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Βιοποικιλότητα της Κύπρου 

Η Κύπρος  είναι  ένα  από  τα «θερμά  σημεία» 
(«Hotspot»)  βιοποικιλότητας  στη  Μεσόγειο. 
Η  τοποθεσία,  η  γεωμορφολογία,  η 
ποικιλότητα  των  ενδιαιτημάτων  και  η 
ποικιλία  στις  τοπικές  κλιματικές  συνθήκες, 
δημιούργησαν  μια  πλούσια  βιολογική 
ποικιλότητα,  η  οποία  απειλείται  στις  μέρες 
μας από τις κλιματικές αλλαγές.  

 

Η παρουσία μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών 
όσο  και  εντόμων  (  ̴6000  είδη)  καθιστά 
επιτακτική  την  ανάγκη  της  μελέτης  των 
επιπτώσεων  των  κλιματικών  αλλαγών  σε 
αυτά.  Σύμφωνα  με  διάφορες  επιστημονικές 
εκτιμήσεις  αναμένονται  σημαντικές  αλλαγές 
στο  εύρος  κατανομής  τους.  Σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί  το  γεγονός ότι πολλά είδη 
χλωρίδας  και  εντομοπανίδας  έχουν 
χρησιμοποιηθεί  ευρέως  για  την  επισήμανση 
αυτών των αλλαγών.  

Ερευνητικό Έργο 
ΠΕΝΕΚ/0609/34 

 
Το  ερευνητικό  έργο  επικεντρώθηκε  στην 
οικολογική  μελέτη  της  χλωρίδας,  των 
πεταλούδων  και  των  Ορθοπτέρων  του 
Εθνικού  Δασικού  Πάρκου  Τροόδους,  της 
προστατευόμενης  περιοχής Μαδαρής  καθώς 
και  της  ευρύτερης  περιοχής  της  επαρχίας 
Λεμεσού. Καταγράφηκαν τα χωρικά πρότυπα 
κατανομής  των  πιο  πάνω  ομάδων  και 
διερευνήθηκε  η  επίδραση  της  διαβάθμισης 
του υψομέτρου  (τοπική κλιματική μεταβολή) 
στην κατανομή τους στο νησί. 

 

Η  περιοχή  μελέτης  περιορίστηκε  στο 
νοτιοδυτικό  μέρος  της  Κύπρου  και  κάλυπτε 
έκταση  1800  τετρ.  χλμ.  Για  την  επιλογή  των 
δειγματοληπτικών  επιφανειών  καθορίστηκαν 
4 υψομετρικές ζώνες από 0 μέχρι 1952 μέτρα 
(διαφορετική  ζώνη  ανά  500  μέτρα)  και 
επιλέχθηκαν  συνολικά  60  δειγματοληπτικές 
επιφάνειες,  οι  οποίες  αντιπροσώπευαν  8 
διαφορετικούς  τύπους  ενδιαιτημάτων.  Σε 
αυτές  τις  επιφάνειες  πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες τα έτη 2011‐2013.  

Αποτελέσματα 

H  εξέταση  της  επίδρασης  της  υψομετρικής 
διαβάθμισης στον πλούτο των ειδών έγινε με 
την  ανάπτυξη  ποικίλων  στατιστικών 
μοντέλων.  Η  κατανομή  των  ειδών 
πεταλούδων  και  της  χλωρίδας  παρουσιάζει 
καμπυλωτή  συμπεριφορά  (hump‐shaped)  σε 
σχέση  με  το  υψόμετρο,  όπου  η  ενδιάμεση 
υψομετρική  ζώνη  είναι  πιο  πλούσια  σε 
αριθμό  ειδών.  Αυτό  το  πρότυπο  είναι  κοινό 
στις  μεσογειακές  ορεινές  περιοχές.  Στην 
περίπτωση  των  Ορθοπτέρων  παρατηρήθηκε 
εκθετική  μείωση  των  ειδών  με  την  αύξηση 
του  υψομέτρου.  Βρέθηκε  πως  το  υψόμετρο 
συσχετίζεται  σημαντικά  και  με  τις  τρεις 
βιολογικές  ομάδες.  Η  κατανόηση  αυτών  των  
προτύπων είναι σημαντική για την πρόβλεψη 
μελλοντικών  αλλαγών  στην  κατανομή  των 
ειδών  και  για  την  εφαρμογή  κατάλληλων 
διαχειριστικών μέτρων που αποσκοπούν στην 
προστασία και διατήρηση τους. 

 

 
 

 

Isophya mavromoustakisi 

Glaucopsyche paphos 

Βουνοκορφές της Μαδαρής


