Μικρο-Απόκεμα Φυτοφ / Plant Micro-Reserve

Arabis kennedyae
Cedrus brevifolia
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Το Ζργο PLANT-NET CY
Το ζργο PLANT-NET CY
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ LIFE+ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Στοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ
κατάςταςθσ διατιρθςθσ
τεςςάρων φυτικϊν ειδϊν
προτεραιότθτασ και δφο τφπων
οικοτόπων προτεραιότθτασ τθσ
Κφπρου, που βρίςκονται ςε
περιοχζσ του Δικτφου Natura
2000, μζςα από τθν
εγκατάςταςθ, παρακολοφκθςθ
και διαχείριςθ ενόσ δικτφου
πζντε ΜΑΦ.

Η Προςζγγιςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτών (ΜΑΦ)

Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ

Η προςζγγιςθ των ΜΑΦ αναπτφχκθκε αρχικά πριν από 15 χρόνια ςτθ Βαλζνκια
(Ιςπανία) και από τότε ζχει εφαρμοςκεί με επιτυχία ςε πολλζσ άλλεσ περιοχζσ τθσ
Ευρϊπθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ είναι πλζον ευρζωσ αποδεκτι ωσ μία από τισ πιο
αποτελεςματικζσ πρακτικζσ για τθ διατιρθςθ τθσ ποικιλότθτασ των φυτϊν ςε
μικρισ ζκταςθσ περιοχζσ, οι οποίεσ ζχουν υψθλι αξία ωσ προσ το φυτικό πλοφτο,
τον ενδθμιςμό ι τθ ςπανιότθτα.

• Η ςυγκεκριμζνθ περιοχι περιλαμβάνει
εκτεταμζνουσ φυςικοφσ οικοτόπουσ, οι
οποίοι φιλοξενοφν ζνα μεγάλο αρικμό
ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ. Η ποιότθτα
και θ αντιπροςωπευτικότθτα των
οικοτόπων τθσ περιοχισ ςυμβάλλουν ςτθ
μεγάλθ οικολογικι τθσ αξία.
• Μεταξφ άλλων, θ περιοχι περιλαμβάνει
ζνα εκτεταμζνο οικοςφςτθμα φυςικοφ
πευκοδάςουσ ςε άριςτθ κατάςταςθ
διατιρθςθσ, το μοναδικό δάςοσ του
ενδθμικοφ Κζδρου, μεγάλεσ ςυςτάδεσ
καμνϊνων Λατηιάσ και παραποτάμια
δάςθ Ανατολικισ Πλατάνου.
• Επιπλζον, θ περιοχι φιλοξενεί 36
ενδθμικά φυτά τθσ Κφπρου, εκ των
οποίων τρία ςυμπεριλαμβάνονται ςτο
Παράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.
Ζνα από αυτά είναι θ Arabis kennedyae.

Τα ΜΑΦ ορίηονται ωσ περιοχζσ μικρισ ζκταςθσ (λιγότερθσ από 20 ha), με ςκοπό:
• τθν προςταςία επιλεγμζνων τμθμάτων των πλθκυςμϊν των ςπάνιων,
ενδθμικϊν και κινδυνευόντων ειδϊν,
• τθν εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ και
• τθν προςζλκυςθ επιςτθμόνων, ανκρϊπων με ειδικά ενδιαφζροντα (π.χ.
οικοτουριςμόσ), ςχολείων και άλλων επιςκεπτϊν.
Ζνα τζτοιο δίκτυο ΜΑΦ, κεωρείται ωσ ςυμπλθρωματικό εργαλείο διαχείριςθσ των
«μεγάλων περιοχϊν προςταςίασ», που ζχουν υιοκετθκεί μζςα από τθ δθμιουργία
του Πανευρωπαϊκοφ Δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν Natura 2000.

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.
• Τα Δάςθ Cedrus brevifolia
προτεραιότθτασ.

περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ωσ οικότοποσ

Arabis kennedyae
• Ενδθμικι (απαντάται μόνο ςτθν Κφπρο), μονοετισ ι διετισ όρκια πόα, φψουσ 5-30 cm.
• Ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ υποπλθκυςμόσ του είδουσ βρίςκεται ςτον Τρίπυλο.
• Περίοδοσ ανκοφορίασ: Απρίλιοσ – Μάιοσ.
• Η Arabis kennedyae περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ωσ είδοσ προτεραιότθτασ και ςτο
Προςάρτθμα Ι τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βζρνθσ ωσ αυςτθρά προςτατευόμενο είδοσ.

‘Koilada Kedron-Kampos’ Site
• This area comprises extended natural
habitats hosting a large number of flora
and fauna species. The quality and
representativity of the site’s habitats
contribute to its large ecological value.
• The area includes an extended, natural
pine forest ecosystem at an excellent
conservation status, the unique endemic
cedar forest, large stands of Quercus
alnifolia scrub and the riparian Oriental
pine forests.
• The area hosts 36 endemic plants to
Cyprus, out of which three are included
in Annex II of Directive 92/43/EEC. One
of them is Arabis kennedyae.

The Plant Micro-Reserve (PMR) Approach

The Project PLANT-NET CY

The PLANT-NET CY project is
implemented within the framework
of the LIFE+ programme of the
European Commission. Its main
objective is to improve the
conservation status of four priority
plant species and two priority
habitat types of Cyprus that are
found in Natura 2000 sites, through
the establishment, monitoring and
management of a network of five
PMRs.

The PMRs approach was initially developed about 15 years ago in Valencia
(Spain) and since then has successfully been implemented in several other areas
of Europe. This concept is now widely accepted as one of the most effective
practices towards the conservation of plant diversity in small land plots that are
of peak value in terms of plant richness, endemism or rarity.
PMRs are defined as small areas (less than 20 ha), aiming at:
• protecting selected subpopulations/locations/colonies of the rarest, endemic
or threatened species,
• establishing a continuously monitored network and
• attracting scientists, people with special interests (i.e. ecotourism), schools
and other visitors.
Such a network of PMRs is considered as a complementary management tool to
‘large protection areas’, that have recently been established through the Natura
2000 European Network of protected areas.

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 the Tripylos wider area, at altitudes from 900-1400 m.
• Cedrus brevifolia forests are included in Annex I of Directive 92/43/EEC as a priority habitat type.

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

Arabis kennedyae

• The second largest subpopulation of the species occurs on Tripylos mountain.
• Flowering period: April – May.
• Arabis kennedyae is included in Annex II of Directive 92/43/EEC as a priority
species and in Appendix I of the Bern Convention as a strictly protected
species.
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Cedrus brevifolia
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