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Νέες προσεγγίσεις σε θέματα
προστασίας και διατήρησης του φυσικού

πλούτου της Κύπρου
ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Η ανάγκη διατήρησηs και διαφύλαξηs

του φυσικού πλούτου τηs Κύπρου, αποτελεi

•

ΔΑΣοΛοrοΣ

μετοχή και καλύπτεται από τουs φορείs που
συμμετέχουν στο έργο.

σήμερα ένα καiριο στόχο τόσο των αρμο

Για την υλοποίηση του έργου έχει συστα

δiων κυβερνητικών τμημάτων για θέματα

θεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, έξι συ

τηs φύσηs, όσο και τηs επιστημονικήs κοι

νότηταs του νησιού. Στα πλαίσιο αυτό, και
με επίκεντρο την προστασία και τη διατή

ρηση μοναδικών φυτών και οικοτόπων, τηs
Κυπριακήs φύσηs, έχει ξεκινήσει τιs δρα
στηριότητέs του από την lη Ιανουαρίου

2010, το

ευρωπαϊκό έργο: «Δημιουργία Δι

κτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύ
προ για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων
Προτεραιότηταs»

(PLANT-NET CY).

Το

έργο έχει στόχο να συμβάλει στη διατήρη
ση τηs βιοποικιλότηταs του νησιού, προ
στατεύονταs συγκεκριμένα σπάνια φυτικά

είδη και τύπουs οικοτόπων που απαντούν
μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο
κόσμο.

Το έργο υλοπο ιtίται στο πλαiσιο του ευ
ρωπαϊκού προγράμματοs

LIFE+,

το οποίο

αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο τηs

νεργαzομένων φορέων. Ανάδοχοs φορέαs
του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντοs
του Υπουργείου Γεωργίαs, Φυσικών Πό

ρων και Περιβάλλοντοs, ενώ οι υπόλοιποι
συνεργαzόμενοι φορείs του έργου είναι: το

Τμήμα Δασών (Υπουργείο Γεωργίαs, Φυσι

κών Πόρων και Περιβάλλοντοs), το Πανε
πιστήμιο

Frederick

(Μονάδα Διατήρησηs

τηs Φύοηs), το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Βιολογίαs),

η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώ
σεων Κύπρου (ΜΚΟ) και το Πρόγραμμα
Ανάπτυξηs Ηνωμένων Εθνών-Δράση για
Συνεργασία

και

Εμπιστοσύνη

(UNDP-

ACT).
Στόχοs και .δραστηριόt:ητεs
του έργου
Το έργο

«PLANT- ΝΕΤ CY »στοχεύει στη

ΕυρωπαϊκήsΈνωσηs για την εφαρ μ ογή, τηs

βελτίωση τηs κατάστασηs διατήρησηs τεσ

κοινοτικήs περιβαλλοντικήs πολιτικήs και

σάρων φυτικών ειδών προτεραιότηταs και

νομοθεσίαs. Το έργο

δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότηταs. Ωs

διάρκεια υλοποίησηs

είδη και οικότοπο ι προτεραιότηταs χαρα

PLANT-NET CY, έχει
42 μήνεs και συνολι
κό προϋπολογισμό πέραν των €1.500.000,
ποσό το οποίο κατά -70% χρ η ματοδοτείται
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Το
υπόλοιπο -30% αποτε\εί την εθνική συμ-

κτηρίzονται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στο φυσικό
τουs περιβάλλον και απαιτείται η άμεση λή
ψη μέτρων για τη διατήρησηs τουs. Περι-

λαμβάνονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα Ι

νισμένων δραστηριοτήτων επιδιώκει να ενημε

και ΙΙ τηs Ευρωπαϊκήs Οδηγίαs των Οικοτόπων

ρώσει και να ευαισθητοποιήσει οργανωμένα

(92/43/ΕΟΚ). Το συγκεκριμένο έργο επικε

σύνολα και τιs τοπικέs κοινωνίεs, για θέματα

ντρώνεται στη λεmομερή παρακολούθηση και

που αφορούν την σημασία διατήρησηs τηs φύ

αποτελεσματική διατήρηση ενόs σημαντικού

σηs. Για το σκοπό αυτό, οι φορείs του έργου

μέρουs του πληθυσμού των ενδημικών φυτι

έχουν επιδιώξει από τα πρώτα κιόλαs στάδια

κών ειδών τηs Κυπρου:

