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ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ (Cedrus brevifolia) 

Πέτρος Πέτρου*, Ηλίας Μήλιος Κυριάκος Πυθαρίδης, Ανδρέας Χρίστου 
*Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

pepetrou@fd.moa.gov.cy 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ολιστική διαχείριση του 

οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-
Κάμπος» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: (α) η ανάλυση της δομής των φυσικών και τεχνητών 

συστάδων του κέδρου (Cedrus brevifolia), (β) η ανάλυση της φυσικής αναγέννησης των 

αμιγών και μικτών, φυσικών συστάδων του κέδρου, (γ) η συναγωγή συμπερασμάτων και (δ) 

η διατύπωση προτάσεων για τη δασική πράξη, μέσω της σύνταξης αρχών για την εφαρμογή 

δασοκομικών χειρισμών στις φυσικές και τεχνητές συστάδες του κέδρου, που θα συμβάλουν 

στην ενίσχυση της προσαρμογής του στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κλιματική 

αλλαγή, της ανταγωνιστικής του ικανότητας σε σχέση με άλλα δασικά είδη και στην ενίσχυση 

της φυσικής αναγέννησής του. 

Για την έρευνα της δομής και της αναγέννησης των φυσικών συστάδων κέδρου, διακρίθηκαν 

αρχικά οκτώ σταθμικοί τύποι με βάση την ποιότητα τόπου και τη μίξη των δασοπονικών 

ειδών, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν με στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, 

συνολικά 44 μόνιμες, κυκλικές επιφάνειες, έκτασης 500 m2. Για την έρευνα της δομής των 

τεχνητών συστάδων κέδρου, διακρίθηκαν επίσης οκτώ σταθμικοί τύποι με βάση την 

ποιότητα τόπου και τη μίξη των δασοπονικών ειδών, σε τρεις περιοχές όπου διενεργήθηκαν 

κατά το παρελθόν αναδασώσεις κέδρου (Λιβάδι, Έξω Μύλος, Νούρος). Στη συνέχεια, 

εγκαταστάθηκαν με στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, συνολικά 27 μόνιμες ορθογώνιες 

επιφάνειες έκτασης 200 m2. 

Αφού μετρήθηκαν/καθορίστηκαν τα δεδομένα σε κάθε επιφάνεια, αυτά αναλύθηκαν, 

συνάχθηκαν συμπεράσματα και εν συνεχεία διατυπώθηκαν προτάσεις για τη δασική πράξη, 

μέσω της σύνταξης αρχών για την εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών στις φυσικές και 

τεχνητές συστάδες του C. brevifolia. 

Με βάση αυτές τις δασοκομικές αρχές, το Τμήμα Δασών, προχώρησε σε επεμβάσεις τόσο 

στις φυσικές, όσο και στις τεχνητές συστάδες του C. brevifolia. 
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SILVICULTURAL TREATMENTS OF NATURAL AND ARTIFICIAL STANDS OF CYPRUS CEDAR 
(Cedrus brevifolia) 

Petrou Petros*, Milios Elias, Pitharides Kyriakos, Christou Andreas 

*Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, 

pepetrou@fd.moa.gov.cy 

 

The present study was carried out under the project “Integrated conservation managent of 

priority habitat type 9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos” within the 

framework of the LIFE programme of the European Union. The main objectives were: (a) the 
analysis of stand structure of natural and artificial stands of Cedrus brevifolia, (b) the analysis 
of natural regeneration of single species and mixed stands of C. brevifolia and (c) the 
suggestion of proposals for forest practice based on principles for silvicultural treatments of 
natural and artificial stands of C. brevifolia.  

To achieve the above-mentioned objectives, 44 permanent, square plots of 500 m2 were 
established in the natural stands and 27 permanent, rectangular plots of 200 m2 were 
established in the artificial stands. Since the data were measured/determined in each plot, 
they were analyzed and then conclusions were drawn. 

Based on the results of this study, various proposals for forest practice were suggested based 
on principles for silvicultural treatments of natural and artificial stands of C. brevifolia. 

On the basis of these principles, the Department of Forests applied silvicultural treatments in 
both natural and artificial stands of C. brevifolia. 
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