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Το έργο LIFE-KEDROS συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE.

O KΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σιωπηλός µάρτυρας των αιώνων

Ολιστική διαχείριση του οικότοπου προτεραιότητας 9590* 
στην περιοχή του ∆ικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάµπος»



Το δάσος με τον C. brevifolia σχηματίζει τις συστάδες του σε 
υψόμετρο 900 – 1362 m, καταλαμβάνοντας έκταση 263,4 ha (~2,6 
km2), έκταση η οποία αποτελεί λιγότερο από το 0,2% της υψηλής 
βλάστησης στην Κύπρο. Η κατανομή του είδους στην περιοχή 
εξάπλωσής του δεν είναι συνεχής, αφού διακρίνεται σε πέντε 
επιμέρους υποπληθυσμούς στις θέσεις Τρίπυλος, Κονίζι, Σελλάδι 
της Ελιάς, Έξω Μύλος, Θρονί. Η παρουσία του δάσους με το είδος 
C. brevifolia δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την παρουσία και 
άλλων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας αφού λειτουργεί ως 
είδος ομπρέλα για τη φιλοξενία τους. Τέτοια είδη είναι, μεταξύ 
άλλων, τα ενδημικά είδη πανίδας Ovis orientalis ophion (αγρινό), 
Otus cyprius (θουπί - κουκουβάγια) και τα ενδημικά φυτά Arabis 
kennedyae και Ranunculus kykkoensis. 

Το καθεστώς διατήρησης του δάσους του C. brevifolia έχει 
αναγνωριστεί από το 1879, έτος κατά το οποίο το Τμήμα Δασών 
Κύπρου ξεκίνησε να λαμβάνει δραστικά μέτρα προστασίας του, 
ενώ το 1984 τμήμα του δάσους αυτού ενσωματώθηκε σε μια 
ευρύτερη «Περιοχή Προστασίας της Φύσης». Το 2005, ο οικότοπος 
που σχηματίζεται από το δάσος του C. brevifolia εντάχθηκε στο 
Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, με τον 
κωδικό «9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)», 
και χαρακτηρίστηκε ως οικότοπος προτεραιότητας (ο αστερίσκος 
(*) υποδηλοί ότι πρόκειται για οικότοπο για τον οποίο η Κυπριακή 
Δημοκρατία καλείται όπως λάβει μέτρα για την προστασία και 
διατήρησή του). Στη βάση της Οδηγίας των Οικοτόπων, η περιοχή 
εξάπλωσης του οικοτόπου έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.
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Ο οικότοπος 9590* αποτελεί ένα δάσος μοναδικό στον 
κόσμο, αφού απαντά μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού 
στον κόσμο. Το είδος χαρακτηρισμού του οικοτόπου 9590* 
είναι το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος ο βραχύφυλλος), 
ένα από τα τέσσερα είδη κέδρων που σώζονται σήμερα σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Το είδος αυτό πρόκειται για αειθαλές, 
ρητινοφόρο και κωνοφόρο δέντρο που φτάνει μέχρι και 
30 m ύψος. Η κόμη του στην αρχή είναι πυραμιδοειδής 
και αργότερα γίνεται πλατιά με χαρακτηριστική οριζόντια 
διακλάδωση. Είναι μακρόβιο δέντρο που μπορεί να φτάσει 
και να ξεπεράσει την ηλικία των 500 χρόνων. Ανθίζει από 
τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ οι κώνοι του 
ωριμάζουν από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
δεύτερου χρόνου. Το ενδημικό στην Κύπρο είδος C. brevifo-
lia, αποτελεί ένα δασικό είδος παγκόσμιου ενδιαφέροντος 
αφού σήμερα οι φυσικές του συστάδες απαντώνται σε πολύ 
περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση, εντός του Δάσους 
Πάφου, ενώ το είδος έχει συμπεριληφθεί στο Κόκκινο 
βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου, ως «Εύτρωτο».

Ο ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 9590* - ∆ΑΣΗ CEDRUS 
BREVIFOLIA (CEDROSETUM BREVIFOLIAE) 

© Θέα Γεωργίου

© Νικόλας Ηλιάδης
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    Ήξερες ότι:

• Επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν το δάσος του κέδρου 
στο νησί πιθανότατα είχε μεγαλύτερη εξάπλωση από την 
σημερινή.

• Μελέτη της γενετικής εξέλιξης/ διαφοροποίησης των 
ειδών του γένους των κέδρων, εκτίμησε ότι ο γενετικός 
διαχωρισμός του C. brevifolia με το συγγενικό του είδος 
C. libani έγινε πριν από περίπου 6,5 εκατομμύρια χρόνια.

• Ο οικότοπος 9590*αποτελεί έναν από τους 74 οικότο-
πους προτεραιότητας που υπάρχουν στην Ευρώπη.

• Σε τοπικό επίπεδο ο οικότοπος 9590* είναι ένας από τους 
13 οικότοπους προτεραιότητας που εμφανίζονται στο έδα-
φος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένας από τους πέντε 
ενδημικούς οικότοπους που βρίσκονται στο νησί.

    Ήξερες ότι:

• Η ονομασία του είδους ως κέδρος ο βραχύφυλλος 
(brevi+folia) οφείλεται στο ότι το είδος έχει πιο κοντές 
και πιο χοντρές βελόνες από τα υπόλοιπα είδη κέδρων 
(Cedrus spp.).

• Η εργασία «Περί φυτών Ιστοριών», του Θεόφραστου 
(πατέρας της Βοτανικής, που έζησε το 371-287 π.Χ.) 
αποτελεί την πρώτη γραπτή αναφορά για την ύπαρξη του 
κέδρου στην Κύπρο.

© Θέα Γεωργίου

© Νικόλας Ηλιάδης



ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 9590* ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Στις μέρες μας ο οικότοπος 9590* Δάση Cedrus brevifolia, βρίσκεται κάτω από την άμεση αρνητική επίδραση τόσο αβιοτικών όσο 
και βιοτικών παραμέτρων. Το Τμήμα Δασών και η επιστημονική κοινότητα έχουν αναγνωρίσει τις πιο κύριες επιδράσεις για την 
ανθεκτικότητα και ελαστικότητα του οικοτόπου:

• Η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετί-
ες επιδρά δυσμενώς σε σειρά βιολογικών διεργασιών και στην 
ανθεκτικότητα του είδους C. brevifolia και του δάσους που 
αυτό σχηματίζει. Η μεταβολή του κλίματος, σε συνδυασμό 
με το περιορισμένο εύρος εξάπλωσης του δάσους/ 9590* οι-
κοτόπου στην υψηλότερη κορυφή του Δάσους Πάφου, καθι-
στούν το είδος επιρρεπές στην απειλή της εξαφάνισης λόγω 
της μεταβολής του κλίματος. 

• Τα διαβρωτικά φαινόμενα που παρατηρούνται σημειακά, 
εντός της καρδιάς του οικοτόπου συντείνουν στην απώ-
λεια γόνιμου εδάφους που θα συνέβαλλε εποικοδομητικά 
στην εγκατάσταση νέας βλάστησης και αναγέννησης του 
είδους C. brevifolia.

