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•Πολυετές , βολβώδες  φυτό ,κοσμητικό που ανήκει στην οικογένεια των Αμαρυλλίδων.  

•Έχει ύψος  γύρω  στα 40 cm και ριζικό σύστημα που φτάνει το 1,5 m.  

•Βγάζει τα φύλλα του τον χειμώνα , τα οποία το καλοκαίρι ξεραίνονται και τότε βγαίνουν μέσα από τη καυτή άμμο τα άνθη του: λευκά, αρωματικά και τεράστια με κίτρινους 

ανθήρες που κάθονται πολύ κομψά πάνω στους στήμονες. Τα άνθη ανοίγουν αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Αυτό ευνοεί  τις νυχτόβιες πεταλούδες, που έχει επιλέξει 

το φυτό για να κάνουν την επικονίαση. 

•Το φθινόπωρο θα βγουν οι καρποί του και όταν ανοίξουν (συνήθως στα μέσα του φθινοπώρου) πετάγονται μακριά τα σπόρια, μαύρα και πολύ ελαφριά ώστε να μπορούν 

να ταξιδεύσουν με τον αέρα και με τα κύματα σε κάθε ακρογιάλι που θα βρουν ιδανικές συνθήκες, ώστε να δημιουργήσουν, νέες αποικίες, επιτελώντας ένα πολύ 

σημαντικό οικολογικό καθήκον, να συγκρατούν την άμμο από τους ανέμους και να στολίζουν τις ακρογιαλιές μας. Αυτός είναι ένας από τους τρόπος πολλαπλασιασμού 

του (ο άλλος είναι με τους βολβούς).  

•Στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, περιγράφεται ως εγγύς  Απειλούμενο. Η ομάδα διαπίστωσε μερικούς παράγοντες που θέτουν το φυτό σε κίνδυνο, όπως 

αυτοκίνητα που προσεγγίζουν την περιοχή που φυτρώνει, η άγνοια των επισκεπτών που πολλές φορές το πατούν, το κόβουν ή το ξεριζώνουν, ο καθαρισμός της 

παραλίας με μηχανικά μέσα και η διάβρωση του εδάφους και πολλοί άλλοι παράγοντες που αποτελούν αιτίες να λιγοστεύουν με μεγάλη ταχύτητα οι πληθυσμοί του. 

Ενα νεαρό φυτό που κινδυνεύει να 
πατηθεί από αυτοκίνητα/ανθρώπους 

Πέρασμα για αυτοκίνητα προς την 
παραλία  εχει αποκόψει τον  
πληθυσμό στα δυο 

Νεαρά φυτά κινδυνεύουν να 
πατηθούνε από περαστικούς 

Διάβρωση του εδάφους 
καταστρεφει το χωρο βλάστησης  
του φυτού 

Αυτοκίνητα παρκάρουν στο 
χώρο  βλάστησης του φυτού. 

Βιβλιογραφία/Ιστοσελίδες: 
Το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου 

 

Χαρτογράφηση της περιοχής του πλυθησμού 
του φυτού στην Παραλία του Πύργου 
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Δεν ζητάω νερό, ούτε τροφή, απλά 
λίγο χώρο στην άμμο για να στολίζω 

και να δίνω άρωμα στις  παραλίες. 
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