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Η μελέτη αυτή ετοιμάστηκε από τον Κλάδο Προστασίας του Τμήματος Δασών στο πλαίσιο του έργου: 

Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 

«Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (LIFE15 NAT/CY/00850), το οποίο και συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:  

Μακρής Μιχάλης, Θεόδωρος Θεοδώρου, Κουζάλη Ηρώ, Ηλιάδης Νικόλας-Γιώργος (2020) Έκθεση δράσης 

αποκατάστασης και ενίσχυσης του οικοτόπου 9590* εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του στην 

περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος».  
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1. Εισαγωγή 

Το έργο με τίτλο «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου 

Natura 2000 Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (ακρωνύμιο: LIFE-KEDROS), υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο εφαρμογής με στόχο 

την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση και προστασία του οικοτόπου «9590* Δάση Cedrus 

brevifolia», τόσο εντός των ορίων της φυσικής εξάπλωσής του (περιοχή του δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα 

Kέδρων-Κάμπος) όσο και εκτός. Το LIFE-KEDROS, είχε συνολική διάρκεια 48 μήνες και ξεκίνησε την 1η 

Σεπτεμβρίου 2016. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο της Δράσης C.2, η οποία είναι μέρος σειράς δράσεων 

διατήρησης του οικοτόπου 9590*, που υλοποιήθηκαν για επίτευξη του στόχου του έργου LIFE-KEDROS. 

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης, ήταν μέσα από στοχευμένες επεμβάσεις εντός των ευρύτερων ορίων 

εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, να ενισχυθεί η φυσική αναγέννηση του είδους χαρακτηρισμού του 

οικοτόπου, Cedrus brevifolia, τόσο μεσοπρόθεσμα (μέσω φυτεύσεων) όσο και μακροπρόθεσμα (μέσω 

σπορών). Για το λόγο αυτό, έγιναν στοχευμένες και με συγκεκριμένες διαδικασίες, σπορές ή/και 

φυτεύσεις εντός των συστάδων του οικοτόπου 9590*, με σκοπό: i) την ενίσχυση της αναγέννησης του 

είδους όπου αυτή ήταν χαμηλής πυκνότητας ή υποβαθμισμένη και ii) την επέκταση της εξάπλωσης του 

οικοτόπου, εντός των ευρύτερων ορίων εξάπλωσής του σε διάκενα του δάσους στα όρια εξάπλωσης του 

οικοτόπου, συμβάλλοντας έμμεσα στη βελτίωση της σύνδεσης (σε μικρή κλίμακα) μεταξύ των 

γεωγραφικά απομονωμένων συστάδων του οικοτόπου. Η ποσοτικοποίηση των στόχων της δράσης αυτής 

και κατ’ επέκταση του έργου, ήταν η αποκατάσταση 12 ha του οικοτόπου 9590* και η επέκταση της 

εξάπλωσής του (αύξηση της περιοχής κάλυψης του οικοτόπου 9590*) εντός της φυσικής περιοχής 

εξάπλωσής του, κατά 3,3 ha είτε μέσω σποράς έκτασης 4 ha ανά έτος (για τη περίοδο 2017, 2018, 2019) 

ή με την φύτευση 2.700 σπορόφυτων και 750 άλλων συνοδών φυτών του οικοτόπου.  

Η Δράση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 με την υλοποίηση της να γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2020.  

2. Εργασίες συλλογής και αναπαραγωγής φυτικού υλικού 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση της Δράσης αυτής, αποτέλεσε η εκ των προτέρων 

οργάνωση των διάφορων σταδίων υλοποίησής της. Αρχικό στάδιο ήταν η συλλογή του απαραίτητου 

αναπαραγωγικού υλικού (σπερμάτων) από διάφορες θέσεις εντός των ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου 

9590* (Εικ. 1). Η κατά θέση συλλογή και αξιοποίηση του αναπαραγωγικού υλικού, η οποία έγινε στο 

πλαίσιο εργασιών της Δράσης Α.5, αποσκοπούσε στην αντιπροσώπευση όσο το δυνατό μεγαλύτερης 

γενετικής πληροφορίας από τον φυσικό πληθυσμό του οικοτόπου, αλλά και τη διατήρηση των 

