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Το παραδοτέο αυτό ετοιμάστηκε από προσωπικό 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:  

LIFE-KEDROS (2020) Έκθεση αναφοράς των θέσεων και της χρονικής περιόδου συλλογής των μερίδων σπερμάτων του 

είδους Cedrus brevifolia, στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS. Λευκωσία, Κύπρος Τμήμα Δασών & Πανεπιστήμιο 

Frederick. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Στόχος της Δράσης C.5  

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

2000 Κοιλάδα Κέδρων–Κάμπος», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το έργο με συνολική διάρκεια 48 μήνες, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Αποτέλεσε έργο εφαρμογής με 

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

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

Kέδρων – Κάμπος») όσο και εκτός. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο της Δράσης C.5, η οποία είχε στόχο την υλοποίηση των κύριων 

ενεργειών του έργου για την εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση του οικοτόπου 9590*. Η Δράση επιδίωξε τόσο 

στη φύλαξη σπερμάτων του είδους χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590* Cedrus brevifolia, στην Τράπεζα 

Σπερμάτων του Τμήματος Δασών στον Αμίαντο, όσο και στη δημιουργία ενός νέου πληθυσμού (φυτείας) 

εκτός των ορίων της φυσικής εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*. Μέσα από τις δυο αυτές στρατηγικές 

πρακτικές θα διασφαλιστεί η διατήρηση της μέγιστης δυνατής γενετικής ποικιλομορφίας του οικοτόπου 

9590* εκτός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του.  

Η δράση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020. Για την υλοποίηση της 

Δράσης C.5, και συγκεκριμένα για την αποθήκευση των σπερμάτων προβλέπεται η ετοιμασία του παρόντος 

παραδοτέου «Έκθεση αναφοράς των θέσεων και της χρονικής περιόδου συλλογής των μερίδων σπερμάτων», 

το οποίο θα παρέχει στοιχεία για τη συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων αλλά και για τις φυτρώσεις ελέγχου 

που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο της βιωσιμότητας των σπερμάτων.  

1.2. Η εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση, σε Τράπεζες Σπερμάτων 

Η σημασία της εκτός τόπου (ex situ) διατήρησης, ως συμπληρωματικού μέσου και τρόπου διατήρησης μαζί με 

την επί τόπου (in situ) διατήρηση, επισημαίνεται τόσο από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα 

(Convention on Biological Diversity, CBD) όσο και από την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Στη βάση της παραδοχής αυτής, οι φορείς 

διαχείρισης και η επιστημονική κοινότητα, έχουν αναπτύξει σειρά στοχευμένων μέτρων εκτός τόπου 

διατήρησης.  

Η συλλογή και η φύλαξη σπερμάτων σε Τράπεζα Σπερμάτων, αποτελεί την πιο κοινή και σημαντική μέθοδο 

για την εκτός τόπου διατήρηση ειδών χλωρίδας, που είτε είναι ενδημικά, είτε αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

εξαφάνισης, είτε απαντούν σε περιορισμένο γεωγραφικό εύρος. Η αποθήκευση των σπερμάτων σε Τράπεζες 

Σπερμάτων αποτελεί την επικρατούσα μέθοδο εκτός τόπου διατήρησης, αφού διασφαλίζει την διατήρηση 

μεγάλου εύρους γενετικής ποικιλότητας σε μικρό χώρο. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η γνώση των 

κατάλληλων συνθηκών φύτρωσης των σπερμάτων και ανάπτυξης των αρτιβλάστων, καθώς και των 

κατάλληλων μεθόδων για την επιτυχή εγκατάσταση των αρτιβλάστων στο πεδίο. Η Τράπεζα Σπερμάτων 

οφείλει να παράσχει το υλικό καθώς και τις βασικές πληροφορίες για πιθανή επανεισαγωγή του είδους στον 
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φυσικό του βιότοπο, σε περίπτωση καταστροφικών γεγονότων, ή για την ενίσχυση προϋπάρχοντων 

υποπληθυσμών. 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, πραγματοποιήθηκε συλλογή σπερμάτων κέδρου (Cedrus brevifolia) από 

διάφορες θέσεις της γεωγραφικής κατανομής του είδους, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα στις 

οικολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, με σκοπό τη διατήρηση 

της γενετικής ποικιλομορφίας. 

