
 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Δικτύου Μικρο-

Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο 

για τη Διατήρηση Ειδών και 

Οικοτόπων Προτεραιότητας 

PLANT-NET CY 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
LIFE08 NAT/CY/000453 

Η Τεχνική Αναφορά παρουσιάζει όλα τα επιστημονικά δεδομένα όπως 

προέκυψαν κατά το διάστημα των 3,5 ετών υλοποίησης των Δράσεων 

Διατήρησης του έργου PLANT-NET CY και αφορούν στα υπό μελέτη είδη και 

τύπους οικοτόπων. Επιπλέον, διαχωρίζει τις επιτυχημένες ενέργειες (δράσεις 

που είχαν θετικό αντίκτυπο στα υπό μελέτη είδη και οικοτόπους) από τις 

δράσεις που είχαν είτε αρνητικό, είτε κανένα (ουδέτερο) αντίκτυπο μετά την 

εφαρμογή τους. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές (αλλά και 

σε άλλους φορείς) της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα περιβάλλοντος να 

υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για τη διαχείριση των υπό μελέτη 

ειδών και οικοτόπων  μετά τη λήξη του έργου PLANT-NET CY. 
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PLANT-NET CY 
 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE+ 08 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 

2013. 

http://www.plantnet.org.cy/ 

 
 

 

     



 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Δάση Cedrus brevifolia  



 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη διατήρηση των υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπου υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Μικρο-

Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Τα ΜΑΦ είναι μικρές σε έκταση περιοχές (~20 ha) με μεγάλη χλωριδική αξία. Η 

προσέγγιση των ΜΑΦ αποσκοπεί στην προστασία επιλεγμένων τμημάτων των πληθυσμών ενδημικών, σπάνιων, 

και απειλούμενων ειδών, με την εγκατάσταση ενός συστήματος διαρκούς παρακολούθησης και την εφαρμογή 

στοχευμένων μέτρων για τη διατήρησή τους.  

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 στην Ισπανία και έκτοτε έχει εφαρμοσθεί 

με ιδιαίτερη επιτυχία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελλάδα, Σλοβενία και Βουλγαρία). Σήμερα 

τα ΜΑΦ, πέραν από περιοχές διατήρησης ειδών χλωρίδας, αποτελούν χώρους προσέλκυσης επιστημόνων, 

σχολείων και άλλων επισκεπτών.  

Η εγκατάσταση του δικτύου των ΜΑΦ στην Κύπρο έγινε εντός τεσσάρων περιοχών του Ευρωπαϊκού δικτύου 

προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000»:  

 «Περιοχή Μιτσερού»,  

 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (εγκαταστάθηκαν 2 ΜΑΦ) 

 «Χερσόνησος Ακάμα» και  

 «Περιοχή Ασγάτας». 

 



 

 

        * Arabis kennedyae 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η A. kennedyae (Εικόνα 1) είναι 

μονοετής ή διετής όρθια πόα 

ύψους έως 35 cm. Τα φύλλα της 

βάσης σχηματίζουν ρόδακα και 

είναι οδοντωτά, ενώ τα ανώτερα 

είναι μικρότερα, επάλληλα, με 

αραιό αστεροειδές τρίχωμα, 

μήκους έως 6 cm. Τα άνθη είναι 

μικρά και δυσδιάκριτα, λευκά και 

σχηματίζουν βότρεις. Ο καρπός 

είναι κέρας, μήκους 25-40 mm και 

πλάτους 1,5 mm, ευθύς ή ελαφρά 

κυρτωμένος. Κάθε κέρας περιέχει 

κατά μέσο όρο 25 καφέ σπέρματα, 

τοποθετημένα σε μονές σειρές, 

μεγέθους μόλις 1,3x1 mm και 

μάζας κατά μέσο όρο 0,18 mg. 

 

Το ΜΑΦ του είδους *Arabis kennedyae (15,8 ha) ορίστηκε στην περιοχή 

Τρίπυλος (823 ha), μαζί με τον τύπο οικοτόπου *9590 Δάση Cedrus 

brevifolia. Πρόκειται για περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο «Νatura 2000» 

(Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος - CY2000008). Ανήκει στο Κρατικό Δάσος 

Πάφου και έχει χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης 

(Nature Reserve) με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 24.524 

στις 18 Μαΐου 1984. Αποτελεί, επίσης, Σημαντική Περιοχή για τα 

Πουλιά (IBA), όπως και το υπόλοιπο Δάσος Πάφου. 

Κατά την παρακολούθηση στο πλαίσιο του Έργου έχουν εντοπισθεί δύο 

νέες συστάδες (AR31 και ΑR37). Ο αριθμός ατόμων A. kennedyae ανά 

συστάδα και ανά έτος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στις συστάδες 

AR32-ΑR34 δεν έχουν εντοπισθεί καθόλου άτομα κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης, παρόλο που οι συστάδες αυτές είναι γνωστές από τη 

βιβλιογραφία. Το στοιχείο αυτό δεν υποδηλώνει ότι έχει εξαφανιστεί το 

είδος από τις συγκεκριμένες συστάδες. Η A. kennedyae είναι μονοετές ή 

διετές είδος και ενδέχεται να επανεμφανιστεί σε κατοπινό στάδιο.  

Η πυκνότητα των ατόμων A. kennedyae στις συστάδες υπολογίστηκε σε 

20 άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο, μέσω της εγκατάστασης 10 τυχαίων, 

μόνιμων, επιφανειών παρακολούθησης 1x1 m. 

 

Η A. kennedyae είναι ενδημική 

στην Κύπρο και έχει βρεθεί σε 

τέσσερις μόνο θέσεις που 

αντιστοιχούν σε τέσσερις 

υποπληθυσμούς στην οροσειρά 

του Τροόδους, όλες εντός 

περιοχών του Δικτύου «Natura 

2000» και σε υψόμετρο από 1236-

1886 m. 

 

Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων Arabis kennedyae ανά συστάδα στον Τρίπυλο. 

Εικόνα 1. Arabis kennedyae. 

Μέσα από την εγκατάσταση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών 

επιβεβαιώθηκε η παρουσία της A. kennedyae σε ανοίγματα δάσους 

Cedrus brevifolia (θέσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από πλήρως 

κλειστή κόμη κέδρων), αλλά όχι σε θέσεις με Pinus brutia. Κοινό 

χαρακτηριστικό των θέσεων εξάπλωσής της είναι το πετρώδες 

υπόστρωμα και τα ανοίγματα βλάστησης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

για την προτίμηση του είδους σε «διαταραγμένες θέσεις».  



