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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί συμμετέχοντες, συνάδελφοι, μέλη και φίλοι,
Η ποιοτική αναβάθμιση της δασολογικής επιστήμης, η ανάπτυξη στρατηγικών και
πρακτικών αειφόρου διαχείρισης και προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, αλλά και η
ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στο κυπριακό κοινό είναι από τις
σημαντικότερες προσπάθειες και δραστηριότητες της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων
(ΠΕΔ), από την ίδρυση της πριν 30 χρόνια.
Η διοργάνωση της «2ης Δασολογικής Ημερίδας: Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των
δασών» αποτελεί συνέχεια της διεξαγωγής της «1ης Δασολογικής Ημερίδας - Η δασολογική
έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον» (2017) και των προσπαθειών της ΠΕΔ για
την υιοθέτηση της Δασολογικής Ημερίδας, ως θεσμό και βήμα προβολής των
αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών με θέμα την δασολογική επιστήμη στο νησί. Η
καθιέρωση του θεσμού της διεξαγωγής της Δασολογικής Ημερίδας, σε τακτό χρονικό
πλαίσιο, θα αποτελέσει τη βάση για την προβολή, ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της
δασολογικής επιστήμης στο νησί, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσει το ρόλο της δασολογικής
έρευνας στην ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.
Μέσα από την διεξαγωγή Δασολογικής Ημερίδας, με θέμα το κυπριακό δάσος και την
κυπριακή φύση, επικαιροποιημένα αποτελέσματα και γνώση κοινοποιούνται σε
επιστημονικές ομάδες που ασχολούνται με τη διαχείριση και προστασία του δασικού
περιβάλλοντος, αλλά και σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και ευαισθησία. Η ανάγκη και σημασία της επικαιροποίησης
της γνώσης σε θέματα της δασικής επιστήμης τονίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη κατά τη
Διεθνή Μέρα Δασών 2019. Με σλόγκαν «Δάσος και Εκπαίδευση», τα Ηνωμένα Έθνη
αναγνωρίζουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που
ασχολείται με θέματα διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασών, όσο και για
ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινωνίας για τα οφέλη που το δάσος προσφέρει.
Η «2η Δασολογική Ημερίδα: Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών», χαρακτηρίζεται
από τη σφαιρική παρουσίαση των πεδίων δράσης της δασολογικής επιστήμης, μέσα από το
φάσμα 25 ερευνητικών εργασιών (βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας) από γνωστικά
αντικείμενα, όπως: οικολογίας, δασοκομίας, γενετικής, φυσιολογία, διαχείρισης και
διατήρησης πανίδας, διατήρησης της βιοποικιλότητας αξιόλογων ειδών χλωρίδας,
διαχείρισης και διατήρησης οικοτόπων, και άλλων κλάδων της σύνθετης δασολογικής
επιστήμης. Η ΠΕΔ, στοχεύοντας στην καταλυτική επίδραση της 2ης Δασολογικής Ημερίδας
πέρα από το χώρο των αιθουσών διεξαγωγής της, ετοίμασε σε συνεργασία με τους
συμμετέχοντες σε αυτή, το παρόν βιβλίο πρακτικών. Η παρουσίαση των περιλήψεων των
εργασιών που παρουσιάστηκαν στην 2η Δασολογική Ημερίδα, στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, στοχεύει στη μετάδοση των επιστημονικών αποτελεσμάτων που
σχετίζονται με την κυπριακή φύση και το κυπριακό δάσος, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
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Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας για ενίσχυση της δασολογικής
έρευνας στο νησί, καθώς και νέες συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.
Η ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης της γνώσης γύρω από την δασολογική επιστήμη,
βασίζεται στην παραδοχή ότι δεν είναι επιστήμη στεγανών, αλλά χαρακτηρίζεται από
δυναμική εξέλιξης και εκσυγχρονισμού, βασιζόμενη πάντα στην κεντρική έννοια του
συστήματος αξιών της δασοπονίας. Είναι ακριβώς αυτές οι αξίες της δασοπονίας που
διατυπώθηκαν πριν από τρεις αιώνες και σηματοδότησαν την έναρξη της οργανωμένης
διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, που δεν είναι άλλη από την αρχή της αειφορίας.
Από τον αρχικό προσανατολισμό της αειφορίας των καρπώσεων της ξυλοπαραγωγής,
φτάσαμε σήμερα στη σύγχρονη αντίληψη που θεωρεί την ανάγκη εφαρμογής της αρχής
αειφορία στο σύνολο των δασικών λειτουργιών.
Για να γίνει όμως πράξη η αειφορία και να μπορέσει ένα δασικό οικοσύστημα να
λειτουργήσει προσφέροντας υπηρεσίες και αγαθά στην κοινωνία, χρειάζεται να
λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί διοίκησης και διαχείρισης των δασών, αλλά ταυτόχρονα
να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η ιδιωτική δασοπονία (σύμβουλοι και εργολάβοι) στη
βάση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. Είναι σημαντική η ύπαρξη των δομών
αυτών, καθώς ο στόχος της αειφορίας είναι από τη φύση του μακροπρόθεσμος και η
επίτευξή του προϋποθέτει διαρκή προσαρμογή της διαχείρισης ενός δάσους σε νέα
δεδομένα. Σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη της αειφορίας και της διατήρησης των
πολλαπλών αξιών των δασικών οικοσυστημάτων είναι τα αποτελέσματα, οι εξειδικευμένες
γνώσεις και η προστιθέμενη αξία, ως αποτελέσματα έρευνας και τον πειραματισμού.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχή
υλοποίηση της Ημερίδας. Πολύτιμη είναι η στήριξη που είχαμε ως ΠΕΔ από το Εθνικό
Αγροτικό Δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη CYTA. Τέλος, θα ήταν
παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που ανέλαβαν, εθελοντικά,
οργανωτικές ευθύνες και καθήκοντα για την επιτυχή υλοποίηση της Ημερίδας. Η
συνεισφορά όλων των πιο πάνω ήταν καταλυτική για να μην χρειαστεί να γίνουν
«εκπτώσεις» στην ποιοτική και άρτια διεξαγωγή της Ημερίδας αυτής.
Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, Ph.D.

Λευκωσία, Νοέμβριος 2019

Πρόεδρος ΠΕΔ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Γιολάντα Βαλασσοπούλου
Επικεφαλής Ομάδας Πολιτικής Ανάλυσης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ,
Yolanda.VALASSOPOULOU@ec.europa.eu

Η ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών
του πλανήτη καθίσταται, πλέον, ανησυχητικά σαφής: Τον Οκτώβριο του 2019, η Φινλανδική
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι η αποψίλωση των δασών προχωρεί με
ανησυχητικούς ρυθμούς και απαιτείται, επειγόντως, να αναληφθεί δράση για να σταματήσει
αυτό.
Μεταξύ του 1990 και του 2016, χάθηκαν 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών –
έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 800 γήπεδα ποδοσφαίρου κάθε ώρα. Οι κύριοι
παράγοντες της αποψίλωσης είναι η ζήτησα για τρόφιμα, ζωοτροφές, βιοκαύσιμα, ξυλεία και
άλλα βασικά προϊόντα.
Στις 23 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια καινούργια «Ανακοίνωση» με
θέμα την Εντατικοποίηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την
αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Στο κείμενο αυτό, το θέμα της προστασίας των
δασών συνδέεται άμεσα με αυτό της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η Επιτροπή
θέτει ένα νέο πλαίσιο δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών – τα
οποία φιλοξενούν το 80% της βιοποικιλότητας της ξηράς. Τα δάση είναι η πηγή βιοπορισμού
περίπου του ενός τετάρτου του παγκόσμιου πληθυσμού και είναι ζωτικής σημασίας για τη
μάχη της διεθνούς κοινότητας κατά της κλιματικής αλλαγής.
Στην Ανακοίνωση λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι οικονομικές πτυχές της διαχείρισης των
δασών: τα δάση έναν πολλά υποσχόμενο «πράσινο» τομέα οικονομικής δραστηριότητα, με
τη δυνατότητα δημιουργίας μεταξύ 10 και 16 εκατομμυρίων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
παγκοσμίως. Από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς, τα δάση στηρίζουν τα μέσα
βιοπορισμού του 25% του παγκόσμιου πληθυσμού και ενσαρκώνουν αναντικατάστατες
πολιτιστικές, κοινωνικές και πνευματικές αξίες.
Η σχέση της προστασίας των δασών με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ
στενή. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών
είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής, και γι' αυτόν τον λόγο η προστασία
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των δασών αποτελεί σημαντικό μέρος της ευθύνης μας να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού.
Η καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Προεδρία της Ursula von der Leyen, έχει θέσει
την κλιματική αλλαγή και την βιοποικιλότητα μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Η Επιτροπή
φιλοδοξεί να επιτύχει τη σύναψη μιας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που θα έχει ως
αποτέλεσμα να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και να αντιμετωπισθεί
η απώλεια της βιοποικιλότητας. Αυτό θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την νομική
κατοχύρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050, την προσπάθεια για την
απεξάρτηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές, και τη
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες – τομείς όπου η Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο.
Όσον αφορά στα δάση, το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια νέα Στρατηγική για τα
Δάση, για την περίοδο 2014-2020. Το 2018, μια έρευνα έδειξε ότι, σε γενικές γραμμές, οι
στόχοι της Στρατηγικής όσον αφορά την ενθάρρυνση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών,
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς, επιτυγχάνονται.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάση καλύπτουν περίπου το 43% της επιφάνειάς της, και
αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές ανανεώσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ευρώπης.
Αν λάβουμε υπόψη και το ποσοστό του εδάφους που χρησιμοποιείται για τη γεωργία, τότε
το συνολικό ποσοστό ανεβαίνει στο 70%. Όμως, σύμφωνα με την Έκθεση για την Κατάσταση
του Περιβάλλοντος, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος το 2015, η
μεγάλη πλειοψηφία των δασικών οικοσυστημάτων δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στηρίζει οικονομικά τις αγροτικές περιοχές – τα Κράτη Μέλη της
ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να χρηματοδοτήσουν μέτρα για τα δάση από τα εθνικά τους
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος αυτών των μέτρων είναι να προστατευθούν τα
δάση με το να γίνουν πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, και να στηριχθούν οι επενδύσεις,
η καινοτομία και η εκπαίδευση που θα είναι προς όφελος της αγροτικής οικονομίας.
Η προσπάθεια για την χρήση, όλο και περισσότερο, καθαρών τεχνολογιών, σημαίνει ότι η
έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο. Παρουσιάζοντας το
σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
πρότεινε την αύξηση των κονδυλίων για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία,
διαθέτοντας 114.8 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτόν τον τομέα.
Ένα νέο Πρόγραμμα, το Ορίζων Ευρώπη, θα αντικαταστήσει το Ορίζων 2020. Η Επιτροπή έχει
προτείνει το πρόγραμμα αυτό να διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 97.9 δισεκατομμυρίων. Το
Πρόγραμμα θα στηρίξει τις πολιτικές της ΕΕ όπως τη μετάβαση σε μια οικονομία με μειωμένη
χρήση άνθρακα, την προστασία του περιβάλλοντος, και για δράσεις για το κλίμα. Η Επιτροπή
πρότεινε, επίσης, να διατεθούν 5.4 δισεκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα LIFE, δηλαδή το
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ: Η
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Θεσσαλονίκη, GR54124,
aravanop@for.auth.gr

Η έλευση της κλιματικής αλλαγής και η ταχεία μετατροπή του φαινομένου από κλιματική
αλλαγή σε επικείμενη κλιματική κρίση, έχουν ενισχύσει τις απόψεις στη διεθνή επιστημονική
κοινότητα σχετικά με την αδήριτη ανάγκη άμεσης και στενής σύνδεσης της έρευνας με τη
διαχείριση των δασών και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών. Λόγω της επιτάσεων των
χρονικών εξελίξεων στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της υφιστάμενης πίεσης επί του
φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρωπογενών επιδράσεων, σημαντική είναι και η μείωση
του χρόνου μεταξύ της απόκτησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της μεταφοράς τους
στη δασική πράξη. Τα παραπάνω ωστόσο, είναι μεταβολές έντασης και βαθμού,
εντασσόμενα όμως στο υφιστάμενο και γνωστό πλαίσιο σχέσεων έρευνας και εφαρμογής.
Υπάρχει ωστόσο μια αναπτυσσόμενη προσέγγιση διεθνώς, η οποία βρίσκεται εν πολλοίς
εκτός του τυπικού πλαισίου αναφοράς. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δεν θα πρέπει να
εστιάζουμε τόσο (ή μόνο) στην αποφυγή καταστροφών στα φυσικά μας οικοσυστήματα,
αλλά να δεχθούμε ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν καταστροφές (και μεγάλες), οπότε το
διακύβευμα είναι να μελετήσουμε την αντίδραση του οικοσυστήματος και τη δυνατότητα
του να επανέλθει. Ή καλύτερα τη δυνατότητα επαναφοράς του λεγόμενου κοινωνικοοικολογικού συστήματος που περιλαμβάνει εκτός από τους οργανωμένους φυσικούς πόρους
μιας περιοχής αναφοράς και τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς κοινωνικές και οικονομικές
διεργασίες. Αυτή η μεταβολή στην επιστημονική προσέγγιση είναι θεμελιώδης και αποτελεί
ουσιαστικά μια αλλαγή ή μετατόπιση παραδείγματος. Αυτή η μεταβολή πρακτικά
υλοποιείται με τη μελέτη της ανάπαλσης (resilience) του οικοσυστήματος, η οποία ορίζεται
ως η ικανότητα ενός οικοσυστήματος να απορροφά διαταραχές και να αναδιοργανώνεται
ενώ υφίσταται αλλαγές, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί την ίδια λειτουργία και ανάδραση
παρέχοντας τις ίδιες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα
κύρια στοιχεία της εφαρμογής της θεωρίας της ανάπαλσης στα δασικά οικοσυστήματα, η
τρέχουσα έρευνα στον τομέα αυτό και οι προκύπτουσες προσεγγίσεις σε σχέση με την
καλλιέργεια, την διαχείριση και την προστασία των δασών.
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Η ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Γαβριήλ Ξανθόπουλος
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων,

gxnrtc@fria.gr

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης διαχείρισης
των δασών αλλά και της πολιτικής προστασίας σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου και
κυρίως σε περιοχές με Μεσογειακό κλίμα. Η μελέτη των στατιστικών δεδομένων δείχνει ότι
το πρόβλημα συνεχώς χειροτερεύει, και ότι ενώ οι τεχνολογικές λύσεις, η δασοπυροσβεστική
ισχύς και οι αντίστοιχες δαπάνες αυξάνονται, οι ετησίως καιόμενες εκτάσεις, οι καταστροφές
αλλά ακόμη και οι θάνατοι παρουσιάζουν επίσης αυξητικές τάσεις. Οι τάσεις αυτές
αποτυπώνονται χαρακτηριστικό στις ΗΠΑ (Σχήμα 1) όπου η διαχείριση των δασικών
πυρκαγιών έχει φθάσει να απορροφά τον μισό προϋπολογισμό της Δασικής Υπηρεσίας.

Σχήμα 1: Εξέλιξη του αριθμού των δασικών πυρκαγιών, της ετησίως καείσας έκτασης και του κόστους
καταστολής στις ΗΠΑ κατά την περίοδο 1985-2018, με γραμμές τάσης (Πηγή δεδομένων: Εθνικό
Διαφορεϊκό Κέντρο Πυρκαγιών).
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Η προφανής λύση στα μάτια των μη ενημερωμένων πολιτών, καθοδηγούμενη από την
ανασφάλεια που προκαλούν οι πυρκαγιές και την εμπεδωμένη κατά τις τελευταίες δεκαετίες
κυριαρχούσα αντίληψη, είναι ότι χρειάζεται ακόμη αποτελεσματικότερη καταστολή, με
περισσότερα μέσα και προσωπικό. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται, στα περισσότερα μέρη
του κόσμου, οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις (πολιτικοί, επικεφαλής φορέων, κλπ.)
καθοδηγούμενοι από την ανάγκη να αποσοβηθούν τυχόν καταστροφές στο άμεσο μέλλον,
αλλά και από την πίεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο,
επιμένοντας χωρίς διορθώσεις σε μια πολιτική συνεχούς ενίσχυσης της δασοπυρόσβεσης,
βιώνουμε ξανά και ξανά όλο και μεγαλύτερες καταστροφές, ψάχνοντας να βρούμε μία
εξήγηση για τους λόγους που οδηγούν σε αυτό. Και όμως, η δασική έρευνα, ιδίως εκείνη που
επικεντρώνεται στις δασικές πυρκαγιές, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει μελετήσει το
πρόβλημα, έχει αναλύσει τα στοιχεία και έχει αναδείξει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η
μονόπλευρη έμφαση στην καταστολή. Το σημαντικότερο, έχει αναδείξει και αναλύσει τους
επί μέρους παράγοντες και τον τρόπο που συμβάλουν στην επιδείνωση του προβλήματος,
και σήμερα προτείνει λύσεις προς την κατεύθυνση μια ολοκληρωμένης διαχείρισης των
δασικών πυρκαγιών που όμως απαιτούν περαιτέρω έρευνα, εξειδίκευση και στενή
συνεργασία ερευνητών και επιχειρησιακών φορέων για να εφαρμοστεί.
Έτσι, για παράδειγμα, η δασική έρευνα έχει αναδείξει τις σημαντικές αλλαγές που θα
επιφέρει η κλιματική μεταβολή στα δασικά οικοσυστήματα καθώς προβλέπεται ότι θα
μεταβληθούν τα δασοόρια, οι βιοκλιματικές ζώνες, οι τύποι βλάστησης, η σύνθεση των
δασικών ειδών και η βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα, κλπ. Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν
μέσα από διάφορες φυσικές διεργασίες ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι δασικές
πυρκαγιές. Η συστηματική εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών σε δασικά
οικοσυστήματα που εθεωρούντο προ μερικών δεκαετιών ως ασφαλή (π.χ. Νορβηγία,
Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, κλπ.) είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Η έρευνα των
δασικών πυρκαγιών προσπαθεί να εξειδικεύσει τις γενικότερες προβλέψεις για τις μεταβολές
στα δασικά οικοσυστήματα ώστε να προτείνει τις κατάλληλες πολιτικές πρόληψης και τις
καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Ένα άλλο όμως, ακόμη σημαντικότερο και πιο άμεσα υπαρκτό πρόβλημα που σχετίζεται με
τη χειροτέρευση των δασικών πυρκαγιών είναι η διαχείριση και αξιοποίηση του αγροδασικού
χώρου από έναν αγροτικό πληθυσμό που συρρικνώνεται αριθμητικά (Σχήμα 2) και γερνάει,
ενώ αντιμετωπίζει μείωση εισοδήματος και λιγότερους βαθμούς ελευθερίας στην
προσπάθειά του να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Η έρευνα έχει δείξει ότι η συσσώρευση βιομάζας, και η αυξανόμενη οριζόντια και κάθετη
συνέχειά της, λόγω της μη αξιοποίησής της, αποτελούν μια από τις βασικές αιτίες για τις
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Γενικότερα, κατά τα τελευταία έτη
έχουν παρουσιαστεί σημαντικότατες έρευνες για αυτές τις πυρκαγιές, αλλά η
πολυπλοκότητα του προβλήματος και οι διαφορετικές πτυχές του στα διάφορα
οικοσυστήματα δεν προσφέρονται για απλοϊκές λύσεις γενικής εφαρμογής (π.χ. πυρκαγιές
σε Αμαζόνιο, Ινδονησία, Σιβηρία, Καναδά, Καλιφόρνια, κλπ.). Οι ερευνητικές προσπάθειες
πρέπει να συνεχιστούν.
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Σχήμα 2: Εξέλιξη του αγροτικού πληθυσμού ως ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού σε οκτώ χώρες της
περιοχής (Πηγή: Index Mundi).

Οι τρόποι διαχείρισης των δασών και του αγροδασικού χώρου γενικότερα, τόσο στο πλαίσιο
της μείωσης της καύσιμης ύλης όσο και της γενικότερης διαχείρισης (π.χ. απολαβή λήμματος,
δομή συστάδων, δημιουργία μωσαϊκού βλάστησης, βόσκηση, κλπ.), η ανάλυση του κινδύνου
πυρκαγιάς όσον αφορά τα αίτια, τον χώρο και τον χρόνο και η εκπόνηση ολοκληρωμένων
πολιτικών για τη μακροχρόνια μείωσή του, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πρόληψης και
καταστολής, οι μέθοδοι αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά (αξιολόγηση της ανάγκης για
παρεμβάσεις (π.χ. προστασία του εδάφους), ερωτήματα για την αναδάσωση
(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος, της γενετικής των ειδών, των τεχνικών
φύτευσης κλπ.), η αξιολόγηση του κόστους και η εξεύρεση βέλτιστων λύσεων είναι μερικά
μόνο από τα σημαντικά θέματα όπου η δασική έρευνα καλείται να προσφέρει τα φώτα της.
Το κόστος της είναι πολύ μικρότερο από το κόστος τυχόν αποτυχημένων πολιτικών και η
προσφορά της μπορεί να είναι τεράστια αρκεί να εξασφαλίζεται ορθή, στοχευμένη
χρηματοδότησή της, συνεργασία επιχειρησιακών και ερευνητικών φορέων και διάθεση
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τόσο από τους φορείς εφαρμογής όσο και τους πολιτικούς
προϊσταμένους.
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Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς για την πτηνοπανίδα: Εργαλείο λήψης αποφάσεων – Η
περίπτωση της Κύπρου
Πανίκος Παναγίδης
Λειτουργός Γραφείου Διαχείρισης ΖΕΠ, Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, panayides.gf@cytanet.com.cy