 

2. Συλλογή, φύλαξη και φύτρωση σπερμάτων  

2.1. Συλλογή σπερμάτων κέδρου  

Για τη συλλογή κώνων στο πλαίσιο της Δράσης αυτής, υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές από το 

«Εγχειρίδιο Συλλογής Σπερμάτων Αυτοφυών Ειδών» (Seed Collecting Manual for Wild Species) που 

ετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διατήρησης Σπερμάτων Αυτοφυών Φυτών (European Native Seed 

Conservation Network - ENSCONET) ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση των φυσικών υποπληθυσμών του 

κέδρου. Οι οδηγίες που παρέχει το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναφέρουν ότι: 

- η συλλογή σπερμάτων πρέπει να γίνεται από τουλάχιστον 50 άτομα από κάθε θέση,  

- δεν πρέπει να συλλέγεται περισσότερο από το 20% του συνόλου των διαθέσιμων ώριμων σπερμάτων 

την ημέρα της συλλογής, 

- η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό τυχαία. 

Για σκοπούς υλοποίησης της Δράσης αυτής, συνεργεία του Τμήματος Δασών, πραγματοποίησαν συλλογή 

κώνων από το συνολικό εύρος διανομής τοι είδους C. brevifolia κατά τους μήνες Αύγουστο – Οκτώβριο για την 

περίοδο 2017-2019. Συνολικά έγινε συλλογή κώνων από 47 θέσεις εντός του οικοτόπου 9590* και μια γενική 

συλλογή (#48) κατά το 2019 από όλο το εύρος εξάπλωσης του οικοτόπου (βλ. Πίνακας 1, Παράρτημα Ι).  

2.2. Διαχείριση και αποθήκευση σπερμάτων Cedrus brevifolia 

Μετά τη συλλογή των κώνων, μεταφέρονταν για εκκόκκιση είτε στα δασικά φυτώρια του Τμήματος Δασών 

(Φυτώριο Πλατανιών ή Φυτώριο Σταυρού της Ψώκας) ή σε Δασικούς Σταθμούς (Γιαλιάς). Η όλη εργασία 

εκκόκκιση (Εικ. 1), η οποία διατηρούσε και διαχειριζόταν ξεχωριστά την κάθε συλλογή, ετοίμαζε τα δείγματα 

ώστε αυτά να μεταφερθούν στην Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών στον Αμίαντων. 
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Εικόνα 1: Φωτογραφικό υλικό από την εκκόκκιση των σπερμάτων από τους κώνους (στο Δασικό Σταθμό Γιαλιάς). 

Στην Τράπεζα Σπερμάτων, η κάθε συλλογή ταξινομήθηκε και κωδικοποιήθηκε ως ξεχωριστή σπορομερίδα, 

ακολουθώντας τα εξειδικευμένα βήματα προετοιμασίας πριν την φύλαξη τους. Αρχικά έγινε καθαρισμός της 

σπορομερίδας από τυχόν ακαθαρσίες (υπολείμματα κώνου, καρπόφυλλα, κτλ.), αφύγρανση των σπερμάτων 

κάθε σπορομερίδας (βέλτιστη υγρασία σπέρματος 10-15%), και σε τελικό στάδιο η αποθήκευσή των 

σπορομερίδων (- 18˚C ) στην Τράπεζα Σπερμάτων (Εικ.2).  

Με βάση τις τελικές καταχωρήσεις, στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν και 

φυλάχθηκαν συνολικά 200 Kg σπερμάτων του είδους C. brevifolia, είδος χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590*. 