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη βάση αυτού, πραγματοποιήθηκε συλλογή 

σπερμάτων από άτομα A. kennedyae της περιοχής 

Τριπύλου, φύτρωση των σπερμάτων στο εργαστήριο 

και ανάπτυξη νεαρών φυτών σε φυτώριο του 

Τμήματος Δασών (Εικόνα 2).  

Κατά τα έτη 2012 και 2013 πραγματοποιήθηκε 

εμπλουτισμός του υποπληθυσμού στον Τρίπυλο. 

μέσω διασποράς σπερμάτων και φυτεύσεων σε 

επιλεγμένες συστάδες της A. kennedyae. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στην αποκατάσταση θέσεων (π.χ. 

θέσεις AR33 και AR34), στις οποίες δεν 

παρατηρήθηκαν άτομα A. kennedyae τα τελευταία 

έτη (inter situ διατήρηση). Έχουν διασπαρθεί 

συνολικά 7000 σπέρματα, από τα οποία έχουν 

προκύψει 93 νέα φυτά και έχουν φυτευτεί 100 φυτά 

A. kennedyae από τα οποία έχουν επιβιώσει τα 29. 

Η εγκατάσταση των νεαρών φυτών (Εικόνα 3) 

πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους: 

Δεκέμβριο και Απρίλιο. Τα αποτελέσματα (επιβίωση 

φυτών) κατέδειξαν ως καταλληλότερη περίοδο το 

μήνα Δεκέμβριο. Τα φυτά κατάφεραν να επιβιώσουν 

κατά τη δυσμενή περίοδο του χειμώνα και να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ευκολότερα σε 

σχέση με τα φυτά που φυτεύτηκαν κατά την άνοιξη (in 

situ διατήρηση). Επιπρόσθετα, φυτά A. kennedyae 

εγκαταστάθηκαν στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους 

(Εικόνα 5), ως μέτρο ex situ διατήρησης. 

Μέρος των σπερμάτων που συλλέχθηκαν 

αποθηκεύτηκαν στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού 

Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και στην 

Τράπεζα Σπερμάτων του Πανεπιστημίου Frederick (ex 

situ διατήρηση). 

Ένα πιλοτικό μέτρο που εφαρμόσθηκε, μη έχοντας 

τελικά τα επιθυμητά αποτελέσματα, ήταν η λίπανση 

επιλεγμένων αρτιβλάστων A. kennedyae (Εικόνα 4). Τα 

φυτά που λιπάνθηκαν με γενικό λίπασμα 20:20:20 δεν 

παρουσίασαν οποιαδήποτε αύξηση ως προς τα φυτά 

μάρτυρες, ούτε και ως προς τη Σχετική 

Αναπαραγωγική Επιτυχία (ΣΑΕ). 

 

Εικόνα 2. Ανάπτυξη φυτών στο φυτώριο. 

Εικόνα 3. Φύτευση αρτιβλάστων στο πεδίο. 

Εικόνα 4. Λίπανση – πότισμα φυσικών αρτιβλάστων. 

Εικόνα 5. Φύτευση νεαρών φυτών σε βοτανικό κήπο. 



 

 

       * Astragalus macrocarpus   

        subsp. lefkarensis 
 

 

 

 

 

 

 

Ο A. macrocarpus subsp. 

lefkarensis (Εικόνα 6) είναι όρθια 

πολυετής πόα, ύψους έως 100 cm. 

Οι βλαστοί του έχουν πυκνό, 

μακρύ και αργυρό τρίχωμα. Τα 

φύλλα έχουν μακριές τρίχες, είναι 

πτερωτά, στη βάση σχετικά μικρά 

και τα ανώτερα μεγαλύτερα. 

Φέρει πυκνές ταξιανθίες, 

βοτρυοειδείς, σχεδόν επιφυείς, με 

3-9 ζυγόμορφα άνθη, χρώματος 

κίτρινου. Ο καρπός είναι 

χέδρωπας, διογκωμένος, με οξύ 

και ευθύ ράμφος. Το περικάρπιό 

του είναι φελλώδες ή σπογγώδες, 

χρώματος βαθυκόκκινου. Κάθε 

χέδρωπας περιέχει κατά μέσο όρο 

τέσσερα σπέρματα συμπιεσμένα, 

νεφροειδούς σχήματος, 

διαστάσεων 6x5 mm και μάζας 

κατά μέσο όρο 32,8-43,6 mg. 

Το ΜΑΦ του υποείδους *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis (2,7 

ha) ορίστηκε στην «Περιοχή Ασγάτας». Πρόκειται για περιοχή (106 ha) 

ενταγμένη στο Δίκτυο «Natura 2000» (CY5000007). Η περιοχή βρίσκεται 

μεταξύ των χωριών Καλαβασός και Ασγάτα, στο ανατολικότερο σημείο 

της επαρχίας Λεμεσού. O δρόμος που συνδέει τα δύο χωριά αποτελεί 

το νότιο όριο της περιοχής. Τα άλλα όρια της περιοχής είναι 

δευτερεύοντες δρόμοι. Σχεδόν όλη η περιοχή καλύπτεται από φυσικούς 

οικοτόπους. Μέρος της περιοχής (46%) είναι δημόσια γη, ενώ η 

υπόλοιπη (54%) είναι ιδιωτική γη.  

Η εκτίμηση της τάσης του υποπληθυσμού του υποείδους στο ΜΑΦ 

έγινε με την εγκατάσταση τριών μόνιμων επιφανειών παρακολούθησης 

(Πίνακας 2). Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο αριθμός 

των ατόμων A. macrocarpus subsp. lefkarensis σε κάθε επιφάνεια έχει 

παραμένει σταθερός, στοιχείο που ενδεχομένως αντανακλάται στο 

συνολικό υποπληθυσμό του είδους στην Ασγάτα. 

 

 

Ο Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis είναι ενδημικό taxon της Κύπρου και έχει βρεθεί σε έξι θέσεις που 

αντιστοιχούν σε έξι υποπληθυσμούς: Πάνω Λεύκαρα, Ασγάτα, Κελοκέδαρα, Αλαμινό, Κολώνη και κοντά στον 

Κορμακίτη, σε υψόμετρο από 75 έως 700 m. 

Εικόνα 6. Astragalus macrocarpus 
subsp. lefkarensis. 