εφαρμογήs του, την ενημέρωση και ενεργή

Arabis kennedyae [Αρα
βίs η κενέντεια], Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis [Αστράγαλοs ο μακρόκαρποs υποεί
δοs των Λευκάρων], Centaurea akamantis [Κε
νταύρεια η ακαμαντίδα] και Ophrys kotschyi,
[Ορχιδέα η κοτσίεια - Μελισσάκι] καθώs και
δύο τύπων οικοτόπων: Δάση Cedrus brevifolia
(Cedrocetum brevifoliae) [Κυπριακού κέδρου]
και Θαμνώνεs και δασικέs συστάδεs τηs Quercus alnifolia [Λατzιά].
Ο κεντρικόs στόχοs του έργου επιδιώκεται να
επιτευχθεί μέσα από την εγκατάσταση, παρα

κολούθηση και διαχείριση ενόs δικτύου «Μι
κρο-Αποθεμάτων Φυτών» (ΜΑΦ). Η προσέγγι
ση των ΜΑΦ προβλέπει την παρακολούθηση
και τη διαχείριση μικρών τεμαχίων γηs (συνή

θωs μέχρι

20

εκτάρια) που χαρακτηρίzονται

από μεγάλη χλωριδική αξία ωs προs την ποικι
λότητα, τον ενδημισμό και τη σπανιότητα των

ειδών που φιλοξενούν. Η προσέγγιση αυτή
εφαρμόστηκε για πρώτη φόρα πριν από

15 χρό

νια στη Βαλένθια τηs Ισπανίαs και έκτοτε έχει
εφαρμοστεί ή εφαρμόzεται με ιδιαίτερη επιτυ
χία και σε άλλεs περιοχέs τηs Ευρωπαϊκήs

Ένωσηs (Κρήτη -Ελλάδα, Μινόρκα -Ισπανία,

Σλοβενία, Βουλγαρία).
Η εγκατάσrοση του δικτύου των ΜΑΦ σίην
Κύπρο έχει γίνει σε πέντε επιλεγμένεs θέσειs
των υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπων, οι

εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, αφού η
εμπειρία από ανάλογα έργα έχει καταδείξει ξε
κάθαρα ότι η επιτυχία δραστηριοτήτων διατή

ρησηs τηs φύσηs εξασφαλίzεται μέσα από την
έγκαιρη ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των

τοπικών κοινωνιών. Στα πλαίσια αυτήs τηs πα

ραδοχήs, έχουν διεξαχθεί συναντήσειs με ορ
γανωμένα σύνολα (κοινοτικά συμβούλια, σχο

λεία, ομίλουs) των κοινοτήτων (που αναφέρο
νται πιο πάνω), ενημερώνονταs τουs σχετικά με

τιs δραστηριότητεs του έργου, και τα οφέλη
που αυτό θα έχει τόσο σε περιβαλλοντικό όσο
και κοινωνικό επίπεδο. Επίσηs, οι φορείs του
έργου θέλονταs να αναδείξουν τιs περιοχέs
που φιλοξενούν τα ΜΑΦ, αλλά και να παρου
σιάσουν τιs προοmικέs που δημιουργούνται
σχετικά με την ανάmυξη του οικολογικού του

ρισμού μέσα από την υιοθέτησηs τηs προσέγγι
σηs των ΜΑΦ, οργάνωσαν ημερίδα με τίτλο:
«Τουριστικέs δρa<;ηηριότητεs σε περιοχέs του
Δικτύου

Natura 2000:

Η περίmωση των Μι

κρο-Αποθεμάτων Φυτών». Σε εξέλιξη βρίσκε

ται και διαγωνισμόs νέων, με θέμα την διατή
ρηση και ευαισθητοποίηση τηs φυσικήs κλn