Οι Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (ΕΤΑ) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο λήψεως αποφάσεων,
αφού στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγία για τους Οικοτόπους
92/43/EOK και Οδηγία για τη διατήρηση των Αγρίων Πτηνών 2009/147/EK) είναι η διατήρηση
και/ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό
καθεστώς διατήρησης. Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), οι οποίες είναι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που έχουν
κηρυχθεί για την πτηνοπανίδα, πρέπει να προσδιοριστεί το επίπεδο στο οποίο πρέπει να
βρίσκεται ο πληθυσμός ενός είδους χαρακτηρισμού, για να θεωρείται ότι βρίσκεται σε
ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό του πληθυσμού αποτελεί την Ευνοϊκή Τιμή
Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRVs).
Η μεθοδολογία για καθορισμό των ΕΤΑ στην Κύπρο βασίστηκε στην πρακτική που
υιοθετήθηκε και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Καθοριστικός παράγοντας για την
επιλογή της μεθόδου ήταν η διαθεσιμότητα στοιχείων καθώς και το υπό αναφορά είδος. Για
τον προσδιορισμό ΕΤΑ στην Κύπρο έχουν παρθεί και έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία από
καταγραφές της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας, καταγραφές του Πτηνολογικού Συνδέσμου
Κύπρου, στοιχεία και δεδομένα από δημοσιευμένες μελέτες και αναφορές, καθώς και
στοιχεία από την τελευταία αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ για το Άρθρο 12
της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που κάλυψε την περίοδο 2008-2012.
Ουσιαστικά, για τον καθορισμό των ΕΤΑ στην Κύπρο, αναλόγως των διαθέσιμων στοιχείων
(πρόσφατων και ιστορικών) καθώς και άλλων στοιχείων του πληθυσμού ενός είδους όπως
αναπαραγωγική επιτυχία και θνησιμότητα, αλλά και του υπό αναφορά είδους που
εξετάστηκε, υπολογίστηκε η βέλτιστη τιμή πληθυσμού αρχικά σε επίπεδο Κύπρου και μετά
ανά περιοχή ΖΕΠ. Οι τιμές αυτές υπολογίστηκαν με διάφορες μεθόδους ανάλογα με την
οικολογία του είδους. Συγκεκριμένα:
α) με τη μέθοδο βιοτόπου (Habitat method), όπου λαμβάνεται υπόψη ο διαθέσιμος
βιότοπος σε μια συγκεκριμένη περιοχή που θεωρείται κατάλληλη για το είδος και
υπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, βάσει της γνώσης για την πυκνότητα του
αναπαραγωγικού πληθυσμού. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για είδη που έχουν ευρεία
κατανομή και είναι σχετικά κοινά.
β) με τη μέθοδο ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμού (Population Viability Analysis, PVA),
όπου υπολογίζεται η πιθανότητα εξαφάνισης ενός είδους ή ενός πληθυσμού του είδους
σε ένα προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η
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αναπαραγωγική βιολογία ενός είδους, η δημογραφία του πληθυσμού, ποσοστά
θνησιμότητας και άλλα στοιχεία, όπου υπολογίζεται το ύψος του πληθυσμού που θα
παρέχει στο είδος αποδεκτά χαμηλή πιθανότητα εξαφάνισης κατά τη δεδομένη περίοδο
(συνήθως 100 χρόνια). Ο πληθυσμός αυτός ονομάζεται «ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός»
(Minimum Viable Population, MVP) και η ΕΤΑ υπολογίζεται σε πιο υψηλή τιμή από αυτήν
του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε κυρίως για
σπάνια είδη.
Τέλος, στις περιπτώσεις που τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να γίνει χρήση ανάλυσης
βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας του ελάχιστου πληθυσμού,
δηλαδή 200 άτομα.
Οι πιο πάνω ΕΤΑ αφορούν είδη καθορισμού τα οποία φωλιάζουν σε περιοχές ΖΕΠ. Για τα είδη
καθορισμού των περιοχών ΖΕΠ που δεν φωλιάζουν στην Κύπρο, αλλά απαντώνται σε
σημαντικούς αριθμούς είτε ως μεταναστευτικοί επισκέπτες ή διαχειμάζοντες επισκέπτες
υπολογίστηκαν «Tιμές Στόχου» (Target Values).
Οι ETA μεταφράζονται στην πράξη σε στόχους διατήρησης των περιοχών ΖΕΠ και είναι
καθοριστικές για την επιλογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τις περιοχές αυτές,
ενώ βοηθούν ώστε να διαπιστωθεί αν χρειάζονται μέτρα αποκατάστασης. Συνεπώς, οι ΕΤΑ
έχουν ενσωματωθεί και περιλαμβάνονται στα σχετικά Διαχειριστικά Σχέδια που έχουν
ετοιμαστεί για τις περιοχές ΖΕΠ.
Επίσης οι ΕΤΑ συμβάλουν και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στη λήψη αποφάσεων σε ότι
αφορά πολιτικές και αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις που
προτείνονται έργα, σχέδια ή δραστηριότητες που δύναται να απειλήσουν την ακεραιότητα
και τη συνοχή των περιοχών ΖΕΠ, ή να θέσουν υπό απειλή ή να υποβαθμίσουν σημαντικά τις
περιοχές ΖΕΠ ή τα είδη καθορισμού των περιοχών αυτών. Έχουν δηλαδή να διαδραματίσουν
ένα σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο σε ότι αφορά στη λήψη αποφάσεων, κυρίως σε ότι
αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 6 (3) & 6 (4) της Οδηγίας των Οικοπότων, που αφορούν
τη διαδικασία αξιολόγησης έργων ή δραστηριοτήτων που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά
τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Συνολικά έχουν ετοιμαστεί ΕΤΑ για 22 είδη αναπαραγωγής και «Τιμές Στόχου» για 28
μεταναστευτικά/διαχειμάζοντα είδη σε τριάντα (30) περιοχές ΖΕΠ που έχουν καθοριστεί στην
Κύπρο. Οι ΕΤΑ θα πρέπει να επανεξετάζονται περίπου ανά μία δεκαετία και να
ενημερώνονται ανάλογα τα σχετικά Διαχειριστικά Σχέδια.
Η πιο πάνω εργασία καθορισμού των ΕΤΑ έγινε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού
Σύμβασης ‘Ετοιμασία Στόχων Διατήρησης & Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν καθοριστεί στην Κύπρο σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ,
η οποία εκπονήθηκε μεταξύ 2013-2016 από την Κοινοπραξία Ι.Α.CO Environmental & Water
Consultants Ltd - Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, με Αναθέτουσα Αρχή την Υπηρεσία
Θήρας & Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ GIS ΣΤΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος
Marathon Data Systems, marathon@marathondata.gr

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης
γεωγραφικών δεδομένων, και λήψης αποφάσεων. Πλέον τα GIS ενσωματώνονται σε έναν
οργανισμό/υπηρεσία με μεγαλύτερη ευκολία, χάρη στη δυνατότητα χρήσης GIS εφαρμογών σε Smart
Phones καθώς και Web-GIS εφαρμογών. Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται πλέον στο Cloud,
μειώνοντας δραστικά τις ανάγκες προμήθειας και συντήρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Με απλά
παραδείγματα θα παρουσιαστούν σύγχρονες ροές εργασίας GIS με αντικείμενο τη Δασολογία.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ iLIFE-TROODOS
Μάριος Ανδρέου*, Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Κωνσταντίνος Παπασάββας, Μηνάς Παπαδόπουλος
*

Πανεπιστήμιο Frederick, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, andreoum@gmail.com

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) βρίσκεται στο κέντρο της οροσειράς του
Τροόδους και στην καρδιά του Γεωπάρκου Τροόδους και αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα φυσικά περιβάλλοντα της Κύπρου. Συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura
2000 εξαιτίας των σημαντικών οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητας και γεωλογίας που
περιλαμβάνει. Μέσα από το έργο iLIFE-TROODOS (συγχρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE) επιδιώκεται η αύξηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις φυσικές αξίες του ΕΔΠΤ, για τις οποίες
συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο Natura 2000 και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει.
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει επιλεγμένες οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ, με
βάση το Common International Classification of Ecosystem Services (το οποίο
περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες οικοσυστημικών υπηρεσιών: υπηρεσίες παροχής,
υπηρεσίες ρύθμισης και συντήρησης και πολιτιστικές υπηρεσίες), οι οποίες έχουν
προσδιοριστεί μέσω αυτού του έργου. Συγκεκριμένα, η εργασία αναφέρεται στους τύπους
οικοτόπων, στη βιομάζα, στις πολιτιστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της
αναψυχής), καθώς και στην αρχική οικονομική αποτίμηση αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές
έχουν χαρτογραφηθεί (καταγράφηκαν 35 τάξεις, εντός 19 ομάδων, οι οποίες ανήκουν σε
8 διαιρέσεις) και η κατανομή τους στο ΕΔΠΤ παρουσιάζεται σε χάρτες (με τη χρήση του
λογισμικού ArcGIS) με κελιά μεγέθους 1 km x 1 km. Η αξιολόγηση έγινε με χρήση 5-βαθμης
κλίμακας (λιγότερο σημαντική έως περισσότερο σημαντική υπηρεσία). Σημειώνεται ότι,
στη βάση της πιο πάνω χαρτογράφησης, η πλειονότητα των υπηρεσιών συγκεντρώνεται
στην κορυφή του ΕΔΠΤ (Χιονίστρα) και στις γύρω περιοχές, ειδικότερα στο δυτικό μέρος
του Πάρκου. Τα περισσότερα από τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αποκτήθηκαν από
τις βάσεις δεδομένων του Τμήματος Δασών, ενώ πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της
περιοχής αντλήθηκαν μέσω έρευνας που πραγματοποίησε το προσωπικό του έργου.
Περαιτέρω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από δημόσιες πηγές. Τέλος, το εργαλείο TESSA
(έκδοση 2017 v.2.0) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της παγκόσμιας ρύθμισης του
κλίματος, με βάση το οποίο προσδιορίστηκε ότι η συσσώρευση άνθρακα (carbon
sequestration) στο ΕΔΠΤ ξεπερνά τους 1,4 εκ. t C. Τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες αξιοποιούνται για τους σκοπούς ευαισθητοποίησης του
κοινού στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS.
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ
Μαρίνος Ηλιάδης*, Adriana Bruggeman, Hakan Djuma, Ανδρέας Χρίστου, Maciek W. Lubczynski
*

Ινστιτούτο Κύπρου, m.eliades@cyi.ac.cy

Η έντονη χρονική μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων και των θερμοκρασιών στην Κύπρο έχει
σημαντικό αντίκτυπο στις διεργασίες της διαπνοής και της εξάτμισης στα δάση. Σκοπός της
μελέτης αυτής ήταν η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των διεργασιών αυτών σε σχέση με
την μεταβλητότητα των βροχοπτώσεων, σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Η μελέτη αυτή
πραγματοποιήθηκε στο δάσος τραχείας πεύκης, πλησίον του χωριού της Αγίας Μαρίνας
(Ξυλιάτου) στην Κύπρο, από τις 17/11/2014 μέχρι τις 30/06/2019.
Αρχικά, έγινε η χαρτογράφηση της περιοχής και ο προσδιορισμός σημαντικών παραμέτρων
(αριθμός δέντρων, διάμετρος του κορμού, βάθος εδαφικής στήλης, πυκνότητα δάσους).
Ακολούθως, έγινε η εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού για την μακροπρόθεσμη
παρακολούθηση. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει την μέτρηση της ροής του νερού στα
δέντρα (sap flow), την μέτρηση της εδαφικής υγρασίας και του υδατικού δυναμικού του
εδάφους και την μέτρηση της διαπερώσας βροχής από την κομοστέγη των δέντρων και της
κορμορροής. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον υφιστάμενο μετεωρολογικό
σταθμό του τμήματος δασών για τον υπολογισμό της δυνητικής εξατμισοδιαπνοής.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξατμισοδιαπνοή είναι μια σημαντική διεργασία του
υδρολογικού κύκλου αφού αποτελεί κατά μέσο όρο το 85% της συνολικής βροχόπτωσης. Η
διαπνοή από την τραχεία πεύκη αποτελεί το 48% της συνολικής εξατμισοδιαπνοής ενώ η
εξάτμιση από το έδαφος και η εξάτμιση από την επιφάνεια της κομοστέγης αποτελούν το
33% και 19%, αντίστοιχα. Η μειωμένη βροχόπτωση κατά τα ξηρότερα υδρολογικά έτη (20152016) οδήγησε σε σημαντική μείωση της διαπνοής, η οποία κυμάνθηκε σε μηδαμινά επίπεδα
προς το τέλος του Οκτώβρη του 2016. Η τραχεία πεύκη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο νερό
που βρίσκεται στα διαβρωμένα υποκείμενα πετρώματα, καθώς η υγρασία στην εδαφική
στήλη είναι πολύ περιορισμένη λόγω του μικρού βάθους (< 14 cm). Το νερό στα ρωγμώδη
αυτά πετρώματα καλύπτει κατά μέσο όρο το 67% της διαπνοής της τραχείας πεύκης, ενώ
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το ποσοστό αυτό φτάνει το 100%. Η παρουσία έντονων
βροχοπτώσεων κατά του ξηρούς μήνες αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σημαντική για την διαπνοή
των πεύκων. Στις 31/05/2018 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση, μεγέθους
70.6 mm. Αυτό και σε συνδυασμό με την υψηλή δυνητική εξατμισοδιαπνοή οδήγησε σε 1.9
mm μέγιστη ημερήσια διαπνοή τον Ιούνη του 2018, η οποία είναι η υψηλότερη
καταγεγραμμένη ημερήσια διαπνοή καθ’ όλη την περίοδο παρακολούθησης. Μέχρι στιγμής,
η συνολική βροχόπτωση για το υδρολογικό έτος του 2018-2019 είναι 720 mm (69% πάνω από
την μέση ετήσια βροχόπτωση) και οδήγησε σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα διαπνοής (220 mm)
και εξατμισοδιαπνοής (487 mm). Η υψηλότερη μηνιαία συνολική διαπνοή παρατηρήθηκε
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κατά τους ανοιξιάτικους μήνες σε όλα τα έτη, εκτός από το υδρολογικό έτος 2015-2016 όπου
παρατηρήθηκε τον Φλεβάρη.
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης είναι η παρατήρηση μηχανισμών υδραυλικής
ανακατανομής του νερού από τους ιστούς της τραχείας πεύκης. Κατά τους χειμερινούς μήνες
όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν υπό το μηδέν, το νερό στους κορμούς και στις
ρίζες των δέντρων παρουσίασε αντίστροφες ροές. Αυτή η παρατήρηση ίσως να συνδέεται με
μηχανισμούς επιβίωσης της τραχείας πεύκης σε συνθήκες παγετού.
Τα συμπεράσματα φανερώνουν ότι η εξατμισοδιαπνοή είναι μια δυναμική διεργασία η
οποία εξαρτάται από το μέγεθος και την χρονική κατανομή της βροχόπτωσης, από το
διαθέσιμο νερό στο περιβάλλον, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα φυσιολογικά
χαρακτηριστικά του είδους. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται ως προς την προσαρμογή της
τραχείας πεύκης σε ακραία καιρικά φαινόμενα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Η
εξατμισοδιαπνοή αποτελεί σημαντικό τμήμα του υδρολογικού κύκλου. Παρ’ όλα αυτά
ελάχιστες εώς μηδαμινές μελέτες έχουν διενεργηθεί σε χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας
της Κύπρου.

21

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ (Cedrus brevifolia)
Πέτρος Πέτρου*, Ηλίας Μήλιος Κυριάκος Πυθαρίδης, Ανδρέας Χρίστου
*

Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
pepetrou@fd.moa.gov.cy

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ολιστική διαχείριση του
οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα KέδρωνΚάμπος» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: (α) η ανάλυση της δομής των φυσικών και τεχνητών
συστάδων του κέδρου (Cedrus brevifolia), (β) η ανάλυση της φυσικής αναγέννησης των
αμιγών και μικτών, φυσικών συστάδων του κέδρου, (γ) η συναγωγή συμπερασμάτων και (δ)
η διατύπωση προτάσεων για τη δασική πράξη, μέσω της σύνταξης αρχών για την εφαρμογή
δασοκομικών χειρισμών στις φυσικές και τεχνητές συστάδες του κέδρου, που θα συμβάλουν
στην ενίσχυση της προσαρμογής του στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κλιματική
αλλαγή, της ανταγωνιστικής του ικανότητας σε σχέση με άλλα δασικά είδη και στην ενίσχυση
της φυσικής αναγέννησής του.
Για την έρευνα της δομής και της αναγέννησης των φυσικών συστάδων κέδρου, διακρίθηκαν
αρχικά οκτώ σταθμικοί τύποι με βάση την ποιότητα τόπου και τη μίξη των δασοπονικών
ειδών, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν με στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία,
συνολικά 44 μόνιμες, κυκλικές επιφάνειες, έκτασης 500 m2. Για την έρευνα της δομής των
τεχνητών συστάδων κέδρου, διακρίθηκαν επίσης οκτώ σταθμικοί τύποι με βάση την
ποιότητα τόπου και τη μίξη των δασοπονικών ειδών, σε τρεις περιοχές όπου διενεργήθηκαν
κατά το παρελθόν αναδασώσεις κέδρου (Λιβάδι, Έξω Μύλος, Νούρος). Στη συνέχεια,
εγκαταστάθηκαν με στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία, συνολικά 27 μόνιμες ορθογώνιες
επιφάνειες έκτασης 200 m2.
Αφού μετρήθηκαν/καθορίστηκαν τα δεδομένα σε κάθε επιφάνεια, αυτά αναλύθηκαν,
συνάχθηκαν συμπεράσματα και εν συνεχεία διατυπώθηκαν προτάσεις για τη δασική πράξη,
μέσω της σύνταξης αρχών για την εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών στις φυσικές και
τεχνητές συστάδες του C. brevifolia.
Με βάση αυτές τις δασοκομικές αρχές, το Τμήμα Δασών, προχώρησε σε επεμβάσεις τόσο
στις φυσικές, όσο και στις τεχνητές συστάδες του C. brevifolia.

22

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΦΙΔΙΟΥ (Hierophis cypriensis)
Έλενα Ερωτοκρίτου*, Ιωάννης Βογιατζάκηςƪ
*

Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

elenaerotokritou@yahoo.com / ƪΣχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Τ.Θ. 12794, 2252 Λευκωσία, Κύπρος

Οι προσεγγίσεις για τη διατήρηση του τοπίου θεωρούνται ως τα καλύτερα μέσα για τη
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, αφού έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση των
οικοσυστημάτων και των ειδών. Ο κατακερματισμός ενός ενδιαιτήματος, συχνά ορίζεται ως
η διαδικασία κατά την οποία μια μεγάλη έκταση ενδιαιτήματος, μετατρέπεται σε μικρότερα
κατατμήματα, απομονωμένα μεταξύ τους και από τη θεμελιώδη επιφάνεια του
ενδιαιτήματος. Θεωρείται, ως η «αντίστροφη μορφή» της συνδετικότητας και αυτό έχει
άμεση αρνητική επίπτωση στα ενδιαιτήματα. Η συνδετικότητα μεταξύ των κατατμημάτων
ενδιαιτήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού επιτρέπει τη μετακίνηση των ειδών για
εξεύρεση τροφής αναπαραγωγή, τη διασπορά και τη φυσική μετατόπιση σε άλλους χώρους.
Το ενδημικό κυπριακό φίδι Hierophis cypriensis* είναι ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος,
αλλά μέχρι σήμερα, οι γνώσεις γύρω από την οικολογία και τη κατανομή του είναι πολύ
περιορισμένες. Με δεδομένη τη σημαντικότητα της συνδετικότητας των κατατμημάτων για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της
σημασίας της συνδετικότητας του τοπίου στην κατανομή του Hierophis cypriensis, στην
Οροσειρά του Τροόδους.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει δύο προσεγγίσεις για την αξιολόγηση
των παραγόντων συνδετικότητας του τοπίου, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών. Αρχικά, αξιολογήθηκε η σημαντικότητα των κατατμημάτων του
ενδιαιτήματος του είδους και οι συνδέσεις των ενδιαιτημάτων, για τη διατήρηση ή βελτίωση
της συνδετικότητας του τοπίου, χρησιμοποιώντας το λογισμικό CONEFOR. Στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης Διαδρομών Ελαχίστου Κόστους Μετακίνησης μέσω
του λογισμικού ArcGIS, για την αναγνώριση των ενδεχόμενων διαδρομών μετακινήσεων του
είδους μεταξύ των περιοχών πυρήνα. Ο προσδιορισμός των καταλληλότερων για το είδος
περιοχών πυρήνα βασίστηκες στην γνώμη ειδικών. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της
κατάλληλης επιφάνειας με το λιγότερο κόστος (Least-cost model), το οποίο υπολογίζει την
καταλληλότερη, όχι την Ευκλείδεια, απόσταση μεταξύ των ενδιαιτημάτων. Επιπρόσθετα,
χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων για να αξιολογηθεί η χωρική διάταξη
των υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 στην περιοχή μελέτης σε σχέση με την γνωστή
κατανομή του είδους.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναγνωρίστηκαν 20 πυρήνες του ενδιαιτήματος του
είδους, με μέγεθος από 0.61 χλμ2 μέχρι 580.08 χλμ2, με συνδυασμό εκτάσεων μέχρι 966.62
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χλμ2, οι οποίοι καλύπτουν το 34% των περιοχών Natura 2000 στην περιοχή έρευνας. Ένα από
τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι, το Δάσος Πάφου διαθέτει
ενδεχομένως το καταλληλότερο ενδιαίτημα για τη διατήρηση του είδους, σύμφωνα με την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Το μήκος των διαδρομών που ανάδειξε η έρευνα κυμαίνονται από 0.68 μέχρι 5.04 χλμ. και
διασχίζουν μια απόσταση 29.6 χλμ. «αφιλόξενων» περιοχών για το είδος. Η ανάλυση
διαδρομών ελαχίστου κόστους αναγνώρισε σημαντικές διαδρομές μετακίνησης και
κατέδειξε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός συνδετικότητας μεταξύ των πυρήνων του
βιοτόπου. Παράλληλα, η αξιολόγηση μέσω του CONEFOR, έδειξε ότι τα κατατμήματα
ενδιαιτήματος των Δασών Πάφου, Τροόδους και Αδελφοί, θεωρούνται οι σημαντικότερες
περιοχές για τη συνδετικότητα του τοπίου και τη διατήρηση του είδους μεταξύ των 17
κατατμημάτων που εξετάστηκαν. Πιθανή υποβάθμιση των βιοτόπων τους ενδέχεται να
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στη μακροχρόνια διατήρηση του είδους.
Παρόλο που τα Δάση Πάφου, Τροόδους και Αδελφοί θεωρούνται οι σημαντικότερες περιοχές
για το είδος, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών δεν προστατεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Natura 2000.
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus brutia) ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ
Ανδρέας K. Χρίστου*, Φίλιππος Αραβανόπουλος, Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης
*

Τμήμα Δασών Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, achristou@fd.moa.gov.cy

Η τραχεία πεύκη (Pinus brutia Ten) περιορίζεται κυρίως στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου (νησιωτική Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Συρία και Λίβανο) αλλά και στην δυτικά
όρια της Ασίας (Ιράκ και Ιράν). Στην Μεσόγειο απαντά σε ποικιλία κλιματολογικών συνθηκών,
σε ευρύ φάσμα τύπων εδάφους, ενώ διακρίνεται από την υψηλή προσαρμογή του στην
ξηρασία και στα αλκαλικά εδάφη. Στην Κύπρο τα θερμόφιλα πευκοδάση με P. brutia
αποτελούν τον πλέον διαδεδομένο τύπο δασών που σχηματίζονται στο νησί, με εξάπλωση
από ξηρά μέχρι υπο-υγρά κλίματα (0-1400 m), καλύπτοντας το 66% της δασικής έκτασης του
νησιού (~88.790 εκτάρια). Η Κύρια εξάπλωση των δασών με P. brutia σχηματίζεται στην
οροσειρά του Τροόδους, με τις πλέον παραγωγικές και πυκνές σε κάλυψη συστάδες να
αναπτύσσονται στο Δάσος Πάφου (60.159 ha). Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις γενετικές και
οικολογικές διαδικασίες που δρουν στον πληθυσμό του P. brutia στην Κύπρο, που βρίσκεται
στο νότιο άκρο της διανομής του είδους. Για το σκοπό αυτό, η γενετική ποικιλομορφία και
γενετική δομή του πληθυσμού της P. brutia εξετάζεται σε σχέση με (i) τη γεωγραφική του
κατανομή στο νησί της Κύπρου και (ii) την κατανομή του σε διάφορα υψόμετρα. Συνεπώς,
αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια να ακολουθηθεί μια γενετική ανάλυση σε τοπική
κλίμακα, τόσο σε γεωγραφικό πλάτος όσο και σε υψομετρική διαφορά.
Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας η δειγματοληψία διεξήχθη στην οροσειρά του
Τροόδους, και συγκεκριμένα στα όρια έξι δασικών σχηματισμών (όπως αυτοί ορίζονται από
το Τμήμα Δασών): Ακάμας, Πάφος, Τροόδους, Αδελφοί, Λεμεσός και Μαχαιράς. Φυτικοί ιστοί
συλλέχθηκαν από ενήλικα δέντρα ηλικίας 50-70 ετών σε απόσταση 200 μέτρων προκειμένου
να αποφευχθεί η γενετική συγγένεια. Εντός του δάσους Πάφου, η δειγματοληψία υιοθέτησε
οικολογικές παραμέτρους, και συγκεκριμένα: (i) υποπληθυσμοί σε διαφορετικά υψόμετρα
(ζώνες υψομέτρου 400 m, 800 m, και 1200 m) και (ii) σε δύο διαφορετικές εκθέσεις
(βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά).
Για τη μελέτη της γενετική ποικιλομορφίας και δομής του είδους στο νησί, χρησιμοποιήθηκε
απλοειδής ιστός, από μεγαγαμετόφυτα, ο οποίος και εξετάστηκε με οκτώ γονιδιακούς
τόπους ισοενζύμων. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε μη ομοιόμορφη κατανομή της
γενετικής ποικιλότητας στο γεωγραφικό εύρος της διανομής των πληθυσμών που
συλλέχθηκαν. Η γενετική ποικιλία μεταξύ των δειγματοληπτικών περιοχών είναι πιθανώς
αποτέλεσμα της επίδρασης διαφορετικών δημογραφικών και εξελικτικών γεγονότων. Η
εντατική υλοτομία και η υπερβόσκηση στα πευκοδάση της Κύπρου μαρτυρούνται σε
διάφορα ιστορικά έγγραφα, γεγονός που οδήγησε στον κατακερματισμό και σε αρνητικές
πιέσεις ως προς τη γενετική ποικιλομορφία εντός συγκεκριμένων πληθυσμών που
απαντώνται σήμερα. Αυτό το γεγονός συνέβαλε στην παρατήρησης διαφορετικών προτύπων
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γενετικής παραλλαγής. Έτσι, η απόκλιση της γενετικής ποικιλομορφίας και ο ενεργός αριθμός
αλληλομόρφων, μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας (δασών), φαίνεται να συνδέονται με
υψηλή ανθρωπογενή πίεση στο παρελθόν, ιδιαίτερα για υποπληθυσμούς που βρίσκονται σε
περιφερειακές περιοχές και πιο απομονωμένες δάση (Ακάμα, Λεμεσού και Μαχαιρά), όπου
η πίεση ήταν πιο έντονη. Η παρατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στο Δάσος Πάφου
επέτρεψε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος του τοπικού τοπίου στα γενετικά πρότυπα. Η σύγκριση
της βορειοανατολικής και νοτιοδυτικής πλευράς στο Δάσος Πάφου δείχνει την ίδια γενετική
ποικιλομορφία αλλά ταυτόχρονα καταγράφει μικρή αλλά στατιστικά σημαντική γενετική
διαφοροποίηση. Η υψομετρική διαβάθμιση της μελέτης της γενετικής ποικιλομορφίας
(PaZ.400, PaZ.800, PaZ.1200) εντός του Δάσους Πάφου, καταγράφει σημαντική αλλά χαμηλή
διαφοροποίηση ενώ η θέση δειγματοληψίας στο μέσο όριο υψομετρικής εξάπλωσης της P.
Brutia (PaZ.800) κατέγραψε την υψηλότερη γενετική ποικιλομορφία (ΗΕ), ακόμη και μεταξύ
όλων των δειγματοληπτικών περιοχών. Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει άλλες μελέτες σχετικά
με την P. brutia, ειδικά στην οροσειρά Taurus (Τουρκία), όπου πληθυσμοί στο μέσο εύρος
υψομετρικής εξάπλωσής τους παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά γενετικής ποικιλομορφίας. Η
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών από τα τρία διαφορετικά
υψόμετρα θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες όσο και στη
δυναμική των διαφορετικών γενετικών εξελικτικών παραγόντων εντός κάθε υψομετρικής
ζώνης (σε τοπικό επίπεδο) μετά το διαχωρισμό τους από την τελευταία παγετωνική περίοδο
που επηρέασε το παγκόσμιο κλίμα του πλανήτη. Αυτή η γενετική διαφοροποίηση, και η
κατανομή της γενετικής δομής μεταξύ των τριών υψομετρικών ζωνών, μπορούν να
συσχετιστούν και με την μετακίνηση των ειδών και των πληθυσμών σε υψηλότερά ή
χαμηλότερα υψόμετρα μέσα στην ίδια οροσειρά λόγω των παγετωνικών και
μεταπαγετονικών περιόδων ή και παγκόσμιων γεωλογικών επιδράσεων που επηρέασαν το
κλίμα του νησιού.
Τα συμπεράσματα από την εργασία αυτή μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο λήψης
αποφάσεων για την επιβίωση των δασών P. brutia στην Κύπρο και στην ορθολογιστική
διαχείριση των γενετικών της πόρων.
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ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (2004 - 2019)
Μονάδα Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Δασών, director@fd.moa.gov.cy

Μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020
υλοποιήθηκαν / υλοποιούνται μεταξύ άλλων, και τα Μέτρα που αφορούν τον Δασικό Τομέα.
Οι στόχοι και οι προτεραιότητες των παρεμβάσεων αυτών των Προγραμμάτων,
καθορίστηκαν με βάση τις εκάστοτε Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές, τα Εθνικά
Στρατηγικά Σχέδια Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Εκ των Προτέρων Αξιολογήσεις.
Οι παρεμβάσεις των δασικών Μέτρων εξυπηρετούν τον γενικό στόχο της αντιμετώπισης των
περιβαλλοντικών προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και κυρίως τον ειδικό
στόχο που είναι η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το Τμήμα Δασών, ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
εφαρμόζει τα δασικά Μέτρα σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
τον ΚΟΑΠ.
Μέσα από την εφαρμογή των δασικών Μέτρων/ Καθεστώτων, κατά την υπό αναφορά
περίοδο έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί αρκετά έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 2019 για τη χρηματοδότηση των έργων των δασικών Μέτρων,
διατέθηκαν συνολικά 17 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτική κατάσταση των οικονομικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους
ανά προγραμματική περίοδο φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (2004-2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006

4.940.000

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

11.365.000

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

703.000
17.008.000

ΟΛΙΚΟ
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Κατά την υπο αναφορά περίοδο υλοποιήθηκαν έργα που αφορούσαν τα ακόλουθα δασικά
Μέτρα / Καθεστώτα:
1. Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων σε γεωργική και μη γεωργική γη.
Περιλαμβάνει Δασώσεις σε Γεωργική και μη Γεωργική Γή σε έκταση που η έκτασή τους
ξεπερνά τα 120 εκτάρια.
2. Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έργα που αφορούν:


Την κατασκευή / εγκατάσταση υποδομών πυροπροστασίας σε διάφορες δασικές
περιοχές, τόσο σε κρατικά όσον και σε ιδιωτικά δάση. Τα κυριότερα έργα τα οποία
υλοποιήθηκαν, αφορούσαν την κατασκευή και τη συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων,
τη διάνοιξη δασικών δρόμων, την κατασκευή υδατοδεξαμενών, την εγκατάσταση
υδροστομίων / βαλβίδων και αρκετών συστημάτων πυρασφάλειας σε
πολυσύχναστους χώρους, όπως εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, αλλά και
κατά μήκος δρόμων σε δασικές περιοχές.
 Την Ανάπτυξη και βελτίωση υποστατικών, σταθερών μέσων ανίχνευσης
πυρκαγιών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνίας, όπως, κατασκευή και βελτίωση
πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος
ανίχνευσης πυρκαγιών στη χερσόνησο του Ακάμα, καθώς και ανάπτυξη και βελτίωση
του υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Δασών.
 Αποκατάσταση / αναδάσωση καμένων περιοχών που πέρα από την αναδάσωση
περιλάμβανε έργα που αφορούσαν την εγκατάσταση κορμοδεμάτων,
κορμοφραγμάτων και λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (Gabions). Αρκετά από τα
έργα αυτά, έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή του Σαϊττά, μετά την καταστροφική
πυρκαγιά του Ιουνίου, 2007 και έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση
της καμένης περιοχής.
3. Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία
των δασικών οικοσυστημάτων.
Περιλαμβάνονται έργα πού συνεισφέρουν στη διατήρηση και βελτίωση του
κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών, δράσεις και έργα για τη διατήρηση και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων /
αναδασώσεων για βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών.
Αφορούν έργα για την κάλυψη των αναγκών για καλύτερη οργάνωση της δασικής
αναψυχής, να προστατευτεί το ίδιο το δάσος από κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει
από την ανοργάνωτη περιπλάνηση των περιηγητών στο δάσος.
Ενδεικτικά, χρηματοδοτήθηκαν τρία Περιβαλλοντικά Κέντρα και ένα Μουσείο με
δασικά εκθέματα.
Επίσης, έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετά έργα που αφορούσαν τη Δημιουργία νέων και
την αναβάθμιση υφιστάμενων εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, τη Δημιουργία
νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονοπατιών μελέτης της φύσης, την Ανάδειξη
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θέσεων θέας και την Ανάδειξη στοιχείων δασικής κληρονομιάς, με την ανάπλαση και
τον εξωραϊσμό παραδοσιακών βρυσών και γεφυριών.
4. Βελτίωση της συγκομιδής, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων
Τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που διατέθηκε μέχρι σήμερα ανά Μέτρο/Καθεστώς
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 πιο κάτω.
Πίνακας 2
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (2004-2019)
ΠΟΣΟ (€)

ΜΕΤΡΟ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ
1. Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων σε γεωργική και μη
γεωργική γη.

1.416.000

2. Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.

5.986.000

3. Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων.

9.272.000

4. Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

334.000
17.008.000

ΟΛΙΚΟ

H οικονομική συνεισφορά των δασών της Κύπρου μπορεί να είναι μικρή, λόγω της χαμηλής
τους παραγωγικότητα σε ξύλο, προσφέρουν όμως άλλες πολύτιμες υπηρεσίες και αγαθά
(οικοσυστημικές υπηρεσίες), που αν και δύσκολα αποτιμώνται σε οικονομικούς όρους,
είναι στοιχεία σημαντικά για την οικονομία και την ευημερία του λαού μας. Καταληκτικά, η
εφαρμογή των δασικών Μέτρων μέσα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE17 NAT/GR/000514: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΖΑΕΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Χάρης Χατζυστυλλής
Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, hhadjistyllis@hotmail.com

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου LIFE είναι η Διατήρηση και η Διαχείριση του
Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιμετωπίζοντας κρίσιμες απειλές για το είδος στην
Ελλάδα και Κύπρο, μέσω εφαρμογής δράσεων διατήρησης σε 24 περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 από το 2018 – 2023. Μέσα από το πρόγραμμα θα συμπληρωθούν τυχών καινά
γνώσης για τον Σπιζαετό, θα μειωθούν οι αιτίες θνησιμότητας (ηλεκτροπληξία και
προσκρούσεις, πνιγμοί, δηλητηριάσεις), βελτίωση βιοτόπων σε περιοχές που χρειάζεται και
αποκλεισμός πρόσβασης σε ευαίσθητες για την αναπαραγωγή του είδους περιοχές,
βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού που ασχολείται με την
διαχείριση του είδους, επέκταση των συγκεκριμένων δράσεων και σε άλλες περιοχές του
δικτύου Natura 2000, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκστρατείες
ενημέρωσης.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2018 – 2019
Πέτρος Αναγιωτός
Λειτουργός Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Wildlife.thira@cytanet.com.cy

Η τηλεφωνική έρευνα κάρπωσης θηραμάτων έχει θεσμοθετηθεί από την Υπηρεσία Θήρας
και Πανίδας και γίνεται για 20η συνεχόμενη χρονιά. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν πολύ
σημαντικά στοιχεία, απαραίτητα τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και για τα
μακροπρόθεσμα προγράμματα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας σχετικά με τη διαχείριση
των θηραμάτων και της άγριας ζωής της Κύπρου γενικότερα.
Μέσω της πιο πάνω έρευνας είναι δυνατό να υπολογιστεί το μέγεθος της κάρπωσης κάθε
θηραματικού είδους. Παράλληλα τα δεδομένα κάρπωσης ενός είδους για μια σειρά ετών,
δείχνουν τις τάσεις των πληθυσμών του και είναι πολύ χρήσιμα στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν και
αυτών που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο μέλλον. Ακόμα μέσω της εν λόγω έρευνας
καταγράφονται διάφορα χαρακτηριστικά της κυνηγετικής συμπεριφοράς των κυνηγών.
Με βάση τον αριθμό των αδειών κυνηγίου που εκδόθηκαν για την περίοδο κυνηγίου 2018 2019 (41.680) ορίστηκε ως στόχος η επαφή με το 1% περίπου του πληθυσμού των κυνηγών
(463 πρόσωπα).
Η επιλογή των κυνηγών του δείγματος έγινε με βάση την τυχαία στρωματοποιημένη
δειγματοληψία (Stratified Random Sampling), σύμφωνα με την επαρχία καταγωγής τους.
Μετά τη συλλογή των δεδομένων έγινε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη
βοήθεια του λογισμικού προγράμματος Microsoft excel 2016.
Τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται πιο κάτω:
1. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση λαγών ανά κυνηγό για το 2018
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ήταν μειωμένη κατά 26,2% ενώ η συνολική
κάρπωση λαγών το 2018 ήταν μειωμένη κατά 29,15% και ήταν η χαμηλότερη από το
2006 και μετά.
2. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό το 2018
ήταν αυξημένη κατά 27,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ενώ η συνολική
κάρπωση περδικιών το 2018 ήταν αυξημένη κατά 23,7% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή.
3. Το ποσοστό αυξομείωσης της συνολικής κάρπωσης των θηραμάτων είναι δυνατό να
διαφέρει από το ποσοστό αυξομείωσης της κάρπωσης ανά κυνηγό αφού ο
υπολογισμός της συνολικής κάρπωσης, γίνεται με αναγωγή του μ.ο κάρπωσης ανά
κυνηγό στον αριθμό των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου. Αυτό συνεπάγει ότι ο ίδιος
μέσος όρος κάρπωσης είναι δυνατό να δείξει διαφορετικό συνολικό αριθμό
κάρπωσης θηράματος διότι ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου αλλά και
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ο αριθμός των κυνηγών που κυνηγά σε συγκεκριμένες περιόδους κυνηγίου
διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο.
4. Η συνολική κάρπωση των θηραμάτων παρουσίασε αύξηση 103,3% και αυτό οφείλεται
κυρίως στη σημαντική αύξηση της κάρπωσης της τσίχλας και της τραχήλας, είδη τα
οποία διαχρονικά παρουσιάζουν την υψηλότερη κάρπωση.
5. Ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου (41.680) για την υπό μελέτη περίοδο
ήταν μειωμένος κατά 1,2%.
6. Ποσοστό πέραν του 56% των κυνηγών του δείγματος συμφωνούν πλήρως με τον
αριθμό των εξορμήσεων (17) που παραχωρούνται για το κυνήγι του επιδημητικού
θηράματος.
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Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Oenanthe cypriaca
Μαρίνα Ξενοφώντος
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, mxenophontos@environment.moa.gov.cy

Η οικολογία του είδους Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), ενδημικό στην Κύπρο, έχει μελετηθεί στο
Τροόδος αλλά και σε ολόκληρο το νησί. Το είδος έχει υψηλή παραγωγικότητα και επιβίωση και έχει
μελετηθεί ο πληθυσμός του στο ψηλότερο υψόμετρο του νησιού αλλά και σε ολόκληρο το νησί. Η
υψηλή παραγωγικότητα σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά επιβίωσης μπορεί να σημαίνει ότι ο
πληθυσμός της Κυπριακής Σκαλιφούρτας στο Τρόοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα ως
πρότυπο είδος για τη μελέτη των στρουθιόρφων μεταναστευτικών. Η λογική πίσω από το πρότυπο
είδος είναι σύμφωνα με τις μελέτες παραγωγικότητας και επιβίωσης, οι οποίες επιβεβαιώνουν την
επιβίωση και επιστροφή των νεοσσών στην ίδια περιοχή αναπαραγωγής κατά 50%. Η κυπριακή
σκαλιφούρτα είναι επίσης ένα φαινομενικά γενικό είδος το οποίο διανέμεται ευρέως σε όλο το νησί
από την στάθμη της θάλασσας μέχρι τα βουνά το οποίο διαβιεί σε ποικιλία οικοτόπων, του οποίου
πολλές πτυχές της οικολογίας του μπορούν να συγκριθούν ρεαλιστικά με μια μεγάλη ποικιλία άλλων
των μεταναστευτικών ειδών. Το είδος δείχνει επίσης ότι η ίδια η μετανάστευση δεν αποκλείει την
υψηλή επιβίωση και την υψηλή παραγωγικότητα. Η σκαλιφούρτα μπορεί, επομένως, να παρέχει ένα
ελεγχόμενο και εξαιρετικό σύστημα μελέτης για τη μελέτη της δυναμικής του πληθυσμού ενός
μεταναστευτικού είδους. Ο πληθυσμός του είδους στο Τρόοδος χαρακτηρίζεται ως Πηγαίος (source)
λόγω του υψηλού επιπέδου παραγωγικότητας, επιβίωσης και πυκνότητας του, υποδεικνύοντας ότι οι
πληθυσμοί σε υψηλότερο υψόμετρο μπορεί να είναι πηγές πληθυσμού γενικά. Αυτό υποδηλώνει ότι
μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν περιοδικά πολύ χαμηλότερα έτη επιβίωσης, ή χρόνια
παραγωγικότητας ιδιαίτερα σε χαμηλότερα υψόμετρα στο νησί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι περισσότερες απώλειες της Σκαλιφούρτας, ήταν κατά το χειμώνα, με
εμφανή ποσοστά επιβίωσης κατά το χειμώνα να είναι πολύ παρόμοια με τα ετήσια ποσοστά. Ως εκ
τούτου, τα κυμαινόμενα ποσοστά επιβίωσης κατά το χειμώνα είναι πιθανό να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις για το είδος και για τη δυναμική του πληθυσμού καθώς και των άλλων Παλαιαρκτικών
μεταναστευτικών ειδών που διαχειμάζουν στην Αφρική. Αν και το ποσοστό επιβίωσης για την
Σκαλιφούρτα ήταν υψηλό, επίσης, διαφοροποιείται ετησίως και πιθανώς επηρεάζεται από
περιβαλλοντικούς παράγοντες κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης ή/και σε μη
αναπαραγωγικά εδάφη, με αποτέλεσμα την έντονη ετήσια επίδραση στη δυναμική του πληθυσμού
μέσω θνησιμότητας. Το σημαντικό για την καλύτερη κατανόηση της πληθυσμιακής δυναμικής της
Σκαλιφούρτας είναι η διακύμανση της παραγωγικότητας και επιβίωσης των νεοσσών σε χαμηλότερα
υψόμετρα. Αν και η επιβίωση ποικίλλει μεταξύ των ετών, ο πληθυσμός στο Τρόοδος και η
αναπαραγωγική ή και η διαχείμαση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική του πληθυσμού. Η
σκαλιφούρτα είναι εντομοφάγο με ευρεία διατροφή και ικανότητα για αναζήτηση τροφής, και
διαβιεί σε μια μεγάλη ποικιλία οικοτόπων. Ως εκ τούτου, φαίνεται πιθανό ότι η διακύμανση σε
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παράγοντες όπως η ακραία καλοκαιρινή θερμοκρασία που συντομεύει την περίοδο αναπαραγωγής
ή/και το ποσοστό επιβίωσης της φωλιάς, αντιπροσωπεύουν διαφορές στην παραγωγικότητα με το
υψόμετρο. Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν πιθανώς ότι η διακύμανση της θερμοκρασίας της
παραγωγής επηρεάζει την εμφάνιση της συνολικής εποχικής παραγωγικότητας ανά ζεύγος. Αυτό
υποδηλώνει ότι η Σκαλιφούρτα είναι ήδη πολύ καλά προσαρμοσμένη στην υψηλή διακύμανση της
θερμοκρασίας εντός και μεταξύ των εποχών, αλλάζοντας την παραγωγικότητα καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία. Η διακύμανση της παραγωγικότητας σύμφωνα με το υψόμετρο υποδηλώνει ότι ο
πληθυσμός του είδους στα πεδινά είναι βυθιαίος-μικρός (sink), παρόλα ταύτα ο πληθυσμός του
είδους μεταβάλλεται ετησίως. Παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν την κατάσταση των ειδών
παγκοσμίως είναι η καταστροφή/υποβάθμιση/απώλεια οικοτόπων και η κλιματική αλλαγή. Οι
παράγοντες αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη απειλή για τα μεταναστευτικά είδη που
είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών. Καθώς το κλίμα αλλάζει, θερμά
καλοκαίρια μπορεί να υποδηλώνουν μεγαλύτερη αναπαραγωγή του είδους σε ψηλά υψόμετρα όπου
υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής (χαμηλότερη θερμοκρασία και ψηλότερη βροχόπτωση). Ένας
βασικός παράγοντας είναι ο βαθμός στον οποίο οι ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και η μείωση
της βροχής περιορίζουν την αναπαραγωγή του είδους. Κατά συνέπεια, η αλλαγή της θερμοκρασίας
σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ένα είδος όπως η Σκαλιφούρτα σε ένα
μεσογειακό νησί, ακόμη και όταν το υψόμετρο λειτουργεί ως καταφύγιο για αυτό. Η αναπαραγωγική
ικανότητα του είδους μπορεί να μειωθεί με την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών, αν και η
ακριβής επίδραση στην πυκνότητα είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί λόγω της δυναμικής του
πληθυσμού στο Τρόοδος.
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ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Araneae). ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ
ΝΗΣΙ
Robert Bosmans, Johan Van Keer, Anthony Russell-Smith, Michael Hadjiconstantis*, Marjan
Komnenov, Jan Bosselaers, Siegfried Huber, Duncan McCowan, Rowley Snazell, Arthur Decae,
Christos Zoumides, Karl-Hinrich Kielhorn, Pierre Oger
*

Δασολόγος –Ανεξάρτητος Ερευνητής, mikehadji@hotmail.com

Η πανίδα των αραχνών στην Κύπρο μέχρι σήμερα ήταν ελλιπώς μελετημένη, αριθμώντας
περίπου 103 είδη. Αριθμός που σε σύγκριση με άλλα κοντινά νησιά της μεσόγειου όπως η
Κρήτη (430 είδη) είναι πολύ μικρός. Σε αυτή την μελέτη ερευνήσαμε συστηματικά την πανίδα
των αραχνών της Κύπρου με εκτεταμένες δειγματοληψίες που σε μεγάλο ποσοστό ήταν σε
δασικές εκτάσεις. Αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των ειδών στα 446 με τα 19 να είναι
ενδημικά. Επιπλέων ανακαλυφθήκαν 23 νέα είδη για την επιστήμη και πιθανόν ενδημικά
στην Κύπρο που θα περιγράφουν μελλοντικά. Για πρώτη φορά περιγράφεται το άγνωστο
αρσενικό της Dipoena galilaea Levy & Amitai και τα άγνωστα θηλυκά των Improphantes
cypriot Tanasevitch, Ι. Turok Tanasevitch, Palliduphantes minimus Deeleman-Reinhold και
Steatoda trianguloides Levy. Έγιναν σημαντικές διορθώσεις για την ταξινομική και
λανθασμένη ταυτοποίηση μερικών ειδών. Το Anahita syriaca είναι μια νέα οικογένεια, γένος
και είδος για την Ευρώπη. Τα παρακάτω είδη είναι νέα στην Ευρώπη: Improphantes turok
Tanasevitch, Mermessus fradeorum (Berland), Mogrus logunovi Prószynski, Neoscona sodom
Levy, Plexippus devorans (O. Pickard-Cambridge), Poecilochroa hebraea (O. PickardCambridge), Pterotricha schaefferi ), Ο Silhouettella Saaristo, Talanites dunini Platnick &
Ovtsharenko, Tetragnatha demissa (CL Koch), Zygiometella perlongipes (O. PickardCambridge, 1872), Oxyopes sobrinus Ο. Pickard-Cambridge και Theridion ochreolum Levy &
Amitai. Συνολικά περισσότερα από 322 είδη καταγράφονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

34

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΠΡΟΞΥΛΙΚΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ Propomacrus cypriacus Alexis & Makris,
2002’ (Coleoptera: Euchiridae) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σπύρος Σφενδουράκης, Μιχαήλ Χατζηκωνσταντής*, Χριστόδουλος Μακρής, Ανδρέας Δημητρίου
*

Δασολόγος –Ανεξάρτητος Ερευνητής, mikehadji@hotmail.com

Το είδος Propomacrus cypriacus, ένα σαπροξυλικό σκαθάρι ενδημικό στην Κύπρο,
περιγράφεται ως είδος διαφορετικό από το P. bimucronatus με βάση μερικά μορφολογικά
χαρακτηριστικά και έχει αξιολογηθεί ως Κρίσιμα απειλούμενο από την IUCN, καθώς
εξαρτάται από αιωνόβια δέντρα και έχει περιορισμένη εξάπλωση. Εδώ διερευνήσαμε την
εξάπλωση, την οικολογία, τη μορφολογία και την γενετική ποικιλομορφία του πληθυσμού
στην Κύπρο και επιχειρήσαμε μια φυλογενετική ανάλυση, βασισμένη σε δύο
μιτοχονδριακούς και ένα πυρηνικό δείκτη DNA, συμπεριλαμβανομένων και συγγενικών
ειδών. Χρησιμοποιήσαμε επίσης δημοσιευμένη μέθοδο υπολογισμού της απόκλισης
μιτοχονδριακού DNA για να υπολογίσουμε χρονικά τα συμβάντα κλαδογένεσης. Παρά την
εκτεταμένη δειγματοληψία, βρήκαμε μόνο ένα μικρό αριθμό ατόμων, που προσθέτουν
μερικές επιπλέον τοποθεσίες στην εξάπλωση του είδους και δυο επιπλέων είδη ξενιστών. Οι
μορφολογικές και γενετικές αναλύσεις δεν υποστηρίζουν ένα ξεχωριστό είδος για τον
πληθυσμό στην Κύπρο, ο οποίος πρέπει να θεωρείται υποείδος του P. bimucronatus. Ο
πληθυσμός της Κύπρου απομονώθηκε από τους κοντινούς ηπειρωτικούς πληθυσμούς από
τα μέσα μέχρι τα τέλη της Πλειστόκαινου περιόδου.
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ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Brassica hilarionis ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κωνσταντίνος Νικηφόρου*, Δημήτρης Κουρτελλαρίδης, Άγγελος Κυρατζής
*

