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I. Εισαγωγή 

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη 

Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας» (PLANT-NET CY), υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του προγράμματος LIFE+08 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Το έργο αποσκοπούσε στην ενίσχυση και βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης 

τεσσάρων ενδημικών ειδών προτεραιότητας1 (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus 

subsp. lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και δύο ενδημικών τύπων 

οικοτόπων προτεραιότητας (9590 *Δάση με Cedrus brevifolia – Cedrosetum brevifoliae και 

9390 *Θαμνώνες και δασικές συστάδες με Quercus alnifolia) της Κύπρου. Για την υλοποίηση 

του στόχου του έργου έγινε εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου 

πέντε Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ)2 μέσα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.  

Το παραδοτέο αυτό αποτελεί μέρος της «Δράσης Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των 

υπό μελέτη ειδών» και παρουσιάζει τα αποτελέσματα καθώς και τη γνώση και εμπειρία 

που έχει συσσωρευτεί μέσα από την υλοποίηση της Δράσης αυτής. Η υλοποίηση της 

Δράσης Γ.5 στηρίχτηκε αφενός στα Διαχειριστικά Σχέδια (ένα για κάθε ΜΑΦ) που 

ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Δράση Α.4: Προετοιμασία 

των Διαχειριστικών Σχεδίων για κάθε ΜΑΦ» και αφετέρου στα δύο παραδοτέα της 

προπαρασκευαστικής δράσης «Δράση Α.5: Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της 

δομής του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη της προτεραιότητας και 

για το Cedrus brevifolia». Η υλοποίηση της Δράσης στόχευε στην ενίσχυση των 

υποπληθυσμών των υπό μελέτη ειδών (εκτός της *Ophrys kotschyi), εντός του κάθε ΜΑΦ. 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τη φύτευση φυταρίων που παρήχθησαν ειδικά για το σκοπό 

αυτό, στο πλαίσιο του έργου. Για την υλοποίηση της Δράσης πραγματοποιήθηκαν οι πιο 

κάτω εργασίες: 

1. Συλλογές σπερμάτων  από τους φυσικούς υποπληθυσμούς  των υπό μελέτη ειδών 

εντός των αντίστοιχων ΜΑΦ. 

2. Πειράματα φύτρωσης και παραγωγή φυταρίων στο εργαστήριο της Μονάδας 

Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και μεταφορά τους στο 

φυτώριο του Τμήματος Δασών για την περαιτέρω ανάπτυξή τους (τα σημεία 1 και 2 

αποτέλεσαν μέρος της «Δράσης Γ.7: Συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων των υπό 

μελέτη ειδών στην τράπεζα σπερμάτων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για την 

εκτός τόπου διατήρησή τους»). 

3. Φύτευση των φυταρίων που παρήχθησαν, μέσα στους φυσικούς υποπληθυσμούς 

των υπό μελέτη φυτών, εντός των ΜΑΦ από όπου έγινε η συλλογή των σπερμάτων. 

                                                      
1 Ο χαρακτηρισμός ειδών και τύπων οικοτόπων προτεριαότητας γίνεται στη βάση της Οδηγίας των 

Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Στη βάση της Οδηγίας αυτής τα κράτη μέλη της καλούνται να δράσουν άμεσα, 

λαμβάνοντας εκείνα τα μέτρα που θα ενισχύσουν το καθεστώς διατήρησης απειλούμενων φυτών και 

οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία βρίσκονται στα σχετικά Παραρτήματα της Οδηγίας.  
2  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση των ΜΑΦ, μπορείτε να βρείτε στον 

ιστότοπο: www.plantnet.org.cy/ 
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II. Συμπεράσματα  

*Arabis kennedyae 

Το είδος *A. kennedyae είναι μονοετής ή διετής πόα (σύντομος κύκλος ζωής). Για τον 

εμπλουτισμό του υπό μελέτη είδους εντός του ΜΑΦ του, ακολουθήθηκαν δυο 

διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το χρόνο υλοποίησης των φυτεύσεων. Οι φορείς του 

έργου υιοθέτησαν την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου (ΕΕΕ), για  

δοκιμαστικούς εμπλουτισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος – Φεβρουάριος) 

