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ΠΡΟΛΟΓΟ
__________________________________________________________________________________
Το παρόν ενιςχυτικό εκπαιδευτικό υλικό δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Βελτίωςθ τθσ
κατάςταςθσ διατιρθςθσ του οικότοπου προτεραιότθτασ 9560* (Ενδθμικά Δάςθ με Juniprus spp.)
ςτθν Κφπρο» - JUNIPERCY, και ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ εκπαιδευτζσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
και μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτα Ρεριβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα του Υπουργείου
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και απόκτθςθ γνϊςεων, για τον οικότοπο
9560* και τισ περιοχζσ Natura 2000.

Α. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ
1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

Η διατιρθςθ και θ αειφόροσ χριςθ των βιολογικϊν πόρων τθσ Γθσ αποτελοφν τθ
μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που ζχουμε να αντιμετωπίςουμε ςτισ μζρεσ μασ. Θ
ανκρωπότθτα, τόςο ςε παγκόςμια όςο και ςε τοπικι κλίμακα, πρζπει να
αναπροςανατολίςει ςχζδια που αφοροφν ςτθ δθμογραφία και ςτθ χριςθ γθσ, ςε
μια προςπάκεια αποφυγισ των ολοζνα αυξανόμενων αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθ
βιοποικιλότθτα και ςτα οικοςυςτιματα (Millennium Ecosystem Assessment *MΕA+,
2005).
Μζςα από μια πλθκϊρα επίςθμα δθμοςιευμζνων οριςμϊν για τθν βιοποικιλότθτα,
ο περιεκτικότεροσ και ευρφτερα αποδεκτόσ είναι ο οριςμόσ τθσ Σφμβαςθσ για τθ
Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ ςφμφωνα με τον οποίο θ βιοποικιλότθτα ορίηεται
ωσ:
«θ ποικιλομορφία που εμφανίηεται ςε όλα τα είδθ ηωντανών οργανιςμών που
εντοπίηονται μεταξφ άλλων ςτα χερςαία, καλάςςια και διάφορα άλλα υδάτινα
οικοςυςτιματα, κακώσ και ςτα οικολογικά ςυμπλζγματα που ςτελεχώνονται από
τουσ οργανιςμοφσ αυτοφσ. Ο οριςμόσ περιλαμβάνει τθν ποικιλότθτα μζςα ςε ζνα
είδοσ, μεταξφ διαφορετικών ειδών και μεταξφ των οικοςυςτθμάτων».
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν κατανόθςθ τθσ ποικιλομορφίασ αποτελεί θ διάκριςθ
των τριϊν βαςικϊν δομικϊν επιπζδων που τθ ςυγκροτοφν: α) θ γενετικι
ποικιλομορφία, θ οποία αναφζρεται ςτα νουκλεοτίδια, γονίδια και χρωμοςϊματα,
δθλ. ςτο γενετικό κϊδικα των οργανιςμϊν, κακϊσ και ςτισ διαφορζσ του γενετικοφ
υλικοφ ανάμεςα ςτα άτομα ενόσ πλθκυςμοφ ι μεταξφ διαφορετικϊν πλθκυςμϊν, β)
θ ταξινομικι ποικιλομορφία που περιλαμβάνει τθν ιεραρχία από τα άτομα μζχρι και
τα βαςίλεια και γ) θ οικολογικι ποικιλομορφία, ςτθν οποία περιζχονται τα επίπεδα
του πλθκυςμοφ, του κϊκου ζωσ και τον βιοχϊρο. Από τα ςυςτατικά ςτισ εςωτερικζσ
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αυτζσ ιεραρχίεσ, μονάδα μζτρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ζχει επικρατιςει να είναι το
είδοσ.
1.2 ΑΞΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

Η μθ χρθςτικι αξία τθσ βιοποικιλότθτασ είναι θ αξία εκείνθ, θ οποία δε ςχετίηεται
με τθν άμεςθ ι ζμμεςθ εκμετάλλευςθ των βιολογικϊν τθσ πόρων. Οι ποικίλεσ
λειτουργίεσ των οικοςυςτθμάτων, αν και μθ εμπορεφςιμεσ, ςυμβάλλουν ςτθν
υποςτιριξθ τθσ ηωισ, προςφζροντασ ςτο άνκρωπο ζνα μοναδικό για τθν επιβίωςι
του περιβάλλον. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται: θ ατμοςφαιρικι, κλιματικι και
υδρολογικι ρφκμιςθ, θ ανακφκλωςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων, ο ζλεγχοσ παραςίτων, θ
φωτοςφνκεςθ, θ επικονίαςθ και θ διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ του εδάφουσ
Επιπρόςκετα, πολλοί είναι αυτοί που υποςτθρίηουν τθν ενδογενι αξία (αυταξία)
των μθ ανκρϊπινων οργανιςμϊν του πλανιτθ και ότι από θκικισ πλευράσ, ζχουμε
ευκφνθ απζναντί τουσ.
Θ χρθςτικι αξία τθσ βιοποικιλότθτασ αφορά ςτον εμπορεφςιμο χαρακτιρα των
ςτοιχείων τθσ, δθλαδι ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανάλωςθ. Τα φυςικά
οικοςυςτιματα περιλαμβάνουν μεγάλο αρικμό τροφίμων. Φροφτα, λαχανικά, ξθροί
καρποί,

κρζασ,

γαλακτοκομικά

προϊόντα,

μανιτάρια,

μζλι,

καρυκεφματα,

ςυντθρθτικά κ.ά. αποτελοφν μζροσ τθσ διατροφισ του ανκρϊπου, θ οποία
ςτθρίηεται ςτθν κατανάλωςθ προϊόντων που προζρχονται από οργανιςμοφσ τόςο
του ηωικοφ, όςο και του φυτικοφ βαςιλείου. Αν αναλογιςτοφμε ακόμθ ότι θ
διατροφι του ανκρϊπου ςτθρίηεται μόνο ςε ζνα μικρό ποςοςτό τθσ παγκόςμιασ
βιοποικιλότθτασ (το 75% των τροφίμων που καταναλϊνουμε βαςίηεται ςε 12 μόνο
φυτικά είδθ), γίνεται αντιλθπτό ότι υπάρχουν περικϊρια περαιτζρω εκμετάλλευςισ
τθσ.
Ρολλά ςυςτατικά τθσ βιοποικιλότθτασ χρθςιμοποιοφνται άμεςα ωσ ξυλεία,
καυςόξυλα, ίνεσ, φαρμακευτικά και βιομθχανικά προϊόντα. Το ξφλο και άλλα φυτικά
υλικά χρθςιμεφουν για τθν καταςκευι ςπιτιϊν και κτιρίων, κακϊσ και ςτθν
καταςκευι επίπλων, μζςων καλλιζργειασ, χαρτιοφ, ρουχιςμοφ κ.ά. Μεγάλοσ είναι
επίςθσ ο αρικμόσ βιομθχανικϊν προϊόντων που προζρχονται από βιολογικοφσ
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πόρουσ όπωσ κολλθτικζσ ουςίεσ, αρωματικά ζλαια, χρωςτικζσ ουςίεσ, ρθτίνεσ,
φυτικά ζλαια, κεριά, εντομοκτόνα και πλθκϊρα άλλων ςυςτατικϊν.
Ραράλλθλα, παρζχει γενετικοφσ και βιοχθμικοφσ πόρουσ οι οποίοι υποςτθρίηουν τθ
γεωργικι βιομθχανία. Στθν αφξθςθ τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςυμβάλλει και ο
βιολογικόσ ζλεγχοσ, μια φιλικι προσ το περιβάλλον εναλλακτικι μζκοδοσ
φυτοπροςταςίασ (αντί τθσ χριςθσ μικροβιοκτόνων), θ οποία προςφζρει
επιπροςκζτωσ τεράςτια οικονομικά οφζλθ, αυξάνοντασ τθ διαφορά του ςυνόλου
των κερδϊν από τισ γεωργικζσ παραγωγζσ, περιορίηοντασ παράλλθλα το κόςτοσ των
επενδφςεων.
Σθμαντικι είναι θ ςυμβολι τθσ βιοποικιλότθτασ και ςτον τομζα τθσ ιατρικισ, όπου
μεγάλοσ αρικμόσ φυτικϊν ειδϊν με φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ ςυμβάλλει ςτθν
προςταςία τθσ υγείασ του ανκρϊπου. Ζχει υπολογιςτεί ότι το 80% του παγκόςμιου
πλθκυςμοφ χρθςιμοποιεί φάρμακα φυτικισ προελεφςεωσ και περίπου 85% των
παραδοςιακϊν φαρμάκων περιλαμβάνουν φυτικά εκχυλίςματα. Μεγάλθ είναι και θ
εμπορικι αξία που παρουςιάηουν οι δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται το ψάρεμα, το κυνιγι, οι ηωολογικοί κιποι, οι βοτανικοί κιποι
κ.ά., αλλά και ο οικοτουριςμόσ (ζνασ τφποσ τουριςμοφ), ο οποίοσ τα τελευταία
χρόνια παρουςιάηει μεγάλθ ανάπτυξθ.
1.3 ΑΠΕΙΛΕ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

Οι αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτα οικοςυςτιματα ζχουν ςυμβάλει ουςιαςτικά ςε
βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ και ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Ωςτόςο, αυτό
ζχει επιτευχκεί μζςα από ζνα αυξανόμενο κόςτοσ, υπό τθ μορφι υποβάκμιςθσ
πολλϊν υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων, αφξθςθσ των κινδφνων που οδθγοφν
ςε μθ αναςτρζψιμεσ αλλαγζσ και επιδείνωςθ τθσ φτϊχειασ οριςμζνων ομάδων
ανκρϊπων. Τα προβλιματα, εκτόσ και αν αντιμετωπιςτοφν, κα επιβαρφνουν τισ
μελλοντικζσ γενεζσ.
Σθμαντικό ρόλο ςτθ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ διαδραματίηουν οι ποικίλεσ
μορφζσ εκμετάλλευςθσ άγριων ειδϊν (π.χ. κυνιγι, εμπόριο φυτϊν και ηϊων) και θ
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ειςαγωγι ξενικϊν ειδϊν, που προκαλοφν αλλαγζσ ςτισ εφκραυςτεσ λειτουργίεσ και
ιςορροπίεσ των οικοςυςτθμάτων. Επιπρόςκετα, ςθμαντικό ρόλο αναμζνεται να ζχει
θ αναμενόμενθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ κατά 2,6 διςεκατομμφρια μζχρι τα μζςα του
αιϊνα.
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι αποκζςεισ και εκπομπζσ τοξικϊν ουςιϊν ςτα
ανκρϊπινα οικοςυςτιματα είναι αυξθμζνεσ εξαιτίασ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων
που αφοροφν ςτθ γεωργία, ςτθ βιομθχανία και ςτθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων,
προκαλϊντασ παράλλθλα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ βιοποικιλότθτα. Ραράλλθλα,
μεγάλθ αφξθςθ παρουςιάηουν οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν
ατμόςφαιρα οι οποίεσ ενιςχφουν το φαινόμενο του κερμοκθπίου (ςτο οποίο
οφείλονται οι κλιματικζσ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτον πλανιτθ). Ζρευνα που
αφορά ςτισ απειλζσ που ενζχεται να ζχουν οι κλιματικζσ αλλαγζσ ςτθν ποικιλότθτα
τθσ ευρωπαϊκισ χλωρίδασ κατζδειξε ότι περιςςότερα από τα μιςά είδθ κα
καταςτοφν ευάλωτα ι απειλοφμενα ζωσ το 2080.
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2. NATURA 2000
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Το Δίκτυο Νatura 2000 ςυνιςτά ζνα οικολογικό δίκτυο Ειδικϊν Ηωνϊν Διατιρθςθσ,
το

