
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: 
Ένα οικο-μουσείο στη Λίμνη Πλαστήρα!

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Τόπος ιδανικός 4 εποχών και
365 ημερών, βιωματικής εμπειρίας και μάθησης!

Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε 
στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στον ανανεωμένο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου!

Δημιουργήσαμε μία μικρογραφία ανοιχτού οικο–μουσείου με πλούσια και σπάνια 
χλωρίδα των ιστορικών Αγράφων! Σε μια έκταση δέκα στρεμμάτων προσπαθούμε να 
σας δώσουμε ερεθίσματα για επαφή με τη Φύση και τη γνωριμία με δέντρα και φυτά, 
τα οποία μας μαθαίνουν το Περιβάλλον.

Μέσα από τη συλλογή και παρουσίαση του χλωριδικού αποθέματος, 
στοχεύουμε στην δημιουργία ενός «μικρού εργαστηρίου υπαίθρου», 
χρήσιμου για Εκπαίδευση και Ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμέ-
νου στη φιλοσοφία μιας αειφόρου οικοτουριστικής ανάπτυξης. 
Παράλληλα θέλουμε να προσφέρουμε έναν ιδιαίτερο τόπο υλοποίη-
σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους αλλά και όσους 
αισθάνονται νέοι και ενδιαφέρονται για το Περιβάλλον. 

Στην περιήγησή σας, θα γνωρίσετε αντιπροσωπευτικά είδη της 
ελληνικής χλωρίδας, αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί 
πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα ενημερωθείτε 
για τη σπάνια «ποικιλότητα τοπίου» σε συνδυασμό με την αρμονική 
διαδοχή υδάτινων και δασικών οικοσυστημάτων. 

Ο Βοτανικός Κήπος δημιουργήθηκε το 1998 και λειτούργησε 
αρχικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συνέχεια με ευθύνη 
και χρηματοδότηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Από το 
καλοκαίρι του 2021 επαναλειτουργεί με νέους όρους και 
φιλοσοφία, με διευρυμένο ωράριο, με νέες παροχές και 
δράσεις. Ο εκπαιδευτικός λαχανόκηπος, η δημιουργία φυσικού 
λιπάσματος (κομπόστ), τα εκπαιδευτικά προγράμματα για 
σχολεία, οι περιβαλλοντικές ενημερώσεις, η τράπεζα σπόρων, 
η δανειστική βιβλιοθήκη και ο χώρος αναψυχής, είναι μερικές 
από τις νέες δραστηριότητες του Βοτανικού Κήπου. Μη λησμο-
νήσετε να επισκεφθείτε την Έκθεση Φωτογραφίας. Εδώ σας 
περιμένουν σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα του οροπεδίου Νευρό-
πολης (η περιοχή πριν γίνει η λίμνη), αλλά και όσα ακολούθησαν 
αφότου ολοκληρώθηκε το φράγμα και σχηματίστηκε η δεύτερη σε 
μέγεθος τεχνητή λίμνη της χώρας. Υπάρχει δυνατότητα ξενάγη-
σης στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, μέσω ειδικής 
εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. 

Περιμετρικά της λίμνης, υπάρχουν Σχολεία Δάσους και 
πεζοπορικά - ορειβατικά μονοπάτια με Ιστορία, τα οποία 
περιμένουν να τα ανακαλύψετε! Επίσης, υπάρχουν δραστη-
ριότητες που συμπληρώνουν την επίσκεψή σας στο Βοτανι-
κό Κήπο.

Σε κάθε περίπτωση ο οικο-ξεναγός του Δήμου είναι στη 
διάθεσή σας να βοηθήσει στην ενημέρωση και την ξενάγηση στο 
χώρο. 

Ένα ακόμα ταξίδι στη Γνώση, μόλις ξεκίνησε. Καλή σας περιήγηση!

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 Πορφυρή Βερβερίδα

2 Σπειρέα

Επιγενής, φυλλοβόλος, καλλωπιστικός θάμνος με ευρεία εφαρμογή στην 
αρχιτεκτονική τοπίου, κατάλληλος για κήπους, φράχτες κ.α. 

Επιγενής, φυλλοβόλος θάμνος, ανθεκτικός σε ξηρασία, παγετούς & παραθαλάσ-
σια κλίματα.

5 Λιγούστρο το Ωόφυλλο
Επιγενής, ημιαειθαλής θάμνος, κατάλληλος για τη δημιουργία φυσικών 
φραχτών.

7 Πασχαλιά
Φυλλοβόλος, βαλκανικός, αρωματικός θάμνος. Ενδείκνυται για φύτευση σε 
κήπους, αυλές, πάρκα, τουριστικούς χώρους κ.α.

9 Λαβούρνο Αναγυροειδές
Φυλλοβόλος, ευρωπαϊκός θάμνος με αρωματικά άνθη. Στην Ελλάδα φύεται 
κυρίως στην Πίνδο.

10 Βιβούρνο Χιονανθές
ή Χιονόσφαιρα

Φυλλοβόλος, ευρωπαϊκός θάμνος με αρωματικά άνθη. Στην Ελλάδα φύεται 
κυρίως στην Πίνδο.