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, c.nikiforou@euc.ac.cy

Το ενδημικό είδος Brassica hilarionis είναι όρθιος ή απλωτός πολυετής ημίθαμνος και
περιορίζεται γεωγραφικά στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Πενταδακτύλου. Οι φυσικοί του
πληθυσμοί είναι ενταγμένοι στο δίκτυο προστασίας Φύση 2000 και το ίδιο έχει
χαρακτηριστεί ως κινδυνεύον με εξαφάνιση είδος. Στην παρούσα εργασία
πραγματοποιήθηκαν, έλεγχοι φυτρωτικής ικανότητας σπερμάτων του Brassica hilarionis σε 3
διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης (15οC, 20οC και 25οC) εντός ειδικών θαλάμων
ανάπτυξης. Τα υψηλότερα ποσοστά φύτρωσης το είδος τα εμφάνισε στους 20οC (89%),
μετέπειτα στους 25οC (81%) ενώ σημαντική μείωση στα ποσοστά φύτρωσης παρουσίασε
όταν αυτό αναπτύχθηκε στους 15οC (62%). Ο ρυθμός φύτρωσης (εκφραζόμενος με το δείκτη
Τ50) κατέδειξε πως σε θερμοκρασία 20οC σημειώθηκε η πιο γρήγορη φύτρωση των
σπερμάτων. Τέλος, η ανάλυση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του φωτοσυστήματος ΙΙ
(δείκτης Fv/Fm) αποκάλυψε φωτοσυνθετική μειονεξία των φυτικών ατόμων που
αναπτύχτηκαν στους 15 οC σε σχέση με τους άλλους δύο θερμοκρασιακούς χειρισμούς.
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Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΩΡΙΜΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ
(Myrtus communis) ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ «ΕΥΑΛΩΤΩΝ» ΑΤΟΜΩΝ
Ελένη Οδυσσέως, Κωνσταντίνος Νικηφόρου*
*

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, c.nikiforou@euc.ac.cy

Η παροδική ερυθρότητα των ώριμων φύλλων σε ορισμένα φυτικά άτομα του μεσογειακού
αειθαλούς σκληρόφυλλου είδους Myrtus communis (μερσινιά) οφείλεται λόγω της
συσσώρευσης ερυθρών χρωστικών με το όνομα ανθοκυανίνες. Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται κατά τη δυσμενή χειμερινή περίοδο του έτους όπου τις χαμηλές θερμοκρασίες
συνοδεύουν υψηλές εντάσεις φωτεινής ακτινοβολίας. Ο δημοφιλέστερος ρόλος που τους
αποδίδεται είναι για φωτοπροστασία της φωτοσυνθετικής συσκευής. Σκοπός της εργασίας
που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, ήταν ο προσδιορισμός των περιεχόμενων
ανθοκυανινών και χλωροφυλλών σε δεκάδες χειμερινά ώριμα φύλλα της μερσινιάς και η
συσχέτιση των χρωστικών αυτών με τη φωτοσυνθετική απόδοση. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο in
vivo μετρήσεις φθορισμού της χλωροφύλλης όσον και in vitro μέθοδοι προσδιορισμού των
περιεχόμενων χρωστικών. Τα ευρήματα κατέδειξαν τη φωτοσυνθετική κατωτερότητα των
εντονότερα ερυθρών ατόμων της μερσινιάς κατά τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα,
απορρίπτεται ο φωτοπροστατευτικός ρόλος των ανθοκυανινών και προτείνεται η
ερυθρότητα των ώριμων χειμερινών φύλλων ως ένας δείκτης των «ευάλωτων» φυτικών
ατόμων της μερσινιάς σε φυσικούς πληθυσμούς.
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ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΟΦΟΡΟΥ Cupressus sempervirens var. pyramidalis
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Κωνσταντίνος Περικλέους
Δασολόγος-Ερευνητής, c.pericleous@hotmail.com

Η παρούσας εργασία παρουσιάζει τον αγενή πολλαπλασιασμό του ορθόκλωνου
Κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens var. pyramidalis) στην Κύπρο με τη χρήση,
μοσχεύματα. Σκοπός της εργασίας ήταν η μείωση του κόστους παραγωγής φυτών, τη
δυνατότητα μαζικής παραγωγής στην κυπριακή αγορά και τέλος τη δραστική μείωση των
εισαγωγών στην Κύπρο και την παράλληλη προστασία των δασικών φυτικών πόρων της
Κύπρου από καταστροφικές ασθένειες σε αυτόχθονα είδη της κυπριακής χλωρίδας.
Στόχος του πειράματος είναι η βελτίωση του ποσοστού ριζοβολίας των μοσχευμάτων
εξετάζοντας για τον ίδιο φαινότυπο, διαφορετικό μέρος του βλαστού, διαφορετικό
υπόστρωμα ριζοβολίας και διαφορετική συγκέντρωση ορμόνης ριζοβολίας ή φυτικού
ρυθμιστή.
Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ριζοβολίας Miss System – Σύστημα Υδρονέφωσης
(εντός του Δασικού Φυτώριου Αθαλάσσας, Τμήμα Δασών), το οποίο αναπτύχθηκε στο
Ινστιτούτο Γενετικών Ερευνών Esherote στη Γερμανία και τώρα χρησιμοποιείται ευρέως σε
μεγάλα φυτώρια παραγωγής φυτών. Η απόδοση του εν λόγω συστήματος εξαρτάται από την
εξωτερική θερμοκρασία και από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. Καθοριστικός
παράγοντας για την ριζοβολία των μοσχευμάτων είναι και το είδος του υποστρώματος που
είναι τοποθετημένο στους πάγκους ριζοβολίας. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα
από αποστειρωμένο χοντρόκοκκο γεωργικό περλίτη, υπόστρωμα από αποστειρωμένο
αμμοχάλικα, πάγκος ριζοβολίας και δίσκος ριζοβολίας με βάση τον περλίτη.
Για το εν λόγω πείραμα χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν 3500 μοσχεύματα. Τα τελικά
αποτελέσματα μετρήθηκαν επί τοις εκατό σε ποσοστό ριζοβολίας. Μετά τη μέτρηση του
ποσοστού ριζοβολίας, μετρήθηκε και το ποσοστό εγκλιματισμού των φυτών. Στο πλαίσιο της
παρούσας διατριβής διαφάνηκε ότι σε χειρισμό με υπόστρωμα Περλίτης + 20% pitmus, η
ριζοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη από χειρισμό με υπόστρωμα χαλίκι. Σε χειρισμό με
υπόστρωμα (Περλίτης + 20% pitmus), το ποσοστό ριζοβολίας (21%) στον πάγκο ριζοβολίας
είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό ριζοβολίας (16,5%) στους δρομείς ρίζας (root trainers)
αλλά όχι στατιστικά σημαντικό.
Επίσης διαφάνηκε ότι τα μέρη του κυπαρισσιού (τακούνι και κορυφή), έχουν σχετικώς
μεγαλύτερα ποσοστά ριζοβολίας από το μεσογονάτιο μέρος, με τη μεγαλύτερη διαφορά να
εμφανίζεται ανάμεσα στο τακούνι και το μεσογονάτιο μέρος του βλαστού (25 % τακούνι
έναντι 8 % στο μεσογονάτιο) και μάλιστα να είναι στατιστικώς σημαντική.
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Τέλος ο φυτικός ρυθμιστής Κ-ΙΒΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ριζοβολία των μοσχευμάτων. Οι
πιο ικανοποιητικές συγκεντρώσεις ήταν από τις 4000 έως 5500 ppm, και το μεγαλύτερο
ποσοστό ριζοβολίας, αν συνοψίσουμε όλους τους χειρισμούς, εμφανίζεται στις 5500 ppm.
Συνεπώς ο χειρισμός που έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν η εμβάπτιση του μέρους
της κορυφής ορμόνη 5500 ppm, και η τοποθέτηση του σε υπόστρωμα Περλίτης + 20% pitmus.
Η υπάρχουσα τεχνογνωσία στην Κύπρο μέχρι τώρα δεν ήταν επαρκής για την εφαρμογή της
βέλτιστης μεθόδου για την επιτυχία υψηλού ποσοστού ριζοβολίας. Στο πλαίσιο της
παρούσας διατριβής διαφάνηκε ότι υπάρχουν οι ικανότητες, οι δυνατότητες αλλά και το
υπόβαθρο από το Τμήμα Δασών Κύπρο για τον αγενή πολλαπλασιασμό του ορθόκλωνου
κυπαρισσιού Cupressus sempervirens var. pyramidalis.
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Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΙΛΑΔΑ
ΚΕΔΡΩΝ ΚΑΜΠΟΣ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Αρετή Χριστοδούλου*, Κώστας Παπαγεωργίου, Μιχάλης Μακρής, Γαβριήλ Ξανθόπουλος
*

Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
archristodoulou@fd.moa.gov.cy

Στα πλαίσια του έργου LIFE15 NAT/CY/000850, εκπονήθηκε το «Σχέδιο πυροπροστασίας του
οικοτόπου 9590*», το οποίο βασικό στόχο είχε την προστασία του οικότοπου από τις δασικές
πυρκαγιές. Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* μπορεί να
απειλήσει τη βιωσιμότητα του, με την καταστροφή μέρους ή και όλου του οικοτόπου.
Το Σχέδιο Πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:
α) στον εντοπισμό πιθανών αιτιών πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς μέσω της ανάλυσης
στατιστικών στοιχείων δασικών πυρκαγιών που τηρεί το Τμήμα Δασών και στην κατάρτιση
σεναρίων έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών που μπορεί να απειλήσουν τον
οικότοπο 9590*, β) στην περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών
πυροπροστασίας και γ) στην υποβολή εισηγήσεων για την προστασία του οικοτόπου 9590*
από ένα τυχαίο γεγονός δασικής πυρκαγιάς.
Αρχικά έγινε καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με επίκεντρο τον οικότοπο 9590*. Ακολούθησε η αξιολόγηση
των πιθανών κινδύνων πρόκλησης δασικών πυρκαγιών βάσει ανάλυσης στατιστικών
δεδομένων δασικών πυρκαγιών για την περιοδο 1960 – 2016. Κατόπιν καταρτίστηκαν
σενάρια έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών προς την περιοχή Natura «Κοιλάδα
Κέδρων – Κάμπος» από 5 σημεία που βρίσκονται στα όρια του δάσους Πάφου μέσα από μια
προσπάθεια εκτίμησης πιθανής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς σε κάποιες περιοχές υψηλού
κινδύνου. Τα σενάρια καταρτίστηκαν με συμπερασματική λογική, εμπειρικά λαμβάνοντας
υπόψη τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και την επέκταση πυρκαγιών,
δηλαδή την καύσιμη ύλη, τις καιρικές συνθήκες (άνεμος) και την τοπογραφία.
Για κάθε σημείο έναρξης πυρκαγιάς αναλύθηκαν η αλληλεπίδραση των παραγόντων που
επηρεάζουν την έναρξη και την επέκταση πυρκαγιών με ταυτόχρονη αξιοποίηση μοντέλων
καύσιμης ύλης και για κάθε σενάριο έγινε ανάλυση εξάπλωσης πιθανής δασικής πυρκαγιάς.
Τα σενάρια που αναλύθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για την αξιολόγηση της υφιστάμενης
υποδομής πυροπροστασίας και μετέπειτα στη λήψη αποφάσεων για τα προτεινόμενα
επιπρόσθετα μέτρα και έργα για ενίσχυση της πυροπροστασίας του οικοτόπου 9590* και
καθορίστηκαν προτεινόμενες ενέργειες για αποτελεσματική μείωση του κινδύνου
πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στον οικότοπο 9590*.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
– Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΦΤΕΡΙΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΟΛΕΑΣ
Αθηνά Παπαθεοδούλου*, Ιάκωβος Τζιωρτζιής, Gerald Dörflinger, Άγις Ιακωβίδης
*I.A.CO Environmental & WaterConsultants Ltd, info@iaco.com.cy

Η στενή σχέση ανάμεσα σε δασικά και υδατικά συστήματα είναι προφανής σε διάφορα
επίπεδα. Οι αλλαγές στη φυτοκάλυψη, στο καθεστώς απορροής, τους όγκους των ιζημάτων,
τη θερμοκρασία, την υδροχημεία, την μορφολογία της κοίτης και την ποιότητα του νερού
που δυνατόν να παρατηρηθούν σε ένα ποτάμι μετά από πυρκαγιά, δυνατό να έχουν
επιπτώσεις στη συνεκτικότητα ανάμεσα στα χερσαία και υδατικά δασικά συστήματα.
Παρόλο που τα υδατικά συστήματα έχουν πλαστικότητα και μηχανισμούς ανάκαμψης σε
τέτοιες διαταραχές, η έκταση των επιπτώσεων στις υδρόβιες βιοκοινότητες, μπορεί να
διαφέρει ανάμεσα στις θέσεις και την ένταση της πυρκαγιάς. Βιβλιογραφικές αναφορές
παρουσιάζουν το μέγεθος των επιπτώσεων των πυρκαγιών στις υδρόβιες βιοκοινότητες, ως
αντιστρόφως ανάλογο του μεγέθους του υδάτινου συστήματος. Όσο πιο μικρό το
υδατόρεμα, τόσο πιο μεγάλες οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς.
Ένα από τα σημαντικά επίπεδα αλληλεπιδράσεων δασικών και υδατικών συστημάτων είναι
τα τροφικά λειτουργικά επίπεδα (functional trophic groups). Με βάση την αρχή της
οικολογικής συνέχειας (river continuum concept), ποτάμια μικρής τάξης (1-3) κοντά στις
πηγές, χαρακτηρίζονται από παρόχθια βλάστηση, έντονη σκίαση και εισροές οργανικού
υλικού που συντελούν στον ετεροτροφισμό και ομάδες βιοτών που κυριαρχούνται από
θρυμματιστές (shredders) που χρησιμοποιούν την εισροή εξωγενούς αδρομερούς οργανικής
ύλης ως διαθέσιμη τροφή και συλλέκτες (collectors) που τρέφονται με λεπτόκοκκη οργανική
ύλη. Κινούμενοι προς κατάντη, ο ετερότροφος χαρακτήρας των βενθικών βιοκοινοτήτων
αλλάζει προς αυτότροφο. Κατά αντίστοιχο τρόπο μεταφέρονται λόγω ώσης (drift), από
ανάντη προς κατάντη αλλόχθονο υλικό και άτομα ασπονδύλων που εποικίζουν ή
χρησιμοποιούν περιστασιακά κατάντη θέσεις. Επίσης, τα ασπόνδυλα μπορούν στα
διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους να αποτελέσουν σημαντική τροφή για άλλα είδη
δασικής πανίδας (πουλιά, νυχτερίδες, αμφίβια, άλλα έντομα και ψάρια). Οι δασικές
πυρκαγιές συχνά επηρεάζουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις, τροποποιώντας ή διακόπτοντας
κάποια σύνδεση.
Τον Ιούνιο του 2016, μεγάλη πυρκαγιά έπληξε το Δάσος Αδελφοί (κοιλάδες Αγίου Θεοδώρου
και Καπουράς) στην περιοχή Σολέας και κατέκαψε 18,57 km². Η εργασία αυτή παρουσιάζει
αποτελέσματα έρευνας στο Αργάκι του Φτερικιού που αποστραγγίζει την καμένη περιοχή
(Εικόνα 1) και στο οποίο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης της ποιότητας του νερού. Το Αργάκι του Φτερικιού, αποτελεί ποταμό 1ης
τάξης κατά Strahler και είναι παραπόταμος του ποταμού Ατσά, με τον οποίο συμβάλει 2,5
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χιλιόμετρα περίπου κατάντη. Στον σταθμό έγιναν δειγματοληψίες παρακολούθησης της
οικολογικής ποιότητας του νερού, με τη χρήση βενθικών μακροασπονδύλων ως βιοδεικτών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς (α) στη
ποικιλότητα των κοινοτήτων βενθικών μακροασπονδύλων (β) στις σχετικές αφθονίες των
τροφικών λειτουργικών ομάδων των μακροασπονδύλων στο Αργάκι του Φτερικιού, καθώς
και (γ) ο ρυθμός μεταπυρικής ανάκαμψης των υδρόβιων βιοκοινοτήτων και (δ) πως αυτό
αντικατοπτρίζεται στην οικολογική ποιότητα του σταθμού.
Η παρακολούθηση έγινε κατά την περίοδο υψηλής και χαμηλής ροής το 2018 και 2019. Τα
βενθικά μακροασπόνδυλα, λαμβάνονταν με δειγματολήπτη Surber (500μm άνοιγμα
δικτυού). Για τη δειγματοληψία λαμβάνονταν υπόψη μεταξύ άλλων η παρουσία ποικιλίας
μικρό-ενδιαιτημάτων στην κοίτη (multi-habitat proportional sampling) καθώς και η παρουσία
διαφορετικών τύπων ροής σε διάφορα σημεία του τμήματος του ποταμού (riffles και pools).
Συνολικά μετρήθηκαν 2374 άτομα ασπονδύλων που ανήκαν σε 22 ταξινομικές ομάδες και
προσδιορίστηκαν στην κατώτερη δυνατή ταξινομική ομάδα. Τα στοιχεία αυτά θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, της θέσης, με τον
πολυμετρικό δείκη STAR_ICMi. Παρουσιάζεται η σχετική αφθονία των τροφικών
λειτουργικών ομάδων των μακροασπονδύλων στο Αργάκι του Φτερικιού και αν προκύπτει
απόκλιση από την αναμενόμενη. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη παρακολούθησης σε
τακτά χρονικά διαστήματα της ανάκαμψης των βενθικών βιοκοινοτήτων, ως απόκριση της
ανάκαμψης του δασικού συστήματος στην άμεση περιοχή μελέτης, σε συνάρτηση με τις
δασικές διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται. Οι δειγματοληψίες προβλέπεται να
συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, προκείμενου να μελετηθεί η σύνθεση των βιοκοινοτήτων
και η διαχρονική μεταβολή των τροφικών ομάδων, καθώς και η οικολογική κατάσταση του
Αργακιού, ως συνάρτηση της μεταπυρικής ανάκαμψης του δασικού οικοσυστήματος.

Εικόνα 1: Άποψη από τη θέση δειγματοληψίας στο Αργάκι του Φτερικιού.
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Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ
Cedrus brevifolia ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης*, Bruno Fady, Oliver Gailing, Ludger Leinemann, Reiner Finkeldey
*Georg-August Goettingen University (Germany), niceliades@gmail.com

Η δημιουργία οικογενειακών γενετικών δομών και η αποτύπωσή τους σε στατιστικά
σημαντική χωρική γενετική δομή (Spatial Genetic Structure) στους πληθυσμούς των φυτών
συσχετίζεται με τη μη τυχαία χωρική κατανομή της γενετικής ποικιλότητας. Η ένταση και ο
βαθμός της SGS σε ένα συνεχή πληθυσμό εξαρτώνται τόσο από γενετικούς παράγοντες
(όπως: ροή γονιδίων, γενετική παρεκτροπή, μη τυχαία αναπαραγωγική διαδικασία, φυσική
επιλογή) όσο και από δημογραφικούς παράγοντες (όπως: δημογραφικά ιστορικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, χωροταξική διάταξη των ατόμων του πληθυσμού,
πυκνότητα ενήλικων ατόμων, κύκλος ζωής ατόμων). Ως εκ τούτου, η SGS μπορεί να ποικίλλει
με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των εξελικτικών και
οικολογικών δυνάμεων που δρουν σε ένα πληθυσμό καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων ζωής
των ατόμων (δένδρων) που το συγκροτούν. Αυτά τα γενικά επιχειρήματα σχετικά με τη SGS
μελετήθηκαν στον μοναδικό πληθυσμό του κωνοφόρου Cedrus brevifolia στην Κύπρο. Το C.
brevifolia (κυπριακός κέδρος, Pinaceae) διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς
προστασίας, και βρίσκεται κάτω από φυσική αναγέννηση τα τελευταία 130 χρόνια. Ο
πληθυσμός του C. brevifolia κατανέμεται σε υψόμετρο από 900 έως 1362 m. Ο κύριος όγκος
εξάπλωσή του καταλαμβάνει την κορυφή του βουνού Τρίπυλος, ενώ μικρές συστάδες
(εκτάσεις) εμφανίζονται στις γύρω κορυφές (πέντε πρόσθετες κορυφές). Παρόλο που το C.
brevifolia έχει χαρακτηριστεί ως μόνοικο είδος, η εμπειρική παρατήρηση από το Τμήμα
Δασών (Κύπρος) υποστηρίζει ότι συμπεριφέρεται ως μόνοικο ή/ και δίοικο είδος (Tsintides
et al., 2002) (όπως και το συγγενικό του είδος Cedrus atlantica, Krouchi et al., 2004).
Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 11 επιφάνειες
όπου βελόνες συλλέχθηκαν από 50 ενήλικα γειτονικά δένδρα εντός κάθε επιφάνειας. Η
γενετική δομή των δέντρων αυτών από κάθε επιφάνεια, μελετήθηκε με η χρήση μοριακών
δεικτών (μικροδορυφόρων) πυρηνικού και χλωροπλαστικού γενώματος (DNA). Μέσα από
την παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού και αξιολόγησης των μηχανισμών
που καθορίζουν την ένταση και τη σημαντικότητα της SGS, εντός του πληθυσμού του C.
brevifolia.
Η ένταση και η σημαντικότητα της SGS εξετάστηκε και για τους δύο τύπους γενώματος
δεικτών με την αυτοσυσχέτιση του συντελεστή συγγένειας (Fij). Επιπλέον, η αξιολόγηση της
recreation slope (bF) και «Sp-statistics» (Sp) υπολογίστηκαν για τη σύγκριση της SGS μεταξύ
των δειγματοληπτικών επιφανειών. Αρχικά, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης
επιβεβαιώνουν τη γενική παραδοχή σχηματισμού ασθενούς SGS σε κωνοφόρα είδη.
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Εντούτοις, το μέγεθος του SGS στον C. brevifolia ήταν υψηλότερο (πυρηνικό γονιδίωμα, Sp =
0,0209) σε σχέση με άλλα είδη που διακρίνονται από αμφιγονία (Sp = 0.0126) και με
διασπορά σπερμάτων μέσω αέρα (Sp = 0,0120) (δεδομένα από Vekemans and Hardy 2004).
Επίσης, οι υπό εξέταση δειγματοληπτικές επιφάνειες παρουσίασαν σειρά αντίθετων τάσεων
SGS. Αν και η ένταση της SGS στον πληθυσμό του C. brevifolia προέρχεται κυρίως από
περιορισμένη διασπορά των σπερμάτων, η απροσδόκητη διασπορά της γύρης σε μικρή
απόσταση θα μπορούσε να εξηγήσει επίσης τα μοτίβα οικογενειακών δομών (SGS) σε
ορισμένες από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Η παρατήρηση αυτή (περιορισμένη
διασπορά γύρη) είναι μάλλον ασυνήθιστη σε είδη κωνοφόρων των οποίων η επικονίαση
συμβαίνει κυρίως από την δράση του ανέμου. Η έλλειψη μιας γενικής και σταθερής τάσης
στα χωρικά μοτίβα της γενετικής δομής (SGS) μεταξύ των επιφανειών και μεταξύ των δυο
υπό εξέταση γονιδιωμάτων, δείχνει ότι η διασπορά της γύρης και των σπόρων εντός του
πληθυσμού του C. brevifolia ποικίλλει. Τα σύνθετα πρότυπα SGS μπορεί να προκύψουν από
την άνιση αναλογία αρσενικών και θηλυκών ανθέων στα δέντρων σε διαφορετικές
αναπαραγωγικές περιόδους, μέσα στις ίδιες τις επιφάνειες μελέτης. Τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά όπως ο κατακερματισμός των οικοτόπων δεν επηρέασαν το μέγεθος του SGS
στον C. brevifolia, ενώ η χαμηλή συσσωμάτωση των δένδρων φαίνεται να συμβάλλει στη
μείωση της έντασης της SGS.
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ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ Quercus alnifolia
Γιώργος Αναγιωτός*, Μαριάνθη Τσακαλδήμη, Πέτρος Γκανάτσας
*Δασολόγος-Ερευνητής, anagiorgos@hotmail.com

