειακό. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα αιθέρια έλαια του υποείδους laevigatum έχει βρεθεί ότι έχουν αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 

LAMIACEAE Lamium garganicum L. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Αγριομελισσόχορτο, θύμιρα, νεροτσουκνίδα.

Περιγραφή
Τριχωτό, ετήσιο φυτό, ύψους 40-(70) cm. Φύλλα μεγέθους 10-50 x 10-30 cm, ωοειδή ή ωοειδή–κυκλικά, με 
παρυφές οδοντωτές ή οδοντωτές-πριονωτές. Κάτω βράκτια με μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος τους, έμισχα. 
Κάλυκας 5-7 mm, με δόντια περίπου ισομηκή με το σωλήνα. Στεφάνη 10-18(-23) mm, ροδίζουσα-ιώδη. 
Σωλήνας στεφάνης 7-12 mm, ευθύς προεξέχει του κάλυκα. Άνω χείλος στεφάνης 4-6 mm, ακέραιο, με μικρο-
σκοπικούς, γραμμοειδείς πλευρικούς λοβούς. Κάτω χείλος στεφάνης με μήκος, περίπου 2 mm, αντίστροφα 
καρδιοειδές. Ανθήρες τριχωτοί. Καρπός θραυστοκάρπιο, αποτελούμενο από τέσσερα κάρυα. 

Οικολογία
Ανθίζει νωρίς την άνοιξη και η άνθιση διαρκεί μέχρι και το φθινόπωρο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Το είδος 
είναι αυτογονιμοποιούμενο ή η επικονίαση γίνεται με έντομα. Είναι διαταραχόφιλο και αναπτύσσεται κυρίως 
σε καλλιεργούμενα και χέρσα εδάφη. Είναι είδος ηλιόφιλο και θερμόφιλο και προτιμάει μετρίως όξινα εδάφη, 
με ικανοποιητική ποσότητα θρεπτικών στοιχείων. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι ευρέως εξαπλωμένο είδος σε όλη την Ευρώπη και επεκτείνεται στη νότιο δυτική Ασία και στη βόρεια 
Αφρική. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί σε όλες τις χλωριδικές περιοχές, εκτός αυτές των Ιονίων νήσων και της 
Πελοποννήσου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το φυτό αναφέρεται ότι έχει δράσεις ως στυπτικό, εφιδρωτικό, διουρητικό, καθαρτικό και για την επούλωση 
των πληγών. Ως αφέψημα θεωρείται χρήσιμο για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Φρέσκα τριμμένα φύλλα 
θεωρείται ότι βοηθάνε στην επούλωση εξωτερικών κοψιμάτων και πληγών. 

LAMIACEAE Lamium purpureum L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Μελισσόχορτο, μελισσοβότανο, λεμονόχορτο, Lemon Balm.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές ποώδες, πολύκλαδο, με άρωμα κιτρονέλλας (λεμονιού). Φτάνει σε ύψος τα 80 cm. Βλαστοί 
τετραγωνικοί, όρθιοι, με αραιό χνούδι. Φύλλα ζωηρά πράσινα, μήκους 2-8 cm, φύονται αντίθετα. Είναι έμμισχα, 
ωοειδή-καρδιοειδή, οξυκόρυφα, με παρυφές οδοντωτές. Άνθη μικρά, ανά 6-12 σε σπονδύλους στις μασχάλες 
των ανώτερων και μεσαίων φύλλων. Κάλυκας κωδωνοειδής, μήκους περίπου 8 mm. Στεφάνη μήκους 1 cm, 
λευκή ή ρόδινη. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά κάρυα μήκους 2 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο και αναπαράγεται με σπέρματα. 
Σε φυτώριο μπορεί να αναπαραχθεί και με μοσχεύματα. Είδος ημισκιόφυτο που ευδοκιμεί σε δασώδη οικο-
συστήματα άλλα και σε κράσπεδα αγρών και δρόμων σε θέσεις με υγρασία, πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία. 
Συνήθως βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο. Απαντά σε υψόμετρα μέχρι τα 1000 m. Καλλιεργείται εύκολα σε 
δοχεία και στο έδαφος, σε θέσεις με καλή αποστράγγιση. Όταν εγκατασταθεί παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε 
μέτρια ξηρασία. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Melissa officinalis παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κατανομή. Απαντά σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
αν και μόνο στη νότια, μεσογειακή Ευρώπη είναι αυτοφυές. Επιπλέον εμφανίζεται στον Καύκασο, Μικρά Ασία, 
Συρία και ΒΔ Αφρική. Στην Ελλάδα απαντά στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Έχει 
εγκλιματιστεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και παράλληλα καλλιεργείται ευρύτατα στην ως βότανο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και εξαιρετικό μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα περιέχει αιθέριο 
έλαιο που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στην παραγωγή ηδύποτων και στη φαρμακοποιία. Η ξηρή 
δρόγη χρησιμοποιείται ως τσάι, ενώ θεωρείται τονωτική, αντισπασμωδική, ορεκτική, εφιδρωτική, εμμηναγωγι-
κή και καταπραϋντική του στομάχου και των εντέρων. Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται ως αρτυματικό πρόσθετο 
στα φαγητά μετά το μαγείρεμα και τα αποξηραμένα φύλλα ως εντομοαπωθητικό για κουνούπια και σκνίπες.
Το είδος Melissa officinalis περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

LAMIACEAE Melissa officinalis L. 
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Κοινές ονομασίες: Φλησκούνι, water mint.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό που φτάνει σε ύψος τα 15-20 cm. Έχει βλαστό όρθιο ή πλαγιαστό. λίγο τριχωτό ή 
σχεδόν λείο. πρασινωπό. Τα φύλλα είναι αντίθετα, μικρά, ωοειδή ή προμήκη με μικρό μίσχο. Άνθη δίχειλα, 
μικροσκοπικά, ρόδινα ή ιώδη. Αναπτύσσονται πολυάριθμα σε μασχαλιαίους σπονδύλους. Καρπός θραυστο-
κάρπιο με 4 μικρά καρπίδια. 

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιο - Οκτώβριο. Αυτοφύεται σε υγρές θέσεις, υγρολίβαδα και σε όχθες ποταμών και ρυακιών. 
Απαντά σε υψόμετρα 400-1300 m. Καλλιεργείται και πολλαπλασιάζεται με σπέρματα και παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου και της περιοχής των Μακάρων. Στην Ελλάδα απα-
ντάται στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη βρίσκεται σε υγρές θέσεις 
στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό, αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα που συλλέγεται σε πλήρη 
άνθηση περιέχει αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αρωματοποιία και σαπωνοποιία. Θεωρείται 
αποχρεμπτικό, αντιασθματικό, αντισπασμωδικό, εμμηναγωγό, διουρητικό και ευστόμαχο. Χρησιμοποιείται ως 
αρτυματικό πρόσθετο σε σαλάτες. Η περιεκτικότητά του σε αιθέρια έλαια διερευνήθηκε στο πλαίσιο του έργου. 

LAMIACEAE Mentha pulegium L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Ύσωππος, άγριο τσάι, κατσιδόχορτο, έσσαφο, αγριορίγανη, κυπαρισσόχορτο, πολύκομπος.

Περιγραφή
Νανώδης θάμνος (φρύγανο), ύψους έως 40 cm, πολύκλαδος, χνουδωτός έως τριχωτός σε όλα τα υπέργεια 
μέρη του. Βλαστοί πολλοί, όρθιοι, συνήθως αδιακλάδωτοι. Φύλλα μεγέθους 3-8 x 1-2.5 mm, τα κατώτερα ωοει-
δή,εύπτωτα, τα ανώτερα γραμμοειδώς λογχοειδή ή επιμήκη. Τα φύλλα είναι αμβλυκόρυφα, ακέραια με περι-
στρεμμένες προς τα κάτω παρυφές. Άνθη, ανά 4-20, σε μασχαλιαία αθροίσματα που είναι απόδισκα ή με μικρό 
ποδίσκο. Τα άνθη είναι και αυτά απόδισκα. Τα βράκτια των ανθέων είναι περίπου ισομήκη με τον κάλυκα. 
Κάλυκας 2.5-3.5 mm μήκους, ευθύς, χωρίς τρίχες στο εσωτερικό άνω μέρος του σωλήνα του (λαιμός). Δόντια 
κάλυκα με μήκος ίσο με το ήμισυ του σωλήνα, σουβλοειδή, τραχιά, ελαφρώς ανισομήκη. Στεφάνη μήκους 5 
mm, ροδίζουσα με σωλήνα μικρότερο από τον κάλυκα. Καρπός θραυστοκάρπιο, αποτελούμενος από τέσσερα 
οξυκόρυφα κάρυα. 

Οικολογία
Είναι είδος φωτόφιλο και θερμόφιλο. Φύεται σε πολύ φτωχά σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία, όξινα εδάφη. 
Απαντάται συνήθως σε ξηρικά μεσογειακά οικοσυστήματα, όπως φρύγανα, ξηρά λιβάδια, θαμνώνες και σάρες. 
Όμως, μπορεί να αναπτυχθεί και σε υπομεσογειακά λιβάδια. Είναι είδος ανθεκτικό στην καταπόνηση (ανεπάρ-
κεια ζωτικών πόρων). 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος που αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά σε μεσογειακές περιοχές. Εξαπλώνεται στη νότια Ευρώπη 
(Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Βαλκάνια), στην Ανατολία (Τουρκία, Λίβανος, Συρία) και στη βόρεια Αφρική 
(Αλγερία, Λιβύη). Στην Ελλάδα απαντάται σε όλες τις χλωριδικές περιοχές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Χρησιμοποιείται συχνά ως τσάι. Αναφέρεται ως διουρητικό και για τη θεραπεία δυσλειτουργιών των νεφρών 
και της ουροδόχου κύστης. Το είδος έχει εξετασθεί για αντιμυκοβακτηριακή και αντιοξειδωτική δράση. 

LAMIACEAE Micromeria juliana (L.) Rchb. 
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Κοινές ονομασίες: Ρίγανη, Greek oregano.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές με ξυλώδη βάση και ρίζωμα. Βλαστοί όρθιοι ή ανερχόμενοι, χνουδωτοί, ύψους 20-70 
cm. Φύλλα αντίθετα βραχύμισχα, ωοειδή ή ελλειψοειδή, οξυκόρυφα, μήκους 1-3 cm, με αραιό τρίχωμα και 
κατάστικτα με εμφανείς αδένες. Τα βράκτια είναι πράσινα και διαφέρουν στο μέγεθος και το σχήμα από τα 
φύλλα. Τα άνθη φύονται σε πυκνές σταχυόμορφες ταξιανθίες στην κορυφή των βλαστών. Κάλυκας και στεφάνη 
με πυκνά εμφανή αδενώδη στίγματα. Η στεφάνη είναι συνήθως λευκή, σπάνια ροδόχρωμη, μήκους 4-7 mm. 
Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά ωοειδή, καφετιά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει κατά τη διάρκεια του θέρους, από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος 
φωτόφιλο ανθεκτικό στη ξηρασία. Αυτοφύεται σε θαμνώνες, φωτεινά ξηροθερμικά δάση, και σε πετρώδη άγονα 
λιβάδια πάντα σε ηλιαζόμενες θέσεις. Απαντά από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 1500 m και σποραδικά 
έως τα 1850 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το είδος Origanum vulgare εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και εκτείνεται γεωγραφικά από τον Ατλαντικό 
μέχρι την Ασία διαμέσου της Μεσογειακής λεκάνης. Το υποείδος Origanum vulgare subsp. hirtum έχει κατα-
γραφεί στην Βαλκανική χερσόνησο, Τουρκία, Κύπρο και Μάλτα. Απαντά στην ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και 
σε μεγάλα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. Η ρίγανη καλλιεργείται σε ξερικά χωράφια κυρίως ημιορει-
νών περιοχών. Λόγω της ευρείας χρήσης της μεταφέρθηκε βορείως των Άλπεων κατά τον 16ο αιώνα και σήμε-
ρα καλλιεργείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Σαμοθράκη το υποείδος hirtum είναι ιδιαίτερα κοινό taxon. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό, αρτυματικό και μελισσοτροφικό. Η ρίγανη αποτελεί το πιο δημοφιλές 
μπαχαρικό στις χώρες της Μεσογείου. Μεγάλο μέρος της ετήσιας συλλογής της προέρχεται από αυτοφυή 
φυτά. Χρησιμοποιείται και καταναλώνεται αποξηραμένη, αμιγής ή σε μίγματα μπαχαρικών. Το αιθέριο έλαιο 
έχει πολύ υψηλή ποσοτική απόδοση και χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και φαρμακοποιία, ενώ η ξηρή 
δρόγη ως άρτυμα. Η δράση της θεωρείται τονωτική, αποχρεμπτική, διουρητική, καθαρτική, εμμηναγωγή, αντι-
ψωριακή, αντιεπιληπτική και καταπραϋντική για το πεπτικό σύστημα. Χάρις στις φαινόλες και τα φλαβονοειδή 
που περιέχει έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Στη λαϊκή ιατρική το απόσταγμα από τα φύλλα της (οριγανέ-

LAMIACEAE Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) A. Terracc. 
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λαιο) θεωρείται αποτελεσματικό στις φλεγμονές των αυτιών. Αποτελεί μια από τις συνηθέστερες επιλογές στην 
αρχιτεκτονική τοπίου για μεσογειακούς κήπους και βραχόκηπους.
 
Το είδος Origanum vulgare subsp. hirtum περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για 
την περιεκτικότητά τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 



87

Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Ρίγανη, Oregano.

Περιγραφή
Προσομοιάζει στο υποείδος Origanum vulgare subsp. hirtum. Διαφέρει στα φύλλα και τον κάλυκα του άνθους 
όπου τα στίγματα των αδένων είναι αφανή.

Οικολογία
Αντίστοιχη με το υποείδος Origanum vulgare subsp. hirtum. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Πρόκειται για ευρύτατα εξαπλωμένο υποείδος της ρίγανης στη Μεσόγειο και την Ασία. Eίναι κοινό σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα, κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ σποραδικά ανέρχεται μέχρι τα 1500 m. Στη Σαμοθράκη το 
υποείδος viridulum είναι αρκετά πιο σπάνιο από το υποείδος hirtum. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Αντίστοιχα με το υποείδος Origanum vulgare subsp. hirtum.
Το είδος Origanum vulgare subsp. viridulum περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για 
την περιεκτικότητά τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

LAMIACEAE Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) Nyman 
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Κοινές ονομασίες: Βουτυρόχορτο, χοιρόχορτο.

Περιγραφή
Διετής ή πολυετής πόα, περισσότερο ή λιγότερο τριχωτή, με βλαστούς ύψους έως 50 cm, ανιόντες. Τα φύλλα 
είναι ωοειδή έως ρομβικά ωοειδή, με μέγεθος 4-5(-9) x 2(-4) cm.Η βάση των φύλλων είναι σφηνοειδής και οι 
παρυφές τους λείες ή λεπτά οδοντωτές. Ο μίσχος τους έχει μήκος από 0.5 έως 4 cm. Η ταξιανθία περιβάλλεται 
συνήθως από τα φύλλα που φύονται στη βάση της. Τα βράκτια των ανθέων έχουν μέγεθος 5-15 χ 7-13 mm. Τα 
δόντια του κάλυκα (λοβοί) είναι ακιδωτά. Το μεσαίο δόντι (λοβός) του άνω χείλους του κάλυκα είναι πλατύτερο 
από τα άλλα δύο πλευρικά δόντια. Το κάτω χείλος του έχει δόντια λογχοειδή, με κοντές βλεφαρίδες στις παρυ-
φές τους. Η στεφάνη έχει μήκος (10-)13-15 mm και χρώμα έντονο ιώδες-μπλε, ενώ σπανιότερα είναι λευκή. 

