


Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ

θπηώλ:

 Εσληαλνί νξγαληζκνί

 Γελ κεηαθηλνύληαη

 Απηνηξόθνη νξγαληζκνί (δει. 

κπνξνύλ από αλόξγαλεο 

νπζίεο λα ζρεκαηίδνπλ ηηο 

νξγαληθέο νπζίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα ηξαθνύλ)

 Τν ζύλνιν ησλ εηδώλ -

θπηώλ νλνκάδεηαη Χιωξίδα



 Ζ ρισξίδα (θπηά) 

απνηειεί ηε βάζε 

ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο ηεο δσήο



 Έθηαζε γεο (ρεξζαία ή πδάηηλε) κε

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ

ηελ παξνπζία εηδώλ νξγαληζκώλ

 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ νηθνηόπνπ θαζνξίδεηαη

από ην ζύλνιν ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζε

απηόλ



 Ζ πνηθηινκνξθία (δηαθνξεηηθόηεηα) πνπ

εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο

όισλ ησλ εηδώλ (θπηώλ θαη δώσλ) είηε

κεηαμύ ηνπο, είηε κεηαμύ εηδώλ, είηε αθόκε

κεηαμύ νηθνζπζηεκάησλ



 Τα Ζλσκέλα Έζλε έρνπλ αλαθεξύμεη ην 2010 

σο «Παγθόζκην Έηνο Βηνπνηθνηιόηεηαο»

 Μηα πξνζπάζεηα αλά ην παγθόζκην γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο 

παλίδαο



 Κιηκαηηθή Αιιαγή

 Ππξθαγηέο, Αζζέλεηεο 

 Αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. κεηαιιεία, 

αιόγηζηε γεσξγία)



 Τειηθά καο ελδηαθέξεη αλ ραζνύλ ρηιηάδεο είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο;

 Πνηα είλαη ηα νθέιε καο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο;



 Τελ ρσξίδνπκε ζε:

 Άκεζε ρξεζηηθή αμία (άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο 

πξνο ηνλ άλζξσπν)

 Με ρξεζηηθή αμία (έκκεζα νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν)

 Σπκβάιιεη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

 Δμαζθαιίδεη ηε θπζηθή βησζηκόηεηα όισλ ησλ 

κνξθώλ δσήο κέζα ζην νηθνζύζηεκα

 Τν νηθνζύζηεκα αληηκεησπίδεη θαιύηεξα ηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο (π.ρ. θσηηά, πιεκκύξεο)



 Παλεπξσπατθό δίθηπν πξνζηαζίαο ησλ 

εηδώλ θαη ησλ νηθνηόπσλ ηνπο 

 Σηνρεύεη ζηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο 

(πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζην 

ζύλνιν ηεο)



 Σήκεξα ζηελ Δ.Δ. ππάξρνπλ: 

 26,000 πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ζε όια ηα Κξάηε Μέιε

 ζπλνιηθή έθηαζε πάλω από 850,000 ηεηξαγωληθά ρηιηόκεηξα 
( ~ 85 θνξέο ηελ Κύπξν)

 θαιύπηνληαο ην 18% ηεο ρεξζαίαο πεξηνρήο ηεο Δπξώπεο 



 Κύπξνο: Τν ηξίην ζε 

κέγεζνο λεζί ηεο 

Μεζνγείνπ

 Γύν νξνζεηξέο:

 Πεληαδαθηύινπ

 Τξνόδνπο 

 Κεληξηθή πεδηάδα ηεο 

Μεζανξίαο

 Πνηθηιία ηνπίσλ θαη 

νηθνηόπσλ (46 

δηαθνξεηηθνί νηθόηνπνη)



2.000 δηαθνξεηηθά είδε θπηώλ βξίζθνληαη ζηελ 

Κύπξν

145 θπηά θαη δέληξα είλαη ελδεκηθά θπηά 

(βξίζθνληαη κόλν ζηελ Κύπξν, θαη πνπζελά 

αιινύ ζηνλ θόζκν) 

321 θπηά θαη δέληξα βξίζθνληαη ζην  «Κόθθηλν 

Βηβιίν ηεο Χιωξίδαο ηεο Κύπξνπ» (ζπάληα 

είδε), κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο Γηεζλνύο 

Έλωζεο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο (IUCN)



• 38 πεξηνρέο κέρξη ηώξα έρνπλ πξνηαζεί γηα ην 

δίθηπν ΦΥΣΖ 2000



Έλαξμε: Ιαλνπάξηνο 2010

Λήμε: Ινύληνο 2013

Χξεκαηνδόηεζε: 70%

Κνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ:

Σπληνληζηήο: Τκήκα Πεξηβάιινληνο

Σπλεξγάηεο: Παλεπηζηήκην Frederick, Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, Τκήκα Γαζώλ, ΟΠΟΟΚ, UNDP-ACT



Η κειέηε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο καο

θιεξνλνκηάο ζε πέληε πεξηνρέο, κε ηελ

ζπλεξγαζία ηωλ θαηνίθωλ ηωλ πεξηνρώλ κε ηνπο

επηζηήκνλεο



 Ζ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεζζάξσλ (4) θπηώλ

πξνηεξαηόηεηαο ηεο Κύπξνπ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε

πεξηνρέο ΦΥΣΖ 2000:

*Arabis kennedyae (Αξαβίο ε θελλέληεηα)

*Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis (Αζηξάγαινο ν

καθξόθαξπνο ησλ Λεπθάξσλ)

*Centaurea akamantis (Κεληαύξεηα ηνπ Αθάκα)

*Ophrys kotschyi (Μειηζζάθη)



 Ζ βειηίσζε θαη δηαηήξεζε δπν (2) νηθνηόπσλ

πξνηεξαηόηεηαο ηεο Κύπξνπ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε

πεξηνρέο ΦΥΣΖ 2000:

*9590 Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae),

*9390 Θακλώλεο θαη δαζηθέο ζπζηάδεο Quercus alnifolia



 Δπηιέγεθαλ 5 πεξηνρέο

 Έγηλε εγθαηάζηαζε ηωλ Μηθξν-Απνζεκάηωλ Φπηώλ

(ΜΑΦ)

 Ξεθίλεζε θαη ζπλερίδεηαη ε παξαθνινύζεζε θαη

δηαρείξηζε ηωλ ΜΑΦ

 Τα ΜΑΦ είλαη:

 πεξηνρέο κηθξήο έθηαζεο

 κεγάιεο «νηθνινγηθήο αμίαο»

 Σηόρνο ηωλ ΜΑΦ είλαη ε πξνζηαζία κέξνπο ηνπ

πιεζπζκνύ

(ελδεκηθώλ, ζπάληωλ θαη απεηινύκελωλ εηδώλ)



 Μέζα ζηα ΜΑΦ γίλεηαη:

 Σπλερήο παξαθνινύζεζε όιωλ ηωλ παξακέηξωλ πνπ

επεξεάδνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο

 Γηαρείξηζε ηωλ ζεκαληηθώλ εηδώλ, ζηελ νπνία

ζπκκεηέρνπλ επηζηήκνλεο θαη θνηλωληθέο νκάδεο



 Δπηζηεκνληθή κειέηε – δξαζηεξηόηεηεο δηαηήξεζεο ησλ

εηδώλ θαη νηθνηόπσλ

 Σπλεξγαζία ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρώλ κε ηνπο

επηζηήκνλεο



Γλσξίδεηο όηη:

Ζ πεξηνρή γύξσ από ην Μηηζεξό παξνπζηάδεη κεγάιν

νηθνινγηθό ελδηαθέξνλ, αθνύ θηινμελεί ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο

θπζηθήο καο θιεξνλνκηάο

o 7 ηύπνπο νηθνηόπσλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (2

πξνηεξαηόηεηαο)

o πάλσ από 500 είδε ρισξίδαο (ην 25 % ησλ θπηώλ όιεο

ηεο Κύπξνπ)

o 21 ελδεκηθά θπηά

o 17 είδε νξρηδέαο



;

Σηελ πεξηνρή αλαπηύζζεηαη ν ζεκαληηθόηεξνο πιεζπζκόο ηεο 

νξρηδέαο *Ophrys kotschy :

o Δίλαη κηθξό βνιβώδεο πνιπεηέο θπηό, ύςνπο 10 - 30 cm 

o Δληνπίζηεθε ζε 30 ζέζεηο, ζε πςόκεηξν από 0 κέρξη 900 m, 

ζε πνηθηιία νηθνηόπσλ

o Αλζίδεη από Μάξηην κέρξη Απξίιην

o Δίλαη είδνο πξνηεξαηόηεηαο ηεο Κππξηαθήο ρισξίδαο



 Γηαηάξαμε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ (θσηηέο, 

ζπιινγή θπηώλ, εθκεηάιιεπζε εθηάζεσλ)

 Με αεηθόξνο γεσξγία (επέθηαζε ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ - έιιεηςε ησλ 

επηθνληαζηώλ ηνπ είδνπο εμαηηίαο ηεο αιόγηζηεο 

ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο)

 Μείσζε γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο (κηθξή 

ηθαλόηεηα εγγελνύο αλαπαξαγσγήο) 

 Πεξηνξηζκέλε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ







 Σπλαληήζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ

 Γηαγσληζκόο γηα ηνπο λένπο (ειηθίεο 13-17), κε βξαβεία

 Γηαγσληζκόο δσγξαθηθήο θαη ρεηξνηερλίαο ζην ζρνιείν θαη

έθζεζε ή δεκνζίεπζε ησλ θαιύηεξσλ έξγσλ

 Σπκκεηνρή καζεηώλ ζην ζρεκαηηζκό κνλνπαηηώλ εληόο ηνπ

ΜΑΦ θαη επηινγή ηεο νλνκαζίαο ηνπο

 Πξεζβεπηέο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ελεκέξσζεο

 «Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην επξσπατθό πξόγξακκα

PLANT-NET CY», ζε εζεινληηθέο δξάζεηο ηνπ έξγνπ



 Γπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ Σρνιείνπ ζην

Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα (M.Sc.) ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Frederick «Δθπαίδεπζε γηα ην

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε»

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο

εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Μηηζεξνύ κε επίθεληξν ην απεηινύκελν θπηηθό είδνο ηεο

Κύπξνπ *Ophrys kotschy