Η ποσότητα αυτή που αντιστοιχεί σε ~3 εκατομμύρια σπέρματα, αντιστοιχεί σε 67 σπορομερίδες (Πίνακας 1), 

Η χρονική εξέλιξη της συλλογής και φύλαξης των σπορομερίδων έγινε ως εξής: 

 2016 – 25 σπορομερίδες / 71.7 Kg σπερμάτων C. brevifolia 

 2017 – 22 σπορομερίδες / 75.05 Kg σπερμάτων C. brevifolia 

 2018 – 0 σπορομερίδες / 0 Kg σπερμάτων C. brevifolia 

 2019 – 20 σπορομερίδα / 53.25 Kg σπερμάτων C. brevifolia 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών εγκαταστάθηκε στο 

πλαίσιο του έργου LIFE+ 10, JUNIPERCY (LIFE10 NAT/CY/000717), ενώ στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS 

ενισχύθηκε με ηλεκτρογεννήτρια ώστε να υποστηριχθεί η ηλεκτροδότηση της Τράπεζας σε περίπτωση 

διακοπής της από το δίκτυο διανομής (Εικ. 3). 
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Εικόνα 2: Τα στάδια επεξεργασίας των σπερμάτων στην Τράπεζα σπερμάτων του Τμήματος Δασών: τελικός καθαρισμός, 

αφύγρανση, φύλαξη σε βαθιά κατάψυξη. 
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Εικόνα 3: Η Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους, η οποία 

εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου JuniperCY και ενισχύθηκε σε υποδομή στο πλαίσιο του 

έργου LIFE-KEDROS. 

 

Από την όλη εργασία συλλογής και αποθήκευσης φυτρωτικού υλικού (σπερμάτων) του είδους C. brevifolia 

στην Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών, ο στόχος της αποθήκευσης 200 kg σπερμάτων, όπως αυτός 

έχει τεθεί από την πρόταση του έργου, έχει επιτευχθεί. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει γίνει αποθήκευση 

πέρα των έξι (6) σπορομερίδων που ήταν ο αρχικός στόχος, αφού στην Τράπεζα Σπερμάτων έχουν 

αποθηκευτεί 67 σπορομερίδες, καλύπτοντας διαφορετικές χρονιές και θέσεις συλλογής. 

 

2.3. Έλεγχος βιωσιμότητας σπερμάτων κέδρου 

Για έλεγχο της βιωσιμότητας των σπερμάτων που έχουν συλλεχθεί και φυλαχθεί στην Τράπεζα Σπερμάτων του 

Τμήματος Δασών, πραγματοποιήθηκε σχετικός έλεγχος φύτρωσης. Ο έλεγχος έγινε στο εργαστήριο της 

Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick. Ο έλεγχος έγινε σε 14 σπορομερίδες, από το 

σύνολο των 67 που έχουν αποθηκευτεί στην Τράπεζα Σπερμάτων, και συγκεκριμένα στις: Am. Se. Ba. – 40, 

Am. Se. Ba. - 42, Am. Se. Ba. - 44, Am. Se. Ba. - 49, Am. Se. Ba. - 55,. Am. Se. Ba. - 57, Am. Se. Ba. – 58, Am. Se. 

Ba. – 62, Am. Se. Ba. – 65, Am. Se. Ba. – 67, Am. Se. Ba. – 74, Am. Se. Ba. – 77, Am. Se. Ba. – 80, Am. Se. Ba. – 

82. 

Για τον έλεγχο της βιωσιμότητας των σπερμάτων υιοθετήθηκαν τα πρωτόκολλα φύτρωσης που έχουν 

αναπτυχθεί για το είδος Cedrus brevifolia τόσο από προηγούμενο έργο LIFE+ 08 (PLANT-NET CY; LIFE08 

NAT/CY/000453 - Κουτσοβούλου κ.ά. 2013) όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Daskalakou et al. 2015). Οι 

ποσότητες σπερμάτων από τις πιο πάνω σπορομερίδες, έτυχαν σχετικής επεξεργασίας ώστε να διαχωριστούν 

σε ξεχωριστά τριβλία και να τύχουν σχετικής διαχείρισης στους θαλάμους φύτρωσης. 

