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1.1 Η εξάπλωση φυσικών ειδών
Το φυσικό περιβάλλον διακρίνεται από συνεχή μεταβολή, τόσο λόγω περιβαλλοντικών μεταβο-
λών/ αλλαγών όσο και της ανθρώπινης επίδρασης, μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών. Για το λόγο 
αυτό, τα διάφορα οικοσυστήματα και περιβάλλοντα παρουσιάζουν ανομοιομορφία, οδηγώντας 
στην παραδοχή ότι και οι κατανομές των ειδών είναι επίσης ανομοιόμορφες (Ladle and Whittaker 
2011). Η χαρτογράφηση και η απογραφή της εξάπλωσης ενός είδους συνήθως αποτελούν απο-
δείξεις ότι η κατανομή του είναι ασυνεχής, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ανόμοιων πληθυσμών 
του (δηλ. μεταπληθυσμός) τόσο σε μέγεθος όσο και σε έκταση κάλυψης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αποδεκτό ότι πληθυσμοί (και/ή υποπληθυσμοί) ενός είδους δεν παραμένουν σταθεροί στο χρό-
νο και το χώρο.
Το ενδιαφέρον για την μελέτη ειδών με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση από την επιστημο-
νική κοινότητα, έχει αναδειχτεί εδώ και μερικές δεκαετίες. Εντούτοις, στις μέρες μας το ενδιαφέ-
ρον αυτό έγινε ανάγκη, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και 
κύριο μέλημά τους πλέον είναι να περιορίσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας (Gitzendanner 
and Soltis 2000). Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, των οποίων 
η εξάπλωση είναι τόσο περιορισμένη που θεωρούνται ότι έχουν ένα και μόνο πληθυσμό. 
Σήμερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα διάφορα taxa παρουσιάζουν διαφορετικές κατανομές, αντι-
κατοπτρίζοντας τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις, τον τρόπο που εξαπλώνονται στο τοπίο 
και το βαθμό με τον οποίο κάθε είδος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του (Ladle and Whittaker 
2011). Γενικά, η γνώση της γεωγραφικής εξάπλωσης ενός φυτικού είδους είναι θεμελιώδης για 
την αξιολόγηση ή κατανόηση των οικολογικών του απαιτήσεων, της ιστορίας του αλλά και της 
εκτίμησης της μελλοντικής του παρουσίας, έτσι είναι αποδεκτό ότι η γεωγραφική εξάπλωση ενός 
είδους περιορίζεται λόγω (Ladle and Whittaker 2011):

i. Βιοτικών αλληλεπιδράσεων
ii. Ιστοριών γεγονότων
iii. Δυσκολίας στη διασπορά βιώσιμου αναπαραγωγικού υλικού σε ιδανικά περιβάλλοντα 

για την εγκατάστασή του.
Συνοψίζοντας, η φυσική γεωγραφική εξάπλωση των ειδών περιορίζεται από τις θεμελιώδεις 
οικολογικές τους απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τους αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. 
κλιματικές, εδαφικές και άλλες παράμετροι) και τις βιοτικές αλληλεπιδράσεις τόσο ενδοειδικά 
(μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους) όσο και διαειδικάμε ανταγωνιστικά είδη.
1.2. Είδη φυτών με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση  
Είδη με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση συχνά χαρακτηρίζονται ως σπάνια, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις τα είδη αυτά διακρίνοντςαι και ως ενδημικά. Τα σπάνια είδη μπορεί να εμφανίζονται 
σε μια συγκεκριμένη θέση, να συμμετέχουν ή να ζουν σε έναν ή σε περιορισμένο αριθμό ενδι-
αιτημάτων και/ή να έχουν ένα μικρό πληθυσμό στα όρια της φυσικής εξάπλωσής τους (Thomas 
et al. 2004, Işik 2011). Ένα ενδημικό είδος εμφανίζεται φυσικά σε μια μόνο γεωγραφική θέση 
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(δηλ. τοπικό ενδημικό) όπου το μέγεθος του πληθυσμού του μπορεί να είναι περιορισμένο ή 
σχετικά μεγάλο (Primack 2006, Işik 2011). Όταν το μέγεθος της φυσικής γεωγραφικής εξάπλωσης 
αυξάνεται, ένα ενδημικό είδος μπορεί να χαρακτηριστεί: ενδημικό μιας επαρχίας (περιορίζεται 
στα όρια της επαρχίας), εθνικό ενδημικό (περιορίζεται εντός των ορίων ενός κράτους), ενδημικό 
μιας περιοχής (περιορίζεται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας συγκεκριμένης περιοχής) και 
ενδημικό μιας ηπείρου (Işik 2011). Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλα τα εν-
δημικά είδη σπάνια αλλά ούτε και όλα τα σπάνια είδη είναι κατ’ ανάγκην ενδημικά. Ως εκ τούτου, 
υπάρχουν είδη που περιορίζονται σε μια ή πολύ λίγες θέσεις για ιστορικούς, οικολογικούς και 
φυσιολογικούς λόγους (Major 1988, López-Pujol et al. 2013) και είναι συνήθως περιορισμένης 
γεωγραφικής εξάπλωσης, με το μέγεθός της να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες με το 
πέρασμα του χρόνου (Ren et al. 2012). Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο ορισμός ενός πληθυσμού 
με περιορισμένη (γεωγραφική) εξάπλωση είναι συνήθως συνυφασμένος με όρους όπως στε-
νά περιορισμένο είδος (narrow species), είδος με περιορισμένη εξάπλωση (narrowly distributed 
species), πληθυσμός είδους με περιορισμένη εξάπλωση (population of narrow species) ή σε πε-
ρίπτωση που το είδος είναι τοπικό ενδημικό, η αναφορά είναι συνήθως πληθυσμός ενδημικού 
είδους με περιορισμένη εξάπλωση (population of narrow endemic species) κλπ. 
Η προσπάθεια προσδιορισμού των κριτηρίων για τη χρήση των όρων περιορισμένης εξάπλω-
σης, σπάνιο και κινδυνεύον (με εξαφάνιση) είδος χλωρίδας, είναι ευρεία και γενική καθώς συν-
δυάζει πληροφορίες για χωρικά και χρονικά μοτίβα αφθονίας του υπό εξέταση είδους, όπως: (i) 
περιορισμένα όρια εξάπλωσης, (ii) μικρό μέγεθος πληθυσμού (πληθυσμών), (iii) λίγοι πληθυσμοί 
και (iv) ψηλή εξειδίκευση σε ένα ενδιαίτημα (Kunin and Gaston 1993, Solórzano et al. 2016). Πα-
ρόλο που δεν υπάρχουν ποσοτικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός φυτικού είδους ως είδος 
περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης (Solórzano et al. 2016), κάποιες προσπάθειες κατέλη-
ξαν σε κατευθυντήριες γραμμές:

Το μοντέλο «7 forms of rarity» (Rabinowitz 1981, Rabinowitz et al. 1986) δημιουργήθηκε 
στην προσπάθεια να εξεταστεί πόσο σπάνιο ή πόσο κοινό είναι ένα είδος, χρησιμοποιώ-
ντας πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού (population), το γεωγραφικό 
εύρος (distribution) και την ποικιλία των ενδιαιτημάτων (habitat) στα οποία εμφανίζεται το 
είδος. Στη βάση του μοντέλου αυτού, προέκυψε μια άλλη προσέγγιση, ενός «eight-celled» 
model που χρησιμοποιεί τις ίδιες παραμέτρους (Yu and Dobson 2000), το οποίο μέσα από 
την αξιολόγηση τριών παραμέτρων που θέτει μπορεί να καταλήξει να χαρακτηρίσει ένα 
είδος ως σχετικά κοινό ή σχετικά σπάνιο σε σχέση με άλλα είδη (Πίνακας 1.1). 

Πίνακας 1.1: Μοντέλο αξιολόγησης σπανιότητας ενός είδους, με επίπεδο αξιολόγησης των 
οχτώ κελιών, όπως αναπτύχθηκε από τους Yu and Dobson (2000)
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Ο Işik (2011) δημιούργησε ένα τρισδιάστατο γράφημα για την αξιολόγηση ενός σπάνιου και 
ενδημικού είδους με βάση τρία κριτήρια που σχετίζονται με το καθεστώς διατήρησης του 
είδους, και είναι τα: γεωγραφικό εύρος (άξονας x), μέγεθος πληθυσμού (άξονας y) και απαι-
τήσεις ενδιαιτήματος (άξονας z). Το γράφημα δείχνει τη σχέση μεταξύ των τριών αυτών 
κριτηρίων στο χώρο (Εικ. 1). Με βάση το τρισδιάστατο γράφημα, ένα σπάνιο και ενδημικό 
είδος τοποθετείται στην κάτω αριστερή γωνιά του. 

Στην πράξη, ένα φυτικό είδος με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση μπορεί να έχει μέγεθος 
εξάπλωσης 20-100 km2 ή καταλαμβάνει λιγότερες από πέντε θέσεις (Rabinowitz 1981, IUCN 
2012, López-Pujol et al. 2013, Solórzano et al. 2016). 
1.3. Η βιολογία και η οικολογία ενός είδους με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, βιολογικοί και οικολογικοί παράμετροι, καθώς και 
η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλουν στην περιορισμένη γε-
ωγραφική εξάπλωση ενός είδους. Σε μια προσπάθεια για διερεύνηση των παραμέτρων και πως 
αυτές σχετίζονται με την περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση ενός είδους, έρευνες συνέκριναν 
διαφορετικά βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά μεταξύ ειδών με περιορισμένη εξάπλωση 
(κυρίως ενδημικών) και συγγενών τους (που ανήκουν στο ίδιο γένος) ειδών με ευρεία εξάπλωση. 
Το συμπέρασμα των ερευνών αυτών είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ συγγενών 
ειδών με περιορισμένη και ευρεία εξάπλωση, που ανήκουν στο ίδιο γένος, τόσο όσον αφορά το 
ενδιαίτημα όσο και άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων μεταξύ των ειδών (βλέπε Gitzendanner 
and Soltis 2000, Lavergne et al. 2003, Lavergne et al. 2004, Thompson 2005, Ma et al. 2013, κ.ά). 
Πολλοί συγγραφείς σχολιάζουν ότι είδη με περιορισμένη εξάπλωση (και κυρίως τα ενδημικά είδη 
με περιορισμένη εξάπλωση) χαρακτηρίζονται από οικολογική ανοχή (ecological tolerance), πιο 
εξειδικευμένες οικολογικές απαιτήσεις, μειωμένη ικανότητα διασποράς και περιορισμένη ανα-
παραγωγική ικανότητα, σε σχέση με συγγενή είδη με ευρεία εξάπλωση (Gaston 1994, Kunin and 
Gaston 1997, Debussche and Thompson 2003, Lavergne et al. 2004, Thompson et al. 2005, Becker 
2010). Επίσης, πιο λεπτομερείς μελέτες έχουν καταδείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις περιορισμένα 
σε εξάπλωση ενδημικά είδη, παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση ως προς τα αντίστοιχα 
συγγενικά τους είδη, με ευρεία εξάπλωση, ως προ το ενδιαίτημα που απαντώνται αλλά και χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα μεταξύ των ειδών (βλέπε Gitzendanner and Soltis 2000, Lavergne et al. 

small 

large 

Population    
size, y 

narrow wide 
Geographic range, x

generalist 

specialist 

Habitat preference, z 

Εικόνα 1.1: Τρισδιάστατο (3-D) γράφημα που δείχνει την τοποθέτηση στο χώρο, ενός σπάνιου και/ή ενδημικού είδους  
σε σχέση με τις τρεις παραμέτρους: γεωγραφικό εύρος (X), μέγεθος πληθυσμού (Y) και απαιτήσεις ενδιαιτήματος (Z) 
(από Işik 2011 – Εικ.1)
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2003, Lavergne et al. 2004, Thompson 2005, Ma et al. 2013, κ.λπ.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανα-
σκόπηση των οικολογικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα ενδημικά είδη με περιορισμένη 
εξάπλωση με τα αντίστοιχα συγγενή τους είδη με ευρεία εξάπλωση, αφού:

i. Εμφανίζονται σε ενδιαιτήματα με έντονη κλίση, σε μεσαία και υψηλά υψόμετρα, με λιγό-
τερα είδη σύνθεσης της βλάστησης, με ανοίγματα και πιο αραιή βλάστηση.

ii. Είναι προσαρμοσμένα σε φτωχά ενδιαιτήματα και εμφανίζονται σε σχετικά άγονα υπο-
στρώματα ενώ όσα υπάρχουν σε πιο παραγωγικά ενδιαιτήματα είναι πιο ανταγωνιστικά 
στην αναζήτηση πόρων. Σε τέτοια φτωχά ενδιαιτήματα, ο ανταγωνισμός είναι λίγος λόγω 
του μειωμένου αριθμού ειδών που φιλοξενούν. 

iii. Είναι σημαντικά μικρά (σε μέγεθος), αλλά δεν έχουν διαφορές στην ικανότητά τους να 
αφομοιώνουν πόρους από το περιβάλλον τους (συγκεκριμένο μέγεθος φύλλου, περιε-
χόμενο αζώτου στο φύλλο, μέγιστο φωτοσυνθετικό ρυθμό) ή διατηρούν πόρους (π.χ. 
πόρους σε ξηρά φύλλα).

iv. Παράγουν λιγότερα και μικρότερα άνθη με μικρότερο διαχωρισμό μεταξύ στιγμάτων 
– ανθήρων, παράγουν χαμηλή αναλογία γυρεόκοκκους/ ωάρια και παράγου λιγότερα 
σπέρματα ανά φυτό. Ως εκ τούτου, η χαμηλή επένδυση των πόρων (ενέργειας) των φυ-
τών αυτών, για τη διασπορά της γύρης και την παραγωγή σπερμάτων, υποδηλώνει ότι η 
ανάπτυξη προσαρμοστικών μηχανισμών ως προς τις τοπικές συνθήκες, είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό τους ως προς την οικολογία των πληθυσμών που αναπτύσσουν. 

Οι βιολογικοί αυτοί παράγοντες είναι που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την διανομή και δια-
σπορά ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από περιορισμένη εξάπλωση, όσο και σπανιότητα 
ως προς τη διανομή τους. Αυτή η σπανιότητα μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων 
που σχετίζονται με τη διασπορά, τον εποικισμό και την εξαφάνιση ή μπορεί να σχετίζονται με τη 
μειωμένη πιθανότητα μετακίνησης, λόγω γεωγραφικού φραγμού (Thompson 2005, Ladle and 
Whittaker 2011). 
Με βάση τα πιο πάνω είναι προφανές, ότι η οικολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην ειδογένεση, 
μέσα από τον συνδυασμό εξελικτικών διαδικασιών που παρατηρούνται σε ένα είδος και οι οποί-
ες συμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες (μικρο-ενδιαίτημα), όπως: η φυσική 
επιλογή, η προσαρμογή, αλλά και η γεωγραφική ή αναπαραγωγική απομόνωση. Άξιο αναφοράς 
είναι το γεγονός ότι η ειδογένεση μέσω της φυσικής επιλογής, φαίνεται να διατηρεί τους οικο-
λογικούς θώκους και να προωθεί την ειδογένεση μειώνοντας την οικολογική απόκλιση, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι ένα είδος που είναι γεωγραφικά απομονωμένο διατηρεί τα αρχικά του οικο-
λογικά χαρακτηριστικά, τα οποία την ίδια ώρα εμποδίζουν τη διασπορά του (Wiens 2004). Αυτοί 
οι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε εξελικτική απόκλιση και σε δημιουργία νέου είδους (ει-
δογένεση), το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικές/ νέες οικολογικές συνθήκες (Wiens 
2004) με περιορισμένη εξάπλωση. Έτσι η οικολογία είναι συνδεδεμένη με την ειδογένεση και 
παίζει σημαντικό ρόλο ειδικά για τα ενδημικά είδη με περιορισμένη εξάπλωση. 
Από το πρίσμα της βιολογικής προσέγγισης και συγκεκριμένα της γενετικής ποικιλομορφίας, 
υπάρχει η παραδοχή ότι τα ενδημικά είδη με περιορισμένη εξάπλωση, χαρακτηρίζονται από χαμη-
λή γενετική ποικιλότητα κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους πληθυσμού (Ellstrand and Elam 1993, 
Forrest et al. 2017). Σε αρκετές περιπτώσεις ο συσχετισμός του μικρού μεγέθους πληθυσμού και 
της χαμηλής γενετικής ποικιλομορφίας, συσχετίζεται με γενετικές διεργασίες, όπως το ιδρυτικό 
φαινόμενο ή το γενετικό στένωμα. Σε ενδοπληθυσμιακό επίπεδο, η επιρροή της γενετικής παρέκ-
κλισης, που έχει σαν αποτέλεσμα τη σοβαρή απώλεια αλληλόμορφων σε γονιδιακές θέσεις, σχετί-
ζεται με υψηλά επίπεδα ομομειξίας και ομοζυγωτίας εντός του πληθυσμού (Templeton and Read 
1994, Frankham et al. 2002, Nybom 2004, Godt et al. 2005, López-Pujol et al. 2013). Επιπρόσθετα, 
η γενετική δομή των πληθυσμών ενός ενδημικού είδους με περιορισμένη εξάπλωση μπορεί να 
αναλυθεί στο πλαίσιο ενός μοντέλου απομόνωσης λόγω απόστασης (isolation by distance model) 
(Rymer et al. 2002, Solórzano et al. 2016). Εντούτοις, καθώς γίνεται πιο πολλή έρευνα σχετικά με 
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τη γενετική των πληθυσμών, αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν πλέον καθολική αποδοχή, καθώς 
παρουσιάζονται νέα παραδείγματα ενδημικών ειδών με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, 
που διατηρούν υψηλή γενετική ποικιλομορφία, ενώ ο πληθυσμός τους διακρίνεται σε επιμέρους 
γενετικά υποσύνολα (υπο-πληθυσμούς). Σύγκριση της γενετικής ποικιλότητας μεταξύ συγγενών 
ειδών, του ίδιου γένους, με περιορισμένη και ευρεία γεωγραφική εξάπλωση, για μια σειρά δεικτών 
γενετικής ποικιλότητας (όπως ποσοστό πολυμορφικών γενετικών τόπων, μέσος αριθμός αλληλό-
μορφων ανά γενετικό τόπο και παρατηρούμενη ετεροζυγωτία) έδειξε ότι η άποψη ότι τα σπάνια 
είδη παρουσιάζουν περιορισμένη γενετικής ποικιλομορφίας είναι γενικευμένο, χωρίς να έχει αντί-
κρισμα (Gitzendanner and Soltis 2000). Παρόλο που τα είδη με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλω-
ση έχουν, κατά μέσον όρο, λιγότερη γενετική ποικιλότητα απ’ ότι συγγενικά τους είδη (του ίδιου 
είδους) με ευρεία εξάπλωση, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τιμών, και τα επίπεδα ποικιλότητας συσχε-
τίζονται σε μεγάλο βαθμό μέσα στο γένος. Επιπρόσθετα, διάφορες μελέτες έδειξαν ότι ενδημικά 
είδη με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση μπορεί να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα γενετικής 
ποικιλότητας λόγω του ότι δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο ιδρυτικό φαινόμενο, αλλά επίσης και 
λόγω του ότι ο πληθυσμός ενός τέτοιου είδους δεν επηρεάστηκε από γενετική παρέκκλιση και/ή 
ομομειξία, λόγω του ότι το μέγεθος του πληθυσμού τους δεν έχει μειωθεί κάτω από ένα ορισμένο 
όριο (π.χ. Abies equitrojani — Gulbaba et al. 1998, Pinus rzedowskii — Delgado et al. 1999, Abies 
nebrodensis — Parducci et al. 2001, Conte et al. 2004, Nothofagus alessandrii — Torres-Díaz et al. 
2007, Cedrus brevifolia — Eliades et al. 2011, Cupressus atlantica – Sękiewicz et al. 2020).

1.3.1. Από είδη με περιορισμένη εξάπλωση σε τύπους οικοτόπου με περιορισμένη εξάπλωση
Στην οικολογία, ο όρος ενδιαίτημα αναφέρεται είτε στην περιοχή και τους πόρους που χρησι-
μοποιούνται από ένα είδος (ο οικότοπος του είδους) ή στο συνδυασμό συγκεκριμένων ζώων 
και φυτών με το αβιοτικό τους περιβάλλον (European Environment Agency 2017). Προχωρώ-
ντας ένα βήμα παραπέρα, ένας οικότοπος ή μια ομάδα οικοτόπων μπορούν να θεωρηθούν ένα 
οικοσύστημα, στο οποίο φυτικές και ζωικές κοινότητες, μαζί με το αβιοτικό τους περιβάλλον, 
αλληλοεπιδρούν για να δημιουργήσουν λειτουργικές μονάδες. 
Πολλά συστήματα κατηγοριοποίησης έχουν δημιουργηθεί για την ακριβή περιγραφή τύπων οι-
κοτόπου και τη διατήρησή τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η πιο ολοκληρωμένη ιεραρχική προσέγ-
γιση για την περιγραφή των οικοτόπων έγινε από το European Nature Information System (EUNIS) 
σύμφωνα με το οποίο οικότοπος ορίζεται ως «… ο τόπος όπου φυτά και ζώα ζουν, ο οποίος διακρί-
νεται πρωταρχικά από τα φυσικά του χαρακτηριστικά (τοπογραφία, φυσιογνωμία φυτών και ζώων, 
χαρακτηριστικά εδάφους, κλίμα, ποιότητα νερού κλπ.) και δευτερογενώς από τα είδη των φυτών και 
ζώων που ζουν εκεί» (European Environment Agency 2017). Η κατηγοριοποίηση EUNIS προσπαθεί 
να διατηρεί μια σύνδεση/ παραλληλισμό με άλλα συστήματα κατηγοριοποίησης καθώς και αρ-
χές χαρτογράφησης οικοτόπου (όπως π.χ. Palearctic classifi cation, Corine, οικότοποι Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων κλπ.). Αυτή 
η σύνδεση με αντίστοιχους τύπους οικοτόπου που είναι αποτέλεσμα διαφορετικών κατηγοριο-
ποιήσεων («crosswalks») μετατρέπει την κατηγοριοποίηση EUNIS σε εργαλείο ή οδηγό που συλ-
λέγει πληροφορίες από διάφορες πηγές σε μια μόνο βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο της Ευρωπα-
ϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων και άγριας χλωρίδας και πανίδας 
(Οδηγία Οικοτόπων), στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται «… οι φυσικοί και ημι-φυσικοί οικότοποι 
κοινοτικού ενδιαφέροντος που διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανιστούν από την περιοχή της φυσικής 
τους κατανομής ή που έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής ή που στο παρόν αποτελούν 
σημαντικά δείγματα τυπικών χαρακτηριστικών ενός ή περισσότερων βιογεωγραφικών περιοχών της 
Ευρώπης» (EUR-Lex - 31992L0043 – EN). Ένας οικότοπος μπορεί να είναι πλούσιος με την έννοια 
του αριθμού των ειδών ή να φιλοξενεί απειλούμενα είδη, άλλοι οικότοποι είναι συνδεδεμένοι με 
πολιτιστικές ή ιστορικές αξίες και άλλοι είναι ευρέως γνωστοί λόγω της αισθητικής τους αξίας, 
ταυτόχρονα υπάρχουν οικότοποι με διαφορετική γεωγραφική εξάπλωση και μέγεθος. 
Παρόλο που στη βιβλιογραφία η έννοια του είδους με περιορισμένη εξάπλωση (narrow plant 
species) είναι γενικά κατανοητή ως ένα είδος με μικρή γεωγραφική εξάπλωση (όπως αναφέρε-
ται και πιο πάνω), η πρόκληση παραμένει όταν πρόκειται για την περιγραφή ή την αναφορά σε 
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τύπο οικοτόπου με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση (habitat type with restricted geographical 
range). Οι όροι οικότοπος με περιορισμένη εξάπλωση και/ή ενδημικός οικότοπος με περιορισμένη 
εξάπλωση (narrow habitat and/or narrow endemic habitat) φαίνεται ότι δεν έχουν οριστεί και αυτό 
που είναι σημαντικό πλέον είναι να πως να ερμηνευτούν αυτοί οι όροι. Από τη μία, ο όρος οικότο-
πος με περιορισμένη εξάπλωση (narrow habitat) μπορεί να αναφέρεται σε έναν τύπο οικοτόπου με 
κατακερματισμένη εξάπλωση και με ανομοιογενή κατανομή η οποία περιλαμβάνει μικρές θέσεις 
είτε εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής είτε εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Αυτό που 
διακρίνει τις θέσεις στις οποίες εντοπίζεται ο οικότοπος είναι οι ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες 
(π.χ. χαρακτηριστικά εδάφους, κλίμα κλπ.). Από την άλλη, οι όροι οικότοπος περιορισμένης εξάπλω-
σης ή ενδημικός οικότοπος περιορισμένης εξάπλωσης μπορεί να οριστεί ευκολότερα εάν ένα είδος 
με περιορισμένη εξάπλωση (μονοετής ή πολυετής πόα, θάμνος ή δέντρο) αποτελεί το χαρακτηρι-
στικό είδος που τον σχηματίζει και που διαμορφώνει μια διακριτή οντότητα (ενδιαίτημα) σε μια 
περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή, στην οποία άλλα είδη χλωρίδας και πανίδας επίσης ζουν και 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τους αβιοτικούς παράγοντες που το χαρακτηρί-
ζουν. Και στις δύο περιπτώσεις, το περιορισμένο εύρος εξάπλωσης ενός τύπου οικοτόπου σχετίζε-
ται άμεσα με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. οικολογία, κλίμα, ανταγωνισμός 
με άλλα είδη) και/ή ανθρωπογενείς πιέσεις στη μακρόχρονη διαδικασία της εξέλιξης. Οικότοπος 
με περιορισμένη εξάπλωση μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος οικοτόπου από αμμοθίνες, σε 
οικότοπους γλυκών νερών και από σκληρόφυλλη αείφυλλη βλάστηση σε διάφορα δάση.
1.4.  Απειλές και πιέσεις που δέχεται ένα ενδημικό είδος (και ή οικότοπος) με περιορισμένη 

εξάπλωση
Ένα είδος με περιορισμένη εξάπλωση είναι προφανώς υπό την επίδραση διάφορων φαινομένων 
όπως η δημογραφική στοχαστικότητα και/ή περιβαλλοντική στοχαστικότητα, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις βρίσκεται υπό την απειλή της γενετικής στοχαστικότητας (Hattemer 2005, Nentwig 
et al. 2007). Δημογραφική στοχαστικότητα ή τυχαία διακύμανση των παραμέτρων του πληθυ-
σμού, όπως η κατανομή των ηλικιακών κλάσεων ή η αναλογία φύλου, οδηγεί σε διατάραξη του 
ισοζυγίου της δομής του πληθυσμού με βάση την ηλικία που ευθύνεται για διακυμάνσεις στο 
μέγεθος πληθυσμού. Η δημογραφική στοχαστικότητα επηρεάζει άμεσα και σε ισχυρό βαθμό 
το μέγεθος του πληθυσμού και τη διατήρησή του. Εντούτοις, η δημογραφική στοχαστικότητα 
από μόνη της δεν αποτελεί απειλή για εξαφάνιση (Menges 1991). Από την άλλη, η περιβαλλο-
ντική στοχαστικότητα προκαλείται από πρόσκαιρες αλλαγές σε ποσοστά επιβίωσης και αναπα-
ραγωγής. Απρόσμενες περιβαλλοντικές διακυμάνσεις οδηγούν σε διακυμάνσεις του μεγέθους 
πληθυσμού ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε εξαφάνιση πληθυσμού. Ο κίνδυνος εξαφάνισης 
αυξάνεται με το χρόνο αλλά και με τη μείωση του μεγέθους πληθυσμού. 
Οι βασικές πιέσεις που δέχεται η βιοποικιλότητα και αναγνωρίζονται σε ένα σημαντικό αριθμό 
από χώρες διεθνώς (εταίροι που υπέγραψαν τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Ηνω-
μένα Έθνη 1992)) είναι πέντε (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010, 2014, 
Noonan-Mooney and Gibb 2013) και διακρίνονται σε: 

i. Απώλεια, υποβάθμιση και κατακερματισμός των φυσικών ενδιαιτημάτων
ii. Κλιματική αλλαγή
iii. Υπέρμετρη συσσώρευση θρεπτικών και άλλες μορφές ρύπανσης 
iv. Υπερ-εκμετάλλευση και μη βιώσιμη χρήση πόρων
v. Εισβλητικά ξενικά είδη

Η διατάραξη οικοτόπων λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει στις περισσό-
τερες περιπτώσεις σε αρνητικές συνέπειες όπως στην απώλεια ενδιαιτημάτων ή σε κατακερματι-
σμός τους, καθώς επίσης και σε υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχουν1.  

1Habitat loss is the transformation or modifi cation of natural environments in order to serve humanity (Noonan-Mooney 
and Gibb 2013).
Habitat fragmentation is the reduction of a continuous habitat into several smaller spatially isolated remnants (Young 
et al. 1996, Haddad et al. 2015). 
Ecosystem degradation is the persistent decrease in the capacity of an ecosystem to deliver services (Millennium 
Ecosystem Assessment 2005). 
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Παρόλο που κάποιοι οικότοποι εμφανίζονται, από τη φύση τους, κατακερματισμένοι λαμβάνο-
ντας υπόψιν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (Wu and Loucks 1995), οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι ευρέος αποδεκτό ότι είναι ο λόγος για τον κατακερματισμό των οικοσυ-
στημάτων σε όλο τον κόσμο (Haddad et al. 2015), αλλοιώνοντας την ποιότητα και τη συνδε-
σιμότητα των οικοτόπων. Μερικά από τα πλέον σημαντικότερα οικοσυστήματα στον πλανήτη, 
όπως αυτά με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας (π.χ. τροπικά δάση, μακρόβια δάση, 
σαβάνες κλπ.), έχουν κατακερματιστεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να απειλούνται η μα-
κροπρόθεσμη επιβίωση πολλών ειδών, ο πλούτος των ειδών και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες 
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010). Παράλληλα, η απώλεια των οικοτό-
πων θεωρείται η σημαντικότερη αιτία για την απώλεια της βιοποικιλότητας παγκόσμια (Noonan-
Mooney and Gibb 2013, Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014, Haddad et al. 
2015) και μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία εξαφάνιση πολλών ειδών, ειδικά αυτών που έχουν περιο-
ρισμένη εξάπλωση (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ή κατακερματισμό οικοτόπων είναι η αποψίλωση δασών 
για τη δημιουργία βοσκοτόπων και αγροτικής γης, η ξύλευση, η αστικοποίηση, η επέκταση του 
οδικού δικτύου, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, η εξόρυξη (Secretariat of the Convention 
on Biological Diversity 2014, Corlett 2016) και πολλές άλλες δραστηριότητες που πραγματοποι-
ούνται συγκεκριμένα σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. Ο κατακερματισμός των οικοτόπων όχι 
μόνο αποτελεί απειλή για τον πλούτο των ειδών και τη συνδεσιμότητα των οικοτόπων αλλά επί-
σης απειλεί και την ικανότητα των οικοσυστημάτων να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή. 
Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα. Σύμ-
φωνα με τη βιβλιογραφία, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και ανα-
μένεται να γίνει ένας βασικός παράγοντας απώλειας βιοποικιλότητας και αλλαγής των οικοσυ-
στημάτων μέχρι το 2050 (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014). Αυξημένη 
αστικοποίηση, αυξημένες εκπομπές αερίων και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα του πλανήτη με εμφανή αποτελέσματα όπως ψηλές θερμοκρα-
σίες, συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλαγές των μοτίβων βροχόπτωσης και ξηρασίας και 
αύξηση στην οξύνιση των ωκεανών. Τέτοιες αλλαγές έχουν αρνητικές έως καταστροφικές συ-
νέπειες στη ζωή του πλανήτη, όπως αλλαγές στην εποχή ανθοφορίας, στην εποχή αλλαγής των 
φύλλων ή στην εποχή μετανάστευσης, αλλαγές στην τροφική αλυσίδα, εξαφανίσεις ειδών λόγω 
δυσκολίας στην προσαρμογή, επέκταση των περιοχών εξάπλωσης σε μεγαλύτερα γεωμετρικά 
πλάτη ή μεγαλύτερα υψόμετρα, η επιβίωση ξένων ειδών έναντι ιθαγενών ειδών και πολλά άλλα 
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010, Hijioka et al. 2014, Ge et al. 2015). 
Επίσης, στις πιο πάνω καταστροφικές επιδράσεις, θα πρέπει να προσθέσουμε το φαινόμενο των 
δασικών πυρκαγιών που λόγω της μεταβολής του κλίματος αναμένονται να είναι πιο συχνές και 
μεγαλύτερης έντασης, λειτουργώντας καταλυτικά ως προς την ανθεκτικότητα και ανάκαμψη 
των οικοσυστημάτων στο μέλλον.
Η ρύπανση επίσης σχετίζεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και μπορεί να είναι ρύπανση 
θρεπτικών, κυρίως φωσφόρου και αζώτου ή άλλες μορφές ρύπανσης από χημικά, φυτοφάρ-
μακα ή πλαστικά, που αποτελούν απειλή όχι μόνο για τα χερσαία περιβάλλοντα αλλά και στα 
υδάτινα (Noonan-Mooney and Gibb 2013, Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
2014). Συσσώρευση υπερβολικών ποσοτήτων θρεπτικών λόγω μη βιώσιμης γεωργικής δραστη-
ριότητας (χρήση λιπασμάτων) ή λόγω υδατοκαλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε ευτροφισμό, 
δηλαδή αυξημένες ποσότητες από φύκη στα υδάτινα σώματα (π.χ. υδροβιότοποι, θαλασσινά 
και παράκτια οικοσυστήματα, λίμνες κλπ.). Ρύπανση του αέρα από εκπομπές μέσων μεταφοράς 
και βιομηχανία, ρύπανση από πλαστικά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση μεγάλων χερσαίων και 
θαλάσσιων περιοχών επηρεάζοντας τη ζωή που φιλοξενούν, διαρροές λαδιών είναι ακόμα μια 
αιτία καταστροφής των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και απόρριψη λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτινων σωμάτων (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity 2010, 2014). 
Υπερεκμετάλλευση και μη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων είναι άλλη μια απειλή για τη βιοποι-
κιλότητα, η οποία όμως εντοπίζεται πιο έντονη σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Στην 
πραγματικότητα ο ρυθμός απομάκρυνσης της βιοποικιλότητας είναι ταχύτερος από το ρυθμό 
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ανάκαμψής της με αποτέλεσμα την εξαφάνιση άγριων ειδών (π.χ. όταν η συλλογή – από τον άν-
θρωπο – ξεπερνά την αναπαραγωγή), είτε με τη χρήση καταστροφικών πρακτικών συγκομιδής 
ή όχι (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010, Noonan-Mooney and Gibb 
2013). Αξιοσημείωτο, το ότι στη βιβλιογραφία, η υπερεκμετάλλευση αναφέρεται ως η δεύτερη 
πιο σημαντική απειλή για τα είδη χλωρίδας, μετά την απώλεια οικοτόπων (Corlett 2016). Την ίδια 
στιγμή, θεωρείται η κυριότερη πίεση που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα (Secretariat of 
the Convention on Biological Diversity 2010) και σχετίζεται με την υπεραλίευση και τη μη βιώ-
σιμη συλλογή θαλάσσιων ασπόνδυλων όπως τα ολοθούρια (González-Wangüemert et al. 2018). 
Εκτός αυτών, η υπερεκμετάλλευση επίσης σχετίζεται με τη μη βιώσιμη διαχείριση των δασών, 
την υπερθήρευση, την καταστροφική υπερσυλλογή συγκεκριμένων άγριων ειδών χλωρίδας για 
χρήση στην κηπουρική αλλά και η εντατική μονοκαλλιέργεια (Noonan-Mooney and Gibb 2013).
Τα εισβλητικά ξενικά είδη (ΕΞΕ) είναι μη ιθαγενή είδη (ζώα, φυτά, μύκητες και μικροοργανισμοί) 
των οποίων η εισαγωγή και/ή η διασπορά εκτός των, παλαιότερων και πρόσφατων, φυσικών 
ορίων εξάπλωσης αποτελούν απειλή για τη βιοποικιλότητα (Kettunen et al. 2008). Το αυξημένο 
παγκόσμιο εμπόριο είναι έμμεσα η κινητήρια δύναμη της εισαγωγής ΕΞΕ, όπως επίσης οι συ-
γκοινωνίες κ ο τουρισμός, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή ευνοούν τα εισβλητικά είδη 
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010). Τα ΕΞΕ μπορούν να αλλοιώσουν 
τη σύνθεση και δομή των τοπικών οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και 
την εξελικτική πορεία των ιθαγενών ειδών, άμεσα ή έμμεσα (Mooney and Cleland 2001). Εκτός 
από την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα ΕΞΕ θεωρούνται κινητήρια δύναμη για οικονομική 
καταστροφή ή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία (Noonan-Mooney and Gibb 2013).
Η ένταση των επιπτώσεων που μια απειλή ή μια πίεση επιφέρει σε έναν οικότοπο ή είδος εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα όρια εξάπλωσής του, η κατάσταση δια-
τήρησής του (π.χ. ενδημικό, ιθαγενές, σπάνιο κλπ.), καθώς επίσης και ο βαθμός απομόνωσής του 
(π.χ. νησιωτικός οικότοπος, οικότοπος ενδοχώρας). Για παράδειγμα, ενδημικά είδη (και οικότο-
ποι) που απαντώνται σε νησιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα/ επιρρεπή σε οποιαδήποτε ανθρώπινη 
διατάραξη λόγω της περιορισμένης εξάπλωσης και του μικρού μεγέθους του πληθυσμού τους, 
σε αντίθεση με μη ενδημικά είδη της ενδοχώρας (Frankman 1998). Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα 
νησιά φιλοξενούν περισσότερο από το 35% των τραχειόφυτων του πλανήτη. Υπάρχουν περίπου 
50.000 νησιωτικά ενδημικά φυτικά είδη από τα οποία εκτιμάται ότι 20.000 από αυτά απειλούνται 
με εξαφάνιση» (Sharrock et al. 2014). Την ίδια ώρα, με βάση γεωγραφικά δεδομένα, φαίνεται ότι 
τα νησιά δεν αποτελούν μόνο περιοχές με υψηλά επίπεδα ενδημισμού, αλλά δέχονται δυσανά-
λογα μεγάλους αριθμούς εισβλητικών ειδών (Mooney and Cleland 2001). 
Εστιάζοντας την προσοχή στα κωνοφόρα, εκτός από την απώλεια και υποβάθμιση των οικοτό-
πων, τα ΕΞΕ, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων που ήδη 
αναφέρθηκαν ως οι σημαντικότερες απειλές που δέχεται η βιοποικιλότητα, τα δάση των κωνο-
φόρων ειδών, δέχονται και άλλες απειλές όπως είναι η υπερυλοτόμευση, οι δασικές πυρκαγιές 
σε συνδυασμό με εμφάνιση βόσκηση μετά από αυτή, η υπερβόσκηση, η μετατροπή των δασών 
σε βοσκοτόπια, και η εκμετάλλευση για φυσικούς πόρους όπως για παράδειγμα ρητίνη, εδώδιμα 
σπέρματα ή η μείωση της γενετική ποικιλομορφίας λόγω της επιλεκτική υλοτόμευσης δέντρων 
με συγκεκριμένους φαινότυπους (Farjon and Page 1999). Δίνοντας σημασία στις ορεινές περιο-
χές της Μεσογείου που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις παγετώδεις περιόδους καθώς αποτέλεσαν 
καταφύγια για συγκεκριμένα κωνοφόρα taxa (π.χ. Abies, Cedrus, Cupressus, Juniperus και Pinus), 
και αυτά τα taxa δέχονται πιέσεις ή αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες απειλές και πλέον βρίσκονται 
σε ανησυχητικό καθεστώς διατήρησης (Esteban et al. 2010).
1.5. Το Εγχειρίδιο για Ενδημικούς Τύπους Οικοτόπων με Περιορισμένη Εξάπλωσης
Το εγχειρίδιο αυτό έχει ετοιμαστεί και δημοσιευτεί από το έργο LIFE-KEDROS, το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE. Το έργο αποσκοπούσε στην ολοκληρωμένη και αειφόρο 
διαχείριση και προστασία του πληθυσμού του Κυπριακού ενδημικού κωνοφόρου είδους Cedrus 
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brevifolia. Τα δάση που σχηματίζει το είδος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ δι-
αμορφώνουν τον οικότοπο «9590* Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifolia)» ο οποίος πε-
ριλαμβάνεται στο Παράρτημα I, και χαρακτηρίζεται ως οικότοπος προτεραιότητας. Ο οικότοπος 
9590* έχει περιορισμένη έκταση εξάπλωσης, η οποία δεν ξεπερνά τα ~264 ha, ενώ η κατανομή 
του στην περιοχή εξάπλωσης του είναι ασυνεχής (κατακερματισμός), αφού διακρίνεται σε πέντε 
περιοχές (βλέπε Κεφάλαιο 8).
Στόχος του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει εργαλείο για αποδοτική υιοθέτηση των αποτελεσμα-
τικών μέτρων του έργου LIFE-KEDROS, για την αειφόρο διαχείριση κι άλλων δασικών ειδών – 
κατά κύριο λόγο κωνοφόρων - με περιορισμένη εξάπλωση, που συμμετέχουν ή σχηματίζουν τύ-
πους οικοτόπου στην περιοχή της Μεσογείου. Το εγχειρίδιο αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο 
μέρος παρουσιάζει το όραμα για την ολιστική διαχείριση οικοτόπων με περιορισμένη εξάπλωση 
και το δεύτερο μέρος ασχολείται με τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση των 
δασών με C. brevifolia (τύπος οικοτόπου 9590*), όπως προέκυψαν μέσα από το έργο. 
Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί ένα από τα 36 θερμά σημεία βιοποικιλότητας του πλανήτη. 
Υπάρχουν συγκεκριμένες βιογεωγραφικές χερσαίες περιοχές με σημαντικά επίπεδα ενδημισμού 
(με τουλάχιστον 1500 είδη τραχειόφυτων) που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες οικοτόπων 
(απώλεια του 70% της ιθαγενούς βλάστησης) (Gorenfl o et al. 2012, CEPF - Critical Ecosystem 
Partnership Fund 2017). Η λεκάνη της Μεσογείου θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές περιοχές 
του πλανήτη και τα υψηλά επίπεδα ενδημισμού την κατατάσσουν στα «θερμά» σημεία βιοποικι-
λότητας του πλανήτη. Πιο συγκεκριμένα, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο «θερμό» σημείο βιοποι-
κιλότητας (CEPF - Critical Ecosystem Partnership Fund 2017) αφού φιλοξενεί 30.000 είδη χλω-
ρίδας (Fady-Welterlen 2005), το 80 % των ενδημικών φυτικών ειδών της Ευρώπης (Blondel and 
Aronson 1999), καθώς επίσης και μερικούς από τους ενδημικούς οικότοπους από τη λίστα των 
233 φυσικών τύπων οικοτόπου που υπάρχουν στην Ευρώπη (Interpretation Manual – EUR28, 
2013). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, περίπου το 60% των ιθαγενών ειδών της Μεσογείου είναι 
ενδημικά στην περιοχή (Greuter 1991, IUCN 2008) και το πιο σημαντικό είναι ότι από αυτά, το 
60% είναι ενδημικά είδη με περιορισμένη εξάπλωση (Thompson et al. 2005).
Τα υψηλά επίπεδα ενδημισμού και πλούτου της χλωρίδας που εμφανίζει η λεκάνη της Μεσογεί-
ου είναι συνέπεια γεωλογικών, κλιματικών και ιστορικών γεγονότων στη διάρκεια εκατομμυρίων 
χρόνων. Η γεωγραφική θέση της Μεσογείου, μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, γνωστές ήπει-
ροι με το όνομα Λαυρασία και Γκοντβάνα, παλαιότερων γεωλογικών περιόδων, η τεκτονική δρα-
στηριότητα της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα 
στην περιοχή, η Μεσσηνιακή Κρίση Αλατότητας και οι διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας 
στις παγετώδεις και μεσο-παγετώδεις περιόδους σχετίζονται με την εμφάνιση των νησιών της 
και τους κύκλους σύνδεσης ή απομόνωσης που αυτά είχαν με γειτονική ηπειρωτική περιοχή 
ή άλλα γειτονικά νησιά (Sfenthourakis and Triantis 2017, Feliner et al. 2005). Αυτά τα γεγονότα 
ήταν αφενός η απαρχή της δημιουργίας των νησιών και αφετέρου η κινητήρια δύναμη για τη 
δημιουργία καταφυγίων στη διάρκεια της μετανάστευσης των φυτικών ειδών και της μετέπει-
τα απομόνωσής τους, που οδήγησαν εξελικτικά σε προσαρμογή και ειδογένεση (Greuter 1995, 
Valdes Castrillon and Hernandez Bermejo 1995). 
Υπάρχουν δεκαοχτώ (18) Μεσογειακά κωνοφόρα είδη μαζί με τους οικότοπους που αυτά σχετί-
ζονται, τα οποία περιλαμβάνονται στην Κόκκινη Λίστα με τα Απειλούμενα Φυτικά Είδη (Red List 
of Threatened Plant Species) σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης - IUCN 
(Conte et al. 2004). Παραδείγματα κωνοφόρων ειδών που σχηματίζουν οικοτόπους με περιορι-
σμένη εξάπλωση, και κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2.
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2.1. Οι παγκόσμιες πολιτικές
Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ο Οργανισμός Τρο-
φίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) (UNECE / FAO) ορίζουν το Δάσος ως «Έδαφος με 
κάλυψη κώμης δέντρου (ή ή ισοδύναμο επίπεδο ξυλαποθέματος) μεγαλύτερου του 10% και έκτασης 
άνω των 0,5 εκταρίων. Τα ώριμα δέντρα, εντός της έκτασης πρέπει να είναι σε θέση να φτάσουν σε 
ελάχιστο ύψος 5 m. Ένα δάσος μπορεί να αποτελείται είτε από κλειστούς δασικούς σχηματισμούς, 
όπου τα δέντρα διαφόρων ορόφων και η υποκείμενη βλάστηση καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του 
εδάφους, είτε από ανοικτούς δασικούς σχηματισμούς με συνεχή κάλυψη βλάστησης όπου το η 
κάλυψη της κώμης των δέντρων υπερβαίνει το 10% »(Gold 2003).
Τα δάση καλύπτουν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια εκτάρια (ha) ή περίπου το 30% της επιφάνειας του 
πλανήτη, όπου η κάλυψη αυτή μειώνεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια (The World Bank 2019a 
και 2019b).
Κατά τη διάρκεια των ετών, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται 
τα δάση και τη χρήση τους έχει αλλάξει. Στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις σχεδίαζαν συγκεντρωτικές 
και τομεακές πολιτικές προκειμένου να αποφέρουν έσοδα και ξένο συνάλλαγμα για την εθνική 
οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας έτσι τα δάση ως ταμιευτήρες νέας γης για καλλιέργεια 
ή προστατευόμενες περιοχές (προστατευόμενες φυσικές περιοχές). Τα τελευταία χρόνια, οι 
απαιτήσεις της κοινωνίας και οι σχετικές στρατηγικές έχουν μετατοπιστεί, απαιτώντας πολιτικές 
για την ένταξη των δασών στις προσπάθειες αγροτικής ανάπτυξης και εξισορρόπησης των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών (FAO 1995).
Η μεταβολή αυτή προσδιορίστηκε περαιτέρω το 1992, όταν οι τρεις Συμβάσεις του Ρίο [η 
Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD), η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμη-
ση της Ερημοποίησης (UNCCD) και η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (UNFCCC)] αναγνώρισαν τη σημαντική συμβολή των δασών στους στόχους τους (The 
RIO conventions Actions on Forests 2012). Συγκεκριμένα:

CBD: Με τη σύμβαση αυτή, τα δάση αντιμετωπίζονται μέσω προγραμμάτων / δράσεων 
εργασίας που εκπονήθηκαν μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιοποικιλότητα 2011-
2020, των Στόχων Βιοποικιλότητας Aichi και του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
Πρόσβαση σε Γενετικούς Πόρους και τη Δίκαιη και Ισότιμη Κατανομή των Ωφελειών που 
Προέρχονται από τη Χρήση τους.
UNCCD: Το UNCCD αναφέρει ότι η αποψίλωση των δασών και η επακόλουθη ερημοποίηση 
επηρεάζουν αρνητικά έναν αριθμό παραγόντων, όπως η παραγωγικότητα της γης, η 
υγεία των ανθρώπων και των ζώων και οι οικονομικές δραστηριότητες. Οι δράσεις του 
περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) τα Εθνικά Προγράμματα Δράσης (NAPs) που περιλαμβά-
νουν τις εθνικές στρατηγικές για τη γη και πολιτικές που σχετίζονται με την ξηρασία στοχεύ-
οντας στην καταπολέμηση της απερήμωσης / υποβάθμισης της γης και των επιπτώσεων της 
ξηρασίας.
UNFCCC: Η UNFCCC αναγνωρίζει τη σημασία των δασών στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, καθώς αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παγκόσμιο απόθεμα άνθρακα. Οι πολιτικές 
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και η μεθοδολογική καθοδήγηση που αναπτύχθηκαν περιλαμβάνουν τα: (i) REDD-plus, που 
στοχεύει στη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών και την υποβάθμιση 
των δασών και στην προώθηση του ρόλου της διατήρησης, της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών και της ενίσχυσης των δασικών αποθεμάτων άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
(ii) LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) σε ανεπτυγμένες χώρες και (iii) Δρα-
στηριότητες αναδάσωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης.

2.2. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές
Στην Ευρώπη, τα δάση καλύπτουν 157 εκατομμύρια εκτάρια και παρέχουν μια τεράστια ποικιλία 
προϊόντων, κοινωνικοοικονομικών οφελών και υπηρεσιών οικοσυστήματος. Οι νομοθεσίες για 
τα δάση είναι δυναμικές και καινοτόμες, όπου σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει 
νέους δασικούς νόμους ή έχουν τροποποιήσει σημαντικά τους υφιστάμενους. Οι ποικίλες πτυχές 
της αλλαγής περιλαμβάνουν προσαρμογή της νομοθεσίας στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές 
απαιτήσεις, πολυλειτουργικούς στόχους πολιτικής, μεταφορά ή ανάθεση συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων σε δασικά θέματα, νέα ρυθμιστικά μέτρα, παροχή κινήτρων, αυξανόμενη έμφαση 
στις πληροφορίες και διαδικασίες καθοδήγησης, νέες στρατηγικές για την υποστήριξη των 
ιδιοκτητών δασών, κλπ. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κοινή δασική πολιτική, το οποίο είναι εμφανές 
από τις διαφορές στη μορφή και το περιεχόμενο των εθνικών νομοθεσιών (π.χ. κρατικές δασικές 
υπηρεσίες, βαθμός λεπτομέρειας, ρόλος ιδιοκτητών, κλπ.) (Bauer et al 2004).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα δάση και άλλες δασικές εκτάσεις καλύπτουν 182 εκατομμύρια 
εκτάρια, που αποτελούν το 5% των παγκόσμιων δασών και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 
το 42% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ .
Στην ΕΕ έχουν θεσπιστεί διάφορες νομοθεσίες για τη διατήρηση των δασών και της γενετικής 
τους ποικιλομορφίας. Η Δασική Στρατηγική της ΕΕ  που εγκρίθηκε το 1998 προτείνει ως γενική 
αρχή την εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και τον πολυλειτουργικό ρόλο των 
δασών. Το 2005, η Στρατηγική επανεξετάστηκε και η Επιτροπή παρουσίασε το κοινοτικό Σχέδιο 
Δράσης για τα Δάση το 2006. Το 2013, υιοθετείται η νέα Στρατηγική της ΕΕ για τα δάση και τον 
τομέα που βασίζεται στα δάση, ενώ το 2015 εγκρίθηκε το Πολυετές σχέδιο εφαρμογής. Ο Πίνακας 
2.1 παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα της δασικής πολιτικής και των σχετικών αποφάσεων και 
κειμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η διατήρηση διευκολύνεται περαιτέρω μέσω προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Δασικών Γενετικών Πόρων (EUFORGEN). Πρόκειται για ένα μέσο διεθνούς συνεργασίας που 
προωθεί τη διατήρηση και την κατάλληλη χρήση των δασικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη 
που ιδρύθηκε το 1994, για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2 του Στρασβούργου (εγκρίθηκε από 
την πρώτη Υπουργική Διάσκεψη της διαδικασίας FOREST EUROPE, που πραγματοποιήθηκε στη 
Γαλλία το 1990) (de Vries et al 2015).
Επιπλέον, ο κρίσιμος ρόλος των δασών στην προστασία της βιοποικιλότητας (και την παροχή 
υπηρεσιών οικοσυστήματος) τονίζεται από το γεγονός ότι το ήμισυ του δικτύου Natura 
2000 αποτελείται από δασικές περιοχές (το 20% της δασικής έκτασης της ΕΕ περιλαμβάνεται 
στο δίκτυο αυτό). Το δίκτυο Natura 2000 προέρχεται προέρχεται από την εφαρμογή των 
Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους (79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα) και 
τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από την εφαρμογή της 
Σύμβασης της Βέρνης του 1979 (Σύμβαση για την Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής 
και των Φυσικών Οικοτόπων).

1 EU Forests and Multi-annual implementation plan: https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm
2 Δασική Στρατηγική της ΕΕ: https://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_en.htm
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Πίνακας 2.1: Χρονοδιάγραμμα των δασικών πολιτικών / αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΤΟΣ ΔΡΑΣΗ

1995
Η Έκθεση Thomas Report της περιβαλλοντικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δίνει μια σειρά εισηγήσεων για την ανάπτυξη της Δασικής 
Στρατηγικής της ΕΕ.

1998

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την Communication on a Forestry Strategy 
for the EU.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ) υιοθετεί το Resolution on an EU Forestry Strat-
egy (Το κείμενο θεωρείται ως το βασικό πολιτικό αρχείο για την εμπλοκή της 
Επιτροπής σε δασικά θέματα).

2005 Η Επιτροπή παρουσιάζει στο ΕΣ και το Κοινοβούλιο το Communication reporting 
on the implementation of the EU Forestry Strategy.

2006 Εφαρμογή του EU Forest Action Plan (στηρίζεται στην έκθεση του 2005 report και 
επακόλουθες αποφάσεις του ΕΣ).

2010 Η Επιτροπή υιοθετεί ένα Green Paper για τη δασική προστασία και πληροφόρηση.

2011 Η Έκθεση Arsenis Report της περιβαλλοντικής επιτροπής του Κοινοβουλίου δίνει 
μια σειρά εισηγήσεων για το Green Paper του 2010.

2013 Η Επιτροπή υιοθετεί τη νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ, μαζί με ένα Staff  Working 
Document και σημειώνει το Blueprint for the EU forest-based industries.

2014 Ανακοινώνονται τα συμπεράσματα του ΕΣ για τη νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ 
9944/14. 

2015 Η Επιτροπή υιοθετεί το Πολυετές σχέδιο εφαρμογής της νέας Δασικής Στρατηγικής 
της ΕΕ.

2018 Η Επιτροπή υιοθετεί την Έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της νέας Δασικής 
Στρατηγικής της ΕΕ.

2019 Συμπεράσματα του ΕΣ για την ενδιάμεση αξιολόγηση της νέας Δασικής Στρατηγικής 
της ΕΕ.

Γενικά, τα δάση στην ΕΕ επηρεάζονται από πολλές Κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες 
που απορρέουν από διαφορετικές τομεακές πολιτικές της ΕΕ. Εκτός από τις προαναφερθείσες 
Οδηγίες των Πτηνών και των Οικοτόπων, τέτοιες πολιτικές περιλαμβάνουν:

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την 
προστασία των κοινοτικών δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2080/92 του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1992, για τη θέσπιση 
κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων για δασικά μέτρα στη γεωργία,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την προστασία 
των κοινοτικών δασών από τις πυρκαγιές,
Η Στρατηγική της ΕΕ 2020 για τη Βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αυξανόμενη προσοχή στα δάση σχετίζεται με την προστασία της 
βιοποικιλότητας, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ενεργειακές πολιτικές, καθώς και 
τις υπηρεσίες που παρέχουν, όπως δημόσιες παροχές, ρυθμιστές κλίματος και τοπικού καιρού, 
πηγές καθαρού νερού και προστασία από φυσικές καταστροφές.
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2.3. Κατευθυντήριες οδηγίες για διαχείριση προστατευόμενων δασικών περιοχών
Παρά το ότι δεν υπάρχουν κοινές πολιτικές για τη διαχείριση των δασών (καθώς και για οικότοπους 
με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση με ενδημικά είδη), η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης (IUCN) παρέχει οδηγίες που επικεντρώνονται σε πέντε σχετικές έννοιες. Αυτές είναι: (i) 
Προστατευόμενες περιοχές, (ii) Δάση, (iii) Δάση όπως ορίζονται για τους σκοπούς των Δασικών 
Προστατευόμενων Περιοχών, (iv) Δασικές Προστατευόμενες Περιοχές και (v) Άλλα διατηρημένα 
δάση. Αυτές οι οδηγίες χρησιμοποιούν το Protected Area Management Category System της 
IUCN (Πίνακας 2.2) και αποτελούν ένα μέσο (μεταξύ πολλών) για την υπεύθυνη διαχείριση των 
δασικών πόρων. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώνονται με άλλους τύπους δασικής διαχείρισης 
και προστασίας που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό της προστατευόμενης περιοχής της 
IUCN (Dudley και Phillips 2006).
Η IUCN ορίζει τη Δασική Προστατευόμενη Περιοχή ως «το υποσύνολο όλων των προστατευόμενων 
περιοχών που περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσό δάσους όπως αυτό ορίζεται για τους σκοπούς των 
Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών. Αυτό μπορεί να είναι ολόκληρη ή μέρος της προστατευόμενης 
περιοχής».
Περιπτώσεις όπως του στενού ενδημικού είδους Cedrus brevifolia (και ο τύπος οικοτόπου 9590 * 
δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) που δημιουργεί) μπορούν να επωφεληθούν από 
τη χρήση τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών. Σε αυτήν την περίπτωση, η περιοχή του οικοτόπου 
βρίσκεται εντός των ορίων ενός μεγαλύτερου δάσους (Δάσος Πάφου), όπου οι απαιτήσεις / 
διαχειριστικές ανάγκες των διαφόρων τύπων οικοτόπων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με 
ξεχωριστό τρόπο.
Πίνακας 2.2: Οι έξι κατηγορίες του Protected Area Management Category System της IUCN.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ia Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για επιστημονικούς λόγους ή για προστασία 
της άγριας ζωής

Ib Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για προστασία της άγριας ζωής

II Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για προστασία των οικοσυστημάτων και 
αναψυχή

III Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για διατήρηση συγκεκριμένων φυσικών 
χαρακτηριστικών

IV Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για διατήρηση μέσω μέτρων διαχείρισης 

V
Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για διατήρηση του φυσικού τοπίου (χερσαίο 
ή θαλάσσιο) ή αναψυχή

VI Περιοχή που διαχειρίζεται κυρίως για βιώσιμη χρήση των φυσικών πηγών

2.4. Βιβλιογραφία
Bauer J., Kniivilä M., Schmithüsen F. (2004) Forest Legislation In Europe: How 23 Countries 

Approach The Obligation To Reforest, Public Access And Use Of Non-Wood Forest Products. 
Geneva Timber and Forest Discussion Paper 37. United Nations.

de Vries S.M.G., Alan M., Bozzano M., Burianek V., Collin E., Cottrell J., Ivankovic M., Kelleher 
C.T., Koskela J., Rotach P., Vietto L., Yrjänä L. (2015) Pan-European strategy for genetic 
conservation of forest trees and establishment of a core network of dynamic conservation 
units. European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN), Bioversity International, 
Rome, Italy. xii + 40 p.



