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Το έργο με τίτλο "Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην 

Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας" (PLANT-

NET CY), ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 

του 2013.  

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων 

φυτικών ειδών προτεραιότητας και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας 

της Κύπρου, που βρίσκονται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Ο κύριος στόχος του έργου θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση 

ενός δικτύου πέντε ΜΑΦ που έχουν επιλεγεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Η προσέγγιση των ΜΑΦ 

προβλέπει την παρακολούθηση (monitoring) των φυτικών πληθυσμών και την εφαρμογή μέτρων 

διατήρησης σε μικρά τεμάχια γης που χαρακτηρίζονται από μεγάλη χλωριδική αξία.  

Η προσέγγιση αυτή, αναπτύχθηκε πριν από 15 χρόνια στην Ισπανία, και από τότε έχει εφαρμοσθεί 

με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σλοβενία και Βουλγαρία). Θεωρείται ως μια από 

τις πλέον αποδεκτές προσεγγίσεις για τη διατήρηση της ποικιλότητας των φυτών. Για το έργο έχουν 

επιλεγεί πέντε ΜΑΦ στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπως φαίνεται στον πιο κάτω χάρτη. 

Εισαγωγή 

Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ)  

Στόχοι του έργου 

Το έργο στοχεύει: α) στη λεπτομερή καταγραφή, παρακολούθηση και 

περιορισμό των απειλών για τα επιλεγμένα είδη και οικοτόπους, β) την 

ενίσχυση των φυσικών υποπληθυσμών τους, γ) την προώθηση 

δραστηριοτήτων διατήρησης εκτός τόπου (ex situ), δ) την ευαισθητοποίηση 

του κοινού και ε) τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου Μικρο-

Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ) για την ανταλλαγή επιστημονικής 

πληροφόρησης και καλών πρακτικών σε σχέση με τη διατήρηση 

σημαντικών φυτικών ειδών και τη μόνιμη και αποτελεσματική προστασία 

των φυτών και οικοτόπων που αποτελούν αντικείμενο του έργου. 

Από προηγούμενες εμπειρίες έχει γίνει ξεκάθαρο ότι, για την επιτυχία 

δραστηριοτήτων διατήρησης της φύσης, είναι σημαντική η έγκαιρη 

ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε αυτές. Ως εκ 

τούτου, το έργο επιδιώκει την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής του άλλα και μετά από την αποπεράτωσή του.  
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Το Δίκτυο Natura 2000 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της πολιτικής της 

Ε.Ε. για την προστασία 

της βιοποικιλότητας στην 

Ευρώπη. 

Το έργο αυτό υλοποιείται 

σ τ α  π λα ί σ ι α  τ ο υ 

προγράμματος LIFE+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί  τ ο 

οικονομικό εργαλείο της 

Ε.Ε. για χρηματοδότηση 

έργων διατήρησης της 

φ ύ σ η ς  κ α ι  τ ο υ 

περιβάλλοντος. 

● Επιλεγμένο ΜΑΦ 

■ Περιοχή Natura 2000 

1. Περιοχή Μιτσερού (Ophrys kotschyi) 

2. Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος (Δάσος Πάφου) 

(Cedrus brevifolia & Arabis kennedyae) 

3. Κοιλάδα των Κέδρων/Κάμπος (Quercus alnifolia) 

4. Χερσόνησος Ακάμα (προτεινόμενη περιοχή) 

(Centaurea akamantis) 

5. Περιοχή Aσγάτα (Astragalus macrocarpus 

subsp. lefkarensis) 
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Η Arabis kennedyae είναι ετήσια ή διετής όρθια πόα, 

ύψους 5 μέχρι 30 cm. Είναι ενδημική στην Κύπρο 

και έχει βρεθεί σε τρεις μόνο θέσεις, όλες εντός 

περιοχών Natura 2000: α) στον Κρυό Ποταμό, β) 