Οικολογία
Ανθίζει το τέλος της άνοιξης (Μάιο) μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αναπαράγεται με σπέρματα, αλλά και 
βλαστητικά. Είναι αυτογονιμοποιούμνεο ή η επικονίαση γίνεται με έντομα. Αναπτύσσεται σε συνθήκες πλή-
ρους φωτός, αλλά αντέχει και ελαφρά σκίαση. Είναι προσαρμοσμένο σε συνθήκες εύκρατων περιοχών, της 
κατώτερης ορεινής ζώνης. Απαιτεί σχετικά υγρά, μετρίως όξινα εδάφη. Εμφανίζεται σε αρκετά διαφορετικά 
οικοσυστήματα, όπως λιβάδια της εύκρατης ζώνης, δάση και θαμνώνες και σε διαταραγμένα οικοσυστήματα 
(π.χ. χέρσα εδάφη). Το είδος θεωρείται ότι συνδυάζει χαρακτηριστικά ανταγωνιστικού, ανθεκτικού στην κατα-
πόνηση και διαταραχόφιλου είδους. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση στην Ευρώπη (σε όλες τις χώρες) και τη δυτική Ασία. Εμφανίζεται ακόμα στη 
βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα απαντάται σε όλες τις χλωριδικές περιοχές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Χρησιμοποιούνται τα φύλλα τους είδους ωμά ή μαγειρεμένα σε σαλάτες, σούπες, βραστά κλπ. Λόγω της 
περιεκτικότητας σε ταννίνη στα φύλλα, έχει κάπως πικρή γεύση, αλλά με καλή έκπλυση των φύλλων αυτή 
περιορίζεται. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή δροσιστικού ποτού μέσω της προσθήκης φρέσκων ή απο-
ξηραμένων-τριμμένων φύλλων σε κρύο νερό. Έχει δράσεις αντιβακτηριακή, αντιβιοτική, κατά της διάρροιας, 
αντιπυρετική, αντισηπτική, αντισπασμωδική, στυπτική, διουρητική, υποτασική, στομαχική κ.ά. Χρησιμοποιείται 
παραδοσιακά στη λαϊκή ιατρική για τη θεραπεία πληγών και έλκους. Επίσης, παραδοσιακά χορηγείται ως τσάι 
για την θεραπεία πυρετού, διάρροιας και εσωτερικής αιμορραγίας. Έχει βρεθεί ότι έχει αντιβακτηριδιακή δράση. 

LAMIACEAE Prunella vulgaris L. 
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Κοινές ονομασίες: Αγριοφασκομηλιά, Wild clary.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες πολυετές, με ξυλώδη ρίζα. Βλαστοί όρθιοι 10-30 cm, συχνά διακλαδιζόμενοι στο επάνω τμήμα 
του φυτού. Φέρει τρίχωμα μη αδενώδες στο κάτω μέρος και πυκνό αδενώδες στο επάνω. Φύλλα κατά το πλεί-
στο στη βάση, ποικιλόμορφα, ακέραια έως λοβωτά, επιμήκη έως ωοειδή μήκους 2-10 cm. Μίσχος εμφανής 1-8 
cm. Άνθη γαλανό-ιώδη, μικρά, φύονται σε απομακρυσμένους σπονδύλους και σχηματίζουν επιμήκεις, αραιές, 
σταχυόμορφες ταξιανθίες. Βράκτια ωοειδή και οξυκόρυφα, ισομήκη ή λίγο μακρύτερα του κάλυκα. Ο καρπός 
είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά τριγωνικά καρπίδια μήκους 2 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο και αναπαράγεται με σπέρματα. Προτιμά τα ουδέτερα 
ή ελαφρά αλκαλικά από πλευράς οξύτητας εδάφη. Απαντά σε ξηρά λιβάδια και ανοίγματα δασών, αείφυλλων 
θαμνώνων, πρινώνων, σε εγκαταλειμμένους αγρούς και κράσπεδα δρόμων. Ανέρχεται υψομετρικά μέχρι τα 
1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η βασική εξάπλωση της Salvia verbenaca βρίσκεται γύρω από τη Μεσόγειο. Ανατολικά φτάνει έως την Κριμαία 
και τον Καύκασο ενώ στη δυτική Ευρώπη φτάνει μέχρι τα Βρετανικά νησιά. Έχει εγκλιματιστεί σε πολλές περι-
οχές στο κόσμο (Αμερική, Νότια Αφρική, Αυστραλία). Στην Ελλάδα εμφανίζεται αρκετά συχνά στην ηπειρωτική 
χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη απαντά σποραδικά στο δυτικό τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα φύλλα είναι αρωματικά και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αφεψήματος που θεωρείται ότι διευκο-
λύνει την χώνεψη. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σαν αρτυματικό πρόσθετο στη μαγειρική ωμά ή βρασμένα και 
τα άνθη ωμά σε σαλάτες.

LAMIACEAE Salvia verbenaca L. 
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Κοινές ονομασίες: Αλισφακιά, αλιφασκιά, Wand sage, Southern meadow sage.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες πολυετές, με βλαστό όρθιο 40-70 cm, ραβδοειδή, πολύκλαδο, αδενωδώς χνουδωτό. Φύλλα 
χνουδωτά και στις δύο επιφάνειες. Τα παράρριζα φύλλα πλατιά ωοειδή-καρδιοειδή, μακρόμισχα. Τα κατώτερα 
βραχύμισχα, μικρότερα ενώ τα ανώτερα επιφυή σχεδόν περίβλαστα. Βράκτεια ωοειδή, οξέα, με αδενώδεις τρί-
χες, συνήθως ιώδη. Άνθη δίχειλα, ανά 6 σε αραιούς ή πυκνούς σπονδύλους που σχηματίζουν σταχυόμορφες 
ταξιανθίες. Κάλυκας κωδωνοειδής, γραμμωτός, με αδενώδεις τρίχες. Άνω χείλος κάλυκα με 2-3 βραχύτατους 
οδόντες οι οποίοι κάμπτονται προς τα κάτω. Στεφάνη ανοιχτοκυανή. Καρπός θραυστοκάρπιο με 4 μικρά καρ-
πίδια.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούλιο και αναπαράγεται με σπέρματα. Φωτόφιλο σχετικά ξηρανθεκτικό είδος. 
Αυτοφύεται σε ξηρά λιβάδια, σε εγκαταλειμμένους αγρούς και κράσπεδα δρόμων μέχρι το υψόμετρο των 1000 
m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η βασική εξάπλωση της Salvia virgata βρίσκεται στη ΝΑ Ευρώπη και δυτική Ασία. Στην Ελλάδα εμφανίζεται 
στην ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα νησιά του 
Ιουνίου. Στη Σαμοθράκη απαντά σποραδικά σε ανοιχτούς βιότοπους κυρίως στο δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό, αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Τα είδη του γένους Salvia χρησιμοποιούνται για 
τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες από την αρχαιότητα ως αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη, σπασμολυτικά, αντι-
διαβητικά. Πολλά από αυτά περιέχουν φαινολικές ενώσεις, τερπενοειδή, βιταμίνες και κάποιους ενδογενείς 
μεταβολίτες, οι οποίοι έχουν αντιοξειδωτική δράση. Οι αλιφασκιές έχουν χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο κατά 
της εφίδρωσης, αντιπυρετικά, σπασμολυτικά, αντισηπτικά, βακτηριοκτόνα, στυπτικά, ως στοματικό διάλυμα κατά 
τη φλεγμονή του στόματος, της γλώσσας και του λαιμού, ως επουλωτικό πληγών, στη φροντίδα του δέρματος 
και των μαλλιών και κατά των ρευματισμών. Η Salvia virgata χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενειών του 
δέρματος και ως επουλωτικό πληγών. Στη Δυτική Τουρκία, το αφέψημα από τα υπέργεια μέρη του φυτού 
χρησιμοποιείται κατά του καρκίνου του αίματος. 
Η περιεκτικότητά του σε αιθέρια έλαια διερευνήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

LAMIACEAE Salvia virgata Jacq. 
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Κοινές ονομασίες: Red topped sage, annual clary.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, ετήσιο. Βλαστός απλός ή διακλαδισμένος ύψους μέχρι 25-30 cm. Φύλλα ωοειδή αμβλυκόρυφα. 
Στην κορυφή του φυτού τα βράκτια συνήθως αποκτούν χαρακτηριστικό βιολετί χρωματισμό. Άνθη σε σπον-
δύλους ανά 4-6 μικρά, με βιολετί ή πορφυρή, σπάνια λευκωπή στεφάνη. Βράκτια πλατιά ωοειδή, πράσινα. Ο 
καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά επιμήκη-ελλειψοειδή κάρυα μήκους 3 mm.

Οικολογία
Έχει παρατεταμένη περίοδο ανθοφορίας, που διαρκεί από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Αναπαράγεται με 
σπέρματα. Είναι ιδιαίτερα φωτόφιλο είδος και δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε σκίαση. Απαντά σε ξηρούς, ηλια-
ζόμενους σταθμούς, όπως πετρώδη λιβάδια, φρύγανα, υποβαθμισμένους θαμνώνες με λαδανιές, αμμοθίνες, 
εγκαταλειμμένους αγρούς και σε διαταραγμένα εδάφη. Στην Ελλάδα ανέρχεται υψομετρικά μέχρι τα 1000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογείου που η εξάπλωση του εκτείνεται έως τον Καύκασο και το Ιράν. Στην Ελλάδα αποτελεί 
κοινό είδος στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι αρωματικό, φαρμακευτικό και αρωματικό φυτό. Τα φύλλα του είναι ιδιαίτερα αρωματικά και χρησιμο-
ποιούνται μαγειρεμένα ή ωμά σε σαλάτες. Φύλλα, σπέρματα και απόσταγμα που παράγεται από αυτά χρησιμο-
ποιούνται ως αρωματικά σε αλκοολούχα ποτά. Θεωρείται αντισηπτικό και από τα φύλλα και τους ανθοφόρους 
βλαστούς παρασκευάζονται σκευάσματα για στοματικές φλεγμονές.

LAMIACEAE Salvia viridis L. 
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Κοινές ονομασίες: Θρούμπι, τραγορίγανη, γεροντόχορτο, ζαρμπούνι.

Περιγραφή
Πρόκειται για ένα δύσκολο ταξινομικά είδος, που εντάσσεται στην ομάδα ειδών Satureja montana agg. Είναι 
μικρός αρωματικός θάμνος, ύψους 15-60 cm, με πολυάριθμους διακλαδιζόμενους βλαστούς. Οι ανθοφόροι 
βλαστοί είναι χνοώδης ή με μικρές τραχιές τρίχες περιμετρικά του βλαστού ή μόνο σε δύο αντίθετες όψεις του 
βλαστού. Οι τρίχες είναι περιεστρεμμένες προς τα κάτω και έχουν μήκος μικρότερο από 0.25 mm. Τα φύλλα 
είναι λογχοειδή έως αντίστροφα λογχοειδή, μεγέθους 10-17 x 2.5-4 mm, με μήκος 4 με 5 φορές μεγαλύτερο 
από το πλάτος. Η κορυφή των φύλλων είναι οξεία και στο κάτω μέρος τους σχηματίζουν τροπίδα. Είναι γυμνά 
ή αραιά χνοώδη, με στίγματα στην επιφάνεια τους λόγω της ύπαρξης αδένων και με βλεφαριδωτές παρυφές. Τα 
άνθη βγαίνουν σε αθροίσματα, ανά 4 με 8, τα οποία έχουν μικρό ποδίσκο και είναι ελαφρώς κοντύτερα από 
βράκτια (αυτά μοιάζουν με τα φύλλα) που φύονται στη βάση των αθροισμάτων. Ο κάλυκας έχει μήκος 4-7 mm, 
δόντια (λοβούς) ελαφρώς ανισομήκη, γραμμοειδώς-λογχοειδή, με μήκος ίσο έως μεγαλύτερο αυτού του σωλή-
να. Στεφάνη μήκους 8-12 mm, λευκή και μερικές φορές με ιώδη στίγματα. Καρπός θραυστοκάρπιο, με τέσσερα 
ωοειδούς-σφαιρικού σχήματος κάρυα, μήκους 1 mm. Δύο υποείδη εμφανίζονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
πιο πρόσφατες πηγές, τα montana και macedonica (Formánek) Baden. 

Οικολογία
Ανθίζει μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Φωτόφιλο είδος, σχετικά θερμόφιλο. Φύεται σε φτωχά σε υγρασία και 
θρεπτικά στοιχεία εδάφη, με ελαφρώς όξινο έως ελαφρώς βασικό pH. Αναπτύσσεται σε ανοιχτά οικοσυστήμα-
τα από μέσα έως υψηλά υψόμετρα (υπαλπικά, αλπικά). Είναι χαμαιφυτικό είδος, ανθεκτικό στην καταπόνηση. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι μεσογειακό είδος που εξαπλώνεται στην νότια Ευρώπη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βαλκανικές χώρες) και 
στην Ανατολία μέχρι το Λίβανο και τη Συρία. Στην Ελλάδα απαντάται στην Πίνδο, στη Στερεά, κεντρική και 
βορειοανατολική Ελλάδα και στα βόρεια και δυτικά νησιά του Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως αρτυματικό, αντί της ρίγανης. Έχει δράση αντισηπτική, αποχρεμπτική και κατά του φου-
σκώματος, πεπτικών προβλημάτων και τσιμπημάτων. Θεωρείται αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση κολικών, 
μετεωρισμού, γαστρεντερίτιδας, ναυτίας, διάρροιας, βρογχικής συμφόρησης, πονόλαιμου και διαταραχές της 
εμμήνου ρύσεως. Ως τρίμα, θεωρείται ότι ανακουφίζει τον πόνο από τσίμπημα μέλισσας ή σφήκας.

LAMIACEAE Satureja montana L. 
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Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές, με ρίζωμα. Βλαστός με ύψος 15-40 cm, όρθιος, απλός ή διακλαδισμένος. Φύλλα 
λογχοειδή έως ωοειδή μήκους 15-25 cm, λίγο πολύ γυμνά. Μίσχος μήκους περίπου ίσου με το 1/4 του 
ελάσματος. Τα άνθη φύονται σε ζεύγη και σχηματίζουν επιμήκεις βότρεις. Τα βράκτια μοιάζουν με τα φύλλα 
αλλά έχουν πολύ βραχύτερο μίσχο. Η στεφάνη έχει σωλήνα έντονα κυρτό προς το επάνω μέρος και χρώμα 
μπλε-βιολετί. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει την άνοιξη και αναπαράγεται με σπέρματα. Απαντά σε σταθμούς με υψηλή υγρασία, όπως όχθες ποτα-
μών, ρυακιών και λιμνών και υγρά λιβάδια. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Scutellaria hastifolia είναι ευρω-σιβηρικό είδος με εξάπλωση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στον 
Καύκασο και τη δυτική Σιβηρία. Στην Ελλάδα είναι σπάνιο και εμφανίζεται μόνο στο βορειοανατολικό τμήμα 
(Μακεδονία-Θράκη) και στο βόρειο Αιγαίο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα είδη του γένους χρησιμοποιούνται ευρέως και επί μακρό χρονικό διάστημα και σε παγκόσμια κλίμακα ως 
φαρμακευτικά φυτά στη βάση της παραδοσιακής ή λαϊκής ιατρικής. Περιέχουν φλαβονοειδή όπως η βαϊκαλε-
ΐνη που θεωρούνται αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών παθήσεων. Η Scutellaria hastifolia 
έχει μελετηθεί φυτοχημικά και βρέθηκε ότι περιέχει χαστιφολιοσίδη που θεωρείται αντιοξειδωτικό και μαζί 
άλλους 16 γνωστούς μεταβολίτες.

LAMIACEAE Scutellaria hastifolia L.
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Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, ετήσιο (θερόφυτο). Βλαστός ασθενής, ύψους μέχρι 30 cm, με λευκό, μη αδενικό τρίχωμα. Φύλλα 
αντίθετα, μήκους 1-2,5 cm, επιμήκη-ωοειδή, με παρυφές οδοντωτές. Τα άνθη φύονται περίπου ανά 6 σε αραι-
ούς σπονδύλους. Κάλυκας μήκους 0,5 έως 1 cm, με κυρτά δόντια. Στεφάνη μικρή, μήκους έως 1 cm, κίτρινη, 
λευκή ή πορφυρή, ίση ή προεξέχει ελαφρά του κάλυκα. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 
4 μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει την άνοιξη από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος φωτόφιλο και 
ξηρανθεκτικό. Απαντά σε ξηρά, πετρώδη λιβάδια, πετρώδεις πλαγιές, φρύγανα, αείφυλλους θαμνώνες, ξέφωτα 
και κράσπεδα δάσους. Συχνά φύεται μέσα σε σχισμές βράχων. Ανέρχεται σε υψόμετρο μέχρι 1000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ο Sideritis curvidens είναι είδος της ανατολικής Μεσογείου. Η εξάπλωση του περιλαμβάνει την Ελλάδα, Μικρά 
Ασία, Μέση Ανατολή, Κύπρο και Λιβύη. Στην Ελλάδα απαντά σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα εκτός από 
την οροσειρά της Πίνδου και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φαρμακευτικό φυτό. Έχουν απομονωθεί αιθέρια έλαια του είδους Sideritis curvidens στην Τουρκία τα οποία 
έχουν επιδείξει ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση έναντι σε Gram-positive βακτήρια, κυρίως σε Staphylococcus 
aureus και Staphylococcus epidermidis.