11 Τσιντόνια Ιαπωνική
Φυλλοβόλος, ακανθώδης, καλλωπιστικός θάμνος. Ιθαγενής της Β. & Αν. Ασίας. 
Κατάλληλος για φύτευση σε εξωτερικούς χώρους μουσείων, εκκλησιών κ.α.

12 Πυράκανθος Ερυθρή Επιγενής, αειθαλής, ακανθώδης θάμνος. Επιδέχεται τακτικά κλαδέματα, 
σχηματίζει ωραίους φράχτες. Κόκκινοι καρποί κατάλληλοι για μαρμελάδα. 

13 Κυδωνίαστρο
Γαλακτώδες

Αειθαλής, καλλωπιστικός θάμνος με λευκή ανθοφορία. Φυτεύεται μεμονωμέ-
νος, σε συστάδες ή ελεύθερους φράχτες.

14 Βερβερίδα Τζουλιάνα
Αειθαλής, ακανθώδης, καλλωπιστικός θάμνος με εφαρμογή στην αρχιτεκτονική 
τοπίου. Κατάλληλος για παραθαλάσσιες περιοχές.

15 Αγιόκλημα 
Αναρριχώμενο

Φυλλοβόλος, αναρριχώμενος θάμνος. Άνθη αρωματικά λευκά-κίτρινα. Φύεται 
σε παραμεσόγειες περιοχές.

16 Σφενδάμι 
Βασίλισσας Αμαλίας

Σπάνιο είδος σφενδαμιού. Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο με κιτρινωπά 
πενταμερή άνθη. 

17 Λυγαριά
Φυλλοβόλος, αρωματικός, μελισσοτροφικός θάμνος. Τα αιθέρια έλαια που 
προέρχονται από τους βλαστούς, είναι μικροβιοκτόνα και κατάλληλα στην 
αρωματοθεραπεία και σαπωνοποιία.

18 Κράταιγος Οξυάκανθος
(Μουρτζιά ή Τρικουκιά)

Φυλλοβόλο, ακανθώδη, φαρμακευτικό δέντρο (τα αποξηραμένα άνθη του, 
βοηθάνε ως αφέψημα στην αποτροπή καρδιακών παθήσεων και στην πίεση).

19 Ροδιά
Φυλλοβόλο, καρποφόρο δέντρο. Καρπός εδώδιμος, ιδανικός για την 
παρασκευή ποτών (λικέρ).

20 Αγριοκρανιά
Φυλλοβόλο μικρό δέντρο κατάλληλο για κατασκευή γεωργικών εργαλείων κ.α. 
Από τέτοιο ξύλο, κατασκευάζονταν η σχολική βέργα, προς συμμόρφωση των 
μαθητών).

21 Δασικό ή Άγριο
Αγιόκλημα

Ξυλώδεις, αναρριχώμενος ημιαειθαλής θάμνος. Αρωματικά άνθη, λευκού 
χρώματος.

22 Σορβιά Πλατανόφυλλη
ή Αντιδυσεντερική

Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Δημιουργεί ξύλο καλής ποιότητας, κατάλληλο 
για επιπλοποιία, κατασκευή εργαλείων κ.α.

23 Χρυσόξυλο Ενδημικός, φυλλοβόλος θάμνος, ξύλο κατάλληλο για την ξυλογλυπτική.

24 Κρανιά Ενδημικό, φυλλοβόλο μικρό δέντρο, καρπός εδώδιμος, κατάλληλος για 
παρασκευή λικέρ.

25 Οστρυά Καρπινόφυλλη 
ή Μελιόγαυρος Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Λευκά άνθη, καρπός σαν κουκουνάρι.

26 Γαύρος Ανατολικός
Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Παράγει το πιο λευκό ελληνικό ξύλο. Ονομάζε-
ται και "σκυλόγαυρος" λόγω του σκληρού ξύλου που δημιουργεί.

27 Φωτίνια
Επιγενής, αειθαλής, καλλωπιστικός θάμνος μικρού ύψους. Φύλλα κόκκινα προς 
το χειμώνα. Κατάλληλος για φράχτες. 

28 Κέδρος Ιμαλαΐων Επιγενές, αειθαλές, κωνοφόρο, καλλωπιστικό δέντρο.

29 Δρυς Ποδισκοφόρα Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο, μεγάλου ύψους.

30 Γλιστροκουμαριά
ή Αγριοκουμαριά

Ενδημικό, αειθαλές, μικρό δέντρο με χαρακτηριστικό κόκκινο φλοιό και καρπό 
εδώδιμο. Κατά την καύση του ξύλου, σχηματίζονται φλόγες εντυπωσιακών 
χρωμάτων.

31 Κουμαριά Ενδημικό, αειθαλές, μικρό δέντρο. Καρπός κόκκινος και εδώδιμος, φαρμακευτι-
κός (τονωτικό για εξασθενημένους οργανισμούς).