ΜΕΡΟΣ Α     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 31

Dudley N., Phillips A. (2006) Forests and Protected Areas: Guidance on the use of the IUCN 
protected area management categories. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x 
+ 58pp.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (1995) State of the World›s 
Forests. http://www.fao.org/3/X6953E/X6953E00.htm#TOC

Gold S. (2003) The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information 
base. A study implemented in the framework of the European Forest Sector Outlook 
Study (EFSOS). United Nations Economic Commission for Europe/ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Geneva.

The World Bank (2019a) Food and Agriculture Organization, electronic fi les and web site. Forest 
area (% of land area). https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS

The World Bank (2019b) Food and Agriculture Organization, electronic fi les and web site. Forest 
area (sq. km). https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2

The RIO conventions Actions on Forests (2012) Convention on Biological Diversity, United 
Nations Convention to Combat Desertifi cation, United Nations Framework Convention on 
Climate Change.



ΜΕΡΟΣ Α     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 332

©  



3.1. Κατευθυντήριες γραμμές για τη βιολογία διατήρησης
Στο πλαίσιο της διατήρησης της φύσης οι προσπάθειες στρέφονται κυρίως στη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας όπως αυτή έχει εξελιχθεί τα τελευταία 3,5 δισεκατομμύρια χρό-
νια στη Γη. Η αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί τον 
στόχο διεθνών συμβάσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών στρατηγικών. Περισσότερες από 
150 εθνικές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) μέσω 
της οποίας δεσμεύονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Εθνών 1992). Η Σύμβαση καθορίζει την έννοια της βιοποικιλότητας από το επίπεδο 
της ποικιλομορφίας εντός των ειδών (γονίδια), της ποικιλομορφίας μεταξύ ειδών και της ποικιλο-
μορφίας των οικοσυστημάτων (τα οποία ορίζονται ως τα τρία βασικά επίπεδα ποικιλομορφίας). 
Η βιώσιμη διαχείριση της φύσης (φυσικοί πληθυσμοί) προϋποθέτει την κατανόηση της πολυπλο-
κότητας της βιοποικιλότητας, προκειμένου να ληφθούν σωστές αποφάσεις και να εφαρμοστούν 
ισχυρές δράσεις για τη διατήρηση και των τριών θεμελιωδών επιπέδων βιοποικιλότητας (οικοσυ-
στήματα, είδη και γονίδια). Στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης, η διατήρηση 
ορίζεται ως μια σειρά μέτρων που απαιτούνται για την προστασία ή αποκατάσταση των φυσικών 
οικοτόπων και των πληθυσμών ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ευνοϊκή κατάσταση. Η επι-
χειρηματολογία αυτή αποτελεί και τη βάση για την προσπάθεια και τα μέτρα διατήρησης που θα 
πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση στην πράξη, με την εφαρμογή 
των μέτρων στο πεδίο.
Μέσα από τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύεται η ανάγκη για συσσώρευση πο-
λυδιάστατων γνώσεων σχετικά με τη βιολογία και τα χαρακτηριστικά των ειδών, των ενδιαιτημά-
των και των οικοσυστημάτων, προκειμένου να αναπτυχθούν ορθολογιστικά μέτρα για τη διατή-
ρησή τους (π.χ. Lozano et al. 2005, van Dyke 2008). Επομένως, όπως αναφέρεται στο Australian 
Capital Territory of 2013, οποιαδήποτε στρατηγική διατήρησης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση της φυσικής κληρονομίας, στην αποκατάσταση απειλούμενων ειδών και οικολογικών 
κοινοτήτων, καθώς και στη θέσπιση πλαισίων για τη διαχείριση οικολογικών απειλών κατά της 
βιοποικιλότητας. Η προσέγγιση αυτή ταυτίζεται με την προσέγγιση διατήρησης που θα πρέπει 
να αναπτυχθεί σε οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από δασικά είδη με στενή γεωγραφική 
και/ή οικολογική κατανομή. Τέτοια οικοσυστήματα (οικότοποι) φαίνεται να είναι πιο επιρρεπή σε 
δημογραφικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι οι δύο κύριοι τύποι απειλών που 
προκαλούν εξαφάνιση είναι ντετερμινιστικοί και στοχαστικοί (Caughley 1994).
Στις μέρες μας οι πιέσεις και οι απειλές που δέχεται το φυσικό περιβάλλον, όπως η απώλεια ενδι-
αιτημάτων και τύπων οικοτόπων, η μεταβολή του τοπίου, καθώς και η παγκόσμια περιβαλλοντική 
μεταβολή (π.χ. κλιματική αλλαγή), που επιδρούν καταλυτικά ως προς την παρουσία ειδών και βι-
οκοινοτήτων, έχουν οδηγήσει τη βιολογία της διατήρησης να εφαρμόζει μεθόδους και εργαλεία 
για την προστασία και διατήρηση των ειδών (Phartyal et al. 2002). Οι δύο κύριες προσεγγίσεις δι-
ατήρησης της βιοποικιλότητας (γενετικοί πόροι, φυτά και οικοσυστήματα) είναι: (i) η εντός τόπου 
(in situ) διατήρηση, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η συνέχιση της εξέλιξης εντός των φυσικών 
πληθυσμών/ οικοσυστημάτων και (ii) η εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση, μέσω της οποίας παρέ-
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χεται υψηλότερος βαθμός προστασίας ζωντανών ιστών με γενετική πληροφορία (germplasm) σε 
σύγκριση με την εντός τόπου διατήρηση (π.χ. Frankel και Soule 1981, Burney and Burney 2007, 
Eliades et al. 2019 κ.λπ.). Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η inter situ μέθοδος υιοθετήθηκε σε 
πολλά προγράμματα διατήρησης, καθώς λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των στρατηγικών in 
situ και ex situ, και έχει σκοπό να γεφυρώσει τα κενά που εμφανίζονται. Εξ’ ορισμού, η διατήρηση 
inter situ είναι μια εναλλακτική μέθοδος που εστιάζει στη δημιουργία ειδών με την επανεισαγωγή 
τοποθεσιών εκτός της σημερινής περιοχής εξάπλωσης των ειδών, αλλά εντός θέσεων εξάπλω-
σης του είδους στόχου στο πρόσφατο παρελθόν (Burney and Burney 2007). Συνοπτικά, οι τρεις 
μέθοδοι διατήρησης θα πρέπει να εφαρμόζονται αλληλοσυμπληρούμενες, καθώς έχουν πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα (Burney and Burney 2009):
In situ: Η διατήρηση εφαρμόζεται εντός της περιοχής εμφάνισης και στα όρια εξάπλωσης ενός είδους

Πλεονέκτημα: Δίνει τη δυνατότητα στα είδη να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες 
περιβαλλοντικές συνθήκες στο εύρος εξάπλωσης τους, διασφαλίζοντας τη δυναμική 
της εξέλιξης. Η παρουσία άλλων ειδών μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση και την 
συνοικολογία (και/ή αυτοοικολογία) του είδους στόχου. 
Μειονεκτήματα: Πιθανόν δύσκολη η πρόσβαση και η εφαρμογή μέτρων διατήρησης 
σε όλο το εύρος εξάπλωσης του είδους. Στις περιπτώσεις όπου η περιοχή εξάπλωσης 
χαρακτηρίζεται από έντονη υποβάθμιση, το όλο εγχείρημα της εφαρμογής μέτρων 
διατήρησης καθίσταται δύσκολο. Η προσπάθεια διατήρησης των ειδών/ πληθυσμών 
εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής τους διακρίνεται από υψηλό οικονομικό 
κόστος. Δύσκολη, επίσης, η αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων, όπως η σπανιότητα 
των ειδών, καθώς και στοχαστικά γεγονότα (καταιγίδες, εκδηλώσεις ασθενειών και 
υπερεκμετάλλευση των πόρων για την κάλυψη αναγκών της ανθρωπότητας). 

Ex situ: Μέτρα διατήρησης που εφαρμόζονται από τους ασκούντες τη βιολογία διατήρησης, 
εκτός των φυσικών ορίων εξάπλωσης του είδους, και κυρίως σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα 
(βοτανικοί κήποι, ζωολογικοί κήποι, τράπεζες γονιδίων, εγκαταστάσεις διάδοσης).

Πλεονέκτημα: Παρέχει μια δεύτερη γραμμή ασφάλειας για σπάνια είδη, η οποία μπορεί να 
αποδώσει σε μεγάλο βαθμό, αφού υπάρχει απουσία οποιωνδήποτε απειλών που τυχόν 
υπάρχουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Παρέχει εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία της βιοποι-
κιλότητας από ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητές, οργανωμένα σύνολα, ΜΚΟ, κ.ά).
Μειονέκτημα: Παρεμποδίζει τη φυσική πορεία της εξέλιξης, είτε σταματώντας είτε εκτρέ-
ποντάς την. Τα είδη διατρέχουν τον κίνδυνο εξημέρωσης και αδυναμίας επανεισαγωγής. 
Το υψηλό κόστος της συντήρησης των ειδών μπορεί να θέτει περιορισμούς στον αριθμό 
ειδών και/ή ατόμων που πρέπει να διατηρηθούν σε τέτοιες συνθήκες.

Inter situ: Εγκατάσταση και διαχείριση του υπό διατήρηση είδους, με την επανεισαγωγή του σε 
θέσεις εκτός του εύρους της παρούσας εξάπλωσής του, αλλά και σε θέσεις εντός των οποίων 
δυνητικά υπήρχε στο πρόσφατο παρελθόν.

Πλεονεκτήματα: Μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ in situ και ex situ διατήρησης. Η πρό-
σβαση σε είδη και η προστασία τους μπορεί να είναι καλύτερη από την in situ, ενώ το 
κόστος παραγωγής/ συντήρησης μπορεί να είναι χαμηλότερο από την ex situ. Η εξέλιξη 
μπορεί να διαταραχθεί λιγότερο, με τη γενετική ποικιλότητα να διατηρείται καλύτερα ή 
ακόμη και να βελτιώνεται σε νέους πληθυσμούς.
Μειονεκτήματα: Η ανεπαρκής γνώση της λειτουργίας της βιοκοινότητας και του οικοσυ-
στήματος μπορεί να εμποδίσει την αναδιάρθρωση των πολυεπίπεδων πλεγμάτων που δι-
ακρίνονται σε αυτά. Απαιτείται παρακολούθηση για την επιτυχή επανεισαγωγή του είδους 
στόχου, ενώ επίσης απαιτείται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση για την επιβίωση και την 
ανάπτυξη ανασυγκροτημένων πληθυσμών. Κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες η διατήρηση 
των σπανιότερων ειδών μπορεί να ανασταλεί από νομικές επιπλοκές.
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Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις διατήρησης θα πρέπει να λειτουργού συμπληρωματικά μεταξύ 
τους ως προς την διατήρηση των ειδών που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση και δέχονται τις 
διάφορες πιέσεις από την μεταβολή του περιβάλλοντος, οι οποίες οδηγούν σε δημογραφικές 
αλλαγές, αλλαγές στη χρήση γης και κλιματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, με στόχο την αειφόρο δι-
αχείριση και μια ολιστική στρατηγική διατήρησης, θα πρέπει να σχεδιαστεί σε κάθε περίπτωση 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (μέτρα διατήρησης) για σκοπούς της βιολογίας διατήρησης 
(βλέπε Guerrant et al.2004, Villard and Jonsson 2009). Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα διατήρη-
σης θα πρέπει να περιλαμβάνουν στατικά και δυναμικά μέτρα. Τα δυναμικά μέτρα διατήρησης 
είναι εκείνα που εφαρμόζονται επί τόπου, στο όριο εξάπλωσης του πληθυσμού του είδους, και 
δεν αγνοούν τις εξελικτικές διαδικασίες, αλλά επιτρέπουν την προσαρμογή και άλλες βιολο-
γικές αλλαγές και εξελίξεις του είδους μέσα στο φυσικό του περιβάλλον. Έτσι, είναι αποδεκτό 
ότι οι γενετικοί πόροι ενός είδους διακρίνονται από εξελικτικές δυνάμεις, οι οποίες διατηρούν 
(και/ή δημιουργούν) την γενετική ποικιλομορφία του είδους στο επίπεδο του πληθυσμού του 
(Lefèvre et al. 2013). Τα δυναμικά μέτρα διατήρησης για τα είδη στόχους, θα πρέπει να υιοθε-
τηθούν και για τις στρατηγικές που εφαρμόζονται για τη διατήρηση τους εκτός των φυσικών 
θέσεων εξάπλωσής τους. Σε αυτή την περίπτωση οι δράσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν και να 
συμβάλλουν στην προσαρμογή των ατόμων του είδους στο νέο περιβάλλον, τόσο κατά τη με-
ταφορά εγκατάστασής τους στο νέο περιβάλλον, διασφαλίζοντας μέσα από τη φυσική επιλογή 
την προσαρμογή ομάδας ατόμων στο νέο περιβάλλον από την αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
η σε βάθος χρόνου αναπαραγωγική διαδικασία των ατόμων του είδους και η τυχαία γονιμοποί-
ηση ενισχύουν τις εξελικτικές δυνάμεις, επιτρέποντάς τους να δράσουν και να τροποποιήσουν 
τις συχνότητες αλληλομόρφων και γονιδίων (Hattemer, 1997, Lefèvre et al. 2013). Επομένως, 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής διατήρησης των ειδών θα πρέπει 
να χαρακτηρίζεται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λαμ-
βάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης των δυναμικών χαρακτηριστικών των στρατηγικών 
διατήρησης (Εικ. 3.1).

Εικόνα 3.1: Διάγραμμα αξόνων βαρύτητας: απεικονίζει την εφαρμογή μέτρων διατήρησης σε συνάρτηση με την 
χωρική κατανομή εφαρμογής τους μέτρα διατήρησης και την αντίστοιχη  (αντίγραφο από Maunder et al. 2004, Εικ.1.1)
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Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική διατήρησης που εφαρμόζεται, πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις υπάρχουσες γνώσεις, τον εντοπισμό πιέσεων ή απειλών που επιδρούν ή που ενδέχεται να 
επιδράσουν σε τοπικό επίπεδο στα στοιχεία της βιοποικιλότητας, καθώς και τη διεθνή και εθνική 
νομοθεσία ή άλλα νομικά πλαίσια. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών 
(διαδικασίες και μέτρα) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας περιλαμβάνονται σε διεθνείς 
συμβάσεις και πρωτόκολλα, όπως η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CDB), η διατήρηση και η 
παρακολούθηση των γενετικών πόρων μέσω του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (το 2010), η δια-
κοπή της απώλειας βιοποικιλότητας μέσω αποφάσεων που ενσωματώνονται στις ευρωπαϊκές 
οδηγίες, όπως η Οδηγία για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας (92/43 / ΕΟΚ) και η Οδηγία για τα Πτηνά (2009/147 / ΕΚ) για τη Διατήρηση των Άγριων 
Πτηνών, το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
τη Βιοποικιλότητα και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δασικών Γενετικών Πόρων (EUFORGEN), καθώς 
και η Διεθνής Συνθήκη για τους Γενετικούς Πόρους των Φυτών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία 
(Cordonier Segger και Phillips 2015).
3.2.  Καθορισμός στόχων διατήρησης για δασικούς τύπους οικοτόπων περιορισμένης 

γεωγραφικής εξάπλωσης 
Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της «αειφόρου δασοκομίας» είναι το σημείο εστίασης για τους 
διαχειριστές δασών ανεξάρτητα από τη γεωγραφική διανομή του είδους στόχου (δάσος/ 
οικότοπος). Ο στόχος της «αειφόρου δασοκομίας» χρονολογείται από το 1713 στη Γερμανία, 
όταν οι επιστήμονες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της αειφορίας καρπώσεων 
(ξυλοπαραγωγή) στο πλαίσιο των αναγκών της τοπικής βιομηχανίας (Schuler 1998). Χρόνια αρ-
γότερα, το 1987, η «αειφόρος ανάπτυξη» ορίστηκε ως ένα τρίπτυχο παραμέτρων, που διακρίνεται 
από οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. Goodland και Daly 1996). Σχετικά 
με το περιβαλλοντικό στοιχείο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει πλέγμα στοιχείων 
της βιοποικιλότητας, αν και μπορεί να υποστηριχθεί ότι πολλά στοιχεία της βιοποικιλότητας 
ανήκουν και στο οικονομικό και κοινωνικό φάσμα (Angelstam et al. 2004). Όντως, η αειφόρος 
διαχείριση των δασών γίνεται πιο κατανοητή όταν αναλύεται σε διάφορα κριτήρια, δηλαδή την 
βιοποικιλότητα, καθώς και τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα (π.χ. Higman et al. 1999, Duinker 
2001, Rametsteiner και Mayer 2004). Ασφαλώς τα οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν από 
τη συγκομιδή δασικών προϊόντων δεν αποτελούν προτεραιότητα κατά τη διαχείριση τύπων 
οικοτόπων ή δασών με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. 
Για περιορισμένα σε εξάπλωση και ενδημικά δασικά είδη (που χαρακτηρίζονται ως είδη 
χαρακτηρισμού για ένα συγκεκριμένο οικότοπο/ δάσος), η στρατηγική διατήρησης θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στον καθορισμό στόχων διατήρησης (καθώς αυτοί δημιουργούνται για ευρύτερα 
δασικά οικοσυστήματα - Villard και Jonsson 2009) που διασφαλίζουν τις δυναμικές οικολογικές 
διεργασίες και τις οικολογικές λειτουργίες του οικοτόπου/ δάσους. Ο στόχος διατήρησης μπορεί 
να οριστεί ως οποιοσδήποτε ποσοτικός στόχος καθορίζεται χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα 
ή ρεαλιστικά μοντέλα για την προσαρμογή της έντασης διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας (Villard and Jonsson 2009). Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι διατήρησης για έναν 
γεωγραφικά περιορισμένο δάσος/ δασικός οικότοπο θα πρέπει να συνδέονται με τις οικολογικές 
διεργασίες και δημογραφικές παραμέτρους του, ενώ θα πρέπει να είναι αντιληπτό ότι οποιοσδήποτε 
στόχος διαχείρισης των δασών/ δασικών οικοτόπων θα επηρεάσει τελικά τη σύνθεση και τη 
διαμόρφωση του ενδοδασικού οικοσυστήματος (Baskent 2009). Ωστόσο, στην περίπτωση ενός 
περιορισμένου σε εξάπλωση οικοτόπου/ δάσους, όπως έχει αναφερθεί, ο στόχος δεν θα πρέπει 
να είναι η  συγκομιδή λήμματος. Σε αυτή την περίπτωση η απόληψη οποιασδήποτε ποσότητας 
λήμματος θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μια προσπάθεια στήριξης της φυσικής αναγέννησης 
και του ανταγωνισμού των βασικών ειδών. Επιπλέον, για τη διατήρηση τέτοιων τύπων οικοτόπων, 
όπου η διαχείρισή τους στοχεύει στην οικολογική συνοχή και ακεραιότητά τους, μια ρεαλιστική 
επιτρεπόμενη σειρά υλοτομιών θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της απώλειάς τους σε 
ακραίες περιπτώσεις, όπως η έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς, πληθυσμιακές εξάρσεις επιβλαβών 
οργανισμών (π.χ. εντόμων) λόγω των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής κ.λπ.
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Ο εντοπισμός και η αναγνώριση των απειλών και πιέσεων που επηρεάζουν αρνητικά την 
ανθεκτικότητα και ελαστικότητα του οικοτόπου που τίθεται κάτω από διαχείριση, είναι ένα 
θεμελιώδες ζήτημα για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των στρατηγικών διατήρησης και 
των δράσεων/ μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε στρατηγική. Ο σχεδιασμός 
οποιωνδήποτε στόχων διατήρησης (στρατηγικής) για έναν γεωγραφικά περιορισμένο οικότοπο/ 
δάσος πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα χρονικών και χωρικών δράσεων 
(Jonsson και Villard 2009). Αρκετοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με την ανάγκη για έναν δυναμικό 
χαρακτηρισμό των προσπαθειών διατήρησης, ο οποίος δεν αποκλείει τις εξελικτικές διεργασίες, 
αλλά και επιτρέπει την προσαρμογή και άλλες βιολογικές αλλαγές στα φυσικά περιβάλλοντα. Οι 
Jonsson και Villard (2009) παρουσίασαν αυτό το γενικό επιχείρημα χρησιμοποιώντας τέσσερις 
γενικές παραδοχές διατήρησης (Εικ. 3.2), όπου αντιπροσωπεύει διαφορετικά επίπεδα διατήρη-
σης (βλέπε επίσης Angelstam et al. 2004).

Προκειμένου να είναι ολιστική η όποια προσπάθεια διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου με πε-
ριορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η οικολογική συνδεσιμότητα 
με τα υπόλοιπα στοιχεία της βιοποικιλότητας (αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες) στο ευρύτερο 
οικοσύστημα, πρέπει να υποστηριχθεί η προσαρμοστικότητα του συνόλου των στοιχείων του. 
Η παραδοχή της ανάγκης ενίσχυσης της οικολογικής συνδεσιμότητας των στοιχείων του οικο-
συστήματος θεωρείται ως κρίσιμο χαρακτηριστικό για την υποστήριξη της προσαρμογής των 
οικοτόπων στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Είναι προφανές ότι, για τον ορισμό των στόχων διατή-
ρησης, πρέπει να σχεδιαστούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι διατήρησης. Οι στόχοι διατήρη-
σης πρέπει να συνδυάζουν διαφορετικά επίπεδα:

Διατήρηση γενετικών πόρων: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης των ειδών 
αυξάνεται όσο μειώνεται (χάνεται) η γενετική ποικιλομορφία και η γενετική δομή των 
πληθυσμών τους (Frankham 2003, Ouborg et al. 2006). Τα μέτρα διατήρησης των γενετικών 
πόρων θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας εντός του 
πληθυσμού, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για ενίσχυση της ετεροζυγοτίας των ατόμων 
του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, στόχοι διατήρησης που αφορούν τους γενετικούς 
πόρους για τα περιορισμένα σε γεωγραφική εξάπλωση (στενά) είδη πρέπει να υποστηρί-
ζουν τη διατήρηση ικανοποιητικού πλούτου (αριθμού) λειτουργικών αλληλομόρφων εντός 
του στοχευόμενου πληθυσμού (Eliades et al. 2019), και όχι τη συγκεκριμένη διατήρηση 
σπάνιων αλληλομόρφων, ενισχύοντας τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού 
έκφρασης, διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της μέγιστης διακύμανσης και τη διατήρηση 
της προσαρμοστικότητας (Finkeldey and Hattemer 2007, Eliades et al. 2019).

Εικόνα 3.2: Καθορισμός χωρικών και χρονικών στόχων διατήρησης που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα 
επιθυμητής διατήρησης (Jonsson και Villard 2009)
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Στόχοι διατήρησης σε επίπεδο πληθυσμού: Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να εστιαστούν στις 
συνιστώσες εκείνες των διάφορων ενδιαιτημάτων που λειτουργούν καταλυτικά και 
προβλέπουν την εμφάνιση συγκεκριμένων ειδών σε αυτά (μέσω μοντέλων καταλληλότητας 
ενδιαιτημάτων - χρησιμοποιούνται για την χαρτογράφηση της πιθανότητας εμφάνισης 
συγκεκριμένων ειδών στο τοπίο με αρκετά περιορισμένα δεδομένα) ή την μακροπρόθεσμη 
συνέχιση της παρουσίας των τοπικών πληθυσμών (μοντέλο βιωσιμότητας πληθυσμού 
- ενσωματώνοντας χρονικές πτυχές της δυναμικής των πληθυσμών, επιτρέποντας υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες τα πιθανά αποτελέσματα διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης 
για το είδος χαρακτηρισμού του πληθυσμού) (Jonsson and Villard 2009, Fady et al. 2016). 
Σε κάθε περίπτωση, τα εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα μεγέθη πληθυσμού που 
κυμαίνονταν μεταξύ 500-5000 αναπαραγωγικών ατόμων, συνέβαλαν στη μείωση του κιν-
δύνου αναπαραγωγής και γενετικής μετατόπισης (υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους 
γενετικής διατήρησης) (π.χ. Ewens et al. 1987).

Στόχοι διατήρησης σε επίπεδο ειδών: Στην περίπτωση αυτή θέτονται στόχοι 
διατήρησης σε επίπεδο μεμονωμένων (στοχευμένων) ειδών, όπου θα πρέπει 
να μελετηθεί η λεπτομερής βιολογία αυτών των ειδών, ενώ τα είδη πρέπει 
να αποτελούν μέρος των στρατηγικών διατήρησης και ενός προγράμματος 
παρακολούθησης. Αν και αυτοί οι στόχοι διατήρησης είναι αναποτελεσματικοί 
για τη διατήρηση ολόκληρων οικοσυστημάτων, εάν οι στόχοι καλύπτουν τις 
απαιτήσεις μιας περιορισμένης ομάδας ειδών ενδέχεται να ενσωματώσουν τις 
απαιτήσεις πολλών άλλων ειδών (προσέγγιση πολλαπλών ειδών) (π.χ. Roberge 
και Angelstam 2006).

Στόχοι διατήρησης για οικοτόπους και οικοσυστήματα: Αντιστοιχούν στα τακτικά και επιχει-
ρησιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη στόχων διατήρησης 
και τη διατήρηση/ ενίσχυση της σύνθεσης οικοτόπων/ οικοσυστημάτων, στον καθορισμό 
της δομής του τοπίου και στην συνδεσιμότητα μεταξύ φυσικών περιοχών που έχουν 
διαταραχθεί. Οι στόχοι διατήρησης των οικοσυστημάτων πρέπει να εκτείνονται και να 
περιλαμβάνουν σημαντική έκταση αλλά και ετερογένεια του τοπίου και των οικοτόπων όπου 
απαντώνται, ώστε να διασφαλίζεται τη διατήρηση των εξελικτικών διαδικασιών όχι μόνο 
για τα είδη χαρακτηρισμού τους, αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία του οικοσυστήματος. 
Σε αυτό το επίπεδο διατήρησης, η προσπάθεια διαχείρισης περιλαμβάνει: (i) προσδιορισμό 
των λειτουργιών του οικοσυστήματος, που παρέχονται μέσα από τα διάφορα ενδιαιτήματα 
και οικοτόπους, (ii) διατήρηση του πληθυσμού των ειδών και του σχετικού κρίσιμου τύπου 
οικοτόπου, (iii) ελαχιστοποίηση της απώλειας εδάφους και προστασία της ποιότητας του 
νερού (iv) αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα κ.λπ. (βλέπε van Dyke 2008, Baskent 2009).

Στόχοι διατήρησης σε επίπεδο κοινωνιών: Εστιάζονται στη διατήρηση και ενίσχυση 
της σχέσης μεταξύ της περιοχής μελέτης (οικοτόπου/ οικοσυστήματος) και του 
πλούτου των ειδών, στηρίζοντας τον στόχο της σύνθεσης των ειδών και της 
οικολογικής διαδοχής σε επίπεδο κοινωνιών (Legendre and Legendre 1998). Οι στό-
χοι σε αυτό το επίπεδο υποστηρίζουν την παρακολούθηση της συσχέτισης μεταξύ 
του πλούτου των ειδών και του μεγέθους των θέσεων (πληθυσμών/ οικοτόπων), επι-
τρέποντας την πρόβλεψη του αριθμού των ειδών που θα χαθούν όταν αφαιρεθεί ένα 
συγκεκριμένο κλάσμα του οικοτόπου, ή την εκτίμηση της περιοχής που απαιτείται 
για τη διατήρηση ενός συγκεκριμένου κλάσματος των ειδών χαρακτηρισμού ενός 
οικοτόπου ή οικοσυστήματος (Jonsson and Villard 2009).

Οι πιο πάνω στόχοι αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και αξιολόγησης από τους Jonsson and 
Villard (2009), οι οποίοι σε μια γενική προσπάθεια έθεσαν τους π οσοτικούς στόχους μαζί με την 
κύρια προσέγγιση ανάπτυξής τους (βλέπε Παράρτημα 3.Α).
Για τους οικότοπους με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, ο ορισμός των στόχων δια-
τήρησης πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, υιοθετώντας και τα τρία επίπεδα βιοποικιλότητας 
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(γενετική ποικιλομορφία, ποικιλομορφία ειδών, ποικιλομορφία οικοσυστημάτων). Εντούτοις, 
λόγω της περιορισμένης διανομής αυτών των τύπων οικοτόπων, η οικονομική εκμετάλλευση 
και/ή απόδοση τους σε άμεσα οικονομικά οφέλη είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το γεγονός αυτό συχνά 
οδηγεί στην εσφαλμένη και περιορισμένη κατανόηση των απαιτούμενων μέτρων διαχείρισης για 
την καταπολέμηση της απώλειας (διάβρωσης και μεταβολής της οικολογικής τους ισορροποίας) 
τους, αφήνοντας έτσι ένα κενό στα δεδομένα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τον 
καθορισμό στόχων (Armstrong και Wittmer 2009). Οι στόχοι διατήρησης για έναν περιορισμένο 
σε εξάπλωση οικότοπο που ερμηνεύεται με όρους βιοποικιλότητας, περιλαμβάνουν τρία κύρια 
στοιχεία: σύνθεση, δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος στην ολότητά του (π.χ. Noss 1990, 
Larson et al. 2004).
3.3. Σχεδιασμός στρατηγικής διατήρησης για οικότοπους με περιορισμένη γεωγραφική 

διανομή 
Οι αυξανόμενες δημόσιες και επιστημονικές ανησυχίες για τα είδη φυτών με γεωγραφικά 
περιορισμένη διανομή (εξάπλωση) και ειδικά τα είδη δασικών δένδρων που διακρίνονται ως 
είδη χαρακτηρισμού για μοναδικούς τύπους οικοτόπων, τονίζουν την ανάγκη για σύνταξη και 
εφαρμογή στρατηγικών διατήρησης και διαχείρισης τους. Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό 
πλαίσιο που περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες, η διαχείριση τέτοιων δασών/ οικοτόπων 
θα πρέπει να ενσωματώνει την παραγωγή πολλαπλών αξιών, σε μια βιώσιμη βάση χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία και την ακεραιότητα των οικοτόπων αυτών μακροπρόθεσμα. Επομένως, 
σε οποιαδήποτε προσπάθεια διατήρησης, μια σωστή θεραπεία είναι αδύνατη χωρίς σωστή 
διάγνωση. Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει γενικές οδηγίες για τον καθορισμό στόχων 
διατήρησης για έναν στενό βιότοπο. Συνεπώς, η επεξεργασία μιας στρατηγικής διατήρησης θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ροής εργασίας:

i. Προσδιορισμός της αιτίας της μείωσης του μεγέθους του οικοτόπου: Ένας τύπος οικοτόπου 
μπορεί να μειωθεί ως προς την έκταση που καταλαμβάνει για πολλούς λόγους και αίτια. 
Ο προσδιορισμός των αιτών που οδήγησαν στην μείωση του οικοτόπου θα πρέπει να 
βασιστεί στην αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων, που θα επέτρεπαν τη σύγκριση 
της τρέχουσας εξάπλωσής του με την εξάπλωσή του κατά το παρελθόν ( van Dyke 2008), 
αξιολογώντας με προσοχή τα αίτια της υποβάθμισης του οικοτόπου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αναγνώριση των αιτιών που οδηγούν στη μείωση του εύρους εξάπλωσης ενός 
οικοτόπου και οι επιπτώσεις που επιφέρει το γεγονός αυτό στην ανθεκτικότητα και την αντίσταση 
του οικοτόπου στις εξωτερικές απειλές, αλλα και στην ίδια την ανθεκτικότητα των ατόμων του 
είδους χαρακτηρισμού που τον συγκροτούν θα πρέπει να προσδιοριστεί εξετάζοντας:

Τη μεταβολή στη διανομή (εύρος εξάπλωσης) του οικοτόπου στο παρόν και παρελθόν.
Τη χρήση του οικοτόπου (χρήση γης και είδους χαρακτηρισμού του) κατά τη διάρκεια 
των αιώνων, και πώς η χρήση του διαφοροποιείται στο χρόνο.
Τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των πιέσεων και των απειλών που επηρεά-
ζουν τον οικότοπο σήμερα σε σύγκριση με αλληλεπιδράσεις που υπήρχαν κατά το πα-
ρελθόν (δηλαδή πιέσεις και απειλές από ανταγωνιστές, παράσιτα, ασθένειες).
Την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών (κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες 
κ.λπ.) που επικρατούν στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου κατά τη διάρκεια των 
αιώνων και ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο της κλιματικής αλλαγής, με την σύ-
γκριση αυτών των συνθηκών του σήμερα με τις επικρατούσες συνθήκες στο παρελθόν.
Την πιθανή ύπαρξη άμεσης εκμετάλλευσης του οικοτόπου από τον ανθρώπο, νόμιμα 
ή παράνομα.
Κατά πόσο υπάρχει  καταστροφή οικοτόπων και εάν - ιδιαίτερα σε ενδιαιτήματα αναπα-
ραγωγής - ο πληθυσμός είναι ποσοτικά και ποιοτικά σταθερός.
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ii. Προσδιορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με τις παρούσες συνθήκες: Πέρα από τα 
διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, υπάρχουν χαρακτηριστικά της παρούσας κατάστασης ενός 
οικοτόπου που χρήζουν εξέτασης/ μελέτης ανεξάρτητα από την ιστορική ανάλυση. Έτσι, 
σειρά παραμέτρων μπορούν να αναλυθούν ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα όσο το 
δυνατό περισσότερων συνιστωσών του οικοτόπου: 

Περιβαλλοντική και δημογραφική στοχαστικότητα των οικοτόπων (δασικών σχημα-
τισμών), δηλαδή το επίπεδο περιβαλλοντικής διακύμανσης και εάν αυτό επηρεάζει 
ποσοτικά τους πληθυσμούς των ειδών που απαντώνται σε αυτό. Θα πρέπει να αξι-
ολογηθούν τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού του είδους χαρακτηρισμού 
του οικοτόπου, δηλαδή κλάσεις ηλικιών, αναπαραγωγικό σύστημα, αναγέννηση και 
επιβίωση νεαρών φτυαριών, νεκρώσεις κ.λπ. 
Γενετική ποικιλομορφία και γενετική δομή του πληθυσμού του είδους χαρακτηρισμού 
του οικοτόπου, και ορισμός του βαθμού ομομιξίας και ετεροζυγοτίας των ατόμων 
του είδους χαρακτηρισμού. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε γενετική διάβρωση (γενε-
τική παρέκκλιση) που εμφανίζεται στον πληθυσμό του είδους χαρακτηρισμού ενός 
οικοτόπου οδηγεί σε σημάδια ή επιπτώσεις της ομομιξίας, είναι πιθανόν να επιδρούν 
αρνητικά και άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους, όπως μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, παραμορφώσεις, στειρότητα ή ανώμαλη νεανική θνησιμότητα. 
Προσδιορισμός των απειλών που επιδρούν στον υπό αξιολόγηση τύπο οικοτόπου 
και αναγνώριση του τρόπου επίδρασης των απειλών αυτών και των επιπτώσεων 
που επιφέρουν στον οικότοπο.

iii. Προσδιορισμός του σκοπού και των στόχων διατήρησης: Μέσα από την αξιολόγηση της 
υπάρχουσας γνώσης για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου, θα καθοριστούν οι στόχοι 
αποκατάστασης1 που θα διασφαλίσουν την ανάκαμψη του οικοτόπου. Η ανάκαμψη του 
υπό μελέτη τύπου οικοτόπου θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων/ μέτρων διατήρησης τα οποία και θα εστιάζονται στην υποστήριξη της αύξησης 
του μεγέθους και της συνέχισής του (van Dyke 2008, Armstrong and Wittmer 2009). Η όλη 
προσπάθεια καθορισμού στόχων αποκατάστασης θα μπορούσε να υιοθετήσει συγκεκρι-
μένες κατευθυντήριες γραμμές ως προς την αντιπροσώπευση του υπό διαχείριση τύπου 
οικοτόπου, ενισχύοντας το είδος χαρακτηρισμού του σε ολόκληρο το εύρος εξάπλωσης 
του οικοτόπου. Με αυτή την ενίσχυση διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του οικοτόπου στο 
σύνολό του, ενισχύοντας έτσι την βιωσιμότητα του στο μέλλον, ενώ ενισχύεται η ετερο-
γένεια και η ποικιλομορφία του οικοτόπου, αφού γίνεται αποκατάσταση και ενίσχυση 
διαφορετικών κατακερματισμένων τμημάτων του οικοτόπου (Armstrong και Wittmer 
2009). Σε κάθε περίπτωση, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι στόχοι διατήρησης του υπό 
διαχείριση οικοτόπου θα πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της αφθονίας του, μέσω 
της ανάκτησης των υπολειμματικών τμημάτων του και/ή της δημιουργίας νέων πληθυ-
σμών (Armstrong και Wittmer 2009). Έτσι, οι δράσεις διαχείρισης σε ένα περιορισμένο 
σε εξάπλωση οικότοπο (δάσος) πρέπει να εστιάζονται στην αύξηση του μεγέθους και την 
συνέχιση των μικρών σε εύρος τμημάτων του: 

Η οικολογική και περιβαλλοντική διαχείριση του είδους χαρακτηρισμού ενός οικοτό-
που θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθεί στην ικανότητα (και διασφάλιση) φυσικής 
αναπαραγωγής και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας για την επιβίωση 
του πληθυσμού του. Στη βάση αυτής της παραδοχής, το περιβάλλον στο οποίο απαντά 
ο οικότοπος πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευνοϊκές περι-
βαλλοντικές συνθήκες, και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθεί η επιβλαβής περιβαλλοντι-
κή διακύμανση και να βελτιστοποιηθεί η δημογραφία του πληθυσμού με την μέγιστη 
ανάπτυξη του, μέσω της απομάκρυνσης ανταγωνιστών, αρπακτικών, παρασίτων κ.λπ. 

1 Ο όρος «στόχοι αποκατάστασης» αντιστοιχεί σε γενικούς στόχους ή δήλωση πολιτικής που αντικατοπτρίζουν τις 
κοινωνικές αξίες και την πολιτική ή θεσμική πρόθεση αλλά δεν διαθέτουν λεπτομερείς αναφορές ως προς την 
εφαρμογή τους (Armstrong και Wittmer 2009).



ΜΕΡΟΣ Α     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 41

Ως εκ τούτου, η διαχείριση πρέπει πρώτα να εντοπίσει τους συσχετισμούς μεταξύ πε-
ριβαλλοντικών χαρακτηριστικών και πληθυσμών υψηλής πυκνότητας, να ερμηνεύσει 
τις αιτίες πίσω από αυτούς τους συσχετισμούς και στη συνέχεια να προχωρήσει στη 
ολοκληρωμένη διαχείριση των θέσεων εξάπλωσης του οικοτόπου με τρόπο που η δια-
χείριση να ευνοεί αυτά τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (James et al. 2001).
Η μακροχρόνια διαχείριση ενός οικοτόπου πρέπει να διασφαλιστεί διατηρώντας τη 
βιοποικιλότητα και τη συμπαγή δομή του. Η αποτελεσματική διαχείριση ενός οικοτό-
που προϋποθέτει τη διαχείριση και διατήρηση όλων των στοιχείων της βιοποικιλότη-
τας που υποστηρίζουν άμεσα και έμμεσα την ανθεκτικότητα και την αντίστασή του 
στις διάφορες περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Οποιοσδήποτε βαθμός 
κατακερματισμού του οικοτόπου συνήθως έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση τόσο στο 
είδος χαρακτηρισμού του όσο και στα άλλα είδη (χλωρίδας και πανίδας) που ζουν σε 
αυτόν. Με βάση αυτό το επιχείρημα, είναι σημαντικό να κατανοηθούν τα αίτια και οι 
διαδικασίες που οδήγησαν στην αύξηση του φαινομένου των παρυφών στον οικτότο-
πο αλλά και στο τοπίο της περιοχής εξάπλωσης του. Αυτή η κατανόηση θα συμβάλει 
στην καλύτερη διατήρηση του οικοτόπου και του είδους χαρακτηρισμού του. Λόγω 
του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων και της σχέσης περιοχής εξάπλωσης – έκτα-
σης παρυφών, δεν είναι ασυνήθιστο οι πιο γνωστές και μελετημένες πτυχές του κατα-
κερματισμού των ενδιαιτημάτων να βρίσκονται στις παρυφές (Van Dyke 2008). Πέρα 
από την πιο πάνω υπόθεση, η διαχείριση θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα 
των οικοτόπων, μέσα από τη διατήρηση σχετικών μεταναστευτικών διαδρόμων, μέσω 
των οποίων θα επιτευχθεί η συνδεσιμότητα των οικοτόπων ως ζωτικός παράγοντας 
για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών που σχετίζονται με αυτά.

3.4. Επίλογος
Η γενική παραδοχή ότι η ανάπτυξη μιας ορθολογιστικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής 
διατήρησης είναι αδύνατη χωρίς σωστή διάγνωση, είναι άμεσα συνδεδεμένη με κάθε προσπάθεια 
διατήρησης τύπων οικοτόπων που διακρίνονται ως ενδημικοί με περιορισμένη γεωγραφική 
εξάπλωση. Για το λόγο αυτό οι επαγγελματίες επιστήμονες στο χώρο της διατήρησης και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (ειδών, οικοτόπων, γενετικών πόρων κ.λπ.) θα πρέπει να 
εκτιμήσουν ποια στρατηγική θα συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση του καθεστώτος διατήρησης 
(καθώς και στην ανάκαμψη), εξαλείφοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο απώλειας του στοχευμένου 
τύπου οικοτόπου. Με βάση τα πιο πάνω, εξάγεται η παραδοχή ότι κάθε προσπάθεια διατήρησης 
ενός ενδημικού τύπου οικοτόπου με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση θα πρέπει να εξετάζει 
προσεκτικά τα δεδομένα (υπάρχουσα γνώση), να εξάγει πρόσθετες πληροφορίες (νέα γνώση), να 
προβαίνει σε σαφείς διατυπώσεις υποθέσεων και παραδοχών σχετικά με τις αιτίες της μείωσης 
του πληθυσμού και να εφαρμόζει δοκιμαστικές προβλέψεις που μπορούν να αξιολογηθούν σε 
δράσεις διατήρησης εάν είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση του οικοτόπου στόχου. 
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία για την ορθολογιστική διατήρηση και ανάκτηση ενός στε-
νού σε εύρος εξάπλωση, και στις περισσότερες περιπτώσεις απειλούμενου, τύπου οικοτόπου, η 
θέσπιση ενός συνολικού πλαισίου καθορισμού και εφαρμογής ποσοτικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να επαναξιολογούνται συνεχώς, σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης και ενίσχυσης της γνώ-
σης και να διακρίνονται από δυναμική και ευέλικτη διαχείριση. Κρίσιμο σημείο στην επίτευξης δι-
ατήρησης για έναν περιορισμένο σε εξάπλωση τύπο οικοτόπου αποτελεί επίσης η κατευθυντήρια 
αρχή ότι κάθε προσπάθεια διατήρησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη οποιασδήποτε μορφή ζωής 
σε μια οικόθεση, διαμορφώνοντας και ενισχύοντας την προσαρμοστική ικανότητα του συνόλου 
των οργανισμών που ζουν στα όρια του οικοτόπου (Rolston 2004). Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή η 
γενεαλογική εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα συνυφασμένων γενετικών και οικολογικών διεργασιών 
(βλέπε Rolston 2004, Dyke 2008, Villard and Jonsson 2009). Τα εφαρμοζόμενα μέτρα διατήρησης 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυναμική διατήρηση των τύπων οικοτόπων τόσο εντός των φυσι-
κών ορίων εξάπλωσης τους όσο και εκτός της φυσικής περιοχής εξάπλωσης τους. 
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Παράρτημα 3.Α: Οι στόχοι (μέτρα) διατήρησης πρέπει να συνδυάζουν διαφορετικά επίπεδα 
προκειμένου να είναι ολιστικά και ταυτόχρονα να ενισχύουν την οικολογική συνδεσιμότητα με τα 
υπόλοιπα στοιχεία της βιοποικιλότητας (αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες). Οι Jonsson και Villard 
(2009) έθεσαν τους παραπάνω ποσοτικούς στόχους μαζί με την κύρια προσέγγιση.

 Προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται Στόχοι βιοποικιλότητας Παραδείγματα Αναφορές

Γενετικοί στόχοι

Ενεργό μέγεθος 
πληθυσμού

Ανάλυση της ομομιξίας και 
της γενετικής εκτροπής σε 
συνάρτηση με το μεγέθους 
του πληθυσμού

Nunney and 
Campbell 
(1993)

Φυσικά επίπεδα 
γενετικής 
ποικιλομορφίας

Ποικιλομορφία 
αλληλομόρφων σε σχέση με 
το μέγεθος δείγματος

Blakesley et 
al. (2004)

Στόχοι σε επίπεδο 

ειδών

Πιθανότητα εμφάνισης

Μοντέλο οικοτόπου – 
γραμμική παλινδρομήση 
με την αξιοποίηση 
χαρακτηριστικών του 
σταθμού (περιβάλλοντος), 
Δείκτης καταλληλότητας 
οικοτόπων

Edenius et al. 
(2004)

Ελάχιστος βιώσιμος 
πληθυσμός

Εκτιμήσεις ανθεκτικότητας 
–για  πληθυσμούς φυτών, 
Ανάλυση βιωσιμότητας 
πληθυσμών (PVA) – για 
σπονδυλωτά

Reed (2005), 
Reed et 
al. (2003), 
Akçakaya 
(2004)

Ελάχιστοι βιώσιμοι 
μεταπληθυσμοί

Ανάλυση βιωσιμότητας 
πληθυσμού, Λειτουργικές 
επιπτώσεις, Μοντελοποίηση 
προσομοίωσης

Guittierez 
(2005), Ba-
guette and 
Schtickzell 
(2003), Snäll 
et al. (2005)

Ανθεκτικότητα 
μεταπληθυσμού

Μεταπληθυσμιακή 
ικανότητα 

Hanski and 
Ovaskainen 
(2000)

Στόχοι σε επίπεδο 

κοινωνιών

Πλούτος ειδών Σχέση ειδών-έκτασης
Desmet and 
Cowling 
(2004)

Σύνθεση κοινωνιών Δείκτης ανάλυσης ειδών Macdonald 
(2007)
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 Προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται Στόχοι βιοποικιλότητας Παραδείγματα Αναφορές

Στόχοι για 

ενδιαιτήματα και 

οικοσυστήματα

Ελάχιστη έκταση 
ενδιαιτημάτων

Κατώφλι ορίου εξάπλωσης 
ειδών, Σχέση ειδών 
(αριθμού) και περιοχής 
(έκταση)

Hayden et 
al. (1985), 
Watson et al. 
(2001)

Δομή ενδιαιτημάτων, σε 
τοπικό επίπεδο

Όριο κατωφλίου για 
την εξάπλωσης ειδών – 
λογιστική παλιδρομήση και 
ανάλυση ROC

Guénette 
and Villard 
(2005)

Ενδιαίτημα (επικράτεια 
ή τοπίο)

Ελάχιστο όρια τμήματος 
(patch) εξάπλωσης - 
παλινδρόμηση 

Τμηματοποιημένη λογιστική 
παλινδρόμηση - Λογιστική 
παλινδρόμηση και ανάλυση 
ROC

Homan et 
al. (2004), 
Suorsa et al. 
(2005)

Betts et al. 
(2007), Bettes 
and Villard 
(2009)

Συνδεσιμότητα Μοντελοποίηση

Flather 
and Bevers 
(2002), Ovas-
kainen and 
Hanski (2003) 

Φυσική διατάραξη 
(συχνότητα, έκταση, 
ένταση)

Μοντέλο λειτουργικών 
επιπτώσεων και χωρική 
προσομοίωση

Διαχωρισμό του τοπίου 
βάση της διανομής της 
διατάραξης

Δομή παρυφών δάσους

Κατανομή ηλικιακών δομών 
στο τοπίο

Schultz and 
Crone (2005)

Angelstam 
(1998) 

McIntire and 
Fortin (2006)

Pennanean 
and Kuulu-
vainen (202)
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4.1. Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη δημιουργία ενός 
εγχειριδίου για την ανάπτυξη δασοκομικών μέτρων με στόχο τη διατήρηση πληθυσμών από 
είδη δέντρων με μικρό εύρος εξάπλωσης. Τα είδη αυτά μπορεί να είναι ενδημικά ή να βρί-
σκονται στα όρια της εξάπλωσής τους και να εμφανίζονται σε σχετικά μικρή έκταση (βλέπε 
 Eliades et al. 2019). Η μεθοδολογία για την εκτίμηση και τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
δασοκομικών μέτρων για τη διατήρηση ενός είδους ή μιας ομάδας ειδών μπορεί, επίσης, να 
εφαρμοστεί στους πληθυσμούς, οποιουδήποτε είδους, που βρίσκονται υπό πίεση ή κινδυ-
νεύουν να εξαφανιστούν (βλέπε Abeli et al. 2009,  Fady et al. 2016, Eliades et al. 2018). 

Η ανάλυση των συστάδων που αναφέρεται από το Ντάφη (1992) χρησιμοποιήθηκε ως ση-
μείο εκκίνησης για τη δημιουργία του εγχειριδίου στο οποίο αναπτύσσεται μια διαδικασία 
από διαδοχικά στάδια ανάλυσης για οικοσυστήματα ειδών με μικρό εύρος εμφάνισης. Το 
εγχειρίδιο επίσης, περιγράφει βασικά δασοκομικά εργαλεία και προσεγγίσεις που χρησιμο-
ποιούνται στον χειρισμό της δομής των δασικών συστάδων. Τα ευρήματα της διαδοχικής 
ανάλυσης που γίνεται στο εγχειρίδιο θα οδηγήσουν στην αξιολόγηση - προσδιορισμό των 
κατάλληλων δασοκομικών μέτρων για τη διατήρηση των υπό εξέταση ειδών, σε κάθε δια-
φορετική περίπτωση.

Στην ανάλυση του Ντάφη (1992), η παρούσα κατάσταση και το ιστορικό των συστάδων 
πρέπει να αξιολογηθούν και να καθοριστούν, έχοντας ως βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. 
Επίσης, πρέπει να γίνει πρόβλεψη της δυναμικής της συστάδας και καθορισμός της δομής 
της συστάδας που θέλουμε να δημιουργηθεί (δασοκομικός σκοπός), ώστε να καθοριστούν 
επεμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των ειδών με μικρό εύρος εμφάνισης οι απαιτήσεις σε γνώση και 
οι ανάγκες προσδιορισμού που αναφέρονται παραπάνω δεν επαρκούν για τη δημιουργία 
του εγχειριδίου που οδηγεί στην ανάπτυξη των δασοκομικών μέτρων που πρέπει να εφαρ-
μοστούν για τη διατήρηση του είδους που μας ενδιαφέρει. Χρειάζονται περισσότερο αναλυ-
τικές πληροφορίες και τα διαδοχικά στάδια ανάλυσης πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκρι-
μένα υπό-στάδια. Σε αυτό το κεφάλαιο αυτά τα στάδια και υπό-στάδια θα παρουσιαστούν 
με λεπτομέρεια.

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζονται τα διαδοχικά στάδια ανάλυσης του εγχειριδίου.

Ηλίας Μήλιοςa

aΤμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
     Ορεστιάδα, Ελλάδα (emilios@fmenr.duth.gr)
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4.2 Ανάλυση του οικοσυστήματος – σχηματισμού του είδους που μας ενδιαφέρει και το 
καθεστώς διαταράξεων που επικρατεί στον παρόντα χρόνο
Οι συνθήκες του σταθμού(ων) που εμφανίζεται το είδος που μας ενδιαφέρει πρέπει να αναλυθούν 
πλήρως και λεπτομερώς. Η ανάλυση του σταθμού ενσωματώνεται στην περιγραφή της παρούσας 
κατάστασης του πληθυσμού – είδους που μας ενδιαφέρει. 
Ωστόσο, η ανάλυση της δομής της συστάδας είναι το κύριο εργαλείο για τη σωστή περιγραφή 
της παρούσας κατάστασης του δάσους – πληθυσμού. Η δομή μιας συστάδας – σχηματισμού 
είναι ένα στιγμιότυπο των χαρακτηριστικών της συστάδας στο παρόν (βλέπε Oliver and Larson 
1996). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ανάλυση και κατανόηση της δομής των συστάδων 
είναι η γνώση των οικολογικών χαρακτηριστικών και των βιολογικών απαιτήσεων των ειδών και 
των πληθυσμών που εξετάζονται για διατήρηση και χειρισμό (β λέπε Milios et al. 2021). Από την 

Εικόνα 4.1: Τα διαδοχικά στάδια ανάλυσης του εγχειριδίου για την ανάπτυξη δασοκομικών μέτρων με στόχο τη διατή-
ρηση πληθυσμών από είδη δέντρων με μικρό εύρος εξάπλωσης
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άλλη πλευρά η ανάλυση της δομής από μόνη της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
κατανόηση της οικολογίας των ειδών που υπάρχουν στη συστάδα.
Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν αναλυτικά ορισμοί της δομής της συστάδας.

