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1. Sedum porphyreum Kotschy – Σέδον το πορφυρό – Purple stonecrop
Μικρή μονοετής πόα. Κοινό σε σχισμές βράχων και ξερά βραχώδη εδάφη.
Small annual herb. Common in rock crevices and dry rocky ground.

2. Carlina invoclucrata Poir. ssp. cyprica Meusel et Kaster – Καρλίνα η περιβληματο-
φόρος υποειδ. η κυπριακή – Cyprus carline-thistle
Πολυετής ακανθώδης πόα. Κοινό κατά μήκος δρόμων, ακαλλιέργητα εδάφη,
φρυγανότοπους και βουνοπλαγιές.
Spiny, perennia; herb. Common along roadsides, waste ground in garigue and
on mountainsides.

3. Scariola tetrantha (B.L. Buurtt et P. Davis) Sojak – Σκαριόλα η τετρανθής – *
Πολυετής πόα. Περιορίζεται στην περιοχή Τροόδους σε βραχώδεις
βουνοπλαγιές και σχισμές βράχων σε σερπεντινιτικά πετρώματα.
Perennial herb. Restricted in Troodos area on rocky mountainsides and rock-
crevices on serpentine.

4. Orchis anatolica var. troodi – Ορχίς η ανατολική ποικ. η Τροόδια – Troodos
anatolian-orchid
Πολυετής κονδυλώδης πόα. Απαντάται σε γυμνά εδάφη σε δάση πεύκου και
λατζιάς.
Tuberous perennial herb. It occurs on bare ground in pine and golden oak
forests.

5. Thiaspi cyprium Bornm. – Θλάση το κύπριο – Cyprus penny-cress
Πολυετής πόα. Κοινό σε μεγάλα υψόμετρα στην περιοχή Τροόδους σε υγρές,
σκιερές σχισμές πυριγενών βράχων.
Perennial herb. Common at high altitudes in Troodos area in moist, shady
fissures of igneous rocks.

6. Acinos exiguus (Sm.) Meikle – Ακίνος ο μικρός –*
Αρωματική μικροσκοπική μονοετής πόα. Κοινό στην περιοχή Τροόδους σε
βραχώδεις βουνοκορφές ή όχθες ρυακιών.
Aromatic diminutive annual herb. Common at high altitudes in Troodos area
on rocky mountain summits or streamsides.

7. Arabis purpurea Sibth. et Sm. – Αραβίς η πορφυρή – Purple rock-cress
Πολυετής πόα. Κοινό σε σκιερούς γκρεμμούς και βράχους.
Perennial herb. Common on shaded cliffs and rocks.

8. Pterocephalus multiflorus Poech ssp. multiflorus – Πτεροκέφαλος ο πολυανθής
υποειδ. πολυανθής –*
Πολύκλαδος θάμνος. Κοινό σε βραχώδεις πλαγιές, σε πευκοδάσος και αμπέλια.
Much-branched shrub. Common on rocky slopes, in pine forests and vineyards.

9. Ranunculus kykkoensisMeikle – Βατράχιο του Κύκκου – Kykko buttercup
Πολύ σπάνια πολυετής πόα. Απαντάται σε υγρές, βραχώδεις, απότομες πλαγιές.
Αυστηρά προστατευόμενο !
Very rare perennial herb. It occurs on steep. moist, rocky slopes. Strictly
protected!

10. Teucrium divaricatum (Sieber ex) Heldreich ssp. canescens (Celak.) – Τεύκριο το
διχαλωτό υποειδ. το λευκόφαιο – Grey germander
Αρωματικός ημίθαμνος. Κοινό σε φρυγανότοπους, σε ξερά βραχώδη εδάφη.
Aromatic subshrub. Common in garigue on dry rocky ground.

11. Sedum cyprium A. K. Jackson et Turril – Σέδον το κύπριον – Cyprus stonecrop
Αδενώδης πόα. Κοινό σε σχισμές πυριγενών βράχων.
Glandular herb. Common in crevices of igneous rocks.

12. Euphorbia veneris M. S. Khan – Ευφορβία της Αφροδίτης – Aphrodite’s spurge
Πολυετής πόα. Απαντά σε βραχώδεις βουνοπλαγιές, φρυγανότοπους και
πευκοδάση μέχρι τα όρια του χιονιού.
Perennial herb. It occurs on rocky mountain slopes, garigue and pine woodland
up to the snowline.

13. Nepeta troodi Holmboe – Νεπέτα η τροόδια – Troodos cat-mint
Αρωματική πολυετής πόα. Κοινό σε βραχώδεις βουνοπλαγιές στην περιοχή
Τροόδους.
Aromatic perennial herb. Common in Troodos area on rocky mountainsides.

14. Acanthoprasium  integrifolium – Βαλλωτή η ακεραιόφυλλη – Entire-Leaved
Horehound
Ακανθώδης θάμνος. Απαντά σε πετρώδεις πλαγιές, σε θαμνώνες και όρια
χωραφιών.
Spiny shrub. It occurs on rocky hillsides, in shrublands and field margins.

15. Onopordum cyprium Eig. – Ονόποδο το κύπριο – Cyprus cotton-thistle
Ακανθώδης διετής ή πολυετής πόα. Κοινό κατά μήκος δρόμων, σύνορα
χωραφιών και ακαλλιέργητα εδάφη.
Spiny biennial or perennial herb. Common along roadsides, field borders and
fallows.

* Δεν υπάρχει αγγλικό όνομα
* No English name
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