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Ophrys kotschyi 

Το Ζργο PLANT-NET CY Η Προςζγγιςθ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτών (ΜΑΦ) 

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. 
 
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.  

 
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. 

 

Ophrys kotschyi  

• Ενδθμικι (απαντάται μόνο ςτθν Κφπρο), πολυετισ πόα φψουσ 10-30 cm. 

• Στο Μιτςερό βρίςκεται ο μεγαλφτεροσ υποπλθκυςμόσ του είδουσ. 

• Περίοδοσ ανκοφορίασ: Μάρτιοσ – Απρίλιοσ. 

• Η Ophrys kotschyi περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ωσ είδοσ 
προτεραιότθτασ και ςτο Προςάρτθμα Ι τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βζρνθσ ωσ αυςτθρά προςτατευόμενο είδοσ. 

The Project PLANT-NET CY The Plant Micro-Reserve (PMR) Approach 

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. 

 
 

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. 
 

Ophrys kotschyi  

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

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

• Flowering period: March – April. 

• Ophrys kotschyi 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. 

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

Περιοχι Μιτςεροφ 

•  Η «Περιοχι Μιτςεροφ» καλφπτει 
μια ςχετικά μικρι ζκταςθ, θ οποία 
ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ πιζςεισ. 
Ωςτόςο διατθρεί ακόμθ τθν υψθλι 
οικολογικι τθσ αξία.  
•  Η περιοχι περιλαμβάνει επτά 
τφπουσ οικοτόπων του 
Παραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ, δφο εκ των οποίων είναι 
προτεραιότθτασ.  
•  Η «Περιοχι Μιτςεροφ» φιλοξενεί 
μια πολφ πλοφςια χλωρίδα. 
Περιςςότερα από 500 φυτικά taxa 
(περίπου το 25% τθσ ςυνολικισ 
χλωρίδασ τθσ Κφπρου) απαντϊνται 
ςτθν περιοχι. Είκοςι ζνα από αυτά 
είναι ενδθμικά και 17 είναι 
Ορχιδζεσ. 

‘Periochi Mitserou’ Site  

•  The ‘Periochi Mitserou’ site covers a 
relatively small area and has suffered 
considerable pressures; nevertheless 
it still retains its high ecological 
value. 
•  The site includes seven Annex I 
Directive 92/43/EEC  habitat types, 
two of which are priority ones. 
•  The site hosts a considerably rich 
flora. More than 500 plant taxa 
(about 25% of the total Cyprus flora) 
grow in the area. Twenty-one of 
them are endemic and 17 are 
orchids. 

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ) 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

Συνεργαηόμενοι Φορείσ – Partners 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ / More information 
www.plantnet.org.cy 

Enhancement of sexual reproduction 
in Ophrys kotschyi through hand 
pollination 

Ενίςχυςθ τθσ αναπαραγωγικισ ικανότθτασ 
τθσ Ophrys kotschyi μζςω τεχνθτισ 
επικονίαςθσ 
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