
Τξ είδξπ Juniperus macrocarpa είμαι δίξικξ. Σσμήθχπ ςα άςξμα ςξσ 

είδξσπ εμταμίζξσμ πεοιρρόςεοξσπ από έμαμ κξομξύπ, ξι ξπξίξι 

αμαδύξμςαι μέρα από ςξ αμμώδεπ έδατξπ, με ρσμέπεια ξ ρατήπ 

καθξοιρμόπ ςχμ αςόμχμ μα εμπεοιέυει και έμα βαθμό 

σπξκειμεμικόςηςαπ. Για ςξ λόγξ ασςό καςαγοάτηκε και ξ ρσμξλικόπ 

αοιθμόπ «αορεμικώμ» και «θηλσκώμ» κξομώμ ώρςε μα λητθεί 

σπόφη ρςημ εκςίμηρη ςηπ αμαλξγίαπ τύλξσ. Είμαι γμχρςό, επίρηπ, 

όςι ςα άςξμα ςξσ είδξσπ εκςείμξσμ ξοιζόμςιεπ οίζεπ ρε μεγάλη 

απόρςαρη, από ςιπ ξπξίεπ μπξοξύμ μα αμαπςσυθξύμ κλχμικά «μέα» 

άςξμα (παοαβλαρςήμαςα).

Οι παοάκςιεπ αμμξθίμεπ με είδη αοκεύθχμ (2250* Coastal dunes with Juniperus 

spp.) απξςελξύμ ξικόςξπξ ποξςεοαιόςηςαπ ρύμτχμα με ςημ Οδηγία ςχμ Οικξςόπχμ 

(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η ρπαμιόςηςα και ρπξοαδικόςηςα εμτάμιρήπ ςξσ, αλλά και η 

πίερη πξσ δέυεςαι από ςημ ςξσοιρςική αμάπςσνη λόγχ ςξσ τσρικξύ κάλλξσπ ςχμ 

πεοιξυώμ εμτάμιρήπ ςξσ, καθιρςξύμ ιδιαίςεοηπ ρημαρίαπ ςη μελέςη και διαυείοιρή 

ςξσ. Χαοακςηοιρςικό και κσοίαουξ είδξπ ςξσ ξικξςόπξσ είμαι ςξ Juniperus 

macrocarpa εμώ ρε διάτξοξσπ βαθμξύπ ρσμμεςέυει ςξ (κξιμό και εκςόπ ςξσ 

ξικξςόπξσ) είδξπ J. phoenicea.

Σςα πλαίρια ςξσ Ποξγοάμμαςξπ LIFE+  “JUNICOAST: Δοάρειπ για ςημ διαςήοηρη ςχμ 

παοάκςιχμ αμμξθιμώμ με είδη Juniperus ρςημ Κοήςη και ρςξ Νόςιξ Αιγαίξ” (2009-

2012) ποαγμαςξπξιήθηκε εογαρία καςαγοατήπ ςηπ ρύμθερηπ και δξμήπ ςχμ 

σπξπληθσρμώμ J. macrocarpa ρςιπ 4 πεοιξυέπ πξσ εμταμίζεςαι ξ ξικόςξπξπ 2250* 

ρςημ Κοήςη.  

Νεαοά τσςά J. macrocarpa

(Λασοακάπ)

Ειρβξλή ςηπ ςοαυείαπ πεύκηπ (Χοσρή Α)

Σσρςάδα με J. phoenicea (Κεδοόδαρξπ)
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Ποςοςτό ςυμμετοχήσ Juniperus spp.

J. macrocarpa

J. phoenicea

ΕΛΑΦΟΝΗΙ (ΚΕΔΡΟΔΑΟ) – GR4340015

M/F = 1,04

ΦΑΛΑΑΡΝΑ - GR4340001

M/F = 1,04

ΓΑΥΔΟ – GR4340013

Αγ. Ιωάννησ
Λαυρακάσ

M/F = 0,97

M/F = 1,03
M/F = 1,12

αρακήνικο

ΧΡΥΗ - GR4320003

M/F = 1,68

M/F = 1,24

Χρυςή Δ
Χρυςή Α

Θζςη μελζτησ υνολική ζκταςη (ha)
Ποςοςτό ζκταςησ 

δειγματοληψίασ (%)

Εκτιμϊμενη 
πυκνότητα 
(άτομα/ha)

Χρυςή Α 52,3 10 183

Χρυςή Δ 37,1 12 106

αρακήνικο 16,5 10 179

Αγ. Ιωάννησ 22,5 10 144

Λαυρακάσ 98,6 5 320

Κεδροδάςοσ 11,5 100 88

Φαλάςςαρνα 2,6 93 78

Απξςελέρμαςα
1. Από ςημ καςαγοατή τύλξσ ρςξσπ 7 σπξπληθσρμξύπ ςξσ Juniperus macrocarpa μόμξ 