ρονομιάs τηs Κύπρου. Τέλοs, δράσειs του έρ

γου σ:οχεύουν στην. α~αλλαγή τηs γνώσηs και
των εμπειριών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη

διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, μέσα από έρ
γα που έχουν υιοθετήσει με επιτυχία την προ

οποίεs γειτνιάzουν με τιs κοινότητεs/δήμουs:

σέγγιση τωy ΜΑΦ, καθώs και την ανάmυξη

Μιτσερού, Τσακκίστραs, ΚάμιΪοu

μιαs στενήs συνεργασίαs μεταξύ εμπειρογνω

ms Τσακ

κίστραs, Πέγειαs και Ασγάταs. Σημειώνεται

μόνων που ειδικεύονται στη διατήρηση των

ότι οι περιοχέs αυτέs είναι ενταγμένεs στο ευ

φυτών. Για το λόγω αυτό έχει διεξαχθεί ημερί

ρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων περιοχών

δα με τίτλο: «Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρο

Natura 2000.

γνωμόνων για τα Μικρο-Αποθέματα Φυτών»

Επιπρόσθετα, το έργο μέσα από σειρά συντο-

με ομιλnτέs από αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών.
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Επίσηs, στα πλαίσια του έργου θα ετοιμαστεί

• Δράση Al:

Καταγραφή των θέσεων των

σχετικό βιβλίο για την προσέγγιση των ΜΑΦ

υπό μελέτη ειδών/οικοτόπων καθώs και

και τιs μέχρι τώρα εμπειρίεs από την υιοθέτηση

καθορισμόs των ορίων των ΜΑΦ.

τηs για σκοπούs διατήρησηs σπάνιων και απει 

λούμενων φυτικών ειδών.

Δρόσειs και ερyασίεs

που προΒλέπονται από το έργο
Όπωs γίνεται αντιλπmό, η επίτευξη του στό

χου του έργου, αλλά και των επιμέρουs σκοπών
του, απαιτεί μια συντονισμένη και ολοκληρω

μένη προσπάθεια υλοποίησηs σειράs δράσεων

• Δράση

Α2: Λεmομερήs χαρτογράφηση

τωνΜΑΦ.

• Δράση

Α3: Ετοιμασία Σχεδίων Παρακο

λούθησηs για κάθε ΜΑΦ.

• Δράση

Α4:

Ετοιμασία

Διαχειριστικών

Σχεδίων για κάθε ΜΑΦ.

• Δράση AS:

Εκτίμηση τηs γενετικήs ποικι

λότηταs και τηs δομήs του πληθυσμού για

και εργασιών. Έτσι, το έργο διακρίνεται από

καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη

τρείs κύριεs ομάδεs δράσεων:

προτεραιότηταs και για το

Α) Προπαρασκευαστικέs δράσειs, εκπόνηση

lia.

σχεδίων διαχείρισηs και/ ή των σχεδίων δρά
σηs

Cedrus breνifo

• Δράση Α6: Αξιοποίηση των εμπειριών άλ
λων Ευρωπαϊκών χωρών που υιοθέτησαν
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στον προσδιορισμό και περιορισμό των απει

την προσέγγιση ΜΑΦ.

λών που αντιμετωπίzουν,

Β) Δράσειs διατήρησηs

• Δράση Β1: Εγκατάσταση των ΜΑΦ στο πε 

τόπου

• Δράση Β2: Εγκατάσταση των μόνιμων επι

(ex situ).

Τα υπό μελέτη είδη

φανειών παρακολούθησηs.

και τύποι οικοτόπωv

• Δράση Β3: Παρακολούθηση των ΜΑΦ.

Η Κύπροs διαθέτει μια πλούσια χλωρίδα με

• Δράση Β4: Εφαρμογή μέτρων διατήρησηs

2000 περίπου διαφορετικά φυτικά taxa και ένα
σημαντικό αριθμό ενδημικών φυτών (145 περί
που διαφορετικά φυτικά taxa απαντούν απο

εντόs των ΜΑΦ.