προσαρμοστικών μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τις φυσικές διεργασίες στο πέρασμα των 

αιώνων στις κατά τόπους θέσεις (μικροκλίματα) του περιβάλλοντος. Η διεξαγωγή της διαδικασίας 
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συλλογής σπερμάτων (κώνων) από τη φυσική περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, έγινε στη βάση 

συγκεκριμένων οδηγιών/ εγχειριδίων/ εκθέσεων:  

1. Τα εγχειρίδια “Curation Protocols & Recommendations” και “Seed Collecting Manual for Wild 

Species”1, βάση του οποίου η συλλογή σπερμάτων:  

a. καλύπτει ολόκληρη την περιοχή εξάπλωσης ενός οικοτόπου,  

b. γίνεται από 50 φυτά σε κάθε σημείο, 

c. γίνεται σε μικρότερο από το 20% των ώριμων διαθέσιμων σπερμάτων στην περίοδο 

συλλογής, 

d. γίνεται από τυχαία άτομα του είδους χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*, Cedrus 

brevifolia. 

2. Την «Έκθεση συμπερασμάτων και σύνταξη μέτρων διατήρησης των γενετικών πόρων του Cedrus 

brevifolia» (Ηλιάδης κ.ά. 2015) που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου DIDAKTOR/0609/13, το 

οποίο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χωρική κατανομή των συλλογών 

γενετικού υλικού (σπερμάτων), βασισμένη σε αποτελέσματα γενετικής ανάλυσης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συλλογή σπερμάτων των συνοδών ειδών του οικοτόπου 

9590* που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς του έργου έγινε στη βάση των εγχειριδίων “Curation 

Protocols & Recommendations” και “Seed Collecting Manual for Wild Species”. Οι συλλογές έγιναν από 

θέσεις εντός του Δάσους Πάφου κατά τα έτη 2016-2017. 

Με το πέρας της διαδικασίας συλλογής και καθαρισμού των κώνων και των σπερμάτων του Cedrus 

brevifolia, έγινε διαχωρισμός των σπορομερίδων που θα χρησιμοποιούνταν προς ανάπτυξη και 

παραγωγή σπορόφυτων και αυτών που θα χρησιμοποιούνταν προς σπορά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι οι σπορομερίδες που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ανάπτυξης σπορόφυτων τόσο 

του είδους χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*, Cedrus brevifolia, όσο και των συνοδών ειδών (βλ. 

Πίνακα 1), ήταν από συλλογές που έγιναν κατά τον Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2016, και αμέσως μετά 

τη διαδικασία καθαρισμού τους, ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής των σπορόφυτων. Η διαδικασία 

παραγωγής των σπορόφυτων, για κάθε ένα από τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν, έγινε στη βάση 

πρωτοκόλλων του Τμήματος Δασών (βλ. Πίνακας 1), τα οποία αναλύονται στο εγχειρίδιο «Πρωτόκολλα 

Παραγωγής Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» (Τμήμα Δασών 2018) και στο «Πρωτόκολλο για την 

αποθήκευση των σπερμάτων, τη φύτρωση, την ανάπτυξη-αύξηση και τη φύτευση του Cedrus brevifolia» 

(παραδοτέο έργου PLANT-NET CY - LIFE10 NAT/CY/000453) (Κουτσοβούλου κ.ά. 2013). Τα σπορόφυτα 

του είδους χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*, Cedrus brevifolia αναπτύχθηκαν στο Δασικό Φυτώριο 

Σταυρού της Ψώκας, του Τμήματος Δασών για την περίοδο 2016-2018, ενώ αυτά των συνοδών ειδών στο 

                                                           
1 Τα εγχειρίδια εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διατήρησης Σπερμάτων Αυτοφυών Φυτών – 
ENSCONET (European Native Seed Conservation Network). 
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Δασικό Φυτώριο Πλατανιών. Η επιλογή των συνοδών ειδών που παράχθηκαν για σκοπούς του έργου 

έγινε στη βάση των αποτελεσμάτων της «Έκθεση χλωριδικής σύνθεσης του τύπου οικοτόπου 9590* εντός 

της περιοχής στόχου του δικτύου Natura 2000» (Andreou et al. 2017) αλλά και στην τεχνική περιγραφής 

της δράσης όπως αυτή εγκρίθηκε από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ. 