Η Σχετική Αναπαραγωγική Επιτυχία (ΣΑΕ) του υποείδους ήταν 

εξαιρετικά χαμηλή (0,01-0,03%). Το ποσοστό των ανθέων που έδιναν 

καρπούς ήταν μόνο 3,6% (μέσος όρος τριών ετών), ενώ ταυτόχρονα το 

ποσοστό γερών σπερμάτων ήταν μόλις 21% (μέσος όρος τριών ετών). 

Μέρος των σπερμάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή νέων 

φυτών. Τα υπόλοιπα σπέρματα αποθηκεύτηκαν στην Εθνική Τράπεζα 

Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και στην Τράπεζα 

Σπερμάτων του Πανεπιστημίου Frederick (ex situ διατήρηση). 

  

Πίνακας 2. Αριθμός ατόμων Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 
ανά επιφάνεια στην Ασγάτα. 

 

 



 

          
 

 

 

 

 

 

Το χαμηλό ποσοστό ΣΑΕ που παρατηρείται στο 
υποείδος A. macrocarpus subsp. lefkarensis 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μεγάλο ποσοστό των 
ανθέων που αποβάλλονται. Η αυξημένη αποβολή 
ανθέων, ενδεχομένως να οφείλεται στη χαμηλή 
επισκεψιμότητα από τους επικονιαστές, η οποία 
πιθανό να οφείλεται είτε στον περιορισμένο αριθμό 
επικονιαστών, είτε στην ψηλή/ πυκνή βλάστηση που 
καθιστά τα ανθισμένα φυτά μη ορατά στους 
επικονιαστές, ή και στους δύο αυτούς παράγοντες.  
Tο συμπέρασμα αυτό εξήχθηκε μέσα από τα 
αποτελέσματα μιας σειράς άλλων δράσεων 
διαχείρισης που εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο 
υποείδος, στο πλαίσιο της Δράσης Γ4 του Έργου 
(μικρής κλίμακας αραίωση και τροποποίηση του 
αναγλύφου, λίπανση με γενικό λίπασμα 20:20:20, 
περίφραξη για αποκλεισμό από τους επικονιαστές 
[Εικόνα 9], τεχνητή επικονίαση [Εικόνα 8], παροχή 
νερού κλπ) και τα οποία δεν είχαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Η χαμηλή ΣΑΕ περιορίζεται σε ακόμη 
χαμηλότερες τιμές, λόγω της αυξημένης προσβολής 
των σπερμάτων από ένα σπάνιο έντομο. Έτσι, η ΣΑΕ 
από 0,01-0,03% που ήταν, διορθώνεται σε 0,001-
0,008% μετά και την αφαίρεση των προσβεβλημένων 
σπερμάτων. Το έντομο αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο 
του έργου, ως το είδος Βruchidius plagiatus. Το 
θηλυκό έντομο εναποθέτει τα αυγά του στους 
λοβούς της ωοθήκης όταν ο καρπός είναι ακόμα 
πράσινος (ανώριμος). Οι προνύμφες τρέφονται 
αρχικά εσωτερικά και μετά εξωτερικά με 2-3 
σπέρματα. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους, 
κάθε προνύμφη υφαίνει ένα άσπρο κουκούλι στο 
εσωτερικό του καρπού και τελικά το ενήλικο άτομο 
εγκαταλείπει τον καρπό μέσα από μια τρύπα που 
δημιουργεί στο τοίχωμά του. 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός του 
ΜΑΦ (in situ διατήρηση) με φυτεύσεις νεαρών 
φυτών του συγκεκριμένου υποείδους (Εικόνα 7). 
Φυτεύσεις έγιναν και στο Δασοβοτανικό Κήπο 
Αθαλάσσας για σκοπούς ex situ διατήρησης (Εικόνα 
10). 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Φύτευση αρτιβλάστων στο πεδίο. 

Εικόνα 8. Τεχνητή επικονίαση ανθέων. 

 

Εικόνα 9. Επιλεκτική περίφραξη. 

 

Εικόνα 10. Φύτευση νεαρών φυτών σε βοτανικό κήπο. 

 

 



 

 

       * Centaurea akamantis 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΜΑΦ του είδους *Centaurea akamantis (17,3 ha) ορίστηκε στο 

Φαράγγι του Άβακα. Πρόκειται για φαράγγι τύπου Κάνυον, πολύ στενό, 

με ύψος που φτάνει τα 30 m και μήκος περίπου 3 km. Χρειάστηκε 90 

εκατομμύρια έτη για να πάρει τη σημερινή του μορφή και φιλοξενεί 

μια πλούσια χλωρίδα και πανίδα, συμπεριλαμβανομένου του φυτικού 

είδους προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ C. akamantis. 

Η καταμέτρηση των ατόμων C. akamantis για τέσσερα συνεχή έτη 

κατέδειξε ότι ο υποπληθυσμός του είδους στο Φαράγγι του Άβακα 

είναι σταθερός (Πίνακας 3). Οι μετρήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά 

ανά χαρτογραφημένο πολύγωνο της C. akamantis. Η μοναδική 

περίπτωση που φαίνεται να παρουσιάζει πρόβλημα, αφορά στο 

πολύγωνο 5, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό όριο του ΜΑΦ. 

Ο αριθμός ατόμων στο συγκεκριμένο πολύγωνο παρουσιάζει σταθερή 

μείωση. Σημειώνεται ότι, το πολύγωνο αυτό βρίσκεται εκτεθειμένο σε 

έντονη ηλιακή ακτινοβολία κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, 

ενδεχομένως και σε πολύ χαμηλή υγρασία. 

Η μελέτη της ανθοφορίας κατέδειξε ότι κατά το 2011, σε ποσοστό 

24,6% των ταξιανθιών δεν έχει γίνει επικονίαση. Από το 75,4% των 

ταξιανθιών που καρπόδεσαν, το 61,2% των γόνιμων ανθιδίων κάθε 

ταξιανθίας έδωσε καρπό (αχαίνιο). Κατά το 2012, το ποσοστό των 

ταξιανθιών που δεν επικονιάστηκαν ήταν 19,6%. Από το 80,4% των 

ταξιανθιών που καρπόδεσαν, μόνο το 35,3% των γόνιμων ανθιδίων 

κάθε ταξιανθίας έδωσε καρπό. Τα συνολικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 

Η C. akamantis (Εικόνα 11) είναι 

όρθια πολυετής πόα, ύψους έως 

70 cm. Πρόκειται για ημίθαμνο με 

κρεμασμένους ή ημιόρθιους 

βλαστούς μήκους 40-60 cm. Τα 

φύλλα της βάσης φύονται κατ’ 

εναλλαγή, απλά, παχιά, 

τεφροπράσινα με πυκνό λευκό ή 

φαιό τρίχωμα. Τα άνθη είναι 

σωληνοειδή, πορφυρόχρωμα έως 

ρόδινα. Ο καρπός είναι κεφάλιο. 