Το πρώτο στάδιο του ελέγχου φύτρωσης για τα σπέρματα του Cedrus brevifolia χαρακτηρίζεται από το στάδιο 

της ψυχρής στρωμάτωσης. Κατά τη ψυχρή στρωμάτωση οι σπορομερίδες του C. brevifolia βρίσκονταν σε 
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συνθήκες σκότους (χωρίς φως καθ’ όλο το 24-ωρο) και σε θερμοκρασία αέρα 5°C, για περίοδο οκτώ (8) 

εβδομάδων. Στη συνέχεια οι σπορομερίδες διαχωρίστηκαν σε δυο ισόποσα μέρη, και το κάθε μέρος 

(ποσότητα) τοποθετήθηκε σε θαλάμους φύτρωσης με δυο διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας (ο κάθε 

θάλαμος) 15°C και αντίστοιχα σε θερμοκρασία 20°C. Οι θάλαμοι φύτρωσης προγραμματίστηκαν σε λειτουργία 

με 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι (Εικ. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Στάδια ετοιμασίας σπορομερίδων και έλεγχοι φύτρωσης σε θαλάμους φύτρωσης, με την εφαρμογή 

διαφορετικών συνθηκών φύτρωσης. 

Αφού οι σπορομερίδες τοποθετήθηκαν στους θαλάμους φύτρωσης, γινόταν έλεγχος φύτρωσης μια φορά τη 

βδομάδα. Τα εβδομαδιαία αποτελέσματα καταγράφονταν και έτυχαν σχετικής επεξεργασίας (Εικ. 5). 
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Εικόνα 5: Διαγραμματική αποτύπωση του ποσοστού φύτρωσης και του Τ50 για 14 σπορομερίδες που έχουν αποθηκευτεί 

στην τράπεζα σπερμάτων, στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS. 

Από τα πιο πάνω διαγράμματα φαίνεται ότι οι σπορομερίδες που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν διακύμανση 

(διαφοροποίηση) τόσο ως προς το ποσοστό φύτρωσης όσο και στην τιμή του Τ50
1 σε δυο επίπεδα 

παρατήρησης: (i) μεταξύ σπορομερίδων σε κοινές συνθήκες φύτρωσης (θερμοκρασία φύτρωσης) όσο και (ii) 

μεταξύ των ίδιων σπορομερίδων σε διαφορετικές συνθήκες φύτρωσης (θερμοκρασία φύτρωσης). 

Η έντονη διαφοροποίηση/ διακύμανση στο ποσοστό φύτρωσης και στο Τ50 που παρατηρείται μεταξύ των 

σπορομερίδων, στην ίδια θερμοκρασία φύτρωσης (15°C ή 20°C), πιθανόν να οφείλεται στη διαχείριση που 

έτυχαν οι σπορομερίδες από το στάδιο της εκκόκκισης μέχρι και την τελική τους φύλαξη. Έτσι, πιθανόν 

ποσότητα σπερμάτων από μερικές σπορομερίδες να τέθηκαν σε διαδικασία φύτρωσης (αναστολή λήθαργου), 

                                                           
1 Το τάχος φύτρωσης εκφράζεται από την τιμή Τ50 το οποίο αναφέρεται στο χρόνο που απαιτείται για τη φύτρωση του 

50% του τελικού ποσοστού φύτρωσης.  
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λόγω των συνθηκών διαχείρισής τους (π.χ. παρατεταμένη παραμονή σε υγρασία για σκοπούς εκκόκκισης ή 

μακρά περίοδος εκτός κατάψυξης). Αντίθετα η μικρή διακύμανση στο ποσοστό φύτρωσης για την ίδια 

σπορομερίδα, μεταξύ των δυο θερμοκρασιών φύτρωσης (15°C ή 20°C), μπορεί να αποτελέσει ένδειξη της 

πλαστικότητα του υλικού ως προς τις συνθήκες φύτρωσης που το χαρακτηρίζουν. Εντούτοις, τα χαμηλά 

ποσοστά φύτρωσης που παρατηρούνται σε κάποιες σπορομερίδες αποτελούν δείκτη για την ανάγκη 

επικαιροποίησης του φυτικού υλικού που έχει αποθηκευτεί στην Τράπεζα, σε σύντομα χρονικά διαστήματα. 
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3. Summary 

One of the goals of the current project is to contribute to the long-term survival of the targeted habitat 9590* 

and especially the keystone species of the habitat, Cedrus brevifolia, outside its natural environment. The 

conservation measures that ensure availability of suitable and adequate propagation material (seeds) which 

will help re-establish cedar forest in the site, in case its stands are completely or largely destroyed, are part of a 

significant conservation strategy of conservation biology. Despite the fact that seeds’ storage is a static 

conservation measure, it is recognised by the Convention on Biological Diversity (CBD) and by International 

Bodies such as IUCN, FAO and IPBGR, as one of the most important methods for conserving wild plants. 