Πίνακας 1: Κατάλογος ξυλώδους βλάστησης που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης C.2. 

Δασοπονικό είδος Αριθμός σπορόφυτων Πρωτόκολλο φύτρωσης2 

Cedrus brevifolia 2.700 Σελ. 39 

Arbutus andrachne 250 Σελ. 23 

Rhus coriaria 250 Σελ. 157 

Pitsacia terebinthus 250 Σελ. 135 

3. Μεθοδολογία εφαρμογής σποράς και φυτεύσεων 

Η εφαρμογή της οποιασδήποτε από τις μεθόδους τεχνητής ίδρυσης ή ενίσχυσης των συστάδων του 

οικοτόπου 9590*, δηλαδή της σποράς ή της φύτευσης, προαπαιτεί και το σωστό σχεδιασμό των 

βημάτων/ εργασιών στο πεδίο, με τον καθορισμό της χρονικής και χωρικής κατανομής των εργασιών.  

Για την επιτυχή υλοποίηση της Δράσης η χρονική περίοδος διεξαγωγής των εργασιών της καθορίστηκε:  

 Σπορές έγιναν σε τρεις διαδοχικές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, μόνο 

για το είδος χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*, C. brevifolia. Η περίοδος υλοποίησής τους 

ορίστηκαν οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος για τρία συνεχή έτη (2017-2019).  

 Φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε δυο φάσεις, και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Οκτώβριο – 

Νοέμβριο. Το 2018 πραγματοποιήθηκε η φύτευση 2.700 φυταρίων κέδρου και 750 συνοδών 

ειδών, ενώ την αντίστοιχη περίοδο, το 2019 υπήρξε αναπλήρωση των απωλειών, δηλαδή την 

αναπλήρωση των φυτών που φυτεύτηκαν κατά το 2018 και η φύτευση τους δεν πέτυχε. 

Η επιλογή της κατά χώρου εφαρμογής των μεθόδων τεχνητής ίδρυσης ή ενίσχυσης των συστάδων του 

οικοτόπου 9590* έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τα εγχειρίδια των 

Πέτρου κ.ά. (2018) και Ηλιάδη κ.ά. (2018), με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε μέτριες προς κακές 

                                                           

2 Τμήμα Δασών (2018) Πρωτόκολλα Παραγωγής Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Τμήμα Δασών, Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλον. 
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ποιότητες τόπου3 του οικοτόπου 9590*. Σύμφωνα με τους Πέτρου κ.ά. (2018) η εγκατάσταση 

σπορόφυτων (ατόμων) του είδους C. brevifolia θα πρέπει να γίνεται σε διάκενα των σχηματισμών του 

οικοτόπου 9590*, όπως και σε διάκενα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ώριμα άτομα C. brevifolia. Στην 

κακή ποιότητα τόπου (Δ΄ΠΤ), όπως και στις πιο δυσμενείς θέσεις της ποιότητα τόπου Γ (Γ΄ΠΤ) θα πρέπει 

τα σπορόφυτα να εγκαθίστανται κάτω από την πλευρική σκίαση (ευνόηση) άλλων φυτών.  

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι Χατζηστάθη και Ντάφης (1989), αναλύουν σειρά παραμέτρων που θα 

πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση για την υιοθέτηση της καταλληλότερης 

μεθόδου τεχνητής ίδρυσης δασοσυστάδων. Στη βάση συγκεκριμένων βιολογικών και οικολογικών 

παραμέτρων, η μέθοδος της σποράς χρησιμοποιείται σε μέτριους σταθμούς ενώ η μέθοδος της 

φύτευσης επιβάλλεται να υιοθετηθεί σε ακραίους σταθμούς, όπου είτε λόγω μεγάλης χορτομανίας (σε 

γόνιμα και υγρά εδάφη) υπάρχει μεγάλος και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αρτιβλάστων και 

νεαρών φτυαριών των φυτών ή σε άγονές και ξηρές θέσεις στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 

απώλειας των αρτιφύτρων λόγω ξηρασίας. 