Δομή συστάδας
Η δομή μιας συστάδας είναι η φυσική και πρόσκαιρη κατανομή των δέντρων καθώς και άλλων 
φυτών. Η έκφραση αυτής της κατανομής μπορεί να γίνει με τη χρήση πολλών χαρακτηριστικών 
των δέντρων και των φυτών, όπως είναι το είδος των φυτών, τα οριζόντια και κατακόρυφα πρό-
τυπα (μοτίβα), το μέγεθος των ζωντανών ή νεκρών δέντρων (ή φυτών) ή τμημάτων αυτών, (πε-
ριλαμβάνονται: εγκάρσια τομή κορμού, όγκος κόμης, κορμός, φυλλική επιφάνεια και άλλα), η 
ηλικία των φυτών ή συνδυασμοί των χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν (Oliver and Larson 
1996). Οι Smith et al. (1997) δηλώνουν ότι η εσωτερική δομή μιας συστάδας καθορίζεται από 
την κατανομή των κλάσεων διαμέτρου, τη διάταξη των διαφόρων ορόφων η στρωμάτων της 
βλάστησης και διαφορές – μεταβολές στις κλάσεις ηλικίας και στη σύνθεση των ειδών. Ο Σμύρης 
(1992) υποστηρίζει ότι, στην οικολογικά προσαρμοσμένη δασοκομία, η δομή της συστάδας περι-
λαμβάνει το είδος, το βαθμό, και τη μορφή μίξης των δασικών ειδών, την κατανομή των ηλικιών 
και των διαστάσεων των δέντρων και τη χωρική οριζόντια και κατακόρυφη δομή του δάσους. Η 
δομή της συστάδας είναι το αποτέλεσμα της «αλληλεπίδρασης» των μορφολογικών και φυσιολο-
γικών προτύπων των δέντρων με το φυσικό περιβάλλον (Oliver 1992).
Η περιγραφή των παραμέτρων της δομής μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας ποικιλίας από μεθόδους 
και μετρήσεων, όπως είναι η μέτρηση της διαμέτρου (στηθιαίας – πρεμνικής κ.ά) και του ύψους, 
ο υπολογισμός της κυκλικής επιφάνειας των δέντρων ανά όροφο και δασικό είδος, η μέτρηση - 
υπολογισμός της έναρξης και του μήκους κόμης των δέντρων, ο καθορισμός των σχέσεων ηλικία 
- ύψος, ηλικία – διάμετρος, διάμετρος – ύψος, η σχεδίαση «προφίλ» βλάστησης κ.ά. 
Η ανάλυση της δομής συστάδας χρησιμοποιήθηκε από τους Milios et al. (2021) προκειμένου να 
αποκτηθούν βασικές γνώσεις σχετικά με τις οικολογικές απαιτήσεις ενός ενδημικού είδους της 
Κύπρου του Cedrus brevifolia. 
Οι απαιτήσεις σε φως ενός είδους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση του στη διαδικασία 
διαδοχής σε μια περιοχή (Ντάφης 1986, Ντάφης 1992, Oliver and Larson 1996). Η εμφάνιση ενός 
είδους στους διαφορετικούς ορόφους ενός δάσους μπορεί να δώσει ουσιώδεις πληροφορίες 
σχετικά με την ικανότητά του να αντέχει στη σκιά. Ωστόσο, η πυκνότητα του σχηματισμού - 
συστάδας στους διαφορετικούς ορόφους μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα φωτός σε 
κάθε έναν από αυτούς. Ως αποτέλεσμα, η δομή κατά ύψος ενός σχηματισμού που έχει επαρκή 
πυκνότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανοχή στη σκιά του είδους που μας ενδιαφέρει. 
Επιπλέον, η πυκνότητα των δέντρων στις διάφορες κλάσεις διαμέτρου σε μια ανάλυση δομής 
διαμέτρου μπορεί να παρέχει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.
Μαζί με την ανοχή στη σκίαση ενός είδους, ένα άλλο χαρακτηριστικό που επηρεάζει έντονα 
την ανταγωνιστική ικανότητα ενός είδους είναι το κατά πόσο ένα είδος είναι απαιτητικό ή όχι σε 
σχέση με το σταθμό (site sensitivity) (βλέπε Oliver and Larson 1996). Φυσικά, η ανταγωνιστική 
ικανότητα ενός είδους δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από την παραγωγικότητα του σταθμού 
και τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων ανταγωνιστικών ειδών (βλέπε Ντάφης 1986, Larson 1992, 
Oliver 1992). Ως εκ τούτου, μια ανάλυση δομής ύψους και διαμέτρου σε περιοχές με διαφορετική 
παραγωγικότητα σταθμού όπου εμφανίζεται το υπό εξέταση είδος, θα συμβάλει σημαντικά στη 
συγκέντρωση επαρκούς ποσότητας γνώσεων για το είδος που μας ενδιαφέρει. Οι Milios et al. 
(2021) χρησιμοποίησαν ανάλογη προσέγγιση σε σχέση με την ανάλυση δομής σε περιοχές με 
διαφορετική παραγωγικότητα σταθμού με στόχο να προσδιοριστούν τα οικολογικά χαρακτηρι-
στικά του Cedrus brevifolia, όπως η ανοχή - αντοχή στη σκιά, αν είναι απαιτητικό ή όχι σε σχέση με 
το σταθμό, και η ανταγωνιστική του ικανότητα.
Είναι προφανές ότι ανάλογες πληροφορίες σχετικά με την οικολογική συμπεριφορά των αντα-
γωνιστικών ειδών (εάν υπάρχουν) θα παρέχονται μέσω της ανάλυσης δομής των υπό εξέταση 
σχηματισμών του είδους σε όλο το εύρος των σταθμών, όπου το είδος που μας ενδιαφέρει, εμ-
φανίζεται.
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Επιπλέον, η ανάλυση της φυσικής αναγέννησης του είδους που μας ενδιαφέρει είναι μια σημαντι-
κή διαδικασία. Η ανάλυση αυτή παρέχει τόσες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις ευαι-
σθησίες ενός είδους, όσο και η ανάλυση της δομής της συστάδας, και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Ο προσδιορισμός - περιγραφή των μικρό-περιβαλλόντων 
όπου είναι εγκατεστημένα τα νεαρά φυτά της αναγέννησης, του είδους που μας ενδιαφέρει, θα 
παρέχει ουσιαστική εικόνα για τις ευαισθησίες και την αντοχή του είδους έναντι των κυρίαρχων 
παραγόντων του περιβάλλοντος. Αυτή η ανάλυση πρέπει να γίνει σε όλους του σταθμούς όπου 
εμφανίζεται το είδος.
Εγκαθίσταται το είδος που μας ενδιαφέρει κάτω από την ευνόηση άλλων φυτών ή προτιμά «ανοι-
χτά» περιβάλλοντα υπό το πλήρες φως; Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως αυτή θα αυξήσουν τις 
γνώσεις μας για την οικολογία του είδους που μας ενδιαφέρει. Από την άλλη πλευρά, οι απαντή-
σεις στην ίδια ερώτηση για τα άλλα είδη (εάν υπάρχουν), που ανταγωνίζονται το είδος που μας 
ενδιαφέρει, θα ενισχύσουν έντονα την κατανόηση των υπό μελέτη οικοσυστημάτων, καθώς και 
την ανταγωνιστική ικανότητα του είδους που μας ενδιαφέρει στους διάφορους σταθμούς που 
εμφανίζεται.
Μια διεξοδική και λεπτομερής ανάλυση της δομής μιας συστάδας, καθώς και η ανάλυση της φυσικής 
αναγέννησης δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής γνώση 
για την οικολογία ενός είδους με μικρό εύρος εξάπλωσης ή ενός άλλου είδους που μας ενδιαφέρει. 
Ακόμα και σε είδη που έχουν μελετηθεί αρκετά και των οποίων τα οικολογικά χαρακτηριστικά εί-
ναι γνωστά, οι προαναφερθείσες αναλύσεις είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να γίνουν. Ο πληθυ-
σμός(οι), του είδους (ή των ειδών) που μας ενδιαφέρει βρίσκεται υπό πίεση ή το είδος κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί και έτσι η οικολογική του συμπεριφορά μπορεί να είναι διαφορετική ως αποτέλεσμα 
των σκληρών οικολογικών συνθηκών που δημιουργούνται από τους βιοτικούς ή αβιοτικούς περι-
βαλλοντικούς παράγοντες που αντιμετωπίζει. Οι Petrou και Milios (2012) στα μεσαία υψόμετρα της 
κεντρικής Κύπρου, βρήκαν ότι κατά την πρώτη αυξητική περίοδο της ζωής τους τα αρτίφυτρα του 
Pinus brutia εγκαταστάθηκαν και επιβίωσαν κάτω από την ευνόηση άλλων φυτών, ενώ τα αρτίφυτρα 
που εγκαταστάθηκαν στο γυμνό έδαφος κάτω από το πλήρες φως νεκρώθηκαν. Το P. brutia είναι ένα 
φωτοαπαιτητικό ταχυαυξές και μη απαιτητικό σε σχέση με το σταθμό είδος (Quezel 2000, Boydak 
2004, Kitikidou et al. 2011, 2012, Κοράκης 2015). Ωστόσο, το σκληρό περιβάλλον (ακραίες θερμο-
κρασίες εδάφους, ξηρασία το καλοκαίρι κ.λπ.) ήταν πιθανώς ο λόγος για την αποτυχία του P. brutia να 
λειτουργήσει ως φωτοαπαιτητικό και μη απαιτητικό σε σχέση με το σταθμό είδος και να εγκατασταθεί 
και να επιβιώσει σε γυμνό έδαφος υπό πλήρες φως (Petrou and Milios 2012).
Ο ι συνθήκες και η παραγωγικότητα του σταθμού, σε συνδυασμό με τα οικολογικά χαρακτηριστι-
κά των ειδών, και τους παράγοντες διατάραξης που δρουν σε μια περιοχή, μπορούν να διαφορο-
ποιήσουν τη συμπεριφορά των σχηματισμών διαφόρων ειδών. 
Το Juniperus excelsa μπορεί να χαρακτηριστεί ως είδος με μικρό εύρος εξάπλωσης στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, καθώς οι σχηματισμοί του είδους με μάλλον εκτεταμένη έκταση είναι πολύ σπά-
νιοι και στις δύο χώρες (Milios et al. 2007, 2011, Stampoulidis et al. 2013).
Στο κεντρικό τμήμα της κοιλάδας Νέστου, στη βορειοανατολική Ελλάδα, οι Milios et al. (2007) 
διαπίστωσαν ότι, παρόλο που υπήρχαν διαφορές παραγωγικότητας στους διαφορετικούς σταθ-
μούς που το είδος δημιουργεί (μικτούς και αμιγείς) σχηματισμούς και ομάδες, η επίδραση των 
σταθμών αυτών στις μεταβλητές της δομής των σχηματισμών του είδους ήταν μικρή. Από την 
άλλη πλευρά, οι διαφορές στην παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά των σταθμών σε συν-
δυασμό με τη βόσκηση, που ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες διατάραξης στην περιοχή, 
οδήγησαν σε διαφορετικά πρότυπα (μοτίβα) στην εγκατάσταση των φυτών της αναγέννησης με-
ταξύ δύο τουλάχιστον διαφορετικών σταθμών με διαφορετική παραγωγικότητα και διαφορετικά 
χαρακτηριστικά.
Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στη βορειοδυτική Ελλάδα είναι μια άλλη περιοχή όπου το J. excelsa 
δημιουργεί συστάδες. Στο Εθνικό Πάρκο των Πρεσπών, καθώς και στην κοιλάδα του Νέστου, 
η βόσκηση (μέσω της καταπάτησης των φυτών στην Πρέσπα) είναι ένας κρίσιμος παράγοντας 
που επηρεάζει τη διαδικασία φυσικής αναγέννησης (Milios et al. 2007, Stampoulidis et al. 2013). 
Ωστόσο, η ευνόηση (προκειμένου να προστατευτούν τα φυτά του J. excelsa από τη βόσκηση) 
καθόρισε τα πρότυπα (μοτίβα) εγκατάστασης των φυτών αναγέννησης στην κοιλάδα Νέστου 
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(Milios et al. 2007), ενώ στην Πρέσπα, η ευνόηση δεν είναι ο κυρίαρχος παράγοντας που επηρε-
άζει τη διαδικασία εγκατάστασης των φυτών της αναγέννησης, παρόλο που πολλά φυτά αναγέν-
νησης εγκαταστάθηκαν κάτω από την ευνόηση άλλων φυτών του είδους (Εικ. 4.2) (Stampoulidis 
et al. 2013). Σύμφωνα με τους Stampoulidis et al. (2013) εάν κυκλοφορούσαν περισσότερα ζώα 
στο Βόρειο Πάρκο Πρεσπών, η διαδικασία της ευνόησης, μέσω της προστασίας από την καταπά-
τηση των φυταρίων, πιθανότατα θα ήταν κυρίαρχη στην εγκατάσταση αναγέννησης.
Σύμφωνα με τους Milios et al. (2011), στην Κύπρο, η βοσκή δεν επηρέασε τη διαδικασία αναγέν-
νησης και η ευνόηση όχι μόνο δεν κυριάρχησε ως διαδικασία, αλλά μάλλον σε πολλές περιπτώ-
σεις η διαδικασία του ανταγωνισμού είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που οδηγεί τη διαδικα-
σία αναγέννησης του J. excelsa.
Στην κοιλάδα του Νέστου, εκτός από τη βόσκηση, ένας παράγοντας που επηρεάζει τους σχη-
ματισμούς του J. excelsa είναι η παράνομη υλοτομία παραβλαστημάτων μικρού μεγέθους και 
κλαδιών, ενώ το στρώμα των φυτικών υπολειμμάτων που συγκεντρώνεται κάτω από το φυτό το 
οποίο ευνοεί τα φυτάρια του J. excelsa και το οποίο ανήκει στο ίδιο είδος, είναι ακόμη ένας παρά-
γοντας που φαίνεται ότι ευνοεί την εγκατάσταση των φυτών της αναγέννησης του είδους (Milios 
et al. 2007). Τόσο η βόσκηση, όσο και η παράνομη υλοτομία των παραβλαστημάτων με μικρές 
διαστάσεις και των κλαδιών, ευνοούν το J. excelsa αφού καταπιέζουν την ανταγωνιστική βλάστηση 
των πλατύφυλλων ειδών. Η μείωση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει το J. excelsa του επιτρέ-
πει να κυριαρχήσει σε κάποιους λιγότερο ή περισσότερο παραγωγικούς σταθμούς στην περιοχή 
(Milios et al. 2007). Αντίθετα, στην Κύπρο, η απουσία παραγόντων που ευνοούν το J. excelsa θα 
οδηγήσει στην αντικατάστασή του στους καλύτερους σταθμούς από άλλα περισσότερο απαιτη-
τικά είδη (Milios et al. 2011).
Από το παράδειγμα του J. excelsa, που είναι είδος με μικρό εύρος εξάπλωσης, είναι προφανές 
ότι το καθεστώς διατάραξης, καθώς και τα χαρακτηριστικά και η παραγωγικότητα του σταθμού, 
επηρεάζουν έντονα τις συστάδες - σχηματισμούς του J. excelsa οδηγώντας, μεταξύ άλλων, σε 
διαφορετικά πρότυπα (μοτίβα) στην εγκατάσταση της αναγέννησης του είδους.

Εικόνα 4.2: Φωτογραφία φυτού αναγέννησης του είδους J. excelsa το οποίο έχει εγκατασταθεί κάτω από την ευνόηση 
ενός φυτού που ανήκει στο ίδιο είδος, στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Φωτογραφία: © Α. Σταμπουλίδη)
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Ο πότε, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να περιγραφεί και να αναλυθεί διεξοδικά 
είναι το καθεστώς διαταράξεων σε μια περιοχή. Ορισμένες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Ποιοι 
είναι οι κύριοι παράγοντες διατάραξης που ενεργούν στην περιοχή και ποια είναι τα χαρακτηρι-
στικά των διαταράξεων που συμβαίνουν (ένταση, περιοχή που επηρεάζουν, περιοδικότητα κ.λπ.); 
Οι  Oliver και Larson (1996) παρέχουν μια εξαιρετική ανάλυση των διαταράξεων και των επιπτώ-
σεών τους στα δάση. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης επί-
δρασης που έχουν οι διαταράξεις στα «συστατικά» των οικοσυστημάτων που μας ενδιαφέρουν. 
Ποια είναι η ακριβής και καθαρή επίδραση των διαταράξεων στο είδος που μας ενδιαφέρει και στα 
ανταγωνιστικά σε αυτό είδη (εάν υπάρχουν τέτοια); Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα που 
πρέπει να απαντηθούν στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης του πληθυσμού του είδους που 
μας ενδιαφέρει. Αυτός ο τύπος ανάλυσης πρόκειται να αποσαφηνίσει τους κινδύνους που αντιμε-
τωπίζει ο πληθυσμός του είδους που μας ενδιαφέρει ως αποτέλεσμα των διαταράξεων που δρουν 
στην περιοχή της μελέτης (βλέπε Oliver and Larson 1996, Lindenmayer και Franklin 2002).
4.3. Δυναμική των σχηματισμών του είδους στο παρελθόν - καθεστώς διαταράξεων στο 

παρελθόν
Η ανάλυση της δομής που είχαν οι συστάδες του είδους στο παρελθόν κα ι των δυνάμεων που 
επηρέασαν και ενεργοποίησαν τη δυναμική στο παρελθόν των σχηματισμών του είδους που μας 
ενδιαφέρει θα ολοκληρώσουν τη γνώση επάνω στην οικολογία του είδους.
Σε αυτό το πλαίσιο, πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά των σχηματισμών του 
είδους στο παρελθόν πρέπει να συλλέγονται από επίσημα αρχεία, δημοσιεύσεις, κατοίκους της 
περιοχής, ιστορικά αρχεία της περιοχής κ.λπ. (Milios 2000α, Milios 2000β, Milios et al. 2007, 2009, 
2011, Stampoulidis et al. 2013). Δεδομένα και πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω της της 
ανάλυσης κορμού δέντρων ή με τη λήψη τρυπανιδίων ή μετρώντας την ηλικία και το πλάτος των 
ετήσιων αυξητικών δακτυλίων σε εγκάρσιες τομές που έχουν ληφθεί από πρέμνα υλοτομημένων 
στο παρελθόν δέντρων. Αυτές οι τεχνικές θα παρέχουν πληροφορίες για το χρόνο εγκατάστασης 
των δέντρων, γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη των δέντρων (για παράδειγμα 
συμβάντα διατάραξης) και για τους ρυθμούς ανάπτυξης των δέντρων στο παρελθόν (Milios 2000α, 
Milios 2000β, Milios et al. 2007, 2009). Για να έχουμε πιο ακριβή και αξιόπιστη «αναδόμηση» της 
ιστορίας των σχηματισμών του είδους, τα δεδομένα σχετικά με την ηλικία και την αύξηση των 
δέντρων, πρέπει να ληφθούν από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό δέντρων. Αυτό δεν είναι εύκολο τις 
περισσότερες φορές, καθώς είναι μια πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία.
Η δομή των υπό εξέταση σχηματισμών στο παρόν, μπορεί να δώσει μια εικόνα για το ιστορικό 
του σχηματισμού του είδους στο παρελθόν, καθώς η παρούσα χωρική κατανομή των δέντρων 
αντικατοπτρίζει τα προηγούμενα πρότυπα εγκατάστασης (Εικ. 4.3). Στο παράδειγμα του J. excelsa 
στην κοιλάδα Νέστου στην Ελλάδα, η παρούσα δομή, σε συνδυασμό με τα δεδομένα ηλικίας των 
δέντρων, την ανάλυση κορμού των δέντρων, τις πληροφορίες από τους κατοίκους της περιοχής και 
την ιστορία σε σχέση με τον πόλεμο και τα κοινωνικοοικονομικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής 
όπου εμφανίζονται οι σχηματισμοί του είδους, σκιαγράφησαν την ιστορία και τη δυναμική στο 
παρελθόν των σχηματισμών του είδους (Milios et al. 2007, 2009). Μια περίοδος έντονων διαταράξεων 
(βόσκηση και παράνομες υλοτομίες) που λάμβαναν χώρα στην περιοχή, την ακολούθησε μια 
περίοδος κατά την οποία η ένταση των διαταράξεων μειώθηκε ή οι διαταράξεις σταμάτησαν. Αυτή 
η ιστορία των διαταράξεων σε συνδυασμό με την οικολογία και τα χαρακτηριστικά των ειδών 
που συνθέτουν τους σχηματισμούς και τις ομάδες το υ J. excelsa καθόρισαν έντονα τη δυναμική 
στο παρελθόν και τη δομή στο παρόν των σχηματισμών του είδους (Milios et al. 2007, 2009). 
Στους σχηματισμούς του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, οι υλοτομίες δέντρων κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων πολέμων επηρέασαν τα χαρακτηριστικά της δομής των συστάδων, ενώ η κοπή 
κλαδιών του J. excelsa στο παρελθόν επηρέασε την αύξηση των δέντρων του είδους (Stampouli-
dis and Milios 2010). Επιπλέον, στην Κύπρο, σύμφωνα με τους Milios et al. (2011) διαταράξεις στο 
παρελθόν καθόρισαν μεταβλητές της παρούσας δομής των σχηματισμών του J. excelsa.
4.4. Πρ όβλεψη της δυναμικής των σχηματισμών του είδους στο μέλλον
Μετά από α) την ανάλυση της παρούσας δομής συστάδων του είδους (ή του πληθυσμού) που μας 
ενδιαφέρει, β) την αναδόμηση της δυναμικής του παρελθόντος των σχηματισμών του είδους, γ) 
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την κατανόηση των προτύπων (μοτίβων) αναγέννησης του είδους (και των ανταγωνιστών του - 
εάν υπάρχουν), δ) την κατανόηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών (ή της παραγωγικότητας) 
του σταθμού στα πρότυπα (μοτίβα) της αναγέννησης και της δομής των συστάδων του είδους (ή 
του πληθυσμού) που μας ενδιαφέρει και ε) την κατανόηση του ρόλου που έπαιξαν τα καθεστώτα 
διαταράξεων στο παρελθόν και στο παρόν σε όλα τα προαναφερθέντα θέματα, θα έχει 
δημιουργηθεί μια επ αρκής και απαραίτητη ποσότητα πληροφοριών σχετικά με την οικολογία 
και την ανταγωνιστική ικανότητα του είδους που μας ενδιαφέρει και των ανταγωνιστών του 
(εάν υπάρχουν). Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η πρόβλεψη της δυναμικής της συστάδας στο 
μέλλον είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, λίγο πολύ, μια σχετικά εύκολη διαδικασία (βλέπε 
επίσης Larson 1992, Oliver 1992).

Ωστόσο, η πρόβλεψη πρέπει να δημιουργήσει διάφορες εναλλακτικές διαδρομές της δυναμικής 
των συστάδων στους διάφορους σταθμούς της περιοχής όπου εμφανίζεται το είδος (ή ο 
πληθυσμός) που μας ενδιαφέρει. Η δυναμική των συστάδων του είδους, στο μέλλον, στο πλαίσιο 
του τρέχοντος καθεστώτος διαταράξεων πρέπει να αξιολογηθεί πρώτα. Επίσης, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η δυναμική των συστάδων εάν παύσουν να επιδρούν οι κυρίαρχες διαταράξεις 
που ενεργούν στην περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ενός νέου 
καθεστώτος διαταράξεων ή ενός γεγονότος ακραίας διατάραξης που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ 
στην περιοχή. Ένας συνδυασμός διαταράξεων, ακραίων συμβάντων διατάραξης και νέων τύπων 
διαταράξεων, μπορεί να δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες για τη διατήρηση του είδους ή του 
πληθυσμού που μας ενδιαφέρει (βλέπε Fady et al. 2016, Sasaki et al. 2015) και μετά από τέτοια 
γεγονότα, πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη της κατάστασης του είδους που μας ενδιαφέρει.
Καθ ορισμός των στόχων σε σχέση με τη μελλοντική δομή των συστάδων 
Ένα επόμενο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης και καθορισμού των κατάλληλων δασοκομικών 
μέτρων για τη διατήρηση του είδους (ή του πληθυσμού) που μας ενδιαφέρει είναι ο καθορισμός 
των στόχων σε σχέση με τη μελλοντική δομή των συστάδων στους διάφορους σταθμούς όπου 

Εικόνα 4.3: Η παρούσα χωρική κατανομή των δέντρων αντικατοπτρίζει τα πρότυπα (μοτίβα) της εγκατάστασής τους 
στο παρελθόν. Στο κεντρικό τμήμα της κοιλάδας του Νέστου, στο παρελθόν, τα δέντρα του J. excelsa έχουν εγκατασταθεί 
κάτω από την ευνόηση ενός δέντρου του ίδιου είδους (ένα υπόλειμμά δέντρου σήμερα) (Φωτογραφία: © Π. Πέτρου)
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εμφανίζεται το είδος. Οι στόχοι που θα τεθούν πρέπει να είναι εφικτοί με βάση την ανάλυση της 
οικολογίας του είδους και την ανταγωνιστική ικανότητά του στους διάφορους σταθμούς όπου 
εμφανίζεται. Είναι σαφές ότι ο καθορισμός των στόχων σε σχέση με τη δομή των συστάδων 
πρέπει να βασίζεται στις διαθέσιμες πληροφορίες που ελήφθησαν από τα προηγούμενα υπό-
στάδια της ανάλυσης και την πρόβλεψη της μελλοντικής δυναμικής πληθυσμού του είδους 
που μας ενδιαφέρει. Οι στόχοι αναφορικά με τη δομή σχετίζονται με την ποσοτική συμμέτοχή 
του είδους στη δομή της συστάδας και αναφέρονται στον αριθμό ατόμων ανά εκτάριο, στην 
κυκλική επιφάνεια ή ακόμη και στον όγκο του είδους που μας ενδιαφέρει ανά εκτάριο. Αυτός 
ο προσδιορισμός πρέπει επίσης να αναφέρεται στη συμμετοχή του είδους στους διάφορους 
ορόφους των συστάδων – σχηματισμών.
Ο καθορισμός των στόχων σε σχέση με τη δομή των συστάδων του είδους που μας ενδιαφέρει 
θα οδηγήσει στον προσδιορισμό των απαραίτητων δασοκομικών μέτρων που πρέπει να 
εφαρμοστούν να την επίτευξη των στόχων αυτών. Στη διαδικασία αυτή, η εκτιμώμενη μελλοντική 
δυναμική του πληθυσμού θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των απαραίτητων και των (ως προς 
την εφαρμογή τους) χρονικά σωστών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
4.5. Αξι ολόγηση και προσδιορισμόs των κατάλληλων δασοκομικών μέτρων για τη 

διατήρηση του είδους – πληθυσμού που μας ενδιαφέρει
Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για την οικολογία και την ανταγωνιστική ικανότητα του είδους 
που μας ενδιαφέρει και των ανταγωνιστών του (εάν υπάρχουν) σε συνδυασμό α) με τις μελλοντικές 
συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή, όπου υπάρχει το είδος, και β) με τους 
στόχους σε σχέση με τη δομή των συστάδων, θα καθορίσουν τα απαραίτητα δασοκομικά μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για την προστασία και τη διατήρηση του είδους που μας ενδιαφέρει και 
των σχηματισμών του.
Φυσικά, οποιοδήποτε δασοκομικό μέτρο (χειρισμός) αναπτυχθεί, πρέπει να αποτελεί μέρος 
ενός γενικότερου σχεδίου διατήρησης και προστασίας του είδους που μας ενδιαφέρει (βλέπε 
Lindenmayer and Franklin 2002). Για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες εκτιμήσεις της δυναμικής των σχηματισμών του είδους 
(βλέπε Lindenmayer and Franklin 2002).
Μια κυρίαρχη δύναμη που καθορίζει τη δυναμική των σχηματισμών του είδους είναι η θέση 
του στη διαδικασία διαδοχής στην περιοχή (βλέπε Oliver and Larson 1996), ή στους διάφορους 
σταθμούς της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, εάν το είδος που πρέπει να διατηρηθεί, είναι ένα είδος 
που εμφανίζεται στα πρώτα στάδια της διαδοχής ή υπάρχουν πιο ανταγωνιστικά είδη στην 
περιοχή (ή σε ορισμένους από τους σταθμούς) όπου εμφανίζεται το είδος, τότε η ένταση των 
χειρισμών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ότι στην περίπτωση που ήταν είδος των τελευταίων 
σταδίων της διαδοχής ή ήταν πιο ανταγωνιστικό από τα άλλα είδη στην περιοχή (ή σε ορισμένους 
σταθμούς της περιοχής).
Δεδομένου ότι τα διαφορετικά είδη και οι πληθυσμοί που βρίσκονται υπό πίεση μπορεί να 
ποικίλλουν σε χαρακτηριστικά, κινδύνους που αντιμετωπίζουν και περιοχή εξάπλωσης, τα 
προτεινόμενα δασοκομικά μέτρα μπορεί να ποικίλλουν όσον αφορά την αμεσότητα εφαρμογής, 
το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και άλλα χαρακτηριστικά. Μπορεί να ποικίλουν από ένα 
συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την άμεση ευνόηση του είδους στον βραχυπρόθεσμο έως 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έως την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δασοκομικού συστήματος. 
Αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις – χειρισμούς που στοχεύουν στην αναγέννηση 
των ειδών και στο χειρισμό της δομής των σχηματισμών του είδους κατά τα διάφορα στάδια της 
ανάπτυξής τους καθώς και στις διαφορετικές μορφές δομής τους.
Όλα  τα προτεινόμενα δασοκομικά μέτρα, από τα άμεσα (να εφαρμοστούν) έως τα μακροπρόθεσμα 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και πρέπει να προσδιοριστούν λεπτομερώς για τις διαφορετικές 
σταθμικές συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή όπου εμφανίζεται το είδος που μας ενδιαφέρει. 
Ωστόσο, ο λεπτομερής προσδιορισμός και η ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων δεν πρέπει να 
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έχουν τη μορφή απόλυτων συνταγών και υπεραπλουστευμένων κανόνων, δεδομένου ότι όλα τα 
μέτρα πρέπει να βασίζονται στη βασική αρχή που είναι η ευνόηση του είδους που μας ενδιαφέρει. 
Ως αποτέλεσμα, τα  δασοκομικά μέτρα που θα αναπτυχθούν – δημιουργηθούν πρέπει να είναι 
ευέλικτα ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν ή ακόμη και να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις 
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε διαφορετική ομάδα δέντρων σε κάθε σχηματισμό 
(Milios et al. 2006). Ο χρόνος εφαρμογής των δασοκομικών μέτρων πρέπει να καθοριστεί, ενώ 
πρέπει να αξιολογούνται η περιοδικότητα και άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής των μέτρων.
Στο παράδειγμα των σχηματισμών του J. excelsa, στο κεντρικό τμήμα της κοιλάδας του Νέστου, 
οι Milios et al. (2007) αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα δομή 
των σχηματισμών του είδους, τα πρότυπα (μοτίβα) εγκατάστασης της φυσικής αναγέννησης του 
είδους, τον καθορισμό αν το είδος είναι απαιτητικό ή όχι σε σχέση με το σταθμό, και τα καθεστώ-
τα διαταράξεων στο παρελθόν και στο παρόν στην περιοχή, ανέφεραν ότι στους καλύτερους 
σταθμούς το J. excelsa θα αντικατασταθεί από είδη που είναι περισσότερο απαιτητικά σε σχέση 
με το σταθμό, εάν σταματήσουν οι διαταράξεις (παράνομες υλοτομίες και βόσκηση) που ευνο-
ούν το J. excelsa. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, προτείνουν ότι η δασική 
πράξη πρέπει να μιμείται τη δράση των προαναφερθεισών διαταράξεων στην περιοχή. Στο ίδιο 
πρότυπο (μοτίβο), για τους σχηματισμούς του είδους στην Κύπρο, στους καλύτερους σταθμούς, 
οι Milios et al. (2011) προτείνουν την «καταπίεση» μέσω υλοτομιών των πιο απαιτητικών ειδών 
που ανταγωνίζονται το J. excelsa, γιατί διαφορετικά θα το αντικαταστήσουν.
 Όπως ήδη αναφέρθηκε στο παρόν κεφάλαιο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι υπάρχουσες 
γνώσεις σχετικά με το είδος που μας ενδιαφέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, η γνώση των γενετικών 
χαρακτηριστικών του είδους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, έτσι ώστε η γνώση αυτή να μπορεί 
να ενσωματωθεί στα δασοκομικά μέτρα που θα αναπτυχθούν – δημιουργηθούν. Με βάση τις 
υπάρχουσες γνώσεις τόσο γενικά, όσο και ειδικά για το συγκεκριμένο είδος, τα δασοκομικά 
μέτρα που θα αναπτυχθούν – δημιουργηθούν θα πρέπει να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να μην έχουν 
αρνητικές γενετικές επιπτώσεις για το είδος που μας ενδιαφέρει (Finkeldey and Ziehe 2004, Ko-
skela et al. 2013, Ratnam et al. 2014, Fady et al. 2016, Aravanopoulos 2018, Eliades et al. 2018, 
2019). Η προαναφερθείσα βιβλιογραφία θα είναι πολύ χρήσιμη για την αποφυγή της γενετικής 
υποβάθμισης του είδους, εάν στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται και επεμβάσεις 
φύτευσης (ή σποράς) του είδους που μας ενδιαφέρει.
4.6. Βασ ικά δασοκομικά εργαλεία και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στο χειρισμό 

των δασικών συστάδων
Το  βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τη δασοκομία στον χειρισμό των δασών είναι η 
αναδιανομή του αυξητικού χώρου. Αυτό μπορεί να γίνει στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω της 
απελευθέρωσης του αυξητικού χώρου ως αποτέλεσμα της υλοτομίας των δέντρων ή κλαδιών δέ-
ντρων και σε άλλες περιπτώσεις, μέσω της κατάληψης ελεύθερου αυξητικού χώρου μέσω φύτευ-
σης - εγκατάσταση νέων φυτών (βλέπε Ντάφης 1986, Oliver and Larson 1996, Smith et al. 1997, 
Nyland 1996, Milios et al. 2006). Αυτή η αναδιανομή του αυξητικού χώρου, μπορεί να αλλάξει το 
καθεστώς ανταγωνισμού και να ευνοήσει συγκεκριμένα άτομα (φυτά) ή είδη. 
Ωστόσο, μια άλλη σημαντική διαδικασία για τη λειτουργία πολλών οικοσυστημάτων είναι η ευ-
νόηση (facilitation). Είναι η κύρια διαδικασία που βρίσκεται «πίσω» από την αναγέννηση στα δα-
σοκομικά συστήματα που σχετίζονται με «υπόσκιες αναγεννητικές υλοτομίες» όπου τα εναπο-
μείναντα δέντρα της μητρικής συστάδας «προστατεύουν» τα φυτά της αναγέννησης που έχουν 
εγκατασταθεί (βλέπε Ντάφης 1986, Smith et al. 1997, Nyland 1996). Η σημασία της είναι μεγάλη 
στην περιοχή της Μεσογείου (Rousset and Lepart 2000, Petrou and Milios 2012) και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη φύτευση - εγκατάσταση φυτών σε αντίξοα - δυσμενή περιβάλλοντα (Castro 
et al. 2004α, Castro et al. 2004β).
Ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στη διαχείριση του οικοσυστήματος είναι η χρήση 
της παραβλαστικής ικανότητας των φυτών στους διάφορους δασοκομικούς χειρισμούς 
(παρεμβάσεις) (Milios and Papalexandris 2019). Η παραβλάστηση ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις 
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των διαταράξεων και είναι μια μορφή «επιμονής στην παραμονή» των φυτών σε ένα 
οικοσύστημα που οδηγεί σε μια μείωση στις «ανατροπές» των πληθυσμών μετά από διαταράξεις 
(Bond and Midgley 2001). Η ικανότητα «επιμονής στην παραμονή» ορισμένων ειδών μέσω της 
παραβλάστησης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη δασοκομικών πρακτικών για 
τη διατήρηση πλατύφυλλων ειδών που παραβλαστάνουν. Από την άλλη πλευρά, η «καταπίεση» 
ενός είδους που παραβλαστάνει για να ευνοηθεί ένα «πολύτιμο» είδος, είναι δύσκολη και 
απαιτεί επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις (βλέπε Milios et al. 2011). Τα «πρεμνοβλαστήματα επί 
νεαρού πρέμνου» είναι μια κατηγορία παραβλαστημάτων πού έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με 
τα σπερμοβλαστήματα (Smith et al. 1997). Η πρόδρομη αναγέννηση (advance regeneration) 
(βλέπε Oliver and Larson 1996, Smith et al. 1997, O’ Hara 2014) σε συνδυασμό με την ικανότητα 
των πρεμνοβλαστημάτων επί νεαρού πρέμνου να παραβλαστάνουν (Hara 1987), μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αναγέννησης ειδών κάτω από σχετικά αντίξοες συνθήκες 
(βλέπε Papalexandris and Milios 2010). Ο Milios (2010) παρουσιάζει λεπτομερώς τη διαδικασία 
της ευνόησης και την παραβλαστική ικανότητα των φυτών, καθώς και τον συνδυασμό τους (σε 
δασοκομικές επεμβάσεις), ως εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη δασική πράξη 
στα δασικά οικοσυστήματα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Τέλος, σχετικά με το παράδειγμα των σχηματισμών του J. excelsa στην κοιλάδα του Νέστου, 
προκειμένου αυτοί να διατηρηθούν, οι Milios et al. (2006) προτείνουν αραίωση των ομάδων 
του J. excelsa, κλάδεμα των πυκνών κατώτερων κλαδιών ορισμένων δέντρων του είδους κάτω 
από τα οποία συγκεντρώνονται μικρά δέντρα J. excelsa, καθώς και φυτεύσεις φυτών του είδους. 
Μερικές από αυτές τις φυτεύσεις προτείνεται να γίνουν στη σκιά φυτών που ανήκουν σε άλλα 
είδη, και μετά τα φυτά του J. ecxelsa να απελευθερωθούν σταδιακά από τον ανταγωνισμό μέσω 
διαδοχικών υλοτομιών των φυτών που ανήκουν στα άλλα είδη.
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5.1.  Εισαγωγή
Οι αρχές της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι καλά τεκμηριωμένες στη διεθνή επιστη-
μονική βιβλιογραφία, καλύπτοντας τις πτυχές της πρόληψης των πυρκαγιών, του προκατασταλ-
τικού σχεδιασμού, της καταστολής, και της μεταπυρικής αποκατάστασης. Ωστόσο, είναι ευρέως 
γνωστό ότι η εφαρμογή αυτών των αρχών στην πραγματικότητα ποικίλει πολύ, καθώς αναγκα-
στικά πρέπει να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες αντανακλούν τις 
ιδιότητες της βλάστησης που πρέπει να προστατευθεί, το μωσαϊκό του τοπίου, τους ανθρώπους 
και τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τις δραστηριότητές τους, τις υπάρχουσες υποδομές, το ιστορι-
κό και πολιτικό πλαίσιο κ.λπ. Έτσι η διαχείριση των πυρκαγιών ποικίλλει ανά τον κόσμο, από τη 
μια χώρα στην άλλη, ακόμη και εντός της ίδιας χώρας, ανάλογα με τα περιβαλλοντικά χαρακτη-
ριστικά και τις ανάγκες προστασίας (Stephens 2005). Έτσι, η γενική αρχή ότι η διαχείριση (γενικά) 
είναι ένας συνδυασμός επιστήμης και τέχνης, έχει απόλυτη εφαρμογή όσον αφορά το πεδίο της 
διαχείρισης των πυρκαγιών.
Μία από τις περιπτώσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των πυρκαγιών είναι 
η προστασία στενών ενδημικών τύπων οικοτόπων, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διατήρησής 
τους, ειδικά όταν καταλαμβάνουν μια σχετικά περιορισμένη περιοχή. Η περιορισμένη έκταση 
της περιοχής οδηγεί σε έναν προφανή κίνδυνο σχεδόν πλήρους εξάλειψης του τύπου οικοτόπου 
και των χαρακτηριστικών ειδών του από ένα μοναδικό καταστροφικό συμβάν πυρκαγιάς. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να γίνει ανάλογος σχεδιασμός προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, η έμφαση στην 
πυροπροστασία ενδέχεται να μην είναι αρκετή, διότι η διαχείριση ενός ζώντος οικοσυστήματος 
διαφέρει πολύ από την προστασία σπιτιών ή υποδομών. Το καθήκον αυτό δεν είναι πάντα εύκολο 
και απλό. Πολλές φορές κρύβει σημαντικές προκλήσεις για τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα 
με τη διαχείριση τέτοιων τύπων οικοτόπων, καθώς συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορες 
αντικρουόμενες απαιτήσεις, όρια και περιορισμούς στη λήψη των αποφάσεών τους. Ορισμένα 
από τις πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, παρουσιάζονται και συζητού-
νται σε αυτήν την έκθεση.

5.1.1.  Θέματα διαχείρισης πυρκαγιάς 

Αν και, όπως προαναφέρθηκε, οι αρχές της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ γνω-
στές, οι στόχοι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένας πολύ δια-
φορετικός σχεδιασμός και σειρά ενεργειών. Για παράδειγμα, το σχέδιο διαχείρισης πυρκαγιών 
(ΣΔΠ) ενός παραγωγικού δάσους είναι πολύ πιθανό να έχει κάποιες σημαντικές διαφορές στους 
στόχους και ως εκ τούτου στις προτεραιότητες διαχείρισης, από εκείνο ενός εθνικού πάρκου, 
μιας περιοχής δασικής αναψυχής ή μιας ζώνης μίξης δασών-οικισμών. Για παράδειγμα, οι στόχοι 
της διαχείρισης1 των πυρκαγιών στην Εθνική Περιοχή Αναψυχής της Γκόλντεν Γκέιτ (Golden Gate 

1  https://www.nps.gov/goga/learn/management/ upload / fi re_fmp_op_strat_ch2. pdf
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National Recreation Area) στην Καλιφόρνια, η οποία ανήκει στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των 
ΗΠΑ έχουν ως εξής:

i. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια των πυροσβεστών και του κοινού είναι η ύψιστη 
προτεραιότητα για όλες τις δραστηριότητες της διαχείρισης των πυρκαγιών.

ii. Μειώστε τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς σε ιδιωτικές και δημόσιες ιδιοκτησίες.

iii. Προστατέψτε τους φυσικούς πόρους από τις δυσμενείς επιπτώσεις των πυρκαγιών και 
των δραστηριοτήτων διαχείρισής τους και χρησιμοποιήστε τη διαχείριση των πυρκαγιών, 
όπου είναι κατάλληλο, για τη διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών πόρων.

iv. Προστατέψτε ιστορικές εγκαταστάσεις, τοπία και αρχαιολογικούς χώρους από τις 
δυσμενείς επιπτώσεις των πυρκαγιών και της διαχείρισής τους και χρησιμοποιήστε τη 
διαχείριση των πυρκαγιών, όπου είναι κατάλληλο, για τη διατήρηση και αποκατάσταση 
αυτών των πολιτιστικών πόρων.

v. Βελτιώστε τις πρακτικές διαχείρισης βελτιώνοντας τις γνώσεις και την κατανόηση των 
πυρκαγιών μέσω της έρευνας και της παρακολούθησης.

vi. Αναπτύξτε και διατηρείστε την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού σε όλες τις πτυχές 
της διαχείρισης των πυρκαγιών

vii. Ενσωματώστε αποτελεσματικά το πρόγραμμα διαχείρισης των πυρκαγιών στις  
δραστηριότητες του πάρκου και των συνεργατών αυτού. 

viii. Προωθείστε την ενημερωμένη συμμετοχή του κοινού σε δραστηριότητες της διαχείρισης 
των πυρκαγιών.

ix. Προωθείστε και διατηρείστε συνεργασίες μεταξύ φορέων στη διαχείριση των πυρκαγιών 
και συμβάλετε στην πυροσβεστική προσπάθεια σε τοπικό, πολιτειακό και εθνικό επίπεδο.

x. Ελαχιστοποιήστε την παραγωγή καπνού κατά τη διάρκεια εφαρμογής προδιαγεγραμμένου 
πυρός, μέσω της χρήσης ενός σχεδίου διαχείρισης καπνού που περιγράφει τις βέλτιστες 
πρακτικές διαχείρισης ή εναλλακτικές λύσεις που δεν περιλαμβάνουν την καύση, εκεί όπου 
αυτές οι επιλογές θα ανταποκρίνονταν στους στόχους διαχείρισης πόρων και μείωσης της 
καύσιμης ύλης, ενώ παράλληλα θα επιτύγχαναν μείωση των εκπομπών καπνού.

Ενώ ορισμένες επιλογές διαχείρισης, όπως το προδιαγεγραμμένο πυρ, ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές, οπότε οι αντίστοιχοι στόχοι δεν έχουν νόημα, ο παραπάνω 
κατάλογος αποτελεί μια καλή υπενθύμιση για το τι πρέπει να περιλαμβάνεται σε έναν ΣΔΠ. 
Όπως φαίνεται, η προστασία των φυσικών πόρων και των μοναδικών στοιχείων (ιστορικές 
εγκαταστάσεις, τοπία και αρχαιολογικοί χώροι) βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Ένα τέτοιο μοναδικό 
στοιχείο είναι οι «στενοί ενδημικοί τύποι οικοτόπων (ΣΕΤΟ) με περιορισμένη περιοχή κάλυψης», 
οι οποίοι προφανώς απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν εστιάζουμε στη μακροπρόθεσμη 
διατήρησή τους. Η κατανόηση της πυροοικολογίας τέτοιων τύπων οικοτόπων αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή μακροπρόθεσμη διαχείριση τους.

5.1.2.  Οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών ενδιαφέροντος

Ένα ΣΔΠ για μια δασική περιοχή ή πάρκο που περιλαμβάνει ΣΕΤΟ, πρέπει απαραίτητα να αντιμε-
τωπίσει τόσο τη βραχυπρόθεσμη επιβίωση όσο και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των βασικών 
ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ενώ η πυροπροστασία μέσω της καταστολής της πυρκαγιάς μπορεί 
να φαίνεται ως η απλή απάντηση στη βραχυπρόθεσμη επιβίωση, η μακροπρόθεσμη διατήρηση 
είναι πολύ πιο περίπλοκη και απαιτεί καλή κατανόηση της πυροοικολογίας. Τα οικολογικά χαρα-
κτηριστικά κάθε είδους βλάστησης ενδιαφέροντος πρέπει να είναι καλά γνωστά και κατανοητά, 
ειδικά όσον αφορά τη σχέση του με τη φωτιά.
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Ένας βασικός όρος στην οικολογία της πυρκαγιάς είναι αυτός του «καθεστώτος πυρκαγιάς» που 
περιγράφει το γενικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο οι πυρκαγιές συμβαίνουν φυσικά σε ένα 
συγκεκριμένο οικοσύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα καθεστώς πυρκαγιάς ορίζεται 
από τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες αυτού του οικοσυστήματος και τις επικρατούσες με-
τεωρολογικές συνθήκες, αλλά και από τα χωρικά, χρονικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά 
των πυρκαγιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Οι επιστήμονες ταξινομούν τα καθεστώτα πυρκα-
γιάς χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό παραγόντων όπως η συχνότητα, η ένταση, το μέγεθος, 
ο τρόπος εμφάνισης, η εποχή και η δριμύτητα. Οι Brown και Smith (2000) περιέγραψαν τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους καθεστώτων πυρκαγιάς με βάση τη δριμύτητα:

Δάση

Πυρκαγιά υπορόφου: Οι πυρκαγιές είναι συνήθως μη θανατηφόρες για την κυρίαρχη 
βλάστηση και δεν αλλάζουν τη δομή της. Είναι συνήθως χαμηλής έντασης επιφανειακή 
πυρκαγιά και συνήθως το 80% ή περισσότερο της κυρίαρχης βλάστησης είναι σε θέση να 
επιβιώσει από την πυρκαγιά.

Μικτή πυρκαγιά: Η πυρκαγιά προκαλεί επιλεκτική θνησιμότητα στην κυρίαρχη βλάστηση 
και ποικίλη τροποποίηση των οικοτόπων ανάλογα με τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς. Ο 
τύπος των δέντρων και η ευαισθησία τους στη φωτιά επηρεάζουν το αποτέλεσμα που 
μπορεί να ποικίλει μεταξύ καταστροφής του υπορόφου και συνολικής αντικατάστασης της 
συστάδας. Διαφοροποίηση του αποτελέσματος μπορεί να εμφανίζεται και μέσα σε μία μόνο 
πυρκαγιά.

Δάση, Θάμνοι και Λιβάδια

Αντικατάσταση συστάδας: Η φωτιά σκοτώνει τα τμήματα της κυρίαρχης βλάστησης που 
βρίσκονται υψηλότερα από το επίπεδο του εδάφους, αλλάζοντας ουσιαστικά τη δομή της. 
Καταναλώνει ή σκοτώνει περισσότερο από το 80% της εγκάρσιας κυκλικής επιφάνειας ή 
περισσότερο από το 90% της κάλυψης της κόμης του ανωρόφου.

Καθεστώς χωρίς πυρκαγιά. Μικρή ή καθόλου εμφάνιση φυσικής πυρκαγιάς. Κατά κανόνα 
πρόκειται για ένα υγρό περιβάλλον στο οποίο δεν είναι πιθανό να συμβεί πυρκαγιά.

Οι Brown και Smith (2000) ανέπτυξαν περαιτέρω ορισμούς σε χονδροειδή κλίμακα για τα φυσικά 
(ιστορικά) καθεστώτα πυρκαγιάς για τις ΗΠΑ και τους ερμήνευσαν για τη διαχείριση πυρκαγιών και 
καύσιμης ύλης. Αναγνώρισαν πέντε φυσικά (ιστορικά) καθεστώτα πυρκαγιάς και τα ταξινόμησαν 
με βάση τον μέσο αριθμό ετών μεταξύ των πυρκαγιών (συχνότητα πυρκαγιών) σε συνδυασμό με 
τη δριμύτητα αυτών (ποσοστό καταστροφής και  αντικατάστασης της κυρίαρχης βλάστησης του 
ανωρόφου). Αυτά τα πέντε καθεστώτα φυσικής πυρκαγιάς περιλαμβάνουν:

i. Συχνότητα 0-35 ετών και χαμηλή (συχνότερα σε πυρκαγιές επιφανείας) έως μικτή δριμύτητα 
(αντικαθίσταται λιγότερο από το 75% της κυρίαρχης βλάστησης του ανωρόφου)

ii. Συχνότητα 0-35 ετών και μεγάλη δριμύτητα (πυρκαγιές αντικατάστασης  συστάδας - 
αντικαθίσταται άνω του 75% της κυρίαρχης βλάστησης του ανωρόφου).

iii. Συχνότητα 35-100+ ετών και μεικτή δριμύτητα (αντικαθίσταται λιγότερο του 75% της 
κυρίαρχης βλάστησης του ανωρόφου).

iv. Συχνότητα 35-100+ ετών και μεγάλη δριμύτητα (πυρκαγιές αντικατάστασης  συστάδας - 
αντικαθίσταται άνω του 75% της κυρίαρχης βλάστησης του ανωρόφου).

v. Συχνότητα 200+ ετών και μεγάλη δριμύτητα (αντικατάσταση συστάδας).

Όπου η συχνότητα πυρκαγιάς είναι ο μέσος αριθμός ετών μεταξύ πυρκαγιών, και η δριμύτητα 
είναι η επίδραση της πυρκαγιάς στην κυρίαρχη βλάστηση του ανωρόφου. Η γνώση του καθε-
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στώτος πυρκαγιάς βοηθά στην κατανόηση του ρόλου της φωτιάς σε έναν συγκεκριμένο βιότοπο 
και στον κατάλληλο σχεδιασμό. Χωρίς καλή κατανόηση της οικολογίας της φωτιάς, η διαχείριση 
της πυρκαγιάς μπορεί να οδηγηθεί σε μεγάλα λάθη. Ο Stephens (2005) συνοψίζει μερικά από τα 
προβλήματα αυτού του τύπου που αντιμετωπίσθηκαν στην ιστορία της διαχείρισης πυρκαγιών 
στις ΗΠΑ, όπως τεκμηριώθηκαν και συζητήθηκαν από διάφορους συγγραφείς.

Στην περίπτωση στενών ενδημικών τύπων οικοτόπων με περιορισμένη περιοχή κάλυψης, δεν 
είναι εύκολο να μελετηθεί άμεσα ούτε η συχνότητα πυρκαγιών ούτε η δριμύτητά τους. Η μικρή 
έκταση δεν επιτρέπει την κατάταξη του ΣΕΤΟ σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πυρκαγιάς 
βάσει του ιστορικού πυρκαγιών. Για παράδειγμα, ένα δάσος ΣΕΤΟ μικρής έκτασης που ανήκει στο 
καθεστώς πυρκαγιάς V με συχνότητα πυρκαγιάς 200+ ετών, είναι πολύ πιθανό να μην έχει καεί 
στην πρόσφατη μνήμη. Επιπλέον, τμήματα αυτού του τύπου δάσους μπορεί να έχουν καεί πραγ-
ματικά στο μακρινό παρελθόν και, εάν το είδος δεν είναι προσαρμοσμένο στη φωτιά, μπορεί να 
έχουν αντικατασταθεί πλήρως από άλλη βλάστηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δυσκολίες, οι διαχειριστές τέτοιων τύπων οικοτόπων πρέπει 
να προσδιορίσουν και να χρησιμοποιήσουν όλες τις πηγές πληροφοριών που μπορούν να βρουν 
για να αναπτύξουν την κατανόηση στην οποία θα βασίσουν τις αποφάσεις τους. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται ιστορικές πληροφορίες σχετικά με παρελθούσες μικρές πυρκαγιές στην περιοχή 
με την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά τους, εξέταση της επανάκαμψης της βλάστησης μετά 
από αυτές τις πυρκαγιές και μετά από άλλες διαταραχές, χαρακτηρισμό των δασικών καυσίμων 
σε ώριμες και αναγεννώμενες συστάδες, και ανθρώπινες παρεμβάσεις (υλοτομία, βοσκή, αλλαγή 
χρήσης γης). Η αντοχή στη φωτιά και η πυραντίσταση των βασικών ειδών ενδιαφέροντος έχουν 
μέγιστη σημασία και πρέπει να χαρακτηρίζονται με σαφήνεια.

Τα είδη φυτών που δεν είναι ανθεκτικά στη φωτιά είναι συνήθως πολύ εύφλεκτα και καταστρέφο-
νται εντελώς κατά τη διάρκεια πυρκαγιών. Μερικά από αυτά τα είδη δεν είναι σε θέση να ανακάμ-
ψουν φυσικά μετά από μια σοβαρή πυρκαγιά, ενώ άλλα έχουν προσαρμογές, όπως η διατήρηση 
κλειστών ώριμων  κώνων  στην κόμη πολλών πεύκων που είναι  προσαρμοσμένα στη φωτιά, οι 
οποίοι διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα μιας πλούσιας τράπεζας σπόρων που ενεργοποιείται από 
τη φωτιά και εξασφαλίζει τη φυσική αναγέννηση (Thanos et al. 1996) (Εικ. 5.1). Τα πυρανθεκτικά 
φυτά είναι σε θέση να αντέξουν τη διέλευση μιας ελαφριάς έως μέτριας πυρκαγιάς επιφάνειας 
με μικρές ή καθόλου βλάβες, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως παχύς φλοιός, βαθύ ριζικό σύστημα 
και, για μεγάλα δέντρα, κόμη που βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από την καύσιμη ύλη στο 
έδαφος χάρη στη φυσική αποκλάδωση.
Οι διαχειριστές ενός ΣΕΤΟ θα πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις ιδιότητες, ιδίως για τα βασικά είδη 
που διαχειρίζονται και θα πρέπει επίσης να ασχολούνται με τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα 
είδη (ανταγωνισμός για το φως και το νερό, κύκλος θρεπτικών συστατικών, κ.λπ.), ιδιαίτερα εάν 
πρόκειται για εισβολικά είδη. Πρέπει να εξετάσουν τα πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα μιας 
επιτυχημένης μακροπρόθεσμης πολιτικής πλήρους αποφυγής πυρκαγιάς, παράλληλα με το να 
αξιολογήσουν την ικανότητα των βασικών ειδών να αναγεννηθούν μετά από πυρκαγιά.
5.2.  Κύριοι στόχοι της διαχείρισης πυρκαγιάς
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η περιορισμένη περιοχή κάλυψης αποκλείει την επιλογή μιας 
πολιτικής που θεωρεί τη φωτιά ως μέρος του φυσικού κύκλου ενός συγκεκριμένου ΣΕΤΟ και 
αναγνωρίζει τη δυνατότητα να επιτραπεί στις φωτιές να καίνε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
και κάτω από προκαθορισμένες συνθήκες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι πολλές περιοχές άγριας 
φυσικής ομορφιάς (wilderness areas) των ΗΠΑ. Ενώ η σχετική νομοθεσία (Wilderness Act) λέει με 
σαφήνεια ότι ορισμένες πυρκαγιές θα πρέπει να επιτραπούν να καίνε σε τέτοιες περιοχές, υπάρ-
χουν περιοχές που είναι σχετικά μικρές ή βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου μπορεί ενοχληθούν 
ή κινδυνεύσουν άνθρωποι, περιουσίες ή υποδομές και σε αυτές οι διαχειριστές δεν μπορούν να 
διακινδυνεύσουν να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική (Blois 2017). Τα πράγματα είναι ακόμη πιο 
περιοριστικά σε τέτοιες πολιτικές  όταν αφορούν με ΣΕΤΟ με περιορισμένη περιοχή κάλυψης. 
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Εικόνα 5.1: Πυκνή αναγέννηση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis), ενός δέντρου που διατηρεί ώριμους κλειστούς 
κώνους στην κόμη του, κοντά στη λίμνη Καϊάφα στην Ηλεία της Πελοποννήσου, δύο χρόνια μετά την πυρκαγιά της 25ης 
Αυγούστου 2007.
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Ακόμα και αν τα βασικά είδη είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά και η αναγέννηση μπορεί να θε-
ωρηθεί ως βέβαιη, η ανάγκη διατήρησης της παρουσίας του οικοτόπου καθιστά την προστασία 
από μια καταστροφική πυρκαγιά απόλυτη προτεραιότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι κύριοι στόχοι διαχείρισης των πυρκαγιών στο πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης διατήρησης ΣΕΤΟ με περιορισμένη περιοχή κάλυψης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα εξής:

i. Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα καταστροφής του ΣΕΤΟ από μια μεγάλης 
έντασης και μεγάλων διαστάσεων πυρκαγιά, δηλαδή να εφαρμοστεί αποτελεσματική πυ-
ροπροστασία.

ii. Να υπάρχει σοβαρή προετοιμασία για την περίπτωση μιας καταστροφικής πυρκαγιάς που 
θα κάψει το μεγαλύτερο μέρος (ή το σύνολο) της περιοχής ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
μέτρα και έχοντας κάνει προγραμματισμό εκ των προτέρων, δηλαδή να έχει γίνει 
προετοιμασία για αποτελεσματική αποκατάσταση μετά την πυρκαγιά.

iii. Πρέπει να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η καλή υγεία, η σύνθεση και η λειτουργία του 
οικοσυστήματος, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του πρώτου στόχου της αποφυγής 
καταστροφής, δηλαδή να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και ουσιαστική διατήρηση του 
συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου με τα χαρακτηριστικά του.

5.2.1.  Θέματα πυροπροστασίας
Δεδομένης της ανάγκης ελαχιστοποίησης της πιθανότητας καταστροφής, η διαχείριση των πυρ-
καγιών πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην καταστολή τους. Ωστόσο, η εμπειρία σε όλο 
τον κόσμο έχει δείξει ότι ακόμη και οι καλύτεροι δασοπυροσβεστικοί μηχανισμοί, κάτω από εξαι-
ρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, δεν κατάφεραν να ελέγξουν κάποιες ακραίες πυρκαγιές, οι 
οποίες εξαπλώθηκαν ανεμπόδιστα για ώρες ή και ημέρες, έως ότου αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτές 
οι πυρκαγιές ονομάζονται «μεγα-πυρκαγιές» και οι συνθήκες που τις οδηγούν έχουν συσχετιστεί 
με την κλιματική αλλαγή, τη συσσώρευση καυσίμων και τις εκτεταμένες περιοχές υψηλού κινδύ-
νου πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένων των ζωνών μίξης δασών-οικισμών και των υποδομών). 
Για ΣΕΤΟ με περιορισμένη περιοχή κάλυψης, μια τέτοια πυρκαγιά μπορεί να σημαίνει πλήρη εξά-
λειψη του οικοτόπου. Προφανώς λοιπόν, η ύπαρξη ισχυρών δυνάμεων και ικανότητας δασοπυ-
ρόσβεσης δεν είναι αρκετή. Προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα καταστροφικής πυρκαγιάς, 
βασική προϋπόθεση είναι η  αποτελεσματική πρόληψη.