Κάθε κεφάλιο περιέχει 5-20 

σπέρματα (αχαίνια), μήκους 3,5-4 

(-5) mm και μάζας κατά μέσο όρο 

3,0±0,1 mg. 

 
Εικόνα 11. Centaurea akamantis. 

Η C. akamantis είναι ενδημικό 

φυτό της Κύπρου και έχει βρεθεί 

σε 3 μόνο θέσεις στον Ακάμα: στο 

Φαράγγι του Άβακα, στο Αργάκι 

των Κούφων και στο Αργάκι της 

Φαλκωνιάς στον ποταμό Άσπρο, 

σε υψόμετρο από 70 έως 100 m. 

 

Πίνακας 3. Μέγεθος υποπληθυσμού Centaurea akamantis στο Φαράγγι 
του Άβακα, ανά χαρτογραφημένο πολύγωνο. 

 

 

Πίνακας 4. Ανθοφορία-καρποφορία σε επιλεγμένα άτομα Centaurea 
akamantis. 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο δημιουργίας χάρτη καταλληλότητας 

ενδιαιτήματος της C. akamantis, πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση για τους παράγοντες: υψόμετρο, 

έκθεση, κλίση, σχισμή (οριζόντια ή κάθετη), 

υγρασία (υψηλή, μέτρια, περιορισμένη), σκίαση και 

παρουσία χώματος στη σχισμή σε 125 τυχαία 

επιλεγμένα σημεία, τόσο στο Φαράγγι του Άβακα 

όσο και στο Αργάκι των Κούφων. Η ανάλυση RDA 

(CANOCO) ανέδειξε ως στατιστικά σημαντικούς 

παράγοντες την κλίση του υποστρώματος, το 

υψόμετρο, την παρουσία χώματος στις σχισμές και 

το είδος των σχισμών (κάθετες ή οριζόντιες). Η C. 

akamantis σχετίζεται ελάχιστα θετικά με τους τρεις 

πρώτους παράγοντες, ενώ δεν εξαρτάται από το 

είδος της σχισμής (Εικόνα 14). Μεγαλύτερη 

συσχέτιση και βαρύτητα έχει, όπως είναι 

αναμενόμενο, η παρουσία χώματος στις σχισμές, η 

οποία εξασφαλίζει το κατάλληλο υπόστρωμα πάνω 

στο οποίο θα φυτρώσουν τα σπέρματα της C. 

akamantis. Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτέλεσε 

οδηγό στην προσπάθεια ενίσχυσης του πληθυσμού 

του είδους μέσω διασποράς των σπερμάτων σε 

επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία εγκατάστασης των 

αρτιβλάστων. Πέραν των 50 αρτιβλάστων 

επιβίωσαν στα τοιχώματα του φαραγγιού, τα οποία 

μέχρι τη λήξη του προγράμματος δεν είχαν φτάσει 

στο ενήλικο στάδιο. Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός του 

υποπληθυσμού της C. akamantis (in situ διατήρηση) 

με φυτεύσεις νεαρών φυτών (Εικόνα 12). Από τα 

160 φυτά που φυτεύτηκαν επιβίωσαν τα 28, 

δηλαδή 17,5%· ποσοστό πολύ σημαντικό σε 

προσπάθειες ενίσχυσης ενός υποπληθυσμού. 

Φυτεύσεις έγιναν στο Βοτανικό Κήπο Ακάμα και στο 

Δασοβοτανικό Κήπο Αθαλάσσας για σκοπούς ex situ 

διατήρησης (Εικόνα 13). 

Επίσης, συλλέχθηκαν σπέρματα για αποθήκευση 

στην Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού του 

Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και στην Τράπεζα 

Σπερμάτων του Πανεπιστημίου Frederick (ex situ 

διατήρηση). 
 

 

Εικόνα 12. Φύτευση νεαρών φυτών στο Φαράγγι του 
Άβακα 

Εικόνα 13. Φύτευση νεαρών φυτών σε βοτανικό κήπο. 

Εικόνα 14. Διάγραμμα RDA ανάλυσης. Πράσινο χρώμα: 
όλες οι θέσεις στις οποίες υπάρχουν φυτά Centaurea 
akamantis, τόσο στο Φαράγγι του Άβακα όσο και στο 
Αργάκι των Κούφων. Μωβ χρώμα: θέσεις στις οποίες 
υπάρχει χώμα στις σχισμές. Πορτοκαλί χρώμα: θέσεις 
στις οποίες δεν υπάρχει χώμα στις σχισμές. 



 

 

        * Ophrys kotschyi 

 

 

 

 

 

 

Η O. kotschyi (Εικόνα 15) είναι 

όρθια, πολυετής, εύρωστη πόα 

ύψους 10-30 cm με σφαιρικούς ή 

ωοειδείς κονδύλους. Έχει 3-6 

φύλλα, ελλειπτικά έως λογχοειδή, 

τα περισσότερα παράρριζα σε 

μορφή ρόδακα. Τα άνθη (3-10) 

φέρουν 3 πέταλα ελαιοπράσινα με 

κοκκινωπή απόχρωση. Ο καρπός 

είναι κάψα και φέρει εκατοντάδες 

μικροσκοπικά σπέρματα. 

 

Η O. kotschyi είναι ενδημική στην 

Κύπρο και έχει εντοπιστεί σε 

αρκετά σημεία του νησιού 

(τουλάχιστον 30 θέσεις), από την 

περιοχή της Λευκωσίας και τις 

Αλυκές Λάρνακας μέχρι τον 

Ακάμα, και στο κατεχόμενο τμήμα 

της Κύπρου. Το μεγαλύτερο τμήμα 

του πληθυσμού της βρίσκεται σε 

ιδιωτική γη. Μικρότερο τμήμα του 

πληθυσμού βρίσκεται εντός 

προστατευόμενων περιοχών 

(όπως περιοχές του Δικτύου 

«Natura 2000»). 