• Δράση BS: Εμπλουτισμόs των πληθυσμών
των υπό μελέτη ειδών.

κλειστικά στην Κύπρο), αποτελώνταs έτσι μια

Β6: Αξιοποίηση των υφιστάμενων

περιοχή που ξεχωρίzει για τον χλωριδικό τηs

Βοτανικών Κήπων του Τμήματοs Δασών

πλούτο, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκό

για την εκτόs-τόπου διατήρηση των υπό

σμιο επίπεδο Είκοσι φυτικά

μελέτη ειδών.

• Δράση

στην ενίσχυση

εφαρμογή δραστηριοτήτων διατήρησηs εκτόs

δίο.

• Δράση

(iii)

των φυσικών πληθυσμών τουs και (ίν) στην

taxa

περιλαμβά

νονται στο Παράρτημα Π τηs Ευρωπαϊκήs

Β7: Συλλογή και αποθήκευση

Οδηγίαs των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), ενώ

σπερμάτων των υπό μελέτη ειδών στην

οκτώ από αυτά χαρακτηρίzονται ωs είδη προτε

τράπεzα σπερμάτων του Ινστιτούτου Γε

ραιότηταs. Επίσηs, στην Κύπρο έχουν κατα

ωργικών Ερευνών για την εκτόs-τόπου

γραφεί

διατήρησή τουs.

τουs οποίουs

• Δράση Γ8: Φύλαξη των ΜΑΦ.

52

διαφορετικοί τύποι οικοτόπων, από

14 χαρακτηρίzονται ωs οικότοποι

προτεραιότηταs, ενώ πέντε από αυτούs εμφανί

Γ) Δράσειs ευαισθητοποίηση του κοινού και

zονται αποκλειστικά στην Κύπρο και πουθενά

διάδοση των αποτελεσμάτων

αλλού στο κόσμο.

Τα πέντε Μικρο-Αποθέματα

• Δράση Γl: Ενημερωτική εκστρατεία, διορ
γάνωση συναντήσεων εργασίαs, σεμινα

Φuτώv(ΜΑΦ)

ρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερω

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου

τικού υλικού.

NET CY έχουν δημιουργηθεί πέντε ΜΑΦ, κα

• Δράση Γ2: Τεχνικέs εκδόσειs, δημιουργία
ιστοσελίδαs , παραγωγή

θένα από τα οποία στοχεύει στη διατήρηση συ

ψηφιακών δί

γκεκριμένου είδουs ή και οικότοπου:

σκων, εκλαϊκευμένη αναφορά.

• Δράση

•

Γ3: Λεtτουργία Κέντρων Πληρο

1- Περιοχή

κοτσίεια - Μελισσάκι

Γ4: Ετοιμασία και δημοσίευση

ενόs βιβλίου για τιs εμπειρίεs στα ΜΑΦ.

ΜΑΦ

Μιτσερού. Επικεντρώ

νεται στη διατήρηση τηs ενδημικήs ορχιδέαs

φόρησηs εντόs τριών Βοτανικών Κήπων.

• Δράση

PLANT-

( Ophrys kotschyι).

Η

·

Ophrys kotschyi είναι πολυετήs, όρθια πόα
ύψουs 10-30 cm. Χαρακτηρίzεται ωs μια από τιs

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσε να

πιο εντυπωσιακέs άγριεs ορχιδέεs σε ολόκλη

ειπωθεί ότι, σε κάθε ΜΑΦ θα πραγματοποιηθεί

ρη την Ευρώπη. Το είδοs αυτό υπάρχει μόνο

μια σ·ειρά από δράσειs και εργασίεs, στοχεύο

στην Κύπρο και απαντά σε μικρούs υποπληθυ

νταs: ω στη λεπτομερή καταγραφή και παρα

σμούs με λίγα άτομα, σε 30 περίπου διαφορετι

κολούθηση του μεγέθουs των πληθυσμών των

κέs θέσειs. Ο μεγαλύτεροs υποπληθυσμόs του

υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπων,

βρίσκεται στην περιοχή Μιτσερού . Το είδοs

(ii)
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ανθίzει από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Η

τηs Φύοηs

(IUCN).

