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Εισαγωγή 

Κεντρικός σκοπός του έργου µε τίτλο “Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
του οικοτόπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο”, είναι η βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας 9560* των 
ενδηµικών δασών µε Juniperus spp. (γνωστός και ως Αόρατος ή Άρκευθος) 

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 
2015. Έχει συνολικό προϋπολογισµό €1.183.922, εκ των οποίων το 74,99% 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). 

Στόχοι του έργου 

Στους στόχους του έργου 
περιλαµβάνονται: 

α) Η συµβολή στην κατάκτηση και 
διάχυση δεδοµένων και γνώσεων 
για την προστασία, αποκατάσταση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των δασών µε Juniperus spp. 
στην Κύπρο. 

β) Η κατανόηση, ποσοτικοποίηση 
και µείωση των ανθρωπογενών 
απειλών, που συµβάλλουν στη 
µακροπρόθεσµη υποβάθµιση του 
οικοτόπου. 

γ) Ο σχεδιασµός και υλοποίηση 
δράσεων για την προστασία και 
µακροπρόθεσµη αποκατάσταση 
του οικοτόπου. 

δ) Η παροχή υποστήριξης για τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης των περιοχών Natura 
2000, µέσα από τη συµµετοχή 
των ενδιαφεροµένων φορέων.  

Juniperus oxycedrus, αρσενικά άνθη 
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Περιοχές Ενδηµικών ∆ασών µε είδη Juniperus 

Τα ενδηµικά δάση µε 
Juniperus spp. 
Συνιστούν οικότοπο 
προτεραιότητας της 
Οδηγίας των 
Οικοτόπων 
(κωδικός: 9560*). 
Στην ελεύθερη 
Κύπρο, αυτός ο 
τύπος οικότοπου 
απαντά στις περιοχές 
Τροόδους, Μαδαρής 
και Ακάµα.   

Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους 

Το Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους (Ε.∆.Π.Τ.) βρίσκεται στο κέντρο του 
ορεινού όγκου του Τροόδους, το οποίο εκτείνεται από τα βορειοδυτικά προς 
τα νοτιοανατολικά της Κύπρου.  

Αποτελεί προστατευόµενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 και σχεδόν το 
σύνολό της συνιστά κρατικό δάσος, το οποίο προστατεύεται από την Εθνική 
∆ασική Νοµοθεσία. 

Η περιοχή έχει επιλεγεί για την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης και 
διατήρησης στα δάση µε Juniperus foetidissima και Juniperus οxycedrus. Η 
περιοχή µε Juniperus foetidissima καταλαµβάνει το 1,09% της συνολικής 
έκτασης του Ε.∆.Π.Τ., ενώ πρόσφατα χαρτογραφήθηκε µια µικρή συστάδα 
µε Juniperus oxycedrus. 

Μαδαρή – Παπούτσα  

Η περιοχή Μαδαρής–Παπούτσας περιλαµβάνεται στο δίκτυο 
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 και η µεγαλύτερη έκτασή της 
συνιστά κρατική δασική γη, που διαχειρίζεται από το Τµήµα ∆ασών. 

Η περιοχή επιλέγηκε για την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης και διατήρησης 
στα δάση µε Juniperus excelsa.  
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Χερσόνησος Ακάµα 

Η χερσόνησος του Ακάµα βρίσκεται στο δυτικότερο τµήµα της Κύπρου και 
προστατεύεται ως περιοχή προστασίας Natura 2000. Η περιοχή µελέτης 
περιλαµβάνει δασικές περιοχές της χερσονήσου. 

Η περιοχή έχει επιλεγεί για την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης και 
διατήρησης στα δάση µε Juniperus phoenicea, τα οποία εντοπίστηκαν και 
χαρτογραφήθηκαν πρόσφατα.  

Η εξάπλωση του οικοτόπου τα παλαιότερα χρόνια ήταν εκτενέστερη και 
σταδιακά περιορίστηκε, ως αποτέλεσµα της παράνοµης ξύλευσης για 
χρήση του ξύλου στην κατασκευή στεγών. 

Πληροφορίες για τα είδη Juniperus που απαντούν στην Κύπρο 

Το γένος Juniperus απαντά σε θαµνώδη και δενδρώδη µορφή και ανήκει στην 
οικογένεια Cupressaceae. Στην Κύπρο απαντούν 4 είδη: J. oxycedrus, J. 
phoenicea, J. foetidissima και J. excelsα. 

Ο οικότοπος 9560* αποτελείται από είδη αόρατου που περιορίζονται εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται σε δενδρώδη µορφή. 

Juniperus oxycedrus 

Αειθαλής, δίοικος θάµνος ή δέντρο, 
ύψους µέχρι 8m. Ανθίζει από τον 
Απρίλιο µέχρι τον Μάιο. ∆ιακρίνεται 
από τα άλλα τρία είδη από τα φύλλα 
του που είναι σχεδόν ακιδωτά-
βελονοειδή, τοποθετηµένα σε κυκλική 
διάταξη ανά τρεις σπονδύλους.  

Το είδος ευδοκιµεί σε βραχώδεις 
βουνοπλαγιές, σε πολύ ψηλά υψόµετρα 
(1000-1700m) σε πευκοδάση 
(Τρίπυλος, Πρόδροµος, Τρόοδος, 
Πλατάνια). 