Το ΜΑΦ του είδους *Ophrys kotschyi (2,8 ha), ορίστηκε στην «Περιοχή 

Μιτσερού» (608 ha), η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο «Νatura 

2000» (CY2000003). Η περιοχή του Μιτσερού βρίσκεται 28 km 

νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και περιβάλλεται από τα χωριά Αγροκηπιά 

στα ανατολικά, Μιτσερό στα νότια και Κάτω Μονή στα δυτικά και τα 

λατομεία Μιτσερού στα βόρεια. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής 

καλύπτεται από φυσική βλάστηση (90%). 

Τα άτομα του είδους O. kotschyi εντός του ΜΑΦ  Μιτσερού 

καταμετρήθηκαν για τέσσερα συνεχή έτη (Πίνακας 5). Η διαφορά στον 

αριθμό των ατόμων φαίνεται να εντοπίζεται στο γεγονός ότι ορισμένα 

άτομα της O. kotschyi παραμένουν ληθαργικά, δηλαδή δεν εμφανίζεται 

το υπέργειό τους μέρος (ανθοφόρο στέλεχος) σε κάθε βλαστητική 

περίοδο. Το συγκεκριμένο στοιχείο υποστηρίζεται από την 

παρακολούθηση 102 φυτών O. kotschyi για τέσσερα συνεχή έτη.  

Εικόνα 15. Ophrys kotschyi. 

Η εκτίμηση του μεγέθους του υποπληθυσμού στο ΜΑΦ 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση: 

Υποπληθυσμός = Αρ. Ατόμων 2011 + (α x Αρ. Ατόμων 2010) + β,  

Όπου:  

α= το ποσοστό των ατόμων που δεν εμφανίστηκαν κατά το 2011 και β= 

ο αριθμός των ατόμων που πρωτοεμφανίστηκαν το 2012. 

Κατά το 2011 δεν εμφανίστηκαν 39 φυτά από τα 102 που είχαν 

σημανθεί το 2010 και κατά το 2012 πρωτοεμφανίστηκαν 86 άτομα O. 

kotschyi. Επομένως, σύμφωνα με την πιο πάνω σχέση το μέγεθος του 

υποπληθυσμού είναι: 

Υποπληθυσμός = 647 + (0,38 x 365) + 86 = 872 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Μέγεθος υποπληθυσμού Ophrys kotschyi στο ΜΑΦ Μιτσερού. 

Η O. kotschyi εντοπίζεται ως επί το πλείστο στην κοίτη του ρυακιού του 

ΜΑΦ και λιγότερο συχνά στις όχθες και τα πρανή. Στην κοίτη του 

αργακιού είναι έντονη η παρουσία ποωδών ειδών (κυρίως μονοετή 

taxa και ορισμένα βολβόφυτα), αλλά και ημισφαιρικών ημίθαμνων 

(φρύγανα). 



 

          
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Η σήμανση 34 φυτών O. kotschyi κατά το έτος 2010 

και 69 φυτών κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 

κατέδειξε πολύ χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά 

καρπόδεσης (Εικόνα 17) κατά τη διαδικασία 

φυσικής επικονίασης. Η αύξηση του ποσοστού της 

εγγενούς αναπαραγωγής επιτεύχθηκε μέσα από 

διαδικασίες τεχνητής επικονίασης (αυτοεπικονίαση 

και σταυρωτή επικονίαση – Εικόνα 16). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 6. Η τεχνητή επικονίαση θεωρήθηκε ως ένα 

απόλυτα επιτυχές μέτρο διατήρησης του είδους, 

αφού το ποσοστό επιτυχίας, κατά μέσο όρο στο 

διάστημα των τεσσάρων ετών, ήταν πάνω από 80%. 

 

 

Πίνακας 6. Τεχνητή επικονίαση Ophrys kotschyi. 

Εικόνα 16. Τεχνητή επικονίαση Ophrys kotschyi. 

 

Εικόνα 17. Κάψες Ophrys kotschyi. 

 

 

Εικόνα 18. Φυτρωμένα σπέρματα Ophrys kotschyi. 

 

Εικόνα 19. Αρτίβλαστα Ophrys kotschyi. 

 

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε πρωτόκολλο 

φύτρωσης των σπερμάτων της O. kotschyi (Εικόνα 

17) και παραγωγής αρτιβλάστων (Εικόνα 18). Η 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 

πλαίσιο του έργου PLANT-NET CY με πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

 

 

 



 

 

         *  9590 - Δάση Cedrus brevifolia 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κέδρος της Κύπρου (Εικόνα 21) 

είναι ένα αειθαλές, κωνοφόρο - 

ρητινοφόρο δέντρο, μόνοικο (ή 

δίοικο), ύψους έως 30 m. Οι 

βελόνες φέρονται σπειροειδώς 

στα μακροκλάδια και σε δέσμες 

στα βραχυκλάδια, διαστάσεων 15 

x 1,5-2 mm. Φέρει μονογενή άνθη: 

οι αρσενικοί κώνοι είναι 

κυλινδρικοί και ωχροκαστανοί, 

ενώ οι θηλυκοί ερυθροί. Ο καρπός 

είναι ξυλώδης, σχήματος 

βαρελοειδούς κώνου και 

διαστάσεων 8x5 cm. Οι κώνοι 

διαλύονται μετά την ωρίμανσή 

τους, ελευθερώνοντας τα 

σπέρματα. Τα σπέρματα έχουν 

αχλαδοειδές - γωνιώδες σχήμα, 

χρώμα καστανό και πτερύγιο με 

πλατιά κορυφή. 

Το ΜΑΦ του τύπου οικοτόπου *9590 Δάση Cedrus brevifolia (15,8 ha) 

ορίστηκε στην περιοχή Τρίπυλος (823 ha) και συγκεκριμένα εντός της 

Κοιλάδας των Κέδρων (CY2000008), μαζί με το είδος *Arabis 

kennedyae.  

Ο κύριος πληθυσμός του κέδρου εντοπίζεται στην περιοχή Τριπύλου, 

όπου καταλαμβάνει την περιοχή της κορυφής, αλλά μικρότεροι 

υποπληθυσμοί απαντούν και στις γύρω περιοχές, όπως στους 

«Μαύρους Γκρεμούς», στο «Σελλάδι της Ελιάς», στον «Έξω Μύλο» και 

στην Τσακκίστρα (υψόμετρο 900-1400 m). Το είδος C. brevifolia 

σχηματίζει αμιγή και μικτά δάση με την P. brutia και την Q. alnifolia. Τα 

αμιγή δάση κέδρου καλύπτουν έκταση 86 ha (135 άτομα/ha) και τα 

μικτά δάση με την P. brutia 113 ha (37 άτομα κέδρου/ha). Στον 

υπόροφο εμφανίζεται κυρίως το είδος Q. alnifolia. 

Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκε ακριβής χαρτογράφηση της 

εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 9590 εντός του ΜΑΦ. Έχουν 

αναγνωριστεί τέσσερις μορφές οικοτόπων, εκ των οποίων οι δύο είναι 

αμιγείς τύποι οικοτόπων και οι δύο σε μίξη: 

• Δάση Cedrus brevifolia (*9590): 81.254 m2 

• Δάση Cedrus brevifolia και Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη 

πεύκης της Μεσογείου (*9590 + 9540): 15.258 m2 

• Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκης της Μεσογείου με 

Θαμνώνες και Δασικές Συστάδες Quercus alnifolia (9540 + *9390): 

45.220 m2 

• Θαμνώνες και Δασικές Συστάδες Quercus alnifolia (*9390): 16.216 

m2. 

Η μελέτη του αναπαραγωγικού δυναμικού στο κέδρο 

πραγματοποιήθηκε με την καταμέτρηση των ώριμων κώνων από 30 

αναπαραγωγικά άτομα C. brevifolia, ανά έξι σε κάθε μία από τις πέντε 

μόνιμες επιφάνειες παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν. Σε 

συνδυασμό με την καταμέτρηση των κώνων λήφθηκαν στοιχεία για το 

ύψος, την ηλικία, τη στηθιαία διάμετρο και την εδαφοκάλυψη κόμης. 

Επιπλέον, λήφθηκαν δείγματα αυξητικών δακτυλίων για τον 

προσδιορισμό της ηλικίας των μαρκαρισμένων κέδρων (Εικόνα 22).  

 

 

Τα Δάση Cedrus brevifolia είναι 

οικότοπος προτεραιότητας, 

ενδημικός στην Κύπρο (Εικόνα 20), 

με χαρακτηριστικό είδος το Cedrus 

brevifolia. 

 
Εικόνα 20. Δάση Cedrus brevifolia. 

Εικόνα 21. Δέντρα Cedrus brevifolia. 



 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Για τον υπολογισμό της ετήσιας σπερματικής 

βροχής (seed rain) χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος 

τύπος: 

SR = c s d / 10000, 

όπου SR η σπερματική βροχή (σπέρματα/m2),   

c ο μέσος αριθμός κώνων ανά δένδρο = 28,7+7,03,  

s ο μέσος αριθμός ώριμων, γερών (sound) 

σπερμάτων ανά κώνο = 92,2+2,80 και  

d η πυκνότητα (κορμοί/ha) = 375. 

Με βάση τις παραπάνω τιμές υπολογίζεται ότι η 

σπερματική βροχή ισούται με: SR=99,2 

σπέρματα/m2. 

Τα σπέρματα που εξήχθησαν από τους κώνους που 

συλλέχθηκαν αποθηκεύτηκαν στην Εθνική Τράπεζα 

Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών 

Ερευνών και στην Τράπεζα Σπερμάτων του 

Πανεπιστημίου Frederick (ex situ διατήρηση). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22. Λήψη δείγματος αυξητικών δακτυλίων. 

 

Εικόνα 25. Παροχή νερού σε αρτίβλαστα κέδρου 
κατά τη δυσμενή περίοδο του καλοκαιριού. 
 

Εικόνα 24. Φύτευση αρτιβλάστων Cedrus brevifolia. 

 

Εικόνα 23. Συλλογή κώνων Cedrus brevifolia. 

 

 

Στο πλαίσιο εκτίμησης της ενδεχόμενης δυσμενούς 

επίδρασης λειχήνων που προσβάλλουν το κέδρο, 

καταγράφηκε το ποσοστό  κάλυψης του κορμού 

από λειχήνες σε συγκεκριμένα δέντρα (20), στην 

αρχή και στο τέλος του Έργου. Σύμφωνα με το 

παραπάνω διάγραμμα, το 65% των ατόμων αυτών 

παρουσίασε αύξηση στην κάλυψη από λειχήνες 

μέσα σε τρία έτη. Εντούτοις, στο διάστημα αυτό δεν 

παρατηρήθηκαν νεκρώσεις στα συγκεκριμένα 

κέδρα. Αναμένεται, μέσω της παρακολούθησης από 

το Τμήμα Δασών κατά το επόμενα έτη, να 

καταγραφεί η πορεία/εξέλιξη των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός του 

πληθυσμού με φυτεύσεις αρτιβλάστων και παροχή 

νερού σε φυσικά αρτίβλαστα κατά τη δυσμενή 

περίοδο του καλοκαιριού. 

 



 

 

         * 9390 - Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia 

          
 

 

 

 

 

 

Οι Θαμνώνες και Δασικές 

Συστάδες της Quercus alnifolia 

είναι οικότοπος προτεραιότητας, 

ενδημικός στην Κύπρο (Εικόνα 26). 

Το χαρακτηριστικό και κυρίαρχο 

είδος είναι η Quercus alnifolia. 

 
Εικόνα 26. Θαμνώνες και Δασικές 
συστάδες της Quercus alnifolia. 

Η Q. alnifolia (Λατζιά) είναι αειθαλής ψηλός θάμνος ή μικρό δέντρο, με πλατιά κόμη, ύψους μέχρι 10 m. Φέρει 

φύλλα κατ’ εναλλαγή, απλά, βαθιά ή ελαφρά πριονωτά, δερματώδη με ωοειδές έλασμα, με επίμηκες, αντωοειδές 

ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα, διαστάσεων 1,5-6x1-5 cm. Η πάνω επιφάνεια των φύλλων έχει λαμπερό σκούρο 

πράσινο χρώμα, ενώ η κάτω χρυσοειδές χρώμα (φέρει πυκνές χρυσοειδείς ή πρασινωπές τρίχες). Το λογότυπο 

του παρόντος έργου παρουσιάζει τη χαρακτηριστική κάτω επιφάνεια ενός φύλλου Λατζιάς (Εικόνα 27). Τα άνθη 

είναι μονογενή: οι αρσενικοί ίουλοι είναι απλωτοί ή κρεμάμενοι, κατά ομάδες στις παρυφές των κλαδίσκων, 

χρώματος πρασινοκίτρινου, ενώ τα θηλυκά άνθη είναι μονήρη ή κατά ομάδες δύο ή τριών στις μασχάλες των 

φύλλων. Ο καρπός είναι κάρυο (βελανίδι), στενά αντωοειδές ή σχεδόν κυλινδρικό, χρώματος καστανού και 

διαστάσεων 20-25x8-12 cm. 

