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 Ενδημικός οικότοπος της Κυπριακής φύσης.

 Απαντά σε μια μόνο θέση στο Δάσος Πάφου σε υψομετρικό εύρος 900-1.362 m.

 Συνολική έκταση φυσικής εξάπλωσης 290 ha (106 ha αμιγής οικότοπος και 184 ha σε

μίξη με άλλους τύπους οικοτόπων). Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 119 ha

αναδασώσεων με Cedrus brevifolia.

 Η εξάπλωση του 9590* αποτελεί λιγότερο από το 0,2% της υψηλής δασικής

βλάστησης στην Κύπρο, ενώ χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο περιορισμένες

κατανομές δασικού οικότοπου στην Ευρώπη.

 Συμπεριλαμβάνεται στο Παράτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και η συνολική περιοχή

εξάπλωσής του συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000

«KOILADA KEDRON-KAMPOS» (CY2000008). Επίσης, η ευρύτερη περιοχή εξάπλωσης

του οικότοπου έχει χαρακτηριστεί ως Φυσικό Απόθεμα, με απόφαση του Υπουργικού

Συμβουλίου το 1984.

 Το είδος Cedrus brevifolia το οποίο και χαρακτηρίζει τον οικότοπο 9590* έχει

συμπεριληφθεί στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου και έχει

χαρακτηριστεί ως Eύτρωτο.

9590 *Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

1η Δασολογική Ημερίδα

Το έργο LIFE-KEDROS (LIFE15 NAT/CY/000850) συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE15.

 Στόχος έργου: Η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης

του ενδημικού οικοτόπου 9590*. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσα από την

υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο in situ όσο και ex situ.

 Πλαίσιο υλοποίησης: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE με το

ακρωνύμιο LIFE-KEDROS. Χαρακτηρίζεται ως έργο εφαρμοσμένης οικολογίας,

βασισμένο σε ολιστική διαχείριση του οικοτόπου.

 Χαρακτηριστικά του LIFE-KEDROS: Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο βέλτιστης

πρακτικής και επίδειξης. Βασίζεται σε ένα σφαιρικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση

των απειλών, με τη χρήση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, υποδομών και

ενεργειών, που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις του οικοτόπου 9590*

στο σύνολο του εύρους εξάπλωσής του.

Το έργο LIFE-KEDROS

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται στην αναγνώριση των απειλών και πιέσεων που δέχεται ο οικότοπος 9590* 

και στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

@LIFE.KEDROSwww.life-kedros.eu

Απειλές - Πιέσεις

Δράσεις διατήρησης

 Κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του οικοτόπου 9590* σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

 Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής και το ενδεχόμενο μετατόπισης των ορίων εξάπλωσής του.

 Ο ανταγωνισμός με άλλα είδη.

 Πιέσεις ως προς τη διατήρηση της ζωτικότητάς του από βιοτικούς παράγοντες, όπως προσβολές από έντομα, ή 

αβιοτικούς παράγοντες, όπως η διάβρωση του εδάφους.

 Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου πυροπροστασίας για τον οικότοπο 9590*  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (εύφλεκτης ύλης και υποδομών δασοπυρόσβεσης),

ιστορικών δεδομένων δασοπυρόσβεσης και αξιοποίηση μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιών.

 Σύνταξη κανόνων προσήμανσης για την εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητάς του στην κλιματική αλλαγή,

στον ανταγωνισμό του από άλλα δασικά είδη και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του [εγκατάσταση 44 δειγματοληπτικών επιφανειών (500 m2) εντός φυσικών συστάδων

και 26 επιφανειών (200 m2) εντός αναδασώσεων]  Εφαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων σε τεχνητές φυτείες και σε φυσικές συστάδες του 9590* (σε συνολική έκταση 200 ha).

 Εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης (12 ha) και επέκτασης (3,3 ha) του οικοτόπου εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του.

 Εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιωσιμότητας του οικοτόπου έναντι βιοτικών (μείωση πληθυσμού επιβλαβών εντόμων με παγίδες ή και βιολογικά μέσα) και αβιοτικών

παραμέτρων (κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων).

 Εφαρμογή μέτρων εκτός τόπου διατήρησης τα οποία θα περιλαμβάνουν: συλλογή σπερμάτων (200 Kg) και φύλαξή τους στην τράπεζα σπερμάτων του Τμήματος Δασών και

δημιουργία νέου πληθυσμού (φυτεία προελεύσεων, με 6.500 δενδρύλλια), εντός των ορίων του Μεταλλείου Αμιάντου.
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