LAMIACEAE Sideritis curvidens Stapf 
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Κοινές ονομασίες: Τσάι του βουνού, ironwort.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με βάση ξυλώδη. Ο βλαστός είναι αδιακλάδωτος, τριχωτός και φτάνει σε ύψος τα 20-40 
cm. Τα φύλλα έχουν μήκος έως 5 cm, είναι χνουδωτά με σχήμα επίμηκες - ελλειψοειδές έως ωοειδές, στην 
βάση είναι έμμισχα, τα ανώτερα άμισχα και περίβλαστα. Τα άνθη είναι δίχειλα με κίτρινη στεφάνη η οποία στο 
επάνω χείλος φέρει δύο καφετιές γραμμές. Φύονται σε σπονδύλους που σχηματίζουν σταχυόμορφες ταξιαν-
θίες. Καρπός θραυστοκάρπιο με 4 γυμνά, στρογγυλά καρπίδια.

Οικολογία
Άνθηση Ιούλιο-Αύγουστο. Αναπτύσσεται πάνω σε χαλικώδη, πετρώδη ή βραχώδη υποστρώματα, πάντοτε σε 
προσήλιες θέσεις. Απαντά σε υψόμετρα 1200-1500 m. Πολλαπλασιάζεται με σπέρματα, παραφυάδες και μοσχεύ-
ματα και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μέτριας γονιμότητας, ξερικά χωράφια. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το είδος Sideritis perfoliata εξαπλώνεται στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και την Συρία. Το συγκεκριμέ-
νο υποείδος (subsp. athoa) αποτελεί στενότοπο ενδημικό taxon που εμφανίζεται στα όρη Άθως και Φεγγάρι 
της Σαμοθράκης. Ο πληθυσμός της Σαμοθράκης είναι ιδιαίτερα μικρός και σοβαρά απειλούμενος με αποτέλε-
σμα το taxon να βρίσκεται στα όρια της εξαφάνισης. Κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προστασίας των 
εναπομεινάντων ατόμων και να γίνει τεχνητός πολλαπλασιασμός εκτός σταθμού (ex situ). 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό, αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Συλλέγεται το υπέργειο τμήμα σε πλήρη άνθηση και 
ξηραίνεται σε σκιερό και δροσερό χώρο. Το τσάι του βουνού χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα στη λαϊκή 
θεραπευτική λόγω της αντιφλεγμονώδους, αντιμικροβιακής και αντιρρευματικής του δράσης. Χρησιμοποιείται 
ως αφέψημα που ενδείκνυται για το πεπτικό σύστημα, κατά των κρυολογημάτων και είναι θερμαντικό, τονωτι-
κό και διουρητικό. Τα αιθέρια έλαια του γένους Sideritis εμφανίζουν αντιμικροβιακή και ήπια αντιμυκητιακή 
δράση. Οι βιολογική τους δράση οφείλεται κυρίως στην παρουσία φλαβονοειδών, φαινυλο-αιθανοϊκών γλυ-
κοσίδων και τερπενίων.

LAMIACEAE Sideritis perfoliata subsp. athoa (Papan. & Kokkini) Baden

http://www.greekflora.gr (Γιάννης Κοφινάς)http://www.greekflora.gr (Γιάννης Κοφινάς)
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Κοινές ονομασίες: Cretan woundwort.

Περιγραφή
Φυτό ποώδες πολυετές. Βλαστός ύψους έως 80 cm, συνήθως χωρίς διακλάδωση. Φύλλα αντίθετα, έμμισχα, 
ωοειδή-λογχοειδή, με σφηνοειδή βάση. Στην επάνω επιφάνεια είναι γκριζοπράσινα με πιεσμένο χνούδι, στην 
κάτω με πυκνό λευκό ή γκρίζο τρίχωμα. Τα άνθη φύονται σε πυκνούς πολυανθείς σπονδύλους στις μασχάλες 
των ανώτερων φύλλων. Βράκτια γραμμοειδή-λογχοειδή. Στεφάνη ρόδινη-μώβ, μήκους 1-2 cm χνουδωτή. Ο 
καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι από τέλη Απριλίου έως τον Αύγουστο. Αναπαράγεται με σπέρματα και 
με παραφυάδες. Είδος φωτόφιλο και ανθεκτικό στη ξηρασία. Απαντά σε ξηρά λιβάδια, χέρσα και διαταραγμένα 
εδάφη, φτωχά εγκαταλειμμένα χωράφια και αγρούς. Ανέρχεται σε υψόμετρο μέχρι τα 1300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της βόρειας Μεσογειακής λεκάνης. Η γεωγραφική του κατανομή εκτείνεται από τη νότια Γαλλία μέχρι τη 
ΝΔ Ασία. Στην Ελλάδα αποτελεί κοινό είδος στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Στη Σαμοθράκη απαντούν 
δύο από τα συνολικά έξι υποείδη που εμφανίζονται στην Ελλάδα. Είναι το υποείδος Stachys cretica subsp. 
lesbiaca το οποίο είναι και το πιο κοινό στο νησί και το υποείδος Stachys cretica subsp. cassia. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό. Έχουν γίνει απομονώσεις αιθερίων ελαίων του υποείδους 
Stachys cretica subsp. lesbiaca στην Τουρκία και σε δοκιμές έχει επιδείξει αντιμυκητιακή δράση. 
Το είδος Stachys cretica περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

LAMIACEAE Stachys cretica L.
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Κοινές ονομασίες: 

Περιγραφή
Φυτό ποώδες, πολυετές. Βλαστός όρθιος, ύψους 30-100 cm, με πυκνό λευκωπό τρίχωμα, μη αδενικό. Φύλλα 
αντίθετα, μήκους 30-60 mm, επιμήκη-λογχοειδή, με σφηνοειδή βάση καλυμμένα με λευκό τρίχωμα. Τα άνθη 
φύονται σε σπονδύλους που σχηματίζουν πυκνή σταχυόμορφη ταξιανθία. Κάλυκας μήκους περίπου 1 cm, 
στεφάνη μήκους περίπου 1,5 cm, με χρώμα ρόδινο-πορφυρό. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρί-
ζεται σε 4 ωοειδή κάρυα μήκους 2,5 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος φωτόφιλο, ολιγαρκές και ανθε-
κτικό στη ξηρασία. Απαντά σε ξηρά, πετρώδη λιβάδια, διαβρωμένες, άγονες πλαγιές και άλλους ανοιχτούς 
προσήλιους σταθμούς (διάκενα, αγρούς). Ανέρχεται σε υψόμετρο μέχρι τα 1400 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ο Stachys thirkei εμφανίζεται αυτοφυής στη Βαλκανική χερσόνησο, την Ιταλία και την Μικρά Ασία. Στην 
Ελλάδα απαντά σποραδικά στην οροσειρά της Πίνδου, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Ο Stachys thirkei ανήκει σε μια ομάδα φυτικών taxa (Stachys 
spp.) που εμφανίζουν φαρμακευτικές ιδιότητες, κυρίως αντισηπτικές και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
επιθεμάτων (Stachys germanica agg.). 
Το είδος Stachys thirkei περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

LAMIACEAE Stachys thirkei C. Koch
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Κοινές ονομασίες: Τεύκριο, Felty germander.

Περιγραφή
Νανώδης θάμνος με κοντούς, όρθιους, ξυλώδεις βλαστούς, ύψους 6-45 cm, καλυμμένους με λευκό, πυκνό, 
τρίχωμα. Φύλλα μικρά, μήκους 7-27 mm, επιμήκη ή στενά αντωοειδή, επίπεδα ή με συνεστραμμένες παρυφές. 
Τα φύλλα φέρουν πυκνό τρίχωμα και είναι γκρίζα στην επάνω επιφάνεια και λευκωπά στην κάτω. Άνθη σε 
ταξιανθία απλού ή σύνθετου κεφάλιου. Είναι μικρά, μήκους 3-5 mm, με κάλυκα πυκνά τριχωτό. Η στεφάνη 
είναι λευκή-κρεμώδης και έχει ενίοτε στίγματα πορφυρά. Βράκτια που προσομοιάζουν με τα φύλλα ή είναι 
ακέραια. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 επιμέρους κάρυα μήκους 2 mm.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού (Μάιο - Ιούλιο). Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος 
φωτόφιλο και ανθεκτικό στην ξηρασία. Απαντά κατά κανόνα σε ξηρά και πετρώδη λιβάδια και φρύγανα σε 
προσήλιες πλαγιές και ενίοτε σε διάκενα και κράσπεδα θαμνώνων και δάσους. Εξαπλώνεται υψομετρικά από 
τα 100 μέχρι τα 2000 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας Ευρώπης με εξάπλωση στη βόρεια Αφρική και Μέση ανατολή ενώ προς βορά εκτείνεται έως 
την νότια Ρωσία. Στην Ελλάδα απαντά το υποείδος Teucrium polium subsp. capitatum. Παρουσιάζει ευρεία 
κατανομή στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Στη Σαμοθράκη απαντά σποραδικά σε διαπλάσεις φρυγάνων 
κυρίως στο δυτικό τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα συλλέγεται σε πλήρη άνθηση 
και στην παραδοσιακή ιατρική της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας θεωρείται επουλωτικό, αντιπυρετικό, 
υποτασικό, τονωτικό, διουρητικό και εντομοαπωθητικό. Απόσταγμα του φυτού χρησιμοποιείται επιδερμικά 
στην καταπολέμηση μυκητιάσεων. Θεωρείται ότι είναι σε κάποιο βαθμό τοξικό για το συκώτι και τα νεφρά. 
Στη μαγειρική χρησιμοποιείται ως καρύκευμα. Χρησιμοποιείται ως αφέψημα με ζεστό νερό και ζάχαρη. 
Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές της αρχιτεκτονικής κήπων για τη δημιουργία μεσογειακών βραχόκηπων και 
κήπων αρωματικών. Φυτεύεται σε μικρές ή μεσαίου μεγέθους ομάδες. 
Το είδος Teucrium polium περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

LAMIACEAE Teucrium capitatum L.
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Κοινές ονομασίες: Δενδράκι, χαμαιδρυά, χαμανδρυά, μπιλίνο, στομαχοβότανο, τεύκριο.

Περιγραφή
Ποώδες είδος με ρίζωμα, ξυλώδες στη βάση του. Βλαστοί ύψους 5-30 cm, όρθιοι, απλοί ή διακλαδιζόμενοι, 
ριζοβολούν στη βάση τους και έχουν ποικίλο τρίχωμα από απλές ή αδενώδεις τρίχες. Τα φύλλα είναι έμισχα, 
μεγέθους 15-32 x 7-20 mm, ωοειδή έως ελλειψοειδή ή σπατουλοειδή, με σφηνοειδή βάση και παρυφές οδο-
ντωτές-πριονωτές ή σχισμένες. Η ταξιανθία έχει μήκος 2-12 cm και έχει μεγαλύτερο μήκος από ότι πλάτος. Τα 
άνθη είναι αραιά διατεταγμένα στην ταξιανθία και μερικές φορές είναι όλα προσανατολισμένα προς μια κατεύ-
θυνση. Τα βράκτια ομοιάζουν με τα φύλλα, αλλά είναι μικρότερα και έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα άνθη. 
Τα άνθη φύονται σε αθροίσματα ανά 4-8 και έχουν ποδίσκο 2-5 mm. Ο κάλυκας έχει μήκος 6-8mmκαι είναι 
ελαφρά σακοειδής στη βάση του. Είναι σχεδόν γυμνός έως εριωδώς τριχωτός, συχνά με αδενώδεις τρίχες και 
φέρει ροδίζοντα δόντια (λοβούς), που έχουν μήκος 2-3 mmκαι είναι λίγο-πολύ ισομήκη. Τα δόντια του κάλυκα 
είναι τριγωνικά και έχουν βλεφαρίδες. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο, με τέσσερα κάρυα.
Διακρίνονται τρία υποείδη στην Ελλάδα, τα chamaedrys, lydium O. Schwarz και olympicum Rech. f. 

Οικολογία
Ανθίζει κατά τη διάρκεια του θέρους. Αναπαράγεται με σπέρματα και βλαστητικά (με ριζώματα). Είναι αυτογο-
νιμοποιούμενο ή η επικονίαση γίνεται με έντομα. Αναπτύσσεται σε συνθήκες πλήρους φωτός και σε μέσες 
θερμοκρασίες. Μπορεί να αναπτυχθεί σε φτωχά σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία εδάφη και προτιμάει εδάφη 
με βασικό pH. Απαντάται σε ποικιλία οικοσυστημάτων, από ξηρικά λιβάδια και θαμνώνες μέχρι λιβάδια της 
ορεινής ζώνης και δάση. Συνδυάζει στα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και τις τρεις στρατηγικές ζωής (αντα-
γωνιστικό, ανθεκτικό στην καταπόνηση και στις διαταραχές). 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Θεωρείται ευρυμεσογειακό είδος, και εξαπλώνεται στη νότια και κεντρική Ευρώπη, στην Ανατολία, στη νοτιο-
δυτική Ασία και στο δυτικό τμήμα της βόρεια Αφρικής. Στην Ελλάδα απαντάται στις περισσότερες χλωριδικές 
περιοχές, εκτός από τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ευρέως για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, που πίνονται ως χωνευτικά ή απεριτίφ. Έχει 
δράση ως αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό, αντισπασμωδικό, αποχρεμπτικό, αιμοστατικό, καθαρτικό, στυπτικό, 
εφιδρωτικό, διουρητικό, τονωτικό, ορεκτικό και για τη βοήθεια της πέψης. 

LAMIACEAE Teucrium chamaedrys L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Tεύκριο, Hedge germander.

Περιγραφή
Μικρός όρθιος θάμνος ύψους 10-50 cm. Φύλλα μήκους 10-25 mm, δερματώδη, ωοειδή με ρηχή οδόντωση. Ο 
μίσχος είναι βραχύτερος από το έλασμα. Ταξιανθία επιμήκης, αραιή. Ο κάλυκας στα άνθη είναι καμπανοειδής 
με 5 δόντια, ενώ η στεφάνη έχει ένα χείλος, το κάτω, που διαιρείται σε 5 λοβούς. Χρώμα στεφάνης ρόδινο ή 
πορφυρό. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 μικρά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει αργά την άνοιξη μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού (Μάιο - Ιούλιο). Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος 
φωτόφιλο που απαντά σε θαμνώνες, φρύγανα, ξηρά λιβάδια, αγρούς και ελαιώνες, από το επίπεδο της θάλασ-
σας μέχρι τα 1600 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της ανατολικής Μεσογείου με εξάπλωση που περιορίζεται στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μέση 
Ανατολή. Στην Ελλάδα βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας (εκτός της 
οροσειράς της Πίνδου). Στη Σαμοθράκη απαντά σποραδικά σε διαπλάσεις φρυγάνων. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Έχουν γίνει εργαστηριακές δοκιμές που δείχνουν ότι τα εναέρια τμήματα του φυτού 
(ανθοφόροι βλαστοί και φύλλα) περιέχουν ουσίες δραστικές στην καταπολέμηση στομαχικού και γαστρεντε-
ρικού έλκους.

LAMIACEAE Teucrium divaricatum Heldr. 
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Κοινές ονομασίες:  Θυμάρι, θρούμπη, μελιτζίνι, φινοκάλι, φοκάλη, γλυμπαριά, πιθανώς ο θύμος των αρχαίων.

Περιγραφή 
Νανώδης, αρωματικός θάμνος (φρύγανο), ύψους 20-50(-150) cm, με ανιόντες έως όρθιους ξυλώδεις βλα-
στούς, που φέρουν στην κορυφή τους φύλλα σε σπονδύλους, τα οποία είναι μερικές φορές και τα μόνα που 
απομένουν σε περίοδο ξηρασίας. Τα φύλλα των μακροκλαδίων έχουν μέγεθος 6-10x1-1.2 mm, είναι άμισχα, 
γραμμοειδή, οξυκόρυφα, σχεδόν γυμνά από τρίχες, αλλά είναι αραιά βλεφαριδωτά στη βάση τους. Τα πλευρικά 
νεύρα των φύλλων είναι αφανή, η διατομή των φύλλων είναι σχεδόν τριγωνική και η επιφάνεια τους έχει 
αδενώδη στίγματα. Ταξιανθία επιμήκης, κυλινδρική, με βράκτια μεγέθους περίπου 6x2 mm, ωοειδή έως λογ-
χοειδή, πρασινωπά, βλεφαριδωτά, επικαλυπτόμενα. Βρακτίδια μήκους 6 mm, παρόμοια με τα φύλλα. Κάλυκας, 
μήκους περίπου 5 mm, με πάνω χείλος κοντύτερο από το κάτω, με δόντια (λοβούς) βλεφαριδωτά. Στεφάνη, 
μήκους έως 10 mm, ιώδης-ροζ, με πάνω χείλος δισχιδές.