32 Βιβούρνο Κοινό
ή Άγρια Δάφνη

Ενδημικός, αειθαλής θάμνος, κατάλληλος για την κηποτεχνία. Χειμερινή 
ανθοφορία. Φαρμακευτικές ιδιότητες.

4 Κέδρος Ιαπωνικός Επιγενές, αειθαλές δέντρο, κατάλληλο για την κηποτεχνία.

8 Αγιόκλημα Φυλλοβόλος θάμνος Κεντρικής Ασίας.

3
Ενδημικό, αειθαλές δενδρύλλιο με αγκαθωτό φύλλωμα. Φαρμακευτικό (διουρη-

προκαλούν ναυτία και βίαιη διάρροια. Το κλαδί του αποτελεί χριστουγεννιάτι-
κο στολίδι.

6 Φορσύθια
Επιγενής, καλλωπιστικός θάμνος, κατάλληλος για αυλές, πάρκα κ.α. Πήρε το 
όνομα του από τον William Forsyth, επόπτη των βασιλικών κήπων του 
Kensigton.

Berberis thunberbii
“Atropurpurea”

Spiraea media

Ligustrum ovalifolium
"Aureum"

Syringa vulgaris

Laburnum anagyroides

Viburnum opulus

Cydonia japonica

Pyracantha coccinea

Berberis julianae

Lonicera etrusca

Acer hyrcanum
(Reginae-Amaliae)

Vitex agnus castus

Crataegus oxyacantha

Punica granatum

Cornus sanguinea

Lonicera etrusca santi

Sorbus torminalis

Cotinus coggygria

Cornus mas

Ostrya carpinifolia

Carpinus orientalis

Photinia fraseri
"Red Robin"

Cedrus deodara loud
Quercus pedunculata

Arbutus andrachne

Arbutus unedo

Viburnum tinus

Cedrus japonica

Lonicera tatarica

Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο ή Ού τικό, αντιπυρετικό, για το βήχα, ελαττώνει την αρτηριακή πίεση). Οι καρποί του

Forsythia boucle

Cotoneaster coriaceus



34 Αγριοτριανταφυλλιά

35 Ιβίσκος Συριακός ή Αλθαία

Ενδημικός, ακανθώδης, φυλλοβόλος θάμνος. Είναι φαρμακευτικός, διότι ο 
καρπός του (κυνόροδο) και τα ροδοπέταλα, περιέχουν βιταμίνες και αιθέρια 
έλαια που βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και επίσης 
κατά του κρυολογήματος.

33 Λικιδάμβαρη Ανατολική
ή Ζητιά

Ενδημικός, αειθαλής θάμνος, κατάλληλος για την κηποτεχνία. Χειμερινή 
ανθοφορία. Φαρμακευτικές ιδιότητες.

Επιγενές, φυλλοβόλο είδος με έντονη καλοκαιρινή ανθοφορία. Ενδείκνυται για 
την παρκοτεχνία.

38 Δαφνοκέρασο Αειθαλής θάμνος της Ευρώπης. Εύοσμα άνθη λευκού χρώματος. Χρησιμοποιεί-
ται σε φράχτες.

40 Μπουτλεία Επιγενής, φυλλοβόλος, καλλωπιστικός θάμνος, γρήγορης ανάπτυξης. Ασιατική 
καταγωγή. Πορφυρά λουλούδια, ελκύουν πεταλούδες.

42 Φράξος Ψηλός ή Μελιά Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Κίτρινοι καρποί.

43 Φράξος Όρνος
ή Μέλεγος ή Μελιάδι

Ενδημικός, φυλλοβόλος θάμνος ή δέντρο. Το εκχύλισμα του φλοιού, βοηθά 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των κατοικίδιων πτηνών. 
Λευκά άνθη, προσελκύουν μέλισσες.

44 Βυσσινιά
Επιγενές, φυλλοβόλο δέντρο. Καρπός εδώδιμος με υπόξινη γεύση. Χρήσιμος 
στη μαγειρική και στα γλυκά του κουταλιού. 

45 Λευκή Μουριά Επιγενές (ασιατικό) φυλλοβόλο δέντρο. Καρπός για μαρμελάδες και γλυκά.

46 Σορβιά ή Αγριοκυδωνιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Πράσινο φύλλωμα, λευκή ανθοφορία, καρποί 
συλλέγονται άγουροι και όταν ωριμάσουν είναι εδώδιμοι.

47 Ασημοσορβιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Λευκά άνθη, πορφυροί καρποί και εδώδιμοι.

48 Γκορτσιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, καρπός εδώδιμος (άγριο αχλάδι).

49 Κουτσουπιά

Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο με εντυπωσιακά μωβ άνθη που εκπτύσσονται 
κατά τη διάρκεια της Άνοιξης.Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, από το δέντρο 
της κουτσουπιάς, κρεμάστηκε ο Ιούδας μετά την προδοσία. Ονομάστηκε 
κέρκις, διότι από το ξύλο φτιάχνουν τις κερκίδες (σαΐτες), κερατοειδής δε, από 
το κεράτινο σχήμα των καρπών της.