5.2.2.  Πρόληψη των πυρκαγιών και προκατασταλτικός σχεδιασμός
Η πρόληψη των πυρκαγιών πρέπει να προγραμματιστεί πολύ προσεκτικά μέσω ενός εμπεριστατω-
μένου σχεδίου στο οποίο πρέπει να αναγνωρίζονται με σαφήνεια οι ιδιαιτερότητες της περίπτω-
σης. Προκειμένου να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν οι ενάρξεις πυρκαγιών, απαιτείται 
μια σε βάθος ανάλυση των αιτίων. Η τοποθεσία από την οποία ξεκίνησαν πυρκαγιές στο παρελθόν, 
ο χρόνος (μήνας, ημέρα, ώρα) έναρξης, οι αιτίες (προσδιορισμένες ή υποτιθέμενες), οι συνθήκες 
υπό τις οποίες ξέσπασαν οι πυρκαγιές, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά και να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση ενάρξεων πυρκαγιών σε μια 
περιοχή μπορεί να σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων ενδέχεται να προκα-
λούν αυτές τις πυρκαγιές και να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Για παράδειγμα, οι γεωρ-
γικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες  έξω από την περίμετρο του ΣΕΤΟ, μπορεί να έχουν σαν 
αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιών που, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί 
να εισέλθουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, μερικές φορές, οι ΣΕΤΟ απαιτούν ειδική προ-
στασία και περιορισμούς στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα 
συμφέροντα μερικών ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, στους οποίους μπορεί να δημιουργηθεί 
εχθρότητα και αδιαφορία προς το δάσος. Σε ακραία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γί-
νουν  εμπρηστές.  Προφανώς, απαιτείται καλή διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών (fi re cause 
investigation) και συστηματική τήρηση αρχείων για την υποστήριξη αυτής της ανάλυσης.
Οι επαφές με ανθρώπους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των αγρο-
τών, των συνταξιούχων, των κυνηγών κ.λπ. είναι βασικές για την κατανόηση των συναισθημάτων 
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τους, της σκέψης και των συμφερόντων τους, και του επιπέδου ανησυχίας τους για το περιβάλλον 
και τον συγκεκριμένο ΣΕΤΟ. Τέτοιες επαφές βοηθούν επίσης στο να είναι καλύτερα στοχευμένο 
και πιο αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
και μπορούν επίσης να δώσουν ευκαιρίες για ενεργή προσέλκυση εθελοντών για την πρόληψη 
των πυρκαγιών.
Η κατανόηση των αιτών των πυρκαγιών πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανάλυσης 
που ονομάζεται «ανάλυση απειλής». Η Ανάλυση Απειλής Πυρκαγιάς (ΑΑΠ) εξετάζει και αξιολο-
γεί τα στοιχεία που μπορεί να κινδυνέψουν από πυρκαγιά τις πιθανότητες έναρξης αυτής στον 
χώρο και τον χρόνο, τα σημεία και τις συνθήκες όπου η συμπεριφορά της πυρκαγιάς (εξάπλωση 
πυρκαγιάς, ένταση φωτιάς και μήκος φλόγας) μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, την ικανότητα κα-
ταστολής και τη συνολική πιθανότητα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο περιβάλλον και σε 
υλικά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, υποδομές) και να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Η απειλή 
από πυρκαγιά που θα ξεκινήσει εκτός του ΣΕΤΟ και θα φτάσει σε αυτόν προκαλώντας καταστρο-
φές, πρέπει να εντοπίζεται και να αναλύεται χωριστά από μια πυρκαγιά που θα εκδηλωθεί εντός 
του ΣΕΤΟ προκαλώντας καταστροφές εκεί και πιθανώς έξω από την έκταση αυτού.
Το ΑΑΠ πρέπει να αναλύσει το δυναμικό πυρκαγιάς που σχετίζεται με την εμφάνιση πυρκαγιάς, 
τη βλάστηση και τη συμπεριφορά πυρκαγιάς (συναρτήσει της καύσιμης ύλης, του επικρατούντος 
καιρού και της υπάρχουσας τοπογραφίας), τις αξίες που διατρέχουν κίνδυνο (ζωές, περιουσιακά 
στοιχεία, μη εμπορεύσιμες αξίες κ.λπ.) και τέλος τη συνολική απειλή. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη η ικανότητα καταστολής (διαθέσιμες δυνάμεις και μέσα, οδική πρόσβαση, υποδομές πυ-
ρόσβεσης κ.λπ.). Αν και όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απειλή μπορούν να αξιολογη-
θούν μέσω αξιολόγησης και κατάταξής τους σε αυθαίρετες κατηγορίες, αυτό είναι καλύτερα να 
αποφεύγεται, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση της δριμύτητας της πυρκαγιάς, της καύσιμης 
ύλης και των καιρικών συνθηκών (Wilson 2004). Η στατιστική ανάλυση με τη βοήθεια περιγρα-
φικών στατιστικών σε μορφή πινάκων και γραφημάτων και η ανάπτυξη επιπέδων πληροφορίας 
σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ ή GIS) με τη βοήθεια μοντελοποίησης της εξάπλω-
σης της πυρκαγιάς, μπορούν να βοηθήσουν στην χωρική και χρονική ποσοτική αξιολόγηση του 
καθενός από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απειλή πυρκαγιάς. Συστήματα μοντελοποίησης 
πυρκαγιάς, όπως το ελεύθερα διαθέσιμο σύστημα FlamMap2 της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ 
(Finney 2006, Salis et al. 2013), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χωρική αξιολόγηση της συ-
μπεριφοράς της φωτιάς. Το FlamMap είναι μια εφαρμογή ανάλυσης πυρκαγιάς σε προσωπικό 
υπολογιστή που μπορεί να προσομοιώσει πιθανά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς της πυρκαγιάς 
(ρυθμός εξάπλωσης, μήκος φλόγας, ένταση πυρκαγιάς κ.λπ.), να προσομοιώσει την εξάπλωσή 
της, και να αναλύσει την υπό όρους πιθανότητα να καεί μια περιοχή  υπό συγκεκριμένες συνθή-
κες του περιβάλλοντος (καιρικές συνθήκες, υγρασία καύσιμης ύλης).
Η μεγαλύτερη πρόκληση μετά την αξιολόγηση των επί μέρους στοιχείων που συμβάλλουν στην 
απειλή της πυρκαγιάς, είναι πώς να συνδυαστούν αυτά προκειμένου να χαρακτηριστεί η συνολι-
κή απειλή στο χώρο και το χρόνο. Η απλή άθροιση ή ο πολλαπλασιασμός των παραμέτρων που 
αφορούν τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς, τον κίνδυνο που προέρχεται από την καύσιμη ύλη, των 
οικονομικών αξιών που κινδυνεύουν, κλπ. είναι πιθανό να παράγει μη έγκυρα αποτελέσματα. Οι 
σχέσεις μεταξύ των παραγόντων είναι περίπλοκες και συχνά μη γραμμικές και συχνά χαρακτηρί-
ζονται από ανώτατα και κατώτατα όρια. Εξαιτίας αυτού, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει μια μοναδική 
μέθοδος στάθμισης της επιρροής των διάφορων παραγόντων ως προς τη συμβολή τους στην 
απειλή πυρκαγιάς. Το τελικό αποτέλεσμα της ΑΑΠ δεν πρέπει να είναι μόνο ένας δείκτης που έχει 
χαρτογραφηθεί χωρικά. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της ΑΑΠ (σε αυτή την περί-
πτωση την προστασία του ΣΕΤΟ) και τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων, το αποτέλεσμα πρέπει 
να περιλαμβάνει χάρτες και περιγραφές σχετικά με την απειλή  πυρκαγιάς στον χώρο και το χρό-
νο, αναγνωρίζοντας και τις πηγές κινδύνου από τις οποίες προέρχεται η απειλή. Αυτό επιτρέπει 
την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών πρόληψης και μείωσης του κινδύνου πυρκαγιάς.

2  https://www.fi relab.org/project/fl ammap
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Το αποτέλεσμα της ΑΑΠ πρέπει να καθοδηγήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες για την 
περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς. Στην περίπτωση ενός ΣΕΤΟ, όπου η πυροπροστασία πρέπει να 
μεγιστοποιηθεί, τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ενεργή πρόληψη πυρκαγιάς που απευθύνεται στον πληθυσμό και σε οποιεσδήποτε άλλες 
προσδιορισμένες πηγές πρόκλησης πυρκαγιάς (π.χ. βιομηχανίες, σιδηρόδρομοι, δίκτυα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) προκειμένου να μειωθούν οι πιθανές ενάρξεις.
Προετοιμασία του αγροδασικού χώρου μέσω της διαχείρισης της καύσιμης ύλης (π.χ. 
διάσπαση της οριζόντιας και κάθετης συνέχειας) για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς. 
Ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών όπως δρόμοι, δεξαμενές νερού, πυροσβεστικοί κρουνοί, 
ελικοδρόμια κ.λπ.
Εξασφάλιση και προετοιμασία επαρκών δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης.
Ανάπτυξη σεναρίων πιθανών συμβάντων πυρκαγιάς με αντίστοιχες τακτικές αντιμετώπισης. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια λογισμικού πρόβλεψης συμπεριφοράς πυρκαγιάς 
σε συνδυασμό με ανάλυση της τοπογραφίας, της προσβασιμότητας μέσω δρόμων και του 
δικτύου περιοχών όπου αναμένεται ηπιότερη συμπεριφορά πυρκαγιάς (αντιπυρικές ζώνες, 
στεγασμένες ζώνες μείωσης καύσιμης ύλης, πρόσφατα καμένες περιοχές, υδάτινα σώματα, 
βραχώδεις περιοχές γυμνές από βλάστηση, κ.λπ.).
Διασφάλιση της διαθεσιμότητας ενός αξιόπιστου συστήματος πρόβλεψης κινδύνου 
πυρκαγιάς και καθορισμός κατάλληλων επιπέδων στελέχωσης και επιπέδου ετοιμότητας 
σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού.
Δημιουργία κατάλληλου δικτύου ανίχνευσης πυρκαγιάς με χρήση κατάλληλων μέσων και 
τεχνολογιών, και ενός Συντονιστικού Κέντρου για γρήγορη και αποτελεσματική αποστολή 
δυνάμεων. Τα σενάρια πιθανών θέσεων πυρκαγιάς σε συνδυασμό με τις συνθήκες κινδύνου 
πυρκαγιάς, λαμβάνοντας υπόψη και τον απαιτούμενο χρόνο μετάβασης στην πυρκαγιά για 
τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις μπορούν να επιτρέψουν μια καλά υπολογισμένη απόκρι-
ση από το Κέντρο, ανάλογη των συνθηκών.

5.2.3.  Καταστολή πυρκαγιών
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές και η πιθανότητα μιας πυρκαγιάς πολύ μεγάλης έντα-
σης που θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί, πρέπει να δοθεί έμφαση στην αρχική προσβολή, η οποία 
πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Στην πραγματικότητα, για την περίπτωση ενός 
ΣΕΤΟ, είναι δικαιολογημένο να δοθεί αυξημένη έμφαση στην ασφάλεια, κάνοντας ένα σφάλμα 
τύπου Ι στην ορολογία της στατιστικής, δηλαδή αποστέλλοντας περισσότερες δυνάμεις από ότι 
θα απαιτείτο κανονικά, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων μέσων, εάν η πρόβλεψη κινδύνου 
πυρκαγιάς υποδεικνύει την πιθανότητα εξέλιξης της πυρκαγιάς σε πυρκαγιά μεγάλης έντασης. 
Καλά εκπαιδευμένες και προετοιμασμένες επίγειες δυνάμεις, με έμπειρους συντονιστές και καλά 
εκπαιδευμένο δασοπυροσβεστικό προσωπικό πρέπει να είναι στη θέση τους και να ενεργούν 
χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένες για την περίπτωση που μια πυρκα-
γιά θα ξεφύγει την αρχική προσβολή, έχοντας κριτήρια για την έγκαιρη αναγνώριση μιας τέτοιας 
προοπτικής, προκειμένου να ζητηθούν άμεσα επιπλέον δυνάμεις. Ακόμη πρέπει να έχουν εκ των 
προτέρων έτοιμα σχέδια για την καταστολή μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή τα οποία πρέπει να 
ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση μόλις φανεί ότι η αρχική προσβολή απέτυχε.
Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα για να κληθούν προς υποστήριξη όλες οι δι-
αθέσιμες δυνάμεις και μέσα που υπάρχουν στην περιοχή από τις διάφορες υπηρεσίες, εθελοντές, 
ένοπλες δυνάμεις κ.λπ., οι οποίες πρέπει να είναι έτοιμες να κινητοποιηθούν με τη μικρότερη 
δυνατή καθυστέρηση. Για τις δυνάμεις αυτές πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και 
να τους δοθούν οι σωστές οδηγίες για αποδώσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους. 
5.3.  Θέματα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά
Για να είναι προετοιμασμένοι για την περίπτωση μιας καταστροφικής πυρκαγιάς που θα κάψει το 
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μεγαλύτερο μέρος (ή το σύνολο) της περιοχής ενδιαφέροντος, οι διαχειριστές θα πρέπει να σχε-
διάσουν εκ των προτέρων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Ο επείγων χαρακτήρας και η έκτα-
ση των μέτρων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό στον οποίο τα κύρια φυτικά είδη 
του ΣΕΤΟ είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά και έχουν εξασφαλισμένη τη φυσική αναγέννηση.
Σε κάθε περίπτωση, για έναν ΣΕΤΟ με περιορισμένη περιοχή κάλυψης, είναι συνετό να αναζητη-
θούν περιοχές με παρόμοια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που βρίσκονται σε σημαντική από-
σταση από τον πυρήνα του ΣΕΤΟ, και να δημιουργηθούν εκεί μέσω τεχνητής αναδάσωσης νέες 
συστάδες με παρόμοια σύνθεση ειδών. Ακόμα και αν ο ΣΕΤΟ είναι προσαρμοσμένος στη φωτιά, 
σε περίπτωση καταστροφής από πυρκαγιά, θα απαιτηθούν πολλά έτη μέχρι να μπορέσει να πα-
ράγει σπόρους. Επιπλέον, η αναγεννώμενη συστάδα θα είναι σε ανώριμο στάδιο για δεκαετίες, 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι «συστάδες-αντίγραφα» μπορούν να προσφέρουν την ευκαιρία 
για επίσκεψη, μελέτες, συλλογή σπόρων κ.λπ.
Εκτός από τη δημιουργία «συστάδων-αντιγράφων», είναι επιτακτική ανάγκη το γενετικό υλικό 
των βασικών ειδών του ΣΕΤΟ, να συλλέγεται και να διατηρείται σε τράπεζες αποθήκευσης σπό-
ρων, προκειμένου να διευκολυνθεί μια προσπάθεια τεχνητής αναδάσωσης. Επιπλέον, είναι συνε-
τό να διατηρείται κάποια παραγωγή φυταρίων των βασικών ειδών του ΣΕΤΟ σε δασικά φυτώρια. 
Αυτό μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη περισσότερων «συστάδων-αντιγράφων», να επιτρέ-
ψει την ταχεία αποκατάσταση μικρών περιοχών που ενδέχεται να καούν, ειδικά από  πυρκαγιές 
που εισέρχονται στον ΣΕΤΟ και να βοηθήσει σε ένα γρήγορο ξεκίνημα αρχικής αναδάσωσης σε 
περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής. Σε όλα τα παραπάνω μέτρα, η διατήρηση της γενετικής 
ποικιλομορφίας των βασικών ειδών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Σε περίπτωση εκτεταμένης πυρκαγιάς, τα είδη που είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά πρέπει να 
αφήνονται να αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Αυτό θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη υγιών νέων συστάδων. Όπου απαιτείται, πρέπει να εξασφαλί-
ζεται η προστασία από απειλές όπως η διάβρωση του εδάφους (κυρίως σε απότομες πλαγιές και 
συγκεκριμένους τύπους εδάφους) και η έντονη βόσκηση. Προφανώς, απαιτείται στενή παρακο-
λούθηση της εξέλιξης της αναγέννησης, καθώς και μέτρα, όπως η έγκαιρη και προσεκτική αραί-
ωση της αναπτυσσόμενης νέας συστάδας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αυτήν και 
να εξασφαλιστεί καλή δομή και γρήγορη ανάπτυξη. Όταν ένας ΣΕΤΟ που ανήκει στο καθεστώς V 
καεί, είναι εξαιρετικά απίθανο ότι τα κύρια φυτικά είδη που τον συνθέτουν είναι προσαρμοσμένα 
στη φωτιά και ότι είναι εξασφαλισμένη η φυσική του αναγέννηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δι-
αχειριστές πρέπει να επικεντρωθούν στις ιδιότητες του συγκεκριμένου είδους και στις δυσκολίες 
αναγέννησής του (π.χ. ανάγκη σκιάς εάν είναι είδος ανθεκτικό στη σκιά, διαθεσιμότητα σπόρων 
και απαιτήσεις για φύτρωση, φυσικοί εχθροί κ.λπ.).Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω 
(ex situ συντήρηση, τράπεζα διατήρησης σπόρων) είναι ακόμη πιο σημαντικά για τέτοια είδη.
5.4.  Μακροπρόθεσμα ζητήματα διατήρησης
Μια αποτελεσματική προστασία από πυρκαγιά συχνά δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η 
μακροχρόνια διατήρηση ενός ΣΕΤΟ που καταλαμβάνει περιορισμένη περιοχή. Με την μακρό-
χρονη απουσία πυρκαγιάς, ο ΣΕΤΟ μπορεί να αλλάξει με λεπτούς τρόπους που μακροπρόθεσμα 
μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα για την προστατευόμενη περιοχή. Ειδικά για καθεστώτα 
πυρκαγιάς με μεγαλύτερη φυσική συχνότητα πυρκαγιών, τα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινω-
θούν γρηγορότερα. Οι διαχειριστές πρέπει να γνωρίζουν την πιθανότητα για τέτοια εξέλιξη, θα 
πρέπει να παρακολουθούν με προσοχή την ανάπτυξη των συστάδων (ανταγωνισμός, διατήρηση 
ειδών, ύπαρξη αναγέννησης, νεκρώσεις, κλπ.) και πρέπει να ανταποκρίνονται ανάλογα, προσπα-
θώντας να προλαμβάνουν εγκαίρως τυχόν προβλήματα. Μερικά παραδείγματα είναι:

Η έλλειψη πυρκαγιάς μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη δομή των συστάδων όσον αφορά 
τη σύνθεση, την πυκνότητα και τον ανταγωνισμό σε αυτές. Για παράδειγμα, τα σκιανθεκτικά 
είδη μπορούν να αναπτυχθούν στον υπόροφο, δημιουργώντας ένα πυκνό ενδιάμεσο 
επίπεδο που θα μπορούσε να αποτρέψει την αναγέννηση φωτόφιλων ειδών.
Η βιοποικιλότητα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά καθώς πολλά φωτόφιλα είδη και τα είδη 
που εξαρτώνται από τη φωτιά μπορεί μακροπρόθεσμα να εξαφανιστούν.
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Ο υπόροφος των σκιανθεκτικών ειδών μπορεί να λειτουργήσει ως «σκάλα καύσιμης ύλης» 
που μπορεί να διευκολύνει τη μετάδοση των επιφανειακών πυρκαγιών στον ανώροφο, ξε-
κινώντας μια πυρκαγιά κόμης. Αυτό αυξάνει απότομα την ένταση της πυρκαγιάς και μπορεί 
να οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή της συστάδας.
Καθώς τα δέντρα μεγαλώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ασθένειες και τα έντομα 
προσβάλλουν πολλά γερασμένα δέντρα τα οποία πεθαίνουν. Η συσσώρευση νεκρού 
υλικού στο έδαφος επηρεάζει επίσης τον κίνδυνο πυρκαγιάς και την πιθανότητα πυρκαγιάς 
μεγάλης έντασης.
Η συσσώρευση ενός παχέος στρώματος αποσυντιθέμενου νεκρού υλικού στο έδαφος, κα-
θώς και λειχήνων, βρύων κ.λπ., μπορεί να αποτρέψει τη φυσική αναγέννηση.

Οι διαχειριστές πρέπει να γνωρίζουν όλα τα παραπάνω και να είναι έτοιμοι να λάβουν μέτρα για την 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από την  απουσία πυρκαγιάς. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, η καλή κατανόηση της οικολογίας των ειδών, και ιδίως της οικολογίας 
της πυρκαγιάς στον συγκεκριμένο ΣΕΤΟ, είναι πολύ σημαντική, όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα 
και το χρονοδιάγραμμά τους, καθώς είναι εντελώς διαφορετική για τα οικοσυστήματα της Μεσογεί-
ου, της Κεντρικής Ευρώπης, τα αλπικά, τα θαλάσσια, του βορρά και για διάφορους άλλους τύπους 
οικοσυστημάτων (Johnson et al. 2001). Τα παραδείγματα μέτρων μπορεί να απαιτούνται περιλαμ-
βάνουν τη διαχείριση της  καύσιμης ύλης στον υπόροφο για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, 
επιλεκτική αραίωση για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ειδών, δημιουργία ανοιγμάτων στον ανώ-
ροφο για να επιτρέπεται η είσοδος του φωτός που είναι απαραίτητη για την αναγέννηση φωτόφιλων 
ειδών, διάσπαση της συνέχειας της αποσυντιθέμενης ύλης στην επιφάνεια του εδάφους κλπ. (Collins 
and Schwartz 1998, Hille και Den Ouden 2004, Prévosto et al. 2012, κ.λπ.) (Εικ. 5.2).

Εικόνα 5.1: Μια συστάδα δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) ηλικίας 113 ετών, στα Πιέρια όρη στην Ελλάδα, που αντι-
μετωπίζει πρόβλημα φυσικής αναγέννησης λόγω συσσώρευσης νεκρού υλικού στο έδαφος και ανταγωνισμού από 
φτέρες, χρειάζεται διαταραχή της επιφάνειας του εδάφους για να υποβοηθηθεί η βλάστηση και ρίζωση των σπόρων. 
Προδιαγεγραμμένο πυρ (αριστερά) και μηχανική διάσπαση της συνέχειας του φυλλοτάπητα και χούμου στο έδαφος 
(δεξιά) δοκιμάστηκαν πειραματικά ως τρόποι για να βοηθηθεί η φυσική αναγέννηση (Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. 
Νικόλαος Γρηγοριάδης, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Βασιλικά Θεσσαλονίκης).
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5.5.  Μερικά παραδείγματα για υποστήριξη των ανωτέρω προτάσεων
5.5.1.  Το αποτέλεσμα της απόλυτης αποφυγής πυρκαγιάς

Στις ΗΠΑ, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος επιστημονικών εργασιών που καταδεικνύουν ότι η 
πλήρης παρεμπόδιση των δασικών πυρκαγιών από τις αρχές του 19ου αιώνα άλλαξε τα φυσικά 
καθεστώτα πυρκαγιάς και μετά από μερικές δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση 
του κινδύνου πυρκαγιάς ιδιαίτερα στα Βραχώδη Όρη (Arno et al. 1995). Τα υπάρχοντα φωτογρα-
φικά αρχεία παρέχουν άφθονη τεκμηρίωση (Crotteau et al. 2018). Ως αποτέλεσμα, τις τελευταίες 
2-3 δεκαετίες, παρά τις ενίσχυση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων με προσωπικό και μέσα, οι 
πυρκαγιές έχουν πολύ μεγαλύτερη ένταση, είναι πολύ πιο δύσκολο να καταπολεμηθούν και έτσι 
γίνονται μεγαλύτερες και πολύ πιο επικίνδυνες και η διαχείρισή τους κοστίζει πολύ περισσότερο 
(Calkin et al. 2015). Το κατά πόσο αυτό το ευρέως αποδεκτό παράδειγμα ισχύει σε όλα τα οικοσυ-
στήματα έχει αμφισβητηθεί σε αρκετές περιπτώσεις (Johnson et al. 2001), γεγονός  που ενισχύει 
την ιδέα που παρουσιάζεται εδώ για την ανάγκη να κατανοήσουν οι διαχειριστές σε βάθος την 
οικολογία και τη λειτουργία του ΣΕΤΟ που πρέπει να διαχειριστούν.

5.5.2.  Η ανάγκη μακροπρόθεσμης διατήρησης της βιοποικιλότητας 
Τα λιβάδια της ψευδοαλπικής ζώνης στο Εθνικό Πάρκο της Οίτης στην Ελλάδα (NATURA 2000, οικότο-
πος προτεραιότητας 6230) έχουν αλλοιωθεί από την άποψη της βιοποικιλότητας λόγω της διακοπής 
των παραδοσιακών χρήσεων γης με την ίδρυση του Πάρκου, ιδίως της νομαδικής εκτροφής προβά-
των, της περιοδικής καύσης των ανεπιθύμητων φυτών και της κοπής καυσόξυλων. Αυτή η αλλαγή έχει 
ως αποτέλεσμα την επικράτηση ανταγωνιστικών ειδών και, πάνω απ’ όλα, την εισβολή, σε ένα πρώτο 
στάδιο, του νανώδους αρκεύθου (χαμόκεδρο) (Juniperus communis ssp. nana). Η εγκατάσταση του 
αρκεύθου ανοίγει το δρόμο για την επέκταση της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), που 
είναι ένα σκιανθεκτικό είδος που εκμεταλλεύεται τη σκιά του αρκεύθου για να φυτρώσει, να επιβιώ-
σουν τα αρτίφυτρα στη σκιά και να ξεκινήσουν την ανάπτυξή τους. Η επέκταση των ξυλωδών φυτών 
απειλεί την ύπαρξη των λιβαδιών που αναπτύσσονται στα ανοίγματα του δάσους και την εξαφάνιση 
ορισμένων σπάνιων ενδημικών ποωδών ειδών που φύονται στην περιοχή. Χρειάστηκαν πολλές δε-
καετίες για να συμβούν, να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν αυτές οι αλλαγές. Αυτό οδήγησε στην 
πειραματική δοκιμή προδιαγεγραμένου πυρός και μηχανικής κοπής ως τεχνικές επεμβάσεις προς μί-
μηση των παλιών πρακτικών. Οι δοκιμές είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα τη σύσταση για εισαγωγή του 
προδιαγεγραμμένου πυρός και της βόσκησης προβάτων στις πρακτικές διαχείρισης ώστε να διατη-
ρηθεί αυτός ο τύπος οικοτόπου (Mantzanas et al. 2018) (Εικ. 5.3).

5.5.3.  Η πυρκαγιά του φοινικοδάσους της Πρέβελης στην Κρήτη

Η Πρέβελη είναι μια τοποθεσία στη νότια ακτή της Κρήτης, στο νομό Ρεθύμνου. Είναι γνωστή για 
το ιστορικό μοναστήρι της, τη λιμνοθάλασσα και την παραλία που βρίσκεται πιο χαμηλά  από το 
μοναστήρι και μία συστάδα φοινίκων που αναπτύσσεται πίσω από την παραλία. Η περιοχή είναι 
ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός. Ο φοίνικας στην Πρέβελη, που ονομάζεται Κρητικός 
φοίνικας ή φοίνικας του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti), είναι ενδημικός στην ανατολική πε-

Εικόνα 5.3: Προδιαγεγραμμένη καύση στο Εθνικό Πάρκο της Οίτης για τον έλεγχο της επέκτασης του αρκεύθου.
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ριοχή της Μεσογείου, με πολύ περιορισμένη εξάπλωση σε λίγες περιοχές που περιλαμβάνουν 
μερικά σημεία στη νότια Ελλάδα, λίγες τοποθεσίες στην Κρήτη και τα κοντινά νησιά, καθώς και 
ορισμένα μέρη στην Τουρκική ακτή.
Η μεγαλύτερη έκταση του φοινικοδάσους στην Πρέβελη κάηκε στις 22 Αυγούστου 2010 (Εικ. 
5.4). Οι δασοπυροσβεστικές δυνάμεις αποδείχθηκαν απροετοίμαστες και ανεπαρκείς για τον 
έλεγχο της πυρκαγιάς. Ένα σύστημα πυροπροστασίας που είχε εγκατασταθεί με κόστος 1,2 εκα-
τομμυρίων ευρώ δεν λειτούργησε. Μετά την πυρκαγιά έγινε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την 
καταστροφή και τα μέτρα μετά την πυρκαγιά που θα ήταν κατάλληλα, αλλά το τι μέτρα έπρεπε να 
ληφθούν για την αποκατάσταση. Σύντομα έγινε προφανές ότι δεν υπήρχε πραγματική γνώση του 
τι αναμένεται σχετικά με την αντίδραση του συγκεκριμένου είδους στην πυρκαγιά. Όμως, μέσα 
σε λίγους μήνες, έγινε εμφανές ότι τα καμένα δέντρα παρήγαγαν νέους βλαστούς, ενώ υπήρξε 
σημαντική αναγέννηση με νέα σπορόφυτα. Τελικά, τα μόνα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν 
για τα επόμενα δύο χρόνια είχαν να κάνουν με την αποφυγή της βόσκησης και του ποδοπατήμα-
τος των νέων φυταρίων. Τρία χρόνια αργότερα η περιοχή ήταν ξανά διαθέσιμη για τουριστικές 
επισκέψεις (Εικ. 5. 5).

Εικόνα 5.4: Το φοινικόδασος της Πρέβελης (αριστερά) δύο ημέρες μετά την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010 (δεξιά) 
(Φωτογραφίες: WWF Ελλάς / Δρ. Ευαγγελία Κορακάκη)

Εικόνα 5.5: Το φοινικόδασος Πρέβελη, πλήρως αναγεννημένο το 2015 (Photo credit: Stafpapa URL: https://commons.
wikimedia.org/wiki/user:Stafpapa, under Creative Commons License, source:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fa/ ΠΑΡΑΛΙΑ_ΠΡΕΒΕΛΗ.jpg ).
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5.5.4.  Το παράδειγμα της Ισπανικής ελάτης (Abies pinsapo)
Η Ισπανική ελάτη (Abies pinsapo) είναι επίσης γνωστή ως το μπλε Ισπανικό έλατο. Είναι είδος 
ενδημικό στην Ισπανία και το Μαρόκο και είναι το πιο ανθεκτικό στην ξηρασία από όλα τα έλατα. 
Η περιοχή που συναντάται είναι πολύ περιορισμένη με μόνο τρεις θύλακες στη νότια Ισπανία και 
δύο στο βόρειο Μαρόκο. Είναι ένα είδος που χαρακτηρίζεται ως ευάλωτο, έχει υποστεί έντονη 
ανθρωπογενή πίεση (Linares et al. 2011) και η διαχείρισή του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τα δάση 
A. pinsapo στη Sierra de las Nieves αναγνωρίστηκαν ως «απολιθώματα» (relict) από την UNESCO 
Biosphere Reserve το 1995 και στη συνέχεια, συμπεριλήφθηκαν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
για τους Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ) που προστατεύει τους τρεις βασικούς οικοτόπους στην Ισπανία 
(Αριανούτσου et al. 2012).
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί αρκετές απώλειες συστάδων του Ισπανικού 
ελάτου λόγω πυρκαγιών παρά το γεγονός ότι το είδος δεν είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο (Esteban et al. 
2010). Λόγω της ευαισθησίας του είδους, τα χαρακτηριστικά αναγέννησής του και η διατήρησή 
του έχουν προσελκύσει μεγάλη ερευνητική προσοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παράλληλα 
με μέτρα διατήρησης. Σήμερα, όλα τα δάση Ισπανικού ελάτου στην Ισπανία και το Μαρόκο κα-
λύπτονται από κάποια μορφή προστασίας, η οποία στοχεύει να τα προφυλάξει από αλόγιστη 
χρήση ή αξιοποίηση. Αυτά τα δάση τώρα ανακάμπτουν, μετά από χρόνια εντατικής βόσκησης 
και χρήσης της ξυλείας τους για κατασκευή, καυσόξυλα και κάρβουνα. Ωστόσο, αυτά τα «δάση-
απολιθώματα» σήμερα αντιμετωπίζουν τις νέες απειλές της κλιματικής αλλαγής, τον εμπρησμό 
και την εμφάνιση ασθενειών και προσβολών από έντομα (Esteban et al. 2010).
Στο πλαίσιο προστασίας από πυρκαγιές, οι Cortés-Molino et al. (2020) συνδύασαν πληροφορίες 
από εναέριο LIDAR και ημισφαιρικές εικόνες που λήφθηκαν στο πεδίο με το ForeStereo - μια 
συσκευή απογραφής δασών - για να εκτιμήσουν την ευπάθεια και να σχεδιάσουν στρατηγικές 
διατήρησης για την A. pinsapo με βάση τη χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη χωρική 
μεταβλητότητα της δομής του ανωρόφου. Αναγνώρισαν έξι μοντέλα καύσιμης ύλης στη μεγαλύ-
τερη έκταση της A. pinsapo (252 εκτάρια), την οποία εξέτασαν, και με βάση αυτά δημιούργησαν 
έναν χάρτη καύσιμης ύλης. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το λογισμικό FlamMap για σενάρια 
προσομοίωσης πυρκαγιάς με βάση τα μοντέλα καύσιμης ύλης, τη δομή των συστάδων και την 
τοπογραφία. Επιπλέον, ανέλυσαν τη δομή του ανωρόφου για να αξιολογήσουν την κατάσταση 
και την ευπάθειά της. Η αξιολόγησή τους έδειξε ότι υπάρχει μια νέα αναπτυσσόμενη συστάδα 
στον υπόροφο που αυξάνει την παρουσία των μοντέλων καύσιμης ύλης που μπορούν να δώσουν 
υψηλό ρυθμό εξάπλωσης πυρκαγιάς αυξάνοντας την πιθανότητα καταστροφής από πυρκαγιά 
(Cortés-Molino et al. 2020).
5.6.  Συμπέρασμα
Η διαχείριση των πυρκαγιών στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διατήρησης στενών ενδημικών 
τύπων οικοτόπων με περιορισμένη περιοχή κάλυψης είναι μια πολύ περίπλοκη εργασία που 
απαιτεί καλή κατανόηση της πυροοικολογίας του κάθε τύπου κατά περίπτωση, καθώς και καλή 
κατανόηση των αρχών της πυροπροστασίας. Η αποτελεσματική καταστολή των πυρκαγιών δεν 
είναι αρκετή. Όλες οι πτυχές που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ληφθέντα μέτρα μπορούν να εφαρμόζονται μακροπρόθε-
σμα, χωρίς αρνητικές παρενέργειες και ότι έχουν προβλεφθεί εγκαίρως συγκεκριμένες εναλλα-
κτικές λύσεις και έχουν ληφθεί μέτρα για την περίπτωση που μια αναπόφευκτη πυρκαγιά ή ένας 
άλλος φυσικός κίνδυνος, θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του συγκεκριμένου ΣΕΤΟ.
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6.1.  Εισαγωγή
Είναι αποδεκτό πλέον σήμερα, ότι η εντομοπανίδα αποτελεί τα τρία τέταρτα των ζωικών ειδών 
του πλανήτη που είναι γνωστά και έχουν περιγραφεί, και απαριθμεί περίπου έξι εκατομμύρια γνω-
στά είδη. Επιπρόσθετα, μέσα από την παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περίπου 300.000 
γνωστά είδη φυτών, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη βιομάζα στη Γη. Τα φυτά και 
τα έντομα συνυπάρχουν στη Γη για 400 εκατομμύρια χρόνια και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 
είναι το κλειδί για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και γενικότερα της βιόσφαιρας (Stam et 
al. 2014). Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι αμοιβαίες, όπως στην περίπτωση της εντομοφιλικής 
επικονίασης ή τις αμυντικές σχέσεις μεταξύ δέντρων και μυρμηγκιών (Bronstein et al. 2006). Οι 
αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι ανταγωνιστικές καθώς περίπου τα μισά είδη εντόμων που είναι 
γνωστά είναι φυτοφάγα δηλαδή καταναλώνουν διάφορα τμήματα των φυτών (φύλλα, βλαστούς, 
ρίζες, άνθη, καρπούς ή σπέρματα). Σε κάποιες περιπτώσεις, η δράση των εντόμων είναι επιλεκτι-
κή, με διαφορετική ένταση ανάλογα με το είδος. Στα δασικά οικοσυστήματα, οι προσβολές από 
εντομα σε φυτικά όργανα, έχει συνέπειες στα δέντρα τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
πληθυσμού. Είναι πραγματικότητα ότι εξάρσεις εντόμων μπορούν να μειώσουν την ανάπτυξη ή 
να νεκρώσουν τα άτομα/ δέντρα (Kanat et al. 2005), και η κατανάλωση αναπαραγωγικών δομών 
(γύρη, άνθη και σπέρματα) μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγική επιτυχία και συνεπώς 
την αναγέννηση ενός πληθυσμού (Boivin et al. 2019). Διαφορές μεταξύ των ειδών στην έκθεσή 
τους στην προσβολή από έντομα και την απώλεια μέρους των οργάνων τους μπορεί επίσης να 
επηρεάσει το βαθμό οικολογικής διαδοχής στις φυτοκοινωνίες (Strauss and Zangerl 2002). 
6.2.  Η έννοια της εντομολογικής απειλής στα δασικά οικοσυστήματα

6.2.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέντρων και φυτοφάγων εντόμων και οι οικοσυστημικές 
υπηρεσίες των δασών 

Τα δάση προσφέρουν ξυλεία, καυσόξυλα και μια μεγάλη ποικιλία δασικών προϊόντων. Έχουν 
επίσης προστατευτικό ρόλο ενάντια στη διάβρωση του εδάφους, στις κατολισθήσεις ενώ ταυτό-
χρονα βοηθούν στη διατήρηση του υδάτινου ισοζυγίου σε επίπεδο τοπίου και έχουν επισης ση-
μαντικό ρόλο αναψυχής. Επίσης, τα δάση αναμένεται να διαδραματίσουν ρυθμιστικό ρόλο στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη μέσα από τη δέσμευση του άνθρακα (στο οικοσύστημα και στα 
προϊόντα ξυλείας) και μέσω της αντικατάστασης των ορυκτών πόρων. Συνεπώς, η προσβολή των 
δασών (φυτοφαγία) από δασικά έντομα και οι συνέπειες στην φυτοϋγεία τους, επιδρώντας αρνη-
τικά (δυσμενώς) τόσο στις δραστηριότητες που ασκούνται από τον άνθρωπό εντός των δασικών 
περιοχών, όσο και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα δάση. Οι προσβολές 
από έντομα, οδηγούν τόσο σε οικονομικές απώλειες όσο σε απώλειες στην αξία των παροχών 
που σχετίζονται με μείωση στις οικολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες των δασών (Nageleisen 
et al. 2010). Στην Ευρώπη, την περίοδο 1950-2001, οι αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν 
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από φυτοφάγα έντομα, έφτασε το 8% της συνολικής ζημιάς που προκλήθηκε από διατάραξη 
των δασών (περίπου 2,88 εκατομ. m3 το χρόνο, για το διάστημα μεταξύ 1958 και 2001). Επίσης, 
στη Βόρειο Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια, μεγάλες εξάρσεις φλοιοφάγων εντόμων αποτελούν 
τη βασική αιτία για τη διατάραξη των δασών, ακόμη και από τις διαταράξεις και απώλειες που 
επιφέρουν στα δάση, τυφώνες, κυκλώνες και φωτιές, με μέσο κόστος να ξεπερνά τα $2 δισεκα-
τομμύρια (Αμερικάνικα δολάρια) (Grégoire et al. 2015). 
Τα έντομα που εξειδικεύονται στα αναπαραγωγικά μέρη των δέντρων μπορούν να μειώσουν 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας σπερμάτων καλλωπιστικών φυτών, αναδασώσεων και 
σποροπαραγωγικών κήπων, καθώς και επιλεγμένων δασικών πληθυσμών (Boivin and Auger-
Rozenberg 2016). Υπάρχει επίσης ρίσκο στην υγεία του ανθρώπου και των οικόσιτων ζώων που 
σχετίζονται με την επέκταση και εξάπλωση εντόμων (π.χ. πιτιοκάμπια) σε δάση (Moneo et al. 2015). 

6.2.2.  Προσδιορισμός του ρίσκου που σχετίζεται με τα φυτοφάγα έντομα στα δάση 

Η αρνητική επίδραση των φυτοφάγων εντόμων για τα δάση διακρίνεται από συνδυασμό 
παραμέτρων που αφορούν τον κινδύνο, την τρωτότητα των δασικών πληθυσμών, καθώς και 
τις οικολογικές και κοινωνικοικονομικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις των 
εντόμων στα δασικά οικοσυστήματα (Εικ. 6.1).

Ως κίνδυνος (hazard) ορίζεται από την παρουσία πληθυσμών εντόμων σε περιορισμένη εξάπλω-
ση (ενδημική φάση) που πιθανόν να δείξει σταδιακή ή απότομη αύξηση πληθυσμού (επιδημική 
φάση) σαν αντίδραση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. αφθονία πόρων, κλιματικές συνθή-
κες, ξηρασία, διατάραξη). Κίνδυνος μπορεί επίσης να οριστεί από την πιθανότητα προσβολής 
από ένα ή περισσότερα εξωτικά είδη εντόμων. Ανάλυση του κινδύνου προσβολής από έντομα 
μπορεί να γίνει με χαρτογράφηση: i) περιοχών με πιθανή παρουσία μέσω μοντέλων οικολογικών 
και κλιματικών θώκων, ii) περιοχών με την παρουσία γνωστών μέσα από παρατηρήσεις και παρα-
κολούθηση εγκατεστημένων πληθυσμών ή iii) αλλαγή στις περιοχές εξάπλωσης μέσα από παρα-
τηρήσεις και μοντέλα φυσικής ή υποβοηθούμενης επέκτασης. Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται 
στη γνώση για την εξάπλωση και αφθονία των ειδών εντόμων και των επιπτώσεών τους στα δέ-
ντρα (π.χ. θνησιμότητα, ξηράνσεις, απώλεια αύξησης) και στα δασικά οικοσυστήματα. Εντούτοις, 
εργασίες υποστηρίζουν ότι στη διαμόρφωση της δυναμικής των πληθυσμών των εντόμων, θα 
πρέπει να διερευνόνται και οι διαδικασίες προσαρμογής των πληθυσμών αυτών, το οικολογικό 
τους αντίκτυπο σε νέες εποικισμένες περιοχές και ο ρόλος των βιοτικών αλληλεπιδράσεων (π.χ. 

Εικόνα 6.1: Προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης του κινδύνου και των επιπτώσεων στα δάση, από τις προσβολές από 
έντομα
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φυσικοί εχθροί) (Liebhold and Tobin 2008). Η ολοκλήρωση και η επικαιροποίηση καταλόγων με 
ξενικά είδη (Roques et al. 2009), η ανάπτυξη εργαλείων για το γρήγορο εντοπισμό και την πρό-
βλεψη πιθανής εισβλητικότητας σε ιθαγενείς περιοχές (Mansfi eld et al. 2019), και εργαλεία για 
τον εντοπισμό και την ανίχνευση διαδρομών εισβολής ξενικών ειδών εντόμων είναι σημαντικές 
προσεγγίσεις για τον εντοπισμό βιολογικών κινδύνων που σχετίζονται με την εισβλητικότητα των 
ειδών (Hulme et al. 2008).
Η τρωτότητα (vulnerability) είναι η αλλαγή στο βαθμό στον οποίο τα δέντρα ελκύουν τα έντομα 
και στην ικανότητα των εντόμων να προσβάλουν αυτά τα δέντρα. Σχετίζεται αρχικά με το βαθμό/ 
στάδιο καρποφορίας, αποφύλλωσης, ξήρανσης και θνησιμότητας των δέντρων. Η τρωτότητα 
των δασικών συστάδων στα φυτοφάγα έντομα συνήθως σχετίζεται με το μέγεθος των δέντρων, 
τη δομή της συστάδας και τη σύνθεση των ειδών, αλλά και στην εγγύτητα των συστάδων σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Τέτοια χαρακτηριστικά επηρεάζουν άμεσα τη δημογραφικότητα 
των εντόμων και την ένταση των ζημιών στα δέντρα. Ετερογενείς συστάδες, με αυξημένη ποικι-
λότητα δασικών ειδών μπορούν για παράδειγμα να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα των φυτεμέ-
νων δέντρων σε προσβολές εντόμων σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες μέσα από τη συσχέτιση 
μεταξύ ειδών-στόχος και ειδών- μη-στόχος των εντόμων (Jactel and Brockerhoff  2007). Επιπλέον, 
η τρωτότητα εξαρτάται από την παρουσία παραγόντων προδιάθεσης σε επιθέσεις εντόμων που 
γενικά θεωρούνται στρεσσογόνοι παράγοντες για ένα δέντρο. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 
είναι βιοτικοί (παράσιτα, παθογόνοι οργανισμοί, ανταγωνισμός) και αβιοτικοί (ξηρασία, κύματα 
καύσωνα, φωτιές) ή συνδυασμός των δύο (Manion 1981, Jactel et al. 2012).
Η πρόκληση (challenge) σχετίζεται με τις συνέπειες της ζημιάς από προσβολή εντόμων με τα 
επίπεδα της οικονομίας (δενδρώδη είδη με εμπορική αξιά), την οικολογία (ποικιλότητα και λει-
τουργίες του οικοσυστήματος) και την υγεία (μετάδοση παθογόνων οργανισμών σε δέντρα και 
είδη επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου). Οι προκλήσεις που σχετίζονται με φυτοφάγα έντομα 
στα δάση είναι η οικονομική ή η οικολογική σημασία για τα είδη ή τα δέντρα που δέχονται την 
προσβολή, η έκταση της ζημιάς που δημιουργείται από τα έντομα ή η πιθανότητα εντομοφιλικής 
μεταφοράς υψηλά προβληματικών παθογόνων οργανισμών (π.χ. ο νηματώδης του ξύλου των 
πεύκων). Τέτοιες προκλήσεις αφορούν τις επιπτώσεις σε οικοσυστημικές υπηρεσίες του δάσους 
όπως η παροχή δασικού αναπαραγωγικού υλικού ή ξυλείας, η αξία της φυσικής κληρονομίας και 
η οικολογική σημασία των δασών, καθώς επίσης και ζητήματα ανθρώπινης υγείας, αναψυχής, 
αστικών και περιαστικών περιοχών. Θέματα πρόκλησης μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από 
την ανάμειξη διαχειριστών δασών, δικτύων παρατήρησης και παρακολούθησης, δημαρχίων και 
υπηρεσιών υγείας. Η ικανότητα ανάπτυξης εργαλείων (βιολογικών ή φιλικών στο περιβάλλον) για 
τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων και για τη λήψη και στήριξη αποφάσεων επίσης ορίζουν 
αυτά τα θέματα. 
6.3.  Αλληλεπιδράσεις φυτοφάγων εντόμων – δέντρων και κλιματική αλλαγ
Αλλαγές στο αβιοτικό περιβάλλον είναι πιθανό να επηρεάσουν άμεσα πολλά χαρακτηριστικά και 
γνωρίσματα των πληθυσμών των δασικών δέντρων (π.χ. φαινολογία, παραγωγή σπερμάτων, ανά-
πτυξη, θνησιμότητα). Άμεση επίδραση του κλίματος επίσης αναμένεται στα φυτοφάγα έντομα των 
οποίων η επιβίωση, η αναπαραγωγή, η διασπορά και η εξάπλωση σχετίζονται άμεσα με τις επικρα-
τούσες συνθήκες θερμοκρασίας και τα κατακριμνήσματα (π.χ. βροχή, ομίχλη, χιόνι, υγρασία κλπ) 
(Bale et al. 2002). Επιπρόσθετα, υπάρχει έμμεση επιρροή του περιβάλλοντος στους πληθυσμούς 
των εντόμων, μέσω της μεταβολής της υγείας των δέντρων αλλά και μέσω αντίδρασης των αντα-
γωνιστών εντόμων, διαμεσολαβητών ή φυσικών εχθρών στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Τέλος, 
αβιοτικές αλλαγές μπορούν έμμεσα να επηρεάσουν τους πληθυσμούς των δέντρων μέσω των 
άμεσων επιδράσεων που έχουν στην αφθονία και εξάπλωση φυτοφάγων εντόμων. Είναι προφα-
νές ότι διαδοχικά επεισόδια ξηρασίας μπορούν άμεσα να περιορίσουν την επιβίωση των δέντρων 
μέσω μη αναστρέψιμων φυσιολογικών εναλλαγών (Allen et al. 2010), ή έμμεσα όταν αυτές οι συν-
θήκες αποδυναμώνουν τα δέντρα μειώνοντας την ικανότητά τους να αντιστέκονται σε φλοιοφάγα 
σκαθάρια, δηλαδή ομάδα εντόμων που τρέφονται με το φλοίωμα του ξενιστή (δευτερογενής προ-
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σβολή). Οι πιέσεις αυτές περιορίζουν την ανθεκτικότητα των δέντρων, με αποτέλεσμα τη νέκρω-
σή τους (ξήρανση) πριν την επανεμφάνιση ευνοϊκών συνθήκών για την ανάκαμψή τους (Manion 
1981). Οι συνθήκες ξηρασίας μπορουν επίσης να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στις διατρο-
φικές απαιτήσεις και στην ποιότητα των δέντρων (π.χ. περιεχόμενο νερό, υδατάνθρακες, άζωτο) 
και μπορεί να προκαλέσουν τη σύνθεση πολυμερών ανταγωνιστικών στη φυτοφαγία, ειδικά στα 
φύλλα (Jactel et al. 2012). Στην Ισπανία, σημαντική διατάραξη στο δυναμικό του πληθυσμού φυ-
τοφάγων εντόμων φαίνεται να σχετίζεται με τις επιδράσεις της ξηρασίας που καταγράφηκαν στο 
είδος Quercus ilex (πουρνάρι) (Carnicer et al. 2011). 
Η κλιματική αλλαγή επιδρά καταλυτικά στα χωρικά και χρονικά μοτίβα διαειδικών αλληλεπι-
δράσεων (μεταξύ διαφορετικών οργανισμών), αφού παρατηρούνται φαινολογικές αποκλίσεις 
μεταξύ εντόμων και των φυτών – ξενιστών τους, με δυνητικά ισχυρές συνέπειες στον πληθυσμό 
(Singer and Parmesan 2010). Είναι χαρακτηριστικό, ότι πολλά δασικά φυτοφάγα έντομα προσβά-
λουν τα φυτά – ξενιστές τους, μόνο στη διάρκεια συγκεκριμένων ευάλωτων περίοδων που συχνά 
είναι αποτέλεσμα δραστικών αλλαγών στο αβιοτικό περιβάλλον (Rouault et al. 2006). Διαδοχικά 
επεισόδια ξηρασίας μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη φυσιολογία και την επιβίωση των δέ-
ντρων (Allen et al. 2010), ή έμμεσα όταν ψηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερη ανθεκτικότητα 
των δέντρων πυροδοτούν σοβαρές εξάρσεις προσβολών από δασικά εντόμα (Durand-Gillmann 
et al. 2014). Παρόλα αυτά, η αλληλοεξάρτηση μεταξύ κλίματος, βιοτικών παραγόντων και της 
δυναμικής των δέντρων παραμένει περίπλοκο να προβλεφθεί. Αλλαγές που προκαλούνται από 
την ξηρασία στη διατροφική ποιότητα των δέντρων (νερό, υδατάνθρακες, άζωτο) ή στους αμυ-
ντικούς μηχανισμούς των δέντρων μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη και τις ζημιές από 
παράσιτα (Jactel et al. 2012). Ακραία επεισόδια ξηρασίας μπορούν ακόμα να σχετίζονται άμεσα 
με την κατάρρευση πληθυσμών εντόμων σε μεγάλη κλίμακα, ή ακόμη να επηρεάζουν αρνητικά 
τη φυσιολογία των δέντρων και να μειώνουν την αποδοτικότητα των μηχανισμών αντοχής τους 
έναντι παθογόνων οργανισμών και παρασίτων (McIntyre et al. 1996). Η οικολογία της φωτιάς 
παρέχει ενδιαφέροντα παραδείγματα για την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ δέ-
ντρων, βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Εξάρσεις φλοιοφάγων εντόμων και δασικών πυρ-
καγιών έχουν αυξηθεί από κοινού σε ένταση και σοβαρότητα, τις τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ, 
εγείροντας ανησυχίες για τις πιθανές μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (Simard et al. 2011). Εξάρ-
σεις φλοιοφάγων εντόμων μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ενεργών πυρκαγιών κόμης λόγω 
των αυξημένων ποσοτήτων νεκρής οργανικής ύλης που δημιουργούν. Εντούτοις, οι Simard et 
al. (2011) εισηγήθηκαν ότι ο κίνδυνος ενεργών πυρκαγιών κόμης μπορεί να μην αλλάξει βραχυ-
πρόθεσμα αλλά μάλλον μπορεί να αυξηθεί τις δεκαετίες που ακολουθούν μια έξαρση. Επομένως, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα φλοιοφάγα έντομα πιθανόν να επηρεάζουν έμμεσα τα μη 
προσβεβλημένα δέντρα μέσα από τον αυξημένο επακόλουθο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. 
Αυτό ξεκάθαρα υποδηλώνει την ανάγκη για συσχέτιση του αβιοτικού περιβάλλοντος, των βιο-
τικών αλληλεπιδράσεων και της υγείας των δέντρων. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα σε σχέση 
με ενδημικούς οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση αφού η αύξηση της θερμοκρασίας θεω-
ρείται κύρια απειλή για τα είδη με περιορισμένη εξάπλωση λόγω της συρρίκνωσης της περιοχής 
εξάπλωσης των ενδιαιτημάτων τους. 
6.4.  Αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέντρων, εντόμων και κλίματος στην περιοχή της Μεσογείο
Η λεκάνη της Μεσογείου αποτέλεσε κύριο καταφύγιο στη διάρκεια των παγετώδων περίοδων και 
τώρα θεωρείται «θερμό σημείο» (hot spot) τόσο όσον αφορά τη χλωρίδα όσο και την πανίδα, σε 
διαειδικό και ενδοειδικό επίπεδο (Lefèvre and Fady 2016). Υπάρχουν περίπου 201 είδη ξυλωδών 
φυτών, 100 είδη δέντρων (σε σύγκριση με τα 30 είδη που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε 
μια έκταση 4 φορές μεγαλύτερη) και υψηλά επίπεδα ενδημισμού (60%, Quézel and Médail 2003). 
Τα φυτοφάγα δασικά έντομα επίσης έχουν υψηλά επίπεδα ποικιλότητας και ενδημισμού στη λεκά-
νη της Μεσογείου. Αυτή η ποικιλότητα μπορεί να ερμηνευθεί ως το αποτέλεσμα της ποικιλότητας 
και του ενδημισμού αριθμού διαφορετικών ειδών δέντρων, στην ποικιλία των ενδιαιτημάτων που 
υπάρχουν για τα είδη των εντόμων σε ένα και μόνο δέντρο και η διαφοροποίηση που υπάρχει 
(σχηματίζεται) σε επίπεδο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών των εντόμων, ειδικά όσων παρου-
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σιάζουν εξειδίκευση (Boivin and Auger-Rozenberg 2016). Τα Μεσογειακά δάση βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μεταβολής του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που επιφέρει 
στα χερσαία οικοσυστήματα λόγω της αυξημένης συχνότητας και έντασης των διαταραχών που 
δέχονται (φωτιές, ξηρασία, αστικοποίηση και κατακερματισμός), σε σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊ-
κά δασικά οικοσυστήματα (Lefèvre and Fady 2016). Οι κοινότητες των Μεσογειακών φυτοφάγων 
εντόμων φαίνεται ότι ήδη επηρεάζονται από την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, εντούτοις, η 
παγκόσμια αλλαγή και οι επιπτώσεις της στις αλληλεπιδράσεις δέντρου – εντόμου είναι λιγότε-
ρο καταγεγραμμένες στις Μεσογειακές περιοχές απ’ ότι στις εύκρατες ή βόρειες περιοχές. Είναι 
επίσης δύκολο, αν όχι κι επικίνδυνο, να γίνει παραλληλισμός παρατηρήσεων που γίνονται στις 
βόρειες περιοχές με τις νότιες περιοχές. Για παράδειγμα, αύξηση της θερμοκρασίας σε εύκρατες 
και βόρειες ζώνες αναμένονται να είναι ευνοϊκές για τα έντομα που αναπτύσσονται και επιβιώ-
νουν τον χειμώνα, ενώ το κατώφλι μέγιστων θερμοκρασιών που επιφέρουν θάνατο, μπορεί να 
επιτευχθεί πιο γρήγορα στις περιοχές της Μεσογείου (Lieutier and Paine 2016). Οι επιπτώσεις της 
αύξησης του CO2 στην αύξηση των δέντρων είναι συνήθως θετικές στις εύκρατες και βόρειες πε-
ριοχές, αλλά είναι ιδιαίτερα αρνητικές για κάποια είδη δέντρων στη Μεσόγειο λόγω περιορισμών 
στο νερό (Nageleisen et al. 2010). Και αυτό είναι πιθανό να επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο, δια-
φορετικές ομάδες φυτοφάγων εντόμων. Για παράδειγμα, τα φυλλοφάγα έντομα, μπορεί να επη-
ρεάζονται αρνητικά από τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στα φυτά-ξενιστές καθώς 
γενικά ψάχνουν καλής ποιότητας φύλλα, σε αντίθεση με τα φλοιοφάγα έντομα που προτιμούν 
δέντρα με εξασθενημένη άμυνα ως αποτέλεσμα διαδοχικών επεισοδίων ξηρασίας (Jactel et al. 
2012). Αυξημένες θερμοκρασίες και συχνή ξηρασία αναμένονται να μετατρέψουν τα νοτιότερα 
και ηπειρωτικά μέρη της Ευρώπης λιγότερο κατάλληλα για είδη ευαίσθητα στη θερμότητα/ ζέστη, 
το οποίο είναι πιθανό όχι μόνο να οδηγήσει σε μετατόπιση των ορίων εξάπλωσης προς το βορρά, 
αλλά επίσης να συρρικνώσει και την εξάπλωσή τους (Netherer and Schopf 2010). Με βάση τα πιο 
πάνω είναι προφανές ότι χρειάζονται να γίνουν πολλοί σχεδιασμοί ουτώς ώστε να είναι δυνατό να 
γίνουν μακρυπρόθεσμες προβλέψεις για τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του κλίματος τόσο στα 
έντομα όσο και στα δέντρα των ευαίσθητων Μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων.
6.5.  Θηρευτές σπερμάτων και φλοιοφάγα έντομα, δύο δυνητικά σημαντικές απειλές για 

δασικούς οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση 
Οι θηρευτές σπερμάτων και τα φλοιοφάγα έντομα επηρεάζουν άμεσα την επιβίωση των δέντρων 
σε εμβρυικό και ενήλικο στάδιο, αντίστοιχα. Οι δημογραφικές και εξελικτικές συνέπειες των δια-
τροφικών τους συνηθειών, στους οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση διαφέρουν από τις πε-
ρισσότερες μορφές φυτοφαγίας που συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα απλά την κατανάλωση μέρος 
των ιστών μεμονομένων φυτών. 