• Η πιθανή έναρξη και επέκταση δασικής πυρκαγιάς, είτε 
λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας ή από φυσικά αίτια (κε-
ραυνούς), στο Δάσος C. brevifolia, θα λειτουργήσει κατα-
στροφικά, αφού το είδος δεν διακρίνεται από ισχυρούς 
μηχανισμούς πυραντοχής και ανάκαμψης μετά από μια 
πυρκαγιά.

• Ο κατακερματισμός του Δάσους C. brevifolia λόγω φυ-
σικών (περιβαλλοντικών) διεργασιών άλλα και λόγω 
ανθρώπινης επέμβασης, συμβάλλει στην ασυνεχή κα-
τανομή του στον χώρο, με τον κίνδυνο εξαφάνισης ή 
μεταβολής των βιολογικών χαρακτηριστικών του είδους 
(π.χ. γενετική ποικιλομορφία) να είναι πιο έντονη στα 
τμήματα εκείνα που είναι μικρά σε έκταση εξάπλωσης 
και γεωγραφικά απομονωμένα από τα άλλα τμήματα του 
Δάσους C. brevifolia.

• Οι πιέσεις που δέχεται το Δάσος C. brevifolia όπως προσβολές από επι-
βλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν βλαστούς ή καρπούς του είδους, 
μειώνουν την ζωτικότητα ατόμων του είδους, που σε ακραίες περιπτώ-
σεις οδηγούν στη νέκρωσή τους. Οι νεκρώσεις και η απώλεια αναπα-
ραγωγικού υλικού (σπερμάτων) έχουν άμεση επίπτωση στην οικολογική 
ισορροπία του οικοτόπου.

• Τα άτομα του είδους C. brevifolia δέχονται ανταγωνισμό σε διάφορα στά-
δια ανάπτυξής τους, τόσο σε θρεπτικά συστατικά και άλλους αβιοτικούς 
πόρους (π.χ. νερό, φως) όσο και σε αυξητικό χώρο, από άλλα είδη της 
ξυλώδους βλάστησης, όπως τα είδη Pinus brutia (πεύκο) και Quercus 
alnifolia (λατζιά). 
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© Ηρόδοτος Κακούρης



ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE-KEDROS
Το έργο με τίτλο «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προ-
τεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 
Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος» (Ακρωνύμιο: LIFE-KEDROS, 
LIFE15 NAT/CY/000850), είχε στόχο τη διασφάλιση της 
μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του 
ενδημικού οικότοπου 9590*, δηλαδή των δασών κέδρου 
Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae), στη μοναδική 
περιοχή που αυτός απαντά εντός του Δάσους Πάφου. 

Πέραν του πρωταρχικού σκοπού του, το έργο έθεσε και επιμέ-
ρους στόχους, η υλοποίηση των οποίων εξυπηρετεί την αει-
φόρο διατήρηση του οικότοπου 9590*. Επιμέρους στόχοι του 
έργου ήταν οι εξής:

• Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μερικής καταστροφής
ή απώλειας του οικότοπου 9590* σε περίπτωση εκδήλωσης 
δασικής πυρκαγιάς.

• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικα-
νότητας του οικότοπου στην κλιματική αλλαγή και στον 
ανταγωνισμό από άλλα είδη.

• Ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης του κέδρου στις συστά-
δες που σχηματίζει το είδος.

• Αποκατάσταση και επέκταση του οικότοπου εντός της πε-
ριοχής εξάπλωσής του.

• Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την εκτός τόπου 
(ex situ) διατήρηση του είδους C. brevifolia, μέσα από 
τη δημιουργία μιας φυτείας στο Μεταλλείο Αμιάντου 
(Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους) και τη φύλαξη σπερ-
μάτων στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Τμήματος 
Δασών.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοι-
νότητας και του κοινού για τις δράσεις και τα αποτελέσμα-
τα του έργου.

Το έργο LIFE-KEDROS άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και 
ολοκληρώθηκε την 31η Ιανουαρίου 2021 (μετά από σχετική 
παράταση πέντε μηνών, λόγω της πανδημίας του Covid-19). 
Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου ήταν το Τμήμα Δασών 
(ανάδοχος φορέας), ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, 
καθώς και το Πανεπιστήμιο Frederick μέσω της Μονάδας 
Διατήρησης της Φύσης. Το έργο LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (ΕΕ), με συνολικό προϋπολογισμό 41.413.304, εκ 
των οποίων 4968.330 (68,6% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού) αποτελούσε χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
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∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-KEDROS

Προπαρασκευαστικές 
∆ράσεις

∆ράσεις 
∆ιατήρησης

∆ράσεις 
Παρακολούθησης 
του Αντίκτυπου 

του Έργου

∆ράσεις
Ευαισθητοποίησης 

και ∆ιάδοσης 
Αποτελεσµάτων

∆ράσεις 
∆ιαχείρισης 

Έργου

Οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν μέσα από σειρά δράσεων, οι οποίες και διακρίνονται σε: 
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Παραδοτέα Του Έργου, Παρακαταθήκη 
Για Το Μέλλον

Κατά τα αρχικά στάδια υλοποίησης του έργου έγιναν οι 
απαραίτητες εργασίες συλλογής στοιχείων, κατά τρό-
πο που η αξιοποίησή τους οδήγησε στην ετοιμασία 
συγκεκριμένων μελετών που αφορούν το Δάσος με C. 
brevifolia. Έτσι ετοιμάστηκαν για πρώτη φορά εξειδι-
κευμένες μελέτες που αφορούν:

• Κατευθυντήριες γραμμές προσήμανσης για δασοκο-
μικές επεμβάσεις στον οικότοπο 9590*.

• Σχέδιο πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590*.

• Σχέδιο δράσης για την αειφόρο διαχείριση και δια-
τήρηση του οικοτόπου 9590*.

Μέσα από τις μελέτες αυτές καθορίστηκαν οι θέσεις, 
τα χρονοδιαγράμματα και η μεθοδολογία υλοποίησης 
των δράσεων διατήρησης του έργου. Ταυτόχρονα, 
το Σχέδιο Δράσης αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
και χρήσιμο εργαλείο για τον ανάδοχο φορέα (Τμήμα 
Δασών) για τη διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του 
οικοτόπου 9590 *Δάση C. brevifolia και μετά την ολο-
κλήρωση του έργου.

© Θέα Γεωργίου

Διεκπεραιώθηκαν στην αρχή 
του έργου και στόχευαν 
στη συλλογή στοιχείων, 
πληροφοριών και γνώσης με 
αποτέλεσμα την ετοιμασία 
σχετικών εκθέσεων, που 
καθόρισαν τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές και τα 
χρονοδιαγράμματα για την 
υλοποίηση των Δράσεων 
Διατήρησης.

Περιλάμβανε σειρά 
δράσεων διατήρησης 
που αποσκοπούσαν 
στην αντιμετώπιση των 
άμεσων επιπτώσεων και 
απειλών που δέχεται ο 
οικότοπος 9590*, συμ-
βάλλοντας στην άμεση 
βελτίωση της κατάστα-
σης διατήρησής του.

Στόχευαν στην ανάπτυξη 
της μεθοδολογίας και την 
εφαρμογή πρωτόκολλων/ 
μέτρων παρακολούθησης 
των επιπτώσεων που το 
έργο θα επιφέρει, σε 
κοινωνικοοικονομικό και 
οικολογικό/ περιβαλλο-
ντικό επίπεδο.

Επιδίωκαν την ενημέρωση 
του κοινού για τις δράσεις 
και τα αποτελέσματα 
του έργου, αλλά και την 
ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέματα λήψης 
αποφάσεων για τη διαχεί-
ριση της περιοχής Natura 
2000 και τη διατήρηση 
του οικοτόπου 9590*. 

Είχαν στόχο τη δια-
σφάλιση της ορθής 
υλοποίησης του έργου 
σε τεχνικό, επιστημονικό 
και οικονομικό επίπεδο.



Το έργο LIFE-KEDROS μπορεί να θεωρηθεί έργο καλής πρα-
κτικής και επίδειξης, αφού, για πρώτη φορά στην Κύπρο, 
εφαρμόστηκαν ολοκληρωμένα μέτρα διαχείρισης με στόχο τη 
διατήρηση ενός οικοτόπου προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις διατήρησης 
του έργου είχαν ως αποτέλεσμα τα πιο κάτω: 

Εφαρµογή Στοχευµένων ∆ασοκοµικών Χειρισµών 

Δασοκομικές επεμβάσεις, κυρίως σε τεχνητές φυτείες του εί-
δους C. brevifolia στα όρια του οικοτόπου, αλλά και σε ση-
μεία εντός των ορίων εξάπλωσής του, κατά τρόπο ώστε να 
ενισχυθεί η ζωτικότητα ατόμων του είδους C. brevifolia από 
τον ανταγωνισμό και την πίεση που δέχονται από ανταγωνι-
στικά δασοπονικά είδη (Pinus brutia ή/και Quercus alnifolia) ή 
και έναντι στον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους 
(Cedrus brevifolia). 

• Οι δασοκομικές επεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνολική 
έκταση 200 ha.

• Οι δασοκομικές επεμβάσεις ευνόησαν περισσότερα από 
8500 άτοµα του είδους C. brevifolia (~94% από αυτά ήταν 
νεαρά άτομα).

Αποκατάσταση και Επέκταση Οικότοπου 9590*

Αποκατάσταση της δομής και ενίσχυση της πυκνότητας των 
συστάδων του C. brevifolia σε θέσεις με χαμηλή φυσική ανα-
γέννηση, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της πυκνότητας 
και συνεκτικότητας των ατόμων C. brevifolia εντός του οικότο-
που 9590*, όσο και στην επέκταση του οικότοπου 9590* και 
την βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ γεωγραφικά απομο-
νωμένων συστάδων. 

Για την επιτυχή αποκατάσταση και επέκταση του οικότοπου 
9590*, το έργο προχώρησε στην υιοθέτηση πρακτικών όπως 
η σπορά ή/και η φύτευση σπορόφυτων (δενδρυλλίων) του C. 
brevifolia. Το έργο συνέβαλε:

• Στην επέκταση του οικοτόπου 9590* σε έκταση 9,37 ha 
(σε 3,29 ha έγινε φύτευση δενδρυλλίων και σε 6,08 ha 
σπορά σπερμάτων του είδους).

• Στην αποκατάσταση του οικοτόπου 9590* εντός των φυ-
σικών ορίων εξάπλωσης του σε έκταση 12,31 ha (σε 4,09 
ha έγινε φύτευση δενδρυλλίων και σε 8,22 ha σπορά σπερ-
μάτων του είδους).

• Φύτευση 3008 δενδρυλλίων C. brevifolia και 750 
συνοδών ειδών (Arbutus andrachne, Rhus coriaria & 
Pistacia terebinthus) σε επτά θέσεις. 

• Διασπορά 15,950 Kg σπερµάτων του είδους C. 
brevifolia, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 239,250 
σπέρματα του είδους, σε εννέα θέσεις.

Από την παρακολούθηση των εργασιών ενίσχυσης του οικοτό-
που, φαίνεται ότι η εφαρμογή φυτεύσεων δενδρυλλίων και η άρ-
δευση τους με σύστημα σταγόνων είναι το πιο αποδοτικό μέτρο.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΕΡΓΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
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Υποδοµές και Πρακτικές για Πρόληψη και Μη 
Επέκταση ∆ασικής Πυρκαγιάς 

Υλοποίηση σειράς μέτρων πυροπροστασίας αλλά και ενίσχυση 
της υπάρχουσας υποδομής και δυναμικού στην περιοχή για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου έναρξης και επέκτασης της φωτιάς 
σε περίπτωση επεισοδίου δασικής πυρκαγιάς. 

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, εφαρμόστηκε σειρά μέ-
τρων που περιλάμβαναν:

• Ενίσχυση των περιπολιών του Τµήµατος ∆ασών, από Ιούνιο 
μέχρι Σεπτέμβριο, κάθε έτος.

• Εγκατάσταση έξι (6) προειδοποιητικών πινακίδων κινδύ-
νου πυρκαγιάς. 

• Δημιουργία νέας αντιπυρικής λωρίδας (300 m).

• Κλείσιµο παλιών δασικών δρόµων συνολικού μήκους ~32 
Km με εγκατάσταση μπαρών και μόνιμο κλείσιμο μέσα από το 
φρεζάρισμα 13 Km παλαιών εγκαταλειμμένων δασικών δρό-
μων, με στόχο την επανεγκατάσταση της φυσικής βλάστησης.

• Εφαρμογή δασοκοµικών επεµβάσεων, κατά μήκος δασικού 
οδικού δικτύου (1 Km) για διευκόλυνση γρήγορης πρόσβασης 
πυροσβεστικών οχημάτων.

• Αποµάκρυνση ξηρής βιοµάζας από τις άκρες δρόμων συνο-
λικού μήκους 8 Km.

• Κατασκευή δύο (2) υδατοδεξαµενών, 90 τόνων η κάθε 
μία, για ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων μέσων του Τμήμα-
τος Δασών σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• ∆ιαχείριση εύφλεκτης ξηρής βιοµάζας μέσα από ελεγχό-
μενη βοσκή από οικόσιτα ζώα.

Το έργο προχώρησε για πρώτη φορά στην αξιοποίηση της βο-
σκής (από άγρια ζώα) εντός των ορίων του οικότοπου ως μέτρο 
μείωσης της βιομάζας, μέσα από την:

• Κατασκευή έξι (6) ποτίστρων και τριών (3) µικρών τεχνητών 
λιµνών εντός του οικότοπου, για την προσέλκυση ειδών άγριας 
πανίδας με σκοπό τη βόσκηση εύφλεκτης ξηρής βιομάζας.