50 Κέδρος Λιβάνου Επιγενές, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο. Είναι το εθνικό έμβλημα του Λιβάνου. 
Χρησιμοποιείται σε πάρκα και κήπους. 

51 Κυδωνιά
Φυλλοβόλο δέντρο, φαρμακευτικό. Καρπός φθινοπωρινός, κίτρινος και 
εδώδιμος.

52 Άρκευθος Οξύκεδρος 
ή Αγριόκεδρος

Ενδημικό, κωνοφόρο, αειθαλές δέντρο, αρωματικό, χρησιμοποιείται για τον 
αρωματισμό των ποτών (τζιν, λικέρ), φαρμακευτικό, κατά της κυστίτιδας, 
ρευματισμών και ποδάγρας.

53 Καστανιά
Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο, καρπός εδώδιμος. Καταπραΰνει τον ξερόβηχα 
και τη διάρροια. Με εμβάπτιση των δαχτύλων σε πολτό καστάνων, απομακρύ-
νονται ανώδυνα οι παρωνυχίδες.

54 Φλαμουριά
Πλατύφυλλη ή Τιλιά

Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, αρωματικό, φαρμακευτικό, αντιπυρετικό, κατά 
του κρυολογήματος, ευεργετικό στο αναπνευστικό σύστημα, ηρεμιστικό.

55 Άρκευθος ο Κοινός
ή Άγριο Κυπαρίσσι

Ενδημικό αειθαλές δέντρο, αρωματικό-χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό 
ποτών (τζιν, λικέρ), φαρμακευτικό-κατά κυστίτιδας, ρευματισμών, ποδάγρας.

56 Ελάτη Υβριδογενής
ή Μακεδονική

Ενδημικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο μεγάλου ύψους, φαρμακευτικό. Από τα 
νεαρά βλαστάρια, γίνεται τσάι, το οποίο είναι αντισκορβουτικό, διουρητικό και 
κατά των προσβολών των βρόγχων.

57 Οξιά Μοϊσιακή Φυλλοβόλο, ψηλό, βαλκανικό δέντρο. Ξύλο κατάλληλο για την επιπλοποιία.

58 Πεύκη Μαύρη Ενδημικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο με κωνική μορφή.
59 Αγριοκορομηλιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, καρπός εδώδιμος γλυκόξινος.

60 Δάφνη Ευγενής

Ενδημικός αειθαλής θάμνος, αρωματικός-φαρμακευτικός. Καρποί και φύλλα, 
ενδυναμώνουν τα μαλλιά, σταματούν την τριχόπτωση και προσδίδουν μαύρο 
χρώμα. Τα φύλλα του αποτελούν σύνηθες μαγειρικό βότανο. Στην αρχαιότητα 
από κλαδί του είδους έφτιαχναν το δάφνινο στεφάνι των νικητών.

61 Λιριόδεντρο Τουλιπανθές Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο. Πολύτιμο ξυλοπαραγωγικό δέντρο των Η.Π.Α. 
Ωραιότατο και ως διακοσμητικό.

62 Κουφοξυλιά ή Αφροξυλιά

Ενδημικός φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο, φαρμακευτικό. Από τα άνθη: 
παρασκευάζονται λευκαντικά δέρματος (για απομάκρυνση ρυτίδων και 
πανάδων με τη μορφή ατμόλουτρων για πλύσεις & κομπρέσες). Από τον καρπό: 
ζαχαροπλαστική, ποτοποιία (Σαμπούκα).

63 Ταξόδιο ή Φαλακρό
Κυπαρίσσι Κωνοφόρο, φυλλοβόλο, ψηλό δέντρο της Β. Αμερικής.

64 Σφενδάμι Ψευδοπλάτανος Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Φτάνει 25-30m ύψος. Τα φύλλα του κοκκινίζουν 
το φθινόπωρο. Προσφέρεται για κηποτεχνία και σκιά. 

65 Μελικουκιά
ή Κέλτις η Νότια

Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Φύλλα και ώριμοι καρποί είναι φαρμακευτικά ως 
αφέψημα. 

37 Πυξάρι Ενδημικός, αειθαλής, καλλωπιστικός θάμνος, κατάλληλος στην ξυλογλυπτική.

41 Πουρνάρι Ενδημικό, αειθαλές δέντρο ή θάμνος. Η ρίζα του είναι τονωτική, ορεκτική, κατά 
των στηθικών παθήσεων.

36 Βερβερίδα Kρητική 
ή Λουτσιά

Ενδημικό, φυλλοβόλο, πολύκλαδο σπάνιο είδος θάμνου με κίτρινα άνθη. Έχει 
φαρμακευτικές ιδιότητες.

39 Κυδωνίαστρο
Οριζοντιόκλαδο

Επιγενής, καλλωπιστικός θάμνος. Φυλλοβόλος με πορτοκαλί καρπούς. Κατάλλη-
λος για βραχόκηπους, μπορντούρες κ.α.