Οικολογία
Είδος που αναπτύσσεται σε πλήρες φώς και σε θερμά περιβάλλοντα. Φύεται σε ξηρά και φτωχά σε θρεπτικά 
στοιχεία εδάφη, συνήθως, πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Είναι χαρακτηριστικό (τυπικό) είδος φρυγανικών 
οικοσυστημάτων. Θεωρείται είδος ιδιαίτερα ανθεκτικό στην καταπόνηση.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με καθαρά μεσογειακή εξάπλωση. Στην Ευρώπη απαντάται στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Ιταλία, σε 
χώρες των Βαλκανίων και την Κύπρο. Εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Αφρικής, στην Ανατολία 
και στις χώρες νοτιοδυτικής Ασίας (π.χ. Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία).

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες - Χρήσεις
Χρησιμοποιείται ως καρύκευμα, και αρωματισμό φαγητών, ποτών και παγωτών. Επιπλέον, πίνεται ως τσάι. 
Έχει δράσεις αντισηπτική, αποσμητική, σπασμολυτική και απολυμαντική. Το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
φρέσκο, ή να συλλεχθεί πριν την ανθοφορία και να αποξηρανθεί ή να γίνει απόσταξη και να ληφθεί το λάδι 
του. Τέλος είναι άριστο μελιτογόνο φυτό.

LAMIACEAE Thymbra capitata  (L.) Cav.  
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Κοινές ονομασίες: Θυμάρι, Creeping thyme.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, ξυλώδες με έρποντες κλάδους. Βλαστοί κοντοί, ύψους έως 10 cm, με μικρά φύλλα στη βάση 
τους. Φύονται ο ένας παράλληλα με τον άλλο σε σειρές. Τα φύλλα επάνω στους βλαστούς είναι μεγαλύτερα, 
μήκους 5-13 mm, λογχοειδή έως ελλειψοειδή, με βραχύ μίσχο. Τα φύλλα προς το μίσχο τους είναι βλεφα-
ριδωτά και στο έλασμα είναι κατάστικτα από αδένες αιθέριου ελαίου. Τα άνθη αναπτύσσονται σε ωοειδή ή 
σφαιρικά κεφάλια, συχνά τα κατώτερα είναι μεμονωμένα. Ο κάλυκας είναι μικρός, πράσινος ενώ η στεφάνη 
είναι μακρύτερη του κάλυκα και είναι συνήθως πορφυρή έως (σπάνια) λευκορόδινη. Ο καρπός είναι θραυ-
στοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 επιμέρους γυμνά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει την άνοιξη μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού (Απρίλιο - Αύγουστο). Αναπαράγεται με σπέρματα και με 
παραφυάδες. Είναι είδος φωτόφιλο που αντέχει μερικώς τη σκίαση αλλά σε αυτή την περίπτωση μειώνεται η 
ανθοφορία του. Είναι ολιγαρκές και ξηρανθεκτικό. Αυτοφύεται σε ξηρά και πετρώδη λιβάδια, κράσπεδα δασών 
και θαμνώνων ή και στον υπόροφο φωτεινών, υποβαθμισμένων δασών. Παρουσιάζει μεγάλο υψομετρικό 
εύρος στην κατανομή του (400-2300 m). 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με γεωγραφική εξάπλωση που εκτείνεται από την νότια Γαλλία και τη Σικελία έως τη βόρεια Μικρά Ασία. 
Στην Ελληνικό χώρο έχει καταγραφτεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά του ανατολικού και 
βορείου Αιγαίου. Είναι ιδιαίτερα κοινό είδος και στην Ελλάδα εμφανίζει δύο υποείδη: το τυπικό υποείδος 
Thymus longicaulis subsp. longicaulis και το υποείδος Thymus longicaulis subsp. chaubardii. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό ιδιαίτερα αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα περιέχει σε μεγάλα 
ποσοστά αιθέριο έλαιο κατάλληλο για την αρωματοποιία. Έχει αποδειχτεί ότι το αιθέριο έλαιο του γένους 
Thymus παρουσιάζει έντονη αντιοξειδωτική και αντιμυκητιακή δράση. Το Thymus longicaulis χρησιμοποιείται 
σαν πρόσθετο/βελτιωτικό για την παραγωγή τροφίμων και ειδικότερα στην Τουρκία για την παραγωγή τυριών. 
Χρησιμοποιείται σε μεσογειακούς κήπους ως εδαφοκαλυπτικό. Έχει, σύμφωνα με τους κηποτέχνες, την ιδιό-
τητα να καλύπτει και να καταπιέζει τα ζιζάνια.

LAMIACEAE Thymus longicaulis C. Presl 
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Κοινές ονομασίες: Θυμάρι, thyme.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, ξυλώδες, με όρθιους βλαστούς σχετικά ψηλούς (10-30 cm) και συχνά διακλαδισμένους. Οι 
βλαστοί έχουν κοντό τρίχωμα σε όλες τις πλευρές τους. Τα φύλλα έχουν μήκος 10-15 mm, είναι δερματώδη, 
λογχοειδή έως ελλειψοειδή, οξυκόρυφα, με βραχύ μίσχο. Τα φύλλα προς το μίσχο τους είναι βλεφαριδωτά 
και στο έλασμα είναι κατάστικτα από αδένες αιθέριου ελαίου. Τα άνθη αναπτύσσονται σε μακριές και συχνά 
διακλαδισμένες ταξιανθίες. Συχνά τα κατώτερα είναι μεμονωμένα. Ο κάλυκας είναι μικρός, (μικρότερος από 4 
mm) πράσινος. Η στεφάνη είναι ροδόχρωμη. Ο καρπός είναι θραυστοκάρπιο και διαχωρίζεται σε 4 επιμέρους 
γυμνά κάρυα.

Οικολογία
Ανθίζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιο - Αύγουστο). Αναπαράγεται με σπέρματα και με παραφυά-
δες. Είναι είδος φωτόφιλο, ολιγαρκές και ξηρανθεκτικό. Αυτοφύεται σε ξηρά και πετρώδη λιβάδια, βραχώδεις 
πλαγιές κράσπεδα δασών και θαμνώνων. Παρουσιάζει μεγάλο υψομετρικό εύρος στην κατανομή του, έχει 
καταγραφεί από τα 300 έως τα 1700 m και ενίοτε στα 2200 m, σε αλπικά ασβεστολιθικά λιβάδια. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Βαλκανικής χερσονήσου και της ΒΔ Μικράς Ασίας. Στην Ελλάδα απαντά σε ολόκληρη την ηπει-
ρωτική χώρα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά σε 
ορεινές πλαγιές που καλύπτονται από φρύγανα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό ιδιαίτερα αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Στην περίοδο ανθοφορίας παράγει σε 
μεγάλα ποσοστά αιθέριο έλαιο κατάλληλο για την αρωματοποιία. Σύμφωνα με την παραδοσιακή ιατρική θεω-
ρείται τονωτικό και αντιβηχικό. Έχει αποδειχτεί ότι το αιθέριο έλαιο του γένους Thymus παρουσιάζει έντονη 
αντιοξειδωτική και αντιμυκητιακή δράση. Στο συγκεκριμένο είδος έχει μετρηθεί η περιεκτικότητα σε αιθέριο 
έλαιο και ανέρχεται σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (0,2%-3,5% σε ποσοστό ξηρού βάρους). Επιπρόσθετα, χρη-
σιμοποιείται, όπως και το είδος Thymus longicaulis, σε μεσογειακούς κήπους ως εδαφοκαλυπτικό. 
Το είδος Thymus sibthorpii περιλαμβάνεται στα είδη που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για την περιεκτικότητά 
τους σε αιθέρια έλαια στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

LAMIACEAE Thymus sibthorpii Bentham
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Κοινές ονομασίες: Συκιά, fig tree.

Περιγραφή
Φυλλοβόλο δέντρο ή μερικές φορές θάμνος, ύψους 10-15 m, με γαλακτώδη χυμό. Έχει μαλακό ξύλο και λείο, 
γκριζωπό φλοιό. Φύλλα εναλλασσόμενα, μακρόμισχα, πλάτους έως 20 cm, σχεδόν λειόχειλα. Έχουν 3 ή 5 
φαρδείς λοβούς σε σχήμα παλάμης. Τα σύκα είναι ιδιότυπες αχλαδόμορφες ταξιανθίες που μέσα στο σαρκώ-
δες περίβλημά τους περιέχουν άνθη. Μετά τη γονιμοποίηση η ταξιανθία διογκώνεται και κατά την ωρίμανση 
γίνεται σαρκώδης ταξικαρπία που περιέχει αχαίνια, και η οποία παρουσιάζει ποικιλία στο σχήμα και το εξω-
τερικό και εσωτερικό χρώμα.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Σεπτέμβριο. Μπορεί να παράγει σύκα 3 φορές το χρόνο, την άνοιξη (από άνθη της προηγού-
μενης χρονιάς), το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Αναπτύσσεται σε τυπικά μεσογειακούς θερμούς και ξερούς 
βιότοπους. Είδος προσαρμοσμένο σε ανάπτυξη σε πετρώδη εδάφη ή και ανάμεσα σε βράχια. Εμφανίζεται 
υψομετρικά από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η προέλευση του είδους βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και δυτικής Ασίας. Ήδη 
από την αρχαιότητα το φυτό ήταν διαδεδομένο στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα απαντούν αυτοφυή και καλλιερ-
γούμενα δέντρα σε ολόκληρη τη χώρα κατά κανόνα σε χαμηλά υψόμετρα. Στην Σαμοθράκη απαντά καλλιερ-
γούμενο και ενίοτε εγκλιματισμένο έχοντας δραπετεύσει από καλλιέργεια. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι συκιές καλλιεργούνται για τους εδώδιμους καρπούς τους οι οποίοι τρώγονται νωποί ή αποξηραμένοι. Στις 
φαρμακευτικές εφαρμογές της συκιάς αναφέρεται το εκχύλισμα από τα φύλλα για θεραπεία στομαχικών διατα-
ραχών και ο γαλακτώδης χυμός για δερματική χρήση. Ο καρπός έχει ελαφρώς καθαρτική δράση. Ερευνώνται 
οι αντικαρκινικές ιδιότητες του φυτού. 

MORACEAE Ficus carica L. 
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Κοινές ονομασίες: Μυρτιά, Myrtle.

Περιγραφή
Η μυρτιά είναι αειθαλής, αρωματικός θάμνος ύψους 3-5 m. Έχει πυκνό φύλλωμα και πλούσια διακλαδισμένη 
κόμη. Τα φύλλα είναι αντίθετα, σχεδόν άμισχα, δερματώδη. Το σχήμα τους είναι λογχοειδές με οξεία κορυφή 
και το μήκος τους φτάνει τα 5 cm. Όταν συνθλίβονται αναδίδουν αρωματική οσμή. Τα άνθη είναι διγενή, λευκά, 
με 5 πέταλα και πολυάριθμους στήμονες. Φύονται μονήρη σε μακρούς ποδίσκους και είναι έντονα αρωματικά. 
Περίοδος άνθησης είναι ο Ιούνιος – Αύγουστος. Οι καρποί είναι σφαιρικές ράγες διαμέτρου έως 1 εκ. αρχικά 
υπόλευκες και στην ωρίμανση γαλανόμαυρες.

Οικολογία
Η μυρτιά είναι είδος θερμόφιλο που απαντά στους αειθαλείς θαμνώνες και σε πευκοδάση της παραθαλάσσιας 
περιοχής και σε υψόμετρο ανέρχεται μέχρι τα 500 m. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε σκιαζόμενες θέσεις. Αντέχει 
για μικρό χρονικό διάστημα σε παγετούς έως -10 βαθμούς και αποφεύγει τα πολύ ξηρά και ασβεστώδη εδάφη. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η μυρτιά εξαπλώνεται γύρω από την μεσογειακή λεκάνη και ανατολικά εμφανίζεται στην δυτική Ασία. Στην 
Ελλάδα είναι κοινό είδος στα παράλια του Ιονίου, στην Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Σποραδικά 
εμφανίζεται στις υπόλοιπες παραλιακές περιοχές της χώρας. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η μυρτιά είναι γνωστή από την αρχαιότητα και αναφέρεται στην Αιγυπτιακή, Περσική και Ελληνική μυθο-
λογία. Από τον Μεσαίωνα καλλιεργείται και στην κεντρική Ευρώπη. Στη μεσογειακή περιοχή, αλλά και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη χρησιμοποιείται εκτεταμένα ως καλλωπιστικό με πολλές ποικιλίες. Φυτεύεται στο έδαφος 
ή σε γλάστρες.
Στα φύλλα και τα άνθη της μυρτιάς περιέχονται μίγματα αρωματικών ουσιών. Τα φύλλα περιέχουν υψηλό 
ποσοστό σε αιθέριο έλαιο (0,3%) με τερπένια, δεψικές ουσίες και ρητίνη. Το μυρτέλαιο που παράγεται με 
απόσταξη χρησιμοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών και αρωμάτων, είναι συστατικό σε σαπούνια, κρέμες 
και σαμπουάν. Επίσης, χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά σκευάσματα για οξείες και χρόνιες παθήσεις των 
αναπνευστικών οδών, όπως βρογχίτιδα και ιγμορίτιδα.
Στη δυτική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στα νησιά Σαρδηνία και Κορσική η μυρτιά χρησιμοποιείται για την παρα-
σκευή αρωματικών αλκοολούχων ποτών.

MYRTACEAE Myrtus communis L. 
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Κοινές ονομασίες: Lax-flowered Orchid.

Περιγραφή
Είδος συνήθως εξαρτώμενο από περιοδικώς ή μονίμως κατακλυζόμενα με νερό λιβάδια, σπανιότερα απαντάται 
σε διάκενα κυρίως στη ζώνη της δρυός. Λεπτό και σχετικά ψηλό φυτό (έως 60 cm), στο κάτω μέρος του οποί-
ου υπάρχουν έως 8 γραμμοειδώς λογχοειδή φύλλα σε όρθια διάταξη. Η ταξιανθία του είναι χαρακτηριστικά 
επιμήκης, έως 25 cm, και πολυανθής. Τα άνθη του είναι έντονα ιώδη-ερυθροϊώδη ή σπανίως ροδόχρωμα. Τα 
πλευρικά σέπαλα είναι όρθια, ενώ το ραχιαίο μαζί με τα πέταλα σχηματίζουν θόλο. Χαρακτηριστικό είναι το 
χείλος του, το οποίο είναι τριγωνικό, πολύ έντονα κατά μήκος διπλωμένο, χωρίς στίγματα. Επιπρόσθετα είναι 
τρίλοβο, με στρογγυλεμένους πλευρικούς λοβούς και εφαπτόμενα άκρα κάτω από το χείλος, ενώ ο μεσαίος 
λοβός είναι πολύ βραχύτερος των πλευρικών, μερικές φορές τοξοειδές πλήκτρο μήκους 10-20 mm. 

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογείου και του Ατλαντικού με ευρεία εξάπλωση στις νότιες, κεντρικές και δυτικές περιοχές της 
Ελλάδας. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Οι ορχιδέες πάντοτε συνάρπαζαν τους ανθρώπους. Στην ελληνική μυθολογία, ο Όρχις ήταν γιος μιας νύμφης 
και ενός σάτυρου. Κατά την διάρκεια των εορτών προς τιμή του Βάκχου, διέπραξε ιεροσυλία, επιχειρώντας να 
βιάσει μια ιέρεια. Η τιμωρία του ήταν να κατασπαραχθεί από άγρια θηρία και να μεταμορφωθεί σε ένα σεμνό 
φυτό. Τα ορχεοειδή ήταν αφιερωμένα στους Σάτυρους και Σιληνούς, όντα μισοανθρώπινα και λάγνα που 
συνόδευαν το θεό Διόνυσο. 
Η ιατρική της αρχαιότητας απέδιδε στα ορχεοειδή αφροδισιακές ιδιότητες, ασφαλώς λόγω της ομοιότητας που 
παρουσιάζουν οι περισσότεροι βολβοί τους με τους όρχεις. Στο έργο του “Materia Medica”, το 1ο μ.Χ. αιώνα 
ο Διοσκουρίδης συνδέει τις ορχιδέες με τη σεξουαλικότητα. Λαϊκές αντιλήψεις έχουν συνδέσει το φυτό με την 
αρρενωπότητα, τη γονιμότητα, τον προσδιορισμό του φύλου, και άλλες πτυχές της αναπαραγωγής. Ο ίδιος είχε 
προσέξει τη διαφορά που υπάρχει στο μέγεθος των δύο κονδύλων κάθε φυτού. Συνιστούσε στους άντρες που 
επιθυμούσαν τη γέννηση αγοριών, να τρώγουν το μεγαλύτερο, ενώ για τη γέννηση κοριτσιών στις γυναίκες να 
τρώγουν το μικρότερο. Προφανώς η αντίληψη αυτή διασώθηκε από την παράδοση μέχρι τους νεοελληνικούς 

ORCHIDACEAE Anacamptis laxiflora  (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase
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χρόνους, όπως προδίδει μια άλλη ονομασία τους, «σερνικοβότανα». 
Είδη αυτής της οικογένειας φυτών είναι γνωστά και ως σαλέπια. Το σαλέπι (άλευρο προερχόμενο από τους 
ξηρούς κόνδυλους του γένους) είναι ένα φαρμακευτικό, δυναμωτικό, θερμαντικό πρωινό ρόφημα με κατα-
πραϋντικές και αναλγητικές ιδιότητες και δρα ως μαλακτικό για το λαιμό. Το σαλέπι χρησιμοποιείται κυρίως 
στην Ανατολή και σε χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου ως χειμωνιάτικο θερμαντικό, μαλακτικό και θρεπτικό 
πρωινό ρόφημα. Οι κόνδυλοι αρχικά βρέχονται με ζεματιστό νερό για να απομακρυνθεί το αιθέριο έλαιο που 
περιέχουν και το οποίο αν παραμείνει, προσδίδει στο σαλέπι γεύση πικρή και δυσάρεστη. Στη συνέχεια απο-
ξηραίνονται και αλέθονται. Παρασκευάζεται αφέψημα της σκόνης το οποίο γλυκαίνεται με ζάχαρη ή μέλι και 
αρωματίζεται με κανέλλα ή πιπερόριζα. Το σαλέπι χρησιμοποιείται για την παρασκευή του παγωτού καϊμάκι.
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Κοινές ονομασίες: Pyramidal Orchid.

