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Κσπρηαθή τιωρίδα

2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο

145 – θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, 

θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 

20 – είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη ζηο 

Παράρηεκα ΙΙ ηες Εσρωπαϊθής Οδεγίας γηα ηοσς 

Οηθόηοποσς (92/43/EEC)

8 - θσηά ηες Κσπρηαθής τιωρίδας ταραθηερίδοληαη ως

είδε προηεραηόηεηας ηες Εσρωπαϊθής Έλωζες

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

48 – ηύποη οηθοηόπωλ ηες Κύπροσ περηιακβάλοληαη ζηο

Παράρηεκα ΙΙ ηες Εσρωπαϊθής Οδεγίας γηα ηοσς

Οηθόηοποσς (92/43/EEC)

5 – βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη

ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2
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Σσλεργαδόκελοη υορείς:

Δηάρθεηα: 01/01/10 - 30/06/13
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Παλεπηστήκηο Frederick Παλεπηστήκηο Αζελώλ

Τκήκα Δασώλ UNDP - ACTΟΠΟΟΚ

Τκήκα Περηβάιιολτος



Η μελϋτη, ανϊδειξη και προςταςύα τησ φυςικόσ μασ

κληρονομιϊσ ςε πϋντε επιλεγμϋνεσ περιοχϋσ, με την

ενεργό ςυμμετοχό και ςυνεργαςύα των τοπικών

κοινωνιών και των επιςτημόνων.
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 Η βελτύωςη του καθεςτώτοσ διατόρηςησ τεςςϊρων (4) φυτικών
ειδών προτεραιότητασ τησ Κύπρου που βρύςκονται μϋςα ςε
περιοχϋσ ΦΥΣΗ2000:

*Arabis kennedyae,
*Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis,
*Centaurea akamantis
*Ophrys kotschyi
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 Η βελτύωςη του καθεςτώτοσ διατόρηςησ δυο (2) οικοτόπων
προτεραιότητασ τησ Κύπρου που βρύςκονται μϋςα ςε περιοχϋσ
ΦΥΣΗ2000:

*9590 Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae),

*9390 Θαμνώνεσ και δαςικϋσ ςυςτϊδεσ Quercus alnifolia
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 H περιοχό παρουςιϊζει μεγϊλο οικολογικό ενδιαφϋρον, αφού
φιλοξενεύ ςημαντικϊ ςτοιχεύα τησ φυςικόσ μασ κληρονομιϊσ:
 14 τύπουσ οικοτόπων τησ Οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ (5

προτεραιότητασ από τουσ 8 που βρύςκονται ςτην Κύπρο)
 36 από τα 145 ενδημικϊ φυτϊ τησ Κύπρου

 Στην περιοχό αναπτύςςoνται οι μοναδικού ςτον κόςμο
οικότοποι του Κυπριακού κϋδρου και τησ λατζιϊσ
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 Στισ 5 επιλεγμϋνεσ περιοχϋσ θα γύνει εγκατϊςταςη,
παρακολούθηςη και διαχεύριςη μικρο-αποθεμϊτων φυτών
(ΜΑΦ).

 Τα ΜΑΦ εύναι περιοχϋσ μικρόσ ϋκταςησ αλλϊ μεγϊλησ
«οικολογικόσ αξύασ» που αποςκοπούν ςτην ςτοχευμϋνη
προςταςύα μϋρουσ του πληθυςμού ενδημικών, ςπϊνιων και
απειλούμενων ειδών
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 Εντόσ των ΜΑΦ γύνεται:

 Συνεχόσ παρακολούθηςη όλων των παραμϋτρων που
επηρεϊζουν τισ περιοχϋσ αυτϋσ.

 Ορθολογικό διαχεύριςη των ςημαντικών ειδών, ςτην οπούα
ςυμμετϋχουν επιςτόμονεσ και κοινωνικϋσ ομϊδεσ.
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 Τα μικρο-αποθϋματα φυτών αποτελούν κϋντρα
προςϋλκυςησ επιςτημόνων, ατόμων με εξειδικευμϋνα
ενδιαφϋροντα, ςχολεύων και ϊλλων επιςκεπτών.

 Προώπόθεςη η ελεγχόμενη πρόςβαςη.