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η φυσική μεταβλητότητα του είδους της λατζιάς
αναλύοντας τις διαστάσεις και τη μάζα του καρπού του είδους, το μήκος του εμβρύου, την
υγρασία του βελανιδιού και την βλαστική ικανότητα του καρπού ανάμεσα σε επτά
διαφορετικούς πληθυσμούς από διαφορετικές γεωγραφικές και υψομετρικές περιοχές στο
νησί. Προσδιορίσαμε την αντοχή του καρπού στη ξηρασία, την απώλεια του νερού και την
επίδραση της στη βλαστική ικανότητα του καρπού άπου υπολογίστηκε με την εφαρμογή
διαφορετικών τεχνικών αποξήρανσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά των
βελανιδιών διέφεραν σημαντικά μεταξύ πληθυσμών, όπου οι διαστάσεις και η μάζα
μειώνονταν αναλόγως της αύξησης του υψόμετρου. Η βλαστική ικανότητα των σπόρων ήταν
αυξημένη για όλους τους πληθυσμού που μελετήθηκαν και η συμπεριφορά ήταν παρόμοια
για όλους τους πληθυσμούς. Η μείωση της υγρασίας των βελανιδιών κάτω από 35% είχε ως
αποτέλεσμα την τεράστια μείωση της βλαστικής ικανότητας του καρπού του είδους Quercus
alnifolia.
Το είδος Q. alnifolia (Δρυς η κληθρόφυλλη) είναι ενδημικό είδος δρυός της Κύπρου, που
χαρακτηρίζεται ως «Εύαλωτο είδος» στο κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Είναι το
εθνικό δέντρο της Κύπρου και έχει τεράστια οικολογική σημασία για τις ορεινές περιοχές.
Δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες για το συγκεκριμένο είδος το οποίο φύεται μόνο στα πυριγενή
πετρώματα του Τροόδους, οι θαμνώνες και δασικές συστάδες του είδους συνθέτουν τον
οικότοπο 9390* γνωστά και ως λατζιερά τα οποία αποτελούν οικοτύπους προτεραιότητας
του Παραρτήματος I της οδηγίας οικοτόπων της Ε.Ε.
Η συλλογή δειγμάτων έγινε το φθινόπωρο του 2010 από επτά (7) περιοχές δειγματοληψίας
στην οροσειρά Τροόδους. Τέσσερα από την ανατολική πλευρά και τρία (3) από τη δυτική
πλευρά, με υψόμετρο 600 με 1700 μέτρα όπου και είναι το εύρος εξάπλωσης του είδους. Οι
περιοχές αυτές ήταν κοντά στα χωριά: Μαχαιρά-Κιόνια-(P1), Φοινί-(P2), Λεμύθου-(P3),
Βαβατσινιά-(P4), Λέυκαρα-(P5), Καπέδες-(P6) και πλατεία Τροόδους-(P7). Επιλέχθηκαν δέκα
(10) ώριμα, αναπαραγωγικά άτομα από μεγάλες συστάδες του είδους για κάθε πληθυσμού.
Επιλέχθηκαν τυχαία με λιγότερη απόσταση μεταξύ τους τα 50μ και συλλέχθηκαν τουλάχιστον
50 βαλανίδια από κάθε δέντρο, τα οποία μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για μετρήσεις. Τα
βαλανίδια μπήκαν σε νερό για 24-ώρες έτσι να εξοντωθούν βλαβερά έντομα. Στη συνέχεια
αποθηκεύτηκαν στους 3˚C.
Για την διεξαγωγή της μελέτης επιλέχθηκαν 10 βελανίδια από κάθε δέντρο και 10 δέντρα από
κάθε πληθυσμό για τις μορφολογικές, φαινολογικές μετρήσεις των καρπών. Συνολικά 700
βαλανίδια σημαδεύτηκαν και μετρήθηκαν. Οι μετρήσεις αφορούσαν το μήκος, πλάτος, νωπό
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βάρος και το βάρος 1000 βαλανιδιών. Το μήκος του εμβρύου και η περιεκτικότητα σε
υγρασία βάση της εκατοστιαίας περιεκτικότητας %.

Χάρτης 1: Περιοχές συλλογής καρπών Q. alnifolia.

Ο προσδιορισμός της φυτρωτικής ικανότητας και υγρασίας των καρπών έγινε με διάφορες
μεθόδους αποξήρανσης και προσδιορισμού της επίδρασης της υγρασίας στην φύτρωση των
βελανιδιών. Το πείραμα φυτρωτικότητας έγινε σε δέκα βαλανίδια σε τρεις επαναλήψεις για
τρία δέντρα για κάθε περιοχή δειγματοληψίας. Τα βαλανίδια κόπηκαν και τοποθετήθηκαν με
το ημισφαίριο όπου ήταν το έμβρυο σε διηθητικό χαρτί με αποσταγμένο νερό ώστε να
φυτρώσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε φυτρωτικούς θαλάμους με 8 ώρες φωτοπερίοδο
σε 30-20˚C. H καταγραφεί τής φυτρωτικότητας γινόταν κάθε δύο μέρες και έληξε όταν
σταμάτησαν να φυτρώνουν και αν αναπτύσσονται νέα έμβρυα.
Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης υγρασίας μετά τις μετρήσεις σε νωπή κατάσταση κάθε
βελανίδι αποξηράνθηκε στους 130cο για 17 ώρες και στη συνέχεια ξανά ζυγίστηκαν σε ξηρή
κατάσταση και υπολογίστηκε η περιεχόμενη υγρασία με βάση τον κανόνα ISTA, (Μ=FWDW*100/FW). Οι μετρήσεις αυτές ταξινομήθηκαν και εισήχθησαν σε μία κοινή βάση
δεδομένων για μετέπειτα στατιστική ανάλυση.
Για την μέτρηση του ριζιδίου του εμβρύου επιλέχθηκα πέντε βελανίδια από κάθε πληθυσμό
και έγινε διαχωρισμός των κοτυληδόνων και μέτρηση του ριζιδίου.
Για να εξάγουμε καλύτερα αποτελέσματα στην σύγκριση των βελανιδιών ανάμεσα στους
εφτά (7) πληθυσμούς χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα SPSS-(ANOVA). Η σύγκριση
των μέσων-όρων έγινε με τα κριτήρια Waller-Duncan. Και η διανομή της κανονικότητας
ελέγχθηκε βάση των κριτηρίων Kolmogorov-Smirnov η ομογενοποίηση των δειγμάτων
ερευνήθηκε με τo test-Levenen’s. Και η ανάλυση, συμπλεγματοποίηση και κατάταξη σε
ομάδες έγινε βασιζόμενη στα φαινολογικά χαρακτηριστικά των καρπών, Τα αποτελέσματα
τοποθετήθηκαν σε βάσεις δεδομένων και δεντροδιαγράμματα.
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Τα μεγαλύτερα βαλανίδια συλλέχθηκαν στην Λεμύθου-(P3) σε υψόμετρο 1200μ με μέσο
μήκος καρπού 3,5 cm, πλάτος 1,48cm και ξηρό βάρος 3,29 g. Ακόμα ένας πληθυσμός με
μεγάλα βαλανίδια βρέθηκε και στους Καπέδες-(P6) σε υψόμετρο 700μετρα με μέσο μήκος
καρπού 3,80 cm, πλάτος 1,45cm και ξηρό βάρος 2,82 g. Αντίθετα τα πιο μικρά βαλανίδια
βρέθηκε στη πλατεία Τροόδους-(P7) σε υψόμετρο 1700μ με μέσο μήκος καρπού 2,47cm,
πλάτος 1,02cm και ξηρό βάρος 0,8 g. Ακολουθούμενος από τα βαλανίδια που βρέθηκε στο
Μαχαιρά- Κιόνια-(P1) σε υψόμετρο 140 μ με μέσο μήκος καρπού 2,84cm, πλάτος 0,99cm και
ξηρό βάρος 1,06g. Οι διαφορές στο μέγεθος των βαλανιδιών αναλόγως υψηλών με
χαμηλότερων υψομέτρων ήταν εμφανής. Το ίδιο και με το μήκος του εμβρύου που
ανέπτυξαν στα χαμηλά υψόμετρα ήταν μέσο όρο 3,35cm αντίθετα με τα υψηλά υψόμετρα
μέσο όρο 2,02cm που ήταν κατά 1/3 μικρότερα
Η μελέτη περιεκτικότητας σε υγρασία έδειξε μια διαφορά ανάμεσα στους υψηλότερους
πληθυσμούς (1400-1700) Κιόνια-(P1) και Τροόδος-(P7) με 46,3% και 47,5% αντίστοιχα σε
αντίθεση με τους μέσου και χαμηλότερου υψομέτρου πληθυσμούς (P2), (P3), (P4), (P5), (P6)
από 1350-650μ με υγρασία από 42,2% μέχρι 44,1%.
Πίνακας 2: Παρουσίαση μετρήσεων και υπολογισμό εκατοστιαίου ποσοστού υγρασίας των
καρπών των πληθυσμών (7) του πειράματος.

Η μελέτη αποξήρανσης των βελανιδιών έδειξε ότ η απώλεια υγρασίας επιδρά αρνητικά στην
φυτρωτική ικανότητα. Συγκεκριμένα σε θερμοκρασία δωματίου υπήρχε απώλεια υγρασίας
1,89%, 6,39%, 9,11%, 11,92% και 16,55% μετά από 1η,3η,5η,7η,9η μέρα αντίστοιχα. Την 5η
ημέρα με 34,4% υγρασία η φυτρωτικότητα παρουσιάζει κάθετη μείωση και την 9η μέρα να
μηδενίζεται με 16,55% υγρασία.
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Γράφημα 1: Παρουσιάζει την συσχέτιση του ποσοστού υγρασίας - αποξήρανσης σε σχέση με το ποσοστό
φυτρωτικής ικανότητας τον βελανιδιών.

Εικόνα 1: Καρποί Λατζιάς με ανεπτυγμένα έμβρυα μετά τα πειράματα φυτρωτικότητας στο πίσω μέρος του
καρπού, κάτω από τον κάλυκα δηλαδή.

Ακόμη μια παρατήρηση που έγινε ήταν ότι το ποσοστό φυτρωτικότητας ήταν ψηλό(86-97%)
για όλους τους πληθυσμούς. Ήταν για όλους παρόμοιο με ψηλότερο αυτό της Λεμύθου
(1200μ) με 97,5% και χαμηλότερο ποσοστό φυτρωτικότητας αυτόν του Τροόδους (1700μ)
λίγο κάτω από 90%. Η φύτρωση των βελανιδιών ολοκληρώθηκε μεταξύ 12-14 ημέρες.
Συμπερασματικά διακρίνονται δύο ομάδες πληθυσμών, αυτή των υψηλών υψομέτρων
Κιόνια (P1) και Τροόδος (P7) και των χαμηλότερων (P2), (P3), (P4) (P5), (P6). Στα χαμηλότερα
υψόμετρα σχηματίζονται μεγαλύτεροι και βαρύτεροι καρποί από αυτούς στα υψηλότερα
υψόμετρα-(μικρότεροι-ελαφρύτεροι). Τέλος επισημαίνεται ότι υπάρχει μία ευρεία και
ποικιλόμορφη εξάπλωση του είδους στην οροσειρά Τροόδους. Όμως λόγο του νησιωτικού
χαρακτήρα της Κύπρου κρίνεται αναγκαία οι προστασία των οικοτόπων του είδους. Και πολύ
πιθανό να είναι σημαντικό είδος για την βιοποικιλότητα στις ορεινές πυριγενή περιοχές
ειδικά με τις προβλέψεις για μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η
διαχείρισή και περαιτέρω έρευνα για τους οικοτόπους και το είδος της λατζιάς.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ (Quercus infectoria)
Αθηνά Παπαθεοδούλου, Κυριακή Μιχαήλ, Timothy Greenwood, Παναγιώτης Κλώνης, Lyndon
Taylor, Ισμήνη Κυριάκου, Μιχαήλ-Ραφαήλ Πρωτεριώτης, Λεύκιος Σεργίδης*, Μανώλης Ιωάννου,
Μάριος Βίκτωρας, Nicholas Symons
*Terra Cypria Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, info@terracypria.org

Μέσα από αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τόσο δορυφορικές εικόνες/ φωτογραφίες
όσο και επιτόπιες επισκέψεις σε ολόκληρο το νησί και συγκεντρώθηκαν σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με τη κατανομή και την πυκνότητα των ενδιαιτημάτων βελανιδιάς
(Quercus infectoria) στην Κύπρο.
Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενεί το είδος Quercus
infectoria Olivier ssp. veneris (C.K. Schneider). Το 2003 ο οικότοπος της βελανιδιάς
προστέθηκε στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ με τον κωδικό 93AO (Δασικές
συστάδες με Quercus infectoria). Παρά τη σπουδαιότητά του οικότόπου, δεν υπήρχαν
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κατανομή του είδους στο νησί και η
αντιπροσωπευτικότητα του ενδιαιτήματος στο βιογεωγραφικό σεμινάριο του Natura 2000,
το 2012 εκτιμήθηκε ως «μέτρια ανεπαρκής».
Το δίκτυο Natura 2000 που βασίζεται στις αρχές των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,
αποτελεί το κύριο επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
στην ΕΕ.
Χρησιμοποιώντας λογισμικό τηλεπισκόπησης (Google Earth) και λογισμικό γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS), πραγματοποιήθηκε μια οικονομικά αποδοτική, ευρεία χωροταξική
αποτύπωση του είδους. Διερευνήθηκαν πιθανές περιοχές ενδιαιτημάτων βελανιδιάς σε όλο
το νησί χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες μεσαίας ανάλυσης του Google Earth. Οι
πιθανές περιοχές με βελανιδιές εντοπίστηκαν από το χρώμα την πυκνότητα και την υφή της
βλάστησης που είναι ορατή στις δορυφορικές εικόνες, καθώς και από τη γεωλογία της
περιοχής, το υψόμετρο και τη γειτνίαση με τη θάλασσα. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης δεδομένα
από προηγούμενες καταγραφές και γνώσεις διάφορων εμπειρογνωμόνων. Αφού
επισημάνθηκαν ως πιθανά πολύγωνα στον χάρτη, ακολούθησε η επί τόπου επίσκεψη για
επικύρωση των ενδιαιτημάτων βελανιδιάς στο πεδίο, χρησιμοποιώντας κιάλια και
τηλεσκόπια κοντά στις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν. Συλλέχθηκαν επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον τύπο και την κατάσταση των ενδιαιτημάτων. Τα δεδομένα τροποποιούνταν
στο πεδίο ώστε να ανταποκρίνονται ακριβώς στις πραγματικές περιοχές όπου υπάρχουν
βελανιδιές. Η συλλογή δεδομένων περιελάβανε την ποσοστιαία κάλυψη του Q. infectoria,
περιπτώσεις καμένων εκτάσεων που πιθανόν να φιλοξενούσαν βελανιδιές, παρουσία του
είδους σε καλλιέργειες, τα συνοδευτικά είδη, τη κατάσταση των δέντρων, την ηλικία, τις
απειλές και άλλα.
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Τέλος, τα γεω-οικολογικά δεδομένα αναλύθηκαν από το ArcGIS. Η βασισμένη στο GIS
ανάλυση περιλάμβανε τον αριθμό των πολυγώνων κάθε κατηγορίας πυκνότητας που
εμφανίζονται σε κάθε κοινότητα, συμπεριλαμβάνοντας το εμβαδό πολυγώνου κάθε
κατηγορίας πυκνότητας, τον αριθμό των μεμονωμένων δένδρων που καταγράφηκαν σε κάθε
κοινότητα ανά ηλικιακή κατηγορία, την συνολική κατάσταση των ενδιαιτημάτων βελανιδιάς
στην Κύπρο και τέλος την συνολική κατάσταση του είδους στην Κύπρο.
Οι δορυφορικές εικόνες (Google Earth) αποδείχθηκαν επαρκείς για την αναγνώριση των
ενδιαιτημάτων βελανιδιάς. Στην έρευνα καταγράφηκαν 795 πολύγωνα με σημαντική
παρουσία (> 1% κάλυψη βελανιδιών στον φυσικό βιότοπο και τουλάχιστον 0.3 εκταρία) του
Q. infectoria. Σε όλες τις έξι περιφέρειες της Κύπρου, τα καταγεγραμμένα πολύγωνα
καλύπτουν συνολικά 4739 εκτάρια, εκ των οποίων τα 1929 αποτελούνται από φυσικό
βιότοπο, ενώ το υπόλοιπο είναι μίγμα κυρίως αγροτικών περιοχών και τμημάτων φυσικών
οικοτόπων. Επιπλέον, πάνω από 3000 μεμονωμένα δέντρα βελανιδιών ή στοιχεία για την
παρουσία βελανιδιών, καταγράφηκαν έξω από τα πολύγωνα, εκ των οποίων τα 420 ήταν
δέντρα μνημεία (διάμετρος κορμού > 50cm) και πάνω από 1000 ώριμα δέντρα (διάμετρος
κορμός > 20cm).
Συνολικά καταγράφηκαν περίπου 8km2 πυκνού ενδιαιτήματος βελανιδιάς, αποτελούμενου
από 4,48km2 δάσους βελανιδιάς (> 20% κάλυψη βελανιδιάς) και 3,57km2 ανοιχτού δάσους
βελανιδιάς (11-20% κάλυψη βελανιδιάς). Η περιοχή αυτή αποτελείται από 259 πολύγωνα
(131 δάση βελανιδιάς και 128 δάση ανοιχτής βελανιδιάς), αποτελεί έναν εξαιρετικά
κερματισμένο ενδιαίτημα. Ο μέσος όρος επιφάνειας ανά πολύγωνο ήταν λίγο μεγαλύτερος
από 3 εκτάρια, με εύρος τιμών από 0,1 εκτάρια έως 53 εκτάρια. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί
ότι μόνο 15 (5,7%) πολύγωνα περιείχαν 10 ή περισσότερα, εκτάρια με δάσος βελανιδιάς ή
ανοιχτές δασικές εκτάσεις. 190 πολύγωνα (73,3%) είχαν λιγότερο από 3 εκτάρια
ενδιαιτήματος. Ως εκ τούτου, οι περιοχές των δασικών ενδιαιτημάτων βελανιδιάς που έχουν
επιβιώσει τείνουν να κατανέμονται σε μικρά πολύγωνα, με τη μέση επιφάνεια ενδιαιτήματος
ανά πολύγωνο να είναι μόλις 1,6 εκτάρια.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ο εκτεταμένος κατακερματισμός του
ενδιαιτήματος βελανιδιάς, καθιστά την προστασία του μια πραγματική πρόκληση. Ο
κερματισμός αυτός αυξάνει την ευαλωσιμότητα από την καταστροφή των οικοτόπων και
καθιστά δυσχερέστερο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης και μέτρων
διατήρησης ανά περιοχή. Παρ' όλα αυτά και κατά τη διάρκεια της μελέτης , διαμορφώθηκαν
ειδικά κριτήρια για την επιλογή Σημαντικών Περιοχών Βελανιδιάς (ΣΠΒ - IOAs). Τα κριτήρια
αυτά ακολούθησαν μια προσέγγιση παρόμοια με εκείνη που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ
της Οδηγίας για τους Οικοτόπους και συμπεριλαμβάνουν τη σπανιότητα/μοναδικότητα, την
πυκνότητα κάλυψης του συγκεκριμένου ενδιαιτήματος (% κάλυψη από Q.infectoria), το
μέγεθος του πολυγώνου, τη συνδεσιμότητα, την αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά τη
γεωγραφική θέση και τον τύπο του οικοτόπου, και τέλος την πιθανότητα αποκατάστασης.
Η όλη διαδικασία ακολούθησε τρία στάδια και περιλάμβανε:
1. Ημι-ποσοτική εκτίμηση της αξίας διατήρησης κάθε χαρτογραφημένου πολυγώνου,
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2. Αξιολόγηση των χαρτογραφημένων περιοχών ώστε να αποφασιστεί ποιες έχουν
υψηλή προτεραιότητα για προστασία, ποιες χαμηλότερη και ποιες ήταν κατάλληλες
για αποκατάσταση
3. Επιλογή συγκεκριμένων τοποθεσιών που προτάθηκαν ως κατάλληλες για ένταξη σε
προστατευόμενες περιοχές. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενοποίησε μικρότερα
πολύγωνα σε «υπέρ-πολύγωνα» καθιστώντας τα έτσι πιο βιώσιμες μονάδες
διαχείρισης.

52

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

LIFE-CALLIOPE: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ
Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Μάριος Ανδρέου, Σοφία Μαζαράκη, Δέσπω Ζαβρού, Γιάννης
Χριστοδουλίδης
*Πανεπιστήμιο Frederick, res.kc@frederick.ac.cy

Το έργο LIFE CALLIOPE στοχεύει στη διατήρηση, προστασία και μετριασμό των άμεσων και έμμεσων

ανθρώπινων απειλών στις παραθαλάσσιες αμμοθίνες, υποθαλάσσιους αμμοσωρούς και
θαλάσσιους υφάλους κατά μήκος της Ιταλικής ακτής στην κεντρική Αδριατική και στη βόριοδυτική ακτή της Κύπρου.
Στις περιοχές αυτές απαντούν αμμοθινικοί οικότοποι και υποθαλάσσιοι οικότοποι, αλλά
απειλούνται από αναπτυξιακές και τουριστικές δραστηριότητες (οι οποίες προκαλούν
υποβάθμισή τους και αφαιρούν τη βλάστηση στους αμμόλοφους στα σημεία πρόσβασης
στην παραλία), τον ναυτικό τουρισμό, την παράνομη αλιεία και την έλλειψη
αποτελεσματικού ελέγχου προστασίας των παράκτιων φυσικών πόρων.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο έργο διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα και την
περιοχή. Στην περίπτωση της Κύπρου, η περιοχή στην οποία επικεντρώνεται το έργο είναι η
Ειδική Ζώνη Διατήρησης “CY4000001 – Περιοχή Πόλις-Γυαλιά”.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν διακρίνονται σε Προετοιμασίας, Διατήρησης,
Παρακολούθησης και Ενημέρωσης και Δικτύωσης. Αυτές περιλαμβάνουν:
-

Χαρτογράφηση των οικοτόπων της περιοχής με τη χρήση μη-επανδρωμένου
αεροσκάφους (drone) και ειδικού προγράμματος χαρτογράφησης.

-

Αναγνώριση των σημείων που θα γίνουν έργα ή δράσεις διατήρησης και αρχικό
σχεδιασμό τους.

-

Δημιουργία μικρών κατασκευών για την αποτροπή εισόδου σε οχήματα πάνω στους
αμμοθινικούς οικότοπους, με ιδιαίτερη έμφαση σε πιο ευαίσθητα ή επηρεασμένα
σημεία και γενικότερα κατασκευές διαχείρισης επισκεπτών.

-

Συλλογή σπερμάτων και παραγωγή ιθαγενών ειδών τα οποία είναι κατάλληλα για
σπορά και καλλιέργεια σε αμμοθινικούς οικότοπους.

-

Αποκατάσταση αμμοθινικών οικοτόπων που έχουν επηρεαστεί / υποβαθμιστεί και
σπορά ιθαγενών ειδών.

-

Αφαίρεση ξενικών εισβλητικών ειδών (π.χ. ακακιών).

