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Δημιουργία Δικτύου Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη διατήρηση ειδών και
οικοτόπων προτεραιότητας
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Το Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «PLANT-NET CY - Δημιουργία Δικτύου Μικρο-αποθεμάτων
Φυτών στην Κύπρο για τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας» (LIFE+ 08
ΝΑΤ/CY/000453) αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών
ειδών προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Arabis kennedyae,
Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, Centaurea akamantis, Ophrys kotschyi) και δύο
τύπων οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της ίδιας Οδηγίας (*9590 Δάση Cedrus
brevifolia και Θαμνώνες και *9390 Δασικές συστάδες της Quercus alnifolia) στην Κύπρο. Ο
στόχος του έργου επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω της εγκατάστασης, παρακολούθησης και
διαχείρισης ενός δικτύου πέντε Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Η πρακτική των ΜΑΦ έχει
υιοθετηθεί με επιτυχία σε άλλες χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Σλοβενία, Ελλάδα) και περιλαμβάνει
την εφαρμογή ενεργών μέτρων διατήρησης και συνεχή παρακολούθηση σε μικρές εκτάσεις γης
που είναι πλούσιες σε μεγάλης σημασίας ενδημικά και σπάνια φυτικά είδη.
Το έργο συνδυάζει μια σειρά δράσεων επί τόπου και εκτός τόπου διατήρησης με δράσεις
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της διατήρησης των υπό μελέτη ειδών/οικοτόπων
και ελεγχόμενη εμπλοκή τους στο έργο και στις δραστηριότητές του. Τέλος, επιδιώκει την
προώθηση δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου που να συνάδει με την αειφόρο διαχείριση και
τους σκοπούς της προσέγγισης των ΜΑΦ.
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις του έργου καθώς και τα
μέχρι στιγμής αποτελέσματα, που αφορούν στην οριοθέτηση των ΜΑΦ, στη δημιουργία
ψηφιακών χαρτών, στον καταρτισμό χλωριδικών καταλόγων για κάθε ΜΑΦ, στην εκτίμηση
του μεγέθους των υποπληθυσμών των υπό μελέτη ειδών, στη συλλογή σπερμάτων για
αποθήκευση σε τράπεζα γενετικού υλικού, καθώς και στην αρχική εφαρμογή επί τόπου
δράσεων διατήρησης.

148