Ενίσχυση Ανθεκτικότητας Οικότοπου 

Βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικότοπου, μέσα από τον 
έλεγχο βιοτικών απειλών αλλά και τη βελτίωση του αβιοτικού 
περιβάλλοντος. Αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στην κατά τόπους 
σταθεροποίηση και ενίσχυση του οικοτόπου 9590*, εντός των 
ορίων εξάπλωσης του. Τα μέτρα που λήφθηκαν αφορούσαν:

• ∆ιαχείριση του πληθυσµού επιβλαβών οργανισµών, που 
επηρεάζουν τη ζωτικότητα ατόμων C. brevifolia. Αξιοποιήθη-
καν φυσικοί θηρευτές όπως είδη νυχτερίδας και κουκουβά-
γιας (π.χ. Otus cyprius) ή/και το ανθρωποπούλι (Tytus alba), 
με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για την εγκατάσταση 
πληθυσμών των ειδών αυτών. Εγκαταστάθηκαν 10 τεχνητές 
φωλιές για είδη κουκουβάγιας και 20 τεχνητές φωλιές 
(κουτιά) για νυχτερίδες. Τα είδη αυτά αποτελούν φυσικούς 
θηρευτές για την ποντίκα (Rattus rattus) αλλά και για πληθυ-
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σμούς ειδών εντόμων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

• Με βάση το σύστημα παρακολούθησης του έργου και 
τον εποικισμό φωλιών από τα είδη-στόχους, εκτιμάται 
ότι στην περίοδο του έργου θηρεύτηκαν ~9500 πο-
ντίκες και 32 εκατοµµύρια εντόµων.

• Εφαρμογή της πρακτικής της µαζικής συλλογής επιβλαβών 
φλοιοφάγων οργανισµών (Orthotomicus erosus) που προ-
σβάλλουν δευτερογενώς άτομα C. brevifolia, με την εγκατά-
σταση 24 παγίδων με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού σε 
φυσικές συστάδες του C. brevifolia.

• Η μέθοδος αυτή συνέβαλε στην µείωση του πλη-
θυσµού των επιβλαβών φλοιφάγων εντόµων στις 
θέσεις όπου εφαρμόστηκε, μέχρι και 98% σε χρονικό 
διάστημα τριών ετών.

• ∆ηµιουργία ξερολιθιών συνολικού μήκους 176 m. 

• Ενίσχυση της κατά θέσης αποτροπής της διάβρωσης 
του εδάφους, με την μείωση και συγκράτηση ποσότη-
τας εδάφους διάβρωσης.

• Βελτίωση των εδαφολογικών συνθηκών σε 42 ώριµα 
δέντρα C. brevifolia.

• Εγκατάσταση λιθοπλήρωτων συρµατοκιβωτίων (gabions) 
συνολικού μήκους 156 m εντός του κεντρικού ρέματος που 
διέρχεται από τον οικότοπο 9590*.

• Συγκράτηση φερτών υλικών εντός της κοίτης, με μέ-
γιστη ικανότητα τη συγκράτηση όγκου 168 m3, σε 
επιφάνεια 0,5 ha.

• Προστασία από κτυπήματα από τα φερτά υλικά σε ατό-
μα C. brevifolia καθώς και ρύθμιση της ροής του νερού 
εντός του ρέματος.

• Εγκατάσταση κορµοδεµάτων συνολικού µήκους 100 m για 
την σταθεροποίηση του επιφανειακού εδάφους σε θέσεις με 
απότομες κλίσεις.

∆ιατήρηση Eκτός Tόπου - H Προσπάθεια Μπροστά 
στον Κίνδυνο Εξαφάνισης του Οικότοπου

Η εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση του είδους χαρακτηρισμού 
του οικοτόπου 9590*, δηλαδή του είδους C. brevifolia, αποτελεί 
ορθολογιστική πρακτική για την μακροπρόθεσμη διατήρησή του 
έξω από τα φυσικά όρια εξάπλωσής του. Επίσης, η στρατηγική 
για την εκτός τόπου διατήρηση του είδους C. brevifolia απο-
τελεί συμπληρωματική δράση των εργασιών που έγιναν εντός 
των φυσικών ορίων του οικοτόπου 9590*. Το έργο υλοποίησε 
συγκεκριμένα μέτρα:

• Δημιουργία νέας φυτείας 6500 δενδρυλλίων C. brevifolia, 
σε έκταση 8,5 ha, στο μεταλλείο Αμιάντου, στο γενικότερο 
πλαίσιο αποκατάστασης του μεταλλείου.

• Επεξεργασία (συλλογή, καθαρισμός, αφύγρανση) και φύλαξη 
200 kg σπερµάτων του είδους C. brevifolia στην Τράπεζα 
Σπερμάτων του Τμήματος Δασών στον Αμίαντο. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ

Στη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκε αριθμός δράσεων 
στην προσπάθεια ενημέρωσης στοχευμένων ομάδων αλλά 
και του κοινού, σχετικά με τη μοναδικότητα του οικότοπου, 
τη σημασία διατήρησής του αλλά και τις δράσεις και τα 
αποτελέσματα του έργου. Η προσπάθεια αυτή περιέλαβε:

• Δημιουργία και διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου στο 
ευρύ κοινό, για την οικολογική αξία και σημασία του 
οικοτόπου 9590*.

• Δημιουργία και διάθεση σε ομάδες-στόχους, σε ετήσια 
βάση, ενημερωτικού δελτίου μέσω του οποίου παρουσι-
αζόταν η πορεία εξέλιξης του έργου (τέσσερα δελτία σε 
όλη τη διάρκεια του έργου).

• Παρουσία του έργου και των δράσεων του στον κυβερνο-
χώρο (ιστοσελίδα του έργου και σελίδα στο Facebook).

• Δημιουργία και διανομή υλικού προώθησης (ποτήρια, 
mouse pads, σελιδοδείκτες, υλικό ατομικής προστασίας 
από τον Covid-19).

• Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή 
εξάπλωσης του οικότοπου και στις γειτονικές προς αυ-
τόν κοινότητες.

• Δημιουργία parklet στην καρδιά του οικότοπου για προ-
σέλκυση και ξεκούραση των επισκεπτών, και εγκατάστα-
ση πινακίδας με πληροφορίες για τον οικότοπο 9590* 
και τη βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής στην 
οποία αυτός απαντά.

• Παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου 
σε τέσσερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

• Δημοσιοποίηση δελτίων τύπου και άρθρων σχετικά με 
τον οικότοπο 9590*, το έργο LIFE-KEDROS και τους στό-
χους του, σε έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες.

• Ετοιμασία σχετικής ταινίας για την προβολή του έργου 
LIFE-KEDROS και του οικότοπου 9590*.

Εκτός αυτών, συγκροτήθηκε και λειτούργησε καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έργου Συμβούλιο Ενδιαφερόμενων Φορέων, με 
την εκπροσώπηση και των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με 
τον οικότοπο 9590*. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου συστάθηκε και λειτούργησε Επιστημονική Επιτρο-
πή με την συμμετοχή τριών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, το Τμήμα Δασών 
εντόπισε στην ευρύτερη περιοχή εξάπλωσης του οικότο-
που 9590*, πέντε (5) αιωνόβια κέδρα, τα οποία ανακήρυξε 
σε «μνημεία της φύσης». Πιο συγκεκριμένα, το γηραιότερο 
κέδρο μετρήθηκε να έχει ηλικία 350 ετών και περίμετρο 
κορμού 3,70 m. 

