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CARE-MEDIFLORA
http://www.care-mediflora.eu/

Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων
Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου:

Τμήμα Δασών, Κύπρος
Το CARE-MEDIFLORA χρηματοδοτείται
κατά 80 % από το MAVA Foundation.

κοινές δράσεις για «εντός τόπου»
και «εκτός τόπου» διατήρηση

το ε ρ γο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Το έργο CARE-MEDIFLORA στοχεύει στη βελ-

Οι συνεργαζόμενοι φορείς υλοποιούν δράσεις για τη
διατήρηση απειλούμενων φυτικών ειδών των νησιών
της Μεσογείου με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους:

τίωση της κατάστασης διατήρησης απειλούμενων φυτικών ειδών της Μεσογείου. Υλοποιείται
από 7 φορείς σε 6 νησιά της Μεσογείου (Βαλεαρίδες Νήσοι, Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία, Κρήτη
και Κύπρος) και από την Ομάδα Ειδικών για τα
Φυτά των Νησιών της Μεσογείου της Διεθνούς
Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN).
Διάρκεια έργου:
Απρίλιος 2016 – Δεκέμβριος 2018

	εντός του φυσικού περιβάλλοντος διατήρηση
μέσω μέτρων διαχείρισης όπως ενίσχυση πληθυσμών, επανεισαγωγή ειδών, περιφράξεις, απομάκρυνση εισβαλλόντων ξενικών ειδών και επανασύνδεση κατακερματισμένων οικοτόπων
	εκτός του φυσικού περιβάλλοντος μακροχρόνια
διατήρηση σε τράπεζες σπόρων μέσω συλλογής
και αποθήκευσης γενετικού υλικού αντιπροσωπευτικού της γενετικής ποικιλότητας των επιλεγμένων
πληθυσμών. Προηγούμενες και νέες συλλογές σπόρων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτικού
υλικού για την εντός του φυσικού περιβάλλοντος
διατήρηση.

ΔΙΚ ΤΥ ΩΣΗ
Το CARE-MEDIFLORA προωθεί:
	την ανάπτυξη συνεργασιών με σχετικούς φορείς
σε κάθε νησί ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η
διατήρηση των φυτών
	την ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις πιέσεις και απειλές
προς την τοπική χλωρίδα
	την ενίσχυση δικτύων και πρωτοβουλιών σε Μεσογειακό επίπεδο για τη διατήρηση των φυτών
	τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και ειδικών
τεχνικών για την εντός και εκτός του φυσικού περιβάλλοντος διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας
στη Μεσόγειο.