Rosa canina

Hibiscus syriacus

Liquidambar orientalis

Prunus laurocerasus

Buddleia davidii

Fraxinus excelsior

Fraxinus ornus

Prunus cerasus

Morus alba

Sorbus domestica

Sorbus aria

Pyrus amygdaliformis

Cercis siliquastrum

Cedrus libani

Cydonia vulgaris

Juniperus oxycedrus

Castanea sativa

Tilia platyphyllos

Juniperus communis

Abies borisii regis

Fagus moesiaca
Pinus nigra
Prunus cocomilia

Laurus nobilis

Liriodendron tulipifera

Sambucus nigra

Taxodium distichum

Acer pseudoplatanus

Celtis australis

Buxus sempervirens

Quercus coccifera

Berberis cretica

Cotoneaster horizontalis
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71 Ελάτη Λευκή Ενδημικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο. Γκριζόλευκος κορμός. Οι βελόνες από 
κάτω έχουν 2 λευκές γραμμές.

73 Τούγια Πτυχωτή Διακοσμητικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο για την κηποτεχνία, για τη δημιουρ-
γία ανεμοφρακτών κ.α.

75 Ελάτη Ομόρικα (Σερβίας) Επιγενές, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο της Γιουγκοσλαβίας.

76
Φιλύρα Καρδιόσχημη
ή Φλαμουριά ή Τίλιο 
το Καρδιόφυλλο

Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Τα άνθη του, έχουν φαρμακευτική χρήση 
(αντιπυρετικό, κατά του κρυολογήματος, ευεργετικό στο αναπνευστικό 
σύστημα, ηρεμιστικό).

77 Ιπποκαστανιά
ή Άγρια Καστανιά

Ενδημικό, φυλλοβόλο, ψηλό δέντρο. Καρπός μη βρώσιμος και φλοιός σε 
συστατικά για αλοιφή (αιμορροΐδες) και για θεραπεία του προστάτη. Ο καρπός 
δίνεται ως βοήθημα στα άλογα για την ενίσχυση του πνευμονικού φυσήματος 
(κάστανο του αλόγου).

78 Αριά ή Λευκή Βελανιδιά Ενδημικό, μακρόβιο, αειθαλές δέντρο και φαρμακευτικό. Για την αντιμετώπιση 
της πιτυρίδας, με εντριβές στο κεφάλι από εκχύλισμα του είδους.

79 Κατάλπη Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο. Κηποτεχνία, αρχιτεκτονική κήπου κ.α.

80 Καρυδιά η Βασιλική Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο. Κηποτεχνία, αρχιτεκτονική κήπου κ.α.

81 Φιλάδελφος ή Φούλι Επιγενής, ανθοφόρος, φυλλοβόλος καλλωπιστικός, αρωματικός θάμνος ή 
μικρό δέντρο.

82 Κερασιά

Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, καρπός κόκκινος εδώδιμος. Τα κοτσανάκια της 
κερασιάς, είναι διουρητικά. Το αφέψημα της είναι κατά της ψαμμίασης, 
μολύνσεων των ουροφόρων οδών (κυστίτιδες, αρθριτικά). Τα φύλλα επουλώ-
νουν τα εγκαύματα (εξωτερική χρήση).

83 Λευκή Ιτιά ή Ασημοϊτιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, φαρμακευτικό. Αποτελεί φυσική πηγή των 
χημικών παραγώγων της ασπιρίνης (φλοιός).

84 Λεύκα Αργυρόφυλλη
ή Λεύκη Λευκή

Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Το ξύλο της είναι εύκολα επεξεργάσιμο και από 
αυτό φτιάχνονται σπίρτα, κυτταρίνη κ.α. 

85 Μοσχοϊτιά ή Τζιτζιφιά Φυλλοβόλο, ακανθώδες δέντρο μικρού μεγέθους. Καρποί κόκκινοι, εδώδιμοι, 
μοιάζουν με δαμάσκηνα.

86 Πλάτανος Ανατολικός Ενδημικό, φυλλοβόλο, ψηλό δέντρο. Το αφέψημα των φλοιών του, είναι 
αιμοστατικό και κατά αποστημάτων και εγκαυμάτων.

87 Σημύδα η Κρεμοκλαδής
Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, φαρμακευτικό. Χρησιμοποιείται ως διουρητικά. 
Το τσάι των φύλλων είναι τονωτικό και χωνευτικό. Δέντρο της «Σοφίας», το 
ξύλο χρησιμεύει στην επιπλοποιία. 

88 Δρυς η Ευθύφλοια ή Τσέρος
Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Ψηλό 20-35m. Ο φλοιός της έχει βαθιές, 
ευθύγραμμες ρωγμές και τα βελανίδια της είναι μεγάλα, μακριά με κύπελλο 
που φέρει πολλά λέπια.

89 Χειμωνανθός Επιγενής (Ασία), φυλλοβόλος, καλλωπιστικός θάμνος. Ανθοφορεί το χειμώνα με 
κιτρινωπά κρεμαστά άνθη πάνω στα γυμνά κλαδιά.

90 Χνοώδης Βελανιδιά Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Καρποί και φύλλωμα σημαντικά για τις τροφικές 
αλυσίδες. Κινδυνεύει από την υλοτόμηση. Τα φύλλα, έχουν κιτρινωπό χνούδι 
από κάτω.