-

Παρακολούθηση υλοποίησης έργου (δράσεων διατήρησης για τα είδη/ οικοτόπους
και κοινωνικής και οικονομικής επίδρασης).

-

Παρακολούθηση και αξιολόγηση οικοσυστημικών υπηρεσιών.
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-

Διάχυση πληροφοριών, περιλαμβανομένης δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών
με άλλα έργα LIFE, παραγωγής τρίπτυχων και ενημερωτικών δελτίων, κατασκευή
πινακίδων, παραγωγή ενημερωτικών βίντεο, κλπ).

-

Συναντήσεις με άμεσα ενδιαφερόμενους για συζήτηση για τις διάφορες δράσεις,
ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τους.

-

Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών με άλλες ενδιαφερόμενες χώρες και
οργανισμούς με βάση τις πρακτικές και εμπειρίες του συγκεκριμένου έργου.

Η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε με τη διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων για αποτύπωση
των αναγκών και δεδομένων, υλοποίηση επαφών και συνεντεύξεων με εκπροσώπους της
τοπικής κοινότητας, καθώς και διενέργεια έρευνας (ερωτηματολόγιο) για εκτίμηση των
κοινωνικών και πολιτιστικών αντιλήψεων για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει η
περιοχή.

Εικόνα: Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Περιοχή Πόλις-Γυαλιά»
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Foreword

FOREWORD
The enhancement of forest science, the development of sustainable practices and
management, the conservation of forest environment and the increase of public awareness
on forest protection in Cyprus are all within the scopes and activities of the Cyprus
Association of Professional Foresters (CAPF).
Based on the above scopes, the CAPF held the “2nd Forestry Workshop: Research as a Tool
for Forest Management”. This workshop aimed to provide an opportunity, to scientists to
present their own research on topics explicitly related to the forest environment in Cyprus.
At the same time, this workshop aimed to present and elaborate the future perspectives for
innovative research projects on forest sciences in Cyprus.
The workshop presented research from several aspects of forest science, through 25
research studies; all abstracts are included in the current proceedings. The English version of
the workshop’s proceedings aims to make the forestry research activity in Cyprus available
to scientists and institutions abroad, and potentially create overseas scientific
collaborations.
The CAPF would like to thank the workshop’s contributors, namely the: National Rural
Development Network (Ethniko Agrotiko Diktio), European University Cyprus and CYTA.
Finally, many thanks are extended to all colleagues who assumed voluntary duties and
responsibilities related to the workshop.

Nicolas-George Eliades, Ph.D.

November 2019

President of CAPF
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS

EUROPEAN POLICY IN THE MANAGEMENT AND PROTECTION OF FORESTS – THE ROLE OF
RESEARCH AND INNOVATION
Yolanda Valassopoulou
Team Leader, Political Reporting, Representation of the European Commission in Cyprus,
Yolanda.VALASSOPOULOU@ec.europa.eu

The need to step up efforts to protect and restore the world’s forests is becoming alarmingly
clear: in October 2019, the EU Finnish Presidency warned that deforestation is proceeding at
an alarming rate and urgent action is needed to stop it.
An area of 1.3 million square kilometres was lost between 1990 and 2016, equivalent to
approximately 800 football fields every hour. The main drivers of this deforestation are
demand for food, feed, biofuel, timber and other commodities.
On 23 July 2019, the European Commission published a new Communication on Stepping up
EU action to protect and restore the world’s forests. The Communication links the issue of
forest protection to climate change. It sets out a new framework of actions to protect and
restore the world’s forests – with the latter hosting 80% of biodiversity on land. Forests
support the livelihoods of around a quarter of the world’s population and are vital to the
international community’s fight against climate change.
The Communication also takes into account the financial aspects of forest management:
Forests represent a promising green economic sector, with the potential to create between
10 and 16 million decent jobs worldwide. From an economic and social perspective, forests
support the livelihoods of around 25 % of the global population, and they also embody
irreplaceable cultural, societal and spiritual values.
The link to climate change is strong: Greenhouse gas emissions linked to deforestation are
the second biggest cause of climate change, so protecting forests is a significant part of our
responsibility to meet the commitments under the Paris Agreement.
The future European Commission under President Ursula von der Leyen has made climate
change and biodiversity two of its main priorities. The Commission aims at a European Green
Deal, which will result in Europe becoming the world’s first climate-neutral continent and at
curtailing biodiversity loss. The Commission plans to achieve this through, inter alia,
enshrining the 2050 climate-neutrality target into law, working to decarbonise energyintensive industries, and being a world leader in circular economy and clean technologies.
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Concerning forestry, the EU adopted in 2013 a new Forest Strategy, for the period 2014-2020.
In 2018, a mid-term review found that the EU forest strategy is generally achieving its aims of
encouraging sustainable forest management both in the EU and globally.
In the EU, forests cover 43% of its land area and these forest areas are one of Europe's most
important renewable resources. Taking into account the land used for agricultural purposes,
this percentage goes up to 70%. However, the State of the Environment report issued by the
European Environment Agency in 2015 shows that the large majority of forest ecosystems are
not in a good status of conservation.
The Common Agricultural Policy provides financial support to rural areas and EU countries can
choose to fund forestry measures through their national rural development programmes.
These measures aim at protecting the forest, making it more resilient to climate change,
safeguarding its multiple functions, including the provision of environmental services, as well
as supporting investments, innovation and training to the benefit of the rural economy.
Striving for clean technologies will mean a crucial role for research and innovation. Presenting
the EU’s draft budget for the next financial period, i.e. for 2021-207, the Commission proposed
increased investment in research and innovation by allocating €114.8 billion to this area.
A new programme, Horizon Europe, will replace the current Horizon 2020 programme. The
Commission proposed a budget of €97.9 billion, is the biggest ever research and innovation
programme. Horizon Europe will support EU policies such as the transition to a low carbon
economy, the protection of the environment and climate actions. The Commission also
proposed a budget of €5.4 billion for the Programme LIFE, i.e. the Programme for the
Environment and Climate Action.
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FROM RESEARCH TO MANAGEMENT OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE 21ST CENTURY: A
SCIENTIFIC PARADIGM SHIFT
Filippos A. Aravanopoulos
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Forest Science & Natural Environment,
Laboratory of Forest Genetics and Tree Breeding, Thessaloniki, GR54124, aravanop@for.auth.gr

The emergence of climate change and its recent development into an imminent climatic crisis,
have reinforced the thesis of the international scientific community on the undisputed need
for a direct and immediate connection between scientific research, forest management and
innovative practices. Given the speed of climate change, natural environmental stress and
anthropogenic impact, it is crucial to minimize the time between the acquisition of scientific
results and their implementation in situ. All of the above, constitute variations of the scale and
level of implementation, within an already established framework connecting research and
implementation. However, there is a global, developing approach that stands outside of this
typical framework. According to this approach, focus should not only be placed on preventing
disasters on natural ecosystems, but should primarily engage the fact that sometimes
disasters may be inevitable and severe; therefore, we ought to study the ecosystem reaction
norms and their potential to restore. Or, in other words, we should focus on the restoration
ability of the socio-ecologic system that includes the organized natural resources of a given
area and the present anthropogenic and socioeconomic parameters. The practical application
of this paradigm shift is embedded in the notion of ecosystem resilience. Ecosystem resilience
is the ability of an ecosystem to absorb disturbances and to reorganize while going through
change, in a way that it eventually maintains the same functions and provides the same
feedback in ecosystem services. The main principles for implementing the theory of resilience
in forest ecosystems, the ongoing research on the field and the resulting approaches regarding
sylviculture, forest management and biodiversity conservation are presented in this paper.
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FOREST RESEARCH AS A TOOL FOR UNDERSTANDING THE PROBLEM OF FOREST FIRES AND
FOR GUIDING THEIR MANAGEMENT, IN ORDER TO AVOID LARGE CATASTROPHES
Gavriil Xanthopoulos
Hellenic Agricultural Organization DIMITRA, Institute of Mediterranean and Forest Ecosystems,

gxnrtc@fria.gr

Forest fires are one of the most significant problems of modern forest management and of
civil protection in more and more parts of the world, especially in areas with a Mediterranean
climate. An analysis of global statistics shows that the problem is getting worse, and that while
technological solutions, forest firefighting strength and related costs are increasing, the
annually burned area, the large scale disasters, and even the number of fatalities are also
increasing. Particularly notable is the example of the USA (Figure 1) where forest fire
management has reached a point where it absorbs half of the total Forest Service budget.
The obvious solution in the eyes of uninformed citizens, driven by the insecurity caused by
fires and the dominant perception of the last decades, is that what is needed is more effective
fire suppression, with more personnel and resources. Decision makers (politicians, managers,
etc.), in most parts of the world, move in the same direction, pushed by the need to avoid
catastrophes in the immediate future, but also by the pressure of the mass media. Thus, at
the global level, insisting on a fire suppression centered policy, with continuous strengthening
of forest firefighting, we find ourselves trapped in a vicious circle of more and worse disasters,
seeking to find an explanation for the reasons that lead to this. And yet, forest research,
especially the one focused on forest fires, has studied the problem in recent decades, analyzed
the evidence, and highlighted the impasse to which a one-sided emphasis on fire suppression
leads. Most importantly, it has identified the individual factors that lead to the deterioration
of the situation, it has analyzed the way in which they contribute, and today it proposes
solutions in the direction of an integrated forest fire management, which however, requires
further research, specialized solutions and close collaboration between researchers and
operators to be applied.
So, for example, forest research has highlighted the significant alterations that climate change
will bring to forest ecosystems as it is forecasted that in the near future forest growth limits,
bioclimatic zones, vegetation types, forest species composition and biodiversity, productivity
etc. will not be the same. These changes will happen through various natural processes
including forest fires. The systematic occurrence of catastrophic forest fires in forest
ecosystems that were considered safe several decades ago (eg Norway, Sweden, Great Britain,
etc.) is a characteristic symptom. Forest fire research seeks to refine general forecasts of
changes in forest ecosystems in order to propose appropriate prevention policies and better
forest fire fighting strategies.
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Figure 1: Number of fires, burned area, suppression cost and linear trend lines in the U.S.A.,
for the 1985-2018 period (Source of data: National Interagency Fire Center).
Yet another, even more important and more immediate, problem related to the worsening of
the problem of forest fires, is the management and utilization of the rural-forest space by a
population shrinking in numbers (Figure 2) and aging, with reduced income and fewer degrees
of freedom in its attempt to compete in a globalized economy. Research has shown that
biomass accumulation, and its increasing horizontal and vertical continuity due to its
underutilization, are one of the main causes of the catastrophic forest fires of recent years. In
general, there has been considerable research on these fires, but the complexity of the
problem and its varying aspects in different ecosystems does not allow for simplistic solutions
of general application (e.g. fires in the Amazon, Indonesia, Siberia, etc.). Research efforts must
continue.
The methods of managing forests and rural areas, both in terms of fuel reduction and in
general (e.g. yield estimation, structure of stands, creation of vegetation mosaic, grazing, etc.),
the analysis of fire risk (regarding the causes, the spatial and the temporal characteristics),
and the elaboration of integrated policies for its long-term mitigation, the development of
new prevention and suppression technologies, the post-fire rehabilitation methods
(assessment of necessity of interventions (e.g. soil protection), reforestation considerations
(including climate change, species genetics, planting techniques, etc.), the evaluation of costs,
and the selection of optimal solutions are just some of the important issues where forestry
research can contribute greatly. Its cost is far less than the cost of long term failed policies,
and its contribution can be really significant provided it will receive adequate, properly
targeted funding, there will be co-operation between operational and research entities, and
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there will be willingness for adoption of the results by both agency managers and political
leaders.

Figure 2: Rural population evolution as a percent (%) of total population in seven countries
of the region (Source: Index Mundi).
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FAVOURABLE REFERENCE VALUES FOR WILD BIRDS: DECISION-MAKING TOOL - THE CASE
OF CYPRUS
Panicos Panayides
Officer of SPA Management Office, Game and Fauna Service, panayides.gf@cytanet.com.cy

Favorable Reference Values (FRVs) are an important decision-making tool, in order to reach
the objective of the European Nature Directives (Habitats Directive 92/43/EEC and Wild Birds
Directive 2009/147/EC), which is the conservation and restoration of Natura 2000 species and
habitats to favourable conservation status. In order to achieve this for the qualifying species
of Special Protection Areas (SPAs), i.e. the areas of the Natura 2000 network classified for wild
birds, it is important to determine the level at which the population of these species would be
considered as favourable. This level of population is the Favourable Reference Value (FRVs).
The methodology for defining FRVs in Cyprus was based on methodologies adopted in other
European countries, taking into account the particularities and local conditions in Cyprus.
Deciding factor for the methodology chosen was the availability of data as well as the
particular species in question. In order to determine the FRVs, a variety of data sources has
been used, such as monitoring records of the Game & Fauna Service, data from BirdLife
Cyprus, published studies, papers and reports, as well as data from the Republic of Cyprus
latest report on Article 12 of the Wild Birds Directive 2009/147/EC, covering the period 20082012.
FRVs in Cyprus were determined depending on available data (recent and historical), as well
as other population data of the species in question such as reproductive success and mortality.
The optimal population value (FRV) was initially calculated at the Cyprus level and then per
each SPA. The methodology for determining the FRVs varied for each species, depending on
its ecology. Specifically the methods used were:
(a) the Habitat method, which takes into account the available habitat in a particular area
considered suitable for the species in question and calculates the carrying capacity of the
area, based on knowledge of the density of the reproductive population. This method is
suitable for species that are widely distributed and relatively common.
(b) the Population Viability Analysis (PVA) method, which calculates the probability of
extinction of a species or population of a species in a predetermined time horizon. Factors
such as reproductive biology of a species, population demographics, mortality rates and
other factors are taken into account when calculating the population size that will provide
the species with an acceptably low probability of extinction, over a given period (usually
100 years). This population is called the Minimum Viable Population (MVP) and the FRV is
calculated at a higher value than that of the minimum viable population. This method was
mainly used for rare species.
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Finally, in cases where the data were insufficient to use PVA, the minimum population rule,
i.e.200 individuals, was used.
FRVs relate to SPA qualifying species that breed in Cyprus. For SPA qualifying species that do
not breed in Cyprus but are found in significant numbers, either as migrant visitors or winter
visitors, “Target Values” were calculated.
Thereafter, FRVs are translated into conservation objectives for SPAs that are crucial for
implementing conservation and management measures for these areas, as well as restoration
activities. Consequently, FRVs have been incorporated and included in the relevant
Management Plans of the Special Protection Areas.
FRVs also greatly contribute to policy and decision-making in cases where projects, plans or
activities are proposed that may threaten the integrity and cohesion of SPAs, or significantly
threaten the species or habitats of the SPA areas. That is to say, they can play an important
role in decision-making, notably in the implementation of Articles 6 (3) & 6 (4) of the Habitats
Directive, concerning the process of evaluating projects or activities that may negatively affect
areas of the Natura 2000 network.
In total FRVs have been determined for 22 breeding species, whereas “Target Values” have
been prepared for 28 migratory/wintering species, for thirty (30) SPAs designated in Cyprus.
The FRVs should be reviewed approximately every ten years and relevant Management Plans
must be updated accordingly.
The work for designating FRVs was carried out in the framework of an open Tender
“Preparation of Conservation Objectives and Management Plans for the Special Protection
Areas (SPAs) established in Cyprus under the Wild Birds Directive 2009/147/ EC”, undertaken
between 2013-2016 by a Consortium between IACO Environmental & Water Consultants Ltd
and BirdLife Cyprus, with Contracting Authority the Game & Fauna Service of the Ministry of
the Interior.
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INTEGRATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, FOR DEVELOPING FORESTRY
APPLICATIONS IN CYPRUS
Konstantinos Dimitrakopoulos
Marathon Data Systems, marathon@marathondata.gr

A geographical Information System (GIS) is a geographical data administrative framework for
revealing deeper insights, thus aiding in many decision making processes within an
organization. Hundreds of thousands of businesses in virtually every field are using GIS to
make maps and software applications that communicate, perform analysis, share information,
and solve complex problems around the world. This is changing the way the world works for
all of us. Now more than ever, the Internet of Things (IoT) has enhanced GIS systems by
allowing mobile devices collecting and analyzing data, and communicating through the Cloud.
These technologies can be incorporated in the forestry sector with great ease, providing
modern tools for a holistic forest management approach.
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ASSESSMENT OF ECOSYSTEM SERVICES OF THE TROODOS NATIONAL FOREST PARK WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN PROJECT iLIFE-TROODOS
Marios Andreou*, Constantinos Kounnamas, Constantinos Papasavvas, Minas Papadopoulos
Frederick University, Nature Conservation Unit, andreoum@gmail.com

Troodos National Forest Park (TNFP) is located in the centre of Troodos mountain range and
it is one of the most important natural environments of Cyprus. TNFP has been included to
the Natura 2000 network of the island due to its important natural ecosystems and its great
biodiversity and geology. The project iLIFE-TROODOS (co-funded by the European Commission
and the LIFE programme) aims to increase public awareness on the natural values of TNFP, for
which it was included in the Natura 2000 network, and the Ecosystem Services (ES) it provides.
The current work presents selected ES of TNFP, based on the Common International
Classification of Ecosystem Services (three ES categories: provisioning services, regulating and
maintenance services, cultural services), which have been identified through this project.
Specifically, this work graphically presents the ES mapped through CICES regarding habitat
types, biomass and cultural services (including recreation). The services have been mapped
and their distribution in the area is presented in respective maps (using ArcGIS software) using
1km x1 km grid, while their economic importance has also been evaluated. Most of the data
used was acquired from the databases of the Cyprus Department of Forests, while information
relating to the use of the area was obtained through surveys carried out by the project’s
personnel. Further information was collected from publicly available sources, whereas the
TESSA toolkit (2017 v. 2.0) was utilized for the evaluation of global climate regulation
(including carbon sequestration). The data derived on these ES is being used for the awareness
purposes of the project iLIFE-TROODOS.
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LONG-TERM MONITORING ON THE EVAPOTRANSPIRATION RATES OF A Pinus brutia
FOREST
Marinos Eliades*, Adriana Bruggeman, Hakan Djuma, Andreas Christou, Maciek W. Lubczynski
*

The Cyprus Institute, m.eliades@cyi.ac.cy

The intense temporal variability of rainfall and temperature in Cyprus has a significant impact
on the processes of transpiration and evaporation in forests. The aim of this study was the
long-term monitoring of these processes in relation to the variability of rainfall at different
time scales. This study was conducted from 17/11/2014 to 30/06/2019, in a Pinus brutia forest
near the village of Agia Marina (Xyliatos), in Cyprus.
Initially, we mapped the area and identified important parameters (number of trees, trunk
diameter, soil depth, forest density). Thereafter, the installation of scientific equipment for
long-term monitoring was carried out. This equipment includes measuring the water flow in
trees (sap flow), measuring soil moisture and soil water potential and measuring throughfall
and stemflow. Data from the existing weather station of the forestry department were also
used, for the computation of the potential evapotranspiration.
The results show that evapotranspiration is an important process of the hydrologic cycle since
it accounts for an average of 85% of the total rainfall. Transpiration from Pinus brutia trees is
about 48% of the total evaporation, while evaporation from the soil and the interception
losses are 33% and 19%, respectively. The low rainfall during the drier hydrological years
(2015-2016) led to a significant reduction on the transpiration rates, which reached near zero
rates at the end of October 2016. Pinus brutia trees rely mostly on the water found in the
underlying fractured bedrock to cover their transpiration needs, as the soil moisture is limited
due to the small soil depth (<14 cm). Water in the bedrock fractures accounts for an average
of 67% of the Pinus brutia transpiration rates, while in the summer months this percentage
reaches 100%. The presence of intense rainfall events during the dry months proves to be
particularly important for Pinus brutia. On 31/05/2018, we recorded the highest daily rainfall
(70.6 mm) of the entire monitoring period. This, combined with the high potential
evapotranspiration, led to a 1.9 mm maximum daily transpiration in June 2018, which is the
highest recorded daily transpiration rate throughout the monitoring period. So far, the total
rainfall for the hydrological year 2018-2019 was 720 mm (69% above the average annual
rainfall) and led to correspondingly high levels of transpiration (220 mm) and
evapotranspiration (487 mm). The highest monthly total transpiration was observed in the
spring months in all years, except for the 2015-2016 hydrological year where it was observed
on February.
Another important finding of this study is the observation of hydraulic redistribution
mechanisms of Pinus brutia trees. During the winter months, when the air temperature was
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below zero, we observed reverse flows of the water in the trunks and tree roots. These
observations may be linked to a survival mechanism of Pinus brutia during frost.
The conclusions show that evapotranspiration is a dynamic process that depends on the
magnitude and variability of rainfall, the available water in the environment, the
meteorological conditions and the physiological characteristics of the species. Further
research is needed about the adaptation of Pinus brutia to extreme weather events in the
context of climate change. Evapotranspiration is an important component of the hydrological
cycle. However, little or no studies have been conducted on the evapotranspiration processes
of typical species of flora in Cyprus.

