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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί συμμετέχοντες, συνάδελφοι, μέλη και φίλοι,  

 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).  

Στη βάση των πιο πάνω αξόνων δράσης της και με την συνδρομή και την ενεργοποίηση 

ομάδας μελών της, η ΠΕΔ διοργανώνει την «1η Δασολογική Ημερίδα - Η δασολογική έρευνα 

στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον». Η ημερίδα αυτή αποτελεί συνέχεια της 

διαχρονικής προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΠΕΔ μέσα από τη διεξαγωγή 

θεματικών εργαστηρίων ή ημερίδων, για την ποιοτική αναβάθμιση της δασολογικής 

επιστήμης στο νησί, όπως η διοργάνωση των θεματικών εργαστηρίων «Επέκταση της 

δασοκάλυψης στην Κύπρο» (1995) και «Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος των 

Γεωτεχνικών» (2002, σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την 

Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων) καθώς και της ημερίδας «Κλιματικές Αλλαγές και Δασοπονία» 
(2009). Επίσης, η σημερινή ημερίδα αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς διοργάνωσης δυο 

συνεδριάσεων της Union of European Foresters στην Κύπρο (22-26 Οκτωβρίου 2003 & 13-
15 Οκτωβρίου 2011, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δασοπόνων Απόφοιτων Δασικού 

Κολεγίου Κύπρου). 

Εντούτοις, η διοργάνωση της «1ης Δασολογικής Ημερίδας - Η δασολογική έρευνα στην 

Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον» αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για οργάνωση και 

υλοποίηση στο νησί Δασολογικής Επιστημονικής Ημερίδας (συνεδρίου) με κεντρική 

επιδίωξη, να δοθεί βήμα σε επιστήμονες να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες 
στην επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο της Κύπρου, οι οποίες και σχετίζονται άμεσα με 

το Κυπριακό δασογενές περιβάλλον. Επίσης, η ημερίδα στοχεύει στο να αναδείξει τις 

προοπτικές που υπάρχουν για την μελλοντική υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων 

ερευνητικών εργασιών σε θέματα που αφορούν τις διάφορες κατευθύνσεις της 

δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο. Όραμα της ΠΕΔ είναι όπως η πραγματοποίηση αυτής 

της Ημερίδας αποτελέσει τη βάση για την προβολή, ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της 

δασολογικής επιστήμης στο νησί, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσει το ρόλο της δασολογικής 

έρευνας στην ερευνητική κοινότητα της Κύπρου. Η διοργάνωση τέτοιων Ημερίδων σίγουρα 

προσδίδει προστιθέμενη αξία στην υφιστάμενη γνώση για θέματα που αφορούν το 

Κυπριακό Δασογενές περιβάλλον, γεγονός που ευελπιστούμε να λειτουργήσει καταλυτικά 

ώστε η διεξαγωγή Δασολογικής Ημερίδας στην Κύπρο να καταστεί θεσμός. 

Η ανάγκη για θέσπιση Δασολογικής Ημερίδας ή και Δασολογικού Συνεδρίου, βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η δασολογική επιστήμη δεν είναι επιστήμη στεγανών, αλλά χαρακτηρίζεται 

από δυναμική εξέλιξης και εκσυγχρονισμού, βασιζόμενη πάντα στην κεντρική έννοια του 

συστήματος αξιών της δασοπονίας, όπως διατυπώθηκε πριν από τρεις αιώνες και 

σηματοδότησε την έναρξη της οργανωμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, 

που δεν είναι άλλη από την αρχή της αειφορίας.  

Η 
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Παρ’ όλα αυτά, είναι προφανές ότι από τον αρχικό προσανατολισμό της αειφορίας των 

καρπώσεων «της ξυλοπαραγωγής», φτάσαμε σήμερα στη σύγχρονη αντίληψη που θεωρεί 

την αειφορία στο σύνολο των δασικών λειτουργιών, ενώ ο ορισμός χρησιμοποιείται σήμερα 

ως θεμελιώδης όρος σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης, που σχετίζονται με την 

εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων. 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. 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, δεν είναι άλλα από τα αποτελέσματα, τις 

εξειδικευμένες γνώσεις και την προστιθέμενη αξία που απορρέουν από την έρευνα και τον 

πειραματισμό. Η πολυπλοκότητα των δασικών οικοσυστημάτων είναι ίσως η πιο σημαντική 

ιδιότητά τους, αφού αναπτύσσεται σημαντικός αριθμός συνοικολογικών και 

αυτοοικολογικών σχέσεων. Σήμερα είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι είναι αδύνατο να 

θεωρήσουμε το ένα μέρος ή τη μία λειτουργία του δάσους χωρίς να ενδιαφερθούμε και για 

τις συσχετίσεις και τα πλέγματα που αυτό δημιουργεί με άλλες λειτουργίες. Για το λόγο 

αυτό, τα επιστημονικά πεδία που αφορούν τα δάση δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

μια ασύνδετη και θεωρητική ακαδημαϊκή εξειδίκευση. Αντίθετα, στον 21ο αιώνα με τα 

εμφανή σημάδια της αλλαγής του κλίματος αλλά και την έντονη ανθρωπογενή επίδραση 

στο περιβάλλον, το ζητούμενο είναι η σύνθεση και η συνολική θεώρηση των συστημάτων 

και των πλεγμάτων αλληλεπίδρασης, όχι μόνο σε οικολογικό επίπεδο, αλλά και σε 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Η πολυπλοκότητα των δασικών οικοσυστημάτων, τα 

προβλήματα που αυτά αντιμετωπίζουν και οι διαχειριστικές προτεραιότητες που πρέπει να 

ληφθούν βάσει των σημερινών δεδομένων, απαιτούν από την επιστημονική κοινότητα να 

ξεπεράσει τους φραγμούς που έθεσαν οι παλαιές επιστημονικές οριοθετήσεις και να 

οδηγηθεί σε μια οριζόντια σύνθεση που θα μπορέσει, τελικά, να αποδώσει θεωρητική και 

πρακτική γνώση. Μια γνώση σύγχρονη, πολυδιάστατη και πλήρη, που θα μπορεί, με τη 

σειρά της, να τεκμηριώσει μια άποψη για το μέλλον των δασικών οικοσυστημάτων και τη 

διαφύλαξη των ωφελειών που αυτά έχουν για την κοινωνία. Από τα πιο πάνω προκύπτει η 

ανάγκη ύπαρξης σχεδιασμού, διεπιστημονικής προσέγγισης, σύγχρονων μέσων και 

υποδομών, που να στηρίζουν την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.  

Σημαντικό εγχείρημα της «1ης Δασολογικής Ημερίδας - Η δασολογική έρευνα στην Κύπρο: 

παρελθόν, παρόν και μέλλον» είναι ότι αποτελεί μια απόπειρα σφαιρικής παρουσίασης της 

δασολογικής επιστήμης, ως μια πολυθεματική επιστήμη που είναι, μέσα από το φάσμα 22 

ερευνητικών εργασιών (βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας) από γνωστικά αντικείμενα 

όπως: οικολογίας, δασοκομίας, γενετικής, δασοκομίας πόλεων και αρχιτεκτονικής τοπίου, 

παλαιοντολογίας, παρακολούθησης και αποτελεσματικότητας προστατευόμενων περιοχών, 

διαχείρισης και διατήρησης πανίδας, βιολογίας διατήρησης και διατήρησης της 

βιοποικιλότητας αξιόλογων ειδών χλωρίδας, διαχείρισης και διατήρησης οικοτόπων, 
λιβαδοπονίας και άλλων κλάδων της σύνθετης δασολογικής επιστήμης.  
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Επίσης, σημαντικό εγχείρημα της 1ης Δασολογικής Ημερίδας είναι και η παρουσίαση των 

περιλήψεων των εργασιών που θα παρουσιαστούν σε αυτή (πρακτικών) σε δυο γλώσσες 

(ελληνικά και αγγλικά), με στόχο την μετάδοση της ερευνητικής δραστηριότητας που 

γίνεται στο νησί και σχετίζεται με το δασογενές περιβάλλον σε ξενόγλωσσους επιστήμονες 

και φορείς. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας 

για ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στο νησί, καθώς και νέες συνεργασίες σε διεθνές 
επίπεδο. 

Η απουσία πανεπιστημιακής σχολής δασολογίας ή και ινστιτούτου δασικών ερευνών 

αναμφίβολα δημιουργούν κενά στο αντικείμενο της δασικής έρευνας στο νησί αλλά και 

δυσκολίες στην εφαρμογή έρευνας τοπικού ενδιαφέροντος. Αποτέλεσμα του κενού αυτού 

είναι να έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν αρκετές ερευνητικές εργασίες σε γνωστικά 

αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα του 

εξωτερικού, χωρίς τα αποτελέσματά τους να γίνονται γνωστά στην επιστημονική κοινότητα 

του νησιού (ή και στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα). Η 1η Δασολογική Ημερίδα – Η 

Δασική Έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον φέρνει μέσα από τις σελίδες 

αυτού του βιβλίου τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών πιο κοντά στην επιστημονική 

κοινότητα του νησιού. Ευχόμαστε το όλο εγχείρημα της ΠΕΔ, το οποίο ευελπιστούμε να 

γίνει θεσμός, να σας αφήσει ικανοποιημένους. 

Κλείνοντας θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συνέβαλαν στην 

επιτυχή υλοποίηση της Ημερίδας. Πολύτιμη είναι η στήριξη που είχαμε ως ΠΕΔ από το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την δωρεάν παραχώρηση των χώρων διεξαγωγής της 

ημερίδας και από το High Resolution Studio (στην Λευκωσία) στην ετοιμασία και εκτύπωση 

των έντυπων δελτίων του συνεδρίου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Αξιόλογη για 

την επιτυχή υλοποίηση της Ημερίδας ήταν και η υποστήριξη που είχαμε από τους 

ημικρατικούς οργανισμούς ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, με τη δωρεάν παραχώρηση εξωτερικών δίσκων 

αποθήκευσης δεδομένων (USBs). Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε όλους 

τους συναδέλφους που ανέλαβαν εθελοντικά, οργανωτικές ευθύνες και καθήκοντα για την 

επιτυχή υλοποίηση της Ημερίδας και τα έφεραν σε πέρας. 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, Ιανουάριος 2017 

Πρόεδρος ΠΕΔ 
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Παπαδόπουλος Μ.   Δασολογία και Έρευνα 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Μηνάς Παπαδόπουλος1  

(Συντηρητής Δασών Α') 

1
Τμήμα Δασών, Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία, Κύπρος. [Παπαδόπουλος Μ.: 

mpapadopoulos@fd.moa.gov.cy]  

 

Τα δάση της Κύπρου, κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στη 

ποιότητα ζωής και στην υγεία και των κατοίκων του νησιού, ενώ παράλληλα συμβάλουν 

στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην 

υδατική ισορροπία και στην προστασία των εδαφών 

Η απουσία πανεπιστημιακής σχολής δασολογίας και ινστιτούτου δασικών ερευνών και η 

ελλιπής στελέχωση του Τμήματος Δασών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού, έχουν 

δημιουργήσει σημαντικά κενά στο αντικείμενο της δασικής έρευνας, ενώ ο μεγάλος βαθμός 

ενδημισμού και οι ιδιαιτερότητες του κυπριακού περιβάλλοντος περιορίζουν σημαντικά την 

εφαρμογή ευρημάτων από έρευνες εξωτερικού. 

Πέραν των αναγκών που προκύπτουν σήμερα από τον αναβαθμισμένο ρόλο των δασών, η 

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες σε 

ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. 

Τα τελευταία έτη, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές ερευνητικές εργασίες τόσο σε επίπεδο 

εφαρμοσμένης έρευνας από το Τμήμα Δασών, όσο και σε επίπεδο βασικής έρευνας από 

μεταπτυχιακούς σπουδαστές. Σημαντική ώθηση στην εφαρμοσμένη έρευνα, έχει δοθεί 

μέσω αριθμού συγχρηματοδοτούμενων έργων (LIFE, INTERREG, κλπ.). 

Ο εντοπισμός των ερευνητικών κενών και προτεραιοτήτων, αναμένεται να συμβάλει σε μια 

πιο στοχευμένη έρευνα στις σημερινές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των φορέων 

υλοποίησης και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους φορείς που χρηματοδοτούν την 

έρευνα. 

Οι σημαντικότερες ανάγκες εντοπίζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Χλωρίδα: Φυτοκοινωνιολογικές και χλωριδικές μελέτες, οικολογία και 

πολλαπλασιασμός απειλούμενων φυτών, επίδραση βόσκησης, πυρκαγιάς, 

δασοκομικών χειρισμών και κλιματικής μεταβολής,  μοντέλα πρόβλεψης θέσεων 

εξάπλωσης ειδών, εισβλητικά είδη κ.α. 
 Πανίδα: Οικολογία και εξάπλωση απειλούμενων ειδών, επίδραση κλιματικής 

μεταβολής, δασοκομικών χειρισμών, αεροψεκασμών, θήρευσης και άλλων 

ανθρωπογενών επιδράσεων. 
 Δασική Οικολογία/Δασοκομία: Οικολογία/αναγέννηση σημαντικών δασοπονικών 

ειδών και οικοσυστημάτων, σχέσεις δασοπονικών χειρισμών και ανθεκτικότητα στη 

ξηρασία και στην ποιότητα υδάτων, δέσμευση άνθρακα κ.α.. 
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 Δασική Κληρονομιά/Αναψυχή: Έρευνα στοιχείων δασικής κληρονομιάς,  

αξιολόγηση υπηρεσιών δασικής αναψυχής, φέρουσα ικανότητα δασικών περιοχών 

κ.α..  
 Δασοκομία Πόλεων: Αξιολόγηση δασοπονικών ειδών, μέθοδοι εκτίμησης 

επικινδυνότητας δέντρων, επίδραση πρασίνου στο αστικό περιβάλλον κ.α.. 
 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών: Αξιολόγηση δασοπονικών ειδών, 

τεχνολογιών και μεθόδων, σε ακραία περιβάλλοντα. 
 Προστασία: Μέθοδοι πρόβλεψης και χαρτογράφησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών 

και χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, μέθοδοι  εκτίμησης του κόστους ζημιών και 

κατάσβεσης, μέθοδοι υπολογισμού εκπομπών  CO2, ανάπτυξη «expert systems», 
επίδραση της κλιματικής μεταβολής στη δυναμική επιβλαβών οργανισμών, 

βιολογία, εξάπλωση και τρόποι ελέγχου  επιβλαβών οργανισμών. 
 Διάφορα θέματα: Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία του 

πρασίνου και των δασικών οικοσυστημάτων, οικονομική αποτίμηση της οικολογικής 

και κοινωνικής συνεισφοράς και αξίας των δασών, εκτίμηση των αναγκών σε ξυλεία 

και καυσόξυλα, συστηματική μελέτη των μυκήτων, εκτίμηση της ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολόγηση της τοπικής ξυλείας για ειδικές χρήσεις 

προστιθεμένης αξίας κ.α.. 

Η προβολή των ερευνητικών κενών και προτεραιοτήτων και η προώθηση τους, στους 

φορείς υλοποίησης της έρευνας και ιδιαίτερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά 

ινστιτούτα και στο ΙΠΕ, κρίνεται σημαντικότατη.  Επιπρόσθετα, κρίνονται αναγκαία, η 

περαιτέρω εμπλοκή του Τμήματος Δασών στην έρευνα, η καλύτερη αξιοποίηση του ΙΓΕ και 

των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών και η δημιουργία βάσης δεδομένων με τις 

επιστημονικές εργασίες που έχουν γίνει. 

11



Κασίνης Ν.   Πανίδα 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΟΥ 

Νικόλαος Κασίνης1 

1
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών [Κασίνης Ν.: lemesos.thira@cytanet.com.cy] 

 

Το Κυπριακό αγρινό Ovis orientalis ophion 
είναι ενδημικό υποείδος αγρίου προβάτου 

και απαντά μόνο στη Κύπρο. Με βάση τη 

Κυπριακή νομοθεσία (Ν.152(1) του 2003-
2015) το αγρινό είναι προστατευόμενο 

είδος και έχει ενταχθεί στα Παραρτήματα 

ΙΙ/IV της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43 ως 

είδος προτεραιότητας. Η Υπηρεσία Θήρας 

του Υπουργείου Εσωτερικών είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση του είδους και 

διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για το σκοπό 

αυτό. Από το 2011 εφαρμόζεται 

αναθεωρημένο διαχειριστικό σχέδιο το 

οποίο αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για το Δάσος Πάφου.  

Τη τελευταία δεκαετία το αγρινό έχει επεκτείνει τη γεωγραφική του εξάπλωση από το 

Δάσος Πάφου και τις παρυφές του, ανατολικά και νοτιοανατολικά σε περιοχές του 

Τροόδους. Μικρές ομάδες αγρινών που αριθμούν μερικές εκατοντάδες ζώα, απαντούν και 

σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, βόρεια του 

Δ.Πάφου. Η τωρινή εξάπλωση του είδους ξεπερνά τα 700 χλμ². 

Η κοινωνική δομή των κοπαδιών 

ακολουθεί το γενικό πρότυπο 

άλλων ειδών αγρίων προβάτων 

όπου τα θηλυκά βρίσκονται σε 

ομάδες συγγενικών ζώων με τα 

μικρά τους ενώ τα ενήλικα 

αρσενικά σχηματίζουν ομάδες 

εργένηδων (bachelor groups) οι 

οποίες σμίγουν κατά τη περίοδο 

της αναπαραγωγής. Το αγρινό 

παρουσιάζει μικρότερο μέσο 

μέγεθος κοπαδιού (mean group 

size = 2.9 άτομα) σε σύγκριση με 

άλλα είδη που ζουν σε πιο 

ανοικτούς βιότοπους.  

Για τη παρακολούθηση του πληθυσμού του είδους, διεξάγονται ετήσιες φθινοπωρινές 

καταμετρήσεις από το 1997. Η τελευταία διαθέσιμη ανάλυση του πληθυσμού που έγινε με 

Αρσενικά αγρινά (©Ν. KASSINIS / Υπηρεσία Θήρας και 
Πανίδας) 

Τωρινή γεωγραφική εξάπλωση του αργινού στη Κύπρο (2016) 
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το λογισμικό DISTANCE ήταν 2574 + 599 άτομα. Κατά τις καταμετρήσεις γίνεται κατάταξη 

των μελών κάθε κοπαδιού σε κλάσεις φύλου και ηλικίας. Κάποια δημογραφικά δεδομένα 

των πιο πρόσφατων καταγραφών (ενήλικα αρσενικά : θηλυκά : χρονιάρικα : νεογνά) ήταν 
96:100:35:13 για το 2014, 90:100:52:29 για το 2015 και 74:100:31:19 για το 2016.  Εκτός 

από τις φθινοπωρινές καταμετρήσεις, διεξάγονται και καταγραφές γεννήσεων (Lambing 
surveys) κατά τον Απρίλιο – Μάιο. Εκεί καταγράφεται το ποσοστό νεογνών: 100 ενήλικα 
θηλυκά (lamb: 100 ewe ratio) το οποίο συγκρίνεται με το αντίστοιχο ποσοστό του 

φθινοπώρου. Οι πληθυσμιακές τάσεις παρουσιάζονται σε γραφήματα. 

Ο αιτίες θνησιμότητας έχουν αποτυπωθεί για τη περίοδο 2011-2015. Σε σύνολο 99 ζώων 
που προσκομίστηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τη πιο πάνω πενταετία, η θνησιμότητα 

για 30% ήταν λόγω ασθένειας, 25% λόγω αρπακτικότητας από αδέσποτους σκύλους και 

αλεπούδες, 16% λόγω λαθροθηρίας, 13% λόγω προσκρούσεων με οχήματα και οι 

υπόλοιπες λόγω ατυχημάτων, δηγμάτων φιδιών, άγνωστες. 

Η αύξηση της παρουσίας κοπαδιών οικόσιτων ζώων σε βοσκές αγρινών, σε συνδυασμό με 

την αύξηση των αδέσποτων σκύλων καθώς μελλοντικές, μη συμβατές μεγάλες αναπτύξεις 

σε περιοχές ενδημίας του είδους, ο κατακερματισμός του βιότοπου του είδους και η 

προσβασιμότητα λόγω του πυκνού οδικού δικτύου αποτελούν τις κυριότερες απειλές. 
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Χριστοδούλου Αρ.  Παλυνολογική έρευνα 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Αρετή Χριστοδούλου1 

1
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος [Χριστοδούλου Α.: 

aretin@hotmail.com] 

 

Για τη διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της 

δασικής βλάστησης του όρους Τρόοδος 

πραγματοποιήθηκε παλυνολογική έρευνα σε 

δύο προφίλ ιζήματος από τους τυρφώνες 

«Αλμυρολίβαδο» και «Πασά Λιβάδι», που 

βρίσκονται στην οροσειρά του Τροόδους στην 

Κύπρο, σε υψόμετρο από 1586 έως 1605 m. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε καταγραφή 

της γυρεοχλωρίδας της περιοχής έρευνας, 

μέσω «ειδικών παγίδων γύρης». Στις θέσεις 

λήψης των δύο προφίλ εντός της ζώνης 

εξάπλωσης της μαύρης πεύκης, 

τοποθετήθηκαν οι δύο από τις τέσσερεις παγίδες γύρης και σε διάκενα στη ζώνη 

εξάπλωσης της τραχείας πεύκης οι άλλες δύο. Τα προφίλ αποτελούνται από τύρφη, ιλύ και 

άργιλο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν έξι χρονολογήσεις με τη μέθοδο του ραδιενεργού 

άνθρακα 14C. Το προφίλ Αλμυρολίβαδο έχει 

ηλικία 8433 έτη και το προφίλ Πασά Λιβάδι 

3347 έτη. Από τα προφίλ εξήχθησαν και 

αναλύθηκαν 92 δείγματα ανά 2 cm για το 

Αλμυρολίβαδο, και 35 δείγματα ανά 5 cm 
για το Πασά Λιβάδι. Ακολούθως αφού 

μικροσκοπήθηκαν,  αναγνωρίστηκαν και 

καταγράφηκαν οι γυρεόκοκκοι κάθε 

δείγματος μέχρι να συμπληρωθεί αριθμός 

τουλάχιστον 300 γυρεοκόκκων ξυλωδών 

taxa. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε 

διαγράμματα ποσοστιαίων τιμών γύρης και 

τιμών συγκέντρωσης γύρης. Η επεξεργασία 

του υλικού και των αποτελεσμάτων των δεδομένων, από τις παγίδες γύρης έγινε σύμφωνα 

με τις μεθοδολογικές προδιαγραφές του Pollen Monitoring Programme. Η καταγραφή της 

γυρεοχλωρίδας μέσω των παγίδων γύρης, έδειξε ότι μεταξύ των γυρεοκόκκων ξυλωδών 

ειδών κυριαρχεί ο Pinus sylvestris type, και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι όλες οι παγίδες 

είναι τοποθετημένες κοντά ή μέσα σε πευκοδάση. Άλλοι σημαντικοί τύποι γύρης είναι οι 

Quercus ilex type, Juniperus, Cistus albidus type και Cistus salviifolius type. Οι μεγαλύτερες 

τιμές Quercus ilex type καταγράφηκαν στην παγίδα Tr4 και αντικατοπτρίζουν την αυξημένη 

συμμετοχή του στην περιβάλλουσα βλάστηση. Ο τύπος γύρης Cistus salviifolius 

Τυρφώνας Αλμυρολίβαδο 

Τυρφώνας Πασά Λιβάδι 
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καταγράφηκε μόνο στις παγίδες της ζώνης εξάπλωσης της τραχείας πεύκης και όχι στις 

παγίδες των τυρφώνων. Ο συγκεκριμένος τύπος γύρης αποτελεί δείκτη διάκρισης για τους 

οικοτόπους τραχείας και μαύρης πεύκης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για την εξέλιξη 

της βλάστησης προέκυψε ότι η δασική βλάστηση διαχρονικά κυριαρχείται από φυσικό 

πευκοδάσος, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κλιματικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στο νησί από την 7η χιλιετία π.Χ. και εφεξής, σε γενικές γραμμές, 
παραμένουν σταθερές. Εντοπίστηκαν διακυμάνσεις κλιματικών αλλαγών, που συμπίπτουν 

χρονολογικά με ανάλογες στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο μέσω διαφοροποίησης της 

βλάστησης. Αυτή διακρίνεται μέσω εναλλαγών στις τιμές της πεύκης και της αρκεύθου, που 

οφείλονται στις αλλαγές της πυκνότητας του δάσους. Εναλλαγές των τιμών υγρόφιλων 

ειδών υποδεικνύουν ξηρές περιόδους. Οι υψηλές τιμές ξυλωδών ειδών, σε συνδυασμό με 

την απουσία τύπων γύρης «δεικτών» γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, δείχνουν ότι 

η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής, αναπτύχθηκε ανεπηρέαστη από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, εκτός από την περίοδο της Εποχής του Χαλκού, λόγω εντατικής ξύλευσης. 

Η παρουσία charcoals στα προφίλ των τυρφώνων, σε συνδυασμό με το σύνολο γύρης, 

δίνουν ενδείξεις ότι οι πυρκαγιές αποτελούν, διαχρονικά, μέρος του φυσικού 

οικοσυστήματος. Τόσο από την εξελικτική πορεία της βλάστησης, όσο και από την παρούσα 

κατάσταση, φανερώνεται μια σταθερή παρουσία πευκοδάσους το οποίο διατηρείται παρά 

τις κατά περιόδους διακυμάνσεις των κλιματικών συνθηκών, των οποίων η, προφανώς 

μικρή, ένταση δε φαίνεται να το επηρεάζει σημαντικά. 
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ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου1, 2 

1
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. / 2Department of Geography 

and Environmental Science, University of Reading [Χριστοδούλου Χ.: floracy@primehome.com] 

 

Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι να αξιολογήσει κατά πόσον το Δίκτυο Natura 2000 
(N2K) παρέχει επαρκή και αποτελεσματική προστασία για τα απειλούμενα φυτά της 

Κύπρου. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MARXAN, το οποίο 

ενσωματώνει βασικές αρχές και έννοιες συστηματικού σχεδιασμού βιολογικής-διατήρησης 
και χρησιμοποιείται για σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών και υποστήριξη λήψης 

αποφάσεων. Αυτό οδήγησε στην αναγνώριση συμπληρωματικών περιοχών προτεραιότητας 

για τη διατήρηση των απειλούμενων φυτών σε δυο σενάρια: 1) Λήφθηκαν υπόψη μόνο τα 

είδη του Παραρτήματος ΙI της οδηγίας των οικοτόπων (19 taxa). 2) Λήφθηκαν υπόψη όλα τα 

είδη του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου (252 taxa).  

Για κάθε σενάριο εξετάστηκαν τέσσερις παραλλαγές, με διαφορετικές παραμέτρους, με 

βάση το κόστος εφαρμογής και το μήκος του εξωτερικού ορίου των περιοχών. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα σε ένα δυνητικό νέο σχεδιασμό η ολική έκταση που απαιτείται για 

ικανοποίηση των προκαθορισμένων στόχων, για τα απειλούμενα είδη, κυμαίνεται από 2,23 

έως 2,28% και 5,14 έως 5,46% της έκτασης της Κύπρου για το Σενάριο 1 (είδη της οδηγίας) 

και το Σενάριο 2 (όλα τα απειλούμενα φυτά) αντίστοιχα.  

Συγκεκριμένα η παραμετροποίηση του λογισμικού δίνει τα εξής αποτελέσματα: 1) Με τη 

χρήση σταθερού κόστους εφαρμογής (area cost) για όλες τις μονάδες σχεδιασμού 
επιτυγχάνονται οι στόχοι με τη μικρότερη δυνατή έκταση, ωστόσο οι περιοχές που 

επιλέγονται έχουν τη μικρότερη αλληλοεπικάλυψη με το υπάρχον Δίκτυο N2K (52,5–60,3%), 
με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη έκταση για επιπρόσθετες περιοχές διατήρησης. 

2) Η χρήση διαφορετικού κόστους για τις μονάδες σχεδιασμού αυξάνει την έκταση που 

απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αλλά παράλληλα αυξάνει σημαντικά και την 

αλληλοεπικάλυψη με το υπάρχον Δίκτυο N2K (72,9–75,9%), με αποτέλεσμα να απαιτείται 

μικρότερη έκταση για νέες περιοχές διατήρησης. 3) Με την εφαρμογή της παραμέτρου για 

τον έλεγχο του μήκους του εξωτερικού ορίου των περιοχών . επιτυγχάνονται πιο συμπαγή 

δίκτυα με μείωση του κατακερματισμού των περιοχών (λιγότερες και μεγαλύτερες 

περιοχές), ωστόσο αυξάνεται και η συνολική απαιτούμενη έκταση του δικτύου. 

Στη διατριβή, μεταξύ άλλων, εντοπίσθηκαν κενά διατήρησης και το ποσοστό 

αντιπροσώπευσης των απειλουμένων φυτών σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους 

διατήρησης για το κάθε είδος. Επίσης, αναγνωρίσθηκαν οι περιοχές που θεωρούνται 

αναντικατάστατες, για τα δυο σενάρια και τις παραλλαγές τους, καθώς και οι περιοχές 

υψηλής συγκέντρωσης απειλουμένων ειδών. Η αλληλοεπικάλυψη των περιοχών που 

θεωρούνται αναντικατάστατες με τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης είναι μέτρια, ενώ με 

την κατανομή των σπανιότερων φυτών είναι μεγάλη.  
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Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η κρατική δασική γη μπορεί να παρέχει προστασία 

στα περισσότερα απειλούμενα είδη, ωστόσο υπάρχει ανάγκη για καθορισμό περιοχών 

διατήρησης σε ιδιωτικές εκτάσεις για τη διατήρηση πολλών ειδών που περιορίζονται σε 

αυτές τις περιοχές.  

Ο εντοπισμός των κενών διατήρησης, σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη επιλογή περιοχών 

μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας η οποία θα μπορεί να επαναλαμβάνεται, δυνατό να 

βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να επιλέξουν και να καθορίσουν νέες περιοχές διατήρησης ως 

μέρος ενός περιεκτικού και ανθεκτικού δικτύου περιοχών προστασίας.  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus brutia 

TEN.) ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΙ 

Πέτρος Πέτρου 

Τμήμα Δασών Κύπρου, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
[Πέτρου Π.: pepetrou@fd.moa.gov.cy] 

 

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Σολέας στις 19 Ιουνίου, 2016, 
κατέκαψε 17,03 km2 του κρατικού Δάσους Αδελφοί και 1,54 km2 ιδιωτική γη. Το κυρίαρχο 

δασικό είδος στην καμένη έκταση ήταν η τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Το είδος αυτό ανήκει 

στα πλέον πυρόφιλα είδη της μεσογειακής βλάστησης. Η τραχεία πεύκη έχει αναπτύξει 

μηχανισμούς προσαρμογής στην πυρκαγιά, με συνέπεια να επωφελείται από τις 

μεταπυρικές συνθήκες και στα πλαίσια της δευτερογενούς διαδοχής να αναγεννάται 

σχετικά εύκολα, εφόσον φυσικά οι κλιματικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η φυσική 

αναγέννηση της τραχείας πεύκης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη φύτρωση των 

σπόρων της, αφού το είδος αυτό δεν έχει παραβλαστική ικανότητα. Για την αποκατάσταση 

της καμένης περιοχής, το Τμήμα Δασών ετοίμασε το «Σχέδιο μεταπυρικής διαχείρισης της 

καμένης έκτασης του Δάσους Αδελφοί».  

Το Σχέδιο αυτό, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και χειρισμούς για την επαναφορά της 

δασικής βλάστησης στην καμένη περιοχή, καθώς και μέτρα για την παρακολούθηση της 

εξέλιξης της μεταπυρικής αναγέννησης της τραχείας πεύκης. Στα πλαίσια αυτά, 
εγκαταστάθηκαν στο έδαφος της καμένης έκτασης, με τη μέθοδο της τυχαίας 

στρωματωμένης δειγματοληψίας, 80 μόνιμες, κυκλικές, δειγματοληπτικές επιφάνειες 

έκτασης 200m2. Διακρίθηκαν τέσσερις καταστάσεις, με βάση τη διαφορετική ένταση όπου 

επίδρασε η φωτιά, ως ακολούθως: α) περιοχές που η φωτιά επίδρασε με χαμηλή ένταση, β) 
περιοχές που η φωτιά επίδρασε με μέτρια ένταση, γ) περιοχές που η φωτιά επίδρασε με 

υψηλή ένταση και δ) περιοχές που η φωτιά επίδρασε με μέτρια ένταση και 

πραγματοποιήθηκαν υλοτομίες των καμένων δέντρων. Σε κάθε κατάσταση εγκαταστάθηκαν 

20 επιφάνειες. Για κάθε επιφάνεια καταγράφηκαν οι συντεταγμένες και το υψόμετρο του 

κέντρου της, η απόσταση της από το μη καμένο δάσος, η θέση της στην πλαγιά, η έκθεση 
της και η κλίση του εδάφους. Επιπλέον, σε κάθε επιφάνεια εκτιμήθηκε το ποσοστό 

εδαφοκάλυψης, μετρήθηκε ο αριθμός των καμένων κορμών, το ύψος τους, η στηθιαία 

διάμετρος τους,  η απόσταση τους από το κέντρο της επιφάνειας και η ηλικία ενός 

κυρίαρχου καμένου δέντρου, ώστε σε σχέση με το ύψος του να καθοριστεί η ποιότητα 

τόπου.  

Στο κέντρο κάθε επιφάνειας, εγκαταστάθηκε μία υποεπιφάνεια 1m2 από την οποία 

συλλέχθηκε μέχρι βάθος 2cm, όλο το επιφανειακό έδαφος και ο καμένος τάπητας. Αφού 

κοσκινίστηκαν, διαχωρίστηκαν και μετρήθηκαν για κάθε επιφάνεια ξεχωριστά, οι σπόροι 
της τραχείας πεύκης. Οι σπόροι ανάλογα με την κατάσταση τους, κατατάχτηκαν σε α) υγιής, 

β) κατεστραμμένους από τη φωτιά και γ) κατεστραμμένους από άλλους παράγοντες. Οι 

σπόροι μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Δασοκομίας, του Τμήματος Δασολογίας στην 

Ορεστιάδα, όπου θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της φυτρωτικότητας τους. Τέλος, τα 
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επόμενα χρόνια, θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εντός των 80 κυκλικών επιφάνειών 

έκτασης 200m2, μετρήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και επιβίωση των αρτιφύτρων της 

τραχείας πεύκης. Τα δεδομένα αυτά θα αναλύονται και στη βάση των αποτελεσμάτων που 

θα προκύπτουν, θα λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της 

αναγέννησης, εφόσον διαπιστωθεί πως η εξέλιξη της δεν είναι η αναμενόμενη.  
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Oenanthe cypriaca, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Μαρίνα Ξενοφώντος1,2 

1University of St Andrews Scotland, School of Biology, Harold Mitchell Building, St Andrews, Fife, KY16 9TH, UK. 

/ 2Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος [Ξενοφώντος Μ.: 

mxenophontos@environment.moa.gov.cy] 

 

Τα μεταναστευτικά πουλιά μπορεί να είναι ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή σε διαφορετικά 

στάδια του ετήσιου κύκλου ζωής τους, ειδικά στο τόπο αναπαραγωγής, όπου οι αλλαγές 

στην φαινολογία ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά τους να συγχρονίσουν την 

αναπαραγωγή με την κορυφή της διαθεσιμότητας των πόρων (τροφής). Η κατανόηση πως η 

φαινολογία της αναπαραγωγής, της επιβίωσης και της παραγωγικότητας διαφέρει μεταξύ 

και εντός των ετών, είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της δυναμικής του 

πληθυσμού των ειδών που μεταναστεύουν. Η παρούσα διατριβή περιγράφει αυτή τη 

διακύμανση του ενδημικού είδους Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca, με ιδιαίτερη έμφαση 

σε πληθυσμό /ζευγάρια (άτομα δακτυλιωμένα) στο Τρόοδος, Κύπρος, 2010-2012. 

Τα αποτελέσματά της παρούσας έρευνας 

(διατριβής) δείχνουν ότι η φαινολογία της 

αναπαραγωγής του είδους Oenanthe cypriaca 
είναι μεταβλητή με έναρξη της αναπαραγωγής και 

τον αριθμό αναπαραγωγής (πόσες φορές θα 

κάνουν φωλιά) να ποικίλλει με την ετήσια 

διακύμανση της θερμοκρασίας. Οι τιμές ελάχιστης 
πραγματικής επιβίωσης για το είδος ήταν πολύ 

υψηλές για ένα μικρό πουλί που μεταναστεύει, αν 

και ήταν επαρκώς ετησίως μεταβλητές για να 

επηρεάσουν την ετήσια δυναμική του πληθυσμού. 

Τα αποτελέσματα για την παραγωγικότητα του είδους, κατέδειξαν ότι η επιβίωση των 

φωλιών (μετρήσιμη παράμετρος) ήταν πολύ υψηλή και δεν διαφέρει μεταξύ χρονιάς και τις 

φορές αναπαραγωγής (αριθμός φωλιών), ή η ημερομηνία έναρξης της φωλιάς, αλλά ήταν 

σημαντικά υψηλότερο στο στάδιο επιτυχίας των νεοσσών σε σχέση με το στάδιο του αυγού. 

Συγκεκριμένα όταν τα πουλιά (νεοσσοί) εγκαταλείψουν την φωλιά (πετάξουν) η επιβίωση 

για τις πρώτες 4 εβδομάδες ήταν πολύ υψηλή.  

Η πιθανότητα αναπαραγωγής διαφάνηκε ότι ήταν σημαντικά διαφορετική σε όλα τα 

χρόνια, όμως η συνολική παραγωγικότητα (νεοσσοί) ανά ζεύγος ήταν το ίδιο για τα τρία 

χρόνια. Οι Σκαλιφούρτες στο Τρόοδος κατέδειξα υψηλή παραγωγικότητα και επιβίωση, ενώ 

ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται ως σημαντική πηγή με αυτό να αντικατοπτρίζεται στην πολύ 

υψηλή πυκνότητα των φωλεάζοντων ζευγαριών στην περιοχή μελέτης (περιμετρικά του 

μονοπατιού Άρτεμης, Τρόοδος).  

Oenanthe cypriaca chicks 
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Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα (διατριβή) χρησιμοποιήθηκε το υψόμετρο για την 

αξιολόγηση της αφθονίας, της παραγωγικότητας και της φαινολογίας του είδους στις 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας η οποία διαφέρει μεταξύ και εντός χρόνιας, από το 

επίπεδο της θάλασσας έως 1952 m, χρησιμοποιώντας διαδρομές για την καταγραφή 

αναπαραγόμενων ζευγαριών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Οι Σκαλιφούρτες ήταν κοινές σε 

όλους τους βιότοπους και τα υψόμετρα. Η διακύμανση της θερμοκρασίας και η υψομετρική 

διαφορά επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης διπλής αναπαραγωγής, μέσα στο χρόνο, 

αλλά όχι την έναρξη της αναπαραγωγής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Σκαλιφούρτες 

είναι πολύ καλά προσαρμοσμένες  στην μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας εντός και 

μεταξύ των εποχών, αλλάζοντας επένδυση αναλόγως. 
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Η πιθανότητα δεύτερης  φωλιάς μετά από μια επιτυχημένη πρώτη φωλιά με 
και η ημερομηνία έναρξης για τα τρία έτη της μελέτης. 
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Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΤΙΚΟΣΙΑΧΙΝΟΥ (Aquila fasciata) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Σάββας Ιεζεκιήλ1 Δημήτρης Μπακαλούδης2, Χρήστος Βλάχος2 

1
Πάφος, T.K. 8047, 2Τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

[Ιεζεκιήλ Σ.: iezekiel@cytanet.com.cy] 

 

Το περτικοσιάχινο (Aquila fasciata) είναι το μεγαλύτερο αρπακτικό πτηνό που 

αναπαράγεται και ζει μόνιμα στην Κύπρο και η παρουσία του στο νησί σχετίζεται με την 

ύπαρξη ώριμων δασών. Εξαπλώνεται στις παραμεσόγειες χώρες και ο πληθυσμός του τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί δραματική μείωση, λόγω της θανάτωσης από παράνομο 

κυνήγι, ηλεκτροπληξίες, οχλήσεις καθώς και  την υποβάθμιση και καταστροφή του 

ενδιαιτήματος του μ’ αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως "απειλούμενο είδος". 