ρςημ αμαςξλική θέρη ςηπ Χοσρήπ παοαςηοήθηκε ρςαςιρςικά ρημαμςική απόκλιρη από ςημ 

ξικξλξγικά ρςαθεοή ρυέρη 1:1. Η απόκλιρη ασςή, πάμςχπ, αμβλύμεςαι ρςξμ σπξλξγιρμό 

ςηπ αμαλξγίαπ τύλξσ με βάρη ςξμ ρσμξλικό αοιθμό κξομώμ (M/F=1,25). Ασςή η απόκλιρη, 

ρε ρσμδσαρμό με ςξ υαμηλό πξρξρςό μεαοώμ αςόμχμ ρςη θέρη ασςή, πιθαμώπ μα 

σπξδηλώμει πεοιβαλλξμςική καςαπόμηρη, ρςημ ξπξία ςα θηλσκά άςξμα είμαι καςά καμόμα 

πιξ εσάλχςα.

2. Ο βαθμόπ αμαγέμμηρηπ ςξσ είδξσπ ρςιπ πεοιρρόςεοεπ πεοιξυέπ μελέςηπ είμαι πξλύ 

υαμηλόπ έχπ ρυεδόμ μηδεμικόπ. Εναίοερη ταίμεςαι μα απξςελξύμ ξι πεοιξυέπ ςξσ 

Λασοακά και ςξσ Σαοακήμικξσ ρςη Γαύδξ, όπξσ πάμχ από ςξ 30% ςχμ καςαγοατέμςχμ 

αςόμχμ ήςαμ μεαοά, υχοίπ μα μπξοεί μα ποξρδιξοιρςεί με ακοίβεια πξιξ πξρξρςό ασςώμ 

απξςελξύμ αμενάοςηςα άςξμα ή παοαβλαρςήμαςα από ήδη εγκαςερςημέμα άςξμα. Αμ και η 

παοαγχγή «καοπώμ»/ρπεομάςχμ ρε γεμικέπ γοαμμέπ είμαι πξλύ μεγάλη, ςξ πξρξρςό 

πλήοχμ και σγιώμ ρπεομάςχμ είμαι πξλύ υαμηλό (~25%), εμώ και ασςά εμταμίζξσμ 

υαμηλή τσςοχςικόςηςα (<30%) ρε πξικιλία ρσμθηκώμ (θεομξκοαρία, τχπ, καςεογαρίεπ). 

Εκςιμάςαι όςι ςα ρυεςικώπ λίγα αοςίβλαρςα πξσ εμταμίζξμςαι ρςιπ πεοιξυέπ μελέςηπ 

αμςιμεςχπίζξσμ δσρκξλία ρςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ.

3. Τξ είδξπ Juniperus phoenicea ρσμμεςέυει ρε μικοό πξρξρςό ρςη πληθσρμιακή δξμή ςξσ 

ξικξςόπξσ (χπ ποξπ ςξ ρσμξλικό αοιθμό αςόμχμ Juniperus spp.), εμταμίζξμςαπ 

μεγαλύςεοη πσκμόςηςα ρε ρημεία με βοαυώδεπ σπόρςοχμα εκςόπ ςχμ ςσπικώμ αμμξθιμώμ. 

Μάλιρςα, ρςη δσςική θέρη ςηπ Χοσρήπ, όπξσ δεμ έυξσμε ςσπικέπ αμμξθίμεπ, η ρσμμεςξυή 

ςχμ δύξ ειδώμ είμαι ρυεδόμ ιρόςιμη αοιθμηςικά.

4. Εκςόπ από ςη βόρκηρη, παοάγξμςαπ σπξβάθμιρηπ ςξσ ξικξςόπξσ (ρςιπ πεοιξυέπ ςηπ 

Γαύδξσ και ςηπ Χοσρήπ) μπξοεί μα απξςελέρει η παοξσρία και ενάπλχρη ςηπ ςοαυείαπ 

πεύκηπ (Pinus brutia) πξσ εμταμίζει ςαυεία αμάπςσνη και αμςαγχμίζεςαι επιςσυώπ ςα 

λξιπά νσλώδη είδη.

Α. Καλςρήπ, Κ. Κξσςρξβξύλξσ, Ε. Σκξύοςη & Κ. Α. Θάμξπ
Τομέας Βοταμικής, Τμήμα Βιολογίας,  Εθμικό & Καποδιστριακό Παμεπιστήμιο Αθημώμ,

E-mail: apkaltsis@biol.uoa.gr, kkoutsov@biol.uoa.gr, skevel@biol.uoa.gr, cthanos@biol.uoa.gr

* Σςιπ πεοιξυέπ με ςα μικοά πξρξρςά δειγμαςξληφίαπ σπξλξγίζεςαι πχπ ρε μικοό βαθμό η πσκμόςηςα έυει σπεοεκςιμηθεί
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Ποςοςτό ενήλικων-νεαρϊν ατόμων

% ενήλικα

% νεαρά

http://www.junicoast.gr/

