
Μικρο-Απόκεμα Φυτοφ / Plant Micro-Reserve 

Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ / Koilada Kedron-Kampos 

Οικότοποσ προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ των Οικοτόπων 

«Δάςθ Cedrus brevifolia (9590)» 

• Ενδθμικόσ (απαντάται μόνο ςτθν Κφπρο), τφποσ οικοτόπου, με αεικαλι, κωνοφόρα 
δζντρα κζδρου (Cedrus brevifolia), φψουσ μζχρι 30 m.  

• Περιορίηεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Τριπφλου, ςτο Δάςοσ Πάφου, ςε υψόμετρο 
900-1400 m. 

• Απειλείται από τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν (δεν διακζτει μεταπυρικι ικανότθτα 
αναγζννθςθσ) και τθν κλιματικι αλλαγι. 

• Το Μικρο-Απόκεμα του τφπου οικοτόπου «Δάςθ Cedrus brevifolia» εγκαταςτάκθκε το 
2010 αποςκοπϊντασ ςτθ διατιρθςι του, μζςω λεπτομεροφσ παρακολοφκθςθσ και 
εφαρμογισ ορκϊν μζτρων διαχείριςθσ.  

Priority habitat type of the European Habitats Directive 

‘Cedrus brevifolia forests (9590)’ 

• Endemic (occurs only in Cyprus), habitat type, with evergreen coniferous cedar trees 
(Cedrus brevifolia), up to 30 m high. 

• It is restricted to Tripylos wider area, at altitude from 900 to 1400 m. 

• It is threatened by fire (none post-fire regeneration ability) and climatic change. 

• The Micro-Reserve of the habitat type ‘Cedrus brevifolia forests’ was established in 
2010 for the effective conservation of the habitat type through detailed monitoring and 
implementation of sound management measures. 

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 

Arabis kennedyae  

Cedrus brevifolia 

Priority species of the European Habitats Directive 

Strictly protected species by the Bern Convention  

Είδοσ προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ των Οικοτόπων 

Αυςτθρώσ προςτατευόμενο είδοσ τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βζρνθσ 

Arabis kennedyae Cedrus brevifolia Arabis kennedyae 

© Χ. Χριςτοδοφλου 

• Ενδθμικι (απαντάται μόνο ςτθν Κφπρο), μονοετισ ι διετισ όρκια πόα, φψουσ 5-30 cm. 

• Ζχει εντοπιςτεί ςε τρεισ μόνο περιοχζσ ςτθν οροςειρά του Τροόδουσ: ςτθ Χιονίςτρα, 
ςτον Κρυό Ποταμό και ςτον Τρίπυλο, ςε πετρϊδεισ ι διαταραγμζνεσ κζςεισ, ςε πρανι 
δρόμων και κοντά ςε ρυάκια, ςε υψόμετρο 1236-1886 m.  

• Ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ υποπλθκυςμόσ του είδουσ βρίςκεται ςτον Τρίπυλο. 

• Απειλείται από τθν εκδιλωςθ πυρκαγιϊν, το ποδοπάτθμα και τθ γενετικι διάβρωςθ 
λόγω των μικρϊν και απομονωμζνων υποπλθκυςμϊν του είδουσ. 

• Το Μικρο-Απόκεμα τθσ Arabis kennedyae εγκαταςτάκθκε το 2010 αποςκοπϊντασ ςτθ 
διατιρθςι τθσ, μζςω λεπτομεροφσ παρακολοφκθςθσ και εφαρμογισ ορκϊν μζτρων 
διαχείριςθσ.  

• Endemic (occurs only in Cyprus), annual or biennial herb, 5-30 cm high. 

• Ιt has been identified only at three locations on the Troodos mountain range: 
Chionistra, Kryos Potamos and Tripylos, on rocky or disturbed ground, road embankments 
and along streams, at altitude from 1236 to 1886 m. 

• The second largest subpopulation of the species occurs on the Tripylos mountain. 

 

Cedrus brevifolia 

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ) 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

Συνεργαηόμενοι Φορείσ – Partners • It is threatened by fire, trampling and genetic erosion due 
to its small and isolated subpopulations.  

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