Οι χωροκράτειες του περτικοσιάχινου 

διατάσσονταν ομοιόμορφα (G = 0,911) 
υποδηλώνοντας ισχυρό ανταγωνισμό 

μεταξύ των αναπαραγόμενων ζευγαριών 

και η μέση ελάχιστη απόσταση μεταξύ 

γειτονικών φωλιών ήταν 7,86 ± 0,43 km. 
Το περτικοσιάχινο ωοτοκεί 2,0 ± 0,1 αυγά 

κυρίως το πρώτο δεκαήμερο του 

Φεβρουαρίου. Ο μέσος αριθμός νεοσσών 

που εγκαταλείπει επιτυχώς τη φωλιά 

εκτιμήθηκε σε 1,1 ± 0,1 

νεοσσοί/αναπαραγωγικό ζευγάρι και το 

ποσοστό της αναπαραγωγικής επιτυχίας 

ήταν 66,7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας παρατηρήθηκε στο στάδιο της επώασης 

(84,2%), ενώ μικρότερο ήταν στο στάδιο της ανάθρεψης των νεοσσών (15,8%). Τα 

σημαντικότερα αίτια που προκάλεσαν τη μείωση του αναπαραγωγικού αποτελέσματος στο 

στάδιο της επώασης για τα τέσσερα έτη της έρευνας ήταν κυρίως ανθρωπογενή, όπως: οι 

οχλήσεις και οι υλοτομίες. Κατά το στάδιο της ανάθρεψης οι παράγοντες που εμπλέκονταν 

στη θνησιμότητα των νεοσσών ήταν η έλλειψη τροφής, η αδελφοκτονία και οι δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες. 

Το περτικοσιάχινο τρέφεται κυρίως με τη νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar) και το 

μαυροποντικό (Rattus rattus), ενώ άλλα είδη λείας με μικρότερη συμμετοχή στο 

διαιτολόγιο ήταν η φάσα (Columba palumbus), ο ακάμας (Laudakia stellio cypriaca) και το 

αγριοπερίστερο (Columba livia). Η περισσότερη τροφή μεταφερόταν στη φωλιά, τόσο κατά 

την επώαση όσο και κατά την ανάθρεψη των νεοσσών τις πρωινές ώρες (10:00-11:00), ενώ 

λιγότερη απ’ ότι αναμενόταν τροφή μεταφέρονταν νωρίς το πρωί (08:00-09:00) και αργά το 

απόγευμα (18:00-19:00).  

Νεαρό περτικοσιάχινο (αριστερά) με τη μητέρα του στη 
φωλιά 
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Το περτικοσιάχινο φωλεοποιεί σε ώριμα δέντρα 

τραχείας πεύκης Pinus brutia (85,2%) και σε 

απόκρημνα βράχια (14,8%) και χρησιμοποιεί 

διαδοχικά την ίδια φωλιά για αρκετά χρόνια. Τα 

δέντρα που επιλέγει για να κατασκευάσει τη 

φωλιά βρίσκονται συχνότερα στο επάνω 1/3 της 

πλαγιάς με βορειοανατολική έκθεση, έχουν 

μεγαλύτερη στηθιαία διάμετρο, είναι υψηλότερα, 

έχουν μεγαλύτερο ύψος κόμης και μεγαλύτερο 

ποσοστό χοντρών κλαδιών σε σχέση με τυχαία 

δέντρα. Το μικροπεριβάλλον γύρω από τη φωλιά 

του περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό δέντρων, 

περισσότερους ώριμους κορμούς (DBH: >45 cm) 
και λιγότερα λεπτά κορμίδια (DBH: 10-29 cm) απ’ 

ότι οι τυχαίες δειγματοληπτικές επιφάνειες. 

Επίσης, οι θέσεις φωλεοποίησης βρίσκονταν σε 

πιο πληρόξυλες συστάδες και με μεγαλύτερη 

διάμετρο (Do) κορμού της μέσης κυκλικής 

επιφάνειας του 20% των χοντρότερων δέντρων σε 

σχέση με τις τυχαία επιλεγόμενες θέσεις. Το 

μεγάλο μέγεθος των δέντρων φωλεοποίησης 

παρέχει ασφαλή υποστήριξη της μεγάλης φωλιάς, ενώ η θέση που επιλέγει βοηθά στην 

επιτυχή φτέρωση και εγκατάλειψη των νεοσσών από τη φωλιά. Η διατήρηση των ώριμων 

δέντρων σε παρακείμενες θέσεις, η αποφυγή υλοτομιών σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από 

τις υφιστάμενες φωλιές, και οι επεμβάσεις θετικής επιλογής μόνο εκτός της 

αναπαραγωγικής περιόδου, θα δημιουργήσουν κατάλληλα περιβάλλοντα φωλεοποίησης 

για την υποστήριξη του πληθυσμού του περτικοσιάχινου στα δάση της Κύπρου. 

Δέντρο φωλεοποίησης 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΟΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ Cedrus brevifolia: 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.  

Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης1,2, Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου3, Reiner Finkeldey1 , Bruno 
Fady4 

1
Section of Forest Genetics and Forest Tree Breeding, Büsgen-Institute, Georg-August University Göttingen, 

Germany. / 
2
Nature Conservation Unit, Frederick Research Center, Cyprus. / 

3
Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα. / 
4
Ecologie des Forêts 

Méditerranéennes (URFM), INRA, Γαλλία. [Ηλιάδης Ν.-Γ.: niceliades@gmail.com / res.en@frederick.ac .cy] 

 

Οι γενετικοί πόροι αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες του φυσικού κεφαλαίου της 

ανθρωπότητας αλλά και ένα από τα τρία επίπεδα της βιοποικιλότητας. Η γενετική των 

ειδών είναι απαραίτητη, αφού συμβάλλει στην επιβίωσή τους και στην προσαρμογή τους 
σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, αφού σε αντίθετη περίπτωση η απουσία της δυνητικά 

θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη ζωτικότητά τους. Τα τελευταία χρόνια η 

γενετική συνδέθηκε με όλους σχεδόν τους σύγχρονους τομείς της δασικής επιστήμης, 

επιδιώκοντας τη διαχείριση και διατήρηση των δασογενετικών πόρων. Στη βάση αυτών των 

τάσεων, η μελέτη των δασογενετικών πόρων έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας έννοιες 

όπως η μοριακή δασική γενετική, η μεταβατική δασική γενετική, η πληθυσμιακή δασική 

γενετική και η ποσοτική δασική γενετική.  

Το είδος Cedrus brevifolia είναι ενδημικό κωνοφόρο δέντρο της Κύπρου, του οποίου ο 

πληθυσμός χαρακτηρίζεται από περιορισμένη εξάπλωση εντός του δάσους Πάφου. Ο 

πληθυσμός περιορίζεται στα ψηλά υψόμετρα της ευρύτερης περιοχής Τριπύλου, ενώ είναι 

κατακερματισμένος σε πέντε κύρια τμήματα (υποπληθυσμούς) καλύπτοντας συνολική 

έκταση 290 ha. Τα δημογραφικά αυτά χαρακτηριστικά του λειτουργούν αρνητικά ως προς 

την βιωσιμότητά του και στην αντιμετώπιση δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών του 

μέλλοντος. Η παρουσίαση αυτή αποτελεί σύνθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών 

που σχετίζονται με την μελέτη, αποτύπωση και κατανόηση της γενετικής δομής του είδους 

καθώς και την σύνταξη διαχειριστικών μέτρων για την διατήρησή του. Η εργασία έγινε με τη 

χρήση: μοριακών δεικτών (μικροδορυφόρων) σε πυρηνικό και χλωροπλαστικών γένωμα, 

προσαρμοστικών γονιδίων και μορφοανατομικών χαρακτηριστικών. Η δειγματοληψία έγινε 

σε δειγματοληπτικές επιφάνειες εντός των ορίων εξάπλωσης του είδους. Ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι το είδος, αποτελεί ένα παράδειγμα ενδημισμού με στενή 
διανομή, όπου η γενετική ποικιλομορφία είναι υψηλή, ενώ είναι προφανές ότι ο 

πληθυσμός του είδους δεν χαρακτηρίζεται από ιδρυτικό φαινόμενο, ενώ ούτε διακρίνεται 

από γενετική εκτροπή ή οποιαδήποτε φαινόμενο γενετικού μποτιλιαρίσματος. Μελέτη της 

γονιδιακής ροής σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει ασυμμετρία οδηγώντας στον σχηματισμό 

οικογενειακών δομών. Σε μελέτη μεγάλης κλίμακας, καταγράφεται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των υποπληθυσμών, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής προέλευσης 

των ατόμων ή και της περιορισμένης γονιδιακής ροής μεταξύ τους. Τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά δείχνουν ότι εντός των υποπληθυσμών η μεταβλητότητα των 

χαρακτηριστικών είναι υψηλότερη από ότι μεταξύ τους, ενώ μεταξύ τους παρατηρείται 
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επίσης στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Οι διαφορές που αποτυπώθηκαν μεταξύ των 

υποπληθυσμών συνηγορούν στην προσαρμοστική φύση των μορφο-ανατομικών 

χαρακτηριστικών αλλά και των γονιδίων του είδους, πιθανώς λόγω της ποικιλίας των 

γονιδίων και μικρο-περιβαλλοντικών συνθηκών. Με βάση τα αποτελέσματα, η διατήρηση 

των υποπληθυσμών αυτών ως ξεχωριστές δημογραφικές οντότητες είναι κάτι που θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στα οποιαδήποτε σχέδια διαχείρισης του είδους στο 

μέλλον, και παρά το περιορισμένο εύρος εξάπλωσής του. 
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Τεχνητή λίμνη δάσους Αθαλάσσας Πανοραμική θέα από το δάσος Πέγειας 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Γιώργος Χαραλάμπους1, Δρ. Τζούλια Τζώρτζη2 

1
Αποστόλου Αντρέα 1, Πέγεια- Πάφος, Κύπρος. / 

2
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Πάφος, Κύπρος [Χαραλάμπους Γ.: g.charalambous.3@nup.ac.cy] 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βέλτιστης αξιοποίησης του περιαστικού 

δάσους Αθαλάσσας, στη Λευκωσία, και του περιαστικού δάσους Πέγειας, στην Πάφο, μέσω 

της διερεύνησης και ανάλυσης της άποψης του κοινού, αναφορικά με τη μορφή, τη 

σύνθεση και τη λειτουργία τους, ώστε σ’ αυτά να αναπτυχθούν χώροι πολλαπλής χρήσης 

και μεμονωμένων ευκολιών, με σκοπό την καλλιέργεια και προώθηση της δασικής 

αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών 

στους χώρους αυτούς, και τη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος, που να είναι υγιές, 

όμορφο και να έχει διάρκεια. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται, καταρχήν, αναφορά στα πλεονεκτήματα του περιαστικού 

πρασίνου, ο τρόπος οριοθέτησης τους, τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους ως 

περιαστικά, οι λειτουργίες τους (οικολογικές- οικονομικές- κοινωνικές), η διαχείριση και τα 

προβλήματά τους.  

Μετά από επιτόπου επισκέψεις στα περιαστικα δάση Αθαλάσσας και Πέγειας, και άντλησης 

πληροφοριών από το Τμήμα Δασών Κύπρου καθώς και από αντίστοιχη βιβλιογραφία, 

γίνεται λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των χαρακτηριστικών τους 

και παρουσίαση των δύο περιοχών. 

Στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία του ερωτηματολογίου στους επισκέπτες των 

περιαστικών δασών, το οποίο σχεδιάστηκε µετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις στα 

περιαστικά δάση Αθαλάσσας και Πέγειας και μελέτη της φυσικής κατάστασης, των 

εγκαταστάσεων, των ευκολιών και των προβλημάτων που υπάρχουν στα δύο περιαστικά 

δάση. Προτιμήθηκε όπως η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνει με προσωπικές 

συνεντεύξεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων και να επιτραπεί σε αυτούς να κατανοούν πιο εύκολα τις ερωτήσεις. 
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Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις με βάση την αρχή της αειφορίας και του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού, καθώς και της διατήρησης της μορφής και της σωστής ένταξης στο φυσικό 

περιβάλλον . Τα συμπεράσματα διέπονται, επιπλέον, από τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και 

της χρήσης του περιαστικού δάσους αναψυχής κατά το δυνατόν σε όλη την έκτασή του ενώ 

οι επεμβάσεις που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τους το προστατευτικό καθεστώς των 

περιαστικών δασών ενώ λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε αυτές να είναι εναρμονισμένες 

με το δασικό οικοσύστημα της περιοχής.  
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Ευάγγελος Ανδρέου1, Δημήτριος Χριστοδουλάκης2 
1Learning in Science Group, University of Cyprus, P.O. Box 20537, Nicosia 1678, Cyprus. 
[andreou.evangelos@ucy.ac.cy, e406andreou@hotmail.com] / 2

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας 

Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα. [dkchrist@upatras.gr] 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ευδοκίμησης των ξυλωδών ειδών 

(δέντρα και θάμνοι) της πόλης της Λευκωσίας σε σχέση με τις οικολογικές συνθήκες που  

επικρατούν σ’ αυτήν. Οι κυριότεροι οικολογικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι: Φως, 

Θερμοκρασία, Υγρασία, Αντίδραση εδάφους και Αλατότητα. 

Στην ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή της Λευκωσίας καταγράφηκαν 156 

διαφορετικά taxa (είδη, υποείδη) και 1 υβρίδιο. 25 από αυτά είναι ιθαγενή, ενώ τα 

υπόλοιπα 132 αλλόχθονα. Όλα τα taxa προσδιορίστηκαν στον Τομέα Βιολογίας φυτών του 

Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έχουν κατατεθεί στο Βοτανικό 

Μουσείο του Τμήματος. 

Τα φυτά που προτιμούν γενικά φωτιζόμενα μέρη (84,6%) υπερτερούν έναντι των φυτών 

που προτιμούν σκιαζόμενες θέσεις (10,9%). Τα θερμόφιλα και πολύ θερμόφιλα είδη 

ανέρχονται στο 46,2% και στο 28,2% του συνόλου της ξυλώδους χλωρίδας αντίστοιχα. Τα 

είδη αυτά θεωρούνται ότι έχουν ορθά επιλεγεί για την πόλη της Λευκωσίας. Τα είδη των 

δροσερών ή διαλείπουσας υγρασίας βιοτόπων υπερτερούν με ποσοστό 41% και 

ακολουθούν αυτά των ξηρών βιοτόπων με 28,85% και των δροσερών βιοτόπων με 19,9%. 

Με βάση αυτό προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό προτιμά δροσερούς και διαλείπουσας 

υγρασίας βιοτόπους, γεγονός το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει την ξήρανσή 

τους λόγω κυρίως της λειψυδρίας. 

Η αντίδραση του εδάφους δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για το μεγαλύτερο 

ποσοστό των taxa (28,2%). Τα είδη σε ελαφρώς όξινα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη 

ανέρχονται σε ποσοστό 21,2%. Τα αστικά εδάφη είναι περισσότερο αλκαλικά, ευτροφικά 

και ρυπασμένα. Το αυξημένο pH τους ευνοεί την ευδοκίμηση των βασεόφιλων ειδών, γι’ 

αυτό και θεωρούνται ως καταλληλότερα. 

Τα αλόφοβα είδη κυριαρχούν στο σύνολο της ξυλώδους χλωρίδας με ποσοστό 34,6% . Αυτό 

είναι απόλυτα δικαιολογημένο αφού πρόκειται για μη παραλιακή πόλη. 

Οι κλιματικοί και εδαφικοί παράγοντες επιτρέπουν την εγκατάσταση κυρίως φωτόφιλων, 

θερμόφιλων, ξηρό-ανθεκτικών και αλόφοβων ειδών. 

Στην πόλη της Λευκωσίας, η χρήση σε τόσο μεγάλο ποσοστό ξενικών ειδών (84,1%) θα 

μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο εκτοπισμού των υπαρχόντων ιθαγενών ειδών, διακοπής 

των οικολογικών διαδικασιών και αλλοίωση της φυσικής βλάστησης της γύρω περιοχής, 

καθότι ορισμένα είδη (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, 
Parkinsonia aculeata, Polygala myrtifolia) έχουν την τάση να καταλαμβάνουν νέους χώρους 

και ορίζονται ως εισβολείς.  
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Οικολογικό φάσμα της ξυλώδους χλωρίδας της μη κατεχόμενης Λευκωσίας 

Οικολογικοί 
παράγοντες Οικολογικές προτιμήσεις % 

Φως Σκιόφυτα 4,5 
 Ημισκιόφυτα 6,4 
 Ημισκιόφυτα έως ημιφωτόφυτα 19,2 
 Φωτόφιλα φυτά 65,4 
 Μη ξεκάθαρη οικολογική συμπεριφορά 4,5 

 Σύνολο 100 

Θερμοκρασία Δείκτες μετρίως θερμών βιοτόπων 14,7 
 Δείκτες θερμών βιοτόπων 46,2 
 Δείκτες πολύ θερμών βιοτόπων 28,2 
 Μη ξεκάθαρη οικολογική συμπεριφορά 2,6 
 Αδιάφορα 8,3 

 Σύνολο 100 

Υγρασία Δείκτες ξηρών βιοτόπων 28,85 
 Δείκτες δροσερών ή διαλείπουσας υγρασίας βιοτόπων 41 
 Δείκτες δροσερών βιοτόπων 19,9 
 Δείκτες υγρών βιοτόπων 1,9 
 Μη ξεκάθαρη οικολογική συμπεριφορά 4,5 
 Αδιάφορα 3,85 

 Σύνολο 100 

Αντίδραση 
εδάφους        Δείκτες όξινων έως μετρίως όξινων εδαφών 16 

        Δείκτες ελαφρώς όξινων έως ελαφρώς αλκαλικών  
       εδαφών 21,2 

 Δείκτες ελαφρώς αλκαλικών εδαφών 14,7 
 Αδιάφορα 28,2 
 Μη ξεκάθαρη οικολογική συμπεριφορά 19,9 

 Σύνολο 100 

Αλατότητα Αλόφοβα είδη 34,6 
 Μετρίως αλο-ανθεκτικά είδη 26,3 
 Πολύ αλο-ανθεκτικά είδη 9,6 
 Μη ξεκάθαρη οικολογική συμπεριφορά 29,5 

  Σύνολο  100 
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ΦΥΣΙΚΗ ΔΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 

Ανδρέας Κυπριανού1,2, Θεοχάρης Ζάνγκας2 

1
Αγρός Τ.Κ. 4860 / 

2
Τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 

[Κυπριανού Α.: andreas_kyprianou@hotmail.com] 

 

Η εργασία αναζητά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν θετικά όσο και αρνητικά τη 

φυσική εγκατάσταση της τραχείας πεύκης στην περιοχή Πιτσιλιάς αλλά και μελετά την 

παραπέρα εξέλιξη των συστάδων που προκύπτουν. 

Στο παρελθόν η περιοχή δέχτηκε έντονες 

ανθρωπογενείς επιδράσεις με 

επακόλουθο την έντονη μείωση της 

δασοκάλυψης. Η κύρια αιτία ήταν ότι οι 

άνθρωποι χρειάζονταν αρκετές 

ποσότητες ξύλου για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους για θέρμανση των οικιών, 

κατασκευή επίπλων, μαγείρεμα και 

χρήση του ξύλου ως οικοδομικό υλικό. 

Άλλα αίτια ήταν η ανάγκη εξεύρεσης γης 

για νέες καλλιέργειες και η βόσκηση. 

Με τη πάροδο των ετών και την έλευση 

του ηλεκτρισμού αλλά και συνάμα τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 

αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος, 

είχαμε τη μείωση των υλοτομιών. Επίσης 

είχαμε μείωση της βόσκησης. Έτσι μειώνονται οι ζημιές στη βλάστηση και ειδικά στη 

φυσική αναγέννηση. Επιπρόσθετα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είχε ως αποτέλεσμα 

την μείωση του ποσοστού των κατοίκων που ασχολούνταν με την γεωργία ως κύρια 

ασχολία για την επιβίωση τους. Αυτό, σε συνδυασμό με την αστυφιλία και την μείωση των 

τιμών των φρούτων έχει ως αποτέλεσμα αρκετές καλλιέργειες με οπωροφόρα δέντρα και 

αμπέλια να εγκαταλείπονται και η δασική βλάστηση να εισβάλει σε αυτές με ταχείς 

ρυθμούς.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής πάρθηκαν 10 δοκιμαστικές επιφάνειες σχήματος 

τετραγώνου και διαστάσεων 20 X 25,δηλαδή εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων. Σε κάθε 

δοκιμαστική επιφάνεια έγινε καταγραφή της βλάστησης, καταγραφή των δέντρων, μέτρηση 

του μέσου ύψους και μέσης διαμέτρου των δέντρων αυτών, μέτρηση του ύψους έναρξης 

κόμης, καθώς και πρόσθετες παρατηρήσεις όπως ζωτικότητα και τάση εξέλιξης. Επίσης σε 

10 επιφάνειες εμβαδού 100 τετραγωνικών 10 Χ 10, εντός των 10 επιφανειών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των δέντρων  παίρνονται μετρήσεις για εύρεση 

φυσικής αναγέννησης.  