Περιγραφή
Απαντάται σε λιβάδια, φρύγανα, θαμνώνες, παρυφές δασών και φωτεινά δάση. Πρόκειται για λεπτό φυτό που 
φτάνει τα 60 cm, το οποίο έχει αρκετά, σχεδόν όρθια φύλλα. Μακροσκοπικά διακρίνεται από την βραχεία και 
κωνική αρχικά ταξιανθία του, η οποία αργότερα αποκτά ωοειδές επίμηκες σχήμα και αποτελείται από πολυ-
άριθμα, μικρού μεγέθους άνθη. Τα σέπαλα είναι οξυκόρυφα, τα πλευρικά αποκλίνουν, ενώ το ραχιαίο σχη-
ματίζει με τα πέταλα θόλο. Το χείλος είναι τρίλοβο, με πλευρικούς λοβούς σπατουλοειδείς, ενώ ο κεντρικός 
είναι μακρύτερος και στενότερος. Η βάση του χείλους αποτελείται από δύο εμφανείς προεξοχές, ενώ στο πίσω 
μέρος του φέρει ένα πολύ μακρύ και λεπτό πλήκτρο. Το είδος είναι ποικιλόμορφο όσον αφορά τη μορφή 
των φύλλων και το χρώμα των ανθών. Τα φύλλα μπορεί να είναι γραμμοειδή έως πλατιά λογχοειδή, ενώ ο 
χρωματισμός των ανθών μπορεί να είναι λευκός, ροδόχρωμος έως ερυθρός. 

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ευρωπαϊκό είδος, το οποίο είναι ευρέως εξαπλωμένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

ORCHIDACEAE Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard
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Κοινές ονομασίες: White Helleborine.

Περιγραφή
Απαντάται συνήθως σε δάση και λιγότερο σε θαμνώνες σε ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα. Πρόκειται για 
εύκολα διακριτό είδος του οποίου τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, που το διακρίνουν από τα άλλα είδη του 
γένους, είναι τα σχεδόν δερματώδη, ωοειδώς λογχοειδή έως επιμήκως ωοειδή φύλλα και τα άνθη, τα οποία 
είναι κρεμόλευκα, ελαφρώς ανοιχτά (όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, τα άνθη δεν ανοίγουν καθόλου) 
με αμβλυκόρυφα μέρη περιανθίου. Το υποχείλιο είναι κιτρινωπό εσωτερικά, ενώ το επιχείλιο είναι επίσης 
κιτρινωπό στη βάση του και φέρει κατά μήκος 3-5 θηλώδεις πτυχώσεις. Μπορεί επίσης να αναγνωριστεί και 
μετά το τέλος της ανθοφορίας, καθώς οι κάψες των ανθέων του παραμένουν όρθιες έως το φθινόπωρο. 

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των εύκρατων και μεσογειακών περιοχών της Ευρασίας, εξαπλώνεται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα 
μέχρι την Πελοπόννησο. 

ORCHIDACEAE Cephalanthera damasonium  (Miller) Druce
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Κοινές ονομασίες: Small-Leaved Helleborine.

Περιγραφή
Απαντάται συνήθως πυκνά σε φυλλοβόλα δάση (πιο σπάνια σε δάση κωνοφόρων), θαμνώνες και παρυφές 
δασών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Χαρακτηρίζεται, όπως υποδεικνύει και το όνομά του, από τα 
μικρού μεγέθους φύλλα, τα οποία μάλιστα είναι μικρότερα από το μήκος των μεσογονατίων διαστημάτων. 
Χαρακτηρίζεται επίσης από το πυκνό γκρίζο πίλημα σε όλο το μήκος του βλαστού και την αραιή και σχεδόν 
μονόπλευρη ταξιανθία. Άνθη μικρά, κρεμάμενα έως σχεδόν οριζόντια, κωδωνοειδή, πρασινόλευκα με ιώδεις 
αποχρώσεις και οσμή βανίλιας. Το υποχείλιο είναι κυπελοειδές, νεκταροφόρο, γυαλιστερό, ενώ το επιχείλιο 
είναι καρδιόσχημο, λευκοπράσινο, μερικές φορές με ιώδεις αποχρώσεις, με κυματοειδείς παρυφές και με δύο 
πολύ ακανόνιστου σχήματος εξογκώματα στη βάση. Ωοθήκη ελαφρώς τριχωτή και ποδίσκος σχετικά βραχύς 
και πυκνά χνουδωτός.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούλιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των εύκρατων και νοτιότερων περιοχών, απαντάται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα φθάνοντας 
μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

ORCHIDACEAE Epipactis microphylla (Ehrhardt) Swartz 
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Κοινές ονομασίες: Janka’s Himantoglossum.

Περιγραφή
Απαντάται συνήθως σε φωτεινά ενδιαιτήματα (διάκενα, θαμνώνες) ή σπανιότερα σε θαμνώνες γαύρου ή δάση 
δρυός. Εύρωστο φυτό με ύψος έως 120 cm. Τα φύλλα της βάσης είναι ιδιαίτερα ευμεγέθη και σταδιακά ξηραί-
νονται μέχρι την περίοδο της ανθοφορίας. Η ταξιανθία του είναι κυλινδρική και επιμήκης με 10-40(-50) μεγά-
λου μεγέθους άνθη. Τα σέπαλα είναι ωοειδώς λογχοειδή, ενώ τα πέταλα γραμμοειδή έως στενά ρομβοειδή. Το 
χείλος είναι τρίλοβο και χαρακτηρίζεται από τα ερυθροϊώδη στίγματα που φέρει στο λευκό του κέντρο, ενώ 
σπανιότερα είναι άστικτο. Οι παρυφές του χείλους είναι πιο έντονα χρωματισμένες έχοντας ερυθροκάστανο ή 
βαθιά ερυθροϊώδη χρωματισμό, σπανιότερα ίσως και πρασινωπό. Ο μεσαίος λοβός του χείλους είναι χαρακτη-
ριστικά μεγάλου μεγέθους (45-110 mm), ενώ η κορυφή του διαιρείται συνήθως με βαθιά σχισμή. Στο πίσω 
μέρος του άνθους υπάρχει πλήκτρο c. 4-7 mm. 

Οικολογία
Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Βαλκανικό είδος ευρέως εξαπλωμένο στη βόρεια κυρίως Ελλάδα, γίνεται σπανιότερο στην Πελοπόννησο και 
τις νησιωτικές περιοχές. 

ORCHIDACEAE Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári 
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Κοινές ονομασίες: Violet Limodore.

Περιγραφή
Πρόκειται για ένα από τα πλέον ευρύτοπα ορχεοειδή που απαντώνται στην ανατολική Μακεδονία, καθώς απα-
ντάται σε λιβάδια, θαμνώνες και δάση σε υψόμετρα έως 1.600 m. Είναι εύρωστο φυτό (ύψους 20-80 cm) με 
σχετικά πολυάριθμα άνθη. Το κυριότερο διαγνωστικό χαρακτηριστικό του είναι ο γενικότερος χρωματισμός 
των ατόμων του. Χαρακτηρίζεται από τον ιώδη ή καστανωπό βλαστό του, ο οποίος καλύπτεται από ιώδη, ερυ-
θροϊώδη ή γαλανοϊώδη, χωρίς ή με λίγη χλωροφύλλη, βρακτιόμορφα φύλλα. Εκτός από τον ιώδη χρωματισμό 
του βλαστού και ο χρωματισμός των ανθών είναι γενικά ιώδης αλλά με ανοιχτότερες αποχρώσεις προς τη 
βάση των λοβών του περιανθίου. Το χείλος του άνθους είναι μεγάλο (14-22 mm) και διαιρείται σε υποχείλιο, 
το οποίο είναι κιτρινωπό και φέρει ιώδη νεύρα εσωτερικά, και σε επιχείλιο, το οποίο φέρει εσωτερικά αυλα-
κώσεις και πτυχωτές και περιστρεφόμενες παρυφές.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, το οποίο είναι ευρέως εξαπλωμένο στη χώρα μας. 

ORCHIDACEAE Limodorum abortivum (L.) Swartz 
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Κοινές ονομασίες: Bee Orchid.

Περιγραφή
Είδος που προτιμά λιβάδια, θαμνώνες, φωτεινά δάση και διάκενα δασών. Πρόκειται για εύρωστο σχετικά φυτό 
με αραιή σχετικά ταξιανθία που έχει 4-12 μεγάλου μεγέθους άνθη. Τα σέπαλά του είναι πλατιά λογχοειδή έως 
ωοειδή, λευκά έως ιώδη ή έντονα ερυθροϊώδη με εμφανές πράσινο κεντρικό νεύρο. Το ραχιαίο σέπαλο είναι 
όρθιο στην αρχή, με έντονη κλίση προς τα πίσω αργότερα. Τα πέταλα είναι πολύ μικρά, τριγωνικά, ζωηρά 
πράσινα έως ροδόχρωμα και με πυκνό μεταξοειδές χνούδι. Το χείλος είναι σφαιρικό (μήκους 9-14 mm), 
βαθιά τρίλοβο, με μεταξοειδές χνούδι, ερυθροκάστανο έως μελανωπό, με υπόλευκο έως καστανωπό τρίχωμα 
στις παρυφές. Ο θυρεός έχει ποικίλης μορφής σχέδια, με μια παχιά υπόλευκη έως κιτρινωπή οριογραμμή. 
Απόληξη μήκους 2-3 mm με χαρακτηριστικά έντονη κλίση προς τα πίσω και κάτω από το χείλος.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της εύκρατης Ευρώπης και της Μεσογείου με ευρεία εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα. 

ORCHIDACEAE Ophrys apifera Hudson 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Mammose Orchid.

Περιγραφή
Είδος που προτιμά λιβάδια, θαμνώνες, διάκενα και φωτεινά δάση κυρίως κωνοφόρων. Συνήθως εύρωστο με 
ύψος που μπορεί να φτάσει τα 70 cm και πολυανθή ταξιανθία. Ποικιλόμορφο είδος όσον αφορά τον χρω-
ματισμό και τη μορφολογία των ανθών. Τα σέπαλα είναι ωοειδώς λογχοειδή, ελαιοπράσινα ή μερικές φορές 
υπόλευκα με πράσινες και ροδόχρωμες αποχρώσεις, οι οποίες είναι πιο έντονες στο κατώτερο μισό των 
πλευρικών, ενώ τα πέταλα είναι κιτρινοπράσινα, ωχρά, ελαιοπράσινα ή ερυθροϊώδη. Το χείλος είναι κυκλικό 
έως πλατιά αντωοειδές, ακέραιο ή σπανίως δυσδιάκριτα τρίλοβο, σκοτεινόχρωμο, ερυθροκάστανο έως σκούρο 
ερυθροϊώδες, με μεταξοειδές χνούδι, ενώ πλευρικά φέρει συνήθως δύο μεγάλες και στρογγυλεμένες προεξο-
χές. Στο κέντρο του φέρει γυαλιστερό θυρεό, γκρίζου, γαλαζογκρίζου ή μενεξεδένιου χρωματισμού, σε σχήμα 
δύο παραλλήλων κατά μήκος γραμμών ή σε σχήμα Η, το οποίο περικλείει τη μελανωπή επιφάνεια της βάσης.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των ανατολικών περιοχών της Μεσογείου από τα πλέον κοινά είδη του γένους στην Ελλάδα. 

ORCHIDACEAE Ophrys mammosa Desfontaines 
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Κοινές ονομασίες: Horsefly Orchid.

Περιγραφή
Είδος που απαντάται σε φωτεινά δάση, θαμνώνες, φρύγανα και λιβάδια. Από τα πλέον διαδεδομένα είδη του 
γένους τόσο στην ανατολική Μακεδονία όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για πολύ ποικιλόμορ-
φο taxon. Τα σέπαλά του μπορεί να είναι πρασινωπά, λευκωπά έως λιγότερο ή περισσότερο ροδόχρωμα, με 
ένα εμφανές πράσινο νεύρο στο κέντρο. Τα πέταλα είναι ίδιου ή σκουρότερου χρώματος από τα σέπαλα και 
χνουδωτά. Διακρίνεται από το έντονα τρίλοβο χείλος με το σκούρο καστανό έως μαυροκάστανο τρίχωμα, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα εμφανές στους πλευρικούς λοβούς και την άκρη του χείλους. Οι πλευρικοί λοβοί είναι 
ιδιαίτερα επιμηκυσμένοι, κωνικοί, με νηματοειδή άκρα. Ο θυρεός είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφος και πολύ-
πλοκος όσον αφορά το σχήμα του και πολλές φορές καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του μεσαίου λοβού.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος των Βαλκανίων και του Πόντου με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.

ORCHIDACEAE Ophrys scolopax Cav.  subsp.  cornuta (Staven) E.G. Camus
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Greater Butterfly Orchid.

Περιγραφή
Είδος το οποίο κατατάσσεται στα πιο ευρύτοπα είδη μεταξύ των ορχεοειδών της ανατολικής Μακεδονίας. 
Απαντάται σε λιβάδια χαμηλών υψομέτρων, θαμνώνες, δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων, καθώς επίσης 
και σε υπαλπικά λιβάδια. Παρόμοιο με το συγγενικό είδος Platanthera bifolia, από το οποίο διακρίνεται λόγω 
του εντονότερου πρασινωπού χρωματισμού σε όλα τα μέρη του φυτού και της θέσης των γυρεομαγμάτων. Τα 
γυρεομάγματα είναι σε απόσταση το ένα από το άλλο, τοποθετημένα σε εμφανώς αποκλίνουσες κοιλότητες, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ότι συγκλίνουν στο ανώτερο τμήμα τους. Άλλο διαγνωστικό χαρακτηριστικό 
αποτελεί το μήκος του πλήκτρου (18-40 mm), καθώς στις περισσότερες περιοχές του εύρους εξάπλωσης των 
δύο ειδών το Pl. chlorantha χαρακτηρίζεται από μακρύτερο και μερικές φορές σιγμοειδές πλήκτρο συγκριτικά 
με το Pl. bifolia.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος με μεγάλη εξάπλωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη χώρα μας είναι κοινό στα βουνά της κεντρικής και 
βόρειας Ελλάδας, ενώ γίνεται σπανιότερο στις νοτιότερες και νησιωτικές περιοχές. 

ORCHIDACEAE Platanthera chlorantha (Custer) Reichenbach 
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Κοινές ονομασίες: Autumn Lady’s - Tresses.

Περιγραφή
Είδος κυρίως των λιβαδιών και λιγότερο συχνά των μεσογειακών δασών πεύκης διακρίνεται εύκολα, καθώς 
είναι το μοναδικό ορχεοειδές το οποίο ανθίζει το φθινόπωρο. Πρόκειται για λεπτό φυτό ύψους 6-30(-40) cm 
με χαρακτηριστικό ριζικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από 2-4 σωληνοειδείς, επιμήκως ελλειψοειδείς ρίζες. 
Ο βλαστός του είναι γκριζοπράσινος, χνουδωτός και φέρει 3-7 κολεοφόρα λέπια. Ταξιανθία με 6-30 άνθη σε 
σπειροειδή διάταξη, χαρακτηριστικό από το οποίο πήρε το όνομά του. Τα ανθικά βράκτια είναι ωοειδώς ελλει-
ψοειδή, έντονα οξυκόρυφα και χνουδωτά εξωτερικά, ενώ τα άνθη είναι μικρά, σχεδόν οριζόντια, πρασινόλευ-
κου χρώματος. Το ραχιαίο σέπαλο, τα πέταλα και το χείλος σχηματίζουν έναν στενό σωλήνα, ενώ τα πλευρικά
σέπαλα είναι αποκλίνοντα. Χείλος 6-7 mm, επίμηκες, με αυλάκωση, πρασινόλευκο.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Μεσογειακό-ατλαντικό είδος, το οποίο παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα.