66

ORAL PRESENTATION

SILVICULTURAL TREATMENTS OF NATURAL AND ARTIFICIAL STANDS OF CYPRUS CEDAR
(Cedrus brevifolia)
Petrou Petros*, Milios Elias, Pitharides Kyriakos, Christou Andreas
*

Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment,
pepetrou@fd.moa.gov.cy

The present study was carried out under the project “Integrated conservation managent of
priority habitat type 9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos” within the
framework of the LIFE programme of the European Union. The main objectives were: (a) the
analysis of stand structure of natural and artificial stands of Cedrus brevifolia, (b) the analysis
of natural regeneration of single species and mixed stands of C. brevifolia and (c) the
suggestion of proposals for forest practice based on principles for silvicultural treatments of
natural and artificial stands of C. brevifolia.
To achieve the above-mentioned objectives, 44 permanent, square plots of 500 m2 were
established in the natural stands and 27 permanent, rectangular plots of 200 m 2 were
established in the artificial stands. Since the data were measured/determined in each plot,
they were analyzed and then conclusions were drawn.
Based on the results of this study, various proposals for forest practice were suggested based
on principles for silvicultural treatments of natural and artificial stands of C. brevifolia.
On the basis of these principles, the Department of Forests applied silvicultural treatments in
both natural and artificial stands of C. brevifolia.
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LANDSCAPE LINKAGES FOR THE DISTRIBUTION OF THE ENDANGERED
Hierophis cypriensis* IN CYPRUS
Elena Erotokritou*, Ioannis N. Vogiatzakisƪ
*

Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment,
elena.erotokritou@yahoo.com, ƪSchool of Pure & Applied Sciences, Open University of Cyprus

Landscape based approaches to conservation are advocated as the best means to achieve
nature and biodiversity conservation, since this ensures conservation of ecosystems and
species. Habitat fragmentation is often defined as the process by which a large area of habitat
is converted into smaller patches, isolated from each other and from the matrix of the habitat.
Fragmentation is considered to be the reverse of connectivity and this has a negative effect
on species and their habitats. The connectivity between habitat patches is very important
since it allows the movement of species for food and reproduction, dispersal and natural
shifting to other places.
The endemic Cyprus whip snake Hierophis cypriensis* is a strictly protected species, but until
today, the knowledge on its ecology and distribution is very limited. Given the well
documented importance of habitat connectivity for biodiversity conservation, the aim of this
study was to evaluate the importance of landscape connectivity for the distribution of
Hierophis cypriensis within the region of Troodos massif.
The methodology employs two approaches to evaluate aspects of habitat connectivity in the
landscape with the use of GIS. First, the importance of species habitat areas and links for the
maintenance or improvement of landscape connectivity was quantified using CONEFOR. Then
Least Cost Path Analysis (LCPA) within ArcGIS was used to identify potential species movement
routes between core habitat areas. Core favorable areas for the species were defined based
on experts’ opinion. The Least-cost model was used which calculates the suitable, rather than
the Euclidean, distance between habitats. In addition, we used the results of these two
methods to evaluate the spatial configuration of the existing Natura 2000 sites in the study
area with reference to the whip snake’s known distribution.
We identified 20 habitat core areas, ranging in size from 0.61 km 2 to 580.08 km2, with a
combined extent of 966.62 km2, covering 34% percent of the Natura 2000 sites in the area.
One of the important results of the study was that Paphos forest consists probably the most
suitable habitat for the conservation of the species, according to our evaluation.
Pathways length varied from 0.68 to 5.04 km traversing 29.6 km of inhospitable territory for
the species. LCPA identified important movement routes and demonstrated that there is a
good degree of connectivity between habitat core areas. CONEFOR analysis evidenced that in
particular three land parcels located in the forest complexes of Paphos, Troodos and Adelfoi
are the most important for sustaining connectivity among 17 land parcels examined. Potential
degradation of these habitats may cause adverse effects on the conservation of the species.
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Although the forests of Paphos, Troodos and Adelfoi are considered the most significant areas
for the species survival, a large percentage of these is not protected currently under the
Natura 2000 network.
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THE GENETIC DIVERSITY OF Pinus brutia IN CYPRUS
Andreas K. Christou*, Filippos Aravanopoulos, Nicolas-George Eliades
*

Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment,

achristou@fd.moa.gov.cy

Pinus brutia Ten. is a coniferous species confined mainly to the Eastern Mediterranean region (incl.
Greece, Turkey, Cyprus, Syria, and Lebanon), and can also be found in Iraq and Iran. It grows under
several variations of the Mediterranean climate, on a wide range of soil types, while it is recognized
for its adaptation to drought and alkaline soils. In Cyprus the thermophilous pine forests of P. brutia
consist the most extensive and widespread forest type, occurring in all mountainous areas from dry to
subhumid climates (0–1.400 m), covering 66% of island-wide forest land (~88,790 ha) [29]. The Troodos
range is well covered with dense pine forests, which attain their best development in Pafos forest
(60,159 ha), where the largest unfragmented and best conserved P. brutia forests are found.
The present study examines the genetic and ecological processes acting on P. brutia population in
Cyprus, located at the southern edge of the species’ distribution. For this aim, the possible genetic
variation and genetic structure of P. brutia population in Cyprus was examined in relation to (i) its
geographical distribution within the island and (ii) its distribution in different altitudes. Therefore, this
study is an attempt to pursue a genetic analysis at a landscape scale, following a refined longitudinal,
latitudinal, and altitudinal sampling within an island environment.
Sampling was carried out in the central and main mountain range of the island, namely the Troodos
Mountain range. Sampling was implemented in the six forests, as these are defined by the Department
of Forests, namely: Akamas forest, Pafos forest, Troodos forest, Adelphi forest, Limassol forest, and
Macheras forest. Plant tissues were collected from adult trees of 50–70 years old at a distance of 200
m in order to avoid genetic kinship. Within Pafos forest, sampling adopted ecological parameters,
namely: (i) altitudinal subpopulations (altitude zones of 400 m, 800 m, and 1200 m—referred to as
“altitudinal subpopulations”) and (ii) in two different aspects (northeast and southwest).
In the present study, the genetic diversity was assessed based on haploid megagametophytes from
germinated seeds assayed by eight isoenzymes.
Data analyses reveal a non-uniform genetic diversity distribution across longitudinal, latitudinal, and
altitudinal distributions. Genetic variation among sampled areas is probably the outcome of different
demographic and evolutionary events. The intensive felling and overgrazing of pine forests in Cyprus,
recorded in several historical documents, led to the fragmentation of P. brutia forest and to negative
pressures on genetic variability within specific relic subpopulations, and consequently to different
genetic variation patterns. Thus, the divergence of genetic variation and the effective number of alleles
between sampling locations, seems to be linked to high past anthropogenic pressure, particularly for
subpopulations located in peripheral and more isolated forests (Akamas, Limasson, and Machairas)
where the pressure was higher. Observation of the genetic diversity in Pafos forest allowed assessing
the impact of local landscape on genetic patterns. Comparison of northeast and southwest (aspects)
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in Pafos forest showed equal genetic diversity but at the same time detected low but significant genetic
differentiation. Moreover, the three altitudinal gradients in Pafos forest showed significant but low
differentiation while the middle-altitude gradient subpopulation (PaZ.800) recorded the highest
genetic diversity (HE). The highest value of HE was found in PaZ.800, being also the highest value among
all sampled areas in Cyprus. This result is in accordance with other studies on P. brutia, particularly in
the Taurus mountains in Turkey, where the middle-altitude zone recorded higher genetic diversity than
other zones.
The significant differentiation among the three altitudinal gradient subpopulations could be attributed
to a combination of anthropogenic activities and small-scale disturbance, or to the processing of
different genetic evolutionary factors within each subpopulation (at local microscale), after their last
postglaciation separation. An alternative explanation could be altitudinal movements amplified by
local topography (upward and downward movement within a single mountain region) during
Pleistocene glaciations and interglaciations.
Outcomes from this study are invaluable in delineating a conservation strategy for mitigating adverse
effects of global warming on the potential growth and survival of P. brutia forests in Cyprus and its
genetic resources.
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FORESTRY MEASURES OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES 15 YEARS OF
IMPLEMENTATION (2004 - 2019)
Implementation Unite of Rural Development Programme
Department of Forests, director@fd.moa.gov.cy

Forestry measures have been implemented, through the first Rural Development Plan 20042006, the Rural Development Programme (RDP) 2007-2013 and the currently running RDP
2014-2020.
The objectives and priorities for the interventions of these Programmes have been set on the
basis of the EU Guidelines, the National Rural Development Strategic Plans and the Ex-ante
Evaluations.
The interventions of the forestry measures contribute to the general objective of addressing
the environmental challenges posed by climate change, and in particular the specific objective
of sustainable management of natural resources.
The Department of Forests, as a Delegated Body of the Cyprus Agricultural Payments
Organization (CAPO), implements the forestry measures in cooperation with the Management
Authority of Rural Development Programme (MARDP) of the Ministry of Agriculture, Rural
Development and Environment.
During the 15 years of RDPs period of implementation, several projects have been approved
through the forestry Measures / Sub-measures implemented in Cyprus. By the end of October,
2019 a total of approximately EUR 17 million was allocated to finance forestry measures.
The Public Expenditure of all Programmes is shown in Table 1.
Table 1
PUBLIC EXPENDITURE FOR FORESTRY MEASURES (2004-2019)
PROGRAMMING PERIOD

AMOUNT (€)

Rural Development Plan (RDP) 2004-2006

4.940.000

Rural Development Programme (RDP) 2007-2013

11.365.000

Rural Development Programme (RDP) 2014-2020

703.000

TOTAL

17.008.000
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During the reporting period, the following Measures / Sub-measures were implemented:
1. Afforestation and creation of woodland on agricultural and non-agricultural land.
Totally, the afforested area on both agricultural and non-agricultural land is exceeding 120
hectares.
2. Prevention and restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters
and catastrophic events
It includes:






The construction / installation of fire protection infrastructures in various forest
areas, both public and private. The main projects carried out concerned the
construction and maintenance of fire traces and roads, construction of water tanks,
installation of water Hydrants and Switch Valves and installation of several firefighting
systems in crowded areas such as picnic and camping site areas.
Development and improvement of existing, fire detection facilities and other
communication equipment, such as the construction and improvement of fire lookout stations and observation sites, as well as, the installation of an automatic fire
detection system on the Akamas Peninsula, and the development and improvement
of the existing telecommunications system of the Department of Forests.
Restoration / reforestation of burned areas that, have been included projects related
to the construction of anti-erosion and flood control works (such as Gabions), both in
the burned area and in nearby area, so that to achieve soil stabilization. Many of these
projects have been implemented in Saittas area following the devastating fire in June
2007 and have effectively contributed to the restoration of the burnt area.

3. Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems.
Includes projects contributing to the preservation and improvement of the social and
ecological role of forests, actions and projects for the conservation and enhancement of
biodiversity and implementation of thinnings in dense forest stands established by
afforestation / reforestation, in order to improve the resilience of forests.
It also includes projects aiming to a better organization of forest recreation, to protect the
forest from any damage, as a result of the disorganized visitors of the forest. Indicatively, three
Environmental Centers and a Museum of Forest Exhibits were funded.
Several projects have also been financed for the establishment of new and upgrade of existing
picnic sites and camping sites, construction of new and upgrade of the existing nature trails,
to highlight view points and forest heritage interests, through the restoration and landscaping
of traditional forestry elements.
4. Improving the harvesting, processing and marketing of forestry products
The amount of financial support per Measure / Sub-measure is presented in Table 2 below.
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Table 2.
PUBLIC EXPENDITURE FOR FORESTRY MEASURES (2004-2019)
MEASURE / SUB-MEASURES

AMOUNT (€)

1. Afforestation and creation of woodland on agricultural and nonagricultural land

1.416.000

2. Prevention and restoration of forest damage due to forest fires,
natural disasters and catastrophic events

5.986.000

3. Investments that improve the resilience and environmental value
of forest ecosystems

9.272.000

4. Investments in forestry technologies and the processing,
mobilization and marketing of forest products

334.000

TOTAL

17.008.000

The financial contribution of the Cyprus forests seems to be small, due to their low
productivity in wood, but their valuable services and goods (ecosystem services), which,
although is difficult to be evaluated in economic terms, are very important to economy and
prosperity of our people. Concluding, it can be said that the implementation of forestry
measures through the Rural Development Programmes is positive and it is fulfilling the goals
of the programmes.
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LIFE17 NAT/GR/000514: CONSERVATION AND MANAGEMENT OF THE BONELLI’S EAGLE
POPULATION IN EAST MEDITERRANEAN
Haris Hadjistyllis
Game and Fauna Service, hhadjistyllis@hotmail.com

Goal of the project is the protection and conservation of the Bonelli’s Eagle in Eastern
Mediterranean and ensure a FRV for the species. Main treats for the species will be identified
though the program by applying conservation measures in 24 areas of Nature 2000 area
Network in Greece and Cyprus. Main targets of the project are to fill in the gap of knowledge
regarding the species, reduction of mortality factors, improvement of breeding success by
habitat improvement measures and reduction of disturbance, the knowledge improvement of
all participants especially for the protection and conservation of the species and the expansion
of measures for the protection of the species in other Natura 2000 areas.
The main actions involve: Detailed research for the dispersal and spatial use of the species in
Greece and Cyprus by using advanced telemetry and tracking devices. Training of personnel
of the Partners of the project, actions for reduction of disturbance near breeding areas.
Habitat improvement measures to increase pray available near breeding areas, reduction of
mortality on power lines and other mortality agents. Sensitivity mapping for the species for
future management, and actions for public awareness.
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RESULTS OF TELEPHONE SURVEY FOR HUNTING HARVEST FOR THE 2018-2019 PERIOD
Petros Anayiotos
Officer of Game and Fauna Service, Wildlife.thira@cytanet.com.cy

The telephone survey for hunting harvest enunciated in the Game and Fauna Service and
made for the 20th consecutive year. The survey obtained very important data necessary for
both short and long-terms game and wildlife management programs.
Through the above research is calculated the size of harvest for each game species. Data for a
number of years, show trends of populations and is very useful in drawing conclusions about
the results of management measures that have been implemented and those that will be
implemented in the future. Even through this survey recorded various features of the hunting
behavior of hunters.
Based on the number of hunting licenses renewed for the hunting season 2018 - 2019 (41.680
licenses) was defined a sample about 1% of the hunters population (463 hunters). The
selection of the sample of hunters was based on Stratified Random Sampling according to
their home province.
After collecting the data was statistical treatment of results with the help of Microsoft excel
2016 program software.
Results / conclusions of the survey are summarized below:
1. Compared with the previous year the average hares’ harvest per hunter for 2018 was
decreased by 26.2% compared to last year. The overall hares’ harvest for 2018 was
decreased by 29.1% compared with 2017.
2. Compared with the previous year the average partridges’ harvest per hunter for 2018
was increased by 27.6% compared to last. The overall partridges’ harvest for 2018 was
increased by 23.7% compared with 2017.
3. The average harvest is possible to show a different picture from the total harvest
because the total harvest is calculated according the number of renewed hunting
licenses and the average harvest per hunter. The number of hunters who hunt in
certain hunting seasons vary from year to year.
4. The overall harvest increased by 103.3% and this is mainly due to the significant
increase in thrushes’ and skylarks’ harvest which exhibit high temporal harvest.
5. The number of hunting licenses renewed (41.680) was reduced by 1.2% compared with
hunting licenses of the previous hunting season.
6. More than 56% of the hunters of the sample, are fully agree with the number of
hunting days (17) for the main hunting season.
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ECOLOGY OF THE ENDEMIC MIGRATORY PASSERINE CYPRUS WHEATEAR OENANTHE
CYPRIACA - THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON A RESTRICTED RANGE SPECIES
Marina Xenophontos
Environmental Officer, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and
Environment, mxenophontos@environment.moa.gov.cy

Can Cyprus Wheatears be used as any type of model species?
Although Cyprus Wheatears show some extreme values of traits (high productivity and
survival) their values arise because of similar processes operating on all passerine migrants.
The high productivity combined with high survival rates may mean that the population of
Cyprus Wheatears at Troodos can be used particularly as a model species for studying migrant
passerines. The logic of this is that studies of productivity and survival are possible – if 100
juvenile whinchats from Russia are fitted with geolocators, only 1 or 2 birds might return to
the same breeding area to be recovered, whereas we might expect up to 50 juvenile Cyprus
Wheatears. The Cyprus Wheatear is also an apparently generalist species widely distributed
across the island from sea level to the mountains inhabiting a variety of habitats so many
aspects of its ecology can probably be compared realistically with a wide variety of other
migrant species. The species also shows that migration itself does not rule out high survival
and high productivity, and indeed high survival itself does not preclude high productivity: it
has a potentially variable suite of life-history trade-offs again making comparison to a wide
variety of other migrant species reasonable. Cyprus Wheatears may therefore provide a
tractable and excellent model study system in which to study the population dynamics of a
migrant. The population of Cyprus Wheatears at Troodos was likely to be a source population
due to its high level of productivity, survival and densities, suggesting that populations at
higher altitude may be source populations generally. This suggests that there may well be
periodic much lower survival years, or productivity years particularly at lower altitudes on the
island. The results showed that there are indications that most losses of Cyprus Wheatears
occurred overwinter, with apparent overwinter survival rates being very similar to annual
rates. Variable overwinter survival rates therefore are likely to have major implications for
Cyprus Wheatears and indeed for the population dynamics of Palearctic migrants wintering in
Africa. Although survival rate for a Cyprus Wheatear was high it also varied annually and
probably affected by environmental factors mainly along the migration route and/or at nonbreeding ground, with consequently strongly annual effects on population dynamics through
mortality or carry over effects. Key to a better understanding of the population dynamics of
Cyprus Wheatears will be productivity variation and perhaps survival of chicks post fledging at
lower altitudes. Although overwinter survival varies between years and was much lower in
one year, the population at Troodos still broke even. Breeding productivity or post-fledging
survival must largely determine the population dynamics of the Cyprus Wheatear. Cyprus
Wheatears are insectivores with a wide diet and foraging ability and are established in a wide
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variety of habitats. Therefore it seems likely that variation in factors such as extreme summer
heat shortening the breeding season and/or nest predation rate, rather than habitat quality
per se might account for differences in productivity with altitude. Overall, the transect results
probably show that altitudinal temperature variation affects the occurrence of double
brooding and so the timing of chick production, but not variation in overall seasonal
productivity per pair. This suggest that Cyprus Wheatears are already very well adapted to
high variation in temperature within and between seasons, changing investment from a larger
single brood to two smaller broods as temperature increases. Productivity variation with
altitude suggests that the species’ populations in the lowlands may be sink populations.
Population growth and limitations may apply for high quality habitats and in poorer habitats
and hence are probably not declining but are annually variable. Factors that may change the
species status globally are habitat destruction/degradation/losses and climate change at
higher altitude. These factors have been identified as the biggest threat for species such as
migrants that are particularly vulnerable to the impact of such changes.
Cyprus Wheatears are already very well adapted to high variation in temperature within and
between seasons, changing investment from a larger single brood to two smaller broods as
temperature increases, as also shown by the intensive nest-based study at Troodos. As the
climate may then become too warm for breeding as the summer progresses, this then
suggests that the breeding season may be longer at altitude and that any food peaks which
coincide with production of chicks are less pronounced and of longer duration at altitude.
Rainfall in the island also tends to be associated with altitude and this in turn could influence
wheatears availability of food. A key issue is probably the degree to which extreme summer
temperatures and rainfall limit breeding in the Cyprus wheatear rather than earlier warm
temperatures. Consequently, global temperature change may have an effect on a species like
the Cyprus Wheatear breeding on a Mediterranean island, even when altitude acts as a refuge.
The carrying capacity of the island for Cyprus Wheatears may decrease with increasing global
temperatures, although the exact effect on density is harder to predict because of the sinksource dynamics.
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SPIDERS IN CYPRUS (Araneae). AN UNEXPLORED CLASS OF ORGANISMS ON THE ISLAND
Robert Bosmans, Johan Van Keer, Anthony Russell-Smith, Michael Hadjiconstantis*, Marjan
Komnenov, Jan Bosselaers, Siegfried Huber, Duncan McCowan, Rowley Snazell, Arthur Decae,
Christos Zoumides, Karl-Hinrich Kielhorn, Pierre Oger
*

Forester-Researcher, mikehadji@hotmail.com

The spider fauna in Cyprus to date has been poorly studied, numbering about 103 species.
Number relatively low in compare with other nearby islands of the Mediterranean (Crete 430
species). In this study we systematically researched the fauna of the spiders in Cyprus with
extensive sampling, which was largely in woodland. As a result, the number of species
increased to 446 with 19 being endemic. Additionally, 23 new species for science and possibly
endemic in Cyprus have been discovered to be described in the future. The unknown male of
Dipoena galilaea Levy & Amitai and the unknown females of Improphantes cypriot
Tanasevitch, I. turok Tanasevitch, Palliduphantes minimus Deeleman-Reinhold and Steatoda
trianguloides Levy are described for the first time. Major corrections have been made for the
taxonomy and misidentification of some species. Anahita syriaca is a new family, genus and
species for Europe. The following species are new to Europe: Improphantes turok Tanasevitch,
Mermessus fradeorum (Berland), Mogrus logunovi Prószyński, Neoscona sodom Levy,
Plexippus devorans (O. Pickard-Cambridge), Poecilochroa hebraea (O. Pickard-Cambridge),
Pterotricha schaefferi (Audouin), Silhouettella tomer Saaristo, Talanites dunini Platnick &
Ovtsharenko, Tetragnatha demissa (C. L. Koch), Zygiometella perlongipes (O. PickardCambridge, 1872), Oxyopes sobrinus O. Pickard-Cambridge and Theridion ochreolum Levy &
Amitai. Not less than 322 species are cited here for the first time in Cyprus.
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REVISITING THE SAPROXYLIC BEETLE ‘Propomacrus cypriacus Alexis & Makris, 2002’
(Coleoptera: Euchiridae) USING MOLECULAR, MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL DATA
Spyros Sfenthourakis, Michael Hadjiconstantis*, Christodoulos Makris and Andreas C. Dimitriou
*

Forester-Researcher, mikehadji@hotmail.com

Propomacrus cypriacus a saproxylic beetle endemic to Cyprus, was described as a species
distinct from P. bimucronatus on the basis of a few morphological characters and has been
evaluated as Critically Endangered by IUCN, as it depends on veteran trees and has a restricted
distribution. Herein we explored the distribution, ecology, morphology and genetic variation
of the populations from Cyprus, and we attempted a phylogenetic analysis including related
species based on two mitochondrial and one nuclear DNA markers. We also used published
mtDNA divergence rates to date cladogenetic events. Despite extensive sampling, we found
only a small number of individuals, adding a few additional localities to the known distribution
of the species, and we identified two more host species to those previously reported.
Morphological and genetic analyses do not support a distinct species status for populations
from Cyprus, which should instead be considered as a subspecies of P. bimucronatus. Cyprus
populations have diverged from nearby continental ones in mid to late Pleistocene.
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GERMINATION SUCCESS AND PHOTOSYNTHETIC ABILITY OF THE ENDEMIC, THREATENED
SPECIES Brassica hilarionis GROWING AT THREE DIFFERENT TEMPERATURES
Constantinos Nikiforou*, Dimitris Kourtellarides, Angelos Kyratzis
*

European University Cyprus, c.nikiforou@euc.ac.cy

The endemic Brassica hilarionis is a perennial species and is geographically restricted to the western
part of the Pentadactylos area. Its natural populations are integrated into the Nature 2000 network
and it has been identified as an endangered species. Brassica hilarionis germination success was tested
at 3 different growth temperatures (15°C, 20°C and 25°C) in controlled laboratory conditions. The
highest rates of germination success occurred at 20°C (89%), then at 25°C (81%), while a significant
reduction in germination ability occurred when seeds tested at 15°C (62%). The germination rate
(examination of T50 index) showed that at 20°C temperature seeds germinated faster than the two
other temperature treatments. Finally, the analysis of photosynthetic activity (Fv/Fm) revealed
photosynthetic deficiency of plant individuals growing at 15°C relative to the other two temperature
treatments.
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STRENGTH OF WINTER-LEAF REDNESS AS AN INDICATOR OF STRESS VULNERABLE
INDIVIDUALS IN Myrtus communis
Eleni Odysseos, Constantinos Nikiforou*
*

European University Cyprus, c.nikiforou@euc.ac.cy

The transient redness that mature leaves have in some plant individuals of the evergreen
mediterranean sclerophyllous species Myrtus communis (myrtle) is due to the accumulation
of red pigments known as anthocyanins. This phenomenon is observed during the
unfavourable winter season where low temperatures are accompanied by high light intensity.
The most popular role that is attributed to them is the photoprotection of the photosynthetic
device. The aim of this study, which was held in Cyprus, was to quantify the anthocyanin and
chlorophyll contents in dozens of winter mature leaves of myrtle and to witness the
correlation of these pigments with photosynthetic efficiency. Both in vivo chlorophyll
fluorescence measurements and in vitro methods for the quantification of the pigments
content were used. The findings of the research showed the photosynthetic inferiority of the
more reddened individuals of myrtle during the winter season. At the same time, the results
rejected the photoprotective role of anthocyanins and suggested the redness of mature
winter leaves as an indicator of «vulnerable» plant individuals of myrtle in natural populations.
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Cupressus sempervirens var. pyramidalis FROM CYPRUS: PROPAGATION WITH CUTTING
Constantine Pericleous
Forester-Researcher, c.pericleous@hotmail.com

This study focuses on Cupressus sempervirens var. pyramidalis in Cyprus with cuttings the
rudimentary proliferation of the orthogonal cypress with cuttings to reduce production costs
the possibility of mass production in the Cypriot market and the drastic reduction of imports
into Cyprus and the parallel protection of Cyprus's forest resources from catastrophic diseases
in native species of the flora of Cyprus.
The aim of the experiment is to improve the rooting percentage of the grafts by looking for
the same phenotype, a different part of the shoot, a different rooting substrate and a different
concentration of rooting hormone or plant regulator.
The Miss System (in the nursery of the Department of Forests in Athalassa), was developed in
the experiment, developed at the Esherote Institute of Genetic Research in Germany, and is
now widely used in large plant-growing nurseries. The performance of this system depends
on the outside temperature and the relative humidity of the environment. Determining factor
for rooting the grafts is also the kind of substrate mounted on rooting stones. In the
experiment a substrate of sterile coarse-grained agricultural perlite, a substrate of sterile
gravel, a rooting bench and a pearlite-based rooting disc were used.
For this experiment, 3500 implants had to be used. Final results were measured as a
percentage of rooting. After measuring the rooting percentage, the rate of plant
acclimatization was also measured. In the context of the present thesis it was revealed that in
handling with Perlite + 20% pitmus substrate, the rooting is much larger than gravel handling.
In a substrate (Perlite + 20% pitmus), the rooting percentage (21%) in the rooting bench is
higher than the rooting rate (16.5%) in the root trainers but not statistically significant.
It also appeared that the parts of the cypress (heel and top) had relatively higher rooting rates
than the midget, with the greatest difference being that between the heel and the midsection
of the stem (25% heel vs. 8% in the midsection) to be statistically significant.
Finally, the plant regulator K-IBA played an important role in the rooting of the grafts. The
most satisfactory concentrations were from 4000 to 5500 ppm, and the highest rate of
rooting, if summed up by all manipulations, occurs at 5500 ppm. Therefore, the best-handled
treatment was to immerse the 5500 ppm top of the hormone and place it on Perlite + 20%
pitmus substrate.
Existing know-how in Cyprus has so far not been sufficient to apply the best method to achieve
a high rate of rooting. In the context of this dissertation it was revealed that there are the
capabilities, possibilities and the background from the Cyprus Forestry Department for the
rudimentary proliferation of the Cupressus sempervirens var. pyramidalis.
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FOREST FIRE RISK ASSESSMENT THROUGH THE ΑNALYSIS OF FIRE SCENARIOS IN NATURA
2000 SITE “KOILADA KEDRON – KAMPOS”
Areti Christodoulou*, Kostas Papageorgiou, Michalis Makris and Gavriil Xanthopoulos
*

Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment,
archristodoulou@fd.moa.gov.cy

In the context of the project "Integrated conservation management of priority habitat type
9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos", a forest fire protection plan for the
habitat type 9590*, was implemented to the effective reduction of forest fire risk. The
occurrence of a forest fire incident near or within the habitat, may threaten its viability due to
partial or, even worse, total destruction.
The fire protection plan elaborated: a) the description and assessment of the most likely forest
fire causes, based on an analysis of forest fire statistical data which afterwards were used for
the establishment of five forest fire scenarios in areas located around the habitat type 9590*,
b) the existing situation analysis and evaluation of the forest fire infrastructure and other
forest fire protection measures implemented, and c) the elaboration of recommendations in
infrastructure and other actions which need to be applied for an integrated protection of the
habitat against its most vital thread, the forest fire.
Initially, a detailed description of the possible forest fire causes was listed covering an area
geographically located within and around the habitat type 9590*. Following, the assessment
of the forest fire causes was completed, based on data extracted from the Department of
Forests’ Database. The data which covered the period 1960 – 2016 were analyzed statistically.
The establishment of five forest fire scenarios followed. The selected areas are located around
the habitat type 9590*, covering the whole Natura 2000 site “Koilada Kedron – Kampos”.
The fire scenarios were established, empirically considering the factors influencing the ignition
and spread of fires, i.e. forest vegetation (fuel), weather conditions (wind direction) and
topography (inclination).
For each of the 5 areas, the correlation of the factors influencing the ignition and spread of
fires was analyzed utilizing fuel models and fire behavior modelling. For each scenario an
analysis of a possible forest fire spread and growth was developed. The forest fire risk
assessment was based on the fire scenarios analysis and on a detailed existing situation
analysis and evaluation of the forest fire infrastructure, leading to the suggestion of additional
measures aiming to an integrated forest fire protection of the Habitat 9590 *

84

POSTER

MONITORING OF RIVER RECOVERY FOLLOWING FOREST FIRE - THE CASE STUDY OF ARGAKI
TOU FTERIKIOU AT AYIOS THEODOROS SOLEAS
Athina Papatheodoulou*, Iakovos Tziortzis, Gerald Dörflinger, Ayis Iacovides
*

I.A.CO Environmental & WaterConsultants Ltd, info@iaco.com.cy

The close relation between forest and water systems is apparent in different levels. The
changes in vegetation cover, flow regime, sediment load, temperature, water chemistry, river
bed morphology and water quality, that might occur following a fire, could affect the
connectivity between terrestrial and aquatic systems. Even though aquatic systems are
characterized by plasticity and recovery mechanisms for such disturbances, the extent and
impact on aquatic bio-communities could vary between locations and fire intensity. Literature
suggests that the magnitude of fire impact on aquatic bio-communities is inversely
proportional to the size of the water body. The smaller the water body, the greater the impact
of fire.
One of the important levels of interaction between forest and aquatic systems are the
functional trophic groups. Based on the principle of the river continuum concept, low order
rivers (1-3), near their sources, are characterized by riparian vegetation, heavy shading and
influxes of organic matter produced outside the stream (allochthonous material), that
contribute towards the heterotrophy of the river. Moreover, the biological activity, is
dominated by shredders which cut and shred apart the allochthonous coarse particulate
organic matter to fine particulate organic matter and collectors which consume the fine
particulate organic matter. Moving downstream the heterotrophic character of biotic
communities changes to autotrophic, with the increase of organic matter incorporation and
the decrease in allochthonous material. Correspondingly, allochthonous matter and
invertebrates are being drifted from upstream to downstream, that colonize or occasionally
use downstream sites. In addition, invertebrates can – at different life stages- be an important
food source for other forest fauns (birds, bats, amphibians, other insects and fishes). Forest
fires, often affect these interactions by modifying or disrupting a connection.
In June 2016, a big fire occurred at Adelfi Forest (Agios Theodoros and Kapouras valleys), in
Solea region, and burned 18,57 km². This work presents the research results at Argaki tou
Fterikiou. Argaki tou Fterikiou, is a stream draining the burned area (Figure 1), in which the
Water Development Department implemented a water quality bio-monitoring program. The
Argaki tou Fterikiou, is a 1st order stream (Strahler ordering system) and is a tributary of Atsas
river, to which it converges, approximately 2.5 km downstream The station was monitored for
the ecological quality of the water, by the means of benthic invertebrates, as bio- indicators.
Aim of this study is to assess the impacts of fires on (a) the diversity of benthic invertebrate
communities (b) the relative abundance of invertebrates’ functional feeding groups at Argaki
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tou Fterikiou, (c) the rate of post-fire recovery of the bio-communities and (d) how this is
reflected at station’s ecological quality.
Monitoring was performed during high and low flow periods in 2018 and 2019. Benthic
invertebrates samples were obtained using a Surber sampler (500µm net opening). The
sampling took into account inter alia multi-habitat proportional sampling as well as the
presence of different types of flow in different parts of the river (riffles and pools).
A total of 2374 individuals, belong to 22 taxa groups were identified to the lowest possible
taxonomic group. These data will be used to evaluate the ecological quality of the station, with
the STAR_ICMi multimetric index. The relative abundance and any divergence -of
macroinvertebrate food functional groups- from the ideal conditions is presented. In addition,
the need to monitor the recovery of benthic communities at regular intervals is highlighted in
response to the recovery of the forest system in the immediate study area, in line with the
forest management practices applied. Sampling is expected to continue in the coming years,
with a view to study the composition of the communities and the change of functional feeding
groups over time, as well as the ecological status of Argaki tou Fterikiou, as a function of the
post-fire recovery of the forest system.

Figure 1: The Argaki tou Fterikiou sampling station.
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IDENTIFYING ECOLOGICAL AND DEMOGRAPHIC DYNAMICS IN THE POPULATION OF Cedrus
brevifolia BY ASSESSING ITS SPATIAL GENETIC STRUCTURE
Nicolas-George Eliades*, Bruno Fady, Oliver Gailing, Ludger Leinemann, Reiner Finkeldey
*

Georg-August Goettingen University (Germany), niceliades@gmail.com

The magnitude of spatial genetic structure (SGS) in plant populations is associated with the
non-random spatial distribution of genetic diversity. The signal of SGS within a continuous
population is dependent on genetic (i.e. gene flow, genetic drift, non-random mating,
microenvironmental selection) and demographic (i.e. population history, spatial arrangement
of individuals, adult tree density, life form of trees) factors. Hence, SGS can vary over time as
a consequence of evolutionary and ecological forces acting throughout the life stages of tree
populations. These general arguments on SGS were assessed in the sole population of Cedrus
brevifolia in Cyprus. C. brevifolia (Cyprus cedar, Pinaceae) has been under natural
regeneration and strict habitat protection for the last 130 years. The population of C. brevifolia
is distributed in an altitudinal range of 900 to 1362 m, where the main patch occupies the peak
area of Tripylos mountain, while scattered small stands also occur at the surrounding peaks
(five additional peaks). Although C. brevifolia has been described as a monoecious species,
empirical observation by the Department of Forests (Cyprus) supports that it behaves as a
monoecious and/or dioecious tree species (Tsintides et al. 2002) (as its congener Cedrus
atlantica does—Krouchi et al. 2004).
For the purposes of this study sampling was performed in 11 plots where 50 neighboring adult
trees were sampled from each plot, while biparentally and paternally inherited genomes were
used for analysis with microsatellites. The present study attempts to characterize and unravel
the mechanisms determining the fine-scale SGS within the Cyprus cedar population.
The extent of SGS was examined for both types of markers using kinship coefficients (Fij)
assessed between all pairs of individuals. In addition, the regression slope (bF) and “Spstatistics” (Sp) were calculated for comparing fine-scale SGS among the plots. Initially, the
outcomes from this study confirm the general assumption of weak fine-scale SGS in conifers.
However, the magnitude of the SGS in C. brevifolia was higher (nuclear genome, Sp = 0.0209)
than in outcrossing species (Sp = 0.0126) and seed wind-dispersed species (Sp = 0.0120)
(values taken from the meta-analysis of Vekemans and Hardy 2004). Cyprus cedar recorded
contrasting patterns of fine-scale SGS among sampling plots. Although the magnitude of SGS
mainly results from restricted seed dispersal, unexpectedly short-distance pollen dispersal
could also explain fine-scale SGS in some plots, which is rather uncommon in wind-pollinated
conifer species. The lack of a general and consistent trend of SGS among plots and between
genomes indicates that pollen and seed dispersal vary at the plot level. The complex SGS
patterns may result from the unequal ratio of male and female strobili of trees within the
same plots, at different reproductive periods. Demographic features, such as habitat
fragmentation, did not influence the magnitude of SGS in C. brevifolia, whereas low tree
aggregation reduced it.
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VARIATION IN ACORN TRAITS AMONG NATURAL POPULATIONS OF Quercus alnifolia, AN
ENDANGERED SPECIES IN CYPRUS
Georgios Anagiotos*, Marianthi Tsakaldimi, Petros Ganatsas
*Forester-Researcher, anagiorgos@hotmail.com

This study provides valuable information on Seed ecology of Quercus alnifolia to evaluate the
variation in acorn morphological traits and germination ability among natural populations of
the species. Q. alnifolia is an endemic species that exist only in the island of Cyprus. Although
the species has a great ecological importance, only few studies exist about it. For this reason,
it is rated as Vulnerable in the Red List of Oaks of the Earth. This is a study about its natural
variability by analyzing acorn dimensions, acorn mass, length of embryo, moisture content of
acorns and seed germinability among seven acorn provenances. The team also determined
the seeds responses to drying, different germination trials were also carried out among
populations. Water loss rate and its effect on seed germination. Was also estimated the
specific desiccation treatments. Results showed that acorn characteristics significantly
differed between populations, with a general trend when altitude increases; dimensions and
mass decreases. Seed germination was high for all populations and with similar behaviour.
Also, desiccation of acorns below 35% resulted in great reduction of germination capacity.
And thru the study we point out that the species Q.alnifolia belongs to the few oaks that the
radicles of the acorn projecting near the proximal end of the fruit, unlike other oak species.
The forest law and the habitat directive 92/43/EEC protected Q. alnifolia (golden oak) in
Cyprus in habitat type “Scrub and low forest vegetation of Q. alnifolia(9390)” is a priority
habitat of Annex I and included in the Natura 2000. Q. alnifolia is an evergreen shrub or small
tree, it flowers from April-May and fruits from November-December. The acorn is about a subcynical and narrowed shaped and cupulate shaped-base, and it browns at maturity. This
species is found at the central and south-western part of Cyprus, covering the entire Troodos
range (mixture with Arbutus or under of the pine stands). It grows on basic igneous rocks of
the ophiolite complex at an altitude of 400m-1800m over Mediterranean climate.
The research started in autumn 2010 by collecting acorns from all the affected regions,
especially Troodos mountain. We covered almost all altitudinal gradient of the species (6001700m). Ten (10) dominant trees were selected from each location, randomly at a distance
(≤50m.). Fifty (50) acorns per-tree, per-location were collected. Acorns were transported to
the laboratory for measurements and stored in moist at 3°C.
The populations’ locations laid in different altitude ranges. The locations were:Lefkara-P5 and
Kapedes-P6 sampling the lower locations with altitude of 600–700m asl. Three(3) populations;
Vavatsinia-P4, Lemithou-P3, and Phini-Trooditissa-P2 with medium altitudinal zone (950–
1300m), and the last two Machairas-Kionia-P1 and Troodos-square-P7 laid with higher
altitudinal zone (over 1350m). The climate in the island is characterized as warm,
mesothermal, with dry and hot summers. All the populations of Q.alnifolia grow on geological
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substrate Ophilite in Troodos, generally distributed in the southern faced-slopes. The soils are
shallow brown earths.

In total, we collected and measured seven hundred(700) acorns for morphological
characteristics, measurements; length(cm), width(maximum dimension(cm)), fresh
weight(gr), dry weight(gr), the weight of 1000 seeds(gr), length of embryo(cm) and moisture
content (on fresh weight%). We follow the procedure: each acorn was weighting with precise
balance to find its fresh weight. Then, put in the oven at 103°C for 17hrs, and after re-weighted
to find their dry weight. Therefore acorn’s moisture percentage was calculated according to
I.S.T.A rules:
M=FW–DW*100/FW
(M:moisture content(%), FW: fresh weight(g), DW: dry weight(g)).
When acorns lose their moisture, then they lose their viability, so we studied the acorns’
responses to drying (desiccation). The specific goals were: (i)to measure acorns’ dimensions,
mass, moisture content amongst the populations (ii)to estimate the seeds’ germination
capacity of these populations, (iii)to determinate the seed’s responses to drying and (iv)to
determine any differences between populations in seed characteristics and germination
behaviour.
According to the analysis the morphological characteristics of the acorns remarkably differed
among the seven sampling locations. The largest and heaviest acorns were found in
population of Lemithou-P3 (1200m-asl and south faced-slopes), and Kapedes-P6 (altitude
700m-asl and north faced-slopes). In contrast, the smaller acorns were found in the
populations grown in high altitude, in Troodos square-P7 (1600–1700m), followed by the
Machairas-Kionia-P1 in an altitude of 1400m.
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We used statistical analysis to get our results so we employed SPSS software (ANOVA) to
determine the differences of the acorns’ morphological differences between the different
locations. The Waller-Duncan criterion was used for comparison of the means. Distribution
was tested for normality by Kolmogorov-Smirnov criterion and the homogeneity of variances
was tested by Levene’s-test. Ward’s method was used for the calculation of the shortest
Euclidean distances and cluster identification and the results displayed in a dendrogram.
Quercus seeds lose their germination when their water content decreases. First-acorns were
weighted for fresh weight measurement; afterwards, the sampled acorns were air-dried in
room temperature conditions (16–20°C) for 1,3,5,7 and 9 days. Acorns were put in growth
chamber with an 8-hrs photoperiod and day/night temperatures of 30/20°C, under
fluorescent lighting. Germination was recorded every two days and was considered
completed when no additional seeds germinated. Germination capacity tests were performed
on ten (10) acorns with three replications per tree and sampling location.
The general trend seems to be that acorns collected from sites of medium-altitudes are the
largest and heaviest while their morphological characteristics decreased with the increase of
altitude. Mainly due to the climatic or ecological variations in elevation. Oaks show wide
variation in seed size within a species. Seed size is assumed to play an important role in
seedling development and mass. Germination of Q. alnifolia seeds was found to be high (over
86%) for all locations and did not significantly differ among populations. Acorns’ germination
followed a similar pattern; a rapid increase in germination from 8 th-12th day and germination
completion within 14-days.

Vertical lines represent Std. error values. Desiccation sensitivity of Q. alnifolia seed in different
drying periods at 16–20°C. Water loss of acorns due to the desiccation effect drying was found
to follow an almost linear descending trend, reaching 25.1%, after nine days drying in room
temperature. Acorns’ water content was proved to be crucial for seed germination capacity
for Q. alnifolia which completely lost their germination capacity. Seeds of Q. alnifolia like the
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seeds of other oak species are recalcitrant, means desiccation-sensitive, and thus they lose
their germination capacity when drying to the low moisture contents typical of orthodox
seeds. Also, reduction of moisture content below mature levels (44%) severely affected
germination of bur oak acorns. Comparing our results with those reported by FinchSavage(1992) for Q. robur acorns, we it is concluded that the moisture content for viable Q.
robur acorns is much bigger (42–49%); this attributes to the fact that this species grows in
humidandoceanic climates, while Q. alnifolia grows only in Cyprus, the hottest and driest
island in the Mediterranean basin. On the contrary, Tilki and Alptekin (2006) reported for
Quercus vulcanica quite lower critical values for the minimum moisture content (11–16%). The
critical moisture content which recalcitrant seeds should not be dried varies from 12%-31%,
depending on the species. The critical minimum moisture content was found to be 10–12%
for Q. nigra seeds (Bonner 1996).
For the embryo measurements, a sample of 5 acorns per-tree, per-sampling location were
selected and cut longitudinally, and embryo length calculated, in accuracy of 0.01cm. The
differences between the high and low-medium altitudinal populations were very high (the
mean values of the last is lower than 1/3 the first). Like the acorn length and the embryo
length has significant differences among the populations, ranging between 3.35cm (lower
population) to 2.02cm (higher population). On the contrary, the moisture content of the
sample, slightly ranged between the populations. Significant differences were revealed from
the statistical analysis between the two group of populations, the high altitudinal (1400–
1700m) and the rest populations (650–1350m).
The hierarchical cluster analysis showed two main clusters; the first of the low-medium
altitudes (650–1300m) that did not differ distinctly (P2, P3, P4, P5, P6), and the second of the
high altitudes(1400-1700m) -P1 and P7. The above result led to the conclusion that the main
factor that affects the seed’s morphological characteristics appears to be the altitude.
Populations at medium-lower altitude produce larger and heavier acorns compared of the
high-altitude ones. Finally, it is concluded that there is a great diversity in acorn morphological
characteristics of Q.alnifolia not associated with acorn germination behaviour.
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THE USE OF SATELLITE IMAGERY FOR THE IDENTIFICATION AND PROTECTION OF
IMPORTANT OAK AREAS (Quercus infectoria)
Athina Papatheodoulou A., Kyriaki Michael, Timothy Greenwood, Panagiotis Klonis, Lyndon Taylor,
Ismini Kiriakou, Michael Rafael Proteriotis, Lefkios Sergides*, Manuel Ioannou, Marios Viktora,
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Important information regarding the distribution and density of Aleppo Oak (Q. infectoria)
habitats in Cyprus was gathered in this island-wide combined survey using satellite imagery
and field inspection. Of all EU member states, Quercus infectoria (Olivier ssp. veneris (C.K.
Schneider) can only be found in Cyprus. In 2003 it was added to the Annex I Habitat of
Community Interest (93AO Woodlands with Quercus infectoria) under the Directive
92/43/EEC. Despite its importance, there has not been adequate information about the
occurrence of Q. infectoria on the island and the habitat’s representation was assessed as
“insufficient moderate” in the Natura 2000 Biogeographical seminar in 2012.
The Natura 2000 network, based on the principles of Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC,
is the main operational and legal framework for biodiversity conservation in the EU.
Using remote sensing imagery (Google Earth) and Geographic Information System (GIS)
software, a cost-effective, broad spatial scale monitoring was conducted. Likely areas of oak
habitats around the island were investigated using medium-resolution satellite imagery of
Google Earth. They were identified by the texture, colour and density of the vegetation visible
on the satellite images as well as the geology of the area, altitude and proximity to the sea,
previous data collection and expert knowledge. After they were marked as polygons on the
map, a field validation and characterization of the oak habitats followed up, using binoculars
and telescopes from viewpoints near the investigated areas. Information about the type and
condition of the habitats was also added and data were changed in-situ to fit the actual areas
of oak occurrence. Data collection included percentage cover of Q. infectoria, cases of burned
area of probable oak woodland, patches of oak woodland mixed with cultivation,
accompanying species, condition of the trees, age, threats and many more.
Finally, the geo-ecological data were analyzed by ‘ArcGIS’. GIS -based analysis included the
number of polygons of each density category occurring in each community, including area of
polygon of each density category, number of individual trees identified by age, overall status
of oak habitat in Cyprus and, finally, overall status of oak trees in Cyprus.
Satellite images (Google Earth) proved to be adequate for identifying oak habitats. 795
habitats were recorded in the survey with significant presence (>1% cover of oaks in the
natural habitat and at least 0.3 Ha area) of Q. infectoria. In all six districts of Cyprus, recorded
polygons covered 4739 Ha, of which 1929 Ha were composed of natural habitat, with the
remainder being a mixture of natural habitat patches and mainly agricultural fields. In
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addition, over 3000 individual oak trees or records of the presence of oaks were logged in
places where they occurred outside a habitat polygon, of which 420 were monumental
specimen trees (>50cm trunk diameter) and over 1000 were mature trees (>20cm trunk
diameter).
About 8 km2 of dense oak habitat were catalogued, consisting of 4.48 km2 of oak woodland
(>20% cover of oaks), and 3.57 km2 of open oak woodland (11-20% oak cover). This area was
composed of 259 polygons (131 of oak woodland and 128 of open oak woodland),
representing an exceptionally fragmented habitat resource in which the average area of
habitat per polygon was just over 3 Ha in a range from around 0.1 Ha up to 53 Ha. It should
be noted however, that only 15 (5.7%) of the polygons contained 10 Ha or more of oak
woodland or open woodland, with 190 (73.3%) having less than 3 Ha of habitat. Hence the
surviving areas of Oak woodland habitat were heavily skewed towards small habitat polygons,
with the median habitat area per polygon being just 1.6 Ha.
The great fragmentation of the oak habitat makes its protection a real challenge in the context
of Directive 92/43/EEC. Fragmentation increases vulnerability to habitat destruction and
makes it harder to design and implement management plans and conservation measures
specifically for each place. Nevertheless, criteria were developed in the study for the selection
of Important Oak Areas (IOAs). These criteria form an approach by this survey to the ones
stated in Annex III of the Habitats Directive and include rarity/uniqueness, density of oak cover
(% cover of Q.infectoria), size of polygon, connectivity, representation in terms of geographical
location and habitat-type, and finally the restoration potential.
A three-stage procedure included:
1. A semi-quantitative assessment of the conservation value of each mapped polygon,
2. An appraisal of the sites to decide which were of high priority for protection, of lower
priority, and which were suitable for restoration, and
3. The selection of actual sites proposed for designation as protected areas, combining
smaller polygons into ‘super-polygons’ that make more viable management units.
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DUNES
Constantinos Kounnamas*, Marios Andreou, Sophia Mazaraki, Despo Zavrou, Giannis
Christodoulides
*

Frederick University, res.kc@frederick.ac.cy

LIFE-CALLIOPE project aim to the conservation, protection and mitigation of the direct and
indirect human threats on coastal dunes, sublittoral sandbanks and marine reefs along the
Italian coast of central Adriatic and the north-west coast of Cyprus.
In these target areas, large dune ecosystems and sublittoral marine habitats still occur, but
they are threatened by development and tourism activities (which cause trampling and dune
habitat degradation, as well as removal of dune vegetation at beach accesses), nautical
tourism illegal fishing and lack of an effective protection of natural coastal resources.
The actions included in the project are diversified depending on the country and the area. In
Cyprus, the study area is Special Conservation Area “CY4000001 – Periochi Polis-Gialia”.
The actions to be implemented are divided into Preparation, Maintenance, Monitoring and
Information and Networking. These include:
-

Mapping of habitats in the area using a drone and a special mapping program.

-

Identification of the areas where conservation projects or actions will be implemented
and their initial design.

-

Creation of small structures to prevent vehicles from entering the sand dunes, with
particular emphasis on more sensitive or impacted sites, and more generally structures
to manage visitors.

-

Seed collection and production of indigenous species, suitable for sowing and growing
in sand dunes.

-

Restoration of affected / degraded sand dunes habitats and sowing of native species.

-

Removal of alien invasive species (e.g. acacia).

-

Monitoring of project implementation (including conservation actions for species /
habitats and social and economic impact).

-

Monitoring and evaluation of ecosystem services.

-

Dissemination of information, including networking and exchange of information with
other LIFE projects, production of triptychs and newsletters, production of signs,
production of informational videos, etc.
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-

Meetings with stakeholders to discuss various actions, exchange views and collaborate
on their design and implementation.

-

Exchange of information and techniques with other countries and concerned
organizations, based on the practices and experiences gained from the project.

The first phase of the project began with site visits to identify needs and collect data,
elaboration of meetings and interviews with local community representatives, as well as
survey (questionnaire) to assess the social and cultural perceptions on the ecosystem services
provided by the area.

Figure: The site of “SCI -Periochi Polis – Gialia”
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