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Το έργο με τίτλο “Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου
προτεραιότητας
9560*
στην
Κύπρο”
(JUNIPERCY,
LIFE10
NAT/CY/000717), έχει σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας 9560* των ενδημικών δασών με
είδη Juniperus (γνωστά και ως Αόρατος ή Άρκευθος) που βρίσκονται εντός
του Δικτύου Natura 2000.
χετικά με το έργο
Τα ενδημικά δάση Αοράτου έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) ως οικότοπος προτεραιότητας.
Κατά συνέπεια επιβάλλεται να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα, τα οποία θα
συμβάλουν στην προστασία και αποκατάστασή του.
Το έργο JUNIPERCY είναι το πρώτο έργο LIFE που επικεντρώνεται στη
διατήρηση του οικότοπου στην Κύπρο, και καλύπτει όλες τις θέσεις
που εμφανίζεται ο οικότοπος εντός του Δικτύου Natura 2000 στην
Κυπριακή Δημοκρατία.
Μεταξύ άλλων, στο έργο υλοποιούνται δράσεις και αναπτύσσονται
μεθοδολογίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ξανά στην Κύπρο.
Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον
Ιούνιο του 2015.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό για τις
σημαντικότερες δράσεις και γενικότερα για την πορεία υλοποίησης του
έργου.
Περιοχές Μελέτης
Τα είδη του αόρατου εντοπίζονται σε τρεις περιοχές του Δικτύου
Natura 2000, στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου:
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (Juniperus foetidissima & Juniperus
oxycedrus)
Χερσόνησος Ακάμα (Juniperus phoenicea)
Μαδαρή-Παπούτσα (Juniperus excelsa)
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Προπαρασκευαστικές δράσεις
Σκοπός της υλοποίησης των πέντε προπαρασκευαστικών δράσεων, οι
πλείστες εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, αποτέλεσε η απόκτηση
γνώσεων και εμπειριών που είναι απαραίτητες για την ορθή και
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.
Μεταξύ άλλων, έγινε προσδιορισμός των ορίων εξάπλωσης του
οικότοπου στις περιοχές μελέτης και συλλογή ιστορικών πληροφοριών
μέσα από συνεντεύξεις από παλιούς δασικούς υπαλλήλους και
κάτοικους των γειτονικών περιοχών καθώς και αναζήτηση σχετικών
πληροφοριών στα αρχεία του Τμήματος Δασών. Επιπρόσθετα, έγινε
καταγραφή στοιχείων που αφορούσαν στη σύνθεση, δομή και
οικολογία των δασών αοράτου. Παράλληλα, διερευνήθηκε η θήρευση
των καρπών του J. foetidissima από έντομα-θηρευτές από
εμπειρογνώμονα (εντομολόγο)
με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους.
Η αποτελεσματική διαχείριση
των επισκεπτών και η ανάσχεση
της υποβάθμισης του οικότοπου
από δραστηριότητες αναψυχής
διασφαλίστηκε μέσα από μελέτη
εκτίμησης των επιπτώσεων από
τους επισκέπτες. Επιπλέον,
σημαντικές δράσεις αποτέλεσαν
η
ετοιμασία
Σχεδίων
Παρακολούθησης και Σχεδίων
Διαχείρισης με στόχο την ορθή
και αποτελεσματική εφαρμογή
μέτρων
παρακολούθησης,
διατήρησης και διαχείρισης του
οικότοπου.

Λήψη δείγματοσ αυξητικϊν δακτυλίων από
κορμό Juniperus foetidissima για τον
υπολογιςμό τησ ηλικίασ του δζντρου.

Εντοπιςμόσ του οικότοπου ςτο πεδίο.
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Μέτρα διατήρησης
Κύριος στόχος των εν λόγω δράσεων συνιστά η διατήρηση, προστασία και
βελτίωση του οικότοπου του αόρατου, και κατ’ επέκταση της
βιοποικιλότητας, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων
διατήρησης.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εφαρμογής του έργου,
υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλάμβαναν: απομάκρυνση
της ανταγωνιστικής βλάστησης με ήπιους δασοκομικούς χειρισμούς σε
επιλεγμένες περιοχές, εγκατάσταση υδατοδεξαμενών στον Ακάμα για την
πρόληψη ή/και ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών,
μικρής κλίμακας αναδασώσεις, απομάκρυνση εισβλητικών ειδών και
φύτευση συνοδών ειδών.
Επιπρόσθετες δράσεις διατήρησης, όπως η φύλαξη σπερμάτων σε
τράπεζα σπερμάτων και οι παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών,
αναμένεται ότι θα εφαρμοστούν στα επόμενα στάδια του έργου.

Σφςτημα υδατοδεξαμενϊν ςτον Ακάμα.