35 χρόνια μετά, η δασική βλάστηση εισβάλλει με ταχείς 

ρυθμούς σε υποβαθμιζμένες εκτάσεις λόγω της εξάλειψης 

της βόσκησης και τον υλοτομιών. 
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Η εγκατάσταση της τραχείας πεύκης εξαρτάται από την κλίση, την έκθεση, την ποιότητα του 

τόπου, την κατάσταση της επιφανείας του εδάφους (γυμνό ή με βελονοτάπητα) και το 

υψόμετρο.  

Η τραχεία πεύκη χρειάζεται  συνθήκες 

ορυκτού εδάφους για να έχει 

ικανοποιητική αναγέννηση. Σε επιφάνειες 

όπου αναμοχλεύτηκε η επιφάνεια 

πρόσφατα και δεν υπάρχει ξηροφυλλάδα 

ο αριθμός των φυταρίων αυξάνεται 

κατακόρυφα. 

Η έκθεση ίσως είναι και ο πιο σημαντικός 

παράγοντας γιατί επηρεάζει την υγρασία 

και το φωτισμό της συστάδας. Οι βόρειες 

εκθέσεις αν και έχουν το μικρότερο αριθμό φυταρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, ο αριθμός 

τους είναι αρκετά ικανοποιητικός γιατί τα φυτάρια έχουν πολύ καλή ζωτικότητα και τα πιο 

πολλά θα επιβιώσουν. Επίσης οι συστάδες που θα δώσουν θα είναι υγιείς με μεγάλο 

αριθμό δένδρων ανά εκτάριο. Γενικά η αναγέννηση στις ανατολικές και δυτικές εκθέσεις 

ήταν σχετικά ικανοποιητική. Στις νότιες εκθέσεις η αναγέννηση είναι πολύ αραιή ενώ και 

αρκετά φυτάρια που προκύπτουν είναι χαμηλής ζωτικότητας και αναπτύσσονται καχεκτικά. 

 

Φυσική αναδάσωση με δεκάδες νέα δεντρύλια που 

προέρχονται από ένα μόνο μητρικό δέντρο. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ Tulipa cypria STAPF ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ (ΚΥΠΡΟΣ) 

Παναγιώτης Χρυσάνθου1 

1
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, [Χρυσάνθου Π.: panos_c82@hotmail.com] 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βιολογίας και της οικολογίας-
δυναμικής των πληθυσμών του απειλούμενου ενδημικού είδους της Κυπριακής Χλωρίδας 

Tulipa cypria Stapf στη Χερσόνησο του Ακάμα, με σκοπό να προσδιορισθεί η δημογραφική 

συμπεριφορά του είδους και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους 

πληθυσμούς του και η αξιοποίηση των ευρημάτων στην πρόταση μέτρων διατήρησης του. 

Για τους σκοπούς αυτούς, λήφθηκαν τριάντα έξι (36) δειγματοληπτικές επιφάνειες (28,26 

m2 η κάθε μία) στους δύο μεγαλύτερους πληθυσμούς του είδους στον Ακάμα. 

Παρακολουθήθηκαν οι πληθυσμοί για μια αναπαραγωγική περίοδο (2010) ως προς τα 

χαρακτηριστικά του είδους (μορφομετρικά και αναπαραγωγικά), τη δυναμική των 

πληθυσμών του (μέγεθος, δομή, χωρική κατανομή), τα στοιχεία του ενδιαιτήματος 

(βλάστηση, τοπογραφία) και τους παράγοντες που απειλούν την επιβίωση του είδους 

(βόσκηση, ανθρωπογενείς επιδράσεις). 

Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου R STATISTICS και με 

τη χρήση των μοντέλων γενικευμένης γραμμικής ανάλυσης (Generalised Linear Model) 
δημιουργήσαμε Σύνθετα Μοντέλα Πρόβλεψης για το είδος. Όλα τα άτομα ταξινομήθηκαν 

σε μια από τις ακόλουθες αναπτυξιακές κλάσεις: νεαρά, ανθισμένα και καρποφορούντα. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα GIS και συγκεκριμένα τα προγράμματα ArcGIS και Global 
mapper 12 δημιουργήσαμε τους εξής χάρτες: α) Εξάπλωσης του είδους, β) Γεωλογικού 

υπόβαθρου, γ) Έκθεσης, δ) Κλίσεων και ε) Υψόμετρου στα οποία απαντάται το είδος στον 

Ακάμα. 

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ενδελεχής έρευνα για την παρακολούθηση του είδους 

Tulipa cypria Stapf και νέες σημαντικές πληροφορίες προέκυψαν για την διατήρηση και τη 

βιολογία του. 

Μερικές από τις πληροφορίες που προέκυψαν είναι οι εξής: 

 Η έκταση που καταλαμβάνει το είδος είναι μεγαλύτερη κατά 8 φορές στην περιοχή 

«Γλυτζί Μερσίνι» και κατά 22 φορές στην περιοχή «Πύργος της Ρήγαινας» σε 

σύγκριση με την προηγούμενη καταγραφή του 2005. 

 Η επιβίωση των ενηλίκων αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο του κύκλου ζωής του 

είδους δεδομένου ότι εμφανίζει τη μεγαλύτερη βόσκηση σε σχέση με τα νεαρά. 

 Τα άτομα της Tulipa cypria Stapf παρουσίασαν αυξημένο υπέργειο ύψος σε σχέση 

με προηγούμενες έρευνες. Υπήρχαν περιπτώσεις που ξεπερνούσαν τα 65 cm, 
δηλαδή διπλάσιο ύψος από το μέχρι τώρα γνωστό (30 cm). 
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 Η βόσκηση των μελετούμενων πληθυσμών από όλες τις περιοχές έρευνας ήταν πολύ 

μεγαλύτερη στα καρποφορούντα άτομα (81,7%), ακολουθούσε η βόσκηση στα 

ανθισμένα άτομα (43,5%) ενώ μικρότερη βόσκηση παρατηρήθηκε στα νεαρά άτομα 

(38,5%). 

 Η πρόταση διαχειριστικών μέτρων θεωρείται απαραίτητη για την επιβίωση του 

είδους. 
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Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9590* ΔΑΣΗ ΜΕ Cedrus 

brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) ΥΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης1, Ανδρέας Χρίστου2, Τάκης Τσιντίδης2, Κώστας Παπαγεωργίου2, 
Κωνσταντίνος Νικολάου2, Πέτρος Πέτρου2, Ηρόδοτος Κακούρης2, Σωτήρης Σωτηρίου2, 

Κωνσταντίνος Κουνναμάς1, Μάριος Ανδρέου1 
1
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος / 

2
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος. [Ηλιάδης Ν.-Γ.: niceliades@gmail.com / 

res.en@frederick.ac.cy] 

 

Ο οικότοπος 9590* «Δάση µε Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)» είναι ενδημικός 

τύπος οικοτόπου της Κυπριακής φύσης. Ο οικότοπος 9590* περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας των οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και χαρακτηρίζεται ως 

οικότοπος προτεραιότητας, δηλαδή οικότοπος για τον οποίον πρέπει να ληφθούν άμεσα 

μέτρα διατήρησής του. Ο οικότοπος 9590* εντοπίζεται αποκλειστικά εντός του Δάσους 

Πάφου και συγκεκριμένα εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «KOILADA KEDRON – 
KAMPOS» (CY2000008). Ο οικότοπος καταλαμβάνει συνολική έκταση 290 ha, έκταση η 

οποία αποτελεί λιγότερο από το 0,2% της υψηλής δασικής βλάστησης στην Κύπρο και 

εκτείνεται σε υψομετρικό εύρος 900-1362 m. Ο οικότοπος παρουσιάζει ασυνεχή κατανομή 

στον χώρο εξάπλωσής του, με τον κυρίως όγκο εξάπλωσης να βρίσκεται στην κορυφή του 

όρους Τρίπυλος, ενώ διακρίνονται πέντε περιφερειακές θέσεις μικρότερης έκτασης 
περιμετρικά του Τριπύλου. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή εξάπλωσης του οικοτόπου έχουν 

εγκατασταθεί φυτείες κέδρου, στο πλαίσιο προγράμματος αναδάσωσης κατά την περίοδο 

1974 και παλαιότερα, συνολικής έκτασης 

119 ha. Η κατάσταση διατήρησης του 

οικότοπου 9590*, βάσει κριτηρίων της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, έχει αξιολογηθεί ως 

«favourable» (ευνοϊκή). Εντούτοις, μέσα 

από την παρακολούθηση του οικοτόπου 

έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένες απειλές 

και πιέσεις οι οποίες λειτουργούν αρνητικά 

ως προς τη βιωσιμότητά του, όπως: (i) o 
κίνδυνος απώλειας μέρους ή όλου του 

οικοτόπου 9590*σε περίπτωση εκδήλωσης 

δασικής πυρκαγιάς, (ii) η επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής και το ενδεχόμενο 

μετατόπισης των ορίων εξάπλωσής του, (iii) 
ο ανταγωνισμός από άλλα είδη και (iv) 

πιέσεις ως προς τη διατήρηση της ζωτικότητάς του από βιοτικούς παράγοντες, όπως 

προσβολές από έντομα, ή αβιοτικούς παράγοντες, όπως η διάβρωση του εδάφους. 

Αναδασώσεις του είδους Cedrus brevifolia εντός της 
περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων  

-Κάμπος (© Νικόλας Ηλιάδης) 
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Το έργο «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου 

προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του 

Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-

Κάμπος» (Ακρωνύμιο: LIFE-KEDROS) 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη 

διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης διατήρησης του ενδημικού 

τύπου οικότοπου 9590*. Το έργο 

χαρακτηρίζεται ως έργο εφαρμοσμένης 

οικολογικής διαχείρισης αφού ο στόχος του 

θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο in 

situ όσο και ex situ. Συγκεκριμένα, μέσα από 

μια σειρά προπαρασκευαστικών εργασιών, θα γίνει σύνταξη ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Δράσης που θα περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα διατήρησης του οικοτόπου, όπως: (i) 
εφαρμογή σχεδίου πυρασφάλειας, (ii) σύνταξη κανόνων προσήμανσης για την εφαρμογή 

δασοκομικών επεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής 

ικανότητάς του στην κλιματική αλλαγή, στον ανταγωνισμό του από άλλα δασικά είδη και 

στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του, (iii) αποκατάσταση και επέκταση του 

οικοτόπου εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσής του και (iv) εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης 

της βιωσιμότητας του οικοτόπου έναντι βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων (προσβολές 

εντόμων, διαβρωτικά φαινόμενα κ.ά.). Η εκτός τόπου διατήρησή του θα επιτευχθεί μέσα 

από: (i) συλλογή σπερμάτων και φύλαξή τους σε τράπεζα σπερμάτων και (ii) δημιουργία 

νέου πληθυσμού, εντός των ορίων του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. 

 

Πρώτη συνεδρία της Επιστημονική Επιτροπής του 
έργου LIFE-KEDROS (©Ανδρέου Μ.) 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9560* 

(ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΔΑΣΗ ΜΕ Juniperus spp.) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Μάριος Ανδρέου1, Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης1, Κωνσταντίνος Κουνναμάς1, Χαράλαμπος 

Χριστοδούλου2, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος2, Τάκης Τσιντίδης2 
1
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος., 2Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος. [Ανδρέου Μ.: res.am@frederick.ac.cy] 

 

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 

9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο» (JUNIPERCY) ξεκίνησε τον Ιανουάριο 

του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Το JUNIPERCY ήταν το πρώτο έργο 

εφαρμογής ενεργών μέτρων διατήρησης για τη μακροπρόθεσμη προστασία και 

αποκατάσταση των δασών Αοράτου (Αρκεύθου) στο νησί, εντός των περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000. Ο τύπος οικοτόπου 9560*, αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας του 

Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και περιλαμβάνει τους σχηματισμούς δασών με 

είδη Juniperus. Ο οικότοπος 9560* είχε αρχικά αναγνωρισθεί μόνο στην κορυφή του 

Τροόδους (Juniperus foetidissima) και στη χερσόνησο της Καρπασίας (Juniperus phoenicea). 
Πρόσφατες αναζητήσεις του Τμήματος Δασών κατέδειξαν ότι υπάρχουν συστάδες με J. 

phoenicea στη χερσόνησο Ακάμα και μικρότερες συστάδες με J. excelsa στη Μαδαρή και με 

J. oxycedrus στο Τρόοδος. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν 

1) η συλλογή και η διάχυση 

πληροφοριών για την 

προστασία, αποκατάσταση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των ενδημικών δασών με είδη 

Αοράτου στην Κύπρο, 2) η 
κατανόηση, η ποσοτικοποίηση 

και η ανάσχεση των φυσικών 

και ανθρωπογενών απειλών που 

συντείνουν στη μακροχρόνια 

υποβάθμιση του οικοτόπου, 3) ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή 

δράσεων για την προστασία και 

τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση του οικοτόπου και 4) η βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων 

των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Τα κυριότερα επιτεύγματα του έργου ήταν: 

 Η χαρτογράφηση 1,5 ha δασών με J. excelsa στη Μαδαρή, 14,5 ha με αμιγείς συστάδες J. 

phoenicea στον Ακάμα, 263,4 ha δασικών συστάδων με J. foetidissima στο Τρόοδος και 1 

Οικότοπος 9560* στο Τρόοδος (Juniperus foetidissima) 
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ha μικτού δάσους με J. oxycedrus και Pinus 

brutia στο Τρόοδος (καταγράφηκε για πρώτη 

φορά). 
 Η υλοποίηση ήπιων δασοκομικών χειρισμών 

για τη μείωση της ανταγωνιστικής βλάστησης 

σε 0,92 ha του οικοτόπου στον Ακάμα, 0,35 

ha στη Μαδαρή και 8,5 ha στο Τρόοδος. 
 Η ενίσχυση του οικοτόπου 9560* μέσω της 

φύτευσης 910 δενδρυλλίων J. phoenicea στον 

Ακάμα, 285 δενδρυλλίων J. foetidissima και 

328 J. oxycedrus στο Τρόοδος και 355 

δενδρυλλίων J. excelsa στη Μαδαρή. 
 Η εγκατάσταση περιοριστικών εμποδίων 

(πασσάλων) προκειμένου να αποφευχθεί η 

ανεξέλεγκτη πρόσβαση μηχανοκίνητων 

οχημάτων στον οικότοπο: 25 στον Ακάμα, 30 
στην αναδάσωση στα Μακριά Κοντάρκα 

(Τρόοδος) και 320 στην περιοχή της 

Χιονίστρας (Τρόοδος). 
 Η ex situ διατήρηση των χαρακτηριστικών 

ειδών του οικοτόπου, μέσα από τη συλλογή 

και αποθήκευση ~15 kg σπερμάτων Juniperus στην τράπεζα σπερμάτων που 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου στον Αμίαντο. 
 Η επιλεκτική οριοθέτηση και περίφραξη των δασών Αοράτου στο Τρόοδος (246 m) και 

στον Ακάμα (1.230 m), ώστε να αποθαρρυνθεί η πρόσβαση στον οικότοπο και να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις των επισκεπτών (ποδοπάτημα δενδρυλλίων, απόρριψη 

σκουπιδιών), ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς και οι αρνητικές συνέπειες της 

υπερβόσκησης. 

 

 

Ήπιες δασοκομικές επεμβάσεις για μείωση της 

ανταγωνιστικής βλάστησης 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΙΒΛΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Cynoglossum troodi 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Κωνσταντίνος Κουνναμάς1,2, Κώστας Καδής1, Κώστας Α. Θάνος2 

1
Πανεπιστήμιο Frederick, Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Λευκωσία, Κύπρος. / 

2
Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Βιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα. [Κουνναμάς 

Κ.: res.kc@frederick.ac.cy] 

 

Η Μεσογειακή Λεκάνη χαρακτηρίζεται ως περιοχή εξαιρετικής βιοποικιλότητας, που όμως 

αναμένεται να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με 

πρόσφατες εκτιμήσεις, τα είδη που προβλέπεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι εκείνα 

που απαντούν αποκλειστικά σε μεγαλύτερα υψόμετρα, καθώς και είδη ενδημικά σε νησιά.  

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου και η 

τοπογραφία της χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο 

οροσειρών, του Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Η οροσειρά 

του Τροόδους δεσπόζει στο κεντρικό-δυτικό μέρος, με την 

υψηλότερη κορυφή του νησιού (1952 m). Στο κεντρικό και 

υψηλότερο τμήμα της οροσειράς βρίσκεται το Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ), το οποίο αποτελεί την πλουσιότερη 

χλωριδικά περιοχή της Κύπρου. Στο ΕΔΠΤ φιλοξενούνται 

περισσότερα από 780 φυτικά taxa, από τα οποία τα 70 είναι 

ενδημικά (50% περίπου των ενδημικών taxa της Κύπρου). Από 

αυτά, 10 είναι τοπικά ενδημικά, μεταξύ των οποίων και το 

Cynoglossum troodi. 

Αποσκοπώντας στην εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στην εξάπλωση και στην επιβίωση του είδους, 

εφαρμόστηκε πολυδιάστατη έρευνα ελέγχου της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων σε 

κρίσιμα στάδια της αναπαραγωγής του. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγινε καταγραφή 

των θέσεων των υποπληθυσμών του είδους, καθώς και του αναπαραγωγικού δυναμικού 

και της σχετικής αναπαραγωγικής επιτυχίας ατόμων από τρεις υψομετρικές θέσεις (χαμηλό, 

μέσο και μεγάλο υψόμετρο). Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη διερεύνηση της φυτρωτικής 

συμπεριφοράς των σπερμάτων από υποπληθυσμούς 

διαφορετικών υψομέτρων, σε περιβάλλον 

υφιστάμενων και «μελλοντικών» (προβλεπόμενων για 

την τριακονταετία 2071-2100) συνθηκών 

θερμοκρασίας. 

Η μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη 

φύτρωση των σπερμάτων θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική, δεδομένου ότι η φύτρωση αποτελεί 

Cynoglossum troodi 

Σπέρματα του είδους Cynoglossum 

troodi 

38



Κουνναμάς κ.ά.   Φύτρωση σπερμάτων  

 

διεργασία μη αντιστρεπτή (από το πλέον ανθεκτικό [σπέρμα] στο πλέον ευάλωτο 

[αρτίβλαστο] στάδιο), εξαιρετικά κρίσιμη και καθοριστική στον αναπαραγωγικό κύκλο των 

φυτών. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα πειράματα αξιοποιήθηκαν για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κατανομή και επιβίωση του είδους, ενώ 

παράλληλα ετοιμάστηκαν διάφορες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

αυτών. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΤΖΙΑΣ (Quercus alnifolia) 

Παύλος Ζάνος1, Απόστολος Κυριαζόπουλος1, Αριστοτέλης Παπαγεωργίου1 

1
Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Ελλάδα [Ζάνος Π.: pavlos_zanos@hotmail.com] 

  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών στα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της Λατζιάς (Quercus alnifolia), με τη συλλογή και 

επεξεργασία δειγμάτων από διαφορετικά υψόμετρα σε αμιγές δάσος Λατζιάς. 

Αξιολογήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών και αναλύθηκαν οι 

μορφολογικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα των δέντρων. Λήφθηκαν υπόψη οι μετρήσεις 

προηγούμενων ετών σε σχέση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας, της βροχής και της 

διάβρωσης του εδάφους λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που υπάρχει -και συνεχίζεται- 
από το 1950.  

Λόγω της διαφοράς του υψομέτρου, παρατηρήθηκε η μείωση του μεγέθους των φύλλων 

στο υψηλότερο υψόμετρο. Η προσέγγιση αυτή μας φαίνεται φυσική και πρακτική από 

διάφορες μελέτες που έγιναν σε συγγενικά είδη Quercus sp. 
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Cistus ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

Άγγελος Μιχαήλ1, Φραγκίσκος Φραγκόπουλος1, Ανδρέας Χρίστου2 και Φίλιππος Α. 