3.1. Η μέθοδος της σποράς στον οικότοπο 9590*  

 Σπορά κατά θέση (Τύπου Α) 

Η τεχνική αυτή αφορά την κατά θέση (σημείο) σπορά σπερμάτων του είδους Cedrus brevifolia σε 

μικρής έκτασης αρόσιμη επιφάνεια εδάφους, μήκους 20-30 cm, πλάτους 6-10 cm και βάθους 4 cm 

(Εικ. 1). Η κατά θέση άροση του εδάφους έγινε χειρωνακτικά με τη χρήση χτένας χειρός. Οι θέσεις 

(σημεία) σποράς της τεχνικής αυτής εφαρμόστηκε κοντά στην προβολή της κόμης υφιστάμενων 

ενήλικων δέντρων Cedrus brevifolia ή Pinus brutia ή στην προβολή σκίασης της κόμης θάμνων ή 

ημίθαμνων (όπως Quercus alnifolia, Arbutus andrachne, Cistus sp. κ.ά.) (Εικ. 2). Η πρακτική αυτή 

αποσκοπούσε στη διασφάλιση παροχής σκίασης στα αρτίβλαστα του κέδρου από την υπερκείμενη 

κόμη/ σκίαση των άλλων δέντρων αλλά και στη δημιουργία μικρής σε έκταση επιφάνειας, η οποία 

θα μπορούσε να συγκρατήσει βρόχινο νερό για τις ανάγκες φύτρωσης των σπερμάτων αλλά και 

ανάπτυξης των αρτιβλάστων. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε για την περίοδο 2017, 2018, 2019 αμέσως 

μετά τα πρώτα πρωτοβρόχια (συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτώβρη).  

 

                                                           
3 Με βάση τους Πέτρου κ.ά. (2018), εντός της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, διακρίνονται τέσσερις 
ποιότητες τόπου (ΠΤ), οι οποίες κατηγοριοποιούνται με τα εξής κριτήρια: το βάθος του εδάφους, τη διαμόρφωση 
του εδάφους (κοίλο, κυρτό), τη θέση του σημείου στην πλαγιά και την εγγύτητα του σημείου σε πηγές νερού (π.χ. 
ρέματα). Η Α’-ΠΤ έχει τη μέγιστη παραγωγικότητα και η Δ’-ΠΤ την ελάχιστη. 
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Εικόνα 1. Δημιουργία μικρής έκτασης αρόσιμης επιφάνειας εδάφους (κόκκινο βέλος) για τη σπορά 

σπερμάτων κέδρου.  

 Σπορά σε βαθμίδες (Τύπου Β) 

Η συγκεκριμένη τεχνική αφορούσε τη δημιουργία μικρών γραμμικών αναβαθμίδων, παράλληλες με 

τις υψομετρικές γραμμές της περιοχής σποράς, με κυμαινόμενο μήκος, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής (έκθεση, κλίση, τύπος πετρώματος, διάκενα κτλ.) και πλάτους 20-30 

cm. Η διάνοιξη των αναβαθμίδων έγινε με χρήση σκαπτικών εργαλείων χειρός, ενώ η μεταξύ τους 

απόσταση δεν ήταν μεγαλύτερη από 5 m. Σε κάθε αναβαθμίδα (και ανάλογα με το μήκος της) έγινε 

επιλογή σημείων/ επιφανειών σποράς (επαναλήψεις) ίση με 0,2 m2. Κάθε επιφάνεια είχε ημικυκλικό 

σχήμα, στο οποίο τοποθετήθηκαν 10 σπέρματα, ενώ η μεταξύ των επιφανειών απόσταση δεν ήταν 

μεγαλύτερη των 2 m. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε επιφάνεια σποράς γινόταν σχετική 

διαρρύθμιση της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους προς τα άναντη, ώστε να υπάρχει ελαφριά 

κλίση προς τα «μέσα» (1%-2%), δημιουργώντας συνθήκες συγκράτησης του βρόχινου νερού και 

ιδανικών οικολογικών συνθηκών φύτρωσης και ανάπτυξης ατόμων του είδους Cedrus brevifolia.Η 

εφαρμογή της τεχνικής έγινε κατά τα έτη 2018, 2019 αμέσως μετά τα πρώτα πρωτοβρόχια (συνήθως 

το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτώβρη).  
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Εικόνα 2. Δημιουργία μικρής έκτασης αρόσιμης επιφάνειας εδάφους, με τη χρήση χτένας, στην προβολή 

της κόμης Cistus sp..  