Particularly in the case of targeted habitat 9590*, which is a narrowly distributed habitat, implementation of ex 

situ conservation is the only powerful measure that will ensure they reintroduction after a stochastic 

catastrophic event (i.e. forest fire, disease) in its natural area. The seed banks constitute the predominant 

method of ex situ conservation since they ensure the conservation of a wide range of genetic diversity in 

minimum space.  

Under the framework of LIFE-KEDROS, the cones collections and seeds storage in seed bank were performed 

following the instructions in the “Seed Collecting Manual for Wild Species” that has been prepared by 

ENSCONET. Seeds collection was carried out from the whole range of the habitat’s natural distribution. After 

seed collection, international standards and recommendations were applied for further processing and 

manipulation (cleaning, drying, storage and general management) of seedlots (ENSCONET Curation Protocols 

and guidelines from the project entitled PLANT-NET CY -LIFE10 NAT/CY/000453-). Some of the principles 

followed were: (i) Sample from all locations from across the habitat’s geographical range, taking ecological 

variation into account ; (ii) Seed collection from at least 50 plants of each location; (iii) Collection of no more 

than 20% of the total mature seeds available; (iv) Sample as randomly as possible.  

The LIFE-KEDROS project contributed to the storage in a seed bank at the Troodos Botanical Garden by the 

Department of Forests. This seed bank has recently been established by the DF as part of the project entitled 

LIFE10 NAT/CY/000717. For the seed bank, 200 kg of C. brevifolia’s seeds, at 67 seedlots from different 

locations and crop years were collected. The cones sampling started in September 2016 and finished in 

October 2019. 

A seed viability test was carried out for a small sample size of each seedlot using the optimum germination 

conditions of C. brevifolia seeds, as these are demonstrated in international literature. Test of seeds 

germination for a specific number of seedlots detected low variation in the germination rate (percentage) and 

the T50 for each seedlot, between the two germination temperatures. This observation is an indication of the 

plasticity of the material in terms of the germination conditions that characterize it. However, the low 

germination rates observed in some seedlots is an indicator of the need to regularly update the seedlots stored 

in the seed bank. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-KEDROS (LIFE15NAT/CY/000850) 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ 

ΘΑΛΑΜΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
(Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

1 Am.Se.Ba. 40 09/2016 9/3/17 0470956 3872687 1303 66 1.254 

2 Am.Se.Ba. 41 09/2016 4/7/17 0470956 3872687 1303 66 11.550 

3 Am.Se.Ba. 42 09/2016 13/7/17 0470916 3873908 1303 66 6.184 

4 Am.Se.Ba. 43 10/2016 19/9/17 0474898 3874497 1150 39 2.250 

5 Am.Se.Ba. 44 09/2016 20/9/17 0471747 3870512 1180 264 2.553 

6 Am.Se.Ba. 45 09/2016 21/9/17 0475056 3871527 1094 61 1.019 

7 Am.Se.Ba. 46 10/2016 21/9/17 0471876 3871150 1144 241 1.429 

8 Am.Se.Ba. 47 10/2016 21/9/17 0471492 3870241 1196 54 1.013 

9 Am.Se.Ba. 48 10/216 21/9/17 0474278 3875617 1234 18 1.044 
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Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ 

ΘΑΛΑΜΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
(Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

10 Am.Se.Ba. 49 09/2016 25/9/17 0471462 3871675 900 58 1.554 

11 Am.Se.Ba. 55 09/2016 16/10/17 0472001 3873212 1109 6 1.580 

12 Am.Se.Ba. 56 09/2016 16/10/17 0475111 3871976 1073 103 1.712 

13 Am.Se.Ba. 57 09/2016 16/10/17 0471804 3873508 978 353 1.883 

14 Am.Se.Ba. 58 09/2016 16/10/17 0471349 3872176 1178 306 1.038 

15 Am.Se.Ba. 59 09/2016 16/10/17 0475025 3871642 1223 25 1.225 

16 Am.Se.Ba. 60 09/2016 17/10.17 0471775 3869682 1117 242 1.135 

17 Am.Se.Ba. 61 09/2016 17/10/17 474652 3875615 1190 145 1.211 

18 Am.Se.Ba. 62 10/2016 17/10/17 0468353 3875103 999 22 0.782 

19 Am.Se.Ba. 63 10/2016 17/10/17 0470916 3873908 1148 325 0.823 
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Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ 

ΘΑΛΑΜΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
(Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

20 Am.Se.Ba. 64 10/2016 17/10/17 0475111 3871976 1150 40 0.415 

21 Am.Se.Ba. 65 10/216 17/10/17 0472929 3870912 978 353 1.519 

22 Am.Se.Ba. 66 10/2016 18/10/17 0468256 3875454 1018 33 0.852 

23 Am.Se.Ba. 67 10/2016 18-31/10/17 0470955 3872687 1167 295 23.051 

24 Am.Se.Ba. 69 10/2016 13,20/11/17 0468205 3875278 1303 66 2.721 

25 Am.Se.Ba. 70 09/2016 20/11/17 0474374 3875503 1134 200 1.893 

26 Am.Se.Ba. 71 09/2016 20-22/11/17 0472821 3870752 900 333 13.810 

27 Am.Se.Ba. 72 09/2016 22/11/17 0473013 3870439 1121 50 0.741 

28 Am.Se.Ba. 73 09/2016 23/11/17 0472516 3873027 1016 141 3.301 

29 Am.Se.Ba. 74 10/2016 27/11/17 0474379 3875592 972 80 0.934 
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Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ 

ΘΑΛΑΜΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
(Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

30 Am.Se.Ba. 75 10/2016 27/11/17 0472464 3872714 866 25 1.906 

31 Am.Se.Ba. 76 10/2016 29/11/17 0472853 3873686 1099 324 1.899 

32 Am.Se.Ba. 77 09/2016 29/11/17 0471462 3871679 882 305 1.541 

33 Am.Se.Ba. 78 10/2016 18/12/17 0471430 3871876 1106 5 2.319 

34 Am.Se.Ba. 79 10/2016 18/12/17 0474989 3874398 1113 108 2.001 

35 Am.Se.Ba. 80 10/2016 28/12/17 0468503 3875137 1098 339 2.287 

36 Am.Se.Ba. 81 10/2016 28/12/17 0474582 3875569 1201 261 2.195 

37 Am.Se.Ba. 82 10/2016 28/12/17 0472802 3873465 1180 327 1.804 

38 Am.Se.Ba. 83 10/2016 28-29/12/17 0473185 3872902 1080 285 5.952 

39 Am.Se.Ba. 84 10/2016 29/12/17 0471462 3871679 1221 285 7.199 
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Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ 

ΘΑΛΑΜΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
(m) 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 
(Kg) / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΛΑΤΟΣ 

40 Am.Se.Ba. 85 09/2017 8/1/18 0472036 3873414 1106 5 5.765 

41 Am.Se.Ba. 86 9/2017 8/1/18 0468443 3875315 1104 39 2.117 

42 Am.Se.Ba. 87 9/2017 9/1/18 0473214 3870349 1230 195 3.350 

43 Am.Se.Ba. 88 9/2017 9/1/18 0474278 3875547 992 121 1.366 

44 Am.Se.Ba. 89 10/2017 9/1/18 0472543 3873405 904 22 2.231 

45 Am.Se.Ba. 90 10/2017 10/1/18 0472687 3872813 1022 100 1.915 

46 Am.Se.Ba. 91 10/2017 22-29/11/17 0470955 3872687 1096 314 6.147 

47 Am.Se.Ba. 92 10/2017 22-29/11/17 0470956 3872687 1303 66 4.276 

48 
Am.Se.Ba.170 - 
Am.Se.Ba.189 

09-10/2019 
Οι συλλογές κώνων έγιναν από άτομα του Cedrus brevifolia καλύπτοντα όλο 

το εύρος εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, τόσο στην κεντρική θέση 
εξάπλωσής του (Τρίπυλος), όσο και στις περιφερειακές θέσεις. 

53.261 
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Παράρτημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι: Χάρτης διανομής των θέσεων συλλογής σπορομερίδων του Cedrus brevifolia, στην τράπεζα 

σπερμάτων του Τμήματος Δασών στο Μεταλλείο Αμιάντου 