91 Συκιά Φυλλοβόλο καρποφόρο δέντρο, μεσαίου ύψους. Έχει μεγάλα πράσινα χνουδω-
τά φύλλα και καρποφορεί το καλοκαίρι νόστιμα σύκα.

92 Κορομηλιά
Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Έχει λευκά άνθη την άνοιξη, μωβ φύλλωμα και 
γλυκόξινους στρόγγυλους καρπούς.

93 Καλλίκαρπος Επιγενής φυλλοβόλος θάμνος με Ασιατική & Αμερικανική καταγωγή. Μωβ 
φθινοπωρινοί καρποί, βρώσιμοι για ζώα και πουλιά.

94 Παλιούρι 
ή "Αγκάθι του Χριστού"

Ενδημικός φυλλοβόλος, ακανθώδης θάμνος, φαρμακευτικός. Καρπός κατάλλη-
λος κατά της ψαμμίασης.

95 Ναντίνα Αειθαλής, καλλωπιστικός, ασιατικός θάμνος με κόκκινο φύλλωμα το χειμώνα 
και κόκκινους μη εδώδιμους καρπούς το φθινόπωρο.  

96 Χαμαικυπάρισσος Επιγενές, καλλωπιστικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο. Έχει αργή ανάπτυξη και 
είναι καλό για φράχτες. 

97 Βεϊγκέλια ή Μηλίτσα Καλλωπιστικός, φυλλοβόλος θάμνος της Άπω Ανατολής. Έχει πλούσια 
ανθοφορία χρώματος μωβ-ροζ.

98 Τριανταφυλλιά Πολυανθής Επιγενές είδος τριανταφυλλιάς με πολύχρωμα άνθη.

99 Λαγερστροιμία
η Ινδική ή Στρατηγός

Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο με κόκκινο φύλλωμα και μωβ-ροζ άνθη το 
φθινόπωρο. Χρήση καλλωπιστική.

70

74 Δρυς η Μακρολέπιος
ή Ήμερη Βελανιδιά

Ενδημικό φυλλοβόλο είδος κυρίως παραθαλάσσιων περιοχών που απειλείται 
με εξαφάνιση λόγω ξυλείας. Καρπός για ζώα.
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72 Φτελιά Πεδινή
ή Καμποφτελιά

Ενδημικό, φυλλοβόλο δέντρο. Κατάλληλο για την ξυλογλυπτική. Κόκκινα-μωβ 
άνθη.

Pinus sylvestris Πεύκη Δασική

Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι Ορθόκλαδο

Ενδημικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο. Έχει αιθέρια έλαια με φαρμακευτική
και αρωματική χρήση.

Acer palmatum Σφενδάμι Ιαπωνικό Φυλλοβόλο δέντρο της Ιαπωνίας. Πορφυρό χρώμα το φθινόπωρο.

Ενδημικό, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο, φαρμακευτικό. Το τσάι των κυπαρισσό-
μηλων σταματά την τριχόπτωση. Λόγω της έντονης οσμής του, απομακρύνει
τις μύγες και τα κουνούπια.

Abies alba

Thuja plicata

Picea omorica

Tilia cordata

Aesculus hippocastanum

Quercus ilex

Catalpa bignonioides

Juglans regia

Philadelphus coronarius

Prunus avium

Salix alba

Populus alba

Elaeagnus angustifolia

Platanus orientalis

Betula pendula

Quercus cerris

Chimonanthus

Quercus pubescens

Ficus carica

Prunus cerasifera

Callicarpa

Paliurus australis
-Spina Christi

Nandina domestica

Chamaecyparis

Weigelia

Rosa multiflora

Lagerstroemia indica

Cupressus arizonica Κυπαρίσσι Γλαύκο ή Αριζόνας Επιγενές, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο. Μικρά φύλλα με μπλε-κίτρινο χρώμα.

Quercus ithaburensis
(Macrolepis)

Picea excelsa Ερυθρελάτη Ψηλή
Επιγενές, αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο, φαρμακευτικό. Χρησιμοποιείται ως αφέ-
ψημα κατά του άσθματος, βήχα, αρθρίτη & ρευματισμών. Τα νεαρά κλαδιά του,
έχουν κόκκινο χρώμα.

Ulmus campestris



Χλωρίδα

101 Κόκκινο Φραγκοστάφυλο

102 Κερλετέρια η Ανθηλοφόρος

Φυλλοβόλος θάμνος με κόκκινη εδώδιμη καρποφορία το καλοκαίρι. Έχει 
θεραπευτικές χρήσεις. Καρπός για μαρμελάδες, χυμούς κ.α.

100 Μαύρο Φραγκοστάφυλο 
ή Μαύρη Σταφίδα

Φυλλοβόλος θάμνος με μαύρη εδώδιμη καρποφορία το καλοκαίρι. Έχει 
θεραπευτικές χρήσεις. Καρπός για μαρμελάδες, χυμούς κ.α.

Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο Κίνας & Ιαπωνίας. Άνθη κίτρινα με 4 πέταλα. Οι 
καρποί είναι κόκκινες διογκωμένες κάψες.