 Σπορά με τη χρήση της μεθόδου Fukuoka (Τεχνική Γ) 

H μέθοδος Fukuoka (Korn 2012, Flores 2006) υλοποιήθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου για να 

αξιολογηθεί η επιτυχία της, τόσο για τον υπό μελέτη οικότοπο 9590*, όσο και για το Κυπριακό 

δασογενές περιβάλλον, αφού δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν στο νησί. Η τεχνική 

περιέλαβε τη δημιουργία «σπορόμπαλων» (seedballs), οι οποίες ήταν ένα μείγμα διάφορων υλικών 

(π.χ. άργυλος, φυτόχωμα, πριονίδι, άχυρο) μαζί με σπέρματα και οι οποίες τοποθετήθηκαν (ή 

διασκορπίστηκαν) σε συγκεκριμένη περιοχή. Τα σπέρματα στο εσωτερικό κάθε «σπορόμπαλας», ήταν 

ένας συνδυασμός σπερμάτων του είδους Cedrus brevifolia με άλλα είδη φρυγανικής βλάστησης που 

εντοπίζονται στον οικότοπο. Η τεχνική αυτή υιοθετήθηκε για να διασφαλιστεί η μη θήρευση των 

σπερμάτων μετά τη διασπορά τους μέσα από τον κώνο, από ζώα (π.χ. τρωκτικά, πτηνά κτλ.) ή την 

απομάκρυνση τους με τη βροχή ή τον άνεμο, από την επιφάνεια του εδάφους. Σε πρακτικό και 

οικολογικό επίπεδο, η τεχνική αυτή λειτουργεί ως μέσο προστασίας των σπερμάτων κατά την περίοδο 

ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ η διαβροχή της «σπορόμπαλας» με το νερό της βροχής 

(συγκράτηση σχετικής υγρασίας) δημιουργεί ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης του αρτιφύτρου. 

Ταυτόχρονα, λόγω της σύστασης της «σπορόμπαλας» το αρτίφυτρο έχει στη διάθεση του τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για φύτρωση. 

Το πρωτόκολλο για την ετοιμασία των σπορόμπαλων (Korn 2012, Flores 2006): 

Υλικά και προδιαγραφές: 
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o Οι «σπορόμπαλες» φτιάχνονται από στεγνό κονιοποιημένο (σε σκόνη) άργιλο (clay), οργανικό 

υλικό - κομπόστο/κοπριά/φυτόχωμα (compost) και σπέρματα. Σε αναλογία μερών 5:3:1. Άλλες 

πηγές αναφέρουν αναλογία υλικών 1:1:1. 

o Τα σπέρματα μπορεί να ανήκουν σε ένα είδος ή να είναι μείγμα από διάφορα είδη.  

o Ο άργιλος πρέπει να καθαρίζεται από πέτρες, φυτικό υλικό (πχ φύλλα, ρίζες) ή οτιδήποτε άλλο, 

πριν τη χρήση του. Τόσο ο άργιλος όσο και το κομπόστο χρειάζονται κοσκίνισμα για να φτάσουν 

στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουν υφή σκόνης. Για να γίνει αυτό, μπορεί να 

κοσκινιστούν με διάφορες σίτες/κόσκινα, με διαφορετικό άνοιγμα βρόγχου (πχ 10 mm, 5 mm, 1 

mm). 

o Στο μείγμα μπορούν να προστεθούν κι άλλα υλικά όπως παρασιτοκτόνες/ εντομοαπωθητικές 

ενώσεις από βιολογικά υλικά όπως για παράδειγμα παράγωγα από φυτά του γένους Capsicum 

(πιπεριές). Οι ουσίες αυτές αποτρέπουν την κατανάλωση των σπερμάτων από τα έντομα. Επίσης 

παράγωγα από φυτά του γένους Artemisia, Allium, Mentha έχουν έντονη μυρωδιά και 

εντομοαπωθητική δράση.  