οποίο

εκτείνεται

ςε

ολόκλθρθ

τθν

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα και δθμιουργικθκε για
τθ διατιρθςθ των φυςικϊν οικοτόπων, κακϊσ
και τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ χλωρίδασ και
πανίδασ,

με

ςτόχο

τθ

διαςφάλιςθ

τθσ

βιοποικιλότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για τθ
λειτουργία
μεταξφ

του

άλλων,

Δικτφου

περιλαμβάνονται,

δραςτθριότθτεσ

ελζγχου,

παρακολοφκθςθσ,

επιτιρθςθσ,

διατιρθςθσ, αποκατάςταςθσ, ζρευνασ και εκπαίδευςθσ.
Θ ανάγκθ κζςπιςθσ του Δικτφου αυτοφ προζκυψε εξαιτίασ τθσ καταςτροφισ και του
κατακερματιςμοφ των ενδιαιτθμάτων και τθσ υποβάκμιςθσ τθσ άγριασ χλωρίδασ και
πανίδασ, λόγω τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, τθσ ανάπτυξθσ των υποδομϊν και του
τουριςμοφ, τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ, κακϊσ και
άλλων πιζςεων που ευκφνονται για τθν απϊλεια μεγάλου μζρουσ τθσ
βιοποικιλότθτασ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο.
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 260.000 προςτατευόμενεσ περιοχζσ από
όλα τα Κράτθ Μζλθ και καλφπτει το 18% τθσ ζκταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Είναι
το μεγαλφτερο ςυντονιςμζνο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν ςτον κόςμο,
αποδεικνφοντασ τθ ςθμαςία που δίνουν οι Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ςτθ
βιοποικιλότθτα.
Το Δίκτυο Natura 2000 ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ απϊλειασ τθσ
βιοποικιλότθτασ ζνεκα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και κακορίηεται νομικά από
δυο Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ:
Οδθγία 92/43/ΕΟΚ για τθ Διατιρθςθ των Φυςικϊν Οικοτόπων και τθσ Άγριασ
Ρανίδασ και Χλωρίδασ. Θ Οδθγία αυτι κακορίηει τθ δθμιουργία «Τόπων Κοινοτικισ
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Σθμαςίασ» (SCI: Sites of Community Importance) για τθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν
ειδϊν και τφπων οικοτόπων.
Οδθγία 2009/147/ΕΚ για τθ Διατιρθςθ των Άγριων Ρτθνϊν. Θ Οδθγία κακορίηει τθ
δθμιουργία «Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ» (SPA: Special Protection Areas) για τθ
διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν ορνικοπανίδασ.
Σφμφωνα με τθν Οδθγία 92/43/EOK, τα Κράτθ μζλθ είναι υποχρεωμζνα να
λαμβάνουν μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ των φυςικϊν
οικοτόπων και των άγριων ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ που αναφζρονται ςτα
Ραραρτιματα τθσ Οδθγίασ, εκτιμϊντασ παράλλθλα τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ,
πολιτιςτικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε περιοχισ.
Στο Ραράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ αναφζρονται οι τφποι οικοτόπων κοινοτικοφ
ενδιαφζροντοσ, ενϊ ςτο Ραράρτθμα II τα είδθ πανίδασ και χλωρίδασ κοινοτικοφ
ενδιαφζροντοσ. Και ςτουσ δυο καταλόγουσ των Ραραρτθμάτων, τα είδθ χλωρίδασ
και πανίδασ που ζχουν προτεραιότθτα ωσ προσ τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο (*).
Θ ςφςταςθ του Δικτφου ςτθρίηεται ςτθ φιλοςοφία ότι ο άνκρωποσ πρζπει να
ςυνυπάρχει με τθ φφςθ και για το λόγο αυτό εντόσ των ορίων του Δικτφου δεν
αποκλείεται θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, όπωσ θ γεωργία, θ αλιεία και θ
δαςοκομία, δεδομζνου ότι οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα είναι αειφόρεσ
και ςε αρμονία με το φυςικό περιβάλλον.
2.2 NATURA 2000 ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Η Κυπριακι Δθμοκρατία υπζγραψε και επικφρωςε τισ δφο Οδθγίεσ με τουσ
παρακάτω Νόμουσ:
 «Ρερί Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ τθσ Φφςθσ και τθσ Άγριασ Ηωισ Νόμοσ
Αρ.153(Ι)/2003»
 «Ρερί Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Άγριων Ρτθνϊν και Θθραμάτων Νόμοσ
Αρ.152(Ι)/2003»
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Το Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 61 περιοχζσ ςτθν Κφπρο, που καλφπτουν το
28,37% τθσ ζκταςθσ του νθςιοφ. Ππωσ όλα τα ςυμβαλλόμενα Κράτθ Μζλθ, θ
Κφπροσ ανζλαβε να:
1. προωκιςει εκνικζσ πολιτικζσ για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ
και των φυςικϊν οικοτόπων,
2. ενςωματϊςει τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ χλωρίδασ και πανίδασ ςτον εκνικό
προγραμματιςμό, τθν ανάπτυξθ και τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ,
3. προωκιςει τθν εκπαίδευςθ και διάδοςθ των πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ
διατιρθςθσ των ειδϊν άγριασ πανίδασ, χλωρίδασ και των φυςικϊν οικοτόπων τθσ.
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3. ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΡΟΟΔΟΤ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Για τθ διαφφλαξθ και τθ ςωςτι αξιοποίθςθ των πολφτιμων λειτουργιϊν και αξιϊν
(οικολογικϊν, επιςτθμονικϊν, υδρολογικϊν, αναψυχικϊν, τουριςτικϊν) του Δάςουσ
Τροόδουσ, μζροσ του ζχει ανακθρυχτεί ςε Εκνικό Δαςικό Ράρκο και ρυκμίηεται και
προςτατεφεται από τθ Δαςικι Νομοκεςία.
Το Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ (ΕΔΡΤ) βρίςκεται ςτο κζντρο του ορεινοφ όγκου
του Τροόδουσ. Το χαμθλότερο ςθμείο με υψόμετρο 600 m βρίςκεται κοντά ςτο
νοτιοανατολικό άκρο του ορεινοφ όγκου (περιοχι Σαϊτά) και θ υψθλότερθ κορυφι
είναι θ Χιονίςτρα ςτα 1952 m. Το ανάγλυφο και θ τοπογραφία του Τροόδουσ είναι
οι κφριοι ρυκμιςτζσ των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ Κφπρου, ειδικά των
βροχοπτϊςεων και κατά ςυνζπεια των υδάτινων πόρων, τόςο των επιφανειακϊν,
όςο και των υπόγειων υδάτων, γεγονόσ που επθρεάηει επίςθσ τθ χλωρίδα και τθν
πανίδα του νθςιοφ.

Το γεωλογικό υπόςτρωμα ςτο ΕΔΡΤ, που βρίςκεται ςτο κζντρο του οφιολικικοφ
ςυμπλζγματοσ του Τροόδουσ, αποτελείται από πλουτωνικά πετρϊματα, τα οποία
αναδφκθκαν από τον πυκμζνα του ωκεανοφ μετά από τεκτονικι δραςτθριότθτα
πριν δεκαπζντε εκατομμφρια χρόνια και χαρακτθρίηεται από ομαλζσ πλαγιζσ και
ςτρογγυλεμζνεσ κορυφζσ. Αυτι θ ακολουκία πλουτωνικϊν πετρωμάτων
εκτείνεται κατά μικοσ τθσ περιφζρειασ του Τροόδουσ και αποτελείται από
πλαγιογρανίτθ, γαφρο, βερλίτθ, πυροξενίτθ, και δουνίτθ.
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Θ βροχόπτωςθ ςτο ΕΔΡΤ κυμαίνεται από 750 mm ςτα χαμθλότερα ςθμεία μζχρι
άνω των 1.000 mm ςτα υψθλότερα. Θ πρϊτθ χιονόπτωςθ παρατθρείται ςυνικωσ
το Δεκζμβριο και θ τελευταία ςτα μζςα Απρίλιου. Θ κάλυψθ με χιόνι διαρκεί
για αρκετζσ εβδομάδεσ κατά τουσ ψυχρότερουσ μινεσ. Θ μζςθ θμεριςια μζγιςτθ
κερμοκραςία του κερμότερου μινα (Ιοφλιοσ) είναι 24,5 °C, θ μζςθ θμεριςια
ελάχιςτθ είναι 15,3 °C και θ μζςθ θμεριςια είναι 19,9 °C. Θ μζςθ θμεριςια μζγιςτθ
κερμοκραςία του ψυχρότερου μινα (Φεβρουάριοσ) είναι 3,7 °C, θ μζςθ θμεριςια
ελάχιςτθ είναι -2,6 °C και θ μζςθ θμεριςια είναι 0,5 °C.
3.2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΡΟΟΔΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ NATURA 2000

Το ΕΔΡΤ (Κωδικόσ Natura 2000: CY5000004)
κατζχει εξζχουςα κζςθ ανάμεςα ςτισ περιοχζσ
του Δικτφου Natura 2000 από πλευράσ
βιοποικιλότθτασ και οικολογικισ ςθμαςίασ.
Ρεριλαμβάνει
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τφπουσ

οικοτόπων

του

Ραραρτιματοσ Ι, εκ των οποίων 4 είναι
προτεραιότθτασ και χαρακτθρίηονται από καλι
ωσ εξαιρετικι κατάςταςθ διατιρθςθσ. Είναι
ακόμθ θ μοναδικι περιοχι ςτον κόςμο που
εμφανίηεται ο οικότοποσ 6460*: Τυρφϊνεσ του
Τροόδουσ. Είναι μία από τισ 2 περιοχζσ του
Δικτφου

Natura

εμφανίηεται
9530*:

ο
Δάςθ

2000

ςτθν

οικότοποσ

Κφπρο

που

προτεραιότθτασ

Μαφρθσ

Ρεφκθσ,

καταλαμβάνοντασ το 99,8% τθσ ςυνολικισ
ζκταςθσ

του

οικοτόπου

ςτθν

Κφπρο.

