Μικρο-Απόκεμα Φυτοφ / Plant Micro-Reserve

Ophrys kotschyi
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

Προςτατεφουμε τα ενδημικά φυτά του τόπου μασ.
Συμβάλλουμε ςτη διατήρηςη τησ φυςικήσ μασ κληρονομιάσ!

Οικότοποσ προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ των Οικοτόπων
«Θαμνώνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia (9390)»
• Ενδθμικόσ (απαντάται μόνο ςτθν Κφπρο), τφποσ οικοτόπου, με αεικαλείσ
κάμνουσ Quercus alnifolia (Λατηιά), φψουσ μζχρι 10 m.
• Η Λατηιά ζχει ανακθρυχκεί ωσ το «Εκνικό Δζντρο τθσ Κφπρου».
• Περιορίηεται ςτθν οροςειρά του Τροόδουσ ςε υψόμετρο 400-1700 m ςε
βραχϊδεισ, απόκρθμνεσ ι ομαλζσ βουνοπλαγιζσ.
• Απειλείται τόςο από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ (δραςτθριότθτεσ
αναψυχισ, διάνοιξθ δρόμων), όςο και από βιολογικζσ διεργαςίεσ (π.χ.
κιρευςθ των καρπϊν τθσ από ζντομα).
• Η περιοχι Natura 2000 «Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ» φιλοξενεί
οριςμζνεσ από τισ πιο αντιπροςωπευτικζσ ςυςτάδεσ του τφπου οικοτόπου
9390.
• Το Μικρο-Απόκεμα του τφπου οικοτόπου «Θαμνϊνεσ και δαςικζσ
ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia» εγκαταςτάκθκε το 2010 αποςκοπϊντασ
ςτθ διατιρθςι του, μζςω λεπτομεροφσ παρακολοφκθςθσ και εφαρμογισ
ορκϊν μζτρων διαχείριςθσ.

Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ / Koilada Kedron-Kampos

Quercus alnifolia:
Θαμνώνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia
Scrub and low forest vegetation of Quercus alnifolia

Το Εκνικό Δζντρο τθσ Κφπρου

The National Tree of Cyprus
Priority habitat type of the European Habitats Directive
‘Scrub and low forest vegetation of Quercus alnifolia (9390)’

Συνεργαηόμενοι Φορείσ – Partners

Εκνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτιμιο Ακθνών

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ)

Σιματα οριοκζτθςθσ του Μικρο-Αποκζματοσ
Micro-Reserve borderline signs

• Endemic (occurs only in Cyprus), habitat type, with evergreen shrubs of
Quercus alnifolia, up to 10 m high.
• Quercus alnifolia has been declared as 'The National Tree of Cyprus‘.
• The habitat type is restricted to the Troodos mountain range, at altitude
from 400 to 1700 m, in rocky, steep or gentle slopes.
• It is threatened by leisure activities, road construction/widening and
consumption of its fruits by insects.
• The Natura 2000 site ‘Koilada Kedron-Kampos’ hosts some of the most
representative stands of the 9390 habitat type.
• The Micro-Reserve of the habitat type ‘Scrub and low forest vegetation
of Quercus alnifolia’ was established in 2010 for the effective
conservation of the habitat type through detailed monitoring and
implementation of sound management measures.

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ / More information

www.plantnet.org.cy

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