o Οι «σπορόμπαλες» μπορούν να εμπλουτιστούν με χώμα της περιοχής όπου πρόκειται να γίνει η 

διασπορά. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται με μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς οι οποίοι 

μπορεί να συμβάλουν στη φύτρωση ή/και ανάπτυξη των φυταρίων.  

o Άλλα υλικά όπως π.χ. κομμάτια χαρτιού, βαμβάκι, μαλλί, πριονίδι ή άχυρο, μπορούν να 

προστεθούν στις «σπορόμπαλες» για να γίνουν πιο ανθεκτικές και σκληρές, ειδικά αν πρόκειται 

η διασπορά να γίνει από μεγάλα ύψη.  

o Οι «σπορόμπαλες» μπορεί να είναι στρογγυλές, οβάλ ή στενόμακρες.  

o Το μέγεθος της «σπορόμπαλας» μπορεί να κυμαίνεται από 1 cm διάμετρο μέχρι και 3-5 cm 

διάμετρο («σπορόβομβες») ανάλογα με το μέγεθος των σπερμάτων.  

Δημιουργία των «σπορόμπαλων» 

o Ο άργιλος και το κομπόστο πρέπει να είναι εντελώς ξηρά/στεγνά. Καθαρίζονται και κοσκινίζονται 

ούτως ώστε να  έχουν υφή σκόνης. 

o Τα σπέρματα καθαρίζονται και απομακρύνεται το σκληρό κέλυφος, στις περιπτώσεις που 

υπάρχει.  

o Αναμιγνύονται όλα τα υλικά (άργιλος, κομπόστο, σπέρματα) σε ένα αβαθές σκεύος με ίσια βάση 

(πχ δίσκος), για να είναι εύκολη η δημιουργία των «σπορόμπαλων». 
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o Α. Προστίθεται λίγο-λίγο νερό και ανακινείται το σκεύος με κυκλικές κινήσεις για να πάει το νερό 

παντού και να ξεκινήσουν να δημιουργούνται οι μπάλες. 

o Β. Οι μπάλες είναι δυνατό να δημιουργηθούν, μία – μία, με κυκλικές κινήσεις των χεριών. 

o Γ. Αν ο επιθυμητός αριθμός των «σπορόμπαλων» είναι μεγάλος τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τσιμεντομηχανή. Σε αυτή τη μέθοδο, το νερό προστίθεται λίγο – λίγο και σε περίπτωση που το 

μείγμα κολλά στα τοιχώματα, προτίθεται μικρή ποσότητα αργίλου. Με ένα μυστρί, αποκολλάται 

το μείγμα από τα τοιχώματα της μηχανής, καθώς αυτή περιστρέφεται. 

o Οι «σπορόμπαλες» αφήνονται στον ήλιο να στεγνώσουν και να αποξηραθούν. Αν δεν 

στεγνώσουν καλά, τότε τα σπέρματα θα φυτρώσουν πριν καν γίνει η σπορά. 

3.2. Η μέθοδος της φύτευσης στον οικότοπο 9590*  

Η φύτευση πραγματοποιήθηκε το 3ο και 4ο έτος του έργου, δηλαδή την περίοδο 2018 και 2019, με 

φυτάρια του είδους Cedrus brevifolia, τα οποία ήταν δυο ετών. Η φύτευση των σπορόφυτων τα οποία 

παράχθηκαν σε πλαστικό δοχείο (σακούλι) χωρητικότητας 1,4 – 3 λίτρων, έγινε σε λάκκους διαστάσεων 

50 x 50 x 50 cm, οι οποίοι ανοίχθηκαν με μηχανικά μέσα (mini-digger) ή χειρωνακτικά (με πτυοσκάπανα) 

και σε φυτευτικό σύνδεσμό 3 x 3 m. Σε κάθε θέση εφαρμογής της φύτευσης ακολουθήθηκε συγκεκριμένη 

αναλογία φύτευσης δασικών ειδών όπου 80% των ατόμων ήταν Cedrus brevifolia και το υπόλοιπο 20% 

ήταν συνοδά είδη του οικοτόπου όπως Arbatus adrachne, Pistacia terebinthus και Rhus coriaria. Για την 