Επιπρόςκετα, αποτελεί μία από τισ 3 περιοχζσ
ςτισ οποίεσ εμφανίηεται ο οικότοποσ 62Β0*: Σερπεντινόφιλα λιβάδια τθσ Κφπρου.
Ακόμθ, είναι θ μοναδικι περιοχι ςτθν οποία εμφανίηεται ο οικότοποσ 9563* Δάςθ
με Juniperus foetidissima και μία από τισ 2 περιοχζσ που εμφανίηεται ο οικότοποσ
5211 Θαμνϊνεσ με Juniperus oxycedrus. Στο πλαίςιο του ζργου JUNIPERCY ζχουν
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χαρτογραφθκεί δαςικζσ ςυςτάδεσ με Juniperus oxycedrus (9560* Ενδθμικά δάςθ με
Juniperus spp.).
Θ χλωρίδα του ΕΔΡΤ αποτελείται από 785 taxa, από τα οποία 747 είναι ικαγενι τθσ
Κφπρου, ενϊ 68 απαντοφν μόνο ςτο ΕΔΡΤ. Επίςθσ, εντόσ του ΕΔΡΤ απαντοφν 74 από
τα 144 ενδθμικά taxa τθσ Κφπρου, τα 14 από τα οποία είναι τοπικά ενδθμικά. Στο
ΕΔΡΤ απαντά περίπου το 44% τθσ ςυνολικισ ικαγενοφσ Κυπριακισ Χλωρίδασ και το
50% περίπου τθσ ενδθμικισ χλωρίδασ, ενϊ αποτελεί ζνα από τα «κερμά ςθμεία»
(hot spots) για τθ βιοποικιλότθτα ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ρζντε είδθ φυτϊν του
Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ απαντοφν ςτο Τρόοδοσ, εκ των οποίων
τα Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina και Crocus cyprius
ζχουν τουσ κφριουσ πλθκυςμοφσ τουσ εντόσ του ΕΔΡΤ.
Επίςθσ, το ΕΔΡΤ είναι μία από τισ 8 περιοχζσ που εμφανίηεται το κυπριακό φίδι
(είδοσ προτεραιότθτασ) Hierophis cypriensis και θ μοναδικι περιοχι του Δικτφου
Natura 2000 τθσ Κφπρου που καταγράφεται θ νυκτερίδα Myotis blythi.
Θ περιοχι αποτελεί Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τα απειλοφμενα, ςε επίπεδο
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είδθ ορνικοπανίδασ Gyps fulvus (γφπασ), Hieraaetus fasciatus
(περτικοςιάχινο), Lullula arborea (πευκοτραςίλα), Parus ater cypriotes (πζμπετςοσ),
Certhia brachydactyla dorotheae (δενδροβάτθσ), Lanius nubicus (δακκαννοφρα) και
Oenanthe cypriaca (ςκαλιφοφρτα).
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4. ΟΙΚΟΣΟΠΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 9560* (ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΔΑΗ ΜΕ JUNIPERUS SPP.)
4.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΑΟΡΑΣΟΤ

Το γζνοσ Juniperus (αόρατοσ ι άρκευκοσ) απαντά ςε καμνϊδθ και δενδρϊδθ
μορφι και ανικει ςτθν οικογζνεια Cupressaceae. Στθν Κφπρο απαντοφν 4 είδθ:
Juniperus oxycedrus (Άρκευκοσ θ οξφκεδροσ), Juniperus phoenicea (Άρκευκοσ θ
φοινικικι), Juniperus foetidissima (Άρκευκοσ θ δυςοςμοτάτθ ι κυπαρίςςι του
Τροόδουσ) και Juniperus excelsa (Άρκευκοσ θ ψθλι ι αόρατοσ τθσ Μαδαρισ).
Ο οικότοποσ 9560* αποτελείται από είδθ αοράτου που περιορίηονται εντόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και βρίςκονται ςε δενδρϊδθ μορφι.
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4.2 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ JUNIPERUS SPP. ΠΟΤ ΤΝΑΝΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΠΣ
1. Juniperus oxycedrus

Πικανόν να πρόκειται για τθν «άρκευκο τθν οξφκεδρο» του Θεόφραςτου και τθν
«άρκευκο τθν μικρά» του Διοςκουρίδθ και ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:

 Είναι αεικαλισ, δίοικοσ κάμνοσ ι
δζντρο, φψουσ μζχρι 8 m.

 Ανκίηει από τον Απρίλιο μζχρι τον Μάιο.

 Οι καρποί του ωριμάηουν από τον
Σεπτζμβριο μζχρι τον Νοζμβριο του
δεφτερου ζτουσ μετά τθν άνκθςθ.

 Διακρίνεται από τα άλλα τρία είδθ από
τα φφλλα του που είναι ςχεδόν ακιδωτάβελονοειδι, τοποκετθμζνα ςε κυκλικι
διάταξθ ανά τρεισ ςπονδφλουσ.

 Ευδοκιμεί ςε βραχϊδεισ βουνοπλαγιζσ,
ςε πολφ ψθλά υψόμετρα (1000-1700 m)
ςε πευκοδάςθ (Τρίπυλοσ, Ρρόδρομοσ,
Τρόοδοσ, Ρλατάνια).

 Το ξφλο του είναι κοκκινωπό, ςκλθρό,
εφοςμο και δεν προςβάλλεται από
ζντομα.
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2. Juniperus foetidissima

Πικανόν

να πρόκειται για το «βράκυ» του Διοςκουρίδθ. Το είδοσ ζχει τα

ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
 Είναι αεικαλζσ, μόνοικο ι δίοικο δζντρο φψουσ
μζχρι 15-20 m.
 Ανκίηει από τον Δεκζμβριο μζχρι τον Ιοφνιο. Τα
φφλλα του είναι αντίκετα, λεπιοειδι, πολφ μικρά.

 Οι καρποί του ωριμάηουν από τον Νοζμβριο μζχρι
τον Φεβρουάριο του δεφτερου χρόνου μετά τθν
άνκθςθ.

 Θ εξάπλωςθ του περιορίηεται ςτθν περιοχι
Τροόδουσ

(Ρρόδρομοσ,

Κρφοσ

Ροταμόσ,

Χιονίςτρα, Αλμυρολίβαδο Καννοφρεσ, κ.ά.) ςε
υψόμετρο 1400-1950 m.

 Το ξφλο του είναι ςκλθρό, εφοςμο και δεν
προςβάλλεται από ζντομα.
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4.3 ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΧΡΗΕΙ ΣΟΤ ΑΟΡΑΣΟΤ

Ο Αόρατοσ ζχει ξφλο ςκλθρό, εφοςμο και απρόςβλθτο από ζντομα (ανκεκτικό ςτθ
ςιψθ). Είναι ζνα από τα πιο ολιγαρκι και ξθρανκεκτικά φυτά του νθςιοφ. Είναι
κατάλλθλο για κιπουσ, διαδρόμουσ, πάρκα ακόμα και για πεηοδρόμια, αφοφ όταν
κλαδευτεί παίρνει τθ μορφι του δζντρου. Ραλαιότερα οι κάτοικοι τθσ υπαίκρου
ζβαηαν μικρά κομμάτια ξφλου ςε ερμάρια φφλαξθσ ροφχων ωσ αρωματικό και για
να τα προςτατζψουν από ζντομα. Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκε για τθ ςτζγαςθ
κατοικιϊν ι άλλων υποςτατικϊν, ςτθν καταςκευι φτερωτϊν των αλακατιϊν και για
περιφράξεισ. Κατά τθν αρχαιότθτα χρθςιμοποιικθκε για καταςκευι φζρετρων και
αρωματιςμό του αρκεφκινου οίνου. Οι καρποί του χρθςιμοποιοφνταν για τθν
επάλειψθ των νεκρϊν ςωμάτων των βαςιλιάδων.
Οι

χριςεισ

αυτζσ

επθρζαςαν

ςθμαντικά

τθν

εξάπλωςθ

του

Αοράτου

ςυρρικνϊνοντασ και υποβακμίηοντασ τα δάςθ αόρατου ςτο νθςί.
4.4 ΑΠΕΙΛΕ
 Περιοριςμζνθ φυςικι αναγζννθςθ
Θ φυςικι αναγζννθςθ του γζνουσ περιορίηεται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ
αργι ανάπτυξθ, θ χαμθλι ηωτικότθτα των ςπερμάτων, θ δυςκολία ςτθ φφτρωςθ και
θ μθ ιςορροπθμζνθ αναλογία κθλυκϊν και αρςενικϊν ατόμων.
 Πυρκαγιζσ
Ο κίνδυνοσ πυρκαγιϊν ςε όλεσ τισ περιοχζσ είναι αυξθμζνοσ, ιδιαίτερα κατά τουσ
καλοκαιρινοφσ μινεσ, εξαιτίασ τθσ ςυςςωρευμζνθσ ξθρισ βιομάηασ. Ρυρκαγιζσ
επίςθσ προκφπτουν από ανκρϊπινθ αμζλεια, ζνεκα των δραςτθριοτιτων των
κατοίκων ςτα γειτονικά χωριά.
Θ επίδραςθ πυρκαγιϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για τον οικότοπο 9560*, αφοφ τα
είδθ που τον αποτελοφν δε φαίνεται να ζχουν αναπτφξει μθχανιςμοφσ μεταπυρικισ
αναγζννθςθσ.
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 Κατακερματιςμόσ
Ο τφποσ οικοτόπου 9560* ςτθν Κφπρο χαρακτθρίηεται από ψθλό κατακερματιςμό,
αφοφ ανάμεςα ςτισ περιοχζσ παρουςίασ του οικότοπου 9560* παρατθροφνται
άλλοι τφποι οικοτόπων.
Ο κατακερματιςμόσ εικάηεται ότι επθρεάηει τθν αποτελεςματικι ροι γονιδίων
ανάμεςα ςτα άτομα. Επίςθσ, θ κατανομι και απομόνωςθ του οικοτόπου είναι
πικανό να ζχει οδθγιςει ςτθ μείωςθ τθσ γενετικισ ευελιξίασ των ειδϊν που τον
αποτελοφν, θ οποία με τθ ςειρά τθσ περιορίηει τισ δυνατότθτεσ προςαρμογισ των
ειδϊν αυτϊν ςε περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ (π.χ. κλιματικι αλλαγι).
 Δραςτθριότθτεσ αναψυχισ
Οι περιοχζσ μελζτθσ αποτελοφν πόλο ζλξθσ για αναψυχι και υπαίκριεσ
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: πεηοπορία, παράνομθ καταςκινωςθ
(κάμπινγκ), χιονοδρομίεσ (ςκι), αγϊνεσ ταχφτθτασ και ςαφάρι.
 Κλιματικι Αλλαγι
Θ Κλιματικι Αλλαγι είναι ζνα παγκόςμιο φαινόμενο, το οποίο ζχει απαςχολιςει
ιδιαίτερα τουσ επιςτιμονεσ. Αποτελζςματα ζρευνασ ζχουν δείξει, ότι θ
κερμοκραςία ςτθν Κφπρο τθν τελευταία τριακονταετία του 21ου αιϊνα πικανόν να
αυξθκεί 3,5 ζωσ 4,3 οC.
Θ αλλαγι αυτι αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ επιβίωςθσ νζων
φυταρίων, ςτθ διάβρωςθ του εδάφουσ, ςτθν αλλαγι των ςυνκθκϊν βλάςτθςθσ,
κλπ.
4.5 ΣΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΔΑΩΝ ΑΟΡΑΣΟΤ

Τα ενδθμικά δάςθ αοράτου ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ οικότοποι προτεραιότθτασ
καταδεικνφοντασ τθν αναγκαιότθτα για τθν προςταςία και διατιρθςι τουσ. Το ζργο
JUNIPERCY «Βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του οικότοπου προτεραιότθτασ
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9560* ςτθν Κφπρο», το οποίο ξεκίνθςε το 2012 αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ
κατάςταςθσ διατιρθςθσ των δαςϊν αυτϊν.
Κφριοι ςτόχοι του ζργου είναι θ ςυλλογι και διάχυςθ δεδομζνων και γνϊςεων για
τθν προςταςία, αποκατάςταςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δαςϊν
αοράτου ςτθν Κφπρο, ο προςδιοριςμόσ και περιοριςμόσ των ανκρωπογενϊν
απειλϊν που ςυμβάλουν ςτθν υποβάκμιςθ του οικότοπου, θ υλοποίθςθ δράςεων
για προςταςία και αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ των περιοχϊν Natura 2000, με τθ ςυνεργαςία των ςυνεργαηόμενων
φορζων.
Σθμαντικι δράςθ του ζργου ςυνιςτά θ διατιρθςθ του οικότοπου του αόρατου θ
οποία περιλαμβάνει μζτρα τόςο επί τόπου (in situ) όςο και εκτόσ τόπου (ex situ)
διατιρθςθσ. Οι επί τόπου δραςτθριότθτεσ διατιρθςθσ (διατιρθςθ των ςυςτατικϊν
τθσ βιολογικισ ποικιλομορφίασ εντόσ του φυςικοφ τουσ οικότοπου) αναπτφςςονται
με μζτρα όπωσ: θ οριοκζτθςθ και περίφραξθ τμθμάτων του οικότοπου που
απειλοφνται με βόςκθςθ (π.χ. τοποκζτθςθ ξφλινων παςάλων), θ απομάκρυνςθ τθσ
ανταγωνιςτικισ βλάςτθςθσ και θ αναδάςωςθ κατάλλθλων περιοχϊν. Θ εκτόσ τόπου
διατιρθςθ (διατιρθςθ των ςυςτατικϊν τθσ βιολογικισ ποικιλομορφίασ εκτόσ του
φυςικοφ τουσ οικότοπου) περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθ δθμιουργία τράπεηασ
ςπερμάτων, τθ ςυλλογι και φφλαξθ ςπερμάτων των αοράτων ςτθν τράπεηα
ςπερμάτων και τθν εγκατάςταςθ δενδρυλλίων αοράτου ςτο Βοτανικό Κιπο
Τροόδουσ.

