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Πριν ξεκινήσουμε
για τη φύτευση στο πεδίο
Τι φοράμε
• ρούχα που θα μας κρατήσουν ζεστούς
• κατάλληλα παπούτσια, αν είναι δυνατόν
μποτάκια, για να μπορούμε να περπατάμε
άνετα στα κακοτράχαλα εδάφη
• καπέλο
Τα εργαλεία μας
Τα σκαπτικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για τη
φύτευση είναι αξίνα, τσάπα και φτυάρι.

Πώς φυτεύουμε

Τι φυτέψαμε
Κυπαρίσι

Cupressus sempervirens
Μεγάλο αειθαλές δέντρο, που στη Μήλο φτάνει και τα 25 μέτρα
ύψος. Ανήκει στην Τάξη των Κωνοφόρων και στην οικογένεια των
Κυπαρισιδών. Τα φύλλα του είναι μικρά βρακτιόμορφα και οι καρποί
του είναι κώνοι σχεδόν σφαιρικοί. Ο κορμός του Κυπαρισιού είναι
ευθυτενής, τα κλαδιά του είναι απλωτά και η κόμη του
πυραμιδοειδής. Υπάρχουν ποικιλίες που καλλιεργούνται από τον
άνθρωπο, που τα κλαδιά τους είναι όρθια και η κόμη τους σχεδόν
κυλινδρική. Στη Μήλο συναντάμε αυτοφυή τα κυπαρίσια από
τη ρεματιά του Αγίου Παντελεήμονα έως στου Ντασίφνου,
στις Τριάδες. Φαίνεται να είναι ανθεκτικό στους θαλασσινούς
ανέμους και στην ξηρασία.

Φίδα

Juniperus phoenicea

1) Με τα κατάλληλα εργαλεία σκάβουμε
ένα λάκκο σε ικανοποιητικό βάθος.
2) Τοποθετούμε κάθετα το νεαρό δεντράκι
με προσοχή, ώστε να μη σπάσει η «μπάλα»
χώματος του φυτού.
3) Γεμίζουμε το λάκκο με γόνιμο έδαφος ώστε
να καλυφθεί πλήρως η μπάλα χώματος του
φυτού και μετά πατάμε ελαφρά ώστε να
έρθει σε επαφή το γόνιμο έδαφος μας
με τη μπάλα του φυτού.
4) Με το σκαπτικό εργαλείο διαμορφώνουμε
αβαθύ λάκκο γύρω από το φυτό, ώστε να
συγκρατεί το νερό της βροχής.
5) Τέλος, ποτίζουμε με ικανοποιητική ποσότητα
νερού το νεαρό φυτό μας.

Πριν φύγουμε από το πεδίο
Μαζεύουμε τα εργαλεία μας και
φροντίζουμε να μην αφήσουμε σκουπίδια.

Μικρό δέντρο ή θάμνος που μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 9
με 10 μέτρα. Ανήκει όπως και το Κυπαρίσι στην Τάξη των
Κωνοφόρων και στην οικογένεια των Κυπαρισιδών. Τα φύλλα
του μοιάζουν με αυτά του κυπαρισιού και οι καρποί του είναι
μικροί καστανοκόκκινοι με λίγα σπέρματα. Η κόμη του έχει
συνήθως πυραμιδοειδή μορφή.
Φύεται σε όλη τη Μήλο και σε πολλές θέσεις δημιουργεί
όμορφες δασικές συστάδες.
Είναι πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία.

Βελανιδιά Ήμερη

Quercus ithaburensis ή macrolepis ή aegilops
Είναι το Ιερό δέντρο του Δία. Είναι Φυλλοβόλο και το ύψος του
φτάνει μέχρι 15 μέτρα. Αγαπάει πολύ το ηλιακό φως και αντέχει
πολύ στην ξηρασία. Τα φύλλα του μήκους 6 έως 10 εκατοστών
είναι αραιά χνουδωτά, δερματώδη, σκουροπράσινα από πάνω,
ανοικτοπράσινα από κάτω. Επίσης, είναι οδοντωτά με οδόντες
πολύ μυτερούς. Ο καρπός είναι βελανίδι που περιβάλλεται από
μεγάλο κύπελλο με μεγάλα μακρόστενα λέπια. Φύεται σε όλες τις
Κυκλάδες και πιστεύεται ότι φυόταν και στη Μήλο αλλά η πολύτιμη
ξυλεία του, για ναυπηγική, ξυλουργική, και κάρβουνο ήταν η αιτία
της εξαφάνισής του από τη Μήλο και τα περισσότερα από τα νησιά
των Κυκλάδων. Τα φυτά που υπάρχουν σήμερα έχουν αναπτυχθεί
από σπόρους που συλλέχθηκαν στη Σέριφο και την Πάρο.
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