6.5.1.  Θηρευτές που καταναλώνουν σπέρματα πριν τη διασπορά

Γενικά χαρακτηριστικά: Η διάκριση γίνεται μεταξύ θηρευτών σπερμάτων πριν τη διασπορά που 
τρέφονται με αναπαραγωγικά μέρη δέντρων (ώριμα και ανώριμα άνθη, γύρη, καρπούς, κώ-
νους και σπέρματα) όσο αυτά παραμένουν στο μητρικό φυτό, και θηρευτών σπερμάτων μετά 
τη διασπορά που τρέφονται με αναπαραγωγικά μέρη των φυτών αφού διασπαρούν. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι μεγάλη συγκέντρωση σπερμάτων πριν τη διασπορά τους, τείνει να ευνοεί την 
εξειδίκευση στους θηρευτές προ-διασποράς, σε αντίθεση με τους θηρευτές σπερμάτων μετά τη 
διασπορά τους, που συχνά χαρακτηρίζονται από κοινές και γενικές συνήθειες/ στρατηγικές για 
αναζήτηση ενός σχετικά ασήμαντου και διάσπαρτου πόρου (σπέρματα) που συχνά είναι χαμηλής 
πυκνότητας. Τα έντομα θεωρούνται οι πιο σημαντικοί θηρευτές αναπαραγωγικών δομών στην 
προ-διασποράς φάση ανάπτυξης των σπερμάτων (Crawley 2014). Απώλειες σπερμάτων λόγω 
εντόμων, όπως μυρμήγκια, σιταρόψειρες (weevils) ή βρουχίδια (bruchids), μπορούν επίσης να 
φτάσουν σε σημαντικά επίπεδα και στη μετα-διασποράς φάση (van Klinken and White 2014). 
Ζημιές και επιπτώσεις: Στην περίπτωση των κωνοφόρων, οι θηρευτές σπερμάτων προ-διασποράς 
επηρεάζουν την αναπαραγωγή των δέντρων με δύο αθροιστικούς τρόπους. Αρχικά, η ικανότητα 
των εντόμων να τρέφονται με τους καρπούς/ κώνους (δομικά στοιχεία των φυτών τα οποία πε-
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ριλαμβάνουν τα σπέρματα) μειώνει τα αποθέματα σπερμάτων που είναι διαθέσιμα για φύτρωση 
και επηρεάζει τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των αρτιβλάστων (Lesieur et al. 2014), ενώ σε ένα 
δεύετρο επίπεδο η κατανάλωση του εμβρύου κάνει τη φύτρωση των σπερμάτων αδύνατη. Πέ-
ραν από την άμεση κατανάλωση σπερμάτων, επιθέσεις εντόμων μπορούν επίσης να έχουν σαν 
αποτέλεσμα σειρά άλλων αρνητικών φαινομένων, όπως την απόρριψη των ανατομικών εκείνων 
χαρακτηριστικών του καρπού που φέρουν τα σπέρματα ή την επιλεκτική απόρριψη των υπόλοι-
πων σπερμάτων (Meyer et al. 2014), τη μείωση της απελευθέρωσης και/ή διασποράς των σπερ-
μάτων λόγω ρητίνης ή λόγω ένωσης των σπερμάτων με τα καρπικά λέπια λόγω προσβολής από 
έντομα (Lesieur et al. 2014), την εισβολή παθογόνων οργανισμών στα δέντρα (Luchi et al. 2012) 
κ.ά. Σημαντικές ανησυχίες προκύπτουν για τις πιθανές επιπτώσεις των θηρευτών των σπερμά-
των στα κινδυνεύοντα δενδρώδη είδη με χαμηλή επιτυχία στη φυσική αναγέννηση (Guido and 
Roques 1996). Παρόμοιες ανησυχίες υπάρχουν και για τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα έντομα 
στην προσαρμογή των φυσικών δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή καθώς και 
στις στρατηγικές προσαρμογής όπως η υποβοηθούμενη μετανάστευση και οι επιπτώσεις στην 
αλλαγή της παραγωγικότητας των σπερμάτων. Τα προγράμματα αναδασώσεων και δασώσεων 
εκτάσεων, απαιτούν υψηλής ποιότητας σπέρματα από επιλεγμένους γενότυπους, για τους οποί-
ους η εγκατάσταση και η διατήρηση υψηλής παραγωγής σπερμάτων βασίζεται στη χαμηλή αντο-
χή στην καταστροφή των κώνων και των σπερμάτων.
Επιλογές διαχείρισης σε οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση: Η προστασία των καρπών/ κώ-
νων και των σπερμάτων από τα έντομα είναι γενικά ένας δύσκολος στόχος, ειδικά όσον αφο-
ρά ενδημικούς οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση. Αυτό οφείλεται αφενός στις συνήθειες 
πολλών θηρευτών σπερμάτων να αποθέτουν (γεννούν) τα αυγά τους μέσα στο άνθος προφυ-
λάσσοντάς τα (cryptic internal feeding habits), κάνοντας έτσι την ανίχνευση και τον έλεγχό τους 
δύσκολο, και αφετέρου στη χωρική ετερογένεια των κώνων σε επίπεδο δέντρων και συστάδων. 
Εντούτοις, οι προ-διασποράς θηρευτές σπερμάτων δύναται να ελεγχθούν εντός σποροπαρα-
γωγικών κήπων και συστάδων δέντρων που παρέχουν σπέρματα ή καρπούς για τροφή, και που 
χαρακτηρίζονται τόσο από κάποια χαρακτηριστικά ενός αγρο-οικοσυστήματος αλλά και ενός 
δασικού οικοσυστήματος. Αυτό κάνει πιο σύνθετη την υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Οι διαχειριστές σποροπαραγωγικών κήπων, υιοθετούν 
ολοκληρωμένα μέτρα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (integrated pest management – IPM) 
με στόχο το συνδυασμο τόσο άμεσων (π.χ. θεραπείες με χρήση εντομοκτόνων) και έμμεσων 
(π.χ. χρήση φυσικών –βιολογικών εχθρών) τεχνικών για τη διατήρηση των πληθυσμών κάτω 
από ένα επιθυμητό επίπεδο στο οποίο δεν επιφέρουν οικονομικό αντίκτυπο στους σκοπούς 
της παραγωγής, αλλά τέτοιες τεχνικές είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν σε προστατευό-
μενες περιοχές ειδικά όσον αφορά ενδημικούς οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση. Στους 
σποροπαραγωγικoύς κήπους, η προφύλαξη παραμένει η πιο καλά εφαρμόσιμη πρακτική δια-
χείρισης θηρευτών σπερμάτων, καθώς μπορεί να επηρεάσει την πυκνότητα των εντόμων και να 
εμποδίσει την αύξηση του πληθυσμού τους. Η συγκομιδή όλων των κώνων ή των καρπών είναι 
αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των τοπικών πληθυσμών των θηρευτών σπερμάτων 
(Turgeon et al. 1994). Εναλλακτικά, η καταστροφή των κώνων ή των καρπών που δεν συλλέγο-
νται, και πέφτουν στο χώμα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του διαχειμασμού των πληθυσμών 
πολλών επιβλαβών εντόμων. Τέτοιες τακτικές προφύλαξης είναι πιθανό να αποτρέψουν το σχη-
ματισμό τοπικών εξάρσεων μέσω ενίσχυσης των πληθυσμών των εντόμων από διαχειμάζοντα 
άτομα προηγούμενου έτους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαχείριση (καταπο-
λέμηση) ειδών εντόμων που παρουσιάζουν παρατεταμένη διάπαυση στο στάδιο ωρίμανσής 
τους σε τέλεια άτομα, για αρκετά χρόνια, και αυτό κάνει τις προσβολές των νέων συστάδων να 
γίνεται μόνο μέσω μετανάστευσης από τις γειτονικές περιοχές. Επίσης, περιορισμός της τοπι-
κής ενίσχυσης πληθυσμών επιβλαβών ατόμων, μπορεί να επιτευχθεί με την απομάκρυνση των 
δέντρων-ξενιστών εντός μιας ακτίνας περιμετρικά του σποροπαραγωγικού κήπου. Αυτό όπου 
είναι δυνατό να εφαρμοστεί, μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό εμπόδιο για τη μεταφορά/ με-
τάδοση θηρευτών σπερμάτων, που θα οδηγήσει στην απώλεια σπερμάτων από έντομα. Τέλος, 
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προσεκτική επιθεώρηση των σπορομερίδων που συλλέγονται μπορεί να αποτρέψει ή να περι-
ορίσει τη διασπορά των εντόμων, σε μεγάλες αποστάσεις, σε περιφερειακή κλίμακα, σε άλλες 
χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου ή και παρά πέρα.

6.5.2.  Φλοιοφάγα έντομα

Γενικά χαρακτηριστικά: Συνήθως μετά από επαναλαμβανόμενες ξηρασίες και κύματα καύσωνα 
καταγράφονται μειώσεις στον πληθυσμό των δέντρων. Εντούτοις, η ανθεκτικότητα που παρου-
σιάζουν μεμονωμένα άτομα (δέντρα), τους επιτρέπει να επιβιώσουν και να ευημερήσουν με 
την επιστροφή και πάλι ευνοϊκών συνθηκών. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανθεκτικό-
τητα είναι η παρουσία ή η απουσία βιοτικών επιβλαβών απειλών όπως τα φλοιοφάγα έντομα 
(Durand-Gillmann et al. 2014). Τα φλοιοφάγα έντομα τρέφονται με καμβιακούς ιστούς νεκρών 
και/ή πρόσφατα τραυματισμένων δέντρων, καθώς επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις με καμ-
βιακούς ιστούς υγειών δέντρων με ισχυρές άμυνες. Τα ενήλικα φλοιοφάγα έντομα εποικίζουν 
τα δέντρα-ξενιστές μέσα από τη διάνοιξη μιας τρύπας εισόδου στο φλοιό. Τα θηλυκά ανοίγουν 
(δημιουργούν) στοά δίπλα από το κάμβιο όπου αφήνουν τα αυγά τους, ενώ τα πλήρως αναπτυγ-
μένα άτομα δημιουργούν τις δικές τους στοές για να τρέφονται από το φλοίωμα. Στα κωνωφόρα 
δέντρα οι αμυντικοί μηχανισμοί ενάντια σε προσβολές από φλοιοφάγα έντομα, διακρίνονται σε 
σύστημα ρητινοφόρων αγωγών (ποικίλου μεγέθους και αριθμού) μέσω των οποίων διακινείται 
τοξική ρητίνη και στη σύνθεση και έκκριση αμυντικών χημικών ουσιών στα σημεία εισόδου των 
εντόμων. Η πιθανότητα επιβίωσης των δέντρων από προσβολές φλοιοφάγων εντόμων είναι στε-
νά συσχετισμένη τόσο με την ικανότητα των δέντρων να ενεργοποιούν τους αμυντικούς μηχανι-
σμούς όσο και με την αφθονία των φλοιοφάγων εντόμων. Στρεσσογόνοι παράγοντες που αποδυ-
ναμώνουν τις άμυνες των δέντρων συχνά σχετίζονται με επιδημίες φλοιοφάγων εντόμων (Marini 
et al. 2012). Η ξηρασία αυξάνει την ευαισθησία των δέντρων σε προσβολές εντόμων και προκαλεί 
αλλαγές στη φυσιολογία των δέντρων (Netherer et al. 2015). Τα φλοιοφάγα έντομα διακρίνονται 
από κινητικότητα, έτσι οι πληθυσμοί τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις μεταξύ καταστάσεων, 
κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται σε χαμηλές πυκνότητες, νεκρώνοντας μόνο μερικά εξασθε-
νημένα δέντρα εντός της συστάδας, συμβάλοντας όμως στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για 
εμφάνιση μιας υψηλής ποικιλίας σαπροξυλικών οργανισμών (σκανθαριών). Θα πρέπει να σημει-
ώθει, ότι σε καταστάσεις επιδημίας οι φλοιοφάγοι οργανισμοί, μπορεί να φτάσουν σε πολύ ψηλές 
πυκνότητες, προκαλώντας εκτεταμένα επίπεδα θνησιμότητας σε δέντρα τόσο σε κλίμακα συ-
στάδας όσο και τοπίου (Kausrud et al. 2011). Σήμερα, μέσα από την εκτεταμένη έρευνα υπάρχει 
σχετικά ικανοποιητική γνώση όσον αφορά τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι επιδημίες εντόμων 
σε μεμονωμένα δέντρα και/ή σε δασικούς πληθυσμούς. Εντούτοις, παρά την υφιστάμενη έρευνα 
υπάρχει κενό όσον αφορά την εξειδικευμένη μελέτη για οργανισμούς (είδη εντόμων) που σχε-
τίζονται με προσβολές σε ενδημικά είδη που συγκροτούν διακριτούς δασικούς σχηματισμούς. 
Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει το ρίσκο πρόκλησης καταστροφής στη λεκάνη της Με-
σογείου και της βορειότερης μετακίνησης κάποιων ειδών σε εύκρατες περιοχές. Οι κύκλοι ζωής 
των Μεσογειακών φλοιοφάγων εντόμων παρουσιάζουν διάφορους ρυθμούς αναπαραγόμενων 
ατόμων και/ή αριθμών γενεών σε ένα χρόνο, αλλά και διαφοροποίηση ως προς τις τροφικές συ-
νήθειες (Lieutier et al. 2016).
Ζημιές και επιπτώσεις: Στη διάρκεια επιδημιών, τα φλοιοφάγα έντομα γενικά προσβάλουν δέντρα 
μέσα από ξαφνικές και μαζικές επιθέσεις, με δυσμενείς επιδράσεις στη βιωσιμότητα των δέντρων. 
Τα προσβεβλημένα δέντρα μπορεί αρχικά να μην δείξουν συγκεκριμένα συμπτώματα, αλλά το 
φύλλωμα τους γίνεται κίτρινο την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, μετά κοκκινίζει και τε-
λικά μαραίνεται τελείως. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στα κωνωφόρα μπορούν να παρατηρηθούν 
μαζικές πτώσεις πράσινων βελόνων (Lieutier et al. 2016). Επίσης, υπάρχουν οι περιπτώσεις που 
μετά τις καλοκαιρινές και φθινοπωρινές επιθέσεις, τα προσβεβλημένα δέντρα μπορεί να διατη-
ρήσουν το πράσινο φύλλωμά τους στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα και τα πρώτα 
συμπτώματα να εμφανιστούν την επόμενη άνοιξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιθέσεις μπορεί 
να γίνουν αντιληπτές μήνες μετά, λόγω απουσίας συμπτωμάτων στο φύλλωμα και έτσι δεν είναι 
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δυνατή η αναγνώριση των προσβεβλημένων δέντρων. Παρόλα αυτά, τα προσβεβλημένα δέντρα 
πεθαίνουν μέσα σε λίγους μήνες. Οι προσβολές από έντομα αλλάζουν τη λειτουργικότητα των 
ιστών του κορμού (κάμβιο και φλοίωμα), οι οποίοι ξηραίνονται και πεθαίνουν μέσα σε λίγους 
μήνες. Η θνησιμότητα των δέντρων γενικά είναι επακόλουθο της εξάντλησης των αμυντικών 
μηχανισμών των δέντρων από προσβολές μυκήτων και εντόμων, και πιθανόν σχετίζεται και με 
άλλους παράγοντες όπως τα είδη των μυκήτων (Lieutier et al. 2009). Επιδημίες φλοιοφάγων εντό-
μων συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα εκτενείς ζημιές, τόσο άμεσα μέσα από το θάνατο των φυτών 
και έμμεσα μέσα από την οικονομική μείωση της ποιότητας της ξυλείας λόγω αποχρωματισμού 
του ξύλου από συμβιώτες μύκητες (symbiotic blue -staining fungi). Κάποια είδη μεταφέρουν πα-
θογόνους μύκητες σε υγιή δέντρα. Σοβαρές εξάρσεις σκαθαριών που προσβάλουν πεύκα (π.χ. 
Dendroctonus ponderosae) μπορεί να οδηγήσουν μέχρι σε 90% θνησιμότητα στα δέντρα όπως 
παρατηρήθηκε στη Βόρεια Αμερική (Harvey et al. 2014) και σε Ευρωπαϊκά δάση (Kausrud et al. 
2011). Γι’ αυτό τα φλοιοφάγα σκαθάρια θεωρούνται σημαντικός παράγοντας διατάραξης σε δα-
σικές περιοχές παγκοσμίως, επηρεάζοντας κρίσιμες διεργασίες δασικής δυναμικής και δασικές 
υπηρεσίες με σημαντικά συνεπάγοντα κοινωνικά ζητήματα (Weed et al. 2013, Morris et al. 2018). 
Επιλογές διαχείρισης σε οικότοπους με περιορισμένη εξάπλωση: Η διαχείριση πληθυσμών φλοιοφά-
γων εντόμων περιλαμβάνει δύο προσεγγίσεις που βασίζονται στην παρακολούθηση των δασι-
κών συστάδων για το γρήγορο εντοπισμό προσβολών και για τον έλεγχο νέων προσβολών των 
δέντρων. Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών διαχείρισης των φλοιοφάγων εντόμων σε φυσι-
κές και προστατευόμενες περιοχές ποικίλει σημαντικά ανάλογα με το αν υλοποιούνται εγκαίρως 
και σταθερά ειδικά αν ο στόχος είναι η πρόβλεψη επιδημικών φάσεων. Η ταχεία αναγνώριση πρό-
σφατα προσβεβλημένων δέντρων είναι σημαντική για τη μέγιστη και αποτελεσματική διαχείριση 
πριν την έξαρση. Φυτοϋγειονομική έρευνα, μια με δύο φορές το χρόνο, για την αξιολόγηση της 
υγείας των δασών και της ζημιάς που προκαλείται από φλοιοφάγα έντομα είναι το πρώτο βήμα 
για λήψη αποφάσεων για στρατηγικές διαχείρισης. Τέτοια έρευνα πρέπει να υλοποιείται από εκ-
παιδευμένο προσωπικό σε συνεργασία με εντομολόγους και επιστημονικά ινστιτούτα, με στόχο 
τον έλεγχο της αρχικής προσβολής για την αποφυγή σοβαρότερης ζημιάς. Πιο συγκεκριμένα, πα-
ρακολούθηση πρέπει να υλοποιείται σε ταχεία αύξηση της αφθονίας του πληθυσμού ενός είδους 
φλοιοφάγου εντόμου ή μετά από κλιματικά φαινόμενα που είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέ-
σουν εξάρσεις. Επιπρόσθετες δράσεις ελέγχου βασίζονται στην αξιολόγηση της παρουσίας και 
της πυκνότητας του πληθυσμού φλοιοφάγων εντόμων, χρησιμοποιώντας παγίδες εμποτισμένες 
με υλικά προσέλκυσης. Τέτοια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στη λήψη 
αποφάσεων για τον έλεγχο σε ευαίσθητες περιοχές εάν ο μέσος όρος εντόμων ανά παγίδα μπορεί 
να συσχετιστεί με τη ζημιά π.χ. προσβεβλημένα κυβικά μέτρα ή νεκρωμένα δέντρα (Wermelinger 
2004). Αποτελεσματικές τεχνικές παγίδευσης μπορεί να παρέχουν εκτιμήσεις χωρο-χρονικής δια-
κύμανσης στην πυκνότητα πληθυσμού φλοιοφάγων εντόμων. Οι παγίδες μπορεί να εμποτιστούν 
με συγκεκριμένες φερομόνες προσέλκυσης των πιο κοινών ειδών φλοιοφάγων εντόμων (βλέπε 
www.pherobase.com), ή με πτητικές ουσίες των ξενιστών (κυρίως α-πινήνη και αιθανόλη) αν οι 
φερομόνες δεν είναι διαθέσιμες. 
Στρατηγικές ελέγχου των πληθυσμών φλοιοφάγων εντόμων σε φυσικά δάση μπορεί να είναι έμ-
μεσες και άμεσες. Έμμεσες προοπτικές ελέγχου αρχικά βασίζονται σε δασοκομικές τακτικές δια-
χείρισης που περιλαμβάνουν καθαρισμούς, αραιώσεις και κλαδέματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
στην αειφόρο υγεία των δασών και στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις προσβολές από φλοι-
οφάγα έντομα και άλλες διαταράξεις. Επιπλέον, όλες οι δασοκομικές πρακτικές που μειώνουν 
την υπέρμετρη πυκνότητα των δέντρων πιθανόν να μειώνουν την τρωτότητα μεμονωμένων δέ-
ντρων, συστάδων και δασών μέσα από την ενδυνάμωση μηχανισμών ανθεκτικότητας σε έντομα 
(Fettig and Hilszczanski 2015). Εντούτοις, οι δασοκομικές επεμβάσεις (π.χ. αραιώσεις και καλλι-
εργητικές τακτικές) πρέπει να υλοποιούνται το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη για να μειώνεται το 
ρίσκο προσβολών στη διάρκεια του καλοκαιριού. Όταν οι υλοτομημένοι κορμοί δεν μπορούν 
να απομακρυνθούν από το δάσος, θα πρέπει να αποφλοιώνονται, συμβάλοντας έτσι καταλυτικά 
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ως προς την πρόληψη έξαρσης προσβολών από φλοιοφάγα έντομα. Οι άμεσες επιλογές ελέγχου 
κυρίως βασίζονται στην απομάκρυνση (υλοτομία) προσβεβλημένων δέντρων στο αρχικό στά-
διο προσβολής τους, ώστε με την υλοτομία και απομάκρυνσή τους να επιτυγχάνεται η θανάτω-
ση των εντόμων πριν την ενηλικίωση. Εάν είναι οικονομικά δυνατό, μετακίνηση των κομμένων 
κορμών σε μύλους επιτρέπει τη θανάτωση εντόμων στη διάρκεια της επεξεργασίας. Εναλλακτι-
κά, τα κομμένα δέντρα πρέπει να καούν ή να αποφλοιωθούν επί τόπου (Fettig and Hilszczanski 
2015). Η αποτελεσματικότητα της υλοτομίας αυτής εξαρτάται από τη χρονική στιγμή ανάλογα 
με τη φαινολογία και τη βιολογία του είδους-στόχος φλοιοφάγου εντόμου. Η αποφλοίωση των 
δέντρων μετά την εμφάνιση των ενήλικων εντόμων μπορεί να είναι άσκοπη και δυσμενής για 
τους θηρευτές φλοιοφάγων εντόμων, οι οποίοι συνήθως εμφανίζονται μεταγενέστερα του θη-
ράματος. Η κατάλληλη περίοδος για τις επεμβάσεις αυτές πρέπει να είναι στη διάρκεια της ανά-
πτυξης των προνύμφων, αφού τα θηλυκά άτομα έχουν ήδη αποθέσει τα αυγά τους. Θα πρέπει 
να σημειωθεί βέβαια ότι, σε φυσικά δάση, τα νεκρά ή ξηρά δέντρα πιθανόν να αποτελούν χώρο 
αναπαραγωγής για τους φυσικούς εχθρούς των φλοιοφάγων εντόμων. Επιπρόσθετα, διεγερτι-
κές χημικές ουσίες (π.χ. σημειοχημικές ουσίες, φερομόνες προσέλκυσης ή πτητικές ουσίες) μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν φλοιοφάγα έντομα σε συσκευές παγίδευσης. 
Απλά τέτοιες μαζικές μέθοδοι ελέγχου μπορεί να επηρεάσουν την πυκνότητα του πληθυσμού 
ενός εντόμου μόνο με συγκεκριμένη ποσότητα φερομόνης, που συνήθως επιτυγχάνονται και 
υψηλοί αριθμοί παγίδευσης (αρκετές χιλιάδες έντομα ανά παγίδα και ανά εποχή). Οι ουσίες που 
προσελκύουν έντομα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε μεμονωμένα δέντρα ή σε μικρές 
ομάδες δέντρων ή κορμών για να ευνοήσουν και να συγκεντρώσουν τις επιθέσεις εντόμων (σε 
επιλεγμένα σημεία). Τα δέντρα – παγίδες πρέπει να έχουν το «δόλωμα» κάθετα στο βλαστό, ου-
τώς ώστε να αυξάνεται η προσέλκυση εντόμων και μετά να απομακρύνονται/ αποκόπτονται ή 
να αποφλοιώνονται.
6.6.  Συμπερασματικά
Ένα σημαντικό συμπέρασμα που εξάγεται από το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι ότι η αλληλε-
ξάρτηση μεταξύ των παραμέτρων εκείνων που επιδρούν στην παγκόσμια μεταβολή του περι-
βάλλοντος, των οικολογικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών των δέντρων και των πληθυ-
σμών των δασικών εντόμων, επιδρούν έτσι ώστε να συμβάλουν σε σημαντικούς περιορισμούς 
στην πρόβλεψη. Αυτοί προκύπτουν από διαφορετικές κατευθύνσεις (ευνοικές/ δυσμενείς 
επιδράσεις) και από τα αναμενόμενα επίπεδα (άμεσες/ έμμεσες επιπτώσεις) αλληλεξάρτησης, 
μια πολυ-τροφική διάσταση στην οποία άλλοι συμμετέχοντες (θηρευτές, ανταγωνιστές, συμβί-
ωσης-ουδετερότητας) μπορούν να διαμορφώσουν αλληλεπιδράσεις εντόμων – δέντρων και 
σημαντική ποικιλότητα στην ανταπόκριση των ξενιστών, φυτοφάγων εντόμων και σχετιζόμε-
νων κοινοτήτων με την περιβαλλοντική αλλαγή. Επιπρόσθετα, από τη σκοπιά του εντομολογι-
κού ρίσκου στα δάση, η παγκόσμια αλλαγή και οι πρακτικές διαχείρισης των δασών μπορούν 
να παίξουν και οι δύο σημαντικό ρόλο. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή επίδρα καταλυτικά ως 
προς την εμφάνιση κινδύνων (π.χ. εξάρσεις επιβλαβών οργανισμών, διάδοση εισβλητικών ει-
δών, υψηλή συχνότητα καταιγίδων) και στην ευπάθεια των δασών (π.χ. στρες σχετικό με το 
νερό μειώνει την αντίσταση στα έντομα). Η διαχείριση των δασών θα συμβάλει θετικά ως προς 
την ευπάθεια των δασών (π.χ. αραιώσεις για τη βελτίωση της ζωτικότητας και συνεπώς την 
αντίσταση των δέντρων σε παράσιτα) και τις επιπτώσεις λόγω εντόμων (π.χ. μείωση του όγκου 
του ιστάμενου όγκου ξυλείας μέσα από την μικρότερη περιφορά των συστάδων στην καλιερ-
γητική τους μορφή). 
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7.1. Εισαγωγή
Στις μέρες μας λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης και της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού έχουν 
προκύψει σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν παρατη-
ρηθεί είναι η καταστροφή βιοτόπων, η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας, η ρύπανση των χερ-
σαίων και των υδάτινων πόρων, οι συγκρούσεις στις χρήσεις γης και η καταστροφή της πολι-
τισμικής κληρονομιάς (Οικονόμου κ.ά. 2015). Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι μέσα από διάφορα 
(ερευνητικά) προγράμματα και δράσεις που αναπτύσσονται, υπάρχουν πολλά οφέλη τόσο για 
τις γειτνιάζουσες περιοχές όσο και για την κοινωνία, γενικότερα. Σε γενικές γραμμές μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η προστασία ενός οικοτόπου είναι ένας από τους βασικούς λόγους και στό-
χους σε διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα, έχουν εξέχουσα σημαντικότητα, όχι μόνο για τις 
γειτνιάζουσες περιοχές στις οποίες υλοποιούνται, αλλά και για την κοινωνία, γενικότερα. Βέβαια, 
δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η κατασκευή αναπτυξιακών και/ή ενεργειακών 
έργων αποτελούν μια δύσκολη διαδικασία καθώς εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (π.χ. οι-
κονομικούς, νομικούς, διοικητικούς), ενώ γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη και αβέβαιη όταν τα εν 
λόγω έργα επηρεάζουν πολιτισμικά περιβάλλοντα και εμπλέκουν τοπικές κοινωνίες (Πούλιος και 
Αραμπατζής 2015). 
Ο αύξων ρυθμός πολυπλοκότητας στο σχεδιασμό και εφαρμογή θεσμοθετημένων παρεμβάσεων 
στο περιβάλλον έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη επιστημονικής βιβλιογραφίας με επίκεντρο την 
οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων που απορρέουν από τις παρεμβάσεις (βλέπε Fisher et al. 
2008). Παρόλο που είναι αντιληπτό ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα ανθρω-
ποκεντρικής ευημερίας, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες τοπικών παρεμβάσεων δεν είναι πάντα 
άμεσα αντιληπτές στους εμπλεκόμενους φορείς. Η συστηματική ανάλυση και η το-δυνατόν πο-
σοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων εξωγενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον είναι χρή-
σιμη στη διαμόρφωση πολιτικών αειφόρου ανάπτυξής αλλά και στην επιμόρφωση των εμπλεκο-
μένων φορέων με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνεργασίας τους. 
Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τα οφέλη και ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των περι-
βαλλοντικών έργων στις γειτνιάζουσες περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους και σε ολό-
κληρη την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη μπορούν να εστιαστούν στις ακόλουθες κατη-
γορίες: (i) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, (ii) Ενεργή εμπλοκή των κοινοτήτων, (iii) Εμπλοκή 
εθελοντών, (iv) Περιορισμός καταστροφικών δραστηριοτήτων, και τέλος (v) Αειφόρος ανάπτυξη 
και πράσινη οικονομία. Αυτές οι κατηγορίες περιγράφονται, επεξηγούνται και συζητούνται πε-
ραιτέρω σε αυτό το κεφάλαιο.

7.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Σήμερα ένα από τα βασικότερα αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης θεωρείται η έλλειψη 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ατόμων, όπως και οι λανθασμένες πεποιθήσεις ως προς τις 
ατομικές και συλλογικές ευθύνες. Η έλλειψη εκπαίδευσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερη ως προς 
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τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες σε περιπτώσεις όπου οι τοπικές κοινότητες φέρονται 
να επιδιώκουν άμεσα προβλεπόμενα οφέλη αδυνατώντας να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον στις μέρες μας έχουμε περάσει από την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (Φλογαΐτη 2011). Για να συμ-
μετέχουν οι πολίτες σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η εκπαίδευσή τους σχετικά με το θέμα. Η 
απόκτηση της οικολογικής συνείδησης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την επίσημη εκπαιδευτική 
διαδικασία αλλά και με τη βοήθεια εκλαϊκευμένων κειμένων, που είναι πιο προσιτά στον αναγνώ-
στη (Μοδέστου 2018). Η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί τα άτομα στην απόκτηση γνώσεων 
για την κατανόηση εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, 
ώστε να αντιληφθούν το ρόλο και την ευθύνη των ιδίων αλλά και των διαφόρων φορέων στη 
δημιουργία και στην επίλυση αυτών των προβλημάτων (Οικονόμου κ.ά. 2015). Επίσης, ένα μέσο 
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα 
είναι τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια. Τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια αποσκοπούν στην μάθηση 
μέσα από ένα παιγνιώδες περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια έχουν 
αποδειχθεί ότι προκαλούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσω της εξερεύνησης, του πει-
ραματισμού, του ανταγωνισμού και της συνεργασίας. Επίσης, υποστηρίζουν τη μάθηση λόγω της 
αυξημένης οπτικοποίησης ενώ ο παίκτης αναπτύσσει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και 
κριτική σκέψη, έτσι ώστε να τον οδηγήσουν σε κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα (Νάρη 2018). Εί-
ναι επιτακτική ανάγκη, πλέον, μια κοινωνία να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου 
να ενισχυθεί η εκπαίδευση και η ενημέρωση του ευρύ κοινού, αποβλέποντας σε μια καλύτερη 
σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ ατόμου-περιβάλλοντος.
7.3. Ενεργή εμπλοκή των κοινοτήτων
Η ουσιαστική και ενεργός συμμετοχή των κοινοτήτων γύρω από τις οποίες υλοποιούνται περιβαλ-
λοντικά έργα θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη, βέβαιη και δεδομένη. Μέσω της δημόσιας συμμέ-
τοχης ο στόχος είναι η εμπλοκή των πολιτών κατά τις δράσεις διαμόρφωσης της ατζέντας, της λή-
ψης αποφάσεων και του σχηματισμού των πολιτικών, των οργανισμών και των θεσμών που είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών (Δεληγιάννη 2018). Ο βαθμός συμμετοχής του 
κοινού σε μια συμμετοχική διαδικασία, βέβαια, μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον βαθμό ελέγ-
χου που έχει στην πληροφορία, τη διαδικασία λήψης απόφασης και την εφαρμογή της (Στρατηγέα 
2015). Η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης, που τους αφορούν άμε-
σα ή έμμεσα, συνιστά στοιχείο εκδημοκρατισμού της ίδιας της διοικητικής διαδικασίας, που δεν 
εκτυλίσσεται πέρα και πάνω από τον πολίτη, αλλά με αυτόν (Μακρυδημήτρης και Πραβίτα 2012). 
Πρέπει να υπογραμμιστεί, βέβαια, ότι συναντώνται περιπτώσεις όπου ο βαθμός συμμετοχής μπο-
ρεί να ποικίλλει από μηδενικός (οι συμμετέχοντες είναι παθητικοί ακροατές των αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί, δηλαδή απλώς ενημερώνονται για αυτές) έως απόλυτος, δίνοντας στους συμμετέ-
χοντες την πλήρη πρωτοβουλία της όλης διαδικασίας, παρέχοντάς τους δηλαδή ολοκληρωτικό 
έλεγχο της πρόσβασης στην πληροφορία, της διαδικασίας λήψης απόφασης και της εφαρμογής 
της (Στρατηγέα 2015). Στο ανώτερο επίπεδο, έχουμε περάσει στην ενίσχυση των πολιτών και των 
ομάδων συμφερόντων, που αποτελούν και τους άμεσους αποδέκτες αυτών των αποφάσεων. Η 
συμμετοχή δηλαδή συνεπάγεται τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των πολιτών και των τοπικών 
κοινωνιών να καθορίζουν τα προβλήματα που τους αφορούν (προτεραιότητες) και τις λύσεις τους, 
να παίρνουν, με άλλα λόγια, τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους (Στρατηγέα 2015). Επο-
μένως, πρέπει να επιδιώκεται και να προωθείται η συμμετοχή των κοινοτήτων, προκειμένου να 
έχουν ενεργό εμπλοκή στα τεκταινόμενα στη περιοχής τους, παρά να είναι απλοί θεατές τόσο στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται, όσο και στις δράσεις στις οποίες, εν τέλει, υλοποιούνται.
7.4. Εμπλοκή εθελοντών
Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντι-
κά προγράμματα. Μια σχετική έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί εμπέδωσαν το πνεύμα του εθε-
λοντισμού ως ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, απέκτησαν ειδικές τεχνικές 
γνώσεις καλλωπισμού του περιβάλλοντος, ανέπτυξαν κουλτούρα συνεργασίας και συλλογικότη-
τας με όλα τα μέρη της εκπαιδευτικής κοινότητας (συναδέλφους-γονείς-μαθητές), ενώ σε κοινω-
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νικό και επαγγελματικό επίπεδο έγιναν πιο εξωστρεφείς προς την τοπική κοινωνία, βελτίωσαν 
τις διδακτικές τους τεχνικές και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Κολοβός 2019). Γίνεται κατανοητή η 
σημασία του εθελοντισμού και πολύ περισσότερο των προτύπων που μπορούν να διαδραματί-
σουν κάποια άτομα όπως για παράδειγμα οι δάσκαλοι. Πολύ περισσότερο, τονίζεται, για ακόμα 
μια φορά, η στενή σχέση και σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης-ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης-
δράσης γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως και με ποιον τρόπο μπορούν να «δημιουργη-
θούν» και να εμπλακούν οι εθελοντές σε παρόμοια προγράμματα. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας 
από τους σταθερούς στόχους της μιας κοινωνίας, η οποία είναι συντεταγμένη με την προσπάθεια 
προώθησης της περιβαλλοντικής κουλτούρας και της ενίσχυσης της σχέσης και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος.
7.5. Περιορισμός καταστροφικών δραστηριοτήτων
Η ανθρωπογενής δραστηριότητα στους οικοτόπους αυξάνει τον κίνδυνο διατήρησης και διάσω-
σης τους. Οι πυρκαγιές, οι λαθροϋλοτομίες, η συλλογή σπάνιων φυτών από τους επισκέπτες, η 
ρύπανση των νερών (Λαζαρίδου 2009), η υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, η έλ-
λειψη φιλικής προς το περιβάλλον συνείδησης (Χαραλάμπους και Τζιώρτζη 2017), οι απορρίψεις 
σκουπιδιών, η λαθροθηρία, η συνεχής οικοδομική ανάπτυξη, η ανεξέλικτη βόσκηση και χρήση 
φυτοφαρμάκων στη γεωργία, το αυξημένο οδικό δίκτυο και η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας 
οδηγούν τις περιοχές αυτές στην καταστροφή (Μάντζιπας 2015). Επομένως, είναι απαραίτητη η 
χάραξη μιας νέας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και η οποία πρέπει ως κύριο στόχο να έχει 
τη διατήρηση και βελτίωση των τύπων οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας, τη διατήρηση 
και βελτίωση της ποιότητας νερού και εδάφους, παράλληλα με την αποτροπή επιβλαβών δρα-
στηριοτήτων για τους οικότοπους.
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στις ανθρώπινες κοινω-
νίες και στις παραγωγικές δραστηριότητες. Εάν, για παράδειγμα, σταματούσε ξαφνικά η παρα-
γωγή ενέργειας από το περιβάλλον, τότε το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας δεν θα ήταν εφικτή (NEF 2011). Παρομοίως, οποιεσδήποτε καταστροφικές δραστηριότητες 
στο περιβάλλον επιφέρουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η WWF σε συνεργασία με την 
Global Trade Analysis Project και την Natural Capital Project διατείνονται ότι εάν δεν αντιστραφεί 
η καταστροφή του περιβάλλοντος, θα υπάρχουν τρομερές επιπτώσεις στη παγκόμια οικονομία, 
οι οποίες υπολογίζονται σε αρκετά τρισεκατομμύρια δολαρίων (Global Futures 2020). Σχετικά 
με το συγκεκριμένο θέμα, σε διεθνές επίπεδο, ο FAO έχει εκδώσει συγκεκριμένες κατευθυντή-
ριες οδηγίες για τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων [environmental impact 
assessments (EIA)] για όλα τα έργα περιβαλλοντικής φύσεως, προκειμένου να αποφευχθούν πι-
θανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον (FAO 2011). Παρομοίως, η Ευρωπαική Ένωση έχει 
εκδόσει παρόμοιες οδηγίες, προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο λογική χρήση τόσο των δημο-
σίων όσο και των ιδιωτικών πόρων (European Commission 2017). Η διεθνής βιβλιογραφία πα-
ρέχει πληθώρα στοιχείων για το υπέρογκο κόστος πυρκαγιών (βλέπε Ramachandran 2002) και 
το ύψος των δημόσιων δαπανών που σκοπέυουν στην αποτροπή τους (βλέπε Amacher et al. 
2005). Στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Μεσογείου η συνολική έκταση που καίγεται ανά 
χρόνο έχει διπλασιαστεί κατά την περίοδο 1970-2014 (Varela et al. 2014). Σύμφωνα με στοιχεία 
του Τμήματος Δασών το κόστος αποκατάστασης πυρκαγιών στις πιο πρόσφατες πυρκαγιές στην 
Κύπρο κυμάνθηκε από €453 ανά εκτάριο (περιοχή Σαΐττά, 2007) εώς €1149 ανά εκτάριο (περιοχή 
Αργάκας, 2016). Ανάλογα, το κόστος δυσφήμισης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού λόγω 
λαθροθηρίας είναι ιδιαίτερα ψηλό τόσο άμεσα, αφού ενδέχεται να επισύρει σημαντικά πρόστιμα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως έμμεσα, λόγω της μείωσης της τουριστικής ροής από 
συνειδητοποιημένους τουρίστες (Orountiotis et al. 2011).
7.6. Αειφόρος ανάπτυξη και πράσινη οικονομία
Οι ανθρωπογενείς πιέσεις υποβαθμίζουν το οικοσύστημα και δημιουργούν σημαντικά περιβαλ-
λοντικά προβλήματα. Στην περίπτωση των δασών αυτό οδηγεί στην βαθμιαία απώλεια δασικής 
έκτασης μέσω μετατροπής και (καθαρής) αποψίλωσης. Υπάρχουν παραδείγματα, π.χ. το φυσικό 
περιβάλλον των Πρεσπών, το εθνικό πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα, τα οποία απειλούνται από δρα-
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στηριότητες όπως η λαθροθηρία, η λαθραλιεία και η παράνομη υλοτομία. Αυτές έχουν ως αποτέ-
λεσμα την εξαφάνιση διαφόρων ειδών πουλιών και τη συνεχή μείωση πληθυσμών σπάνιων ζώων 
(Ντόβα και Τσουρή 2008), ενώ δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οποιoδήποτε έργα 
προστασίας ή ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική οικονομία.
Εκ πρώτης όψης η οικονομική δραστηριότητα φαίνεται ασύμβατη με την προστασία του περι-
βάλλοντος. Άλλες φορές, προσπάθειες μέσων λύσεων προσκρούουν στη διελκυστίνδα νομοθε-
τικών πιέσεων και επιχειρηματικού ακτιβισμού (Margules and Sarkar 2007). Στην πραγματικότη-
τα όλες οι οικολογικές λειτουργίες (ecosystem functions) ενός δάσους αποτελούν οικονομικές 
λειτουργίες (Pearce 2001), ωστόσο βασικές λειτουργίες του δάσους δεν αποτελούν προϊόν δια-
πραγμάτευσης σε ανοιχτή αγορά και άρα είναι δύσκολο να καθοριστεί η χρηματική τους αξία, εκ 
των προτέρων. Σε αυτό το πλαίσιο η μετατροπή (καταστροφή), παρά η διατήρηση, του δάσους 
φαντάζει η πιο προσοδοφόρα επιλογή. Οι αρνητικές επιπτώσεις όμως από την απώλεια δασών, 
όπως π.χ. η μείωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ή του βαθμού αντιπλημμυρικής προστασί-
ας που παρέχουν, επιφέρουν πραγματικό κόστος, πολλές φορές στην ίδια την κοινότητα που την 
προκαλεί, το οποίο μόνο εκ των υστέρων γίνεται τόσο κατανοητό όσο και απευκταίο. 
Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι αφ’ ενός να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος ενός πάρκου/ 
μιας περιοχής ιδιαίτερου κάλλους/ ενδιαφέροντος προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης για 
τους επισκέπτες (Φιλιππάκης 2017) και αφετέρου να επιτευχθεί ένας τρόπος συνύπαρξης των 
οικολογικών πρωτοβουλιών και δράσεων με δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, 
η αλιεία και ο τουρισμός (Ντόβα και Τσουρή 2008). Μετά από χρόνια οικονομικής ανάπτυξης σε 
βάρος του περιβάλλοντος και της έξαρσης των δραματικών επιπτώσεων αυτής, όπως η απώλεια 
ολόκληρων ειδών χλωρίδας και πανίδας αλλά και η υποβάθμιση τόπων, ξεκίνησε μια προσπά-
θεια ανάσχεσης αυτών των δυσμενών συνεπειών (Κίτσος 2019). Έτσι, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο 
πάνω, η σωστή και χρηστή διαχείριση των θεμάτων που αφορούν έναν οικότοπο θα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο μελέτης και προσοχής τόσο από το κεντρικό κράτος, αλλά και από όλους 
τους φορείς (π.χ. κοινότητες, οργανώσεις, εθελοντές), οι οποίοι έχουν άμεσο και/ή έμμεσο ενδι-
αφέρον για τις συγκεκριμένες περιοχές και την προστασία τους. Τονίζεται ότι η άμεση εμπλοκή 
των τοπικών κοινοτήτων, κατόπιν ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους είναι ιδιαίτερα αναγκαία. 
Αφενός, η διελκυστίνδα νομοθετικών πιέσεων και επιχειρηματικού ακτιβισμού θα πρέπει να αρ-
θεί στα μέτρα ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου και αφετέρου η εφαρμογή των μέτρων που εξαρ-
τώνται από τις δράσεις των τοπικών κοινωνιών θα πρέπει να διασφαλιστεί. Η συν-διαμόρφωση 
ενός κοινού πλαισίου δράσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψιν τις έννοιες της συλλογικής 
και ατομικής ευθύνης, υπό την έννοια ότι δεν είναι εφικτό οι τοπικές κοινωνίες να επωμιστούν 
αποκλειστικά την ευθύνη της διατήρησης ενός οικότοπου τα έμμεσα οφέλη του οποία διαχέο-
νται σε ολόκληρη την οικονομία της χώρας. 
Η ανάπτυξή της πράσινης οικονομίας, με άμεσα ρευστοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, 
μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχειρηματικής δραστηριότητας και προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Η μεθοδευμένη και συνεχής προστασία ενός οικοσυστήματος είναι εύ-
λογο να ευνοήσει τη δημιουργία ενός αγροτουριστικού ρεύματος, το οποίο αποτελεί μέσο οικο-
νομικής ανάπτυξης. Μέσω της πράσινης οικονομίας δίνεται η ευκαιρία στις διάφορες περιοχές να 
επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη περιορίζοντας την μείωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
αξιοποιώντας ένα σύνολο μέτρων όπως φόροι, επιχορηγήσεις, εμπορικά σχέδια και εθελοντικές 
προσεγγίσεις (Γερονάτσιος 2017). Επιπρόσθετα, στην πράσινη οικονομία, η αύξηση των εισοδη-
μάτων όπως και η εργασία που ενισχύονται από τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, εκμεταλ-
λεύονται την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, καθώς επίσης αποτρέπουν την καταστροφή 
της βιοποικιλότητας και των οικολογικών συστημάτων (Βαβουλίδης 2017). Η πράσινη ανάπτυξη, 
ενώ συμβάλει στην τοπική και ευρύτερη οικονομία διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη του οι-
κοσυστήματος επειδή ακριβώς γι’ αυτήν αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό απόθεμα. Τυχόν κατα-
στροφή του οικοσυστήματος αναιρεί την έννοια της ανάπτυξης καθώς το κύριο περιουσιακό 
στοιχείο που δημιουργεί τις μελλοντικές ροές καταστρέφεται. Στην Κύπρο υπάρχει πολύ μεγάλο 
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περιθώριο ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει μέσα από συ-
ντονισμένες προσπάθειες και δράσεις τόσο στο κεντρικό επίπεδο, όσο και στο τοπικό επίπεδο.
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8.1.  Το περιορισμένης εξάπλωσης ενδημικό είδος Cedrus brevifolia

Cedrus brevifolia (Hook. f.) A. Henry (κέδρος ο βραχύφυλλος) είναι ένα ενδημικό κωνοφόρο είδος 
της Κύπρου, αντιπρόσωπος της οικογένειας Pinaceae (Meikle, 1977). Η ταξινομική τοποθέτηση 
του είδους είναι η εξής (Euro+Med 2006 - 2020): 

Άθροισμα: Tracheophyta (τραχειόφυτα)
Υποάθροισμα: Spermatophyta (σπερματόφυτα)
Κλάση: Gymnospermae (γυμνόσπερμα)
Υποκλάση: Coniferae (κωνοφόρα)
Τάξη: Pinales 
Οικογένεια: Pinaceae
Υποοικογένεια: Abietoideae
Γένος: Cedrus 

Ανήκει στο γένος Cedrus, το οποίο είναι ένα από τα έντεκα ευρέως αποδεκτά γένη της οικογένειας 
Pinaceae (Farjón 2001), με ευρεία αλλά ασυνεχή εξάπλωση στον παλαιό κόσμο κατά τη διάρκεια 
της τεταρτογενής περιόδου, και με ασυνεχή γεωγραφική κατανομή στην περιοχή της Μεσογείου 
και τα δυτικά Ιμαλάια (Farjón 1990, 2001, Pons 1998). Το γένος αντιπροσωπεύεται από τέσσερα 
πολύ συγγενικά είδη, των οποίων η σημερινή φυσική γεωγραφική εξάπλωση περιορίζεται στα 
Ιμαλάια για το είδος Cedrus deodara (κέδρος των Ιμαλαΐων), σε Λίβανο, Συρία και Τουρκία για το 
είδος Cedrus libani (κέδρος του Λιβάνου), σε Μαρόκκο και Αλγερία για το είδος Cedrus atlantica 
(κέδρος του Άτλαντα) και στην Κύπρο για το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος ο βραχύφυλλος) 
(Debazac 1964, Vidakovic 1991). Το γονιδίωμα του κέδρου είναι σχετικά μεγάλο και εκτιμάται ότι 
το μέγεθός του φτάνει τα 32,6±0,6 pg ανά 2C ή 15,7 X 109 ζεύγη βάσεων (bp) ανά 1C. Η σύνθεσή 
του υπολογίζεται ότι αποτελείται κατά 40,7% από G/C και ο διπλοειδής χρωμοσωμικός αριθμός 
του βρέθηκε να είναι 2n=2X=24 (Bou Dagher-Kharrat et al. 2001).
Το C. brevifolia χαρακτηρίζεται ως αειθαλή, κωνωφόρο, ρητινοφόρο δέντρο, που μπορεί να φτάσει 
σε ύψος τα 30 μέτρα (Εικ. 8.1). Η κόμη του είναι αρχικά πυραμιδοειδής και αργότερα γίνεται πλατιά 
με χαρακτηριστική οριζόντια διακλάδωση (Meikle 1977). Οι βελόνες του είδους, έχουν μέγεθος 15 
x 1,5-2 mm και είναι σπειροειδώς τοποθετημένες στα μακροκλάδια ενώ είναι σε δέσμες στα βραχυ-
κλάδια (Τσιντίδης κ.ά. 2007). Τα άτομα του γένους Cedrus μπορεί να είναι μόνοικα ή δίοικα, χαρα-
κτηριστικό το οποίο μεταβάλετε ακόμη και στα ίδια τα άτομα του κάθε είδους, χρόνο με το χρόνο 
(Krouchi et al. 2004), κάτι που ισχύει και για το είδος C. brevifolia (Τσιντίδης κ.ά. 2002, Παττίχης και 
Κυριάκου 2013). Οι αρσενικοί κώνοι είναι κυλινδρικοί, ωχροκαστανοί, τοποθετημένοι στις κορυφές 
των νεαρών βλαστών (Εικ. 8.2) και ελευθερώνουν τη γύρη το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο). 
Οι θηλυκοί κώνοι (Εικ. 8.2) είναι ερυθροί και ωριμάζουν από τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο, 
δύο χρόνια μετά τη γονιμοποίηση (Pijut 2000). Οι ώριμοι κώνοι (Εικ. 8.2) είναι τεφροκαστανοί, βα-
ρελοειδείς, μεγέθους 8 x 5 cm και κάθε καρπικό λέπι υποστηρίζει δύο σπέρματα. Τα σπέρματα είναι 
καφέ, με αχλαδοειδές σχήμα και εξοπλισμένα με πτερύγια (Meikle 1977, Τσιντίδης κ.ά. 2002). 

Cedrus brevifolia Cedrosetum brevifoliae)
Ηρώ Κουζάληa, Νικόλας–Γιώργος Ηλιάδηςb

aΠανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (res.ki@frederick.ac.cy)
bΠανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (res.en@frederick.ac.cy)
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Παρόλο που το C. brevifolia αποτελεί ξεχωριστό είδος του γένους Cedrus και είναι ένα από τα τέσ-
σερα είδη κέδρου που απαντώνται σήμερα στον πλανήτη μας, η φυλογενετική του προέλευση 
παραμένει ένα ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη. Μελέτες σχετικά με τα μορφολογικά και ανατομι-
κά χαρακτηριστικά των βελόνων του ειδών του γένους Cedrus, υποστηρίζουν ότι το C. brevifolia 
διατηρεί τον πιο αρχέγονο τύπο βελόνας σε σχέση με τα άλλα τρία είδη (Jasińska et al. 2013), 
καταλήγοντας να υποστηρίζουν το επιχείρημα της ταξινομικής τοποθέτησης του C. brevifolia στο 
επίπεδο του είδους (Farjon 2001, Jasińska et al. 2013). Εν τούτοις, φυλογενετικές μελέτες με τη 
χρήση μοριακών δεικτών και/ή ισοενζύμων, καταδεικνύουν στατιστικά σημαντική γενετική σχέ-
ση μεταξύ των C. brevifolia και C. libani, και κυρίως με προελεύσεις δειγμάτων από πληθυσμούς 
από την Τουρκία (Scaltsoyiannes 1999, Bou Dagher-Kharrat et al. 2001, 2007, Qiao et al. 2007). 

Εικόνα 8.1: Μορφές δένδρων του C. brevifolia σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους (Φωτογραφίες: © Νικόλας-
Γιώργος Ηλιάδης)

Εικόνα 8.2: Αρσενικοί (αριστερά) και θηλυκοί (κεντρικά) κώνοι (άνθη) του C. brevifolia, καθώς και ώριμοι κώνοι του C. 
brevifolia (δεξιά) (Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης
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Εκτίμηση του του φυλογενετικού διαχωρισμού των ειδών του γένους Cedrus, με την εφαρμο-
γή προσεγγίσεων, όπως το μοριακό ρολόι, έχουν εκτιμήσει ότι ο διαχωρισμός του C. brevifolia 
από το C. libani έγινε πριν από ~6,56 (±1,20) εκατομμύρια χρόνια (Qiao et al. 2007), περίοδος 
που συμπίπτει με την εποχή της Μεσσηνιακής κρίσης αλατότητας (Mai 1989, Krijgsman 2002, 
Hellwig 2004). Η μακρά ιστορική παρουσία του C. brevifolia στην Κύπρο συνδέεται και με νύξεις 
από αρχαίους (όπως ο Θεόφραστος 371-287 π.Χ. και ο Πλήνιος 23-79 μ.Χ.). Το είδος C. brevifolia 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη στοματική αγωγιμότητα (Ladjal et al. 2005), χαρακτηρίζεται από το 
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι είναι το λιγότερο ευαίσθητο 
στην ξηρασία από τα υπόλοιπα είδη κέδρου (Ducrey et al. 2008).
Έρευνες σχετικά με τη γενετική ποικιλομορφία του C. brevifolia, έδειξαν υψηλά επίπεδα γενετικής 
ποικιλότητας, συνηγορώντας στην παραδοχή ότι το είδος δεν χαρακτηρίζεται από ιδρυτικό φαι-
νόμενο (founder eff ect), δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερο γενετικό στένωμα (bottleneck events) 
ούτε εκτεταμένη γενετική εκτροπή (genetic drift) (Eliades et al. 2011). Οι παρατηρήσεις αυτές 
υποστηρίζουν έντονα την παραδοχή, ότι η υψηλή γενετική ποικιλότητα του είδους πιθανότερα 
να οφείλεται στη μακρόχρονη παρουσία του στα βουνά της Κύπρου αλλά και στο γεγονός ότι 
η προέλευσή ως είδος θα πρέπει να σχετίζεται με το ευρέως διαδεδομένο συγγενές είδος, το C. 
libani (Bou Dagher-Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011). Μάλιστα, η προέλευση αυτή καθώς 
και φυλογενετική αυτή σχέση που παρατηρείται, πρέπει να συνέβαλε στην διατήρηση της υψη-
λής γενετική ποικιλομορφίας του είδους και παρά την περιορισμένη γεωγραφική του εξάπλωση., 
αφού πιθανόν να σχετίζεται (υπήρξε) η εγκατάσταση ομάδων ατόμων C. libani από διαφορετικές 
προελεύσεις του είδους στο νησί (Bou Dagher-Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011) στη διάρ-
κεια της μετανάστευσης των ειδών πιθανώς κατά την Μεσσηνιακή περίοδο (7–5 εκατομμύρια 
χρόνια) (Eliades et al. 2011). Σήμερα το είδος C. brevifolia (κέδρο το βραχύφυλλο) απαντά σε ένα 
και μόνο πληθυσμό στο Δάσος Πάφου, ο οποίος είναι κατακερματισμένος και από γενετικής δο-
μής τα τμήματα τους αυτά μπορούν να διακριθούν ως υποπληθυσμοί αφού, εμφανίζουν χαμηλή 
αλλά σημαντική γενετική διαφοροποίηση, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν γενετική διαφοροποί-
ηση λόγω γεωγραφικής απόστασης (Eliades et al. 2011).
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το Τμήμα Δασών στη Κύπρο, έχει εγκαταστήσει σύστημα απογρα-
φής στην περιοχή εξάπλωσης του είδους. Η πιο πρόσφατη δασική απογραφή εκτιμά ότι τα φυσι-
κά αναπτυσσόμενα κέδρα (σε φυσικές συστάδες) με στηθιαία διάμετρο μεγαλύτερη από 12 cm, 
είναι 22.418 (±3626) (Τμήμα Δασών 2012). Το καθεστώς διατήρησης του είδους έχει αξιολογηθεί 
με βάση τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for 
Conservation of Nature - IUCN) και έχει χαρακτηριστεί ως Τρωτό (Vulnerable - VU) ενώ περιλαμ-
βάνεται και στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (Τσιντίδης κ.ά. 2007).