Θ

προςπάκεια

διατιρθςθσ

του

οικότοπου

ενιςχφεται

από

δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των τοπικϊν κοινοτιτων και
των επιςκεπτϊν του Τροόδουσ.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ
Taxa (εν. taxon): Λατινικι ονομαςία για τθν ομαδοποίθςθ των οργανιςμϊν. Μπορεί
να αναφζρεται ςε ομάδεσ όπωσ: οικογζνεια, είδοσ, υποείδοσ.
Αεικαλζσ: Φυτό που διατθρεί το φφλλωμα του όλεσ τισ εποχζσ.
Αλλόχκονα είδθ: Είδθ που ειςάγονται, εκοφςια ι ακοφςια, από τον άνκρωπο, ςε
περιοχζσ εκτόσ του ιςτορικά γνωςτοφ εφρουσ εξάπλωςισ τουσ και τα οποία,
εγκακιςτοφν πλθκυςμοφσ ςτο οικοςφςτθμα, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθ δομι και
λειτουργία του.
Αυτόχκονα είδθ: Είδθ τα οποία βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτο ιςτορικά γνωςτό
εφροσ εξάπλωςθσ τουσ.
Βιομάηα: Το ποςό τθσ ηωντανισ φλθσ μιασ βιολογικισ κοινότθτασ, ςε μια δεδομζνθ
χρονικι ςτιγμι.
Βιοποικιλότθτα: Θ ποικιλότθτα των ηϊντων οργανιςμϊν όλων των οικοςυςτθμάτων
(χερςαίων, καλάςςιων και άλλων υδάτινων οικοςυςτθμάτων), κακϊσ και θ
ποικιλότθτα των οικολογικϊν ςχθματιςμϊν των οποίων είναι μζλθ..
Γονίδιο: Κλθρονομικι μονάδα όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν που μεταβιβάηει τισ
πλθροφορίεσ από γενιά ςε γενιά.
Δίοικο: Φυτό που φζρει μόνο αρςενικά ι μόνο κθλυκά άνκθ.
Είδοσ: Βακμίδα ταξινόμθςθσ οργανιςμϊν. Συνιςτά το ςφνολο των οργανιςμϊν που
μποροφν να αναπαράγονται μεταξφ τουσ και να δίνουν γόνιμουσ απογόνουσ.
Ενδθμικά είδθ: Τα είδθ που απαντϊνται αποκλειςτικά ςε μια γεωγραφικι περιοχι.
Ενδιαίτθμα: Ρεριβάλλον οριηόμενο από βιολογικοφσ και μθ βιολογικοφσ
χαρακτθριςτικοφσ παράγοντεσ, ςτο οποίο ηει το είδοσ ςε ζνα από τα ςτάδια του
βιολογικοφ του κφκλου. Ο όροσ είναι ςυνϊνυμοσ με τον όρο «οικότοποσ».
Ζϊνεσ Ειδικισ Προςταςίασ: Θ Οδθγία 2009/147/ΕΚ προβλζπει τθ δθμιουργία
«Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ» (ΗΕΡ – SPA) για τα απειλοφμενα είδθ ορνικοπανίδασ
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και τα αποδθμθτικά πτθνά (είδθ του Ραραρτιματοσ Ι) για τθν προςταςία και
διαχείριςι τουσ. Οι ηϊνεσ αυτζσ τοποκετοφνται ςτθ φυςικι περιοχι εξάπλωςθσ των
πτθνϊν και μποροφν να περιλαμβάνουν ηϊνεσ διαχείμαςθσ, φωλεοποίθςθσ ι
ςτακμοφσ κατά μικοσ των οδϊν αποδθμίασ.
Θερμά ςθμεία (hot spots): Σθμεία με ψθλά επίπεδα ενδθμιςμοφ τα οποία
βρίςκονται υπό απειλι.
Ικαγενι είδθ: Είδθ τα οποία αναπαράγονται για πολλοφσ αιϊνεσ ςτθ φφςθ μιασ
περιοχισ ι χϊρασ μζςα από φυςικζσ διεργαςίεσ, χωρίσ τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ.
Κατακερματιςμόσ: Διαδικαςία μζςα από τθν οποία µια µεγάλθ και ςυνεχισ ζκταςθ
ενόσ ενδιαιτιματοσ διαιρείται ςε µικρότερα τµιµατα, τα οποία τισ περιςςότερεσ
φορζσ είναι απομονωμζνα το ζνα από το άλλο, µζςα ςε ζνα τοπίο διαφορετικϊν
χριςεων γθσ ι άλλων δραςτθριοτιτων.
Μεταπυρικι αναγζννθςθ: Ικανότθτα αναγζννθςθσ οριςμζνων φυτικϊν ειδϊν μετά
από πυρκαγιά.
Μόνοικο: Φυτό που φζρει αρςενικά και κθλυκά άνκθ.
Οδθγία 2009/147/ΕΚ (πρϊθν Οδθγία 79/409/ΕΟΚ): Γνωςτι και ωσ Οδθγία των
Ρουλιϊν. Υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο το 2009 για τθ διατιρθςθ των
άγριων πτθνϊν. Σφμφωνα με αυτι, τα Κράτθ Μζλθ πρζπει να λαμβάνουν μζτρα που
κα διαςφαλίηουν τθ διατιρθςθ και κα ρυκμίηουν τθν εκμετάλλευςθ των πτθνϊν
που ηουν εκ φφςεωσ ςε άγρια κατάςταςθ ςτο ευρωπαϊκό ζδαφοσ, ϊςτε να
διατθρθκεί ι να προςαρμοςτεί ο πλθκυςμόσ τουσ ςε ικανοποιθτικά επίπεδα. Θ
Οδθγία προβλζπει τθ δθμιουργία «Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ» (ΗΕΡ – SPA).
Οδθγία 92/43/ΕΟΚ: Γνωςτι και ωσ Οδθγία των Οικοτόπων, ςυνιςτά το κφριο
εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ. Υιοκετικθκε το
1992 με ομόφωνθ απόφαςθ από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Σκοπό ζχει να ςυμβάλει
ςτθ διατιρθςθ τθσ βιολογικισ ποικιλότθτασ ςτα Κράτθ Μζλθ, ορίηοντασ ζνα κοινό
πλαίςιο για τθ διατιρθςθ των οικοτόπων, των φυτϊν και των ηϊων κοινοτικοφ
ενδιαφζροντοσ. Θ Οδθγία προςβλζπει ςτθ διατιρθςθ των φυςικϊν ειδϊν χλωρίδασ
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και πανίδασ (πλθν τθσ ορνικοπανίδασ) και των ενδιαιτθμάτων τουσ (δθλαδι των
τφπων οικοτόπων). Μζςα από τθν Οδθγία προνοείται ο κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων
περιοχϊν ςε κάκε χϊρα, οι οποίεσ καλοφνται «Τόποι Κοινοτικισ Σθμαςίασ» (ΤΚΣ SCI).
Οικότοποσ: Ρεριβάλλον (χερςαίο ι υδάτινο) το οποίο ορίηεται από βιοτικοφσ και
αβιοτικοφσ χαρακτθριςτικοφσ παράγοντεσ, ςτο οποίο ηει το είδοσ ςε ζνα από τα
ςτάδια του βιολογικοφ του κφκλου. Ο όροσ είναι ςυνϊνυμοσ με τον όρο
«ενδιαίτθμα».
Οικότοποσ προτεραιότθτασ: Οικότοποσ που διατρζχει τον κίνδυνο εξαφάνιςθσ, και
για τθ διατιρθςθ του οποίου θ ευρωπαϊκι κοινότθτα φζρει ευκφνθ. Αυτοί οι
οικότοποι ςθμειϊνονται με αςτερίςκο ςτο Ραράρτθμα I τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.
Πανίδα: Το ςφνολο των ηωικϊν οργανιςμϊν μιασ περιοχισ.
Σόποι Κοινοτικι θμαςίασ: Συγκεκριμζνεσ περιοχζσ ςε κάκε χϊρα, ο χαρακτθριςμόσ
των οποίων γίνεται ςφμφωνα με τα κριτιρια του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ Οδθγίασ
92/43/ΕΟΚ, που αφοροφν ςτθν παρουςία οριςμζνων τφπων οικοτόπων (Ραράρτθμα
Ι) και ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ (Ραράρτθμα ΙΙ), αλλά και ςτθ ςθμαςία τθσ
περιοχισ ωσ προσ τθ βιοποικιλότθτα που φιλοξενεί ςε εκνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Οι ΤΚΣ δεν αποτελοφν ξεχωριςτζσ-απομονωμζνεσ περιοχζσ αλλά
εντάςςονται ςε ζνα Δίκτυο (Natura 2000), που αποςκοπεί ςτθ διατιρθςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω τθσ διατιρθςθσ των φυςικϊν
οικότοπων ςε ςυνδεόμενεσ περιοχζσ.
Φυςικι αναγζννθςθ: Ικανότθτα αποκατάςταςθσ του οικοςυςτιματοσ μετά από
καταςτροφι του, χωρίσ οποιαδιποτε ανκρϊπινθ παρζμβαςθ.
Χλωρίδα: Το ςφνολο των φυτικϊν οργανιςμϊν μιασ περιοχισ.
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Β. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΡΟΟΔΟΤ: ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ
NATURA 2000
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αυτό προςφζρεται για όλεσ τισ τάξεισ τθσ Μζςθσ και Τεχνικισ
Εκπαίδευςθσ. Ανάλογα με τθν τάξθ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα εφαρμόηονται
διαβακμιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται ςτο
ςτάδιο εφαρμογισ του προγράμματοσ.
θμείωςθ 1: Το πρόγραμμα είναι μονοιμερο (9:00-13:30)
θμείωςθ 2: Σε ςυνεργαςία με το προςωπικό του Κζντρου1 και τουσ/τισ ςυνοδοφσ
εκπαιδευτικοφσ, το γενικό πλαίςιο εφαρμογισ του προγράμματοσ, όπωσ
παρουςιάηεται παρακάτω, μπορεί να αναπροςαρμοςτεί και να διαφοροποιθκεί ωσ
προσ τισ δραςτθριότθτεσ και τον τρόπο ανάπτυξισ του, με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ
κάκε ομάδασ.

ΣΟΧΟΙ
Οι μακθτζσ/τριεσ αναμζνεται:












1

να ενθμερωκοφν και να αντιλθφκοφν τθν αξία τθσ βιοποικιλότθτασ,
να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ,
να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου προςτατευόμενων
περιοχϊν Natura 2000, ωσ του βαςικοφ μζςου που ζχει αναπτφξει θ ΕΕ για τθ
διαςφάλιςθ τθσ βιοποικιλότθτασ μζςω τθσ διατιρθςθσ των ειδϊν και των
ενδιαιτθμάτων τουσ,
να γνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ περιοχισ του δικτφου Natura 2000 «Εκνικό
Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ»,
να γνωρίςουν και να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του δαςικοφ οικότοπου
προτεραιότθτασ «Ενδθμικά δάςθ αοράτου»,
να εξοικειωκοφν με ζργα και προςεγγίςεισ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ,
να προβλθματιςτοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν ανάγκθ αειφορικισ
διαχείριςθσ και προςταςίασ του Εκνικοφ Δαςικοφ Ράρκου Τροόδουσ,
να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ και
ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτο φυςικό περιβάλλον,
να αναπτφξουν ικανότθτεσ ομαδικισ εργαςίασ, επικοινωνίασ και κριτικισ
ςκζψθσ,
να διαμορφϊςουν κετικζσ ςτάςεισ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ.

Κέντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Πεδουλά
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
9:00 - 9:30
Άφιξθ-Καλωςόριςμα και ξενάγθςθ ςτο Κζντρο.
9:30 - 10:30
Στο Κζντρο κα γίνει προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και ςυμπλιρωςθ φφλλων
εργαςίασ ςχετικά με τθν αξία τθσ βιοποικιλότθτασ και τθν ανάγκθ ανάςχεςθσ τθσ
απϊλειάσ τθσ. Επίςθσ κα γίνει ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ για το Δίκτυο Natura 2000
και κα ςυμπλθρωκοφν φφλλα εργαςίασ. Ωσ παράδειγμα περιοχισ του Δικτφου
Natura 2000 κα παρουςιαςτεί το Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ. Οι
μακθτζσ/τριεσ κα ενθμερωκοφν για τα δυο είδθ αόρατου τθσ περιοχισ Τροόδουσ
(Juniperus oxycedrus, Juniperus foetidissima) και τουσ οικότοπουσ που
δθμιουργοφν. Θα ενθμερωκοφν επίςθσ για τισ δράςεισ και προςεγγίςεισ
διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ (επί τόπου - In situ και εκτόσ - ex situ).
10:30 - 13:00
Οι μακθτζσ/τριεσ μεταφζρονται ςτο περιοχι του Εκνικοφ Δαςικοφ Ράρκου
Τροόδουσ, όπου εμφανίηεται ο οικότοποσ του αόρατου και χωρίηονται ςε ομάδεσ
για παρατιρθςθ και ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από τθν περιοχι μελζτθσ.
Οι ομάδεσ ςυμπλθρϊνουν φφλλα εργαςίασ που αφοροφν ςτθ χλωρίδα και πανίδα
τθσ περιοχισ, ςτισ πικανζσ απειλζσ για τθ βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ, ςτα μζτρα
διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ που εφαρμόηονται, κακϊσ επίςθσ και ςε μζτρα
ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ που ζχουν λθφκεί για τθν προςταςία του
οικότοπου προτεραιότθτασ «ενδθμικά δάςθ αόρατου».
Γίνονται βαςικζσ επιςθμάνςεισ για ςκοποφσ αςφάλειασ κατά τθ μετακίνθςθ των
ομάδων ςτα ςθμεία μελζτθσ.
13:00 - 13:30
Σφνοψθ και ςφγκριςθ των ςτοιχείων που καταγράφθκαν και ςυηιτθςθ αναφορικά
με τισ παρατθριςεισ και καταγραφζσ των μακθτϊν/τριϊν και εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.
13:30
Αναχϊρθςθ και επιςτροφι ςτο ςχολείο.
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ΗΜΕΙΩΕΙ-ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
Συςτινεται όπωσ, οι μακθτζσ/τριεσ:



Ζχουν φωτογραφικι μθχανι ι βιντεοκάμερα.
Ζχουν μαηί τουσ καςετίνα ςτθν οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα και
χρωματιςτά.
 Φοροφν ακλθτικά παποφτςια και είναι κατάλλθλα ντυμζνοι για εξόρμθςθ ςτο
δάςοσ.
Τα φφλλα εργαςίασ και τα όργανα ι οποιοςδιποτε άλλοσ εξοπλιςμόσ χρειάηεται
για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων παρζχεται από το Κζντρο.
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1
ΑΝΘΡΩΠΟ & ΦΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΣΑ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
1. Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα τθσ απάντθςθσ που ζδωςε ο
Σιάτλ, αρχθγόσ μιασ φυλισ Ινδιάνων, όταν ο πρόεδροσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν
Αμερικισ Φραγκλίνοσ Ρθρσ, ηιτθςε από τουσ Ινδιάνουσ να πουλιςουν τθ γθ τουσ
ςτθν αμερικανικι κυβζρνθςθ. Το κείμενο χρονολογείται μεταξφ 1853 – 1859.
Ραρακολουκιςτε
το
οπτικοακουςτικό
υλικό
που
κα
προβλθκεί
(http://www.youtube.com/watch?v=krWOuiE54zU), διαβάςτε το παρακάτω κείμενο
και ςτθ ςυνζχεια απαντιςτε ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν.
Κείμενο
Ρϊσ μπορείτε να αγοράηετε ι να πουλάτε τον ουρανό - τθ ηζςτα τθσ γθσ; Για μασ
μοιάηει παράξενο. Θ δροςιά του αγζρα ι το άφριςμα του νεροφ ωςτόςο δε μασ
ανικουν. Ρϊσ μπορείτε να τα αγοράςετε από μασ; Κάκε μζροσ τθσ γθσ αυτισ είναι
ιερό για το λαό μου. Κάκε αςτραφτερι πευκοβελόνα, κάκε αμμοφδα ςτισ
ακρογιαλιζσ, κάκε κολοφρα ςτο ςκοτεινό δάςοσ, κάκε ξζφωτο και κάκε ηουηοφνι
που ηουηουνίηει είναι, ςτθ μνιμθ και ςτθν πείρα του λαοφ μου, ιερό.
Ξζρομε πωσ ο λευκόσ δεν καταλαβαίνει τουσ τρόπουσ μασ. Τα μζρθ τθσ γθσ, το ζνα
με το άλλο, δεν κάνουν γι' αυτόν διαφορά, γιατί είναι ζνασ ξζνοσ που φτάνει τθ
νφχτα και παίρνει από τθ γθ όλα όςα τοφ χρειάηονται. Θ γθ δεν είναι αδερφόσ του,
αλλά εχκρόσ που πρζπει να τον καταχτιςει, και αφοφ τον καταχτιςει, πθγαίνει
παρακάτω.
Με το ταμάχι (πλεονεξία) που ζχει κα καταπιεί τθ γθ και κα αφιςει πίςω του μια
ζρθμο. Θ όψθ που παρουςιάηουν οι πολιτείεσ ςασ, κάνει κακό ςτα μάτια του
ερυκρόδερμου. Πμωσ αυτό μπορεί και να ςυμβαίνει επειδι ο ερυκρόδερμοσ είναι
άγριοσ και δεν καταλαβαίνει.
Ζνα ξζρομε, που μπορεί μια μζρα ο λευκόσ να το ανακαλφψει: ο Θεόσ μασ είναι ο
ίδιοσ Θεόσ. Μπορεί να καρρείτε πωσ Εκείνοσ είναι δικόσ ςασ, όπωσ ηθτάτε να γίνει
δικι ςασ θ γθ μασ. Αλλά δεν το δυνόςαςτε (μπορείτε). Εκείνοσ είναι Θεόσ των
ανκρϊπων. Και το ζλεόσ Του μοιραςμζνο απαράλλαχτα ςε ερυκρόδερμουσ και
λευκοφσ. Αυτι θ γθ Του είναι ακριβι. Πποιοσ τθ βλάφτει, καταφρονεί το Δθμιουργό
τθσ. Θα περάςουν οι λευκοί - και μπορεί μάλιςτα γρθγορότερα από άλλεσ φυλζσ.
Πταν μαγαρίηεισ (λερϊνεισ) ςυνζχεια το ςτρϊμα ςου, κάποια νφχτα κα πλαντάξεισ
από τισ μαγαριςιζσ ςου.
Ρουκενά δε βρίςκεται μια ιςυχθ γωνιά μζςα ςτισ πολιτείεσ του λευκοφ. Ρουκενά
δε βρίςκεται μια γωνιά να ςτακείσ να ακοφςεισ τα φφλλα ςτα δζντρα τθν άνοιξθ ι
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το ψικφριςμα που κάνουν τα ηουηοφνια πεταρίηοντασ. Πμωσ μπορεί, επειδι,
καταπϊσ είπα, είμαι άγριοσ και δεν καταλαβαίνω - μπορεί μονάχα για το λόγο
αυτόν ο ςαματάσ (φαςαρία) να ταράηει τα αυτιά μου. Μα τι μζνει από τθ ηωι, όταν
ζνασ άνκρωποσ δεν μπορεί να αφουγκραςτεί τθ γλυκιά φωνι που βγάνει το
νυχτοποφλι ι τα ςυνακοφςματα των βατράχων ολόγυρα ςε ζνα βάλτο μζςα ςτθ
νυχτιά; Ο ερυκρόδερμοσ προτιμάει το απαλόθχο αγζρι λαγαριςμζνο (κακαριςμζνο)
από τθν καταμεςιμερθ βροχι ι μοςχοβολθμζνο με το πεφκο. Του ερυκρόδερμου
του είναι ακριβόσ ο αγζρασ, γιατί όλα τα πάντα μοιράηονται τθν ίδια πνοι - τα ηϊα,
τα δζντρα, οι άνκρωποι. Ο λευκόσ δε φαίνεται να δίνει προςοχι ςτον αγζρα που
αναςαίνει. Σαν ζνασ που χαροπολεμάει για μζρεσ πολλζσ, δεν οςμίηεται (μυρίηει)
τίποτα.
Αν ςασ τθν πουλιςομε τθ γθ μασ, αγαπιςτε τθν, κακϊσ τθν αγαπιςαμε εμείσ,
φροντίςτε τθν, κακϊσ τθ φροντίςαμε εμείσ, κρατιςτε ηωντανι ςτο λογιςμό ςασ τθ
μνιμθ τθσ γθσ, όπωσ βρίςκεται τθ ςτιγμι που τθν παίρνετε, και με όλθ ςασ τθ
δφναμθ, με όλθ τθν τρανι μπόρεςι ςασ, με όλθ τθν καρδιά ςασ, διατθριςτε τθ για
τα τζκνα ςασ, και αγαπιςτε τθν, κακϊσ ο Θεόσ αγαπάει όλουσ μασ. Ζνα ξζρομε - ο
Θεόσ ςασ είναι ο ίδιοσ Θεόσ. Θ γθ Του είναι ακριβι. Ακόμα και ο λευκόσ δε γίνεται
να απαλλαχτεί από τθν κοινι μοίρα.
Μετάφραςθ: Ηιςιμοσ Λορεντηάτοσ
Το Βιμα, 16/1/1977
1α. Ροιό είναι κατά τθν άποψι ςασ το κεντρικό μινυμα του κειμζνου;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1β. Ρωσ αιςκάνονται οι ερυκρόδερμοι τθ φφςθ;

__________________________
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1γ. Ο Σιατλ λζει ότι ο λευκόσ χαρακτθρίηεται από πλεονεξία. Αναφζρετε μια φράςθ
του αρχθγοφ που να αιτιολογεί τθν άποψθ αυτι.
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1δ. Ρωσ αντιλαμβάνεςτε τθν ακόλουκθ προφθτεία του Σιατλ;
«Θα περάςουν οι λευκοί - και μπορεί μάλιςτα γρθγορότερα από άλλεσ φυλζσ. Πταν
μαγαρίηεισ (λερϊνεισ) ςυνζχεια το ςτρϊμα ςου, κάποια νφχτα κα πλαντάξεισ από τισ
μαγαριςιζσ ςου».

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

1ε. Με τον όρο «βιοποικιλότθτα», εννοοφμε τθν ποικιλία όλων των ηωντανϊν
οργανιςμϊν (βακτιρια, μφκθτεσ, φυτά και ηϊα) που υπάρχουν ςτον πλανιτθ μασ,
Να ςκεφτείτε και να γράψετε τρία ωφελιματα που μασ προςφζρει θ ποικιλία αυτι
τθσ φφςθσ, που να αιτιολογοφν τθν ανάγκθ για διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τθσ.




_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2
NATURA 2000: ΕΝΑ ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΦΤΗ – ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΣΡΟΟΔΟΤ

Το Δίκτυο Natura 2000
Θ αςτικι ανάπτυξθ, θ ανάπτυξθ υποδομϊν και τουριςμοφ, θ εντατικοποίθςθ τθσ
γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ κακϊσ και άλλεσ πιζςεισ, οδιγθςαν ςτθν καταςτροφι
και τον κατακερματιςμό φυςικϊν ενδιαιτθμάτων και ςτθν υποβάκμιςθ τθσ άγριασ
χλωρίδασ και πανίδασ με αποτζλεςμα τθν απϊλεια μεγάλου μζρουσ τθσ
βιοποικιλότθτασ του πλανιτθ μασ.
Σε ολόκλθρθ τθν ζκταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Ε.Κ.) ζχει δθμιουργθκεί ζνα
δίκτυο από περιοχζσ, ςτισ οποίεσ διατθροφνται και προςτατεφονται οι φυςικοί
οικότοποι και θ άγρια χλωρίδα και πανίδα. Οι δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται
ςτισ περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 αποςκοποφν ςτθ διατιρθςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ και περιλαμβάνουν δράςεισ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ,
διατιρθςθσ, αποκατάςταςθσ, ζρευνασ και εκπαίδευςθσ.
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 260.000 προςτατευόμενεσ περιοχζσ από
όλα τα Κράτθ Μζλθ και καλφπτει το 18% τθσ ζκταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Είναι
το μεγαλφτερο δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν ςτον κόςμο, αποδεικνφοντασ τθ
ςθμαςία που δίνουν οι Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ςτθ βιοποικιλότθτα.
Στο Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται δυο κατθγορίεσ περιοχϊν, οι οποίεσ
κακορίηονται και διζπονται από δυο Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ:
α) Οδθγία 92/43/ΕΟΚ για τθ Διατιρθςθ των Φυςικϊν Οικοτόπων και τθσ Άγριασ
Ρανίδασ και Χλωρίδασ) για τθν εφαρμογι τθσ οποίασ ορίηονται περιοχζσ, οι οποίοσ
ονομάηονται «Τόποι Κοινοτικισ Σθμαςίασ», για τθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν και
τφπων οικοτόπων.
Θ οδθγία 92/43/ΕΟΚ περιλαμβάνει τα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ. Στο Ραράρτθμα I
αναφζρονται οι τφποι οικοτόπων που εμφανίηουν ενδιαφζρον για τθν ευρωπαϊκι
κοινότθτα (κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ) και ςτο Ραράρτθμα II αναφζρονται τα είδθ
χλωρίδασ και πανίδασ κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ. Και ςτα δυο παραρτιματα
ςθμειϊνονται µε αςτερίςκο (*) οι τφποι οικοτόπων και τα είδθ χλωρίδασ και
πανίδασ που ζχουν προτεραιότθτα ωσ προσ τθν λιψθ µζτρων προςταςίασ.
β) Οδθγία 2009/147/ΕΚ για τθ Διατιρθςθ των Άγριων Ρτθνϊν) για τθν εφαρμογι
τθσ οποίασ ορίηονται περιοχζσ, οι οποίεσ ονομάηονται «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ»
για τθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν ορνικοπανίδασ.
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Το Δίκτυο Natura 2000 δεν ζχει ςκοπό να αποκλείςει τισ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ τθ γεωργία, τθν αλιεία και τθ δαςοκομία, ςτισ
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, αλλά κεωρεί ότι, ο άνκρωποσ πρζπει να ςυνυπάρχει με
τθ φφςθ, δεδομζνου ότι οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα είναι αειφόρεσ
και ςε αρμονία με το φυςικό περιβάλλον.

Natura 2000 ςτθν Κφπρο – Εκνικό Δαςικό Πάρκο Τροόδουσ
Το Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 61 περιοχζσ ςτθν Κφπρο, που καλφπτουν το
28,37% τθσ ζκταςθσ του νθςιοφ. Στισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ περιλαμβάνεται το
Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ (ΕΔΡΤ) το οποίο προςτατεφεται από τθ Δαςικι
Νομοκεςία.
Το ΕΔΡΤ βρίςκεται ςτο κζντρο του ορεινοφ όγκου του Τροόδουσ. Το χαμθλότερο
ςθμείο (υψόμετρο 600 m) βρίςκεται κοντά ςτθν περιοχι Σαϊτά και θ υψθλότερθ
κορυφι (υψόμετρο 1952 m) είναι θ Χιονίςτρα. Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ειδικά
οι βροχοπτϊςεισ τθσ Κφπρου κακορίηονται από το ανάγλυφο και τθν τοπογραφία
του Τροόδουσ.
Το ΕΔΡΤ, αποτελείται από πετρϊματα που ονομάηονται πλουτωνικά και τα οποία
αναδφκθκαν από τον πυκμζνα του ωκεανοφ πριν από δεκαπζντε εκατομμφρια
χρόνια. Τα πλουτωνικά πετρϊματα αποτελοφνται από πλαγιογρανίτθ, γαφρο,
βερλίτθ, πυροξενίτθ, και δουνίτθ.
Θ βροχόπτωςθ ςτο ΕΔΡΤ κυμαίνεται από 750 mm ςτα χαμθλότερα ςθμεία και
υπερβαίνει τα 1000 mm ςτα υψθλότερα. Θ πρϊτθ χιονόπτωςθ παρατθρείται
ςυνικωσ το Δεκζμβριο και θ τελευταία ςτα μζςα Απρίλιου. Θ κάλυψθ με χιόνι
διαρκεί για αρκετζσ εβδομάδεσ κατά τουσ ψυχρότερουσ μινεσ.

Βιοποικιλότθτα Εκνικοφ Δαςικοφ Ράρκου Τροόδουσ
Το ΕΔΡΤ κεωρείται από τισ ςθμαντικότερεσ περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 από
πλευράσ βιοποικιλότθτασ και οικολογικισ ςθμαςίασ. Ρεριλαμβάνει 11 τφπουσ
οικοτόπων του Ραραρτιματοσ Ι, από τουσ οποίουσ 4 είναι προτεραιότθτασ (*). Είναι
θ μοναδικι περιοχι ςτον πλανιτθ όπου εμφανίηεται ο οικότοποσ προτεραιότθτασ
6460* (Τυρφϊνεσ του Τροόδουσ). Είναι επίςθσ μία από τισ 2 περιοχζσ του Δικτφου
Natura 2000 ςτθν Κφπρο όπου εμφανίηεται ο οικότοποσ προτεραιότθτασ 9530*
(Δάςθ με Pinus nigra-μαφρθ πεφκθ), καταλαμβάνοντασ το 99,8% τθσ ςυνολικισ
ζκταςθσ του οικοτόπου ςτθν Κφπρο. Επιπρόςκετα, αποτελεί μία από τισ 3 περιοχζσ
ςτισ οποίεσ εμφανίηεται ο οικότοποσ προτεραιότθτασ 62Β0* (Σερπεντινόφιλα
λιβάδια τθσ Κφπρου). Είναι θ μοναδικι περιοχι ςτθν οποία εμφανίηεται ο οικότοποσ
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προτεραιότθτασ 9563* (Δάςθ με Juniperus foetidissima - αόρατοσ Τροόδουσ) και μία
από τισ 2 περιοχζσ όπου εμφανίηεται ο οικότοποσ 5211 (Θαμνϊνεσ με Juniperus
oxycedrus-αόρατοσ ο οξφκερδοσ). Στο πλαίςιο του ζργου JUNIPERCY, το οποίο
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ (LIFE10 NAT/CY/000717),
χαρτογραφικθκαν ςτο ΕΔΡΤ δαςικζσ ςυςτάδεσ με Juniperus oxycedrus (9560*:
Ενδθμικά δάςθ με Juniperus spp.).
Θ χλωρίδα του ΕΔΡΤ αποτελείται από 785 είδθ1 και υποείδθ2, από τα οποία 747
είναι ικαγενι3 τθσ Κφπρου, ενϊ 68 βρίςκονται μόνο ςτο ΕΔΡΤ. Επίςθσ, εντόσ του
ΕΔΡΤ απαντοφν 74 από τα 144 ενδθμικά4 taxa τθσ Κφπρου, τα 14 από τα οποία είναι
ενδθμικά του Τροόδουσ. Στο ΕΔΡΤ ςυναντοφμε το 44% περίπου τθσ ςυνολικισ
ικαγενοφσ Κυπριακισ Χλωρίδασ και το 50% περίπου τθσ ενδθμικισ χλωρίδασ και
αποτελεί ζνα από τα «κερμά ςθμεία5» (hot spots) για τθ βιοποικιλότθτα ςε
παγκόςμιο επίπεδο.
Ρζντε είδθ φυτϊν του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ απαντοφν ςτο
Τρόοδοσ, εκ των οποίων τα Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula
crystallina και Crocus cyprius ζχουν τουσ κφριουσ πλθκυςμοφσ τουσ εντόσ του ΕΔΡΤ.
Επίςθσ, το ΕΔΡΤ είναι μία από τισ 8 περιοχζσ όπου εμφανίηεται και ηει το κυπριακό
φίδι *Hierophis cypriensis και θ μοναδικι περιοχι του Δικτφου Natura 2000 τθσ
Κφπρου όπου καταγράφεται θ νυκτερίδα Myotis blythii.
Θ περιοχι αποτελεί Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τα απειλοφμενα είδθ
ορνικοπανίδασ Gyps fulvus (γφπασ), Hieraaetus fasciatusΙ (περτικοςιάχινο), Lullula
arborea (πευκοτραςίλα), Parus ater cypriotes (πζμπετςοσ), Certhia brachydactyla
dorotheae (δενδροβάτθσ), Lanius nubicus (δακκαννοφρα) και Oenanthe cypriaca
(ςκαλιφοφρτα).

1

βακμίδα ταξινόμθςθσ οργανιςμϊν. Συνιςτά το ςφνολο των οργανιςμϊν που
μποροφν να αναπαράγονται μεταξφ τουσ και να δίνουν γόνιμουσ απογόνουσ
2
πλθκυςμοί ενόσ είδουσ, οι οποίοι διαφζρουν μεταξφ τουσ
3
χαρακτθρίηεται ζνα είδοσ το οποίο αναπαράγεται για πολλοφσ αιϊνεσ ςτθ φφςθ
μιασ περιοχισ ι χϊρασ μζςα από φυςικζσ διεργαςίεσ, χωρίσ τθν ανκρϊπινθ
παρζμβαςθ.
4
τα είδθ που απαντϊνται αποκλειςτικά ςε μια γεωγραφικι περιοχι
5
ςθμεία με ψθλά επίπεδα ενδθμιςμοφ τα οποία τείνουν προσ εξαφάνιςθ.
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Αφοφ διαβάςετε το πλθροφοριακό υλικό που ςασ δίνεται:
1. Να ςυμπλθρϊςετε τθν ακροςτιχίδα που ακολουκεί.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Οριηόντια
1. υκμίηονται από το ανάγλυφο και τθν τοπογραφία του Τροόδουσ.
2. Ζτςι χαρακτθρίηονται οι περιοχζσ που ςυνιςτοφν το Δίκτυο Natura 2000.
7. Αυτά τα είδθ διατθροφνται ςτισ «Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ».
9. Το Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ προςτατεφεται από αυτι τθ νομοκεςία.
Κάκετα
1. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμιουργικθκε το Δίκτυο Natura 2000.
3. Ζτςι ονομάηεται θ ψθλότερθ κορυφι του Τροόδουσ.
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4. Θ καταςτροφι και ο κατακερματιςμόσ τουσ οδιγθςε ςτθν ανάγκθ κζςπιςθσ του Δικτφου
Natura 2000.
5. Από τον πυκμζνα του αναδφκθκαν πριν από εκατομμφρια χρόνια τα πετρϊματα που
ςυναντοφμε ςτο Τροόδοσ.
6. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται ςτα πλαίςια λειτουργίασ του Δικτφου Natura
2000.
8. Θ αςτικι ανάπτυξθ, θ εντατικοποίθςθ τθσ γεωργίασ κακϊσ και άλλοι παράγοντεσ,
ευκφνονται για τον κίνδυνο αυτό, τον οποίο αντιμετωπίηει θ βιοποικιλότθτα.

