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Εισαγωγή
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Αναπαραγωγή

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 και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο. Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσω της εγκατάστασης,
παρακολούθησης και διαχείρισης ενός δικτύου πέντε Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Η
πρακτική των ΜΑΦ περιλαμβάνει την εφαρμογή ενεργών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης
και τη συνεχή παρακολούθηση σε μικρές εκτάσεις γης που είναι πλούσιες σε μεγάλης
σημασίας ενδημικά και σπάνια φυτικά είδη. Ένα από τα είδη στα οποία επικεντρώνεται το
έργο είναι και η *Centaurea akamantis.
Η C. akamantis είναι πολυετής πόα με ξυλώδη βάση και κρεμάμενους ή ημιόρθιους βλαστούς
μήκους 40-60 cm. Είναι ενδημικό είδος της Κυπριακής χλωρίδας. Η C. akamantis αποτελεί
«είδος προτεραιότητας» του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύεται από
τη Σύμβαση της Βέρνης ως αυστηρώς προστατευόμενο φυτό.
Το ΜΑΦ του είδους C. akamantis ορίστηκε στο Φαράγγι του Άβακα, το οποίο βρίσκεται στην
ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα. Η Χερσόνησος του Ακάμα, αποτελεί
προτεινόμενη περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο «Natura 2000» (Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010).
Το ΜΑΦ έχει έκταση 17,3 ha και υψόμετρο από 70 ως 230 m. Η οριοθέτηση του έγινε με
τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο του υποπληθυσμού του είδους C. akamantis
στο Φαράγγι του Άβακα. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ο
συγκεκριμένος υποπληθυσμός είναι ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός του είδους. Ο δεύτερος
υποπληθυσμός βρίσκεται στο γειτονικό φαράγγι: Αργάκι των Κούφων. Η C. akamantis φύεται
ως επί το πλείστον στα κάθετα τοιχώματα των φαραγγιών, σε υψόμετρο που κυμαίνεται από
70 έως 100 m.

Αριθμός φυτών

31

Ταξιανθίες που σημάνθηκαν

113

Γόνιμες ταξικαρπίες

89

Γόνιμα ανθίδια/ταξιανθία + SE (n=10)

23,2 + 1,06

Άγονα ανθίδια/ταξιανθία + SE (n=10)

17,5 + 0,95

Ανθίδια/ταξιανθία + SE (n=10)

40,7 + 0,88

Πλήρη αχαίνια/ταξικαρπία + SE (n=56)

14,2 + 1,23

Μη γονιμοποιημένα ανθίδια/ταξικαρπία + SE (n=60)

8,4 + 0,72

Σε ποσοστό 21,2% των ταξιανθιών δεν έχει γίνει επικονίαση. Από το 78,8% των ταξιανθιών που
καρπόδεσαν, μόνο το 61,2% των γόνιμων ανθιδίων κάθε ταξιανθίας έδωσε καρπό (αχαίνιο).
Ταξιανθία της Centaurea akamantis

Δράσεις Διατήρησης
Στο πλαίσιο του Έργου PLANT-NET CY υλοποιούνται
συγκεκριμένες δράσεις παρακολούθησης, διαχείρισης
και in situ και ex situ διατήρησης με στόχο την
ενίσχυση και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης
του είδους C. akamantis:
• Παρακολούθηση του μεγέθους του υποπληθυσμού
• Μελέτη της αναπαραγωγικής προσπάθειας
• Εκτίμηση της ικανότητας αναγέννησης
• Καταγραφή
περιβαλλοντικών
παραμέτρων
(θερμοκρασία-υγρασία εδάφους-αέρα κλπ)
• Συλλογή σπερμάτων και διασπορά τους σε
επιλεγμένες θέσεις
• Φύτρωση σπερμάτων, ανάπτυξη φυταρίων και
εγκατάστασή τους σε επιλεγμένες θέσεις στο ΜΑΦ

Χαρτογράφηση

•
•
•
•
•

Περίφραξη τμήματος του υποπληθυσμού για περιορισμό της βόσκησης
Συλλογή σπερμάτων και αποθήκευση σε τράπεζα σπερμάτων
Εγκατάσταση ζωντανής συλλογής του είδους στον Βοτανικό Κήπο του Ακάμα
Γενετική ανάλυση για την αξιολόγηση της γενετικής δομής του πληθυσμού του είδους
Προώθηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
διατήρησης της βιοποικιλότητας

Ειδικές Δομές Ενδιαιτήματος

Στο επιλεγμένο ΜΑΦ έχουν αναγνωριστεί 12 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων. Η C. akamantis
απαντά αποκλειστικά στα κάθετα τοιχώματα του Φαραγγιού του Άβακα.

Μέγεθος Πληθυσμού
Υποπληθυσμός

2004

2010

2011

Φαράγγι του Άβακα
Αργάκι των Κούφων

525
65*

532

544

* μέτρηση από το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+

Συνεργαζόμενοι
Φορείς

Στο
πλαίσιο
δημιουργίας
χάρτη
καταλληλότητας ενδιαιτήματος της C.
akamantis, η ανάλυση RDA (CANOCO)
ανέδειξε
ως
στατιστικά
σημαντικούς
παράγοντες την κλίση του υποστρώματος, το
υψόμετρο, την παρουσία χώματος στις
σχισμές και το είδος των σχισμών (κάθετες ή
οριζόντιες). Η C. akamantis σχετίζεται θετικά
με τους τρεις πρώτους παράγοντες. Στο
διπλανό διάγραμμα RDA έχουν ομαδοποιηθεί
με πράσινο χρώμα όλες οι θέσεις στις οποίες
υπάρχουν φυτά C. akamantis, τόσο στο
Φαράγγι του Άβακα όσο και στο Αργάκι των
Κούφων. Με μωβ και πορτοκαλί είναι τα
δείγματα στα οποία δεν παρατηρείται η C.
akamantis.
Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί οδηγό
στην προσπάθεια ενίσχυσης του πληθυσμού
του είδους μέσω διασποράς των σπερμάτων
σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα
εξασφαλίσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη
επιτυχία εγκατάστασης των αρτιβλάστων.

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μωβ: δείγματα στα οποία υπάρχει χώμα στις σχισμές
Πορτοκαλί: δείγματα στα οποία δεν υπάρχει χώμα στις σχισμές

Νεαρά φυτά Centaurea akamantis τα οποία προήλθαν από
τεχνητή διασπορά σπερμάτων σε επιλεγμένες θέσεις

Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου

