
Μικρο-Απόκεμα Φυτοφ / Plant Micro-Reserve 

Περιοχι Αςγάτασ / Periochi Asgatas 

Είδοσ προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ των Οικοτόπων 

Αυςτθρώσ προςτατευόμενο είδοσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βζρνθσ 

• Ενδημική (απαντάται μόνο ςτην Κφπρο), πολυετήσ πόα, φψουσ 50-100 cm. 

• Έχει εντοπιςτεί ςε ζξι θζςεισ: Πάνω Λεφκαρα, Αςγάτα, Κελοκζδαρα, 
Αλαμινόσ, Κολϊνη και Κορμακίτησ, ςε θαμνϊδεισ περιοχζσ με χαμηλή 
βλάςτηςη, ςε αςβεςτολιθικά ή ηφαιςτειογενή πετρϊματα και υψόμετρο 
75-700 m. 

• Στην Αςγάτα βρίςκεται ο μεγαλφτεροσ υποπληθυςμόσ του υποείδουσ. 

• Το υποείδοσ απειλείται από ανθρϊπινεσ δραςτηριότητεσ (οικοδομική 
ανάπτυξη), βιολογικζσ διεργαςίεσ (μειωμζνη αναπαραγωγική ικανότητα) 
και γενετική διάβρωςη (λόγω του μικροφ μεγζθουσ και τησ απομόνωςησ 
των υποπληθυςμϊν του). 

• Το Μικρο-Απόθεμα του Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 
εγκαταςτάθηκε το 2010 αποςκοπϊντασ ςτη διατήρηςή του, 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, 50-100 cm high. 

• Ιt has been identified at six locations: Pano Lefkara, Asgata, Kelokedara, 
Alaminos, Koloni and Kormakitis, in shrubs (low vegetation) with limestone 
or volcanic soils, at altitude from 75 to 700 m. 

• Τhe largest subpopulation of the subspecies occurs in the ‘Periochi 
Asgatas’ site. 

• The subspecies is threatened by human activities (land development), 
biological procedures (low reproductive ability) and genetic erosion (due to 
the small size and isolation of its subpopulations).  

• The Micro-reserve of Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 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 

Astragalus macrocarpus 
subsp. lefkarensis: 

 
Ζνα από τα πιο ςπάνια 

ενδθμικά φυτά τθσ Κφπρου 
 

One of the most rare endemic  
plant species of Cyprus 

Astragalus macrocarpus 
subsp. lefkarensis 

Astragalus macrocarpus 

subsp. lefkarensis 

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ) 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

Συνεργαηόμενοι Φορείσ – Partners 