2. Να αντιςτοιχίςετε τισ ςτιλεσ Α και Β που αφοροφν ςτουσ τφπουσ οικοτόπων που
ςυναντοφμε ςτο Τρόοδοσ.

τιλθ Α

τιλθ Β

1. Οικότοποσ 6460*

α. Δάςθ με Pinus nigra

2. Οικότοποσ 9530*

β. Δάςθ με Juniperus oxycedrus

3. Οικότοποσ 62Β0*

γ. Δάςθ με Juniperus foetidissima

4. Οικότοποσ 9560*

δ. Τυρφϊνεσ του Τροόδουσ

5. Οικότοποσ 5211

ε. Σερπεντινόφιλα λιβάδια τθσ Κφπρου

6. Οικότοποσ 9560*

η. Δάςθ με είδθ Juniperus
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3
ΟΙΚΟΣΟΠΟ ΑΟΡΑΣΟΤ - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΚΟΡΟΣ: Με τθ ςυλλογι των δεδομζνων που ηθτοφνται ςτο φφλλο εργαςίασ,
αναμζνεται οι μακθτζσ/τριεσ να αντιλθφκοφν τθν επίδραςθ τθσ ανκρϊπινθσ
παρουςίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του δάςουσ Τροόδουσ και τθν ανάγκθ
διαςφάλιςθσ τθσ προςταςίασ τθσ.

ΣΤΟΧΟΙ: Οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ:





να αναγνωρίηουν ςτοιχεία ςτο φυςικό περιβάλλον
1. πόεσ, κάμνοι, δζντρα
2. ανκοφορία, καρποφορία
3. κατθγορίεσ ηωικϊν οργανιςμϊν
4. φυςικζσ και ανκρωπογενείσ διαταράξεισ
να εξαγάγουν ςυμπεράςματα και να κρίνουν βαςιηόμενοι ςε παρατθριςεισ
που κάνουν ςτο πεδίο
να χρθςιμοποιοφν κλείδεσ αναγνϊριςθσ φυτϊν
Α. Χλωρίδα

Στόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να:



αναγνωρίηουν τισ διάφορεσ μορφζσ ανάπτυξθσ των φυτϊν π.χ. πόεσ, κάμνοι
και δζντρα
παρατθροφν τθν ανκοφορία και καρποφορία των φυτϊν ανάλογα με τθν
εποχι διεξαγωγισ τθσ άςκθςθσ

Θ χλωρίδα μιασ περιοχισ διακρίνεται ςε πόεσ, κάμνουσ και δζντρα ανάλογα με τθ
διάρκεια ηωισ, το μζγεκοσ και τθ διακλάδωςθ του βλαςτοφ των φυτϊν.
α) Πόεσ: ηουν πολφ λίγο (ςυνικωσ ζνα χρόνο), ζχουν ςυνικωσ μικρό μζγεκοσ και ο
βλαςτόσ τουσ είναι μαλακόσ.
β) Θάμνοι: ηουν ωσ επί το πλείςτον πολλά χρόνια, ζχουν χαμθλό ωσ μεςαίο μζγεκοσ
και ο βλαςτόσ τουσ είναι ςκλθρόσ, κυρίωσ ςτθ βάςθ. Τα κλαδιά ενόσ κάμνου
ξεκινοφν από τθ βάςθ του βλαςτοφ.
γ) Δζντρα: ηουν πολλά χρόνια, ζχουν μεγάλο μζγεκοσ και ο βλαςτόσ τουσ είναι
ςκλθρόσ και ονομάηεται κορμόσ. Τα κλαδιά ενόσ δζντρου δεν ξεκινοφν από τθ βάςθ
του βλαςτοφ αλλά ψθλότερα.
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Διαδικαςία
1. Τοποκετιςτε 4 παςςάλουσ ςτο ζδαφοσ, ςε απόςταςθ 10 μζτρα ο ζνασ από τον
άλλο, ϊςτε να ςχθματίςετε ζνα τετράγωνο (10 m x 10 m) και να οριοκετιςετε μια
περιοχι ζκταςθσ 100 m2.
2. Ραρατθριςτε προςεκτικά τθν περιοχι και υπολογίςτε των αρικμό των ποϊν,
κάμνων και δζντρων ςτθν ζκταςθ μελζτθσ ςασ. Επίςθσ προςπακιςτε να
υπολογίςετε τον αρικμό των διαφορετικϊν ειδϊν. Για καλφτερο ςυντονιςμό ςτθν
καταμζτρθςθ, κάκε μακθτισ/τρια τθσ ομάδασ κα αναλάβει να καταμετριςει τον
αρικμό ειδϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε μορφι ανάπτυξθσ.
3. Επίςθσ, παρατθριςτε και ςθμειϊςτε εάν οι διάφορεσ πόεσ, κάμνοι και δζντρα,
ςτθν πλειοψθφία τουσ, ζχουν άνκθ (λουλοφδια) ι καρποφσ (φροφτα). Σθμειϊςτε με
 ςτον πίνακα εάν είναι περίοδοσ ανκοφορίασ ι καρποφορίασ για τθν κάκε μορφι
βλάςτθςθσ.
4. Σθμειϊςτε τισ μετριςεισ ςασ ςτον πιο κάτω πίνακα.
Πόεσ

Θάμνοι

Δζντρα

Αρικμόσ ανά
κατθγορία
Αρικμόσ ειδϊν
ανά κατθγορία
Ανκοφορία
Καρποφορία

Β. Πανίδα
Στόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να:




αναγνωρίηουν τισ ςυνομοταξίεσ: αςπόνδυλα και ςπονδυλωτά
αναγνωρίηουν ότι ςτα αςπόνδυλα ανικουν τα αρκρόποδα και τα ςκουλικια
και επίςθσ να αναγνωρίηουν μερικζσ από τισ υποκατθγορίεσ αυτϊν
αναγνωρίηουν ότι ςτα ςπονδυλωτά ανικουν τα ψάρια, αμφίβια, ερπετά,
πτθνά, κθλαςτικά

Ο αρικμόσ των ηωικϊν ειδϊν του πλανιτθ μασ υπολογίηεται ςε εκατομμφρια. Τα
ηϊα διαιροφνται ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ (ςυνομοταξίεσ) ανάλογα με τον αν
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φζρουν ι όχι ςπονδυλικι ςτιλθ. Οι δυο αυτζσ κατθγορίεσ είναι τα αςπόνδυλα, που
δεν ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ και τα ςπονδυλωτά, που ζχουν ςπονδυλικι ςτιλθ.
Στα αςπόνδυλα ανικουν τα:
α) αρκρόποδα, τα πόδια τουσ είναι αρκρωτά και το ςϊμα τουσ χωρίηεται ςε ηϊνεσ
π.χ. μυριάποδα (π.χ. ςαρανταποδαροφςα), ζντομα (π.χ. πεταλοφδα, μφγα, ακρίδα,
κουνοφπι), αραχνοειδι (αράχνθ, ςκορπιόσ)
β) ςκουλικια, το ςϊμα τουσ είναι μαλακό και επιμθκυμζνο (π.χ. βδζλλα, ςκουλικι)
Στα ςπονδυλωτά ανικουν τα:
α) ψάρια, ηουν ςτο νερό, το ςϊμα τουσ φζρει λζπια και αναπνζουν με βράγχια (π.χ.
λαυράκι, πζςτροφα, τςιποφρα)
β) αμφίβια, ηουν τόςο ςτο νερό όςο και ςτθν ξθρά. Στα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ
αναπνζουν με βράγχια, ενϊ μετά αναπτφςςουν πνεφμονεσ (π.χ. βάτραχοσ,
ςαλαμάνδρα)
γ) ερπετά, ηουν ςτθ ξθρά, το ςϊμα τουσ καλφπτεται από φολίδεσ, δεν ζχουν άκρα ι
αν ζχουν δεν είναι καλά ανεπτυγμζνα (π.χ. φίδι, ςαφρα, χελϊνα)
δ) πτθνά, ζχουν φτεροφγεσ και τα περιςςότερα ζχουν τθν ικανότθτα να πετοφν,
ζχουν ράμφοσ για να τρϊνε (π.χ. ςπουργίτι, αετόσ, κότα)
ε) κθλαςτικά, ηουν ςτον αζρα, ςτθ ξθρά και ςτο νερό, αναπνζουν με πνεφμονεσ
(π.χ. άνκρωποσ, ςκφλοσ, αγρινό, νυχτερίδα, δελφίνι)
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Διαδικαςία
1. Στθν περιοχι που ζχετε οριοκετιςει (100 m2), να παρατθριςετε τθν παρουςία
ηϊων ι βιοδθλωτικά ίχνθ από ηϊα και καταγράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ ςτον πιο
κάτω πίνακα. Στισ ςτιλεσ «Παρουςία» και «Ίχνθ» ςθμειϊςτε με ανάλογα με τισ
παρατθριςεισ ςασ. Στθ ςτιλθ «Είδοσ» ονομάςτε τα είδθ των ηϊων και τον αρικμό
που παρατθριςατε ςτθν κάκε κατθγορία.

Παρουςία

Αςπόνδυλα

Κχνθ

Είδοσ και αρικμόσ

Αρκρόποδα
(μυριάποδα,
ζντομα,
αραχνοειδι)
κουλικια

Αμφίβια
Ερπετά
πονδυλωτά
Πτθνά
Θθλαςτικά

Γ. Αόρατοσ
Στόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να:






κάνουν ςωςτι χριςθ τθσ κλείδασ αναγνϊριςθσ κωνοφόρων διακρίνοντασ:
1.τισ δυο κατθγορίεσ καρπϊν (κϊνοι και ραγοςτρόβιλοι)
2. τισ δυο κατθγορίεσ φφλλων (λεπιοειδι και ςουβλοειδι))
διακρίνουν τoν δενδρϊδθ από τον καμνϊδθ αόρατο
μάκουν τα δυο είδθ αόρατου ςτο Τρόοδοσ (J. oxycedrus, J. foetidissima)
αντιλθφκοφν γιατί o οικότοποσ του δενδρϊδθ αόρατου ζχει χαρακτθριςτεί
οικότοποσ προτεραιότθτασ
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Στο Εκνικό Δαςικό Ράρκο Τροόδουσ υπάρχουν δυο είδθ αόρατου, ο Juniperus
foetidissima και ο Juniperus excelsa.
α) Juniperus foetidissima είναι κάμνοσ ι δζντρο αεικαλζσ, μόνοικο ι δίοικο και
φτάνει μζχρι τα 15-20m. Ανκίηει από τον Δεκζμβριο μζχρι τον Ιοφνιο. Τα φφλλα του
είναι αντίκετα, λεπιοειδι, πολφ μικρά.
Θ δενδρϊδθσ μορφι του αόρατου αυτοφ εμφανίηεται ςε μεγάλα υψόμετρα του
ΕΔΡΤ, από τα 1500m μζχρι τθν κορυφι. Σχθματίηει αραιά δάςθ ςε πετρϊδεισ και
απότομεσ πλαγιζσ και ςυχνά τον ςυναντοφμε με δζντρα μαφρθσ πεφκθσ.
β) Juniperus oxycedrus είναι κάμνοσ ι δζντρο αεικαλζσ, δίοικο και φτάνει τα 8m.
Διακρίνεται από τον Juniperus foetidissima από τα φφλλα του που είναι ςχεδόν
ακιδωτά-βελονοειδι.
Το είδοσ ευδοκιμεί ςε βραχϊδεισ βουνοπλαγιζσ, ςε πολφ ψθλά υψόμετρα (10001700m) ςε πευκοδάςθ.