είναι προστατευόμενο είδοs

Ο οzκότοποs του Κυπριακού Κέδρου συναντάται

και συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο

σε ένα και μόνο πληθυσμό στο Δάοοs Πάφου

τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (χαρακτηρίzεται ωs

και πουθενά αλλού στον κόσμο . Βρίσκεται

Εύτρωτο), στο Προσάρτημα Ι τns Σύμβαοηs τns

αποκλειστικά εντόs των ορίων τns περιοχήs

Βέρνηs,

Οδηγίαs

«Κο ιλάδα Κέδρων- Κάμποs». Ο πυρήναs του

92/43/ΕΟΚ και στη Σύμβαση CiτES για τον

δάοουs του κέδρου καταλαμβάνει τιs πλαγιέs

έλεγχο τns εμπορίαs απειλούμενων ειδών.

και την κορυφή του Τριπύλου, ενώ μικρέs ου

Ophrys kotschyi

•

ΜΑΦ

στο

2-

Παράρτημα

Π

τns

Περιοχή Κοιλάδαs των Κέδρων

-Κάμπου. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του
οικότοπου τns Λατzιάs

( Quercus alnifolίa).

Ο τύποs οικοτόπου τns Λατzιάs

(*9390)

βρί

σκεται αποκλειστικά στην Οροσειρά Τροόδουs

οτάδεs κέδρων εμφανίzονται οτιs γειτονικέs
κορυφέs, σε υψόμετρο

κοτόπου

*9590

800-1400 m. Ο τύποs οι

συμπεριλαμβάνεται στο Πα

ράρτημα Ι τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ, ωs οικότο
ποs προτεραιότηταs.

και πουθενά αλλού στον κόσμο. Κυρίαρχο εί

Τέλοs, αξίzει να σημειωθεί ότι η περιοχή

δοs στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου αποτε

Τρίπυλοs, λόγω τηs μεγάληs τns οημαοίαs έχει

λεί το είδοs

κηρυχθεί ωs Περιοχή Προοταοίαs τns Φύοηs

Quercus alnifolia (Λατzιά). Η Λατzιά

είναι το Εθνικό Δέντρο τns Κύπρου. Έχει με
γάλη οικολογική αξία γιατί ευδοκιμεί σε βρα

(Nature Reserνe).
•

ΜΑΦ

4- Χερσόνπσοs του Ακόμα.

Επικε

χώδειs πλαγιέs εμποδίzονταs τη διάβρωση του

ντρώνεται στη διατήρηση του ενδημικού εί

εδάφουs, ενώ οι καρποί τns αποτελούν άριστη

δουs Κενταύρεια η Ακαμαντίδα

τροφή για την πανίδα τns περιοχήs. Ο οικότο

akamantis).

πόs τns συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι
τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ, ωs οικότοriοs προτε
ραιότηταs.

Centaurea akamantis είναι

ημίθαμνοs, που

αναmύοοεται σε οχισμέs σκιασμένων aσβε
στολιθικών βράχων, σε υψόμετρο

70-100 m.

ΜΑΦ 3 - Περιοχή Κοιλάδαs των Κέδρων

Απαντά αποκλειστικά σε δύο γειτονικέs θέοειs

Κάμπου. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του

στη Χερσόνησο του Ακόμα (Φαράγγι του Άβα

•
-

Η

( Centaurea

ενδημικού είδουs Αραβίs η κενέντεια

(Arabis

κα και Αργάκι των Κουφών) και πουθενά αλ

kennedyae) και του οικότοπου του Κυπριακού
Κέδρου ( Cedrus brevifolia).