8.2.  Ο τύπος οικοτόπου 9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

Οι φυσικοί σχηματισμοί του C. brevifolia καταλαμβάνου έκταση ~263 εκταρίων (ha) στις ψηλότε-
ρες βουνοκορφές του Δάσους Πάφου (Εικ. 8.3). Οι σχηματισμοί αυτοί, πέρα της μικρής γεωγρα-
φικής εξάπλωσης διακρίνονται και από περιορισμένη υψομετρική εξάπλωση καθώς το εύρος 
εξάπλωσης του περιορίζεται στα υψηλότερα υψόμετρα της μεσο-Μεσογειακής μέχρι τα μέσα της 
υπερ-Μεσογειακής ζώνης (υψόμετρο 900–1400 m πάνω από το όριο της θάλασσας – Department 
of Forests 2005). Το δάσος του κέδρου στην Κύπρο αποτελεί το 1,66 % των δασοσκεπών εκτά-
σεων του νησιού και ταυτόχρονα αντιστοιχεί σε λιγότερο από 0,2 % της ψηλής βλάστησης των 
Κυπριακών δασών. Εντούτοις, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω το δάσος με C. brevifolia (οικότοπος 
9590*) είναι κατακερματισμένο, σχηματίζοντας μικρές υπολειμματικές περιοχές εντός των ορίων 
της φυσικών εξάπλωσής του. Ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή 
της θέσης Τρίπυλος (209 ha), ενώ μικρότεροι υποπληθυσμοί εντοπίζονται περιμετρικά σε θέσεις 
όπως οι Μαύροι Γκρεμοί (13,4 ha), Σελλάδι της Ελιάς (8,8 ha) και Θρονί (6,5 ha) (Τσιντίδης κ.ά. 
2007, Eliades et al. 2019).



ΜΕΡΟΣ B     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 898

Η οικολογική σημασία των δασών με C. brevifolia αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
ο οικότοπος απέκτησε κωδικό και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγί-
ας 92/43/EEC (Οδηγία των Οικοτόπων) ως ο τύπος οκοτόπου «9590 *Δάση με Cedrus brevifolia 
(Cedrosetum brevifoliae)». Ο συγκεκριμένος τύπος οκοτόπου θεωρείται οικότοπος προτεραιότη-
τας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για 
τη λήψη άμεσα μέτρων για την αειφόρο διαχείρισή του με σκοπό τη βελτίωση του καθεστώτος 

¨ km

Εικόνα 8.3: Χάρτης εξάπλωσης του οικοτόπου 9590 *Δάση Cedrus brevifolia
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προστασίας του. Ο τύπος οικοτόπου «9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)» 
είναι ένας από τους έντεκα δασικούς τύπους οικοτόπου που υπάρχουν στην Κύπρο και ένας 
από τους πέντε ενδημικούς τύπους οικοτόπου στο νησί (PAF 2013). H περιοχή εξάπλωσης του 
οικότοπου 9590* από το 2005 έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, ως τό-
πος κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (CY2000006), περιοχή η οποία έχει 
αναθεωρηθεί το 2019 (βλέπε Κεφάλαιο 10). «Δάσος Πάφου» (CY2000016), με την ενσωμάτωση 
όλου του εύρους εξάπλωσης του οικοτόπου. Μετά την πρόσφατη αξιολόγηση του καθεστώτος 
διατήρησης του οικότοπου και σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Οδηγίας, πλέον χαρακτηρίζεται ως 
«Ικανοποιητικό» (Favourable). 
Ο οικότοπος 9590* αναπτύσσεται σε βραχώδεις ορεινές πλαγιές από διαβάση (πυριγενή πε-
τρώματα που προέρχονται από διάβρωση του οφιόλιθου του Τροόδους) (Ηλιάδης κ.ά. 2018), οι 
οποίες διακρίνονται από διακρίνονται από ρηχούς διαβρωμένους βράχους με ισχυρές κλίσεις και 
όξινα εδάφη (pH = 5-6,75) (Ηλιάδης 2015). Οι θέσεις στις οποίες εντοπίζεται ο οικότοπος χαρα-
κτηρίζεται από μεσογειακό κλίμα με χαμηλότερες μέσες ετήσιες θερμοκρασίες από ότι το υπό-
λοιπο νησί (Τσιντίδης κ.ά. 2007).
Ο τύπος οικοτόπου 9590* δημιουργεί αμιγείς σχηματισμούς οι οποίοι όμως είναι διάσπαρτοι σε 
μια ευρύτερη περιοχή έκτασης 106 ha, ενώ μικτές συστάδες εμφανίζονται σε μια περιοχή έκτα-
σης 184 ha (Eliades et al. 2019). Οι μικτές συστάδες περιλαμβάνουν μίξη με άλλους οικότοπους 
όπως ο 9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (χαρακτηριστικό 
είδος: Pinus brutia) και/ή ο 9390 *Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia. 
Η χλωριδική σύνθεση και δομή του οικοτόπου 9590*, εκτός από το C. brevifolia που είναι το είδος 
χαρακτηρισμού του, περιλαμβάνει τόσο το είδος Pinus brutia (τραχεία πεύκη), όσο και είδη τα 
οποία χαρακτηρίζονται ως αειθαλείς σκληρόφυλλοι θάμνοι και ημίθαμνοι της τάξης Quercetalia 
ilicis: Quercion alnifoliae. Συγκεκριμένα, στον υπόροφο του τύπου οικοτόπου 9590* υπάρχουν 
ψηλοί θάμνοι του ενδημικού είδους Q. alnifolia και σε μικρότερη συχνότητα, άτομα του είδους 
Arbutus adrachne. Σχετικά κοινό είναι το είδος Cistus creticus και σε πιο υγρές θέσεις εντοπίζο-
νται τα είδη Rubus sanctus και Pteridium aquilinum. Άλλα είδη που εμφανίζονται στον υπόροφο 
του δάσους είναι τα Crepis fraasii, Crucianella imbricata, Cerastium brachypetalum subsp. roeseri, 
Stellaria cilicica, καθώς και τα ενδημικά Anthemis plutonia, Arrhenatherum album subsp. cypricum, 
Cyclamen cyprium και Lactuca cyprica (= Cephalorrhynchus cypricus) (Δεληπέτρου και Χριστοδού-
λου 2010, Andreou et al. 2017). 

8.2.1.  Ο οικότοπος 9590* λειτουργεί ως είδος ομπρέλα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

Ο τύπος οικοτόπου 9590* αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για ένα σημαντικό αριθμό ειδών της χλω-
ρίδας και της πανίδας της Κύπρου. Εντός των ορίων του οικότοπου 9590* υπάρχουν τα δύο είδη 
φυτών *Arabis kennedyae (είδος προτεραιότητας της Οδηγίας των Οικοτόπων) και Ranunculus 
kykkoensis (Εικ. 8.4) τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας των Οικοτόπων (A. 
kennedyae είναι είδος προτεραιότητας) (Ηλιάδης κ.ά. 2018). Επιπρόσθετα, η παρουσία του οικότο-
που 9590* στα ψηλά υψόμετρα του Δάσους Πάφου, έχει ως συνέπεια τη διατήρηση και διαχείριση 
ενός σημαντικού αριθμού ειδών χλωρίδας και πανίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του οικότοπου 
9590* υπάρχουν 22 taxa θηλαστικών εκ των οποίων πέντε είναι ενδημικά στην Κύπρο και 13 είναι 
νυχτερίδες (Ηλιάδης κ.ά. 2018). Το ενδημικό αγρινό (Ovis gmelini ophion) (Εικ. 8.4) και οι νυχτερί-
δες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας των Οικοτόπων ενώ κάποια από τα θηλαστι-
κά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Σύμβασης της Βέρνης και της Σύμβασης για το Διεθνές 
Εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (CITES). Ιδιαίτερης 
σημασίας είναι επίσης η πτηνοπανίδα που φιλοξενεί ο οικότοπος 9590* καθώς στην ευρύτερη περι-
οχή του οικότοπου 9590* (εντός των ορίων της παλαιότερα περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων 
- Κάμπος») υπάρχουν 97 είδη πτηνών, εκ των οποίων 22 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδη-
γίας των Πτηνών (2009/147/EC) (Iezekiel and Christodoulou 2005). Άλλοι σημαντικοί οργανισμοί της 
πανίδας του νησιού που εντοπίζονται στον οικότοπο 9590* ανήκουν στα ερπετά και στα αμφίβια. 
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Στο Δάσος Πάφου ζουν 10 είδη σαυρών (πέντε από τα οποία είναι ενδημικά υποείδη) και 6 είδη φι-
διών (ένα ενδημικό). Οι πιο σημαντικοί αντιπρόσωποι της ερπετοπανίδας είναι τα Acanthodactylus 
schreiberi screiberi και Hierophis cypriensis των οποίων το καθεστώς διατήρησης χαρακτηρίζεται ως 
«Κινδυνεύοντα» σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN (Γκατζογιάννης κ.ά. 2011). Όσον αφορά τα αμφί-
βια, και τα τρία είδη που υπάρχοουν στο νησί, εντοπίζονται στο Δάσος Πάφου. Από αυτά, το είδος 
Bufotes viridis περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας των Οικοτόπων.

Τα ασπόνδυλα του οικότοπου είναι επίσης υψηλής σημασίας. Και τα έξι (6) ενδημικά είδη πετα-
λούδας της Κύπρου αλλά και το 40% των ενδημικών Ορθόπτερων (είδη και υποείδη) ζουν στην 
περιοχή εξάπλωσης του οικότοπου. Άλλα σημαντικά ασπόνδυλα είναι το ενδημικό Propomacrus 
cypriacus που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/
EEC και το καθεστώς διατήρησής του χαρακτηρίζεται ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» σύμφωνα με τα 
κριτήρια της IUCN αλλά και η νυχτοπεταλούδα Euplagia (Callimorpha) quandripunctata που είναι 
είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος II της ίδιας Οδηγίας (Iezekiel and Christodoulou 2005).
Συστηματική προσπάθεια για προστασία και διατήρηση του φυσικού πληθυσμού του C. brevifolia 
στην Κύπρο ξεκίνησε το 1879, όταν ο πληθυσμός ήταν υποβαθμισμένος και είχε φτάσει σε κρί-
σιμο σημείο για τη βιωσιμότητά του, λόγω περιβαλλοντικών πιέσεων και της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας (πχ υπερβόσκηση και υπερβολική υλοτομία). Τότε, το δάσος του κέδρου κηρύχθηκε 
Δασικό Απόθεμα (Wild 1879). Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Τμήμα Δασών στην Κύπρο, δημι-
ούργησε, στο όρος Τρίπυλος, ένα σύστημα ζωνών πυρόσβεσης, μαζί με δρόμους πρόσβασης 
και πυροφυλάκιο, που συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του πληθυσμού του κέδρου σε 
περίπτωση πυρκαγιάς (Thirgood 1987, Christou 1997). To 1984, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια 
προσπάθεια να διατηρήσει το δάσος του κέδρου, όρισε μια περιοχή 823 ha, στο όρος Τρίπυλος, 
ως Φυσικό Απόθεμα, ενώ από το 1999 η Κυπριακή Κυβέρνηση πρότεινε τη συμπερίληψη της 
περιοχής του Τριπύλου στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Ευρωπαϊκής 

 Εικόνα 8.4: Ενδημικά είδη φυτών και πανίδας που παρατηρούνται στον οικότοπο 9590. (Φυτό:*Arabis kennedyae, 
Φωτ. © Μάριος Ανδρέου) (Πουλί: Otus cyprius, Φωτ. © Χάρης Νικολάου / Θηλαστικό: Ovis gmelini ophion, Φωτ. 
© Χάρης Νικολάου)
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Ένωσης (Eliades et al. 2019). Επιπρόσθετα, από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (το 
1960), το Τμήμα Δασών ξεκίνησε την εφαρμογή διάφορων μέτρων διατήρησης που εφαρμόζο-
νται περιοδικά μέχρι σήμερα. Το Τμήμα Δασών επιδιώκοντας την επέκταση των ορίων εξάπλω-
σης των φυσικών ορίων του κέδρου στο Δάσος Πάφου προχώρησε στην εγκατάσταση φυτειών 
(τεχνητές συστάδες) περιμετρικά των ορίων του οικότοπου 9590* σε έκταση περίπου ~130 ha, 
αλλά και σε φυτείες εκτός των φυσικών ορίων εξάπλωσης (ex situ) φυτεύσεις (όπως στο Δάσος 
Μαδαρή και στο μεταλλείο Αμιάντου). 
8.3  Πιέσεις και απειλές για τον οικότοπο 9590*
Η περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση του οικότοπου 9590* τον καθιστά ιδιαίτερα εύτρωτο σε 
πιέσεις και απειλές που επιδρούν σε αυτόν (Εικ.8.4) . Οι στοχαστικοί κίνδυνοι, όπως η δασική 
πυρκαγιά και η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα πιο πιθανόν να συμβούν και είναι και ίσως οι πιο 
σοβαρές απειλές, για αυτό και αποτελούν σημαντική πίεση στη μικρή και μοναδική περιοχή του 
οικότοπου και αναμένεται να είναι καταστροφικές. Επιπρόσθετα, άλλες απειλές και πιέσεις είναι 
οι ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες και οι διακυμάνσεις στη βροχόπτωση που επικρατούν στη Με-
σόγειο που έχουν προκαλέσει ξηράνσεις στις συστάδες του C. brevifolia (Christou et al. 2001), οι 
προσβολές εντόμων αποτελούν στρεσογόνο παράγοντα, οι ζημιές από ακραίες κλιματικές συν-
θήκες, ο σημαντικός ανταγωνισμός από το πεύκο Pinus brutia, και ο ύψιστος κίνδυνος της δασι-
κής πυρκαγιάς καθώς το είδος έχει ελάχιστη ικανότητα αναγέννησης μετά τη φωτιά. 
Για τους λόγους αυτούς, η μακρόχρονη διατήρηση τόσο του είδους όσο και του οικότοπου είναι 
αβέβαιη.  
Αξιολόγηση της πληροφορίας που συλλέχθηκε καθώς επίσης και μακρόχρονη εμπειρία των εταί-
ρων του έργου LIFE-KEDROS κατέδειξαν τις βασικές πιέσεις που δέχεται ο οικότοπος 9590* ή που 
δύναται να αντιμετωπίσει και παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.1.
Πίνακας 8.1: Αναγνωρισμένες απειλές και πιέσεις για τον οικότοπο 9590*

Α/Α Απειλή/Πίεση
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Π
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Ανθρώπινες δραστηριότητες

1 Δασικό οδικό δίκτυο 
(χωματόδρομοι)

Π, A

(L)
√ √ √ √

2 Κύριο οδικό δίκτυο 
(ασφαλτόδρομοι)

Π, Α

(Η)
√ √ √ √

3 Δασική πυρκαγιά
A 

(M)
√ √ √ √ √

4 Εγκατάσταση ηλεκτρικού και 
τηλεφωνικού δικτύου

A

(L)
√

5 Χρήση μηχανοκίνητων 
οχημάτων Α √
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Α/Α Απειλή/Πίεση
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6

Ανθρώπινες δραστηριότητες 
που αλλάζουν τις 
υδραυλικές συνθήκες (στη 
λεκάνη απορροής)

Π

(L)
√

Βιοτικοί παράγοντες

7 Ανταγωνιστική βλάστηση Π √ √

8 Εισβλητικά ξενικά είδη Α √ √

9 Επιβλαβή έντομα Π √

10 Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί 
π.χ. ποντίκα Π √

Κλιματική αλλαγή

11
Ακραίες κλιματικές συνθήκες 
(πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 
μακρά περίοδος ξηρασίας)

A

(L)
√ √ √

12 Μείωση υδατικού δυναμικού
A 

(L)
√

Άλλοι παράγοντες

13 Διάβρωση εδάφους
Π 

(Μ)
√ √ √

14 Κατακερματισμός οικοτόπου Π √

15 Παράνομη υλοτομία Π √
* Στη περίπτωση των SDF και Annex D, έχει αξιολογηθεί ο βαθμός σημασίας της πίεσης ή απειλής σε κάθε περίπτωση και 
αυτές έχουν διακριθεί σε (L) χαμηλής, (Μ) μεσαίας και (Η) υψηλής σημασίας.
α Department of Environment (2015) NATURA 2000 - Standard Data Form CY2000008 – KOILADA «KEDRON – KAMPOS». (SDF)
β Prioritized Action Framework for Natura 2000 (PAF), το οποίο κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ για την περίοδο 
2014 – 2020. (PAF)
γ Γκατζογιάννης κ. ά. (2011) –«Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου». Τμήμα Δασών, Λευ-
κωσία. (Διαχ/κό Παφου)
δ Ι.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd και Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (2016) Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ 
«Δάσος Πάφου». Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Λευκωσία. (Διαχ/κό ΖΕΠ)
ε Report on the main results of the surveillance under article 17 for Annex I habitat types (2012) [Έκθεση που καταθέτει η 
Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ, στο πλαίσιο των προνοιών του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ για την 
κατάσταση διατήρησης των ειδών και οικοτόπων της Οδηγίας]. (Annex D)
στ Επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του οικοτόπου 9590*, στο πλαίσιο του παρόντος έργου (LIFE-KEDROS) από την Ομάδα 
Διαχείρισης Έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής του. (LIFE-KEDROS)



ΜΕΡΟΣ B     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 103

8.4  Βιβλιογραφία
Δεληπέτρου Π. και Χριστοδούλου Χ.Σ. (2010) Οδηγός αναγνώρισης και χαρτογράφησης των οι-

κοτόπων του Παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο. Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λευκωσία, Κύπρος.

Ηλιάδης Ν.-Γ. (2015) Έκθεση αποτελεσμάτων από την ανάλυση των δεδομένων των εδαφο-
τομών και των μετεωρολογικών μετρήσεων. Τεχνική έκθεση ερευνητικού έργου ΔΙΔΑ-
ΚΤΩΡ/0609/13, Πανεπιστήμιο Frederick.

Ηλιάδης Ν. – Γ., Κουζάλη Η., Ανδρέου Μ., Σωτηρίου Σ., Χρίστου Α. (2018) Σχέδιο δράσης για την 
αειφόρο διαχείριση και διατήρηση του οικοτόπου 9590*. Έργο: LIFE15 NAT/CY/000850. Πα-
νεπιστήμιο Frederick (Μονάδα Διατήρησης της Φύσης) & Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών), Λευκωσία, Κύπρος. 

Παττίχης Κ. και Κυριάκου Ε. (2013) Μελέτη γονιμότητας γνωρισμάτων κώνων και σπόρων του εν-
δημικού είδους Cedrus brevifolia (Henry). Πτυχιακή εργασία, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής 
& Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Γκατζογιάννης Σ., Παλάσκας Δ., Τσιάρας Δ., Κωνσταντινίδης Π., Τσιουρλής Γ., Κασιούμης Κ., Θε-
οφάνους Σ., Σφουγγάρης Α., Γεωργιακάκης Π., Ποϊραζίδης Κ, Ζόγκαρης Σ., Ζάνος Π., Λου-
μπουρδής Ν., Καλαπανίδα Μ. (2011) Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου – Πλήρης Έκδοση. 
Αυτοτελής έκδοση του Έργου «Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το 
Δάσος Πάφου». Μάρτιος 2011. Τμήμα Δασών, Λευκωσία. Σελ. 390.

Τμήμα Δασών (2012) Απογραφή Κέδρου 2010 (Cedrus brevifolia). Τομέας Διαχείρισης και Μηχα-
νογράφησης, Λευκωσία, Κύπρος.

Τσιντίδης Τ., Χατζηκυριάκου Γ.Ν. και Χριστοδούλου Χ.Σ. (2002) Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο. 
Φιλοδασικός Σύνδεσμός Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος.

Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ.Σ., Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (2007) Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρί-
δας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμός Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος.

Εικόνα 8.5: Πιέσεις και απειλές που επιδρούν αρνητικά στον οικότοπο 9590*

©  ©  

©  ©  



ΜΕΡΟΣ B     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8104

Andreou Μ., Kouzali Ι., Tsiripidis Ι., Eliades N.-G. (2017). Report on the fl oristic composition of the 
habitat type 9590 - *Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae). Project: LIFE15 NAT/
CY/00085, Nature Conservation Unit, Frederick University, Nicosia, Cyprus.

Bou Dagher-Kharrat M., Grenier G., Bariteau M., Brown S., Siljak-Yakovlev S., Savouré A. (2001) 
Karyotype analysis reveals interspecifi c diff erentiation in the genus Cedrus despite genome 
size and base composition constancy. Theoretical and Applied Genetics, 103, 846–854.

Bou Dagher-Kharrat M., Mariette S., Lefèvre F., Fady B., Grenier-de March G., Plomion C., Savouré 
A. (2007) Geographical diversity and genetic relationships among Cedrus species estimated 
by AFLP. Tree Genetics & Genomes, 3, 275–285.

Christou A.K. (1997) Conservation of Cyprus cedar (Cedrus brevifolia (Hook. F.) Hendry) genetic 
resources. In Proceedings of the XI World Forestry Conservation (FAO), 13-22 October 1997, 
Antalya, Turkey.

Christou A.K., Hadjikyriakou X., Nikolaou C. (2001) Die-back of Cyprus cedar (Cedrus brevifolia) 
at Pafos forest. Proceedings International Conference Forest Research: a challenge for an 
integrated European approach, 27 August – 1 September 2001, vol. 1, Thessaloniki, Greece.

Debazac E.F. (1964) Manuel des coniferes. Ecole Nationale des Eaux et Forets, France.
Department of Forests (2005) Cyprus. In: Merlo M, Croitoru L (eds) Valuing Mediterranean forests: 

towards total economic value. CABI Publishing, Wallingford, pp 213–228. 
Ducrey M., Huc R., Ladjal M., Guehl J.-M. (2008) Variability in growth, carbon isotope composition, 

leaf gas exchange and hydraulic traits in the eastern Mediterranean cedars Cedrus libani and 
C. brevifolia. Tree Physiology, 28, 689–701.

Eliades N.-G. H., Gailing O., Leinemann L., Fady B., Finkeldey R. (2011) High genetic diversity and 
signifi cant population structure in Cedrus brevifolia Henry, a narrow endemic Mediterranean 
tree from Cyprus. Plant Systematic and Evolution, 294, 185-198.

Eliades N.-G. H., Papageorgiou A. C., Fady B., Gailing O., Leinemann L., Finkeldey R. (2019) An 
approach to genetic resources conservation of peripheral isolated plant populations: the 
case of an island narrow endemic species. Biodiversity and Conservation, 28, 3005–3035.

Euro+Med (2006-2020) Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean 
plant diversity. Available on http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp [accessed on 25 
July 2019].

Farjón A. (1990) Pinaceae: drawings and description of the genera Abies, Cedrus, Pseudolarix, 
Keteleeria, Nothotsuga, Tsuga, Cathaya, Pseudotsuga, Larix and Picea. Königstein: Koeltz 
Scientifi c Books.

Farjón A. (2001) World checklist and bibliography of conifers, 2nd edn. London: Royal Botanic 
Gardens, Kew.

Hellwig F.H. (2004) Centaureinae (Asteraceae) in the Mediterranean – history of ecogeographical 
radiation. Plant Systematics and Evolution, 246, 137–162.

Iezekiel S., Christodoulou Ch.S. (2005) Natura 2000 standard data form for Special Protection 
Areas (SPA), for sites eligible for identifi cation as Site of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conseravtion (SAC): Koilada Kedron – Kambos.

Jasinska A.K., Boratynska K., Sobieralska K., Romo A., Ok T., Bou Dagher Kharat M., Boratynski A. (2013) 
Relationships among Cedrus libani, C. brevifolia and C. atlantica as revealed by the morphological 
and anatomical needle characters. Plant Systematics and Evolution, 299, 35 – 48.

Krijgsman W. (2002) The Mediterranean: Mare Nostrum of Earth sciences. Earth and Planetary 
Science Letters, 205, 1–2, 1-12.



ΜΕΡΟΣ B     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 105

Krouchi F., Derridja A., Lefèvre F. (2004) Year and tree eff ect on reproductive organisation of 
Cedrus atlantica in a natural forest. Forest Ecology and Management, 197, 181–189.

Ladjal M., Huc R. and Ducrey M. (2005) Drought eff ects on hydraulic conductivity and xylen 
vulnerability to embolism in diverse species and provenances of Mediterranean cedars. Tree 
Physiology, 25, 1109 – 1117. 

Mai D.H. (1989) Development and regional diff erentiation of the European vegetation during the 
tertiary. Plant Systematics and Evolution, 162, 79–91.

Meikle R.D. (1977) Flora of Cyprus, vol 1. The Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew.
Pijut P.M. (2000) Cedrus-The True Cedars. Journal of Arboriculture, 26, 218-224.
Pons A. (1998) L’histoire du genre Cedrus d’aprés les données paléobotaniques disponibles. Forêt 

méditerranéenne, 19, 236–242.
Qiao C.Y., Ran J.H., Li Y., Wang X.Q. (2007) Phylogeny and Biogeography of Cedrus (Pinaceae) 

Inferred from Sequences of Seven Paternal Chloroplast and Maternal Mitochondrial DNA 
Regions. Annals of Botany, 100, 573–580.

Scaltsoyiannes A. (1999) Allozyme diff erentiation and phylogeny of cedar species. Silvae Genet, 
48, 61– 68.

Thirgood J.V. (1987) Cyprus: a chronicle of its forest, land and people. University of British 
Columbia Press, Vancouver.

Vidakovic M. (1991) Conifers: morphology and variation. Grafi čko Zavod Hrvatske, Yungoslavia.
Wild A.E. (1879) Report on the forest in the south and west of the island of the Cyprus (Cyprus No 

10). Harrison and Sons, London.



ΜΕΡΟΣ Β     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9106

©  



ΜΕΡΟΣ Β     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 107107

9.1.  Καθορίζοντας τις Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς
Οι Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά διασφαλίζουν τη διατήρηση σημαντικών τύπων 
οικοτόπων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα σπάνιων, απειλούμενων ή ενδημικών ειδών χλωρίδας και 
πανίδας στην Ευρώπη. Η Οδηγία για τους Οικοτόπους  αναφέρεται στην επίτευξη ικανοποιητικών 
τιμών αναφοράς, ενώ η Οδηγία για τα Πτηνά απαιτεί τη διατήρηση των πληθυσμών των πτηνών 
σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές τους απαιτή-
σεις (Bijlsma et al. 2018).
Προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση διατήρησης (βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και πολιτικής για τη διατήρηση της φύσης) για τους τύπους οικοτόπων βάσει της Οδηγίας για 
τους Οικοτόπους, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς (FRV) για 
το εύρος (Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς - FRR) και την έκταση των τύπων οικοτόπων (Ικανοποι-
ητική Έκταση Αναφοράς - FRA). Οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς είναι βασικά επίπεδα αναφο-
ράς για να καθορίσουν πότε επιτυγχάνεται Ικανοποιητική Κατάσταση Διατήρησης (FCS) για τους 
τύπους οικοτόπων (Bijlsma et al. 2018). Συγκεκριμένα:

Οι Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς προέρχονται από ορισμούς στην Οδηγία και πιο συγκε-
κριμένα ο ορισμός της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (FCS), ο οποίος σχετίζεται 
με τη «μακροπρόθεσμη φυσική κατανομή, δομή και λειτουργίες, καθώς και τη μακροπρό-
θεσμη επιβίωση των τυπικών ειδών» για τύπους οικοτόπων στο φυσικό εύρος εξάπλωσής 
τους (European Environment Agency 2017).

Το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς ορίζεται ως: «ικανοποιητική τιμή αναφοράς για το εύρος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το εύρος (σε μέγεθος και διαμόρφωση) όταν τέθηκε σε ισχύ η 
Οδηγία για τους Οικοτόπους. Αν το εύρος ήταν ανεπαρκές για να υποστηρίξει μια ευνοϊκή 
κατάσταση, η τιμή αναφοράς για ικανοποιητικό εύρος θα πρέπει να το λάβει υπόψη και θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη (σε μια τέτοια περίπτωση πληροφορίες σχετικά με την ιστορική 
εξάπλωση μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμες κατά τον καθορισμό του ικανοποιητικού εύρους 
αναφοράς). Η «βέλτιστη κρίση εμπειρογνωμόνων» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθο-
ρισμό του ικανοποιητικού εύρους αναφοράς εν απουσία άλλων δεδομένων» (Chobot 2010). 
Εξ ορισμού, το Εύρος και το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς είναι το ίδιο εάν το Εύρος εί-
ναι αρκετό για να υποστηρίξει τον πληθυσμό σε ευνοϊκή κατάσταση. Το ίδιο το εύρος είναι 
μάλλον θεωρητική έννοια, που προέρχεται από τον χάρτη εξάπλωσης (του πληθυσμού). Το 
εύρος καλύπτει την πραγματική εξάπλωση και κατάλληλες και/ή πιθανές θέσεις εντός της 
περιοχής, περιλαμβανομένων των διάκενων (Chobot 2010).

Η Ικανοποιητική Έκταση Αναφοράς ορίζεται ως: «η συνολική επιφάνεια σε μια δεδομένη βι-
ογεωγραφική περιοχή, η οποία θεωρείται ως η ελάχιστη αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τύπου οικοτόπου. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες θέσεις για αποκατάσταση ή ανάπτυξη για εκείνους τους τύπους οικοτόπων για 

Cedrus brevifolia
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τους οποίους η παρούσα κάλυψη δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη βιω-
σιμότητα. Η ικανοποιητική τιμή αναφοράς (για την έκταση) πρέπει να είναι τουλάχιστον η 
επιφάνεια όταν τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για τους Οικοτόπου. Πληροφορίες σχετικά με την 
ιστορική εξάπλωση μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμες κατά τον καθορισμό της Ικανοποιητι-
κής Έκτασης Αναφοράς. Η «βέλτιστη κρίση εμπειρογνωμόνων» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον καθορισμό της Ικανοποιητικής Έκτασης Αναφοράς εν απουσία άλλων δεδομένων» 
Chobot 2010).

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τους τύπους οικοτόπου και τα τυπικά τους 
είδη σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε μακροπρόθεσμη βάση, ικανοποιώντας τους 
στόχους του Άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων. Παρά το γεγονός ότι οι Ικανοποιητικές Τιμές 
Αναφοράς είναι βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της απόστασης από την Ικανοποιητική 
Κατάσταση Διατήρησης, οι αναφορές από τα κράτη μέλη έδειξαν ότι εξακολουθούν να είναι ανε-
παρκώς ανεπτυγμένες και συχνά δεν εφαρμόζονται με συνέπεια (Bijlsma et al. 2018).
Ο καθορισμός των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς είναι μια σταδιακή προσέγγιση, ξεκινώντας 
από τη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με έναν τύπο οικοτόπου, προκειμένου 
να κατανοήσουμε το οικολογικό και ιστορικό πλαίσιο του (Bijlsma et al. 2018). Τα ακόλουθα δε-
δομένα είναι εξαιρετικά σημαντικά κατά την εκτίμηση των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς για 
τύπους οικοτόπου (Environment Agency 2017):

Τρέχουσα κατάσταση και αξιολόγηση των ελλείψεων, δηλαδή τυχόν πιέσεις/ προβλήματα

Τάσεις (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, ιστορικά, δηλαδή πολύ πριν από την έναρξη 
ισχύος της Οδηγίας)

Φυσική οικολογική και γεωγραφική παραλλαγή (συμπεριλαμβανομένων γενετικών διαφο-
ρών, ένδο- και δια-ειδικών αλληλεπιδράσεων, διακύμανση των συνθηκών στις οποίες απα-
ντούν οι τύποι οικοτόπου και τα είδη, παραλλαγή των οικοσυστημάτων)

Οικολογικό δυναμικό (πιθανή επέκταση του εύρους, λαμβάνοντας υπόψη φυσικές και οικο-
λογικές συνθήκες, σύγχρονη δυνητική φυσική βλάστηση)

Φυσικό εύρος, ιστορική κατανομή και αφθονία και αιτίες αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων 
των τάσεων

Συνδεσιμότητα και κατακερματισμός

Δυναμική του τύπου οικοτόπου

Απαιτήσεις των τυπικών του ειδών.
Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς: 
προσέγγιση βάσει αναφοράς και προσέγγιση βάσει μοντέλου (Bijlsma et al. 2018). Η προσέγγιση 
αναφοράς λαμβάνει υπόψη την ιστορική κατανομή/ έκταση ενός τύπου οικοτόπου σε μια περίοδο 
κατά την οποία ο τύπος του οικοτόπου υποτίθεται ότι ήταν σε (σταθερή) ευνοϊκή (ικανοποιητική) 
κατάσταση. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε μοντέλα χρησιμοποιούν ειδικά χαρακτηριστικά 
του τύπου οικοτόπου, όπως καταλληλότητα ενδιαιτημάτων ή απαιτούμενη περιοχή για σωστές 
λειτουργίες. Είναι σαφές ότι οι ημι-φυσικοί οικότοποι (μεσο-οικότοποι) απαιτούν μεθόδους βάσει 
αναφοράς, ενώ οι οικότοποι με εκτεταμένες φυσικές περιοχές (μακρο-οικοτόπους) μπορούν να 
αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ελάχιστης έκτασης (μέθοδος βάσει μοντέλου).
Ο Πίνακας 9.1 βοηθά στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων, με 
βάση το εύρος, την έκταση, τη δομή και τις λειτουργίες και τις μελλοντικές προοπτικές ενός δε-
δομένου τύπου οικοτόπου. 
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Πίνακας 9.1: Γενικός πίνακας αξιολόγησης για τύπους οικοτόπων (από το έντυπο Αναφοράς για 
την περίοδο 2013-2018: http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17).

 Παράμετρος

Κατάσταση Διατήρησης

Ικανοποιητική

(‘πράσινο’)

Μη ικανο-
ποιητική –

Ανεπαρκής

(‘κίτρινο’)

Μη ικανοποιητική 
– Κακή

(‘κόκκινο’)

Άγνωστη

(ανεπαρκείς 
πληροφορίες 

για την 
αξιολόγηση)

Εύρος (εντός 
της βιογεωγρα-
φικής περιοχής)

Σταθερό (απώλεια 
και επέκταση 

σε ισορροπία) ή 
αυξάνεται ΚΑΙ όχι 
μικρότερο από το 

«ικανοποιητικό 
εύρος αναφοράς» 

Οποιοσδή-
ποτε άλλος 

συνδυασμός

Μεγάλη μείωση:

Ισοδυναμεί με απώ-
λεια άνω του 1% 

ετησίως εντός της 
περιόδου που καθο-
ρίζεται από τα κράτη 

μέλη Ή 

Πάνω από 10% κάτω 
από το «ικανοποιητι-
κό εύρος αναφοράς»

Δεν υπάρχουν 
ή οι διαθέσιμες 
πληροφορίες 

είναι ανεπαρκείς

Έκταση που 
καλύπτεται 

από τύπο 
οικοτόπου 

εντός εύρους

Σταθερό (απώλεια 
και επέκταση 

σε ισορροπία) ή 
αυξάνεται ΚΑΙ όχι 

μικρότερο από 
την «ικανοποιη-

τική έκταση ανα-
φοράς» ΚΑΙ χωρίς 
σημαντικές αλλα-
γές στην κατανο-
μή εντός εύρους 
(εάν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδο-
μένα)

Οποιοσδή-
ποτε άλλος 

συνδυασμός

Μεγάλη μείωση της 
έκτασης: Ισοδύναμη 

με απώλεια άνω 
του 1% ετησίως (η 
ενδεικτική τιμή ΚΜ 

μπορεί να αποκλίνει 
εάν είναι δεόντως 

αιτιολογημένη) 
εντός της περιόδου 

που καθορίζεται από 
τα ΚΜ Ή 

Με μεγάλες απώλει-
ες στην κατανομή 

εντός εύρους Ή 

Πάνω από 10% κάτω 
από την «ικανοποιητι-
κή έκταση αναφοράς»

Δεν υπάρχουν 
ή οι διαθέσιμες 
πληροφορίες 

είναι ανεπαρκείς

Δομή και 
λειτουργίες 

(συμπεριλαμ-
βανομένων 

των τυπικών 
ειδών)

Δομές και λειτουρ-
γίες (συμπεριλαμ-
βανομένων των 

τυπικών ειδών) σε 
καλή κατάσταση 
και χωρίς σημα-

ντικές αλλοιώσεις/ 
πιέσεις

Οποιοσδή-
ποτε άλλος 

συνδυασμός

Περισσότερο από 
το 25% της έκτασης 
είναι δυσμενής όσον 
αφορά στις συγκε-
κριμένες δομές και 
λειτουργίες (συμπε-

ριλαμβανομένων 
των τυπικών ειδών)

Δεν υπάρχουν 
ή οι διαθέσιμες 
πληροφορίες 

είναι ανεπαρκείς
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 Παράμετρος

Κατάσταση Διατήρησης

Ικανοποιητική

(‘πράσινο’)

Μη ικανο-
ποιητική –

Ανεπαρκής

(‘κίτρινο’)

Μη ικανοποιητική 
– Κακή

(‘κόκκινο’)

Άγνωστη

(ανεπαρκείς 
πληροφορίες 

για την 
αξιολόγηση)

Προοπτικές 
διατήρησης 
(όσον αφορά 
το εύρος, την 
έκταση που 

καταλαμβάνει 
και συγκεκρι-

μένες δομές και 
λειτουργίες)

Οι προοπτικές 
του οικοτόπου 
για το μέλλον 

είναι εξαιρετικές/ 
καλές, δεν ανα-
μένονται σημα-

ντικές επιπτώσεις 
από απειλές, 

εξασφαλισμένη 
μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα

Οποιοσδή-
ποτε άλλος 

συνδυασμός

Οι προοπτικές του 
οικοτόπου είναι 

κακές, αναμένονται 
σοβαρές επιπτώσεις 

από απειλές, δεν 
διασφαλίζεται η 
μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα.

Δεν υπάρχουν 
ή οι διαθέσιμες 
πληροφορίες 

είναι ανεπαρκείς

Συνολική αξι-
ολόγηση της 
Κατάστασης 
Διατήρησης

Όλα «πράσινα»

Ή 

τρία «πράσινα» 
και ένα 

«άγνωστο»

Ένα ή πε-
ρισσότερα 
«κίτρινα» 
αλλά όχι 

«κόκκινο»

Ένα ή περισσότερα 
«κόκκινα»

Δύο ή περισσό-
τερα «άγνωστα» 
σε συνδυασμό 
με πράσινο ή 

όλα «άγνωστα»

Βήμα 1.1 – Οικολογία του τύπου οικοτόπου 9590*

Ο οικότοπος 9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) απαντάται μόνο στην Κύπρο, σε 
μια μικρή έκταση 263,40 ha στις υψηλότερες κορυφές του Δάσους της Πάφου. Ο συγκεκριμένος 
τύπος οικοτόπου είναι κατακερματισμένος, αφού απαντάται σε πέντε διαφορετικές περιοχές (θέ-
σεις). Η μεγαλύτερη βρίσκεται στον Τρίπυλο (209 ha), ενώ μικρότερες θέσεις βρίσκονται στις γύρω 
περιοχές. Αυτός ο κατακερματισμός υποστηρίζεται από την παρατηρούμενη σημαντική απομό-
νωση κατά απόσταση μεταξύ των θέσεων, πιθανώς λόγω ανεπαρκούς ροής γονιδίων (Eliades et al. 
2011). Οι αμιγείς συστάδες με C. brevifolia, καλύπτουν 103 ha, σχηματίζοντας τον τύπο οικοτόπου 
9590*. Οι μεικτοί σχηματισμοί (π.χ. μίξη 9590* με τον τύπο οικοτόπου 9540 Μεσογειακά πευκο-
δάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (χαρακτηριστικό είδος: Pinus brutia) και/ή ο 9390 
*Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia) καλύπτουν 160,40 ha (Eliades et al. 2019).
Ο τύπος οικοτόπου 9590* εμφανίζεται σε βραχώδεις βουνοπλαγιές, αποτελούμενες από διαβάση 
(πυριγενή πετρώματα που προέρχονται από τη διάβρωση του οφιόλιθου του Τροόδους) (Eliades 
et al. 2018) με σχετικά ρηχά και διαβρωμένα πετρώματα με μεγάλες και απότομες πλαγιές και με 
όξινο pH ( 5-6,75) (Eliades 2015). Το κλίμα όπου εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου 9590* χαρακτηρί-
ζεται από Μεσογειακό κλίμα με χαμηλότερες μέσες ετήσιες θερμοκρασίες από το υπόλοιπο νησί 
(Tsintidis et al. 2007).
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, εγκαταστάθηκαν 33 τυχαίες στρωματοποιημένες δειγμα-
τοληπτικές επιφάνειες για ανάλυση της βλάστησης, σε αμιγείς συστάδες C. brevifolia, σε μικτές 
συστάδες C. brevifolia και Q. alnifolia, σε μικτές συστάδες C. brevifolia και P. brutia και σε περιοχές 
αναδάσωσης με C. brevifolia. Η μελέτη (Andreou et al. 2017) έδειξε τις σημαντικές διαφορές που 
εμφανίζονται μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων του τύπου οικοτόπου 9590* (π.χ. αμιγείς συ-
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στάδες, μικτές συστάδες). Η ανάλυση Cluster των 33 δειγματοληπτικών επιφανειών αποκάλυψε 
την ύπαρξη τεσσάρων ομάδων (clusters):

i. Cluster 1: περιλαμβάνει κυρίως αμιγείς και αδιατάραχτες συστάδες με C. brevifolia (9590*),
ii. Cluster 2: περιλαμβάνει μικτές συστάδες C. brevifolia με Q. alnifolia (9590* + 9390*), 
iii. Cluster 3: αντιπροσωπεύει ένα ενδιάμεσο στάδιο, τόσο από άποψη διαδοχής, όσο και 

περιβαλλοντικών συνθηκών μεταξύ ξηρών και διαταραγμένων δασών και υγρών και μη 
διαταραγμένων.

iv. Cluster 4: περιλαμβάνει μικτές συστάδες P. brutia και C. brevifolia (9540 + 9590*), οι οποίες 
είναι ξηρές και/ή διαταραγμένες.

Τα τυπικά είδη του οικοτόπου 9590* (Cluster 1), τα οποία βρίσκονται στον υπόροφο των συ-
στάδων με C. brevifolia (χαρακτηριστικά είδη), είναι οι υψηλοί θάμνοι του ενδημικού είδους Q. 
alnifolia και, λιγότερο συχνά, του A. adrachne. Σχετικά συχνό είναι το είδος C. creticus και σε πιο 
υγρές περιοχές απαντώνται τα είδη R. sanctus και P. aquilinum. Άλλα είδη που απαντώνται είναι 
τα Crepis fraasii, Crucianella imbricata, Cerastium brachypetalum subsp. roeseri, Lecokia cretica, 
Stellaria cilicica, καθώς και τα ενδημικά Anthemis plutonia, Arrhenatherum album subsp. cypricum, 
Cyclamen cyprium και Lactuca cyprica (Delipetrou and Christodoulou 2016; Andreou et al. 2017; 
European Environment Agency 2019).
Στο Cluster 2, η κάλυψη του C. brevifolia είναι συνήθως 50% (σε κάποιες δειγματοληπτικές επιφά-
νειες αγγίζει το 100%) και η Q. alnifolia είναι σχετικά άφθονη κάτω από την κόμη του C. brevifolia 
(50-75% ανά δειγματοληπτική επιφάνεια). Στο Cluster 4, η κάλυψη του C. brevifolia στις περισσό-
τερες δειγματοληπτικές επιφάνειες είναι μεταξύ 12,5 – 50% και η κάλυψη της P. brutia μικρότερη 
από 12,5%. Επιπλέον, τα πιο κοινά και άφθονα είδη σε αυτό το σύμπλεγμα είναι τα Asphodelus 
ramosus, Q. alnifolia (όροφο θάμνων), C. brevifolia (όροφο θάμνων), Cistus creticus, Crepis fraasii, 
Aira elegans και Crucianella imbricata. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναγέννηση της P. brutia 
είναι περιορισμένη σε αντίθεση με την αναγέννηση του C. brevifolia που είναι πολύ υψηλότερη 
(περίπου 5% σε ορισμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες). Αυτό είναι ενδεικτικό ότι οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για το C. brevifolia από ό, τι για την P. brutia. Στο Cluster 3, η 
κάλυψη του C. brevifolia στον όροφο των δέντρων στις περισσότερες δειγματοληπτικές επιφάνειες 
είναι περίπου 75%. Τα πιο κοινά και άφθονα είδη είναι τα C. creticus, Q. alnifolia (όροφο θάμνων), C. 
fraasii, C. brachypetalum subsp. roeseri και Valantia hispida.  
Βήμα 1.2 – Χωρική κλίμακα λειτουργιών

Τα Δάση C. brevifolia βρίσκονται σε οικοσυστήματα με ευρύ φάσμα αβιοτικών στοιχείων και 
φυσική δυναμική, που περιλαμβάνει αρκετά μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων βλάστησης 
(μικτοί τύποι οικοτόπων ή άλλοι αμιγείς τύποι οικοτόπων) και διαδοχικών σταδίων. Η χλωριδική 
σύνθεση (συμπεριλαμβανομένων των τυπικών ειδών) και η δομή του τύπου οικοτόπου 9590* 
βασίζεται στην ικανότητα των ατόμων του C. brevifolia να σχηματίζουν αμιγείς συστάδες ή να 
συνυπάρχουν με άλλους τύπους οικοτόπων (όπως 9540 και/ή 9390*). Αυτή η ετερογένεια και η 
δυναμική είναι σημαντική για τα χαρακτηριστικά είδη και μπορούν να εμφανιστούν και να ανα-
πτυχθούν μόνο, σε περισσότερο ή λιγότερο, συνεχείς περιοχές δασικών οικοτόπων, από κάποιες 
δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες εκτάρια.

Συμπεράσματα
Ο τύπος οικοτόπου λειτουργεί σε επίπεδο μακρο-οικοτόπων (κατηγορία 1a).

 Βήμα 1.3 – Ιστορική προοπτική

Δεν υπάρχουν ιστορικά (ποσοτικά) δεδομένα για το εύρος και την έκταση του οικοτόπου 9590*. 
Εντούτοις, τα κέδρα φαίνεται να προστατεύονταν από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Θεόφραστος, στο 
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έργο του «Περί Φυτών Ιστορίας» (γράφτηκε κάπου μεταξύ 350 π.Χ. και 287 π.Χ.), αναφέρει συ-
γκεκριμένα: «…Λοιπόν στην Κύπρο δεν έκοβαν τα δέντρα οι βασιλιάδες της, από τη μια γιατί τα 
φύλαγαν και τα οικονομούσαν και από την άλλη γιατί ήταν δύσκολη η μεταφορά τους. …»
Κατά την περίοδο της Βρετανικής Αποικιοκρατίας (τέλη του 18ου αιώνα), η αποικιοκρατική Κυβέρ-
νηση διαπίστωσε την έντονη υποβάθμιση του οικοτόπου. Κατά την περίοδο αυτή, ο οικότοπος 
χαρακτηριζόταν από υπερώριμα δέντρα και η αναγέννηση ήταν υποβαθμισμένη. Κύριες αιτίες 
της υποβάθμισης του οικοτόπου ήταν η παράνομη υλοτομία, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και η 
υπερβόσκηση εντός των δασών (Thirgood 1987, Christou 1991). Ωστόσο, δεν υπάρχει οποιοσδή-
ποτε χάρτης και ποσοτικά δεδομένα. Με τη σύσταση του Τμήματος Δασών από την αποικιοκρατι-
κή Κυβέρνηση (1879) ξεκινούν και οι πρώτες προσπάθειες διατήρησης του οικοτόπου. Ο φυσικός 
τύπος οικοτόπου που σχηματίζει το C. brevifolia ανακηρύχθηκε ως «Forest Reserve» (1879), στην 
οποία απαγορεύτηκε η υλοτομία και η βόσκηση εντός του δάσους (in situ μέτρα).
Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, ξεκίνησαν τα πρώτα ex situ μέτρα διατή-
ρησης του τύπου οικοτόπου, δηλαδή η συλλογή σπερμάτων του είδους, είτε για την παραγωγή 
φυταρίων και τη μετέπειτα φύτευσή τους ή για τη διασπορά τους σε συγκεκριμένες θέσεις (εντός 
φυσικής εξάπλωσης ή σε άλλες περιοχές). Το 1984, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση 
του Τμήματος Δασών, ανακήρυξε μια έκταση 823 ha εντός των ορίων των θέσεων Τριπύλου και 
Μαύροι Γκρεμοί, ως «Φυσικό Απόθεμα», στη βάση των προνοιών του Περί Δασών Νόμου.
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, προτάθηκε από την Κύπρο η συμπερίληψη του οικοτόπου 
9590 *Δάση Cedrus bevifolia στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το 2008, η συνολική περι-
οχή εξάπλωσης του οικοτόπου συμπεριλήφθηκε στο δίκτυο Natura 2000. Έκτοτε, αρκετά μέτρα 
διαχείρισης και διατήρησης πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
του τύπου οικοτόπου 9590* (βλέπε Andreou et al. 2017). Το αποκορύφωμα των προσπαθειών 
για τη διατήρηση αυτού του τύπου οικοτόπου ήταν ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής εντός του 
Τριπύλου ως Φυσικό Μικρο-Απόθεμα των δασών C. brevifolia, βάσει των διατάξεων του Δασικού 
Νόμου.
Βήμα 1.4 – Ανάλυση της κατανομής και των τάσεων
Το τρέχων εύρος του τύπου οικοτόπου 9590* είναι 28 km2 (βλέπε Εικ. 9.1). Η τρέχουσα και η 
μελλοντική τάση φαίνεται ότι είναι σταθερή. Εντούτοις, οι ιστορικές τάσεις παραμένουν άγνω-
στες. Δεδομένου ότι κανένα από τα χαρακτηριστικά είδη ή δομές δεν είναι σε κακή κατάσταση, 
ο οικότοπος αναμένεται να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμος, όσον αφορά στη λειτουργία και στη 
δομή του.
Οι πιο σημαντικές απειλές που καταγράφονται για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου είναι η 
χαμηλή αναγέννηση του C. brevifolia, μόνο όμως σε περιοχές με ανοίγματα δασών (αρτίβλαστα 
και/ή δενδρύλλια ξηραίνονται λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες · 
επίδραση κλιματικής αλλαγής) και το ενδεχόμενο μελλοντικής δασικής πυρκαγιάς. Το είδος C. 
brevifolia δεν διαθέτει μετα-πυρικό μηχανισμό για αναγέννηση και το γειτονικό δάσος της P. 
brutia αναμένεται να εποικίσει τον διαθέσιμο χώρο. 

Συμπεράσματα

Με βάση τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων, το εύρος είναι πιθανό να είναι σταθερό για αρκετές 
δεκαετίες, εάν τα συνεχιζόμενα μέτρα και νομοθεσία συνεχιστούν στο μέλλον. Η επιτυχής εγκα-
τάσταση του C. brevifolia σε άλλες τοποθεσίες (εκτός φυσικής εξάπλωσης) και οι προσπάθειες 
αναδάσωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση 
και αποκατάσταση μιας τοποθεσίας στο ενδεχόμενο μιας καταστροφής από δασική πυρκαγιά.
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Βήμα 2.1 – Αξιολόγηση της Ικανοποιητικής Έκτασης Αναφοράς 
Η τρέχουσα τιμή (CV) θεωρείται ως Ικανοποιητική Έκταση Αναφοράς, λόγω της απουσίας ενδεί-
ξεων μη βιώσιμων δομών και λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου. Παρά τον κατα-
κερματισμένο χαρακτήρα αυτού του τύπου οικοτόπου, δεν έχει καταγραφεί καμία αλλαγή (μέσω 
παρακολούθησης) τα τελευταία χρόνια στη σύνθεση και τη δομή του οικοτόπου. Για το σκοπό 
αυτό, επιλέγεται η μόνη διαθέσιμη ποσοτική εκτίμηση, βάσει λεπτομερούς χαρτογράφησης του 
τύπου οικοτόπου 9590*.

Legend
Distribution grid centroid
Distribution grid centroid join line (Gap distance = 4km)
Grid (1x1km)

Habitat 9390+9590
Habitat 9540+9590
Habitat 9590

Distribution (18km²)
Range(28km²)

±

Εικόνα 9.1: Κατανομή και εύρος του τύπου οικοτόπου 9590*: Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae).
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Συμπεράσματα

Η Ικανοποιητική Έκταση Αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ίση με 2,63 km2.

Βήμα 2.2 – Αξιολόγηση του Ικανοποιητικού Εύρους Αναφοράς 
Το τρέχον εύρος είναι αρκετά μεγάλο για να περιέχει την τρέχουσα Ικανοποιητική Έκταση Αναφο-
ράς και ως εκ τούτου θεωρείται ως το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς. Δεν απαιτείται διεύρυνση 
του εύρους για βιώσιμες δομές και λειτουργίες.

Συμπεράσματα

Το Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς = Τρέχουσα τιμή (28 Km2).
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10.1.  Εισαγωγή

Η κλιματική αλλαγή από τις αρχές του 21ου αιώνα, έχει επιδράσει καταλυτικά ως προς την ανθε-
κτικότητα και πλαστικότητα των δασικών ειδών και των δασικών οικοσυστημάτων στην Κύπρο. 
Αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής επίδρασης αποτελεί η παρατήρηση νεκρώσεων ατόμων δια-
φόρων δασοκομικών ειδών, η απώλεια φυλλώματος από τις κόμες των δένδρων, οι προσβολές 
εντόμων, η μείωση της ζωτικότητας και της παραγωγικότητας των δασών και, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, η απώλεια της οικολογικής σταθερότητας λόγω δασικών πυρκαγιών. Έτσι, το Τμήμα 
Δασών1 καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα (επιστήμονες) του νησιού, αναγνώρισαν την ανάγκη 
και το όραμα της διατήρησης των δασών στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μέσω της βιώσιμης 
διαχείρισης και της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος. Αυτό το όραμα 
στοχεύει στην επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών οφελών που θα είναι ισορροπημένα, βασίζεται στην αρχή της αειφορίας και προφανώς θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Με βάση αυτό το γενικό όραμα, καθώς και την παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή, πολλά έργα 
που επικεντρώνονται στη διατήρηση και την παρακολούθηση της φύσης εκτελούνται ή βρί-
σκονται σε εφαρμογή στην Κύπρο. Το Τμήμα Δασών, η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και 
η κοινωνία των πολιτών αναγνωρίζουν τη μεγάλη οικολογική σημασία της βιοποικιλότητας στο 
νησί και ιδιαίτερα την ανάγκη διατήρησης δασοκομικών ειδών με μοναδική και στενή (τοπική) 
εξάπλωση. Αυτά τα στοιχεία της βιοποικιλότητας έχουν παρακολουθήσει την ιστορία του νησιού 
κατά τη διάρκεια των αιώνων και αποτελούν τη φυσική κληρονομιά μεταξύ των γενεών. Αυτά 
τα στοιχεία της φύσης (πανίδα και χλωρίδα) πρέπει να διατηρηθούν με βάση τις υπάρχουσες 
γνώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία και την πρακτική εμπειρία από τον τομέα της βιολογίας της 
διατήρησης και της δασολογίας, στα μεσογειακά οικοσυστήματα.

Το δάσος του Cedrus brevifolia στην Κύπρο είναι ένα τέτοιο στοιχείο με σημαντικές οικολογικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη δασοκομία του νησιού (βλέπε Κεφάλαιο 8). Για την αειφόρο 
διαχείριση και διατήρηση του περιορισμένου σε γεωγραφική εξάπλωση οικοτόπου 9590 *Δάση 
Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) πρέπει να υιοθετηθούν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές 
και παραδοχές που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η προστασία και η ορθή διαχείρισή του εντός της μοναδικής περιοχής του Δι-
κτύου Natura 2000 που απαντά ο οικότοπος. Με βάση τις πιο πάνω παραδοχές σχεδιάστηκε (Εικ. 
10.1) και υλοποιήθηκε το έργο LIFE-KEDROS.