Διαδικαςία
1. Με τθ βοικεια των πιο πάνω κακϊσ και τθσ κλείδασ (ΡΑΑΤΘΜΑ I) που ςασ
δίνεται να απαντιςετε ςτα πιο κάτω ερωτιματα:
α) Τα δυο είδθ αοράτου (Juniperus oxycedrus, Juniperus foetidissima) δεν τα
ςυναντοφμε ςτισ ίδιεσ περιοχζσ. Ροιο από τα δυο είδθ βρίςκετε ςτθν περιοχι ςασ;
_____________________________________________________________________
β) Ρου ςτθρίηεται τθν πιο πάνω απάντθςθ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
γ) Ροια άλλα δζντρα από αυτά που βρίςκονται ςτθν κλείδα ζχετε αναγνωρίςει ςτθν
περιοχι ςασ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ροιο άλλο γνωςτό δζντρο ςασ κυμίηει ο αόρατοσ;
_____________________________________________________________________
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3. Ο αόρατοσ για να κεωρθκεί δζντρο πρζπει να ξεπερνά τα 4 μζτρα. Στθν ζκταςθ
που οριοκετιςατε, πόςοι δενδρϊδεισ αόρατοι υπάρχουν και πόςοι καμνϊδεισ;
Δενδρϊδεισ: __________
Θαμνϊδεισ: __________

4. Οι περιοχζσ που ςυναντοφμε τον αόρατο ςε δενδρϊδθ μορφι ζχουν
χαρακτθριςτεί ωσ οικότοποι προτεραιότθτασ. Για ποιο λόγο πιςτεφεται ζχουν
χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4
ΑΠΕΙΛΕ & ΜΕΣΡΑ ΔΙΑΣΗΡΗΗ
Στόχοι
Οι μακθτζσ να:





παρατθριςουν ςθμάδια από τθν παρουςία ανκρϊπων ςτθν περιοχι π.χ.
πεταμζνα μπουκάλια
παρατθριςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ διατάραξθσ ςτον οικότοπο ι ςτα είδθ
χλωρίδασ και πανίδασ
αντιλαμβάνονται ποιεσ δραςτθριότθτεσ τουσ ςυνιςτοφν απειλι για τα είδθ
και τουσ οικόπουσ
να γνωρίςουν δραςτθριότθτεσ επί τόπου και εκτόσ τόπου διατιρθςθσ και
να κάνουν προτάςεισ για τθν προςταςία ειδϊν και οικοτόπων

Ραρατθριςτε προςεκτικά τθν περιοχι γφρω ςασ και προςπακιςτε να εντοπίςετε
τυχόν διαταράξεισ ι ςθμάδια που να υποδθλϊνουν κίνδυνο διατάραξθσ ςτο
περιβάλλον τθσ ζκταςθσ που μελετάτε. Θ διατάραξθ ςε ζνα φυςικό περιβάλλον
μπορεί να οφείλεται ςε ανκρωπογενι αίτια, π.χ. άτομα που επιςκζπτονται
καφετζριεσ, καταςκθνωτικοφσ χϊρουσ (κάμπινγκ), ι κάνουν γενικά τουριςμό
(Κφπριοι και ξζνοι) και τα οποία πετοφν ςκουπίδια ι κόβουν ι/και ποδοπατοφν
λουλοφδια, κλπ. Άλλα αίτια μπορεί να είναι φυςικά, όπωσ ηϊα τα οποία τρζφονται
με κάποια είδθ φυτϊν (π.χ. κατςίκεσ, ζντομα), φυςικζσ πυρκαγιζσ, κλπ.
1. Συμπλθρϊςτε τον πίνακα που ακολουκεί καταγράφοντασ τισ παρατθριςεισ που
κάνατε ςτο προθγοφμενο ςτάδιο.
Ανκρωπογενισ (προκαλείται
από τον άνκρωπο)

Διατάραξθ

Σθμάδια πικανισ
διατάραξθσ
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Φυςικι (προκαλείται από
φυςικά αίτια)

2. Ροιεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι του ΕΔΡΤ, εκτόσ από αυτζσ που
ζχετε καταγράψει πιςτεφετε ότι ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό
περιβάλλον τθσ περιοχισ;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Για τθν προςταςία και διατιρθςθ των ειδϊν και οικοτόπων που απειλοφνται,
εφαρμόηονται μζτρα διατιρθςθσ, τα οποία χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ: επί
τόπου διατιρθςθ (in situ) και εκτόσ τόπου διατιρθςθ (ex situ). Για τθν προςταςία
και διατιρθςθ του οικότοπου του αόρατου, ζχουν λθφκεί τζτοια μζτρα ςτα πλαίςια
του ζργου JUNIPERCY.
Δεδομζνου ότι:
Επί τόπου διατιρθςθ του αόρατου: είναι θ διατιρθςθ και προςταςία του αόρατου
ςτο φυςικό του περιβάλλον.
Εκτόσ τόπου διατιρθςθ του αόρατου: είναι θ διατιρθςθ και προςταςία του
αόρατου εκτόσ του φυςικοφ του περιβάλλοντοσ.
Να διαβάςτε τα μζτρα που αναφζρονται πιο κάτω και να τα κατατάξετε ςε μια από
τισ δυο κατθγορίεσ μζτρων διατιρθςθσ.
Μζτρα προςταςίασ: περίφραξθ τμθμάτων του οικότοπου που απειλοφνται με
βόςκθςθ, απομάκρυνςθ ανταγωνιςτικισ βλάςτθςθσ, φφτευςθ νζων δενδρυλίων
αόρατου ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν αόρατοι αλλά θ κατάςταςθ είναι
υποβακμιςμζνθ, φφτευςθ δενδρυλίων αόρατου ςτον Βοτανικό Κιπο Τροόδουσ,
ςυλλογι, φφλαξθ ςπερμάτων αόρατου ςτθν τράπεηα ςπερμάτων.

Επί τόπου διατιρθςθ

Εκτόσ τόπου διατιρθςθ
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4. Ρροςπακιςετε να εντοπίςετε και να καταγράψετε μζτρα προςταςίασ τθσ φφςθσ
ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Υπάρχει ςτθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεςτε κάποια ενθμερωτικι πινακίδα; Αν
ναι, να τθ μελετιςετε και να γράψετε για πιο λόφο πιςτεφετε ότι τοποκετικθκε
εκεί.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Εκτόσ από τα μζτρα προςταςίασ που καταγράψατε, ποια άλλα μζτρα κα
προτείνατε εςείσ να εφαρμοςτοφν ςτθν περιοχι;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΚΛΕΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΩΝ ΚΩΝΟΥΟΡΩΝ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΡΟΟΔΟΤ
Δζντρα αεικαλι με φφλλα που μυρίηουν ρθτίνθ όταν ςυνκλιβοφν. Καρποί ξυλϊδεισ κϊνοι (μάππουροι) ι ραγοςτρόβιλοι
Φφλλα λεπιοειδι (ςαν λζπια), πράςινα
Δζντρο φψουσ μζχρι 20m. Φλοιόσ κορμοφ γκρίηοσ που ξεφλουδίηει. Καρπόσ ςτρογγυλόσ (διάμετροσ μζχρι 1 cm) με ενωμζνα καρπικά
λζπια
(ραγοςτρόβιλοσ),
αρχικά
πράςινοσ
αλλά
γίνεται
ςκοφρου
μπλε
χρϊματοσ
όταν
ωριμάςει………………………………………………………............……….…….Juniperus foetidissima (αόρατοσ του Τροόδουσ ι άρκευκοσ θ δυςοςμότατθ).
Φφλλα όχι λεπιοειδι αλλά ςτενόμακρα
Φφλλα ςουβλοειδι (1 -2 cm μικοσ και 1 -2 mm πλάτοσ, με μυτερι άκρθ), χρυςοπράςινα με δφο άςπρεσ γραμμζσ
Δζντρο φψουσ μζχρι 8m. Φλοιόσ κορμοφ κοκκινωπόσ. Καρπόσ ςτρογγυλόσ (διάμετροσ μζχρι 1 cm) με ενωμζνα καρπικά λζπια
(ραγοςτρόβιλοσ), αρχικά πράςινοσ αλλά γίνεται καφζ – κόκκινοσ όταν ωριμάςει……..Juniperus oxyvedrus (αόρατοσ ι άρκευκοσ θ
οξφκεδροσ).
Φφλλα βελονοειδι (ςαν βελόνεσ), πράςινα
Δζντρο φψουσ μζχρι 25m. Φλοιόσ κορμοφ καφζ - γκρίηοσ, με βακιζσ αυλακϊςεισ. Φφλλα βελονοειδι (11 – 16 cm μικοσ και 1 – 1,5
mm πλάτοσ) που γδζρνουν ελαφρϊσ ςτθν υφι. Καρπόσ ξυλϊδθσ, κϊνοσ (μάππουροσ), μικουσ 6cm, αρχικά πράςινοσ αλλά γίνεται
καφζ όταν ωριμάςει και ανοίγει τα καρπικά λζπια για να φανοφν τα ςπζρματα (ςπόροι). πζρμα (ςπόροσ) με
πτερφγιο……………………………………………………………...........………………………………….……….Pinus brutia (άγριοσ πεφκοσ ι πεφκθ θ τραχεία).
Δζντρο φψουσ μζχρι 30m. Στα μεγάλα ςε θλικία δζντρα, θ κόμθ είναι ςαν ομπρζλα και τα κλαδιά γζρνουν προσ τα κάτω. Φλοιόσ
κορμοφ ςκοφρου γκρίηου χρϊματοσ (ςχεδόν μαφροσ), με βακιζσ αυλακϊςεισ. Φφλλα βελονοειδι (6 – 18 cm μικοσ και 1,5 –2 mm
πλάτοσ). Καρπόσ ξυλϊδθσ, κϊνοσ (μάππουροσ), μικουσ 6-8cm, αρχικά πράςινοσ αλλά γίνεται καφζ όταν ωριμάςει και ανοίγει τα
καρπικά λζπια για να φανοφν τα ςπζρματα (ςπόροι). Κάκε καρπικό λζπι του κϊνου ζχει μυτερι προεξοχι ςτθν εξωτερικι του
επιφάνεια…..........................................…..Pinus nigra subsp. pallasiana (πεφκοσ του Τροόδουσ ι πεφκθ μαφρθ υποείδοσ παλλάςια).
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Λεπιοειδι φφλλα: μικρά τριγωνικά φφλλα που
εμφανίηονται κολλθτά πάνω ςτα κλαδιά και
κυμίηουν λζπια ψαριοφ.

Βελονοειδι φφλλα: φφλλα ςτενόμακρα και
ςκλθρά που κυμίηουν βελόνεσ.

ουβλοειδι φφλλα: φφλλα κοντά ςε μικοσ,
ςκλθρά και μυτερά.

Κϊνοσ: ο καρπόσ των κωνοφόρων, ο οποίοσ
ζχει κωνικό ι ωοειδζσ ςχιμα, είναι ξυλϊδθσ
και αποτελείται από πολλά καρπικά λζπια. Τα
καρπικά
λζπια
ανοίγουν
για
να
απελευκερωκοφν τα ςπζρματα που φζρουν
ςτο εςωτερικό τουσ.

Ραγοςτρόβιλοσ: ο κϊνοσ του δζντρου
αόρατοσ, ο οποίοσ ζχει ςαρκϊδθ και ενωμζνα
καρπικά λζπια.
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