Επίσης, μέσα από την πολιτική του Τμήματος Δασών για θέ-
ματα προστασίας της βιοποικιλότητας, και στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η κύρια περιοχή εξάπλωσης 
του οικότοπου 
9590* έχει χα-
ρακτηριστεί από 
το 2005 ως Τό-
πος Κοινοτικής 
Σημασίας (ΤΚΣ) 
με την ονομα-
σία «Κοιλάδα 
Κέδρων – Κά-
μπος», ενώ από 
το 2019 η περι-
οχή αυτή έχει 
ενσωματωθε ί 
στον ΤΚΣ «Δά-
σος Πάφου», 
κ α λ ύπ τ ο ν τ α ς 
όλο το εύρος 
εξάπλωσης που 
απαντά ο οικό-
τοπος 9590*. 

Περιοχή εξάπλωσης του οικότοπου 9590* εντός του Natura 2000
 9590* habitat distribution within Natura 2000
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0 8040
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Υπόμνημα - Legend
Περιοχή εξάπλωσης του οικότοπου 9590*
9590* habitat distribution

Περιοχή Natura 2000 CY2000016
Natura 2000 site CY2000016

Μεταλλείο Αμιάντου - Amiantos asbestos mine

Περιοχή Natura 2000 CY2000008 (ακυρώθηκε)
Natura 2000 site CY2000008 (canceled)
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Είναι προφανές ότι οι προσπάθειες διατήρησης του οικοτό-
που 9590 *Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) 
δεν ολοκληρώνονται σε μια προσπάθεια τεσσάρων χρόνων, 
αλλά θα πρέπει να είναι διαρκείς, εξασφαλίζοντας την 
μακροπρόθεσμη προστασία του. Στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου LIFE-KEDROS έχουν συνταχθεί και υλοποιηθεί 
σειρά από παραδοτέα, έργα υποδομής καθώς και αριθμός 
επεμβάσεων, που αποτελούν ισχυρή παρακαταθήκη τόσο 
για τη διατήρηση όσο και για τη διαχείριση του οικοτόπου 
9590 *στο μέλλον.

• Το Τµήµα ∆ασών, ως η αρμόδια αρχή για θέματα προ-
στασίας και διαχείρισης των δασών, θα ενεργήσει κατά 
τρόπο ώστε οι δράσεις διατήρησης, αλλά και οι υπο-
δομές που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου, να 
συνεχιστούν ή και να συντηρηθούν, αντίστοιχα, κατά 
τρόπο που να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επίδραση 
και λειτουργία τους για τη συνέχιση επίτευξης των στό-
χων του έργου. Το Τμήμα Δασών θα είναι ο θεματοθέτης 
της ορθής εφαρμογής των αποτελεσμάτων, εισηγήσε-
ων και δράσεων, σημαντικών παραδοτέων του έργου 
(π.χ. Σχέδιο Δράσης για τον οικότοπο 9590*, Σχέδιο 
Πυροπροστασίας του οικότοπου 9590*, Κατευθυντήρι-
ες γραμμές δασοκομικών επεμβάσεων για τον οικότοπο 
9590*) αλλά και του Μετά-LIFE Σχεδίου Δράσης του έρ-
γου LIFE-KEDROS.

• Το Πανεπιστήµιο Frederick, μέσω της Μονάδας Διατή-
ρησης της Φύσης, θα συμβάλει στη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων του έργου και της γνώσης που αποκτή-
θηκε μέσα από αυτό, με την προβολή/παρουσίασή του 
σε επιστημονικές ομάδες ή και φορείς διαχείρισης.

• Ο Φιλοδασικός Σύνδεσµος Κύπρου, μέσα από τις δρά-
σεις του θα προωθήσει την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση για την οικολογική αξία και σημασία του οικοτό-
που 9590* στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του έργου είναι διαθέσιμος 
τεχνικός οδηγός, μέσω του οποίου γίνεται η διάχυση (με-
ταφορά) των βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που απο-
κόμισαν οι φορείς του έργου, σε θέματα διαχείρισης και 
διατήρησης ενδημικών τύπων οικοτόπων με περιορισμένη 
γεωγραφική εξάπλωση. Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
μέσα από τον οδηγό, αλλά και τα αποτελέσματα που προκύ-
πτουν από το έργο LIFE-KEDROS, μπορούν να αξιοποιηθούν 
στο μέλλον ως αφετηρία (πρότυπο) για άλλους παρόμοιους 
τύπους οικοτόπων με αντίστοιχα γεωγραφικά και οικολογι-
κά χαρακτηριστικά.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η Περίοδος Μετά το Τέλος του Εργου LIFE-KEDROS
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Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματο-
δοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής (ΕΕ) για την υλοποίηση έργων σχετικών 
με την προστασία και διατήρηση του περι-
βάλλοντος και τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το πρό-
γραμμα LIFE έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 
1992 συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη 
και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων 
της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ «για 
το περιβάλλον και το κλίμα».

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το κύ-
ριο εργαλείο της ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Είναι 
ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμε-
νων φυσικών περιοχών που δημιουργή-
θηκε στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

(Οδηγία των Οικοτόπων) και της Οδηγίας 
2009/147/ΕΚ (Οδηγία για τα Πτηνά), με 
σκοπό την εξασφάλιση της επιβίωσης των 
πιο σημαντικών και απειλούμενων ειδών 
και οικοτόπων της Ευρώπης. Το δίκτυο 
Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών στο πλανήτη 
μας, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 
27.800 περιοχές. 

Στην Κύπρο το χερσαίο τμήμα του δικτύ-
ου καταλαμβάνει έκταση 2338,42 ha 

km2, και αποτελείται από 13 Τόπους Κοι-
νοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 30 Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) και 25 Ειδικές Ζώνες Δι-
ατήρησης (ΕΖΔ). 

H Οδηγία Οικοτόπων ή Οδηγία 92/43/
ΕΟΚ έχει, ως σαφή αναφορά στις πρό-

νοιές της, «…τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας…» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Με την Οδηγία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στοχεύει στη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας, μέσω της προστασίας των 
φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών 
φυτών και ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
τα οποία αναφέρονται στα Παραρτήματά 
της. Η Οδηγία αποτελεί το θεσμικό πλαί-
σιο για την προστασία των περισσότερων 
από 1000 ειδών χλωρίδας και πανίδας (μη 
συμπεριλαμβανόμενης της πτηνοπανίδας) 
και των 233 τύπων οικοτόπου σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 

Παραρτήματα της Οδηγίας, κάποια είδη ή 
και οικότοποι έχουν καθοριστεί ως είδη/
οικότοποι προτεραιότητας [σημειώνονται 
με αστερίσκο (*)]. Τα είδη /οικότοποι 
που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητας 
έχει αναγνωριστεί ότι διατρέχουν κίνδυνο 
εξαφάνισης από το ευρωπαϊκό έδαφος των 
κρατών-μελών όπου εφαρμόζεται η Οδη-
γία, και για τη διατήρησή τους η Κοινότητα 
φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους 
της φυσικής κατανομής τους.