1  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος)

Cedrus brevifolia Cedrosetum brevifoliae)
Νικόλας–Γιώργος Ηλιάδηςa, Σωτήρης Σωτηρίουb, Ανδρέας Κ. Χρίστουc

aΜονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick (res.en@frederick.ac.cy)
bΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος), Τμήμα Δασών (ssotiriou@fd.moa.gov.cy)
cΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος), Τμήμα Δασών (achristou@fd.moa.gov.cy)
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10.2.  Η προσπάθεια διατήρησης μέσω του έργου LIFE-KEDROS
Το έργο με τίτλο «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δι-
κτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος» (LIFE15 NAT/CY/000850) και με το ακρωνύμιο LIFE-
KEDROS, υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2016 έως τον Ιανουάριο 20212. Για να προσδιορι-
στούν οι στόχοι αυτού του έργου, οι δικαιούχοι ακολούθησαν τους οδηγούς από προηγούμενα 
κεφάλαια.
Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης δια-
τήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9590 *Δάση Cedrus brevifolia σε καλή κατάσταση διατή-
ρησης, στη μοναδική περιοχή του Δικτύου Natura 2000 όπου απαντά. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου καθορίστηκαν συγκεκριμένοι στόχοι διατήρησης, οι οποίοι και υλοποιήθηκαν μέσω της 
υιοθέτησης συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) της 
φυσικής περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, και πιο συγκεκριμένα:

i. Μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και πιθανότητας απώλειας μέρους του οικοτόπου ή 
ακόμη και πλήρους καταστροφής του, ως αποτέλεσμα έναρξης και εξάπλωσης δασικής 
πυρκαγιάς.

ii. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής του οικοτόπου στην αλ-
λαγή του κλίματος και στον ανταγωνισμό από άλλα δασικά δέντρα και θάμνους.

iii. Αποκατάσταση και επέκταση του οικοτόπου και ενίσχυση της φυσικής ικανότητας ανα-
γέννησης του κέδρου.

iv. Βελτίωση άλλων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που είναι σημαντικοί για την υγεία και 
τη ζωτικότητα των ατόμων C. brevifolia και τη σταθερότητα των τοπικών οικοσυστημάτων.

v. Διατήρηση του γενετικού υλικού για τα βασικά είδη του οικοτόπου 9590*, δηλαδή του 
C. brevifolia, μέσω της εφαρμογής ex situ μέτρων διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της 

2 Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 48 μήνες με την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης στις 31 Αυγούστου 2020. 
   Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19, το έργο παρατάθηκε για πέντε μήνες.

& 

1 2 …

Εικόνα 10.1: Διάγραμμα ροής της ανάπτυξης του έργου διατήρησης
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αποθήκευσης σπόρων σε μια τράπεζα σπόρων και τη δημιουργία ενός νέου πληθυσμού 
κέδρου εκτός του φυσικού του περιβάλλοντος.

vi. Υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και διάδοση των αποτελε-
σμάτων του έργου σε επιστημονικές ομάδες.

Το έργο LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν €1.413.304, εκ των οποίων €968.330 
(68,6% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του) συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Το 
έργο πραγματοποιήθηκε από μια καλά οργανωμένη κοινοπραξία εταίρων, η οποία αποτελείτο 
από: (i) Τμήμα Δασών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), το οποίο 
είναι η αρμόδια αρχή της Κύπρου για τη διατήρηση των δασών, (ii) Πανεπιστήμιο Frederick, μέσω 
της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ), η οποία επικεντρώνεται στη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας, στη διαχείριση και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στην Κύπρο. Η ΜΔΦ αποτελεί την πρώτη ερευνητική Μονάδα 
σε κυπριακό ακαδημαϊκό σύστημα που έχει ασχοληθεί ποτέ με θέματα που σχετίζονται με τη 
διατήρηση της φύσης και (iii) Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, ένας από τους μεγαλύτερους μη 
κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Κύπρο ο οποίος έχει ως κύριο στόχο 
να συμβάλει στη διατήρηση της φύσης στο νησί γενικά, και ιδίως των δασικών πόρων.

10.2.1.  Δομή έργου και καινοτομία έργου

Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων του έργου επιτεύχθηκε μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμέ-
νων δράσεων, όπου σε κάθε δράση καθορίστηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες (παραδοτέα & 
ορόσημα). Οι δράσεις ήταν στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους (Εικ. 10.2), όλες με κοινή προοπτική 
την επίτευξη στόχων διατήρησης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι δραστηριότητες του έρ-
γου που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των απειλών στον οικότοπο είναι εμπνευσμένες από τη 
φύση και ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις του οικοτόπου 9590 *.

Εικόνα 10.2: Διάγραμμα ροής του έργου LIFE-KEDROS
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10.3.  Υλοποίηση του έργου LIFE-KEDROS
10.3.1.  Προπαρασκευαστικές δράσεις, επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης ή / και σχεδίων δράσης

Το προπαρασκευαστικό μέρος του έργου χωρίστηκε σε πέντε προπαρασκευαστικές δράσεις, 
οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τον 1ο - 18ο μήνα της διάρκειας του έργου. Αυτές οι δράσεις επι-
κεντρώθηκαν στη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων, με 
αποτέλεσμα την προετοιμασία σχετικών αναφορών, οι οποίες καθόρισαν τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης. 
Οι προπαρασκευαστικές δράσεις ήταν:

i. Περιγραφή της σύνθεσης και της δομής τον οικότοπο 9590*
ii. Εκπόνηση σχεδίου πυροπροστασίας για τον οικότοπου 9590*

iii. Αξιολόγηση της υγείας και της ζωτικότητας του οικοτόπου 9590*
iv. Αξιολόγηση του αντίκτυπου συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διατήρησης
v. Προετοιμασία σχεδίου δράσης για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης

Η υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων συνέβαλε στην ενίσχυση της γνώσης σχετι-
κά με την οικολογία και τις δασοκομικές απαιτήσεις του είδους χαρακτηρισμού του οικοτόπου 
9590*, δηλαδή το ενδημικό δέντρο C. brevifolia, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στην επεξεργασία συ-
γκεκριμένων σχεδίων, όπως:
Κατευθυντήριες γραμμές προσήμανσης, για δασοκομικές επεμβάσεις στον οικότοπο 9590*

Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν οι αρχές για τον δασοκομικό χειρισμό 
των φυσικών και τεχνητών συστάδων του C. brevifolia. Το δασοκομικό είδος χαρακτηρισμού 
του οικοτόπου 9590*, ο κέδρος ο βραχύφυλλος (C. brevifolia) χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κύρια ανταγωνιστικά είδη δέντρων, όπως η Pinus brutia. Το 
C. brevifolia φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στις συνθήκες σκίασης και αυξημένη 
ικανότητα αντιμετώπισης πιο δυσμενών εδαφικών συνθηκών (Milios et al. 2021). Επίσης, από τα 
δεδομένα πεδίου μπορεί να υποστηριχθεί ότι το C. brevifolia είναι ημισκιόφυτο είδος και διαθέτει 
αντοχή σε διάφορες σταθμολογικές συνθήκες εντός της περιοχής εξάπλωσής του (Milios et al. 
2021). Η δασοκομική δομή των τεχνητών συστάδων (αναδασώσεις) του C. brevifolia πλησιάζει σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτήν της ομήλικης μορφής, έστω και αν φυτεύθηκαν κατά την 
ίδια χρονική περίοδο στο παρελθόν. Η διαφοροποίηση διαστάσεων (διαμέτρου και ύψους) των 
ατόμων κέδρου, σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, είναι ανάλογη με την παραγωγικότητα του σταθμού 
(Πέτρου κ.ά. 2018). Ωστόσο, το P. brutia εμφανίζεται με διαφορετική πυκνότητα σε κάθε ποιότητα 
τόπου των αναδασώσεων (Πέτρου κ.ά. 2018).
Σχέδιο πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590 *

Η εκπόνηση ενός σχεδίου πυροπροστασίας αποτελείται από τρία κύρια μέρη (Χριστοδούλου κ.ά 
2017). Αυτά τα μέρη μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: (i) περιγραφή και αξιολόγηση των σημα-
ντικότερων αιτίων των δασικών πυρκαγιών, βάσει ανάλυσης στατιστικών δεδομένων δασικής 
πυρκαγιάς, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία πέντε σεναρίων έναρξης 
και εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς σε θέσεις περιμετρικά της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 
9590*, (ii) ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση των υποδομών και άλλων μέ-
τρων δασικής πυροπροστασίας που εφαρμόζονται και (iii) σύνταξη και υποβολή προτάσεων για 
την ενίσχυση των υποδομών αλλά και την εφαρμογής σειράς δράσεων με σκοπό την ολοκληρω-
μένη προστασία του οικοτόπου 9590*, έναντι της απειλής της δασικής πυρκαγιάς. Έτσι, το σχέδιο 
παρείχε μια ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη 
δασική περιοχή κέδρου στην Κύπρο (βλέπε Κεφάλαιο 10. ).
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Σχέδιο δράσης για την αειφόρο διαχείριση και διατήρηση του οικοτόπου 9590*

Το Σχέδιο Δράσης παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον οικότοπο 9590*, τη βιολογία και 
την οικολογία του είδους χαρακτηρισμού (C. brevifolia), τις δράσεις που έγιναν διαχρονικά για 
την προστασία και διαχείριση του οικοτόπου, καθώς και τις πιέσεις και απειλές που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο οικότοπος 9590* (Ηλιάδης κ.ά. 2018). Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται τόσο από τις 
υπάρχουσες γνώσεις, όσο και από τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων του 
έργου LIFE-KEDROS. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης περιγράφει τις δραστηριότητες που σχεδιάζο-
νται να αναληφθούν για τη διαχείριση και τη διατήρηση του οικοτόπου 9590*. Οι προτεινόμενες 
δραστηριότητες χωρίζονται σε έξι μέτρα ως ακολούθως: (i) δασοκομικές παρεμβάσεις, (ii) απο-
κατάσταση και επέκταση του οικοτόπου 9590*, (iii) προστασία του οικοτόπου 9590* από δασικές 
πυρκαγιές, (iv) μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς, (v) ex situ διατήρηση του οικοτόπου 
9590*, (vi) διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 
«Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος», (vii) εφαρμογή δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης του κοινού για τον οικότοπο 9590*. Έτσι, το Σχέδιο Δράσης λειτουργεί ως ένα εργαλείο 
κατευθυντήριων γραμμών, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί σειρά στοχευμένων δραστηριοτή-
των διατήρησης παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τη μεθοδολογία που πρέπει να ακο-
λουθηθεί, καθώς και για τις επιλεγμένες θέσεις όπου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι δράσεις 
διατήρησης με το σχετικό χρονικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης 
καθορίζει τους μελλοντικούς στόχους κάθε δραστηριότητας μαζί με έναν εκτιμώμενο προϋπολο-
γισμό για καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες.

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Ένα κρίσιμο σημείο πριν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες δι-
ατήρησης για τύπους οικοτόπων με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση (και/ή στενά εν-
δημικά είδη) είναι να συλλεγούν και να συνοψιστούν όλες οι σχετικές υπάρχουσες γνώσεις 
και ταυτόχρονα να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι απειλές και πιέσεις που σήμερα επη-
ρεάζουν αρνητικά τον υπό διαχείριση οικότοπο ή είδος. Οι εμπειρογνώμονες διατήρησης, 
εντοπίζοντας τα κενά στην υφιστάμενη γνώση σχετικά με το αντικείμενο μελέτης, μπορούν 
να στοχεύσουν στην ενίσχυση της γνώσης μέσω περαιτέρω έρευνας η οποία θα δώσει και 
την απαραίτητη πληροφορία για τον σχεδιασμό ορθολογιστικών διαχειριστικών δράσεων. Θα 
πρέπει να εκπονηθεί ένα ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης και Σχέδιο Δράσης για τον οικότοπο (ή εί-
δος) μελέτης, παρουσιάζοντας τους στόχους και τα μέτρα διατήρησης, ενώ και τα δύο σχέδια 
θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις νέες απειλές και πιέσεις που επηρεάζουν το 
βιότοπο, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον καθορισμό νέων στόχων διατήρησης.

10.3.2.  Κύριες δράσεις διατήρησης

Το κλειδί για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου με στόχο τη διατήρηση της φύσης είναι ο σχε-
διασμός και η ολοκλήρωση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης. Αυτές οι δράσεις διατήρησης 
πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και της οικολογικής κατάστασης 
του υπό διαχείριση οικοτόπου. Η αποτελεσματικότητα των δράσεων διατήρησης, πρέπει να είναι 
μετρήσιμες και πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του έργου. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτές οι δράσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν για την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων σκοπών διατήρησης για έναν συγκεκριμένο οικότοπο και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν 
να καθοριστούν γενικές οδηγίες για τη δυνατότητα μεταφοράς και την αναπαραγωγή σε άλλους 
τύπους οικοτόπων (ή είδη).
Στο έργο LIFE-KEDROS, οι συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης ήταν το κύριο εργαλείο για την 
άμεση βελτίωση και/ή αναστροφή της μείωσης της οικολογικής κατάστασης και της κατάστασης 
διατήρησης του στοχευμένου τύπου οικοτόπου 9590*. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίζονταν από 
τεχνικές διαχείρισης δασών και επενδύσεις σε υποδομές, κυρίως εντός (in situ) των φυσικών ορίων 
εξάπλωσης όσο και εκτός (ex situ) των φυσικών ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*. Οι δρά-
σεις διατήρησης εφαρμόστηκαν από την αρχή του έργου έως το τέλος του, και διακρίθηκαν σε:
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Δασοκομικές παρεμβάσεις σε συστάδες Cedrus brevifolia

Αυτή η δράση είχε ως στόχο να ευνοήσει το είδος χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590* (C. 
brevifolia) έναντι των ανταγωνιστών ξυλωδών δενδρωδών ειδών, μέσω: (i) αραίωσης ατόμων σε 
συστάδες με υψηλή πυκνότητα νεαρών ατόμων του C. brevifolia, αμειγών ή σε μείξη με το Pinus 
brutia (Εικ. 10.3), (ii) αφαίρεσης ατόμων P. brutia που ανταγωνίζονται ώριμα άτομα C. brevifolia 
(κέδρου) ή πιέζουν αρνητικά την ανάπτυξη της αναγέννησης του κέδρου και (iii) κλαδέματος 
βλαστών του Quercus alnifolia (λατζιάς) που καταπιέζουν νεαρά δενδρύλλια C. brevifolia (Εικ. 
10.3). Σε κάθε περίπτωση οι δασοκομικές επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στη μείωση του αντα-
γωνισμού και στην παροχή επαρκούς αναπτυσσόμενου χώρου και αύξησης της διαθεσιμότητας 
πόρων (π.χ. θρεπτικά συστατικά του εδάφους και νερό) σε επιλεγμένα δέντρα C. brevifolia. Στο 
έργο LIFE-KEDROS, οι δασοκομικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 200 εκτάρια (ha)
οικοτόπου 9590* (φυσικές και τεχνητές συστάδες) και ωφέλησαν περισσότερα από 10.000 άτομα 
C. brevifolia (εκ των οποίων το 99% ήταν νεάρα άτομα του έιδους C. brevifolia).

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Για ενδημικούς και με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση τύπους 
οικοτόπων, πριν από τον σχεδιασμό των οποιοδήποτε δασοκομικών επεμβάσεων θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να χαρακτηρίζονται (περιγράφονται) όλοι οι τύποι δομών που απαντώνται, 
συνδυάζοντας την σύνθεση των ειδών σχηματισμού και την παραγωγικότητα του σταθμού. Για 
κάθε τύπο δομής, θα πρέπει να προτείνονται συγκεκριμένοι στόχοι και καλλιεργητικές δασοκο-
μικές επεμβάσεις, με κύριο στόχο την ανακατανομή του χώρου, προκειμένου να δημιουργηθούν 
ορισμένες συνθήκες, καθώς και να ευνοηθούν συγκεκριμένα άτομα ή είδη. Σημαντικό στοιχείο 
για τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση των δασοκομικών χειρισμών σε στενά ενδημικούς 
οικότοπους, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην πολυλειτουργικότητα και 
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του οικοτόπου και όχι στην παραγωγή ξύλου, διασφαλίζο-
ντας το ενδοδασικό περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία, χωρίς να διαταράσσονται οι οι-
κολογικές διαδικασίες και οι οικολογικοί θώκοι για άλλα σημαντικά είδη (πανίδα και χλωρίδα). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίτευξη ακόμη και ενός σχετικά απλού στόχου, όπως η μείωση 
της έντασης του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν τα μεμονωμένα δέντρα του είδους χαρα-
κτηρισμού του οικοτόπου, μέσω της απομάκρυνσης γειτονικών ανταγωνιστών που ανήκουν σε 
άλλα είδη, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί με μία μόνο παρέμβαση.

Εικόνα 10.3a: Αραίωση/ αφαίρεση ατόμου P. brutia που ανταγωνίζεται ώριμο άτομο C. brevifolia ή που προκαλεί 
καταστολή της αναγέννησης του κέδρου. (Φωτογραφίες: © Πέτρος Πέτρου)
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Αποκατάσταση και επέκταση του οικοτόπου 9590*

Αυτή η δράση αποσκοπούσε στην αποκατάσταση ομάδων ατόμων (ή συστάδων) του C. 
brevifolia με χαμηλή πυκνότητα και υποβαθμισμένη φυσική αναγέννηση,  αυξάνοντας την πυ-
κνότητα ατόμων του είδους και επεκτείνοντας την περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* 
δημιουργώντας νέες ομάδες αναγέννησης σε υπάρχοντα διάκενα που είναι γυμνά ή καλύπτο-
νται από φρύγανα (κυρίως Cistus spp.), ως επί το πλείστο στις παρυφές των υφιστάμενων ορίων 
του οικοτόπου. Επιπλέον, ένας μακροπρόθεσμος στόχος για αυτήν τη δράση είναι η βελτίωση 
της συνδεσιμότητας μεταξύ γεωγραφικά απομονωμένων τμημάτων του C. brevifolia. Για την 
επιτυχή αποκατάσταση και επέκταση του οικοτόπου 9590*, το έργο LIFE-KEDROS εφάρμοσε 
συγκεκριμένα μέτρα όπως η διασπορά σπόρων κέδρου (Εικ. 10.4) και/ή τη φύτευση δενδρυλλί-
ων κέδρου (Σχήμα 10.4) σε επτά διαφορετικές θέσεις. Αυτή η δραστηριότητα διατήρησης είχε 
ως αποτέλεσμα τόσο την επέκταση του οικοτόπου 9590*, σε έκταση 9,37 ha, φυτεύοντας 2403 
φυτά σε διάφορα σημεία (σε συνολική έκταση 3,29 ha) και με διασπορά 5,85 κιλών σπόρων κέ-
δρου (87.750 σπόροι), όσο και την αποκατάσταση του οικοτόπου 9590* εντός της φυσικής του 
κατανομής που καλύπτει έκταση 12,31 ha, με φύτευση 1355 φυτών και με διασπορά 10,10 Kg 
σπόρων κέδρου (151.500 σπόροι).

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Η επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας αποκατάστασης και/ή 
επέκτασης ενός οικοτόπου, προϋποθέτει ότι τα επιλεγμένα σημεία (για φύτευση ή σπορά) 
αντιστοιχούν πλήρως στις οικολογικές απαιτήσεις του είδους χαρακτηρισμού του. Έτσι, 
ενδεχομένως η παρατήρηση προηγούμενης φυσικής αναγέννησης του είδους χαρακτηρι-
σμού του οικοτόπου, να αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ότι η θέση θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για φύτευση ή σπορά του είδους. Η στρατηγική χρήσης φυτειών φαίνεται να είναι 
πιο επιτυχημένη από αυτή της σποράς, παρά το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης φυτών 
για περίοδο τριών ετών είναι υψηλότερο από τη σπορά. Η συντήρηση των φυτών περιλαμ-
βάνει καλλιεργητικές εργασίες εδάφους (σκάλισμα, αφαίρεση ζιζανίων, διαμόρφωση λεκα-
νών κτλ.), αλλά και πότισμα κατά τη θερινή περίοδο (περίοδος ξηρασίας - άρδευση κάθε 15 
ημέρες). Για την άρδευση φυτών, θα μπορούσε να εγκατασταθεί σύστημα άρδευσης (συ-
μπεριλαμβανομένων δεξαμενών νερού και δικτύου άρδευσης σωλήνων νερού). Σε σημεία 
όπου δεν είναι δυνατή η άρδευση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια νέα προσέγγιση 

Εικόνα 10.3β: Κλάδεμα πρεμνοβαλστημάτων και/ή κλαδίων του είδους Q. alnifolia, τα οποία καταπιέζουν νεαρά άτομα 
και/ή δενδρύλια C. brevifolia. (Φωτογραφίες: © Πέτρος Πέτρου)
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φύτευσης (π.χ. water-box), χωρίς, ωστόσο, αυτή η εναλλακτική προσέγγιση να έχει εξίσου 
επιτυχημένα αποτελέσματα σε υποβαθμισμένες θέσεις (κακής ποιότητας σταθμούς).

 Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια κατά τη 
δειγματοληψία των σπερμάτων (σπόρων) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή δεν-
δρυλλίων, καθώς και κατά την παραγωγή τους στο φυτώριο. Για αυτά τα βήματα, θα πρέ-
πει να υιοθετηθούν συγκεκριμένα διεθνή πρωτόκολλα και μεθοδολογίες, όπως η συλλογή 
σπερμάτων με τυχαία δειγματοληψία από ολόκληρη την περιοχή κατανομής του οικοτόπου 
και η παραγωγή δενδρυλλίων σε φυτώριο. Ωστόσο, η χρήση των υπαρχουσών επιστημονι-
κών πληροφοριών για τον υπό διαχείριση οικότοπο, και ιδίως η γνώση σχετικά με την γενε-
τική του πληθυσμού (παραλλαγή και δομή) του είδους χαρακτηρισμού του, εξασφαλίζουν 
την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων διατήρησης. Επίσης, τα 
σπέρματα που θα συλλεχθούν για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι υγιή και να αντιστοι-
χούν στην υψηλή γενετική παραλλακτικότητα, και η παραγωγή των δενδρυλλίων να γίνει 
σε φυτώριο με παρόμοιες οικολογικές (κλιματολογικές) συνθήκες με εκείνες στη φυσική 
περιοχή κατανομής του οικοτόπου. Τα δενδρύλλια θα πρέπει να παραμείνουν στο δασικό 
φυτώριο για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν εγκατασταθούν στο πεδίο.

Προστασία του οικοτόπου 9590* από δασικές πυρκαγιές

Ο στόχος αυτής της δράσης ήταν η υλοποίηση σειράς μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστο-
ποίηση του κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς που θα επηρεάσει τον οικότοπο 9590*. Ένα 
τυχαίο στοχαστικό καταστροφικό συμβάν, όπως μια πυρκαγιά, θα μπορούσε να έχει ανεπανόρ-
θωτα καταστρεπτικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οικότοπο, αν αυτός διακρίνεται από μια πολύ 
περιορισμένη εξάπλωση, αλλά και σε άλλα προστατευόμενα στοιχεία της περιοχής. Στην περί-
πτωση του οικοτόπου 9590*, ένα κρίσιμο σημείο ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκρι-
μένων μέτρων πυροπροστασίας (Εικ. 10.5) που εστιάζουν στην πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εντός ή κοντά στην τοποθεσία του έργου και η ενεργοποίηση 
της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης παρέμβασης των δυνάμεων πυρόσβεσης. Η πρόληψη 
μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών, ενώ διακρίνεται ως ένας βιώσιμος και οικονο-

Εικόνα 10.4: Διασπορά σπόρων Cedrus brevifolia (αριστερά) και φύτευση φυτών κέδρου (δεξιά) σε επτά θέσεις για 
τους σκοπούς του LIFE-KEDROS. (Φωτογραφίες: © Γιώργος Κωνσταντίνου & Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης)
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μικά αποδοτικός τρόπος για να αποφευχθούν καταστροφικές συνθήκες από την απώλεια της 
βιοποικιλότητας που επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε σειρά μέτρων για την προστασία του οικοτό-
που 9590* από δασικές πυρκαγιές:

i. Ενίσχυση της περιπολίας του Τμήματος Δασών, από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο κάθε έτους.
ii. Εγκατάσταση έξι προειδοποιητικών σημείων κινδύνου πυρκαγιάς.

iii. Δημιουργία νέας αντιπυρικής λωρίδας (300 m).
iv. Κλείσιμο επιλεγμένων δασικών δρόμων συνολικού μήκους ~32 Km με χρήση μεταλλικών 

μπαρών και καλλιέργεια 13 Km παλαιών δασικών δρόμων για την ενίσχυση της φυσικής 
βλάστησης.

v. Εφαρμογή δασοκομικών παρεμβάσεων στο δασικό οδικό δίκτυο (1 Km), προκειμένου να 
διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

vi. Αφαίρεση ξηρής ποώδους βλάστησης κατά μήκος δρόμων συνολικού μήκους 8 Km.
vii. Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού των 90 τόνων (η κάθε μια) για τον ανεφοδιασμό πυρο-

σβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
viii. Έλεγχος της εύφλεκτης ποώδους βλάστησης ξηρού εδάφους μέσω βοσκής από ζώα.

Είναι η πρώτη φορά που ένα έργο στην Κύπρο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη βόσκηση από 
ζώα της άγριας πανίδας του δάσους για τον έλεγχο της ξηρής εύφλεκτης βλάστησης εντός των 
ορίων του οικοτόπου 9590*. Για το σκοπό αυτό, το έργο υλοποίησε τα εξής:

i. Κατασκευή έξι τεχνητών ποτίστρων και τριών μικρών τεχνικών λιμνών στην περιοχή του 
οικοτόπου, προκειμένου να προσελκύσουν είδη άγριας πανίδας.

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Πριν από την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων πυροπροστασίας, 
θα πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολό-
γησης των πιθανών αιτιών έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή μελέτης. Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν τα διάφορα πιθανά σενάρια επέκτασης πυρκα-
γιάς, και των επιπτώσεών της. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να αποκαλύψει τις ανάγκες και 

Εικόνα 10.5: Μέτρα προστασίας από δασικές πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μέτρων πρόληψης όσο και 
των μέτρων προ-καταστολής. (Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης & Ζωή Στραυρινάκη)
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τις ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα πυροπροστασίας, συμβάλλοντας στην σύνταξη 
συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Αυτά τα μέτρα 
πρέπει να εφαρμόζονται ως συμπληρωματικά μεταξύ τους (σύμφωνα με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό). Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο φιλικές προς το περι-
βάλλον προσεγγίσεις, όπως η βόσκηση από οικόσιτα και άγρια ζώα, προκειμένου να μειωθεί 
η ξηρή ετήσια και πολυετής ποώδης βλάστηση. Τέλος, με βάση τα σενάρια και τη δοκιμή 
προσομοίωσης, παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας των ομάδων πυροπροστασίας και 
της σχετικής υποδομής, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα στην περίπτωση ενός επεισοδίου 
πυρκαγιάς στην περιοχή μελέτης. 

Μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου 9590 *

Η βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου, ειδικά κάτω από την πίεση της κλιματικής αλλα-
γής, αποτέλεσε έναν από τους στόχους του έργου LIFE-KEDROS. Για τον λόγο αυτό εφαρμόστη-
καν μέτρα για τον έλεγχο τόσο βιοτικών απειλών που δέχεται ο οικότοπος 9590*, όσο και για την 
βελτίωση του αβιοτικού περιβάλλοντος με μέτρα ελέγχου της διάβρωσης. Ο έλεγχος τόσο της 
βιοτικής όσο και της αβιοτικής πίεσης στον οικότοπο 9590* έγινε με τη λήψη φιλικών προς το 
περιβάλλον μέτρων, χωρίς να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή κατανομής του οικοτόπου.
Τα μέτρα ελέγχου της διάβρωσης του εδάφους περιλαμβάναν την εγκατάσταση: (i) ξερολιθιών 
(σε τρέχον μήκος 176 m), (ii) συρματόπλεκτων κιβωτίων (gabions) εντός της κοίτης του κύριου 
ρεύματος που ρέει εντός του οικοτόπου 9590* (συνολικά 156 m) και (iii) κορμοδεμάτων (συνο-
λικού μήκους 100 μέτρων). Τα μέτρα αυτά λειτούργησαν ως αντιδιαβρωτικά (Εικ. 10.6) παρου-
σιάζοντας αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο της εγκατάστασής τους, καθώς έλεγξαν και 
ελαχιστοποίησαν τη διάβρωση του εδάφους στις θέσεις όπου εγκαταστάθηκαν. Επίσης, τα αντι-
διαβρωτικά μέτρα ωφελούν έμμεσα την αναγέννηση ειδών, συμπεριλαμβανομένης σπερμάτων 
του C. brevifolia, βελτιώνουν τις τοπικές εδαφολογικές συνθήκες, ενώ παράλληλα δημιουργούν 
ειδικές συνθήκες μικρο-ενδιαιτημάτων για είδη πανίδας, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας σε αυτή την περιοχή.

Όσον αφορά τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, το έργο επικεντρώθηκε στην αύξηση του παρα-
γωγικού δυναμικού του C. brevifolia, και συνεπώς στην υγεία και τη βιωσιμότητα του οικοτόπου 
9590*. Για την καταπολέμηση/ διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών χρησιμοποιήθηκε φιλική 
προς το περιβάλλον προσέγγιση, υποστηρίζοντας τη σταθερότητα ενός συγκεκριμένου δικτύου 
τροφικής αλυσίδας (στο υψηλότερο επίπεδο) εντός των ορίων του οικοτόπου καθώς και την δια-
χείριση του πληθυσμού επιβλαβών φλοιοφάγων εντόμων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μαζικής 
παγίδευσης, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένης φερομόνης (βλέπε Κεφάλαιο 10 ). 
Για τους σκοπούς της διαχείρισης του πληθυσμού των εντόμων (όπως: Megastigmus schimitscheki) 
και αρουραίων (Ratus ratus) εντός του οικοτόπου 9590*, εγκαταστάθηκε δίκτυο από τεχνητές φω-
λιές. Οι τεχνητές φωλιές ενθάρρυναν την παρουσία κουκουβαγιών (10 τεχνητές φωλιές για κου-

Εικόνα 10.6: Μέτρα κατά της διάβρωσης που εφαρμόζονται στον οικότοπο 9590 * (ξερολιθιές,  gabions, κορμοδέρματα) 
(Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης)
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κουβάγιες) και νυχτερίδων (20 κουτιά νυχτερίδων), υποστηρίζοντας την ύπαρξη στην τροφική 
αλυσίδα της περιοχής μελέτης συγκεκριμένων θηρευτών για έντομα και αρουραίους (Εικ. 10.7). Οι 
τεχνητές φωλιές εποικίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου ως εξής: (i) πέντε φωλιές κατοική-
θηκαν από ζευγάρια κυπριακής κουκουβάγιας (Otus cyprius), (ii) μια φωλιά από ζευγάρι Titus alba, 
το οποίο κατά τη διάρκεια παρακολούθησής του εκτιμάται ότι θήρευσε ~9500 αρουραίους, και (iii) 
τέσσερα κουτιά νυχτερίδων εποικίστηκαν από 5-6 άτομα νυχτερίδων (είδη: Pipistrellus pipistrellus 
και P. Kuhlii), συνηγορώντας στην παραδοχή ότι κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου περίπου 
32 εκατομμυρίων διαφορετικών εντόμων θηρεύτηκαν από τα άτομα αυτά.

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των 
οικοτόπων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, με την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο/ δια-
χείριση βιοτικών και αβιοτικών απειλών και πιέσεων, θα πρέπει να εμπνέεται από τη φύση και 
να ανταποκρίνεται στις οικολογικές απαιτήσεις του στοχευμένου οικότοπου. Με βάση αυτή την  
παραδοχή, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τεχνητών υλικών για υποδομές στο περιβάλ-
λον (π.χ. σκυρόδεμα, λαμαρίνα κ.λπ.), ενώ οποιαδήποτε κατασκευή πρέπει να πραγματοποιείται 
με χειροκίνητα μέσα και να ελαχιστοποιείται η χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. φορτηγά, μπουλ-
ντόζες κ.λπ.). Επιπλέον, οποιαδήποτε δραστηριότητα για τη διαχείριση του μεγέθους του πλη-
θυσμού για επιβλαβή είδη, θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ακολουθεί φιλικές προς το 
περιβάλλον προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας τον εντοπισμό και τη χρήση φυσικών αρπακτικών/ 
θηρευτών από τα υφιστάμενα τροφικά δίκτυα. Επίσης, σε κάθε περίοδο με υψηλή θερμοκρασία 
και χαμηλή βροχόπτωση και το έτος μετά από αυτήν την περίοδο, θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση μαζικής παγίδευσης για έντομα (π.χ. φλοιοφάγα ή ξυλοφάγα σκαθάρια) χρησι-
μοποιώντας δίκτυο παγίδων μαζικής συλλογής, με δολώματα περιέχοντα αιθανόλη και φερομό-
νη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διάδοση και αύξηση του πληθυσμού των εντόμων.

Εκτός τόπου διατήρηση τύπου οικοτόπου

Η μακροπρόθεσμη επιβίωση του οικοτόπου 9590* εκτός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του (ex 
situ) αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό μέτρο διατήρησης για την ολιστική βιώσιμη διαχεί-
ρισή του. Η διατήρηση των ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον (in situ) είναι σαφώς ένα πρώτο 
βήμα, αλλά η ex situ διατήρηση είναι επίσης απαραίτητη για την προστασία τους, αφού μετά από 
καταστροφικά γεγονότα και/ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο άνθρωπος, η ex 
situ διατήρηση συμβάλει στην επανεισαγωγή των ειδών στο μέλλον, όταν καταστούν διαθέσιμα 
κατάλληλα ενδιαιτήματα και επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες. Στο LIFE-KEDROS, εφαρμόστη-
καν δύο μέτρα διατήρησης, συμπληρωματικά μεταξύ τους:

i. Αποθήκευση σπερμάτων στην Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών στον Αμίαντο 
(Εικ. 10.8). Συγκεκριμένα, αποθηκεύτηκαν 200 kg σπερμάτων (~3 εκατομμύρια σπέρμα-
τα), τα οποία αποτελούν διαθέσιμο κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι) που θα 
βοηθήσει στην αποκατάσταση του οικοτόπου 9590* σε περίπτωση απώλειας λόγω δασι-
κής πυρκαγιάς ή άλλης περιβαλλοντικής στοχαστικής αιτίας. 

Εικόνα 10.7: Οι τεχνητές φωλιές ενθάρρυναν την παρουσία κουκουβαγιών. (Φωτογραφίες: © Ηρόδοτος Κακούρης)
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ii. Δημιουργία ενός νέου πληθυσμού (δάσωση), με 6500 δενδρύλλια του είδους C. brevifolia 
(Εικ. 10.9), σε έκταση 8,5 εκταρίων στο μεταλλείο Αμιάντου, σε υψόμετρο πάνω από 1350 
m (εντός της περιοχής Natura 2000 του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους).

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Η ex situ διατήρηση αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση για τη Βιοποικι-
λότητα και από διεθνείς οργανισμούς (όπως: IUCN, FAO και IPBGR), ως μια από τις πιο σημαντι-
κές μεθόδους για τη διατήρηση των ειδών (κυρίως των φυτών). Μαζί με τη διατήρηση in situ, 
η ex situ διατήρηση διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του είδους έναντι των επιπτώσεων από 
τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις και των πιθανών καταστροφικών γεγονότων, ενώ ταυτόχρονα 
διευκολύνει την πιθανή επανεισαγωγή ενός είδους στις φυσικές θέσεις εξάπλωσής του, μετά 
από τυχαία καταστροφή του πληθυσμού σε αυτές. Ένα κρίσιμο σημείο επιτυχίας στις επιτόπι-
ες προσπάθειες διατήρησης είναι η ισορροπία μεταξύ κόστους και οφέλους, επομένως η συλ-
λογή αναπαραγωγικού υλικού (σπορομερίδων) πρέπει να αντιπροσωπεύει όλη τη γεωγραφι-
κή κατανομή του είδους και να έχει την υψηλότερη δυνατή γενετική ποικιλομορφία (βάσει 
των υφιστάμενων ειδικών γνώσεων ή με την υιοθέτηση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών). 
Για τις συλλογές σπερμάτων και την περαιτέρω επεξεργασία και χειρισμό τους (καθαρισμός, 
ξήρανση, αποθήκευση και γενική διαχείριση), θα πρέπει να υιοθετηθούν διεθνή πρότυπα και 
συστάσεις (δηλ. ENSCONET Seed Collecting Manual for Wild Species & ENSCONET Curation 
Protocols and Recommendations). Επιπλέον, νέες φυτείες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

Εικόνα 10.9: Δημιουργία νέου εκτός τόπου (ex situ) πληθυσμού του είδους C. brevifolia στο μεταλλείο Αμιάντου. 
(Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης)

Εικόνα 10.8: Αποθήκευση σπορομερίδων του είδους C. brevifolia στην Τράπεζα Σπερμάτων του Τμήματος Δασών, 
στον Αμίαντο. (Φωτογραφίa: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης)
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σε μεγαλύτερα υψόμετρα από τη φυσική κατανομή του υπό διαχείριση τύπου οικοτόπου 
και/ή με παρόμοιες οικολογικές συνθήκες. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να ενισχύσει τη 
δυνατότητα διατήρησης του υπό διαχείριση τύπου οικοτόπου στην περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η αποκατάσταση ή όταν οι κλιματικές αλλαγές θα είναι τόσο σοβαρές που το είδος δεν 
θα είναι σε θέση να παραμείνει στην τρέχουσα υψομετρική ζώνη του.

10.3.3. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου

Η ομάδα δράσεων αυτής της ενότητας, στόχευε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και της εφαρ-
μογής πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου σε κοινω-
νικοοικονομικό και οικολογικό (λειτουργίες οικοσυστημάτων) επίπεδο. Αυτές οι ενέργειες παρα-
κολούθησης υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο του έργου και διακρίνονται σε: 

i. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων διατήρησης του έργου 
(παρατηρήσεων & αποτελεσμάτων)

ii. Αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
iii. Εκτίμηση των επιπτώσεων στις οικοσυστημικές λειτουργίες

Κύρια Σημεία Εφαρμογής: Η παρακολούθηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης είναι 
σημαντική, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διαχείριση τυχόν λαθών αλλά και την 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αειφόρο διαχείριση του υπό μελέτη οικότοπου. 
Επιπλέον, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων διατήρησης του έργου δι-
ασφαλίζουν την επιτυχία των στόχων του έργου, καθώς και την ικανότητα δημιουργί-
ας μέτρων διατήρησης που θα μπορούσαν να αναπαραχθούν και να μεταφερθούν σε 
αποτελεσματικές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης για αυτόν τον οικότοπο στόχο και/ή 
άλλους τύπους οικοτόπων με παρόμοιες οικολογικές συνθήκες. 

10.3.4.  Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση των αποτελεσμάτων 

Η υλοποίηση σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διάδοση/ προώθηση των στόχων 
του έργου, αλλά και της οικολογικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας του υπό διαχείριση 
οικοτόπου, είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείρισή του. Οι δραστηριό-
τητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πρέπει γενικά να περιέχουν αριθμό δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας, που θα περιλαμβάνουν:
Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην προβολή του έργου στην ολότητα του, στο ευρύ κοινό 
και σε στοχευμένες ομάδες ενδιαφέροντος. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στη διευκό-
λυνση της υλοποίησης του έργου, και ιδίως στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
υπό διαχείριση τύπο οικότοπου (δάσος). Για το ευρύ κοινό, η ευαισθητοποίηση πρέπει να προά-
γει ιστορικές και οικολογικές πληροφορίες σχετικά με τον στοχευμένο οικότοπο, δίνοντας ταυτό-
χρονα έμφαση στη μοναδικότητά του για το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και ως 
στοιχείο φυσικής κληρονομιάς για ολόκληρη τη χώρα. Οι απειλές και οι πιέσεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τον οικότοπο πρέπει επίσης να παρουσιάζονται σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης. 
Τέλος, για τους ενδιαφερόμενους φορείς, μια τέτοια εκστρατεία θα μπορούσε να τονίσει την ανά-
γκη προσδιορισμού ενός τέτοιου μοναδικού οικοτόπου ως «εμβληματικού δάσους/ δάσους ση-
μαία» για συγκεκριμένη περιοχή, οδηγώντας σε άμεσα και έμμεσα κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
για τις τοπικές κοινότητες. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των στόχων του 
έργου προάγει ένα θετικό υπόβαθρο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του οικότοπου. Οι δρα-
στηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Εικ. 10.10) θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: 

i. Ετοιμασία υλικού προβολής και προώθησης του έργου, με σχετικό λογότυπο και ελκυστι-
κό σύνθημα (σλόγκαν) του έργου. 

ii. Φυλλάδια ή ενημερωτικά δελτία σε ετήσια βάση, με πληροφορίες για τον στοχευμένο οι-
κότοπο (δάσος), τους στόχους του έργου και την πρόοδο του έργου. 
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iii. Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων σε στρατηγικά σημεία (π.χ. αγροτικές περιοχές 
γειτονικές με το δάσος) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του οικοτόπου. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικολογική σημασία, τη μοναδικότητα του οικο-
τόπου και τις απειλές και πιέσεις που επηρεάζουν αυτόν τον οικότοπο . 

iv. Δημιουργία λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ο οποίος φαίνεται να είναι πιο 
φιλικός προς τον χρήστη και πιο επισκέψιμος από την ιστοσελίδα) προκειμένου να ενημε-
ρώνεται συχνά το ευρύ κοινό για την υλοποίηση και τους στόχους του έργου, καθώς και 
για την οικολογία και τη σημασία του οικοτόπου. 

v. Δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας του έργου για την προώθησή του, την προβολή 
των στόχων διατήρησης και τα μέτρα διατήρησης που εφαρμόστηκαν. Στην ταινία θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδικότητα του οικοτόπου και του οικοσυστή-
ματος. 

vi. Δημοσίευση ενός δελτίου τύπου και άρθρων σε εφημερίδες και ιδιαίτερα σε καθημερινές 
πύλες ειδήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε έξι μήνες). 

vii. Διοργάνωση εργαστηρίων τουλάχιστον στην αρχή και πριν από το τέλος του έργου, προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι τοπικές κοινότητες και οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τις απειλές που αφορούν τον οικότοπο (είδη/ δάση), τα μέτρα διαχείρισης και τις δράσεις 
διατήρησης.

Δράσεις διάδοσης τεχνικών θεμάτων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων διάδοση των τεχνικών θεμάτων του έργου, θα πρέπει να 
αποσκοπούν στη μεταφορά των αποτελεσμάτων, των βέλτιστων πρακτικών και των επιστημονι-
κών δεδομένων, σε ομάδες-στόχους καθώς και στην επιστημονική κοινότητα. Οι ομάδες αυτές 
και η επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του έργου και να 
υλοποιήσουν οι ίδιοι δράσεις του έργου σε άλλες περιπτώσεις διαχείρισης τύπων οικοτόπων, σε 
αντίστοιχα περιβάλλοντα. Η διάδοση τεχνικών θεμάτων θα πρέπει να εστιάζεται περισσότερο 
στη δυνατότητα μεταφοράς επιστημονικών γνώσεων (Εικ. 10.11) που λαμβάνονται από την υλο-
ποίηση του έργου. Μια τέτοια διάδοση μπορεί να περιλαμβάνει: 

i. Συμμετοχή και παρουσίαση των επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου σε διεθνή επι-
στημονικά συνέδρια. 

Εικόνα 10.10: Δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέσω του έργου LIFE-
KEDROS. (Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης & Γιώργος Κωνσταντίνου)
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ii. Δημοσίευση τεχνικού οδηγού (σύντομες αναφορές) κατά την υλοποίηση του έργου, προ-
κειμένου να παρέχεται η μεθοδολογία διατήρησης και/ή επιστημονικές γνώσεις σχετικά 
με το υπό διαχείριση οικότοπο. 

iii. Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων (ή διασκέψεων) όπου επιστήμονες από σχετικά 
έργα και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να συζητήσουν, σε επιστημονική βάση, 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων διατήρησης για τα οικοσυστήματα 
και στοχευμένους τύπους οικοτόπων. 

iv. Διοργάνωση εκδηλώσεων που ενισχύουν τη συμμετοχή του κοινού σε πρωτοβουλίες δια-
τήρησης, ώστε να συμβάλει στην ρύθμιση τυχόν διοικητικών και διαχειριστικών ζητημά-
των που ενδέχεται να προκύψουν. 

10.3.5.  Δράσεις διαχείρισης έργου

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του έργου και η επιτυχής υλοποίησή του, θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν δράσεις διαχείρισης του έργου και ελέγχου της ποιότητάς του. Οι δράσεις 
αυτές θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του έργου σε τεχνικό, επιστημονικό 
και οικονομικό επίπεδο. 
Έτσι, θα πρέπει να συνταχθεί και να υλοποιηθεί Δράση διαχείρισης έργου, για αποτελεσματικό 
διοικητικό και οικονομικό συντονισμό του έργου, έγκαιρη υλοποίηση του έργου, καθώς και 
διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τους στόχους και την υλοποίηση του έργου. Για την 
καλύτερη διαχείριση του έργου, θα πρέπει να συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης Έργου, η οποία θα 
αποτελείται από διορισμένους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα που σχετίζονται 
με τους στόχους και τη διαχείριση του έργου. Η Δράση παρακολούθησης του έργου είναι το 
κλειδί για να διασφαλιστεί ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την πρόταση και το χρονοδι-
άγραμμά του. Από την αρχή του έργου θα πρέπει να καθοριστεί αριθμός από δείκτες παρα-
κολούθησης, προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος του έργου και να αξιολογείται η 
έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των δράσεων του έργου. Τέλος, ένα Μετά-Έργο Σχέδιο θα πρέπει 
να εκπονηθεί και να εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό το σχέδιο πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους διατήρησης που θα πραγματοποιηθούν 
μετά το τέλος του έργου, αναφέροντας το χρονοδιάγραμμα (με τη βέλτιστη διάρκεια να είναι 

Εικόνα 10.11: Διάδοση επιστημονικών αποτελεσμάτων από το έργο LIFE-KEDROS. (Φωτογραφία: © Νικόλας-Γιώργος 
Ηλιάδης)
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τρία έως επτά χρόνια μετά το τέλος του έργου). Επομένως, η διατήρηση των επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται μέσω των δράσεων του έργου πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, 
μετά την ολοκλήρωση του έργου.
10.4.  Οφέλη του έργου και των δράσεων του
Κάθε έργο διατήρησης θα πρέπει να διακρίνεται από εφαρμογές καλής πρακτικής και πρακτικές επί-
δειξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των στόχων του. Το έργο LIFE-KEDROS 
χαρακτηρίζεται ως έργο καλής πρακτικής και επίδειξης λόγω του γεγονότος ότι παρεμβαίνει και 
εφαρμόζει, για πρώτη φορά σε ένα καταφύγιο όπως αυτό της κοιλάδας κέδρου, δράσεις και μέτρα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης (βλέπε #10.3). Όπως αναφέρθηκε, το έργο LIFE-KEDROS στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των απειλών και των πιέσεων που επηρεάζουν αρνητικά την ανθεκτικότητα του οικο-
τόπου 9590*, ως μια πράξη που εμπνέεται από τη φύση και αντιστοιχεί στις οικολογικές απαιτήσεις 

του οικοτόπου. Έτσι, το έργο πρόκειται να υπο-
στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
διατήρηση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* 
σε καλή κατάσταση διατήρησης, στην μοναδική 
περιοχή του Δικτύου Natura 2000 που βρίσκεται. 
Εκτός από αυτό, το Τμήμα Δασών, το 2019 προχώ-
ρησε στην επικαιροποίηση (αλλαγή) του Τυποποι-
ημένου Δελτίου Δεδομένων (SDF), για το σύνολο 
των τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) εντός του 
Δάσους Πάφου, με αποτέλεσμα τον ορισμός μιας 
νέας ευρύτερης περιοχής ΤΚΣ του Δικτύου Natura 
2000 (Δάσος Πάφου - CY2000016), μέσω της οποί-
ας έχει συμπεριληφθεί στο Δίκτυο, όλο το εύρος 
εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* και συγκεκριμέ-
να και το τμήμα (υποπληθυσμού) με την ονομα-
σία Έξω Μύλος (Εικ. 10.12).  Αυτές οι προσπάθειες 
διατήρησης ενισχύουν την βιοποικιλότητα και την 
οικολογική διαδοχή του οικοτόπου 9590*, εντός 
των φυσικών ορίων εξάπλωσης του. Οι δράσεις 
διατήρησης του έργου LIFE-KEDROS οδήγησαν 
τόσο στον μετριασμό όσο και στην προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Αν και τα μέτρα διατήρη-
σης σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν για αυτόν 
τον συγκεκριμένο οικότοπο, η γενική αρχή πίσω 
από αυτά θα μπορούσε να υιοθετηθεί για άλλους 
δασικούς τύπους οικοτόπων με στενή γεωγραφι-
κή εξάπλωση. 

Η υλοποίηση του έργου στόχευε επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των ομάδων στό-
χων, όπως ξεναγοί οικοτουρισμού, επιστημονικές ομάδες και φορείς εφαρμογής πολιτικής στο 
Δίκτυο Natura 2000, μέσα από την προώθηση της φυσική κληρονομιάς και της οικολογικής ση-
μασίας του οικοτόπου 9590*. Αυτό συνέβαλε έμμεσα στην υποστήριξη του αγροτουρισμού και 
των περιηγήσεων (πεζοπορία), μαζί με άλλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις κοινότητες που 
γειτνιάζουν με την περιοχή του Δικτύου Natura 2000. 
Οι δραστηριότητες του έργου συνέβαλαν επίσης στην εφαρμογή σειράς εθνικών και ευρωπαϊ-
κών νομοθεσιών (π.χ. Στόχοι 5 και 7 του Aichi & Στρατηγική ΕΕ 2020 για τη βιοποικιλότητα - Στό-
χοι 1, 3, 6 & Prioritised Action Framework - PAF). 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, το Τμήμα Δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικα-
σίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του δασικού νόμου του 2012, όρισε πέντε δέντρα C. brevifolia 
ως «μνημεία της φύσης» (Πίνακας 10.1, Εικ. 10.13), εντός της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 
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Εικόνα 10.12: Χάρτης των νέων ορίων της τοποθεσίας 
Natura 2000.
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9590*. Ο μεγαλύτερος ηλικιακά κέδρος χρονολογήθηκε ως 350 ετών και έχει διάμετρο 3,70 m. 
Αυτά τα μνημεία της φύσης (ηλικιωμένα δέντρα) κατάφεραν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια των 
αιώνων, και η ύπαρξή τους είναι παράλληλη με πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα του τόπου 
μας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μαζί με τον σεβασμό τον οποίο έχουν δείξει οι προηγούμενες 
γενιές σε αυτά τα δέντρα, προκύπτει η ανάγκη προστασίας και διατήρησης αυτών των δέντρων 
ως στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Πίνακας 10.1: Μνημεία της φύσης: ηλικιωμένα δέντρα του C. brevifolia εντός της περιοχής κατα-
νομής του οικοτόπου 9590*.

Α/Α Τοποθεσία Στηθαία διάμετρος (m) Ύψος (m) Ηλικία

1
Δάσος Λιμνίτη

(κοιλάδα Λιμνίτη – Τμήμα 1; Διαμέρισμα 29) 
3,40 30 290

2
Δάσος Παναγιάς

(κοιλάδα Ρουδιά – Τμήμα 6; Διαμέρισμα 159)
2,30 10 288

3
Δάσος Παναγιάς

(κοιλάδα Ρουδιά – Τμήμα 6; Διαμέρισμα 159)
2,10 10 240

4
Δάσος Παναγιάς

(κοιλάδα Ρουδιά – Τμήμα 6; Διαμέρισμα 159)
2,79 12 310

5
Δάσος Παναγιάς

(κοιλάδα Ρουδιά – Τμήμα 6; Διαμέρισμα 21)
3,70 10 350

Εικόνα 10.13: Δέντρο του C. brevifolia που ανακηρύχθηκε «μνημείο της φύσης». (Φωτογραφίες: © Νικόλας-Γιώργος 
Ηλιάδης)
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Το LIFE-KEDROS, εστιάζοντας στην ολιστική διατήρηση του οικοτόπου 9590*, πρότεινε δύο περι-
οχές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «Φυσικά Αποθέματα» (Εικ. 10.14). Στη βάση της 
πρόνοιας του Περί Δασικών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Φυσικό Απόθεμα [Άρθρο 15: 
(α)] ορίζεται ως εξής:

Φυσικό απόθεμα, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί τη φυσικότητά του, δεν έχει υποστεί σημα-
ντική ή μόνιμη διατάραξη από ανθρώπινη παρέμβαση και- 

(i) περιέχει ένα (1) ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά ή σημαντικά δασικά οικο-
συστήματα, φυτοκοινωνίες, ζωοκοινότητες ή άλλα φυσικά στοιχεία, και 

(ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, παρακολούθησης 
και ως σημείο επιστημονικής αναφοράς, και 

(iii) η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα περιορίζεται στο ελάχιστο ώστε να 
διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη λειτουργία των φυσικών διαδικασιών

Εντούτοις, η περιοχή εξάπλωσης και το μέγεθος του οικοτόπου 9590* δυσχεραίνουν τη υιοθέτηση 
ζωνών (ζωνοποίηση) με βαθμιαίο ως προς την αυστηρότητα του καθεστώς προστασίας και τον 
καθορισμών δραστηριοτήτων στις γύρω περιοχές της. Τα προτεινόμενα Φυσικά Αποθέματα για 
τον οικότοπο 9590* βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς υποπληθυσμούς (περιοχές) του είδους C. 
brevifolia. Το πρώτο προτεινόμενο φυσικό καταφύγιο βρίσκεται στον κυρίως υποπληθυσμό του 
δάσους C. brevifolia, στην τοποθεσία Γκρεμός της Πελλής, καταλαμβάνοντας έκταση 40,55 ha. Στην 
έκταση αυτή περικλείεται αμιγής συστάδα τύπου οικοτόπου 9590* (21,50 ha), συστάδα τύπου οι-
κοτόπου 9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μεσογειακά πεύκα (13,25 ha) και 9390 *Θάμνος 
και χαμηλή δασική βλάστηση με Quercus alnifolia (5,80 ha). Το δεύτερο φυσικό καταφύγιο βρίσκε-
ται στην τοποθεσία Κονίζι και έχει έκταση 23,21 ha, όπου ο οικότοπος 9590* καταλαμβάνει έκταση 
5,72 ha, ο οικότοπος 9450 σε έκταση 12,69 ha και οικότοπος 9390* σε έκταση 4,80 ha. 

Εικόνα 10.14: Χάρτης κατανομής των προτεινόμενων Φυσικών Αποθεμάτων στον οικότοπο 9590*
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10I.1.  Εισαγωγή
Η εκπόνηση σχεδίου πυροπροστασίας του οικότοπου 9590* ως βασικό στόχο είχε την προστασία 
του οικότοπου από τις δασικές πυρκαγιές αφού αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
βιωσιμότητα του.
Αρχικά έγινε περιγραφή των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης με επίκεντρο τον οικότοπο 9590*. Ακολούθως έγινε η αξιολόγηση των πιθα-
νών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών βάσει ανάλυσης στατιστικών δεδομένων δασικών 
πυρκαγιών για την περιοδο 1960 – 2016. Κατόπιν καταρτίστηκαν σενάρια έναρξης και επέκτασης 
δασικών πυρκαγιών στην περιοχή Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος». Τα αποτελέσματα 
αποτέλεσαν τη βάση για την υποβολή των εισηγήσεων για την προστασία του οικότοπου 9590* 
από τις δασικές πυρκαγιές.
Άλλη σημαντική παράμετρος του σχεδίου πυροπροστασίας, ήταν η περιγραφή και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης υποδομής πυροπροστασίας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, εντός της αρμο-
διότητας του Τμήματος Δασών. Μέσω της αξιολόγησης διαφάνηκαν οι ανάγκες στους τομείς της 
πρόληψης, της προκαταστολής και της καταστολής δασικών πυρκαγιών.
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω καθορίστηκαν προτεινόμενες ενέργειες για αποτελεσματική μείωση 
του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στον οικότοπο 9590*. Οι προτεινόμενες ενέργειες, 
γεωγραφικά, τοποθετούνται και εκτός ορίων του οικότοπου, καλύπτοντας όλη την περιοχή του 
δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος. Επίσης για τις προτεινόμενες ενέργειες έγινε 
εκτίμηση κόστους υλοποίησης ενώ απεικονίστηκαν σε χάρτη.

10I.2.  Κίνδυνος έναρξης δασικών πυρκαγιών
Οι παράγοντες που συνεπιδρούν στην αύξηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιών εντός της περι-
οχής μελέτης αναλύθηκαν συνδυαστικά έτσι ώστε οι εισηγήσεις για βελτίωση της πυροπροστα-
σίας του οικότοπου 9590* να είναι στοχευμένες. Παράγοντες όπως η σύνθεση της βλάστησης, η 
τοπογραφία, οι κλιματικές συνθήκες αποτελούν τους φυσικούς παράγοντες από τους οποίους 
καθορίζεται ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιών. Τα δημογραφικά στοιχεία και οι ασχολίες των κατοί-
κων που διαμένουν εντός της περιοχής μελέτης ή εάν η περιοχή δέχεται μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής  περιόδου, αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο το οποίο 
επίσης συμβάλλει σημαντικά στον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιών.