Juniperus oxycedrus 
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Juniperus phoenicea 

Αειθαλής, µόνοικος ή δίοικος θάµνος ή 
δέντρο ύψους µέχρι 10m. Ανθίζει από 
τον Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο. Τα 
φύλλα είναι αντίθετα, λεπιοειδή, πολύ 
µικρά. 

Απαντά σε υψόµετρο 0-500m, στις 
παραλιακές ζώνες Ακάµα, Ακρωτηρίου, 
Κορµακίτη, Ακρωτηρίου Γκρέκο, 
Σαλαµίνας και Καρπασίας. 

Juniperus foetidissima 

Αειθαλές, µόνοικο ή δίοικο δέντρο 
ύψους µέχρι 15-20m. Ανθίζει από 
τον ∆εκέµβριο µέχρι τον Ιούνιο. Τα 
φύλλα του είναι αντίθετα, 
λεπιοειδή, πολύ µικρά.  

Η εξάπλωση του περιορίζεται στην 
περιοχή Τροόδους (Πρόδροµος, 
Κρύος Ποταµός, Χιονίστρα, 
Αλµυρολίβαδο, Καννούρες κ.α.) 
σε υψόµετρο 1400-1950m. 

Juniperus excelsa 

Αειθαλές, µόνοικο ή δίοικο δέντρο 
ύψους µέχρι 20m. Μοιάζει πολύ µε 
τον J. foetidissima, από τον οποίο 
δύσκολα διακρίνεται. Ανθίζει από 
τον ∆εκέµβριο µέχρι τον Ιούνιο. Η 
εξάπλωση του περιορίζεται στις 
περιοχές Μαδαρής και Παπούτσας 
σε υψόµετρο 1200-1650m.  

Αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο της 
Χλωρίδας της Κύπρου ως Εγγύς 
Απειλούµενο.   

Juniperus phoenicea 

 

Juniperus foetidissima 

 
Juniperus excelsa 
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Προβλήµατα και Απειλές για τον οικότοπο των Ενδηµικών ∆ασών µε Juniperus spp.  

Περιορισµένη φυσική αναγέννηση 

Η φυσική αναγέννηση του γένους 
περιορίζεται από παράγοντες, όπως 
η αργή ανάπτυξη, η χαµηλή 
ζωτικότητα σπόρων, η δυσκολία στη 
φύτρωση και η µη ισορροπηµένη 
αναλογία θηλυκών και αρσενικών 
ατόµων. 

Πυρκαγιές 

Ο κίνδυνος πυρκαγιών σε όλες τις 
περιοχές είναι αυξηµένος, ιδιαίτερα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, 
εξαιτίας της συσσωρευµένης ξηρής 
βιοµάζας. Πυρκαγιές επίσης, 
προκύπτουν από δραστηριότητες 
των κατοίκων στα γειτονικά χωριά. 
 
Η επίδραση των πυρκαγιών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική για τον οικότοπο 
9560*, αφού τα είδη που τον 
αποτελούν δε φαίνεται να έχουν 
αναπτύξει µηχανισµούς µεταπυρικής 
αναγέννησης.  

Κατακερµατισµός 
Ο τύπος οικοτόπου 9560* στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από ψηλό 
κατακερµατισµό, αφού ανάµεσα στα σηµεία του οικότοπου 9560* 
παρατηρούνται άλλοι τύποι οικοτόπων.  

Ο κατακερµατισµός εικάζεται ότι επηρεάζει την αποτελεσµατική ροή 
γονιδίων ανάµεσα στα άτοµα. Επίσης, η κατανοµή και αποµόνωση του 
οικοτόπου είναι πιθανό να έχει οδηγήσει στη µείωση της γενετικής ευελιξίας 
των ειδών που τον αποτελούν, η οποία µε τη σειρά της περιορίζει τις 
δυνατότητες προσαρµογής των ειδών αυτών σε περιβαλλοντικές µεταβολές 
(π.χ. κλιµατική αλλαγή). 

Νεκρό ιστάµενο δέντρο 
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∆ραστηριότητες αναψυχής 

Οι περιοχές µελέτης αποτελούν πόλο έλξης για αναψυχή και υπαίθριες 
δραστηριότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν: πεζοπορία, (παράνοµο) 
κάµπινγκ, σκι, ράλι και σαφάρι. 

Κλιµατική Αλλαγή 

Η Κλιµατική Αλλαγή είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο, το οποίο έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα τους επιστήµονες. Αποτελέσµατα έρευνας έχουν 
δείξει, ότι η θερµοκρασία στην Κύπρο την τελευταία τριακονταετία του 
αιώνα αναµένεται ότι θα αυξηθεί 3,5 έως 4,3 οC. 

Η αλλαγή αυτή αναµένεται να συµβάλει στην ελαχιστοποίηση της 
επιβίωσης νέων φυταρίων, στη διάβρωση του εδάφους, στην αλλαγή των 
συνθηκών βλάστησης, κ.λ.π. 

Σκόνη 

Η χρήση οχηµάτων στην περιοχή του Ακάµα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 
µήνες, δηµιουργεί τεράστιες ποσότητες σκόνης, η οποία καλύπτει τη 
βλάστηση καταστέλλοντας πολλές βιολογικές λειτουργίες.  

                               Ανθρώπινες δραστηριότητες 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Το ∆ίκτυο NATURA 2000 είναι 
ένα ευρύ Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
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. 

Συνεργαζόµενοι φορείς: 

Τµήµα ∆ασών, Υπουργείο 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Τµήµα Περιβάλλοντος, 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.junipercy.org.cy 