Αραβανόπουλος1 
1
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλαδα. / 

2
Τομέας Ερευνών, Δασοκομίας και Διαφώτισης, Τμήμα Δασών Κύπρου, 1414 Λευκωσία [Αραβανόπουλος

 
Φ.: 

aravanop@for.auth.gr] 

 

Μελετήθηκε δυναμική πληθυσμών και ο φυσικός υβριδισμός των ειδών Cistus στην Κύπρο 

και συγκεκριμένα των (α) Cistus monspeliensis (ξυσταρκά ή λουβιδκιά, (β) Cistus parviflorus 

(λαδανιά η Βραχυανθής, κιστάρι) και (γ) Cistus salvifolius (ασπροκουνουκλιά, βούκισο,  

αγριοσκομηλιά). Επίσης μελετήθηκαν ενδιάμεσες μορφές των υπό μελέτη ειδών και 

συγκεκριμένα εν δυνάμει υβρίδια C. salvifolius x C. parviflorus και C. monspeliensis x C. 

parviflorus. Η δυναμική του φυσικού υβριδισμού μελετήθηκε με την εξέταση και ανάλυση 

των μορφολογικών γνωρισμάτων των φύλλων, των υπό μελέτη ειδών, των ενδιάμεσων 

μορφών και του διειδικού υβριδισμού στο γένος. Πραγματοποιήθηκε: (α) προσδιορισμός 

των βασικών χαρακτηριστικών των φύλλων των υπό μελέτη ειδών και των ενδιάμεσων 

μορφών του γένους Cistus και (β) εξέταση της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας, εντός των 

υπό μελέτη πληθυσμών και ειδών, καθώς και ανίχνευση του υβριδισμού και της δυναμικής 

αυτού με τη χρήση μορφολογικών γνωρισμάτων του φύλλου και του άνθους. 

Χρησιμοποιήθηκαν μεθοδολογίες μονομεταβλητής (περιγραφικά στατιστικά, t-έλεγχος) και 

πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης (ανάλυση διακριτότητας - discriminant analysis).  
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Μιχαήλ κ.ά.   Δασική γενετική 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πατρικά είδη βρίσκονται σε πολύ καλή οικολογική 

κατάσταση με σημαντικές τιμές απογραφικού και δραστικού μεγέθους πληθυσμού. 

Πιστοποιήθηκε η ύπαρξη υβριδίων με βάση φαινολογικές παρατηρήσεις και στατιστικές 

αναλύσεις μορφολογικών γνωρισμάτων. Τα υβρίδια (C. salvifolius x C. parviflorus, Cistus 

monspeliensis x Cistus parviflorus) μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα στην γενετική 

βελτίωση της παραγωγής λάδανου, καθώς εμφανίζουν συνδυασμούς μορφολογικών και 

φαινολογικών γνωρισμάτων των πατρικών ειδών και εν δυνάμει χρήσιμους συνδυασμούς 

οργανοληπτικών γνωρισμάτων. Τα υβρίδια εμφανίζουν γενικά μικρές συχνότητες σε σχέση 

με τους πληθυσμούς των πατρικών ειδών που δεν δημιουργούν σήμερα κάποιο κίνδυνο σε 

σχέση με τη διαιώνιση των πατρικών ειδών. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση των 

δύο υβριδίων. Στην περίπτωση του υβριδίου C. salvifolius x C. parviflorus παρουσιάστηκαν 

φαινόμενα υπερκυριαρχίας και ευρείας διασποράς των υβριδίων σε σχέση με τα πατρικά 

είδη, επομένως τα υβρίδια αυτά έχουν μια μελλοντική δυναμική εξάπλωσης η οποία πρέπει 

να τύχει περιοδικής βίο-παρακολούθησης. Tο υβρίδιο C. monspeliensis x C. parviflorus 

παρουσιάζει φαινόμενα συγκυριαρχίας και ενδιάμεση περιορισμένη κατανομή και δεν 

εμφανίζει γενικά τη δυναμική του υβριδίου C. salvifolius x C. parviflorus καθώς, τουλάχιστον 

σήμερα, δεν πιστοποιείται η ύπαρξη σημαντικών εκτάσεων με ενδιάμεσα περιβάλλοντα. 

Προτείνεται ως απαραίτητη η βιο-παρακολούθηση και η προστασία in situ (εντός σταθμού) 

των γενετικών πόρων του γένους Cistus στη χερσόνησο του Ακάμα, που μπορεί να ενταχθεί 

στα υφιστάμενα μέτρα προστασίας της περιοχής. Δεν χρειάζεται ειδική διαχειριστική 

παρέμβαση. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη για την 

παρουσία και δυναμική του φυσικού υβριδισμού των ειδών Cistus στην Κύπρο. 

 

Πίνακας: Απεικόνιση των μετρήσεων των μορφολογικών γνωρισμάτων των φύλλων. 
 

 
Α/Α Συμβολισμός Γνώρισμα Μέτρηση 

1 LL Μήκος Φύλλου cm 

2 LW Πλάτος Φύλλου cm 

3 LL/LW Σχήμα Αριθμός 

4 LL * LW Δείκτης φυλλικής 
επιφάνειας Αριθμός 
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Ανδρέου E. κ.ά.  Δασοκομία 

 

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Juniperus excelsa M. BIEB. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Ευάγγελος Ανδρέου1, Πέτρος Πέτρου2, Ηλίας Μήλιος3 

1Learning in Science Group, University of Cyprus, P.O. Box 20537, Nicosia 1678, Cyprus, 

andreou.evangelos@ucy.ac.cy, e406andreou@hotmail.com / 2Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κύπρος, pepetrou@fd.moa.gov.cy / 3Τμήμα Δασολογίας και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα, Ελλάδα, emilios@fmenr.duth.gr 

 

Το Juniperus excelsa M. Bieb. (υψηλή άρκευθος) έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

σχηματισμούς σε δυσμενή περιβάλλοντα και μπορεί να αναγεννηθεί κάτω από διάφορες 

συνθήκες φωτός. Στην Κύπρο παρουσιάζεται, σε ορεινές περιοχές, ως αυτοφυές είδος με 

περιορισμένη εξάπλωση. Η υψηλή άρκευθος εμφανίζεται σε τέσσερις περιοχές της Κύπρου, 

οι οποίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη περιοχή έκτασης 6200 περίπου εκταρίων. Το  

μεγαλύτερο τμήμα αυτής της έκτασης ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Το είδος εμφανίζεται 

με την μορφή μεμονωμένων δέντρων, ομάδων ή και πολύ μικρών συστάδων σε αβαθή και 

πετρώδη εδάφη με έντονες κυρίως κλίσεις. Οι τέσσερις αυτές περιοχές είναι: α) Παπούτσα 

β) Μαδαρή γ) Σαράντι – Κανναβιά και τέλος δ) τα Λαγουδερά. Στην Παπούτσα διακρίθηκαν 

τρεις σταθμικοί τύποι, στη Μαδαρή διακρίθηκαν τρεις σταθμικοί τύποι, στο Σαράντι – 
Καννάβια διακρίθηκε ένας σταθμικός τύπος και στα Λαγουδερά διακρίθηκε ένας σταθμικός 

τύπος. Το υψόμετρο εμφάνισης του κυμαίνεται περίπου από 1050 έως 1600 m.  Σε κάθε 

σταθμικό τύπο τοποθετήθηκαν 15 τετράγωνες επιφάνειες των 100 m2 (10 m x 10 m). 
Συνολικά τοποθετήθηκαν 120 επιφάνειες. Σε κάθε επιφάνεια μετρήθηκε το ύψος και η 

στηθιαία διάμετρος των δέντρων με ύψος πάνω από 1.3 m. Μαζί με το J. excelsa, 
εμφανίζονται κυρίως τα Quercus alnifolia, Pistacia terebinthus και Accer obtusifolium. Η 

διάμετρος των δέντρων του J. excelsa παρουσιάζει μεγάλο εύρος. Οι διάμετροι των δέντρων 

του είδους σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 60 ή και τα 65 cm. Αν και το ύψος των 

περισσότερων ατόμων της υψηλής αρκεύθου κυμαίνεται από 2 έως 6 m, το μεγαλύτερο 

ύψος που μετρήθηκε ήταν 12 m. Το μεγάλο εύρος των διαστάσεων των δέντρων του σε 

μικρές σχετικά επιφάνειες δείχνει την ανομηλικία των σχηματισμών του είδους στην Κύπρο. 

Η ανομηλικία αυτή οφείλεται στην συνεχιζόμενη αναγέννηση (έστω και με μικρό αριθμό 

ατόμων) που είναι δυνατόν να οφείλεται σε μικρές πυρκαγιές που ίσως συνέβαιναν στην 

περιοχή, στην βόσκηση που υπήρχε πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τέλος στην 

όποια λαθροϋλοτομία εμφανιζόταν. Οι σχηματισμοί του είδους θα πρέπει να 

προστατευτούν και να ληφθούν μέτρα για την συνέχιση εγκατάστασης της φυσικής 

αναγέννησης του είδους στις περιοχές όπου εμφανίζεται ώστε να διατηρηθούν και στο 

μέλλον οι σχηματισμοί του είδους. Τέλος, θα πρέπει να δημιουργηθούν και τεχνητές 

συστάδες του είδους σε άλλες περιοχές της Κύπρου με ανάλογα χαρακτηριστικά με αυτά 

των περιοχών όπου εμφανίζεται φυσικά η υψηλή άρκευθος. 
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Νικολάου Χ.   Πανίδα 

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΩΝ 

Χάρης Νικολάου1 
1
Τμήμα Δασών, Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία [Νικολάου Χ.: nicolaouharis@cytanet.com.cy] 

 

Οι νυχτερίδες, αποτελούν την δεύτερη πλουσιότερη σε είδη τάξη των θηλαστικών με 

περισσότερα από 1200 είδη να αποτελούν πέραν του 20% όλων των γνωστών θηλαστικών. 

Περίπου, το 20% όλων των ειδών χειρόπτερων (σχεδόν 240 είδη) κατατάσσονται ως 

απειλούμενα στον κατάλογο της IUCN (International Union for the Conservation of Nature), 
ενώ τουλάχιστον δώδεκα είδη έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Η διατάραξη και η 

καταστροφή των καταφυγίων τους αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις 

νυχτερίδες τόσο στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, παρόλο, που ειδικά στον 

ευρωπαϊκό χώρο, όλα τα είδη νυχτερίδων καλύπτονται από αυστηρό πλαίσια προστασίας.  

Γενικά οι νυχτερίδες, έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες σε καταφύγια, ενώ αυτές οι 

ανάγκες διαφέρουν ανάμεσα στα είδη. Μπορεί να κουρνιάζουν σε σπηλιές, σχισμές 
βράχων, χαραμάδες, δέντρα, αλλά και σε κτίρια, ενώ μπορεί να χρησιμοποιούν 
διαφορετικά είδη καταφυγίων σε διαφορετικές περιόδους.  

Πολλά είδη νυχτερίδων πέφτουν σε χειμερία νάρκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ 
καθημερινά πέφτουν σε κάποιου είδους λήθαργο για να εξοικονομήσουν ενέργεια.  

Πολλά είδη διαχειμάζουν μοναχικά ενώ άλλα διαχειμάζουν δημιουργώντας μεγάλες 

ομάδες. Βασικός σκοπός της δημιουργίας μεγάλων ομάδων (clusters), είναι η μείωση της 
απώλειας θερμότητας όταν κουρνιάζουν μέσα από την παραγωγή ομαδικής θερμότητας. 

Στον Κυπριακό χώρο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 19 είδη νυχτερίδων τα περισσότερα 

από τα οποία δραστηριοποιούνται είτε εποχικά είτε ολόχρονα σε αρκετές δασικές περιοχές 

του νησιού. Το Εθνικό δασικό πάρκο Τροόδους αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης 

ορισμένων σημαντικών ειδών νυχτερίδων τα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43 το οποίο προνοεί τόσο την προστασία των 

ίδιων των ειδών όσο και των ενδιαιτημάτων τους και ιδιαίτερα των καταφυγίων τους. 
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Αναγιωτός Π.  Πανίδα (Κυνηγετική Κάρπωση) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΡΠΩΣΗ TΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2015 – 2016 

Πέτρος Αναγιωτός1 
1
Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας [Αναγιωτός Π.: Wildlife.thira@cytanet.com.cy] 

 

Η τηλεφωνική έρευνα κάρπωσης θηραμάτων έχει θεσμοθετηθεί από την Υπηρεσία Θήρας 

και Πανίδας και γίνεται για 17η 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 2015 - 
2016 (42.162) ορίστηκε ως στόχος η επαφή με το 1% περίπου του πληθυσμού των κυνηγών 

(457 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 2010. 

Τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται πιο κάτω: 

1. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση λαγών ανά κυνηγό για το 2015 σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ήταν αυξημένη κατά 4,16%. Η συνολική κάρπωση 

λαγών το 2015 ήταν ίδια με την αντίστοιχη περσινή (30.307).  

2. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος η μέση κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό το 2015 

ήταν αυξημένη κατά 4,53% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.  Η συνολική 

κάρπωση περδικιών το 2015 ήταν αυξημένη κατά 1,19% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περσινή (από 222.298 το 2014 σε 224.933 το 2015). 

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 ο αριθμός των κυνηγών 

που κυνηγά σε συγκεκριμένες περιόδους κυνηγίου διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο. 
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Αναγιωτός Π.  Πανίδα (Κυνηγετική Κάρπωση) 

 

4. Η κάρπωση της φραγκολίνας παρουσίασε αύξηση 56,53% και είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη από το 2006. Ακόμα η κάρπωση της φάσας παρουσίασε αύξηση 40,63% και 

ήταν η τρίτη μεγαλύτερη από το 2006.  

5. Η συνολική κάρπωση των θηραμάτων παρουσίασε μείωση 43,62% και αυτό οφείλεται 

κυρίως στη σημαντική μείωση της κάρπωσης της τσίχλας και της τραχήλας, είδη τα οποία 

διαχρονικά παρουσιάζουν υψηλή κάρπωση. Η κάρπωση της τσίχλας ήταν η τρίτη 

χειρότερη από το 2006.  

6. Ο αριθμός των ανανεωμένων αδειών κυνηγίου (42.162) ήταν μειωμένος κατά 0,13% και 

είναι ο χαμηλότερος από το 2001.  

 

Πίνακας συνολικής κάρπωσης 
 

ΕΙΔΟΣ 

Περίοδος κυνηγίου 

Θερινή Επιδημητικού Τσίχλας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΛΑΓΟΙ 0 30,307 0 30,307 

ΠΕΡΔΙΚΙΑ 0 224,933 0 224,933 
ΦΡΑΓΚΟΛΙΝΕΣ 0 11,442 0 11,442 

ΦΑΣΣΕΣ 84,943 59,893 9,793 154,629 

ΜΠΕΚΑΤΣΕΣ 0 10,618 2,886 13,504 

ΤΣΙΧΛΕΣ 0 185,039 1,197,545 1,382,584 

ΤΡΑΧΗΛΕΣ 0 151,020 19,173 170,193 

ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 2,268 1,134 0 3,402 
ΟΡΤΥΚΙΑ 73,809 4,330 0 78,139 

ΦΙΛΙΚΟΥΤΟΥΝΙΑ 4,330 0 0 4,330 

ΤΡΥΓΟΝΙΑ 20,215 0 0 20,215 

ΚΟΡΩΝΟΙ 1,031 4,433 618 6,082 

ΚΑΡΑΚΑΞΕΣ 825 1,856 1,030 3,711 

Συνολική κάρπωση  2,103,471 
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Δημητρακόπουλος κ.ά.   Πανίδα 

 

LIFE-FORBIRDS: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΔΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.  

LIFE 13 NAT\CY\000176 

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος1, Χάρης Νικολάου1, Νικόλαος Κασίνης2, Κωνσταντίνος 

Κουνναμάς3, Κωνσταντίνος Περικλέους4 
1
Τμήμα Δασών, Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία. / 2Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας,Υπουργείο Εσωτερικών, 

1453, Λευκωσία. / 3Πανεπιστήμιο Frederick, Μονάδα Διατήρησης Φύσης, Τ.Θ 24729, 1303 Λευκωσία. / 
4
Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία. [Δημητρακόπουλος Κ.: 

dimitrakopoulos_k@hotmail.com] 

 

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση πεδινών δασικών βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» (LIFE13 

NAT/CY/000176) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ). Το έργο έχει τρεις κύριους στόχους:  

(α) να εφαρμόσει μέτρα διατήρησης / διαχείρισης τα οποία θα βελτιώσουν ουσιωδώς τις 

οικολογικές συνθήκες επιλεγμένων ειδών πτηνών, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα 

του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, που απαντώνται σε τρεις 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 [Κάβο Γκρέκο (CY3000005), 

Κόσιη - Παλλουρόκαμπος (CY6000009) και Σταυροβούνι – Ποταμός Παναγίας Στάζουσας 

(CY6000007)],  

(β) μέσα από την εφαρμογή των παραπάνω πιλοτικών δράσεων να αποδείξει στους 

Κύπριους δασολόγους καθώς και στους λοιπούς εταίρους τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης 

μιας ολιστικότερης προσέγγισης στη διαχείριση των δασών, η οποία θα αντιμετωπίζει τις 

ανάγκες των πουλιών τα οποία διαμένουν ή επισκέπτονται τα δάση, και  

(γ) να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την ανάγκη 

της διατήρησης των πτηνών και την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης μέσα στις 

ευρύτερες περιοχές του έργου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τοποθέτηση τεχνητής φωλιάς 

Επίσκεψη δημοτικού σχολείου σε περιβόλι του 
έργου 
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Μέχρι και σήμερα η δασική διαχείριση στην Κύπρο θέτει ως προτεραιότητες την 

πυροπροστασία, την δασική αναψυχή, και την διατήρηση της χλωρίδας, των τύπων 

οικοτόπων, τω αιωνόβιων δέντρων κ.ο.κ, χωρίς να λαμβάνει μέτρα για την διατήρηση της 

πτηνοπανίδας. Το έργο LIFE-FORBIRDS θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των 

πτηνών μέσα στα δάση τριών ΖΕΠ λειτουργώντας ως πρότυπο διαχειριστικών πρακτικών, 

και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στο ζήτημα διατήρησης της 

πτηνοπανίδας. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΑΚΑΜΑ: ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΟΡΘOΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης1, Ελένη Μ. Αβράαμ2, Κωνσταντίνος Κουνναμάς1, Μάριος 
Ανδρέου1, Ζωή Μ. Παρίση2, Αντρέας Χρίστου3, Τάκης Τσιντίδης3, Απόστολος Π. 

Κυριαζόπουλος4 
1
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος. / 

2
ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Ελλάδα. / 
2
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

Κύπρος. / 
4
ΔΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ελλάδα. [Ηλιάδης Ν.-

Γ.: niceliades@gmail.com / res.en@frederick.ac.cy] 

 

Η μη ορθολογική άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στα φυσικά οικοσυστήματα 

συχνά οδηγεί σε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες 

πρακτικές διαχείρισης και αποκατάστασης. Η Χερσόνησος Ακάμα βρίσκεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου, καταλαμβάνοντας έκταση ~12.350 ha. Η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα στον Ακάμα χάνεται μέσα στους αιώνες, ενώ οι πρώτες επίσημες 

καταγραφές παρουσιάζονται στα τέλη του 16ου αιώνα. Από τότε και μέχρι σήμερα, η μορφή 

της κτηνοτροφίας στον Ακάμα παραμένει σχεδόν πανομοιότυπη, με διαφορετική ένταση 

άσκησης κατά περιόδους.  

