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Χαρακτηριστικά ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών 

Τα ζώα της ντόπιας (κυπριακής) φυλής βοοειδών διακρίνονται σε δύο τύπους, σ’ εκείνο των 

ορεινών περιοχών ή της Πάφου και στον τύπο των πεδινών περιοχών ή της Μεσαορίας. Τα 

ζώα των ορεινών περιοχών είναι μικρόσωμα με τραχύ τρίχωμα με χρωματισμό σε όλες τις 

αποχρώσεις του καφέ, ενώ συναντώνται και ζώα με μαύρο χρώμα. Σ’ αντίθεση, τα ζώα των 

πεδινών περιοχών έχουν ισχυρή σωματική διάπλαση, λεπτό τρίχωμα και ξανθοκόκκινο 

χρωματισμό με υπόλευκο χρωματισμό στην κοιλιά. Κοινά χαρακτηριστικά και για τους δύο 

τύπους είναι ο ύβος (καμπούρα), η σχετικά μεγάλη λαμυρίδα, η μαύρη τούφα στην άκρη της 

ουράς (όπου υπάρχει) και ο υπόλευκος δακτύλιος ο οποίος περιβάλλει τα μαύρα χείλη και τα 

ρουθούνια του ζώου. Στο κάτω μέρος των άκρων και στη βάση των νυχιών φαίνεται 

δακτύλιος μαύρου χρωματισμού. 

 

 

 

 



 
 

Χαρακτηριστικά παχύουρων προβάτων 

Το κυπριακό παχύουρο πρόβατο παρουσιάζει μέσο ύψος ακρωμίου για τα αρσενικά 70 εκ. 

και για τα θηλυκά 67 εκ. και μέσο βάρος ενήλικου ζώου 66 κιλά για τα αρσενικά και 58 κιλά 

για τα θηλυκά.  Διαθέτουν πολύ χαρακτηριστική παχιά ουρά, μεγάλου μεγέθους.  Είναι 

μονόχρωμα, συνήθως άσπρα με μαύρο ή καφέ στο πρόσωπο, ενώ μερικές φορές είναι 

μαύρα ή καφέ. Τα ζώα της φυλής είναι κερασφόρα, ενώ ορισμένα θηλυκά είναι ακέρατα.  Ο 

τύπος του ερίου(μαλλιού του προβάτου) είναι σκληρός- σαν χαλί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Χαρακτηριστικά αιγών Μαχαιρά 

Η φυλή των αιγών Μαχαιρά παρουσιάζει  μέσο ύψος ακρωμίου 74 εκ. και μέσο βάρος 

ενήλικου ζώου 65 κιλά για τα αρσενικά και 55 κιλά για τα θηλυκά. Έχουν μακριά και στριφτά 

κέρατα. Ορισμένα θηλυκά της φυλής είναι ακέρατα. Τα αυτιά δεν μπορεί να είναι κρεμαστά 

και μεγάλου μεγέθους, αλλά μόνο οριζόντια ή στητά και μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Το 

χρώμα του τριχώματος δεν μπορεί να είναι ομοιογενές σκούρο κοκκινωπό αλλά είναι 

συνήθως μονόχρωμο, λευκό, και μερικές φορές παρουσιάζουν σκούρες καφέ ή μαύρες 

βούλες στο κεφάλι, το λαιμό και τα πόδια. Το τρίχωμα είναι κοντό και ίσιο, αν και μακρύτερο 

στα αρσενικά απ’ ότι στα θηλυκά.  Το προφίλ του προσώπου είναι ίσιο, όλα τα ζώα έχουν 

γενειάδα και ορισμένα έχουν κάλλια (σκουλαρίκια). 

 