Ενδημισμός: Ορίζεται ως το φαινόμενο 
περιορισμένης εξάπλωσης ειδών (πανί-

δας ή χλωρίδας) ή και τύπων οικοτόπου, 
σε καθορισμένη γεωγραφική θέση/ περιο-
χή, και που δεν μπορεί να απαντηθεί σε 
άλλη περιοχή λόγω σειράς βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων.
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European Union under the framework of 
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THE CYPRUS CEDAR
Silent witness throughout the centuries 

Integrated conservation management of priority habitat  
type 9590* in the Natura 2000 site «Koilada Kedron-Kampos»



The forest with C. brevifolia is distributed in an altitudinal 
range of 900 m to 1362 m and occupies an area of 263,4 
ha (~2,6 km2), which constitutes less than 0.2% of high 
forest vegetation in Cyprus. The species distribution is non-
continuous, consisting five subpopulations: Tripylos, Konizi, 
Selladi tis Elias, Exo Mylos, Throni. The habitat consists a 
refuge for other flora and fauna species, including the en-
demic animals Ovis orientalis ophion (Cyprus mouflon), Otus 
cyprius (owl) and the endemic plants Arabis kennedyae and 
Ranunculus kykkoensis. 

The conservation status of C. brevifolia forests has been rec-
ognized since 1879, when the Cyprus Department of Forests 
initiated the implementation of measures for its protection, 
while in 1984 part of this forest was included in a wider 
“Nature Protection Area”. In 2005, the habitat type was 
included in Annex I of Habitats’ Direction 92/43/EEC, as 
“9590 * Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae)”, 
characterized as priority habitat (thus noted with an as-
terisk (*), indicating that the Republic of Cyprus should 
take measures for its protection and conservation). Based 
on Habitats Directive, the distribution area of habitat type 
9590 is part of the Natura 2000 European Network of Pro-
tected Areas.
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The habitat type 9590* consists a unique forest, occur-
ring only on the island of Cyprus and nowhere else in 
the world. The keystone species of the habitat is Cedrus 
brevifolia, one of the four cedar species. The species is 
evergreen, resinous and coniferous, growing up to 30 m 
in height. The crown in the young trees is narrowly coni-
cal, becoming open and flat-topped in aged trees. Cedrus 
brevifolia is a long-lived tree species, with some indi-
viduals surpassing the age of 500 years. It flowers from 
September to October, with its fruiting period being from 
August to September of the upcoming year (18 months). 
Cedrus brevifolia is a forest species, endemic to Cyprus, 
however of international interest, owing to the limited 
geographical distribution of its natural stands, restricted 
within Pafos Forest. The species is included in Τhe Red 
Data Book of the Flora of Cyprus as “Vulnerable”. 

HABITAT TYPE 9590* - CEDRUS
BREVIFOLIA FORESTS (CEDROSETUM 
BREVIFOLIAE) 

© Thea Georgiou

© Nicolas Eliades
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    Did you know that:

• International scientific articles support thatC. 
brevifolia forests had a wider distribution in Cyprus in 
the past. 

• A recent molecular genetics study estimated the time 
of divergence between C. libani and C. brevifolia 
(molecular clock) at 6.5 million years ago.

• Habitat type 9590* consists one of the 74 priority 
habitat types in Europe.

• At local level, habitat type 9590* is one of the 
13 priority habitat types in Cyprus and one of the 
endemic habitats on the island. 

    Did you know that:

• The name of the species (brevi-folia, brief-leaf) is 
owing to its needles being shorter and wider than 
those of the other cedar species (Cedrus spp.).

• Theophrastus’ book “Historia Plantarum” (father 
of botany, 371-287 B.C.) provides the first written 
reference of the species presence in Cyprus. 

© Thea Georgiou

© Nicolas Eliades



PRESSURES AND THREATS ON HABITAT TYPE 9590* 
IN 21ST CENTURY 

Nowadays, habitat type 9590* Cedrus brevifolia forests, is under the direct negative impact of both abiotic and biotic param-
eters. The Cyprus Department of Forests, as well as the scientific community, have recognized the main factors influencing 
the resistance and resilience of the habitat:

• Climate change of the last decades has a negative 
impact on the biological processes and the resil-
ience of C. brevifolia and its habitat. Alterations in 
climate, in combination with the narrow distribu-
tion of habitat type 9590* at the highest peak of 
Pafos Forest, make the habitat vulnerable under the 
threat of extinction due to climate change. 

• Soil erosion in the habitat’s distribution area 
has resulted in loss of fertile ground, negatively 
affecting the growth of new vegetation and the 
regeneration of C. brevifolia.

• A possible initiation and expansion of a for-
est fire either due to human activity or natural 
causes (lightning), in Pafos Forest, would have a 
disastrous impact on the species, due to its lack 
of fire-resistance and recovery mechanisms. 

• Fragmentation of C. brevifolia forests due to natu-
ral processes and human activity results in patchy 
(discontinuous) distribution, while increasing the 
possibility of extinction and/or erosion of the 
species’ biological characteristics (e.g. genetics 
diversity), particularly in sites where stands are 
either relic or geographically isolated.

• The pressures over C. brevifolia forest, such as pest infestations, 
which attack cedar stems or fruits, decrease the vitality of spe-
cies, subsequently causing diebacks. Diebacks, along with loss 
of reproductive material (e.g. seeds) have a direct impact on the 
habitat’s ecological equilibrium.

• Competition over C. brevifolia trees, at several developmental 
stages, either for resources or space, by other woody plants such 
as Pinus brutia and Quercus alnifolia. 
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LIFE-KEDROS PROJECT
The project entitled “Integrated conservation man-
agement of priority habitat type 9590* in the Natura 
2000 site Koilada Kedron-Kampos” (Acronym: LIFE-
KEDROS, LIFE15 NAT/CY/000850), aimed towards the 
sustainable conservation management and protection 
of endemic habitat type 9590* Cedrus brevifolia forests 
(Cedrosetum brevifoliae), within its natural range and 
outside. 

The project also set individual goals for the sustainable 
conservation of habitat type 9590*, as follows:

• Reducing the possibility of a single large forest-fire 
event, and the subsequent possibility of habitat loss 
or even complete habotat destruction.

• Enhancing the habitat’s resilience and adaptation ca-
pacity to climate change and to competition by other 
forest trees and shrubs.

• Restoring and expanding the habitat within the pro-
ject’s site and enhancing the natural regeneration ca-
pacity of cedar stands.

• Improving other biotic and abiotic factors that are 
important for the health and vigorousness of cedar 
stands/trees and stability of local ecosystems.

• Preserving genetic material for the core species of 
habitat 9590*, Cedrus brevifolia, by implementing 
ex situ conservation measures, including storage of 
seeds in a seed bank and creating a new population 
of cedar outside its natural environment.

• Raising public awareness activities and disseminating 
the project’s results to local and overseas scientists 
and interested parties. 

LIFE-KEDROS project started on 1st of September 2016 
and was completed on 31st of January 2021 (its dura-
tion including a five-month-extension due to Covid-19 
pandemic). The partners of the project were the Cyprus 
Department of Forests (Coordinator), together with the 
Cyprus Forest Association and the Nature Conservation 
Unit of Frederick University. The project was imple-
mented under the framework of LIFE programme of the 
European Union (EU). The total budget of the project 
was 4 1,413,304, of which 4 968,330 (68.6% of its total 
eligible budget) were co-funded by EU. 
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Project’s Deliverables, A Legacy for the Future 

At the initial stages of project’s implementation, 
the project’s partners collected all available infor-
mation for the preparation of certain reports on 
the C. brevifolia forest. Under the framework of this 
phase of the project, specific deliverables were pre-
pared for the first time, comprising of the following:

• Marking guidelines for silvicultural treatment of 
habitat 9590*.