Η παρούσα εργασία διεξήχθη κατά το 2015 

και αποσκοπούσε στην εκτίμηση της 

βοσκοϊκανότητας της Χερσονήσου και στον 
καθορισμό της βοσκοφόρτωσης που 

επιβάλλεται στο πλαίσιο της ορθολογικής 

διαχείρισης. Σύμφωνα με την καταγραφή του 

ζωικού κεφαλαίου στον Ακάμα εκτρέφονται 

2.131 πρόβατα και 8.086 αίγες (σύνολο για 

το 2015=10.217 ζώα / μέσος όρος περιόδου 

1968-2015=10.720 ζώα) που κατανέμονται σε 

29 κτηνοτροφικά υποστατικά. Επιπρόσθετα, 
ακόμη 2.880 κτηνοτροφικά ζώα επηρεάζουν 

έμμεσα την περιοχή μελέτης, αφού οι 

κτηνοτροφικές μονάδες που τα φιλοξενούν βρίσκονται πλησίον των ορίων της Χερσονήσου. 
Η αξιολόγηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητα εντός της Χερσονήσου κατέδειξε ότι το 

σύστημα βόσκησης που εφαρμόζεται είναι αυτό της συνεχούς ελεύθερης βόσκησης σε 

κοινόχρηστα λιβάδια για χρονική περίοδο 10-11 μηνών. Για την εκτίμηση της 

βοσκοϊκανότητας της Χερσονήσου χαρτογραφήθηκαν τρεις λιβαδικοί τύποι (δασολίβαδα, 
θαμνολίβαδα, φρυγανολίβαδα) και εγκαταστάθηκαν συνολικά 78 κλωβοί για την 

προστασία της βλάστησης από τη βόσκηση και τον προσδιορισμό της παραγωγής της 

βοσκήσιμης ύλης. Η χωρική κατανομή των κλωβών συνδέθηκε με την κατανομή των 

κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και με το εύρος κατανομής των λιβαδικών τύπων που 

αναγνωρίστηκαν. Από την επεξεργασία των δεδομένων πεδίου, εκτιμήθηκε ότι τα 

Βοσκή ζώων εντός της Χερσονήσου Ακάμα, χωρίς τη 
συνοδεία βοσκού (© Ηλιάδης Ν.-Γ.) 
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δασολίβαδα είναι αυτά με τη χαμηλότερη λιβαδική παραγωγή (361 Kg/ha), μετά 

ακολουθούν τα θαμνολίβαδα με 857 Kg/ha, ενώ τη μεγαλύτερη παραγωγή έχουν τα 

φρυγανολίβαδα με 959 Kg/ha. Επιπρόσθετα η βοσκοϊκανότητα ανά λιβαδικό τύπο 

εκτιμήθηκε σε 2,2 μΜΖΜ/ha στα φρυγανολίβαδα, 2,7 μΜΖΜ/ha στα θαμνολίβαδα και 1,1 
μΜΖΜ/ha στα δασολίβαδα, ενώ η συνολική βοσκοϊκανότητα της Χερσονήσου ανέρχεται σε 

22.892 μΜΖΜ. Συγκρίνοντας τα στοιχεία πεδίου με την υφιστάμενη κατάσταση είναι 

προφανές ότι η βοσκοφόρτωση στην Χερσόνησο Ακάμα είναι μεγαλύτερη (54.953 μΜΖΜ) 

της βοσκοϊκανότητας που έχει εκτιμηθεί για την περίοδο μελέτης (αντιστοιχεί σε 4.490 

αιγοπρόβατα), ενώ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη κατά θέσεις και κυρίως περιμετρικά 

συγκεκριμένων κτηνοτροφικών μονάδων.  

Από τα πιο πάνω είναι προφανές 

ότι η ανάγκη εφαρμογής 

κανονικής βόσκησης στον Ακάμα 

με βασικό γνώμονα ότι η 

βοσκοφόρτωση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τη βοσκοϊκανότητα, 

είναι επιβεβλημένη για την 

αποφυγή της υποβάθμισης του 

οικοσυστήματος, λόγω της 

μακρόχρονης υπερβόσκησής του. 
Η ρύθμιση του αριθμού του 

ζωικού κεφαλαίου που βόσκει 

στην περιοχή ή η ρύθμιση της 

χρονικής περιόδου άσκησης της βοσκής είναι το κρίσιμο σημείο (κλειδί) για την ανάπτυξη 

ενός σχεδίου διαχείρισης. 

Θέση με εμφανή τα σημάδια της υπερβόσκησης (© Ηλιάδης Ν.-Γ.) 
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Foreword 

 

FOREWORD 

 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 “1st Forestry Workshop –Forestry research in 
Cyprus: past, present and future”. This workshop aimed to provide an opportunity, for the 
first time, 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 22 
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 European University 
Cyprus, for the complimentary providence of the workshop’s venue, and High Resolution 
Studio (Nicosia) for preparing and printing all printed material. Further, CAPF would like to 
thank the semi-governmental organizations of CYTA and EAC for donating the external data 
discs (USBs) disseminated to the workshop’s participants. Finally, many thanks are extended 
to all colleagues who assumed voluntary duties and responsibilities related to the workshop.  

 

Nicolas-George Eliades, Ph.D.       January 2017 

       President of CAPF 

The 
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SCIENTIFIC NEEDS AND PRIORITIES OF THE FOREST SECTOR IN CYPRUS  

Minas Papadopoulos1 

1Department of Forests, Louki Akrita 26, 1414, Nicosia, Cyprus. [PapadopoulosM.: 
mpapadopoulos@fd.moa.gov.cy] 

 

The forests of Cyprus, play a prominent role in the protection of the environment, quality of 
life and health of the island's residents, while contributing to the diversification of the 
tourism product, biodiversity conservation, water balance and soil protection. 

The lack of a Faculty of Forestry and Forest Research Institute combined with the staff 
shortage in the Department of Forests (scientific positions), have created significant gaps in 
forest research.  Additionally, the application of findings from international research, is 
strongly restricted by the high degree of endemism and the peculiarities of the Cypriot 
environment. 

The accession of Cyprus into the European Union (EU) has created significant needs in 
research fields related to the implementation of the acquis. Moreover, the upgraded role of 
forests, impose additional needs and priorities. 

During the last years, significant research studies have been carried out both in terms of 
applied research (by the Forestry Department) and basic research (by postgraduate 
students).  A significant boost in applied research, was given by a number of co-financed 
projects as well (LIFE, INTERREG, etc.). 

The identification of research gaps and priorities, will lead to targeted research (on the 
needs and priorities of local communities) but also could be an important tool for funding 
research agencies. 

The major research needs are identified in the following thematic areas: 

 Flora: Plant sociology and floristic studies, ecology and propagation of endangered 
plants, the influence of grazing, fire, forest operations, and climate change on 
endangered species, predictive models for rare species distribution. 

 Fauna: Ecology and distribution of endangered species, the impact of climate change, 
silvicultural operations, aerial spraying, hunting and other manmade activities. 

 Forest Ecology: Ecology/regeneration of important forest species and ecosystems, 
the effect of forest operations on resistance to drought and water quality, carbon 
sequestration, etc. 

 Forest Heritage and Recreation: Forest heritage inventory and evaluation, evaluation 
of forest recreational services, carrying capacity of recreational areas etc. 

 Urban Forestry: Forest species evaluation, tree risk assessment methods, the effect 
of trees in urban environment etc. 

 Restoration of degraded areas: Evaluation of forest species, technologies and 
methods, in extreme environments. 
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 Protection: Fire risk predictions and mapping, burnt area mapping, estimation of cost 
damage and cost of extinguishing, CO2 emission calculation methods, development 
of "expert systems", the effect of climate change on the dynamics of pests and 
diseases, biology and control of  pests and diseases. 

 Various topics: Evaluation of the legal framework related to the protection of green 
areas and forest ecosystems, economic evaluation of ecological and social benefits of 
forests, assessment of needs in timber and firewood, systematic study of fungi, 
quality assessment of services, evaluation of local timber for specific value-added 
uses etc. 

The promotion of research gaps and priorities in the implementation bodies are 
exceptionally important, particularly in the case of universities, research institutes and the 
Research Promotion Foundation. Additionally, more active involvement of the Forestry 
Department and ARI, better utilization of European financial mechanisms and the creation of 
a database for the scientific work done, is needed. 
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CYPRUS MOUFLON: CURRENT STATUS AND CONSERVATION 

Nicolaos Kassinis1 

1Game and Fauna Service, Ministry of Interior, Cyprus [Kassinis N.: lemesos.thira@cytanet.com.cy] 

 

The mouflon of Cyprus Ovis orientalis ophion 
or Agrino, is an endemic subspecies of wild 
sheep restricted to the island, with a strict 
protection status given through its inclusion 
in the European Union Habitats Directive 
92/43/EEC (Annexes ΙΙ and IV) but also 
through the national legislation. An updated 
Species Management Plan has been in place 
since 2011, as a part of an integrated 

Management Plan for the Pafos Forest. 

Mouflon has expanded their range from their Pafos forest stronghold eastwards to areas of 
Troodos National Forest during the last decade. Also small bands estimated at a few 
hundred are found in areas not controlled by the Cyprus Government, north of the Pafos 
forest.  Its current geographical coverage of the island exceeds 700 km2. Herd social 
structure is similar to other wild sheep species where same-gender groups are separated all 
year except from the rut. Mouflon exhibit smaller group size (mean group size = 2.9 
individuals) compared to other species inhabiting more open habitats. 

Fall counts are carried out each 
fall since 1997 to have an 
estimate of mouflon numbers and 
distribution. Latest surveys 
indicate a relatively stable 
mouflon population of 2574 + 599 
individuals. The ratio of rams: 
ewes: yearlings: lamb for fall 
counts was 96:100:35:13 for 
2014, 90:100:52:29 for 2015 and 
74:100:31:19 for 2016. Lambing 
surveys are conducted each 
spring to estimate lamb: 100 ewe 
ratios. This ratio is compared to the 
respective fall ratio. Population trends are presented. 

Mortality causes for the 5-year period 2011-2015 (99 total specimens) from animals found 
and taken to the Veterinary Services for autopsy, indicated disease-related mortality of 30%, 
predation by feral dogs and foxes 25%, poaching accounted for 16% of total mortality, 
collisions with vehicles 13%, with the rest being accidents, snake-bites and unknown. 

Mouflon rams (©N.KASSINIS/Game and Fauna Service) 

Current mouflon range (2016) 
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The increase of livestock both in numbers and in areas, foraging within mouflon range along 
with the increased presence of feral dogs, poaching, habitat degradation due to 
incompatible development projects in mouflon’s prime range and uncontrolled access due 
to the dense road network are the biggest threats the species is facing.  
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FOREST VEGETATION HISTORY OF TROODOS MOUNTAIN, CYPRUS 

Areti Chistodoulou1 
1Department of Forests, Rural Development and Environment [Christodoulou A.: aretin@hotmail.com] 

 

Palynological research was carried out at two peat cores extracted from the peat grasslands 
of “Almyrolivado” and “Pasa Livadi” (Troodos Mt., Cyprus), both located at altitudes of 1600 

m approximately, within the Pinus nigra ssp. 
pallasiana zone. In addition, modern pollen 
monitoring was carried out in relation to 
surrounding vegetation by means of four pollen 
traps based on the guidelines of the Pollen 
Monitoring Programme. Four pollen traps were 
placed at total; one per peat grassland, and two 
at clearings of Pinus brutia forest. Data vary 
from six to nine years. The peat cores consist 
predominantly of peat, silt and clay. The 
sampling intervals used in the two cores for the 
needs of pollen analysis, were 2 cm in 
Almyrolivado and 5 cm in Pasa Livadi. Samples of 1 cm3 were processed and mounted using 
standard preparation protocol. At least 300 pollen grains of arboreal pollen were counted 
per sample. Pollen diagrams constructed represent percentages and concentration values. 

Zonation of the diagrams was obtained 
using CONISS (Grimm 1987). The 
chronological pattern of the cores is 
provided by six AMS 14C datings, three for 
each core. The chronological sequence 
from “Almyrolivado” starts at 8433 cal yr 

BP, where as the “Pasa Livadi” starts at 
3397 cal yr BP. Modern pollen monitoring 
that was conducted in the study area, 
revealed that the dominant arboreal 
pollen type was the Pinus sylvestris type, 

thus verifying the fact that the traps are 
located near or within pine forests. Other 

significant AP types identified include the Quercus ilex type, Juniperus, Cistus albidus type 
and Cistus salviifolius. The higher values of Quercus ilex type were recorded in Tr4, reflecting 
its substantial participation in the surrounding vegetation of the area. Cistus salviifolius was 
present only in the pollen traps located at the Pinus brutia zone, thus verifying its 
participation in these forest habitats. On the contrary, it was noted that this particular type 
was absent from the recordings of the two traps of the peat grasslands. Thus, this particular 
pollen type can serve as a classification index between the two pine forest habitats. The 

Peat grassland Almyrolivado 

Peat grassland Pasa Livadi 
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pollen diagrams from the peat cores revealed that the dominating arboreal species for both 
cores are pine and juniper, while the presence of oak is fluctuating through time. The pollen 
spectrum revealed fluctuations in the climate, that match similar others in the region of 
Eastern Mediterranean. Overall, the prevailing climatic conditions of the study area during 
the Mid-Holocene do not differentiate substantially from the current. The floristic 
composition of the peat grasslands communities varies depending on the ecological 
conditions, and is apparently affected by the influx of water, as well as the rate and the 
duration of the flooding. High values of pollen types from arboreal species coupled with the 
lack of anthropogenic pollen indicators, indicate that vegetation at higher altitudes remained 
essentially unaltered in terms of species composition, except during the Bronze Age. 
Charcoal particles present in both pollen diagrams throughout the whole chronological 
sequences, thus indicating the occurrence of fire events from time to time. 
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ADEQUACY AND EFFECTIVENESS OF THE NATURA 2000 NETWORK IN CYPRUS 

Charalambos S. Christodoulou1,2 
1Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment. 2 University of Reading, 

Department of Geography and Environmental Science [Christodoulou S.C.: floracy@primehome.com] 

 

The aim of this thesis is to evaluate whether the Natura 2000 network (N2K) provides 
adequate and effective protection for the threatened plants of Cyprus.  

Relying on principles of systematic conservation planning (SCP) and Marxan software, 
priority areas for the conservation of 252 taxa were identified using two scenarios: i) the 
Annex II species of the Habitats Directive (19 taxa), and, ii) all Red Data Book species (RDB). 
For each scenario, four variations were examined based on varying the cost of 
implementation (cost surface) and the boundary length of the reserve network (Boundary 
Length Modifier).  

Conservation gaps were identified mainly outside state forest land in the area under the 
effective control of the Cyprus Government (CYGCA). Within this area the existing N2K 
network fails to achieve the specified targets for the RDB species under both scenarios. The 
total area required to satisfy the targets ranged from 2.23 to 5.46% of the area of the island. 
Solutions with uniform (area) cost achieve targets for the lowest cost but have the smallest 
overlap with the existing N2K network (52.5-60.3%). Solutions with variable cost achieve 
significantly higher overlap with N2K (72.9-75.9%). Scenario variations with variable cost 
result in a considerably higher proportion of irreplaceable planning units (PUs), and promote 
clustering without using Boundary Length Modifier (BLM). Applying BLM reduces 
fragmentation and increases the number of irreplaceable PUs in both scenarios. The analysis 
identified 60 hotspots of threatened species of which 34 are within N2K (only for CYGCA). 
The overlap of irreplaceable PUs with hotspots is moderate (26 out of 60) but high with the 
rarest species (64% of irreplaceable PUs contain 50% of the occurrences of Critically 
Endangered species). Results corroborate that state-owned land can provide protection to 
most threatened species, but there is also a need to designate reserves in privately owned 
areas to protect many threatened species. The identification of conservation gaps combined 
with the independent selection of sites through a transparent and repeatable process will 
assist the competent authorities to designate new sites as part of a comprehensive and 
resilient reserve network. 
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MONITORING OF POST-FIRE REGENERATION OF Pinus brutia IN THE BURNT AREA OF 

ADELFI FOREST  

Petros Petrou 

Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment [Petros 
P.: pepetrou@fd.moa.gov.cy] 

 

As a result of the forest fire in Solea Valley, on June, 2016, 17,03 km2 of the Adelfi state 
forest and 1,54 km2 of private land were burnt. The vegetation of the burnt area was 
dominated by Pinus brutia. P. brutia belongs to the most flammable species in 
Mediterranean region and it has developed several adaptations to fire. Natural regeneration 
of the species is facilitated by the post-fire conditions and if climate conditions are 
favourable, it is very successful. P. brutia does not resprout and its regeneration is totally 
dependent upon seedlings recruitment. Aiming on the restoration of the burnt area, the 
Department of Forest, has prepared the “Post-fire management plan of the burnt area of 

Adelfi Forest”. This plan includes, among others, measures for the vegetation 
reestablishment and monitoring of post-fire regeneration of P. brutia. For this purpose, 80 
permanent, square plots of 200m2 were established in the burnt area. According to the fire 
intensity, the following categories were distinguished: a) areas affected by low intensity fire, 
b) areas affected by moderate intensity fire, c) areas affected by high intensity fire and d) 
areas affected by moderate intensity fire and logging of burnt trees have been done. In each 
category 20 plots of 200m2 were established. For each plot, the following data were 
recorded: the coordinates and the altitude, the distance from the unburnt forest, the 
position of the plot on the slope, the aspect and the slope inclination. Additionally, in each 
plot the following measurements were carried out: the canopy cover, the number of burnt 
trees, the height and diameter at breast height of burnt trees and the age of one dominant 
tree within each plot. At the centre of each plot, a subplot of 1m2 was established. From 
each subplot, the top soil (up to 2cm depth) was collected and after sieving, the seeds of P. 

brutia were distinguished and counted. The seeds have been transferred to the Department 
of Forestry, in Orestiada, Greece, where a germination test will be carried out. Finally, for 
the next years, annual measurements as regards the establishment and survival of P. brutia 
seedlings will be carried out. Those measurements will be analysed and whether is necessary, 
measures for the regeneration enhancement will be taken. 
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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 Xenophontos1,2 
1University of St Andrews Scotland, School of Biology, Harold Mitchell Building, St Andrews, Fife, KY16 9TH, UK. 

/ 2Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment [Xenophontos M.: 

mxenophontos@environment.moa.gov.cy] 

 

Migrant birds may be vulnerable to climate 
change at different stages of their annual cycles 
especially on the breeding grounds, where 
changes in phenology may affect their ability to 
synchronise breeding with the peak of resources 
availability. Understanding how phenology of 
breeding, survival and productivity varies 
between and within years is therefore crucial to 
understand migrant population dynamics. This 
thesis describes this variation in the Cyprus 
Wheatear Oenanthe cypriaca, with particular 
emphasis on a colour-ringed population at 

Troodos, Cyprus, 2010 - 2012.  

Our results suggest that the phenology of breeding of Cyprus Wheatear is variable with 
breeding onset and number of breeding attempts probably varying with annual temperature 
variation. Minimum true survival rates were very high for a small passerine migrant, 
although they were probably sufficiently annually variable to profoundly affect annual 
population dynamics. For productivity, nest survival was very high and did not vary between 
years, or nesting attempts, or with clutch initiation date but it was significantly higher in the 
chick stage versus the egg stage. Post-fledging survival in the first 4 weeks was very high. 
Renesting probability was significantly different in all years, yet total productivity per pair 
was the same in each of three years. Cyprus Wheatears at Troodos showed such high 
productivity and survival that the population must be a major source population and this 
was reflected in the very high density of breeding pairs at the study site.  

Finally we used altitude as a proxy for variation in temperature and investigated how 
abundance, productivity and phenology in Cyprus Wheatears varied between and within 
years, from sea level to 1952 m, using transect surveys to record breeding birds across 
Cyprus. Cyprus Wheatears were common in all habitats and altitudes; altitudinal 
temperature variation probably affected the occurrence of double brooding and so the 
timing of chick production, but not the onset of breeding. The results suggest that Cyprus 
Wheatears are already very well adapted to high variation in temperature within and 
between seasons, changing investment accordingly. 

Oenanthe cypriaca chicks 
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THE ECOLOGY OF THE BONELLI’S EAGLE (Aquila fasciata) IN CYPRUS 

Savvas Iezekiel1, Dimitrios Bakaloudis2, Christos Vlachos2 

1
Pafos, postal code 8047, 

2
Department of Forestry and Natural Environment , Aristotle University of 

Thessaloniki.  [Iezekiel S.: iezekiel@cytanet.com.cy] 

 

In Cyprus, the Bonelli's eagle Aquila fasciata is the largest bird of prey which is resident and 
its breeding biology is associated with the existence of mature forests. It mainly breeds 
around the Mediterranean countries and its population has suffered a dramatic decline 
during the last decades. In Europe, it is considered as "endangered species" due to direct 
persecution, electrocutions, and disturbances as well as due to habitat degradation and 
destruction. 

Bonelli's eagles' territories were regularly 
spaced (G = 0.911) indicating an intense 
antagonistic behaviour among the 
breeding pairs, and for all year combined 
the mean nearest neighbor distance was 
estimated at 7.86 ± 0.43 km. Mean clutch 
size was 2.0 ± 0.1 eggs per pair and most 
of eggs laid during the first 10-days of 
February. Mean productivity was 1.1 ± 0.1 
young per breeding pair, and the overall 

breeding success was estimated at 66.7%. 
Most of breeding failures were observed 

during incubation (84.2%), while a small percentage was noted during the nestling period 
(15.8%). The causes of failures during incubation, that contributed to the lower breeding 
success, were mainly human-induced, such as disturbances and logging activities. During the 
nestling period, on the other hand, the food shortage, the fratricide and the inclement 
weather conditions were all involved with eaglets’ mortality. 

