
Οικότοποσ Cedrus brevifolia & είδοσ Arabis kennedyae 

Cedrus brevifolia (Κυπριακόσ Κζδροσ) 

Ο οικότοποσ του Κυπριακοφ Κζδρου ςυναντάται ςε ζνα και μόνο 
πλθκυςμό ςτο Δάςοσ Πάφου, και πουκενά αλλοφ ςτο κόςμο.  

Είδοσ Arabis kennedyae 

Ετιςια ι διετισ όρκια πόα, φψουσ 5-30 cm. Απαντά ςε τρεισ μόνο 
κζςεισ ςτθν Κφπρο, και πουκενά αλλοφ ςτο κόςμο. 

Σφμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο τθσ Χλωρίδασ τθσ Κφπρου 
χαρακτθρίηεται ωσ Κινδυνεφον είδοσ. 
 

ΜΑΦ 1  
Περιοχι Μιτςεροφ 

ΜΑΦ 2 
Κοιλάδα Κζδρων-Κάμποσ  

ΜΑΦ 3 
Κοιλάδα Κζδρων-Κάμποσ  

ΜΑΦ 4  
Χερςόνθςοσ Ακάμα  

ΜΑΦ 5 
Περιοχι Αςγάτασ  

Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτών 
 ςτθν Κφπρο για τθ διατιρθςθ ειδών  

και οικοτόπων προτεραιότθτασ 

Το Ζργο υιοκετεί τθν προςζγγιςθ των Μικρο-
Αποκεμάτων Φυτών (ΜΑΦ), θ οποία: 

o αναπτφχκθκε αρχικά πριν από 15 χρόνια ςτθν 
Ιςπανία και από τότε ζχει εφαρμοςκεί με επιτυχία ςε 
πολλζσ άλλεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ, 

o κεωρείται από τισ πλζον αποτελεςματικζσ πρακτικζσ 
για τθ διατιρθςθ περιοχϊν με μεγάλθ αξία ωσ προσ 
τον πλοφτο, τον ενδθμιςμό και τθ ςπανιότθτα των 
φυτϊν που φιλοξενοφν, 

o προχποκζτει τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ διαρκοφσ 
παρακολοφκθςθσ των ςπάνιων και ενδθμικϊν ειδϊν. 

Το ζργο με τίτλο «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ Διατιρθςθ Ειδϊν και 
Οικοτόπων Προτεραιότθτασ» υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE+ 08 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
Στοχεφει ςτθ διατιρθςθ τεςςάρων φυτικϊν ειδϊν και δφο τφπων οικοτόπων που απαντοφν αποκλειςτικά ςτθν 
Κφπρο και κεωροφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ είδθ και οικότοποι προτεραιότθτασ. Αυτό ςθμαίνει, ότι θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι κεωρεί ότι επιβάλλεται θ άμεςθ λιψθ δραςτικϊν μζτρων για τθ διατιρθςι τουσ.  

Το μεγαλφτερο μζροσ των ενδθμικϊν φυτϊν, των φυτϊν 
δθλαδι που απαντοφν αποκλειςτικά ςτθν Κφπρο,  
απειλείται ςιμερα από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ 
αςτικοποίθςθ φυςικϊν περιοχϊν, ρφπανςθ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κλιματικι αλλαγι, 
δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, υπερςυλλογι φυτϊν, 
φωτιά, μθ αειφόρο γεωργία, γενετικι διάβρωςθ, 
ανταγωνιςμό από άλλα ξενικά είδθ κ.ά..  

Είδοσ Centaurea akamantis 
(Κενταφρεια θ Ακαμαντίσ) 

Είναι θμίκαμνοσ, που  αναπτφςςεται ςε 
ςχιςμζσ ςκιαςμζνων αςβεςτολικικϊν 
βράχων, ςε υψόμετρο 70-100 m. 
Απαντά αποκλειςτικά ςε δφο γειτονικζσ 
κζςεισ ςτθ Χερςόνθςο του Ακάμα, και 
πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο. 

Σφμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο τθσ 
Χλωρίδασ τθσ Κφπρου χαρακτθρίηεται 
ωσ Κινδυνεφον είδοσ. 

Οικότοποσ Quercus alnifolia (Λατηιά) 

Ο οικότοποσ τθσ  Λατηιάσ  βρίςκεται 
αποκλειςτικά ςτθν Οροςειρά Τροόδουσ και 
πουκενά αλλοφ ςτον κόςμο. Η Λατηιά είναι 
το Εκνικό Δζντρο τθσ Κφπρου. Ζχει μεγάλθ 
οικολογικι αξία γιατί ευδοκιμεί ςε 
βραχϊδεισ πλαγιζσ εμποδίηοντασ τθ 
διάβρωςθ του εδάφουσ, ενϊ οι καρποί τθσ 
αποτελοφν άριςτθ τροφι για τθν πανίδα 
τθσ περιοχισ. 

Είδοσ Ophrys Kotschyi  
(Ορχιδζα ι Μελιςςάκι) 

Πολυετισ, όρκια πόα με φψοσ 
από 10-30 cm. Το είδοσ αυτό 
υπάρχει μόνο ςτθν Κφπρο και 
πουκενά αλλοφ ςτο κόςμο και 
απαντά ςε υποπλθκυςμοφσ με 
λίγα άτομα, ςε 30 περίπου 
διαφορετικζσ κζςεισ ςτθν 
Κφπρο. 

Σφμφωνα με το Κόκκινο 
Βιβλίο τθσ Χλωρίδασ τθσ 
Κφπρου χαρακτθρίηεται ωσ 
Εφτρωτο είδοσ. 

Είδοσ Astragalus macrocarpus 
subsp. lefkarensis  

Όρκια πολυετισ τριχωτι πόα, με 
φψοσ ζωσ 1 m.  Συναντάται ςε 6 
κζςεισ ςτθν Κφπρο και πουκενά 
άλλου ςτο κόςμο  

Σφμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο 
τθσ Χλωρίδασ τθσ Κφπρου 
χαρακτθρίηεται ωσ Εφτρωτο 
είδοσ. 

Ομοςπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώςεων Κφπρου (ΜΚΟ) 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

Συνεργαηόμενοι 
 Φορείσ 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  
www.plantnet.org.cy 

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


