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1. Saponaria cypria Boiss
Πολυετής αδενώδης πόα. Βιότοπος: βραχώδεις πυριγενείς
βουνοπλαγιές, σε αραιό πευκοδάσος ή κατά μήκος ρυακιών στην
περιοχή Τροόδους.
Glandular perennial herb. Habitat: on rocky mountainsides, in
pine forest, or in brooks and streamlets: confined to igneous
formations at Troodos area.
2. Taraxacum aphrogenes Meikle
Πολυετής πόα. Βιότοπος: σχισμές θαλασσινών βράχων κοντά
στην επιφάνεια της θάλασσας.
Perennial herb. Habitat: fissures of maritime rocks, just above
sea-level.
3. Cyclamen cyprium Kotschyi
Πολυετής κονδυλώδης πόα. Βιότοπος: σκιεροί βράχοι, απότομες
πλαγιές ή όχθες ρυακιών συνήθως κάτω από θάμνους ή δέντρα.
Tuberous perennial herb. Habitat: shaded rocks, steep hillsides,
or streambanks, generally under shrubs or trees.
4. Salvia willeana (Holmboe) Hedge
Αρωματική ημιθαμνώδης πόα. Βιότοπος: υγρές, βραχώδεις
βουνοπλαγιές κάτω από πεύκα, αοράτους και λατζιές.
Aromatic suffruticose herb. Habitat: moist, rocky mountainsides
under pines, junipers and golden oak.
5. Chionodoxa lochiae Meikle
Πολυετής βολβώδης πόα. Βιότοπος: υγρά εδάφη κάτω από
πεύκα. Σπάνιο, αυστηρά προστατευόμενο.
Bulbous perennial herb. Habitat: moist ground under Pines. Rare,
strictly protected.

6. Origanum cordifolium (Aucher-Eloy et Montbret ex Bent.) Vogel
Πολυετής ημίθαμνος. Βιότοπος: βραχώδη πρανή ρεματιών σε
πυριγενείς σχηματισμούς. Αυστηρά προστατευόμενο.
Perennial subshrub. Habitat: rocky gorges by mountain streams
on igneous formation. Strictly protected.
7. Sedum microstachyum (Kotschyi) Boiss
Πολυετής αδενώδης πόα. Βιότοπος: σχισμές πυριγενών βράχων
στην περιοχή Τροόδους.
Glandular perennial herb. Habitat: crevices of igneous rocks at
Troodos area.
8. Hedysarum cyprium Boiss
Ημιθαμνώδες πολυετές φυτό. Βιότοπος: ξηρές, διαβρωμένες
ασβεστολιθικές πλαγιές.
Subshrubby perennial. Habitat: dry, eroded limestone or
sandstone slopes.
9. Tulipa cypria Stapf
Πολυετής βολβώδης πόα. Βιότοπος: χωράφια σιτηρών,
βοσκότοποι ή δάση αοράτου.
Bulbous perennial herb. Habitat: cereal fields, pastures or in
juniper forest.
10. Alyssum troodi Boiss
Πολύκλαδος ημίθαμνος. Βιότοπος: βραχώδεις βουνοπλαγιές σε
σερπεντινιτικά πετρώματα, στην περιοχή Τροόδους.
Mush-branched subshrub. Habitat: rocky mountainsides on
serpentine at Troodos area.

11. Phlomis cypria Post var. occidentalis Meikle
Πολύκλαδος θάμνος. Βιότοπος: φρυγανότοποι σε πετρώδεις,
πυριγενείς βουνοπλαγιές και αραιό πευκοδάσος.
Much-branched shrub. Habitat: garigue on stony, igneous
hillsides and open pine forest.
12. Ophrys kotschyi H. Fleischm
Πολυετής κονδυλώδης πόα. Βιότοπος: φρυγανότοποι,
λιβαδότοποι, πευκοδάση και αμμοθίνες.
Tuberous perennial herb. Habitat: garrigue, grasslands, pine
forests  or sand dunes.
13. Acinos troodi (Post) Leblebici
Πολυετής πόα. Βιότοπος: βραχώδεις πλαγιές σε σερπεντινιτικά
πετρώματα σε ψηλά υψόμετρα.
Perennial herb. Habitat: rocky slopes on serpentine at high
altitudes.
14. Gladiolus triphyllus (Sm.) Ker-Gawler
Πολυετής πόα. Βιότοπος: αραιό πευκοδάσος, φρυγανότοποι και
θαμνότοποι σε ξηρές, βραχώδεις ασβεστολιθικές ή πυριγενείς
πλαγιές.
Cormous perennial herb. Habitat: open pine forest, garigue and
maquis on dry, rocky limestone or igneous hillsides.
15. Orobanche cypria Reuter
Πολυετής παρασιτική, αδενώδης πόα. Βιότοπος: βραχώδεις
πλαγιές σε αμπελώνες και πευκοδάση.
Parasitic, glandular perennial herb. Habitat: rocky hillsides in
vineyards and pine forest.
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