
 

              

 

Integrated conservation management of priority habitat type 9590* in the 

Natura 2000 site “Koilada Kedron-Kampos” 

(LIFE15 NAT/CY/000850) 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELIVERABLE:  

ANNUAL REPORT – ACTION C.1  

 

 

 

BENEFICIARIES: 
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Δράση C.1 - Δασοκομικές παρεμβάσεις σε συστάδες Κέδρου 

Οι εργασίες της δράσης αυτής στοχεύουν στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για το χαρακτηριστικό 

είδος (Cedrus brevifolia) του οικότοπου 9590*. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει μέσω της μείωσης 

του ανταγωνισμού που δέχονται τα άτομα C. brevifolia (και ο οικότοπος 9590*) από την ανταγωνιστική 

βλάστηση (π.χ. από άτομα Pinus brutia ή και Quercus alnifolia) ή και από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. 

Η εφαρμογή στοχευμένων δασοκομικών επεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στη δράση αυτή θα παρέχει 

επαρκή αυξητικό χώρο και αυξημένους πόρους (θρεπτικά συστατικά του εδάφους και νερό) σε 

επιλεγμένα δέντρα C. brevifolia, τόσο εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσης του οικότοπου 9590* όσο 

και σε τεχνικές αναδασώσεις με C. brevifolia, εντός της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου (CY2000008).  

Το παρόν παραδοτέο αποσκοπεί στη συγκεντρωτική παρουσίαση της ποσοτικοποίησης των επεμβάσεων 

που γίνονται για σκοπούς του έργου τόσο εντός των φυσικών συστάδων όσο και εντός των αναδασωτέων 

περιοχών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι προσημάνσεις των ατόμων γίνονται στη βάση 

των κανόνων/ αρχών που παρουσιάστηκαν στο παραδοτέο της Δράσης Α.1.2 Elaboration of marking 

guidelines for thinning and felling in Cedrus brevifolia stands (habitat 9590*), ενώ οι εργασίες διεξάγονται 

κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου. 

1η Περίοδος (Οκτώβριο 2017 – Μάρτιο 2018) 

Συνοπτικά αποτελέσματα υλοτομιών στη τεχνητή συστάδα στην περιοχή «Έξω Μύλος» 

Οι επεμβάσεις εντός της αναδάσωσης του «Έξω Μύλος» (βλ. Χάρτη 1) έγιναν την περίοδο Οκτωβρίου 

2017 – Μαρτίου 2018. Στον Πίνακα 1 φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των επεμβάσεων που 

έχουν γίνει στην περιοχή. 

  

ACTION C.1:  Silvicultural interventions in Cedrus stands  

DELIVERABLE: Annual Report of silvicultural interventions in Cedrus stands  
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Πίνακας 1: Ετήσια έκθεση με συγκεντρωτικά στοιχεία των δασοκομικών επεμβάσεων για την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 

 

Περιοχή 
επέμβασης 

Είδος 
υλοτομιθέντων 

δέντρων 

Αριθμός 
υλοτομιθέντων 

δέντρων 

Έμφλοιος 
όγκος 

κορμοξυλείας 
(m3) 

Αριθμός 
θάμνων που 
αραιώθηκαν 

Αριθμός 
ατόμων C. 

brevifolia που 
ευνοήθηκαν 

Ζημίες σε 
ιστάμενα 

δέντρα 

Διαθέσιμη 
ξυλεία 

(m3) 

Ξυλεία που 
πωλήθηκε 

(m3) / 
Συνολική αξία 

ξυλείας (€) 

Έξω Μύλος 

C. brevifolia 360 29,70 - 

1620 5 

- - 

P. brutia  1080 209,70 - 20 - 

Q. alnifolia - - 10 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 1440 239,40 10 1620 5 20 - 
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