 
Εικόνα 27. Το λογότυπο του Έργου 
παρουσιάζει τη χαρακτηριστική 
κάτω επιφάνεια ενός φύλλου 
Λατζιάς. 

 

Το ΜΑΦ του τύπου οικοτόπου *9390 Θαμνώνες και Δασικές Συστάδες 

της Quercus alnifolia (22,9 ha) αποτελεί το δεύτερο ΜΑΦ που 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή «Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος» 

(CY2000008).  

Ο τύπος οικοτόπου *9390 Θαμνώνες και Δασικές συστάδες της Q. 

alnifolia έχει προσδιοριστεί και χαρτογραφηθεί σε οκτώ περιοχές του 

Δικτύου «Natura 2000», όλες στην οροσειρά του Τροόδους. Απαντά σε 

βραχώδεις, απόκρημνες και ομαλές βουνοπλαγιές, σε αμιγείς 

συστάδες στα Δάση Πάφου, Τροόδους, Αδελφοί, Μαχαιρά και 

Λεμεσού. Δεν απαντά στα Δάση Ακάμα, Σταυροβουνιού και 

Πενταδακτύλου. Εντούτοις, συναντάται σε πολύ περισσότερες 

περιοχές, αποτελώντας υπόροφο σε πευκοδάση, πάντα όμως στην 

οροσειρά του Τροόδους και σε υψόμετρο από 400 ως 1700 m. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις προσλαμβάνει διαστάσεις μεγάλων δέντρων 

μνημείων της φύσης. Τέλος, έχει ανακηρυχθεί ως το Εθνικό Δέντρο της 

Κύπρου.  

Μέσα από την ακριβή χαρτογράφηση του ΜΑΦ έχουν αναγνωριστεί 

έξι μορφές οικοτόπων, εκ των οποίων οι πέντε είναι αμιγείς τύποι 

οικοτόπων και η μία μορφή μίξη Μεσογειακού πευκοδάσους με 

συστάδες Q. alnifolia. Αναλυτικά, χαρτογραφήθηκαν οι εξής μορφές 

οικοτόπων: 

• Θαμνώνες και Δασικές συστάδες της Quercus alnifolia (*9390): 
157.507 m2 

• Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκης της Μεσογείου 
(9540): 55.020 m2  

• Δάση Cedrus brevifolia (*9590): 5.419 m2 

• Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκης της Μεσογείου με 
Θαμνώνες και Δασικές Συστάδες της Quercus alnifolia (9540 + *9390): 
7.119 m2 

• Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (8220): 1.530 
m2 

• Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140): 3.230 m2. 

 

 



 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. Τρύπιοι καρποί της Quercus alnifolia. 

Εικόνα 29. Αρτίβλαστο της Quercus alnifolia. 

 

Εικόνα 30. Φύτευση νεαρών φυτών σε βοτανικό κήπο. 

Εικόνα 31. Παρουσία λειχήνα σε βλαστό της 
Quercus alnifolia. 

Στο πλαίσιο μελέτης της δυναμικής της 

αναγέννησης της Q. alnifolia σε επίπεδο 

αρτιβλάστων, εγκαταστάθηκαν 23 επιφάνειες 2x2 

m. Από το σύνολο των 35 αρτιβλάστων που 

εμφανίστηκαν κατά τα έτη 2010 και 2011, 

επιβίωσαν  τα 26 μέχρι τα τέλη του 2012. 

Σημειώνεται ότι, η πλειονότητα των αρτιβλάστων 

εντοπιζόταν κάτω από κλειστή κόμη Q. alnifolia και 

όχι σε διάκενα βλάστησης. 

Στο πλαίσιο εκτίμησης της ενδεχόμενης δυσμενούς 
επίδρασης λειχήνων που προσβάλλουν τη λατζιά 
(Εικόνα 31), καταγράφηκε το ποσοστό  κάλυψης 
του κορμού από λειχήνες σε συγκεκριμένα άτομα, 
στην αρχή και στο τέλος του Έργου. Σύμφωνα με το 
παραπάνω διάγραμμα, το 68% των ατόμων αυτών 
παρουσίασε αύξηση στην κάλυψη από λειχήνες 
μέσα σε τρία έτη. Εντούτοις, στο διάστημα αυτό 
δεν παρατηρήθηκαν οποιεσδήποτε νεκρώσεις. 
Αναμένεται, μέσω της παρακολούθησης από το 
Τμήμα Δασών κατά το επόμενα έτη, να καταγραφεί 
η πορεία/εξέλιξη των συγκεκριμένων ατόμων Q. 
alnifolia. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις 
αρτιβλάστων (Εικόνα 29) στο Βοτανικό Κήπο 
Τροόδους (Εικόνα 30) για σκοπούς ex situ 
διατήρησης. 

 

 

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης έχει 

παρατηρηθεί εκτεταμένη προσβολή των καρπών 

της λατζιάς από διάφορα έντομα (Εικόνα 28). Με τη 

βοήθεια του Τμήματος Δασών, έχουν αναγνωριστεί 

τα είδη εντόμων του Πίνακα 7. Τα συγκεκριμένα 

είδη έχουν συλλεχθεί πάνω στις λατζιές ή μέσα 

στους καρπούς της. 

 

 

Πίνακας 7. Έντομα θηρευτές των καρπών της Quercus 
alnifolia. 



 

 

         Γενετική Ανάλυση 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Η γενετική παραλλακτικότητα, ως βάση της προσαρμοστικότητας των φυσικών πληθυσμών άγριων φυτικών 

ειδών, εξασφαλίζει την επιβίωση τους στο μέλλον. Η κατανόηση των εξελικτικών παραμέτρων που επηρέασαν 

τη γενετική δομή ενός είδους συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μέτρων διατήρησης. Η διασφάλιση των 

γενετικών τους πόρων γίνεται με μέτρα διατήρησης τόσο εντός των φυσικών πληθυσμών τους (in situ) όσο και 

εκτός των φυσικών ορίων εξάπλωσής τους (ex situ).  