ORCHIDACEAE Spiranthes spiralis (L.) Chevallier
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Creeping wood-sorrel.

Περιγραφή
Έρπον ποώδες πολυετές φυτό που ριζοβολεί στα γόνατα του βλαστού. Ο βλαστός φτάνει σε μήκος τα 3 m. Τα 
φύλλα είναι μακρόμισχα με παράφυλλα και το έλασμα διαιρείται σε 3 φυλλάρια. Τα άνθη είναι κίτρινα, μικρά 
και φύονται σε δέσμες. Ο καρπός είναι κάψα μήκους 1-2 cm.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Είδος φωτόφιλο που προτιμά τα καλά στραγγιζόμενα εδάφη, 
ενώ αντέχει σε άγονα ή διαταραγμένα. Συχνά εμφανίζεται ως ζιζάνιο καλλιεργειών. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος κοσμοπολιτικό με ευρασιατική προέλευση. Παρουσιάζει ευρεία κατανομή στην Ελλάδα, ενώ στη 
Σαμοθράκη απαντάται σποραδικά σε χαμηλά υψόμετρα μέσα σε αγρούς και χερσότοπους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φυτό φαρμακευτικό και εδώδιμο. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και οξαλικό οξύ. Τα φύλλα είναι 
εδώδιμα ως πρόσθετο σε σαλάτες. Αναφέρεται πληθώρα φαρμακευτικών χρήσεων μεταξύ των οποίων αντι-
φλεγμονώδες, εμμηναγωγό, στομαχικό, διουρητικό, βιταμινούχο. 

OXALIDACEAE Oxalis corniculata L.
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Κοινές ονομασίες: Παπαρούνα της θάλασσας, Yellow horned poppy.

Περιγραφή
Φυτό διετές ή πολυετές, γλαυκόχρωμο με πλούσια διακλάδωση και κίτρινο γαλακτώδη χυμό (latex). Φτάνει 
σε ύψος τα 60 cm. Τα φύλλα στη βάση είναι βαθιά διαιρεμένα και κυματοειδή. Τα ανώτερα είναι μικρότερα, 
λίγο-πολύ λειόχειλα και περίβλαστα. Τα άνθη είναι μεμονωμένα, ακραία ή μασχαλιαία. Η στεφάνη αποτελείται 
από 4 κίτρινα, ριπιδοειδή πέταλα, μήκους 3-4 cm. Ο καρπός είναι κάψα στενή, κυρτή, μήκους 10-30 cm.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος ολιγαρκές και ανθεκτικό στη 
ξηρασία και το θαλάσσιο άνεμο. Φύεται σε αμμώδεις, πετρώδεις και βραχώδεις ακτές, άκρες δρόμων και δια-
ταραγμένα εδάφη. Απαντάται σε χαμηλά υψόμετρα. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η εξάπλωση του Glaucium flavum περιλαμβάνει τη Μεσογειακή λεκάνη. τη δυτική Ευρώπη και βόρεια φτάνει 
μέχρι τη Σκανδιναβία. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος στις παράκτιες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φαρμακευτικό φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Η χρήση του αναφέρεται κυρίως για τις πέτρες στα 
νεφρά και τη χοληδόχο κύστη. Έχει ναρκωτικές ιδιότητες. Φυτεύεται ως καλλωπιστικό σε πάρκα.

PAPAVERACEAE Glaucium flavum Crantz
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Πεντάνευρο, great plantain

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με όρθιο ανθοφόρο στέλεχος ύψους έως 15 cm. Φύλλα έμμισχα, φαρδιά ωοειδή, με 
5-9 ισχυρά νεύρα στο παχύ έλασμα. Ταξιανθίες σταχυόμορφες, λεπτές και μακριές. Άνθη μικροσκοπικά με 
γκρίζα στεφάνη στη μασχάλη πράσινου βρακτίου.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Οκτώβριο. Αυτοφύεται σε χέρσα και διαταραγμένα εδάφη, αγρούς και λιβάδια με περισσότερο 
ή λιγότερο υγρασία έως το υψόμετρο των 1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η γεωγραφική κατανομή του P. major εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης έως τη βόρεια και κεντρι-
κή Ασία. Στην Ελλάδα είναι κοινό είδος αλλά στην Σαμοθράκη σπάνιο. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό. Συλλέγεται σε πλήρη άνθηση το υπέργειο τμήμα και κυρίως τα φύλλα και τα σπέρ-
ματα μετά την ωρίμανσή τους. Αναφέρεται ως διουρητικό, αντιδυσεντερικό, επουλωτικό, υποτασικό, αποχρε-
μπτικό. Τα σπέρματα χρησιμοποιούνται ως καθαρτικά. 

PLANTAGINACEAE Plantago major L.
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Κοινές ονομασίες: Λύκος της λαδανιάς.

Περιγραφή
Φυτό πολυετές, παράσιτο χωρίς χλωροφύλλη και πράσινα φύλλα. Παρασιτεί σε φυτά του γένους Cistus. Στην 
Ελλάδα παρασιτεί στο είδος Cistus creticus. Βλαστός ύψους 3-12 cm, σπάνια ψηλότερος. Φύλλα σαρκώδη, 
ωοειδή-επιμήκη με χρώμα φωτεινό ερυθρό. Το περιάνθιο είναι απλό, με 4 λοβούς διαμέτρου 12-15 mm, 
λευκωπό ή ροζ. Ο καρπός είναι ράγα σαρκώδης, λευκή και περιέχει πολυάριθμα σπέρματα.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είδος που απαντά σε ξηρά λιβάδια, 
αείφυλλους θαμνώνες και φρύγανα όπου βρίσκεται ο ξενιστής του. Εμφανίζεται σε χαμηλά υψόμετρα στην 
ευμεσογειακή περιοχή. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Μεσογείου και της Πορτογαλίας. Στην Ελλάδα είναι σποραδικό στην παράκτια ηπειρωτική και 
νησιωτική χώρα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό και εδώδιμο. Έχει αναφερθεί η χρήση του στη παραδοσιακή ιατρική ως εμμηναγωγό 
και αντιδυσεντερικό. Οι νεαροί τρυφεροί βλαστοί και τα φύλλα χρησιμοποιούνται στη μαγειρική ως υποκατά-
στατο του σπαραγγιού.

RAFFLESIACEAE Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Τρικουκιά, μουρτζιά, κράταιγος, Hawthorn.

Περιγραφή
Θάμνος ή μικρό δέντρο, με ύψος μέχρι 10 m. Φέρει αγκάθια μήκους μέχρι 2,5 cm. Φύλλα εναλλασσόμενα, 
λοβωτά, λίγο-πολύ δερματώδη, γυαλιστερά, πράσινα επάνω, γκριζοπράσινα κάτω. Έλασμα φύλλων 1-4,5 cm, 
το κάθε φύλλο έχει 1-3 ζεύγη λοβών. Λοβοί οξυκόρυφοι ή αμβλυκόρυφοι, ακανόνιστα πριονωτοί. Ταξιανθία 
κόρυμβος με 4-15 άνθη, αραιή. Άνθη σε βραχύ ποδίσκο, κυκλικά, με 5μερή κάλυκα και στεφάνη. Η στεφάνη 
είναι λευκή και οι στύλοι ένας ή σπάνια, δύο. Ο καρπός είναι δρυποειδής, κόκκινος, σχεδόν σφαιρικός με 
διάμετρο περίπου 1 cm.

Οικολογία
Ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος ολιγαρκές και φωτόφιλο. 
Ευδοκιμεί κυρίως στην λοφώδη - ημιορεινή ζώνη βλάστησης με υψομετρικό εύρος από το επίπεδο της 
θάλασσας έως τα 1600 m στη Πίνδο. Απαντά κατά κανόνα σε λιβάδια και βοσκότοπους, σε φυτοφράχτες μεταξύ 
καλλιεργειών και σε κράσπεδα ή διάκενα δάσους. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ο Crataegus monogyna είναι είδος της κεντρικής Ευρώπης που η εξάπλωση του εκτείνεται έως την ΝΔ Ασία 
και τη βόρεια Αφρική. Είναι ιδιαίτερα κοινό είδος στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά σπάνιο ή σποραδικό στα 
νησιά. Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά αποφεύγει τις ξηρές θέσεις. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Ο κράταιγος είναι φαρμακευτικό φυτό. Στην παραδοσιακή ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί κατά της διάρροιας 
και των πόνων περιόδου. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν καρδιοτονωτικό και βελτιωτικό της κυκλοφορίας του 
αίματος.
Διατίθεται στην αγορά ως ομοιοπαθητικό φάρμακο. Ουσίες που περιέχονται στον καρπό και τα άνθη θεωρού-
νται δραστικές στην πρόληψη και ανάρρωση παθήσεων όπως η στηθαγχη και οι αρρυθμίες. Χρησιμοποιείται 
ως φυτό καλλωπιστικό. Αντέχει στις κλαδεύσεις και είναι κατάλληλο για φράχτες.

ROSACEAE Crataegus monogyna Jacquin
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Τσαπουρνιά, Blackthorn.

Περιγραφή
Πυκνός θάμνος με ύψος έως 4 m. Κλαδιά αγκαθωτά με πολλές διακλαδώσεις. Φύλλα εναλλασσόμενα, μήκους 
μέχρι 4 cm, αντωοειδή έως ελλειψοειδή με σφηνοειδή βάση και παρυφές πριονωτές. Άνθη αρρενοθήλεα, 
λευκά, με διάμετρο περίπου 1,5 cm, φύονται πολυάριθμα πριν την ανάπτυξη των φύλλων. Καρπός δρύπη 
διαμέτρου 1-1,5 cm, σφαιρική γαλανόμαυρη.

Οικολογία
Άνθηση Μάρτιο-Απρίλιο. Ωρίμανση καρπού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Φωτόφιλο είδος που αναπτύσσεται σε 
θαμνώνες, σε ξηρές, πετρώδεις θέσεις, σε υψόμετρα μέχρι 1700 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Ευρώπης, ΒΔ Αφρικής και δυτικής Ασίας. Στην Ελλάδα είναι πολύ κοινό στην ηπειρωτική χώρα, 
ενώ απαντά και στα νησιά του βορείου Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Ο καρπός χρησιμοποιείται για την παρασκευή σιρο-
πιών και γλυκών καθώς και σαν πρόσθετο σε ηδύποτα. Χρησιμοποιείται για την θεραπεία της διάρροιας και 
σαν αντιφλεγμονώδες της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα. 

ROSACEAE Prunus spinosa L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Γκορτσιά.

Περιγραφή
Μικρό αγκαθωτό δέντρο ύψους έως 6 m, με ισχυρό κορμό. Φύλλα εναλλασσόμενα, απλά, στενά ελλειψοειδή 
ή λογχοειδή, μήκους μέχρι 7 cm. Μίσχος μέχρι 2 cm. Άνθη αρρενοθήλεα, λευκά, με διάμετρο 2-2,5 cm, σε 
πολυανθείς κορύμβους. Καρπός ποδισκοφόρος, με διάμετρο 2-3 cm, σφαιρικός, κιτρινοκάστανος.

Οικολογία
Άνθηση Μάρτιο-Απρίλιο. Ωρίμανση καρπού το Σεπτέμβριο. Φωτόφιλο είδος που αναπτύσσεται σε αγρούς και 
διάκενα δασών ή μέσα σε θαμνώνες από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται στη ΝΑ Ευρώπη και Μικρά Ασία. Στην Ελλάδα είναι πολύ κοινό σε όλη τη χώρα. Στην 
Σαμοθράκη είναι αρκετά συχνό και απαντάται σε όλο σχεδόν το νησί. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι είδος μελισσοτροφικό και εδώδιμο για τους καρπούς του ιδιαίτερα κατά το παρελθόν. Οι καρποί της 
γκορτσιάς αποτελούν άριστη ζωοτροφή. 

ROSACEAE Pyrus spinosa Forssk. 
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Κοινές ονομασίες: Αγριοτριανταφυλλιά, αγριομουσκιά, Evergreen rose.

Περιγραφή
Αειθαλής θάμνος με μακρείς κλάδους (5-10 m). Αναρριχάται σε ύψος 8 m. Φέρει αγκάθια μήκους 5 mm, 
ομοιόμορφα, αραιά συνήθως κυρτά. Φύλλα εναλλασσόμενα, σύνθετα πτεροειδή, με φυλλάρια 5, σπάνια 7, 
δερματώδη, ωοειδή, πριονωτά. Έχουν ράχη αγκαθωτή και στενά παράφυλλα. Τα άνθη είναι λευκά, με 5μερές 
περιάνθιο και φύονται ανά 3-10 σε χαλαρούς κορύμβους. Σέπαλα μήκους 1-1,5 cm, ωοειδή, αδενώδη, πέφτουν 
σύντομα μετά την άνθηση. Πέταλα μήκους 1-2 cm, ακρόκοιλα. Ποδίσκος άνθους 2-7 cm, με σκληρές αδε-
νώδεις τρίχες. Ο καρπός είναι κόκκινο ψευδοκάρπιο διαμέτρου περίπου 1,5 cm, που δημιουργείται από το 
υπάνθιο και περιέχει αχαίνια.

Οικολογία
Ανθίζει τον Ιούνιο. Αναπαράγεται με σπέρματα. Είναι είδος της ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης κοινό κοντά 
σε παράκτιες περιοχές. Απαντά μέσα σε θερμόφιλους αείφυλλους θαμνώνες (μακία) ή αειθαλή και ημιαειθαλή 
δάση. Βρίσκει το άριστο της ανάπτυξής του σε πιο δροσερούς ή και υγρούς σταθμούς όπως κοντά σε ρυάκια 
και ρέματα, κοιλάδες, κοιλώματα και κανάλια δίπλα σε δρόμους. Υψομετρικά αναπτύσσεται από το επίπεδο της 
θάλασσας έως τα 500 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Ο Rosa sempervirens είναι αυτοφυές είδος της Μεσογείου. Είναι κοινό είδος στην παράκτια ζώνη της ηπειρω-
τικής Ελλάδας ειδικότερα στο δυτικό τμήμα και σπανιότερο στα νησιά. Στη Σαμοθράκη εμφανίζεται σποραδικά 
μέσα σε φρύγανα και χαμηλούς αείφυλλους θαμνώνες. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η αγριοτριανταφυλλιά είναι φυτό καλλωπιστικό, αρωματικό και δυνάμει φαρμακευτικό. Τα υβρίδια και οι 
ποικιλίες της χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην κηποτεχνία. Ανήκει στο γένος που οι καρποί του είναι πλού-
σιοι σε βιταμίνες C (κυρίως), Α, Β, και Κ. Από τους καρπούς παράγονται αφεψήματα για προφύλαξη από το 
κρυολόγημα και τη γρίπη καθώς και σιρόπια, χυμοί, ροφήματα, μαρμελάδες, ηδύποτα. Από τα ροδοπέταλα 
παρασκευάζεται ροδόνερο.

ROSACEAE Rosa sempervirens L. 
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Βατομουριά.

Περιγραφή
Χαμηλός αγκαθωτός θάμνος. Αγκάθια αραιά, μικρά αγκιστροειδή. Ανθοφόροι βλαστοί όρθιοι, γωνιώδεις. 
Φύλλα εναλλασσόμενα, σύνθετα 3μερή ή παλαμοειδώς 5μερή. Επάνω επιφάνεια φύλλων αραιά τριχωτή, κάτω 
με πυκνό αστερόμορφο γκρίζο τρίχωμα. Μίσχος στο επάνω μέρος αυλακωτός. Άνθη υπόλευκα σε φόβες με 
πέταλα μήκους 5-10 mm. Καρπός κοινοκάρπιο με πολυάριθμες μικρές γαλανόμαυρες δρύπες που δεν απο-
σπάται από το υπάνθιο.

