
Ένα σπάνιο φυτό που κινδυνεύει 
με εξαφάνιση!

Androcymbium rechingeri 

Μπορείτε και εσείς να 
βοηθήσετε στη διατήρηση 
του Androcymbium rechingeri
σεβόμενοι το περιβάλλον και 
τη σχετική νομοθεσία
 σταθμεύοντας τα οχήματά σας εκτός 

της προστατευμένης περιοχής

 παραμένοντας στα οριοθετημένα 
μονοπάτια

 μην κόβοντας άγρια φυτά 

 μην καταστρέφοντας τις αμμοθίνες

 μην αφήνοντας σκουπίδια

 ενημερώνοντας και άλλους για το 
σπάνιο αυτό φυτό και πώς μπορούν να 
συμβάλουν στη διατήρησή του

Τίτλος Έργου: Διαχειριστικές δράσεις με σκοπό την 
επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης 
(FV) του φυτικού είδους, προτεραιότητας της Οδηγίας 
των Οικοτόπων, Androcymbium rechingeri Greuter 
(1842) στην Ελλάδα

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020», Άξονας 
Προτεραιότητας 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Προϋπολογισμός: € 80.000

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Φορέας Υλοποίησης/Δικαιούχος: Μεσογειακό 
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX)

Διάρκεια Έργου: Απρίλιος 2020 - Μάιος 2022

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε τους Δήμους Κισσάμου 
και Καντάνου - Σελίνου για τη συνεργασία. 
Επίσης, ευχαριστούμε τους επιχειρηματίες στην παραλία των 
Φαλασάρνων για τη συμβολή τους στη διατήρηση του φυτού.

Πληροφορίες 

Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, MAIX,
τηλ.: +30 28210 35053, e-mail: fl ora@maich.gr

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – 
Δυτικής Κρήτης, τηλ.: +30 28210 45570, 
e-mail: info@samaria.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση 
Δασών Χανίων, τηλ.: +30 28210 84209, 
e-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης

Διεύθυνση Δασών Χανίων

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο από 
τη σελίδα του έργου στον ιστότοπο του ΜΑΙΧ 
www.iamc.ciheam.org

Γνωρίζετε ότι;

Σχεδιασμός φ
υλλαδίου: Τμήμα γραφ

ικώ
ν τεχνώ

ν Μ
ΑΙΧ - Εκτύπω

ση σε ανακυκλω
μένο χαρτί

Προστατεύοντας τον βιότοπο του Androcymbium 
rechingeri προστατεύονται και άλλα σπάνια και 
απειλούμενα είδη που ζουν στο ίδιο εύθραυστο 

οικοσύστημα.

Bellevalia brevipedicellata Centaurea pumilio Ελαφονήσι

Φαλάσαρνα

Γραμβούσα

Στην Ελλάδα φύεται 

μόνο στα δυτικά 

παράλια της Κρήτης



Στις περιοχές Ελαφονήσι και Φαλάσαρνα το φυτό 
απαντάται σε αμμώδεις και αργιλώδεις θέσεις κοντά 
στην παραλία όπου το καλοκαίρι προσέρχονται 
χιλιάδες επισκέπτες και οχήματα. 

Ο κύκλος 
ζωής του 

φυτού

Καθεστώς προστασίας
Προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα 
67/81, τη Συνθήκη της Βέρνης, και περιλαμβάνε-
ται στα παραρτήματα ΙΙ* και IV της Οδηγίας των 
Οικοτόπων.

Δράσεις διατήρησης

Για να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης του 

φυτού πραγματοποιούνται δράσεις όπως: 

 περιφράξεις και οριοθέτηση μονοπατιών

 φυτεύσεις για την ενίσχυση των πληθυσμών του 

 συλλογή και φύλαξη σπόρων

 ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών.

 1.  Ανθίζει από Δεκέμβριο 
 έως Φεβρουάριο. 

 2.  Τέλη Μαΐου προς αρχές 
Ιουνίου τα υπέργεια μέρη 
του φυτού ξεραίνονται ενώ 
ωριμάζουν οι σπόροι.

 3.  Το καλοκαίρι υπάρχει 
 κάτω από την άμμο μόνο 
 ο βολβός του φυτού.

 4.  Το Νοέμβριο με Δεκέμβριο 
 οι σπόροι φυτρώνουν και 
 οι βολβοί βλαστάνουν. 

Androcymbium rechingeri Greuter
Είναι πολυετές βολβώδες γεώφυτο, μικρού 
μεγέθους (ύψος έως 10 cm) με φύλλα μήκους 
μέχρι 15 cm. 

Κάθε φυτό έχει συνήθως περισσότερα από 4 
εντυπωσιακά άνθη, λευκά, με λεπτές μωβ ρίγες.

Ανθίζει το χειμώνα και το υπέργειο τμήμα του 
φυτού ξεραίνεται το καλοκαίρι.

Κατάσταση διατήρησης
Το φυτό έχει χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον 
(EN) σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της 
Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης 
(IUCN).

Απειλές
Τουριστικές και αγροτικές δραστηριότητες. 

Οι περιφράξεις του έργου είναι προσωρινές και 
θα παραμείνουν μέχρι να ανακάμψει το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής.

Φύλαξη σπόρων 
στην τράπεζα του ΜΑΙΧ

Φυτεύσεις