10I.3.  Περιγραφή και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών
H στατιστική ανάλυση δεδομένων δασικών πυρκαγιών για την περίοδο 1960 – 2016 εντός και 
εκτός της περιοχής «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (Εικ. 10 .1) αποτέλεσε τη βάση για εντοπισμό 
των αιτιών και τη γεωγραφική κατανομή των περιστατικών εντός αλλά και περιμετρικά της περι-
οχής μελέτης. 
Πολύ σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου Σχεδίου Πυροπροστασίας αποτέλεσε η κατάρτιση 
πέντε σεναρίων έναρξης και επέκτασης δασικής πυρκαγιάς (Εικ. 10 .2), στο Δάσος Πάφου, πε-
ριμετρικά της περιοχής εξάπλωσης του Δάσους με C. brevifolia. Τα σενάρια αυτά καταρτίστηκαν 
με συμπερασματική λογική, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

Αρετή Χριστοδούλουa

a Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος), Τμήμα Δασών 
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συμπεριφορά της πυρκαγιάς και οι οποίοι αντα-
ποκρίνονται στην περιοχή μελέτης, όπως η καύ-
σιμη ύλη και η τοπογραφία. Η σταθερά που έχουν 
και τα πέντε σενάρια είναι ότι οι επικρατούντες 
άνεμοι στην περιοχή, έχουν κατεύθυνση προς 
την Κοιλάδα των Κέδρων (Νότιοι και/ή Νοτιοδυ-
τικοί). Με βάση τα σενάρια που μελετήθηκαν έγι-
νε ποσοτική εκτίμηση της έκτασης της καμένης 
περιοχής που θα προκύψει σε κάθε περίπτωση, 
ανάλογα με ην στρατηγική θέση αντιμετώπισης 
και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις 
διαθέσιμες υποδομές και ασφαλείς προσβάσεις 
που υπάρχουν στην περιοχή (π.χ. οδικό δίκτυο, 
υδροστόμια, αντιπυρικές λωρίδες κτλ.). 
Σε κάθε περίπτωση σεναρίου, οι τιμές είναι ενδει-
κτικές, αφού με βάση το χρόνο ενημέρωσης από 
την έναρξη της πυρκαγιάς, το χρόνο αντίδρασης 
και τις τοπικές συνθήκες θα διαμορφωθούν ανα-
λόγως οι στρατηγικές και θέσεις αντιμετώπισης 
της πυρκαγιάς, όπως άλλωστε το Τμήμα Δασών 
έχει στα επιχειρησιακά του πλάνα.
Με αφορμή την ετοιμασία των σεναρίων πυρ-
καγιάς, ήταν απαραίτητη και η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης υποδομής του Τμήματος Δασών 
για την ανίχνευση και αναφορά δασικής πυρκα-
γιάς αλλά και την ετοιμότητα της δύναμης στην 
αντιμετώπισή της. Στο Σχέδιο Πυροπροστασίας 

καταγράφονται όλα τα στοιχεία για την υποδομή πυρασφάλειας στην περιοχή μελέτης, που περι-
λαμβάνει τόσο προληπτικά μέτρα όσο και μέτρα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, και ταυτό-
χρονα κάνει εισηγήσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής στην περιοχή. 

10I.4.  Προτεινόμενες Ενέργειες για αποτελεσματική μείωση του κινδύνου πρόκλησης 
                  δασικών πυρκαγιών
Συνεκτιμώντας όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα, προτάθηκαν μέτρα πυροπροστασίας τα οποία 
θεωρήθηκε ότι σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα θα συμβάλουν στο μέγιστο στην πυρο-
προστασία του οικοτόπου 9590*. Προτάθηκε μια σειρά μέτρων προς υλοποίηση για ενίσχυση της 
πυροπροστασίας της περιοχής μελέτης, μέρος των οποίων υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έργου LIFE-KEDROS και κάποια εκτός του προγράμματος LIFE. Το Σχέδιο Πυροπροστασίας θεωρεί-
ται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια που μπορεί να αποτελέσει εργαλείο του Τμήματος Δασών προς 
μελλοντική βελτίωση της υποδομής και της δύναμής του στην περιοχή. 

Εικόνα 10I.1: Χάρτης σημείων έναρξης δασικών πυρ-
καγιών και καμένων περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000 
«Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» για την περίοδο 1960 – 2016 

Εικόνα 10I.2: Χάρτες σεναρίων έναρξης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή μελέτης, με άμεσο κίνδυνο 
απώλειας του οικοτόπου 9590*
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10II.1.  Εισαγωγή
Οι βιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση και την αναπαραγωγική επιτυχία των δέ-
ντρων αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για τις οικολογικές και άλλες δυναμικές διαδικασίες που 
επηρεάζουν εύτρωτους και με περιορισμένη εξάπλωση δασικούς οικότοπους. Η διατροφική 
δραστηριότητα διάφορων ειδών εντόμων μπορεί να περιορίσει την αύξηση, την αναπαραγωγική 
επιτυχία και την επιβίωση των δέντρων με άμεσες και έμμεσες συνέπειες στη δημογραφία δεν-
δρώδων ειδών και στην αειφορία των δασών. Ο σκοπός της προσπάθειας που έγινε στο πλαίσιο 
του έργου LIFE-KEDROS ήταν ο προσιδορισμός της δράσης και των επιπτώσεων που επιφέρουν 
δύο σημαντικές ομάδες εντόμων, θηρευτές σπερμάτων (seed feeders) και φλοιοφάγα έντομα 
(bark beetles), και πως μπορούν αυτές οι ομάδες να αποτελέσουν απειλή για τον οικότοπο που 
σχηματίζει το είδος Cedrus brevifolia στο Δάσος Πάφου. 
Οι θηρευτές σπερμάτων έχουν άμεση επιρροή στην αναπαραγωγική επιτυχία των δέντρων ξε-
νιστών τους, και συνεπώς επηρεάζουν την αναγέννηση και την επέκταση του είδους. Μπορεί να 
έχουν τόσο δημογραφικές όσο και γενετικές επιπτώσεις σε πληθυσμούς δέντρων μέσα από την 
άμεση καταστροφή ατόμων/ δέντρων (π.χ. καταστροφή εμβρύων εντός σπερμάτων) (Crawley 
2014, Boivin et al. 2019). Τα φλοιοφάγα έντομα γενικά θεωρούνται δευτερογενώς επιβλαβείς 
οργανισμοί που στόχος τους είναι στρεσσαρισμένα ή αποδυναμωμένα δέντρα λόγω αλλαγών 
στο κλίμα, το έδαφος, το νερό ή λόγω άλλων παθογόνων παραγόντων ενώ υπάρχουν και οι πε-
ριπτώσεις που είδη είναι πρωτογενώς επιβλαβή έντομα ή οι εξάρσεις πληθυσμών δευτερογε-
νώς επιβλαβών εντόμων να επηρεάζουν και να νεκρώνουν υγιή δέντρα (Raff a et al. 2015). Τα 
περισσότερα φλοιοφάγα έντομα αναπαράγονται και περνούν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου 
ζωής τους κάτω από τον φλοιό των δέντρων – ξενιστών τους και τρέφονται από το φλοίωμα, με 
αποτέλεσμα τη νέκρωση είτε ολόκληρου του δέντρου ή τμημάτων του. Ένας στόχος των δράσε-
ων ήταν να καθοριστούν οι εποχικές (seasonal) και οι διαχρονικές (interannual) δυναμικές τόσο 
των θηρευτών σπερμάτων όσο και των φλοιοφάγων εντόμων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 
μεθόδους παρακολούθησης στο πεδίο και στο εργαστήριο. Αυτές υλοποιήθηκαν με σκοπό να 
προσδιοριστούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων τόσο για την 
πρόληψη όσο και για την προστασία του εύτρωτου και περιορισμένης έκτασης οικότοπου του 
είδους C. brevifolia, έναντι ανεπιθύμητων εξάρσεων επιβλαβών εντόμων.
10II.2.  Θήρευση σπερμάτων του Cedrus brevifolia από έντομα, στην Κύπρο. 
Τα σπέρματα επηρεάζουν τόσο τη δυναμική των πληθυσμών όσο και τη γενετική δυναμική των 
δέντρων καθώς αποτελούν το κλειδί για την αύξηση ενός πληθυσμού, την αντικατάσταση νε-
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κρών ατόμων στον πληθυσμό και την επέκταση του πληθυσμού σε νέες θέσεις. Τα δασικά έντο-
μα που συγκεκριμένα τρέφονται με σπέρματα δέντρων, και ονομάζονται θηρευτές σπερμάτων 
(seed insects), αποτελούν παγκοσμίως τη βασική απειλή έναντι της παραγωγής υψηλής ποιό-
τητας σπερμάτων για χρήση σε περιπτώσεις παραγωγής καλλωπιστικών φυτών, αναδάσωσης, 
δάσωσης και σκοπούς διατήρησης καθώς βλάπτουν σποροπαραγωγικούς κήπους, εκτός τόπου 
φυτείες αλλά και τεχνητές και φυσικές συστάδες (Boivin et al. 2019). 
Στη λεκάνη της Μεσογείου, τα σπέρματα κέδρων (Cedrus spp.) θηρεύονται από πολύ εξειδικευ-
μένα έντομα (σφήκες) (Megastigmus spp., Hymenoptera: Torymidae) τα οποία εναποθέτουν τα 
αυγά τους στις σπερμοβλάστες των νεαρών θηλυκών κώνων, όπου στη συνέχεια οι προνύμφες 
τους καταναλώνουν τόσο το έμβρυο όσο και τα υπόλοιπα μέρη του κώνου, σε διάστημα δύο – 
τριών μηνών. Αυτό αποτρέπει την πιθανότητα απελευθέρωσής τους (συνήθως το φθινόπωρο) και 
της εκβλάστησης των προσβεβλημένων σπερμάτων στο τέλος της περιόδου ωρίμανσης. Για πα-
ράδειγμα, ένα σημαντικό είδος επιβλαβούς εντόμου, το Megastigmus schimitscheki Novitzki, έχει 
εξελιχθεί σε έναν επιτυχή εισβολέα στις συστάδες του κέδρου του Άτλαντα (C. atlantica) στη νό-
τια Γαλλία, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αφού προκαλεί 90% απώλεια σπερμάτων σε συγκε-
κριμένες συστάδες (Εικ. 10 .1). Το M. schimitscheki είναι ιθαγενές είδος της Τουρκίας, του Λιβά-
νου και της Συρίας, όπου προσβάλει το C. libani, και της Κύπρου όπου προσβάλει το C. brevifolia 
(Auger-Rozenberg and Boivin 2016). Η οικολογία και οι οικολογικές επιπτώσεις των εισβλητικών 
πληθυσμών του M. schimitscheki έχουν μελετηθεί εκτενώς στη Γαλλία, την τελευταία δεκαετία 
(Suez et al. 2013, Boivin et al. 2015, Gidoin et al. 2015), αλλά παραμένει ακόμα αγνωστος ο τρό-
πος που συμπεριφέρεται και αλληλεπιδρά το έντομο με τα άτομα κέδρου στις φυσικές περιοχές 
εξάπλωσης τους. Οι ζημιές σε σπέρματα του C. brevifolia στην Κύπρο, από το M. schimitscheki ή 
άλλα είδη – πιθανούς θηρευτές των σπερμάτων του, δεν έχει μελετηθεί ή καταγραφεί αρκετά, και 
γι’ αυτό υπήρχε αμέριστη ανάγκη μέσα από το έργο LIFE-KEDROS να γίνει μια εκτίμηση πως το 
συγκεκριμένο είδος σφήκας απειλεί τη φυσική αναγέννηση στις συστάδες του C. brevifolia. 
Το έργο LIFE-KEDROS δημιούργησε την ευκαιρία ποσοτικής εκτίμησης των επιπτώσεων του εί-
δους M. schimitscheki στα σπέρματα του C. brevifolia εντός του Δάσους Πάφου. Σκοπός του έργου 
ήταν να αποκτηθεί λεπτομερής και ευρείας έκτασης γνώση για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο 
οικότοπος από θηρευτές που καταναλώνουν τα σπέρματα του κέδρου πριν τη διασπορά. Για το 
λόγο αυτό, έγινε εκτίμηση της ποιότητας των σπερμάτων σε σπορομερίδες που συλλέχθηκαν 
από το Δάσος Πάφου, το φθινόπωρο του 2016. Η ανάλυση των σπερμάτων έγινε σε κώνους που 
συλλέχθηκαν από τα δέντρα, τυχαία, πριν την απολέπισή τους, ουτώς ώστε να γίνει εκτίμηση 
της ποιότητας των σπερμάτων που ανακλά και τη δυνατότητα φυσικής αναγέννησης του είδους. 
Αυτή η δυνατότητα είναι αντίστοιχη με την αναλογία των βιώσιμων σπερμάτων στις σπορομερί-
δες που χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά/ δειγματικά. 

10II.2.1.  Μεθοδολογία
Για τη συλλογή κώνων κέδρου, εντός του Δάσους Πάφου, διακρίθηκαν τέσσερεις περιοχές μελέ-
της (A, B, C και D), και εντός αυτών εγκαταστάθηκαν τρεις δειγματοληπτικές επιφάνειες κώνων. 
Σαν αποτέλεσμα, ήταν η εγκατάσταση συνολικά 12 δειγματοληπτικών επιφανειών κώνων (π.χ. 
επιφάνειες A1-A3…D1-D3) και από κάθε επιφάνεια συλλέχθηκαν τυχαία πέντε κώνοι. Τα σπέρμα-
τα μικρού μεγέθους αποτελούνταν από το περίβλημα και ένα φτερό και ήταν αποτέλεσμα πρώ-
ιμης απόρριψης κυρίως λόγω αποτυχίας στην επικονίαση. Σπέρματα φυσιολογικού μεγέθους 
αποτελούν ένδειξη επιτυχούς επικονίασης και εμβρυογένεσης και αυτά περιελάμβαναν βιώσιμα 
σπέρματα (με πλήρως ανεπτυγμένο έμβρυο και ιστούς με θρεπτικά συστατικά), άδεια σπέρματα 
(φυσικά απορριφθέντα) και σπέρματα προσβεβλημένα από σφήκες. Μετά τη συλλογή των κώ-
νων και τη δια χειρός απολέπισή τους, έγινε διαχωρισμός των σπερμάτων φυσιολογικού μεγέ-
θους από τα σπέρματα μικρού μεγέθους, από προσωπικό του Τμήματος Δασών. Στη συνέχεια, τα 
σπέρματα φυσιολογικού μεγέθους αποστάληκαν στο INRAE Γαλλίας (Thomas Boivin) για να γίνει 
η διάκριση και να εκτιμηθεί η αναλογία βιώσιμων, άδειων και προσβεβλημένων σπερμάτων με τη 
χρήση εξειδικευμένης ραδιογραφίας με ακτίνες Χ (numerical X-ray radiography) (Faxitron-MX20, 
20 kV, 0.3 mA, 1045" with an EZ20 digital scanner). 
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Η συγκεκριμένη μέθοδος ραδιογραφίας με ακτίνες Χ είναι μια χρήσιμη μη επεμβατική τεχνική 
που επιτρέπει τη σαφή αξιολόγηση του περιεχόμενου ενός σπέρματος (Εικ. 10 .1). Τα βιώσιμα 
σπέρματα αναγνωρίζονται από την απεικόνιση του εμβρύου και των ιστών με θρεπτικά συστατι-
κά. Τα άδεια σπέρματα δεν περιέχουν ούτε έμβρυο ούτε θρεπτικά συστατικά καθώς είναι αποτέ-
λεσμα απόρριψης είτε λόγω αποτυχίας στην επικονίαση ή στην εμβρυογένεση. Τα προσβεβλημέ-
να σπέρματα περιέχουν μια ώριμη προνύμφη M. Schimitscheki, η οποία έχει καταναλώσει τόσο το 
εμβρυο όσο και τα θρεπτικά του σπέρματος στη διάρκεια της ανάπτυξής της. 

Εικόνα 10II.1: (a) Θηλυκό άτομο σφήκας του είδους Megastigmus schimitscheki στη διάρκεια ωοαπόθεσης σε νεαρό 
θηλυκό κώνο. Το είδος είναι ιθαγενές στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή (Τουρκία, Συρία και Λίβανο) όπου τρέφεται με 
τα είδη C. brevifolia και C. libani, αντίστοιχα, ενώ είναι ξενικό εισβλητικό είδος στη Γαλλιά, όπου τρέφεται με τα είδη 
κέδρου που φυτεύονται σε δασικές συστάδες ή για καλλωπιστικούς σκοπούς. (b) Εξειδικευμένη ραδιογραφία, με ακτίνες 
Χ, σπερμάτων C. brevifolia και διάκριση βιώσιμων (αριστερή στήλη), άδειων (μεσαία στήλη) και προσβεβλημένων 
(δεξιά στήλη) σπερμάτων. Τα βιώσιμα σπέρματα είναι πλήρως αναπτυγμένα και περιλαμβάνουν το έμβρυο και τους 
ιστούς με τα θρεπτικά συστατικά, τα άδεια σπέρματα είναι αποτέλεσμα φυσικής απόρριψης και τα προσβεβλημένα 
σπέρματα περιλαμβάνουν μια ώριμη προνύμφη M. schimitscheki που έχει καταναλώσει ήδη το έμβρυο και τα θρεπτικά 
συστατικά του σπέρματος. (c) Κίτρινες κολλώδεις παγίδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή ιπτάμενων εντόμων 
από την περιοχή μελέτης, στις οποίες παγιδεύτηκαν κυρίως Diptera, ενώ οι υπό μελέτη σφήκες ήταν σε χαμηλά ποσοστά 
εμφάνισης. (Φωτογραφίες: (a, b) © Thomas Boivin, (c) © LIFE-KEDROS)
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10II.2.2  Αναλογία θήρευσης σπερμάτων και παγίδευσης θηρευτών σπερμάτων (σφήκες) στο  πεδίο

Ένας συνολικός αριθμός 4694 σπερμάτων (μέσος όρος σπερμάτων φυσιολογικού μεγέθους ανά 
κώνο: 78,2 +10,3), από τις 12 δειγματοληπτικές επιφάνειες, ελέγχθηκαν με ακτίνες Χ (Εικ. 10 .2). Τα 
ποσοστά των βιώσιμων σπερμάτων δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιφανει-
ών A-D (P=0,432). Αυτά τα ποσοστά θεωρούνται σχετικά υψηλά (κυμαίνονται 71,6-91%), και πιθανόν 
να οφείλονται στα στατιστικά χαμηλά ποσοστά τόσο άδειων όσο και προσβεβλημένων σπερμάτων 
στις επιφάνειες (P=0,887 και P=0,456, αντίστοιχα). Εντούτοις, η θήρευση σπερμάτων παρουσίασε 
διατομική διαφορά (inter-individual variation) εντός των δειγματοληπτικών επιφανειών. Η παρατή-
ρηση επιβεβαιώνει προηγούμενη μελέτη στο είδος C. atlantica στη Γαλλία, η οποία εισηγείται ότι τα 
δέντρα δεν συμβάλουν όλα με τον ίδιο τρόπο στη σπερματική βροχή (seed rain) και συνεπώς στη 
δυναμική αναγέννησης (Doublet et al. 2019). Παρόλα αυτά, είναι ακόμη απαραίτητες πολυετείς εκτι-
μήσεις των ποσοστών σπερμάτων που θηρεύονται από σφήκες εντός του Δάσους Πάφου, ουτώς 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ισχύει ένας τέτοιος ισχυρισμός για το είδος C. brevifolia στην Κύπρο. Από τη 
μελέτη των κίτρινων παγίδων από κάθε ζώνη που εγκαταστάθηκαν το 2019, προκύπτει ότι η παρου-
σία του M. schimitscheki ήταν περιορισμένη το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου, το οποίο επιβεβαιώνει την 
υφιστάμενη μέχρι τώρα γνώση σχετικά με την συμπεριφορά του είδους ως προς την ωοαπόθεση, σε 
σχέση με την πρώιμη ανάπτυξη των κώνων κέδρου. Η αφθονία του είδους ήταν χαμηλή σε όλες τις 
παγίδες (συνολικά <100 έντομα), γεγονός που καταδεικνύει είτε ότι οι πληθυσμοί του συγκεκριμένου 
εντόμου στις θέσεις μελέτης ήταν περιορισμένοι ή ότι οι συγκεκριμένες παγίδες δεν είναι αποδοτι-
κές όσον αφορά μαζική παγίδευση του συγκεκριμένου είδους κατά την περίοδο δραστηριοποίησης/ 
πτήσης του. Παρόλα αυτά, οι εν λόγω παγίδες χρησιμοποιούνται ευρέως για ποιοτική εκτίμηση της 
παρουσίας/ απουσίας του είδους παρά για την ποσοτική εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού 
του. Έντομα που παρασιτούν στις σφήκες του είδους M. schimitscheki (π.χ. Hymenoptera του γένους 
Eupelmus ή Mesoplobus) δεν παγιδεύτηκαν αλλά ούτε προέκυψαν από προσβεβλημένα σπέρματα 
που διατηρήθηκαν σε φυσικές συνθήκες για τη μελέτη της επακόλουθης εμφάνισης θηρευτών. Η 
δυσκολία στη δειγματοληψία παρασίτων του M. schimitscheki στο πεδίο, δείχνει είτε ότι είναι περι-
ορισμένη η αφθονία φυσικών θηρευτών (βιολογικοί εχθροί) των σφηκών στο Δάσος Πάφου ή ότι 
οι κίτρινες παγίδες δεν ενδεικνύονται για την παγίδευση των σφηκών και των παρασίτων τους την 
περίοδο μετά τη διασπορά των σπερμάτων (δηλ. όταν τα σπέρματα είναι ήδη στο έδαφος). 

Εικόνα 10II.2: Σχετικές αναλογίες βιώσιμων (viable), άδειων (empty) και προσβεβλημένων (wasp-infested) σπερμάτων 
του είδους Cedrus brevifolia (ποιότητα σπερμάτων - seed quality) στις τέσσερεις περιοχές μελέτης (study sites A – D) 
στο Δάσος Πάφου. Η ποιότητα των σπερμάτων εκτιμήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένης ραδιογραφίας με ακτίνες Χ 
στο Ινστιστούτο INRAE, στη Γαλλία. Μόνο τα βιώσιμα σπέρματα μπορούν να συμβάλουν στη φυσική αναγέννηση του 
κέδρου. Ν: μέσος όρος (+ τυπικό σφάλμα) σπερμάτων κανονικού μεγέθους ανά κώνο. 
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10II.2.3.  Αποτελέσματα του έργου LIFE-KEDROS και συμπεράσματα σχετικά με τη θήρευση των 
                       σπερμάτων του C. brevifolia

Τα χαμηλά ποσοστά θήρευσης των σπερμάτων του C. brevifolia από τη σφήκα M. schimitscheki 
δείχνουν ότι το έντομο μπορεί να μην αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή έναντι του δυναμικού των 
σπερμάτων ειδικά πριν τη διασπορά τους αφού φαίνεται ότι το έντομο εμφανίζεται σε χαμηλή 
αφθονία στο Δάσος Πάφου. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι η παρατήρηση αυτή είναι σε πλήρη αντί-
θεση με την κατάσταση που επικρατεί στις συστάδες κέδρου στη Γαλλία όπου η προσβολή των 
σπερμάτων φτάνει το 50-90%. Στη διάρκεια του έργου, η συλλογή των κώνων C. brevifolia πραγ-
ματοποιήθηκε στη διάρκεια έτους με πληροκαρπία (2016), το οποίο ακολούθησαν συνεχή έτη με 
μηδενική ή πολή χαμηλή παραγωγή κώνων (ολιγοκαρπία), γεγονός που απέτρεψε την επανάλη-
ψη της μεθοδολογίας και τη σωστή εκτίμηση των ποσοστών θήρευσης/ προσβολής των σπερ-
μάτων. Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά θήρευσης σπερμάτων ποικίλουν διαχρονικά ως 
αποτέλεσμα της πληροκαρπίας (μαζική παραγωγή κώνων), με τα χαμηλά ποσοστά θήρευσης να 
παρατηρούνται τα έτη με πληροκαρπία (mast years) και τα υψηλά ποσοστά θήρευσης να παρα-
τηρούνται τα έτη με ολιγοκαρπία (non-mast years). Το γεγονός αυτό, είναι αποτέλεσμα της με-
γάλης αφθονίας θηρευτών σπερμάτων που ευνοήθηκαν κατά την περίοδο μεγάλης παραγωγής 
σπερμάτων σε προηγούμενα έτη πληροκαρπίας και τη διαθεσιμότητα σπερμάτων σε χαμηλότε-
ρη αφθονία σε έτη ολιγοκαρπίας. Μια συνέπεια της περιορισμένης παραγωγής στη διάρκεια ετών 
ολιγοκαρπίας είναι ο χαμηλός αριθμός προσβεβλημένων σπερμάτων εντός του πληθυσμού, που 
οδηγεί σε μείωση της αφθονίας των εκκολαπτόμενων θηρευτών σπερμάτων και συνεπώς σε χα-
μηλότερα ποσοστά θήρευσης/ προσβολής σε επερχόμενα έτη πληροκαρπίας. Αυτό αναφέρεται 
σαν «η υπόθεση κορεσμού θηρευτών» (the predator satiation hypothesis), η οποία προβλέπει 
τον κορεσμό και την «πείνα» (starvation) των θηρευτών σπερμάτων σε εναλλασόμενα έτη, λόγω 
υπεραφθονίας ή έλλειψης σπερμάτων σε έτη με πληροκαρπία ή ολιγοκαρπία, αντίστοιχα (Janzen 
1971). Πολύ λίγη γνώση υπάρχει σχετικά με τους κύκλους παραγωγής σπερμάτων του είδους C. 
brevifolia στην Κύπρο, εντούτοις τόσο τα υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του πληθυσμού όσο 
και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. περίοδοι ξηρασίας) θεωρείται ότι δημιουργούν 
μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους ολιγοκαρπίας μεταξύ ετών με πληροκαρπία, η οποία παρατη-
ρείται κάθε τέσσερα με εφτά χρόνια στο C. brevifolia (Cyprus Forestry Department 2005). Έτσι, 
το μεγάλο χρονικό διάστημα «πείνας» για τις προνύμφες του M. schimitscheki, μεταξύ των ετών 
πληροκαρπίας του C. brevifolia, συμβάλει στη διατήρηση των πληθυσμών του είδους σε χαμη-
λά επίπεδα, παρόλο που κάποιες γενεές προνύμφων έχουν πρόσκαιρες ικανότητες διασποράς 
(δηλαδή εκτεταμένη διάπαυση) σαν εξελικτική προσαρμογή σε πρόσκαιρα απρόσμενα χαμηλά 
ποσοστά σπερμάτων προς θήρευση (Suez et al. 2013). Επιπλέον, είναι πιθανόν η σφήκα να έχει 
φυσικούς εχθρούς στην περιοχή εξάπλωσής της που επηρεάζουν το μέγεθος του πληθυσμού 
της, παρόλο που δεν ήταν δυνατή η δειγματοληψία και αναγνώριση παρασίτων της σφήκας στο 
Δάσος Πάφου. Η δυσκολία στην καταγραφή τέτοιων φυσικών εχθρών στην περιοχή μελέτης πι-
θανό να αντικατοπτρίζει ότι έχουν χαμηλή αφθονία, κάτι που σχετίζεται με τη χαμηλή αφθονία 
του θηράματος.
Το C. brevifolia βασίζεται στην παραγωγή σπερμάτων σε έτη πληροκαρπίας για τη φυσική ανα-
γέννησή του και γι’ αυτό θεωρείται απίθανο, η σφήκα M. Schimitscheki, να επηρεάζει τη διαδικα-
σία αυτή στο Δάσος Πάφου. Γι’ αυτό, επιπλέον προσπάθειες για την κατανόηση ή την πρόβλεψη 
της φυσικής αναγέννησης του περιορισμένης εξάπλωσης οικότοπου, πρέπει να γίνουν και να 
περιλαμβάνουν παράγοντες που επηρεάζουν τον κύκλο παραγωγής κώνων/ σπερμάτων, καθώς 
και περιοριστικούς παράγοντες μετά τη διασπορά, π.χ. επιβίωση σπερμάτων και αρτίβλαστων ή 
θήρευση σπερμάτων στο έδαφος που καταναλώνονται από πουλιά, έντομα και θηλαστικά. 
Το έργο LIFE-KEDROS είχε σημαντικά αποτελέσματα για τη διατήρηση του κέδρου στην Κύπρο 
και πέραν των ορίων του νησιού όπου φυσικά δάση και φυτείες συγγενών ειδών του γένους 
Cedrus υπάρχουν σε Μεσογειακά οικοσυστήματα (π.χ. Γαλλία, Νότια Αφρική). Στην Κύπρο, πέ-
ραν των χαμηλών ποσοστών θήρευσης σπερμάτων στις φυσικές συστάδες του C. brevifolia, το 
M. schimitscheki παραμένει πιθανή απειλή για την παραγωγή σπερμάτων στις εκτός τόπου φυτεί-
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ες που σκοπό έχουν την παραγωγή σπερμάτων για περαιτέρω φυτεύσεις. Σε τέτοιες φυτείες, τα 
δέντρα μπορεί να είναι πιο συγχρονισμένα για την καρποφορία, απ’ ότι στις φυσικές συστάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των δέντρων διαφορετικής ηλικίας και τις συνθήκες μικρο-περιβάλλο-
ντος που επηρεάζουν την παραγωγή σπερμάτων. Αυτό μπορεί να είναι ένας ευνοϊκός παράγο-
ντας για την ανάπτυξη των πληθυσμών της σφήκας λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας ποικιλίας στην 
τροφή, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλή παραγωγή σπερμάτων σε εκτός τόπου φυτείες 
όπως παρατηρείται σε οπωρώνες άλλων κωνωφόρων στην Ευρώπη και την Αμερική (Boivin and 
Auger-Rozenberg 2016). Μια σημαντική επισήμανση είναι η ετήσια συλλογή όλων των κώνων, 
της φυτείας, πριν την απολέπισή τους και η καταστροφή των κώνων ή των σπερμάτων, που δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διατήρησης. Αυτό αναμένεται να εμποδίσει την ανάπτυξη το-
πικών πληθυσμών της σφήκας στις φυτείες. 
Το έργο LIFE-KEDROS επίσης αποτέλεσε την αφορμή για περαιτέρω έρευνα και δημιουργία νέων 
προοπτικών συνεργασίας σχετικά με τους φυσικούς εχθρούς της σφήκας M. schimitscheki στη 
φυσική περιοχή εξάπλωσης του είδους, του οποίου οι εισβλητικοί πληθυσμοί στη Γαλλία χρήζουν 
διαχείρισης. Η συγκεκριμένη σφήκα προκαλεί σημαντικές απώλειες σπερμάτων στις συστάδες 
του C. atlantica, στη νότια Γαλλία, οι οποίες παρέχουν σπέρματα για προγράμματα αναδάσωσης 
και για καλλωπιστικό σκοπό. Στη Γαλλία, αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την εγκατά-
σταση οπωρώνων του συγκεκριμένου είδους κέδρου, και θεωρείται αντίδραση του Μεσογειακού 
δάσους της Γαλλίας στην κλιματική αλλαγή. 
10II.3.  Φλοιοφάγα έντομα (Coleoptera: Curculionidae) στο Δάσος Πάφου
Οι βιοτικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία των δασικών δέντρων περιλαμβάνουν πλη-
θώρα ειδών φυτοφάγων εντόμων, όπως τα φλοιοφάγα σκαθάρια (bark beetles), τα οποία γενικά 
τρέφονται με καμβιακούς ιστούς νεκρών, πρόσφατα τραυματισμένων ή ακόμα και υγιών δένδρων 
(Paine et al. 1997). Η πλειοψηφία των ειδών φλοιοφάγων εντόμων είναι δευτερογενείς επιβλαβείς 
οργανισμοί (παράσιτα) που στοχεύουν στρεσσαρισμένα και αποδυναμωμένα δέντρα που αντι-
μετωπίζουν πιέσεις που σχετίζονται με παθογόνους παράγοντες, το κλίμα και το νερό (Raff a et al. 
2015). Τα περισσότερα είδη αναπαράγονται και περνούν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής 
τους στο φλοιό των δέντρων – ξενιστών τους, τρέφονται με το φλοίωμα και έχει σαν αποτέλεσμα 
τη νέκρωση ολόκληρου του δέντρου ή οργάνων αυτού (π.χ. βλαστοί/ κλαδιά). Οι πληθυσμοί φλοι-
οφάγων εντόμων παρουσιάζουν αλλαγές μεταξύ ενδημικών φάσεων (endemic states) δηλαδή 
στάδια στο βιολογικό κύκλο των εντόμων κατά τα οποία εμφανίζονται σε χαμηλές πυκνότητες 
και νεκρώνουν μόνον τρωτά δέντρα και επιδημικών φάσεων (epidemic states) δηλαδή αντίστοιχα 
στάδια στα οποία τα έντομα εμφανίζονται σε μεγάλες πυκνότητες σε μεγάλες περιοχές προκαλώ-
ντας υψηλά ποσοστά νεκρώσεων τόσο σε επίπεδο συστάδας όσο και σε επίπεδο τοπίου (Kausrud 
et al. 2011). Συνεπώς, το ενδεχόμενο έξαρσης φλοιοφάγων εντόμων αποτελεί σοβαρή απειλή για 
τις φυσικές συστάδες του C. brevifolia, που περιορίζονται σε μια μοναδική περιοχή στην Ευρώπη. 
Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, αποτέλεσε σημαντική ανάγκη η ταυτοποίηση των κύριων 
φλοιοφάγων εντόμων που εμφανίζονται σε αμιγείς και μικτές (με το είδος Pinus brutia) συστάδες 
C. brevifolia καθώς δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία για τις κοινότητες των φλοιοφάγων εντόμων 
στην Κύπρο. Η παρακολούθηση των πληθυσμών των φλοιοφάγων εντόμων στο Δάσος Πάφου 
πραγματοποιήθηκε για τρία συνεχή έτη, από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, στις τέσσερεις 
περιοχές (A-D) που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των θηρευτών σπερμάτων. Αυτό αποσκο-
πούσε στην εκτίμηση της εποχικής δραστηριότητας των κύριων ειδών φλοιοφάγων εντόμων σε 
αυτόν, τον περιορισμένης εξάπλωσης, οικότοπο. 

10II.3.1.  Μεθοδολογία

Δύο παγίδες τύπου multi wit bark beetle slit traps (Witasek, Austria) εμποτίστηκαν με αιθανόλη και 
φερομόνη προσέλκυσης Erosowit® (Witasek, Austria) (Εικ. 10 .3). Οι παγίδες τοποθετήθηκαν σε 
κάθε μια από τις τέσσερεις περιοχές μελέτης (A-D) που ορίστηκαν εντός του Δάσους Πάφου. Είναι 
γενικά αποδεκτό ότι οι παγίδες αυτές αυξάνουν τις πιθανότητες προσέλκυσης φλοιοφάγων εντό-
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μων (χωρίς απωθητικό αποτέλεσμα, προσελκύουν μεγάλο αριθμό ατόμων) και χρησιμοποιού-
νται ευρέως σε προγράμματα για έγκαιρη πρόβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο φλοιοφάγων 
εντόμων, ξυλοφάγων εντόμων και των φυσικών εχθρών τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
έγινε ανάλυση της φαινολογίας και της αφθονίας των εντόμων μέσα από διαδοχικές και μαζικές 
(συσσωρευμένες) μετρήσεις των εντόμων που παγιδεύτηκαν σε κάθε παγίδα τη χρονική περίοδο 
Μαΐου – Οκτωβρίου για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Οι παγίδες αποσύρονταν κάθε δύο βδομάδες 
και πραγματοποιούνταν ταυτοποίηση και καταμέτρηση των παγιδευμένων εντόμων (Εικ. 10 .3).

10II.3.2.  Τα είδη που συλλέχθηκαν από το Δάσος Πάφου και τα βασικά οικολογικά χαρακτηρι-
                        στικά τους 

Η μελέτη, στο Δάσος Πάφου, που διήρκησε τρία χρόνια, οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο κύριων 
ειδών φλοιοφάγων εντόμων, το Orthotomicus erosus Wollaston (Coleoptera: Curculionidae) και το 
Hylurgus ligniperda Fabricius (Coleoptera: Curculionidae), και ενός είδους θηρευτή φλοιοφάγων 
εντόμων που ανήκει στο γένος Aulonium (Coleoptera: Colydiidae).
Orthotomicus erosus Wollaston (μέγεθος: 2,5–3,5 mm): Ιθαγενείς πληθυσμοί του συγκεκριμέ-
νου είδους έχουν ευρεία εξάπλωση σε Κεντρική και Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Δυτική και 
Κεντρική Ασία, ενώ έχει εισαχθεί σε Βόρεια Ευρώπη, Νότια Αφρική, Χιλή, νησιά Φίτζι και Ηνωμέ-
νες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Εμφανίζεται σε πολλές Μεσογειακές χώρες, όπως Τουρκία, Συρία, 
Λίβανος και Κύπρος. Για την αναπαραγωγή και ανάπτυξή του, το O. erosus μπορεί να προσβάλει 
όλα τα είδη πεύκου δηλαδή του γένους Pinus (P. halepensis, P. radiata, P. pinea, P. pinaster, P. brutia, 
P. canariensis, P. sylvestris, και P. nigra), αλλά παρατηρήθηκε να προσβάλει επίσης και τα είδη 

Εικόνα 10II.3: Παρακολούθηση των πληθυσμών φλοιοφάγων εντόμων στο Δάσος Πάφου. (a) Παγίδες συλλογής 
εντόμων με αιθανόλη και φερομόνη προσέλκυσης για το είδος Orthotomicus erosus. (b, c) Ενήλικο άτομο του είδους 
Orthotomicus erosus που συλλέχθηκε από το Δάσος Πάφου, ραχιαία (b) και κοιλιακή όψη (c). Αυτό το είδος εμφανίστηκε 
να είναι το πιο άφθονο στις παγίδες και μπορεί να αποτελεί απειλή για τα κέδρα στη διάρκεια εξάρσεων που ευνοούνται 
από την ξηρασία και τη φωτιά. (d) Η απόσυρση των παγίδων κάθε δύο βδομάδες από τις τέσσερεις περιοχές μελέτης είχε 
σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση πολυάριθμων δειγμάτων, στο Τμήμα Δασών, προς ταυτοποίηση και καταμέτρηση. 
(Φωτογραφίες: © LIFE-KEDROS).
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C. libani και C. atlantica (Lieutier et al. 2016). Η προσβολή των ξενιστών γενικά πραγματοποιείται 
το διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου, αφορά τρωτά δέντρα στα οποία τα ενήλικα άτομα O. erosus, δη-
μιουργούν σε κλαδιά και βλαστό (κορμό) ένα ακανόνιστο σύστημα πολλαπλών στοών, το οποίο 
περιλαμβάνει 3-5 ακανόνιστες στενόμακρες στοές ωοαπόθεσης (egg galleries). Οι προνύμφες 
έχουν τρία στάδια «αλλαγής εξωσκελετού» (instars), στα οποία οι στοές επηρεάζουν τον σομφό 
(sapwood) και τα νεαρά ενήλικα άτομα τρέφονται με το φλοίωμα για να φτάσουν στην ωρίμανση 
πριν την εμφάνισή τους (emergence). Ο βολτινισμός (voltinism) μπορεί να περιλαμβάνει από 1 
μέχρι 7 γενεές το χρόνο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες. Για πα-
ράδειγμα, οι πληθυσμοί της Μεσογείου που προσβάλουν το είδος P. halepensis μπορεί να έχουν 
τέσσερις γενεές το χρόνο (Lieutier et al. 2016).
Το O. erosus θεωρείται δευτερογενώς επιβλαβές είδος, κοινό σε πρόσφατα κομμένα δέντρα και 
μη αποφλοιωμένους κομμένους κορμούς ή σε δέντρα που έχουν προσβληθεί και νεκρωθεί από 
πιο επιθετικά είδη φλοιοφάγων εντόμων. Ζωντανά δέντρα που δέχονται πίεση (φωτιά και ξηρα-
σία) μπορεί επίσης να προσβληθούν, με αποτέλεσμα τη νέκρωσή τους στη διάρκεια επιδημικών 
φάσεων. Τα ενήλικα άτομα του εντόμου μπόρεί να είναι φορείς μπλε μυκήτων (blue stain fungi) 
όπως τα γένη Ophiostoma και Leptographium (Kirisits 2004), και του μύκητα Fusarium culmorum 
(Romón et al. 2007).
Hylurgus ligniperda Fabricius (μέγεθος: 5–5,5 mm):  Ιθαγενείς πληθυσμοί αυτού του φλοιοφά-
γου εντόμου εξαπλώνονται ευρέως σε Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, Κριμέα και Καύ-
κασο και Βόρεια Αφρική, ενώ έχει εισαχθεί σε ΗΠΑ (Καλιφόρνια), Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Χιλή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Σρι Λάνκα και Ιαπωνία. Είναι κοινό είδος σε χώρες της λε-
κάνης της Μεσογείου, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου. Το Hylurgus 
ligniperda είναι ολιγοφάγο είδος και εντοπίζεται σε Μεσογειακά (P. halepensis, P. brutia, P. pinaster, 
P. pinea) και ηπειρωτικά (P. sylvestris, P. nigra) είδη πεύκου. Δεν υπάρχει καταγραφή του είδους σε 
δέντρο του γένους Cedrus (Lieutier et al. 2016). Οι πτήσεις των ενήλικων ατόμων διαρκούν από 
το τέλος Μαΐου μέχρι τις αρχές Ιουνίου με σκοπό το ζευγάρωμα και την προσβολή των δέντρων – 
ξενιστών. Τα ενήλικα άτομα συνήθως προσβάλουν τα χαμηλά μέρη του κορμού, το ριζικό κολάρο 
(όρος κηπουρικής, root collar) και τις ρίζες που προβάλλουν από το έδαφος, τρωτών, πρόσφατα 
νεκρών ή κομμένων δέντρων. Το θηλυκό δημιουργεί μια ακανόνιστη, μεγάλη και μακριά στοά 
ωοαπόθεσης, συχνά διχαλωτή χωρίς συγκεκριμένο μοτίβο. Οι στοές των προνύμφων φτάνουν 
τα 8 cm σε ένα ακανόνιστο και κυματοειδές μοτίβο (Faccoli 2015). Σε αντίθεση με το O. erosus, ο 
βολτινισμός περιορίζεται, παγκοσμίως, σε δύο γενεές το χρόνο. 
Το Hylurgus ligniperda θεωρείται πολύ κοινό δευτερογενές και επιθετικό είδος σε πευκοδάση, 
που προσβάλλει μόνο δέντρα σε αποσύνθεση ή φρεσκοκομμένους πρέμνους (κορμούς). Το συ-
γκεκριμένο φλοιοφάγο έντομο δεν έχει οικονομική σημασία, εκτός σε στρεσσαρισμένες και υπό 
νέκρωση φυτείες πεύκου (Lieutier et al. 2016). Στη βιβλιογραφία, αναφέρεται ότι το H. ligniperda 
δεν είναι δυνατό να απειλήσει τις φυσικές συστάδες του C. brevifolia, και η παγίδευσή του στην 
περιοχή μελέτης, πολύ πιθανόν να σχετίζεται με την παρουσία του πεύκου είτε στις μικτές συστά-
δες κέδρου ή στα όρια του οικότοπου. 
Aulonium sp. Αρπακτικά σκαθάρια του γένους είναι συνήθως πιο άφθονα στα δέντρα που έχουν 
προσβληθεί από τα O. erosus, Pityoktenes calcaratus ή Tomicus destruens (Lieutier et al. 2016). 
Αποτελεί ενδιαφέρον, το γεγονός ότι τα ενήλικα άτομα του A. rufi corne παγιδεύονται σε μεγάλες 
ποσότητες στις φερομονικές παγίδες με ορμόνες προσέλκυσης των O. erosus ή Ips typographus 
(Mendel and Opatowski 1997). Η βασική δραστηριότητα του Aulonium εμφανίζεται στα πρώ-
ιμα στάδια ανάπτυξης των θηραμάτων του, καθώς τρέφεται με αυγά και προνύμφες, με το A. 
rufi corne να ευθύνεται για παράδειγμα για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των ανώριμων O. 
erosus στο Ισραήλ στη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού (Podoler et al. 1990). Aulanus 
sp. συνήθως εγκαταλείπει το δέντρο αμέσως μετά την εμφάνιση του θηράματός του (φλοιοφάγο 
έντομο) (Lieutier et al. 2016).
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10II.3.3.  Χρονικές και χωρικές κατανομές των φλοιοφάγων εντόμων και των θηρευτών τους στο 
                       Δάσος Πάφου 

Η συνολική αφθονία των O. erosus, H. ligniperda και Aulonium sp. ανά παγίδα, στη διάρκεια της 
περιόδου μελέτης (2017-2019), χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της επίδρασης του είδους, 
του έτους, της περιοχής και των αλληλεπιδράσεων αυτών (έτος x θέση) χρησιμοποιώντας ένα 
γενικευμένο γραμμικό μοντέλο (GLM with a Poisson family). Το μοντέλο GLM έδειξε ότι υπάρ-
χουν σοβαρές επιδράσεις κάθε παράγοντα (είδος, έτος και περιοχή) στην αφθονία των εντόμων 
(όλες οι P-values<0,0001). Η ανάλυση έδειξε συγκεκριμένα ότι: i) το είδος O. erosus ήταν πιο 
συχνό σε σχέση με άλλα είδη, στις μετρήσεις των εντόμων, ii) τα έντομα ήταν σημαντικά πιο 
άφθονα στις περιοχές C και D σε σχέση με τις A και B και iii) υπήρξε μια τάση μείωσης της αφθο-
νίας για όλα τα είδη από το έτος 2017 μέχρι το 2019. Αυτές οι τάσεις ενισχύθηκαν επίσης από τη 
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων έτος και περιοχή (P<0,0001). Υψηλότερες 
αφθονίες στις περιοχές C και D μπορεί να οφείλονται στην παρουσία των πεύκων τόσο εντός 
όσο και στα όρια του οικότοπου. Η μείωση της συνολικής αφθονίας των εντόμων στη διάρκεια 
της περιόδου μελέτης (Εικ. 10. .4) μπορεί να αποδοθεί σε παραγοντες όπως οι εξής: i) αύξηση 
των υγιών ιστάμενων δέντρων στις περιοχές, οδήγησε σε μείωση της επιτυχίας των προσβολών 
από έντομα, ii) οι επιδράσεις της μαζικής παγίδευσης με φερομονικές παγίδες στη διάρκεια της 
ενδημικής φάσης των εντόμων (π.χ. το 2017), που επηρέασε τη δημογραφία των εντόμων. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης υγείας τόσο των κέδρων όσο και των 
πεύκων στις περιοχές C και D, όπου η μείωση της αφθονίας των εντόμων ήταν πιο εμφανής σε 
σχέση με τις άλλες περιοχές μελέτης.
Το 2017, από τη χρονική κατανομή των παγίδων στο Δάσος Πάφου προκύπτουν δύο περίοδοι 
πτήσης το διάστημα αρχές Ιουνίου και αρχές Νοεμβρίου (Εικ. 10 .4). Αυτό πιθανόν να ανακλά 
σε δύο διαδοχικές γενεές γι΄αυτά τα τρία είδη, και πιθανώς πιο πολλές επικαλυπτόμενες γενεές 
για το O. erosus, καθώς δεν υπάρχει ένδειξη αδελφών γενεών για κάθε ένα από αυτά, στη βιβλιο-
γραφία (Lieutier et al. 2016). Υψηλές αριθμητικά μετρήσεις, την αρχική ημερομηνία της μελέτης 
(1η Ιουνίου 2017) πιθανόν να οφείλεται σε πρόωρη έναρξη της πρώτης πτήσης στην περιοχή, 
πιθανώς αρχές ή μέσα Μαΐου. Σε κάθε είδος, η πρώτη πτήση ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου και 
η δεύτερη πτήση διήρκησε από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τόσο το O. erosus όσο και το H. ligniperda παρουσιάζουν παρόμοια εποχικότητα και μπορεί να 
ευνούνται και τα δύο από παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες στο Δάσος Πάφου. Η πληροφο-
ρία εντούτοις εισηγείται ότι το O. erosus μπορεί να έχει ελαφρώς νωρίτερη φαινολογία από ότι το 
H. ligniperda στη διάρκεια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης πτήσης (Εικ. 10 .4). Επιπλέον, 
η εποχική παρουσία του Aulonium sp. δεν έδειξε σημαντική απόκλιση σε σχέση με την παρουσία 
του O. erosus (Mann-Whitney-Wilcoxon test, P=0,105), ενώ είχε σημαντική απόκλιση από αυτή 
του H. ligniperda (Mann-Whitney-Wilcoxon test, P=0,043). Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι ότι 
υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της αφθονίας αυτού του θηρευτή με το O. erosus απ’ ότι με 
το H. ligniperda (Lieutier et al. 2016). Μοτίβα εποχικής παρουσίας εμφανίζουν διαφορές μεταξύ 
του έτους 2017 τόσο με το 2018 όσο και το 2019, το οποίο πιθανόν να οφείλεται στις χαμηλές 
αφθονίες εντόμων στις παγίδες τα δύο τελευταία έτη. Το O. erosus παραμένει το πιο άφθονο είδος 
στις παγίδες, με μια συνεχή εμφάνιση από Μάιο μέχρι Σεπτέμβιο, κάτι που δείχνει την παρουσία 
αλληλεπικαλυπτόμενων γενεών το διάστημα αυτό. Ενδιαφέρον αποτελεί, η πολύ χαμηλή αριθ-
μητικά παγίδευση εντόμων το 2019, κάτι που εισηγείται ότι ο πληθυσμός του O. erosus βρίσκεται 
σε ενδημική φάση στο Δάσος Πάφου. Αυτό είναι σε αντίθεση με τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την παγίδευση το 2017 και μπορεί να οφείλονται σε μεταβολή στη δυναμική πληθυσμού του 
συγκεκριμένου είδους (Εικ. 10 .4).
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10II.4.  Συμπεράσματα από τα αποτελέσματα του έργου LIFE-KEDROS από την παρακο-
λούθηση των φλοιοφάγων εντόμων και τη διαχείριση κινδύνου προσβολών στο 
Δάσος Πάφου

Παρακολούθηση των φλοιοφάγων εντόμων στις επιφάνειες μελέτης A-D, στο Δάσος Πάφου, 
επιβεβαιώνει την παρουσία του είδους O. erosus, για το οποίο είναι ήδη γνωστό ότι αποτελεί 
πιθανό επιβλαβή παράγοντα για τα ευάλωτα δέντρα κέδρου. Εντούτοις, το O. erosus είναι γνω-
στό ότι είναι ολιγοφάγο (oliphagous), δηλαδή μπορεί να σχετίζεται τόσο με είδη των Cedrus και 
Pinus. Επίσης, από την παρατήρηση των συλλογών από τις παγίδες προκύπτει και παρουσία 
του Aulonium sp., που είναι ήδη γνωστό ότι συνυπάρχει με το O. erosus σαν αποτελεσματικός 
θηρευτής. Οι πληθυσμοί των φλοιοφάγων εντόμων ηταν πιο άφθονοι στις περιοχές C και D, κάτι 
που μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση του τοπικού πληθυσμού στα κέδρα και/ή στην υψηλή 
συχνότητα της εμφάνισης πεύκων. Ως γενική παρατήρηση μπορεί να ειπωθεί ότι το O. erosus 
ήταν το είδος με τη μεγαλύτερη αφθονία εντός των παγίδων, σε όλη τη διάρκεια των τριών ετών 
που ήταν εγκατεστημένες. Αυτό πιθανόν να είναι αποτέλεσμα από τη χρήση της συγκεκριμέ-
νης φερομόνης προσέλκυσης σε συνδυασμό με την αλκοόλη στις παγίδες συλλογής εντόμων. 
Παρόλο που το H. ligniperda είναι επίσης ολιγοφάγο, παρατηρήθηκε σε είδη πεύκων παρά σε 
κέδρα, κάτι που μπορεί να δικαιολογεί τη χαμηλή αφθονία στις παγίδες που εγκαταστάθηκαν 
στον οικότοπο με C. brevifolia. Η χρήση φερομόνης προσέλκυσης για το είδος O. erosus μπορεί 
να εξηγεί και τη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των O. erosus και Aulonium sp., καθώς το 
τελευταίο χρησιμοποιεί τη φερομόνη για να εντοπίσει τα θηράματά του κατά την αναζήτηση 
τροφής, σε συνδυασμό με πτητικές ουσίες (π.χ. τερπένια) που ελευθερώνονται από τρωτά και 
προσβεβλημένα δέντρα. 

Οι παγίδες με φερομόνη, που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου, αποτελούν ευρείας χρή-
σης εργαλεία παρακολούθησης των πληθυσμών των φλοιοφάγων εντόμων σε δασικά οικοσυ-

Εικό να 10II.4: Εποχική διακύμανση τηs αφθονίας των O. erosus, H. ligniperda και Aulonium sp. στις φερομονικές 
παγίδες που τοποθετήθηκαν στο Δάσος Πάφου τα έτη 2017, 2018 και 2019. Έγινε παρακολoύθηση των παγίδων 
κάθε δύο βδομάδες για ταυτοποίηση και καταμέτρηση των εντόμων. Η πληροφορία από τις τέσσερεις πριοχές A-D 
παρουσιάζεται εδώ σαν συνολική αφθονία στις παγίδες που τοποθετήθηκαν στον οικότοπο. Η αφθονία παρουσιάζεται 
σε λογαριθμική κλίμακα το 2017 για τη γραφική παρουσίαση τόσο για υψηλές όσο και για χαμηλές τιμές αφθονίας. 
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στήματα, αλλά πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα άτομα ή τα είδη που προσελκύονται 
και παγιδεύονται δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απειλή για προσβολή των πλησιέστερων δέντρων. 
Αυτό μπορεί να αποτελεί γεγονός όσον αφορά το H. ligniperda, το οποίο μπορεί να υπήρχε στις 
γειτονικές περιοχές με πεύκα, να προσελκύθηκε από τις παγίδες και αυτό να εξηγεί και τη χα-
μηλή αφθονία που παρατηρήθηκε στην περιοχή μελέτης. Μελλοντική έρευνα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει εργασία πεδίου και παρατηρήση δειγμάτων προσβολής από φλοιοφάγα έντομα 
σε διάφορα όργανα των δέντρων (π.χ. κλαδιά, κορμός) ουτώς ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι τα 
O. erosus και H. ligniperda αποτελούν δυνητικά επιβλαβή είδη για το C. brevifolia στην περιοχή 
μελέτης. Η συνέχιση της ετήσιας παρακολούθησης των πληθυσμών μέσω αυτού του τρόπου 
παγίδευσης είναι απαραίτητο να συνεχίσει για τον εντοπισμό πιθανής ποικιλομορφίας στα επί-
πεδα πληθυσμού των φλοιοφάγων εντόμων και για τον καθορισμό πιθανόν κατώφλιων τιμών 
στις μεταβάσεις από ενδημικές σε επιδημικές φάσεις. Το έργο LIFE-KEDROS αποτελεί αφορμή 
για παρόμοια έρευνα και παρακολούθηση σε τεχνητές και φυσικές συστάδες του C. atlantica 
στη Γαλλία και άλλες Μεσογειακές περιοχές που φιλοξενούν είδη του γένους Cedrus, όπου οι 
πληθυσμοί φλοιοφάγων εντόμων δεν είναι επαρκώς καταγεγραμμένοι παρόλο που αποτελούν 
δυνητικό επιβλαβή παράγοντα των δασών, ειδικά λόγω κλιματικής αλλαγής και μεταβολών στο 
περιβάλλον (π.χ. ξηρασία και φωτιά). Όσον αφορά το O. erosus, έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυ-
ξη επιταχύνεται μέχρι τους 36°C, μια θερμοκρασία στην οποία τόσο η ωοαπόθεση όσο και η 
ανάπτυξη των αυγών παραμένουν εφικτές (Lieutier et al. 2016). Αυτό υποδεικνύει ότι τέτοια 
κοσμοπολίτικα είδη φλοιοφάγων εντόμων είναι προσαρμοσμένα σε υψηλές θερμοκρασίες και 
επομένως συνεχίζουν να αποτελούν δυνητικά επιβλαβή δασικά έντομα για τους πληθυσμούς 
κέδρων, στο άμεσο μέλλον.

Ακόμα ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου LIFE-KEDROS είναι η επιβεβαίωση ότι η παρουσία 
του O. erosus πιθανόν να επηρεάζεται από δασοκομικές επεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλε-
σμα κομμένα δέντρα, τα οποία δεν απομακρύνονται από τον οικότοπο λόγω πρακτικών ή οι-
κονομικών λόγων. Τέτοια αποκομμένα δέντρα αποτελούν πηγή για τις τελευταίες πτήσεις των 
φλοιοφάγων εντόμων (αρχές Σεπτεμβρίου – τέλος Οκτωβρίου) και έτσι αυξάνεται η πιθανότη-
τα τοπικών επιδημιών από έντομα. Παρόλα αυτά, τέτοια αλληλεπίδραση μεταξύ δασοκομικών 
επεμβάσεων και διαχείρισης των φλοιοφάγων εντόμων μπορεί να ξεπεραστεί με δύο εναλλα-
κτικές πρακτικές: 

i. Τα κομμένα δέντρα να αποφλοιώνονται αμέσως μόλις κοπούν, ουτώς ώστε τα φλοιοφά-
γα έντομα να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ούτε για τροφή ούτε για αναπαρα-
γωγή, και επομένως αποτρέπεται επακόλουθη έξαρση του πληθυσμού τους και κατα-
στροφή των υγιών ιστάμενων ατόμων. 

ii. Τα κομμένα δέντρα να αποφλοιώνονται στις αρχές του χειμώνα (π.χ. Νοέμβριος - Δεκέμ-
βριος), δηλαδή μετά την προσβολή τους από φλοιοφάγα έντομα, καθιστώντας τα έτσι 
δέντρα – παγίδες για τα έντομα, τα οποία δεν επιβιώνουν μετά την αποφλοίωση. Αυτή η 
πρακτική μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω μαζικές προσβολές σε υγιή δέντρα καθώς και 
την αύξηση των τοπικών πληθυσμών των εντόμων.

Επιπρόσθετες παγίδες με φερομόνη (οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακο-
λούθηση των φλοιοφάγων εντόμων) μπορούν επίσης να εγκατασταθούν στο τέλος Αυγούστου 
στις περιοχές όπου αναμένεται να προκύψουν κομμένα δέντρα ουτώς ώστε να αναχαιτίσουν και 
να παγιδεύσουν μεγάλους αριθμούς ενήλικων ατόμων O. erosus πριν αναπαραχθούν στα κομ-
μένα δέντρα. Η διαχείριση των πληθυσμών φλοιοφάγων εντόμων γενικά αποτελεί ένα σύνθετο 
πρόβλημα για τα φυσικά δασικά οικοσυστήματα, και ειδικά όταν πρόκειται για περιορισμένης 
έκτασης οικότοπους. Η εφαρμογή συνδυασμού αποτελεσματικών μεθόδων προφύλαξης έναντι 
των εντόμων στη διάρκεια των ενδημικών φάσεων παραμένει η πιο αποτελεσματική και οικονο-
μική επιλογή.  
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