νοτιοδυτικά της Χιονίστρας και γ) στην Κοιλάδα των 

Κέδρων. Δυστυχώς, έχει εξαφανιστεί από μία τέταρτη 

θέση (Ξεροκόλυμπος), πιθανό λόγω εργασιών 

βελτίωσης του οδικού δικτύου. Το είδος αυτό απαντά 

σε πετρώδεις θέσεις με πυριγενή πετρώματα, σε 

ανοίγματα δάσους σε υψόμετρο 1200 - 1870 m.  Στο 

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, το είδος 

χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (EN). Επίσης, 

συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης 

της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/

ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των 

Νησιών της Μεσογείου, της Διεθνούς Ένωσης για τη 

Διατήρηση της Φύσης (IUCN). 

Το είδος ανθίζει το διάστημα Απριλίου - Μαΐου και 

καρποφορεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Η 

διασπορά των σπερμάτων του γίνεται συνήθως από 

τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. 

Το έργο επικεντρώνεται σε έναν από τους τρεις γνωστούς υποπληθυσμούς του είδους, ο οποίος 

βρίσκεται στην περιοχή Τρίπυλος (περιοχή NATURA 2000 «Κοιλάδα Κέδρων  - Κάμπος»).  

Το μέγεθος του υποπληθυσμού αυτού κυμαίνεται από 600 - 1200 άτομα. Το συγκεκριμένο  ΜΑΦ 

θα εστιάσει στο είδος Arabis kennedyae και τον οικότοπο Δάση Cedrus brevifolia (βλέπε επόμενες 

σελίδες).  

Το είδος απειλείται από διάφορους παράγοντες όπως δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξη των 

φυσικών οικοτόπων, συλλογή φυτών και περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού.  

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Arabis kennedyae 

Ο A. macrocarpus subsp. lefkarensis είναι όρθια πολυετής τριχωτή πόα, με ύψος έως 1 m. Είναι 

ενδημικό φυτό στην Κύπρο και απαντά σε υποβαθμισμένους θαμνώνες και σε φρυγανώδη 

βλάστηση, σε υψόμετρο 75 - 700 m. Έχει εντοπιστεί σε έξι θέσεις: Πάνω Λεύκαρα, Ασγάτα, 

Κελοκέδαρα, Αλαμινό, Ίνεια και Κορμακίτης. Όλοι οι υποπληθυσμοί βρίσκονται σε ιδιωτική γη με 

εξαίρεση αυτόν στα Λεύκαρα και μέρος του υποπληθυσμού στην Ασγάτα που βρίσκονται εντός 

περιοχών Natura 2000. Στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου το είδος χαρακτηρίζεται ως 

Εύτρωτο (VU). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, στο 

Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Νησιών 

της Μεσογείου της IUCN.  

Το είδος ανθίζει από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο και καρποφορεί από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. 

Η διασπορά των σπερμάτων του γίνεται από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο.  

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 
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Η Centaurea akamantis είναι ενδημικός ημίθαμνος και απαντά αποκλειστικά σε δύο γειτονικές 

θέσεις στη Χερσόνησο του Ακάμα: στο Φαράγγι του Άβακα και στο Αργάκι των Κουφών. 

Αναπτύσσεται σε σχισμές σκιασμένων ασβεστολιθικών βράχων, σε υψόμετρο 70 - 100 m. Το 

Φαράγγι του Άβακα βρίσκεται σε κρατικό δάσος, ενώ η περιοχή Χερσόνησος Ακάμα έχει προταθεί 

για συμπερίληψη στο Δίκτυο Natura 2000. Ο πληθυσμός του είδους αποτελείται από 600 περίπου 

άτομα. Στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, το είδος χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (EN). 

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Νησιών της Μεσογείου της 

IUCN. 

Η περίοδος ανθοφορίας του είδους είναι το διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου και η περίοδος 

καρποφορίας το διάστημα Ιουλίου - Δεκεμβρίου. Η διασπορά των σπερμάτων του ξεκινά από τον 

Ιούλιο.  