The Bonelli's eagle fed mainly on the chukar partridge Alectoris chukar and the black rat 
Rattus rattus. Other common prey species were the woodpigeon Columba palumbus, the 
starred agama Laudakia stellio cypriaca and the rock dove Columba livia. Most of the prey 
delivered to the nest, in both incubation and nestling period, was between 10:00 and 11:00 
a.m., while less prey than expected was delivered to the nest early in the morning (08:00-
09:00 a.m.) and late afternoon (18:00-19:00 p.m.).  

Bonelli's eagle nests mainly on mature Calabrian pines Pinus brutia (85.2%) but also on rocky 
areas (14.8%), and usually uses the same nest for sequential years. The nest tree located on 
the upper third and was often on the north-eastern exposure of the slope. In addition, the 
nest tree had the largest diameter at breast height, it was the highest, it had the highest 
canopy height, and it contained highest number of large branches than the randomly 

Juvenile bonelli’s eagle (left) with his mother in the nest 

62

mailto:iezekiel@cytanet.com.cy


Iezekiel S.                                                                                          Fauna 

 

selected nesting tree. The nest sites had a highest number of trees, highest number of 
mature trees (DBH: > 45 cm) and less number of pole 
trees (DBH: 10-29 cm) than the random nest sites. 
Nesting sites were found more often on stands with 
higher growing stock, and they had largest trunk 
diameter (Do) of the mean basal area of 20% of largest 
trees, in comparison with random sites. The large size 
of the nesting tree provides support of the massive 
Bonelli's eagle nest, while the position on the slope 
helps the young to fledge successfully from the nest. 
The maintenance of mature pine trees in the 
immediate stands, the avoidance of logging in a radius 
of 200 m from nest trees, and the low thinning out of 
the breeding period, should be probably create the 
suitable nesting micro-environments and benefit the 
Bonelli's eagle population within the forest of Cyprus. 

 

Nest tree 
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FINGERPRINT OF GENETIC DIVERSITY OF ENDEMIC Cedrus brevifolia: TOOL FOR ITS 

SUSTAINABLE MANAGEMENT 

Nicolas-George Eliades1,2, Aristotelis C. Papageorgiou3, Reiner Finkeldey1 , Bruno Fady4 
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2
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3Department of Forestry, 
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4
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Méditerranéennes (URFM), INRA, Γαλλία. [Eliades N.-G.: niceliades@gmail.com / res.en@frederick.ac .cy] 

 

Genetic resources are fundamental for humanity, comprising one out of the three levels of 
biodiversity. The genetic structure of species is necessary, since it contributes to the 
resilience and adaptation capacity to the new environmental conditions. The absent of 
genetic diversity from species and/or populations is linked to the negative effect of their 
viability. Nowadays, genetics has been linked to most current forestry topics, aiming towards 
management and conservation of forest genetic resources. Hence, the assessment of forest 
genetic resources has expanded to include terms such as molecular genetics, transmission 
genetics, population genetics and quantitative genetics.  

Cedrus brevifolia is an endemic coniferous tree of Cyprus. It is narrowly distributed in only 
one population within Pafos forest. Its population is restricted in the highland of Tripylos 
mountain, covering an area of 290 ha, where five different regimes (subpopulations)are 
identified. These demographic characteristics are negatively affecting the viability of the 
species, together with its ability to withstand future climate changes. The present study is a 
synthesis of researches which are related to the assessment, fingerprinting and 
understanding of this species’ genetic structure, leading to the proposal of specific 
conservation measures. The studies were carried out using: molecular markers 
(microsatellites) in nuclear and chloroplast DNA, candidate adaptive genes and 
morphoanatomical traits. The sampling covered the whole distribution area of species from 
low to high elevation and within the five subpopulations.  

Interpretation of outcomes implies that C. brevifolia is an example of narrow endemic 
coniferous species with relatively high genetic diversity, while its population is not 
characterised by a founder effect, neither by genetic drift or genetic bottleneck. Assessment 
of gene flow patterns at small-scale, showed complex patterns of seeds and pollen dispersal, 
leading to the argument that significant spatial genetic structure occurs within this 
population. Assessment of population structure detected statistically significant genetic 
structure (differentiation) between the identified subpopulations. This outcome is most 
likely the effect of the previously different origin of the nowadays identified regimes, or is 
due to the restricted gene flow between them. The morphoanatomical traits study showed 
that within subpopulations the variability of traits is higher than among subpopulations. In 
conclusion, the significant differentiation among the five subpopulations suggests the 
adaptive nature of the morpho-anatomic traits and adaptive genes of this species within its 
sole population, probably owing to the gene diversity and micro-environmental conditions 

64

mailto:niceliades@gmail.com
mailto:res.en@frederick.ac%20.cy


Eliades et al.  Forest genetics 

 

(species plasticity). Based on the outcomes, the conservation of the five subpopulations as 
separate conservation units needs to be kept in mind in future management plans. 
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Man made lake at Athalassas forest. Panoramic view from Peyia 's forest. 

An utilization of the suburban forests. A case study analysis of the suburban forest of 

Athalassa, in Nicosia and the suburban forest of Pegeia, in Paphos. 

George Charalambous1, Dr. Julia Georgi2 

1Apostolou Andrea str., Pegeia, Pafos, Cyrpus. / 2School of Architecture, Land and Environmental Sciences, 

Neapolis University Pafos, Cyprus. [Charalambous G.: g.charalambous.3@nup.ac.cy] 

 

The study aims investigates the use of the suburban forest of Athalassa, in Nicosia, and the 
suburban forest of Peyia, in Paphos, in the most effective way. Within the purpose of 
cultivation and promotion of environmental education, an extensive review of the current 
literature regarding the suburban green has been appropriately conducted. After several 
visits to the suburban forests of both Athalassa and Peyia, along with information that have 
been retrieved from the Department of Forests of Cyprus, we have managed to record the 
details about the current situation and the basic characteristics of both areas. In particular, 
we have noted the physical condition, the available facilities, and have also identified the 
conveniences and the problems that exist in both suburban forests in order to properly 
design a survey questionnaire that meets our research objectives. Apart from 
questionnaires, personal interviews have taken place wherever possible for achieving the 
highest possible degree of cooperation. Our analyses have revealed people’s view mainly in 
relation to the development of multi-use places and individual facilities in the suburban 
areas of Athalassa and Peyia. Taking into consideration their lawful protected status, we are 
proposing specific interventions for their development and recreational use, which are in 
harmony with the forest’s ecosystem. Our suggestions are formulated based on the principle 
of sustainability and bioclimatic design, as to maintain the morphology, and the proper 
integration to the natural environment of the suburban areas of Athalassa and Peyia. 
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ECOLOGICAL SPECTRUM OF THE WOODY FLORA OF NON-OCCUPIED NICOSIA 

Evangelos Andreou1, Demetrios Christodoulakis2 
1Learning in Science Group, University of Cyprus, P.O. Box 20537, Nicosia 1678, Cyprus. 
[andreou.evangelos@ucy.ac.cy, e406andreou@hotmail.com] / 2 University of Patra, Department of 
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The purpose of the study is to investigate the thriving of the woody species (trees and 
shrubs) prevailing in the city of Nicosia in relation to ecological factors. The main ecological 
factors being investigated are: Light, Temperature, Humidity, Soil Reaction and Salinity. 

In the controlled by the Republic of Cyprus district of Nicosia, 156 different taxa (species and 
subspecies) and 1 hybrid are recorded, out of which the 25 are native and the other 132 
alien. All taxa were identified by the Department of Biology, Laboratory of Plants at the 
University of Patras, and they are located at the botanical museum of the department. 

A significant percentage of 84,6% of the plants prefer illuminated areas outweighing plants 
that prefer partial shade (10.9%). Thermophilous and highly thermophilous species reach up 
to 46.2% and 28.2% of the total woody flora respectively. These species have correctly been 
selected for the city of Nicosia. Taxa of cool or intermittent humidity habitats outweigh 
corresponding with 41%, followed by dry and cool habitats with 28.85% and 19.9% 
respectively. Based on this, it is indicated that a significant percentage prefers cool and 
intermittent moisture habitats, which may cause future droughts, due to the water shortage. 

Soil reaction is not a limiting factor for the largest proportion of taxa, with the percentage 
reaching 28,2. The species in slightly acidic to slightly alkaline soils follow, with a percentage 
of 21.2. Urban soils are more alkaline, eutrophic and polluted. The elevated pH favors 
basophilous species, hence it is considered as most appropriate. 

The salinity intolerant species dominate with a percentage of 34.6. These findings were 
expected, as Nicosia is not a coastal city. 

The soil and climatic factors allow the flourishing of photophilous, thermophilous, dry - 
resistant and salinity tolerant species. 

In Nicosia, the use of alien species in such large proportion (84,1%), could cause a risk of 
displacement of the existing native species, disruption of ecological processes and alteration 
of the natural vegetation in the surrounding area, whereas some species (Ailanthus 

altissima, Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Parkinsonia aculeata, Polygala 

myrtifolia) have the tendency to invade new spaces, which makes them being classified as 
invaders.  
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ECOLOGICAL SPECTRUM OF THE WOODY FLORA OF NON-OCCUPIED NICOSIA 

Ecological 
factors Ecological preferences  % 

Light Shade 4,5 
 Partial shade 6,4 
 Partial shade to Partial light 19,2 
 Light demanding 65,4 
 No clear ecological behavior 4,5 

 Total 100 

Temperature Moderate warm habitats  14,7 
 Warm habitats indicators  46,2 
 Very warm habitats indicators 28,2 
 Not clear ecological behavior 2,6 
 Indifference 8,3 

 Total 100 

Humidity Dry habitat indicators 28,85 
 Cool or intermittent humidity habitats indicators 41 
 Cool habitats indicators 19,9 
 Wet habitats indicators 1,9 
 No clear ecological behavior 4,5 
 Indifference 3,85 

 Total 100 

Soil reaction        Acidic to moderate acidic soils indicators 16 

        Slightly acidic to slightly alkaline soils indicators 21,2 
 Slightly alkaline soils indicators 14,7 
 Indifference 28,2 
 No clear ecological behavior 19,9 

 Total 100 

Salinity Salt intolerant species 34,6 
 Moderate salt-tolerant species 26,3 
 Very salt-tolerant species 9,6 
 No clear ecological behavior 29,5 

  Total 100 
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ΝATURAL REFORESTATION OF PITSILIA AREA 

Αndreas Kyprianou1,2, Theocharis Zangas2 

1Agros, Post Code 4860 / 2School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 

Grecee [Kyprianou A.: andreas_kyprianou@hotmail.com] 

 

The study seeks those factors that affect the natural regeneration of pine in the Pitsilia 
region positively or negatively and examines the further development of the stands 
generated. 

In the past, the region accepted intense human impact with the consequent intense 
decrease of forest cover. The main reason was that people needed considerable quantities 
of wood to meet their needs for heating 
their houses, furniture making, cooking and 
the use of wood as a building material. Other 
reasons were the need of finding land for 
new crops and grazing. 

Over the years, with the arrival of electricity, 
the improvement of the standard of living 
and the increase of the per capita income, 
we had the reduction of logging. We also had 
a decrease of grazing. This reduces damage 
to the vegetation and natural 
regeneration.In addition, the improvement 
of the living standard resulted in the 
decrease of the percentage of the population 
involved with agriculture as their main job 
for their survival. This, combined with 
urbanization and the decline in fruit prices, resulted in several crops with fruit trees and 
vines being abandoned and the forest vegetation invaded them rapidly. 

To conduct the current study, 10 test square shaped surfaces with dimensions 20 X 25 were 
taken, covering a total area of 500 square meters. In each test surface the vegetation and 
the trees were recorded. The trees were measured in terms of average height, average 
diameter and crown starting height, and additional observations were made such as vitality 
and evolution trend. Furthermore, measurements were taken in 10 smaller surface areas 
located within the 10 surfaces mentioned earlier (sized 10 x 10, covering a total of 100 
square meters), to detect natural regeneration.  

The installation of pine depends on the inclination, the exposure, quality of the place, the 
condition of the soil surface (bare or with pine needles) and the altitude. 

The pine requires mineral soil conditions for a satisfactory regeneration. On surfaces where 
the surface has recently been stirred and there are no pine needles or leaves, the number of 
seedlings increases sharply. 

35 years later, the forest vegetation invades rapidly in 

degraded areas because of the elimination of grazing 

and logging. 
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The exposure of the slope is the most 
important factor, because it affects the 
moisture but also the light of the stand. Even 
though the northern exposures have the 
smallest number of seedlings per square 
meter, their number is quite satisfactory 
because the seedlings have great vitality, and 
most of them will survive. Also, the stands they 
will give will be healthy, with a large number of 
trees per hectare. Generally, the regeneration 

in the eastern and western exposures was relatively satisfactory. In the southern exposures 
regeneration is very sparse whereas many seedlings obtained have low vitality and growth. 

 

Natural reforestation with dozens of young new 
trees derived from a single mother tree 
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CONSERVATION BIOLOGY AND POPULATION ECOLOGY OF THE ENDANGERED ENDEMIC 

SPECIES Tulipa cypria STAPF IN AKAMAS PENINSULA (CYPRUS) 

Panagiotis Chrysanthou1 

1Nicosia, [Chrysanthou P.: panos_c82@hotmail.com] 

 

The current dissertation concerns the biology and population ecology of the threatened 
endemic species of Cyprus Flora Tulipa cypria Stapf and the incorporation of the research 
findings in Environmental Conservation. This ecological research was focused in the 
monitoring of the population dynamics of Tulipa cypria Stapf aiming to determine the 
demographic behavior of the species and the environmental factors that influence its 
populations. 

Two populations were demographically monitored in thirty six plots of 28,26 m2 each. A 
monitoring plan was applied in the field for one reproductive period (Spring – Summer 2010) 
recording traits of the species (morphological and reproductive), population dynamics (size 
of population, developmental stages and spatial distribution), aspects of its habitat 
(vegetation, topography, altitude, geology, etc.) and threat (overgrazing, anthropogenic 
impacts). Data was analyzed in R statistics using GLM (Generalized Linear Models) to 
determine finite rates of increase and critical stages in the life cycle. Generalized models of 
population dynamics were built by incorporating environmental and demographic factors. 
Effects of habitat characteristics on the finite growth rate as well as on initial distribution of 
the three developmental stages (juveniles, adults with flower and adults with fruit) were also 
investigated in R software. 

Furthermore, I used the ArcGIS and the Global Mapper 12 to create the following maps: a) 
Topography, b) Geological background, c) Altitude, d) Inclination and e) Distribution, on 
which Tulipa cypria Stapf occurs in the Akamas peninsula in Cyprus. 

To the best of my knowledge, this is the first time that in-depth research has been 
conducted for this plant, leading to the discovery of important information for the biology 
and conservation of this species. 

For example we found out that: 

• The distribution area was increased by 8x in the first population and by 22x in the 
second population compare to previous recording census (2005). 

• The survival of adults appears to be the most critical stage of their life cycle because 
of the high predation recorded. 

• Individual plants of Tulipa cypria Stapf showed increased height above ground in 
contradiction with previous studies. During the study there were several occasions 
when plant height was >65 cm, meaning twice higher than the plant height recorded 
before (30 cm). 

• The proposal of management measures is of high importance for the survival of the 
species. 
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CONSERVATION OF THE PRIORITY HABITAT TYPE 9590* FOREST WITH Cedrus brevifolia 

(Cedrosetum brevifoliae) UNDER THE FRAME OF INTEGRATED SUSTAINABLE 

MANAGEMENT. 

Nicolas-George Eliades1, Andreas C. Christou2, Takis Tsintides2, Kostas Papageorgiou2, 
Konstatinos Nikolaou2, Petros Petrou2, Erodotos Kakouris2, Sotiris Sotiriou2, Constantinos 

Kounnamas1, Marios Andreou1 
1
Nature Conservation Unit, Frederick University, Cyprus / 

2
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Development and Environment, Cyprus. [Eliades N.-G.: niceliades@gmail.com / res.en@frederick.ac .cy] 

 

The habitat type “9590* Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifolia)” is an endemic 

habitat type of Cyprus. The habitat 9590* is included in the Annex I of the Directive 
92/43/EEC, where it is characterised as a priority habitat type, which means that it is in 
danger of disappearance and for the conservation of which Cyprus has particular 
responsibility. The “Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifolia)” occur exclusively 

within the Pafos forest and more specifically within the Natura 2000 site, “KOILADA KEDRON 

– KAMPOS” (CY2000008). The habitat 9590* occupies an area of 290 ha, which constitutes 

less than 0.2% of the high forest vegetation in Cyprus. The habitat is distributed in an 
altitudinal range of 900 m to 1362 m, where the main patch occupies the peak area of 
Tripylos mountain. Small scattered stands also occur at the surrounding peaks (five 
additional peaks). In addition, within the same Natura 2000 site, cedar plantations were 
established in 1974 and earlier, nowadays covering an area of 119 ha.  

The conservation status of the targeted habitat, based on specific criteria of Directive 
92/43/EEC, is classified as “Favourable”. However, several pressures and threats have been 

identified, seriously threatening the Cedrus 

brevifolia forests: (i) the fire danger and 
the possibility of habitat loss or even its 
complete destruction as a result of a single 
large forest fire incident, (ii) the habitat’s 

adaptation to climate change, (iii) the 
habitat’s resilience capacity to competition 

by other forest trees and shrubs and (iv) 
the health and vigorousness of cedar 
stands/trees and the stability of local 

ecosystems. 

The project “Integrated conservation 

management of priority habitat type 9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos” 

(Acronym: LIFE-KEDROS) is implemented within the framework of the LIFE programme of the 
European Union and aims to ensure the medium– and long–term conservation of the 
priority habitat type 9590*. The project is characterised as an applied conservation and 

Plantation of Cedrus brevifolia within the Natura 2000 

site “Koilada Kedron – Kampos” (© Nicolas Eliades) 
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management project , since its objective will 
be carried out by adopting both in situ and ex 

situ conservation actions. Through the 
implementation of numerous preparatory 
actions, an Action Plan will be elaborated, 
proposing specific conservation actions to be 
implemented in 9590*. The conservation 
actions include: (i) implementation of a fire 
protection plan for the habitat type 9590*, 
(ii) implementation of specific silvicultural 
treatments, to strengthen its adaptive 
capacity to climate change, to endure 
competition with other forest species and to 

ensure its regeneration, (iii) restoration and expansion of the habitat within its natural range 
and (iv) implementation of measures for improving the resilience of habitat 9590* (biotic 
and abiotic parameters). The ex situ conservation of habitat 9590* will be achieved through: 
(i) seed collections and storage of seedlots in a seed bank and (ii) establishment of a Cedrus 

brevifolia plantation in the Troodos National Forest Park. 

First meeting of project’s Scientific Committee 
(©Andreou M.) 
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IMPROVING THE CONSERVATION STATUS OF THE PRIORITY HABITAT TYPE 9560* 

(ENDEMIC FORESTS WITH Juniperus spp.) IN CYPRUS 

Marios Andreou1, Nicolas-George Eliades1, Constantinos Kounnamas1, Charalambos 
Christodoulou2, Constantinos Dimitrakopoulos2, Takis Tsintides2  

1Nature Conservation Unit, Frederick University, Cyprus., 2Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment, Cyprus. [Andreou M.: res.am@frederick.ac.cy] 

 

The project ‘Improving the conservation status of the priority habitat type 9560* (Endemic 

forests with Juniperus spp.) in Cyprus’ (JUNIPERCY) was initiated in January 2012 and was 
concluded in June 2015. JUNIPERCY was the first project that implemented active 
conservation measures for the long-term protection and restoration of this priority natural 

habitat within the Natura 2000 
Network of Cyprus. The habitat 
type 9560*, listed in Annex I of 
the Directive 92/43/EEC, includes 
forest formations with Juniperus 
species. The habitat 9560* was 
initially identified and mapped 
only in the Troodos peak 
(Juniperus foetidissima) and in 
the Karpasia peninsula (Juniperus 

phoenicea). Recent surveys of the 
Department of Forests revealed 
that there are small forest stands 
of J. phoenicea in the Akamas 

peninsula and smaller clusters of J. excelsa in Madari and J. oxycedrus in Troodos. 

The main objectives of the project were: 1) to contribute to the consolidation and 
dissemination of a knowledge base for the protection, restoration, monitoring and 
evaluation of endemic forests with Juniperus species in Cyprus; 2) to understand, quantify 
and halt the natural and anthropogenic threats contributing to the long-term degradation of 
this habitat; 3) to design and implement actions for the protection and long-term restoration 
of the habitat and 4) to provide support for better environmental governance in Natura 2000 
sites through stakeholder involvement. 