105 Αγριοσορβιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο. Κόκκινοι καρποί εδώδιμοι. Αρέσει στα πουλιά.

107 Ίταμος ή Τάξος ο Ραγοφόρος
Ενδημικό, αειθαλές, φαρμακευτικό δέντρο. Βελόνες και σπέρματα (κόκκινοι 
καρποί), ισχυρά δηλητηριώδη. Γνωστό ως «το δέντρο του θανάτου». Επεξεργά-
ζεται μόνο από φαρμακοβιομηχανίες.

109 Τοξόδεντρο ή Μακλούρα 
η Καρποφόρος

Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο. Κορμός με αγκαθωτά κλαδιά και καρπός πρασινω-
πός μη εδώδιμος. Το ξύλο του, χρησιμοποιούσαν οι ινδιάνοι για τα βέλη τους.

110 Φορσύθια Κρεμοκλαδής Επιγενής φυλλοβόλος θάμνος με πλούσια βλάστηση και κίτρινη ανοιξιάτικη 
ανθοφορία.

111 Ράμνος ή Κιτρινόξυλο Αειθαλές μικρό δέντρο με κόκκινους-μαύρους καρπούς, φύλλα πράσινα 
γυαλιστερά και μικρά αρωματικά άνθη.

112 Ιαπωνική Σπειραία Επιγενής φυλλοβόλος θάμνος με λευκή-μωβ ανοιξιάτικη ανθοφορία.

113 Βιβούρνο το Ερπόφυλλο
ή Μαύρος Κράταιγος

Ιθαγενής φυλλοβόλος θάμνος της Β. Αμερικής. Φύει λευκά άνθη και έχει 
φαρμακευτική αξία. 

114 Μαύρη Μουριά βάση και οξεία κορυφή. Καρπός εδώδιμος όταν γίνει σκούρος κοκκινωπός 
(Ιούλιος-Ιούλιος). 

104 Μελιά ή Κομπολογόδενδρο
ή Αγριοπασχαλιά

Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο (Ασιατικό). Σπέρματα, κατάλληλα για την 
κατασκευή κοσμημάτων (κολιέ), κομπολογιών κ.α.

108 Σπειραία Επιγενής, φυλλοβόλος καλλωπιστικός θάμνος με λευκή ανοιξιάτικη ανθοφορία 
και ανθεκτικότητα σε ξηρασία, παγετούς & παραθαλάσσια κλίματα.

103 Λωτός Επιγενές φυλλοβόλο δέντρο με σφαιρικό εδώδιμο καρπό.

106 Μηλιά η Δασική ή Ξινομηλιά Ενδημικό φυλλοβόλο δέντρο, καρπός εδώδιμος, ξινόπικρος.

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, για τη σύνταξη του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά στοιχεία αλλά και πληροφο-
ρίες από τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE και Ε.Π.ΠΕΡ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), 
περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδόφυτων και αγγειόσπερμων φυτών που κατανέμονται ως εξής:

• Δεκαοχτώ (18) φυτά, είναι ενδημικά της Ελλάδας.
• Είκοσι εννέα (29) φυτά, περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη 

νων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, (Γεωργίου 1996).

Ribes rubrum

Koelreuteria paniculata

Ribes nigrum

Sorbus aucuparia

Taxus baccata

Maclura pomifera

Forsythia suspensa

Rhamnus alaternus

Spiraea japonica

Viburnum prunifolium

Morus nigra

Melia azedarach

Spiraea cantoniensis

Diospyros virginiana

Malus sylvestris

Αγαπητοί επισκέπτες, καλώς ήλθατε στο Βοτανικό Κήπο. Οι οδηγίες που ακολουθούν, έχουν σκοπό την ασφάλεια και
τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς του μοναδικού αυτού τόπου.

3. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, πρέπει να συνοδεύονται.
4. Δεν επιτρέπονται οι αθλοπαιδιές με κάθε είδους μπάλα.
5. Απαγορεύεται η συλλογή φυτών, καρπών, βοτάνων και ζώων.
6. Απαγορεύεται η μετακίνηση ή η καταστροφή των πινακίδων που δίνουν πληροφορίες στους επισκέπτες.
7. Βαδίζετε στους δρόμους και τα μονοπάτια του κήπου. Μην πατάτε στα παρτέρια.
8. Προσέξτε ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που κινούνται γύρω από τους υγρότοπους.
9. Διατηρείτε το χώρο καθαρό χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων.

11. Η είσοδος στο βοτανικό κήπο επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.
12. Οι επισκέπτες, αποδέχονται τις παραπάνω οδηγίες και κινούνται στον χώρο με δική τους ευθύνη.