(Εικ. 1). Μια άλλη προσέγγιση ήταν η υλοποίηση σειράς φυτεύσεων κατά την εαρινή 

περίοδο (Μάρτιο – Μάιο). Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη φύτευση κατά τις δυο 

αυτές χρονικές περιόδους κατέδειξε ότι η εφαρμογή φυτεύσεων κατά τους χειμερινούς 

μήνες (Δεκέμβριο 2012) παρουσιάζει πιο επιτυχή αποτελέσματα, αφού με αυτή την 

πρακτική τα φυτά απέφυγαν την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται 

ακόμα και κατά την άνοιξη. Επιπρόσθετα, λόγω της ικανοποιητικής ανάπτυξης και ισχυρής 

προσαρμογής των φυτών που φυτεύτηκαν και επιβίωσαν κατά τη χειμερινή περίοδο, η 

ανθοφορία και καρποφορία κατά την εαρινή περίοδο (2013) ήταν επιτυχής, με αποτέλεσμα 

την  ενίσχυση της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων και κατ’ επέκταση του υποπληθυσμού του 

είδους εντός του ΜΑΦ.  

Αντίθετα, φυτεύσεις φυταρίων, για εμπλουτισμό του υποπληθυσμού εντός του ΜΑΦ, κατά 

την εαρινή περίοδο (Απρίλιος 2012, Μάιος 2013) δεν κρίνονται απόλυτα επιτυχείς, αφού το 

ποσοστό επιβίωσης των φυταρίων ήταν κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχαν οι 

φυτεύσεις της χειμερινής περιόδου. Αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποδοθεί στο 

σοκ που υπέστησαν τα φυτάρια κατά τη μεταφύτευσή τους, πιθανόν λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών.  

Σύμφωνα με το παραδοτέο της Δράσης Α.5 (Έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα και τη 

σκοπιμότητα της ενίσχυσης των υφιστάμενων πληθυσμών), η ενίσχυση του υποπληθυσμού 

στη θέση του Τριπύλου (όπου εγκαταστάθηκε το ΜΑΦ του είδους) μέσα από διασπορά 

σπερμάτων σε νέες συστάδες (ή ενίσχυση των υφιστάμενων συστάδων) εντός της θέσης 

αυτής, θα ήταν ευεργετική ως προς την ενίσχυση και τη διατήρηση των γενετικών πόρων 

του είδους, εφόσον η συγκεκριμένη θέση παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο γενετικής 

ποικιλομορφίας. Η διασπορά περίπου 7,000 σπερμάτων από όλες τις αποικίες της *A. 

kennedyae στη θέση Τριπύλου συνέβαλε στην ενίσχυση της εδαφικής τράπεζας σπερμάτων 

του είδους. Οι αριθμοί των φυτών που φυτεύτηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1. 
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Cedrus brevifolia (τύπος οικοτόπου *9590) 

Στη βάση του παραδοτέου «Έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της 

ενίσχυσης των υφιστάμενων πληθυσμών» (Δράση Α.5), δεν κρίθηκε απαραίτητος ο 

εμπλουτισμός του υποπληθυσμού για την ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας του 

είδους στη θέση Τριπύλου. Εν τούτοις, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α.4 

(Διαχειριστικό Σχέδιο για το Μικρο-Απόθεμα του είδους *Arabis kennedyae και του τύπου 

οικοτόπου «*9590 Δάση Cedrus brevifolia» στην περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» 

«Κοιλάδα των Κέδρων – Κάμπος»), αποφασίστηκε όπως γίνει εμπλουτισμός του 

υποπληθυσμού εντός των όριων του ΜΑΦ (ή και πλησίον των ορίων του ΜΑΦ). Στόχος ήταν 

η ενίσχυση του C. brevifolia σε θέσεις όπου παρατηρείται ελάχιστη αναγέννησή του, κυρίως 

ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που δέχεται το είδος από άλλη ανταγωνιστική βλάστηση 

ή λόγω της απουσίας κατάλληλου εδάφους για την εγκατάσταση της αναγέννησης. Ο 

εμπλουτισμός του υποπληθυσμού υλοποιήθηκε κατά την εαρινή περίοδο (2012, 2013) (Εικ. 