λού στον κόσμο. Ανθίzει από τον Απρίλιο μέχρι

Το είδοs
τήs όρθια

Arabis kennedyae είναι ετήσια ή διε
πόα, ύψουs 5-30 cm. Συναντάται σε

και το Νοέμβριο. Ο πληθυομόs του είδουs απο

τελείται από

600 περίπου

άτομα. Το είδοs συ

μπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλω

τρειs μόνο θέοειs στην Κύπρο και πουθενά αλ

ρίδαs τns Κύπρου (όπου χαρακτηρίzεται ωs

λού στο κόσμο σε ανοίγματα δάοουs, σε πυρι

Κινδυνεύον), στο Προσάρτημα Ι τns Σύμβαοηs

γενή πετρώματα και υψόμετρο

τηs Βέρνηs, στο Παράρτημα Π τns Οδηγίαs

1200-1870 m.

Ανθίzει από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο.

92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα

Το είδοs αυτό συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο

φαία Φυτά των Νησιών τns Μεσογείου τns

Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (όπου χαρα

IUCN.

κτηρίzεται ωs Κινδυνεύον), στο Προσάρτημα Ι

•

ΜΑΦ

50 Κορυ

5- ΠεριοχήΑσγάταs. Επικεντρώνε

τηs Σύμβαοηs τns Βέρνηs, στο Παράρτημα Π

ται στη διατήρηση του ενδημικού υποείδουs

τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με

Αοτράγαλοs ο μακρόκαρποs, υποείδοs των

τα

Λευκάρων

50

Κορυφαία Φυτά των Ν ποιών τns Μεσο

γείου τns ΔιεθνούsΈνωοηs για τη Διατήρηση

(Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis).
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Το φυτό είναι όρθια πολυετήs πόα, με ύψοs
έωs

1 m.

Συναντάται σε έξι θέσειs στην Κύπρο

•

Η ενεργόs συμμετοχή των τοπικών κοινο

τήτων ωs αποτέλεσμα τns ευαισθητοποίησηs

και πουθενά άλλου στο κόσμο. Ο μεγαλύτεροs

και ενεργοποίησηs του τοπικού ενδιαφέροντοs

υποπλnθυσμόs του υποείδουs αυτού βρίσκεται

σε θέματα προστασίαs και ανάδειξηs του φυσι

στην περιοχn τns Ασγάταs. Ανθίzει από τον Φε

κού πλούτου.

βρουάριο μέχρι το Μάιο. Συμπεριλαμβάνεται

•

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομά

στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου

δων πολιτών και οργανωμένων συνόλων (π.χ.

(όπου χαρακτηρίzεται ωs Εύτρωτο), στο Προ

μη-κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώ

σάρτημα Ι τns Σύμβασηs τns Βέρνηs, στο Πα

σεων, τουριστικών φορέων, κέντρων νεότηταs ,

ράρτημα ΙΙ τηs Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στον

σχολείων) για θέ ματα διατήρησηs τns βιοποι 

κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Ν ποιών

κιλότηταs και γενικότερα τns φύσηs.

τns Μεσογείου τns

IUCN.

•

Η ανάδειξη τns προσέγγισηs των ΜΑΦ, ωs

Αναμενόμενα αποτελέσματα

μέτρο αειφόρου διαχείρισηs και διατnρησηs

του έργου

απειλουμένων ειδών και τύπων οικοτόπων.

•

Η βελτίωση τns κατάστασηs διατήρησηs

τεσσάρων φυτικών ειδών και δυο τύπων οικο
τόπων τns Κυπριακns φύσηs.

•

Η εφαρμογn ορθών μέτρων διατήρησns

τουs, τόσο μέσα στιs φυσικέs περιοχέs εξάπλω
σns τουs
αυτών

(in situ),
(ex situ).

όσο και εκτόs των περιοχών

- Π ερισσότε ρ εs πληροφορίεs σχετικά
μ ε το πρόγραμμα LIFE
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (http://ec.euΓOpa.eu/eηνiΓoηmeηt/life/iηdex.htm).

- Περισσότερ εs πληροφορίεs σχετικά
PLANT-NET CY μπορ είτε να βρείτε

με το έργο

στην ιστοσ ελίδα (http ://www.plaηtηet.oΓg.cy/) ή
στα γραφεία των σuνεργαzομένων φορέων.
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