Πίνακας 1. Είδη χλωρίδας
Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία (στα αγγλικά)

Abies alba
Abies borissii-regis
Abies cephalonica
Abies grandis
Abies sp.
Acantholimon echinus
Acer negundo

(european) silver fir
bulgarian fir

Acer platanoides

norway maple

Acer sp.
Aesculus hippocastanum

maple
horse-chestnut / conker tree
black alder / european alder /
common alder
grey alder
green alder

Alnus glutinosα
Alnus incana
Alnus viridis
Anthyllis hermanniae
Arbutus adrachne
Arbutus sp.
Arbutus unedo
Arctostaphylos uva-ursi
Astragalus sp.
Betula pendula
Betula pubescens
Calicotome villosa
Carpinus sp.
Castanea sativa
Cedrus
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cistus incanus
Cistus sp.
Coridothymus capitatus
Corylus avellana
Corylus sp.
Cotinus coggygria
Cotoneaster lucidus
Cupressus sempervirens

grand fir
fir
box elder

greek strawberry tree
strawberry tree / cane apple

birch
downy birch
hornbeam
sweet chestnut
cedar
carob tree
Judas tree
rock rose

hazel
eurasian smoketree / smoke tree /
smoke bush
hedge cotoneaster
Mediterranean cypress

Κοινή ονομασία (στα
ελληνικά)
λευκή ελάτη
υβριδογενής ελάτη
κεφαλληνιακή ελάτη
είδος ελάτης
ελάτη
αγκαθωτός ακανθολείμωνας
σφενδάμι νεγούνδιο
πλατανοειδές σφενδάμι ή
νορβηγικό σφενδάμι
σφενδάμι
ιπποκαστανιά
σκλήθρο
γκρι σκλήθρο
είδος σκλήθρου
αλογοθύμαρο
γλυστροκουμαριά
κουμαριά
αρκτοστάφυλος
αστράγαλος
σημύδα
είδος σημύδας
ασπάλαθος
γαύρος
καστανιά
κέδρος
χαρουπιά
κουτσουπιά
λαδανιά / κίστος
είδος λαδανιάς
θυμάρι
λεπτοκαρυά
φουντουκιά
κότινος
κυδωνίαστρο
κυπαρίσσι
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Cupressus sp.
Daphne mezereum
Daphne oleoides
Draba lactea
Erica arborea
Erica manipuliflora
Erica sp.
Eucalyptus globulus
Euphorbia acanthothamnus
Fagus orientalis
Fagus sp.
Fagus sylvatica
Fragaria viridis

cypress

lapland whitlow-grass / milky
whitlow - grass
tree heath

eucaluptus
oriental beech
beech
european beech / common beech

Frangula alnus

alder buckthorn

Fraxinus angustifolia
Fraxinus sp.
Gallium odoratum
Juniperus communis
Juniperus foetidissima
Juniperus phoenicea
Larix decidua
Larix kaempferi
Laurus nobilis
Micromeria juliana
Myrtus communis
Nerium oleander
Olea europea
Opuntia ficus-indica
Ostrya carpinifolia
Phillyrea latifolia

narrow-leafed ash
ash
woodruff
common juniper
foetid juniper
phoenicean juniper
european larch
japan larch / japanese larch
laurel tree / bay laurel

Picea abies
Picea sitchensis
Pinus
Pinus banksiana
Pinus brutia
Pinus cembra
Pinus halepensis
Pinus heldreichii / Pinus
leucodermis

common myrtle
oleander
olive tree
prickly burnet
hop hornbeam
spruce / norway spruce / european
spruce
Sitka spruce
pine
jack pine
calabrian pine
swiss pine
aleppo pine
Bosnian pine