The main achievements of the project were: 

 Mapping of 1.5 ha of pure and mixed forest stands with J. excelsa at Madari, 14.5 ha 
of pure stands with J. phoenicea at Akamas, 263.4 ha of pure and mixed forest stands 
with J. foetidissima at Troodos and 1 ha of newly identified mixed habitat stands with 
J. oxycedrus and Pinus brutia at Troodos. 

 0.92 ha of the habitat at Akamas, 0.35 ha at Madari and 8.5 ha at Troodos NFP have 
been treated against competitive vegetation, through mild silvicultural treatments. 

9560* habitat type at Troodos (Juniperus foetidissima) 
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 Enhancement of 9560* habitat 
type through the plantation of 910 
J. phoenicea saplings at Akamas, 
285 J. foetidissima and 328 J. 

oxycedrus saplings at Troodos and 
355 saplings J. excelsa at Madari; 

 Installation of 25 restriction 
barriers at Akamas, 30 barriers at 
the reforestation of Makria 
Kontarka (Troodos) and 320 
barriers at Chionistra area 
(Troodos), in order to prevent 
uncontrolled vehicle access to the 
habitat and minimize the effects of 
four-wheel driving and 
motorcycling. 

 Selective chain-link fencing of 
Juniper forests at Akamas (1,230 
m) and at Troodos (246 m) have 
been installed to discourage 
access to the habitat and limit the 
negative effects of trampling, 
littering, fire and overgrazing. 

 Ex situ conservation of the keystone species of the targeted habitat, through seed 
collection and seed storage of about 15 kg Juniperus seeds in the seed bank, which it 
was established at Amiantos within the framework of this project. 

 

Sylvicultural treatments to reduce invasive vegetation 
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CLIMATE CHANGE IMPACT ASSESSMENT ON THE SEED GERMINATION AND SEEDLING 

SURVIVAL OF CYPRUS’ STENOENDEMIC SPECIES Cynoglossum troodi 
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Athens, Faculty of Biology, Athens, Greece. [Kounnamas C.: res.kc@frederick.ac.cy] 

 

 

The Mediterranean basin is characterized as an area of exceptional biodiversity, that is 
expected to be seriously affected by climate change. According to recent estimates, the 
species projected to be affected the most are those found only in higher altitudes, and 
species endemic to islands. 

Cyprus lies at the eastern end of the Mediterranean and its 
topography is characterized by the presence of two mountain ranges, 
Troodos and Pentadaktylos. The Troodos mountain range dominates 
the central-western part, with the highest peak of the island being 
1952 m. In the central and highest part of the mountain range lies the 
Troodos National Forest Park (TNFP), which is the richest floristic 
region of Cyprus. TNFP hosts more than 780 plant taxa, of which 70 
are endemic (about 50% of the endemic taxa of Cyprus). Of these, 10 
are locally endemic, including the species Cynoglossum troodi. 

Aiming to assess the impact of climate change on the distribution and 
survival of the species, a multifaceted study was implemented; the 
study examined the effects of various control parameters at critical 

stages of its reproduction. The work included recording: the locations of the species 
subpopulations, the reproductive potential and the relative reproductive success of 
individuals in three altitudes (lower, medium and higher). Particular emphasis was placed on 
investigating the germination behavior of seeds from the three subpopulations, simulating 
existing and 'future' temperature conditions (projections for thirty years, from 2071 to 
2100). 

The study of the effect of climate change on seed 
germination is considered particularly important, 
since the germination is an irreversible process (from 
the most resistant [seed] to the most vulnerable 
[seedling] stage), extremely critical and decisive in 
the reproductive cycle of plants. 

The results of the experiments were used to estimate 
the impact of climate change on the distribution and 
survival of the species, as well as for the elaboration 
of several suggestions for addressing these impacts. 

Cynoglossum troodi 

Seed of Cynoglossum troodi 
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INVESTIGATION OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN GOALDEN OAK 

(Quercus alnifolia) 

Pavlos Zanos1, Apostolos Kyriazopulous1, Aristotelis Papageorgiou1 

1Department of Forestry, Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, Greece. [Zanos 
P.: pavlos_zanos@hotmail.com] 

 

In the present study investigated the effects of climate change in the morphological 
characteristics of golden oak (Quercus alnifolia), the collection and processing of samples 
from different altitudes in pure golden oak forest. Assessed the possible effects of climate 
change and analyzed morphological differences between individuals of trees. Account was 
taken of previous years' measurements with respect to the change in temperature, rainfall 
and soil erosion due to the prolonged drought that exists -and synechizetai- since 1950. 
Because of the altitude difference, the reduction of leaf size to the highest elevation was 
observed. This approach seems to us natural and practice from various studies in related 
species Quercus sp. 
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DYNAMICS OF NATURAL HYBRIDIZATION BETWEEN Cistus SPECIES IN CYPRUS 

Aggelos Michael1, Frank Frankopoulos1, Andreas Christou2, F.A. (Philip) Arravanopoulos1 
1Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. / 2Research 

Division, Forestry and Enlightenment, Cyprus Forestry Department. [Arravanopoulos F.A.: 

aravanop@for.auth.gr] 

 

Natural hybridization and populations dynamics of Cistus species in Cyprus were studied in: 
(a) Cistus monspeliensis, (b) Cistus parviflorus and (c) Cistus salvifolius. Intermediate forms of 
the targeted species and potential hybrids based on their phenotypes C. salvifolius x C. 

parviflorus and C. monspeliensis x C. parviflorus, were also studied. The dynamics of natural 
hybridization were studied by examining and analyzing leaf morphological features of 
targeted species and in particular: (a) the identification of the main leaf characteristics of 
studied species and intermediate forms, and (b) the examination of the phenotypic 
variability within the studied species/populations, and the detection of hybridization and its 
dynamics using leaf and flower morphological features. Univariate (descriptive statistics, t-
test) and multivariate statistical analyses (discriminant analysis) we used. Results showed 
that the populations of the parental species are in very good ecological condition, judging by 
their status and their census and active population sizes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The existence of hybrids was certified based on phenological observations and statistical 
analyzes of morphological traits. The hybrids identified (C. salvifolius x C. parviflorus, Cistus 

monspeliensis x Cistus parviflorus) can be very useful in the genetic improvement of 
secondary pharmaceutical compound production. They exhibit combinations of 
morphological and phenological features of the parental species and potentially useful 
combinations of organoleptic attributes. The hybrids generally exhibit rather low natural 
occurrence frequencies in relation to the parental species populations, and do not currently 

1
st

 Population 

2
nd

 Population 
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pose a risk in relation to the perpetuation of the parental species. However, their occurrence 
differed. salvifolius x C. parviflorus presented a wide dispersion of hybrids individuals relative 
to the parent species showing a potential dynamic dispersion that should be bio-monitored 
In a temporal basis. C. monspeliensis x C. parviflorus presents codominance and a limited 
intermediate distribution and does not generally show the dynamics of C. salvifolius x C. 

parviflorus as, at least in the present, the existence of large areas with intermediate 
environments/populations is not verified. Bio-monitoring and in situ protection of the Cistus 
genetic resources in Akamas peninsula is proposed as necessary. This can be integrated into 
the existing area protection measures. Special forest management intervention is not 
needed. This work is the first comprehensive study regarding the presence and dynamics of 
the natural hybridization of Cistus species in Cyprus. 

Table: Leaf morphological features. 
 

 

 
Α/Α Συμβολισμός Γνώρισμα Μέτρηση 

1 LL Μήκος Φύλλου cm 

2 LW Πλάτος Φύλλου cm 

3 LL/LW Σχήμα Αριθμός 

4 LL * LW Δείκτης φυλλικής 
επιφάνειας Αριθμός 
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STRUCTURE OF THE Juniperus excelsa M. BIEB. FORMATIONS IN CYPRUS 

Evangelos Andreou1, Petros Petrou2, Elias Milios3 

1Learning in Science Group, University of Cyprus, P.O. Box 20537, Nicosia 1678, Cyprus 

andreou.evangelos@ucy.ac.cy, e406andreou@hotmail.com / 2Department of Forests, Ministry of 

Agriculture, Natural Resources and Environment, Cyprus pepetrou@fd.moa.gov.cy / 3Department of 

Forestry and Management of the Environment and Natural Resources,Democritus University of Thrace, 

Orestiada, Greece, emilios@fmenr.duth.gr 

 

Juniperus excelsa has the ability to create formations in harsh environments, while it can 
regenerate under various conditions of light. In Cyprus has a limited natural expansion. It 
expands in mountainous areas in four locations in a wider area of 6200 ha. The greatest part 
of that area belongs to the Natura 2000. Juniperus excelsa appears in elevations 
approximately between 1050 and 1600 m in the form of individual trees, groups or very 
small stands in low depth soils in areas having mainly high inclinations. The four areas where 
the species expands are a) Papoutsa, b) Madari, c) Lagoudera, and d) Saranti-Kannavia. In 
Papoutsa three site types were distinguished as well as in Madari, while only one site type 
appears in each one of Lagoudera, and Saranti-Kannavia locations. In each site type 15 
square plots of 100 m2 (10 m x 10 m) were established. In total, 120 plots were established. 
In each plot the height and the breast height diameter of all trees having height of over 1.3 
m. were measured. In the formations of J. excelsa, also (mainly) Quercus alnifolia, Pistacia 

terebinthus και Accer obtusifolium appear. The J. excelsa trees exhibit a great range of 
diameters. These diameters in some cases are over 60 or 65 cm. Even though the height of 
the most trees of the species ranges from 2 to 6 m, the greatest height that was measured 
was 12 m. The great range of tree diameters that appears in small areas indicates that the 
formations of the species in Cyprus are unevenaged. This age structure is the result of a 
continuous regeneration process as a possible outcome of small wildfire events that might 
happened in the area, of the grazing before the World War II and of illegal cuttings that 
possibly were taken place in the past. The formations of the species have to be protected 
and measures must be taken in order to continue the establishment of the species 
regeneration in order to preserve the formation of the species in the future. Finally, artificial 
stands of J. excelsa have to be created in areas having similar characteristics with the 
locations where the species expands. 
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THE TROODOS NATIONAL FOREST PARK AS A WINTERING AREA FOR IMPORTANT BATS 

SPECIES 

Haris Nicolaou1 
1Department of Forests, Louki Akrita 26, 1414, Nicosia. [Nicolaou H.: nicolaouharis@cytanet.com.cy] 

 

Bats are the second richest in species order of mammals with more than 1200 species 
constitute more than 20% of all known mammals. Approximately 20% of all species of bats 
(nearly 240 species) are classified as endangered on the list of IUCN (International Union for 
the Conservation of Nature), while at least twelve species have disappeared in recent years. 
The disruption and destruction of their shelters is one of the biggest problems for the bats in 
both Cyprus and worldwide, though, especially in Europe, all species of bats are covered by 
strict protection and conservation status. 

Generally the bats have very specific needs in shelters, while these needs differ between 
species. May roost in caves, crevices, cracks, trees and buildings, while they can use different 
types of shelters in different periods.  Many species hibernate during the winter, while daily 
fall in some kind of stupor to save energy.  

Many species overwinter solitary while others hibernate creating large groups. The main 
purpose of creating large groups (clusters), is the reduction of heat loss when roosting 
through the batch production of heat. 

In Cyprus have so far recorded 19 species of bats, most of which are found either seasonally 
or year-round in several areas of the island. The Troodos National Forest Park is an 
important wintering site of some important species of bats, most of which are included in 
Annex II of the European Directive 92/43 which provides both the protection of species and 
their habitats, and particularly of their shelters. 
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THE TELEPHONE SURVEY FOR HUNTING HARVEST FOR THE HUNTING SEASON 2015 – 2016 

Petros Anayiotos1 

1Game & Fauna Service [Anagiotos P.: wildlife.thira@cytanet.com.cy] 

 

The telephone survey for hunting harvest is performed by the Game and Fauna Service and 
is conducted for the 17th consecutive year since 2000. The survey offers very important data 
for decision making which are necessary for both short and long-term game and wildlife 
management programs. 

Through the above research the total and average harvest data are calculated for each game 
species. Data for a number of years show population trends, bag statistics as well as hunting 
behavior which are very useful in drawing conclusions about the results of management 
measures that have been implemented in the past as well as those that will be implemented 
in the future. Through this survey apart from harvest statistics a number of various features 
of hunter’s behavior and opinions are calculated like the average hunting hours per type of 
hunting, number of hunters per type of hunting, % of hunters using a hunting dog, and the 
perception of hunters on issues like poaching, trapping and habitat loss. 

Based on the number of hunting licenses renewed for the hunting season 2015 - 2016 
(42.162 licenses) a sample of about 1% of the hunter’s population (457 hunters) was 
defined. The selection of the sample of hunters was based on Stratified Random Sampling 
according to their home province. 

After data collection statistical analysis was performed  using the Microsoft Excel 2010 
program software. 

The basic Results & conclusions of the 2015-2016 hunting period survey are summarized 
below: 

1. Compared to the previous year the average harvest of hares per hunter for 2015 was 
increased by 4.16%. The total harvest of hares for 2015 was identical with 2014 (30.307 
hares). 

2. Compared to the previous year the average harvest of chukar partridges per hunter for 
2015 was increased by 4.53%. The total harvest of chukar partridges for 2015 was 
increased by 1.19% compared with 2014 (from 222.298 to 224.933 birds). 

3. The average harvest is possible to show a different picture from the total harvest 
because the total harvest is calculated according the total number of renewed hunting 
licenses per year, whereas the average harvest is calculated per hunter. The number of 
hunters who hunt in certain hunting seasons vary from year to year. 

4. The total harvest of Black Francolin was increased by 56.53% and is the second largest 
since 2006. In addition, the total harvest of woodpigeon increased by 40.63% and was 
the third largest since 2006. 

5. The overall harvest of all bird species in absolute numbers fell by 43.62% and this is 
mainly due to the significant decrease of thrush and skylark harvest which often show 
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high seasonal variations. The total number of thrush harvest was the third worst since 
2006. 

6. The total number of hunting licenses renewed (42.162) was reduced by 0.13% 
compared to the previous year and is the lowest since 2001. 

Total Harvest Table 

Speices 

Hunting period 

Aug – Sept. Nov. – Dec. Jan. – Febr Total Harvest 

Hares 0 30,307 0 30,307 

Chukars 0 224,933 0 224,933 

Black Francolins 0 11,442 0 11,442 

Woodpigeons 84,943 59,893 9,793 154,629 

Woodcoks 0 10,618 2,886 13,504 

Thrushes 0 185,039 1,197,545 1,382,584 
Skylarks 0 151,020 19,173 170,193 

Rock doves 2,268 1,134 0 3,402 

Quails 73,809 4,330 0 78,139 

Collared Doves 4,330 0 0 4,330 

Turtle Doves 20,215 0 0 20,215 

Crows 1,031 4,433 618 6,082 
Magpies 825 1,856 1,030 3,711 

Total Harvest 2,103,471 
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LIFE-FORBIRDS: Improving lowland forest habitats for birds in Cyprus.  

LIFE 13 NAT\CY\000176 

Konstantinos Dimitrakopoulos1, Haris Nicolaou1, Nikolaos Kasinis2, Constantinos 
Kounnamas3, Costantinos Pericleous4 

1Department of Forests, Louki Akrita 26, 1414, Nicosia. / 2Game & Fauna Service, Ministry of Interior, 1453, 

Nicosia. / 3Frederick University Cyprus, Nature Conservation Unit, P.O.Box 24729, 1303, Nicosia. / 4Cyprus 

Forest Association, Louki Akrita 26, 1414, Nicosia [Dimitrakopoulos K.: dimitrakopoulos_k@hotmail.com]  

 

The project titled 'Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus' (LIFE13 
NAT/CY/000176) is co-funded by European Union and it has three major objectives:  

(a) to implement conservation / management measures that 
will substantially improve ecological conditions for selected 
bird species listed in Annex I of the Birds Directive and 
occurring in three Natura 2000 Special Protection Areas (SPA) 
sites [‘Kavo Gkreko’ (CY3000005), ‘Koshi – Pallourokampos’ 
(CY6000009) and ‘Stavrovouni – Potamos Panagias Stazousas’ 
(CY6000007)],  

(b) to demonstrate to the Cypriot foresters and other 
stakeholders the benefits of adopting a more holistic forest 
management approach that will address the needs of birds 
dwelling in or visiting the forest, and  

(c) to contribute towards the enhancement of public 
awareness on birds’ conservation and combating bird crime 
within the broader project area.  

Up to now, forest management in Cyprus was 
concerned mainly with forest recreation, fire 
prevention and fire protection, conservation of 
flora, tree monuments and habitat types, etc. 
No measures were undertaken to conserve 
avifauna by the Department of Forests. To this 
end, this project will attempt to improve the 
ecological conditions of avifauna through a 
series of concrete conservation actions within 
forests of three SPA sites and to promote the 
need of bird conservation to both stakeholders 
and general public.  

Installation of nest  

School children visit the project area 

84



Eliades et al.   Grazing capacity – Stocking rate 

 

ASSESSMENT OF AKAMAS PENINSULA GRAZING CAPACITY: A CRUCIAL POINT FOR 

SUSTAINABLE MANAGEMENT 

Nicolas-George Eliades1, Eleni M. Abraham2, Constantinos Kounnamas1, Marios Andreou1, 
Zoi M. Parissi2, Andreas Christou3, Takis Tsintides3, Apostolos P. Kyriazopoulos4 

1
Nature Conservation Unit, Frederick University, Cyprus. / 

2
Department of Forestry and Natural Environment, 

Aristotle University of Thessaloniki, Greece. / 
3
Department of Forests, Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment, Cyprus. / 
4
Department of Forestry and Management of the Environment and 

Natural Resources, Democritus University of Thrace, Greece. [Eliades N.-G.: niceliades@gmail.com / 

res.en@frederick.ac.cy] 

 

The unproper grazing management in natural ecosystems has often a negative impact on 
environmental aspects, and thus management and restoration measures are needed. The 
Akamas peninsula, located at the northwest part of Cyprus, extends in an area of ~12.350 
ha. Livestock farming in Akamas has a long history, with the earliest existing information 
dating back to the 16th century; since then, the type of livestock farming system in Akamas 
remains similar, but with different density during the years. The present study was 
implemented in 2015 to estimate the grazing capacity of Akamas peninsula and to 
determine the appropriate stocking rate in Akamas in order to implement a sustainable 
grazing management strategy in the peninsula.  

Recording of Akama peninsula’s livestock 

showed that there are 2.131 sheep and 
8.086 goats in the area (total number of 
head for 2015 = 10.217; mean value of head 
for the 1968-2015 period= 10.720) which is 
distributed in 29 corrals. In addition, another 
2.880 head indirectly influence the study 
area, since their corrals are located nearby 
the boundaries of the peninsula. Monitoring 
of grazing in Akamas highlighted that it is 
practiced for 10 months/year, with or 
without the presence of a shepherd.  

For the estimation of grazing capacity in 
Akamas, three types of rangelands were mapped (forest-, shrub-, phrygana-rangeland). For 
the protection of vegetation from grazing and in order to determine forage production, 78 
cages were established. The cages’ spatial distribution was designed based on the location of 

corrals and on the distribution of different rangeland types. According to data analysis the 
forage production in forest-rangeland recorded the lowest value (361 Kg/ha), the shrub-
rangeland was following with 857 Kg/ha, while the phrygana-rangeland recorded the highest 
value of production with 959 Kg/ha. Besides, the grazing capacity (sAUM/ha) in Akamas was 
2.2 sAUM/ha for phrygana-rangeland, 2.7 sAUM/ha for shrubland and 1.1 sAUM/ha for 
forest-rangeland, while the total grazing capacity was 22,892 sAUM. The stocking rate for 

Livestock grazing at Akamas, without the presence of 
shepherd (© Eliades N.-G.) 
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Akamas (54,953 sAUM) is higher (particularly in certain locations) than the grazing capacity 
(equally to 4.490 livestock).  

The present study highlights that 
the implementation of a proper 
grazing management plan in 
Akamas is of outmost importance 
to avoid ecosystem degradation 
due to the long-term impact of 
overgrazing. For this purpose, the 
stocking rate must be equal to the 
grazing capacity. The control of 
grazing intensity within the Akamas 
peninsula, as well as of the duration 

of the grazing period are the 
fundamental keys for designing and 

applying a sustainable grazing management plan in the peninsula. 

Stand with overgrazing evidence (©Eliades N.-G.) 
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