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 

Centaurea akamantis 

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Το έργο επικεντρώνεται στο μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο υποπληθυσμό του είδους στην 

περιοχή Natura 2000 «Περιοχή Ασγάτας».  

Ο υποπληθυσμός αυτός αποτελείται από 2000 

άτομα περίπου και συνιστά γύρω στο 70% του 

συνολικού πληθυσμού του είδους.  

Το είδος απειλείται από διαφόρους παράγοντες 

όπως η απομόνωση και το μικρό μέγεθος των 

υποπληθυσμών του, η περιορισμένη 

δυνατότητα εγγενούς αναπαραγωγής, η 

περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού και 

η πιθανότητα αλλαγή χρήσης γης. 
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Το ΜΑΦ φιλοξενεί το μεγαλύτερο και 

σημαντικότερο υποπληθυσμό του είδους 

(590 άτομα), στο Φαράγγι του Άβακα 

(Ακάμας). 

Το είδος απειλείται από διαφόρους 

παράγοντες όπως οι δραστηριότητες 

αναψυχής και διατάραξης των φυσικών 

οικοτόπων, η απομόνωση και το μικρό 

μέγεθος των υποπληθυσμών και η 

περιορισμένη ευαισθητοποίηση του 

κοινού.  

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Η Ophrys kotschyi είναι πολυετής, όρθια, εύρωστη πόα με ύψος από 10 μέχρι 30 cm και είναι 

ενδημικό είδος της Κύπρου. Έχει εντοπιστεί σε 30 θέσεις, σε μια ποικιλία οικοτόπων όπως 

φρυγανότοπους και θαμνώνες, λιβάδια, όρια αγρών και χέρσα γη, αραιά πευκοδάση και υγρές 

θέσεις, σε υψόμετρο 0 - 900 m.  

Σχηματίζει συνήθως μικρούς υποπληθυσμούς (μέχρι 50 φυτά), με μικρές εξαιρέσεις όπως στο 

Μάμμαρι (500 περίπου φυτά), Μιτσερό (300 περίπου φυτά), κοντά στην Αλάμπρα (200 περίπου 

φυτά) και στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου (300-400 φυτά). Πολλές από τις τοποθεσίες που 

εντοπίστηκε βρίσκονται σε κρατική δασική γη ή/και σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Στο 

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, το είδος χαρακτηρίζεται ως Εύτρωτο (VU). Επίσης, 

συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ και στη Σύμβαση CITES για τον έλεγχο της εμπορίας απειλούμενων ειδών. 

Το είδος ανθίζει από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο και καρποφορεί από τον Απρίλιο μέχρι το Μάιο. 

Η διασπορά των σπερμάτων του γίνεται συνήθως το Μάιο.  

Ophrys kotschyi 

Centaurea akamantis 
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Τα Δάση του ενδημικού κυπριακού κέδρου Cedrus brevifolia (οικότοπος προτεραιότητας *9590), 

περιορίζονται στο Δάσος Πάφου και αποκλειστικά εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 

«Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος». 

Ο πυρήνας του δάσους του κέδρου καταλαμβάνει τις πλαγιές και την κορυφή του Τριπύλου, ενώ 

μικρές συστάδες κέδρων εμφανίζονται στις γειτονικές κορυφές, σε υψόμετρο 800 - 1400 m. 

Αυτός ο τύπος οικοτόπου συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ η 

περιοχή φυσικής εξάπλωσής του έχει κηρυχθεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Nature Reserve). 

Σημαντική ήταν η χρήση του ξύλου του κέδρου κατά την αρχαιότητα και στο πρόσφατο παρελθόν 

για την κατασκευή εικονοστασίων και άλλων ξύλινων αντικειμένων σε εκκλησίες, καθώς και στην 

κατασκευή πλοίων. 

Δάζη Κέδροσ (Cedrus brevifolia) 
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Το έργο επικεντρώνεται σε έναν από τους 

μεγαλύτερους υποπληθυσμούς του είδους, στην 

περιοχή Μιτσερού. 