2) και έγινε παροχή νερού, κατά τους θερινούς μήνες, στα άτομα που φυτεύτηκαν. 

Πρακτική που υιοθέτησαν οι φορείς του έργου ήταν τα σπέρματα που χρησιμοποιήθηκαν 

είτε για την παραγωγή φυταρίων είτε για τη διασπορά, να προέρχονται από κοντινές θέσεις 

με σκοπό την αποφυγή της γενετικής μόλυνσης. Επιπρόσθετα, τα σπέρματα που 

χρησιμοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν από έναν  ευρύ αριθμό ενήλικων ατόμων του είδους. Οι 

αριθμοί των φυτών που φυτεύτηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

 

Εικόνα 1. Φύτευση φυταρίων Arabis kennedyae, εντός του ΜΑΦ, για την ενίσχυση του 

υποπληθυσμού της. 
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*Centaurea akamantis 

Ο εμπλουτισμός του υποπληθυσμού της *C. akamantis εντός του ΜΑΦ της, έγινε με κύριο 

στόχο την αύξηση των ατόμων που τον αποτελούν στο Φαράγγι του Άβακα. Παρόλο που η 

υλοποίηση της Δράσης Α.5 δεν κατέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της γενετικής 

ποικιλότητας του είδους στη θέση αυτή, θεωρήθηκε αναγκαία η ενίσχυση του υφιστάμενου 

αριθμού ατόμων του είδους εντός του ΜΑΦ. Τα φυτάρια που παρήχθησαν από σπέρματα 

που συλλέχθηκαν από το ΜΑΦ, φυτεύτηκαν εντός του φυσικού υποπληθυσμού του είδους 

(ΜΑΦ), σε θέση η οποία περιφράχτηκε για τον περιορισμό της υπερβόσκησης (Δράση Γ.4). 

Επίσης, όλα τα φυτάρια που φυτεύτηκαν περιφράχτηκαν και ατομικά για την αποφυγή 

κατανάλωσής τους από μικρότερα θηλαστικά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιλογή της 

θέσης φύτευσης των νέων φυταρίων βασίστηκε και στη γεωμορφολογία της περιοχής. 

Επιλέγηκε θέση που βρισκόταν ανάντη της κοίτης του φαραγγιού και σε ύψος 15 μέτρων. 

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η διασπορά των σπερμάτων που παράγουν τα φυτά στα 

κατάντη των τοιχωμάτων του φαραγγιού.  

ΟΙ φυτεύσεις έγιναν κυρίως κατά την εαρινή περίοδο (Απρίλιος – Μάιος 2012, 2013) που 

είναι και η συνηθέστερη για την υλοποίηση τέτοιας φύσεως δράσεων (Εικ. 3). Εν τούτοις, 

κάποια φυτάρια φυτεύτηκαν και το μήνα Δεκέμβριο (2012), με υψηλά ποσοστά επιβίωσης. 

Αυτό έγινε μετά από προτροπή της ΕΕΕ, για εμπλουτισμό του υποπληθυσμού της *C. 

akamantis κατά το τέλος της φθινοπωρινής και αρχές της χειμερινής περιόδου, με σκοπό 

την αποφυγή της έκθεσης των νέων φυτών στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 

στο φαράγγι στο τέλος της άνοιξης (Μάιος) και το καλοκαίρι. Επίσης, η ιδιαιτερότητα της 

τοπογραφίας του φαραγγιού και οι καιρικές συνθήκες (η έντονη βροχόπτωση στα ορεινά 

Εικόνα 2. Φύτευση Cedrus brevifolia σε σημεία με χαμηλό ποσοστό αναγέννησης, εντός του ΜΑΦ. 
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και η υψηλή στάθμη του νερού του χείμαρρου εντός του φαραγγιού), κατέστησαν αδύνατη, 

σε αρκετές περιπτώσεις, την πρόσβαση στο ΜΑΦ για τη υλοποίηση της δράσης, κατά τους 

χειμερινούς μήνες (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) και στις αρχές της άνοιξης (Μάρτιος – 

Απρίλιος). Σημειώνεται ότι, από τα 160 φυτά που φυτεύτηκαν επιβίωσαν τα 28, δηλαδή 