επιτυχή εγκαθίδρυση και ανάπτυξη των φυτεύσεων έγινε σε κάθε μια από τις θέσεις που επιλέγηκαν για 

την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης των νεαρών φυταρίων, για 

χρονική περίοδο τριών (3) ετών. Για το σκοπό αυτό, έγινε εγκατάσταση, σε κάθε σημείο, ντεπόζιτου 

χωρητικότητας 10 τόνων, στη βάση του οποίου έγινε εγκατάσταση συστήματος άρδευσης για όλα τα 

σπορόφυτα που φυτεύτηκαν (Εικ. 3). 
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4. Αποκατάσταση και η επέκταση του οικοτόπου 9590*  

4.1. Έκθεση σποράς στον οικότοπο 9590*, που υλοποιήθηκε το 2017  

Η πρώτη φάση υλοποίησης της Δράσης C.2, πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017, με την εφαρμογή 

της σποράς Τύπου Α και Τύπου Β. Για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών σποράς, επιλέγηκαν 

συγκεκριμένες θέσεις (σημεία) εντός θέσεων όπου ο οικότοπος 9590* βρίσκεται σε μίξη με τον οικότοπο 

9540 (Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου) (Εικ. 4), με σκοπό την 

αποκατάσταση και ενίσχυση της αναγέννησης του οικοτόπου 9590*. Η σπορά έγινε σημειακά, σε 

διάκενα της βλάστησης στις περιοχές Σελλάδι της Ελιάς, Τρίπυλος και Αργάκι των Βρυσιών καλύπτοντας 

έκταση 5,72 ha (Εικ. 5). Η σπορά εντός των διακένων έγινε σε γραμμική διάταξη, παράλληλα με τις 

ισοϋψείς καμπύλες (υψομετρικές), σε μικρές βαθμίδες. Αντίθετα στα όρια των διακένων ή όπου αυτό 

ήταν δυνατό λόγω της παρουσίας κυρίαρχων δέντρων ή μεγάλων θάμνων (π.χ. Pinus brutia, Quercus 

alnifolia, Arbutus andrachne), η σπορά έγινε στα όρια προβολής της κόμης ή στην προβολή της σκιάς των 

φυτών αυτών. Η τεχνική αυτή (Τεχνική Α) προτιμήθηκε έναντι της γραμμικής διάνοιξης βαθμίδων 

(Τεχνική Β), αφού διασφαλίζει τη μερική σκίαση στα αρτίβλαστα και νεαρά φυτάρια του είδους 

χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*, το οποίο σύμφωνα με τους Πέτρου κ.ά. (2018) είναι ημισκυόφυτο 

είδος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Σπορά σε διάκενο σε μίξη του οικοτόπου 9590* Δάση Cedrus brevifolia με 9540 Μεσογειακά 

πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

Κατά την πρώτη περίοδο εκτέλεσης της Δράσης C.2 χρησιμοποιήθηκαν 7,5 Kg σπερμάτων του είδους 

Cedrus brevifolia, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 112.500 σπέρματα. Η συνολική έκταση που 

αξιοποιήθηκε για ενίσχυση/ αποκατάσταση του οικοτόπου 9590* για το έτος 2017είναι ~15.97 ha 

(Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2: Θέσεις και έκταση σποράς του οικοτόπου 9590*, για την περίοδο 2017. 
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1. Πλευρά Τριπύλου (πηγή) Α 0,02 0,1 1.500 

2. Πλευρά Τριπύλου (ντεπόζιτο) E 2,8 3,5 42.000 

3. Σελλάδι της Ελιάς Α 1,2 2,0 30.000 

4.  Πλευρά Τριπύλου (Κουντούρες – 
Δώδεκα Ανέμοι) 

Α 1,26 2,0 30.000 

5. Πλευρά Τριπύλου (πειραματικό) E 0,44 0,4 6.000 

ΣΥΝΟΛΟ  3,24 (Ε) / 2,48 (Α) 8 109.500 
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Εικόνα 5. Χάρτης κατανομής των θέσεων σποράς για το έτος 2017, με σκοπό την ενίσχυση και 

αποκατάσταση του οικοτόπου 9590*.  
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