Οδηγίες προς τους επισκέπτες

Φυλλοβόλο δέντρο, με γαλακτώδη χυμό. Φύλλα πλατιά, ωοειδή με καρδιοειδή
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Hypericum calycinum Υπερικό το Μεγακάλυκο Ενδημικός αειθαλής καλλωπιστικός θάμνος με κίτρινα καλοκαιρινά άνθη.
Κατάλληλος για παρτέρια, άκρες τοίχων και βραχόκηπους

Lonicera xylosteum Αγιόκλημα Ξυλόστεο Φυλλοβόλος θάμνος με γυαλιστερά κόκκινα μούρα που είναι ήπια δηλητηριώδη
για τον άνθρωπο.

Cotoneaster pannosus Κυδωνίαστρο Ξυλώδης επιγενής καλλωπιστικός θάμνος. Θαμπά πράσινα φύλλα με λευκή κάτω 
πλευρά. Οι καρποί είναι κόκκινοι-πορτοκαλί που περιέχουν δύο σπόρους το καθένα.

Phytolacca dioica Φυτολάκα Αειθαλές δίοικο δέντρο της Λατινικής Αμερικής έως 3m ύψος. Φύλλωμά ωοειδές.
Ανθοφορία από κρέμ άνθη με κρεμαστή εμφάνιση. Κόκκινοι-μαύροι καρποί.

Prunus domestica Δαμασκηνιά Φυλλοβόλο, καρποφόρο δένδρο, ανθεκτικό σε ψυχρά και σε θερμά κλίματα. Λευκή 
ανθοφορία την άνοιξη. Φύλλα μικρά, οδοντωτά και αδενοφόρα. Καρπός βρώσιμος.

Acer opalus Σφένδαμος ο Αμβλύς Φυλλοβόλο δέντρο με ύψος έως 15 μέτρα και πλατιά-αραιή κόμη.
Έχει πρασινωπά άνθη. Ξύλο με διακοσμητική χρήση αλλά και στην ξυλογλυπτική.

Albizia julibrissin Ακακία ΚωνσταντινουπόλεωςΦυλλοβόλο δέντρο με ύψος 5-12 μέτρα και πλαγιόκλαδη μεγάλη κόμη. Έχει πυκνή 
και παρατεταμένη ανθοφορία που προσελκύει μέλισσες, πεταλούδες κ.α.

Eriobotrya japonica Μουσμουλιά Καρποφόρο, αειθαλές δένδρο με καλλωπιστικό ενδιαφέρον. Έχει χονδρά, μακριά
πράσινα φύλλα. Κάνει λευκά, αρωματικά άνθη και δίνει εδώδιμους καρπούς.

Phillyrea angustifolia Φιλλυρέα Αειθαλής διακοσμητικός θάμνος, με καταγωγή από τη Μεσόγειο. Έχει πυκνό
φύλλωμα, χαρίζει κομψά, λευκά, αρωματικά άνθη. Έχει μαύρους καρπούς.

1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων και τροχοφόρων οχημάτων.
2. Ο κήπος θα είναι κλειστός σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

10. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπευθύνων για την καλή και ασφαλή λειτουργία του κήπου.



ΕΙΔΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Achillea Pindicola ssp. Pindicola (Αγριψιθιά) Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα.

Aesculus Hippocastanum (Αγριοκαστανιά) Ταυρωπός.

Asperula Oataea Βουτσικάκι.

Asperula Pinifolia Βουτσικάκι, Καράβα.

Centaurea Messenicolasiana (ενδοενδημικό) Άγραφα.

Centaurea Musakii (ενδοενδημικό) Άγραφα, χωριό Φυλακτή.

Cirsium Heldreichii Βουτσικάκι, Καράβα.
Epipactis Microphylla (είδος ορχιδέας) Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Άγραφα.

Fritillaria Thessala (ενδοενδημικό) Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς.
Hieracium Leithneri (ενδοενδημικό) Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι.

Jovibarba Heuffelii (ενδοενδημικό) Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς.

Lilium Chalcedonicum (Κρίνος) Βουτσικάκι, Καράβα, Οξυά.
Lilum Aroanium Βουτσικάκι, Καράβα.
Mamibium Velutinum (Βρωμόμουρος, Άγρια Σφάκα) Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη.
Onobrychis Montana ssp. Macrocarpa Βουτσικάκι, Καράβα.
Poa Thessala Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι.
Prunus Prostrata (Αγριοκερασιά, Νανοκερασιά) Βουτσικάκι, Καταφύλι.

Rhinanthus Pubescens Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι.
Satureja Horvatii ssp. Macrophylla Βουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη.
Scabiosa Taygetea ssp. Taygetea (Κουφολάχανο) Βουτσικάκι, Πλάκα.
Scutellaria Rupestris Βουτσικάκι, Καράβα.
Sedum Apoleipon (Αμάραντος) Βουτσικάκι.
Seseli Parnassicum Αθαμανικά Όρη.
Sesleria Vaginalis Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι.

Sideritis Perfoliata L. ssp. Perfolaria (Τσάι του Βουνού) Άγραφα.

Thymus Dolopicus (Θυμάρι) Άγραφα.

Verbascum Epixanthimun (Φλόμος) Καταραχιάς, Βουτσικάκι.

Verbascum Longifolium var Samaritanii (Φλόμος) Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη.

Viola Chelmea (Άγρια Βιολέτα) Βουτσικάκι.