Το είδος απειλείται από διάφορους παράγοντες, όπως 

η αλόγιστη οικιστική ανάπτυξη (καθώς το είδος 

απαντάται κυρίως σε πεδινές περιοχές κοντά σε 

οικισμούς), δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξη 

των φυσικών οικοτόπων, συλλογή φυτών, απομόνωση 

και μικρό μέγεθος των υποπληθυσμών, φωτιά και 

κάψιμο υπολειμμάτων καλλιεργειών σιτηρών σε 

γειτονικά χωράφια, μη αειφόρος γεωργία (π.χ. 

επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και χρήση 

φυτοφαρμάκων) και περιορισμένη ευαισθητοποίηση 

του κοινού.  

Το κρίσιμο στάδιο στην αναπαραγωγή του είδους 

είναι η επικονίαση από ένα συγκεκριμένο είδος 

εντόμου. Ο πληθυσμός των εντόμων μπορεί να 

επηρεαστεί σημαντικά από διάφορες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες όπως ψεκασμός γειτονικών 

καλλιεργειών με φυτοφάρμακα. 

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Ophrys kotschyi 

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Η παρακολούθηση και προστασία του Κέδρου γίνεται στην περιοχή του Τριπύλου. 

Τα δάση Cedrus brevifolia απειλούνται από διάφορους παράγοντες όπως πυρκαγιές, κλιματική 

αλλαγή, ανταγωνισμό από άλλα είδη (τραχεία πεύκη), δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξη των 

φυσικών οικοτόπων (π.χ. τουριστικές εκδρομές με οχήματα τετρακίνησης), γενετική διάβρωση - 

μείωση γενετικής ποικιλότητας (π.χ. λόγω της απομόνωσης και του μικρού μεγέθους των 

υποπληθυσμών) και περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού. 



Η Λατζιά είναι το Εθνικό Δέντρο της Κύπρου. 

Οι θαμνώνες και οι δασικές συστάδες της Quercus alnifolia είναι οικότοπος προτεραιότητας 

(*9390), ενδημικός στην Κύπρο (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου απαντά αποκλειστικά στην οροσειρά του Τροόδους. Ορισμένες 

από τις πιο αντιπροσωπευτικές συστάδες Λατζιάς εντοπίζονται στην περιοχή Natura 2000 «Κοιλάδα 

Κέδρων-Κάμπος». 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Λατζιά αναπτύσσεται σε διαστάσεις μεγάλων δέντρων - μνημείων της 

φύσης. Έχει μεγάλη οικολογική αξία γιατί ευδοκιμεί σε βραχώδεις πλαγιές εμποδίζοντας τη 

διάβρωση, ενώ οι καρποί της αποτελούν άριστη τροφή για την πανίδα της περιοχής. 

Θαμνώνες και δαζικές ζσζηάδες ηης Quercus alnifolia (Λαηζιά) 

Επιλεγμένη περιοτή και απειλές 

Το έργο επικεντρώνεται στη διατήρηση του είδους με δημιουργία ΜΑΦ στην περιοχή του Τριπύλου. 

Οι θαμνώνες και οι δασικές συστάδες Quercus alnifolia απειλούνται από διαφόρους παράγοντες 

όπως δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξη των φυσικών οικοτόπων (π.χ. τουριστικές εκδρομές 

με οχήματα τετρακίνησης, ποδοπάτημα και απόρριψη αποβλήτων) και περιορισμένη 

ευαισθητοποίηση του κοινού.  
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PLANT-NET CY 

Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για 

τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας  
 

Ιστοσελίδα: www.plantnet.org.cy  

Facebook: Group “Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus 

for the Conservation of Priority Species and Habitats” 

UNDP-ACT 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
 Τμήμα Βιολογίας 

Τμήμα Δασών, Υπουργείο   

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 

και Οικολογικών Οργανώσεων       

Κύπρου 

Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο  Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Frederick 

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης 

Συνεργαζόμενοι Φορείς: 