Στο πλαίσιο του Έργου μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα των ειδών A. kennedyae, A. macrocarpus subsp. 

lefkarensis, C. akamantis, O. kotschyi και C. brevifolia. Μέσω της απομόνωσης γενωμικού DNA από δείγματα 

φύλλων του κάθε είδους υπολογίστηκε η γενετική ποικιλότητα των A. kennedyae, A. macrocarpus subsp. 

lefkarensis, C. akamantis και O. kotschyi με τη χρήση δυο μοριακών δεικτών: Χρησιμοποιήθηκε ο ουδέτερος 

μοριακός δείκτης Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP), μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η μελέτη της 

γενετικής πληροφορίας σε ολόκληρο το γένωμα και ο δείκτης πολυμορφισμού μεμονωμένων νουκλεοτιδίων 

(Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs), για την εξέταση συγκεκριμένων γονιδιακών θέσεων του 

χλωροπλαστικού DNA, για κάθε ένα από τα υπό μελέτη είδη. Αντίθετα, για το είδος C. brevifolia έγινε εφαρμογή 

του ουδέτερου μοριακού δείκτη των μικροδορυφόρων (SSRs), τόσο σε πυρηνικό όσο και σε χλωροπλαστικό DNA, 

καθώς και η ενίσχυση και ανάλυση της ακολουθίας ενός προσαρμοστικού γονιδίου. Τονίζεται ότι, δείγματα των 

υπό μελέτη ειδών λήφθηκαν από διάφορες θέσεις (με βάση την κατανομή του κάθε είδους στην Κύπρο). 

Με βάση τα αποτελέσματα, το είδος O. kotschyi χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα γενετικής 

παραλλακτικότητας, στοιχείο που συνάδει με άλλα είδη του γένους Ophrys. Οι πλείστες των θέσεων που 

εξετάστηκαν δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τους. Εντούτοις, η θέση 

δυτικά της κοινότητας του Μάμμαρι παρουσιάζει στατιστικά σημαντική γενετική διαφοροποίηση σε σχέση με τις 

υπόλοιπες θέσεις, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι γενετικοί εξελικτικοί παράγοντες (όπως η γενετική 

εκτροπή) επιδρούν στη θέση αυτή.  

Η C. akamantis παρουσιάζει, επίσης, αρκετά υψηλά επίπεδα γενετικής ποικιλομορφίας, συνηγορώντας στη 

παραδοχή ότι το είδος δεν χαρακτηρίζεται από φαινόμενο γενετικής εκτροπής. Το μέγεθος του πληθυσμού του 

είδους δεν φαίνεται να είναι σε κρίσιμα επίπεδα για τη γενετική του ποικιλομορφία. Εντούτοις, μεταξύ των δυο 

θέσεων (Φαράγγι του Άβακα, Αργάκι των Κουφών) καταγράφηκε στατιστικά σημαντική γενετική 

διαφοροποίηση, συνηγορώντας στο γεγονός της επίδρασης μιας σειράς διαφορετικών εξελικτικών παραγόντων, 

επηρεάζοντας τη γενετική τους δομή. 

Ο Α. macrocarpus subsp. lefkarensis παρουσιάζει σχετικά υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας στην Κύπρο. 

Εντούτοις, η ποικιλομορφία αυτή δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις θέσεις που εξετάστηκαν (παρουσιάζει 

διακύμανση). Όλες οι θέσεις παρουσιάζουν στατιστικά γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τους. 

Τα αποτελέσματα της γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των θέσεων της A. kennedyae δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν απρόσμενο, δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές είναι σε διαφορετικές 

περιοχές και το είδος είναι μονοετές ή διετές. Οι παράγοντες αυτοί αναμενόταν να επηρεάζουν σημαντικά τη 

διαφοροποίηση μεταξύ των θέσεων του είδους. Αντίθετα, με τα αποτελέσματα του ουδέτερου δείκτη των AFLPs, 

η μελέτη του χλωροπλαστικού DNA (μητρικά κληρονομούμενο γένωμα) κατέδειξε δυο διαφορετικούς 

απλότυπους. Ο ένας από τους δυο απλότυπους εμφανίζεται αποκλειστικά στη θέση της Χιονίστρας, ενώ ο άλλος 

είναι κοινός μεταξύ των θέσεων Χιονίστρας και Τριπύλου. 

Τέλος, στον κέδρο, τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης καταδεικνύουν ότι δεν παρατηρείται μείωση ή 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της γενετικής ποικιλομορφίας μεταξύ των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης 

(δενδρύλια < 50 cm, νεαρά άτομα και ώριμα άτομα) του είδους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την παραδοχή για την 

ύπαρξη ενός τυχαίου αναπαραγωγικού συστήματος στο C. brevifolia, καθώς και μιας αποτελεσματικής ροής 

γονιδίων (γύρης) σε μικρή κλίμακα, γεγονός που αποτρέπει τη δημιουργία ενός ομομεικτικού πληθυσμού. 

http://www.plantnet.org.cy/lang1/arabis_kennedyae.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/centaurea_akamantis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/arabis_kennedyae.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/astragalus_macrocarpus_subsp_lefkarensis.html
http://www.plantnet.org.cy/lang1/centaurea_akamantis.html


 

 

         Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών επιδιώχθηκε από τα αρχικά στάδια του έργου PLANT-NET CY. Μέσα από 

συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις σε σχολεία επιτεύχθηκε η πλήρης συνεργασία των κατοίκων κατά την 

υλοποίηση του έργου και ειδικότερα κατά την εφαρμογή της παρακολούθησης και των δράσεων διατήρησης. 

Επιπρόσθετα, η βοήθεια και η υποστήριξη των κατοίκων, μέσα από εθελοντική εργασία, ήταν καθοριστική σε 

ορισμένες περιπτώσεις για την υλοποίηση των δράσεων του έργου.  

 

  

Εικόνα 31 και 32. Εργασίες καθαρισμού Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών, με τη συμμετοχή των κατοίκων των 
γειτονικών κοινοτήτων. 

Εικόνα 33 και 34. Επισκέψεις σε σχολεία που γειτνιάζουν με τα Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών.  

 

 

  

Εικόνα 35 και 36. Συναντήσεις εργασίας σε κοινότητες που γειτνιάζουν με τα Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών.  

 



 

 

         Επιστημονικές Ανακοινώσεις 

          
 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του Έργου έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων είτε ως προφορικές 

ανακοινώσεις, είτε με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (πόστερ). Συνολικά, το Έργο παρουσιάστηκε σε 8 

συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
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Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia 
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Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ 

The Project was co-funded by the European Commission within the framework of the LIFE+ program 

 

 

 

 

 
 

  