κυπαρίσσι
δαφνούλα η μεζέρειος
ελαιωδής δάφνη
είδος της αρκτικής ζώνης
ρείκι το ανοιξιάτικο
ρείκι το μελισσοτροφικό
είδος ρείκι
ευκάλυπτος
ευφορβία
ανατολική οξιά
οξιά
δασική οξιά
άγρια φράουλα
είδος της οικογένειας
Ramnaceae
στενόφυλλος φράξος
φράξος
ασπέρουλα
άρκευθος
κάκοσμη άρκευθος
θαμνοκυπάρισσο
λάρικα
ιαπωνική λάρικα
δάφνη
πολύκομπο
μυρτιά
πυκροδάφνη
ελιά
φραγκοσυκιά
οστριά
φιλίκι
ερυθρελάτη
πεύκη
είδος πεύκης
τραχεία πεύκη
ελβετική πεύκη
χαλέπιος πεύκη
πεύκη λευκόδερμη
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Pinus nigra
Pinus peuce
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sibirica
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Platanus orientalis
Platanus sp.
Populous sp.
Populus alba
Populus nigra
Populus sp.
Populus tremuloides
Prunus padus
Prunus serotina
Pseudotsuga menziesii
Quercus alnifolia
Quercus cerris
Quercus coccifera
Quercus faginea
Quercus frainetto
Quercus ilex / Quercus
rotundifolia
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur / Quercus
pedunculata
Quercus rubra
Quercus sp.
Quercus suber
Rhododendron lapponicum
Robinia pseudoacacia
Sacropoterium spinosum
salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Salix herbacea
Salix sp.
Salvia officinalis

calbrian pine / black pine
Macedonian pine
maritime pine
stone pine
cedar pine
veymouth pine
scots pine
mastic / lentisk
terebinth / turpentine tree
oriental plane
sycamore
poplar

μαύρη πεύκη
πενταβέλονη βαλκανική πεύκη

poplar
aspen
bird cherry
black cherry
douglas fir
ladjia / golden oak
turkey oak
kermes oak
portuguese oak
hungarian oak / italian oak

κουκουναριά
σιβηρική πεύκη
ανατολική λευκή πεύκη
δασική πεύκη
σχίνος
κοκορεβυθιά
πλάτανος
πλάτανος
λεύκη
λευκή λεύκη
μαύρη λεύκη
λεύκη
λεύκη η τρεμοφυλλοειδής
είδος κερασιάς
αγριοκερασιά
ψευδοτσούγκα
λατζιά
ευθύφλοιη δρυς
πουρνάρι
πορτογαλική δρυς
πλατύφυλλη δρυς

holm oak / holly oak

αριά

sessile oak / durmast oak
downy oak

δρυς η άμισχος
χνοώδης δρυς

english oak / european oak

δρυς η έμμισχος

red oak
oak
cork oak
lapland rosebay
black locust / acacia
thorny burnet

κόκκινη δρυς
δρυς
φελλοδρύς
είδος ροδόδεντρου
ψευδακακία
αφάνα ή αστοιβίδα
λευκή ιτιά
γιδοϊτιά
ιτιά η εύθραστη
είδος ιτιάς της αρκτικής ζώνης
ιτιά
φασκόμηλο

goat willow
crack willow
dwarf willow
willow
sage
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Saturejia sp.
Siberian dwarf pine
Sorbus aucuraria
Sorbus sp.
Stelmuze oak
Vaccinium myrtilus
Thymus vulgaris
Tilia cordata
Tilia sp.
Tilia sp.

dwarf pine
mountain ash / service tree
rowan

Trollius

globe-flower

Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus sp.
Vaccinium myrtillus
Veronica spicata
Vitex agnus-castus
Αcer pseudoplatanus
Αilanthus altissima
Prunus avium

wych elm
flattering elm
elm
blueberry
spike speedwell

Quercus pyrenaica

Salix lapponum

Taxus baccata
Anemone sylvestris
Trifolium alpestre

bilberry
thyme
small-leaved lime
lime / linden

sycamore maple
ailanthus / tree of heaven
wild cherry
thorny gorse
shadbush
pyrenean oak
witch spruce
bush-willow
lapland willow
forest pink
buckthorn
yew
snowdrop windflower
owl-head clover

είδη της οικογένειας
Lamieaceae
νανώδης πεύκη
σορβιά
σορβιά
είδος δρυός
είδος βατομουριάς
θυμάρι
φιλύρα η καρδιόσχημος
φιλύρα
φιλύρα
είδος της οικογένειας
Ranunculaceae
φτελιά η λεία
ευρωπαϊκή λευκή φτελιά
φτελιά
μύρτιλο
λυγαριά
σφένδαμος ο ψευδοπλάτανος
αίλανθος
αγριοκερασιά
ακανθώδης ράχος
αμελάγχιο
δρυς των πυρηναίων
είδος ερυθρελάτης
είδος ιτιάς
είδος ιτιάς
είδος του γένους Dianthus
είδος του γένους Rhamnus
ίταμος
Ανεμώνη
Τριφύλλι
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