 Δοκιμαςμϋνη Τεχνικό, ϋχει υιοθετηθεύ με επιτυχύα ςε:

 Ιςπανύα (Valencia, Manorca)

 Ελλϊδα (Κρότη)

 Σλοβενύα (Karst)

 Βουλγαρύα
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ΜΑΦ 3: Περιοτή Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος 

(SPA - CY2000006 and SCI - CY2000008) 

ΜΑΦ 5: Περιοτή Αζγάηας

(SCI - CY5000007) ΜΑΦ 4: Φαράγγι ηοσ Άβακα, 

Περιοτή Χερζονήζοσ ηοσ Ακάμα

(SPA - CY4000010 and pSCI - CY400010) 

ΜΑΦ 1: Περιοτή Μιηζερού

(SCI -CY2000003) 

ΜΑΦ 2: Περιοτή Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος 

(SPA - CY2000006 and SCI - CY2000008) 



 Επιςτημονικό μελϋτη – δραςτηριότητεσ διατόρηςησ των ειδών
και οικοτόπων

 Ενεργόσ ςυμμετοχό και ςυνεργαςύα των τοπικών κοινωνιών και
των επιςτημόνων
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 Οι τοπικϋσ κοινότητεσ ϋχουν πρωταρχικό ρόλο ςτην

υλοπούηςη του προγρϊμματοσ

 Παροχό πολύτιμησ περιβαλλοντικόσ γνώςησ

 Συμβολό ςτον καθοριςμό των ορύων των περιοχών

 Συμμετοχό ςτισ δρϊςεισ προςταςύασ των φυτών
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 Το ϋργο επιδιώκει τη ςυμβολό των τοπικών κοινωνιών, μϋςα 
από: 

 Συλλογό των τοπικών γνώςεων ςχετικϊ με τα ςτοχευόμενα 
εύδη / οικότοπουσ / τοποθεςύεσ. 

 Έγκριςη των ορύων των ΜΑΦ

 Υπόδειξη θϋςεων τοποθϋτηςησ ενημερωτικού υλικού

 Συμμετοχό των εκπροςώπων των γύρω κοινοτότων ςτο 
«Συμβούλιο ενδιαφερόμενων φορϋων» 

 Η λειτουργύα του Συμβουλύου εςτιϊζεται ςτην υλοπούηςη των 
εκςτρατειών ενημϋρωςησ και ςτην ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ 
μεταξύ του ϋργου και των κατούκων. 

 Συμβολό των ςχολεύων και ϊλλων τοπικών ομϊδων για την 
υλοπούηςη επιλεγμϋνων δραςτηριοτότων διατόρηςησ. 
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 Άλλεσ δραςτηριότητεσ ευαιςθητοπούηςησ: 

 Παραγωγό ενημερωτικού υλικού (φυλλϊδια, αφύςεσ,
ενημερωτικϊ δελτύα, πύνακεσ ανακοινώςεων ςτισ κοντινϋσ
περιοχϋσ, CDs, DVDs)

 Κϊλυψη από τα ΜΜΕ

 Διεξαγωγό Παγκύπριου διαγωνιςμού για νεαρϊ ϊτομα

 Διεξαγωγό ενημερωτικού εργαςτηρύου ςε τουριςτικούσ
πρϊκτορεσ

 Διεξαγωγό δικοινοτικού εργαςτηρύου όπου θα γύνει
μεταφορϊ των γνώςεων και τησ εμπειρύασ που θα
αποκτηθεύ μϋςα από το ϋργο ςε Τουρκοκύπριουσ
εμπειρογνώμονεσ και θα διερευνηθούν τρόποι ςυνεργαςύασ
και επϋκταςησ τησ ϋννοιασ του ϋργου προσ το βόρειο τμόμα
τησ Κύπρου. 17



• Οι κοινότητεσ μπαύνουν ςτον παγκόςμιο χϊρτη των περιοχών 
που αναπτύςςουν πρωτοποριακϋσ προςπϊθειεσ διατόρηςησ τησ 
φύςησ με τη ςυμμετοχό του κοινού

• Οι περιοχϋσ τουσ θα αποτελούν πόλο ϋλξησ για επιςτόμονεσ, 
εκπαιδευτικούσ, τουρύςτεσ με ειδικϊ ενδιαφϋροντα κλπ

• Οι νϋοι τησ κοινότητασ θα ϋχουν τη δυνατότητα εμπλοκόσ ςε 
«υγιεύσ» δραςτηριότητεσ που ςχετύζονται με το περιβϊλλον του 
τόπου τουσ.
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