17,5%, ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό για προσπάθειες ενίσχυσης ενός 

υποπληθυσμού. Για περαιτέρω ενίσχυση του υποπληθυσμού του είδους έγινε τοποθέτηση 

(αντί διασποράς) 100 σπερμάτων σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις (σχισμές) στα κάθετα 

τοιχώματα του φαραγγιού (Εικ. 4). Η επιλογή των θέσεων αυτών έγινε στη βάση 

εξειδικευμένης ανάλυσης RDA (CANOCO). Οι αριθμοί των φυτών που φυτεύτηκαν 

φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Εικόνα 3. Εμπλουτισμός της Centaurea akamantis, στα τοιχώματα του φαραγγιού, εντός του ΜΑΦ. 

Εικόνα 4. Τοποθέτηση σοερμάτων Centaurea akamantis, σε συγκεκριμένες θέσεις στα τοιχώματα 

του φαραγγιού του Άβακα. 
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*Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis 

Εμπλουτισμός του υποπληθυσμού του υποείδους *A. macrocarpus subsp. lefkarensis 

πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο ΜΑΦ. Οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την 

εαρινή περίοδο (Μάρτιος – Απρίλιος 2012, 2013) με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς από τα 127 

άτομα που φυτεύτηκαν επιβίωσαν τα 46, φτάνοντας σε ποσοστό επιβίωσης 36%, το  οποίο 

θεωρείται πολύ ικανοποιητικό για προσπάθειες ενίσχυσης υποπληθυσμού. Τα άτομα του 

είδους είναι πολυετείς πόες, οι οποίες διαχειμάζουν υπό τη μορφή υπόγειου ριζικού 

συστήματος και η εμφάνιση των φυτών τη χρονιά που ακολουθεί τη φύτευση αποτέλεσε 

δείκτη για την επιτυχία της δράσης. Η ανθοφορία και καρποφορία των ατόμων που 

φυτεύτηκαν συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση του υποπληθυσμού του υποείδους εντός 

του ΜΑΦ.  

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου παρατηρήθηκε ότι η ήπια απομάκρυνση 

των κυριότερων ανταγωνιστικών φυτικών ειδών και η δημιουργία ανοιγμάτων ευνοεί 

ιδιαίτερα τη φυσική αναγέννηση (Εικ. 5). Το γεγονός αυτό, ώθησε τους φορείς του έργου 

στη δημιουργία μικρών ανοιγμάτων, αποφεύγοντας παράλληλα τη διατάραξη του φυσικού 

οικότοπου, και την παράλληλη φύτευση στα ανοίγματα αυτά, δίνοντας έτσι ένα 

πλεονέκτημα στα νέα φυτά του *A. macrocarpus subsp. lefkarensis.  

Όλα τα φυτά που φυτεύτηκαν, περιφράχτηκαν για αποκλεισμό της κατανάλωσής τους από 

θηλαστικά της περιοχής, ενώ ποτίζονταν τακτικά κατά τις άνομβρες περιόδους (εαρινή και 

θερινή) του χρόνου (Εικ. 6). 

 

 
 

 

 

Εικόνα 5. Δημιουργία ανοιγμάτων για να ευνοηθεί η φυσική αναγέννηση και η ενίσχυση του 

υποπληθυσμού του Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis. 
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Πίνακας 1. Αριθμητικά στοιχεία για τον εμπλουτισμό των υπό μελέτη ειδών εντός των 

αντίστοιχων ΜΑΦ. 

Α/Α Είδος/Υποείδος 
Ευνοϊκή περίοδος 

φύτευσης 

Αρ. φυτών που 

φυτεύτηκαν 

ΜΑΦ3 

*Arabis kennedyae Οκτώβριος - Δεκέμβριος 100 

Cedrus brevifolia Μάρτιος - Απρίλιος 150 

ΜΑΦ4 *Centaurea akamantis 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

ή 

Απρίλιος - Μάιος 

160 

ΜΑΦ5 
*Astragalus macrocarpus 

subsp. lefkarensis 
Μάρτιος - Απρίλιος 127 

 

 

 

Εικόνα 6. Παροχή νερού σε αρτίβλαστα Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis που 

φυτεύτηκαν και περιφράχτηκαν. 


