
Μικρο-Απόκεμα Φυτοφ / Plant Micro-Reserve 

Περιοχι Μιτςεροφ / Periochi Mitserou 

Είδοσ προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ των Οικοτόπων 

Αυςτθρώσ προςτατευόμενο είδοσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βζρνθσ 

• Ενδημική (απαντάται μόνο ςτην Κφπρο), πολυετήσ πόα, φψουσ 10-30 cm. 

• Έχει εντοπιςτεί ςε τουλάχιςτον 30 θζςεισ, ςε ποικιλία ενδιαιτημάτων: ςε 
φρυγανότοπουσ και θαμνϊνεσ, λιβάδια, αραιά πευκοδάςη, όρια αγρϊν, 
χζρςα γη και υγρζσ περιοχζσ, ςε υψόμετρο μζχρι 900 m. 

• Στο Μιτςερό βρίςκεται ο μεγαλφτεροσ υποπληθυςμόσ του είδουσ. 

• Το είδοσ απειλείται τόςο από ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ (ςυλλογή 
φυτϊν, μη αειφόροσ γεωργία, βόςκηςη), όςο και από βιολογικζσ διεργαςίεσ 
(μειωμζνη αναπαραγωγική ικανότητα, γενετική απομόνωςη και μικρό 
μζγεθοσ των υποπληθυςμϊν). 

• Το Μικρο-Απόθεμα τησ Ophrys kotschyi εγκαταςτάθηκε το 2010 
αποςκοπϊντασ ςτη διατήρηςή τησ, μζςω λεπτομεροφσ παρακολοφθηςησ 
και εφαρμογήσ ορθϊν μζτρων διαχείριςησ.  

Priority species of the European Habitats Directive 

Strictly protected species by the Bern Convention  

• Endemic (occurs only in Cyprus), perennial herb, 10-30 cm high. 

• Ιt has been identified at least at 30 locations, in a variety of habitats: 
phrygana and maquis, grassy slopes, field margins, sparse pine forests and 
moist places, at altitude up to 900 m. 

• Τhe largest subpopulation of the species occurs in the Mitsero area. 

• The species is threatened by human activities (plant collection, 
unsustainable agriculture, fires) and biological procedures (low 
reproductive ability, genetic erosion and small subpopulations size).  

• The Micro-Reserve of Ophrys kotschyi was established in 2010 for the 
effective conservation of the species through detailed monitoring and 
implementation of sound management measures. 

Προςτατεφουμε τα ενδημικά φυτά του τόπου μασ.  

Συμβάλλουμε ςτη διατήρηςη τησ φυςικήσ μασ κληρονομιάσ! 

Σιματα οριοκζτθςθσ του Μικρο-Αποκζματοσ  

Micro-Reserve borderline signs 

Ophrys kotschyi 

Το Έργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE+  

Ζργο PLANTNET CY (LIFE 08/NAT/CY/000453): Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτών ςτθν Κφπρο για τθ Διατιρθςθ Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότθτασ 

Project PLANTNET CY (LIFE 08/NAT/CY/000453): Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ / More information 
 

www.plantnet.org.cy 

Ophrys kotschyi Ophrys kotschyi: 
 

Μία από τισ πιο εντυπωςιακζσ 
άγριεσ ορχιδζεσ ςτθν Ευρώπθ 

 
One of the most spectacular wild 

orchids in Europe 

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ) 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

Συνεργαηόμενοι Φορείσ – Partners 