Οικολογία
Άνθηση Μάιο - Ιούλιο. Ωρίμανση καρπού το Σεπτέμβριο. Σε διάκενα και κράσπεδα δάσους, σε θαμνώνες και 
λόχμες μέχρι το υψόμετρο 1800 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος που εξαπλώνεται στην κεντρική και νότια Ευρώπη και στην δυτική Ασία. Στην Ελλάδα παρουσιάζει εκτε-
ταμένη κατανομή στα ηπειρωτικά και στα νησιά Σαμοθράκη και Λέσβος. Στην Σαμοθράκη απαντά σποραδικά 
σε ρεματιές και διάκενα στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το φυτό χρησιμοποιείται όπως και πολλά άλλα είδη του γένους Rubus για τους εδώδιμους καρπούς του. Τα 
βατόμουρα καταναλώνονται νωπά ή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαρμελάδας και γλυκισμάτων (τάρ-
τες). Καλλιεργούνται συστηματικά σε χώρες της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

ROSACEAE Rubus canescens DC.
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Κοινές ονομασίες: Σαγκουϊσόρβο το ελάσσον, salad burnet.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό που φτάνει σε ύψος τα 40 cm. Φύλλα σύνθετα πτεροειδή περιττόληκτα, με πολυάριθμα 
οδοντωτά φυλλάρια. Άνθη μικροσκοπικά, λευκά, χωρίς πέταλα, έχουν πολυάριθμους κόκκινους στήμονες. Τα 
άνθη φύονται σε επάκρια, πυκνά, ωοειδή κεφάλια. Ο καρπός είναι κάρυο.

Οικολογία
Άνθηση από τον Απρίλιο έως αρχές Αυγούστου ανάλογα με το υψόμετρο. Είδος φωτόφιλο που αντέχει σε 
αλκαλικά εδάφη. Αυτοφύεται σε ξηρά ή μεσόφιλα λιβάδια σε υψόμετρο μέχρι 2100 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η γεωγραφική κατανομή του είδους περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη και την δυτική Ασία έως το Ιράν. 
Στην Ελλάδα είναι ένα κοινό είδος σε λιβάδια και αγρούς, ενώ στη Σαμοθράκη απαντά σποραδικά σε αντί-
στοιχους βιότοπους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο και φαρμακευτικό. Τα νεαρά φρέσκα φύλλα συλλέγονται πριν την άνθηση και προστίθε-
νται σε σαλάτες. Αναφέρεται με ιδιότητες στυπτικές, αιμοστατικές, αντιδιαρροϊκές και αντιαιμορροϊδικές. 

ROSACEAE Sanguisorba minor Scop.
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Κοινές ονομασίες: Σορβιά οικιακή, service tree.

Περιγραφή
Μικρό φυλλοβόλο δέντρο ύψους έως 10 m. Φύλλα εναλλασσόμενα, απλά, πτεροειδή, περιττόληκτα, μήκους 
έως 20 cm. Φυλλάρια επιμήκη-λογχοειδή με πριονωτές παρυφές. Άνθη αρρενοθήλεα, 5μερή, λευκά, φύονται 
σε κορύμβους. Καρπός μεγέθους περίπου 2 cm, αχλαδόσχημος, πρασινικίτρινος μέχρι καστανέρυθρος.

Οικολογία
Άνθηση τον Μάιο. Ωρίμανση καρπού τον Σεπτέμβριο. Είδος σκιανθεκτικό σε νεαρή ηλικία, αργότερα φωτόφι-
λο. Αναπτύσσεται σε βαθιά και γόνιμα εδάφη. Εμφανίζεται από το επίπεδο της θάλασσας έως τα 900 περίπου m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, βόρειας Αφρικής, Μικράς Ασίας, Κριμαίας και Καυκάσου. Στην 
Ελλάδα απαντά σποραδικά κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και σε ορισμένα νησιά. Στην Σαμοθράκη σε σκιερές 
θέσεις και ρεματιές στο βόρειο τμήμα του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο ως προς τους καρπούς του για τους οποίους καλλιεργείται σε χώρες της Ευρώπης. Ο 
φλοιός αποτελεί πηγή για τανίνες. 

ROSACEAE Sorbus domestica L. 
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Κοινές ονομασίες: Σορβιά αντιδυσεντερική, wild service tree.

Περιγραφή
Δέντρο φυλλοβόλο με ύψος μέχρι 25 m. Κόμη θολωτή με αποκλίνοντες κλάδους. Φύλλα εναλλασσόμενα, 
απλά, λοβωτά μήκους μέχρι 13 cm. Έχουν μίσχο 1,5 - 5 cm. Άνθη αρρενοθήλεα, 5μερή, λευκά, μικρά. Φύονται 
ανά 20-60 σε ακραίους κορύμβους. Καρπός μεγέθους 1-2 cm, ραγοειδής, σαρκώδης, αχλαδόσχημος, καστα-
νωπός με στίγματα.

Οικολογία
Άνθηση τον Μάιο. Ωρίμανση καρπού τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είδος φωτόφιλο, απαιτητικό αλλά αναπτύσσε-
ται και σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες ανεξάρτητα από το πέτρωμα. Χαρακτηριστικό των ξηρόφιλων φυλλο-
βόλων δασών και θαμνώνων της παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης. Ανέρχεται υψομετρικά έως τα 1100 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, βόρειας Αφρικής και Μικράς Ασίας. Στην Ελλάδα απαντά στα κεντρικά 
και στα βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά Εύβοια και Σαμοθράκη όπου έχει σποραδική εμφάνιση. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό εδώδιμο ως προς τους καρπούς του οι οποίοι είναι πλούσιοι σε βιταμίνη C. 

ROSACEAE Sorbus torminalis (L.) Crantz
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Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης

Κοινές ονομασίες: Φλόμος.

Περιγραφή
Είναι διετές ποώδες φυτό με ισχυρό βλαστό που ανέρχεται σε ύψος μέχρι 1 m. Ο βλαστός με πυκνό λευκω-
πό ή κιτρινωπό πίλημα. Τα φύλλα 8-30 x 2,5-8 cm με χνούδι μη αποσπώμενο. Τα κατώτερα φύλλα ακέραια, 
αντωοειδή - προμήκη ή λογχοειδή ενώ τα ανώτερα καρδιοειδή, περίβλαστα, επιφυή. Ταξιανθία συμπαγής, με 
πολλές διακλαδώσεις, σχηματίζει πυραμιδοειδή φόβη. Βράκτια τριγωνικώς καρδιόσχημα έως ωοειδή, οξυ-
κόρυφα. Κάλυκας 4-6 mm, ημισφαιρικός, με λοβούς τριγωνικά ωοειδείς, οξυκόρυφους, ελαφρώς μεγαλύτε-
ρους από το σωλήνα. Στεφάνη κίτρινη με διάμετρο 20-30 mm, χνουδωτή εξωτερικά χωρίς διαφανείς αδένες. 
Στήμονες 5, ανθήρες νεφροειδείς, νήματα με υπόλευκες-κίτρινες τρίχες. Ο καρπός είναι κάψα 4-6 x 3,5-5 mm, 
πυκνά χνουδωτή. 

Οικολογία
Είναι είδος φωτόφιλο. Απαντά σε ξηρά λιβάδια, φρυγανικά οικοσυστήματα, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, 
χέρσα εδάφη, άκρες δρόμων, δάση πεύκης και δρυός, θαμνώνες κ.ά. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το Verbascum lasianthum είναι είδος της ανατολικής Μεσογείου. Στην Ελλάδα απαντά σε νησιά του Αιγαίου. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα είδη του γένους είναι από παλιά γνωστά για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Περιλαμβάνονται συνήθως 
σε αφεψήματα για το βήχα και τη βρογχίτιδα. Το φυτό περιέχει σαπωνίνη που δρα ως αποχρεμπτικό καθώς 
και άλλες ουσίες που είναι βακτηριοκτόνες. Χρησιμοποιείται για να θεραπεύει παθήσεις του λαιμού, βρογχικές 
παθήσεις, αμυγδαλίτιδα και μολύνσεις του στομάχου και των εντέρων. Τα πέταλα από τα άνθη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των νεφρών από υπερβολικό ουρικό οξύ και είναι διουρητικά. Έλαια 
φλόμου από τα πέταλα του άνθους χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό πληγών και μολύνσεων και έχουν 
καταπραϋντική δράση σε ιγμορίτιδα και ωταλγίες. Γενικά το Verbascum χρησιμοποιείται παράλληλα με την 
κλασσική ιατρική, και στην ομοιοπαθητική. Τα άνθη του είδους V. lasianthum χρησιμοποιούνται σε περιοχές 
της Ανατολικής Μεσογείου για την αντιμετώπιση των αιμορροίδων λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων 
τους.

SCROPHULARIACEAE Verbascum lasianthum Boiss. ex Benth. 
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Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Φλόμος, φλομόχορτο, μελίσσαντρος, ασπρίονας, ασπιρίονας, ζωχαδοβότανο, κολλιαντρού-
δια, Wavyleaf Mullein.

Περιγραφή
Διετές φυτό με γκριζοκίτρινο χνούδι και με αδενώδεις τρίχες στην ταξιανθία. Βλαστοί ύψους 50-100 cm. Φύλλα 
βάσης 15-35 x 6-15 cm, λογχοειδή μέχρι σπαθοειδή, πτεροσχιδή, κολπωτά με κυματοειδείς παρυφές, άμισχα 
ή με μικρό μίσχο. Ταξιανθία αραιή. Βράκτια 3-8 mm, καρδιοειδή. Κάλυκας 2-4 mm. Στεφάνη με διάμετρο 
15-30 mm, κίτρινη. Στήμονες 5· ανθήρες νεφροειδείς, οι τρίχες των νημάτων ιώδεις. Καρπός κάψα, 2,5-4 mm, 
υποσφαιρικός. Άνθηση από Μάιο έως Ιούνιο. 

Οικολογία
Είναι είδος φωτόφιλο. Απαντά κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και σε ξηρά λιβάδια, φρυγανικά οικο-
συστήματα, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, χέρσα εδάφη, άκρες δρόμων, θαμνώνες κ.ά. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το Verbascum sinuatum απαντάται σε χώρες της Μεσογείου έως την Κριμαία και το Ιράν. Παντού στην Ελλάδα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Το ξηρό φυτό αποτελεί άριστο προσάναμμα και χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή φιτιλιών για λυχνίες. 
Γνωστό για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη θεραπεία του άσθματος. Σήμερα, 
στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό, διουρητικό και για τη θεραπεία των αιμορροΐδων. Οι 
σπόροι του φυτού έχουν ελαφρά ναρκωτικές ιδιότητες και για το λόγο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί ως δηλη-
τήριο για την παράνομη σύλληψη ψαριών.

SCROPHULARIACEAE Verbascum sinuatum L. 
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Κοινές ονομασίες: Άτροπος η μπελαντόνα, ευθάλεια η άτροπος, Deadly Nightshade.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με ισχυρό πολύκλαδο βλαστό που φτάνει σε ύψος το 1,5 m. Τα φύλλα φύονται 
εναλλασσόμενα, είναι έμμισχα ωοειδή μήκους μέχρι 20 cm. Τα άνθη είναι διγενή, με καμπανοειδή πορφυρή 
στεφάνη μήκους 2,5-3 cm. Άνθηση Μάιος-Αύγουστος. Ο καρπός είναι ράγα διαμέτρου 1,5-2 cm, σφαιρική, 
γυαλιστερή, μαύρη, ιδιαίτερα δηλητηριώδης. 

Οικολογία
Η μπελαντόνα φύεται σε δροσερές και σκιερές θέσεις στα κράσπεδα του δάσους και σε χωράφια κυρίως στην 
ορεινή ζώνη. Μπορεί να αναπαραχθεί με σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η Atropa bella-donna εξαπλώνεται στην νότια, κεντρική και δυτική Ευρώπη μέχρι την βόρεια Αγγλία, ενώ 
ανατολικά εκτείνεται έως την Ουκρανία. Στην Ελλάδα απαντά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας 
χώρας. Η γεωγραφική της κατανομή έχει επεκταθεί καθώς έχει επί μακρό καλλιεργηθεί για τις φαρμακευτικές 
της ιδιότητες και έχει εγκλιματιστεί σε διάφορες περιοχές. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό και δηλητηριώδες. Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική μυθολογία καθώς 
ήταν η Μοίρα που έκοβε το νήμα της ζωής και θεά των νεκρών. Το όνομα υποδείκνυε τα θανατηφόρα αλκαλο-
ειδή που περιέχει το φυτό, από τα οποία η ατροπίνη είναι το γνωστότερο. Οι ράγες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες 
καθώς έχουν ελκυστική γεύση. Η ευαισθησία στις τοξίνες του φυτού ποικίλει από άτομο σε άτομο αλλά μόνο 
πέντε ράγες μπορεί να έχουν σοβαρές ή και μοιραίες συνέπειες. Τα αλκαλοειδή που προέρχονται κυρίως από 
τα φύλλα του φυτού έχουν καταπραϋντικές, σπασμολυτικές και μυδριατικές ιδιότητες. Σήμερα καλλιεργείται 
και συλλέγονται τα φύλλα την περίοδο της άνθησης. Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών 
ουσιών που ενδείκνυνται για μυϊκές, στομαχικές και εντερικές κράμπες, πόνους περιόδου, πεπτικό έλκος και 
βρογχικό άσθμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία συμπτωμάτων της νόσου του Parkinson. 
Η Atropa bella-donna βρέθηκε ότι έχει αποτελεσματική δράση στην απορρύπανση και απομάκρυνση τοξι-
κών ουσιών από το έδαφος. Η αποτελεσματικότητά της αυξάνεται μετά από επιμόλυνση με το βακτήριο 
Agrobacterium tumefaciens. 

SOLANACEAE Atropa belladonna L. 
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Κοινές ονομασίες: Παριετάρια κοινή, περδικάκι, ανεμόχορτο, Pellitory of the wall.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό, ύψους 15-60 cm συνήθως διακλαδισμένο από τη βάση, με κοντό τρίχωμα. Φύλλα που 
φύονται κατ’ εναλλαγή, έμμισχα, ωοειδή-λογχοειδή ή ελλειψοειδή μήκους μέχρι 7 cm. Άνθη μικρά, μονογενή 
ή διγενή φύονται σε δέσμες ανάμεσα στα φύλλα. Άνθηση Μάρτιο-Ιούνιο. Καρπός μικρό (1,2 mm) ωοειδές 
αχαίνιο.

Οικολογία
Η Parietaria judaica είναι αζωτόφιλο είδος και προτιμάει τα ουδέτερα ή αλκαλικά εδάφη. Εμφανίζεται σε 
ομάδες ή και μικρές αποικίες στις όχθες ρεμάτων, ρυακιών και αρδευτικών καναλιών, στις άκρες δρόμων, 
στη βάση βράχων, σε σχισμές τοίχων και ερείπια κτηρίων. Επικονιάζεται με τον άνεμο και η γύρη του είναι 
ιδιαίτερα αλλεργιογόνος. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είναι είδος κοινό στην Ελλάδα. Εξαπλώνεται στην δυτική και νότια Ευρώπη, στη βόρεια Αφρική και στην Ασία 
μέχρι την Κίνα. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η Parietaria judaica είναι φαρμακευτικό φυτό που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο πάνω από 2000 χρόνια. 
Συλλεγόταν την περίοδο της ανθοφορίας και καταναλωνόταν ως αφέψημα ή έγχυμα. Είναι διουρητικό και 
χολαγωγό. Αναφέρεται η χρήση του στη θεραπεία της πέτρας στη χολή, της κυστίτιδας και του οιδήματος στην 
ουρήθρα και ουροδόχο κύστη. Το φυτό περιέχει θειάφι, κάλιο και νιτρικό οξύ. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν 
ως καθαριστικό για γυάλινα σκεύη, τζάμια, λάμπες και χάλκινα δοχεία.

URTICACEAE Parietaria judaica L. 
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Κοινές ονομασίες: Τσουκνίδα, Stinging Nettle.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό που καλύπτεται από αδενώδες τρίχωμα. Σχηματίζει εκτεταμένο ρίζωμα και έχει βλαστό 
που ανέρχεται στο 1 m ύψος (σπάνια 1,5), συνήθως χωρίς διακλαδώσεις. Τα φύλλα είναι αντίθετα, ωοειδή-λογ-
χοειδή, με παρυφές οδοντωτές και βάση καρδιοειδή ή στρογγυλή. Φτάνουν σε μήκος τα 18 cm και φέρουν 4 
παράφυλλα σε κάθε γόνατο. Τα άνθη είναι μικροσκοπικά, μονογενή και σχηματίζουν αρσενικές και θηλυκές 
ταξιανθίες παρόμοιες που βρίσκονται σε διαφορετικά φυτά (δίοικο). Άνθηση Μάιος – Αύγουστος. Ο καρπός 
είναι ωοειδές ή ελλειψοειδές αχαίνιο μήκους 1-1,5 mm.