• Fire protection plan of habitat 9590*.

• Action Plan for the sustainable management 
and conservation of habitat 9590*.

Through these deliverables, the locations, times-
cale and methodology of the implementation of 
conservation actions were determined. Notably, 
the Action Plan is a contractual obligation and 
consists a useful tool for the Coordinator (Depart-
ment of Forests) for the conservation and sustain-
able management of habitat 9590* C. brevifolia 
forests, even after the project’s completion. 

© Thea Georgiou

STRUCTURE OF LIFE-KEDROS

Preparatory actions

Concrete 
conservation 

actions

Monitoring 
the impact of 
the project’s 

actions

Actions for 
public awareness 
and dissemination 

of results

 Project 
Management 

actions

For succeeding its set aims, the project encompassed the following actions: 

These were implemented 
at the beginning of the 
project and their aim was 
to collect information 
and knowledge for the 
preparation of reports/ac-
tion plans with guidelines 
and time schedule for the 
proper implementation 
of Concrete Conservation 
Actions.

These involved specific 
actions in order to ad-
dress the pressures 
and threats that 
habitat 9590* faces, for 
directly improving its 
conservation status.

The aim of these ac-
tions was to develop 
the methodology and 
implement the proto-
cols for monitoring the 
project’s socioeconomic 
ecological/environmen-
tal impact.

These actions focused on 
public awareness on the 
progress of the project 
and its results, as well 
as participation of the 
project in decision – 
making for the conser-
vation of habitat type 
9590* and the manage-
ment of Natura 2000 site 
where it occurs. 

These were implement-
ed to ensure the proper 
technical, scientific and 
financial implementa-
tion of the project.



LIFE-KEDROS project can be characterized as a best prac-
tice and demonstration project since this is the first time 
that a project interferes and implements actions and in-
tegrated management measures for the conservation of a 
priority habitat of European Directive 92/43/EEC. Through 
conservation actions, the project succeeded the following:

Implementation of Targeted Silvicultural Interven-
tions  
Silvicultural interventions were implemented, mainly in C. 
brevifolia plantations at the boundaries of the habitat’s 
distribution, for the enhancement of cedar trees’ vital-
ity against competition and pressure that they face from 
other forest species (Pinus brutia or/and Quercus alnifolia) 
but also against intraspecific (C. brevifolia) competition.

• Silvicultural interventions covered an area of 200 ha.

• They created favorable conditions for more than 8500 
C. brevifolia trees (of which ~94% were young trees).

Restoration and expansion of Habitat 9590*

Restoration of the structure and enhancement of the den-
sity of C. brevifolia stands at sites with low natural regen-
eration, resulted in the improvement of density and con-
nectivity of stands within the habitat 9590*, as well as in 
expansion of the habitat and improvement of connectivity 
between geographically isolated stands. 

For the successful restoration and expansion of habitat 
9590*, the project implemented specific measures such 
as cedar seed dispersal or/and planting of cedar plantlets. 
These resulted in:

• Expansion of habitat 9590* at an area of 9.37 ha 
(planting was implemented in 3.29 ha and seed disper-
sal in 6.08 ha).

• Restoration of habitat 9590* within its natural dis-
tribution covering an area of 12.31 ha (planting was 
implemented in 4.09 ha and seed dispersal in 8.22 ha).

o Planting of 3008 C. brevifolia plantlets and of 
750 allied-species plantlets (Arbutus andrachne, 
Rhus coriaria & Pistacia terebinthus) in seven sites. 

o Dispersal of 15.950 Kg C. brevifolia seeds, a 
number that corresponds to 239.250 cedar seeds, 
in nine sites.

Monitoring of the project revealed that the most efficient 
practice is to plant cedar plantlets and apply drip irrigation.

FROM THEORY TO ACTION – A BEST PRACTICE PROJECT 
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Infrastructure and Practices for Prevention and Non-
Expansion of Forest Fire 

Specific fire-protection measures were implemented, to-
gether with improving existing infrastructure and capacity, 
in order to combat a possible initiation and expansion of 
forest fire.

Towards this aim, the project implemented the following 
measures:

• Enhancement of Department of Forests patrolling, from 
June to September, of each year. 

• Installation of six (6) fire risk warning signs.

• Creation of a new fire break (300 m).

• Closure of selected forest roads of total length of ~32 
Km by using heavy metallic bars and cultivating 13 km of 
old forest roads for enhancing natural vegetation.

• Implementation of silvicultural interventions along the 
forest road network (1 Km), in order to facilitate prompt 
access of fire vehicles.

• Removal of dry herbaceous vegetation along roads of a 
total length of  8 Km.

• Construction of two (2) 90–ton water tanks for supply-
ing fire vehicles in case of fire. 

• Control of ground flammable dry herbaceous vegeta-
tion through grazing by domestic animals.

This is the first time that a project sought to take advan-
tage of grazing by wild animals for the control of dry flam-
mable vegetation, within the boundaries of the habitat’s 
distribution. For this purpose, the project implemented the 
following:

• Construction of six (6) water guzzlers and three (3) 
small technical pools within the habitat’s area, in order 
to attract wild fauna species. 

Improvement of Habitat’s Resilience 
The habitat’s resilience was improved, through controlling 
biotic threats and improving abiotic conditions, in order to 
stabilize and enhance habitat 9590*, within its distribution 
area. The specific measures implemented are:

• Management of the population of harmful species that 
affect the resilience of C. brevifolia trees. The project took 
advantage of natural predators, such as bats and owls 
(e.g. Otus cyprius) and/or barn owl (Tytus alba), through 
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the establishment of artificial nests for attracting these 
species. The project established 10 artificial nests for owls 
and 20 boxes for bats. These species are natural predators 
for rats and insects that live in the area. 

o According to data collected during the project’s moni-
toring of the colonization of nests/boxes by preda-
tors, ~9500 rats and 32 million insects were pre-
dated during the project’s implementation. 

• Implementation of mass trapping of harmful bark bee-
tles (Orthotomicus erosus), which secondarily infest C. 
brevifolia trees, through the establishment of 24 traps in 
natural cedar stands.

o This measure resulted in up to 98% decrease of pop-
ulation of harmful bark beetles at the relevant sites, 
during a period of three years.  

• Creation of dry stone terraces of 176 m length. 

o Control of soil erosion.

o Improvement of soil conditions for 42 mature C. brevi-
folia trees.

• Establishment of gabions of 156 m length within the 
flow path of the main stream that flows through habitat 
type 9590*. 

o Trapping of transported sediments, having a maxi-
mum ability for soil-erosion prevention preventing of 
168 m3, in an area of 0.5 ha.

o Protection of C. brevifolia trees from transported 
sediments and control of water-flow along the stream.

• Establishment of log erosion barriers of a total length of 
100 m, for stabilizing surface soil at sites with steep slopes.

