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Έργο LIFE+ με τίτλο : “Ολιστική διαχείριση 
του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* 

στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 
Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος”  με ακρωνύμιο 
LIFE KEDROS (LIFE15 NAT/CY/000850) 

Δρ. Νικόλας Ηλιάδης, Πανεπιστήμιο Frederick
               Κωνσταντίνος Περικλέους, Γραμματέας/Ταμίας Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου

Με εμφανή τα σημάδια της αλλαγής του κλίματος και στον τόπο μας, αλλά και τις έντονες 
ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον κατά το παρελθόν, είναι πλέον επιβεβλημένη η 
ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διατήρησης αξιόλογων στοιχείων της φυσικής 
κληρονομιάς του νησιού. Ένα τέτοιο στοιχείο, αποτελεί και το δάσος με το είδος Cedrus brevifo-
lia (κέδρος η βραχύφυλλη ή κέδρος της Κύπρου) που βρίσκεται στην καρδιά του Δάσους Πάφου, 
πλησίον των κοινοτήτων Παναγιάς, Τσακίσταρας, Κάμπου και του Μοναστηριού της Παναγίας του 
Κύκκου. 

Το δάσος αυτό, που με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) διακρίνεται ως 
οικότοπος προτεραιότητας, δηλαδή είναι οικότοπος που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η 
Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία και διατήρησή του, κωδικοποιείται 
στο Παράτημα Ι της Οδηγίας, ως οικότοπος 9590* Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum 
brevifoliae). Πρόκειται για ενδημικό οικοτόπο της Κύπρου, εντοπίζεται δηλαδή στην Κύπρο και 
πουθενά αλλού στο κόσμο, και περιορίζεται αποκλειστικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 
2000 «Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπος» (CY2000008). Διακρίνεται από πολύ περιορισμένη εξάπλωση 
αφού καταλαμβάνει συνολική έκταση 290 ha (2,9 Km2), έκταση η οποία αποτελεί λιγότερο από το 
0,2% της υψηλής δασικής βλάστησης του νησιού. Ο οικότοπος εκτείνεται σε υψόμετρο 900-1362 
m και παρουσιάζει ασυνεχή κατανομή (κατακερματισμό) στο χώρο εξάπλωσής του. 

Η σημασία και αξία της διατήρησης του οικοτόπου αυτού είναι ιδιαίτερης οικολογικής, δασικής 
και οικονομικής σημασίας, αφού οι διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό έχουν έμμεσα και 
άμεσα οφέλη για το δασικό οικοσύστημα του νησιού, αλλά και για την οικονομία του τόπου, με 
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αυτός μας παρέχει. Το Τμήμα Δασών, η Μονάδα Διατήρησης 
της Φύσης (Πανεπιστήμιο Frederick) και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, βρίσκονται από 
τον Σεπτέμβριο του 2016, σε στενή συνέργεια για την υλοποίηση του έργου: Ολιστική διαχείριση 
του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα «Kέ-
δρων-Κάμπος» (LIFE-KEDROS). Το έργο έχει συνολική διάρκεια 48 μηνών και προϋπολογισμό 
€1.413.304, από τον οποίο το 68,5% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
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Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE.

Το έργο LIFE-KEDROS χαρακτηρίζεται ως έργο εφαρμοσμένης οικολογίας και διαχείρισης 
οικοσυστημάτων και έχει ως κύριο στόχο του, την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση και 
προστασία του οικοτόπου 9590*, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) των ορίων φυσικής 
εξάπλωσής του. Η υλοποίηση αυτού του σύνθετου στόχου, θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης οι οποίες θα καθοριστούν μέσα από την σύνταξη και 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει: (i) την εφαρμογή 
σχεδίου πυρασφάλειας, (ii) τη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών/κανόνων για την εφαρμογή 
δασοκομικών επεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητάς του 
έναντι στην κλιματική αλλαγή, στον ανταγωνισμό του από άλλα δασικά είδη και στην ενίσχυση της 
φυσικής αναγέννησής του, (iii) την αποκατάσταση και επέκταση του οικοτόπου εντός των φυσικών 
ορίων εξάπλωσής του και (iv) την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιωσιμότητας του οικοτόπου 
έναντι βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων (προσβολές εντόμων, διαβρωτικά φαινόμενα κ.ά.). 
Η εκτός τόπου διατήρησή του θα επιτευχθεί μέσα από: (i) την συλλογή σπερμάτων και φύλαξή 
τους σε τράπεζα σπερμάτων και (ii) τη δημιουργία νέου πληθυσμού, εντός των ορίων του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Τροόδους.

Tripylos - Cedrus brevifolia 
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