Οικολογία
Η τσουκνίδα απαντά και σχηματίζει συχνά αποικίες, σε δροσερά ή υγρά εδάφη και ημισκιαζόμενες θέσεις 
κοντά σε οικισμούς, ερείπια, καλύβες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε κοιλώματα και στη βάση 
βραχωδών κλιτύων. Είναι είδος αζωτόφιλο και αποφεύγει τα πυριτικά εδάφη. Ανέρχεται σε υψόμετρο μέχρι 
τα 2200 μέτρα κυρίως σε διαταραγμένα εδάφη και σε τόπους που συγκεντρώνονται κτηνοτροφικά ζώα και 
κοπάδια. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η τσουκνίδα είναι είδος που προέρχεται από την βόρεια εύκρατη περιοχή αλλά σήμερα εμφανίζει σχεδόν 
κοσμοπολιτική εξάπλωση (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, βόρεια Αμερική). Στην Ελλάδα είναι κοινή στο ηπειρωτικό 
τμήμα και στα μεγαλύτερα νησιά. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Η τσουκνίδα ανήκει στο γένος Urtica της οποίας το όνομα προέρχεται από τη λατινική ρίζα Uro- που σημαί-
νει «κάψιμο». Είναι φυτό εδώδιμο και φαρμακευτικό με ιδιότητες γνωστές από την κλασσική αρχαιότητα και 
αναφέρεται από τον Ιπποκράτη και αργότερα από τον Γαληνό. Στο υπέργειο τμήμα του το φυτό καλύπτεται από 
νύσσουσες τρίχες που περιέχουν ερεθιστικές για το δέρμα ουσίες όπως ακετυλοχολίνη, ισταμίνη, σεροτονίνη 
και 5-υδρόξυ-τρυπταμίνη. Η συγκέντρωση των ουσιών αυτών είναι μέγιστη στις αρχές της άνοιξης. Στις φαρμα-
κευτικές ιδιότητες του είδους αναφέρονται η αντιμετώπιση αλλεργιών και δερματικών εκζεμάτων, η μείωση του 
ουρικού οξέως, η αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία του αίματος και η καταπολέμηση πιτυρίδας 
και τριχόπτωσης. Επιπρόσθετα, το φυτό χρησιμοποιείται ευρέως ως βότανο και αρτυματικό. Περιέχει υψηλές 

URTICACEAE Urtica dioica L.
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συγκεντρώσεις σε χλωροφύλλη, βιταμίνες Α, Β και C, καθώς και μεταλλικά στοιχεία και χρησιμοποιείται ως 
γενικό τονωτικό και αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της αναιμίας. Οι νεαροί τρυφεροί βλαστοί και τα 
φύλλα καταναλώνονται ως σαλάτα ή σούπα, χρησιμοποιούνται σε πίτες και συχνά αντικαθιστούν το σπανάκι με 
το οποίο έχουν παρόμοια θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία). Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται 
ως φυσική χρωστική σε τρόφιμα και φάρμακα. Η χρήση αυτή υπόκειται σε εμπορική εκμετάλλευση και έχει 
την ένδειξη Ε140 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Κοινές ονομασίες: Κέντρανθος ερυθρός, ανάλατος, μοσχολιός, ερπίνη, κόκκινη βαλεριάνα, Red Valerian.

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό, με ξυλώδες το κατώτερο τμήμα. Ο βλαστός είναι διακλαδισμένος, ύψους 30-80 εκ. Τα 
φύλλα είναι απλά, αντίθετα, ωοειδή-λογχοειδή, οξυκόρυφα, μήκους 3-8 εκ. Τα άνθη είναι διγενή σε πυκνές 
ακραίες και μασχαλιαίες ταξιανθίες. Η στεφάνη είναι σωληνοειδής, ροδόχρωμη-κόκκινη. Άνθηση Μάιο-
Αύγουστο. Οι καρποί είναι αχαίνια με πτερωτό λοφίο που βοηθάει την διασπορά τους με τον άνεμο.

Οικολογία
Είδος που απαντά σε πετρώδη υποστρώματα στην πεδινή και ημιορεινή υψομετρική ζώνη. Σχηματίζει κοινό-
τητες σε βραχώδεις πλαγιές, ξερολιθιές, παλιά κτίσματα και ερείπια. Είναι ανθεκτικό σε υποστρώματα με υψηλή 
αλκαλικότητα. Αναπαράγεται με σπόρους και με παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Το Centranthus ruber είναι τοπικά κοινό είδος και απαντά αυτοφυές στην Μεσογειακή περιοχή και στην 
Πορτογαλία. Έχει εισαχθεί και καλλιεργείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε άλλες ηπείρους. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό αρωματικό που χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό και διακοσμητικό Έχει εισαχθεί και εγκλιματιστεί 
σε χώρες βόρεια της Μεσογείου με ήπιο κλίμα. Η καλλιέργεια του στην Αγγλία έχει καταγραφτεί από τον 17ο 
αιώνα. Αναφέρεται η χρήση του ως εδώδιμο σε χώρες της Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία). Χρησιμοποιούνται τα 
φύλλα του ωμά ή βρασμένα σε σαλάτες και η ρίζα βρασμένη σε σούπες. 
Οι φαρμακευτικές ιδιότητες που αποδίδονται στο Centranthus ruber οφείλονται σε σύγχυση με την συγγενή 
γνήσια βαλεριάνα (Valeriana officinalis).

VALERIANACEAE Centranthus ruber (L.) DC.



137

Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ.

Κοινές ονομασίες: Βερβένα, vervain

Περιγραφή
Πολυετές ποώδες φυτό με όρθιο, διακλαδιζόμενο, πράσινο βλαστό ύψους έως 80 cm. Φύλλα αντίθετα, ωοειδή 
τα ανώτερα, λοβωτά ή πτεροειδή τα κατώτερα. Άνθη μικρά, γαλαζωπά ή ιώδη, σε λεπτή και επιμήκη, αραιή 
σταχυόμορφη ταξιανθία.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιος - Νοέμβριος. Αυτοφύεται σε διαταραγμένες θέσεις και χέρσα εδάφη καθώς και κατά μήκος 
των δρόμων. Αποφεύγει τα όξινα εδάφη και τις σκιαζόμενες θέσεις. Απαντά σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα 
μέχρι τα 1300 m. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει την Ευρώπη, την βόρεια Αφρική και την Ασία μέχρι την περιοχή των 
Ιμαλάϊων. Στην Ελλάδα είναι αρκετά κοινό στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην 
Σαμοθράκη απαντάται σποραδικά στα βόρεια και δυτικά του νησιού. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό μελισσοτροφικό και φαρμακευτικό. Παράγεται αφέψημα ως υποκατάστατο του τσαγιού. 
Χρησιμοποιείται από την παραδοσιακή ιατρική ως τονωτικό, αντιπυρετικό και αναλγητικό ιδιαίτερα για την 
θεραπεία της κεφαλαλγίας. 

VERBENACEAE Verbena officinalis L.
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Κοινές ονομασίες: Λυγαριά, chaste - tree

Περιγραφή
Φυλλοβόλος θάμνος ή σπάνια, μικρό δέντρο ύψους έως 3 m, με τετραγωνικό χνουδωτό βλαστό. Έχει φύλλα 
σύνθετα παλαμοειδή με 5-7 επιμήκη, λογχοειδή, ακέραια φυλλάρια, χνουδωτά στην κάτω επιφάνεια. Τα άνθη 
είναι μπλε ή ρόδινα, πολύ μικρά. Φύονται σε μακριούς και πυκνούς επικόρυφους στάχεις ή σπανιότερα 
βότρεις. Ο καρπός είναι δρύπη σφαιρική, αρωματική.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιο - Νοέμβριο. Είδος που εμφανίζεται αυτοφυές σε υγρές κοιλότητες και κοίτες ποταμών και 
χειμάρρων συνήθως κοντά στη θάλασσα. Απαντά σε υψόμετρα 0-300 m. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα και 
παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας, μεσογειακής Ευρώπης, με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα κυρίως στα νότια και στα νησιά. 
Στην Σαμοθράκη απαντά συχνά μέσα σε κοίτες χειμάρρων στη χαμηλή ζώνη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Είναι φυτό φαρμακευτικό, εδώδιμο και μελισσοτροφικό. Το υπέργειο τμήμα συλλέγεται σε πλήρη άνθηση και 
για πολλούς αιώνες θεωρούνταν θεραπευτικό και ωφέλιμο για το ορμονικό και αναπαραγωγικό σύστημα των 
γυναικών. Αυτή η άποψη έχει πλέον επιβεβαιωθεί από την σύγχρονη εργαστηριακή έρευνα. Οι καρποί και τα 
σπέρματα χρησιμοποιούνται σαν διατροφικό πρόσθετο και μπαχαρικό υποκατάστατο του πιπεριού. 

VERBENACEAE Vitex agnus castus L. 
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Κοινές ονομασίες: Βουκάμενος, περούκα, χιλιομάννα, ivy-leaved toadflax, Kenilworth ivy, coliseum ivy, 

Oxford ivy, pennywort, wandering sailor.

Περιγραφή
Πολυετής πόα με νηματοειδείς βλαστούς, λείους ή τριχωτούς, έρποντες ή κρεμαστούς που φτάνουν το μήκος 
των 60 cm. Φύλλα νεφρόμορφα, με 5-9 αβαθείς, πλατείς λοβούς και μίσχο μακρύτερο του ελάσματος. Άνθη 
μασχαλιαία, με ποδίσκο ίσου μήκους ή μακρύτερου του αντίστοιχου φύλλου. Κάλυκας 2-2,5 mm. Στεφάνη 
9-15 mm, ιώδης με κίτρινο ουρανίσκο και πλήκτρο μήκους 1,5-3 mm, ίσο με το μήκος του κάλυκα. Ο καρπός 
κάψα, λεία που προεξέχει από τον κάλυκα.

Οικολογία
Άνθηση Απρίλιο - Μάιο. Απαντάται σε σκιερά, υγρά μέρη, σε ερείπια, τοίχους. Δεν αντέχει τις ιδαιτερα ψυχρές 
θερμοκρασίες.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της ΝΔ και Κεντρική Ευρώπης. Κοινό είδος σε όλη την Ελλάδα.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Τα φύλλα της χρησιμοποιούνται σε χώρες της Ευρώπης ως σαλάτα, αν και έχουν πικρή και όχι ευχάριστη 
γεύση. Αναφέρεται ως αντισκορβουτικό και ως κατάπλασμα σε πληγές για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας.

VERONICACEAE Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Meyer & Scherb. 
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Κοινές ονομασίες: Δακτυλίτιδα, Κορακοβότανο, Woolly Foxglove, Grecian Foxglove.

Περιγραφή
Διετής ή πολυετής πόα, με βλαστό ισχυρό που μπορεί να ξεπεράσει σε ύψος το 1 m. Τα φύλλα είναι εναλ-
λασόμενα, λογχοειδή ή προμήκη, αραιά βλαφαριδωτά, κυρίως στη βάση. Τα άνθη είναι ζυγόμορφα, μεγάλα, 
ωχροκίτρινα ή τεφροκίτρινα, ακόμη και λευκά πορφυρίζοντα, εριώδη με βραχύ ποδίσκο, σε πυκνό και μακρύ 
βότρυ. Ράχη ταξιανθίας αδενώδης-τριχωτή. Στεφάνη σωληνοειδής, στενούμενη στη βάση με δύο χείλη, το 
ανώτερο δίλοβο ή ακέραιο, το κάτω με 3 άνισους λοβούς, με τον κατωτερο μακρύτερο των δύο πλαγίων. ωλή-
νας στεφάνης σχεδόν σφαιρικός σε πυκνό και μακρύ βότρυ. Ο κάλυκας εριώδης, βαθυσχιδής σε 5 άνισους 
λοβούς ενώ η στεφάνη είναι σηληνοειδής, κωδωνοειδής, δίχειλη που στενεύει στη βάση με το κάτω χείλος 
να είναι μακρύτερο και μυτερό. Κάψα ωοειδής, οξύληκτη, δίχωρη, πολύσπερμη.

Οικολογία
Απαντάται σε ποικιλία ενδιαιτημάτων και εδαφών, λιβάδια, χέρσες γαίες, ξέφωτα δασών καθώς και σε ανθρω-
πογενή περιβάλλοντα. Ανθίζει από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της Ανατολικής Ευρώπης. Κοινό είδος της ηπειρωτικής Ελλάδας και νησιών του Β. Αιγαίου, της Εύβοιας 
και  των Σποράδων, συνήθως μέχρι τα 1200 m.

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Φαρμακευτικό αλλά και δηλητηριώδες φυτό σε μεγάλες δόσεις. Χρησιμοποιείται ως τονωτικό της καρδιάς και 
του νευρικού συστήματος. Τα φύλλα του Digitalis lanata περιέχουν διγοξίνη και διγιτοξίνη. Η διγοξίνη και 
η διγιτοξίνη αυξάνουν την δύναμη συστολής του μυοκαρδίου (θετική ινοτρόπος δράση), επιβραδύνουν την 
αγωγή των ερεθισμάτων και παρατείνουν την ανερέθιστη περίοδο του κολποκοιλιακού κόμβου, ιδιαίτερα σε 
άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια (αρνητική δρομοτρόπος δράση). Συχνά χρησιμοποιείται το όνομα «δακτυλί-
τιδα», το οποίο όμως περιλαμβάνει όλη την ομάδα των καρδιοτονωτικών γλυκοσιδίων. Γνωστές είναι και οι 
διουρητικές, καθαρτικές, ναρκωτικές ιδιότητες του. Σε ισχυρές δόσεις είναι θανατηφόρος.

VERONICACEAE Digitalis lanata Ehrh. 
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Κοινές ονομασίες: Tριβόλι, τριβούλι, κολλητσίδι, πεντάξυλο, goat’s-head, bindii, bullhead, burra gokharu, 
caltrop, small caltrops, cat’s-head, devil’s eyelashes, devil’s-thorn, devil’s-weed, puncture vine, puncturevine 

and tackweed.

Περιγραφή
Μονοετής πόα ύψους 10-20 cm με βλαστό κατακείμενο, τριχωτό. Φύλλα αντίθετα, βραχύμισχα, πτεροειδή, αρτιό-
ληκτα, με 5-8 ζεύγη ελλειψοειδών φυλλαρίων και με μικρά παράφυλλα. Άνθη κίτρινα, μονήρη, μασχαλιαία με 
βραχύ ποδίσκο, με κάλυκα αποτελούμενο από 5 λογχοειδή σέπαλα. Πέταλα πέντε μακρύτερα από τον κάλυκα. 
Στήμονες 10 ισομήκεις ή και μακρύτεροι της στεφάνης. Ωοθήκη επιφυής, με βραχύ στύλο. Καρπό κάψα, πολυ-
καρπική, πεπιεσμένη-πεπλατυσμένη, με 5 καρπίδια τοποθετημένα αστεροειδώς σχηματίζοντας «παράσημο», το 
καθένα πό τα οποία φέρει 4 αγκάθια τα 2 από αυτά μακρύτερα.

Οικολογία
Άνθηση Ιούνιο - Νοέμβριο. Είδος που εμφανίζεται αυτοφυές σε υγρές κοιλότητες και κοίτες ποταμών και 
χειμάρρων συνήθως κοντά στη θάλασσα. Απαντά σε υψόμετρα 0-300 m. Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα και 
παραφυάδες. 

Εξάπλωση – Σπανιότητα
Είδος της νότιας, μεσογειακής Ευρώπης, με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα κυρίως στα νότια και στα νησιά. 
Στην Σαμοθράκη απαντά συχνά μέσα σε κοίτες χειμάρρων στη χαμηλή ζώνη. 

Αρωματικές και Φαρμακευτικές ιδιότητες – Χρήσεις
Ενοχλητικό ζιζάνιο σε καλλιεργημένες ή χέρσες αμμώδεις θέσεις γνωστό ως τριβόλι, τριβούλι, κολλητσίδι. 
Ένας από τους τριβόλους του Θεόφραστου, μάλλον ο περικαρπιάκανθος. Πιθανώς και ο χερσαίος τρίβολος 
του Διοσκορίδη. Τα φύλλα και τα τρυφερά βλαστάρια τρώγονται μαγειρεμένα. Οι καρποί πριν ξεραθούν τρώ-
γονται μαγειρεμένοι μόνοι τους ή με άλλα λαχανικά. Tο φυτό ενεργεί ως διουρητικό και αφροδισιακό. Bοηθά 
δραστικά στη στυτική δυσλειτουργία, στην ανδρική στειρότητα και στη χαμηλή έκκριση τεστοστερόνης. Σήμερα, 
χρησιμοποιείται για τις αντικαταθλιπτικές, αφροδισιακές και τονωτικές του ιδιότητες, αλλά κυρίως για τη συμ-
βολή του στην ενεργοποίηση της τεστοστερόνης.

ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris L. 
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Η ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΧΛΩΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