Ex Situ Conservation – The Tool Against Habitat 
Extinction

Ex  situ conservation of the keystone species of habitat 
9590* is a practice aimed towards its long-term conserva-
tion outside its natural distribution. Additionally, ex situ 
conservation of C. brevifolia is a complementary conser-
vation action, on the holistic sustainable management of 
habitat 9590*. The project implemented specific measures:

• Creation of a new plantation with 6500 C. brevifolia 
trees, in an area of 8.5 ha, at Amiantos asbestos mine.

• Collection, cleaning, drying and storage of 200 kg of ce-
dar seeds at the Seed Bank of the Department of Forests 
in Troodos Botanic Garden (Amiantos mine).
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RAISING PUBLIC AWARENESS ON THE 
HABITAT’S IMPORTANCE 

During the project, information and awareness-raising 
activities were implemented in order to inform target-
groups and the general public regarding the unique-
ness of habitat, the significance of its conservation 
and the project’s actions and results. These included:

• Publication and dissemination of a leaflet, in Greek 
and English, on the ecological importance of habitat 
9590*.

• Publication and dissemination of a newsletter per 
year (four newsletters throughout the duration of 
the project) which presented the annual progress of 
the project.

• Development and constant update of a website and 
a Facebook page, on the progress of the project’s 
actions and deliverables.

• Creation and dissemination of promotional material 
(cups, mouse pads, bookmarks, masks and disinfect-
ant gels for personal-hygiene care).

• Establishment of notice boards at the habitat’s dis-
tribution area and at the neighboring communities.

• Construction of a parklet at Cedar Valley, as an attrac-
tion point and rest place for visitors, which provides 
information about habitat 9590* and its biodiversity. 

• Presentation of the project’s scientific results in 
four international scientific conferences.

• Publication of press releases and articles about 
habitat 9590*, the project and its goals, in printed 
press and in electronic newspapers. 

• Production of a film on the project and habitat 9590*.

Further, a Stakeholders Committee was nominated and 
was active throughout the project’s duration. This gave 
the opportunity to the communities neighboring habi-
tat 9590* to be represented in the project among oth-
er stakeholders. Additionally, a Scientific Committee 
which included, among its members, three scientists 
from abroad, was in action during the project. 

Under the framework of LIFE-KEDROS project, the De-
partment of Forests, nominated five (5) trees, within the 
distribution area of habitat 9590*, as “nature’s monu-
ments”. Based on the Department’s data, the oldest ce-
dar tree is approximately 350 years old and has a stem 
diameter of 3.70 m. 

Furthermore, under the Department of Forests policy 
for the protection of biodiversity and under the frame-
work of Direc-
tive 92/43/
EEC, the main 
d i s t r i b u t i o n 
area of habitat 
type 9590* has 
been character-
ized as a Site 
of Community 
Interest (SCI) 
in 2005. Also, 
since 2019, the 
site has been 
included in the 
boundaries of 
SCI “Dasos Pa-
fou” covering 
all sites where 
habitat 9590* 
occurs.

Περιοχή εξάπλωσης του οικότοπου 9590* εντός του Natura 2000
 9590* habitat distribution within Natura 2000
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Υπόμνημα - Legend
Περιοχή εξάπλωσης του οικότοπου 9590*
9590* habitat distribution

Περιοχή Natura 2000 CY2000016
Natura 2000 site CY2000016

Μεταλλείο Αμιάντου - Amiantos asbestos mine

Περιοχή Natura 2000 CY2000008 (ακυρώθηκε)
Natura 2000 site CY2000008 (canceled)
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Certainly, four years of efforts towards the conserva-
tion of habitat 9590 *Cedrus brevifolia forests (Cedro-
setum brevifoliae) are not enough, thus the efforts 
should continue for the sustainable protection of the 
habitat. The deliverables, infrastructure and silvicul-
tural interventions resulted from LIFE- KEDROS project, 
should act as significant tools for the habitat’s future 
conservation and management.

• The Department of Forests, as the competent au-
thority for the protection and management of na-
tional forest land, will be responsible for the con-
tinuation of specific conservation measures and the 
management of the project’s infrastructure, in order 
to ensure the continuation of the project’s goals. 
The Department will be responsible for the proper 
implementation of results, suggestions and meas-
ures proposed by significant deliverables of the pro-
ject (e.g. Action Plan for the sustainable manage-
ment and conservation of habitat type 9590*, Fire 
protection plan of habitat 9590*, Marking guidelines 
for silvicultural treatments of the habitat 9590*) and 
the project’s After-LIFE Plan.

• Frederick University, through its Nature Conserva-
tion Unit, will be responsible for the dissemination 
of the project’s outcomes and the knowledge gained 

during the project’s duration, in the scientific com-
munity and/or management bodies. 

• Cyprus Forest Association will promote public 
awareness on the habitat’s ecological importance, 
as part of its mission.

Further, the transferability of the project’s results is 
succeeded through the technical guide report (book) 
published by the LIFE-KEDROS project. This guide in-
cludes practices successfully adopted during the pro-
ject’s implementation, together with detailed guide-
lines that can be generally adopted for replicating such 
a project for the sustainable management and long-
term conservation of a narrow endemic habitat type in 
a limited area of occupancy. 

FUTURE EFFORTS FOR THE CONSERVATION 
OF HABITAT 9590* 

The After-LIFE period
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LIFE programme consists the funding 
instrument of European Commission 

(EC) for the implementation of projects 
on the protection and conservation of 
the environment and the implementation 
of actions against climate change. LIFE 
programme has been running since 1992 
and contributes towards sustainable 
development, as well as the implementation 
of goals and targets of EC’s developmental 
strategy for “environment and climate”. 

Natura 2000 network is the main 
instrument of European policy about 

nature and biodiversity.  It is a European 
network of protected natural sites, which 
has been established under the framework 

of Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) 
and Directive 2009/147/EC (Birds 
Directive), in order to ensure the survival 
of the most important and threatened 
species and habitats of Europe. Natura 
2000 network numbers 27.800 sites and 
thus is the planet’s widest network of 
protected sites. 

In Cyprus, the terrestrial part of Natura 
2000 network covers an area of 8300 
km2 (corresponding to 29% of total land 
coverage of the island), and includes: 13 
Sites of Community Importance (SCIs), 30 
Special Protection Areas (SPAs) and 25 
Special Areas of Conservation (SACs). 

Habitats Directive or Directive 92/43/
EEC aims towards “…the conservation 

of natural habitats as well as wild fauna 
and flora…” in Europe. Under this 
Directive, the European Commission 
targets the conservation of biodiversity, 
through the protection of natural habitat 
types, together with fauna and flora 
species of European interest, which are 
listed in its Annexes. The Directive acts as 
the framework for the protection of more 
than 1000 fauna and flora species (not 
including avifauna) and 233 habitat types 
in all state-members of European Union. 
The Directive’s Annexes list a number 
of species and/or habitats which have 
been named as of priority [noted with an 
asterisk (*)]. Priority species and habitats 

are under great threat of extinction, thus 
the Commission is responsible for their 
conservation.

Endemic: An adjective, which refers to 
species (fauna or flora), and/or habitats 

with narrow distribution, restricted in 
specific geographical sites/areas and 
nowhere else, due to abiotic and biotic 
conditions. 
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