Εμπλουτιςμόσ των φυςικϊν πληθυςμϊν
Juniperus oxycedrus με φυτεφςεισ δενδρυλλίων.

Απομάκρυνςη
ανταγωνιςτικοφ
είδουσ του
Juniperus
oxycedrus ςτον
Αμίαντο.
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Ενημέρωση κοινού & διάχυση αποτελεσμάτων του έργου
Μεγάλο μέρος των δράσεων του έργου αφορά στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με την αξία του οικότοπου του
αόρατου και την ανάγκη εφαρμογής μέτρων διατήρησης για την
προστασία του. Απώτερος σκοπός είναι να προωθηθεί η ενεργός
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αλλά και σε επιλεγμένες δράσεις σε σχέση με τη διατήρηση του
οικότοπου του. Οι δραστηριότητες διάχυσης και ενημέρωσης
στοχεύουν στις εξής ομάδες του πληθυσμού: κυβερνητικές αρχές,
τοπικές αρχές, τοπικές κοινωνίες, μαθητές/τριες τοπικών σχολείων και
οικολογικών σχολείων, κέντρα νεότητας, τουρίστες, τουριστικούς
πράκτορες, ξενοδόχους, ΚΟΤ,
την ένωση αγροτουρισμού,
σχετικούς ΜΚΟ και τα ΜΜΕ.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
διοργανώθηκαν συναντήσεις με
τις κοινότητες που γειτνιάζουν με
τις
υπό
μελέτη
περιοχές,
δημιουργήθηκε και προωθήθηκε
ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και Ενημζρωςη κοινοφ και τοπικϊν αρχϊν
δελτία) και κάλυψη από τα ΜΜΕ (Πλάτρεσ).
(εφημερίδες και περιοδικά).
Επιπρόσθετα, η παρουσίαση και
δημοσίευση των αποτελεσμάτων
που προκύπτουν κατά την
υλοποίηση του έργου γίνεται
συστηματικά στον ιστότοπο που
δημιουργήθηκε για το σκοπό
αυτό (www.junipercy.org.cy).

Ενημζρωςη τοπικϊν αρχϊν (Λαγουδερά).
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Το έργο παρουσιάστηκε επίσης σε σημαντικές επιστημονικές
συναντήσεις, όπως το 6ο Συνέδριο Οικολογίας στην Αθήνα. Κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου αναρτήθηκε ανακοίνωση (poster) στο οποίο
παρουσιάστηκαν ο σκοπός, οι στόχοι και τα αποτελέσματα των
δράσεων που είχαν υλοποιηθεί μέχρι τότε.
Σημαντική δράση αποτέλεσε η εκστρατεία περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, στα πλαίσια της οποίας παράχθηκε εκπαιδευτικό υλικό
που αφορούσε στον οικότοπο του αόρατου και γενικότερα στις
περιοχές Natura 2000. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκε και
δράσεις του εφαρμόστηκαν σε μονοήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι που
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πεδουλά. Με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το
εκπαιδευτικό υλικό θα ενσωματωθεί από τη σχολική χρονιά 20132014 στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.

Παρουςίαςη Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ ςτο
ΚΠΕ Πεδουλά.
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6 Συνζδριο Οικολογίασ, Αθήνα 2013.
Εφαρμογή δραςτηριοτήτων περιβαλλοντικήσ
εκπαίδευςησ ςτο Τροόδοσ με επίκεντρο τον
οικότοπο του αόρατου και τισ δράςεισ του
ζργου.
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Δικτύωση με άλλα προγράμματα
Για την εξασφάλιση της επιτυχίας του έργου κρίθηκε σημαντική η
άντληση γνώσεων και εμπειριών που έχουν συσσωρευθεί μέσα από
άλλα έργα που επικεντρώθηκαν σε συναφή αντικείμενα, όπως το
πρόγραμμα JUNICOAST «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Κέδρων» στην
Κρήτη, JUNIPERUS TENERIFE «Αποκατάσταση των Juniperus spp.
της Τενερίφης» στην Ισπανία και το πρόγραμμα ENSCONET
“European Native Seed Conservation Network”, που ασχολείται με τη
συλλογή και διατήρηση σπερμάτων.

Εργαςτήρι προγράμματοσ ENSCONET
(Cambridge).

Επίςκεψη ομάδασ του προγράμματοσ
JUNICOAST ςτο Τροόδοσ

Παρουςίαςη προγράμματοσ JUNIPERUS
TENERIFE από εκπρόςωπο του
προγράμματοσ

Επίςκεψη ςτην Κρήτη, ςτο πρόγραμμα
JUNICOAST.

8

Το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα ευρύ Ευρωπαϊκό
Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για
είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.
Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την
μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και
απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Το πρόγραμμα LIFE / LIFE+ αποτελεί το εργαλείο
της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται
με την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. για το
περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.junipercy.org.cy

