Τρεμιθιά στην εκκλησία Χρυσοσώτηρος στον Δελίκηπο.
Terebinth tree at Chrysosotiros church, Delikipos.
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ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
TREE OF THE YEAR
Terebinth
Τρεμιθιά
Pistacia terebinthus

Pistacia terebinthus

Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους μέχρι 6 m, με
τεφροκάστανο φλοιό. Φύλλα κατ’ εναλλαγή, σύνθετα, πτερωτά,
περιττόληκτα ή αρτιόληκτα, 10-20 (-25) cm. Άνθη μονογενή, αρσενικά
και θηλυκά, διατεταγμένα σε φόβες στις μασχάλες των φύλλων.
Ανθίζει από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Καρπός αντωοειδής δρύπη
5-7 x 5 mm, κόκκινη στην αρχή, κυανοπράσινη κατά την ωρίμανση.
Ωριμάζει σταδιακά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Ιθαγενές
είδος της Κύπρου. Κοινό σε πετρώδεις πλαγιές, πευκοδάση και
θαμνώνες. Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών. Απαντά σε
διάφορες περιοχές: Ακάμας, Λυσός, οροσειρά Τροόδους, Άλασσα,
Αλαμινός, Κορμακίτης, Κυθρέα, Άγιος Αμβρόσιος Κερύνειας, Άρδανα,
Καρπασία, Δένεια - Κοκκινοτριμιθιά (υψόμετρο 0 – 1.500 m). Απαντά,
επίσης, σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Το επίθετο terebinthus
προέρχεται από την «τέρμινθο» που αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά
κείμενα.

Deciduous shrub or small tree up to 6 m high, with greyish-brown
bark. Leaves alternate, compound, imparipinnate or paripinnate 1020 (-25) cm. Flowers unisexual, male and female in axillary panicles.
Flowers occur in March to April. Fruit an obovate drupe, 5-7 x 5 mm,
at first red, bluish-green at maturity. Drupes ripen from September to
December. Indigenous to Cyprus, common on rocky mountainsides
and in pine forests, maquis and garique. It is locally common at
Akamas, Lysos, Troodos mountain range, Alassa, Alaminos, Kormakitis,
Kythrea, Agios Amvrosios (Keryneia), Ardana, Karpasia, Deneia Kokkinotrimithia (0 – 1.500 m alt.) It also occurs in the Mediterranean
countries.
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